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สรุปผลการสัมมนา 
การนําเสนอทิศทางของผลงานวิจัยด้านการขนส่งและโลจสิติกส์ภายใตบ้ริบท 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
วันศุกร์ท่ี 23 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
ณ ห้อง 103-104 MR 222 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา  

 
 

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1.      รศ.ดร.ดวงพรรณ    ศฤงคารินทร์       ผู้ประสานงานโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ร่วมระหว่าง  
             วช.และ สกว. 
2. ดร.ณรงค์ ป้อมหลักทอง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
3. รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. คุณนฤมล พิศาลพร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
5. คุณธมธวัล ต่อฑีฆะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
6. ผศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฎ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7. ดร.ปีเตอร์ รักธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
8. ผศ.วรินทร ์ วงษ์มณี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
10. ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
11. รศ.ดร.จิรชัย พุทธกุลสมศิร ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
12. อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
13. ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
14. ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
15. อาจารย์โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
16. ดร.สิรางค์ กลั่นคําสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
17. อาจารย์ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
18. ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
19. อาจารย์แบ๊งค์ งามอรุณโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
20. อาจารย์แววมยุรา คําสุข มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
21. อาจารย์สุพรรณิการ ์ ขวัญเมือง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
22. คุณศวรรณรัตน  จิตรเกษมสําราญ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
23. นางนัสริน สนยาแหละ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
24. คุณไซฟุตดีน แหละ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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25. คุณชัยพร หัสดง กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 
26. คุณภราดา สุศม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
27. คุณวิรชา สุขสิรังชบุตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
28. คุณธนพล อริสาณิชวงศ์ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม 
29. คุณอรัญญา พุ่มทรัพย์ Thai Beverage Public Company Limited 
30. คุณสุชญา รัชตารมย์ Thai Beverage Public Company Limited 
31. คุณพอวรรยา เสริมสุข บริษัท ซีไอเอ็มซี วีรีเคลิ (ประเทศไทย) 
32. คุณธนาทิพย์ พรหมสถิตย์ JWD Transport (Thailand) Ltd., 
33. คุณวราภรณ์ หนูดํา บริษัท เวสเทิรน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) 
34. คุณภิญญาพัชญ ์ เสรีวิริยะกุล บริษัท ดัมโก้ โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จํากัด 
35. คุณสุดารัตน์ สุนทรวัฒน ์ บริษัท ไฮเทค ไบโอ (ประเทศไทย) จํากัด 
36. คุณณัฐพงศ ์ ชูโชติถาวร บริษัท HARBOUR GROUP CO.,LTD 
37. คุณจักรพงษ์ กลิ่นวงษ์ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 
38. คุณปรีชา ชูทรัพย์ สมาคมผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตราย 
39. คุณดิฐพงศ์ เสคสุวรรณ บริษัท  TRAFFIC CO.,LTD 
40. คุณทวีศักด์ิ แสนรุ่งเรื่อง บริษัท หาดใหญ่พงษ์ศรีบอร์เวิค จํากัด 
41. คุณอรรคเดช ภมรบุตร  Thai Airways International Public Company Limited 
42. คุณสําราญ ไชยวงศ์  Thai Airways International Public Company Limited 
43. คุณฐิติพร ฐิติสวัสด์ิ บริษัท เพาเวอร์บาย จํากัด 
44. คุณธนาชัย กุลบุปผา ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
45. คุณนัทภัค หิรัญรัตน ์ บริษัท Green  Group Architecture 
46. คุณสาวิตรี ย้ิมละมัย  Transportation Security Administration 
47. คุณนเรศสร ศรีอบเชย  Transportation Security Administration 
48. คุณกัณฑ์คุปต์ ฐานุพงศ์ภิญโญ บริษัท ยูเอชเอ็ม จํากัด 
49. คุณรุ่งโรจน์ สินธารา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) 
50. คุณเรณุกา พาณิชกิจการชัย นิตยสาร Logistics Digest 
51. คุณศศิธร อ่องดี สํานักข่าวเศรษฐกิจเนชั่น 
52. คุณจิราภรณ์ จรูญชาติ สํานักข่าว Kyodo News 
53. คุณนลนริน พานจันทร์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
54. คุณภานุพงศ์ จรุงเกียรติขจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
55. คุณวรพรรณ ชินฉลองพร มหาวิทยาลัยมหิดล 
56. 

