บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสงู อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๗ / ๒๕๕๒
วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๖ ชัน้ ๑ อาคารรัฐสภา ๒
------------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๓. นางจิตราภา สุนทรพิพิธ
๔. นางสาวลดารัตน จันทรโมลี
๕. นางศรีสุกิจ ศุลีพร
๖. นายนท นิ่มสมบุญ
๗. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร
๘. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
๑. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช
๒. นายจิระ จิรัจฉริยากูล

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอาทร จันทวิมล
๒. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย

ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูมาชี้แจง คือ
นางปราณี ปราบริปู
ผูเขารวมประชุม คือ
๑. นายทวีศิลป ไชยชนะ
๒. นางสาวอรุณทิพย เพิ่มทวี

หัวหนาสถาบันภาษาไทย สํานักวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการผูจัดการบริษัท เบรน อินทิเกรชั่น จํากัด
ผูปฏิบัติงานใหนายอนันต วรธิติพงศ
สมาชิกวุฒิสภา
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๓. นางสาวเปรมจิตร แกวโสนด
๔. นางธันยชนก จันทรจํารูญ

ผูปฏิบัติงานใหนายอนันต วรธิติพงศ
สมาชิกวุฒิสภา
ผูปฏิบัติงานใหนางยุวดี นิ่มสมบุญ
สมาชิกวุฒิสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบราง
พระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... ที่เสนอโดยกระทรวงศึกษาธิการแลว โดยราง
พระราชบัญญัตินี้ไดบัญญัติใหรัฐทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน เสนอนโยบายและแผนในการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาในกระบวนการเรียนรูโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนสื่อ และเพื่อใหการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเปนไปอยางคุมคา
และเหมาะสม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ป ระชุม มี ม ติ รับ รองบัน ทึก การประชุม ครั้ งที่ ๑๖/๒๕๕๒ วัน พุธ ที่ ๑๐ มิถุน ายน ๒๕๕๒
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาติดตามการดําเนินงานตามโครงการตนแบบศูนยความรูประชาชน
นายทวีศิลป ไชยชนะ กรรมการผูจั ดการบริษัท เบรน อิน ทิเกรชั่น จํากัด ไดนําเสนอความ
คืบหนาในการจัดทําเว็บไซต www.thailearning.info ใหที่ประชุมรับทราบ โดยที่ประชุมไดแสดงความ
คิดเห็นวาเนื้อหาที่จะนํามาบรรจุในเว็บไซตดังกลาวมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในการคัดเลือกเนื้อหาที่ดี
ที่สุดมาลงในเว็บไซตควรจะเปนเนื้อหาที่ไดรับการคัดเลือกวาดีที่สุดแลว เพื่อไมใหมีเนื้อหาที่มากเกินไป
และไดเนื้อหาที่ไดมาตรฐาน โดยอาจจัดใหมีการลงคะแนนหรือประกวดวาเนื้อหาใดดีที่สุดและควรเพิ่ม
คูมือแนะนําการใชงานเว็บไซตใหทราบดวยโดยใหมีเนื้อหาที่กระทัดรัดและเขาใจงาย
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ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาศึกษาแนวทางการสรางเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และคานิยมที่ดีใหแกเด็ก
และเยาวชนไทย
ที่ประชุมไดพิจารณาศึกษาแนวทางการสรางเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และคานิยมที่ดีใหแก
เด็กและเยาวชนไทยผานระบบการศึกษา โดยนางปราณี ปราบริปู ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดชี้แจงวา การเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยไดนําวรรณกรรมที่ดีมีคุณคามาสอน
ใหแกเด็กอยางเหมาะสมตามวัยและไดแทรกขอคิดตางๆที่ถูกตองใหเด็กไดเรียนรูและสามารถนําไปเปน
แบบอยางปฏิบัติที่ดีไดอยางถูกตอง โดยวรรณกรรมที่นํามาสอนนั้นครูผูสอนและในหนังสือจะมีการ
อธิบายชี้แจงเหตุผลอยางละเอียดวาเหตุใดตัวละครจึงปฏิบัติตัวเชนนั้นเพื่อใหไปถึงจุดหมายที่แทจริงของ
การเรียนวรรณคดีและไดมีการปรับเนื้อหาใหมีความเหมาะสมตามสภาพสังคมดวย ซึ่งวรรณกรรมเรื่องใด
