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สรุปรายงานการประชุม สมัยที่ 1 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ครั้งที่ 7 / 2554 

วันพุธที่ 3  สิงหาคม 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 
7/2554 เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 
 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. คุณชัยนันต์ สันติวาสะ  เหรัญญิก  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
6. คุณสมชาย หอมลออ  กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
7. คุณวัฒนา เงินกลม   กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
8. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์  กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
9. คุณวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ  กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
รายชื่อกรรมการลาประชุม 
1. ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวาณิชย์  กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
2. คุณวันชัย บุญประชา  กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
3. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม  กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
4. คุณส าราญ ฉัตรโท   กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
5. คุณชุมชัย แก้วแดง   กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
6. คุณปราชญ์ ไชยค า   กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
7. คุณประทีป คงสิบ   กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
8. คุณปฏิวัติ วสิกชาติ   กรรมการ  สภาวิชาชีพข่าวฯ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.นิรมล ประสารสุข  ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าววิทยุฯ 
2. น.ส.เสาวลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้จัดการส านักงาน สมาคมนักข่าววิทยุฯ 
3. น.ส. ศันสนีย์ ชัยประเสริฐ เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมนักข่าววิทยุฯ 



 

 

2 2 
 

วาระที่ 1  เร่ืองเพื่อทราบ 
1.1 มีเดีย มอนิเตอร์ และ คณะผู้วิจัย การตรวจสอบและวิเคราะห์ข่าวรณรงค์เลือกต้ังทางสถานีโทรทัศน์ 

น าเสนอผลการวิจัยการตรวจสอบ กรณีพรรคการเมืองแทรกแซงสื่อ (น. 1- 13 ) 
- คุณเจษฎา อนุจารี (รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ คนท่ี 2) ประธานคณะอนุกรรมการ

พิเศษ กล่าวว่าทางมีเดีย มอนิเตอร์แจ้งว่าไม่ให้ใช้ชื่อว่ามีเดีย มอนิเตอร์ เป็นผู้วิจัย แต่ให้ใช้เป็น
ชื่อนักวิชาการอิสระทางด้านสื่อและเป็นคนท าการศึกษา เพราะขบวนการศึกษาจะดูเรื่องราว
ของข่าว ประเด็นข่าว ล าดับการน าเสนอ ว่าข่าวไหนส าคัญต้องขึ้นก่อนอาจเกิดความไม่เป็น
ธรรมได้ และมีมุมมองเปรียบเทียบวิเคราะห์ประเด็นศึกษา 2 ประเด็น คือข่าวของอีเมลต้ังแต่
วันที่ 24 มิ.ย. ถึงวันเลือกต้ัง และเอาไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวว่าการ
น าเสนอมีความไม่เป็นธรรมหรือไม่ ทางด้านคณะอนุกรรมการจึงมีค าแนะน าว่าควรจะมีการ
เปรียบเทียบก่อนหน้าวันที่ 24 และหลังวันที่ 24 แต่ผู้ศึกษามีการจ ากัดเรื่องของระยะเวลาจึงไม่
สามารถดูก่อนหน้านั้นได้  

- คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข (ประธานสภาวิชาชีพฯ) กล่าวว่า มีเดีย มอนิเตอร์ มี
คณะกรรมการวิชาการในการท างาน แต่ระยะเวลาการวิจัยในครั้งนี้สั้นมาก จึงไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการท าให้ไม่สามารถใช้ชื่อได้ จึงให้ใช้ชื่อว่านักวิชาการนิเทศศาสตร์อิสระ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
1.2 คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา เชิญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เข้าร่วม 

เสวนา “บทบาทสื่อโทรทัศน์ต่อการสร้างสังคมน่าอยู่” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค. 54 เวลา 8.00-
14.30 น. ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 (น. 14-16 ) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 ศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน สถาบันอิศรา เชิญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและ 
โทรทัศน์ไทย เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน(น. 17-19 ) 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข และ คุณเจษฎา อนุจารี เป็น
คณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน 
 

1.4 กลุ่มเพื่อนสื่อเพื่อประชาชนมายื่นหนังสือ เรื่อง ขอให้ทบทวนบทบาทของสื่อในการน าเสนอข่าว 
ต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ (น. 20-21 ) 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมี ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ เป็นตัวแทนรับหนังสือจากกลุ่มเพื่อนสื่อ 
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1.5 สภาวิชาชีพข่าวฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ นายศรวิชัย คงตันนิกูล เมื่อ 28 ก.ค. 54  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.6 เรื่องเพื่อทราบเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม ให้เพิ่มวาระ 1.6 เรื่องความหน้าเกี่ยวกับคดี การสรรหา กสทช . โดยให้บรรจุ ไว้ใน
วาระการประชุมแจ้งเพื่อทราบทุกครั้ง ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ ในฐานะคณะกรรมการสรรหา 
กสทช. รายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการฯ ว่า ขณะน้ีมีคดีความ ในการกระบวนการสรรหา 
กสทช. ซึ่ง เกี่ยวกับ ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ มีค าฟ้องคดีศาลปกครองจ านวน 6 คดีความ และ 
คดีอาญา 1 คดี 

