เอกสารสรุปการประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การระดมความคิ ดเห็นเพื่อทบทวนปรับปรุง
แผนปฏิ บตั ิ การอนุรกั ษ์พลังงานในภาคการขนส่ง

จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
สนับสนุนโดย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

12 กันยายน 2560
โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn, กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนี้ จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.)กระทรวง
พลังงาน ด้วยความร่วมมือจากสหพันธ์การขนส่ง ทางบกแห่งประเทศไทย (Land Transport Federation of
Thailand: LTFT) สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ( The European Union: EU) และองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn,
กรุงเทพฯ โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 41 คน จากหน่วยงานรัฐบาล เอกชน และสถาบันวิชาการทีม่ คี วาม
เกีย่ วข้องกับภาคการขนส่ง
การประชุมครัง้ นี้ เป็ นแนวทางการหารือกรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่ วยงาน
วิชาการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคการขนส่ง ภายใต้แนวทางและมาตรการของ
แผนปฏิบตั กิ ารอนุ รกั ษ์พลังงาน 5 ปี (2560-2564) กระทรวงพลังงาน โดยสรุปกรอบความร่วมมือใน 3 ด้าน
ดังนี้
ด้านที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมการขับขี่รถบรรทุกอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการฝึ กอบรม
ให้แก่พนักงานขับรถบรรทุก รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้าง
ด้านที่ 2 การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการใช้น้ามันจากภาคการขนส่ง (Monitoring and Evaluation)
ด้านที่ 3 การจัดทามาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานของเทคโนโลยีต่างๆ ในอุตสาหกรรมรถบรรทุก
ทัง้ นี้ เพื่อให้การหารือเรื่องกรอบความร่ว มมือ ระหว่างหน่ ว ยงานทัง้ 3 ฝ่ ายมีประสิทธิภาพและ
น าไปสู่ แ ผนกิ จ กรรมเพื่อ มุ่ ง ผลสัม ฤทธิ ์ (Result-Based Management) การประชุ ม ครัง้ นี้ จ ัด ขึ้น เพื่อ
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อทาความเข้าใจกรอบความร่วมมือและแผนงานกิจกรรมและข้อตกลงในการดาเนินกิจกรรม
2. วางแผนกิจกรรมแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์และกลยุทธ์ในการดาเนินกิจกรรมในระยะ 18 เดือน
3. ระดมความคิดเห็นจากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) เพื่อจัดทากรอบแผนงานให้ครอบคลุมและ
ชัดเจนมากขึน้

กาหนดการประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การระดมความคิ ดเห็นเพื่อทบทวนปรับปรุง
แผนปฏิ บตั ิ การอนุรกั ษ์พลังงานในภาคการขนส่ง
วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมช่องนนทรี ชัน้ 12 โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn, กรุงเทพฯ
เวลา

หัวข้อ

วิ ทยากร

08.30-09.00 ลงทะเบียน
กล่าวเปิ ดงาน โดย นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์
ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานภาคประชาชนและธุรกิจ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
สานักส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
09.00-09.15
แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น
กระทรวงพลังงาน และ GIZ
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
โดย นางสาววิ ลาสิ นี ภูนุชอภัย ผูอ้ านวยการโครงการ GIZ
09.15-09.25 แนะนาผูเ้ ข้าร่วมการประชุมและวิทยากรกระบวนการ
ดร. ปั ญจพร เวชยันต์ววิ ฒ
ั น์
นาเสนอแผนปฏิบตั กิ ารอนุรกั ษ์พลังงาน 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เฉพาะภาคการขนส่ง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
09.25-09.40 โดย นายบวรพงษ์ สุนิภาษา
และอนุรกั ษ์พลังงาน
นักวิ เคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
สถานการณ์ปัจจุบนั เกีย่ วกับการฝึกอบรมการขับรถบรรทุกอย่างมีประสิทธิภาพ การ
สหพัน ธ์ ก ารขนส่ ง ทางบก
09.40-10.00 ติดตามประเมินผล และเทคโนโลยีรถบรรทุก
แห่งประเทศไทย (LTFT)
โดย ดร. ชุมพล สายเชื้อ เลขาธิการ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมกลุ่ม 1 : ระดมสมองกรอบกิจกรรม, รายละเอียดกิจกรรม, การวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap) และแนวทางการลดช่องว่าง
ด้านที ่ 1 การพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมการขับ รถบรรทุกอย่างมีประสิทธิภ าพ
และจัด การฝึ ก อบรมให้แ ก่ พ นัก งานขับ รถ รวมทัง้ การประชาสัม พัน ธ์เ พือ่ สร้ า ง
10.15-11.30 ผลกระทบในวงกว้าง
กิจกรรมกลุ่ม
ด้านที ่ 2 การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการใช้น้ ามันจากภาคการขนส่ง
(Monitoring and Evaluation)
ด้านที ่ 3 การจัดทามาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานของเทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
อุตสาหกรรมรถบรรทุก
11:00-12:00 นาเสนอผลการระดมสมองของแต่ละกลุ่ม

ผูแ้ ทนกลุ่ม

12:00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-14.00

กิจกรรมกลุ่ม: บทบาทและความรับผิดชอบของหน่ วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องและ
กิจกรรมกลุ่ม
แนวทางความร่วมมือ

14.00-14.15 พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-15.30 กิจกรรมกลุ่ม: ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม ทรัพยากร และการประเมินความเสีย่ งเบือ้ งต้น กิจกรรมกลุ่ม
15.30-16.00 นาเสนอผลการระดมสมองของแต่ละกลุ่ม
ผูแ้ ทนกลุ่ม
16.00-16.30 สรุปผล, ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานต่อไป และกล่าวปิ ดงาน
หมายเหตุ: วิทยากรกระบวนการโดย ดร. ปั ญจพร เวชยันต์ววิ ฒ
ั น์

GIZ

ช่วงที่ 1 การนาเสนอแผนปฏิ บตั ิ การอนุรกั ษ์พลังงาน และสถานการณ์ ปัจจุบนั ของ 3 ประเด็นหลัก
เวลา 9:25-10:30 น.
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนี้ ดาเนินรายการโดย ดร. ปัญจพร เวชยันต์วิวฒ
ั น์ และรับหน้าที่เป็ น
วิทยากรกระบวนการหลักของการประชุมครัง้ นี้
หัวข้อที่ 1 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิ บตั ิ การอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2564
นายวัชริ นทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงานภาคประชาชนและธุรกิจ
สานักส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงาน ประธานการประชุมครัง้ นี้ได้กล่าวเปิ ดการประชุมโดยเน้นข้อความสาคัญ
เกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงพลังงานและแผนการอนุ รกั ษ์พลังงงาน ดังนี้ การอนุ รกั ษ์พลังงานในภาคการ
ขนส่ง เกิดจากแผนอนุรกั ษ์พลังงาน โดยกระทรวงพลังงานมีบทบาทหน้าทีใ่ นการส่งเสริมการใช้พลังงานและ
การจัดหาพลังงานอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนอนุ รกั ษ์
พลังงานปี พ.ศ. 2558-2579 ซึง่ มีมาตรการการอนุรกั ษ์พลังงาน 10 มาตราการ
1 ใน 10 มาตรการ คือ มาตรการการอนุ รกั ษ์ พลังงานในภาคการขนส่ ง มี 11 มาตราการย่อ ย
ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่
1. กลุ่มโครงสร้างทางการเงินและภาษี เช่น ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ เงินสนับสนุ นต่าง ๆ เงินอุดหนุ น
การปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ในภาคการขนส่ง การส่งเสริมการบริหารจัดการระบบข้อมูลการขนส่งต่างๆ
2. กลุ่มการส่งเสริมประสิทธิภาพการขนส่ง เช่น การขับรถเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง (Eco-Driving) การ
บริหารจัดการการขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสาร การจราจรในเขตเมือง
3. กลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน การขนส่งน้ามันทางท่อ
สาหรับการการประชุมเชิงปฏิบตั ิการครัง้ นี้ มุ่งเน้ นมาตรการกลุ่ม 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการขนส่ ง
มุง่ เน้นผูป้ ระกอบการภาคการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งสินค้า ความมุง่ หวังของการจัดงานในวันนี้ คือ
1) การส่งเสริมการขับรถเพื่อประหยัดพลังงาน (Eco-Driving) การพัฒนาบุคลากรในภาคการขนส่ง
และโลจิสติกส์
2) มาตรการทีเ่ ป็ นมาตรฐาน ( Standard Measure) ในการขนส่งหรือส่งเสริมการบริหารจัดการขนส่ง
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ประเทศไทยยังมีความต้องการการพัฒนาเทคโนโลยีในเรือ่ งการขนส่ง
อย่างมาก เช่น เครือ่ งยนต์ โปรแกรม (Software) หรือ นวัตกรรมต่าง ๆ
การประชุมนี้ได้รบั การสนับสนุ นจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในด้าน
องค์ค วามรู้เ ชิงวิชาการเรื่อ งการขนส่ ง จากประเทศต่ างๆ ทัวโลก
่
ที่น่าสนใจ อย่างไรก็ต าม กระทรวง
พลังงานไม่ได้มุ่งทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตรการอบรมพนักงานขับรถบรรทุกฉบับใหม่ขน้ึ มา การประชุมในวันนี้จะ
ให้ขอ้ มูลสถานการณ์ปัจจุบนั ของการพัฒนาหลักสูตรและการจัดอบรม Eco-Driving ในรูปแบบและทิศทางใด
มีมมุ มองใดทีน่ ่ าสนใจ หรือสามารถนามาต่อยอดร่วมกันได้กบั กระทรวงอื่นๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานพนักงาน
ขับรถบรรทุกในประเทศไทย ข้อมูลทีไ่ ด้จากการหารือในการประชุมครัง้ นี้จะนาไปรวบรวม กลันกรอง
่
เพื่อหา

