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****************************
กรมพั ฒ นาธุ
น ร กิ จ การ ค้ า มอบหมา ยข้ า ราชการรสํ า นั ก ส่ ง เสริริ ม พั ฒ นาธุ รกิ จ จํ า นวน 3 คน ได้ แ ก่
1) นางสาวรัตนา เธียรวิ
ย ศิษฎ์สกุล ผู้อํานวยการสํสํานักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ เป็นหัวหน้าคณะะเดินทาง 2) นาางสาวกุลกริยา
เปลี่ยนสกุ
น ลวงศ์ นักวิ
ก ชาการพาณิ
ณิชย์ชํานาญกาารพิเศษ และ 3) นายภัทร จองถวั
จ ลย์ นักกวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการร
เข้าร่วมการประชุ
ว
มนานาชาติ
น
ด้านกการขนส่งและโโลจิสติกส์ (Seemaine Inteernationale de Tanspoort et de laa
Logisstique Europpe 2014) ระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายนน 2557 ณ กรุ
ก งปารีส สาธาารณรัฐฝรั่งเศสส

การประชุมนานาชาติ
ม
ด้านการขนส่
า
งและโลจิ
แ
สติกส์์ (Semaine Innternationalee de Tanspoort et de laa
Logisstique Euroope 20144) เป็นการปรระชุมประจําสหภาพยุ
ส
โรป ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรัรั่งเศส ภายใต้ต้
Worldd SITL Com
mmunity จัดโดดย Reed Exhhibition Transsport & Logisstics ซึ่งมีเครืออข่ายการตลาดด ผู้เชี่ยวชาญ
ญ
และนันักวิชาการด้านโลจิ
น สติกส์ทั่วโลก
ว สรุปสารระสําคัญดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการจัดงาน SIITL 20144 เพื่อประชุมเจรจาและเ
ม
ป็นเวทีสําหรัับแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็
ด น ประสบบการณ์ เทคโโนโลยีและนวัวัตกรรมในกาารบริหารจัดการโลจิ
ก
สติกส์ รวมทั้งเพื่อนํนาเสนอธุรกิจ
(Logisstics servicee and supppliers) เผยแพร่ผลการศึกษาวิ
ก จัย เทคนนิคการบริหารรจัดการ และปประกาศรางวัล
นวัตกรรมโลจิ
ก
สติกส์ส (14th Innovation Aw
wards) เพื่อเป็นแบบอย่างด้
ง านการบริหารจัดการและกระตุ้นให้เกิด
การพััฒนาตลอดห่วงโซ่
ว อุปทานเพพื่อเป็นผู้นําทางด้านเทคโนนโลยี

-2 2. ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวนทั
า
้งสิ้น 6,,000 คน จากก 80 ประเทศ ภายใต้การปรระชุมย่อยทั้งหมมด 60 หัวข้อ
โดยมีวิทิ ยากรเข้าร่วมบรรยายแลละแลกเปลี่ยนประสบการณ
น
ณ์ 350 คน

3. วิธีการรและรูปแบบบการประชุม SITL 2014 กําหนดปประเด็นและวิธธีีการประชุมทีท่หลากหลายย
ผ่านกิกิจกรรมที่สอดดคล้องกับคววามต้องการของกลุ่มผู้เข้าร่รวมประชุมซึ่งประกอบด้ววยนักวิชาการร ผู้เชี่ยวชาญ
ญ
ด้านโลลจิสติกส์ นักธุธรกิจ ผู้แทนจจากสมาคมองงค์กรสากล แลละเจ้าหน้าที่ภาครั
ภ ฐ เพื่อเชืชื่อมโยงทฤษฎีฎีและแนวทางง
ปฏิบัติติด้านโลจิสติกส์ของทวีปยุโรปกับภูมิภาคอื
า ่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งวิเคราะห์มาตรกาารด้านโลจิสติกส์ของบริษัท
ชั้นนํา และหาข้อสรรุปที่จะนําไปสูสู่แนวทางการบริหารจัดการรห่วงโซ่อุปทานของโลกในออนาคต โดยมีมีรูปแบบการร
ประชุชุมและกิจกรรม ดังนี้
3.1 การประชุ
ก
มทั่วไป
ว (Generaal Session) เป็นการปาฐกกถาเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกกับการจัดงานน
เช่น Welcome
W
Seession, Keynnote Addresss และ Closing Session

