สรุปผลการเดินทางเขารวม
การประชุมวิชาการนานาชาติโลจิสติกส
(International Symposium on Logistics – ISL2013)
และศึกษาดูงานดานโลจิสติกส

ณ สาธารณรัฐออสเตรีย และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ระหวางศุกรที่ 5 – อาทิตยที่ 14 กรกฎาคม 2556

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-1 สรุปผลการการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการนานาชาติโลจิสติกส์(International Symposium on Logistics)
และศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ Magdeburg Water Bridge
ณ สาธารณรัฐออสเตรีย และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ระหว่างวันที่ 5 – 12 กรกฎาคม 2556
************************
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมายข้าราชการจํานวน 5 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
โลจิสติกส์ ครั้งที่ 18 (18th International Symposium on Logistics -ISL 2013) ณ กรุงเวียนนา สาธาณรัฐ
ออสเตรีย และศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ (Magdeburg Water Bridge) ณ เมืองแมกเดบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ในระหว่างวันที่ 5 – 12 กรกฎาคม 2556
1. การประชุมวิชาการนานาชาติโลจิสติกส์ ISL2013 ศูนย์วิจัยธุรกิจ มหาวิทยาลัย Nottingham
แห่งสหราชอาณาจักร (Centre for Concurrent Enterprise, Nottingham University Business School, UK)
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นประจําทุกปี (การประชุม ISL เคยจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ.2551)
เพื่อเป็นเวทีสําหรับสมาชิกเครือข่าย ISL นักวิชาการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ได้แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคนิคการบริหารจัดการ รวมทั้ง ต่อยอดองค์ความรู้และทฤษฎี
ใหม่ ๆ ด้ านการบริหารจัดการโลจิ สติกส์ สําหรั บการประชุ มในปี 2556 นี้ เป็ นการประชุม ครั้ งที่ 18 จัดขึ้ น
ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีสาระสําคัญดังนี้

1.1 ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 150 คน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกเครือข่าย ISL และนักวิชาการด้าน
โลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยชั้นนําทั่วโลก ทั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาของไทยเข้าร่วมการประชุม 6 สถาบัน

-2 คือ สถถาบันเทคโนโลยียีพระจอมเกล้าเจจ้าคุณทหารลาาดกระบัง มหาวิวิทยาลัยเทคโนโโลยีพระจอมเกกล้าธนบุรี มหาวิวิทยาลัยบูรพาา
มหาวิทยาลั
ท ยเกษตรศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลแลละมหาวิทยาลัยอั
ย สสัมชัญ
1.22 ประเด็นการรประชุมปี 25556 คือเรื่อง “การฟื้นตัวของห่
ข วงโซ่อุปททานภายใต้สภาพแวดล้
ภ
อมทีที่
เปลี่ยนแปลง
น : Ressilient Suppply Chains in an unccertain envvironment” ซึ่งจะให้ความสําคัญกับการร
เปลี่ยนแปลงและคว
น
วามซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นในห่วงโซ่
ง อุปทานและะมุ่งไปสู่แนวททางการบริหารจจัดการโลจิสติกส์ อันเป็นผลล
สืบเนืองจากปั
อ่
จจัยลบทางด้
ล
านเศรษฐกิจ รวมทังความซั
ง้
บซ้อนของห่
น วงโซ่อุปทานที
ป
่เกิดขึ้นนจากโครงข่ายรระดับโลกของง
การเคคลื่อนย้ายสินค้คาและวัตถุดบจากแหล่
บิ
งผลิลิตในที่ต่างๆ ไปสู
ไ ่ผู้บริโภคททั่วโลก

Th
he 18th ISSL 2013 – Viennaa Austriaa (ครัง้ ที่ 18)

Capee town
2012

(ครัง้ ที่ 17)

Berlin 2011

(ครัง้ ที่ 16)

Kualaa‐Lumpur
2010

(ครัง้ ที่ 15)

Istanbul 2009
9

Bangkok
k 2008

Bu
udapest 2007

(ครัง้ ที่ 14)

(ครัง้ ที่ 133)

(ครัง้ ที่ 12)

