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LOGISTICS  Innovation 
ชัยมงคล ถ้ํากลาง 

 
 การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือที่เรียกวา “ICT” น้ัน ปจจุบันไดมี
การสรางสรรค และพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เพ่ือตอบสนองกับไลฟสไตลของสังคมมนุษยทีเ่ปลี่ยนไป
อยางไมหยุดน่ิง เขาสูยุคของสังคมที่เปนลักษณะเครอืขายสังคม (Social Network) มากย่ิงขึ้น 
เชนเดียวกัน เทคโนโลยทีางดานการพัฒนานวัตกรรมตางๆ ที่จะเขามาเพ่ือตอบสนองกระบวนการ
ทํางาน หรือกิจกรรมตางๆ ในทางโลจิสตกิสน้ัน (Logistics Innovation) น้ัน ไดเขาสูยุคของการนําเอา
เทคโนโลยีเขามาพัฒนา เพ่ือกอใหเกิดการสราง “เครือขายโลจิสติกส” (Logistics Network)  กัน
มากขึ้น ซ่ึงจะเปนในลักษณะที่เปนระดับภูมิภาค  เชน เครือขายโลจิสติกสระดับอาเซี่ยน (ASIAN 
Logistics Network) หรือจะเปนในลักษณะที่เปนการเชื่อมโยงเครือขายทั่วโลก (Global Logistics 
Network) น้ันก็ขึ้นอยูกับลักษณะของการบูรณาการ (Integrated) และการประสานความรวมมือ 
(Collaboration) ขององคกรระหวางประเทศ และหนวยงานที่เก่ียวของ 
 ทั้งน้ี หลายๆ องคกรยังมีความเขาใจที่ไมถูกตองเลยซะทีเดียวกับการพัฒนา Logistics 
Innovation วาจะตองเปนการลงทุนไปกับระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เคร่ืองไมเคร่ืองมือ อุปกรณที่ทันสมัย 
รวมถึงการจัดซ้ือและติดตั้ง Software Tools / Software Packages ราคาแพงที่มีโมดูลการทํางาน
ครอบจักรวาล (แตใชงานไดนิดเดียว) เพ่ือใหไดมาซ่ึง นวัตกรรม (Innovation)  หรือระบบงานใหมๆ 
ที่จะมาสนองตอบกับการทํางานขององคกรทางดาน Logistics เทาน้ัน  โดยหากเปนองคกรขนาด
ใหญ มีเครือขายทั่วโลก การลงทุนน้ีก็พอที่จะพิจารณาถึงจุดคุมทุน ในมุมที่วัดจากขนาดขององคกรและ
การใชงานที่คุมคาของเครือขายในเครือทัง้หมดได  แตแทที่จริงแลว บริษทัสวนใหญที่อยูในหวงโซ
อุปทาน (Supply Chain) น้ัน มีทุกขนาดขององคกรตั้งแตเล็ก SMEs จนไปถึงบริษทัขามชาตขินาดใหญ  
และไมไดเปนเครือขายในเครอืทั้งหมด ดังน้ันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีคุมคากับการลงทุน   และกอใหเกิด
หวงโซแหงคุณคา (Value Chain) ในกระบวนของโลจิสตกิสน้ัน ในการที่จะพัฒนาในสวนของ 
“นวัตกรรมโลจิสติกส” (Logistics Innovation) ขึ้นมาสักระบบ จะตองมองภาพของการพัฒนาใน
มุมกวาง ตองพิจารณาวา ใครตองทําอะไรบาง ทําแลวไดประโยชนอยางไร เสียอะไรบาง ซ่ึงไมไดเปน
การพัฒนาในมุมของตนเองเทาน้ัน แตจาํเปนจะตองประสานความรวมมือทั้งฝงตนนํ้า (Upstream) 
และปลายนํ้า (Downstream) วาหากนวตักรรมที่จะพัฒนาขึ้นมาใหมน้ันใครมีสวนได สวนเสีย อยางไร  
ผลประโยชนที่ได Win-Win หรือไม หากวิเคราะหออกมาแลวนวตักรรมที่จะทําการพัฒนานั้นไมสามารถ
ตอบสนองกระบวนทําการของทุกหวงโซได  และเกิดผลในมุมมองของ  “เครือขายโลจิสติกส” ที่
นอย ไมคุมทุน หรือใชงานไดไมเต็มที่ หรือทําแลวไมมีใครใช ก็จะทาํให Logistics Innovation ที่จะ
ทาํการพัฒนาข้ึนมาน้ันกลายเปนตนทุนราคาแพงไปเสียเปลา ดังน้ันกอนที่จะพัฒนา 
