บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 40
วันอังคารที่ 1 กันยายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 106 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิตพิ งศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายสมเกียรติ อึงอารี
4. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
5. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
6. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
7. นายฉกาจ วิสัย
อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
๑.นายปานใจ ธารทัศนวงศ
2.นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
3. นายวสันต ฝมือชาง

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
1. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
2. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
ผูชี้แจง คือ
นายพิชิต วิวฒ
ั นรุจิราพงศ

Managing Director
Software Link Co.,Ltd.

เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาไดเชิญนายพิชิต วิวัฒนรุจิราพงศ
( Managing Director) Software Link Co.,Ltd. ในฐานะผูเชีย่ วชาญดาน e-Logistics เขารวมปรึกษาหารือ
และใหขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับระบบ e-Logistics ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการตอไป
1.2 ระหวางเวลา 08.00-09.00 นาฬิกาวันนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดใหสัมภาษณ
รายการของวิทยุรัฐสภา ในหัวขอ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศ ซึง่ ไดรับความสนใจและตอบรับ
จากผูฟ งเปนจํานวนมาก
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 39 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม
๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาการเตรียมความพรอมในการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ
เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาการศึกษาไทย" โดย คณะกรรมาธิการการพลังงาน
วุฒิสภา รวมกับ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
วันศุกรที่ 4 กันยายน 2552 ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-308 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา
2 สรุปไดดังนี้
ที่ประชุมไดรวมหารือในการเตรียมความพรอมในการจัดสัมมนาฯ ไดขอ สรุปดังนี้
1. ปจจุบนั มีผสู นใจตอบรับเขารวมการสัมมนาประมาณ 90 คน และคาดวาจะมีผูสนใจตอบ
รับเขามาอีกเปนจํานวนมาก
2. วิทยากรในการสัมมนาไดแจงตอบรับมาครบทุกทานแลว
3. งบประมาณในการจัดสัมมนาเปนเงินจํานวนทั้งสิน้ 43,450 บาท ซึ่งในวงเงินดังกลาวไดรับ
อนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา จํานวน 17,870 บาท
4. อาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมสัมมนาจัดเปนอาหารกลอง เนื่องจากสโมสรรัฐสภา
อยูระหวางปรับปรุงจึงไมสามารถใชเปนสถานที่จัดเลีย้ งอาหารสําหรับผูเขาสัมมนาได
ทั้งนี้ สําหรับการสัมมนาของคณะอนุกรรมาธิการในโอกาสตอไป หากมีกลุมเปาหมายเปนการ
เฉพาะ (Focus Group) ในการจัดทําหนังสือเชิญผูเขารวมสัมมนาของใหเปนการเชิญในลักษณะของการ
ประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งนับเปนวิธกี ารที่ดีในการเชิญผูเ ขารวมสัมมนาวิธีหนึ่ง เชน การเชิญ CEO , CIO หรือ
หัวหนาสวนราชการสําคัญตางๆ

