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บทคัดยอ
  การเกิดภาวะโลกรอนและการเส่ือมสภาพของสิง่แวดลอมในปจจบุนั เปนประเด็นสําคัญท่ีทัว่โลกใหความสนใจ 
อันเน่ืองมาจากกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน มลภาวะในอากาศท่ีเกิดจากการขนสง การใชพลังงาน              
ในกระบวนการผลิต และการใชวัสดุดานบรรจภัุณฑ การบริหารงานดานโลจิสตกิส  เปนกระบวนการเพ่ิมประสทิธิภาพ
การบริหารจัดการการนําสงสินคาจากผูผลิตถึงผู บริโภค และชวยเพ่ิมขีดความสามารถใหแกภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมท้ังในแงการลดตนทุนการผลิต การสรางมูลคาเพ่ิม การประหยัดพลังงาน  และการรักษาส่ิงแวดลอม      
ไปพรอมกันดวย อยางไรก็ตามการบริหารดานโลจิสติกสสวนใหญมุงเนนเฉพาะการลดตนทุนดานโลจิสติกสเพ่ือ      
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน ไมไดคํานึงถึงสิ่งแวดลอม  แตในความเปนจริงการลดตนทุนดานโลจิสติกส
สามารถนําไปสูการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  โลจิสติกสสีเขียวเปนกิจกรรมหรือกระบวนการเคล่ือนยายสินคา 
และขอมูลสารสนเทศตั้งแตตนนํ้าไปยังปลายนํ้าและยอนกลับจากลูกคาสูจุดเร่ิมตน โดยลดการใชพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การปลอยมลพิษนอยท่ีสุด และไดเร่ิมมีบทบาทตอกระบวนการผลิต การคาขาย การขนสง และ
การสงมอบสินคาโดยยังคงไวซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวม  ดวยเหตุนี้  โลจิสติกสสีเขียวจึงถูกนํามา
ประยุกตใชเพ่ือสรางภาพลักษณขององคกรมากย่ิงข้ึน อยางไรก็ดีแมเปนกระแสท่ีทั่วโลกใหความสนใจ                            
ทวาประเทศไทยยังตื่นตัวนอยมากหากเทียบกับตางประเทศ และแนวทางสําคัญในการมุงสูโลจิสติกสสีเขียวให   
ประสบความสําเร็จ คือ ตองผนึกกําลังกันท้ังภาครัฐ และเอกชน ภาครัฐมีบทบาทสําคัญในการออกมาตรการรองรับ 
พรอมสนับสนุนความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน ขณะท่ีเอกชนตองสรางจิตสํานึก เพ่ือใหเกิดกิจกรรมโลจิสติกส       
สีเขียวท่ีครบวงจรอยางแทจริง

คําสําคัญ
  โลจิสติกสสีเขียว    กรีนโลจิสติกส   โลจิสติกสแบบย่ังยืน   โลจิสติกสเพ่ือสิ่งแวดลอม  

Abstract
  Environmental deterioration and global warming have prompted ever-increasing public concern 
over sustainability and environmental impact such as air pollution from transport, energy usage in production 

โลจิสติกสสีเขียวเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
Green Logistics for Sustainable Development
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process and packaging material handling. Logistics management, which delivers products from             
manufacturers to customers, is efficiency-added process. Moreover, it can increase business and industry 
competence in area of production cost reduction, value-added creation, energy conservation and             
together with environmental protection. However, logistics management concept focuses only logistics 
cost reduction for increasing competitive advantage but not regarding to environment. In fact, logistics 
cost reduction can lead to decrease the environmental impact by using green logistics. Green logistics 
describes all attempts to measure and minimize the ecological impact of logistics activities. This includes 
all activities of the forward and reverse flows of products, information and services between the point of 
origin and the point of consumption. It also seeks to reduce negative impact by redesigning sourcing, 
distribution systems and managing reverse logistics as to eliminate any inefficiency, unnecessary freight 
movements and dumping waste including packaging waste. Consequently, green logistics is mentioned 
to present a good gesture organization. In spite of this interesting topic, Thailand is unaware for it comparing 
to foreign countries. The important method to reach the successful green logistics is to collaborate between 
government and private sectors. Government sector has a significant role to launch supporting regulation, 
to get ready on infrastructures while the others must establish conscience for operated activities to complete 
green logistics cycle.

