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สรุปวาระการประชุม สมัยที่ 1 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ครั้งที่ 8 / 2554 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 10.00 – 12.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ถ.สามเสน 

เวลา 10.00 -12.30 น. น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
เปิดการประชุม และ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
8/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2554 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 
 รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข  ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ 
2. คุณเจษฎา อนุจารี   รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ คนที่ 2 
3. คุณประณต วิเลปสุวรรณ  เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าวฯ 
4. คุณชัยนันต์ สันติวาสะ  เหรัญญิก  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
5. ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวาณิชย์  กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
6. คุณวัฒนา เงินกลม   กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
7. คุณวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ  กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
8. คุณปฏิวัติ วสิกชาติ   กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
รายชื่อกรรมการลาประชุม 
1. นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ คนที่ 1 
2. คุณสมชาย หอมลออ  กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
3. คุณวันชัย บุญประชา  กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
4. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม  กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
5. คุณส าราญ ฉัตรโท   กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
6. คุณชุมชัย แก้วแดง   กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
7. คุณปราชญ์ ไชยค า   กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
8. คุณประทีป คงสิบ   กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
9. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์  กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 

 
 
 
 

 



 

 

2 2 
 

วาระที่ 1  เร่ืองเพื่อทราบ 
1.1 คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) DSI มีมติให้ กรณีการสรรหาคณะกรรมการกิจการ 

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไม่โปร่งใส 
เป็นคดีพิเศษ (น.26-29) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 สืบเนื่องจากจดหมายเวียน จากประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ เรื่อง เพื่อพิจารณาขออนุมัติจ้าง

พนักงานธุรการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ถึงคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ  
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ เห็นด้วยกับการจ้างพนักงาน            
ธุรการ 1 ต าแหน่งคือ น.ส.เนื้อแพร พงษ์สุวรรณ เริ่มงานต้ังแต่วันที่ 16 ส.ค. 54 เงินเดือน 12,000 
บาท ทดลองงาน 4 เดือน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ หารือเร่งด่วน เมื่อศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554  กรณี นายธาริต      
เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ DSI  แถลงข่าว และ ให้สัมภาษณ์ เอฟเอ็ม 101.5 สถานีวิทยุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอฟเอ็ม 97  รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ เมื่อวันที่ 18 
ส.ค. 2554 กล่าวหาว่า สภาวิชาชีพข่าวฯ เป็นองค์กรไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลกระทบให้
กระบวนการสรรหา กสทช. ไม่โปร่งใส มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ ออก
แถลงการณ์ เรื่องสถานภาพของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (น. 3- 4 ) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดี ผู้สมัคร กสทช. ฟ้องคณะกรรมการสรรหา กสทช. ปรากฏว่าผู้สมัคร
เข้ารับการสรรหาฟ้องร้องคณะกรรมการสรรหาเป็นคดีปกครอง 5 คดี และเป็นคดีอาญา 1 คดี 
- คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข (ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ) กล่าวว่า ความคืบหน้า

เกี่ยวกับผู้สมัครฟ้องคดีกรรมการสรรหา 5 คดี แล้วอีก 1 คดีเป็นอาญา แล้วดิฉันได้เขียน
เรื่องนี้ไปลงในสกู๊ปข่าวหน้า 1 และได้น าไปลงที่ประสงค์ดอทคอมด้วยค่ะ ทั้งหมดมี 7 
ประเด็น เหลืออีก 3 ประเด็นที่ยังไม่มีค าวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง  

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.5 ส านักเลขาธิการได้ด าเนินการส่งจดหมายเชิญผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สู่คุณค่าคนข่าวไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 จ านวนทั้งหมด 14 องค์กร (น. 5-9 ) 
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- คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข (ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ) กล่าวว่า ในเรื่องของการ
สัมมนา ก าหนดการก็จะเป็นในเรื่องของการบรรยายเพียงเรื่องเดียวคือ การพนันผ่านสื่อ 
ภัยใกล้ตัวที่แอบแฝง วิทยากรคือ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ คุณหมออยากให้
ตระหนักถึงเรื่องภัยที่แอบแฝงจากการพนัน และต่อด้วย จริยธรรมความส าคัญต่อ
สื่อมวลชน คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ช่วงบ่ายจะเป็นการพูดคุยกันโดยใช้ผู้ด าเนินรายการ
หรือที่เรียกว่า กระบวนกร เป็นผู้ที่ด าเนินการสนทนากลุ่ม เกิดการระดมความคิดเห็นก็เลย
ใช้บทบาทความท้าทายวิชาชีพสื่อมวลชนในบริบทของยุคโลกาภิวัตน์ คุณค่าและความ
คาดหวังของสังคมไทยและสังคมโลกต่อวิชาชีพสื่อ จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้
สัมมนาทุกท่าน จะมีวิทยากรที่เชิญมาเพื่อที่จะเริ่มต้น การแลกเปลี่ยน 2 ท่าน คือคุณวสันต์ 
ภัยหลีกลี้ และ ดร.สุภาพร โพธิ์แก้ว และหลังจากนั้นจะเป็นเสวนากลุ่มย่อย เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมแลกเปลี่ยนความรู้กัน วันต่อมาก็จะให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาน าชิ้นงานมาองค์กรละ 1 
ตัวอย่าง มาเปิดเวทีวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ปัญหาข้อจ ากัด แล้วในที่สุดก็จะน าไปสู่
บทสรุป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.6 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมออกแถลงการณ์เรื่อง  

