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จอห์น แมนเนอร์ส-เบลล์ เขียน “กลยุทธ์โลจิสติกส์
ระดับโลก: การส่งมอบสินค้า” ขึ้นในปี 2014
แม้ว่ามีงานเขียนจ�ำนวนไม่น้อยพูดถึงเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการซัพพลายเชนซึ่งได้ท�ำให้เกิด
การ แปรเปลีย่ นสภาพของการผลิตระดับโลกในห้วง 3 ทศวรรษ
แต่กลับมีการให้ความสนใจน้อยมากในเรื่องพัฒนาการของ
อุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ ซึ่งได้ช่วยเอื้ออ�ำนวยให้เกิด
ความก้าวหน้าในเรื่องนี้ หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นมา โดยมี
เป้าหมายที่จะแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว โดยอธิบายเกี่ยว
กับเรื่องโครงสร้างของอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์และ
พิจารณาตรวจสอบพลวัตซึ่งมีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการของ
อุตสาหกรรมดังกล่าว การน�ำเสนอเนื้อหาสาระของหนังสือ
เล่มนี้ให้ผู้อ่านรับรู้จ�ำเป็นต้องพิจารณากันก่อนถึงชื่อของ
หนังสือเล่มนี้ซึ่งก็คือ ‘กลยุทธ์โลจิสติกส์ ระดับโลก: การส่ง
มอบสินค้า’ (‘Global Logistics Strategies: Delivering
the goods ’)

*

โดยมีสารบัญเนื้อหา  ดังนี้ บทที่ 1. อะไรก�ำลัง
เป็นตัวก�ำหนดลักษณะของตลาดโลจิสติกส์ระดับโลก? บท
ที่ 2. อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในสภาวะของการแปรเปลี่ยน
สภาพ: มุ่งสู่การผนึกรวมกิจการ บทที่ 3. การพัฒนาตลาด
โลจิสติกส์ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ บทที่ 4. การปรากฏ
ตัวของการรวมกลุม่ และการเชือ่ มโยงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
บทที่ 5. การด�ำเนินการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 6. การบริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์ บทที่ 7. การ
ขนส่งสินค้าทางรถในยุโรป บทที่ 8. พัสดุภัณฑ์ด่วน บทที่
9. สินค้าทางอากาศ บทที่ 10. การขนส่งคอนเทนเนอร์
บทที่ 11. ภาคการขนส่งทางรถไฟและผสมผสานการขนส่ง
ภายในยุโรป บทที่ 12. พลวัตของภาคซัพพลายเชนแบบ
แนวตั้ง บทที่ 13. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับซับพลายเชน
ระดับโลก บทที่ 14. ปรากฏการณ์ โลจิสติกส์แบบอีคอมเมิรซ์
และ บทที่ 15. การพิมพ์แบบ 3 มิติ: อวสานของซัพพลาย
เชน?

อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัยด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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การวิเคราะห์ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็น
การใช้มุมมองระดับโลกที่มีต่อประเด็นปัญหาต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ แม้ว่าหลายต่อ
หลายประเด็ น ที่ ไ ด้ น� ำ มาถกเถี ย งกั น ในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ มี
ลักษณะ เป็นการด�ำเนินการในระดับภูมิภาค ระดับชาติ
หรือในบางกรณีก็มีลักษณะเป็นเรื่องในระดับท้องถิ่นก็ตาม
บางภาคส่ ว นของอุ ต สาหกรรมด้ า นนี้ ก็ มี ลั ก ษณะที่ เ ป็ น
ระดับโลกอย่างเห็นได้ชัด เช่น การขนส่งทางอากาศ การ
ขนส่งสินค้า  หรือการขนส่งระหว่างประเทศแบบด่วนพิเศษ
ภาคส่วนอื่นๆ ของอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ด�ำเนินการ
ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นที่จุดเริ่มต้นหรือจุดปลายทางของ
ซัพพลายเชนระหว่างประเทศ และการด�ำเนินการที่กล่าว
มานี้ก็มี แนวโน้มที่จะเป็นการขนส่งทางถนนและมีลักษณะ
ที่เป็นระดับท้องถิ่นด้วยเช่นกัน ‘เศรษฐกิจระดับจุลภาค’
ของภาคส่วนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการด�ำเนินการในระดับ
ระหว่างประเทศหรือไม่ก็ตาม ล้วนมีบทบาทอย่างยาวนาน
ทีเดียวในการก�ำหนดลักษณะของซัพพลายเชนระดับโลก
และในทางกลับกัน เมื่อมองในแง่ของความสัมพันธ์แบบ
วงจรแล้วก็ได้ ถูกก�ำหนดลักษณะโดยโลกาภิวัตน์ด้วย  
ค�ำว่า  ‘โลจิสติกส์’ ได้ถูกน�ำมาใช้ในหนังสือเล่มนี้
เพือ่ หมายถึงการกระจายสินค้า และโดยเฉพาะ อุตสาหกรรม
‘ด้านอุปทาน’ ซึ่งให้การบริการด้านการขนส่งและและด้าน
คลังสินค้า  รวมตลอดถึงการให้บริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 
ค�ำนิยามนี้อาจสร้างความไม่พอใจให้กับหลายต่อหลายคน
ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น คนที่ท�ำงานในภาคส่วนของการ
ส่งพัสดุดว่ นพิเศษหรือการให้บริการขนส่งสินค้า  ก็ไม่จำ� เป็น
ต้องมองว่าพวกตนเป็น ‘บุคลากรด้านโลกจิสติกส์’ (‘logisticians’) นอกจากนั้น หลายคนที่ท�ำงานด้านการผลิตและ
การค้าปลีกก็อาจจะรู้สึกว่าการกระจายสินค้าเป็นเพียง
ส่วนประกอบอันหนึ่งของโลจิสติกส์ที่มีขอบเขตกว้างขวาง
และครอบคลุมหลายๆ แง่มุมของการจัดการด้านซัพพลาย
เชน อันที่จริง หนังสือเล่มนี้คงไม่ใช้เนื้อที่ส่วนใหญ่ในการ
ถกเถียงเกี่ยวกับการให้ความหมายของค�ำว่าโลจิสติกส์ แต่
จะวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านโลจิส ติ ก ส์ ใ นแง่ ป ฏิ บั ติ
ด้วยการให้ความหมายของส่วนย่อยต่างๆ ซึ่งเป็นองค์
ประกอบของ ‘อุตสาหกรรมด้านโลกจิสติกส์’
เนื้ อ หาส่ ว นใหญ่ ข องหนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตรวจสอบกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งได้
ถูก น�ำมาใช้ในการจัดการของบรรดาบริษัทที่ด�ำเนินงาน