Keywords
  Green Logistics, Sustainable Logistics, Environmental Logistics      

บทนํา
  ภัยพิบัติรายแรงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นท่ัวทุกมุมโลก  และการพยากรณทางวิทยาศาสตรถึงวิกฤตการณ      
รายแรงทางธรรมชาติจากอุณหภูมิโลกท่ีสูงขึ้น ลวนเปนกระแสท่ีทําใหเกิดการต่ืนตัวในเร่ืองการอนุรักษธรรมชาติ     
และสภาพแวดลอมทั่วโลก ผูคนจํานวนมากจากหลายแวดวงอาชีพเขามารวมกันจัดกิจกรรมที่มุงเนนในการรักษา
ความสะอาดของสภาพแวดลอม หรือบรรเทามลภาวะท่ีเปนปญหาวิกฤตอยูในทุกวันน้ี ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของ
การรณรงคเพ่ือสรางสรรคสงัคมในลกัษณะตาง ๆ   เชน การปลูกปาชายเลน เปนตน รวมถึงการแสดงความรับผดิชอบ
ตอสังคมขององคกร (Corporate Social Response: CSR) ซึ่งไดรับความสนใจจากธุรกิจทุกประเภท เชน                        
การจัดกิจกรรมประกวดออกแบบเส้ือผาท่ีทํามาจากส่ิงของท่ีไมใชแลว เปนตน  อานิสงสจากกระแสต่ืนตัวรับมือกับ
ภาวะโลกรอน (Global Warming) ทาํใหเร่ืองโลจสิติกสสเีขียวไดรบัความสนใจมากขึน้ เปนการบริหารจดัการโลจิสตกิส
ในมิติที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญกับการลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมในทุกกิจกรรมตั้งแตตนน้ํา
จนถึงปลายน้ํา ซึ่งผูเชี่ยวชาญในวงการโลจิสติกสตางใหความเห็นวา เปนกระแสท่ีมาเร็วและแรงมาก คาดวาภายใน 
3 - 5 ป นับจากน้ีจะทวีความสําคัญและสงผลกระทบกับทุกคนในระบบหวงโซอุปทาน
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การจัดการโลจิสติกส
  โลจิสติกสมีตนกําเนิดมาจากการสงกําลังบํารุงกองกําลังของกองทัพทหารสหรัฐในสงครามโลก ในปจจุบัน
ไดแปรเปลี่ยนมาสูระบบธุรกิจ โดยหมายความถึง ระบบการบริหารที่เก่ียวของกับชองทางจําหนาย การเคล่ือนยาย
และการจัดเก็บวตัถุดบิ สนิคาระหวางการผลิตสนิคา และขอมลูขาวสารทีเ่ก่ียวของ จากจดุเร่ิมตนผานข้ันตอนการผลิต 
และการกระจายสินคาจนถึงลูกคาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยลูกคาเกิดความพึงพอใจ  กิจกรรมที่     
เก่ียวของกับโลจิสติกส ประกอบดวย การขนสงขาเขา และการขนสงขาออก การบริหารสายการเดินเรือ การบริหาร
คลงัสนิคา การจัดการเคร่ืองมอื การขนถาย การบริหารการเติมเต็มสนิคา การออกแบบเครือขายโลจิสติกส การบริหาร
สินคาคงคลัง  การวางแผนอุปสงคและอุปทาน การบริหารผูใหบริการโลจิสติกส นอกจากนี้ก็มีการจัดซื้อจัดหา            
การวางแผนการผลิต การบรรจุ และการใหบริการลูกคา   อาจกลาวไดวา การจัดการโลจิสติกสจะเก่ียวของกับ           
การจัดการหลายระดับทั้งระดับยุทธศาสตร ระดับปฏิบัติการ และระดับกลยุทธ  เปนการบริหารจัดการกิจกรรม            
โลจิสติกสแบบบูรณาการรวมกับกิจกรรมอื่นๆ ภายในองคกรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด อาทิ การตลาด การผลิต      
การเงิน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (สุวภัทร  รักเสรี, 2552)  

