บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 20
วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 115 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2
-----------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
4. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
5. นายวสันต ฝมือชาง
6. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
7. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
8. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
1. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
2. นายพิทักษ วังวรางกูร
3. นางเอมอร จนิษฐ
4. นายธวัช สถิตวิทยา
5. นายวิริยะ วงศวีระนนทชยั
6. นายธเนศ ชูบอฝาย
7. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
8. นายสมยศ แชมชอย
ผูเขารวมประชุม คือ
นายสิงหชัย ทุงทอง

สมาชิกวุฒิสภา
และรองเลขานุการคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
มีกําหนดจะเดินทางศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 15
ถึงวันศุกรที่ 16 มกราคม 2552 ณ จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางศึกษาดูงานของ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการในครั้งนี้
1.2 สืบเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม ประธานคณะอนุกรรมาธิการจึงพิจารณา
เห็นสมควรจะไดมีการเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันสงเสริม เรงรัด ผลักดัน
ในเรื่องของนโยบาย แผนและผลการดําเนินการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ เพื่อการพัฒนาของการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรวมของประเทศ
ทั้งนี้ จะไดนําเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ เพื่ออนุมัตติ อไป
1.3 ประธานคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรที่จะไดมีการเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนและพบปะ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติในเรื่องแผนและนโยบายการ
สนับสนุนสงเสริมการใหบริการธุรกิจบรอดแบนด (Broadband)ในประเทศไทย ในโอกาสตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 19 วันอังคารที่ 23
ธันวาคม 2551 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
- พิจารณาความคืบหนาในการดําเนินการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการในดาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของในการติดตามตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงแกไขหรือเรงรัด ผลักดัน สงเสริม เพื่อสนับสนุน
การดําเนินนโยบายของรัฐบาลใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแนวทางและผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในเรื่องตางๆ
สรุปไดดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติใหแจงผลการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 19 วันอังคารที่ 23
ธันวาคม 2551 ไปยังหนวยงานตางๆ ทีไ่ ดเขารวมประชุมทราบเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการรวมกัน
ตอไป
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2. ความคืบหนาโครงการ Smart Card
นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น อนุกรรมาธิการไดรายงานความคืบหนาเกีย่ วกับกรณีดังกลาวตอที่
ประชุมวา ปจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดาํ เนินการจัดซือ้ บัตร Smart Card และสง
มอบใหกับกระทรวงมหาดไทยเรียบรอยแลว แตยังไมมกี ารใชประโยชนตามคุณสมบัติของบัตรอยางคุมคา ซึ่ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการจัดซื้อตามงบประมาณทีไ่ ดรับจากรัฐบาลในแต
ละเฟต แตปจจุบันยังจัดซื้อไมครบตามจํานวนประชากร
ในการนี้ นางเอมอร จนิษฐ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา การจัดซื้อ
บัตรในลอตสุดทายประมาณ 20 ลานใบจะมีการเพิ่มคุณสมบัตดิ าน KPI ลงในบัตรดวย ซึ่งจะสงผลใหเกิด
ปญหาในการเรื่องการปรับปรุงคุณสมบัติของบัตรที่ไดดาํ เนินการจัดซื้อไปแลวดวย
3. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556
นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น อนุกรรมาธิการ ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวา เดิมการพิจารณาแผน
แมบทดังกลาวผานความเห็นชอบของรัฐมนตรีแลวแตยังไมไดเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแหงชาติ(กทสช.) ซึ่งเมื่อ กทสช. พิจารณาแลวจะนํากลับเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อมี
มติประกาศใชตอไป
4. ความคืบหนาในการศึกษาติดตามการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
นางเอมอร จนิษฐ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดใหขอมูลวา ตามที่คณะอนุกรรมาธิการ
ไดพิจารณาศึกษาติดตามเรือ่ งกฎหมายประกอบพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2544 เห็นวา e-commerce และ e-document เปนเรื่องสําคัญทีค่ ณะอนุกรรมาธิการควรพิจารณา
สําหรับการจัดตั้งสํานักงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสนั้น อยูระหวางการยกรางโครงสรางการ
