บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 15
วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 105 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2
-----------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายสมเกียรติ อึงอารี
4. นายวิบูลย วอง
5. นายฉกาจ วิสัย
6. นายวสันต ฝมือชาง
7. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
8. นายปรีชา ไพรภัทรกุล

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
1. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
2. นายพิพัฒน ไพบูลยเกษมสุทธิ

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
2. นางเอมอร จนิษฐ
3. นายเสกสรรค จันทรนฤกุล
4. นายวิริยะ วงศวีรนนทชัย
5. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูเขารวมประชุม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นายอังสุมาล ศุนาลัย
รองปลัดกระทรวงฯ
2. นายศรัณย ทองคํา
นักวิชาการคอมพิวเตอร 6ว.
3. นางสาวสรอยทิพย คุมภัยพาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร 6ว.
4. นางสาวอรรถวรรณ ไทโยธิน
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
1. พันตํารวจโท ปยวิชญ วงศสวัสดิ์
ผูอํานวยการสวนคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายจิรโรจน นิราศนภาภัย
หัวหนาชุดสอบสวนคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
1. พลตํารวจโท สมเดช ขาวขํา
2. พันตํารวจเอก อดิศร ประสงคพร
3. พันตํารวจเอก กัลป ทังสุพานิช
4. พันตํารวจโท รณชัย เมฆชัย
5. รอยตํารวจเอกหญิง นารีมาน รักธรรม

ผูบัญชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
รองผูบังคับการกองคดีอาญา
ผูกํากับการศูนยตรวจสอบและวิเคราะห
การกระทําผิดทางเทคโนโลยี
รอง สว.กลุมงานคดีอาญา กด.

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
1. นางสุรางคณา วายุภาพ
ผูอํานวยการฝาย ELSIT
2. นางสาวภัทรวรรณ จารุมิลินท
นักวิจัย

เริ่มประชุมเวลา 13.50 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม

(ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 14 วันอังคารที่ 28
ตุลาคม 2551 โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใช
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ที่ไดรับจากการ
จัดสัมมนาฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2550 โดยเชิญปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ และผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ
เพื่อรับทราบขอมูลขอเท็จจริง และรวมหารือพิจารณาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวตอไป
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหผูแทนจากหนวยงานตางๆ ที่เขารวมประชุมทราบวา
คณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดาํ เนินการศึกษาติดตามการบังคับใชพระราชบัญญัตวิ าดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 กับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูไดรับผลกระทบ
และโดยทีป่ ระสงคจะไดขอมูลขอเท็จจริงที่เกี่ยวของอยางครอบคลุม ครบถวน คณะอนุกรรมาธิการไดจดั
การสัมมนาในเรื่องดังกลาวแลว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2551 และไดรวบรวมประเด็นคําถาม
และขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัตดิ ังกลาวฯ โดยสรุป
จํานวน 46 ขอ (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีเ่ สนอในที่ประชุมแลว) คณะอนุกรรมาธิการมีความ
ประสงคใหผูเขารวมประชุมในวันนี้ทั้งสี่หนวยงานรวมพิจารณาแนวทางที่จะสามารถดําเนินการใหประชาชน
เกิดความเขาใจในพระราชบัญญัตฯิ ดังกลาวโดยถองแท เพื่อที่คณะอนุกรรมาธิการจะไดรวบรวมเพื่อจัดทํา
รายงานเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา ตอไป
นายอังสุมาล ศุนาลัย รองปลัดกระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได
ใหขอมูลวา กระทรวงฯ พยายามใหความรูและสรางคูมือขึ้นมา ซึ่งนับวาแนวทางในการเขาถึงบุคคลเปน
สิ่งจําเปน และการที่ใครทําอะไรจะตองเก็บขอมูลหลักฐานนัน้ ไว หากเกิดปญหาจะไดสามารถสืบหาตัวบุคคล
ที่กระทําไดถูกตอง แตหากไมเกิดปญหาใดๆ ก็จะไมมีการเขาไปลวงละเมิดขอมูลสวนบุคคลนั้น ทัง้ นี้
กระทรวงฯ ไดพยายามจัดการสงเสริมองคความรูในเรื่องของการใชเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค ซึ่ง
พระราชบัญญัติดังกลาวมีจดุ ประสงคเพื่อความปลอดภัยของทั้งผูใชและผูใหบริการ ตลอดจนสรางความ
มั่นคงใหเกิดกับทุกคน ไมมีเจตนากีดกันหรือสรางความเสื่อมเสียหรือเสียหายกับบุคคลใดแตอยางใด
ปจจุบนั หนวยงานตางๆ อาทิ SIPA ไดดําเนินการจัดทําโปรแกรมสําหรับจัดเก็บ Log File เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกบั ผูใชและผูใ หบริการ นับเปนการลดภาระเรื่องคาใชจายไดในระดับหนึ่ง ซึ่งผูใชและผูใหบริการ
เพียงแตเพิ่มเขาไปเพื่อใหเกิดความมัน่ คงและความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยี ทั้งนี้ กระทรวงไดพยายาม
ดําเนินการจัดทําคูมือ ตลอดจนการฝกอบรมองคความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัตดิ งั กลาวใหกับผูใ ชและ
ผูประกอบการใหเกิดความเขาใจมากขึ้น
พลตํารวจโท สมเดช ขาวขํา ผูบญ
ั ชาการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดใหขอมูลวา พระราชบัญญัติดังกลาวมีปญ
 หาที่จะตองไดรับการแกไข และจาก
การขอความรวมมือเกี่ยวกับการรองทุกขกลาวโทษและการดําเนินคดีของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารนั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติไดดําเนินการแจงใหทุกภาคสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ทราบ เพื่อดําเนินการตามมาตรา 29 ในสวนที่เกี่ยวกับการจับกุม ควบคุม คน การทําสํานวน การสอบสวน
และการดําเนินคดีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดมาตรฐานและเปนไปดวยความ
เรียบรอยเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงฯ กําหนดไว
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พันตํารวจโท ปยวิชญ วงศสวัสดิ์ ผูอํานวยการสวนคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ไดใหขอมูลวา ทางกรมสอบสวนดคีพิเศษไดมีการหารือกันเกี่ยวกับมาตรา 15 ของ
พระราชบัญญัติดังกลาว ในเรื่องของคําวา "จงใจใหการสนับสนุนหรือยินยอม" เห็นวาเจตนารมณของ
กฎหมายใชคําวา "จงใจ" ไมไดใชคําวา "เจตนา" เพราะฉะนั้น จึงไมไดมีการพิจารณาบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายอาญามาปรับใชกับพระราชบัญญัติดังกลาว ในเรื่อง "การประสงคตอผลและเล็งเห็นผล" เชน กรณี
ที่มีการพาดพิงถึงบุคคลสําคัญ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะพิจารณาและใชวิธีการแจงไปยังเว็บมาสเตอรใหมี
การดําเนินการลบกระทูที่เกิดการพาดพิงดังกลาวทันที ก็จะถือวาผูใ ชบริการไมยินยอมหรือไมจงใจใหเกิด
การกระทําดังกลาว ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษไดมีการหารือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และสํานักงานตํารวจแหงชาติในการพิจารณาคดีตางๆ อยางสม่ําเสมอดวยเล็งเห็นประโยชนของ
ประชาชนเปนที่ตั้ง
สําหรับผูไ ดรบั ผลกระทบจากความผิดทางเทคโนโลยี จะพบวาผูใหบริการจะมีความวิตก
กังวลในมาตรา 26 ซึ่งเปนมาตราที่สาํ คัญในการจะทําใหสามารถนําขอมูลพยานหลักฐานทางเทคโนโลยี
ในรูปแบบ Digital เขาสูรูปสํานวนได แตอาจมีผลกระทบตอประชาชนโดยทั่วไปทีม่ ีเจตนาสุจริตบาง
นางสุรางคณา วายุภาพ ผูอํานวยการฝาย ELSIT ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ไดใหขอสังเกตวา ตัวอยางประเด็นคําถามที่ไดรบั จากการสัมมนานัน้
มิใชผลกระทบโดยตรงของการบังคับใชพระราชบัญญัตดิ ังกลาว โดยสวนใหญเปนปญหาเรื่องความเขาใจ
ในพระราชบัญญัตดิ ังกลาว ซึ่งเมื่อไมมีความเขาใจในพระราชบัญญัตกิ ็สงผลใหเกิดความกลัว วิตกกังวล
ไมสบายใจ สรางความตืน่ ตระหนกทั้งในภาคประชาชนและธุรกิจ ซึ่งความผิดที่เกิดขึ้นนาจะพิจารณาจาก
วัตถุประสงคในการดําเนินการเปนสําคัญ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการควรที่จะมีการรณรงคเพื่อสรางความเขาใจ
ในกฎหมายใหมากขึ้น
อนึ่ง สําหรับตัวอยางประเด็นคําถามที่ไดรบั จากการสัมมนานัน้ เมื่อพิจารณาแลว ผูเขารวม
ประชุมจากทุกหนวยงานเห็นวาสวนใหญเปนขอสงสัยที่จะตองตีความดานกฎหมาย ไมใชเรื่องทางเทคนิค
ที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมาย ทั้งนี้ ทุกหนวยงานที่เขารวมประชุมหารือกับคณะอนุกรรมาธิการรับที่จะ
ดําเนินการตีความและจัดทําเอกสารสรุปเกี่ยวกับประเด็นคําถามที่ไดจากการสัมมนาฯ เสนอใหกบั คณะ
อนุกรรมาธิการในโอกาสตอไป (คาดวาจะใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณ 3 วันจึงจะแลวเสร็จ)
โดยมีประเด็นที่ประธานคณะอนุกรรมาธิการฝากใหหนวยที่เขารวมหารือไดดาํ เนินการ
จัดทําขอมูลขอเท็จจริง ดังนี้
1. มีประเทศใดบางที่ใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2. หากตองมีการลงทุนในระบบตางๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัตดิ ังกลาว ควรดําเนินการให
เกิดความคุมทุน และมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. จะสามารถดําเนินการอยางไรเพื่อใหประชาชนเกิดความกระจาง หรือเกิดความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตดิ งั กลาว