ความสําคัญของโลจิสติกสสีเขียว
  ปจจุบัน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกาซคารบอนไดออกไซด มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ  สงผลใหเกิด
ภาวะเรือนกระจก และมีผลทําใหโลกรอนขึ้นเร่ือยๆ จากภาพท่ี 1 กราฟเสนท่ี 1 แสดงถึงผลของการเพ่ิมขึ้นโดยเฉล่ีย
ของอณุหภูมขิองโลก บรเิวณเสนท่ี 1 และโซน A แสดงถงึความรุนแรงของผลกระทบการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
สูสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเกิดขึ้นในป 2060

      ภาพที่ 1: ผลกระทบของการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
      ท่ีมา: สุวรรณี อัศวกุลชัย, 2551
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  ในระบบโลจิสติกส การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เกิดจากการเผาผลาญน้ํามันในการขนสงสินคา        
จากรถบรรทุกชนิดตางๆ การใชระบบการขนสงในรูปแบบตางๆ เชน การใชศูนยกระจายสินคาสามารถทําใหจํานวน
รอบในการขนสงลดลง นํามาซ่ึงตนทุนขององคกรท่ีลดลง และประการสําคัญ คือ มลภาวะท่ีลดลงอยางเห็นไดชัด   
การทํา Repackaging และ Re-Used Packaging ในศูนยกระจายสินคาก็เปนอีกหน่ึงกิจกรรมที่สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการลําเลียงสินคาบนพาหนะไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลกระทบจากการขนสงอยางไมมีระบบ
ที่ดี นํามาซ่ึงตนทุนท่ีสูง ระยะเวลาการขนสงท่ีเสียไปโดยเปลาประโยชน (สุวรรณี อัศวกุลชัย, 2551)
  โลจิสติกสสีเขียว เปนความพยายามในการเคล่ือนยาย จัดเก็บหรือขนสงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ หรือ                      
ซากผลติภณัฑ โดยมตีนทุนและการปลอยกาซเรอืนกระจกนอยท่ีสดุ ทัง้นีอ้งคกรควรออกแบบผลติภณัฑและบรรจภัุณฑ
เพ่ือใหเหมาะสมตอการเคล่ือนยาย ขนสง และจัดเก็บ เลือกรูปแบบการเคล่ือนยายหรือขนสงท่ีเหมาะสม ลดการ
บรรทุกไมเต็มพาหนะและการว่ิงเท่ียวเปลา จัดสินคาข้ึนรถและเสนทางขนสงอยางชาญฉลาด ใชการขนสงแบบ        
Milk Run เพ่ือชวยลดตนทุนรวมของการขนสง และลดปริมาณสินคาคงคลัง โดยจัดรถในการว่ิงออกไปรับวัสดุ            
จากซัพพลายเออรแตละรายตามเสนทางท่ีจัดไว และทําการนัดหมายชวงเวลาในการรับวัสดุ เมื่อรถรับของจาก
ซพัพลายเออรครบทกุรายในเสนทางท่ีจดัไวแลว ก็จะเดินทางกลับเขามาในโรงงานโดยเลือกใชขนาดรถและเช้ือเพลิง
ที่เหมาะสม  ติดตั้งอุปกรณชวยลดแรงเสียดทาน อบรมพนักงานใหขับรถอยางถูกวิธี ตลอดจนการวางตําแหนง         
ศูนยกระจายสินคาท่ีเหมาะสม (สุวภัทร รักเสรี, 2552)
  โลจิสติกสสีเขียว ไดเร่ิมมีบทบาทตอกระบวนการคา การขนสง และการสงมอบสินคา เปนแนวโนมของโลก
ในการใหความสําคัญตอการปลอยคารบอนไดออกไซด ที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในรูปแบบตางๆในภาค
การขนสง รวมถึงการใชบรรจุภัณฑที่ไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติอยางส้ินเปลืองและไมคุมประโยชน กระแสของ    
โลจิสติกสเปนการใหความสําคัญตอมิติการบริหารจัดการ   โลจิสติกสในสวนท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมที่จะมีผล 
กระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาวะโลกรอน รวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดจากกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับ   
โลจิสติกส (ธนิต โสรัตน, 2552)
  กลาวโดยสรุป  โลจสิตกิสสเีขียว จะตองใหความสําคัญในดานส่ิงแวดลอม ซึง่เปนองคประกอบทีส่าํคัญอยางหน่ึง
ในการจดัการกิจกรรมโลจสิติกสทกุกิจกรรม แทนท่ีจะใหความสาํคัญกับประสทิธิภาพของกระบวนการเพียงอยางเดียว 
และการพัฒนาโลจิสติกสสีเขียวใหเกิดข้ึนภายในองคกร จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เมื่อผูประกอบการมีการ
พัฒนาการจัดการหวงโซอุปทานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง  ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรวมมือและ            
การกําหนดวัตถุประสงค รวมถึงเปาหมายการพัฒนารวมกันตลอดหวงโซอปุทาน เพ่ือใหสนิคาและบริการมีคณุภาพ
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสิ่งท่ีจําเปนตองปฏิบัติมากข้ึนเร่ือยๆ ในปจจุบัน หากธุรกิจสามารถปรับแนวคิด
และกระบวนการได จะทําใหผลประกอบการในระยะยาว สามารถลดตนทุนทางธุรกิจและตนทุนดานส่ิงแวดลอม 
  สวนสาเหตุทีธุ่รกจิตางๆ หนัมาสนใจในเรือ่งของการทาํโลจสิตกิสสเีขียวมีดงันี ้ (ศนูยการลดตนทุน, ม.ป.ป.)
  1. รัฐบาลไดมีการทําขอตกลงทางการคาเสรี (FTA) กับหลายประเทศในหลายปที่ผานมา ซึ่งผลของการ      
ลงนามนัน้ไดกอใหเกิดการแขงขนัอยางกวางขวาง ทาํใหบรษิทัอตุสาหกรรมตางๆ ตองปรบัตวัใหสอดคลองกบักตกิา
การคาใหม โดยเฉพาะอยางย่ิง ISO 26000 ซึ่งเปนมาตรฐานวาดวยการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ซึ่งจะมี
การเร่ิมตนใชในป พ.ศ. 2553
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  2. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ในเรื่องของขอจํากัดของนํ้าหนัก
สนิคาท่ีสามารถบรรทุกหรือบรรจใุนตูคอนเทนเนอร รวมท้ังใหความสําคัญตออบุตัภัิยท่ีเกิดข้ึนท่ีมผีลกระทบตอสังคม
และการทํางานของบุคคลที่เก่ียวของในระบบโลจิสติกส
  3. จากผลการประชุมสุดยอดระดับโลกดานส่ิงแวดลอม ที่เรียกรองใหธุรกิจทั่วโลกแสดงความเปนพลเมือง
ทีด่ใีนการดาํเนินธุรกิจทีจ่ะสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศ ภาวะโลกรอน ปฏกิิรยิาภาวะเรือน
กระจก รวมทั้งมลพิษทางอากาศอันเน่ืองมาจากกาซคารบอนไดออกไซด
  4. องคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาของกลุมประเทศ OECD (Organization for Economic 
Co-operation and Development) ซึ่งสวนใหญเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ไดออกแนวปฏิบัติสําหรับบริษัทขามชาติ 
(OECD Guideline for Multinational Enterprise) ทีเ่สนอใหกลุมประเทศสมาชิกตองมกีารทํา CSR และติดตอคาขาย
เฉพาะผูที่ทํา CSR เทาน้ัน

