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สรุปรายงานการประชุม สมัยที่ 1 
คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ครั้งที่ 3/2555 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มนีาคม 2555 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 2 / 2555 เมื่อ    
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

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.นายววิัฒน์ จันทสุวรรณโณ  กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ       
8.นายปฏิวัติ วสิกชาติ   กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ 
9.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 
7.นายวันชัย บุญประชา   กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ          ติดภารกิจ   
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1.น.ส.นิรมล ประสารสุข              ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าววิทยุฯ 
2.น.ส.ศันสนีย์ ชัยประเสริฐ          เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมนักข่าววิทยุฯ 
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วาระที่ 1  เรื่องเพื่อทราบ 
1.1 นายสมชาย หอมลออ ส่งหนังสือลาออกจากการเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ 

มติที่ประชุมรับทราบ  
1.2 ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ เป็นวิทยากรในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การ

ส่งเสริมการรวมกลุ่มระหว่าง กสทช. กับผู้ประกอบการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร
หอประชุม ส านักงาน กสทช.  

 มติที่ประชุมรับทราบ  
1.3 มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ขอเชิญประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุม

วิชาการในเวทีสมัชชา ปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 2 “ปฏิรูปสื่อ เพื่อการปฏิรูปสังคม” 30 มี.ค.55 
มติที่ประชุมรับทราบ 

1.4 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ร่วมจัดงานประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน ประจ าปี 2555 หัวข้อ “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” 

มติที่ประชุมรับทราบ 
1.5 เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 ประธาน สภาวิชาชีพข่าวฯ ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและ

โทรทัศน์ไทย ยื่นหนังสือ กสทช. ให้ทบทวนระยะยื่นหนังสือ บอร์ด กสทช. ให้ทบทวนแผนแม่บท
ฯ เร่งรัด เรียกคืนคลื่นความถี่ฯ เร็วขึ้นกว่าเดิม จากที่ก าหนดไว้ วิทยุ 5 ปี โทรทัศน์ 10 ปี 
โทรคมนาคม 15 ปี  

มติที่ประชุมรับทราบ 
1.6 สรุปผลการสัมมนาทีวีดาวเทียม เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 

มติที่ประชุมรับทราบ 
1.7 ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ ร่วมประชุมเสวนา ผ่าแผนแม่บทบริหารวิทยุโทรทัศน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 

17 กุมภาพันธ์ 2555 
มติที่ประชุมรับทราบ 

1.8 สภาวิชาชีพข่าวฯ ยื่นแบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ฯ 
และร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 20  
กุมภาพันธ์ 2555 

มติที่ประชุมรับทราบ 
1.9 สภาวิชาชีพข่าวฯ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กและ

เยาวชนจากการพนัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 
มติที่ประชุมรับทราบ 

1.10 ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดี ผู้สมัคร กสทช. ฟ้องคณะกรรมการสรรหา กสทช. 
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มติที่ประชุมรับทราบ ไม่มีความคืบหน้า 
 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 / 2555  
มติที่ประชุม รับรอง และ รับทราบ  
 
 
วาระที่ 3  รายงานสถานะทางการเงิน ของสภาวิชาชีพขา่ววิทยุและโทรทัศน์ไทย  
(เอกสาร 9 น.23 –24) 
มติที่ประชุม รับรอง และ รับทราบ  
 
 
วาระที่ 4 เร่ืองสืบเน่ือง 

4.1 รายงานความคืบหน้า กรณี คุณอมรรัตน์ เข็มขาว ผู้สื่อข่าวพิเศษ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 และ 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประจ าจังหวัดนราธิวาส  

มติที่ประชุมรับทราบ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการก าหนดวันนัดสอบข้อเท็จจริงกับทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3  ในวันที่ 3 เมษายน 2555  เวลา 13.30 น.  เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไป  

 
 

วาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  5.1 โครงสร้างส านักงานสภาวิชาชีพ 

มติที่ประชุมรับทราบ คณะกรรมการหารือกันในเรื่อง ต้องการการจ้างบุคลากรเพิ่มเพื่อท างานในสภาวิชาชีพข่าวฯ 
และต้องดูงบประมาณในการจ้างบุคคลากร  ส าหรับวิธกีารท่ีสภาวิชาชีพข่าวฯจะหารายได้คือต้องรอ กสทช และจาก
การฝึกอบรม  ต้องจัดสัมมนาเพื่อการหาเงินสนับสนุน  ในเบื้องต้นให้รับเจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 ต าแหน่ง และยังคง
ให้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขาธิการต่อไป 

5.2 ข้อบงัคับสภาวิชาชีพ ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการชุดใหม่ 

มติที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ ให้น าข้อบังคับของสภาการฯ มาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  

 

 5.3 เรื่องแนวทางการปฏิรูปสภาวิชาชีพการจัดต้ัง สมาพันธ์สภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย กับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ สมาพันธ์สภาวิชาชีพ 
ซึ่งเป็นข้อเสนอจาก การประชุมคณะท างานศึกษาแนวทางการปฏิรูปสภาวิชาชีพ (ค.ป.ช.) ครั้งที่ 2 
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วันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 2555 และคณะท างานรอค าตอบจากฝ่าย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ ว่า
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการควบรวมทั้งสองสภาวิชาชีพข่าว โดยคณะ ค.ป.ช. จะนัดประชุมอีก
ครั้งในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ***คณะ ค.ป.ช. ขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อน เนื่องจาก
คณะกรรมการ หลายท่านติดภารกิจ*** 

มติที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ รับฟังแต่จะต้องหารือระหว่างสภาการหนังสือพิมพ์ และ สภา
วิชาชีพ ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เพื่อหาข้อสรุปเรื่องดังกล่าวต่อไป  

5.4 กรณีเรื่องร้องเรียนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง นางสาวอุษา พสุธา
สถิตย์  ร้องเรียนเรื่องไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายภาพ แต่ทางรายการน าภาพตนไปออกอากาศรวมทั้งเนื้อ
ข่าวที่ไปน าเสนอก็ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ท าให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียง  

มติที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ รับเรื่องร้องเรียนของนางสาวอุษา พสุธาสถิต์ย  ออกหนังสือสภา
วิชาชีพข่าวฯ ส่งไปถึงสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ว่าเราได้รับเรื่องร้องเรียนและอยากให้ทางสถานีพิจารณา
เยียวยาช่วยเหลือ ถ้าช่อง 3 ไม่ด าเนินการภายใน 15 วัน ให้มาร้องเรียนที่สภาวิชาชีพข่าวฯอีกครั้งหนึ่ง  และแนะน า
ใหผู้้ร้องเรียนไปฟ้องศาล 

5.5 กรณีเรื่องร้องเรียนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ เรื่องการเสนอข่าวของ
ฮาเวิร์ด หวัง เกี่ยวกับเรื่องการท าแท้ง โดยทางรายการไม่ได้บอกข้อดีข้อเสียในเรื่องการท าแท้งให้แก่
เยาวชนรับทราบ 

มติที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ ส่งเรื่องร้องเรียนนี้ไปให้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และให้ทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ชี้แจงกับผู้ร้องเรียน  

5.6 สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยต้องการสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  

มติที่ประชุมรับทราบ  

 

วาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ วาระสืบเน่ืองจากการประชุมเมื่อวนัท่ี 9 ก.พ. 55 (องค์ประชุมไม่ครบ)  

มติที่ประชุมรับทราบ 
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ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ปิดประชุมในเวลาประมาณ 12.00 น. 
 
 

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

 
 
 

(นายประณต วิเลปสุวรรณ) 
เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย                                                                                     

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

 