Logistics Innovation ใดๆ น้ันจําเปนจะตองมีการสํารวจความเปนไปไดในมุมจะกอใหเกิด 
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Logistics Network มากท่ีสุด  ตองมีการประชุมหารือกับทั้งฝงลูกคา (CRM) และคูคา (SCM) วา 
นวัตกรรมที่จะพัฒนาขึ้นมาใหมน้ัน จะเขามาชวยใหกระบวนการโลจิสติกสของทุกฝายใหไหลลื่น 
(Logistics Flow) ไดเพียงใด คุมคากับการลงทุนหรือไม  และตองมีการพิจารณาถึงเทคโนโลยีทั้ง
ทางดาน Hardware, Software ระบบสื่อสารตางๆ รวมถึงเทคโนโลยีการประมวล (Computing 
Technology) และการแลกเปลี่ยนขอมูล (Data Exchange) ที่จะพัฒนาหรือนํามาใชในดวยวา ตอง
ใชมาตรฐานอะไรอยางไร เชน การนําระบบ Barcode, RFID, GPS, ebXML, Web Service, ERP  มา
ใช ก็ตองพิจารณาถึงมาตรฐาน หรือ Standard ของแตละประเภทธุรกิจ รวมถึงบริษัทที่อยูในหวงโซ 
น้ันๆ ดวยวามีความสามารถเขาถึง และใชระบบและมาตรฐานที่กําหนดไดหรือไม   โดยใหคํานึงถึงวา 
“เราไมจําเปนตองใชเทคโนโลยีที่ใหมที่สุด แตเราสามารถใชเทคโนโลยีที่มีอยูใหคุมคาที่สุดได” 
 แตถึงอยางไรก็ดี ในการที่จะพัฒนา นวัตกรรมโลจิสติกส  ใหเปนลักษณะ Logistics Network 
ไดน้ัน ตองอาศัย เทคโนโลยีการประมวล (Computing Technology) และการแลกเปลี่ยนขอมูล 
(Data Exchange) ที่รวดเร็ว ตนทุนต่ํา   ซ่ึงปจจุบันไดเขาสูยุคของ SOA. (Service Oriented 
Architecture) หรือ “สถาปตยกรรมเชิงบริการ”  โดย SOA. น้ันเปน Concept ที่พัฒนามาจากระบบ 
Distributed Computing ที่นําเทคโนโลยีของ Web Service เขามาใชในการพัฒนาสรางใหเกิด
เครือขายของการแลกเปลี่ยนขอมูล, บริการ, การใช Application รวมกัน (Enterprise Application 
Integration : EAI)  ซ่ึงจะทําใหแตละองคกรสามารถพัฒนา และแลกเปลี่ยนขอมูลในเครือขายโล
จิสติกสได โดยไมจําเปนตองลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ ก็สามารถเช่ือมโยงธุรกิจ
ตางๆ ที่อาจอยูตางระบบกัน (Multi Platform)  และทํางานขามระบบกันได (Interoperability)  ซ่ึง
อาศัยเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนขอมูลผาน XML Protocol และ ebMS   โดยในอนาคตอันใกลน้ี 
เทคโนโลยี SOA. และ Web Service อาจก็จะกลายเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ หรือ “Cloud Computing” ซ่ึงเปนเทคโนโลยีการประมวลผลที่ดึงเอาพลังและ
สมรรถนะของระบบคอมพิวเตอรที่อยูตางที่กัน มาประมวลผลและทํางานรวมกันไดอยาง
สอดคลอง เร็วกวา ประหยัดพลังงาน ชวยลดโลกรอน คาใชจายนอยกวา จายเทาที่ใช (Software as a 
Service)  ทั้งยังเปนอีกหน่ึงทางเลือกสําหรับผูประการขนาดกลางหรือขนาดยอม (SMEs) ที่มีเจาหนาที่
ไอทีอยูจํากัด ไมตองซื้อหรือพัฒนาระบบเองทั้งหมด สามารถเลือกใชไดตามตองการ ลดความยุงยากใน
การพัฒนาซอฟตแวร  ซ่ึงเทคโนโลยีคลาวด คอมพิวติ้งน้ัน จะกลายเปนเทคโนโลยีแหงอนาคตที่
สําคัญที่จะเขามาชวยใหการพัฒนา LOGISTICS INNOVATION ในมุมของ LOGISTICS 
NETWORK ทําไดงายข้ึน ธุรกิจใดที่สามารถสราง และพัฒนา Innovation ใหมๆ ที่เก่ียวกับ
กระบวนการทางโลจิสติกสไดเร็ว และหลากหลาย ยอมเปนผูนําและไดเปรียบทางธุรกิจกอนใครเสมอ.... 