บทบาทของโลจิสติกสสีเขียวในอุตสาหกรรมตางๆ
  โลจิสติกสสีเขียว ไดเขามามีบทบาทในอุตสาหกรรมตางๆ มากข้ึน ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในกิจกรรม
ดานโลจิสติกส ตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ําจนถึงปลายน้ําเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (สุวรรณี  
อัศวกุลชัย, 2551)
  1. กระบวนการจัดซือ้จดัหา การปรับปรงุสิง่อาํนวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation Enhancement) 
เชน การเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางองคกร (B2B Business) ดังแสดงในภาพท่ี 2 เพ่ือแลกเปล่ียน
ขอมูลในการติดตอสื่อสารทุกกระบวนการ ตัวอยางระบบการส่ังซื้อสินคาผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-ordering) เชน 
ระบบการส่ังซือ้สนิคาของบรษิทับญุถาวรท่ีเชือ่มโยงกับระบบของบรษิทั อเมรกัินสแตนดารด บแีอนเค (ประเทศไทย) 
จาํกัด ซึง่เปนระบบท่ีรวดเร็ว และทําใหลดข้ันตอนดานเอกสาร (Paperless) ลงอยางมาก รวมท้ังลดข้ันตอนความผิด
พลาดในการผลิตดวย ดังแสดงในภาพท่ี 3