-3 3.2 การประชุมหลักประจําวัน จํานวน 3 หัวข้อ ดังนี้

1) การประชุมการขนส่งและโลจิสติกส์โลก (World Transport & Logistics Forum)
เป็นการประชุมหลักในวันแรกของ SITL 2014 โดยได้แนวทางการจัดประชุมมาจากการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก
(World Economic Forum, Davos 2014) ซึ่งมีผู้แทนจากธนาคารโลก ผู้แทนภาครัฐ ผู้บริหารบริษัทชั้นนํา
เข้าร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (Panel of leading international decision makers) เกี่ยวกับ
การวางนโยบายภาครัฐที่มีต่อการลงทุนด้านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกลุ่มประเทศด้วยหลักแนวคิด
“ความเข้ากันได้ (Compatible)” และการกําหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศโดยอ้างอิงจากดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) ซึ่งธนาคารโลกเป็นผู้จัดทําและเผยแพร่
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) เป็นการสร้าง
ดัชนีชี้วัด เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือระบบทางโลจิสติกส์ โดยแบ่งเป็นการวัดระดับทั้งใน
ประเทศ (Domestic LPI) และระดับโลก (International LPI) โดยธนาคารโลกเป็นผู้รวบรวมสถิติ ประมวลผล
และเผยแพร่รายงานการจัดอันดับ LPI ของประเทศต่างๆ ในแต่ละปี โดยคิดคํานวณจาก 6 ปัจจัย ประกอบด้วย
1. ประสิทธิภาพของการดําเนินการทางด้านกรมศุลกากร (Customs)
2. คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและการขนส่ง (Infrastructure)
3. การจัดการขนส่งสินค้าด้วยราคาที่แข่งขันได้ (International Shipments)
4. ความสามารถและคุณภาพของบริการโลจิสติกส์ในประเทศ (Logistics competence)
5. การติดตามสถานะการจัดส่ง (Tracking & Tracing)
6. ความตรงต่อเวลาในการจัดส่ง (Timeliness)
สําหรับในปี 2557 นี้ ประเทศที่มี LPI สูงที่สุดในโลกคือ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ ตามลําดับ สําหรับประเทศไทย อยู่ลําดับที่ 35 และเป็นลําดับที่ 3 ในอาเซียน
รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซียที่อยู่ในลําดับที่ 25 ของปีนี้
ธนาคารโลกได้ สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ LPI

ว่าเป็นเพียงดัชนีที่จะใช้ชี้วัด

ความสามารถในปัจจุบัน และช่วยบ่งชี้วิกฤติหรือโอกาสของแต่ละประเทศเท่านั้น แต่นอกเหนือจากมาตรวัด
ดังกล่าว รัฐบาลของแต่ละประเทศต้องมีการกําหนดนโยบายควบคู่กันไป กับค่า LPI จึงจะสามารถดําเนิน
นโยบายทางด้านโลจิสติกส์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

-4 2) หัวข้อ “วันพาณิชย์นาวี” (Maritime Day) เป็นหัวข้อการประชุมในวันที่สองของ SITL
2014 เพื่อเป็นเวทีเจรจาและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้จัดส่งสินค้าทางเรือ (Shippers) และผู้ให้บริการพาณิชย์นาวีที่
เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศสใช้ ค วามได้ เ ปรี ย บทางด้ า นภู มิ ป ระเทศในการบริ ห ารจั ด การท่ า เรื อ ที่ มี
ประสิทธิภาพ ระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย และการวางระบบโครงข่ายการขนส่งทางน้ําที่เชื่อมต่อไปยังแม่น้ําสายต่างๆ
สู่ใจกลางทวีปยุโรป (intra-European Maritime)
3) หัวข้อ “วันการขนส่งสินค้าทางรางแห่งสหภาพยุโรป” (The European Rail Freight
Day) เป็นหัวข้อการประชุมในวันที่สามของ SITL 2014 เพื่อแสวงหาและพิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนาระบบขนส่ง
ทางราง ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ เที่ยงตรงและมีความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาการขนส่งทางราง
ระยะสั้นให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านการแชร์เครือข่ายของรางและจุดพักสินค้า

3.3 การประชุมกลุ่มย่อย (Concurrent Session) เป็นการประชุมเนื้อหาเชิงลึก หัวข้อ
หลากหลายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสนใจ โดยการบรรยายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมประชุม เช่น แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ (Future Logistics)
การนําเสนอโครงการผ่านกองทุนสหภาพยุโรป (How to finance your project from European Funding) และการ
ประชุมโลจิสติกส์ตามแนวทางมนุษยธรรม (Humanitarian Logistics Association) เป็นต้น

-5 3.4 กิจกรรมสร้างเครือข่าย (Business Network Workshop) เป็นเวทีให้นักธุรกิจ ผู้ให้บริการ
และผู้ใ ช้ บริ การได้ พบปะ แลกเปลี่ ยนข้ อคิดเห็น และสร้างเครือข่ายธุร กิ จ ผ่านกิ จกรรมการสัม มนา และ
Lunch/Dinner Network Workshop, River Morning Network สําหรับกลุ่มผู้ส่งสินค้าทางเรือ และ
Shipper Convention
3.5 การนําเสนอธุรกิจ (Suppliers Exhibition) เป็นการจัดแสดงธุรกิจและนวัตกรรมการให้บริการ
ของธุรกิจโดยเน้นที่ผู้ให้บริการ เพื่อนําเสนอเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมีบริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมเข้าร่วมนําเสนอธุรกิจ จํานวน 800 ราย
และมีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 40,500 ราย
3.6 การประกาศรางวัลนวัตกรรมโลจิสติกส์ (14th Innovation Awards) ประกอบด้วยรางวัล
นวัตกรรมโลจิสติกส์ดีเด่น 7 ด้าน ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจาก
หลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเกิดการพัฒนานวัตกรรมใน
การบริการและการใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ รางวัลนวัตกรรมโลจิสติกส์ดีเด่นทั้ง 7 ด้านประกอบด้วย
การบริการและขนส่ง สินค้าโลจิสติกส์ ระบบติดตั้งหรือพื้นที่การใช้งานจริง สินค้าโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ ระบบเคลื่อนที่ และระบบ Static Universe
.

