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วนัที ่29 พฤศจกิายน 2553 
 
 

เรือ่ง ขอเรยีนเชญิเขา้รว่มเสวนา “จบัตากองทุนสือ่ เครือ่งมอืหนุนอนาคตชาต”ิ 

เรยีน   

สิง่ทีแ่นบมาดว้ย      

1. รายละเอยีดโครงการจบัตากองทุนสือ่ เครือ่งมอืหนุนอนาคตชาติ 
2. ใบตอบรบัการเขา้รว่มเสวนา        

เนื่องดว้ย รา่งพรบ.กองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรคไ์ดผ้า่นความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี เมือ่วนัที ่ 23 
มนีาคม 2553 โดยกระทรวงวฒันธรรมเป็นเจ้าภาพในสว่นของราชการทีร่บัผดิชอบด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยอดตี
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม นายธรีะ สลกัเพชร เป็นผูร้บัผดิชอบ และปจัจุบนัรา่งพระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าวอยู่ใน
ข ัน้ตอนของกฤษฎกีาในการพฒันาตวับทกฎหมาย  
              โครงการจบัตากองทุนสือ่ เครือ่งมอืหนุนอนาคตชาต ิ ภายใตก้ารสนับสนุนโดยแผนงานสือ่สรา้งสขุภาวะเยาวชน
(สสย.) มวีตัถุประสงคเ์พื่อสือ่สารสรา้งการรบัรู ้ เขา้ใจ และตระหนกัถงึความส าคญัของกองทุนดงักล่าวสูส่าธารณะและเพื่อรบั
ความความคดิเหน็จากทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้แลกเปลีย่นแนวคดิเกีย่วกลไก กระบวนการขบัเคลื่อนเรือ่งกองทุนสือ่  
โดยน าองค์ความรูแ้ละความคดิเหน็ผลกัดนัสูห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการดแูล เพื่อเป็นสว่นในการพฒันาการสง่เสรมิการผลติ
และการพฒันาสือ่ทีม่คีุณภาพและสง่เสรมิการเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชน ตลอดจนสง่เสรมิความสมัพนัธ์ทีด่ใีนครอบครวั โดย
ค านึงถงึความหลากหลายทางสงัคม ความเสมอภาค และการมสี่วนรว่มของประชาชนทุกระดบั 
 โดยเวทแีสดงความคดิเหน็ “จบัตากองทุนสือ่ เครือ่งมอืหนุนอนาคตชาติ” เป็นหนึ่งในกระบวนการรบัฟงัความ
คดิเหน็สาธารณชนจากทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง เกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตักิองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรคเ์พื่อให้
กองทุนดงักล่าว เป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนโดยแทจ้รงิ 
              ในฐานะทีท่่านเป็นผูม้บีทบาทในผลติผลงานสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรคม์าโดยตลอด ขอเรยีนเชญิรว่มแสดงความ
คดิเหน็ในวนัพุธท่ี 22 ธนัวาคม 2553 เวลา 9.00 – 17.00 น. โรงแรมเอเชียกรงุเทพ (BTS ราชเทวี)  
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาและใหค้วามอนุเคราะห์ และขอขอบพระคณุล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 
 
                                                                                     ขอแสดงความนับถอื 
  
                                                                                   
 
                                                                                     (นางสาวสรุวด ีรกัด)ี 
                                                                                       หวัหน้าโครงการฯ 
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ช่ือโครงการ 

  เสวนา “จบัตากองทนุส่ือเครื่องมือหนุนอนาคตชาติ” 

ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

 กลุ่ม บา้นรกัด ี ไดร้บัทุนจากส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ ภายใตแ้ผนงานสือ่สรา้งสขุภาวะ

เยาวชน (สสย.) 

หลกัการและเหตผุล 

โดยทีใ่นปจัจุบนัสือ่ต่างๆ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของเดก็และเยาวชนมากขึน้ แต่มสีือ่ทีป่รากฏตามสือ่ต่างๆ ที่

เหมาะสมส าหรบัเดก็และเยาวชนในสดัสว่นทีน่้อยมาก ซึง่มสีาเหตุมาจากขอ้จ ากดัหลายประการ เชน่ ขอ้จ ากดัดา้นนโยบายที่

มุง่ผลติสือ่เพื่อเป้าหมายทางการตลาด ขอ้จ ากดัดา้นเงนิทุนเพราะสือ่สรา้งสรรคท์ีม่คีณุภาพตอ้งใชทุ้นในการผลติสงู รวมถงึ

