tlap’s Talk
เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)

Logistics providers 4.0:

adaptation
for changing
context
นักโลจิสติกส์ 4.0 ...
ปรับตัวเพื่อรับมือกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง
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สวัสดีครับ ผู้อ่านทุกท่าน ... ฉบับนี้ขอ
ต้อนรับเข้าสู่ศักราชปี พ.ศ. 2560 ฉะนั้น
ผมคงจะหลีกเลี่ยงไปไม่ได้ที่ต้องกล่าวถึง
อะไรก็ตามที่เป็น 4.0 เพื่อให้สอดรับกับ
ประเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0
สื บ เนื่ อ งจากเมื่ อ ปลายเดื อ นกั น ยายน
พ.ศ. 2559 ทีผ่ า่ นมาได้รบั เชิญให้ไปบรรยาย
เรื่อง “นักโลจิสติกส์ยุคใหม่กับไทยแลนด์
4.0” ในงาน TILOG 2016 ที่ไบเทคบางนา
ก็เลยถือโอกาสนีห้ ยิบยกเอาเนือ้ หาบางส่วน
มาขยายความต่อ ผมขอแบ่งเนื้อหาเป็น
2 ส่ ว นคื อ การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์
(Paradigm Shift) และคุณลักษณะของ
นักโลจิสติกส์ 4.0 (Logistics Practitioner
4.0) เรามาเริ่มกันเลยครับ
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) เป็นการท�ำความเข้าใจในเบือ้ ง
ต้นว่าภาพทางความคิด ณ เวลาปัจจุบัน
บริบทมันถูกปรับเปลี่ยนจนไม่เหมือนเดิม

อีกต่อไป ดังนั้น เราต้องตระหนักถึงความ
เป็นจริงที่เกิดขึน้ ให้ได้ก่อนว่าภาพเดิมๆ ที่มี
ในอดีตมันได้เลือนลางหายไปแล้ว มีภาพ
ใหม่ขึ้นมาแทนที่
• Clock time … Real time เดิมเรา
ท�ำงานตามเวลานาฬิกาที่ออฟฟิศเรา แปด
โมงเช้ า ถึ ง ห้ า โมงเย็ น ต่ อ มาโลกาภิวัต น์
ท� ำ ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโลกเข้ า หากั น โดยไม่
สนใจข้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นภู มิ ศ าสตร์ อี ก ต่ อ ไป
ลูกค้าญี่ปุ่นมีเวลาเร็วกว่า 2 ชั่วโมง พอเค้า
เริ่มงาน 8 โมงเช้า บ้านเรายังเป็นเวลา 6
โมงเช้า ส่วนใหญ่เรายังติดอยู่บนท้องถนน
ยั ง เดิ น ทางไม่ ถึ ง ออฟฟิ ศ แต่ ลู ก ค้ า ญี่ ปุ ่ น
ติดต่อเข้ามาแล้วเราจะท�ำอย่างไรดีหล่ะ ดัง
นัน้ ในโลกแห่งการแข่งขัน เราต้องใช้นาฬิกา
เรือนเดียวกันกับลูกค้าเสมอ ต้องตระหนัก
อยูต่ ลอดเวลาว่าไม่ใช่เราคนเดียวทีม่ สี นิ ค้า
และบริการแบบนี้ ตอนนี้ Global sourcing
เกิดขึน้ ทัว่ โลก เขาไม่ซอื้ เรา เขาก็สามารถไป
ซื้อจากประเทศอื่นได้เช่นกัน
• Private … Pool ในอดีต ทุกอย่างเรา
ต้องมีของเราเอง ต้องมีคลังสินค้าเอง ต้อง
มีรถขนส่งสินค้าเอง ต้องมีไอทีเอง มีไว้แล้ว
อุ่นใจ สั่งงานได้ตลอด ถ้าเรามาทบทวน
ว่าบางช่วงบางเวลาที่เราไม่ได้ใช้หรือใช้
ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ มันเป็นความสูญเปล่า
ของทรัพยากร ดังนั้น การใช้ทรัพยากรร่วม
กันกับคนอื่นเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์เพื่อ
ลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น ท�ำอย่างไรที่
ขนส่งได้เต็มระวางบรรทุกในแต่ละเที่ยว
ท� ำ อย่ า งไรใช้ พื้ น ที่ ใ นคลั ง ได้ อ ย่ า งมี
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เป็นที่ยอมรับกันดีว่าสต๊อก
คือความสูญเปล่า (Waste) ดังนั้น
ทำ�อย่างไรที่จะให้วัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบเข้ามาในไลน์ผลิต
ได้ทันเวลาพอดี ไม่ต้องเก็บสต๊อก
ทำ�อย่างไรที่สินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว
ถูกกระจายส่งต่อให้กับลูกค้าโดยทันที
ไม่ต้องมาสต๊อกไว้นานนับเดือน
ถ้าเราลดการสต๊อกลง เราสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำ�เป็น
และสร้างกำ�ไรให้กับองค์กรได้ทันที
ประสิทธิภาพ ท�ำอย่างไรที่ระบบเทคโนโลโนยีสนับสนุนการท�ำงานมีการแบ่งปันใช้
งานร่วมกันคนอื่น เหล่านี้เป็นต้น โดยที่เรา
ไม่จ�ำเป็นต้องแบกต้นทุนทั้งหมดเอาไว้บน
บ่าคนเดียว
• Stock … Stockless เป็นที่ยอมรับ
กันดีว่าสต๊อกคือความสูญเปล่า (Waste)
ดังนั้น ท�ำอย่างไรที่จะให้วัตถุดิบหรือส่วน
ประกอบเข้ามาในไลน์ผลิตได้ทันเวลาพอดี
ไม่ต้องเก็บสต๊อก ท�ำอย่างไรที่สินค้าที่ผลิต
เสร็จแล้วถูกกระจายส่งต่อให้กับลูกค้าโดย
ทันทีไม่ตอ้ งมาสต๊อกไว้นานนับเดือน ถ้าเรา
ลดการสต๊อกลง เราสามารถลดค่าใช้จ่ายที่
เกินความจ�ำเป็นและสร้างก�ำไรให้กบั องค์กร
ได้ทันที
• Paper … Paperless เรื่องนี้เห็นได้
อย่างชัดเจนว่าระบบกระดาษจะเริ่มเหือด
หายไปในแวดวงการท�ำงานและถูกแทนที่
ด้ ว ยหน้ า จอระบบบสั ม ผั ส ทุ ก อย่ า งจะ
ออนไลน์ ถึ ง กั น หมด จะรั บ วั ต ถุ ดิ บ จาก
ซั พ พลายเออร์ ก็ มี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล มาให้ เ รา
ทราบล่วงหน้า พอจะส่งสินค้าให้ลูกค้า เรา
ก็ทำ� ในท�ำนองเดียวกัน คนทีค่ ยี ข์ อ้ มูลจะคีย์
ทีเดียวส่วนคนที่เหลือในซัพพลายเชนจะใช้
ชุดข้อมูลนั้นต่อ
• Traditional … Technology ข้อ
สุ ด ท้ ายเป็ นประเด็ นที่ หนั กหนาส� ำหรั บ ผู ้
46

