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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีไดท้ าการวิเคราะห์การใชพ้ลงังานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการขนส่งไปรษณียภณัฑ์ในส่วน
งานไปรษณียด่์วนพิเศษในเขตนครหลวง โดยมีศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีเป็นศูนยก์ลางกระจายไปรษณียภณัฑ์ซ่ึงท าการขนส่ง
ระหวา่งศูนยก์ลางฯ กบัศูนยไ์ปรษณียสุ์วรรณภูมิ  ท่ีท าการไปรษณีย ์18 แห่งในเขตนครหลวงเหนือ และท่ีท าการไปรษณีย ์
15 แห่งในเขตนครหลวงใต ้จากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดพ้บวา่น ้ าหนกัเฉล่ียของไปรษณียภณัฑมี์ค่าเพียงร้อยละ 12.16 ของ
น ้ าหนักรถบรรทุก ดงันั้นแนวทางในการลดปริมาณการใชน้ ้ ามนัดีเซลและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงพิจารณาให้ข้ึนกบั
เง่ือนไขของปริมาตรบรรทุก ในกรณีท่ีปริมาตรบรรทุกไปรษณียภณัฑต์่อเท่ียวของแต่ละท่ีท าการไปรษณียมี์ค่านอ้ยกวา่ร้อย
ละ 50 ของปริมาตรรถบรรทุก เส้นทางการเดินรถควรจะเพ่ิมต่อไปไดอี้กหน่ึงท่ีท าการไปรษณีย ์โดยเส้นทางท่ีเหมาะสม     
หาไดโ้ดยใชว้ธีิล าดบัการประหยดัแบบฮิวริสติกส์ (Sequential Saving Heuristic) ผลพบวา่ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงและ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรอบการเดินรถระหวา่งศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีกบัท่ีท าการไปรษณียใ์นเขตนครหลวงเหนือและ
นครหลวงใตล้ดลงไดร้้อยละ 36 และ43 ตามล าดบั นอกจากน้ีในกรณีท่ีปริมาตรบรรทุกไปรษณียภณัฑต์่อเท่ียวมีค่านอ้ยกวา่
ร้อยละ 20 ของปริมาตรรถบรรทุก และมีขอ้จ ากดัดา้นเวลาของการขนส่งไดเ้สนอให้ใชร้ถบรรทุกท่ีมีขนาดเล็กลงและเดิน
รถตามเส้นทางเดิม สามารถลดปริมาณการใช้เช้ือเพลิงและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรอบการเดินรถระหว่างศูนย์
ไปรษณียห์ลกัส่ีกบัท่ีท าการไปรษณียใ์นเขตนครหลวงเหนือและนครหลวงใตไ้ดร้้อยละ 51 และ 52 ตามล าดบั เม่ือปริมาตร
การขนส่งระหวา่งศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีกบัศูนยไ์ปรษณียสุ์วรรณภูมิมีค่านอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของปริมาตรบรรทุกการเลือกใช้
รถบรรทุกขนาดเลก็ลงจะส่งผลใหล้ดปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดร้้อยละ 10.3 
ค าส าคญั: การขนส่งทางรถบรรทุก/ การประหยดัพลงังาน/ การปล่อยก๊าซกระจก/ ไปรษณียภณัฑ ์
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ABSTRACT 
This research analyzed the energy consumption and greenhouse gas (GHG) emission of parcel 

post transportation, focusing only on Express Mail Service (EMS) in the Metropolitan area. Laksi Mail 

Center is the center for parcel distribution which transports parcels between the center and 
Suwannabhumi mail center, 18 post offices in the Northern Metropolitan area and 15 post offices in 
the Southern Metropolitan area. Based on collected data, the average weight of parcels was only 
12.16% of truck weight. Thus, the approaches for reducing the amount of diesel consumption and 
GHG emission were prescribed depending on the conditions of truckload volume. In cases when the 
total parcel volume of each post office per route was less than 50% of truckload capacity, the truck 
route should be expanded to another post office. The optimal route was identified using the Sequential 
Saving Heuristic method. The results showed that the fuel consumption and GHG emission of round-
trip routes between Laksi Mail Center and the post offices in Northern and Southern Metropolitan 
areas would be reduced by 36% and 43% respectively. In addition, if the total parcel volume of each 
post office on the route was less than 20% of truckload capacity with freight time limitation, smaller 
sized trucks for parcel transportation on the existing routes were suggested. The reductions in fuel 
consumption and GHG emission of round-trip routes between Laksi Mail Center and post offices 
located in Northern and Southern Metropolitan area were 51%, and 52%, respectively. When the total 
parcel volume of round-trip routes between Laksi and Suwannabhumi mail center was less than 50% 
of truckload capacity, the selection of smaller sized trucks would result in a 10.3% reduction of fuel 
consumption and GHG emission. 
Keywords: Energy saving/ Greenhouse gas emission/ Parcel post/ Truck transportation 
 
