บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสงู อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๘ / ๒๕๕๒
วันพุธที่ ๑๗ 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. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย
๗. นายนท นิ่มสมบุญ
๘. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร
๙. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
นายจิระ จิรัจฉริยากูล

(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอาทร จันทวิมล
๒. นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ
๓. นายบุญสง คูวรากุล
๔. นายจินดา เวชสุวรรณรักษ
๕. ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา

ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูมาชี้แจง คือ
นางนพวรรณ เกียรติภิโรดม

ผู อํ า นวยการบริ ห ารบริ ษั ท เดนท สุ มี เ ดี ย
(ประเทศไทย) จํากัด

-๒-

ผูเขารวมประชุม คือ
๑. นายทวีศิลป ไชยชนะ
๒. นางสาวอรุณทิพย เพิ่มทวี
๓. นางสาวเปรมจิตร แกวโสนด
๔. นางธันยชนก จันทรจํารูญ

กรรมการผูจัดการบริษัท เบรน อินทิเกรชั่น จํากัด
ผูปฏิบัติงานใหนายอนันต วรธิติพงศ
สมาชิกวุฒิสภา
ผูปฏิบัติงานใหนายอนันต วรธิติพงศ
สมาชิกวุฒิสภา
ผูปฏิบัติงานใหนางยุวดี นิ่มสมบุญ
สมาชิกวุฒิสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ป ระชุ มมี มติ รับรองบัน ทึกการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๒ วัน พุธที่ ๑๐ มิถุน ายน ๒๕๕๒
โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา ๒ บรรทัดที่ ๑๙ แกไขจาก “วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒” เปน “วันพุธที่ ๓ มิถุนายน
๒๕๕๒”
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาติดตามการดําเนินงานตามโครงการตนแบบศูนยความรูประชาชน
นายทวีศิลป ไชยชนะ กรรมการผูจั ดการบริษัท เบรน อิน ทิเกรชั่น จํากัด ไดนําเสนอความ
คื บ หน า ในการจั ด ทํ า เว็ บ ไซต www.thailearning.info ให ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ โดยได เ พิ่ ม เติ ม ให มี ก าร
ลงคะแนน(โหวต)เว็บไซตที่เขาชมและเพิ่มเติมกลุมเนื้อหาอีก ๓ กลุม คือ อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม และ
เศรษฐกิจ
ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาศึกษาการสงเสริมการผลิตสื่อสรางสรรคเพื่อพัฒนาสังคมไทย
ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาศึ ก ษาการส ง เสริ ม การผลิ ต สื่ อ สร า งสรรค เ พื่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทย
โดยนางนพวรรณ เกียรติภิโรดม ผูอํานวยการบริหารบริษัท เดนทสุ มีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด ไดชี้แจง
วา การผลิตสื่อโฆษณานั้นจะตองมีลักษณะเปนที่นาสนใจของผูบริโภคเพื่อใหสินคามีการจําหนายได
อยางรวดเร็วและเปนจํานวนมากซึ่งเปนวัตถุประสงคที่สําคัญของบริษัทผลิตสินคาทุกแหงเพื่อใหคุมคา

