บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 23
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ 2552
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 103 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2
---------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายสมเกียรติ อึงอารี
4. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
5. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
6. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
7. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
8. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
1. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายวสันต ฝมือชาง

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
2. นายพิทักษ วังวรางกูร
3. นายรังสรรค จันทรนฤกุล
4. นายธวัช สถิตวิทยา
ผูเขารวมประชุม คือ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
1. นายชัยยง กฤตผลชัย
รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2. นางเบญจมาพร เอกฉัตร
นักวิชาการมาตรฐาน 8
เริ่มประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาจะไดมอบหมายใหผูปฏิบัตงิ าน
ประจําตัวจัดทําเอกสารมติของที่ประชุมและประเด็นสําคัญในการดําเนินการพิจารณาศึกษาของคณะ
อนุกรรมาธิการ และแผนปฏิบัติงานประจําป 2552 เพื่อที่ประชุมจะไดพจิ ารณารวมกันตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 22 วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ
2552 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาการดําเนินการออกหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเชิญ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เขา
รวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและใหขอมูลขอเท็จจริง เกี่ยวกับแนวทางเรงรัดขั้นตอนการออกหนังสือรับรอง
มาตรฐาน ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข สรุปไดดังนี้
นายชัยยง กฤตผลชัย รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ไดใหขอมูลตอที่ประชุมวา เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นแบงออกเปน 2 สวนคือ ฮารดแวรและซอฟตแวร
ซึ่งในสวนของฮารดแวรนั้น โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ป 2535 ไดใหแตมตอสําหรับ
ผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน จํานวน 3% ประเด็นปญหาที่สําคัญคือ ปจจุบนั
ผลิตภัณฑทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สมอ. ไดกําหนดมาตรฐานไวนั้น เปนมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัย
และมาตรฐาน EMC ซึ่งเปนมาตรฐานเฉพาะดานความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา ซึ่งสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กําหนดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2542 โดยอางอิงตามมาตรฐานของ CISRR และ IEC
เปนหลัก ทั้งนี้ เพื่อใหการรับรองกับผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัตใิ นการปองกันและคงทนตอการรบกวนทาง
แมเหล็กไฟฟา กําหนดขึ้นเพื่อชวยคุมครองความปลอดภัย ประกันประสิทธิภาพในการใชงานแกผูบริโภค
และเปนประโยชนตอการคาการสงออกของไทย โดยมาตรฐาน EMC จะชวยยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต
อุปกรณไฟฟาอิเลคทรอนิคสของไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความสามารถทางการคา
การสงออกของไทย โดยเฉพาะที่สงออกไปยังตลาดกลุมยุโรป สหรัฐอเมริกา ที่ไดบังคับใชมาตรฐานนี้กับสินคา
กลุมดังกลาว
คุณสมบัติอนื่ ๆ ของผลิตภัณฑทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ สมอ. ไมไดกําหนดมาตรฐาน
เนื่องจากพิจารณาเห็นวาบุคคลที่จะใชอุปกรณเหลานี้จะตองไมกอใหเกิดอันตรายหรือรบกวนเครื่องใชไฟฟา
อื่นๆ สําหรับในเรื่องของคุณภาพในเชิงคุณสมบัติเฉพาะนั้นยังไมมีการกําหนดมาตรฐานแตอยางใด
ซึ่งกระบวนการพิจารณาใหการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑนั้น ขั้นตอนที่ใชระยะเวลานานที่สดุ คือขัน้ ตอนการ
ทดสอบ เนื่องจากแหลงทดสอบมีเพียง 2 แหลง คือ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนหนวยงานอิสระ
ภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม และ PRE-TECH ซึ่งเปนศูนยทดสอบทีส่ ํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ตั้งขึ้น อยูที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

๓
ขั้นตอนการทํางานของ สมอ. นับตั้งแตรับคําขอจนกระทั่งตรวจสอบและออกใบอนุญาตให
ผูประกอบการโดยไมนับรวมขั้นตอนการทดสอบ ใชเวลาทั้งสิ้นตามประกาศ 43 วัน ซึ่งเปนการปรับลดจากเดิมที่
กําหนดไวในที่ 90 วัน ปจจุบัน มีผูประกอบการขอแสดงเครื่องหมายมาตรฐานจํานวนนอย เนื่องจากไมใช
มาตรฐานบังคับแตเปนเรื่องของความสมัครใจ โดยสวนใหญผูประกอบการในประเทศไทยจะเปนในลักษณะ
assembly มากกวาที่จะเปนโรงงานผลิต ประกอบกับการขออนุญาตจะมีเรื่องของตนทุนเกิดขึ้น คือ คาทดสอบ
และคาดําเนินการในการขออนุญาตตางๆ จึงไมใหความสนใจในการยื่นขอใบอนุญาตดังกลาว
ในสวนของ ซอฟตแวร สมอ. ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานเฉพาะให ซึ่งปจจุบนั จะใชการอางอิง
จากมาตรฐาน IEC ซึ่งที่ผานมาผูประกอบการก็ไมไดใหความสนใจที่จะนํามาตรฐานที่ประกาศไปใชเทาที่ควร
ทั้งนี้ เมื่อประมาณ 1-2 ปที่ผานมา ไดมีสมาคมดานซอฟตแวรไทยทีด่ ําเนินงานในเรื่องของการพัฒนาซอฟตแวร
ไดประสานขอให สมอ. ชวยหาแนวทางสงเสริมใหผูประกอบการอุตสาหกรรมซอฟตแวรรายยอย
มีศักยภาพในการแขงขันได ตลอดจนใหความชวยเหลือสมาคมใหสามารถเขาเปนคณะกรรมการพิจารณา ISO
เพื่อพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวของกับระบบการบริหารจัดการในเรื่องดังกลาว อาทิ การใหทนุ กับสมาคม
เพื่อสงผูแทนเขารวมประชุมเพื่อนําผลการประชุมมาเผยแพรแกสมาชิกสมาคม นอกจากนี้ สมอ. ไดสงเสริมให
สมาคมฯ ใหสามารถเปนเครื่องมือชวยผูประกอบการรายยอยสามารถพัฒนาซอฟตแวรตา งๆ อีกดวย
ในการนี้ สมอ. มีความยินดีที่จะใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการไทย
แตทั้งนี้จะตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานดวย ทั้งนี้ สมอ. ไดเริ่มดําเนินการ
กระจายงานใหภาคเอกชนเขารวมเปนผูตรวจลงนามแทนสมอ. เพื่อตอบสนองความตองการของผูประกอบการ
ใหมากขึ้น ซึ่งผูประกอบการดานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ควรมีการรวมกลุมเพื่อเพิ่มอํานาจ
ตอรอง และรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑ และพื้นฐานทางเทคนิค ตลอดจนติดตามสถานการณเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินกิจการ อีกทั้งยังเปนแรงเสริมในการเขารวมดําเนินงานและประสานงานกับภาครัฐไดดีขึ้น
ปญหาในการดําเนินงานของ สมอ.
