27. ตั้งสมาคมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
ที่อัสสัมชัญ และเปนนายก 7 สมาคม
27.1 เปนนายกสมาคมประมวลผลเพื่อการพัฒนาประเทศ

ในอเมริกานั้ นอาจารยและนักศึกษาตองเปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพ ผมเลยเปน
สมาชิกกวา 10 สมาคม ฉะนั้นพอกลับมาอยูเมืองไทยผมก็ตั้งสมาคมวิชาชีพหลายสมาคม
โดย ภราดา ดร.ประทีป มารติน โกมลมาศ กรุณาใหความสนับสนุนดวยดี โดยไดไปใชสถานที่
และเครื่องจักรอุปกรณของอัสสัมชัญสนับสนุนสมาคมเหลานั้น
ในอเมริ ก ามี ส มาคมด า นคอมพิ ว เตอร เ ป น สิ บ สมาคม เช น สมาคมประมวลผล
(Information Processing) สมาคมสารสนเทศ (Information Science) สมาคมระบบขอมูล
เพื่อการศึกษา (Education Data Systems) สมาคมบริหารการประมวลผล (Data
Processing Management) สมาคมภาษาคอมพิวเตอร (Computational Linguistic)
สมาคมเครื่องคอมพิวเตอร (Computing Machinery) สมาคมคอมพิวเตอรไอทริปเปลอี
(IEEE Computer Society) สมาคมเครื่องมือ (Instrument) สมาคมแบบจําลองคอมพิวเตอร
(Computer Simulation) สมาคมแสดงผล (Information Display) และสมาคมคณิตศาสตร
อุตสาหกรรม (Industrial Mathematics) เปนตน
ในอเมริ ก าทุ ก สมาคมต า งก็ ทํ า ตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ขึ้ น คื อ เวลาใดที่ น า จะ
รวมมือกัน เขาก็รวมมือกัน บางทีก็มีการแขงขันกันทํางาน ทําใหไดคุณภาพดีขึ้น บริการดีขนึ้
และทั่วถึงขึ้น
ที่เมืองไทยผมเปนสมาชิกตลอดชีพ สมาคมคอมพิวเตอร ซึ่งคุณเกยูร ลิ่มทอง เปน
ผูกอตั้ง และเคยเปนกรรมการหลายตําแหนง อาทิ ปฏิคม ประธานประชาสัมพันธ ประธาน
วิชาการ ประธานจัดสัมมนา เลขาธิการ อุปนายก นายก และนายกกิตติมศักดิ์
มูลนิธิเพื่อการศึกษาและวิจัยวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร ซึ่งทานอาจารย บุญชนะ
อัตถากร เปนผูกอตั้ง ตอนผมกลับจากอเมริกาทานก็กรุณาชวนผมไปชวยทานสอนวิชาระบบ
ขอมูลเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) ที่จุฬา และชวนผมเปน
เหรัญญิก และประธานทุนการศึกษา
สมาคมแรกที่ ผ มยื่ น ขอและได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ก อ ตั้ ง ใน พ.ศ. 2525 คื อ สมาคม
ประมวลผลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีวัตถุประสงคแตกตางจาก สมาคมคอมพิวเตอรในแง
ที่ ว า สมาคมคอมพิ ว เตอร เ ผยแพร วิ ท ยาการด า นคอมพิ ว เตอร แต ส มาคมประมวลผล
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เพื่อการพัฒนาประเทศนี้เ ผยแพรวิทยาการดานการประมวลผล โดยวิทยาการดานการ
ประมวลผล ประกอบดวยดานคอมพิวเตอรเปนหนึ่งในสาม อีกสองสวนคือ วิทยาการดาน
การบริหาร และดานบุคลากร
ผมเชิญ ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสัน ต รองประธานคณะกรรมการพิ จารณากํา หนด
นโยบายและบริหารงานคอมพิวเตอรขณะนั้น เปนนายกกิตติมศักดิ์ ผมเปนนายกกอตั้ง
สมาคมประมวลผลเพื่อการพัฒนาประเทศ ในปแรกจัดสัมมนารวมกับหนวยงานอื่น 18 ครั้ง
โดยผมเป น ผู บ รรยายคื อ เรื่ อ ง ไมโครคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ นั ก บริ ห าร ที่ โ รงแรมอิ น ทรา
14 กันยายน 2525 เรื่องระบบขอมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร 23 ตุลาคม
2525 เรื่ อ งวิ วั ฒ นาการไมโครคอมพิ ว เตอร เมื่ อ 29 ตุ ล าคม 2525 เรื่ อ งการใช
ไมโครคอมพิวเตอรที่โรงแรมเอเชีย เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2525 เรื่องไมโครคอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษาและอบรมที่ฮองกง เมื่อ 1 ธันวาคม 2525 เรื่องการประยุกตใชไมโครคอมพิวเตอร
ที่ศรีลังกา 15 ธันวาคม 2525 เรื่องคอมพิวเตอรในยุครัตนโกสินทร ที่สถาบันวิจัยแหงชาติ
เมื่อ 20 ธันวาคม 2525 เรื่องวิวัฒนาการและการควบคุมคอมพิวเตอร ที่ธนาคารกรุงเทพ
เมื่ อ 10 มกราคม 2526 เรื่ อ งคลื่ น ลู ก ที่ ส าม คื อ คลื่ น ในสั ง คมสารสนเทศที่ เ อยู เ อ
เมื่ อ 20 มกราคม 2526 เรื่อ งสัม มนาคอมพิวเตอร สํา หรั บอธิบดี กระทรวงวิท ยาศาสตร
เมื่อ14 กุมภาพันธ 2546 เรื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารระดับสูงที่พัทยา เมื่อ 12-13
มีนาคม 2546 เรื่องคอมพิวเตอรสําหรับอาจารยที่เตรียมอุดมศึกษา เมื่อ 22 มีนาคม 2526
เรื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารงานตํารวจสอบสวนกลาง เมื่อ 8 เมษายน 2526 เรื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารกระทรวงยุติธรรม เมื่อ 14 เมษายน 2526 เรื่องคอมพิวเตอร
สําหรับผูจัดการฝายธนาคารกรุงเทพ เมื่อ 30 เมษายน 2526 เรื่องคอมพิวเตอร ในงาน
หองสมุดที่สิงคโปร เมื่อ 30 พฤษภาคม 2526 เรื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารกระทรวง
อุตสาหกรรม เมื่อ 7 มิถุนายน 2525 เรื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารกระทรวงการคลัง
เมื่อ 9 มิถุนายน 2526 เปนตน

