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 สถาบันพลงังานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รบัการสนับสนุนจาก 
กองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน ให้
ด าเนิน “โครงกำรส่งเสริมระบบบริหำรจดักำรขนส่งเพ่ือกำรประหยดัพลงังำน (พ.ศ. 2555) (Logistics 
and Transport Management; LTM)” ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อสง่เสรมิใหก้ลุ่มผูป้ระกอบการกจิการขนสง่ ให้
มโีอกาสได้รบัการศึกษาหาแนวทางการพฒันาระบบบรหิารจดัการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลงังานที่เหมาะสมกบัสถานประกอบการของตน พรอ้มทัง้น าไปปฏิบตัิให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้  
รวมถงึสง่เสรมิใหบุ้คลากรไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจในการรว่มกนัประหยดัพลงังานเชือ้เพลงิใหก้บัองคก์ร  

 

โดยสถาบนัพลงังานฯ ไดด้ าเนิน โครงการฯ จนจบโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 8 เดอืน ตัง้แต่เดอืน
กันยายน 2555 ถึงเดือนพฤษภาคม 2556 โดยได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
  

1. กำรรบัสมคัรและคดัเลือกผูป้ระกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
จากการประชาสมัพนัธ์เปิดรบัสมคัรผูป้ระกอบการเขา้ร่วมโครงการฯ ในช่วงเดอืนมนีาคม 2555 -

พฤศจกิายน 2555 มผีูป้ระกอบการทีส่นใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ 130 แห่ง โดยสามารถจ าแนกประเภท
ของผู้สมคัรได้เป็น 3 ประเภท คอื ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม   ประเภทบรษิัทขนส่งสนิค้า (Logistics 
Service Provider) และประเภทบรษิทัขนสง่คน   
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 โดยทางสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการฯ เบือ้งตน้  เพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญและคณะท างานโครงการฯ ไดใ้ชพ้จิารณาคดัเลอืกผูป้ระกอบการเขา้
ร่วมโครงการฯ โดยหากพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการทัง้ 130 แห่งด้วยเกณฑ์ดังกล่าว พบว่ามี
ผูป้ระกอบการผา่นเกณฑก์ารคดัเลอืกเขา้รว่มโครงการฯ จ านวน 104 แหง่ และผูป้ระกอบการจ านวน 8 แหง่ 
ทีไ่ม่ผ่านการคดัเลอืกเน่ืองมาจากไม่ผ่านเกณฑค์ดัเลอืกดา้นของศกัยภาพการด าเนินการปรบัปรุง (จ านวน
รถขนส่งน้อยกว่า 5 คนั) ส่วนที่เหลอืนัน้ผู้ประกอบการขอสละสทิธิก์ารเขา้ร่วมโครงการเน่ืองจากยงัขาด
ความพรอ้มส าหรบัการเขา้รบัการใหค้ าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ เป็นจ านวน 18 แหง่ ดงันัน้คณะท างานฯ จงึ
ลงมตเิหน็ชอบใหค้ดัเลอืกผูป้ระกอบการทัง้ 104 แห่ง เขา้ร่วมโครงการฯ และลงนามบนัทกึความเขา้ใจว่า
ดว้ยความรว่มมอืในการเขา้รว่มโครงการ (MOU) รว่มกนัต่อไป 
 

2. ควำมคืบหน้ำกำรเข้ำให้ค ำปรึกษำเพ่ือหำแนวทำงกำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรขนส่งเพ่ือกำร
ประหยดัพลงังำน 

การด าเนินโครงการส่งเสรมิระบบบรหิารจดัการขนส่งเพื่อการประหยดัพลงังาน นัน้เป็นการส่งทมี
ทมีผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 14 ทมีจากหน่วยงานต่างๆ ทีม่คีวามช านาญในดา้นต่างๆ 4 ดา้น (ดา้นวศิวกรรมและ
เทคโนโลย,ี ดา้นการบรหิารจดัการ, ดา้นการขบัขี ่และดา้นการสรา้งทมีงาน) เขา้ใหค้ าแนะน า เพื่อวนิิจฉัย
และพฒันาระบบบรหิารจดัการขนส่งเพื่อการประหยดัพลงังาน ใหก้บัผูป้ระกอบการขนส่งสนิคา้ที่เขา้ร่วม
โครงการฯ จ านวน 104 ราย โดยมกีารเขา้ใหค้ าปรกึษาทัง้สิน้ 5 ครัง้ และจดัท าเป็น “รำยงำนสรปุผลกำร
พฒันำระบบบริหำรจดักำรขนส่งเพ่ือกำรประหยดัพลงังำน” หลงัเสรจ็สิน้การเขา้ใหค้ าปรกึษา โดยจาก
ผลที่ได้จากการเขา้ให้ค าปรกึษาและวนิิจฉัยเพื่อพฒันาระบบบรหิารจดัการขนส่งใหก้บัผูป้ระกอบการทัง้ 
104 ราย สามารถสรุปแยกประเภทมาตรการทีผู่ป้ระกอบการไดเ้ลอืกด าเนินการปรบัปรงุได ้4 ดา้น คอื ดา้น
วศิวกรรม และเทคโนโลย ี(Engineering and Technology) จ านวน 168 มาตรการ คดิเป็นสดัสว่น 26.50%, 
ดา้นการบรหิารจดัการ (Management) จ านวน 196 มาตรการ คดิเป็นสดัส่วน 30.91 %, ดา้นวธิกีารขบัรถ 
(Drive) จ านวน 131 มาตรการ คดิเป็นสดัส่วน 20.66 % และดา้นการสรา้งทมีงาน (Task Force) จ านวน 
139 มาตรการ คดิเป็นสดัสว่น 21.92 % ดงัแสดงในรปูที ่3.2 ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึสว่นทีส่ามารถด าเนินการ
ปรบัปรงุไดข้องผูป้ระกอบการขนสง่โดยภาพรวม ดงัแสดงในรปูที ่1 
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รปูท่ี 1 แสดงสดัส่วนมำตรกำรทัง้ 4 ด้ำนท่ีได้จำกกำรศึกษำโดยทีมผูเ้ช่ียวชำญ 
 ผู้ประกอบการด าเนินมาตรการทัง้หมดตาม ที่ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า และท าการศึกษาความ