Logistics Mag

ประกอบการ SME บ้านเราทีย่ งั ไม่เปิดใจรับ
ณ เวลาปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุน
การท�ำงานมีระดับราคาที่เอื้อมถึงได้แล้ว
และซัพพลายเออร์แต่ละรายมีการแข่งขัน
ด้านราคาท�ำให้ราคาถูกลงในขณะที่ความ
น่าเชือ่ ถือได้มเี พิม่ มากขึน้ ดังนัน้ เทคโนโลยี
สามารถเลือกใช้ที่เหมาะสมกับตัวเราได้
แบบไม่กระเป๋าฉีก บางค่ายก็เป็นโอเพ่นซอร์ส
บางค่ายก็ให้ทดลองใช้งานฟรีแต่ถา้ ต้องการ
ฟังก์ชั่นที่ท�ำงานได้มากขึ้น ก็จ่ายเงินตาม
โมดูลที่เลือกใช้
จากบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึน้ ตลอดเวลาจนเสมือนว่าเป็นสภาวะปกติ
วิสัย (บางคนเรียกว่า New Normal) ดังนั้น
คุณลักษณะของนักโลจิสติกส์ 4.0 (Logistics Practitioner 4.0) จะต้องถูกหล่อหลอม
ขึ้นมาในหลายมิติดังนี้
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• นักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thin
ker) นักโลจิสติกส์ 4.0 ต้องขยายเลนส์ของ
ตัวเองให้กว้างขึน้ เพือ่ คิดหาทางแก้ไขปัญหา
และหาแนวทางที่ ดี ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ องค์ ก ร
ไม่ ใ ช่ ซู ม ภาพแค่ ก ารมุ ่ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ
เฉพาะหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ
ของตัวเองเท่านัน้ แน่นอนว่าในบางครัง้ บาง
หน่วยงานต้องออกแรงเพิ่มขึ้นในท�ำนอง
กลับ กันอีกหน่วยงานอาจเหนื่อยน้อยลง
สุดท้ายองค์กรต้องได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
• นักรังสรรค์กระบวนการ (Process
Innovator) โดยทัว่ ไป นักโลจิสติกส์มองเห็น
ภาพการไหลของวัสดุ ข้อมูลและสารสนเทศ
รวมทั้งเงิน ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง แต่นัก
โลจิสติกส์ 4.0 ต้องเติมศักยภาพของตัวเอง
ให้สามารถคิดค้นกระบวนการท�ำงานใน
รูปแบบใหม่ๆเพื่อให้ดีกว่าเดิม เร็วกว่าเดิม
และถูกกว่าเดิม โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ซัพพลายเออร์
พนักงาน องค์กร สังคมและสภาพแวดล้อม
รวมทั้งประเทศชาติ
• นักค้นหาค�ำตอบ (Solution Provider) แน่นอนว่าทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ ใน
ขับเคลื่อนกระบวนการจะประกอบไปด้วย
การวางแผน การลงมื อ ปฏิ บั ติ แ ละการ
ควบคุม แต่ก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินั้น นัก
โลจิสติกส์ 4.0 ต้องมีทางเลือกอย่างน้อย 2
ทางเลือก พร้อมระบุข้อดีข้อเสียของแต่ละ