 
คุณวรรณวิสา 
 

อุ่นคํา  
 

ผู้ช่วยประสานงานโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ร่วมระหว่าง  
วช.และ สกว. 



สํานักประสานงาน โครงการดานโลจิสติกสรวมระหวาง สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

    
 
 

57. 
58. 

คุณวิมล 
คุณสํารวย 

หงษ์ลอย 
อุตสาหะพันธ์ 

เจ้าหน้าที่โครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ร่วมระหว่าง วช.และ สกว. 
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ร่วมระหว่าง วช.และ สกว. 

59. 
60. 

คุณสุชัญญา 
คุณปิยะธิดา 

เผ่าผาง 
หาญประเทศ 

เจ้าหน้าที่โครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ร่วมระหว่าง วช.และ สกว. 
เจ้าหน้าที่โครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ร่วมระหว่าง วช.และ สกว. 

 
 

ผลการสัมมนา 
1. ภาคเอกชนเห็นชอบกับงานวิจัยที่นักวิจัยนําเสนอและเห็นประโยชน์ของงานวิจัยที่จะนําไปผลวจิยัไปใชต่้อได ้
2. ภาคเอกชนมีความยินดีเข้าร่วมกิจกรรม Roundtable ที่จะจัดขึ้นทุก 3 เดือน และ Road Show ที่จะจัด

ขึ้นทุกเดือน 
3. คุณชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ

คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย มีความยินดีสนับสนุนกิจกรรมของภารกิจที่ 2 : การ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริหารงานวิจัย ในยุทธศาสตร์วิจัยด้านโลจิสิติกส์และโซ่อุปทาน
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2555) 

4. สําหรับโครงการศึกษารูปแบบธุรกิจเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนประกอบธุรกิจระบบเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็คทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการโดย ดร.ปีเตอร์ รักธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเอกชนแนะนําว่าให้มอง
ระบบอื่นๆนอกจากถนน และศึกษาข้อมูลจากบริษัทเอกชนใหญ่ๆ เช่น ปตท. 

5. สําหรับโครงการการบริหารการจัดการความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของโครงข่ายโลจิสติกส์ภายใต้ความไม่
แน่นอน ระยะที่1: การศึกษาความมั่นคงของโครงข่ายโลจิสติกส์เพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ โดย ดร.ปรเมศวร์ เหลือ
เทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคเอกชนแนะนําว่าให้ศึกษาตัวอย่างระบบการเตรียมแผนรับมือ
สถานการณ์วิกฤตจากเอกชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น ศรีนคร Seven-Eleven 

6. สําหรับโครงการการศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดําเนินการของท่าเรือทวาย ประเทศ
สหภาพพม่า หัวหน้าโครงการโดย ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ภาคเอกชนแนะนําว่าควร
พิจารณาความเชื่อมโยงเส้นทางวังเตา ประเทศเวียดนามกับทวาย 

7. อยากให้ศึกษาผลกระทบการตั้งศูนย์ของจีนที่บางนาว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบอะไรบ้าง 
8. จากชุดโครงการงานวิจัยนี้ สามารถสรุปได้ว่าภาครัฐ เอกชน และนักวิจัยได้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 

ภาครัฐ 

นักวิจัย 

ภาคเอกชน 

Role Model 

Case Study 

Consult 
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สิ่งที่ต้องดาํเนนิการต่อไป 
1. ดําเนินการจัด Road Show ครั้งที่ 2 ประมาณสิ้นเดือนตุลาคม 2554 ใหผู้้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

 
สรุปโดย 

          นาวสาววรรณวิสา อุ่นคํา 
ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการวิจัย 

ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานร่วมระหว่าง วช. และสกว. 
 

ผู้ตรวจทาน / แก้ไขบันทึกการประชุม 
รศ.ดร.ดวงพรรณ  กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์ 
สํานักประสานงานโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์ ร่วมระหว่าง วช.และ สกว.  