มาตราการในขัน้ ตอนต่อไปเพื่อจะส่งเสริมเรื่องการอนุ รกั ษ์พลังงานในภาคการขนส่งด้วยมาตรการอื่น ๆ เช่น
เงินสนับสนุ น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า หรือการบริการวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานของ พล.อ.อ.
ประจิน จันตองรองนายกรั
่
ฐมนตรีและประธานกรรมการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายด้านการอนุ รกั ษ์
พลังงานในภาคขนส่ง ได้รบั โจทย์สาคัญคือ ทาอย่างไรจะส่งเสริมมาตรฐานพนักงานขับรถในประเทศไทยให้
มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงานและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศได้ ในขณะเดียวกัน กระทรวงพลังงาน
ต้องหาช่องทางการส่งเสริมผูป้ ระกอบการในประเทศเพื่อผลักดันเป็ นระดับนโยบายของชาติต่อไป
นางสาววิ ลาสิ นี ภูนุชอภัย ผูอ้ านวยการโครงการ “ขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ทย่ี งยื
ั ่ นในอนุ ภูมภิ าค
ลุ่มแม่น้ าโขง” องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) กล่าวรายงานทีม่ าของการสนับสนุ น
การจัดประชุมครัง้ นี้ว่า GIZ กาลังดาเนินการจัดอบรมการขับรถเพื่อประหยัดเชือ้ เพลิง (Eco-Driving) ให้แก่
พนักงานขับรถบรรทุกในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม นอกจากนี้ ทางโครงการมีการสนับสนุ น
ข้อมูลเทคโนโลยีรถบรรทุกแก่ผู้ประกอบการเพื่อช่วยการในตัดสินใจการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่ อประหยัด
การใช้น้ามันเชือ้ เพลิง
มุ ม มองประเทศไทยที่ จ ะเสริม สร้ า งหลัก สู ต ร Eco-Driving ให้ เ ข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เ ป็ น
ผูป้ ระกอบการขนาดเล็กหรือกลาง หรือผูป้ ระกอบการทีส่ ามารถเข้าถึงหลักสูตรนี้ได้งา่ ยกว่า ดังนัน้ จึงจาเป็ น
ที่รฐั บาลจะต้องสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพของผู้ ประกอบการนี้ และจาเป็ นที่จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผล วัดคุณภาพการอบรมอย่างไร มีกลยุทธ์การดาเนินงานอย่างไร ซึง่ ขอความร่วมมือจากทุกท่าน
และทุกหน่ วยงานแลกเปลี่ยนข้อ มูล หลังจากนี้จะมีการนาไปจัดทาเป็ นเอกสารการประชุมเพื่อเป็ น แนว
ทางการดาเนินงานความร่วมมือในอนาคต
GIZ อาสาเป็ นตัวกลาง ทากระบวนการวางแผน เป็ นแผนปฏิบตั งิ านสาหรับหน่ วยงานที่ได้รบั การ
สนับสนุ นงบประมาณจะนาไปปฏิบตั งิ าน มีการกากับดูแล เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อผูใ้ ห้ทุน ผูป้ ฏิบตั งิ าน และเป็ นประโยชน์ต่อภาคการขนส่งในประเทศไทยมากทีส่ ุด
ดร. ปั ญจพร เวชยันต์ววิ ฒ
ั น์ สรุปกิจกรรมกระบวนการระดมสมอง แบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการขับรถบรรทุกอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการฝึกอบรมให้แก่
พนักงานขับรถ
ด้านที่ 2 การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการใช้น้ามันจากการฝึกอบรม (Monitoring and Evaluation)
ด้านที่ 3 การจัดทามาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานของเทคโนโลยีต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมรถบรรทุก
ก่ อ นเข้า สู่ กิจ กรรมการระดมสมอง การประชุ ม ครัง้ นี้ ไ ด้ร บั เกีย รติจ ากคุณ บวรพงษ์ สุนิภาษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงาน กรมพลังงานทดแทนและ
อนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานได้นาเสนอความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานและแผนงานด้าน
การขนส่ง รวมถึงรายละเอียดแผนปฏิบตั กิ ารอนุ รกั ษ์พลังงานปี พ.ศ. 2561-2564 ทีไ่ ด้นาเสนอทัง้ กิจกรรม
และเป้ าหมายในภาคการขนส่งต่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน (เอกสารประกอบหมายเลข 1)

ตารางที่ 1 รายละเอียดกิจกรรมและเป้ าหมายแผนปฏิบตั กิ ารอนุ รกั ษ์พลังงานปี 2461-2564
มาตรการ
EE7-1 ปรับโครงสร้างราคา
เชือ้ เพลิง
EE7-2 ภาษีสรรพสามิต &
Eco sticker, Eco car
EE7-3 ติดฉลากยางรถยนต์
EE7-4 การบริหารจัดการ
ขนส่ง (LTM)
EE7-5 การขับขีป่ ระหยัด
พลังงาน

EE7-6 เงินหมุนเวียน
EE7-7 เงินอุดหนุน
EE7-8 รถไฟฟ้ าขนส่ง
มวลชน
EE7-9 รถไฟทางคู่

กิ จกรรม

ผล
มูลค่าผล
งบประมาณ
ประหยัด ประหยัด
(ล้านบาท)
(ktoe)
(ลบ.)

Tracking ผลประหยัด (สนพ.)

-

50

750

Tracking ผลประหยัด (สนข, สศอ)

-

1,776

26,640

ทดสอบ ติดฉลาก และ Tracking ผลประหยัด (พพ.)
30
การนาร่องและขยายผลการบริหารจัดการขนส่ง
สินค้าและผูโ้ ดยสาร (LTM) และ Tracking ผล
280
ประหยัด(พพ.)
พัฒนาหลักสูตร สร้างครูสอน การสร้างมาตรฐาน
และเครือข่ายโรงเรียนสอนการขับขีป่ ระหยัด
196
พลังงาน และจัดฝึกอบรมคนขับ และ Tracking ผล
ประหยัด (พพ.)
ศึกษา นาร่อง ขยายผล และ Tracking ผล
ประหยัด (พพ.)
1,904
(เป้ าหมายสถานประกอบการขนาดใหญ่)
ศึกษา นาร่อง ขยายผล และ Tracking ผล
1,274.80
ประหยัด (พพ.) (เป้ าหมายสถานประกอบการ SME)
Tracking ผลประหยัด และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในการ
45
อนุรกั ษ์พลังงานในภาคขนส่ง (สนข.)
Tracking ผลประหยัด และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในการ
30
อนุรกั ษ์พลังงานในภาคขนส่ง (สนข.)