๓

3.2 พิจารณารับทราบขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับระบบ e-Logistics ตลอดจน
สภาพปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข โดยเชิญ นายพิชิต วิวัฒนรุจิราพงศ Managing Director
Software Link Co.,Ltd. เขารวมประชุม สรุปไดดังนี้
นายพิชิต วิวฒ
ั นรุจิราพงศ กรรมการผูจัดการ บริษทั ซอฟทแวร ลิ้งค จํากัด ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการนํากระบวนการ logistics มาใชสรุปไดวา logistics เปนกระบวนการที่ลึกซึง้ ซับซอน
และเปนมากกวาแคการขนสงสินคาเหมือนอยางทีห่ ลายคนเขาใจ ที่ผานมาผูประกอบการไทยใชงบประมาณ
จํานวนมากในการลงทุนดาน logistics ทางกายภาพแตไมไดใหความสําคัญเทาที่ควรกับการลงทุนใช
e-Logistics ซึ่งเปนกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกสในการขนสงขอมูลเพื่อสนับสนุนระบบ logistics
ทางกายภาพใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประเทศไทยมีตนทุนทางดาน logistics ประมาณ 20-25% ของราคาสินคาซึง่ ถือวาเปนตนทุน
ที่ยงั สูง จึงทําใหภาพรวมความสามารถในการแขงขันกับประเทศอื่นๆ ลดลง เมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุน
ที่มีการ นํา e-logistics มาใชทําใหมีตนทุนเหลืออยูประมาณ 9%เทานั้น ดังนั้นจะเห็นไดวา
การที่ผูประกอบการคนไทยมุงลงทุนแต logistics ทางกายภาพแตเพียงอยางเดียวโดยขาดการพัฒนาระบบ
e-logistics เปนเรื่องที่เปลาประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขัน ซึ่งจะตองลงทุนควบคูกนั ไป และเมื่อ
รัฐบาลไทยไดทําการพัฒนาระบบ e-logistics เพื่อเปดยุทธศาสตรการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเชื่อมโยง
เศรษฐกิจไทยสูสากล โดยมีเปาหมายของการขับเคลื่อนการพัฒนา e-logistics ของประเทศ กลาวคือ
ทําใหระบบการสงขอมูลทางดาน logistics เปนระบบเดียวกัน เชื่อมโยงกันใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็วขึ้น
อันนําไปสูศักยภาพทางการแขงขันที่แทจริง รวมถึงการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสโดยกระทรวงตางๆ
มีการพัฒนาใชระบบเอกสารอีเล็กทรอนิกสตางๆ ใหเปนระบบเดียวกัน จึงถือเปนการชวยผสานระบบ
e-logistics ของประเทศใหพัฒนาไปไดอยางดี
สําหรับประสิทธิภาพของการนํา e-logistics มาใช คือ จะสามารถชวยลดภาระตนทุน
ในการดําเนินการลงไดประมาณ 5-10% ขึ้นอยูกับระดับของการนํามาใชงานวาจะมากนอยเพียงใด
หากผูป ระกอบการคนไทยหันมาใช e-logistics กันมากขึ้น โดยเฉพาะซอฟตแวรทพี่ ัฒนาโดยคนไทยนาจะเปน
เรื่องที่ดี เพราะคนไทยจะมีความเขาใจและดูแลไดใกลชิดกวาที่จะใชซอฟตแวรจากตางประเทศ ซึ่งเวลานี้
ผูประกอบการไทยหลายๆ รายเชื่อมัน่ วาซอฟตแวรจากตางประเทศดีกวาซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นในประเทศ
ซึ่งที่จริงแลวมีประสิทธิภาพไมยิ่งหยอนไปกวากันเทาไร แตตองใหความสําคัญอยางยิ่ง คือ ความนาเชื่อถือ
ของซอฟตแวรนั้น
กระบวนการ logistics หรือ e-Logistics (Electronics Logistics) เปนกระบวนการ
เคลื่อนยายขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือทีต่ างประเทศเรียกวา Trade Document โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีบทบาทสําคัญที่จะทําใหระบบ logistics กาวหนาไปถึงขั้น Supply Chain Innovation (SCI) ซึ่งปจจุบนั
ประเทศไทยยังมีลักษณะของเชิงรับในการแกไขปญหา logistics ซึ่งจากประสบการณในการดําเนินธุรกิจพบวา
หัวใจทางดานธุรกิจคือการบริหารจัดการใหเกิด Supply Chain ขึ้นนัน้ จะตองมีการดําเนินงานในเรื่องของ
Business Process ควบคูกบั ICT ฉะนัน้ ในภาพรวมดาน e-Logistics พบวาเกิดตั้งแตกระบวนการที่ผูซื้อ
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และผูขายพบกัน ตัง้ แตการสั่งซื้อสินคาและเปนกระบวนการที่ตอเนื่องไปยังหนวยตางๆ ที่เกีย่ วของ เชน
ธนาคารของผูซ ื้อและผูขาย จนกระทั่งถึงกรมศุลกากร ซึง่ ในกระบวนการดังกลาวจะมีเอกสารจํานวนมาก
ที่ตองมีการ Re-Key เชน เอกสารใบเสนอราคา เอกสารใบขนสินคา เอกสารกรมทัณฑประกันภัย เปนตน
ซึ่งเอกสารตางๆ เหลานี้ ประมาณ 70-80% เปนขอมูลเดียวกัน ซึง่ หากมีการสรางกระบวนการ e-Logistics ได
อยางถูกตองจะชวยใหผูประกอบการลดขั้นตอนในการ Re-Key ลงได ทัง้ นี้ หากประเทศไทยมีระบบ
Electronics Transportation , Electronics Procurement , Electronics Supply Process และ Electronics
Payment ก็จะสามารถลดขั้นตอนและชวยลดตนทุนของผูประกอบการลงได
ปจจุบันตองยอมรับวา e-Logistics มาจากการนําธุรกรรมทางธุรกิจมาเปนอิเล็กทรอนิกส
ฉะนัน้ โลกจึงเชื่อมโยงกันดวยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งตางประเทศมีจุดหมายที่จะใหเปน Global Optimization และ
Predict Demand โดยมองวาทุกมุมโลกสามารถเปน Supply Chain ได โดยมีตนทุนการผลิตทีต่ ่ําแตสินคามี
คุณภาพสูง โดยมีการบริหารจัดการเรื่อง Cross Border , ศุลกากร และ Logistics โดยใชศักยภาพของทัว่
โลกเปนแหลงผลิต ซึ่งเจาของสินคาดําเนินการในเรื่องของ Logistics เทานั้น โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ทัง้ นี้ ยังมีปจจัยสําคัญในเรื่องของ Logistics Supply Chain คือ
- ภาครัฐ จะตองใหการสนับสนุนทางดานกฎหมาย หลักเกณฑ ระเบียบวิธกี ารตางๆ
ใหมีการยอมรับในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
- เรื่อง Single Window จะตองมีหนวยงานกลางในการดําเนินการ เนื่องจากแตละ
หนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนจะมี Path Form ของเทคโนโลยีตางกัน
- ปญหาที่ผูประกอบการใชเทคโนโลยีไมคมุ คากับการลงทุน จึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาดาน ICT ใหมากขึ้น
สําหรับการทําพิธีการศุลกากรแบบไรเอกสาร(Paperless) ของกรมศุลกากรนั้น ถือวาทําไดดี
แตยังไมสามารถดําเนินการใหเปน Paperless ไดทั้งหมด นอกจากนี้หนวยราชการตางๆ ยังตางคนตางทําไม
สามารถเชื่อโยมดาน IT กันไดอยางมีประสิทธิภาพ หากตองการใหระบบ e-Logistics เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
นั้น หนวยงานกลางที่จะดําเนินการเรื่อง National Single Window จะตองพยายามอยางสูงทีจ่ ะทําความ
รวมมือกับหนวยงานอื่นๆ (Work Hard) ซึ่งจะตองเนนในการทําความเขาใจวาการทํา National Single
Window เปนการ Inter exchange ขอมูลกัน จึงตองมีความเปนกลางในการรับฟงหนวยงานอืน่ ในการวาง
ระบบเพื่อใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และตองพิจารณาศึกษาความตองการของภาคเอกชน
ประกอบดวย และจะตองไมเขาไปรื้อกระบวนการ Process ของแตละหนวยงาน
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดสรุปประเด็นขอมูลที่ไดรับฟง ดังนี้
1. e-Logistics เปนระบบงานที่จะเพิม่ ประสิทธิภาพในการขนสงของประเทศได ซึ่งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการขนสงมีตั้งแตการใชระบบ Paperless ลดความซ้ําซอนในเรื่องการ Key In ขอมูล ซึ่งมี
ความเกี่ยวของกับกรมตางๆ เชน กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมการคาตางประเทศ กรมประมง กรมปศุสัตว
BOI เปนตน

