บันทึกการประชุม
คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
วันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๖ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
-----------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๓. นางจิตราภา สุนทรพิพธิ
๔. นางศรีสุกจิ ศุลีพร
๕. นายนท นิม่ สมบุญ
๖. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร
๗. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาการประชุม คือ
๑. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช
๒. นายจิระ จิรัจฉริยากูล
๓. นางสาวลดารัตน จันทรโมลี

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอาทร จันทวิมล
๓. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย

ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูเขาชี้แจง คือ
๑. นายสุพตั ร วัฒยุ

ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้าํ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

๒
๒. นายครองศักดิ์ สงรักษา

วิศวกรชลประทาน ระดับชํานาญการ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
เมื่อ อนุ ก รรมาธิ ก ารมาครบองค ป ระชุม แลว นายอนั น ต วรธิติพ งศ ประธานคณะ
อนุก รรมาธิ ก ารได กล าวเป ด การประชุม และดํา เนิน การประชุ มตอ ไปตามระเบี ยบวาระการประชุ ม
สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดแจงตอที่ประชุมเรื่องการ
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครพนม ซึ่งนําโดยนายมณเฑียร บุณตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
คนพิการ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ โดยคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคมติดภารกิจ
ไมส ามารถรวมเดิ น ทางไปศึ ก ษาดูง านได และฝากเรื่ องโครงการตน แบบ “ศู น ย ค วามรูป ระชาชน”
ใหนายมณเฑียร บุญ ตัน นําเสนอใหวั ฒนธรรมจังหวัด นครพนมไดรับทราบ ทั้งนี้ ทางคณะอนุ
กรรมาธิการจะมีนโยบายเดินทางไปศึกษาดูงานในจังหวัดอื่น ๆ ตอไป
: ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๑ วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๑ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาติดตามการดําเนินงานตามโครงการตนแบบศูนยความรูประชาชน
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ไดพิจารณาติดตามความคืบหนาการดําเนินงานโครงการ
ตนแบบ “ศูนยความรูประชาชน” ดังนี้
๓.๑ มอบหมายให นายบุญสง คูวรากุล คณะทํางานโครงการตนแบบ “ศูนยความรู
ประชาชน” นํากลับไปปรับปรุงแกไขระบบใหสมบูรณ ทั้งนี้ ควรมีการเพิ่มเติมและคํานวณสถิติผูเขามา
ใชเว็บไซตเพื่อเปนขอมูลในการทํางานตอไป
๓.๒ ที่ประชุมไดพิจารณาการดําเนินการจัดของหลักพิจารณาจัดทําเสื้อคอปก โดยได
พิจารณาความเหมาะสมของ LOGO และการออกแบบอื่น ๆ คือ มอบหมายใหคณะทํางานนํากลับไป
ปรับปรุงตามที่ประชุมเสนอแนะ
: ที่ประชุมรับทราบ