- องค์กรภาคีเครือข่ายติดตามเผ้าระวังการล้มกระบวนการสรรหา กสทช. 21 ส.ค.54(น. 10-11) 
- แถลงการณ์ร่วมเรื่อง ขอให้ยุติการคุกการนักข่าว 26 ส.ค. 54 (กรณีฟอร์เวิร์ดเมลคุกคาม  
  นักข่าวช่อง 7 น.ส.สมจิตต์ นวเครือสุนทร) (น. 12) 
- แถลงการณ์ร่วมเรื่อง ขอให้ยุติการคุกคามสื่อมวลชน 30 ส.ค. 54 (กรณีกลุ่มคนเสื้อแดงไปย่ืน
หนังสือเรียกร้องให้ปลดนักข่าวช่อง 7 น.ส.สมจิตต์ นวเครือสุนทร) (น. 13) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.7 สมัชชาประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงสภาวิชาชีพข่าวฯ และ สมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย เรื่อง กรณี สมาคมฯ ผู้สื่อข่าว ออกแถลงการณ์ กล่าวหาคนเสื้อแดงคุมคาม
สื่อมวลชน (น. 14) 
- นิลมล ประสานสุข กล่าวว่า คนที่มายื่นคือ คุณวรัญชัย โชคชนะ แต่ทางสมาคมยังไม่

เคลื่อนไหวอะไรค่ะ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.8 สภาวิชาชีพข่าวฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ น.ส.อิสราวรรณ จ าลองเพ็ง    ผู้สื่อข่าว
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  โดยมีประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ ไปร่วมงาน (น. 25) 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 1 คร้ังที่ 7 / 2554 (น.15-21) 

มติที่ประชุม รับรองรับทราบ 

 
วาระที่ 3  รายงานสถานะทางการเงิน ของสภาวิชาชีพขา่ววิทยุและโทรทัศน์ไทย (น.22-24) 

- คุณนิลมล ประสานสุข กล่าวว่า ตอนนี้สภาวิชาชีพข่าวฯมีเงินสดอยู่ 348,492.54 บาท  
และมีโครงการที่จะท าหนังสือก็จะเป็นการหารายได้ค่ะ ทีมเลขาคุณประณตและที่เลขา อ.
สมเกียรติ เขาจะประสานให้ ส่วนในเรื่องของเลทโฆษณาทางกุ้งจะท าให้ค่ะ ค่าใช้จ่าย
ส่วนมากจะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ และเงินส่วนมากจะใช้ในเรื่องของการประชุมเรื่องของ
กรรมการพิเศษ และใช้ในเรื่องของการท าคู่มือ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 4 เร่ืองสืบเน่ือง 
  4.1 รายงานผลความคืบหน้ากรณีคณะอนุกรรมการพิเศษ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ 

โทรทัศน์ไทย สอบข้อเท็จจริงกรณีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เปิดเผยรายชื่อสื่อมวลชนรับสินบนและ
ถูกแทรกแซงการท างานจากพรรคการเมือง (น. ) 

- คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข (ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ) กล่าวว่า เราได้สรุปไว้ว่าจะ
มีการสรุปผลในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 จะให้คุณเจษฎา อนุจารี สรุปผลว่าเป็นยังไงค่ะ 

- คุณเจษฎา อนุจารี (รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ) กล่าวว่า คณะอนุกรรมการได้สรุป
ไว้แล้ว แต่เนื่องจากตอนนี้ยังไม่เสร็จดี เราสรุปมาได้ทั้งหมดแล้วแต่ยังติดภารกิจเรื่อง
ถ้อยค าบางส่วน จึงอยากขออนุญาตของขยายเวลาไปอีกหน่อยน่าจะไม่เกิน 15 วัน
นับต้ังแต่วันนี้ครับ 

- คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข (ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ) กล่าวว่า น าเสนอข้อมูลการ
วิจัยและรายงานการศึกษาเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า ได้มอบหมายให้คณะบุคคลท าการวิจัย
ทางด้านวิชาการและวิเคราะห์ความโน้มเอียงและเป็นธรรมในการน าเสนอข่าวโทรทัศน์
ในช่วงการหาเสียงหรือไม่ คณะบุคคลผู้ท าการวิจัยได้มีการน าเสนอผลงานวิจัยมาแล้ว 3 
ครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.2 รายงานความคืบหน้า กรณี คุณอมรรัตน์ เข็มขาว ผู้สื่อข่าวพิเศษ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 
และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประจ าจังหวัดนราธิวาส ได้เรียกร้องให้ สถานีโทรทัศน์ไทย ทีวีสีช่อง 3 
ตรวจสอบ กรณีรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 น าเสนอภาพข่าวเรื่อง ด.ช.ฮาริส 
ดาแมลี อายุ 11 เดือน ซึ่งพิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 ว่าภาพข่าวดังกล่าวมีส่วนคล้ายคลึงกับ
ภาพข่าวซึ่งคุณอมรรัตน์ เข็มขาว เป็นผู้เดินทางไปบันทึกภาพถ่ายท าคนเดียว  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.3 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณค่าข่าว  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.4 โครงการจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอีเมลสินบนสื่อ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 
วาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