43

645

14.72

220.80

38

570

232.15

3,482.25

301.66

4,524.90

499

7,485

1,980

29,700

EE7-10 การขนส่งน้ามันทางท่อ การส่งเสริมการขนส่งน้ ามันทางท่อ
จัดทามาตรฐานยานยนต์ สถานีหวั จ่าย และ
EE7-11 รถยนต์ไฟฟ้ า (EV)
Tracking ผลประหยัด (สนพ.)
การจัดทาโมเดล tracking และอัพเดทข้อมูลการ
โครงการทีส่ นับสนุ นการ
อนุรกั ษ์พลังงานในภาคขนส่ง (พพ. สนข.) และ
ดาเนินงานมาตรการทัง้ ใน
การประชาสัมพันธ์
กลุ่มที่ 1, 2 และ 3
รวมถึงการศึกษาศักยภาพการอนุ รกั ษ์พลังงาน
ทางน้ าและทางอากาศ (พพ.)
รวมทัง้ หมด

-

-

64.89

70

1,050

287.50

-

-

4,112.19 5,004.53

75,067.95

หัวข้อที่ 2 สถานการณ์ปัจจุบนั ของ 3 ประเด็นหลัก
ดร. ชุมพล สายเชื้ อ เลขาธิการ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ผู้แทนภาคเอกชนนาเสนอ
สถานการณ์ปัจจุบนั เกีย่ วกับประเด็นทัง้ 3 ด้าน (เอกสารประกอบหมายเลข 2) สรุปข้อมูลได้ ดังนี้
ด้านที่ 1 หลักสูตรการอบรมการขับรถแบบประหยัดเชื้อเพลิง และการฝึ กอบรมการขับรถบรรทุกอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ผลของการทดสอบในบางโครงการ พบว่า ผลของพฤติกรรมของคนขับรถมีผลต่อการประหยัดการ
ใช้เชือ้ เพลิง
- หลักสูตรที่มอี ยู่ปัจจุบนั มีการพัฒนามาจากหลากหลายหน่ วยงาน เช่น กรมการขนส่งทางบก กรม
พัฒนาฝีมอื แรงงาน SCG โรงเรียนสอนรถบรรทุกเอกชน สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ฯลฯ
- หลักสูตรมีหลายมิติ เช่น การขับรถเชิงป้ องกันอุบตั ิเหตุ การขับรถประหยัดเชื้อเพลิง การบริการ
ลูกค้าตามความต้องการด้านต่างๆ (กรณีบริษทั ค่ายรถต่างๆ)
- เนื้อหาหลักทีพ่ บได้ในทุกหลักสูตร ได้แก่ เทคนิคการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ 8 ขัน้ ตอนก่อนออกรถ
จุดบอดของรถบรรทุก การตรวจเช็คเครื่องยนต์และสภาพรถยนต์ ความรูเ้ กี่ยวกับยางและการดูแล
รักษา ข้อควรระวังเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ รวมถึงมาตรการการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ
- การอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
- แรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโลจิสติกส์ โดยเฉพาะคนขับรถบรรทุก เรื่องการอบรมไม่
เพียงพอ ในบางบริษทั ได้จดั ให้มกี ารแข่งขันหรือการประกวดทักษะการขับรถบรรทุก เพื่ อยกระดับ
มาตรฐานและชื่อเสียงของคนขับรถบรรทุก
ด้านที่ 2 การติดตามประเมินผล
- วิธกี ารเก็บข้อมูล หรือติดตามผลการขับรถ มีความหลากหลาย เช่น แบบบันทึก (logbook), กล่องดา
(black box), ระบบ GPS, อ่านค่าจากไม้บรรทัด, อุปกรณ์ telematics
- สิง่ สาคัญภายในโครงการทีส่ นับสนุ นโดย พพ. คือ โครงการควรเก็บข้อมูลแบบใด วิเคราะห์ผลแบบใด
- ในปั จจุบนั ที่ม ีก ารใช้ GPS ในรถบรรทุก ใหญ่ เราจะพัฒ นาการน าข้อ มูล ไปใช้ใ นด้า นใดได้บ้า ง
ภาครัฐและภาคเอกชนมองอย่างไร
ด้านที่ 3 เทคโนโลยีรถบรรทุก
- มีเทคโนโลยีใดทีช่ ่วยทาให้การขนส่;มีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น การเปลีย่ นเครือ่ งยนต์ หากต้องการ
เปลีย่ น ควรเปลีย่ นเป็ นเครือ่ งยนต์แบบใด ประหยัดเชือ้ เพลิงไปได้เท่าใด
คุณวิลาสินี ได้ยกตัวอย่างการทบทวนข้อมูลเทคโนโลยีรถบรรทุกและการประหยัดเชื้อเพลิง จาก
รายงานผลการดาเนินงานโครงการของ ADB ในประเทศไทย ลาว เวียดนาม และ โครงการของ World Bank
ในประเทศจีน ซึ่ง ผลของข้อ มูล มีความแตกต่ างกัน ข้อจากัดของเทคโนโลยีแต่ ละตัวมีอะไรบ้าง อะไรที่
เหมาะสมกับการน ามาใช้ใ นประเทศไทย ข้อ มูล ดัง กล่ า วจะถู ก น าไประดมสมองส าหรับ กลุ่ ม ที่ 3 เรื่อ ง
เทคโนโลยี

ในส่วนของผู้ประกอบการ นายยู เจียรยืนยงพงษ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่ง
อาเซีย น กล่ า วย้ า กับ ผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า นว่ า เราต้ อ งใช้ท รัพ ยากรที่ม ีอ ยู่ ทัง้ หมดอย่ า งไรให้เ กิด
ผลประโยชน์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม นายยูได้แจ้งว่า ประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะใช้รถบรรทุก EURO 5
เนื่องจากปั จจัยทางต้นทุนและความไม่พร้อมของผูป้ ระกอบการ ซึง่ อาจก่อให้เกิดหนี้สนิ ได้
กิ จกรรมกลุ่มย่อย เวลา 11:00-16:30 น.
ผู้เ ข้า ร่ว มประชุ ม เข้า ร่ว มกิจ กรรมกลุ่ ม ย่อ ยตามบทบาทความรับ ผิด ชอบของหน่ ว ยงาน ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทางานในแต่ละด้านตามประเด็นหลัก 3 ด้าน กิจกรรมกลุ่มย่อยนี้ดาเนิน
กระบวนการระดมสมองโดยวิทยากรประจากลุ่ม ข้อสรุปผลการระดมสมองกลุ่มย่อย ดังนี้
ด้ านที่ 1 การพัฒ นาหลักสูตรการฝึ กอบรมการขับรถบรรทุ ก เพื่ อ ประหยัด เชื้ อ เพลิ ง และจัด การ
ฝึ กอบรมให้แก่พนักงานขับรถ รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้าง
วิทยากรประจากลุ่ม: คุณวิลาสินี ภูนุชอภัย, GIZ
การระดมสมองในกลุ่ ม ย่อ ยนี้ ประกอบด้ว ยเนื้อ หาหลัก 2 ส่ ว นคือ การพัฒนาหลัก สูต รการขับ
รถบรรทุกเพื่อประหยัดเชือ้ เพลิง และ การฝึกอบรมให้กบั พนักงานขับรถ ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยมา
จาก กรมการขนส่ ง ทางบก กรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุ ร กั ษ์ พ ลัง งาน สหพัน ธ์ก ารขนส่ ง ทาง
รถบรรทุกแห่งอาเซียน สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย โรงเรียนทักษะพิพฒ
ั น์ในเครือ SCG ฯลฯ
สรุปผลการระดมสมอง (ตารางที่ 2) ตามประเด็นดังต่อไปนี้
เป้ าหมายของการดาเนิ นงาน
1. มีหลักสูตร Eco driving ทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทยและได้มาตรฐานสากล
2. นาหลักสูตรมาฝึกอบรมพนักงานขับรถบรรทุกอย่างน้อย 5,000 คน ภายในระยะเวลา 1.5 ปี
การพัฒนาหลักสูตร
- หลักสูตรตัง้ ต้นมากจากส่วนภาคส่วน คือ 1) จากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ซึง่ ขณะนี้มโี ครงร่าง 3 หน้า
2) จากภาคเอกชน แต่มขี อ้ จากัดเรื่องลิขสิทธิ ์ อย่างไรก็ตาม เจตจานงค์ของผูส้ นับสนุ น (พพ.) คือ
เพื่อ เผยแพร่ใ ห้เ ป็ นหลักสูตรกลางที่ทุกภาคส่ วนสามารถเข้าถึงและนาไปใช้เ ผยแพร่หรืออบรม
คนขับรถในภาคส่วนต่างๆ ได้
- การพัฒนาหลักสูตรจาเป็ นต้อ งใช้ผู้เ ชี่ยวชาญเพิ่มเติมจากภาคเอกชที่มคี วามรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ขบั รถบรรทุก และการสอนโดยตรง อาจจัดตัง้ เป็ นคณะทางานเพื่อทบทวนและพัฒนา
เป็ นหลักสูตรกลาง โดยคณะทางานควรประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญจากมหาวิทยาลัย สถาบันวิชาการ
และค่ายรถต่างๆ