๕

2. มีความพยายามในการดําเนินการจัดทําระบบ e-Logistics มาเปนเวลานานโดยมีกระทรวง
ICT เปนเจาภาพในการดําเนินแตยงั ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร แตปจจุบันการดําเนินการดาน eLogistics ของกรมศุลกากรมีความกาวหนากวาหนวยงานอืน่ โดยไดรบั อนุมัติงบประมาณเพิ่มในการดําเนิน
โครงการ e-Logistics แตก็มีความเปนหวงวากรมศุลกากรจะนํางบประมาณที่ไดรับไปจัดทําระบบเพื่อตนเอง
จนสงผลใหการเชื่อมตอกับหนวยงานอืน่ เกิดปญหาไดในอนาคต
3. การจะดําเนินการในระบบ e-Logistics ใหสําเร็จไดจะตองมีหนวยงานเจาภาพ โดยอาจจะ
ตองเริ่มตนทีก่ รมศุลกากร เพื่อหารือดําเนินการใหเปนหนวยงานตนแบบในการดําเนินการดาน e-Logistics
4. ในกรณีที่กรมศุลกากรกําหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจางแลวมีแนวโนมที่จะทําใหการ
เชื่อมตอในอนาคตมีปญหาอุปสรรคได คณะอนุกรรมาธิการจะไดเชิญกรมศุลกากรเขารวมหารือใหขอมูล
ขอเท็จจริงตามกระบวนการนิติบัญญัติตอไป
ในการนี้ ที่ประชุมไดพิจารณาเห็นควรเชิญอธิบดีกรมศุลกากรเขารวมปรึกษาหารือและให
ขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับระบบ e-Logistics ของกรมศุลกากร ผลการดําเนินงาน ตลอดจนสภาพปญหา
อุปสรรค และแนวทางแกไข ในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอืน่ ๆ
4.1 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดใหความเห็นตอทีป่ ระชุมวาการดําเนินการจัดทํารายงาน
การพิจารณาศึกษาดานตางๆ ที่คณะอนุกรรมาธิการไดดําเนินการพิจารณาศึกษาผานมานัน้ เมือ่ คณะทํางาน
แตละดานดําเนินการจัดทําเรียบรอยแลว จะไดนําเขาหารือในที่ประชุมเพื่อเสนอเขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา ตอไป
4.2 ประธานคณะอนุกรรมาธิการมีคําสัง่ แตงตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเพิม่ เติม ไดแก
นายพิชิต วิวฒ
ั นรุจิราพงศ
4.3 ประธานคณะอนุกรรมาธิการมีความเห็นใหฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการดําเนินการ
จัดสงหนังสือนัดประชุมของคณะอนุกรรมาธิการเปนระบบอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เพื่อลดคาใชจา ยในการ
จัดสงหนังสือทางไปรษณียแ ละเปนการลดปริมาณการใชกระดาษอีกทางหนึ่งดวย
4.4 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไป ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2552
เวลา 13.00 นาฬิกาเปนตนไป เพื่อพิจารณารับทราบขอมูลขอเท็จจริงเกีย่ วกับระบบ e-Logistics ของกรม
ศุลกากร ผลการดําเนินงาน ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข โดยเชิญอธิบดีกรมศุลกากรเขา
รวมประชุมปรึกษาหารือและใหขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาว เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
ศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการตอไป
เลิกประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