ทางเลือกให้เป็นรูปธรรมให้ได้มากทีส่ ดุ การ
ท� ำ เช่ น นี้ เ พื่ อ อะไร? ค� ำ ตอบคื อ เป็ น การ
ถ่ ว งดุ ล ย์ เ พื่ อ ลดการใช้ ดุ ล ยพินิจ ส่วนตน
ในการตัดสินใจท�ำอะไรก็ตามต้องไตร่ตรอง
อย่ า งรอบคอบมากขึ้ น ก่ อ นลงมื อ ปฏิ บั ติ
เพราะว่าประสบการณ์และการตัดสินใจด�ำ
เนินการที่ผ่านมาในอดีตแล้วประสบความ
ส�ำเร็จอาจไม่สามารถถูกน�ำมาใช้ซ�้ำได้ใน
ปัจจุบัน ต้องมีการปรับจูนให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน
• นักบริหารคน (People Management) ไม่ว่ากระบวนการที่ถูกออกแบบมา
เป็นอย่างดีเท่าไหร่กต็ าม ยังต้องอาศัยคนใน
การขับเคลื่อนงาน ดังนั้น นักโลจิสติกส์ 4.0
ต้องเป็นนักบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นเลิศ
ท� ำ อย่ า งไรที่ จ ะจู ง ใจให้ ค นสร้ า งผลการ
ปฏิบตั งิ านเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
ถ้าผลการปฏิบตั งิ านไม่เป็นไปตามทีค่ าด จะ
ปรับเกมอย่างไร ในขณะที่ถ้าผลการปฏิบัติ
งานเกินเป้าหมายจะตอบแทนในรูปแบบใด
• สแกนเนอร์ 360 องศา (360o Radar)
นักโลจิสติกส์ 4.0 ต้องมีตาสัปปะรดที่มอง
เห็นได้รอบตัว สามารถตรวจจับคลืน่ สัญญา
นความผิดปกติได้กอ่ น เป็นหมอดูตาทิพย์ที่
คาดการณ์ผลลัพธ์อย่างแม่นย�ำได้ล่วงหน้า
ตัดสินใจปรับแผนเดินทัพก่อนที่ปัญหาจะ
เกิดขึ้น ที่ส�ำคัญคือต้องสแกนงานแบบไม่
กะพริบตาเหมือนเรด้าร์ที่ส่งสัญญานกวาด
ออกไปรอบตัวเพราะว่าทุกสิง่ อย่างในโลกนี้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
อ่านมาจนถึงบรรทัดนี้ หลายท่านคง
อยากตะโกนเสียงดังๆว่านักโลจิสติกส์ 4.0
คื อ ยอดมนุ ษ ย์ ห รื อ เปล่ า ? ต้ อ งวางแผน
ลงมื อ ปฏิ บั ติ แ ละควบคุ ม ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง สร้างกระบวน
การใหม่ๆ คิดหาทางเลือกในการตัดสินใจ
ลงมือท�ำ ปรับแก้ไข เลือกใช้คน บริหารคน
ต้องค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมด ทัง้ หลาย
ทั้งปวงเป็นจริตที่ต้องถูกฝัง DNA ลงในตัว
ของนักโลจิสติกส์ 4.0 เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนองค์กร ... แน่นอนว่ามัน
อาจจะไม่ส�ำเร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
แต่เราลงมือปรับตัวเองตั้งแต่วันนี้กันดีกว่า
ครั บ .... สวั ส ดี ป ี ใ หม่ พ.ศ. 2560 ทุกๆ
ท่านครับ
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