บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสงู อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๒
วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๓ ชัน้ ๑ อาคารรัฐสภา ๒
------------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. นางจิตราภา สุนทรพิพิธ
๓. นางสาวลดารัตน จันทรโมลี
๔. นางศรีสุกิจ ศุลีพร
๕. นายนท นิ่มสมบุญ
๖. นายจิระ จิรัจฉริยากูล
๗. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร
๘. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
๑. พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๒. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

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

ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุม มีมติรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ วันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา ๔ บรรทัดที่ ๑๘ แกไขจาก “โดยไดขออนุมัติงบประมาณ” เปน “โดยไดรับอนุมัติงบประมาณ”
หนา ๖ บรรทัดที่ ๔ ตัดคําวา “ก็” ออก และ แกไขจาก “ควรนาจะ” เปน “ให”
หนา ๗ บรรทัดที่ ๑ แกไขจาก “วิทยาศาสตร” เปน “อัธยาศัย” และ แกไขจาก “ซึ่ง” เปน “เชน”
บรรทัดที่ ๒ แกไขจาก “ตอง” เปน “ชวย”
หนา ๘ บรรทัดที่ ๑๓ แกไขจาก “Potal Web” เปน “Portal Web”
ระเบีย บวาระที่ ๓ พิ จารณาติด ตามการดํ า เนิน งานตามโครงการต น แบบศู น ย ค วามรู ป ระชาชนและ
พิจารณาเตรียมการเดินทางเขาพบกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)
ที่ประชุมไดพิจารณาเตรียมการเดินทางเขาพบกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการตนแบบศูนยความรูประชาชน
ซึ่งจะขอความรวมมือในการดําเนินงานจากกระทรวงฯดานเทคโนโลยีและสนับสนุนการศึกษาใหความรู
แกประชาชนทั่ วไป ทั้ งนี้ คณะอนุก รรมาธิการไดมีการเตรียมการฉายสไลดขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
ตนแบบศูนยความรูประชาชนในการหารือครั้งนี้ดวย
ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาเตรียมการจัดสัมมนาของคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ประชุมไดพิจารณาเตรียมการจัดสัมมนาเรื่อง “เสรีภาพของสื่อกับความรับผิดชอบตอสังคม”
โดยมีกําหนดการจัดสัมมนาในวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ ณ โรงแรม
เรดิสัน พระราม ๙ กรุงเทพมหานคร โดยเชิญผูเขารวมสัมมนา ดังนี้ สื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และ
นิตยสาร ผูผลิตรายการตางๆ องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ จํานวน
๒๐๐ คน
อนึ่ง จากการนําเสนอขาวการกระทําความผิดในสังคมนั้น ที่ประชุมมีความเห็นวาในบางกรณี
ขอมูลที่ปรากฏตอสื่อยังไมมีความชัดเจน ดังนั้น จึงไมควรนําเสนอภาพและขอมูลของคูกรณีใหเปดเผยตอ
สาธารณะ เนื่องจากจะทําใหคูกรณีเกิดความเสียหายและถูกสังคมลงโทษกอนที่ขอมูลนั้นจะไดรับการ
สอบสวนและพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งจากการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับนักโทษในเรือนจํา
พบว า นั ก โทษ ประมาณ ๒๐ % เป น ผู บ ริ สุ ทธิ์ ที่ รั บ ผิ ด แทนพ อ แม พี่ น อ ง ลู ก และญาติ ของตนเอง
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นอกจากนี้จากกรณีการผลิตภาพยนตรหรือละครของประเทศเกาหลี เชน เรื่องแดจังกึม ผูผลิตไดทําการ
วิจัยสํารวจความสนใจของประชาชนกอนการผลิต ซึ่งทําใหละครที่ผลิตไดรับการตอบรับเปนจํานวนมาก
ดังนั้น แนวทางของประเทศไทยอาจนําวิธีการดังกลาวมาปรับใชกับผูผลิตรายการได
ระเบียบวาระที่ ๕ พิจารณาสรุปประเด็นเรื่องรองเรียนจากชุมชนทองถิ่นนิคมสรางตนเองปากจั่น จังหวัด
ระยอง
ที่ประชุมมีมติใหแจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายทราบ คือ อธิบดีกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ผูปกครองนิคมสรางตนเองปากจัน่ จังหวัดระนอง และนายไพจิตร ชางประดิษฐ
(ผูรองเรียน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ในเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆใหเปนหนาที่ของสงฆ เพราะมีหนังสือเกี่ยวกับเจาคณะ
ตําบลและเจาคณะจังหวั ดที่ไมสนับสนุนการสรางวัดใหม เนื่องจากในแถบนั้นมีวัดปากจั่นที่อยูหาง
ออกไปเพียง ๒ กิโลเมตร และมีพระเจาอาวาสจําพรรษาอยู ๑ รูปเทานั้น ซึ่งในบริเวณวัดมีโบสถและเมรุ
แลว ดังนั้น ใหไปอยูรวมกันที่วัดดังกลาวโดยไมควรอยูในที่ดินแหงนั้นซึ่งเปนที่เชา
๒. ถาชมรมผูสูงอายุประสงคจะใชที่ดินแหงนั้นอีก ใหประธานชมรมผูสูงอายุไปเจรจา
กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อที่จะขอใชที่ดินแหงนั้นเพื่อการปลูกพืชสมุนไพรในจํานวนตามที่
ตองการ
๓. ในการพิจารณาใหเชาที่ดินที่ปลูกพืชสมุนไพรจํานวนพื้นที่ ๑๐ ไรเดิมนั้น หากเปน
บุคคลอื่นที่มิใชชมรมผูสูงอายุ(ผูเชาเดิม)ใหเปนสิทธิของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่จะพิจารณา
อนึ่ง หากคูกรณีฝายใดมีความเห็นแยงเปนอยางอื่น ที่ประชุมมีมติที่จะใหคูกรณีดังกลาวสามารถ
เขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการไดอีก
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมมีมติใหนัดประชุมครั้งตอไปในวันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลว ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณอนุกรรมาธิการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานแลวกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็กฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
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