                                                              

         ภาพที่ 2:  ระบบ B2B Business
         ท่ีมา: สุวรรณี  อัศวกุลชัย, 2551

การผลิตดวย ดังแสดงในภาพที 3

                                                 

่
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          ภาพที่ 3: ระบบ E-ordering
         ท่ีมา: สุวรรณี  อัศวกุลชัย, 2551

     สําหรับระบบการขายสินคาผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-commerce) จะชวยลดปริมาณเอกสาร และการเดิน
ทางเพ่ือรับสงเอกสารไดเปนอยางมากเชนเดียวกัน ซึ่งการลดปริมาณกระดาษท่ีใชสามารถรักษาส่ิงแวดลอมไดเปน
อยางมาก ตั้งแตการตัดตนไมเพ่ือกระบวนการผลิตกระดาษ หรือแมกระท่ังการนํากระดาษมาผลิตใหมก็ยังคง                
ใชพลังงานเปนอยางมากเชนเดียวกัน การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส เชน การใชหลัก Global Sourcing มากข้ึน โดยหา
วัตถุดิบจากแหลงที่ถูกท่ีสุด และเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่ผลิตตามการวางแผนของผู ผลิตมาเปนผลิตตาม                 
ความตองการของลูกคามากข้ึน และตองนําเทคโนโลยีเขามาชวย เชน เทคโนโลยี RFID เพ่ือใหขอมูลถูกตอง แมนยํา 
เพ่ือการจัดสงสินคาถึงมือลูกคาไดอยางตรงเวลา รวดเร็ว และปลอดภัย 
  2. กระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสในภาคการผลิต เชน การลดการใชพลังงาน
ในอุตสาหกรรมเซรามิก การลดอุณหภูมิเตาเผา โดยท่ียังคงคุณภาพสินคาดีเหมือนเดิม การนําความรอนจาก

กระบวนการเผามาใชประโยชน ไมปลอยความรอนสูสิ่งแวดลอม การลดของเสียจากกระบวนการผลิต การนําน้ําดิบ
กลับมาใชใหมใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได การบําบัดของเสียเพ่ือนํากลับมาใชไดใหม (Recycle) เปนตน 
  3. กระบวนการจัดการคลังสินคา เชน การนําบรรจุภัณฑกลับมาใชใหม การเคลื่อนยายสินคาภายใน            
คลงัสนิคา และการขนสินคา ควรมกีารวางแผนรับ - สงสนิคาภายในเพ่ือไมใหรถยกของ (Folklift) ว่ิงรถเปลาในขากลับ 
เพ่ือลดจาํนวนเท่ียวว่ิง รวมทัง้ลดการเกิดการจัดการซ้ําซอน (Double Handling) ทาํใหลดปรมิาณพลังงานและน้ํามัน 
การพัฒนาศูนยกระจายสินคา เชน จากเดิมมีคลังสินคา 5 สาขา ก็เปลี่ยนเปนศูนยกระจายสินคา 1 แหง เพ่ือกระจาย
สนิคาใหกับ 5 สาขา ซึง่นอกจากลดตนทุนคลงัสนิคาแลว ยังลดการขนสงสินคา และลดผลกระทบตอสิง่แวดลอมดวย 
นอกจากน้ันอาจใชระบบการจัดการคลังสินคา (Warehouse Management) มาชวยดําเนินการ ดังแสดงในภาพท่ี 4 
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         ภาพที่ 4: ระบบ Warehouse Management
                                                    ท่ีมา: สุวรรณี  อัศวกุลชัย, 2551 