-6 4. การหาารือแลกเปลี่ยนความเห็
ย
น
4.1 ผู้แทนกรมได้
แ
พบและหารื
บ
อร่วมกั
ว บผู้แทนจาากกระทรวงพพลังงาน ระบบบนิเวศวิทยา และการพั
แ
ฒนาา
ที่ยั่งยืนของสาธารณ
ณรัฐฝรั่งเศส Ms. Annettte Gogneauu (Head of Unit,
U Strateegy and Synnthesis unit,,
Geneeral Directoorate for Infrastructuure, Transpport and the Sea Service foor Generall
Admiinistration and
a Strategyy) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครั
ว
ฐทีท่ให้ความร่วมมื
ม อในการจัดกการประชุม เพืพื่อแลกเปลี่ยน
ความมเห็นในการส่งเสริมพัฒนาาธุรกิจให้บริการโลจิ
ก
สติกส์์ ซึ่งผู้แทนจากกระทรวงดัังกล่าวแจ้งว่า ยินดีให้การร
สนับสนุ
ส นข้อมูล แลละความร่วมมืมือที่เกี่ยวกับองค์
อ ความรู้ทางงวิชาการด้านโโลจิสติกส์ในออนาคต

4.2 ผู้แทนกรมได้
แ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็
ด นร่วมกับ Mr.
M Jean Francois AArvis นักเศรษฐฐศาสตร์อาวุโส
ประจํจําธนาคารโลกก เกี่ยวกับการรวางนโยบายภภาครัฐ โดยอ้างอิ
า งดัชนีชี้วดประสิ
ดั
ทธิภาพพด้านโลจิสติกส์
ก (Logisticss
Perfoormance Indeex: LPI) เพื่อกําหนดยุทธศาสสตร์ในการส่งเสริ
เ มพัฒนาธุรกิจให้บริการโลลจิสติกส์ ซึ่งได้ด้รับคําแนะนํา
โดยสรรุปเกี่ยวกับการใช้ดัชนีชี้วัดดัดงกล่าวว่า LPPI เป็นมาตรววัดระดับความมสามารถด้านโโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศศ
เพื่อที่จะรู้สถานะขอองตนเองในปัจจุจบัน โดยการเเปรียบเทียบกับประเทศอื
บ
่นๆ ซึ่งผลของ LPPI จะช่วยให้สามารถกําหนดด
า สติกส์ของประเทศได้
อ
ออย่างถูกต้องแลละเหมาะสม
ทิศทาางและนโยบายใในการพัฒนาแและยกระดับคววามสามารถด้านโลจิ
5. ข้อคิดเห็น
ในกาารพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานและระบบโโลจิ สติ กส์ ของประเทศให้ มมี ประสิ ทธิ ภาพและยั
า
่ งยื น
ประเททศที่มีภูมิศาสตตร์ต่อเนื่องกันต้
น องร่วมมือกันอย่
น างใกล้ชิด เช่น ประเทศไไทยกับประเทศในภูมิภาคอาาเซียน ควรยึด
หลักแนวคิ
แ ด “ความมเข้ากันได้หรือมีทิศทางที่สอดคล้
ส
องกัน (Compatible
(
e)”

มากกวว่าแนวคิด “กการแข่งขันกัน

(Com
mpetence)” นันบตั้งแต่การววางนโยบาย การกํ
ก าหนดแผนงาน การลงมืมือปฏิบัติ และะการตรวจสอบบแผนงานเป็น
ระยะ ดังเช่นความพพยายามในสหหภาพยุโรปที่ได้
ไ ใช้แนวคิด “Compatiblee”

ในการเเชื่อมโยงภูมิภาคด้
ภ วยระบบบ

โลจิสติกส์ทั้งในเชิงกายภาพและร
ก
ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในนการให้บริการรให้เป็นหนึ่งเดีดียว

-7 แนวคิด “ความเข้ากันได้หรือมีทิศทางที่สอดคล้องกัน (Compatible)” ดังกล่าว ภาคธุรกิจสามารถ
นํามาปรับใช้กับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์นําแนวคิดของ “ความเข้ากันได้”มาปรับใช้
ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ เพื่อขยายการให้บริการที่ครบวงจรและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มากกว่าการมุ่งเน้นไปที่
“การแข่งขันกัน” ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา ทรัพยากร และนําไปสู่การบูรณาการแบบ “Compatible” ที่แท้จริง

******************************
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