๓
ระเบี ย บวาระที่ ๔ พิ จ ารณาเตรี ย มการเดิน ทางไปศึก ษาดู ง านสภาพปญหาอุทกภัยภายหลังจาก
น้ําลด และการพิจารณาศึกษาโครงการเจาพระยา ๒
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวตอที่ประชุมวาจากการ
ที่มี ประชุ มไดเคยพิจารณาป ญ หาสถานการณน้ํ าทวมในหลายพื้นที่ ซึ่งสงผลกอให เกิด ปญ หาหลาย
ประการทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ภายหลังจากภาวะหลังน้ําลด ทําใหสภาพการดํารงชีวิตและ
ความเปนอยูของประชาชนไดมีการเปลี่ยนแปลงไป ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเห็นวาควรเรงแกไข
ปญหาในดังกลาว โดยควรมีทั้งการดําเนินการระยะสั้นและระยะยาวในดาน ตาง ๆ โดยเฉพาะการฟนฟู
เยียวยาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหลังน้ําทวม ทั้งนี้ เห็นวาโครงการดําเนินงานและการแกไขปญหา
ตามโครงการปองกันน้ําทวมในเขตลุมแมน้ําเจาพระยา ๒ เปนโครงการที่สําคัญประการหนึ่งที่จะแกไข
ปญหาได ดังนั้น จึงไดเชิญผูที่เกี่ยวของมาใหขอมูลในวันนี้
ในลําดับตอมา นายสุพัตร วัฒยุ ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา กรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได นํ า เสนอขอ มูล เบื้อ งตน ถึง ลุ มน้ํ า เจ า พระยา ซึ่ ง สรุ ป
สาระสําคัญ ไดดังนี้
๑. สภาพภูมิประเทศ และสภาพทางอุทกวิทยาของลุมน้ําเจาพระยา ครอบคลุมพื้นที่
๒๙ จังหวัด ลักษณะกายภาพ สวนบนเหนือจังหวัดนครสวรรค มีแมน้ําสาขาสําคัญ ๔ สาย คือ ปง วัง
ยม นาน สวนลาง มีแมน้ําสาขาที่สําคัญ คือ สะแกกรัง ทาจีน ปาสัก และเจาพระยาสายหลัก
๒. การคาดการณปริมาณน้ําในแมน้ําเจาพระยา
- โดยการติดตามขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา การคาดการณสถานการณน้ํา อาทิ การ
ติ ด ตามสภาพภู มิ อ ากาศ โดยการพิ จ ารณาศึ ก ษาและการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานเว็ บ ไซต
www.hamweather.net เว็บไซต www.tmd.go.th เว็บไซต www.tropicalstormrisk.com เว็บไซต
www.solar.ifa.hawaii.edu และ http://metocph.nmci.navy.mil/
- โดยการวัดสภาพน้ําฝน พายุจร (กรมอุตุนิยมวิทยา ทางเว็บไซต
อุตุนิยมวิทยาทั่วโลก) เชน ติดตามสภาพน้ําในลุมน้ําตาง ๆ และคาดการณน้ําทาที่อาจเกิดสภาพน้ํา
ทวมจากภาวะฝนตกหนัก ซึ่งมีสถานีวัดน้ําฝน ๒,๒๙๔ สถานี และมีสถานีวัดน้ําทา ๕๒๒ สถานี
๓. ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณน้ําทวมในลุมน้ําเจาพระยา โครงสรางของระบบ
- สถานีตรวจวัด ๔๕ แหง สถานีหลัก ๑ แหง กรมชลประทานสามเสน
- สถานีหลักยอย ๕ แหง
- ระบบสื่อสารขอมูล – GPRS
- ระบบเชื่อมโยงขอมูล – Leased Line 64 Kbps (ระบบหลัก) modem (ระบบ
สํารอง) เนื่องจากใชระบบ GPRS ในการสงขอมูล ดังนั้น จึงมีความยืดหยุนตอการกําหนดโครงขายการ
สื่อสาร เชน แมน้ําเจาพระยาที่สถานีวัดน้ํา C.2 อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค คาดการณโดยโปรแกรม
Flood work การปริมาณน้ําคาดการณลวงหนา ๑๕ วันที่อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค คาดการณโดย
โปรแกรมของ ALT river network และการคาดการณโดยโปรแกรมโครงขายใยประสาทเทียมและวิธี
Unit hydrograph ซึ่งเปนกราฟคาดการณปริมาณน้ําลวงหนา ๑-๓ วัน ณ จังหวัดนครสวรรค