  4. กระบวนการขนสง การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนสง  นอกจากจะเนนเร่ืองสมรรถนะ และประสิทธิภาพ
ของระบบ ความสะดวกในการเขาถึง และสงเสริมความเสมอภาคในสงัคมแลว ยังตองการการขนสงท่ีใชทรัพยากรนอย 
และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เชน การวางแผนการขนสงที่ดี เชน การจัดเสนทางการขนสงที่สั้นท่ีสุด หรือ    
รบั-สง สนิคาในเสนทางเดียวกัน การจดัเรยีงสนิคาใหเต็มคนัใหมากทีส่ดุเทาท่ีจะมากไดในการขนสงในแตละเสนทาง 
ทาํใหสามารถขนสงสนิคาไดในปรมิาณเทาเดิมแตสามารถลดจาํนวนเท่ียวในการขนสงลงได สงผลใหลดปรมิาณการ
ปลดปลอยมลพิษทางอากาศ การออกแบบรูปแบบการขนสงแบบการจัดการโครงสรางการเช่ือมโยง (Hub-and-
Spoke) ดังแสดงในภาพท่ี 5 เชนในอุตสาหกรรมเซรามิก  โรงงานผลิตขนาดเล็กจากหลายโรงงานในจังหวัดลําปาง 
และเชียงใหม สงสินคามารวมกันท่ีจุดศูนยรวม (Hub) ที่ลําปางและขนสงโดยรถบรรทุกไปยังปลายทาง (Spoke)        
ที่จตุจักร กรุงเทพฯ เพ่ือกระจายสินคาตอไป ทําใหลดการขนสงสินคาไมเต็มคัน เปนตน นอกจากน้ันในกระบวนการ
จัดโครงสรางการเช่ือมโยง (Hub-and-Spoke) สามารถลดจํานวนรถเท่ียวเปลาได เชน รถบรรทุกรับเคร่ืองใชไฟฟา
จากกรุงเทพฯ เพ่ือไปสงยังภาคเหนือ และรถบรรทุกคันดังกลาวก็รบัสนิคาเซรามิกกลับมายังจตจุกัร เปนตน การจัดการ
ระบบการขนสงแบบศูนยกลางทําใหทราบความตองการรถบรรทุกสินคาท้ังขาไป-ขากลับ และสามารถจัดรถบรรทุก
ไดอยางเปนระบบ ทําใหประหยัดพลังงานไดเปนอยางมาก 
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        ภาพที่ 5: รูปแบบการขนสงแบบ Hub และ Spoke
                                        ท่ีมา: สุวรรณี  อัศวกุลชัย, 2551

กรณีศึกษาเก่ียวกับโลจิสติกสสีเขียว
  ประเทศญ่ีปุนไดเริ่มดําเนินการท่ีเก่ียวของกับโลจิสติกสสีเขียวอยางจริงจังเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน      
โดยมีนโยบายใหภาคอุตสาหกรรม ครวัเรือน และภาคขนสง มสีวนรวมในการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
โดยเฉพาะการดําเนินการในภาคขนสง ไดมีภาครัฐ องคกรดานโลจิสติกส และบริษัทภาคเอกชนกวา 2,800 บริษัท 
รวมประชุมหุมสวนโลจิสติกสสีเขียว และมีกิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสง การขนสง
สินคารวมกันเพ่ือลดจํานวนรถเท่ียวเปลา เปนตน สําหรับโลจิสติกสสีเขียวของประเทศญ่ีปุน หมายถึง โลจิสติกส         
ที่มองแบบองครวม เนนการลดตนทุนจากกิจกรรมโลจิสติกสและการตอบสนองตอสภาพแวดลอม ใหความสําคัญ  
ทั้งในเร่ืองนิเวศวิทยา และเร่ืองเศรษฐศาสตร เชน การลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และการลดตนทุน
โดยลดการใชพลังงานเช้ือเพลิง (โลจิสติกสเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม, 2556)
  ขณะท่ีบริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ประกาศไววา จะมุงสูการสรางโลกอนาคตท่ีสมบูรณ       