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 / 2554 (น. 22-26 ) 

 มติที่ประชุม รับรองรับทราบ 

 

วาระที่ 3  รายงานสถานะทางการเงิน ของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (น. 27-30 ) 
 มติที่ประชุม รับรองรับทราบ 

 
วาระที่ 4 เร่ืองสืบเน่ือง 

  4.1 รายงานผลความคืบหน้ากรณีคณะอนุกรรมการพิเศษ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ 

โทรทัศน์ไทย สอบข้อเท็จจริงกรณีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เปิดเผยรายชื่อสื่อมวลชนรับสินบนและ
ถูกแทรกแซงการท างานจากพรรคการเมือง (น. 31-32 ) 

ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ครั้งที่ 6 / 2554 วันอังคารที่ 5 
กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย  

ถ.สามเสน มติที่ประชุม   ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิเศษ 
เพื่อสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว รายชื่อคณะอนุกรรมการพิเศษ   

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

คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันนี้  (5 ก.ค. 54)  ซึ่ง
คณะอนุกรรมการพิเศษ ได้มีการประชุมไปแล้วจ านวน 5 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 8 ก.ค. 2554เวลา 12.30 น. - 15.00 น. ณ อาคารสมาคมนักข่าวฯ  
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 2554 เวลา 16.00 น. อนุกรรมการพิเศษ สภาวิชาชีพข่าวฯ   

ร่วมกับคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจะร่วมสอบข้อเท็จจริง  
  คุณวิม รุ่งวัฒนะจินดา   ณ อาคารสมาคมนักข่าวฯ  
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 13 ก.ค. 54 เวลา 13.00 น. ณ อาคารสมาคมนักข่าวฯ  
ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 20 ก.ค. 54 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ อาคารสมาคมนักข่าวฯ  
ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 น . ณ อาคารสมาคมนักข่าวฯ  

***เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554  คณะอนุกรรมการพิเศษ สภาวิชาชีพข่าวฯ ได้ออกข่าวเพื่อการเผยแพร่ 
เรื่อง ขยายเวลารอผลการวิจัยก่อนประมวลสรุปผลการสอบข้อเท็จจริง กรณี “อีเมล์ฉาว” (น.   ) 

 นายเจษฎา อนุจารี ประธานคณะอนุกรรมการพิเศษ รายงานความคืบหน้าสอบข้อเท็จจริงในกรณี
ดังกล่าวว่า คณะอนุกรรมการพิเศษ ได้มีการประชุมไปแล้ว 5 ครั้ง และออกข่าวเพื่อการเผยแพร่ 
เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 54 เรื่อง คณะอนุกรรมการพิเศษ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอขยาย
เวลารอผลการวิจัยก่อนประมวลสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีอีเมล์ฉาว และ คาดว่า
คณะอนุกรรมการพิเศษ จะสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงได้ภายใน 16 ส.ค. 54 

มติที่ประชุม เห็นชอบและรับทราบ 

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 ตามที่คณะกรรมการสภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ครั้งที่ 6 / 2554 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ 
ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ถ.สามเสน มติที่ประชุม   มีมติให้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ จ านวน ........คน ดังนี้ 

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

ไม่มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าว 
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นด้วยตามการรายงานของคณะอนุการเฉพาะกิจ โดย  
คุณเจษฎา อนุจารี ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจ แจ้งตอ่ที่ประชุมว่าจะด าเนินการ
ตรวจสอบเร่ืองนี้ หลังจากการตรวจสอบกรณีอเีมลแล้วเสร็จ 

 
4.3 โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติการรายงานข่าววิทยุและโทรทัศน์อย่างไรให้ถูก

จริยธรรม ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ครั้งที่ 6 / 2554 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 
2554 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ถ.สามเสน มี่มติ 
เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติการรายงานข่าววิทยุและโทรทัศน์อย่างไรให้ถูก
จริยธรรม จ านวน 1 วัน สถานที่ฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ วันเวลาในการจัดงาน
ประมาณเดือน สิงหาคม 2554 

 
คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข น าเสนอ (ร่าง)โครงการ สัมมนาและฝึกปฏิบัติการ  

เรื่อง “ท าข่าวอย่างไรไม่เป็นจ าเลย” (น. 33-37 ) 
 
คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข (ประธานโครงการฯ) กล่าวว่า 