๔
๔. การบริหารจัดการน้าํ ในลุม น้ําเจาพระยา คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนกิ่วลม
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เขื่อนแควนอย และกิ่วคอหมา
- ใหเปนไปตามเกณฑการเก็บกักน้ําในอาง (Rule Curve) ไมใหเกิดสภาพน้ํา
ลนอาง
- ในชวงเวลาที่น้ําในแมน้ําดานทายเขื่อนมีมาก จะตองระบายน้ําออกจากเขื่อน
ใหนอยที่สุดเทาที่จําเปน
- ตองเก็บกักน้ําใหไดมากที่สุดในชวงปลายฤดูฝน
๕. ระบบและเครือขายการเตือนภัยน้ําทวม ประกอบดวย หนวยงานและคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ําบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวพระราชดําริ (โดยนายกรัฐมนตรี)
มีหนาที่ ดังนี้
- อํานวยการ ประสาน ควบคุม กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานบริหาร
จัดการน้ําบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานไดตามความจําเปน
๖. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําพื้นที่ลุมน้ําทาจีน พื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาและ
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลฝงตะวันตก มีหนาที่ ติดตามสถานการณน้ํา วางแผนและดําเนินงาน
บริหารจัดการน้ํา เตรียมการปองกันและแกไขปญหาสถานการณน้ําทวม และติดตามผลการดําเนินการ
ปองกัน แกไขปญหาน้ําทวมในลุมน้ําทาจีน ลุมแมน้ําเจาพระยา และกรุงเทพมหานครฝงตะวันตก
๗. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําพื้นที่ลุมน้ําทาจีน พื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาและ
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลฝงตะวันออก มีหนาที่ติดตามสถานการณน้ํา วางแผนและดําเนินงาน
บริหารจัดการน้ํา เตรียมการปองกันและแกไขปญหาสถานการณน้ําทวม และติดตามผลการดําเนินการ
ปองกันแกไขปญหาน้ําทวมในลุมแมน้ําเจาพระยา และกรุงเทพมหานครฝงตะวันออก
๘. คณะทํางานติดตามและวิเคราะหแนวโนมสถานการณน้ํา มีหนวยงาน ประกอบดวย
กรมชลประทาน กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา กรมอุ ท กศาสตร การไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต กรุ ง เทพมหานคร กรม
ทรัพยากรน้ํา กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบั นสารสนเทศทรั พยากรน้ําและการเกษตร
มีหนาที่ ดังนี้
- ประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ น้ําฝน น้ําทา
และการบริหารจัดการน้ํา
- รวมวิเคราะหแนวโนมสภาพน้ํา
- การดําเนินงานโดยการประชุมติดตามและวิเคราะหแนวโนมสถานการณน้ํา
ทุกวันอังคาร สัปดาหเวนสัปดาห ตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ และเมื่อมีสถานการณฝนมากขึ้นจะ
ประชุมทุกสัปดาห เพื่อนําผลการวิเคราะหสถานการณน้ําไปใชในการบริหารจัดการน้ํา
๙. การเตรียมพรอมปองกันภัยน้ําทวม โดยแผนกอนน้ํามา แผนงานซึ่งไมใชสิ่งกอสราง
- คาดการณและการติดตามสถานการณตาง ๆ : ภูมิอากาศ น้ําฝน
น้ําทา น้ําในอางฯ สภาพน้ําทวม และพายุจร
- การบริหารน้ําในอางเก็บน้ํา

๕
- การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่การเกษตร
- การบริหารน้ําหลากที่ไมสามารถควบคุมได
- การบริหารขอมูลน้ําฝน น้ําในอาง น้ําทาและน้ําทวม
- การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่การเกษตร พรองน้ําในทุงนาคงเหลือเฉพาะ
ตามความตองการใชน้ํ าของขาวสูงประมาณ ๑๐ เซ็น ติเมตร ในช วงฤดูน้ําหลากจะสงน้ํา ตามความ
สามารถรับน้ําไดของระบบฯ เพิ่มน้ําในทุง ๑๐ – ๑๕ เซนติเมตร
๑๐. โดยแผนกอนน้ํามา แผนงานใชสิ่งกอสราง ดวยงานกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา
- ขุดลอกคลอง/อางเก็บน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําและ
การระบายน้ํา
- กําจัดวัชพืชในคลองสงน้ําและระบายน้ํา
- งานซอมแซม และตรวจสอบความพรอมใชงานของอาคารชลประทานตาง ๆ
เชน คันกั้นน้ํา ประตูระบายน้ํา ประตูน้ําและสถานีสูบน้ํา
๑๑. การเตรียมความพรอมของเครื่องจักรเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ ในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค :
- เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ จํานวน ๑,๒๐๐ เครื่อง
- เครื่องผลักดันน้ํา จํานวน ๑๒๑ เครื่อง
- รถขุด จํานวน ๓๗ คัน
- เรือขุด จํานวน ๑๗ คัน
- รถแทรกเตอร จํานวน ๒๙ คัน
- รถบรรทุก จํานวน ๔๔ คัน
- รถบรรทุกน้ํา จํานวน ๒๙๕ คัน
- เรือ ๖ ลํา
๑๒. แผนขณะน้ํามา เปนแผนงานที่กําหนดขึ้นเพิ่มเติมจากแผนงานกอนน้ํามา : โดย
เสริมประสิทธิภาพของอาคารชลประทานในบริเวณตาง ๆ ที่พบวายังไมมีศักยภาพเพียงพอกับขนาด
ของสถานการณน้ําหลากที่คาดวาจะเกิดขึ้น ประกอบดวย
- การเสริมกระสอบทราย
- การกอสรางคันดินเล็ก
- การกอสรางทํานบชั่วคราวปดชองทางน้ําที่ยังไมมีอาคารบังคับน้ํา
- การขุดลอกและการกําจัดวัชพืชเพิ่มเติม
- การสงน้ําเขาพื้นที่ชลประทานเพื่อลดปริมาณยอมน้ําสูงสุด
- การสูบน้ําชวยเหลือพื้นที่น้ําทวมขัง เปนตน
๑๓. แผนหลังอุทกภัย
- เรงสํารวจความเสียหายของระบบชลประทาน เพื่อซอมแซมใหสามารถใช
งานไดตามปกติโดยเร็ว
- เรงสํารวจพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานที่ไดรับผลกระทบน้ําทวม

๖
ภายหลังที่สภาพน้ําลดระดับลง
- พิจารณาสนับสนุนการจัดสรรน้ําและเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่เพื่อการเพาะปลูก
พืชฤดูแลงกรณีชดเชยในชวงฤดูแลงที่จะมาถึง ถามีแหลงน้ําตนทุนเพียงพอ
๑๔. แผนและมาตรการแกไขปญหาระยะยาว
- การพัฒนาลุมน้ําทาจีน
- การพัฒนาพื้นที่ลุมต่ําน้ําทวม (แกมลิง)
- การพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ และขนาดกลาง เชน
- ลุ มน้ํา ยม ก อสร างเขื่อนแกงเสื อเตน ความจุอางใช งาน ๑,๑๗๕
ลาน ลบ.ม. และการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดกลาง ๒๔ แหง เก็บน้ําได ๒๘๓ ลาน ลบ.ม.
- ลุมน้ํานาน กอสรางอางเก็บน้ําขนาดกลางรวม ๓๐ แหง เก็กกักน้ํา
ไดประมาณ ๑,๔๓๒ ลาน ลบ.ม.
- ลุมน้ําคลองชมพู กอสรางอางเก็บน้ําอางคลองชมพู เก็บกักน้ําได
ประมาณ ๓๐ ลาน ลบ.ม.
- ลุมน้ําเข็ก กอสรางอางเก็บน้ํา ๑๑ แหง เก็บกักน้ําไดประมาณ ๖๒๐
ลาน ลบ.ม.
- ลุมน้ําสะแกกรัง กอสรางเขื่อนคลองโพธิ์ มีความจุอางใชงาน ๖๗.๕
ลาน ลบ.ม. เขื่อนแมวงก มีความจุอางใชงาน ๒๕๐ ลาน ลบ.ม.
๑๕. คลองผันน้ําเพื่อลดยอดน้ําสูงสุดที่จะไหลผานจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
- คลองผันน้ําเจาพระยา ๒ โดยการศึกษาเรื่องแผนรวมเพื่อการบรรเทาอุทก
ภัยในลุมน้ําเจาพระยา (กรมชลประทานดําเนินงานรวมกับ JICA) ป ๒๕๔๒ วงเงิน ๓๑,๔๐๒ ลานบาท
- คลองผันน้ําบางไทร – คลองดาน – อาวไทย
- คลองผันน้ําตามแนวถนนวงแหวนรอบ ๓
- ขยายคลองชัยนาท-ปาสัก คลองระพีพัฒน คลองระพีพัฒนแยกตก
- กอสรางคลองระบายน้ําริม ถนนวงแหวน
๑๖. Floodway จากจังหวัดชัยนาท – อาวไทย
- ลดปริมาณน้ําในแมน้ําเจาพระยาในอัตรา ๑,๐๐๐ ลบ.ม./วินาที
- เวนคืนพื้นที่การเกษตร กวางไมนอยกวา ๓๐๐ เมตร
- กอสรางถนนสี่เลนสองฝงพื้นที่ตรงกลางใชเปนพื้นที่ Floodway
- ในชวงที่ไมมีปญหาน้ําทวมจะยังคงใชเปนพื้นที่การเกษตรโดยใหเกษตรกร
เชาทําประโยชนสวนในชวงฤดูน้ําหลากใชเปนทางผันน้ําเพื่อลดยอดน้ําสูงสุดที่จะทําใหเกิดน้ําทวมใหญ
ประมาณ ๑,๐๐๐ ลบ.ม./วินาที
๑๗. การเสริมคันกั้นน้ํา/ถนนริมแมน้ําเจาพระยาทั้งสองฝงตั้งแตทายเขื่อนเจาพระยา
ถึงอาวไทย

๗
- ปริมาณน้ําไหลผานเขื่อนเจาพระยาในเกณฑสูงสุด ๕,๐๐๐ ลบ.ม./วินาที
- ระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาจะยกตัวสูงขึ้นกวาเดิมเฉลี่ยประมาณ
๒.๐๐ เมตร
- เสริมคันกั้นน้ํา/ถนนทั้งสองฝง เฉลี่ยประมาณ ๒.๕๐ เมตร
๑๘. การระบายน้ําฝงตะวันออก ตามแนวพระราชดําริ
- โดยการปรับปรุงสภาพลําน้ําและระบบระบายน้ําเพื่อผันน้ําลงสูแมน้ําบางปะ
กงและอาวไทยตามแนวพระราชดําริ
- เพิ่มความสามารถในการระบายน้ําของคลองระพีพัฒนใหสามารถระบายน้ํา
ไดสูงสุด ๔๐๐ ลบ.ม./วินาที
นายอาทร จั น ทวิ ม ล ประธานที่ ป รึ ก ษาคณะอนุ ก รรมาธิ ก าร ให ค วามสนใจใน
โครงการที่ ๓ Floodway โดยแสดงความเห็นวา สามารถทําโครงการแกมลิงตรงกลางไดหรือไม
สามารถทําถนนคูตัดผานไดหรือไม รัฐบาลใหการชวยเหลือซื้อที่ดินจายเวนคืนให และใหไดเชาที่ทํากิน
ดานบนสามารถทําประโยชนแกประชาชนไดหรือไม รวมถึง ขณะนี้กรมชลประทานสามารถทําโครงการ
Floodway ในคลองพระองคเจาไดแลวหรือไม ซึ่งจะไดโครงการแกมลิงเพิ่มอีกครั้ง และสามารถปองกัน
ปญหาอุทกภัยในระยะยาวไดดี พรอมกันนี้ในระยะเวลาประมาณอีก ๑ เดือน ใหดําเนินการเสนอคิดคน
เคาโครงผลการดํ าเนินการตามโครงการเก็บกักน้ํา Floodway ขึ้นมา ซึ่งจะใชทุนงบประมาณเทาใด
ซึ่งขอมูลดังกลาวขอใหประสานงานกับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อนํามาเสนออีกครั้ง
นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดแสดงความ
คิดเห็นวาเห็นดวยกับโครงการ Floodway เมื่อทําโครงการขุดดินเปนคลองเปนแสน ๆ บอน้ํา แลวนําดิน
ไปขายเปนรายไดแทนที่จะนําไปทิ้งไมกอเกิดประโยชนขึ้นมา เมื่อเกิดเปนถนนคูสายใหม และไดนําดินที่
ขุดใหมไดไปถมเมืองใหมขึ้นมา จะเกิดเมืองใหมเปนพัฒนาการอยางมหาศาลเชนเดียวกับตางประเทศ
มติที่ประชุม ภายหลังจากที่ประชุมไดรับฟงขอมูลจากผูแทนกรมชลประทานแลว ได
สรุปถึงหลักการที่สําคัญที่จะชวยแกไขปญหาในระยะยาว คือ
๑. การเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง โดยอาจจะเปนการสรางเขื่อนขนาดใหญ ซึ่งตองใช
งบประมาณที่ ค อ นข า งสู ง แต จ ะใช ป ระโยชน ใ นด า นอื่ น ๆ ได อาทิ การป อ งกั น น้ํ า ท ว ม การผลิ ต
กระแสไฟฟา การประมง สําหรับโครงการที่อาจจะดําเนินการไดเลย คือ คลองชัยนาท – ปาสัก ซึ่งมี
ที่ดินที่กรมชลประทานไดเตรียมการไวแลว
๒. การดําเนินการเกี่ยวกับทางเดินของน้ําใหสามารถไหลไดสะดวก เชน การขุดคูคลอง
และ
๓. การอพยพใหราษฎรที่อยูตามเสนทางน้ําทวมใหมีที่อยูที่ทํากินใหม ทั้งนี้ ควรมี
การศึกษาโครงการ Floodway วาสามารถจะปองกันปญหาน้ําทวม และใชประโยชนอยางเทาจริงดวย
เนื่องจากเปนโครงการที่ตองใชงบประมาณดําเนินการที่สูงมาก

๘
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ที่ประชุมพิจารณาศึกษาอยางตอเนื่องในเรื่องพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๐ ซึ่งจะเรียนเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาหารือรวมกันในประเด็นขอบกพรองทางกฎหมายของการ
ประกันสังคมที่บรรดาครูและนักการภารโรงโรงเรียนเอกชนไมไดรับความเปนธรรม คือ ผูแทนจาก
สํา นัก งานคณะกรรมการสงเสริ ม การศึก ษาเอกชน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และผู แ ทนจากสํา นักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ในการประชุมวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒
๕.๒ ที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องการจัดทําเอกสารโดยมีมติจัดทํา จํานวน ๒ เลม คือ
เอกสารสรุปการสัมมนา เรื่อง “ทําชีวิตครอบครัวใหเปนสุขกับเกมคอมพิวเตอรไดอยางไร” และเอกสาร
เรื่อง โครงการตนแบบ “ศูนยความรูประชาชน”
นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ ไดพิจารณานําเสนอถึง
การจุดประกายเรื่องการสัมมนาในรานเกมเมื่อเด็กเขาไปใชบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการมั่วสุมในรานเกม
ประเด็ น ที่ จ ะมี การสั ม มนาครั้ง ที่ ๒ ในเรื่อ งผู ป ระกอบการและการควบคุม นโยบาย ซึ่ ง จะมี ก ารลง
ปฏิญ ญาร วมกันระหว า งสมาคมรานค า ผูประกอบการ คณะกรรมาธิ ก าร สํ า นักงานตํ า รวจแห ง ชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม และ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ จะไดมีอาสาสมัครตัวแทนนักเรียนแตละโรงเรียน
เฝาระวังและติดตอสื่อสารกับรานเกมที่ใกลโรงเรียน ใหมีความเหมาะสมกับทางเขาออก เนื่องจาก
หนวยงานของรัฐคงดําเนินการไมเพียพอและทั่วถึง จึงมีควาตองการไดอาสาสมัครเขามาดําเนินการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาในเรื่องจะประสานงานกับสมาคมผูประกอบการ
รานคาเกมและสิ่งที่จะดําเนินการ คือ เดินทางเพื่อไปศึกษารานเกมดีในลักษณะอยูในโซนสีขาว แลว
ชวยกันประชาสัมพันธในสวนโซนเกมดี เพื่อวางแผนดําเนินการระยะสั้นและระยะยาวตอไป โดยจะ
รวมมือกับหนวยงานของรัฐ เพื่อวางแนวทางรานคาผูประกอบการเกมดี
๕.๓ ที ่ป ระชุม มีม ติใ หน ัด ประชุม ครั ้ง ตอ ไปในวัน พุธ ที ่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลว ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวขอบคุณผูเขารวม
ประชุมทุกทาน และกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ
สํานักกรรมาธิการ ๓
ผูจดบันทึกการประชุม
๘ มกราคม ๒๕๕๒

