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สรุปรายงานการประชุม สมัยที่ 1 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ครั้งที่ 9 / 2554 

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 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 
9/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆดังต่อไปนี้ 
 รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข  ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ 
2. นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ คนที่ 1 
3. คุณเจษฎา อนุจารี   รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ คนที่ 2 
4. คุณประณต วิเลปสุวรรณ  เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าวฯ 
5. ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวาณิชย์  กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
6. คุณวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ  กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
รายชื่อกรรมการลาประชุม 
1. คุณชัยนันต์ สันติวาสะ  เหรัญญิก  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
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 
10.  คุณวัฒนา เงินกลม   กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
11.  คุณปฏิวัติ วสิกชาติ   กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 

 
วาระที่ 1  เร่ืองเพื่อทราบ 

1.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดี ผู้สมัคร กสทช. ฟ้องคณะกรรมการสรรหา กสทช.  
มติที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาวิชาชีพฯ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการคดีผู้สมัคร กสทช.
ฟ้องคณะกรรมการสรรหา กสทช. 

1.2 โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณค่าคนข่าว(น.3) 
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มติที่ประชุมรับทราบ  ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ รายงานถึงความส าเร็จของการจัดโครงการ
สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณค่าคนข่าวเมื่อวันท่ี 16-17 ก.ย. 54 ว่าได้รับการตอบรับ
อย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสภาวิชาชีพข่าวฯ มีโครงการจะด าเนินการจัดโครงการ
ดังกล่าวอีก โดยอาจมีการสัญจรไปแต่ละภมูิภาคและมาสรุปภาพรวมอีกครั้งท่ี กทม. โดยอาจ
หาผู้สนับสนุนโครงการเพิ่มขึ้น 

1.3 ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ ร่วมเสวนา บทบาทสื่อมวลชนในการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตย
และการเลือกต้ัง เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 54 (น.4-18) 

มติที่ประชุมรับทราบ  
1.4 ส านักงาน กสทช. ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง บทบาทสื่อ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในกรณีมีภัยพิบัติ หรือมีเหตุฉุกเฉิน ในวันจันทร์ที่ 10 ต.ค. 
54 เวลา 9.00-14.30 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก (น.19-23) 

มติที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้คุณวิวฒัน์ จันทสุวรรณโณ เป็นตัวแทนสภาวิชาชีพ
ข่าวฯ ในการเข้าร่วมเสวนาดังกล่าว 

1.5 นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นอนุกรรมการพิเศษ สภาวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 (น.24) 

มติที่ประชุมรับทราบ 
1.6 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งผลงานการวิจัยเรื่อง การใช้โทรทัศน์

อินเตอร์เน็ตของคนกรุงเทพมหานคร มาให้สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และส านัก
เลขาธิการสภาวิชาชีพข่าวฯ ได้ส่งจดหมายรับผลงานวิชาการชิ้นนี้เรียบร้อยแล้ว(น.25-32) 

มติที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 1 คร้ังที่ 8 / 2554 (น.33-47) 

มติที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที่ 3  รายงานสถานะทางการเงิน ของสภาวิชาชีพขา่ววิทยุและโทรทัศน์ไทย (น.48-49) 

มติที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 4 เร่ืองสืบเน่ือง 
  4.1 รายงานความคืบหน้า กรณี คุณอมรรัตน์ เข็มขาว ผู้สื่อข่าวพิเศษ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 และ 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประจ าจังหวัดนราธิวาส ได้เรียกร้องให้ สถานีโทรทัศน์ไทย ทีวีสีช่อง 3 ตรวจสอบ กรณีรายการ
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เรื่องเล่าเช้านี้ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 น าเสนอภาพข่าวเรื่อง ด.ช.ฮาริส ดาแมลี อายุ 11 เดือน ซึ่งพิการ เมื่อวัน
จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 ว่าภาพข่าวดังกล่าวมีส่วนคล้ายคลึงกับภาพข่าวซึ่งคุณอมรรัตน์ เข็มขาว เป็นผู้เดินทางไป
บันทึกภาพถ่ายท าคนเดียว  

มติที่ประชุมรับทราบ และประธานอนุกรรมการสอบสวนพิเศษ เตรียมนัดประชุม
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องดังกลา่วต่อไป  

วาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 5.1 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณอีีเมลสินบนสื่อ  

มติที่ประชุมรับทราบ ประธานอนุกรรมการพิเศษ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะอนุกรรมการ
พิเศษได้ด าเนินการกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว และ เตรียมสรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป 

 5.2 โครงการจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี สภาวิชาชีพข่าวฯ (น.50-51) 

 - รายชื่อบุคคลที่จะสัมภาษณ์เพื่อลงหนังสือ 

  - บทความตา่งๆ  

  - อัตราค่าโฆษณา 

มติที่ประชุมรับทราบ เลขาธิการสภาวิชาชีพขา่วฯ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ในเบื้องต้นได้มีการ
ติดต่อประสานงานเพื่อขอผู้สนับสนุนในการจัดท าหนังสือรายงานประจ าปีไปบ้างแล้ว 

วาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี  
  - ไม่มี -  

 
 


