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สรุปรายงานการประชุม  
คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 / 2554 

วันอังคารท่ี 26 เมษายน 2554 เวลา 10.00 – 12.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ถ.สามเสน 

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

เวลา 10.20 น. น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดการ
ประชุม และ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 / 2554 เมื่อ    
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

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

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กสทช. ส านักเลขาธิการวุฒิสภา
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ ประธานคณะกรรมการสรรหา กสทช. ในนาม
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย รายงานถึงความคืบหน้าและผลสรุปในการประชุม
คณะกรรมการสรรหา กสทช. ในนามสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และรายชื่อ
คณะกรรมการสรรหา กสทช. เพิ่มเติมจากมติที่ประชุม คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุ

และโทรทัศน์ไทย ครั้งที่ 2 / 2554 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554  คือ นายวิสุทธิ์     
คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และนายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี 
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  (น. 1-7 ) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะอนุกรรมการ   

ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องการกระท าที่ผิดจริยธรรมขององค์กรสมาชิก  

***จากการประชุมนอกรอบเมื่อวันศุกร์ท่ี 11 ม.ีค. 54 ที่ประชุมมีมติให้ท าจดหมายถึง
คณะกรรมการสิทธิฯ ขอรายละเอียดเรื่องดังกล่าว เพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาของ สภา
วิชาชีพข่าวฯ  (น. 8) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.3 นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม ตัวแทนจากส านักข่าวทีนิวส์ แจ้งความประสงค์ลาออกจากการ 

เป็นกรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ 

***จากการประชุมนอกรอบเมื่อวันศุกร์ท่ี 11 ม.ีค. 54 ที่ประชุมมีมติให้ท าจดหมายถึง คุณ
สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการผู้อ านวยการ บริษัท ส านักข่าวทีนิวส์ จ ากัด เพื่อเชิญ
ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ (น. 9 ) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.4 โครงการ "กลไกคุ้มครองผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน" เชิญสภาวิชาชีพข่าวฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ  

ประชุมนัดแรกไปแล้วเมื่อ 24 ก.พ. 54  เดิมคุณพิพัทธ์ ชนะสงคราม ยินดีเป็นคณะกรรมการ แต่การ
ประชุมครั้งแรก และครั้งที่ 2 ยังไม่มีตัวแทนจากสภาวิชาชีพข่าวฯ เข้าร่วมประชุม (น. 10 ) 

มติที่ประชุม รับทราบและจะมีการเสนอกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนในการประชุมครั้งต่อไป  

     1.5 ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ  
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คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554  ณ บ้านพิษณุโลก (น. 11 ) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2554 (น. 12-15 ) 

มติที่ประชุม รับรองและรับทราบ 

 
วาระที่ 3  รายงานสถานะทางการเงิน ของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (น. 16-17 ) 

มติที่ประชุม รับรองและรับทราบ 

 

วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  มติที่ประชุม ขอให้มีการสลับวาระ 4.2 ขึ้นมาแทน วาระ 4.1 

4.1 ทบทวนบทบาทและเป้าหมายและแผนงานของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย(น.18-22) 
มติที่ประชุม นัดประชุมประธานและเลขา คณะอนุกรรมการทุกชุด ครั้งท่ี 1 วันพุธที่ 4 พ.ค. 2554 
เวลา 17.00 น. และ คร้ังท่ี 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค. 2554 เวลา 17.00 น. อาคารสมาคมนักข่าวฯ 
 

4.2  ทบทวนรายชื่อคณะอนุกรรมการแต่ละชุด (น. 23 ) 
มติที่ประชุม เสนอรายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังน้ี 

1. คณะอนุกรรมการว่าด้วยจริยธรรมและรับเรื่องร้องเรียน  
  นายเจษฎา อนุจารี   ประธาน 
  นายปฏิวัติ วสิกชาติ   เลขานุการ   (ตามมติที่ประชุม 26/4/54) 
  นายส าราญ ฉัตรโท   อนุกรรมการ 
  นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  อนุกรรมการ (ตามมติที่ประชุม 26/4/54) 
  นายประทีป คงสิบ   อนุกรรมการ (ตามมติที่ประชุม 26/4/54) 
  นายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี   อนุกรรมการ (4/5/54 ประชุมอนุกรรมการฯ) 
 2. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  
  ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์  ประธาน 
  ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์   เลขานุการ 
  ดร.พิรงรอง รามสูต   อนุกรรมการ 
  นายปราชญ์ ไชยค า   อนุกรรมการ 
  นายธาม  เชื้อสถาปนศิริ   อนุกรรมการ 
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3. คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อ     
  นายสมชาย หอมลออ   ประธาน 
  นายวันชัย บุญประชา   เลขานุการ 
  นายพิพัทธ์  ชนะสงคราม   อนุกรรมการ *** 
  นายวัฒนา เงินกลม   อนุกรรมการ 