จากสถานการณของโลกที่ใชมาตรฐานเปนเครื่องมือที่สําคัญทางการคา ทําใหกิจกรรมดานการ
มาตรฐานมีการขยายตัวอยางกวางขวาง และมีความสัมพันธกับทุกภาคสวน สงผลใหการดําเนินงานของ สมอ.
ขยายขอบขายกวางขึ้น แตยงั ไมทันตอความตองการ อันเนื่องมาจากปญหาขอจํากัดดานบุคลากรและการ
สนับสนุนดานงบประมาณทีไ่ มสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ทิศทางและแนวทางเพื่อการพัฒนาระบบการมาตรฐานของประเทศ
กิจกรรมในระบบการมาตรฐานมีความหลากหลายและมีขอบขายกวางขวาง จําเปนตองใช
ทรัพยากรมาก แตละหนวยงานไมสามารถดําเนินการเองไดทั้งหมด ตองอาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาระบบการมาตรฐานของประเทศไทย จึงตองพิจารณาความจําเปนที่แทจริงของ
ทุกภาคสวนทีเ่ กี่ยวของ และจัดระบบใหเหมาะสมกับความจําเปนของประเทศ เพื่อใหระบบการมาตรฐานของ
ประเทศมีความเขมแข็ง และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จําเปนตองไดรับการสนับสนุนดานนโยบาย การเงิน และ
ทรัพยากรที่จําเปนและเพียงพอในระดับชาติ ดังนี้
1. การพัฒนาความสามารถของบุคลากรดานการมาตรฐานของประเทศ ทั้งในหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อใหมีความรูความสามารถที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล
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2. การพัฒนาผูประกอบการใหสามารถดําเนินการตามมาตรฐานและกฎระเบียบทางวิชาการที่
เกี่ยวของ ทั้งของประเทศคูคา และของหนวยงานตางๆภายในประเทศ และใหเกิดการพัฒนาความสามารถอยาง
ตอเนื่อง โดยเนนการพัฒนากลุม SMEs และวิสาหกิจชุมชน
3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการดําเนินงานดานการมาตรฐานของประเทศ ไดแก
หองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ หนวยตรวจ และหนวยรับรอง ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนใหมี
ความสามารถตามมาตรฐานที่สากลยอมรับและไดรับการรับรองระบบงาน
4. การประชาสัมพันธและการสรางความรูค วามเขาใจดานการมาตรฐานแกทุกภาคสวน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางความตระหนักของสังคมและในภาคการศึกษาทุกระดับ
5.การจัดตั้งกองทุนสงเสริมการมาตรฐานแหงชาติ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการ
มาตรฐานของประเทศ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแผนปฏิบตั ิงานของคณะอนุกรรมาธิการประจําป 2552
โดยมีมติเห็นควรที่จะพิจารณาศึกษาติดตามในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ติดตามนโยบายรัฐบาล
2. ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประสานความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
5. ประชาสัมพันธกิจกรรมของคณะอนุกรรมาธิการ
6. เสนอแนะ ขอมูลความคิดเห็นดานเทคโนโลยีสารสนเทศตอรัฐบาล
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายใหอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมาธิการเปนผูต ดิ ตามความคืบหนาและวางแผนการพิจารณาศึกษาดานตางๆ ประกอบดวย
e-Commerce : นายปรีชา ไพรภัทรกุล นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย และนางเอมอร จนิษฐ
e-Education : นายปานใจ ธารทัศนวงศ นายฉกาจ วิสยั และนางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
e-Industry
: นายสมเกียรติ อึงอารี และนายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
Smart Card : นายสมเกียรติ อึงอารี และนายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
ทั้งนี้ สามารถตั้งคณะทํางานในแตละดานขึน้ เพื่อพิจารณาศึกษาติดตามในเชิงลึกและนําเสนอ
เขาสูการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการตอไปได
4.2 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไปในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552
เวลา 09.30 นาฬิกา เพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมาธิการ
ป 2552
เลิกประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