รูปที่ 27.1 อาจารยศรีศักดิ์กับทานอาจารยบุญรอด
ทานอาจารยบุญชนะ และคุณเกยูร
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รูปที่ 27.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงกรุณาเสด็จเปนองคประธาน
ทรงเปดงานคอมพิวเตอรในกรุงรัตนโกสินทร
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สํ า หรั บ งานคอมพิ ว เตอร ใ นยุ ค รั ต น โ กสิ น ทร นั้ น กระทรวงวิ ท ยาศาสตร กรุ ณ า
มอบหมายใหสมาคมประมวลผลเพื่อการพัฒนาประมวลผล เปนสมาคมหลักในการจัดงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนองค
ประธานเป ด งาน มี ก ารบรรยายนํ า เรื่ อ งคอมพิว เตอร ใ นกรุ ง รั ต นโ กสิ น ทร โดย อานั น ท
ปนยารชุน ศรีศักดิ์ จามรมาน และกัลยา โสภณพณิช
ตอมาสมาคมประมวลผลเพื่อการพัฒนาประเทศไดยุบไปรวมกับสมาคมอินเทอรเน็ต
ที่ผมเปนนายกกอตั้งเพราะมีวัตถุประสงคคลายกัน และมีกรรมการเกือบจะเปนชุดเดียวกัน

27.2 เปนนายกสมาคมอินเทอรเน็ตนานาชาติ
สาขาประเทศไทย

ทานวินท เซิรฟ (Vint Cerf) บิดาอินเทอรเน็ตอเมริกา ไดกอตั้งสมาคมอินเทอรเน็ต
นานาชาติ หรือไอซอค (ISOC = Internet Society) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 ผมอานใน
อินเทอรเน็ตพบประกาศเชิญชวนเปนสมาชิกกอตั้ง แตตองเปนองคกร และเสียคาสมาชิก
ปละประมาณ 5,000 เหรียญ จึงไปกราบเรียน ภราดา ดร.ประทีป มารติน โกมลมาศ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญขณะนั้น ทานก็กรุณาอนุมัติใหมหาวิทยาลัยเปนสมาชิกกอตั้ง โดยสง
ผมเปนสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา (Member of the Advisory Council) ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปนสมาชิกกอตั้งของ ไอซอค รายเดียวในเอเชียอาคเนย นั่นคือ
สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เปนตน ก็ไมไดเปนสมาชิกกอตั้ง