เป็นไปไดฯ้ ใหก้บัผูป้ระกอบการทัง้ 104 ราย มผีลการการประหยดัเชื้อเพลงิที่เกดิขึน้จรงิหลงัจากด าเนิน

โครงการฯ 7.302 ktoe ต่อปี โดยเป็นการประหยัดน ้ ามันดีเซล 5,444,271 ลิตรต่อปี, ก๊าซธรรมชาต ิ

2,276,733 กโิลกรมัต่อปี, ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 25,845 ลติรต่อปี และน ้ามนัเบนซนิ 516 ลติรต่อปี และมี

มลูค่าการประหยดัรวมกนัประมาณ 187,533,171 ลา้นบาทต่อปี (*คดิค่าเชือ้เพลงิน ้ามนัดเีซลลติรละ 29.99 

บาท, ก๊าซธรรมชาตกิโิลกรมัละ 10.50 บาท, ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวลติรละ 12.95 บาท และน ้ามนัเบนซนิลติร

ละ 37 บาท) อย่างไรกต็ามภายใต้ระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ ผูป้ระกอบการทัง้ 104 แห่ง ไม่สามารถ

ด าเนินการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของทีมผู้เชี่ยวชาญได้ครบถ้วนทุกข้อ จงึก าหนดให้ผู้ประกอบการ

ด าเนินการปรบัปรุงในสว่นของมาตรการทีจ่ะด าเนินการในอนาคตใหแ้ลว้เสรจ็ จากทีผู่เ้ชีย่วชาญไดน้ าเสนอ

ไว ้ซึ่งมศีกัยภาพที่คาดว่าจะประหยดัได้เพิม่เติมอกี 5.029  ktoe ต่อปี โดยเป็นการประหยดั น ้ามนัดเีซล 

2,798,721 ลติรต่อปี และก๊าซธรรมชาต ิ2,298,088 กโิลกรมัต่อปี และมมีลูค่าการประหยดัรวมกนัประมาณ 

108,063,582 ล้านบาทต่อปี ผลรวมการประหยดัพลงังาน ที่เกดิหลงัจากเสรจ็สิ้นโครงการฯ เป็น 12.331 

ktoe คดิเป็นตน้ทุนพลงังานเชือ้เพลงิทีส่ามารถประหยดัได้ * 295,596,753  ลา้นบาท / ปี ดงัแสดงในตาราง

ที ่3.2 เป็นตารางสรุปผลประหยดัรายบรษิทัจ านวนทัง้สิน้ 104 แหง่ 

จากเป้าหมายการประหยดัพลงังานของโครงการที ่ก าหนดใหป้ระหยดัพลงังานไม่น้อยกว่า 5 ktoe 
จะเหน็ไดว้่าจากการด าเนินโครงการฯ ส่งผลใหเ้กดิผลการประหยดัพลงังานไดถ้งึ 7.302 ktoe รวมถงึหาก
มองถงึมาตรการที่ผูป้ระกอบการจะด าเนินการในอนาคตซึ่งมศีกัยภาพการประหยดัพลงังาน  5.029 ktoe 
ส่งผลใหจ้ากการด าเนินโครงการฯ สามารถส่งเสรมิใหเ้กดิการประหยดัพลงังานในสาขาขนส่งโดยรวมกว่า 
12.331 ktoe ดงัแสดงในรปูที ่2 

 
*หมำยเหต ุ  ราคาเชือ้เพลงิอา้งองิ ณ วนัที ่9 พฤศจกิายน 2555  
  โดยทีร่าคาเชือ้เพลงิคา่กลางทีใ่ชใ้นการค านวณ มรีายละเอยีดดงัน้ี    