- ขอบเขตหลักสูตร: ทุกหลักสูตร(จากหน่ วยงานต่างๆ) มีโครงร่างคล้ายคลึงกัน คือ ประกอบด้ว ย
องค์ประกอบ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) คน 2) เทคโนโลยีรถบรรทุก 3) สภาพรถบรรทุก 4) การบริหาร
จัด การ อย่า งไรก็ต ามยัง เกิด ค าถามว่ า หลัก สูต รจะมีค วามครอบคลุ ม มากน้ อ ยเพีย งใด และ
จาเป็ นต้องมีครบทุกองค์ประกอบหรือไม่
- กลุ่มเป้ าหมายของการพัฒนาหลักสูตร ควรออกแบบเพื่อพัฒนาคนขับรถบรรทุกประเภทใด เช่น รถ
สิบล้อ รถพ่วง รถหัวลาก
การอบรมพนักงานขับรถบรรทุก มีข้อคาถามในกลุ่มย่อยที่ต้องการระดมสมองเพิ่ มเติ ม ได้แก่
- พนักงานขับรถบรรทุก : เห็นตรงกันว่าทุกคนเป็ นพนักงานขับรถบรรทุกอยู่แล้ว เพิม่ ทักษะเรื่อ ง
Eco-Driving ให้เพื่อพัฒนาทักษะเรื่องการประหยัดเชือ้ เพลิง ต้องการประสบการณ์ระดับใด (3-5 ปี )
พืน้ ฐานทีด่ มี ผี ลต่อการวัดผลการประหยัดพลังงาน
- ครูฝึก ควรเป็ นบุคลากรจากแหล่งใด หน่ วยงานใด คัดเลือกจากคนขับรถที่เกษียณแล้วเหมาะสม
หรือไม่ ควรมีการตัง้ คุณสมบัตขิ องมาตรฐานครูฝึก และมองถึงอนาคตเรื่องความยังยื
่ นว่า หลังจาก
จบโครงการสนับสนุ นจาก พพ. แล้ว ครูฝึกเหล่านี้ยงั สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กบั ประเทศได้อกี
มากมาย แต่ควรจะอยูใ่ นสังกัดใดได้บา้ ง เช่น ขบ. กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน ค่ายรถ สมาคม สหพันธ์
- ควรมีการปรับทัศนคติคนขับรถในเรือ่ งการประหยัดเชือ้ เพลิงหรือไม่
- เรือ่ งแรงจูงใจของคนขับรถ เพื่อทาให้คนขับรถเกิดการจูงใจในการขับรถอย่างประหยัดพลังงาน เช่น
มีการแบ่งเปอร์เซ็นเงินทีไ่ ด้จากการประหยัดน้ามัน หรือนโยบายสนับสนุนคนขับรถทีด่ มี ากขึน้
ดังนัน้ สาหรับประเด็นค าถามที่ยงั คงต้องการความคิดเห็นและค าแนะนาจากหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง จึง
จาเป็ นต้องมีการหารือเพิม่ เติม เรื่องรูปแบบการทางานแบบคณะทางาน หรือการติดตามผลการระดมสมอง
กลุ่มย่อย สาหรับประเด็นแรกต่อไป
ด้านที่ 2 การพัฒนาระบบการติ ดตามประเมิ นผลการใช้ น้ ามันจากภาคการขนส่ง (Monitoring and
Evaluation)
วิทยากรประจากลุ่ม: ดร. ปั ญจพร เวชยันต์ววิ ฒ
ั น์ และ คุณปพนธนัย นันทชัชวาลกุล, GIZ
เป้ าหมาย
1) การประเมินผลผลสาเร็จของมาตรการ การส่งเสริมการขับรถเพื่อประหยัดพลังงาน (Eco-Driving)
โดยการเก็บ ข้อ มูล การใช้น ามัน เชื้อ เพลิง ระยะทาง น้ า หนัก บรรทุ ก รวมถึง พฤติก รรมคนขับ
รถบรรทุก จากรถบรรทุกขนส่งสินค้าทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ จานวน 5000 คัน
2) การจัดทาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามการประหยัดพลังงานของการใช้รถบรรทุกในการขนส่งสินค้า
สิ่ งที่ต้องควบคุมสาหรับการวัดผลการใช้น้ามันเชื้อเพลิ งก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
- ใช้รถคันเดิม
- น้าหนักทีข่ นสินค้าเท่าเดิม
- เส้นทางขนส่งเดียวกัน
- คนขับรถ คนเดิม

