บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสงู อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๒
วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๖ ชัน้ ๑ อาคารรัฐสภา ๒
------------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒. นางจิตราภา สุนทรพิพิธ
อนุกรรมาธิการ
๓. นางสาวลดารัตน จันทรโมลี
อนุกรรมาธิการ
๔. นางศรีสุกิจ ศุลีพร
อนุกรรมาธิการ
๕. นายนท นิ่มสมบุญ
อนุกรรมาธิการ
๖. นายจิระ จิรัจฉริยากูล
อนุกรรมาธิการ
๗. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร
อนุกรรมาธิการ
๘. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
๑. พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๒. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอาทร จันทวิมล
๒. นายบุญสง คูวรากุล
๓. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย

ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑.๑ สารวุ ฒิ ส ภา ฉบั บ เดือ นมกราคม ๒๕๕๒ ได นํา เสนอการจั ด การสัม มนาเรื่ อง “ทํ า ชี วิ ต
ครอบครัวใหเปนสุขจากเกมคอมพิวเตอรไดอยางไร” เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งในโอกาสตอไป
จะไดนําเสนอเรื่องศูนยความรูประชาชนเพื่อเผยแพรตอไป
๑.๒ เมื่อวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ คณะอนุกรรมาธิการไดไปอัดเสียงรายการวิทยุรัฐสภา
FM 87.5 เรื่อง โครงการตนแบบศูนยความรูประชาชน
๑.๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมไดมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนา
สังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา เกี่ยวกับขอเสนอการ
ปองกันและแกไขปญหาเด็กติดเกมคอมพิวเตอรและเกมออนไลนของคณะกรรมาธิการ ซึ่งขอเสนอ
ดังกลาวมีประเด็นที่เกี่ยวของและสอดคลองกับภารกิจและการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมหลาย
ประการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุม มีมติรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมีการ
แกไข ดังนี้
หนา ๓ บรรทัดที่ ๒๑ แกไขจาก “ทํารายสังคม” เปน “ทํารายสังคมไทย”
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาสรุปผลการเดินทางเขาพบเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ
ที่ประชุมไดพิจารณาสรุปผลการเดินทางเขาพบกับเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.) เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
๑. โครงการตอเนื่องที่เสนอควรจะปรับเปนการทํา “Introduction book” หรือเปน Proposal
๑.๑ ไดเห็นระบบการทํางาน การไดมาของเนื้อหา การเขาใชบริการ
๑.๒ องคประกอบการทํางานในอนาคต ใครเปนเจาภาพ จะทํางานตอเนื่องไดอยางไร การ
สรางภาคีเครือขายเพื่อเชื่อมโยงขอมูลเนื้อหา และแหลงเงินสนับสนุน เพื่อใหเกิด “ศูนยความรูประชาชน”
ของไทย
๒. ควรมีระบบบริการ e-book
๓. ควรปรับโฉม Web site ไมใหแหงจนเกินไป มีกิจกรรมที่เปน Interactive ได และมีระบบ
animation ที่ชวนใชบริการ

-๓-

กรอบความคิ ด โครงการต อ เนื่ อ งที่ จ ะขอสนั บ สนุ น จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติ (๓๐๐,๐๐๐ บาท)
๑. ปรับโฉมหนาของ “ศูนยความรูประชาชน” โดยเพิ่ม graphic และ animation
๒. สรางคูมือเพื่อใหเห็นระบบการทํางานของ Portal web “ศูนยความรูประชาชน” นี้ไดแก
- กลไกการทํางาน
- การจัดหมวดหมู
-วิธีการ link เนื้อหา
- วิธีการตรวจสอบและกลั่นกรองเนื้อหาที่ใหบริการ
- การหาแหลงเชื่อมโยงเนื้อหาที่นาสนใจ(๘๐ %)
- การจัดทําเนื้อหาเรื่องอาชีพ เพื่อมีงานทําหรือชวยเหลือคนตกงาน (๒๐%)
- การสราง e-book เพื่อเปนแหลงขอมูลและการสืบคน
๓. กรอบงานในอนาคตที่ควรจะเปนของ “ศูนยความรูประชาชน” (ภาพและแนวทางในอนาคต)
- ในสวนบริการจัดการในขอมูลเนื้อหาเพื่อการเรียนรูสามารถประสานงานภาคีเครือขาย
เพื่อการรวบรวมอยางมีระบบและตอเนื่อง
- มีระบบพัฒนาเครือขายเพื่อการสรางและเชื่อมโยงขอมูลเนื้อหาจากแหลงตางๆ
- พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของ “ศูนยความรูประชาชน” ทั้งในรูปของ Database
และ search engines
- แหลงเงินทุนในการดําเนินงานทั้งงานประจําและงานพัฒนา
ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาเตรียมการจัดสัมมนาของคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณากําหนดการจัดสัมมนาเรื่อง “เสรีภาพสื่อ.....พัฒนาหรือ
ทํารายสังคม” ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเรดิสัน พระราม ๙ กรุงเทพมหานคร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ นาฬิกา
- ลงทะเบียนและรับเอกสาร
เวลา ๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา
- เปดการสัมมนา
โดย นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา
กลาวรายงาน โดย นางยุวดี นิ่มสมบุญ
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
- การอภิ ป ราย เรื่ อ ง “เสรี ภ าพสื่ อ .....พั ฒ นาหรื อ ทํ า ร า ย
สังคมไทย” โดย

-๔-

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา

* นายสาทิตย วงศหนองเตย (รอการยืนยัน)
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
* ศาสตราจารยสุกัญญา สุดบรรทัด
สมาชิกวุฒิสภา
* นายกฤษณพร เสริมพาณิช
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
* นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพมติชน
* นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ
ผูจัดรายการวิเคราะหขาวรอน วิทยุ FM 92.25
และอดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐
* น.ส.สารี อองสมหวัง (รอการยืนยัน)
เลขานุการมูลนิธิเพื่อผูบริโภค
* นายนท นิ่มสมบุญ
ผูแทนภาคประชาชน
ดําเนินการอภิปรายโดย นายอนันต วรธิติพงศ
รองประธานคณะกรรมาธิการ
และประธานคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
- รับประทานอาหารกลางวัน
- รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนา
ดําเนินการโดย
* นายอนันต วรธิติพงศ
รองประธานคณะกรรมาธิการ
และประธานคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
* นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ
ผูจัดรายการวิเคราะหขาวรอน วิทยุ FM 92.25
และอดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐
- กลาวปดการสัมมนา โดย
นายอนันต วรธิติพงศ
รองประธานคณะกรรมาธิการ
และประธานคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม

-๕-

พิธีกร : นางศรีสุกิจ ศุลีพร อนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
หมายเหตุ อาหารวางในหองประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา และเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมมีมติใหนัดประชุมครั้งตอไปในวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลว ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณอนุกรรมาธิการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานแลวกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็กฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒

