บันทึกการประชุม
คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
วันพุธที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๖ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
-------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๓. นางจิตราภา สุนทรพิพธิ
๔. นางสาวลดารัตน จันทรโมลี
๕. นางศรีสุกจิ ศุลีพร
๖. นายนท นิม่ สมบุญ
๗. นายจิระ จิรัจฉริยากูล
๘. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร
๙. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช

(ลาการประชุม)

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

ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูเขาชี้แจง คือ
๑. นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย
๒. นางสาวสุภาวดี พรอมพงษา

ผูอํานวยการศูนยเฝาระวังทาง
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับ
ปฏิบัติการ ศูนยเฝาระวังทาง
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

๒

๓. นายนรศักดิ์ รัตนเวโรจน

กรรมการบริหารบริษัท ทรัยคาสท
จํากัด ภาคีศูนยเฝาระวังทาง
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะ
อนุกรรมาธิการ ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม
สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจงตอที่ประชุม
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการปะชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันพุธที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๕๒ โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา ๒ บรรทัดที่ ๑๑ เพิ่มขอความ เปนดังนี้
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี รอง
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ ๑ และ ๒
หลังจากนั้น นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดดําเนินการประชุมตอไปตาม
ระเบียบวาระที่ ๓ ถึง ๕ เรียงตามลําดับถัดไป
หนา ๒ บรรทัดที่ ๓๑ แกไขจาก “ใหญ” เปน “ใหม”
หนา ๔ บรรทัดที่ ๓๑ แกไขจาก “๑๕” เปน “๑๕,๐๐๐”
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาติดตามการดําเนินงานตามโครงการตนแบบศูนยความรู
ประชาชน
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณาติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน
โครงการตนแบบ “ศูนยความรูประชาชน” ดังนี้
นายนท นิ่มสมบุญ อนุกรรมาธิการและคณะทํางานโครงการศูนยความรู
ประชาชน ไดปรึกษาหารือกับคณะทํางานเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเนื้อหาของเว็บไซตใหมีทางเลือก
ใหมากยิ่งขึ้น
ที่ประชุมไดมกี ารแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งดังกลาวและคณะทํางานวันที่จะไป
ดําเนินการแกไขเพิ่มเนื้อหาตอไป
ลําดับตอมา นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
ไดเสนอขอใหจัดแถลงขาวประชาสัมพันธโครงการตนแบบศูนยความรูป ระชาชนใหประชาชนและ
หนวยงานที่เกีย่ วของไดรับทราบ ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบดวยกับขอเสนอ โดยขอใหประธาน

๓

คณะอนุกรรมาธิการไดนําหารือตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่ออนุมัติการจัดงาน พรอมทั้ง
ปรึกษาหารือ วัน เวลา ที่เหมาะสมตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาศึกษามาตรการสงเสริมเกมออนไลน และเกมคอมพิวเตอรที่ดี
และสรางสรรค
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวตอที่ประชุมวา
คณะอนุกรรมาธิการไดมีการพิจารณาศึกษาเกมคอมพิวเตอรที่ดีอยางตอเนื่อง
และจากการ
สัมมนาที่ผา นมาที่ประชุมสัมมนาไดใหขอ คิดเห็นและคณะอนุกรรมาธิการไดจัดทําสรุปขอเสนอ
แนะแนวทางแกไขเสนอใหหนวยงานไดรับทราบ อาทิ ครูอาจารยและผูปกครองตองสงเสริมและ
หากิจกรรมใหม ๆ ใหเด็กไดเลนเกม ไมควรบังคับเด็กใหเด็กเลิกเลนเกมโดยเด็ดขาดเพราะเด็ก
จะเกิดการตอตาน และควรชี้แนะใหเด็กเลนเกมและกิจกรรมดวยตัวเอง เด็กอายุนอยมาก ๆ
ไมควรปลอยใหเลนตามลําพัง และใหภาครัฐควรจัดระเบียบเกมคอมพิวเตอรและเกมออนไลน
ที่สําคัญควรมีปายติดรานเกมดีใหเด็กเขาไปใชบริการเพือ่ สรางสรรคสังคม ซึ่งหลายฝายควรให
ความรวมมือเพื่อสรางความชวยเหลือถูกตองและดวยความเปนระเบียบเรียบรอย
นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ผูอํานวยการศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ไดใหขอมูลขอคิดเห็นวา ในเรื่องการแกปญหาเด็กติดเกมคอมพิวเตอรและ
เกมออนไลนในสังคมไทยไมสามารถจะแกไขได
จึงควรมีขอเสนอแนะในเชิงปลอดภัยและ
สรางสรรคมากกวามาตรการจับกุมคุมขัง แตตองปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของกฎหมาย แตปญหาทีม่ ีก็
คือปญหาสินบน ปญหาเด็กและเยาวชนติดเกม GTA เกี่ยวกับเกมการฆาคนตาย หนวยงานรัฐ
และเอกชน จึงควรสรางความรวมมือรวมใจในการแสวงหาความปลอดภัยและการสรางสรรคภาค
ประชาสังคม แตตดิ ขัดที่งบประมาณการดําเนินงาน การดําเนินการแกไขปญหาไมอาจจะใชวธิ กี าร
ทางกฎหมายแตตองใชวิธีการอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ดังเชน กรณีการแกไขปญหา ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต ตองใชสันติวิธีและความสมานฉันท สําหรับในเรื่องการจัดงานไทยแลนดเกมโชว
ขึ้นเปนครั้งแรกที่หนวยงานภาครัฐโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมใหการสนับสนุนงบประมาณ
คอนขางสูง ซึ่งจะเปนการไดมาดวยการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และเห็นมิติแหงการแกไขปญหา
รวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนที่ตอ งทํางานเชิงบูรณาการรวมกันอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น
หลังจากการจัดงานก็มีการประเมินผล ๓ ประการ คือ ๑. ดานเศรษฐกิจ เชน กระตุนเศรษฐกิจ
หลายฝาย อาทิ รถไฟใตดนิ และรถแท็กซี่มีรายไดมากขึ้น ผูประกอบการน้าํ ดื่มมีรายไดเพิ่มขึน้
ผูประกอบการเกมคอมพิวเตอรสามารถขายเกมที่ดีได ๒. เปนการทํางานโดยอาศัยระบบธรรมา
ภิบาลใหมีการดําเนินงานโปรงใสตรวจสอบไดถูกตอง
โดยแกไขสันติวธิ ที างวัฒนธรรมของ
หนวยงานภาครัฐ ๓. ไดผูลงทุนที่มีทุนมหาศาล สามารถผลิตเกมดีไปนําขายยังตางประเทศได
นายนรศักดิ์ รัตนเวโรจน กรรมการบริหารบริษัททรัยคาสท จํากัด เปนภาคี
ของศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรม และที่ปรึกษาของการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร ของ
กระทรวงวัฒนธรรม
ไดกลาวถึงจากประสบการณที่ผานมาโดยเปนผูใ หบริการอินเทอรเน็ต
รายแรกของประเทศไทย เปนนายกสมาคมสมาพันธผปู ระกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่แหงประเทศ

๔

ไทย ภายใตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติในปจจุบนั และยังเปนผูผลิตรายการ
โทรทัศนประเภท IT รายแรก รวมถึงเปนผูด ําเนินการใหเกิด SMS ขึ้นหนาจอโทรทัศน ทั้งนี้
กระบวนการแกไขปญหาเกี่ยวกับดานสื่อนัน้ ไดมีการคิดคนวิธีการและระบบซึ่งจะไดขอเสนอ ซึ่งได
มีวิธีการและนําเสนอขอมูลเบื้องตนถึงโครงการระบบประเมินคุณภาพสื่อโทรทัศนในระบบ
Media Evaluation (ME) system (www.me.or.th, www.me.in.th) ซึ่งสรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
รูปแบบของระบบ : System Platform
เปนเว็บไซตทวี ีออนไลน = (www.me.or.th/live และ = www.me.in.th/live)
โดย ออกแบบในรูปแบบจบทุกอยางในหนาเดียว (console type) ทั้งการชมสด
ดูยอนหลัง และการโหวตใหคะแนนตาง ๆ
ที่มาของโครงการฯ สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสม
ของรายการโทรทัศนทางอินเทอรเน็ต (Media Evaluation System – ME system) ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๐ เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ เห็นชอบ
ในหลักการตามที่คณะกรรมการแหงชาติวา ดวยการสงเสริมสื่อสรางสรรคสังคมไทย มอบหมายให
กระทรวงวัฒนธรรม ดําเนินการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อทุกประเภท (RATING) ให
เกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว และมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ใหกระทรวง
วัฒนธรรม
ดําเนินการจัดตั้งกรรมการภาคประชาสังคมสื่อสารความรูในการจัดระดับความ
เหมาะสมของสื่อ พรอมทั้งการรณรงคกระแสสังคม เพือ่ ใหเกิดการมีสวนรวมในการปฏิบัติการจัด
ระดับความเหมาะสมของสื่อ เพื่อสรางความรู ความเขาใจถึงความจําเปนชองทางของการมีสวน
รวมในการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ และการกระตุนใหเกิดการดําเนินการจัดระดับความ
เหมาะสมของสื่อในภาคประชาชน
ในโครงการที่หนึ่งทาง สถาบันแหงชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเสนอโครงการตอศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดย
มีแนวคิดที่จะเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพสื่อโทรทัศนอยาง
กวางขวางโดยใชสื่ออินเทอรเน็ต จึงไดรวมกับบริษัท ทรัยคาสท จํากัด เพื่อพัฒนาระบบประเมิน
คุณภาพสื่อทางอินเทอรเน็ตโครงการที่หนึง่ โดยมีการใชเทคโนโลยีการ Streaming และมีการ
จัดทํา clip รายการยอนหลังเพื่อใหเครือขายตาง ๆ สามารถเขามารวมแสดงความคิดเห็นตอภาพ
ที่เห็น รวมทั้งสามารถนําไปใชในประกอบการ
หลังจากไดมีการทดสอบและไดพยายามออกแบบวิธีการ เพื่อใหไดมาซึ่งจํานวน
ของสมาชิก ใหไดมากในปริมาณที่จะสามารถอางอิงไดในเชิงสถิติ ในที่สุดทางบริษทั ทรัยคาสท
จํากัด จึงไดนาํ เสนอแนวคิดของโครงการ Media Evaluation Live TV (ME Live TV) ขึ้น
ซึ่งไดเสนอตอกระทรวงวัฒนธรรมในโครงการที่ ๒ เพือ่ ใหประชาชนสามารถเขามารวมเยี่ยมชม
สดรายการโทรทัศน
ไดทั้ง ๖ ชองของทีวีสาธารณะ และยังสามารถดูยอนหลังไดถึง
สามเดือนในทุกชอง

๕

วัตถุประสงคของโครงการ
- เพื่อสรางกลุมผูชมโทรทัศนทางอินเทอรเน็ตในรูปแบบใหม ใหไดรับความ
นิยมและแพรหลายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
- เพื่อชักจูงใหผูเขาชม เกิดความสมัครใจที่จะประเมินคุณภาพสื่อแบบงาย ๆ ใน
รูปแบบ “ประเมินทันที เห็นผลทันที” เพื่อพัฒนาไปสูผ ปู ระเมินคุณภาพที่มีความคิดเปนลําดับขั้น
ตอไป
- เพื่อชักจูงใหผูเขาชม แสดงตัวตนที่แทจริงในการประเมินคุณภาพสื่อที่
สามารถอางอิงในการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไดในอนาคต
- เพื่อตอยอดในการทําการประเมินคุณภาพสื่ออื่น ๆ อาทิเชน เกม ภาพยนตร
และสื่อสิ่งพิมพ
- เพื่อสรางฐานของสมาชิกในโครงการ ใหเกิดความเปนปกแผน และสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได (Community)
- เพื่อเปนสื่อในการประชาสัมพันธ สําหรับโครงการตาง ๆ ของกระทรวง
วัฒนธรรม
ขั้นตอน
สรางเว็บไซตและใหบริการ ใหมีความแตกตาง (uniqueness) – ชักจูงใหมีการ
แสดงตัวตน (member login) – ใหการตอบแทน จากการแสดงตัวตน หรือแสดงความคิดเห็น
(ดูยอนหลังได) – ชักชวนใหมีการรวมแสดงความคิดเห็น (comment/vote) – แสดงผลของ
ความคิดเห็นโดยรวมทันที เพื่อใหเกิดความรูสึกขัดแยง หรือคลอยตาม – ปรับปรุง และ
ตอยอดจากผลที่ไดรับ
สถิติ : Statistic (โดยเครื่องมือวัด Google Analytics) มีการเขาเยี่ยมชม
ตั้งแตวนั ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ ถึงกวา ๑๑ ลานครั้ง
วิธีการประเมิน : Rating
- ระบบไดมีการชักจูงใหผูชมทําแบบสอบถามแบบเปนขั้นตอนอยางงาย ๆ
- ผลที่ไดจากการประเมินจะถูกแสดงขึ้นในกราฟโดยทันที
ผลของการประเมิน : Vote Results
ผูเขารวม Vote ตอเดือนมากถึง ๓๐,๐๐๐ – ๙๐,๐๐๐ เสียง โดยสมัครใจ
ระบบประเมินคุณภาพสื่อโครงการที่ ๔
โครงการที่ ๔ : จุดมุงหมาย
- www.me.or.th กอกําเนิดขึ้นจากแนวคิดพื้นฐานจาก สังคมของโลกออนไลน
(Cyber Community) ซึ่งดวยความคิดที่เรียบงาย จึงสามารถกอใหเกิดการลอกเลียนแบบและ
เกิดการแขงขันอยางเลี่ยงไมได
- การเดินหนาเพื่อสรางความเปนมาตรฐาน และการตอยอดเปนสิ่งทีจ่ ําเปน
มิฉะนั้น www.me.or.th จะเกิดการถดถอยดวยธรรมชาติของ Product Life Cycle
- โครงการที่ ๔ คือการตอยอดและสรางความเขมแข็งใหกับโครงการ

๖

โครงการที่ ๔ : การตอยอด
จุดมุงหมายหลัก เพื่อการสรางความเขมแข็งของสังคมผูประเมิน (Media
Evaluator Community)
- เสริมสรางความเขมแข็ง โดยการเพิ่มคุณลักษณะพิเศษใหกับระบบ (Features)

- โนมนาวใหผูประเมินในฐานขอมูลเดิม กาวเขาสูการประเมินในกติกา หรือ
ทฤษฎีที่ซับซอนขึ้น (+6/-3) (ทฤษฎีบวกหกลบสาม)
- เปนแกนในการเริ่มโครงการประเมินคุณภาพสื่ออื่น ๆ เพื่อตอยอดใหครบ
วงจร (ME Game, ME Movie, ME Publishing)
- จัดกิจกรรมและเสริมการประชาสัมพันธในสื่ออืน
่ เพื่อเพิ่มผลของการประเมิน
ใหมากขึ้น (ME Awards, Medias)
- ME จะเปนฐานขอมูลสําคัญสําหรับ การเปลี่ยนแปลคานิยม, และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการผลิตสื่อตาง ๆ
ตัวเลขสมาชิก และการใชงาน : Member & Hit Rate
- ดวยการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหระบบ me system ปจจุบัน มียอด
สมาชิกถึง ๒๑๖,๔๘๕ คน (ยอดสมาชิก ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒)
- จากยอดสมาชิกกวาสองแสนคนนี้ มีสมาชิกที่สมัครเขามา และเขาทําการ
log in แลวถึงกวา ๑๔๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนสีห
่ มื่นคน)
- ในงาน นิทรรศการ “เกมดี” ซึ่งจัดขึ้นในงาน ไทยแลนดเกมโชว ๒๐๐๙ มียอด
ผู click ในแถบประชาสัมพันธ (Banner) ในเว็บไซต www.me.in.th ถึง ๑๗,๗๓๘ ครั้ง
- และจากตัวเลขนี้ เปน UIP ถึง ๑๑,๖๖๒ คน
โครงการที่ ๔ : More Features
- เชื่อมโยงฐานขอมูลกับระบบทะเบียบราษฎร เพื่อความยอมรับไดในการ
ประเมิน
- พัฒนาความคมชัด ใหเลือกหลายระดับ
- เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ (ใหสอดคลองกับการเพิ่มคุณภาพของภาพ)
- เพิ่ม Database Server เพื่อแยกการประมวลผลในการสรางรายงานผลการ
โหวต
- เพิ่มจํานวนลักษณะของรายงานในรูปแบบตาง ๆ
- พัฒนาใหรองรับ กับชอง CABLE TV ในกรณีที่อาจจะมีเพิ่มเติมไดอีก
๑๐ ชอง
- ทํา Playlist สําหรับการเลือกดูแบบตอเนื่อง
- จัดทําเติมการวิจารณ ความคิดเห็นได ซึ่งจะสงตรงมายังหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดทนั ที
- สามารถเลือกชองไดละเอียดยิ่งขึ้น
- สามารถเลือกเวลาไดละเอียดระดับ ๕ วินาที

๗

- มีระบบ Call Center ผานเทคโนโลยีใหม “Click to
สามารถติดตอทางระบบ Call Center ตรงจากหนาเว็บไซตโดยไมมคี าใชจา ย

call”

โดยสมาชิก

โครงการที่ ๔ : ME Awards
รางวัลแหงคุณภาพ “ME Awards”
- ME system สามารถตอยอดดวยการทําโครงการ “ME Awards โครงการ
แหงคุณภาพ” เพื่อสนับสนุนรายการโทรทัศนที่ไดรับการ Vote ดวย มุมมองทางดานคุณภาพ
ใหไดรับการสนับสนุนจากภาคประชาสังคม
- จุดประสงคของการจัดสรางระบบการวางจุดมุงหมายเพื่อความเปนกลาง และ
เปนเครื่องมือในการชวยอุตสาหกรรมโทรทัศนของเมืองไทยในอีกรูปแบบหนึ่ง
โครงการที่ ๔ : เกมดีสู ME TV
นิทรรศการเกมดี โดยกระทรวงวัฒนธรรม เกมดีและเกมที่ถูกสรางขึ้นดวยฝมือ
คนไทยจะตองถูกนําไปเผยแพรสูสังคมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการกระตุนและตอกย้ําใหประชาชน
ไดรูจักเกมเหลานั้น และเปนชองทางที่นําไปสูความเขาใจในการจัด Rating เกมตอไป
ตอจากนั้น นายอาทร จันทวิมล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดแสดงความ
คิดเห็นวาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติไมมีหนาที่ผลิตสื่อ แตมีหนาที่กํากับดูแลสิง่ ที่
ดําเนินการถูกตองตามระเบียบหรือไม ในขณะนี้ศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรมไดดาํ เนินการแกไข
ปญหาของสื่อที่เกิดขึ้นดวยจํานวนงบประมาณคอนขางสูง
ขณะนี้จดุ ออนของประเทศไทยอยูที่
ซอฟทแวรที่จะตองนําเขาจากตางประเทศ เทคโนโลยีและสารสนเทศมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น
การเปดบริการพื้นที่ทางสื่ออินเทอรเน็ตหรือเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอรและเกมออนไลน ตองใช
จายเงินลงทุนจํานวนมาก ควรจะตองมีการปรึกษาหารือรวมกันปรับปรุงแกไข
นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดสอบถามถึง
โครงการที่ ๔ วาจะตองใชจํานวนเงินงบประมาณเปนจํานวนเทาใด ที่จะสามารถชวยเหลือ
โครงการทางสือ่ นี้ได ซึ่งไดรบั คําตอบวาเปนจํานวนเงิน ๘๐ ลานบาท จึงจะดําเนินการใหแลวเสร็จ
ตามเปาหมายได
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ที่ประชุมไดพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสือ่ ทางวิทยุโทรทัศนและหนังสือพิมพ
ซึ่งออกเผยแพรสูสาธารณชนมีภาพและเรื่องราวที่ไมเหมาะสมหลายประการ ในขณะที่ภาครัฐที่
เกี่ยวของมีกลไกเครื่องมือตามกฎหมายในการควบคุมและตรวจสอบสื่อ แตไดใชเปนครั้งคราว
และไมครอบคลุมทุกสื่อ ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเห็นวาเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกระบวนการและการดําเนินงานของสื่อที่หลากหลาย อีกทั้งภาคประชาชนและสังคมยังได
บริโภคสื่ออยางเหมาะสมยิ่งขึ้น และการวางแนวทางแกไขปญหาของสื่อหลายประเภทที่เผยแพร
ใหเหมาะสม จึงเห็นควรเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมปรึกษาหารือรวมกัน คือ กรม
ประชาสัมพันธ องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย สมาคมนักวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

๘

ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในการ
ประชุมครั้งตอไป
ตอจากนั้นที่ประชุมไดพิจารณาการดําเนินการเพื่อผลักดันประเด็นการสงเสริม
การผลิตสื่อสรางสรรคโดยเห็นวาการที่จะไดรับขอมูลขอคิดเห็น และขณะเดียวกันจะเปนการวม
ผลักดันใหสาธารณะไดรวมกันสรางสรรคสื่อควรมีการจัดการสัมมนา
มติที่ประชุม โดยที่ประชุมไดเสนอชื่อการสัมมนาไว ๓ ชื่อ เพื่อคัดสรรในการ
ประชุมครั้งตอไป คือ “สื่อมีผลตอสังคมไทยอยางไร” หรือ “สื่อสรางสรรคสังคมไทยอยางไร”
หรือ “คุณภาพสื่อกับสังคมไทย”
๕.๒ ที่ประชุมไดพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํารายงาน เลมที่ ๑
โครงการตนแบบ “ศูนยความรูประชาชน” เว็บไซต www.thailearning.info และเลมที่ ๒ เปน
การจัดทํารายงานการสัมมนา เรื่อง “ทําชีวิตครอบครัวใหเปนสุขกับเกมคอมพิวเตอรไดอยางไร”
เปนจํานวน ๒ เลม ทั้งนี้ นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการได ขอให
นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ไดใหขอคิดเห็นในรายงานฉบับที่ 2 ในเรื่องของบประมาณในการ
ดําเนินการเรื่องมาตรการจัดการสื่อสรางสรรค และความเหมาะสมของระบบของ ME SYSTEM
ซึ่งจะเปนขอเสนอแนะในรายงานไดหรือไม
ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งตอไปที่ประชุมจะไดพิจารณารายละเอียดของการจัดทําวี
ซีดีพรอมทั้งหนวยงานที่จะแจกเพื่อเผยแพร ในเรื่องดังกลาวขางตน
๕.๓ ที่ประชุมมีมติใหนดั ประชุมครั้งตอไปในวันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา
๐๙.๐๐ นาฬิกา
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลว ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวขอบคุณผูเขา
รวมประชุมทุกทาน และกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
สํานักกรรมาธิการ ๓
ผูจดบันทึกการประชุม
๒๓ มกราคม ๒๕๕๒