ขอ้จ ากดัดา้นคณุภาพของสือ่เพราะผูผ้ลติสือ่ทีม่คีุณภาพและมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชนยงัมี

จ านวนน้อย จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมแีหล่งเงนิทุนเพื่อใชใ้นการสง่เสรมิการผลติและการพฒันาสือ่ทีม่คีณุภาพและสง่เสรมิการ

เรยีนรูข้องเดก็และเยาวชน ตลอดจนสง่เสรมิความสมัพนัธ์ทีด่ใีนครอบครวั โดยค านึงถงึความหลากหลายทางสงัคม ความเสมอ

ภาค และการมสีว่นร่วมของประชาชนทุกระดบั  สมควรจดัตัง้กองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรคข์ึน้   เพื่อเป็นแหล่ง

เงนิทุนในการด าเนินการดงักล่าว   

  รา่งพรบ.กองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรคจ์งึผา่นความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีเมือ่ 23 มนีาคม 2553   

โดยในขณะนี้ก าลงัอยู่ในข ัน้ตอนการพจิารณาของกฤษฎกีา ดงันัน้กอ่นจะถงึกระบวนการผ่านความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี

ต่อไป เป็นโอกาสอนัดใีหส้าธารณชนมสีว่นรว่มในการกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และรบัรู ้เขา้ใจ ตระหนกัถงึความส าคญัของ

กองทุนวา่เป็นเรือ่งใกลต้วัของทุกคนในฐานะผูบ้รโิภคอนัเป็นประโยชน์ต่อเดก็และเยาวชนของประเทศไทย และนอกจากนัน้

ยงัเป็นโอกาสใหส้ามารถแสดงความเหน็ของประชาชนไปยงัผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการดแูลพระราชบญัญตันิี้ 

สสย. จงึจดัโครงการ “จบัตากองทุนสือ่ เครือ่งมอืหนุนอนาคตชาติ”  เพื่อแสดงความคดิเหน็เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็

ของสาธารณะจากทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง เกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตักิองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรคเ์พื่อให้

กองทุนดงักล่าว  เป็นกองทุนเพื่อพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรคข์องประชาชนโดยแทจ้รงิ   
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วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อสือ่สารสรา้งการรบัรู ้ความเขา้ใจ ตระหนกัถงึความส าคญัของกองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรคแ์ก่

สาธารณะ 

2. เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ของสาธารณะจากทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ถงึสถานการณ์เกีย่วกบัร่างพระราชบญัญตักิองทุน

พฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค์ 

3. เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นแนวคดิเกีย่วกบักลไก กระบวนการ และโครงสรา้งโดยรวมของรา่งพระราชบญัญตัิกองทุน

พฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค์ 

4. เพื่อสง่ต่อความคดิเหน็สาธารณะสูห่น่วยงานทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งในการดแูล รา่งพระราชบญัญตัิกองทุนพฒันาสือ่

ปลอดภยัและสรา้งสรรค์ 

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการจดักิจกรรม 

1. ท าใหเ้กดิความเขา้ใจรว่มกนัถงึสถานการณ์ ตระหนกัถงึความส าคญัของกองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค์

แกส่าธารณะ 

2. ท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นมมุมองการถงึสถานการณ์เกีย่วกบัร่างพระราชบญัญตัิกองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและ

สรา้งสรรค์ 

3. ท าใหเ้กดิเครอืขา่ยทางสงัคมในการรว่มกนัพฒันาโครงสรา้งและกลไกการโดยรวมของรา่งพระราชบญัญตัิกองทุน

พฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค์ 

4. เกดิกระบวนการเพิม่เตมิความรูใ้หแ้ก่ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. ภาคผูผ้ลติสือ่ส าหรบัเดก็และเยาวชน ในแขนงต่างๆ  

2. ภาคราชการ 

3. ภาคนักวชิาการ  

4. ภาคองคก์รพฒันาเอกชน  

5. ภาคประชาชน  
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ก าหนดการสมัมนาระดมความคิดเหน็ 

เวทีสาธารณะ “จบัตากองทนุส่ือ เครื่องมือหนุนอนาคตชาติ” 
วนัพธุท่ี 22 ธนัวาคม 2553 เวลา 9.30 – 17.00 น.   