จัดตั้งสํานักงาน โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการเปรียบเทียบระหวาง market
outlook ในแตละประเทศทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และผลกระทบดานอัตรากําลัง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณายก
รางดังกลาวแลวเสร็จ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะแจงใหคณะอนุกรรมาธิการ
ทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการสงเสริม สนับสนุนตอไป
5. ความคืบหนาการดําเนินโครงการ e-Government และ e-Logistic
นายรังสรรค จันทรนฤกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดใหขอมูลวา กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อยูระหวางการดําเนินการจัดทําแผนงานดาน e-Government จํานวน 3 ดาน
ประกอบดวย ดานการสรางเครือขายภาครัฐ ดานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริการภาครัฐ บริการ
ประชาชน และการบริการภาคธุรกิจ และดานที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเห็นควรใหมีการพิจารณาศึกษาติดตาม
โครงการ e-Logistic ควบคูไ ปดวย เนื่องจากปจจุบัน e-Logistic มีความสําคัญตอการดําเนินงานในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมเปนอยางมาก
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6. มาตรฐาน W3C : World Wide Web Consortium
ที่ประชุมมีมติใหพิจารณาศึกษาติดตามเกีย่ วกับมาตรฐาน W3C ซึ่งเปนการจัดระบบ
มาตรฐานทีใ่ ชงานสําหรับเวิลดไวดเว็บ ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา protocol และวิธีการใชงาน ทั้งนีป้ ระโยชนที่
จะไดรับจากการทําตามมาตรฐานเว็บ ไดแก
1. ประโยชนตอซอฟแวรหรือเครื่องจักร
- เนื่องจากวามาตรฐานเปนสิ่งที่บราวเซอรทุกชนิดเขาใจ จึงทําใหสามารถเขาใจ
โครงสรางเอกสารเว็บได แมวาจะไมเขาใจเทคโนโลยีมาตรฐานใหม ๆ
แตก็ยังสามารถแสดงผลได
- นักพัฒนาทีใ่ ชมาตรฐานจะสามารถตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร (validate)
ดวยเครื่องมือที่มีมากมายในอินเตอรเน็ทได ซึ่งชวยใหการคนหาขอผิดพลาด
ในเว็บของเราไดงายขึ้น
- เอกสารที่ไดมาตรฐานสามารถแปลงไปเปนเอกสารแบบอื่นไดงาย
ทําใหเอกสารนั้นๆ ใชงานไดหลายประโยชนขึ้น
2. ประโยชนตอผูใ ช
- ผูที่ใชบราวเซอรอื่นๆ ที่แตกตางไปจากบราวเซอรทั่ว ๆ ไปที่เราคุนเคย
สามารถใชงานเว็บของเราได เชน คนตาบอดที่ใชบราวเซอรเบรลล หรือ
Braille display คนที่ใชอปุ กรณพกพาตางๆ หรืออุปกรณอื่น ๆ
ที่อาจมีในอนาคต ฯลฯ
- สําหรับการทําธุรกิจแลว การปฏิเสธผูใชบางกลุมสามารถสรางความแตกตาง
ในเรื่องของรายไดอยางคาดไมถึง
3. ความมีเสถียรภาพ
- ขอมูลหรือเนื้อหาตาง ๆ ที่ทําตามมาตรฐานจะยังสามารถใชได
แมวาเทคโนโลยีใหมๆจะเขามาแทน และสามารถแสดงผลลัพธผา นทาง
บราวเซอรในลักษณะทีผ่ ูใชรับได เรียกวาเปนการตกยุคอยางสวยงาม
(degrade gracefully)
- เนื่องจากวา เว็บไซตหนึ่ง ๆ อาจอยูน านและมีผูพฒ
ั นาหลายคน
ผูที่เขามาสานงานตอจะเขาใจงานที่มอี ยูไดงายขึ้นหากโคดของเราไดมาตรฐาน
7. การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550
นายปรีชา ไพรภัทรกุล อนุกรรมาธิการ ไดนําเสนอเอกสารรางแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่งยกรางโดยพรรคประชาธิปต ย เขาสูการ
พิจารณาของที่ประชุม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุมแลว) เพื่อใหที่ประชุมพิจารณา
เสนอผลสรุปการพิจารณาศึกษาทีไ่ ดรับจากการสัมมนาของคณะอนุกรรมาธิการพรอมการเสนอแกไขครั้งนี้
ตอไป
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8. การเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดหารือตอทีป่ ระชุมเกี่ยวกับการเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะได
เสนอขออนุมัติการเดินทางตอที่ประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภาตอไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรที่จะดําเนินการสนทนาแลกเปลี่ยนในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556
2. พระราชบัญญัติวา ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
3. ความคืบหนาการดําเนินโครงการ e-Government และ e-Logistic
4. ความคืบหนาโครงการ Smart Card
5. ความคืบหนาในการศึกษาติดตามการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
6. แผนการสงเสริมสนับสนุนการขยายธุรกิจ Broad Band
7. มาตรฐาน W3C : World Wide Web Consortium
8. ความคืบหนาการดําเนินงานของศูนยเตือนภัยพิบตั แิ หงชาติ
สําหรับการเดินทางศึกษาดูงานเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ(กทช.) นัน้ จะไดพิจารณากําหนดรายละเอียดในโอกาสตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
- ที่ประชุมพิจารณาเห็นควรดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินการพิจารณา
ศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ โดยผานสือ่ ตางๆ เชน สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา สารวุฒิสภา เว็บไซด
WWW.ANANTVOR.NET และสื่อมวลชนแขนงตางๆ

เลิกประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