รูปที่ 27.3 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมอินเทอรเน็ตนานาชาติ สาขาประเทศไทย
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ตอมาไอซอค ประกาศใหเปดสาขาในประเทศตางๆ ผมจึงทําขอเสนอและไดอนุมัติ
ใหตั้งสมาคมอินเทอรเน็ตนานาชาติ สาขาประเทศไทย เมื่อ ตุลาคม 2539 โดยผมเปนนายก
กอตั้ง มีสํานักงานอยูที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก และยายไปอยูที่อาคาร “ศรีศักดิ์
จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศ” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา
นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทุกคนที่เรียนปริญญาโทอินเทอรเน็ตและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ตองเปนสมาชิกสมาคมอินเทอรเน็ตนานาชาติประเทศไทย

27.3 เปนนายกสมาคมคอมพิวเตอรนานาชาติเอซีเอ็ม
สาขาประเทศไทย

ผมเป น ผู ร ว มก อ ตั้ ง ชมรมผู บ ริ ห ารศู น ย ค อมพิ ว เตอร ก ารศึ ก ษาของสมาคม
คอมพิวเตอรนานาชาติ เอซีเอ็มตั้งแต พ.ศ. 2505 โดยสมาคมเอซีเอ็มเปนสมาคมวิทยาการ
คอมพิวเตอรที่เกาแกและใหญที่สุดในโลก สมควรมีสาขาในประเทศไทย ผมจึงไดยื่นเสนอ
และไดรับอนุมัติใหตั้งสาขาประเทศไทย เมื่อ มกราคม 2534 โดยผมเปนนายก
ในฐานะนายกสมาคมคอมพิวเตอรนานาชาติเอซีเอ็ม สาขาประเทศไทย ผมก็ตอง
เปนประธานจัดกิจกรรมในประเทศไทยเปนระยะๆ และไปรวมประชุมในอเมริกา
นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นปริ ญ ญาโทระบบสารสนเทศที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ ทุ ก คน
ตองเปนสมาชิกสมาคมคอมพิวเตอรนานาชาติสาขาประเทศไทย

รูปที่ 27.4 จัดสัมมนาเอซีเอ็ม
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27.4 เปนนายกสมาคมคอมพิวเตอรไอทริปเปลอี
สาขาประเทศไทย

เทียบกับสมาคมคอมพิวเตอรนานาชาติเอซีเอ็มที่เปนสมาคมวิทยาการคอมพิวเตอร
(Computer
Science) ที่เ ก า แก แ ละใหญที่ สุดในโลกแล ว สมาคมคอมพิ วเตอร แห ง
ไอทริปเปลอี หรือสถาบันวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (IEEE = Institute of the
Electrical and Electronics Engineers) ก็เปนสมาคมวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Computer
Engineering) ที่เกาแกและใหญที่สุดในโลก ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2516
ผมไดสงขอเสนอและไดรับอนุมัติใหจัดตั้งสมาคมคอมพิวเตอรแหงไอทริปเปลอี
เมื่อ พ.ศ. 2541 โดยผมเองเปนนายกกอตั้ง สํานักงานอยูที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก
และยายไปอยูที่อาคาร “ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ” ในเดือนสิงหาคม
2547
สมาคมคอมพิวเตอรแหงไอทริปเปลอี สาขาประเทศไทย ที่ผมตั้งเปนสมาคมรวมกับ
สมาคมการจัดการงานวิศวกรรม (Joint Chapter of the Computer Society and the
Engineering Management Society of the IEEE) โดยนักศึกษาที่เรียนปริญญาโทการ
จั ด การงานคอมพิ ว เตอร แ ละวิ ศ วกรรมทุ ก คนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ ต อ งเป น สมาชิ ก
สมาคมนี้

27.5 เปนนายกสมาคมธุรกิจอินเทอรเน็ตไทย

ในฐานะผู ก อ ตั้ ง และประธานกรรมการบริ ษั ท เคเอสซี ผู ใ ห บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต
เชิงพาณิชย ที่จดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายไทยเปนรายแรก ผมก็ไดเปนนายกกอตัง้
สมาคมธุรกิจอินเทอรเน็ตไทย มีสมาชิกเปนบริษัทอินเทอรเน็ตกวา 30 บริษัท สํานักงานอยู
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ หั ว หมาก และย า ยไปอยู ที่ อ าคารศรี ศั ก ดิ์ จามรมาน สถาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อสิงหาคม 2547
ศิษยเกาและศิษยปจจุบันของผมที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่มีบริษัทของสวนตัว หรือ
ของครอบครัวดานอินเทอรเน็ตก็ไดรับเชิญ ใหนําบริษัทดังกลาวมาเปนสมาชิกสมาคมธุรกิจ
อินเทอรเน็ตไทย

27.6 ยกรางกฎหมายอินเทอรเน็ตถูกตอวาไปทั่วโลก

ในฐานะนายกสมาคมอิน เทอร เน็ตนานาชาติสาขาประเทศไทย ผมคาดวาเมื่ อ
อินเทอรเน็ตเจริญเติบโตมากขึ้นและผูใชมากขึ้น ก็จะมีบางคนออกนอกลูนอกทาง มีปญหาขึ้น
จึงสมควรจะมีกฎหมายดานอินเทอรเน็ต
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ผมเสนอคณะกรรมการบริหารสมาคมอินเทอรเน็ตนานาชาติ สาขาประเทศไทย และ
คณะกรรมการใหความเห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการยกรางกฎหมายสงเสริมอินเทอรเน็ต
โดยมี ภราดา ดร.ประทีป มารติน โกมลมาศ และผมเปนที่ปรึกษา มีคุณเหรียญชัย เรียววิไลสุข
ขณะนั้นเปนรองอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข และตอมาเปนอธิบดี เปนประธาน มีการประชุม
ยกรางกฎหมายและประกาศจัดประชาพิจารณ
ปรากฏวานักขาวหนังสือพิมพบางกอกโพสตไมเห็นดวยกับการมีกฎหมายอินเทอรเน็ต
อางวาอินเทอรเน็ตเปนเสรี ตองเปดเสรี และไมมีกฎหมาย สํานักขาวรอยเตอร สํานักขาว
ซีเอ็นเอ็น มาสัมภาษณผม ออกขาวไปทั่วโลกวา ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน คนไทยคนแรก
ที่จบปริญญาเอกดานคอมพิวเตอร ตอนนี้มาเปนนายกสมาคมอินเทอรเน็ตนานาชาติ สาขา
ประเทศไทย สนับสนุนการรางกฎหมายอินเทอรเน็ตทางสมาคมแมไมเห็นดวยและมีมติให
สาขาประเทศไทยหยุดดําเนินกิจการ ผมในฐานะนายกสมาคมคอมพิวเตอรเอซีเอ็ม สาขา
ประเทศไทย ผมก็เลยเสนอไปยังสํานักงานใหญในอเมริกาของเอซีเอ็มเพื่อขอและไดรับ
อนุ มั ติ ใ ห ส าขาประเทศไทยสนั บ สนุ น สถานที่ ป ระชุ ม และเลขานุ ก ารดํ า เนิ น การยกร า ง
กฎหมายอินเทอรเน็ตตอไป

รูปที่ 27.5 ภราดา ดร. ประทีป ม. โกมลมาศ นายกกิตติมศักดิ์ ศ.ดร. ศรีศกั ดิ์
จามรมาน นายกสมาคม และนายเหรียญชัย เรียววิไลสุข ประธานคณะกรรมการ
ยกรางกฎหมายอินเทอรเน็ต รวมกันจัดประชาพิจารณรางกฎหมายอินเทอรเน็ต
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27.7 เปนนายกสมาคมอินเทอรเน็ต

