5 เทรนด์เทคโนโลยีใหม่สด
ุ ลํา ก ับการเปลียนแปลงในยุคดิจท
ิ ัลโลจิสติกส ์
โลจิสติกส์นับเป็ นอีกหนึงช่องทางสําคัญของ Supply Chain หรือระบบห่วงโซ่อป
ุ ทาน ผ่านกระบวนการขนส่งหรือการเคลือนย ้าย
สินค ้าและบริการไปยังจุดหมายปลายทาง ไม่วา่ จะเป็ น ทางบก ทางนํ า ทางราง หรือทางอากาศ บนพืนฐานทีผู ้ขนส่งต ้องคํานวณ
คือ ความรวดเร็วและปลอดภัยของสินค ้า รวมถึงการคํานวณต ้นทุนทีเหมาะสมของการขนส่งนัน ๆ อีกด ้วย
ในปั จจุ บั น ด ้วยสถานการณ์ โ รคระบาด Covid-19 และการพั ฒ นาของระบบเทคโนโลยี ทํ า ให เ้ กิด ภาวะที เรีย กว่ า Digital
Disruption ซึงหมายถึงการเปลียนแปลงทีเกิด จากเทคโนโลยีด จ
ิ ท
ิ ั ล ทีเกิด จากรูป แบบธุรกิจ ทีเกิดขึนใหม่ แพลตฟอร์ม และ
นวัตกรรมต่างๆ ทีอิงเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ัล ซึงการเปลียนแปลงนีได ้ส่งผลกระทบหลายภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจเดิม ผลิตภัณฑ์เดิม
ทําให ้การทํางานและการใช ้งานส่วนตัวมีการเปลียนแปลงไป
ด ้วย Digital Disruption นี ทําให ้มีผู ้ประกอบการโลจิสติกส์หลายรายได ้มีการนําเทคโนโลยีมาใช ้เพือพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ เพือช่วยเพิมกําไรให ้แก่ธรุ กิจ การสร ้างโอกาสในการแข่งขัน และการลดระยะเวลาในการขนส่ง เพราะความ
รวดเร็ วในการขนส่งจะเป็ นตัวช่วยผู ้ประกอบการในการนํ าสินค ้าออกไปสู่ตลาดได ้รวดเร็ วยิงขึน เช่น Ai, การสร ้าง Application,
Realtime tracking, สแกนเนอร์พกพา, QR Code, ระบบ GPS ฯลฯ ซึงส่งผลให ้กิจกรรมด ้านโลจิสติกส์มป
ี ระสิทธิภาพมากยิงขึน
ตังแต่ปี 2020 จนถึงปั จจุบันในปี 2021 มีเทรนด์ของเทคโนโลยีใหม่ 5 เทรนด์ ทีจะเข ้ามาท ้าทายโลกของโลจิสติกส์ ได ้แก่
1. Digital Logistics หรือ การบริห ารงานด ้วยข ้อมูล ทางโลจิสติก ส์ ซึงระบบนี จะช่วยให ้ผู ้ประกอบการมองเห็น ซั พ
พลายเชนทังระบบ และด ้วยข ้อมูล ทีได ้มาจะทํ าให ้ผู ้ประกอบการสามารถตัดสินใจได ้รวดเร็ว และแม่นยําขึน และ
สามารถวางแผนการดําเนินงานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
ั ในห่วงโซ่อป
2. Realtime Supply Chain Visibility หรือการจัดการทัศนวิสย
ุ ทานแบบทันท่วงทีนี ซึงเทคโนโลยีนจะ
ี
ทํ า ให ้ผู ป
้ ระกอบการสามารถทราบข ้อมู ล กิจ กรรมแบบเรีย ลไทม์ ซึงอาจประกอบด ้วยเทคโนโลยี เช่น GPS
Scanner หรือ Censor IoT ฯลฯ ในการติดตามกิจกรรมการขนส่ง เส ้นทาง จุดส่งสินค ้า หรือเงือนไขพิเศษต่างๆ
รวมถึง เทคโนโลยี blockchain ทีจะทํ าให ้ลูก ค ้าจะสามารถเห็ นทุก ขันตอนของการส่ง สินค ้าก่อ นทีจะมาถึงมือ
เพือให ้ลู กค ้าตั ด ได ้รับ ข ้อมูล ในการตั ด สิน ใจได ้ดีข น
ึ Realtime Supply Chain Visibility นี ทํ าให ้ผู ้ประกอบการ
สามารถเชือมโยงธุรกิจ คาดการถึงกิจกรรมทีจะเกิดขึนในอนาคต และตอบสนองความต ้องการของลูกค ้าอย่างเร็ว
ทีสุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. Consolidation of Goods คือการรวบรวมสินค ้าจากหลายบริษัทในการโหลดบรรทุกของ ทังทางบก ทางเรือ ทาง
อากาศ เพือเพิมจํานวนสินค ้าทีถูกจัดส่งในบริษัทขนาดเล็ก ให ้สามารถส่งออกสินค ้าได ้รวดเร็วมากขึน ทังยังช่วย
ประหยัดค่าใช ้จ่ายในการขนส่ง และช่วยให ้กระบวนการโลจิสติกส์มเี สถียรภาพ
4. Ai หรือปั ญญาประดิษฐ์ คือการใช ้ซอฟต์แวร์มาเลีย นแบบความสามารถของมนุษย์ ทดแทนงานบางส่วนทีมนุษย์
ต ้องทําซําๆ ทําให ้งานทีออกมาเป็ นระเบียบ และวัดผลได ้มากขึน
5. Data Standardization and Predictive Analytics Platform หรือ เทคโนโลยีแ พลตฟอร์ม สํ า หรั บ การวิเคราะห์
ข ้อมูลความเสียงและจัดการข ้อมูลให ้เป็ นหนึงเดียว คือเครืองมือทีช่วยในการรวบรวมข ้อมูลและวิเคราะห์ข ้อมูลโล
ิ กํ าลังจะเกิดล่วงหน ้าได ้ ทํ าให ้ผู ้ประกอบการสามารถ
จิสติก ส์ขนาดใหญ่ด ้วยแพลตฟอร์ม สามารถพยากรณ์สงที
รับมือและเตรียมการแก ้ไขปั ญหาได ้อย่างทันท่ว งทีเมือใส่เงือนไขเฉพาะลงไป เช่น อุบัตเิ หตุ การใช ้นํ ามัน การ
ซ่อมบํารุงรถ การใช ้จ่าย เส ้นทางขนส่งและจุดจอดรถทีเหมาะสม
ด ้วยเทรนด์การเปลียนแปลงของ Digital Logistics ทีรวดเร็ว รุนแรง และก่อให ้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจในวงกว ้างนั น ใน
บริบทของหน่วยงานภาครัฐ กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจเตรียมความพร ้อมและสร ้าง
ความตระหนั ก ให ้กั บ ผู ้ประกอบการโลจิส ติก ส์ไทย จึง ได ้เตรีย มจั ด งานสั มมนาระดั บ นานาชาติ “Symposium 2021” ภายใต ้
แนวคิด Digital Logistics : The Answer to the Future หรือ ดิจท
ิ ัลโลจิสติกส์ : คําตอบของอนาคต” เพือเสริมสร ้างศักยภาพ
ให ้องค์กรแข็งแกร่งพร ้อมรั บ มือกั บสภาพเศรษฐกิจ และพัฒนาขีด ความสามารถด ้านธุรกิจ แลกเปลียนข ้อมู ล ทีเป็ นประโยชน์
ทางด ้านธุรกิจบริก ารโลจิสติกส์และการค ้าระหว่างประเทศ ระหว่างวิท ยากรผู ้มีค วามรู ้ ประสบการณ์ และมีบ ทบาทสําคัญ ใน
วงการโลจิสติกส์การค ้าจากประเทศต่างๆ ทีมาร่วมแบ่งปั นความรู ้ ข ้อมูลสถานการณ์การค ้าในปั จจุบัน และทิศทางแนวโน ้มของ
อุตสาหกรรมธุรกิจโลจิสติกส์ในอนาคตให ้กับผู ้ให ้บริการโลจิสติกส์ ผู ้ประกอบการ นํ าเข ้าส่งออก ตลอดจนผู ้ทีเกียวข ้องในแวดวง
อุตสาหกรรมธุรกิจบริการของไทย
“Symposium 2021” จะจั ด ขึนระหว่ างวั น ที 26 – 27 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 17.30 น. ณ ห ้อง Auditorium
อาคาร True Digital Park และผ่านระบบ Zoom Webinar รวมถึงสามารถรับชมได ้ผ่านช่องทาง การจัดงานแสดงสินค ้าเสมือ น
จริง Tilog-VE 2021 (Virtual Exhibition) โดยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย ติดตามข ้อมูลเพิมเติมได ้ที www.tradelogistics.go.th