ด้านโลจิสติกส์ การให้ความสาคัญกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ในแต่ละครั้งนั้นเป็นความรับผิดชอบของบรรดาผู้ถือหุ้น
ของบริษัทในการแสวงหาผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินที่ได้
ลงทุน ไปแล้ว ขณะเดียวกันก็ประสบความสาเร็จในการ
ด� ำ เนิ น งานที่ ปรั บให้ ส อดคล้ อ งกั บสร้ า งความพอใจของ
ลูกค้า  ในการตัดสินใจดังกล่าว การจัดการจ�ำเป็นต้องมี
ความตระหนักรู้ในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและแนว
โน้มด้านอุปสงค์-อุปทานที่มีผลกระทบต่อบรรดาลูกค้าของ
ตน รวมตลอดถึงพลวัตที่เป็นลักษณะเฉพาะของตลาดของ
ตน
หนังสือเล่มนี้จึงมีเข็มมุ่งที่จะน�ำเสนอภูมิหลังที่มี
ความจ�ำเป็นต่อบรรดาผู้บริหารในปัจจุบันหรือผู้ที่จะก้าว
ขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตในการด�ำเนินการตัดสินใจ
ด้วยความเชื่อมั่น ชื่อรองของหนังสือเล่มนี้ก็คือ ‘การส่ง
มอบสินค้า’ ซึ่งเป็นการน�ำเสนอการประเมินในเชิงบวก
เกี่ยวกับผลกระทบ ซึ่งอุตสาหกรรมด้านโลกจิสติกส์สมัย
ใหม่มีต่อเศรษฐกิจระดับโลก ระดับของความเป็นมืออาชีพ
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี การลงทุนในการสร้างเครือข่าย
และโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก ล้วนเป็นตัวขับเคลื่อนของ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริง เมื่อพิจารณากัน
อย่างจริงจังแล้ว อุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์สมัยใหม่ซึ่ง
เอือ้ ต่อโลกาภิวตั น์นนั้ ได้ชว่ ยท�ำให้คนจีนประมาณ 600 ล้าน
คนหลุดพ้นจากความยากจน และอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์
สมัยใหม่ในกระแสโลกาภิวัตน์ก็มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบแบบเดียวกันทั่วภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา  และ  
ลาตินอเมริกา ในแง่นี้ แม้ว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่จ�ำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาต่อไป มิพักต้องพูดถึงการปรับปรุงภาพ
ลักษณ์ของอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ กล่าวได้วา 
่ โลจิสติกส์
ระดั บ โลกก็ ส ามารถประกาศความส� ำ เร็ จ ในการด� ำ เนิ น
กิจการของตนได้อย่างภาคภูมิใจทีเดียว
เกี่ยวกับผู้เขียนแล้ว จอห์น แมนเนอร์ส-เบลล์
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กรวิจัยการตลาด
โลก Transport Intelligence โดยมีประสบการณ์มากกว่า 
30 ปี ในการท�ำงานและวิเคราะห์ภาคการขนส่งทั่วโลก
จอห์นเริ่มชีวิตการท�ำงานในฐานะผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ของบริษัทโลจิสติกส์ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ก่อนที่
จะก่อตั้ง Transport Intelligence ในปี 2002 จอห์นท�ำ
งานเป็นนักวิเคราะห์ในฐานะที่ปรึกษาเชี่ยวชาญด้านการ
ค้าระหว่างประเทศการขนส่งและโลจิสติกส์ นอกจากนี้
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เขายังใช้เวลาหลายปีในต�ำแหน่งผู้จัดการของ บริษัท ขนส่ง
ด่วนและ   โลจิสติกส์ระดับโลก (UPS) ในบทบาทการตลาด
เชิงกลยุทธ์และการสื่อสาร จอห์นได้รับการอ้างถึงอย่าง
สม�ำ่ เสมอในสือ่ การค้าและสือ่ ระดับชาติ (FT, Bloomberg,
Wall St Journal, Economist และอื่นๆ ) รวมถึงปรากฏ
ในทีวีและวิทยุ เขาเข้าร่วมเป็นประจ�ำในการประชุมใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงบราซิล, จีน, อินเดีย,
สหรัฐอเมริกา, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์, สิงคโปร์,
สวิตเซอร์แลนด์, สเปน, ลักเซมเบิร์ก, เดนมาร์ก, เบลเยียม,
แอฟริกาใต้, มอริเชียสและ สหราชอาณาจักร
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