- สภาจะมีการจัดสมนาอบรมเรื่องจริยธรรมของสื่อมวลชน นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ 
จึงเสนอให้จัดอบรมสภาเรื่องของการกระตุ้นให้สื่อมวลชนได้ตระหนักถึงการพนันแอบแฝงเพราะเกี่ยวกับ
เรื่องของจริยธรรม จึงอยากเสนอให้น า 2 เรื่องมารวมกันคือ เรื่องจริยธรรมกับเรื่องของการพนัน  
และอยากเชิญนักวิชาการ 1 ท่านมาบรรยายเรื่องวิกฤตจริยธรรมสื่อมวลชน เสรีภาพบนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบโดยคาดว่าวิทยากรควรเป็น ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร  

- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนในเรื่องสิทธิเด็กเยาวชนและครอบครัวเสนอวิทยากร คือ คุณ
ยอดชาย วีระพงศ์ รองอธิบดีผู้ว่าศาลเยาวชน ส่วนเรื่องของสื่อกับการพนันเป็นนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผล
การพิมพ์ เป็นผู้บรรยาย  

- ให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ในการสัมมนา มุมมองที่ควรเอาไปพัฒนาหรือปฎิบัติมี
อะไรบ้างในการพัฒนาองค์กรของตนเอง 

- ต่อจากนั้นทางสภาก็จะสรุปให้ที่ประชุมอีกครั้งหากท าเสร็จก็จะมีการจัดอีกครั้ง เพื่อเป็นการ
ติดตามว่าการมาอบรมได้น าความรู้อะไรไปพัฒนาองค์กรบ้าง 
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คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ (รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ คนท่ี 1) เสนอความคิดเห็นต่อ
ที่ประชุมว่า  

- การอบรม 1 วันจะท าให้ได้เนื้อหาที่ชัดเจน แต่หากจัด 2 วัน มีกิจกรรมก็จะท าให้พูดคุยแลกเปลี่ยน
กันมากขึ้นเป็นการท าความรู้จักกัน 

- เสนอให้มีกระบวนการ 
- การจัดอบรมหากมีคนเก่ามา ก็จะมีการมอบเกียรติบัตรและมอบโล่เพราะถือเป็นการใส่ใจเรื่อง

ของจริยธรรม 
 
คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข (ประธานโครงการฯ) น าเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า  

- ถ้าคณะกรรมการทุกท่านเห็นด้วยว่าควรจัด 2 วัน สภามีสมาชิกทั้งหมด 18 องค์กร แต่ไม่สามารถ
มาครบทั้งหมด 18 องค์กรได้ แต่ถ้าเอา 10*3=30 คน ไม่รวมกรรมการเท่านี้ก็น่าจะได้ 

- กระบวนกรอาจเชิญคุณชัยวัฒน์  ถิระพันธ์ มาวันที่ 2 เพื่อช่วยกระตุ้นอันนี้ขอความเห็นในที่
ประชุมว่าเห็นด้วยหรือไหม 

- เสนอให้มีการจัดสัมมนาอีกรอบ โดยอาจเชิญคนเดิมมาและเชิญคนใหม่ก็จะท าให้เรื่องของทุนง่าย
ข้ึนและเอามาพัฒนาสภาวิชาชีพ 

 
คุณเจษฎา อนุจารี (รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ คนท่ี 2) น าเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า  

-เนื้อหาน่าจะให้มีน้อยลง แต่วันที่ 2 จะท าให้เขาสนใจและคนที่เป็นวิทยากรจะมีหน้าที่ท าให้คนที่
เข้าอบรมพูดแต่ไม่ควรพูดทั้งหมด 

- ไม่ควรน ารถไปเอง ควรนั่งไปด้วยกันและมีการจัดกิจกรรมบนรถเพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน 
และเป็นการแฝงจริยธรรมอีกทางหนึ่ง 

- เสนอคุณพิษณุ เป็นวิทยากรเพราะเขาจะมีข้อมูลที่ดีและไม่ดีของช่องไทยพีบีเอส 
 
 ข้อเสนอและความคิดเห็น คุณประณต วิเลปสุวรรณ เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย เกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมฯ ส่งผ่านจดหมายอเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันอังคารที่ 2 
สิงหาคม  2554 ( From: Pranot Vilapasuwan <pranot@nationgroup.com> 
To: suwanna sombut <dan_curadio@yahoo.com> Cc: Niramol Prasansuk 
<kungniramol@hotmail.com>; ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ <korkhet_j@hotmail.com> 
Sent: Tuesday, August 2, 2011 2:26 AM  

ข้อเสนอคุณประณต วิเลปสุวรรณ “ผมอ่านร่างแล้วครับ,มีความเห็นดังนี้ (ขออนุญาตเป็นความเห็น
ในการประชุมวันที่ 3 ส.ค.นี้เลยครับ) 