นายชุมชัย แก้วแดง   อนุกรรมการ 
นายเกษม อินทร์แก้ว   อนุกรรมการ 

4. คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ   
  นายประณต วิเลปสุวรรณ  ประธาน 

นายชัยนันต์ สันติวาสะ   เลขานุการ 
คุณพรพิมล มฤคทัต   อนุกรรมการ 
นายโกศล สงเนียม   อนุกรรมการ 
น.ส.นิรมล ประสารสุข   อนุกรรมการ 

4.3 การก าหนดบทบาททางจริยธรรมของสภาวิชาชีพฯ ที่ควรมีต่อเหตุการณ์โดยภาพรวมที่สมควร
ปรากฎหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความมีอยู่ และความเป็นไป รวมถึงบทบาท
หน้าที่ของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย   
มติที่ประชุม เห็นควรที่สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจะมีบทบาทต่อสถานการณ์ในแต่ละ
เหตุการณ์ แต่ควรจะก าหนดว่าควรจะมีบทบาทแค่ไหน? และอย่างไร? 

4.4. การพิจารณารับสมาชิกใหม่เพิ่มเติม   
-บริษัท มหาชัยเคเบิ้ลทีวี จ ากัด (น. 24-30 ) 

มติที่ประชุม รับ บริษัท มหาชัยเคเบิ้ลทีวี จ ากัด เป็นสมาชิกฯ โดยมี คุณประณต วิเลปสุวรรณ 
บรรณาธิการ เนชั่นแชนแนล และ คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ บรรณาธิการรายการข่าว 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ให้การรับรอง 

-บริษัท เจริญ เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด  (น. 31-36 ) 
มติที่ประชุม รับ บริษัท มหาชัยเคเบิ้ลทีวี จ ากัด เป็นสมาชิกฯ โดยมี คุณประณต วิเลปสุวรรณ 
บรรณาธิการ เนชั่นแชนแนล และ คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ บรรณาธิการรายการข่าว 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ให้การรับรอง 

-สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์  (น. 37-47 )มติที่ประชุม รับ บริษัท สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์  เป็น
สมาชิกฯ โดยมี คุณประณต วิเลปสุวรรณ บรรณาธิการ เนชั่นแชนแนล และ คุณก่อเขต จันทเลิศ
ลักษณ์ บรรณาธิการรายการข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ให้การรับรอง 

4.5 แนวทางการจัดหารายได้เพื่อด าเนินกิจกรรมสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
    -  จัดเวทีเสวนา  
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 - จัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 2554 (ม.ิย.วันประกาศใช้ธรรมนูญสภาวิชาชีพข่าวฯ 
 หรือ ต.ค. วันเริ่มต้นของคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ) (น. 48 - 50 ) 
- กิจกรรมอ่ืนๆ  

มติที่ประชุม ให้น าไปเป็นประเด็นหารือและหาข้อสรุปในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
 

วาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) น.ส.สุวรรณา สมบตัิรักษาสุข ได้เสนอวาระเพิ่มเติมดังนี้ 
   5.1 น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข ขอหารือเรื่อง การจัดท าคู่มือข้อบังคับจริยธรรม และ 

ประกาศต่างๆ ของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นเล่ม 
  มติที่ประชุม เห็นด้วยและให้ด าเนินการตามที่ประธานสภาวิชาชีพฯ ได้เสนอ 
    

5.2 น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข  ขอหารือเรื่อง แนวทางร่วมมือในการท างานกับคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในประเด็นเกี่ยวกับสื่อ 

มติที่ประชุม เห็นด้วยว่า สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ควรเข้าไปร่วมมือและแสดง
บทบาทกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในประเด็นเกี่ยวกับสื่อ 

 
 
ประธานปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

 

         
      
นิรมล ประสารสุข                    (นายประณต วิเลปสุวรรณ)                            
บันทึกการประชุม                      ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
26 เมษายน  2554                                                                       
 
 