สิ่ งที่ต้องคานึ งสาหรับการดาเนิ นงานด้านนี้
- การติด ตามประเมิน ผลผลส าเร็จ ของโครงการการส่ ง เสริม การขับ รถเพื่อ ประหยัด พลัง งานใน
โครงการระยะที่ 1 จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
o เนื่องจากผูป
้ ระกอบการรายเล็ก (SMEs) ยังไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ดังนัน้ จึง
มีข้อเสนอแนะให้ใช้แบบบันทึก (logbook) ในการเก็บข้อมูลกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก
สาหรับผูป้ ระกอบการรายใหญ่ สามารถใช้ขอ้ มูลจากระบบการจ่ายน้ ามันทีแ่ ตกต่างกัน เช่น
fleet card แทนได้ ซึง่ จะมีความแม่นยาและความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า
o การเก็บข้อ มูล แบบละเอียดโดยใช้เ ทคโนโลยีต่าง เช่น GPS และ sensor ต่ างๆ เพื่อ เก็บ
ข้อมูลทีจ่ าเป็ น (ปริมาณน้ามันเชือ้ เพลิง ระยะทาง และน้าหนักบรรทุก) เพื่อให้ได้ขอ้ มูล real
time ทีม่ คี วามแม่นยา และนามาใช้เป็ นค่ามาตรฐานเพื่อใช้ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บจาก log book รวมถึงนาไปใช้การวางแผนนโยบาย และมาตรการ
ในอนาคต
- นอกจากนัน้ ในการเก็บ ข้อ มูล ระยะที่ 1 ควรจะมีก ารประเมิน ผลเป็ น ระยะๆ เพื่อ ที่จ ะสามารถ
ตรวจสอบและปรับปรุงการเก็บข้อมูลให้น่าเชื่อถือมากขึน้
- การเก็บข้อมูลจากระบบการจ่ายน้ ามันทีแ่ ตกต่างกัน เช่น fleet card หรือ การเหมาน้ ามัน ซึง่ มีผล
ต่อการเก็บข้อมูลการใช้เชือ้ เพลิง ดังนัน้ แนวทางการได้มาซึง่ ข้อมูลที่แม่นยาและมีความเที่ยงตรง
จากระบบจ่ายน้ามันทีแ่ ตกต่างกัน ควรเป็ นอย่างไร
- การผลักดันเรื่องการติดตามประเมินผล เป็ นการกระตุ้นให้วงการขนส่งสินค้า มีมาตรฐานและวัด
ประเมินการใช้พลังงานอย่างจริงจัง ทัง้ ภาพเล็กและภาพใหญ่
o ภาพเล็ก คือ น่ าจะมีผู้ให้บริการ (provider) ที่ให้บริการตามเงื่อนไขที่ภาครัฐก าหนด เช่น
การเสนอการบริการที่ครอบคลุมและราคาที่แข่ งขันได้ของการใช้ GPS จะเป็ นสิง่ ที่ตอบ
โจทย์สาหรับผูป้ ระกอบการ
o ภาพใหญ่คอื ฐานข้อมูล GPS เป็ นข้อมูลทีก
่ รมการขนส่งทางบกสามารถบริหารการจราจร
เช่น โครงสร้างพืน้ ฐาน หรือ การจัดการการเดินรถ อย่างไรก็ตาม ระบบ GPS ทีก่ รมการขนส่ง
ทางบกใช้ยงั เก็บได้เฉพาะข้อมูลเรื่อง ความเร็วของรถบรรทุก เนื่องจากระบบการส่งสัญญาณ
ระหว่างดาวเทียมกับเครือ่ งรับยังไม่ครอบคลุมทัวถึ
่ ง ทาให้เกิดการรับสัญญาณไม่ต่อเนื่อง
- ในระยะถัดที่ 2 ของโครงการ การเก็บข้อมูลควรมีการนา mobile application ร่วมกับการใช้ GPS
และระบบ sensor มาใช้เก็บข้อ มูลทัง้ หมด ดังนัน้ จึงควรสนับสนุ นทุนวิจยั ให้หน่ ว ยงานวิจ ยั เพื่อ
พัฒนาเครือ่ งมือการเก็บข้อมูลทีม่ รี าคาเหมาะสมและใช้งานได้จริง
- ในอนาคต อาจมีมาตรการอื่นทีส่ ่งเสริมการประหยัดน้ ามันจากการขนส่งสินค้า เช่น DSM Bidding
สาหรับภาคการขนส่ง โดยจะเป็ นการให้ผลตอบแทนตามปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่ลดได้จริง กับ
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ

ด้ านที่ 3 การจัด ท ามาตรฐานประสิ ท ธิ ภ าพด้ านพลัง งานของเทคโนโลยี ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม
รถบรรทุก
วิทยากรประจากลุ่ม: คุณจารุรนิ ทร์ พลหินกอง และคุณเกศริน กันทะวงศ์, GIZ
ในการระดมสมองของกลุ่มนี้ ตัง้ อยู่บนเงื่อนไขสาคัญคือ มีการสนับสนุ นงบประมาณและบริการวิชาการจาก
GIZ ในการทดสอบมาตรฐานประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานของเทคโนโลยีรถบรรทุก ด้วยความ
ร่วมมือจากหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันวิชาการในรูปแบบคณะทางาน ทัง้ นี้ มีการ
สนับสนุ นงบประมาณการปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน (พพ.)
ดดยมีเงื่อนไขหลักคือ ค่ามาตรฐานอ้างอิงที่ชดั เจนและเชื่อถือได้ และเป็ นค่ามาตรฐานทีผ่ ่านการทดสอบใน
ประเทศไทย เช่น ข้อมูลการประหยัด พลังงานที่แท้จริง ข้อมูลการลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกหลังจาก
ปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีรถบรรทุกแล้ว ฯลฯ
เป้ าหมาย

1) การหาข้อมูลอ้างอิงมาตรฐานประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานของเทคโนโลยีรถบรรทุก
2) การทดสอบประสิทธิภาพด้านการประหยัดของเทคโนโลยีรถบรรทุก
3) เทคโนโลยีทม่ี ปี ระสิทธิภาพด้านการหยัดพลังงานทีเ่ หมาะสมในประเทศไทย

ข้อคานึ งถึงการดาเนิ นงานด้านนี้
- มีขอ้ มูลจากัดเรื่องการปรับเปลีย่ นเทคโนโลยี ดังนัน้ ข้อมูลระยะเวลาการคืนทุน ข้อมูลความเป็ นไป
ได้ในทางการตลาด เช่น หากนาเทคโนโลยี Hybrid มาใช้ในประเทศไทย จะมีความต้องการของ
ตลาด (ผู้ประกอบการ) มากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับการนาเทคโนโลยีเหล่านี้มาประชาสัมพันธ์ใ น
ประเทศไทยหรือไม่
- ด้วยระยะเวลาทีจ่ ากัด เทคโนโลยีบางประเภทไม่สามารถดาเนินการทดสอบได้ เช่น Hybrid ดังนัน้
ควรทดสอบเทคโนโลยีทม่ี อี ยู่แล้วในประเทศไทยเพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาตรฐานสนับสนุ นผู้ประกอบการ
ในการขอสนับสนุนงบประมาณการปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีจาก พพ. ในขัน้ ตอนต่อไป

ตารางที่ 2 ผลการประชุมระดมสมองด้านที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรการขับรถบรรทุกเพื่อประหยัดเชื้อเพลิ งและการอบรมพนักงานขับรถ
เป้ าหมาย

1) มีหลักสูตร Eco driving ทีเ่ หมาสมกับประเทศไทยและได้มาตรฐานสากล
2) นาหลักสูตรมาฝึกอบรมผูข้ บั ขีอ่ ย่างน้อย 5,000 คน ภายในเวลา 1.5 ปี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พพ., ขบ., LTFT, กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน, เอกชน (Isuzu, SCG, Hino), กรมอาชีวศึกษา, มหาวิทยาลัย, คนขับรถ, เจ้าของบริษทั , โรงเรียนสอนขับรถ, ครูฝึก
สิ่ งที่ ยงั ขาด

การแก้ปัญหา

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) มี
ร่างหลักสูตรแล้ว (คน รถ
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี) *
ยังไม่เคยทดลองใช้ และกาลัง
จะประกาศเป็ นกฎหมาย

ทบทวนหลักสูตร
Eco ของ กรมการ
ขนส่งทางบก (ขบ.)

รายละเอียด
กิ จกรรมและกล
ยุทธ์ที่จะใช้
ตัง้ คณะทางาน
ทบทวนหลักสูตร

สิ่ งที่ ควร
หน่ วยงาน
ดาเนิ นงาน
หลัก
ต่อไปในอนาคต
1. ตัง้ คณะทางาน
ทบทวนหลักสูตร

หน่ วยงาน
สนับสนุน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

พพ.