1.3 วิธีการรและรูปแบบบการประชุม ISL กําหนดดวิธีการประชุชุมและประเด็นการประชุม
เพื่อเชืชื่อมโยงทฤษษฎีและแนวทางปฏิบัติด้านโลจิ
น สติกส์ของทวีปยุโรปปกับภูมิภาคอือื่นๆ ของโลกก ผ่านผลการร
ศึกษาาวิจัยและกรณี
ณีศึกษาจากนักวิชาการทั่วโลกก รวมทั้งวิเคราะห์มาตรการรด้านโลจิสติกสส์ของบริษัทชั้นนํ
น าของโลกทีที่
มีต่อการรั
ก บมือกับความท้
ค
าทายททางด้านเศรษษฐกิจ และหาขข้อสรุปที่จะนํนําไปสู่แนวทาางการบริหารจจัดการห่วงโซ่ซ่
อุปทาานของโลกในออนาคต โดยมีมีวิธีการและรูปแบบการประ
ป
ะชุม คือ

-3 1) กาารประชุม “GGeneral Session”
S
เปป็นการปาฐกถาเพื่อให้ข้อมูมลทั่วไป เช่น
Welccome Sessioon, Keynotee Address แลละ Plenary Session
S
/Cloosing Sessioon
2) การประชุม “ISSL Advisorry Committtee Meetiing” เป็นกาารประชุมโดยย
คณะกกรรมการที่ปรึกษา ISL (Thhe Internatiional Advisoory Committtee) ซึ่งมีองงค์ประกอบเป็ปนนักวิชาการร
จากทัทั่วโลก จํานวนน 48 คน เพื่อสรุ
อ ปให้ข้อคิดเห็
ด นแก่ผลกาารศึกษาวิจัย และให้
แ ข้อเสนนอแนะ
3) การประชุม “Paarallel Scienntific Sessioon” เป็นการนนําเสนอและเผผยแพร่ผลการร
ศึกษาาวิจัยโลจิสติกส์ส ที่ผ่านการพิจารณาในขั้นต้นโดยคณะกรรรมการที่ปรึกษา
ษ ISL (The International Advisoryy
Committee) และะผ่านการคัดเลื
เ อกโดย Inteernational Panel
P
of Reeviewers เช่น Resiliencee in supplyy
chainn, Inventoryy and warehhousing, Marrine Logisticcs เป็นต้น
4) กิจกรรม “Sunnday Workkshop” เป็นเวทีสําหรับบอภิปรายและะแลกเปลี่ยน
ความมคิดเห็นจากมมุมมองของนันักวิชาการโดยอาศัยทฤษฎีประกอบกัับการยกตัวออย่างกรณีศึกษา ซึ่งในปีน้นี้
ประเด็นอภิปรายคืคือ “ผลกระททบของภัยพิบับัติธรรมชาติทีท่มีต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain disruption
caused by natural disasters)” เช่น กรณี
ก ผลกระทบของซึนามิทีที่ญี่ปุ่นที่ส่งผลกระทบต่ออุอตสาหกรรม
ไฟฟ้า และผลกระะทบของอุท กภั
ก ย ครั้ง ใหญ
ญ่ใ นยุโ รปที่มีต่อ การขนส่งสิ
ง น ค้า (ทั้ง นี้ มหาวิท ยาลลัย อัส สัม ชัญ
เสนออผลการศึกษาาวิจัย เรื่อง “ผลกระทบข
“
ของอุทกภัย ในปี
ใ 2554 ที่มีต่อห่วงโซซ่อุปทานในประเทศไทย :
Risk Resilience in Supply Chains
C
in Thailand”)
T
เป็นต้น

-4 1.4 ปั จจัยที่ ธุร กิจ ควรคํ า นึง ถึ ง ต่อแนวโน้ มของห่ วงโซ่ อุป ทานในอนาคต ที่ ป ระชุม ISL
มีความเห็นว่า ในการกําหนดมาตรการเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน ภาคธุรกิจจะต้อง
คํานึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้
1) Environment and social issues
2) Emerging economy
3) Managing uncertainty, complexity
4) Customer responsiveness and risk
5) Cost management and optimisation
6) New technology and ICT
7) New management models dealing with skills, collaboration and outsourcing
8) Transport & distribution Infrastructure utilization
1.5 การแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน ISL ผู้แทนกรมได้พบและสนทนากับ Dr. Helen Rogers
(ISL Symposium Co-chair) และ Ms. Alison Parrett (ISL Symposium Administrator) เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นใน
การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งผู้แทน ISL แจ้งว่า ยินได้ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวกับ องค์ความรู้
ทางวิชาการด้านโลจิสติกส์
2. การศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ณ เมือง Magdeburg (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)