1.1 ทางมีเดียมอนิเตอร์เชิญสภาวิชาชีพข่าวฯ เป็นองค์กรร่วมจัดสื่อมวลชนกับการพัฒนา
คุณภาพประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เป็นโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจาก 
สสส. ให้ท าหน้าที่วิเคราะห์สื่อมวลชนทั้งในด้านเนื้อหาโครงสร้างระบบ ผลกระทบต่อ
สังคมเพื่อน าผลไปเผยแพร่ อย่างคาดหวังให้มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพสื่อมวลชน 
และศักยภาพของประชาชน 
- คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข (ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ) เนื่องจากทางมีเดีย

มอนิเตอร์ติดตามการท าข่าวเลือกต้ังของฟรีทีวี และเหตุการณ์ส าคัญเช่น การเลือก
หมายเลข รณรงค์ ของฟรีทีวีต้ังแต่ 6 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน ซึ่งจากเดิมเคยมีการศึกษาเฉพาะ
การเลือกต้ังหรือปิดหีบ เพื่อให้ผลการศึกษามีประโยชน์สูงสุดจึงได้มีมติให้โครงการประสาน
กับหน่วยงานที่มีบทบาทกับประชาธิปไตย เพื่อเชิญเป็นองค์กรร่วมจัดเรื่องสื่อมวลชนกับ
การพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง จัดวันที่ 27 กันยายน 54 เวลา 9.00 น. 
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– 12.00 น. โดยจะมีผู้ร่วมจัดคือ สถาบันพระปกเกล้า คณะรัฐศาสตร์จุฬา มีสมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมเคเบิลทีวี  

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
1.2 เรื่องหารือ 

- คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข (ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ) กล่าวว่า ท าอย่างไรจึงจะให้
องค์ประชุมครบค่ะ 

- คุณประณต วิเลปสุวรรณ (เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าวฯ) เสนอให้มีการใช้ VIDEO 
CONFERNCE , SKYPE หรือแก้ไขให้ที่ประชุมใหน้้อยลง ลดจ านวนคนแต่เรื่องนี้ต้องแก้ที่
รัฐธรรมนูญ 

- คุณนิลมล ประสานสุข กล่าวว่า แก้ไขรัฐธรรมนูญข้อบังคับเสร็จแล้วเราต้องยื่นเรื่อง
ล่วงหน้า ตอนนี้เรามีกรรมการ 7 คน ต้องการให้ครบองค์ประชุม 9 คน 

- คุณประณต วิเลปสุวรรณ (เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าวฯ) เห็นด้วยว่าควรจะปรับให้
ลดลงเหลือ 7 คน 

- คุณเจษฎา อนุจารี (รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ) กล่าวว่า กรรมการมีเท่าเดิม แต่
องค์ประชุมแทนที่จะเป็นกึ่งหนึ่ง เราต้องบอกไปว่า 7 คน กรณีนี้มี เช่น บริษัทมหาชน ก็
สามารถเปิดเป็นองค์ประชุมได้ จ านวนกรรมการเราไม่ยุ่งก็ได้ แต่ต้องลดองค์ประชุมลง 
โดยทั่วไปเขาใช้กึ่งหนึ่งเพราะได้คุยกันหมดแล้ว จึงสามารถให้การท างานเดินไปได้ แต่ถ้า 1 
ใน 3 ฟังแล้วดูเป็นเสียงส่วนน้อย หากคนที่ไม่มาประชุมแล้วไม่เห็นด้วยการท างานก็จะไป
ไม่ได้ 

- คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข (ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ) กล่าวว่า เราควรจะน าวิธีท่ี
คุณประณต เสนอไหมคะ เช่น ใช้ VIDEO CONFERNCE,SKYPE หรือโทรศัพท์ ในการลง
มติที่ประชุม 

- คุณเจษฎา อนุจารี (รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ) กล่าวว่า ถ้าเป็นประเด็นในเรื่อง
ของจริยธรรมเราจะไม่ท าวิธีนี้ แต่ถ้าเป็นในเรื่องเชิงบริหารเราอาจจะท าได้ เช่น เรื่องของ
การจ้างคนใหม่ ก็จะใช้ในเรื่องของจดหมายเวียน เป็นต้น 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วยว่า หากมีเร่ืองด่วนให้ใช้เป็นจดหมายเวียนได้ แต่หากเป็น
เร่ืองของจริยธรรมต้องครบองค์ประชุม 
 
 

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