ณ   โรงแรมเอเชียกรงุเทพ (ราชเทวี)  
 
8.45– 9.00 น.      ลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มสมัมนาและชมนิทรรศการของเครอืขา่ยสือ่เพื่อเดก็  
9.30 – 9.45 น.      การแสดงจากเยาวชนชุด “กองทุนสือ่เครือ่งมอืหนุนอนาคตชาต”ิ  
9.45 – 10.00 น.  VTR แนะน าโครงการ 
10.00 – 12.00 น.     เปิดการสมัมนา โดย นายมานิจ สขุสมจติร ประธานคณะกรรมการสือ่สารเพื่อการปฏริูป 
    การเสวนา “กองทนุสือ่ฯ กบัการหนุนอนาคตชาติ”  โดย 

1. ทพ.กฤษดา  เรอืงอารรีชัย์ 
2. คณุเขม็พร วริุณราพนัธ์ 
3. ดร.เอื้อจติ วโิรจน์ไตรรตัน์   
4. คณุสทุธพิงศ ์ธรรมวฒัน์  

13.00 – 16.00 น.     สมัมนากลุ่มย่อย “ขอ้เสนอในการจดัตัง้กองทุนสือ่จากภาคประชาชน” 

 กลุ่มสือ่กระแสหลกั     โดย รศ.ดร.วลิาสนิี อดลุยานนท์  
 กลุ่มสือ่ทางเลอืกและสือ่พื้นบา้น   โดย.  
 กลุ่มสือ่หนงัสอืและวรรณกรรม   โดย  คุณสดุใจ พรหมเกดิ 
 กลุ่มนกัวจิยัดา้นสือ่เพื่อการพฒันาเดก็ โดย พญ.พรรณพมิล วปิุลากร 
 กลุ่มเดก็และเยาวชนท าสือ่   โดย คุณฉตัรชยั เชือ้รามญั 

16.00 – 16.45 น.    น าเสนอผลการสมัมนากลุ่มย่อย 
16.45 – 17.00 น.    กล่าวสรุปและปิดการสมัมนาโดย ศ.เศรษฐพร คศูรพีทิกัษ์  
  
 
  

………………………………………….. 
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เอกสารตอบรบัการเข้าร่วม 
เสวนา “จบัตากองทนุส่ือ เครื่องมือหนุนอนาคตชาติ” 

วนั..............................................................................................................  

ชือ่.....................................................................นามสกลุ............................................................................................ 

หน่วยงาน............................................................................................................................. .................................... 

............................................................................................................................. ................................................ 

หมายเลขโทรศพัท์............................................โทรสาร............................................E-mail......................................... 

 

ส่วนท่ี 1 การยืนยนัเข้าร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้ 

� ยนิดเีขา้รว่มการประชมุ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมจ านวน...................................ท่าน 

�   กลุ่มสือ่กระแสหลกั 

�   กลุ่มสือ่ทางเลอืกและสือ่พื้นบา้น 

�   กลุ่มสือ่หนงัสอืและวรรณกรรมส าหรบัเดก็  

�   กลุ่มสือ่นกัวจิยัดา้นสือ่เพื่อการพฒันาเดก็ 

�   กลุ่มเดก็และเยาวชนคนท าสือ่ 

�   ไมส่ามารถเขา้รว่มการประชมุแต่ไดส้ง่ตวัแทนมาจ านวน...................................ท่าน 

ไดแ้ก.่............................................................... ............................................................ .... 

�   ไมส่ามารถเขา้รว่มการประชมุได ้ 

 

 

 

  

 
 

จดหมายตอบกลบั ส่งทางโทรสารหรืออีเมล์ ภายในวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2553 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  : ทีมประสานงานโครงการจบัตากองทนุส่ือฯ 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์บ. มีเดีย ไวส์ลี่ จก. เบอรโ์ทรศพัท์ 02-916-2592 มือถือ: 086 366 2834  
  ส่งเอกสารจดหมายตอบกลบัได้ทาง โทรสาร 02-916-2592  
                 E- mail: jubtamedia@gmail.com 

 



 
โครงการจบัตากองทุนสื่อ เครื่องมอืหนุนอนาคตชาติ  

หสม.บา้นรกัด ีม.พฤกษาวลิล ์225/234 หมู่ที่ 6 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 
 

ได้รับทุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้แผนงานส่ือสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) 
 

 
 

แผนท่ีโรงแรมเอเชียกรงุเทพ (ราชเทวี) 
 

 
 

**สามารถใชบ้รกิารรถไฟฟ้า                        
 