 ดเีซล     29.99  บาท/ลติร 
 ก๊าซธรรมชาต ิ   10.5   บาท/กโิลกรมั 
 ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว   12.95   บาท/ลติร 
 เบนซนิ    37.00   บาท/ลติร 
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รปูท่ี 2 ผลกำรประหยดัพลงังำนหลงัจำกจบโครงกำรฯ 
 

การเขา้ใหค้ าปรกึษาของผูเ้ชีย่วชาญแก่บรษิทัผูป้ระกอบการขนส่งพบว่าในแต่ละบรษิทัผูป้ระกอบ
ธุรกจิขนส่งเมื่อด าเนินตามมาตรการต่างๆ นัน้จะมผีลการประหยดัทีไ่ม่เท่ากนัทัง้นี้ขึน้อยู่กบัหลายๆ ปัจจยั
ประกอบกนั ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการขบัขีร่ถ เกณฑ์ความเรว็มาตรฐานที่บรษิัทก าหนด นโยบายการ
ขนส่งของแต่ละบรษิทั จนไปถงึรถที่เลอืกใช ้ ซึ่งไดส้รุปมาตรการที่เกบ็ขอ้มูลการประหยดัพลงังานได ้ดงั
ตารางที่ 1 ปัญหาที่เกิดกับกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดการปรบัปรุงทางด้าน วิศวกรรมและ
เทคโนโลยเีป็นหลกั ทัง้น้ีหากพจิารณาจากกราฟแสดงความสมัพันธ์ของระดบัความยากในการปรบัปรุง 
เปรยีบเทียบกบัระดบัการลงทุน และระดบัผลตอบแทนของประเภทมาตรการทัง้ 4 ด้าน ดงัรูปที่ 3 แล้ว 
พบว่ามสีาเหตุหลกัมาจากระดบัความยากในการด าเนินการ และต้องมกีารลงทุนสูง ท าใหผู้ป้ระกอบการ
สว่นใหญ่จงึอยูร่ะหว่างการตดัสนิใจ ซึง่หากมองการปรบัปรุงดา้นการบรหิารจดัการทีส่ามารถปรบัเปลีย่นได้
ในทนัทซีึง่มาตรการสว่นใหญ่ไมอ่าศยัเงนิลงทุนท าใหผู้ป้ระกอบการตดัสนิใจไดง้า่ยขึน้  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงช่วงผลประหยดั, ค่ำเฉล่ียในมำตรกำรท่ีประสบผลส ำเรจ็ในโครงกำรฯ 

 
หมำยเหต ุ 1. รอ้ยละของผลการประหยดัเชือ้เพลงิเป็นผลการประหยดัทีเ่กดิขึน้ภายใตปั้จจยัการ

ด าเนินงานของบรษิทันัน้ๆ อาจใชเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการดแูนวโน้มผลการประหยดัได ้แต่ไม่
สามารถใชอ้า้งองิเป็นคา่มาตรฐานได ้
2. รายละเอยีดมาตรการต่างๆ ไดร้วบรวมอยูใ่น "คูม่อืเผยแพรค่วามรูใ้นการพฒันาระบบ
บรหิารจดัการขนสง่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน" ตาม ภาคผนวก ก 
 

จากตารางที่ 1 แสดงถึงการจดักลุ่มประเภทมาตรการเดียวกนัของผู้ประกอบการทัง้ 104 ราย 
พบว่ามาตรการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี มีช่วงผลการประหยดัเชื้อเพลิงอยู่ที่ 0. 04 ถึง 14.52 % 
(ค่าเฉลีย่ 13.00 %) มาตรการดา้นบรหิารจดัการมชี่วงผลการประหยดัเชือ้เพลงิที ่0.22 ถงึ 37 % (ค่าเฉลีย่ 
13.00 %) มาตรการด้านการขบัขีม่ชี่วงผลการประหยดัเชื้อเพลงิที่ 0.09 ถึง 26.20 % (ค่าเฉลี่ย 5.89 %) 
และมาตรการทางด้านการสรา้งทมีงานมผีลการประหยดัที่ 0.17 ถึง 12.00 % (ค่าเฉลี่ย 2.62 %) ซึ่งหาก
พจิารณาจากผลการประหยดัเชือ้เพลงิเฉลีย่พบว่ามาตรการดา้นบรหิารจดัการส่งผลใหเ้กดิการประหยดัสูง
ที่สุด รองลงมาคอืมาตรการด้านวศิวกรรมและเทคโนโลย ีมาตรการด้านการขบัขี่ และมาตรการด้านการ
สรา้งทมีงาน ตามล าดบั  