ที่มีผลเสียมากกวาผลดีหรือไมคุมคาแกการนํามาสอน เชน ศรีธนญชัย ก็จะไมมีการนํามาสอนหรือผลิตซ้ํา
อี ก ทั้ ง การเรี ย นวรรณกรรมจะทํ า ให เ ด็ ก ได เ รี ย นรู เ รื่ อ งราวของมนุ ษ ย ใ นแต ล ะยุ ค สมั ย ว า มี อ ารมณ
ความรูสึกอยางไร เพื่อสะทอนใหเขาใจชีวิตของคนในยุคปจจุบันและใหความรูสึกถึงความสวยงามของ
ภาษาวรรณคดี นอกจากนี้ห นัง สื อเรี ย นได มีก ารพั ฒ นาไปตามยุ ค สมัย ซึ่ ง กรรมการทํ าหนั ง สื อเรีย น
ภาษาไทยมีทั้งผูหญิงและผูชาย รวมทั้งมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เขามารวมจัดทําดวยปจจุบัน
ภาพยนตรและโทรทัศนไดมีการผลิตวรรณกรรมออกมาเผยแพรซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและมีการ
สรางตัวละครขึ้นมาใหมตามความเหมาะสมของเรื่อง จึงอาจทําใหเด็กและเยาวชนที่บริโภคสื่อดังกลาวไม
เขาใจถึงเจตนารมณที่แทจริง ดังนั้น ผูปกครองและครูจะตองใหคําอธิบายควบคูไปดวย ซึ่งรายการ
โทรทัศนเปนสื่อที่ดีที่สุดในการเรียนรูของเด็ก ดังนั้นรัฐบาลจะตองชวยสนับสนุนใหทําสื่อดีๆและชวย
ประชาสัมพันธใหมากขึ้น เพื่อสนับสนุนใหสื่อผลิตรายการที่ดีและเหมาะสมกับเด็ก
จากนั้ น ที่ ป ระชุ ม ได ใ ห ข อ เสนอแนะว า ควรมี ก ารจัด ทํา สื่ อ การสอนให อยู ใ นรู ป ของ e-Book
ใหมากขึ้นเพื่อใหนักเรียนสามารถเขาถึงสื่อการสอนไดอยางทั่วถึงและเปนการประหยัดงบประมาณใน
การผลิตหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการควรสอนให
เด็กมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองไดทําอยางถูกตองและสุจริตโดยไมพึ่งพิงการทุจริต เชน กรณีการฝาก
เขาเรียนตอ เปนตน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ประธานไดขอปรึกษาหารือตอที่ประชุมเกี่ยวกับการศึกษาดูงานดานการพัฒนาสังคมดวย
การสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตของหนวยงานตางๆวามีอยางไรบาง เชน โรงเรียนปญญาภิวัฒน
เทคโนธุรกิจ ของบริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) เปนตน ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นวาควร
พิจารณาศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการสงเสริมการเผยแพรและผลิตสื่อสรางสรรคเพื่อพัฒนาสังคมเปน
ลํ า ดั บ แรก เนื่ อ งจากป จ จุ บั น มี ก ารผลิ ต สื่ อ ในเชิ ง ไม ส ร า งสรรค แ ละไม เ หมาะสมออกมาเผยแพร สู
สาธารณชนอยางแพรหลายทั้งละครและโฆษณา โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคม ดังนั้น
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ที่ประชุมจึงมีมติใหเชิญผูแทนจากบริษัท มีเดียคอม จํากัด และบริษัท เดนทสุมีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด
ซึ่งเปนบริษัทตัวแทนโฆษณา(เอเจนซี่) เขารวมประชุมในการประชุมครั้งตอไป เพื่อใหขอมูลขอเท็จจริง
ถึงเหตุผลสําคัญของบริษัทที่ผลิตสินคาอุปโภคและบริโภคตางๆ ในการเลือกชวงเวลาโฆษณาหรือการซื้อ
ชวงเวลาโฆษณาของรายการโทรทัศนหรือวิทยุตางๆ เชน รายการเกมโชวหรือละคร เปนตน รวมทั้ง
เหตุผลในการเลือกรูปแบบการจัดทําเนื้อหาโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑของบริษัท
๕.๒ ที่ประชุมไดมีมติใหทําหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหขอเสนอแนะ
ในการจัดทําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ เพื่อผลักดันใหดําเนินการเปนนโยบาย
ตอไป
๕.๓ ที่ประชุมไดมีมติแตงตั้งนายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย เปนอนุกรรมาธิการ โดยสลับ
นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช มาเปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
๕.๔ ที่ประชุมมีมติใหนัดประชุมครั้งตอไปในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐
นาฬิกา
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลว ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณอนุกรรมาธิการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานแลวกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็กฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