๕

3.2 พิจารณาความคืบหนาในการดําเนินการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ
ในดานตางๆ เพื่อเรงรัด ผลักดัน สงเสริม สนับสนุนการดําเนินนโยบายของรัฐบาลใหเกิดประสิทธิภาพ
และประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน
1. ความคืบหนาในการดําเนินงานของสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Uninet)
ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามที่ นายปานใจ ธารทัศนวงศ อนุกรรมาธิการ นําเสนอ (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารทีเ่ สนอในที่ประชุมแลว)
2. ความคืบหนาในการดําเนินการบริหารจัดการเทคโนโลยี 3G ของบริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) และบริษัท กทส โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามที่ นายรังสรรค
จันทรนฤกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ นําเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอในทีป่ ระชุม
แลว)
3. ความคืบหนาในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556
ในการนี้ นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน ทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดแจงในที่ประชุมทราบ
วา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดจา งศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (NECET) เปนผูดาํ เนินการยกรางแผนแมบทดังกลาว ปจจุบันกําลังอยูระหวางการตรวจรับงานไป
แลว 2 ใน 3 สวน แตยังมีปญ
 หาติดขัดในเรื่องที่ยังไมมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ
(กทสช.) จึงไมสามารถนัดประชุมได เนือ่ งจากคณะกรรมการดังกลาวจะตองดําเนินการพิจารณาแผนแมบท
กอน แลวจึงเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป
4. ความคืบหนาในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตวิ าดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2544 ในสวนที่เกี่ยวของกับ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สํานักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และบุคลากรในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
ตามที่ นางเอมอร จนิษฐ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ นําเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอใน
ที่ประชุมแลว)
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อผลักดัน
การดําเนินการตามพระราชบัญญัตดิ ังกลาวในโอกาสตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
- นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไป ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2551
เวลา 13.30 นาฬิกา

เลิกประชุมเวลา 15.50 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