หากพจิารณาเป็นรายมาตรการพบว่ามาตรการทีม่คี่าเฉลี่ยผลการประหยดัสูงที่สุด (29.31 %) คอื 
การจดัท าแผนการซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance) และการตรวจเช็ครถประจ าวนั ซึ่งมี
ช่วงการประหยดัเชื้อเพลงิที่ 0.24 ถงึ 37.00 % รองลงมาคอื การบรหิารการขนส่งเพื่อลดการขนส่งเที่ยว
เปล่า (Back Haul) (15.38 %) และการจดัท าแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 
และอบรมการขบัขีเ่พือ่การประหยดัพลงังานและความปลอดภยั (13.15 %) ตามล าดบั ท าใหม้ผีลประหยดัที่
เกดิขึน้ภายในโครงการแบ่งไดต้ามสดัสว่นของการใหค้ าปรกึษาทัง้ 4 ดา้นได ้ดงัแสดงในตารางที ่2 

min max

0.09 10.00 5.05

0.15 5.67 2.91

0.12 14.52 7.32

0.04 6.69 3.37

14.14 16.62 15.38

0.38 18.79 9.59

0.22 16.62 8.42

0.24 37.00 18.62

0.09 26.20 13.15

0.20 1.15 0.68

0.14 5.00 2.57

0.36 13.96 7.16

0.50 10.00 5.25

0.17 12.00 6.09

การจดัท าแผนการซ่อมบ ารุงเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance) และการตรวจเชครถประจ าวนั

การศกึษาแหล่งทีต่ ัง้ศนูยก์ระจายสนิคา้ (Small Hub) n/a
พจิารณายา้ยส านกังานและลานจอดรถ (Truck Terminal)

ประเภทมาตรการ รายช่ือแนวทางการประหยดัพลงังาน
ผลประหยดั (%)

% เฉล่ีย

การใชร้ะบบ GPS ควบคุมพฤตกิรรมการขบัขีข่องพนกังานขบัรถ และบรหิารงานขนส่ง

การเปลีย่นยางผา้ใบเป็นยางเรเดยีล เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใชเ้ชือ้เพลงิ

การควบคุมลมยางใหไ้ดม้าตรฐานตามทีบ่รษิทัผูผ้ลติก าหนด

การตดิตัง้อุปกรณ์เพื่อผลทาง Aero Dynamic

วศิวกรรม และเทคโนโลยี

การสรา้งทมีงาน
การพฒันาจดัตัง้ทมีงานขึน้ภายในองคก์ร และการสรา้งแรงจงูใจในการลดพลงังาน

การส ารวจ และวเิคราะหส์ภาพเสน้ทางการเดนิรถ ร่วมกบัขอ้มลูสนิคา้ทีต่อ้งส่ง เพื่อก าหนดเสน้ทางทีเ่หมาะสม

n/a

การขบัขี่

อบรมการขบัขีเ่พื่อการประหยดัพลงังานและความปลอดภยั

ตรวจเชค็สภาพความพรอ้มของผูข้บัขี ่และสภาพรถยนต์ก่อนการขบัขี่

ไมต่ดิเครือ่งยนต์ทิง้ไวโ้ดยไมจ่ าเป็น 

ก าหนดเกณฑ ์KPI ประสทิธภิาพการขบัขี่

การปรบัเปลีย่นประเภทเชือ้เพลงิรถขนส่ง และขนาดก าลงัเครือ่งยนต์ n/a

การบรหิารจดัการ

การบรหิารการขนส่งเพื่อลดการขนส่งเทีย่วเปล่า (Back Haul)

มกีารบนัทกึและวเิคราะหปั์ญหาดา้นตน้ทุนขนส่ง

การจดัท า Utilization ของรถยนต์ขนส่ง



สรุปผูบ้รหิาร 
รายงานความกา้วหน้าโครงการสง่เสรมิระบบบรหิารจดัการขนสง่เพือ่การประหยดัพลงังาน ฉบบัสดุทา้ย 6 

 ตำรำงท่ี 2 แสดงตวัเลขผลประหยดัและเปอรเ์ซน็ตท่ี์เกิดขึน้ในโครงกำรฯ  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 3 แสดงควำมสมัพนัธข์องระดบัควำมยำกในกำรปรบัปรงุ 
 เทียบกบัระดบักำรลงทุน และระดบัผลตอบแทนของประเภทมำตรกำรทัง้ 4 ด้ำน 

 
 นอกจากน้ี ตามจากรปูที ่3 แต่หากมองถงึศกัยภาพในการประหยดัส าหรบัมาตรการทีม่แีผนจะ
ด าเนินการในอนาคตนัน้ มาตรการวศิวกรรมและเทคโนโลยเีป็นมาตรการในดา้นทีใ่หผ้ลประหยดัมากทีส่ดุ
นัน่มาจากสาเหตุทีต่อ้งใชเ้งนิลงทุนคอ่นขา้งสงู เชน่ น าระบบ GPS น ามาใชค้วบคมุพฤตกิรรมการขบัขี,่ 
การเปลีย่นยางผา้ใบมาใชย้างเรเดยีล และการเปลีย่นรถขนสง่ใหเ้ป็นรุน่ใหมท่ดแทนรถทีม่สีภาพเก่า
เน่ืองจากลดคา่ใชจ้่ายในสว่นของการบ ารุงรกัษาทีค่อ่นขา้งสงู มาตรการต่างๆเหล่าน้ีลว้นตอ้งการเงนิลงทุน
ทัง้สิน้จงึท าใหผ้ลประหยดัทีต่ามมาสงูตามเทคโนโลยแีละจ านวนเงนิลงทุน 
  