ธันวาคม
2560

สหพันธ์การ พพ., เอกชน,
2. ทบทวน
หลักสูตร - เนื้อหา ขนส่งทางบก ขบ., GIZ,
แห่งประเทศ มหาวิทยาลัย
- กระบวนการ
ไทย (LTFT)

พัฒนา
หลักสูตร 1
เดือน
(มกราคม
2561) พัฒนา
คูม่ อื 3 เดือน
(กุมภาพันธ์ เมษายน
2561)

การสนับสนุนที่ หมายเหตุ
ต้องการ

International
Export (IRU,
TUV…)

สิ่ งที่ ยงั ขาด

รายละเอียด
สิ่ งที่ ควร
หน่ วยงาน
กิ จกรรมและกล ดาเนิ นงาน
หลัก
ยุทธ์ที่จะใช้
ต่อไปในอนาคต
ยังไม่เห็นโครงร่าง เนื้อหา
3. จัดอบรมครูฝึก
หลักสูตร
*กาหนด
คุณสมบัตกิ ารขึน้
ทะเบียน
เป้ าหมายครูฝึก
40 คน
กลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มใกล้เกษียณ
หรือ กลุ่ม
โรงเรียนขับรถ
เอกชน
กลุ่มเป้ าหมายไม่ชดั
กาหนดคุณสมบัติ - เพิม่ หลักสูตร
4. การจัดอบรม
- หลักสูตรสาหรับรถกีล่ อ้ เช่น ของคนเข้าฝึกอบรม ปรับทัศนคติ, เจต คนขับรถ
10 ล้อ, รถพ่วง, รถหัวลาก
ให้ชดั เจน
คติ
- หลักสูตรสาหรับคนขับ
- แรงจูงใจสาหรับ
รถบรรทุกทีไ่ ม่เคยมี
คนขับ
ประสบการณ์ หรือ คนขับ
- ให้รางวัล
รถบรรทุกทีม่ ปี ระสบการณ์แล้ว
(Awarding)
สาหรับคนขับรถ
การแก้ปัญหา

หน่ วยงาน
สนับสนุน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

ขบ., โรงเรียน
ขับรถเอกชน,
บริษทั เอกชน
และ
มหาวิทยาลัย
> เพือ่ เป็ น
Master
Trainer

พฤษภาคม
2561 (รุน่ 1)

เครือข่าย
ภูมภิ าค

กรกฎาคม
2561 เป็ นต้น
ไป 5 รุน่ /เดือน

การสนับสนุนที่ หมายเหตุ
ต้องการ
การรับรอง
หลักสูตร
หน่วยงานใด
หน่วยงาน
หนึ่ง พพ./
ขบ./กรม
พัฒนาฝีมอื
แรงงาน/
สถาบัน
คุณวุฒ ิ
วิชาชีพ

สิ่ งที่ ยงั ขาด

ขอบเขตหลักสูตร - คน เทคโนโลยี - การจัดการ สภาพรถ

ครูฝึกจากไหน

ต่อไปหลักสูตรจะอยูท่ ไ่ี หน
(LTFT, เอกชน)

รายละเอียด
สิ่ งที่ ควร
หน่ วยงาน
กิ จกรรมและกล ดาเนิ นงาน
หลัก
ยุทธ์ที่จะใช้
ต่อไปในอนาคต
4.1 จัดกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ
ตามรายภูมภิ าค
(สมาชิก LTFT
~140,000)
มีมาตรฐานครูฝึก
4.2 ประสานกับ
โดยการฝึกอบรมครู
ทางเครือข่าย
ฝึก (Train the
ภูมภิ าคเพือ่ เชิญ
Trainers) - คนขับ
ชวน - รุน่ 20 คน/
ทีเ่ กษียณมี
ครู 3/ รถ 3 - 150
ประสบการณ์สงู
รุน่ (15 รุน่ /เดือน)
- 10 เดือน
สนามฝึกเอกชนมี
10 แห่ง + ภาครัฐ
หรือคนทีเ่ ป็ นครูฝึก
อยูแ่ ล้ว เพือ่ เพิม่
ทักษะการขับรถ
เพือ่ ประหยัดการชือ้
เพลิง
การแก้ปัญหา

หน่ วยงาน
สนับสนุน
สนามกีฬา

ขบ. (ขนส่ง
จังหวัด)

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การสนับสนุนที่ หมายเหตุ
ต้องการ

สิ่ งที่ ยงั ขาด

การรับสมัครบริษทั เข้าร่วมทา
อย่างไร

การแก้ปัญหา

รายละเอียด
สิ่ งที่ ควร
หน่ วยงาน
กิ จกรรมและกล ดาเนิ นงาน
หลัก
ยุทธ์ที่จะใช้
ต่อไปในอนาคต

หน่ วยงาน
สนับสนุน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การสนับสนุนที่ หมายเหตุ
ต้องการ

ตารางที่ 3 ผลการประชุมระดมสมองด้านที่ 2 การติ ดตามและประมวลผลข้อมูลการประหยัดน้ามันจากการอบรม
เป้ าหมาย

1) การตรวจสอบผลสาเร็จของมาตรการ กลุ่มเป้ าหมาย 300-400 คัน จาก 5,000 คันในโครงการ
2) ระบบการเก็บข้อมูลการประหยัดน้ ามัน วัดผลการประหยัดพลังงาน จากการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของคนขับรถ
3) เครือ่ มือในการบริหารจัดการรถบรรทุก
การดาเนินงาน แบ่งเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ Phase I 1.5 years: Logbook + Incentive (ค่าเก็บ) และ Phase II: Application + GIS + Sensor, - Incentive subsidy (base on standard)
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย: ทางตรง ได้แก่ LTFT, พพ., คนขับรถ, ผูป้ ระกอบการ, กรมการขนส่งทางบก, device supplier, service provider
ทางอ้อม ได้แก่: ผูว้ ่าจ้างรถบรรทุก (เจ้าของสินค้า), E-market Place (matching), ครูฝึกสอนขับรถ, สนข., กระทรวงแรงงาน, 3PL 3rd Party, สถาบันการศึกษา, นักวัยจัย
(App, Device) สถาบันมาตรฐานวิชาชีพ, GIZ
สิ่ งที่ ยงั ขาด

การแก้ปัญหา

ข้อมูลจากรถ
เก่า ทีไ่ ม่ม ี
หรือไม่สามารถ
ติด GPS

ทบทวนมาตรฐาน
GPS

รายละเอียดกิ จกรรมและ
กลยุทธ์ที่จะใช้
การเอาข้อมูลมาใช้ในการ
บริหารจัดการด้านการ
ประหยัดพลังงาน ภายในปี
2562 ติด GPS ทัง้ รถป้ าย
ดา และเหลือง, มาตรการ
สร้างแรงจูงใจกับ
ผูป้ ระกอบการ ภาครัฐออก
มาตรฐานการตรวจวัดให้กบั
ผูป้ ระกอบการ

หน่ วยงานหลัก

หน่ วยงาน
สนับสนุน
Phase 1:
สมาคม-ใน
สหพันธ์การ
เครือข่ายของ
ขนส่งทางบกแห่ง LTFT, ขบ., พพ.
ประเทศไทย
, ค่ายรถ,
(LTFT)
ผูป้ ระกอบการ
Carrier, Device
Supplier, GIZ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน
การเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบบันทึก
(Logbook) เป็ น
ระยะเวลา 2 เดือน

การสนับสนุนที่
ต้องการ
แบบบันทึก
(Logbook) ทีเ่ ป็ น
มาตรฐาน

หมายเหตุ
LTFT คัดเลือก
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
(ติด GPS แล้ว)

สิ่ งที่ ยงั ขาด

การแก้ปัญหา

ความแม่นยา
ของ GPS
ปั จจุบนั
(ความถีต่ ่า) ส่ง
ข้อมูลไม่
ต่อเนื่อง

ขึน้ กับความพร้อม
ฟลีทการ์ด (Fleet card) + Logbook (เก็บ
ผูป้ ระกอบการ
ระยะทาง(mileage)
ข้อมูลภาพใหญ่)
ปั จจัยควบคุม ได้แก่:
รถบรรทุกคันเดิม,
น้าหนักโหลดเท่าเดิม,
คนขับรถคนเดิม

การเก็บ
การจดแบบบันทึก
น้าหนัก
(Logbook) การใช้
รถบรรทุก ไม่ม ี GPS,
GPS + sensor,
น้ามัน + sensor load
Big Data Link Hardware เก็บข้อมูล
ความแม่นยา ตามสภาพถนน
ของข้อมูลของ
ภาครัฐ

รายละเอียดกิ จกรรมและ
กลยุทธ์ที่จะใช้

ให้ค่าเก็บข้อมูลกับ
ผูป้ ระกอบการ

การให้ทุนวิจยั พัฒนา
เครือ่ งมือตรวจวัดจาก
กองทุนอนุรกั ษ์ฯ

หน่ วยงานหลัก

เก็บโดยโดย
เครือ่ งมือ (ความ
แม่นยาสูง เก็บ
ข้อมูลรถบรรทุก
300 คัน)