และย่ังยืน เพ่ือกาวไปสูการเปนอุตสาหกรรมรถยนตชั้นนําท่ีอยูรวมกับสังคมและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนตลอดไป     
โดยกิจกรรมหลกัของโตโยตาในดานโลจสิตกิสสเีขียว ม ี2 สวน คอื ดานการผลติ เปนกิจกรรมลดกาซคารบอนไดออกไซด
ในกระบวนการ ไดมีการติดตั้งเครื่องปรับความดันเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) โดยอัตโนมัติ เพ่ือควบคุม    
การจายความดันท่ีโรงขึ้นรูปตัวถัง (Press Shop) เมื่อติดตั้งเครื่องปรับความดันอัตโนมัติ สามารถลดการใชเคร่ืองอัด
อากาศลงได 2 เคร่ือง และสามารถลดการใชพลังงานไดถึง 1,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอวัน กิจกรรมน้ีสามารถลด           
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได 565 ตันตอป และสามารถลดคาใชจายได 2.5 ลานบาทตอป สวนท่ีสองเปน  
การลดกาซคารบอนไดออกไซดในการขนสง โดยกิจกรรมที่ไดดําเนินการจัดทํา มีดังน้ี   (ศูนยการลดตนทุน, ม.ป.ป., 
2558)
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  1) การลดจาํนวนเท่ียวในการขนสงลง โดยการรวมรถท่ีขนสงจากรถตูขนสง 3 คนั รวมเปนรถบรรทกุขนสง 
1 คันในการสงตอนกลางคืนเพียงเท่ียวเดียว ผลที่ได คือ สามารถลดคาน้ํามันได 448 ลิตรตอเดือน และลดการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดได 1.2 ตันตอเดือน
  2) ขอความรวมมอืจากซัพพลายเออร ใหเปล่ียนแปลงสถานท่ีการผลิตชิน้สวนรถยนต ผลทีไ่ด คอื สามารถ
ลดคาน้ํามันได 1,296 ลิตรตอเดือน และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได 3.5 ตันตอเดือน
  3) เพ่ิมจํานวนสินคาท่ีจะวางในรถบรรทุก โดยการนํากลองสินคาท่ีปกติจะนําไปวางบนรถเลย เปลี่ยนไป
ใสไวในพาเลทแบบหมุนเวียนได (Returnable Pallet) แทน ผลที่ได คือ ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดได      
รอยละ 33.3
  4) เพ่ิมประสิทธิภาพในการโหลดสินคาโดยการเปล่ียนจากบรรจุภัณฑที่เอาไวใสกันชนที่เปนกระดาษ         
มาเปนบรรจุภัณฑที่เปนแผนพลาสติกกันกระแทก (Bubble Sheet) แทน ผลท่ีได คือ เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสง 
รอยละ 15 ประหยัดตนทุนการขนสงได 1.3 ลานบาทตอป และยังสามารถชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ลงได รอยละ 32.8 หรือ 55 ตันตอป 