3. สรปุผลกำรจดัเย่ียมชม / ดงูำน ด้ำนกำรประหยดัพลงังำนในภำคกำรขนส่ง3. สรปุผลกำรจดัเย่ียมชม / ดงูำน ด้ำนกำรประหยดัพลงังำนในภำคกำรขนส่ง  

 กจิกรรมภายใตโ้ครงการทีจ่ดัใหม้กีารเยีย่มชมสถานประกอบการทีม่รีะบบบรหิารจดัการดเีด่น โดย
ได้ก าหนดให้มีการเยี่ยมชม 2 ครัง้ แบ่งเป็นการเยี่ยมชมในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และสถาน
ประกอบการขนาดกลาง เพื่อแบ่งใหผู้ป้ระกอบการที่เขา้ร่วมโครงการจ านวน 104 แห่ง ไดเ้ขา้เยีย่มชมใน
สถานประกอบการที่มีขนาดเหมาะสมกบัตนเอง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัตนเองได้ในอนาคต 

ผลประหยดัในมาตรการทีแ่ลว้เสรจ็ ผลประหยดัในมาตรการทีเ่ป็นศกัยภาพ คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์

1. ดา้นวศิวกรรมและเทคโนโลย ี 2.02 2.92 40.05

2. ดา้นการบรหิารจดัการ 1.90 1.95 31.28

3. ดา้นการอบรมการขบัขี่ 2.20 0.06 18.30

4. ดา้นการสรา้งทมีงาน 1.18 0.10 10.36

ผลรวม 7.30 5.03 100

ผลประหยดัในดา้นต่างๆ ในโครงการฯ
สถานะผลประหยดัหลงัจากด าเนินโครงการฯ (ktoe)
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เบื้องต้นได้ก าหนดเกณฑ์ในการแบ่งด้วยจ านวนรถยนต์ 22 คัน โดยหากมากกว่า 22 คันจะ แบ่งเป็น
ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ และ น้อยกวา่ 22 คนัจะแบ่งเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลาง  
 

 ส าหรบักลุ่มเป้าหมายในการขอความอนุเคราะหเ์พื่อเขา้เยีย่มชมระบบบรหิารจดัการขนสง่ดเีด่นนัน้ 
สถาบนัพลงังานฯ ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการที่ได้รบัรางวลัดีเด่นในด้านการขนส่ ง และ
พลงังาน รวมถงึผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ทีม่รีะบบบรหิารจดัการทีด่ ีซึง่ คณะท างานโครงการฯ ไดพ้จิารณา
ใหล้ าดบัความส าคญักบัผูป้ระกอบการที่ไดร้บัรางวลั LTM Award เป็นหลกั เน่ืองจากไดร้บัรางวลัจากการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ข้อก าหนดของโครงการ LTM เป็นอย่างดี ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
ผูป้ระกอบการที่เขา้ร่วมโครงการฯ  ดงันัน้ สถาบนัพลงังานฯ จงึไดป้ระสานงานกลุ่มบรษิทัร่วมกจิรุ่งเรอืง 
จ ากดั  และ บรษิทั ขา้ว ซ.ีพ.ี จ ากดั (โรงงานขา้วนครหลวง) เพื่อตดิต่อประสานงานขอความอนุเคราะหเ์พื่อ
เขา้เยีย่มชม อย่างไรกต็ามจากการประสานงานพบว่า บรษิทั ขา้ว ซ.ีพ.ี จ ากดั (โรงงานขา้วนครหลวง) ไม่
สะดวกใหเ้ขา้เยีย่มชมเน่ืองจากโรงงานมกีารปิดปรบัปรุง คณะท างานจงึเสนอรายชื่อเพิม่เตมิคอื บรษิทั ดชั
มลิค ์จ ากดั และบรษิทั สมชายทรานสปอรท์ จ ากดั และจากการประสานงานพบว่าทัง้ 2 แห่ง ไม่สะดวกให้
เขา้เยีย่มชมเช่นกนั เน่ืองจากบรษิทัอยูใ่นช่วงมภีาระงานมาก อย่างไรกต็าม ส าหรบักจิกรรมเยีย่มชมดูงาน
นัน้ไดจ้ดัไปแลว้ตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้คอืที ่กลุ่มบรษิทัรว่มกจิรุง่เรอืง โดยมสีรปุผลการจดัดงัน้ี  
 

ตำรำงท่ี 1 ก ำหนดกำรเข้ำเย่ียมชม 
ล ำดบั ช่ือสถำนประกอบกำร ก ำหนดกำรจดัเย่ียมชม / ดงูำน 