หน่ วยงาน
สนับสนุน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การสนับสนุนที่
ต้องการ

เครือ่ งมือ (sensor) มีการแลกเปลีย่ น
จนถึงปลายปี 2560 ประสบการณ์จาก
(หากไม่ม ี GPS
ค่ายรถ, SCG
สามารถทาได้โดย
การเช่าเครือ่ งมือ)

หมายเหตุ

- ควรมีการปรับจูน
ความเทีย่ งตรง
ของเครือ่ งมือ
Sensor ต่างๆ ที่
จะเอามาใช้วดั
- ระบบ CAN bus
ของเครือ่ งยนต์
สามารถเป็ น
แหล่งข้อมูลทีด่ ี
งบกลางปี คาแนะนาด้าน
ควรมีการเก็บ
คัดเลือก เทคโนโลยี วิชาการ
บันทึก
ทีม่ ศี กั ยภาพมา
ประสบการณ์ของ
ศึกษาเป็ นโครงการ
คนขับรถบรรทุก
สาธิต
ด้วย
ทดสอบครัง้ ละ 50 มีการศึกษา เกี่ยวกับ ควรมีการเก็บ
คัน/เดือน (ทัง้ หมด เรือ่ งการติดตามและ ข้อมูลเพื่อ
6 เดือน ได้ขอ้ มูล
ประเมินผลของ
ประเมินผล ก่อน300 คัน)
ต่างประเทศ
หลัง เข้าร่วมการ
อบรม

สิ่ งที่ ยงั ขาด

มีขอ้ มูล แต่
ไม่ได้เก็บเป็ น
ระบบและ
นามาใช้
ประโยชน์

การแก้ปัญหา

- การแบ่งประเภท
รถบรรทุก,
- ขอข้อมูล
รายละเอียดของเครือ่ ง
ยนต์ (specification)
- การทดสอบรับรอง
ตัวอย่าง (Type

รายละเอียดกิ จกรรมและ
กลยุทธ์ที่จะใช้

หน่ วยงานหลัก

หน่ วยงาน
สนับสนุน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การสนับสนุนที่
ต้องการ

หมายเหตุ

- เก็บข้อมูลก่อน
เข้าร่วมอบรม 5
เทีย่ ว/คน
- เก็บข้อมูลหลัง
เข้าร่วมอบรม 5
เทีย่ ว/คน
มีทุนสนับสนุนแก่ ควรมีการแบ่งผล
ผูป้ ระกอบการ 100 ประหยัดได้
บริษทั
ระหว่างคนขับกับ
เจ้าของกิจการ

แยกการประเมินผล 2 ส่วน
1. ความแม่นยาของ
ข้อมูล (Pilot Precision)
2. แบบบันทึก (logbook)
สาหรับภาพใหญ่,
คณะทางานย่อยภายใต้
โครงการด้าน M&E

Approval)
การจ้าง
คนขับรถแบบ
เหมาต่อเทีย่ ว

การเก็บข้อมูลโดยตรง มีมาตรการแรงจูงใจ
จากคนขับ
สาหรับคนขับรถบรรทุก
แผนระยะยาว: จัดให้ม ี ” Phase 2: ขบ.
โครงการส่งเสริมการ
จัดการด้านการใช้พลังงาน
โดยวิธปี ระกวด

พพ. และบริษทั หลังจาก Phase 1
เครือ่ งมือ
Device
Supplier

การสนับสนุ นด้าน
วิชาการ : ขบ.,
LTFT, อนุกรรมการ
กน.

การเก็บข้อมูลโดย
ใช้ Mobile
Application
ร่วมกับข้อมูลผล

สิ่ งที่ ยงั ขาด

การแก้ปัญหา

รายละเอียดกิ จกรรมและ
กลยุทธ์ที่จะใช้

หน่ วยงานหลัก

หน่ วยงาน
สนับสนุน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การสนับสนุนที่
ต้องการ

ราคา (DSM Bidding)”
ของภาคขนส่ง (ให้
แรงจูงใจตามผลประหยัด)
บทบาท
ค่ายรถ
1. ทบทวน
(Service
มาตรฐานการ Provider)
ติดตาม
ประเมินผล
2. แบ่งปั นข้อมูล
(Data Sharing)

การสนับสนุ น
งบประมาณจาก
พพ.

หมายเหตุ

ประหยัดที่
ผูป้ ระกอบการจะ
ได้รบั
มีเครือ่ งมือที่
สามารถซือ้ ได้ใน
ราคา
สมเหตุสมผล

ตารางที่ 4 ผลสรุปการประชุมระดมสมองด้านที่ 3 การจัดทามาตรฐานประสิ ทธิ ภาพด้านพลังงานของเทคโนโลยีต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมรถบรรทุก
เป้ าหมาย

1) การหาข้อมูลอ้างอิงมาตรฐานประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานของเทคโนโลยีรถบรรทุก
2) การทดสอบประสิทธิภาพด้านการประหยัดของเทคโนโลยีรถบรรทุก
3) เทคโนโลยีทม่ี ปี ระสิทธิภาพด้านการหยัดพลังงานทีเ่ หมาะสมในประเทศไทย
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ค่ายรถ, ผู้ประกอบการ, ลูกค้า, พพ., ธนาคาร, NECTEC, ครม. (รัฐบาล), ขบ., ผู้ประกอบการ (รายใหญ่) , สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.), สมาคม/สหพันธ์, กรมศุลกากร (หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการนาเข้ารถยนต์ ), กระทรวงอุตสาหกรรม, สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.), สานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), มหาวิทยาลัย, คนขับรถบรรทุก
เทคโนโลยี

สิ่ งที่ ยงั ขาด

การแก้ปัญหา

รายละเอียดกิ จกรรมและกล
ยุทธ์ที่จะใช้

หน่ วยงาน
หลัก

หน่ วยงาน
สนับสนุน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

Hybrid

ลงทุนสูง
- ค่ายรถ
ต้องการความ
ชัดเจนเรือ่ ง
Demand
ส่วน
ผูป้ ระกอบการ
รถบรรทุก
ต้องการข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจใน
เรือ่ งความ
คุม้ ค่าในการ
ลงทุน

รัฐสนับสนุน
เงินสนับสนุน
ภาครัฐ –
- เงินสนับสนุน
จาก ESCO

ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการ
ปรับปรุง/ปรับเปลีย่ นเครือ่ งยนต์
รวมทัง้ ความต้องการของตลาด
และความคุม้ ค่าในการดาเนินการ
ของผูป้ ระกอบการ

ค่ายรถเป็ น
หน่วยงาน
หลักในการ
ดาเนินการ
ทดสอบ
ประสิทธิภาพ
การประหยัด
พลังงานของ
เครือ่ งยนต์
และผล
ประหยัด

กรมศุลกากรให้
การสนับสนุน/
แรงจูงใจในการ
นารถบรรทุกที่
มีประสิทธิภาพ
มาใช้ใน
ประเทศไทย

1-1.5 ปี : โดย
งบประมาณเพือ่
ครอบคลุมการศึกษา ทาวิจยั
ด้านความต้องการ
ของตลาด
(ผูป้ ระกอบการ), ต้น
ทุนบือ้ งต้น, ผล
ประหยัด (% ของ
แผนEEP), โดยอาจมี
การเปรียบเทียบ
ความเป็ นไปได้และ
ค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทน
เปรียบเทียบกัน

การสนับสนุน
ที่ ต้องการ

หมายเหตุ
- ควรมี
การศึกษา
เบือ้ งต้น
(Preliminary
Study)
เกีย่ วกับความ
ต้องการใช้
เทคโนโลยีของ
ตลาด
- กระบวนการ
ในการนาเข้า
รถเพือ่ ทดสอบ
ใช้เวลานาน

เทคโนโลยี

การเปลีย่ น
เกียร์ (เป็ น
ระบบ Auto)

สิ่ งที่ ยงั ขาด
รวมทัง้ ความ
ชัดเจนของ
นโยบายการ
ประกาศใช้
EURO III
ผูป้ ระกอบการ
ยังขาดข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ เช่น
ต้นทุนการ
บารุงรักษา