1.พันธกิจของสภาฯเรื่องงานวิชาการเช่นนี้ สมาชิกคงไม่มีใครคัดค้านแน่ ผมเองก็เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ 
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2.หัวข้อของการ workshop (ครั้งที่ 1) เป็นเรื่อง แนวทางปฏิบัติการรายงานข่าววิทยุและโทรทัศน์
อย่างไรให้ถูกจริยธรรม ....ในหัวข้อนี้ผมเห็นด้วยครับ  
 
3.เรื่อง funding ค่าใช้จ่าย หากมูลนิธิสดศรี จะให้มา 200,000 บาท บวกกับที่ บ.ปูนซิเมนต์ไทยให้
อีก 100,000 บาท  รวมเป็น 300,000 บาท หากมีเงินเท่านี้ไม่มากกว่านี้ ผมเสนอว่าเราควรแบ่ง 
workshop เป็นครั้งที่ 1 และ 2 ห่างกัน 1 เดือนถึง 1 เดือนครึ่ง โดยจัดงานเพียงวันเดียวจบ เช้าถึง
เย็น ความเห็นในประเด็นนี้ผมมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้ครับ  

3.1 ผมกลัวว่าจัด 2 วันและต้องค้างคืน จะมีคนไปน้อย (เป็นความกังวลส่วนตัวครับ ต้องถาม
สมาชิกท่านอ่ืนๆช่วยประเมินด้วยว่า 2 วันจะมีคนไปในระดับที่เราอยากให้ไปสัก 20-30 คนไหม) กลัว
ว่าจะไม่ถึงเกณฑ์ที่เราอยากได้ ผมลองประเมินว่า ทั้งฟรีทีวีและทีวีดาวเทียม คือ ช่อง 3 5,7,9,11,ทีวี
ไทย,เนชั่นทีวี ,TNN,วอยซ์,สปริง,เอเอสทีวี ,มีเดียนิวส์ รวม 12 สังกัด ประเมินจากกลุ่มน้ี หากทุกสังกัด
ส่งมาที่ละ 2 คนก็รวม 24 คน ( worst-case หัก เอเอสทีวีที่ผมเชื่อว่าเขาไม่ส่งคนมาแน่ ,มีเดียนิวส์และ
ช่อง 7 ไม่ส่งใครมา จะเหลือราวๆ 18 คน  

3.2 ความคิดของผม อยากให้มีนักข่าวมาเยอะๆ ไม่จ ากัดคนแค่ 20-25 คน (อาจจะมอง
ต่างกับพี่สุวรรณา ที่ว่าอยากจัดแบบ intensive และมีนักข่าวทีวีระดับ cream มาร่วม บนเงื่อนไข 
เข้าห้องเรียนค้างคืน) ดังนั้นหากเราจัดแบบวันเดียวจบแต่ออกแบบงาน/สถานที่และเครื่องเคียงอื่นๆ
ที่ไม่ใช่แบบเดิมๆที่จัดที่ที่ท าการ ถนนสามเสน ก็อาจเรียกบรรยากาศและสมาธิได้ 

  
ฝากเรียนในที่ประชุมครับ ความเห็นผมจะออกไปในทางอยากให้จัดแบบ วันเดียวจบ ออกแบบ

โปรแกรมที่กระชับและเป็นเวทีของผู้ปฏิบัติงานจริงๆ ต่อเนื่อง 2 - 3 ครั้งห่างกัน 1-1 เดือนครึ่ง, โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเรื่อง ภาพรวมสักเพียงท่านเดียวที่เหลือเป็นการเสวนาที่เอาตัวแทนสื่อทีวี ขึ้นไปต้ัง
วง (แต่ก็ยากอยู่ครับที่จะหาคนท าสื่อทีวีขึ้นเวทีและพูดจาถกแถลงฉะฉานเหมือนคนท าหนังสือพิมพ์) มี
ประเด็นเรื่องจริยธรรมที่ควรพูดจาหลายอย่าง หลายกรณี วิทยากรคุณภาพในวงการโททัศน์ก็มีเช่น พี่วสันต์ 
พี่สิ่ว คุณพิภพ (อดีตมือรางวัลสารคดีจากเนชั่นตอนนี้ไปร่วมงานกับทีวีไทย) หรือ อดีตผอ.ข่าวจากช่อง 9 
หลายท่าน ฯลฯ 

ขอบคุณครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบจัดอบรมจ านวน  2 วัน 1 คืน  ในวันศุกร์ที่ 16 – วันเสาร์ท่ี 17 

ส.ค. 2554  สถานท่ีต่างจังหวัด  
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วาระที ่5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

   (ไม่มี) 

 วาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี  

   (ไม่มี) 

 
 

 ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ปิดประชุมในเวลาประมาณ 12.00 น.  
 

 
            

   
              (นิรมล ประสารสุข)          (นายประณต วิเลปสุวรรณ)                            
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการส านักเลขาธิการฯ      
         บันทึกการประชุม            ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
 