1 กลุ่มบรษิทัรว่มกจิรุง่เรอืง วนัพุธที ่13 มนีาคม 2556 

2 บรษิทั ขา้ว ซ.ีพ.ี จ ากดั (โรงงานขา้วนครหลวง) ไมส่ะดวกใหเ้ขา้เยีย่มชม 

3 บรษิทั ดชัมลิค ์จ ากดั ไมส่ะดวกใหเ้ขา้เยีย่มชม 

4 บรษิทั สมชายทรานสปอรท์ จ ากดั ไมส่ะดวกใหเ้ขา้เยีย่มชม 

 
 เมื่อวนัพุธที่ 13 มนีาคม 2556 ที่ผ่านมา สถาบนัพลงังานฯ ไดจ้ดักจิกรรมเยีย่มชมผูป้ระกอบการ
ดเีด่นที่ กลุ่มบรษิัทร่วมกิจรุ่งเรอืง โดยมผีู้สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว 30 คน ดงัแสดงในรูปที่ 3  โดย
ไดร้บัเกยีรตจิาก คุณอรณัย ์ศรีสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบติักำรฯ กล่าวต้อนรบัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม
เยี่ยมชมและดูงานด้านการประหยดัพลงังานในสาขาขนส่ง พร้อมทัง้น าเสนอผลส าเรจ็จากการเข้าร่วม
โครงการส่งเสรมิระบบบรหิารจดัการขนส่งเพื่อการประหยดัพลงังาน (LTM) ซึ่งทางกลุ่มบรษิทัฯ ไดด้ าเนิน
มาตรการการประหยดัพลงังานฯ ทัง้สิน้ 5 มาตรการ ดงัน้ี 

 การอบรมการขบัขีป่ลอดภยั และประหยดัพลงังาน 
 เชค็สภาพรถประจ าวนั 
 การใช ้GPS ควบคุมความเรว็  การออกเสน้ทาง การเสยีเวลา และเวลาปฏบิตังิาน 
 มรีะเบยีบปฏบิตักิารซ่อมบ ารุง 
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 อบรมทมีงาน จากวทิยากรผูช้ านาญการเพื่อเป็นแนวทางในการวเิคราะห์ขอ้มูลจาก GPS ต่อไป
อยา่งถูกตอ้ง ถูกตอ้ง เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดจากการลงทุนโดยการน าเทคโนโลยมีาใช ้

 

โดยจากการรวบรวมแบบประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมงานสมัมนา พบว่าผลการประเมนิ
ทางดา้นรายละเอยีดของกจิกรรมฯ มผีลการประเมนิเฉลีย่อยู่ทีร่ะดบั 4.60 หรอื 92 % ซึ่งถอืว่าอยู่ในระดบั
คะแนนทีส่งูมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 3 กิจกรรมเย่ียมชมผูป้ระกอบกำร ณ กลุ่มบริษทัร่วมกิจรุ่งเรือง 
 
 

4. 4. สรุปผลกำรสรุปผลกำรจัดท ำ "คู่ มือเผยแพร่ควำมรู้ในกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรขนส่งเพ่ือเพ่ิมจัดท ำ "คู่ มือเผยแพร่ควำมรู้ในกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรขนส่งเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรใช้พลงังำน"ประสิทธิภำพกำรใช้พลงังำน"  
 

 จากกจิกรรมภายใตโ้ครงการฯ ทีก่ าหนดใหม้กีารรวบรวมแหล่งความรูภ้ายในโครงการฯ เป็น "คู่มือ

เผยแพร่ควำมรู้ในกำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรขนส่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลงังำน" เพื่อ

เผยแพร่ใหก้บัผูป้ระกอบการทัง้ที่เขา้ร่วมโครงการฯ และไม่ได้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าไปศกึษา และ

ประยุกต์ใชก้บัหน่วยงานของตนเองไดด้ว้ยตนเองไดต้่อไป สถาบนัพลงังานฯ ไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูล

จากแหล่งความรูต้่างๆ ร่วมกบัความรูท้ี่ได้รบัระหว่างการด าเนินโครงการฯ โดยมรีายละเอยีดเน้ือหาพอ

สงัเขปดงัน้ี 

o บทที่ 1 จะกล่าวถงึเน้ือหาสาระในการด าเนินโครงการส่งเสรมิระบบบรหิารจดัการขนส่งเพื่อ

การประหยดัพลงังาน (พ.ศ. 2555) Logistics and Transport Management, LTM ซึง่เป็นการ

ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินหาแนวทางการปรบัปรุงใน 4 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรมและ

เทคโนโลยี ด้านบริหารจดัการ ด้านการขบัขี่ และด้านการสร้างทีมงาน เพื่อวางแผนการ

ปรบัปรงุใหก้บัผูป้ระกอบการทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 



สรุปผูบ้รหิาร 
รายงานความกา้วหน้าโครงการสง่เสรมิระบบบรหิารจดัการขนสง่เพือ่การประหยดัพลงังาน ฉบบัสดุทา้ย 9 

o บทที่ 2 เป็นการแนะน าพืน้ฐานการขบัขีท่ ัง้ในดา้นกฎหมาย ดา้นการขบัขีเ่พื่อความปลอดภยั 

ดา้นการขบัขีเ่พื่อการประหยดัพลงังาน และในดา้นการตรวจสอบรถยนตเ์บือ้งตน้ไดด้ว้ยตนเอง 