แนวทางการพัฒนาสูโลจิสติกสสีเขียว
  การพัฒนาสูโลจิสติกสสีเขียว จําเปนตองพิจารณารายละเอียดของกิจกรรมตางๆ เปนสําคัญ ดังนี้ 
(หวงโซสีเขียวสูความย่ังยืน, 2554)
  1. ผูประกอบการควรทําความเขาใจในความเช่ือมโยงของระบบโลจิสติกสกับหลักการและกลไกในการ
บริหารจัดการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน ผลิตภัณฑสีเขียว หลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) รวมถึง             
กฎระเบียบและขอกําหนดดานส่ิงแวดลอม เชน มาตรฐาน ISO 14001
  2. วิเคราะหทุกกิจกรรมโลจิสติกสตลอดโซอุปทาน เพ่ือหาจุดพัฒนาปรับปรุงโดยใชหลักการและกลไก     
ดานส่ิงแวดลอมประกอบการพิจารณาและวิเคราะห
  3. ดําเนินการปรับปรุงกิจกรรมตางๆ เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน         
ดานการขนสงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน พัฒนาทาเรือสีเขียว ลดการใชกระดาษโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาฐานขอมูลคําส่ังซื้อและการผลิตเพ่ือใหเกิดความแมนยําในการคาดการณมากข้ึน ปรับปรุงรูปแบบการขนสง
จากทางรถมาเปนทางรางหรือทางนํ้ามากขึ้น เปลี่ยนมาใชพลังงานทดแทน เลือกใชบรรจุภัณฑที่สามารถใชซํ้าได 
พัฒนาการขับรถท่ีถูกตอง เชน ไมขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกําหนดเพ่ือประหยัดพลังงาน พัฒนายานพาหนะในการขนสง
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน วางตําแหนงศูนยกระจายสินคาท่ีเหมาะสม การวางผังคลังสินคา เพ่ือใหเกิดการจัดเก็บ
และการเคล่ือนยายท่ีมปีระสทิธิภาพ ออกแบบบรรจภัุณฑโดยใชวัสดุทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม เพ่ือเพิม่ประสทิธิภาพ
ในการจัดเก็บและการขนสง เปนตน
  4. พัฒนาเครือขายการบรหิารจดัการโลจสิตกิสระหวางผูประกอบการ เชน วางแผนการขนสงสนิคารวมกัน
เพ่ือบรรทุกสินคาไดเต็มรถ เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานและคูคาในการขนสงปจจัยการผลิตและสินคารวมกัน
เพือ่ลดการขนสงเท่ียวเปลา วางแผนรวมกันกับคูคาเพ่ือใหสามารถวางแผนการผลิตไดอยางมปีระสิทธิภาพ พิจารณา
สั่งซื้อวัตถุดิบจากคูคาในพ้ืนท่ีมากข้ึน เปนตน
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สรุป
  กิจกรรมโลจิสติกสกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมหลายสวน เชน การขนสงสินคาท่ีปลอยของเสีย         
ในรูปกาซคารบอนไดออกไซด การใชบรรจุภัณฑกระดาษหรือไม กระบวนการทางเอกสาร การปลอยของเสีย                 
ในกระบวนการผลิต เปนตน แนวคิดการบริหารจัดการโลจิสติกสสีเขียวท่ีเห็นเปนรูปธรรม จึงเก่ียวของกับการขนสง
เต็มคัน (Full Truck Load) การขับรถท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco Drive) ใชบรรจุภัณฑที่ยอยสลายงาย                     
(Eco Packing) การเปล่ียนรูปแบบการขนสงใหใชพลังงานนอยลง (Modal Shift)  เปนตน แนวคิดเร่ืองโลจสิตกิสสเีขียว 
นอกจากเกิดประโยชนกับองคกรแลว ยังเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืนโดยจะเห็นชัดเจนคือ      
ชวยลดตนทุนในระยะยาว เน่ืองจากเปนการผนวกแนวคิดระหวางการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ลดตนทุน ลดผล  
กระทบดานส่ิงแวดลอมเปนการสรางภาพลักษณทีด่ใีหกับแบรนดสนิคาและองคกร สรางความสามารถทางการแขงขัน 
และรุก-รับกับขอจํากัดทางการคารูปแบบใหม เปนตน
  ภาครัฐควรตองมกํีาหนดยุทธศาสตรเพ่ือการวางแผนท่ีนาํไปสูโลจิสติกสเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอม ในกระบวนการ
โซอปุทาน เชน การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ทีส่งผลกระทบโดยตรงตอวถีิชวิีตความเปนอยูของคนและสิง่แวดลอม 
โดยเฉพาะในแงของการกอใหเกิดมลพิษ ซึง่นําไปสูปญหาคุณภาพชีวิต โดยแนวทางในการรักษาสมดลุในการพัฒนา
ทีเ่หมาะสม คอื การพัฒนาการขนสงใหมคีวามความย่ังยืน (Sustainable Transportation) เพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอม 
มุงเนนการลดผลกระทบตอสงัคมและสิง่แวดลอม โดยเฉพาะประเด็นการลดมลพษิทีเ่กิดจากกจิกรรมภาคขนสง และ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตประชาชน รวมท้ังการพัฒนาโครงขายระบบขนสงภายในประเทศโดยหลักการพิจารณาอุปสงค      
เพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสง โดยมีการใชพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพดีขึ้น และเพ่ือใหประชาชนเขาถึง
ระบบขนสง (สินคา และคน - ขนสงสาธารณะ) และการบริหารจัดการกระบวนการขนสง รวมทั้งการจัดการระบบ   
การขนสงแบบศูนยกลาง การจัดการของเสีย ขยะและวัสดุเหลือใช เปนตน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัด
การโลจิสติกสภายในภาคการผลิต โดยมุงเนนพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองโลจิสติกสเพ่ือนําไป
พัฒนาในองคกร รวมถึงการพิจารณาแกไขกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่ไมเอ้ืออํานวยตอการทําการคา
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