ระหว า งที่ กํ า ลั ง ต อ สู กั บ สมาคมอิ น เทอร เ น็ ต นานาชาติ สํ า นั ก งานใหญ และผม
ยังไมไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริหารสมาคมแมนั้น ผมคิดวานาจะมีสมาคมอินเทอรเน็ต
สนับสนุนการยกรางกฎหมายอินเทอรเน็ต เมื่อสมาคมอินเทอรเน็ตนานาชาติไมสนับสนุน
เราก็ควรจะตั้งสมาคมอินเทอรเน็ตของเราเอง
ผมกราบเรียนเชิญ ภราดา ดร.ประทีป มารติน โกมลมาศ เปนนายกกิตติมศักดิ์
สมาคมอินเทอรเน็ต ตัวผมเองเปนนายกกอตั้ง เสนอสํานักงานวัฒนธรรมและไดรับอนุมัติใหตั้ง
สมาคมอินเทอรเน็ต เมื่อ มิถุนายน 2541 มีสํานักงานอยูที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก
และยายไปอยูที่อาคาร “ศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ” เมื่อ สิงหาคม 2547
สมาคมอินเทอรเน็ต (Internet Association) มีสมาชิกกวา 10,000 คน มีสมาชิก
สถาบันสอน 94 แหงใน 30 จังหวัด

27.8 ตั้งสมาคมการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกสเอเชียแปซิฟก

ในป พ.ศ. 2547 ผมไดรับแตงตั้งโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให เ ป น ประธานจั ด การสั ม มนาเรื่ อ งอี เ ลิ ร น นิ่ ง 3-5 สิ ง หาคม 2547 ร ว มกั บ การประชุ ม
รัฐมนตรีโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน ทานนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร บิล เกตส
รัฐมนตรี สุรพงษ สืบวงศลี และคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค ปลัดกระทรวง กรุณาเขียนสาร
ลงในเอกสารประกอบการสัมมนาให
ผมจึงเสนอแนะคณะกรรมการจัดสัมมนาขอใหตั้งสมาคมการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเอเชีย
แปซิฟก (Asia-Pacific eLearning Association) ขึ้น โดยประกาศรับสมาชิกกอตั้งในเว็บ
www.eLearningAP.com

27.9 ตั้งกองทุนพระยานิติศาสตรไพศาล
และศาสตราจารยศรีศักดิ์ จามรมาน

เพื่ อเป นที่ ระลึ กแด เจ าคุ ณพ อ คื อ พระยานิ ติ ศาสตรไพศาล ผมจึ งได ตั้ งกองทุ น
“พระยานิ ติ ศ าสตรไพศาลและศาสตราจารย ศรี ศั ก ดิ์ จามรมาน” ขึ้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร นําดอกผลไปจัดทําโลรางวัลใหผูสอบไดที่ 1 คอมพิวเตอร และ ที่ 1 นิติศาสตร
ทุกรุน
รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ รางวั ล เรี ย นดี ก องทุ น พระยานิ ติ ศ าสตรไพศาลและ
ศาสตราจารย ศรีศักดิ์ จามรมาน มีดังตอไปนี้

บุรุษคอมพิวเตอรแหงเอเชีย และบิดาอินเทอรเน็ตไทย
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ปการศึกษา
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาศาสตรคอมพิวเตอร
นางสาวสุชา ลัทธิวงศกร
นาวสาววนิดา พฤทธิวิทยา
เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นางสาวนาถสินี ยุติธรรมดํารงค นางสาวกัญญาวดี โชติธาราธิคุณ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นายสุริยา นาชิน
นางสาวจีราวรรณ โรจนาอนนทพงษ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นางสาวกองแกว วองพิสุทธิพงศ
นายวรวิทย ตันยิ่งยง
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นางสาวนฤมล สุขสวัสดิ์
นายกิตติ สุทธิอรรถศิลป
เกียรตินิยมอันดับสอง
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นางสาวสุปรียา แกวละเอียด
นางสาวดาริน จิตรประสงค
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นายมุนิทร พงศาปาน
นางสาวนันทิชา เกียรติบุตร
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
นายสุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ
นางสาวจันทรจิรา ธีระรัตนกุล
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
คณะนิติศาสตร

รูปที่ 27.6 นักศึกษาทีไ่ ดรบั รางวัลเรียนดีกองทุนพระยานิตศิ าสตรไพศาล
และศาสตราจารยศรีศกั ดิ์ จามรมาน