ซึ่งพนักงานขบัรถยนต์ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีผลโดยตรงในทุกด้าน ดังนัน้หากพัฒนา

พฤตกิรรมการขบัขีเ่พือ่สรา้งจติส านึกทีด่ใีนทุกๆ ดา้นจะชว่ยสง่เสรมิใหล้ดทัง้อุบตัเิหตุ และการ

ใชพ้ลงังานได ้

o บทที ่3 กล่าวถงึ เทคโนโลย ีและนวตักรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการประหยดัพลงังานใน

ดา้นการขนสง่ ซึง่เป็นเทคโนโลยเีบือ้งตน้ในดา้นยางรถยนต์, ดา้นอุปกรณ์ลดแรงตา้นลม, ดา้น 

GPS และดา้นระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อบรหิารงานขนสง่ใหม้ปีระสทิธภิาพ รวมถงึเทคโนโลยี

อื่นๆ ที่ผูป้ระกอบการต้องศกึษาเพิม่เตมิอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึเทคโนโลยตี่างๆ เหล่าน้ีต้อง

ด าเนินการควบคู่ไปกบัการเสรมิสรา้งความรูใ้หก้บับุคลากรใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างถูกต้อง 

และมปีระสทิธภิาพ 

o บทที่ 4 เป็นการรวบรวมแนวทางการปรบัปรุงเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ดา้น คอื ดา้นวศิวกรรมและเทคโนโลย ีดา้นบรหิารจดัการ ดา้นการขบัขี ่และดา้น

การสรา้งทมีงาน  
 

5. 5. สรปุงำนสรปุงำนสมัมนำเผยแพร่ผลส ำเรจ็จำกกำรด ำเนินโครงกำรสมัมนำเผยแพร่ผลส ำเรจ็จำกกำรด ำเนินโครงกำรฯฯ 
สถาบนัพลงังานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จดัใหม้งีานสมัมนาเผยแพร่

ผลส าเรจ็จากการด าเนิน “โครงการส่งเสรมิระบบบรหิารจดัการขนส่งเพื่อการประหยดัพลงังาน (พ.ศ. 2555) 
(Logistics and Transport Management; LTM)” เพื่อเผยแพร่แนวทางการประหยดัพลงังานในสาขาขนส่ง
ใหก้บัผูป้ระกอบการสามารถน าไปประยกุตใ์ชด้ว้ยตนเองได ้โดยไดร้บัการสนบัสนุนจาก กองทุนเพือ่สง่เสรมิ
การอนุรกัษ์พลงังาน ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน ในวนัองัคารที ่21 พฤษภาคม 
2556 ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู ชัน้ 2 โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอรด์ ซึง่มผีูใ้หค้วามสนใจเขา้รว่มงานสมัมนา
ฯ ทัง้สิน้ 259 คน โดยไดร้บัเกยีรตจิากท่านสทิธโิชต ิวนัทวนิ ผูอ้ านวยการส านักนโยบายอนุรกัษ์พลงังาน
และพลงังานทดแทน ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กล่าวเปิดงานสมัมนา โดยภายในงานจดัใหม้กีาร
เสวนาเพื่อเผยแพร่แนวทางผลส าเรจ็ที่เกดิจากการด าเนินโครงการฯ รวมถงึจดัใหม้บีูธเผยแพร่นวตักรรม 
และเทคโนโลยตี่างๆ ในการประหยดัพลงังานของภาคการขนสง่ อกีดว้ย 
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รปูท่ี 4 สมัมนำเผยแพร่ผลส ำเรจ็จำกกำรด ำเนินโครงกำร 
 

66. . สรปุผลกำรด ำเนินโครงกำรเทียบกบัตวัช้ีวดัควำมส ำเรจ็ของโครงกำรฯสรปุผลกำรด ำเนินโครงกำรเทียบกบัตวัช้ีวดัควำมส ำเรจ็ของโครงกำรฯ  

 จากแผนงานของโครงการที่ก าหนดตวัชี้วดัผลส าเรจ็ของโครงการ 3 ประเด็นหลกัๆ คอื จ านวน

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่น้อยกว่า 100 บริษัท ซึ่งจากผลการด าเนินโครงการพบว่ามี

ผูป้ระกอบการสนใจเขา้รว่มโครงการจ านวนมากกว่าทีก่ าหนด จงึคดัเลอืกเขา้รว่มโครงการกว่า 104 บรษิทั 

โดยตัง้เป้าหมายว่าจะสามารถประหยดัพลงังานรวมไดม้ากกว่า 5 ktoe ซึง่ผลจากการเขา้ใหค้ าปรกึษาและ

วดัผลการประหยดัพลงังานพบว่าสามารถประหยดัพลงังานได้กว่า 7.302 ktoe และมศีกัยภาพทีจ่ะสามารถ

ประหยดัพลงังานไดใ้นอนาคตหากผูป้ระกอบการด าเนินการปรบัปรุงตามแผนงานทีว่างไวอ้กี 5.029 ktoe 