การแก้ปัญหา

รายละเอียดกิ จกรรมและกล
ยุทธ์ที่จะใช้

หน่ วยงาน
หลัก

หน่ วยงาน
สนับสนุน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การสนับสนุน
ที่ ต้องการ

ระหว่างเครือ่ งยนต์
Hybrid และ EURO 3
ระยะเวลาในการ
นาเข้า 6 เดือน,
ทดสอบ 6-12 เดือน
-ภาครัฐควรให้
การสนับสนุน
เชิงนโยบาย
แรงจูงใจ เช่น
กองทุนลดภาษี
สิทธิพเิ ศษ
-ค่ายรถควรทา
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์
ให้
ผูป้ ระกอบการ
ได้รบั ทราบ
อย่างไรก็ตาม
ค่ายรถต้อง
พิจารณาความ
ต้องการของ
ผูป้ ระกอบการ

สมอ./ กรม
อุตฯ, สนข.
(โดยบรรจุใน
แผนงาน/
โครงการ)

มหาวิทยาลัย/
วิจยั , พพ.
(ฉลาก)

ประชาสัมพันธ์
สร้างตลาด

หมายเหตุ

เทคโนโลยี

สิ่ งที่ ยงั ขาด

การแก้ปัญหา

รายละเอียดกิ จกรรมและกล
ยุทธ์ที่จะใช้

หน่ วยงาน
หลัก

หน่ วยงาน
สนับสนุน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การสนับสนุน
ที่ ต้องการ

เนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์ม ี
ต้นทุนในการ
ดาเนินงาน
Telematics

1) ไม่ได้ใช้
ประโยชน์จาก
GPS ในเรื่อง
การประหยัด
พลังงาน

2) ขาดคน
ติดตามข้อมูล
และความคุม้ ค่า
ในการติดตาม
ข้อมูล

3)ระบบความ
ปลอดภัยของ
ข้อมูลหากมี
การติดตาม
ด้วยหน่วยงาน
กลาง

-ให้แรงจูงใจ
เจ้าของกิจการ
ในเรื่องการลด
ต้นทุน
-ให้แรงจูงใจกับ
คนขับ และจัดให้
มีพนักงาน
ติดตามข้อมูล
มีคนหรือ
หน่วยงานกลาง
ในการติดตาม
และประมวลผล
ข้อมูลจาก GPS

ผูป้ ระกอบการ

ขบ., กรมพัฒนา เดือน 1 ติดตัง้ ,
ฝีมอื แรงงาน
เดือน 2 เตรียมการ,
(เกีย่ วข้องกับ
เดือน 3 ทดลอง
กลุ่ม 1 EcoDriving)
หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องกับ
Eco-Driving
ศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดตัง้
ค่ายรถ
กลุ่ม 2 การ
ศูนย์ตดิ ตามและประมวลผลข้อมูล สถาบันวิชาการ ติดตาม +
(war room) เพื่อให้ผปู้ ระกอบการ (มหาวิทยาลัย/ ประเมินผล
ผูใ้ ห้บริการ
สามารถติดตามพฤติกรรมคนขับได้ NECTEC)
สัญญาณ GPS

สานักขนส่ง
สินค้า ขบ.

ผูใ้ ห้บริการ
GPS

นโยบายหรือ
มาตรการ
แรงจูงใจ
(incentive/
Rewards) ที่
ผูป้ ระกอบการ
ให้แก่คนขับรถ
ลดค่า Air time

ระบบความ
ปลอดภัยของ
ข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้

หมายเหตุ

เทคโนโลยี

สิ่ งที่ ยงั ขาด

Back
Hauling

1) การแชร์
ข้อมูล
ส่วนกลาง

เทคโนโลยียก
เพลาท้ายและ
การติดตัง้
อุปกรณ์เสริม
อืน่ ๆ เช่น
Aerodynamic

การแก้ปัญหา

รายละเอียดกิ จกรรมและกล
ยุทธ์ที่จะใช้

หน่ วยงาน
หลัก

หน่ วยงาน
สนับสนุน

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

การสนับสนุน
ที่ ต้องการ

หมายเหตุ

มีระบบจับคูร่ ถ
เปล่า/สินค้า เช่น
มี application
คล้าย Grab car
ทีผ่ ตู้ อ้ งการ
ขนส่งสินค้า
สามารถเรียกรถ
วิง่ เทีย่ วเปล่าให้
มารับสินค้าได้
2) การตัง้ ราคา จัดตัง้ /จัดทา
ระบบประมูล
เพือ่ ให้เกิดความ
ยุตธิ รรมในการ
รับงาน (สินค้า)
- ค่ายรถ
สถาบันยาน
: อูต่ ่อตัวถัง- ยนต์/ สถาบัน
ผูป้ ระกอบการ วิชาการ

ขึน้ กับน้าหนัก.
ทีข่ น (น้าหนัก
มากยกล้อ
ไม่ได้)

รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อ-สกุล
นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ ์
นายบวรพงษ์ สุนิภาษา
นางสาวมินตรา ผูว้ ฒ
ั นาวงศ์
นางสาวกาญจนา เศรษฐนันท์
นางสาววชิราภรณ์ เศรษฐนันท์
นายอาทิตย์ บัวละคร
นายนิตวิ ฒ
ั น์ แดงโสด
นายรวีกติ ิ ์ พุฒธิ นกร
นางสาววิภาดา อันล้าเลิศ
นางสาวธัญยธรณ์ สวัสดิวงษ์
นายยู เจียรยืนยงพงศ์
นางสาวแพรว ธวัชชัยนันท์
นายอานนท์ ตัง้ ใจตรง
ดร. ชุมพล สายเชือ้
นายสิรภพ พิชยั รัตนพงศ์
นางรัณดา พลสิงหะ
นางสาวพรภิรมย์ พละมาตย์
นายสัญญวิทย์ เศรษฐโภคิน
นายนิพฒ
ั น์ กอกรรณิกา
นายรักษิต ฐิตพิ ฒ
ั นพงศ์
นางสาวยาดา สุยะเวช
นายณัฐพงษ์ ดารงรัตน์
นายภูมพิ นั ธ์ ภุมราพันธ์
นายภูมพิ ทิ กั ษ์ ศิลปศร
นายนนท์ ภูปรัสสานนทน์
นายชาตรี กิตติประภัสร์
คุณรพีพร กุยรัตน์
คุณกนิษฐา แก้วละเอียด
รศ. ดร. อัคครัตน์ พูลกระจ่าง

30 นายณพงศ์ วิณชิ ยพงศ์

หน่ วยงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.)
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน (ATF)
สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน (ATF)
สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน (ATF)
สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย (LTFT)
สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย (LTFT)
สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย (LTFT)
สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย (LTFT)
สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย (LTFT)
สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA)
Michibiki Sora Co., Ltd.
Toyota Tsusho Electronics (Thailand) Co., Ltd.
Toyota Tsusho Electronics (Thailand) Co., Ltd.
บริษทั ตรีเพชรอีซซู ุเซลส์ จากัด
SCG Skills Development Co., Ltd.
SCG Skills Development Co., Ltd.
บริษทั ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีรถบรรทุก
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีรถบรรทุก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกศ์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)

ที่

ชื่อ-สกุล

31 นายกรรกมล แย้มมังกร
ั น์
32 นายวิชยั ตรีชุตพิ ฒ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี
ผศ.ดร.อัศวิน วงศ์ววิ ฒ
ั น์
ผศ.ชวลิต มณีศรี
นางสาววิลาสินี ภูนุชอภัย
นางสาวพิมพ์ประไพ บุญสม
นางสาวจารุรนิ ทร์ พลหินกอง
นายปพนธนัย นันทชัชวาลกุล
นางสาวเกศริน กันทะวงศ์
นางสาวปริยา วงศาโรจน์
ดร. ปั ญจพร เวชยันต์ววิ ฒ
ั น์

หน่ วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกศ์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกศ์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
วิทยากร