-๓-

กับเงินที่ไดลงทุนไป บริษัทจะผลิตโฆษณาใหเขาถึงกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งการเลือก
ชวงเวลาโฆษณาจะตองเปนชวงที่มีผูชมรายการโทรทัศนใหความสนใจ เชน ละคร เกมโชว หรือขาว เปน
ตน แตในชวงละครสรางสรรคที่ความสนใจของผูชมไมถึง ๐.๕ หรือไมติดดาวจะไมเปนที่นิยมของลูกคา
ซึ่งในประเทศญี่ปุนจะมีงบประมาณสวนหนึ่งที่ใหการสนับสนุนผลิตสื่อสรางสรรค นอกจากนี้บริษัทมี
นโยบายคืนกําไรใหกับสังคม เชน บริษัทโตโยตา ไดจัดตั้งมูลนิธิโตโยตาชวยเหลือสังคมหรือกาแฟเบอรดี้
ไดจัดโครงการใหสงฝากระปองเพื่อไปทําขาเทียม ซึ่งหากหนวยงานราชการใดตองการใหชวยเหลือ
สามารถแจ งใหบริ ษัททราบเพื่อจะไดแจงไปยังบริษัทเจ าของธุรกิ จต อไป ในป จจุบั นปญหาสื่อที่ไ ม
สรางสรรคที่สําคัญคือ สื่ออินเทอรเน็ต เนื่องจากควบคุมไดยาก อีกทั้งหนวยงานขาดการประชาสัมพันธ
และการกระตุนเตือนใหตระหนักและระวังปญหาสื่อในปจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทพรอมใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการเพื่อสรางสรรคสังคมไทย
จากนั้น คณะอนุกรรมาธิการไดแสดงความคิดเห็นดังนี้
- เนื่องจากบริบทของเอกชนและหนวยงานราชการมีความแตกตางกันจึงทําใหวิธีคิดแตกตางกัน
ดังนั้น การบริหารจัดการสื่อจึงทําไดยาก ซึ่งการเรียนการสอนจึงควรไดพิจารณาเกี่ยวกับ
๑)เนื้อหาที่จะสรางสรรคสังคมวามีอยางไร สังคมไทยมีปญหาอะไรบาง การเรียนรูตองมี
วินัยการเรียนรูอยางไรบาง เด็กตองมีอิสระการเรียนรูไมถูกบังคับจากผูใหญ
๒)รูปแบบการผลิตสื่อควรจะเปนอยางไร เชน เกมไตรสิกขา เปนเกมเกี่ยวกับธรรมะที่
มหาวิทยาลัยรังสิตเปนผูผลิต
๓)ตองสรางชองทางใหทุกกลุมเปาหมายเขาถึงสื่อที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
๔)ต องพิจารณาว ากลุมเปาหมายแตละกลุมตองการอะไรเพื่อใหการสื่อสารประสบ
ความสําเร็จ
นอกจากนี้ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน จะตองมีภาคีรวมดําเนินงาน เชน มหาวิทยาลัยตางๆ
ที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนหรือวารสารศาสตร สถานีวิทยุโทรทัศนตางๆ เปนตน ตอง
สรางกระแสสังคมใหผูปกครองผลักดันใหผลิตสื่อตามที่ผูปกครองสนใจ การรูเทาทันสารสนเทส มีเดีย
หรือเทคโนโลยี โดยจัดใหเด็กไดเรียนรูเทาทันสื่อ และการผลักดันใหบริษัททํา CSR เพื่อคืนกําไรใหกับ
สังคมโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพไดพยายามผลักดันใหทุกบริษัทรวมโครงการ
ดังกลาว
- ปจจุบันสื่อไมมีความทันสมัยและไมเปนที่นาสนใจสําหรับเด็ก เชน ละครพื้นบานไทย จึงทําให
เด็ ก ขาดความสนใจ ดั ง นั้ น ควรมี ก ารสร างสื่ อใหทั น สมัย และเปน ที่นิ ย มของเด็ ก ในยุค ป จ จุ บัน เช น
ซุปเปอรแมน เพื่อสรางฮีโรใหแกเด็กไดปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี
- บริษัทผลิตสื่อโฆษณา บริษัทผลิตละคร บริษัทที่ใหการสนับสนุนผลิตละครจะตองรวมกันผลิต
ละครที่สรางสรรคจึงจะทําใหเกิดสื่อสรางสรรคสังคมไทย

-๔-

- ควรสนับสนุนใหผลิตรายการที่เหมาะสมสําหรับเด็กอายุต่ํากวา ๓ ขวบ และเด็กที่มีอายุต่ํากวา ๑๐ ขวบ
ใหมากขึ้น และควรมีการจัดลําดับความเหมาะสม(เรตติ้งทีวี)วารายการโทรทัศนใดเหมาะสําหรับเด็ก
ในชวงอายุดังกลาวหรือไม เนื่องจากรายการบางรายการอาจมีความไมเหมาะสมกับเด็ก
- รัฐบาลควรใหการสนับสนุนรายการโทรทัศนและวิทยุที่สรางสรรคสังคมไทยใหอยูในชวงเวลาที่มีผูชม
มากที่สุด(prime time)
- หน วยงานภาครั ฐต างๆที่ มี งบประมาณในการประชาสัมพั นธหน วยงานของตนเองควรไดจั ดสรร
งบประมาณบางสวนเพื่อสนับสนุนการผลิตรายการสรางสรรค
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะไดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติเกี่ยวกับขอเสนอแนะดังกลาวตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ที่ ป ระชุ ม ได มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง นายอรุ ณ โรจน เลี่ ย มทอง เป น อนุ ก รรมาธิ ก าร และให
นายจิระ จิรัจฉริยากูล เปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
๕.๒ ที่ประชุมมีมติใหนัดประชุมครั้งตอไปในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐
นาฬิกา
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลว ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณอนุกรรมาธิการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานแลวกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็กฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