โดยผลส าเรจ็ที่ได้รบัระหว่างด าเนินโครงการจะถูกรวบรวมเป็น “คู่มอืเผยแพร่ความรู้ในการพฒันาระบบ

บรหิารจดัการขนสง่เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน” เพื่อเผยแพรค่วามรูใ้หก้บัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ 

โดยทัง้หมดนัน้มผีลสรปุการด าเนินโครงการ หากเทยีบกบัเป้าหมายทีว่างไว ้ไดต้ามตารางที ่2 

ตำรำงท่ี 2 สรปุผลกำรด ำเนินโครงกำรเทียบกบัดชันีช้ีวดัผลส ำเรจ็ของโครงกำรฯ 

ล ำดบั ดชันีช้ีวดัผลส ำเรจ็ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ เป้ำหมำย 
ผลลพัธท่ี์ได้จำกกำร
ด ำเนินโครงกำรฯ 

1 จ านวนผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ 100 บรษิทั 104 บรษิทั 

2 เป้าหมายการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิทีค่าดวา่จะลดได ้ 5 ktoe 7.302 ktoe 

3 จดัท า “คูม่อืเผยแพรค่วามรูใ้นการพฒันาระบบบรหิาร
จดัการขนสง่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน” 

แจกในงานสมัมนา
ปิดและผูท้ีส่นใจ 

แจกในงานสมัมนาปิด 
จ านวน 250 เล่ม 

 

77. ปัญหำอปุสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข. ปัญหำอปุสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข  

o ผู้ประกอบการถอนตวัจากการเขา้ร่วมโครงการฯ (ผู้ประกอบการขอถอนตวัจากโครงการฯ รวม
ทัง้หมด 18 แห่ง) เน่ืองจากตดิภาระงานที่เพิม่มากขึน้ รวมถงึมบีุคลากรไม่เพยีงพอต่อการด าเนิน
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กิจกรรมร่วมกบัโครงการฯ โดยจากจ านวนผู้ประกอบการที่ขอถอนตวัจากโครงการจ านวนมาก 
สถาบนัพลงังานฯ จงึด าเนินการเปิดรบัสมคัรผูป้ระกอบการเพิม่เตมิเพื่อทดแทนผูป้ระกอบการทีข่อ
ถอนตวัดงักล่าว 

o การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันพลังงานฯ และ
ผูป้ระกอบการเกดิความล่าชา้ เน่ืองจากเอกสารสูญหายระหว่างกระบวนการลงนาม จงึต้องจดัท า 
MOU ฉบบัใหมจ่ดัสง่ใหผู้ป้ระกอบการ 

o ผูป้ระกอบการแจง้เลื่อนก าหนดการเขา้ใหค้ าปรกึษา เน่ืองมาจากตดิภารกจิภายในบรษิทัเอง ส่งผล
ต่อแผนงานการเขา้ใหค้ าปรกึษา อย่างไรกต็าม สถาบนัพลงังานฯ ไดเ้ขา้ใหค้ าปรกึษาจนครบถว้น
ตามระยะเวลาทีโ่ครงการฯ ก าหนด 

o ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ หลายแห่งไมไ่ดม้กีารจดัเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนส่งของตนเอง 
เช่น ข้อมูลการใช้พลงังานเชื้อเพลิง, ข้อมูลระยะทางในการขนส่ง เป็นต้น ท าให้ไม่มีข้อมูลที่จะ
สามารถน ามาใชว้เิคราะหห์าแนวทางการประหยดัพลงังานเบือ้งตน้ได้ ผูเ้ชีย่วชาญตอ้งใชร้ะยะเวลา
ระหว่างการเขา้ใหค้ าปรกึษาแนะน าแนวทางการรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห ์โดยอนาคตอาจ
ปรบัปรุงแนวทางการใหค้ าแนะน าการเกบ็ข้อมูล ใหบุ้คลากรของผูป้ระกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
เขา้มาท าความเขา้ใจ และศกึษาการเก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนผูเ้ชี่ยวชาญเขา้ใหค้ าปรกึษาเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพการเขา้ใหค้ าปรกึษา 

o การด าเนินกจิกรรมเยีย่มชมในสถานประกอบการทีไ่ดร้บัรางวลัดเีด่นในดา้นบรหิารจดัการเพื่อการ
ประหยดัพลงังาน เกดิความล่าช้า ทัง้น้ีเน่ืองจากอยู่ในช่วงที่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ติดภาระงาน
ของบรษิทัเองทีม่มีากขึน้ รวมถงึบางแหง่อยูร่ะหวา่งการปิดซ่อมแซมจงึไมส่ะดวกใหเ้ขา้เยีย่มชม 

o ผูป้ระกอบการด าเนินการปรบัปรงุตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญไดไ้มค่รบถว้น สบืเนื่องมาจากเวลา
ในการเขา้ใหค้ าปรกึษามจี ากดัท าใหต้้องเสนอแนะมาตรการบางส่วนเป็นแผนงานการปรบัปรุงใน
อนาคต 