หน่วยงาน Landeshauptstadt Magdeburg ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย Ms. Melanie Diedrich
(ตําแหน่ง Personal Assistant, International Business Promotion Office) และ Mr. Lothar Tölle (ตําแหน่ง
Tour-Information, Magdeburg Urania e.V.) ได้ให้ข้อมูลและนําชม Magdeburg Water Bridge
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ทั้งนี้ Magdebburg Water Bridge เป็นสะพานที
น
่บรรจุ
ร คลองไว้บนนสะพานที่มีความยาวมาก
ค
ก
ที่สุดในโลก
ใ
คือ ๙๑๑๘ เมตร ทําหน้
ห าที่ยกเรือบรรทุ
บ กสินค้าขนาดใหญ่วันละประมาณ
น
๗๐ ลํา โดยยกลไกลิฟท์ทีท่ี
ยกระะดับน้ําในคลอองให้สูงขึ้นเพื่อยกเรือขึ้นมาาเหนือแม่น้ํา Elbe ทั้งนี้ ลิฟท์สามารถถเคลื่อนตัวได้ภายใน
ภ ๓ นาทีที
และเรืรือสามารถเข้ามาในลิ
ม ฟท์และะปฏิบัติการยกรระดับการล่องใในสะพานคลอองได้ใน 35 นาาที ทําให้การล่องเรือระหว่าง
คลองทที่มีระดับน้ําต่างกั
า นสัญจรผ่านไปมาได้
า
ซึ่งปฏิ
ง บัติการดังกล่
ง าวทําให้ลดระยะทางกว่
ด
า ๑๐ กิโลเมตรร และเป็นการร
บริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ช่วยให้สามารถบริ
ส
หารรและกําหนดรระยะเวลาของงการขนส่งสินนค้าได้อย่างมีประสิ
ป ทธิภาพพ
ทําให้ห้เมือง Magdeeburg เป็นศู
น นย์กลางโลลจิสติกส์การขขนส่งทางน้ําที่สําคัญของสหหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนี
เพราะะเป็นจุดยุทธศาสตร์
ธ
ทางเชืชื่อมระหว่างแม่น้ํา Elbe
Hamburg ซึ่งอยู่ติดกับทะเล

สู่คลองเพืพื่อขนส่งและะกระจายสินค้าจากท่าเรือ

-6 3. ข้อคิดเห็น
3.1 โลจิสติกส์เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งแก่ห่วงโซ่อุปทาน เพราะเป็นการ
ลดต้นทุนทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ผลการศึกษาวิจัยและ
กรณีศึกษาของที่ประชุม ISL2013 แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการทรัพยากร (ข้อมูล คน เงิน วัสดุอุปกรณ์
และเวลา) ในห่วงโซ่อุปทานของการบริหารจัดการโลจิสติกส์มีความสําคัญยิ่งในการช่วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบ
ทางการค้าและนําพาธุรกิจผ่านความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการโลจิสติกส์จึงเป็นสิ่งจําเป็น
เร่งด่วน เพื่อให้ธุรกิจพร้อมรับมือกับสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้น
3.2 การเจริญเติบโตของการค้าระหว่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและการก้าวไปสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จะก่อให้เกิดการไหลเวียนของสินค้า เงินทุนและแรงงานมากยิ่งขึ้น นับเป็นโอกาสสําหรับ
ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทย ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการให้บริการโลจิสติกส์ทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและระดับบริหารที่มีลักษณะการสร้างองค์ความรู้โดยเฉพาะให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ
เช่น การติดตามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการขนส่งและกระจายสินค้าด้วยระบบ IT
Traceability

(Product

System) เพิ่มเติมจากการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจสู่

มาตรฐาน ISO จะช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมากยิ่งขึ้น
สํานักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรกฎาคม 2556

