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บันทึกการประชุม สมัยท่ี 1 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ครั้งที่ 6 / 2555 

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสมาคมนักข่าวฯ ถ.สามเสน 
 ------------------------------------------------- 

เวลา 10.20 น. น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดการ
ประชุมหารือ และ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 / 
2555   เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ 
ดังต่อไปนี ้
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม   

1. น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข               ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ 

2. นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์   รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ คนที่ 1   

3. นายเจษฏา อนุจารี                               รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ  คนที่ 2   

4. นายประณต วิเลปสุวรรณ   เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าวฯ 

5. นายชัยนันต์ สันติวาสะ                          เหรัญญิก สภาวิชาชีพข่าวฯ 

6. นายวัฒนา เงินกลม                              กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ 

7. นายประทีป คงสิบ    กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ    

8. นายปฏิวัติ วสิกชาติ    กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ 

9. นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ   กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ                       

 

รายชื่อกรรมการลาประชุม 

1.ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์                               กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ          ติดภารกิจ   

2.นายส าราญ ฉัตรโท     กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ          ติดภารกิจ    

3.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                     กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ     ติดภารกิจ    

4.ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม    กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ ติดภารกิจ     

5.นายชุมชัย แก้วแดง      กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ ติดภารกิจ 

6. นายปราชญ์ ไชยค า                             กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ    ติดภารกิจ 

7.นายวันชัย บุญประชา    กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ          ติดภารกิจ      
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.น.ส.นิรมล ประสารสุข ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการส านักเลขาธิการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  

 2.น.ส.ชไมพร  เจิดวรลาภ  เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

3.น.ส.ศันสนีย์  ชัยประเสริฐ  

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ 
1.1 ประธานสภาวิชาชีพตอบรับเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่าง
คู่มือแนวทางปฏิบัติการก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 ส านักงาน กสทช.  

มติที่ประชุมรับทราบ 
1.2 คุณเจษฎา  อนุจารี รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ ตอบรับเข้าร่วมเป็นวิทยากรการจัดสัมมนาของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในหัวข้อ “การน าผู้ต้องหาในคดีอาญาไปน าชี้ที่เกิดเหตุเพื่อ
ประกอบค ารับสารภาพและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ท าอย่างไรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน” ในวันศุกร์ที่ 17 
สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกยีติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ  

มติที่ประชุมรับทราบ 
1.3  สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ส่งจดหมายเสนอแนะเรื่องการน าเสนอข่าวที่ละเมิดสิทธิเด็ก

และเยาวชน กรณีรายการเรื่องเล่าเช้านี้ น าเสนอข่าวเกี่ยวกับคลิปจากอินเตอร์เน็ตกรณีเด็กนักเรียน
หญิงม.ต้น เปิดอกให้เพื่อนนักเรียนชายลวนลาม เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2555 ไปยัง คุณสรยุทธ์ สุทัศนะ
จินดา พิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้ และส่งส าเนาจดหมายเรียนคุณประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการบริหาร 
บริษัท บีอีซีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน)และกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้น ต์ จ ากัด ,  
คุณอัชฌา  สุวรรณปากแพรก  ที่ปรึกษาฝ่ายข่าวไทยทีวีสี ช่อง 3  และคุณส าราญ  ฉัตรโท รอง
ผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2555  

มติที่ประชุมรับทราบ 
1.4 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ส่งจดหมายขอบคุณไปยัง คุณปฏิวัติ  วสิกชาติ รอง

ผู้อ านวยการฝ่ายข่าว สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24  ที่ให้ความร่วมมือกับทางสภาวิชาชีพข่าวฯ  เป็น
อย่างดี ในการชี้แจงกรณีนักหนังสือพิมพ์กล่าววิพากษ์วิจารณ์การน าเสนอข่าวเด็กถูกข่มขืน ของ
TNN24 ในรายการ ครบวัน ครบข่าว  ซึ่งส่งจดหมายไปเมื่อวันที่ 24 ก.ค.2555  

มติที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 / 2555 เมื่อวันท่ี 25 มิ.ย. 2555   
มติท่ีประชุม รับรอง และ รับทราบ  
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วาระที่ 3 รายงานสถานะการเงิน ของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เดือนมิถุนายน 2555 

มติท่ีประชุม รับรอง และ รับทราบ 
 
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง 

4.1 ร่างประกาศข้อบังคับแนวปฏิบัติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่องแนวทางการสรรหา คณะกรรมการ
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2555 

มติท่ีประชุมรับทราบ ประธานกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ลงนามออกข้อบังคับแนวปฏิบัติสภาวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่องแนวทางการสรรหา คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2555   และ
ประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าวต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป 
 

4.2 จัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 

มติท่ีประชุมรับทราบ คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ มีมติ ให้ด าเนินการท าหนังสือรายงานประจ าปีต่อไปให้แล้วเสร็จ
ภายในต้นเดือนตุลาคม 2555 โดยใช้เงินทุนเดิมของสภาวิชาชีพข่าวฯ  
 

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจะจัดงานสัมมนาเรื่อง “กฎหมายแนวปฏิบัติและบทลงโทษที่

สื่อมวลชนควรรู”้ วันศุกร์ที่ 24  สิงหาคม 2555  เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล (สยามซิต้ี)   
โดยวิทยากรประกอบด้วย     
1.อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว  
2.อัยการสูงสุด   
3.คุณเจษฎา อนุจารี สภาทนายความ   
4.คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  บรรณาธิการรายการข่าว สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย 

5.ผศ.ดร.เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์  

มติท่ีประชุมรับทราบ คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ มีมติให้เลื่อนการจัดงานสัมมนาเรื่อง “กฎหมายแนวปฏิบัติและ
บทลงโทษที่สื่อมวลชนควรรู้” เพื่อไปจัดงานร่วมกับศูนย์กฎหมาย 
 
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
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ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ปิดประชุมในเวลาประมาณ 12.00 น. 

 
 
 

(นางสาวนิรมล ประสารสุข)        (นางสาวชไมพร  เจิดวรลาภ) 
          ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการส านักเลขาธิการฯ               เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

(นายประณต วิเลปสุวรรณ) 
เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย                                                                                      

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 