1. บทน า 

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาท่ีส าคญัของโลกโดยสาเหตุ
หลักมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงส่วนใหญ่เกิด
จากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล ส าหรับประเทศไทยการ
ใชพ้ลงังานในภาคขนส่งส่วนใหญ่กวา่ร้อยละ 90  มาจาก
เช้ือเพลิงประเภทฟอสซิล [1] จากรายงาน โลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยปี   2557 ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าภาคการ
ขนส่งทางบกโดยเฉพาะการขนส่งทางถนนมีสัดส่วนมาก
ท่ี สุดถึง 80% ของการขนส่งทั้ งหมด  [2] ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกับความตอ้งการใชพ้ลงังานในภาคขนส่งทาง
บกสูงสุดโดยเฉพาะน ้ ามนัดีเซล [1] การขนส่งทางถนน
โดยใชร้ถบรรทุกเป็นการขนส่งรูปแบบหน่ึงท่ีนิยมใชม้าก
เน่ืองจากสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการขนส่ง
มากท่ีสุด [2] สามารถเขา้ถึงจุดรับ-ส่งไดโ้ดยตรงท าให้ไม่
ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการขนของข้ึน-ลงหลายรอบ 
ดงันั้นจึงไดมี้การวิจยัท่ีหาแนวทางลดการใชพ้ลงังานและ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง [3], [4], 

[5], [6], [7] รวมถึงงานวิจัยท่ีวิเคราะห์การใช้พลังงาน
จ าเพาะของระบบขนทั้งขนสินคา้และขนส่งมวลชนหลาย
ประเภทของประเทศไทยไดแ้ก่ รถไฟ [8], รถไฟฟ้า [9], 

[10] รถโดยสารประจ าทาง [10] และเรือด่วนพิเศษ [11] 

นอกจากน้ีได้มีการประเมินอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง
ของรถยนตส่์วนบุคคล [12] ท่ีจดทะเบียนใหม่ในประเทศ
ไทยเพ่ือเป็นขอ้มูลในการก าหนดนโยบายส่งเสริมใหมี้การ
ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพทางพลังงาน
สูงข้ึน [12]  

การขนส่งไปรษณียภณัฑเ์ป็นหน่ึงธุรกิจในภาคขนส่ง
ท่ีไดรั้บความนิยมสูง และยงัไม่มีการศึกษาการใชพ้ลงังาน
ในส่วนน้ี ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงไดท้ าการวิเคราะห์การใช้
พลงังานและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉพาะในส่วน
ของงานขนส่งไปรษณียภณัฑด่์วนพิเศษ (Express Mail 

Service, EMS) ดว้ยรถบรรทุก ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีสามารถเขา้ศึกษาข้อมูลได้ เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน และใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานใน
การจัดการและพฒันาระบบขนส่ง รวมทั้ งลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

 
2. ข้อมูลทัว่ไปของการขนส่งไปรษณยีภัณฑ์ 

ปัจจุบนัเส้นทางการขนส่งไปรษณียภณัฑใ์นประเทศ
ไทยมีทั้งหมด 77 จงัหวดั [13] การขนส่งไปรษณียภณัฑ์
นั้นมีจ านวนมาก จึงได้จัดตั้ งศูนยไ์ปรษณียไ์ทยในแต่ละ
ภูมิภาคข้ึนเป็นจ านวนทั้ งส้ิน 16 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วในการรับ - จ่าย  และการกระจาย



ด.กาญจนกรัณย์กุล และ ว.เตีย

100

ไปรษณียภณัฑใ์ห้แต่ละจงัหวดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน โดยมีศูนยก์ลางการขนส่งอยูท่ี่ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี ซ่ึง
ตั้ งอยู่ท่ี  ถนนแจ้งวฒันะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี   
ก รุ ง เท พ มห าน ค ร  ซ่ึ งท าห น้ า ท่ี เป็ น ศู น ย์คัด แ ยก
ไปรษณี ยภัณฑ์ ของแต่ละภู มิภาค เพ่ื อ ท่ี จะกระจาย
ไปรษณียภณัฑ์ไปยงัศูนยข์องแต่ละภูมิภาครวมทั้ งในเขต
กรุงเทพมหานคร  
          ส าหรับท่ีท าการไปรษณียใ์นเขตกรุงเทพมหานคร  
(ดูรูปท่ี  1) ท่ี ศึกษาในงานวิจัยน้ี  ได้แก่ ศูนย์ไปรษณีย์
สุวรรณภูมิ  ท่ีท าการไปรษณียใ์นเขตนครหลวงเหนือซ่ึงมี
จ านวน 18 แห่ง และท่ีท าการไปรษณียใ์นเขตนครหลวงใต้
ซ่ึงมีจ านวน 15 แห่ง  การขนส่งไปรษณียภณัฑ์ด่วนพิเศษ
ในเขตกรุงเทพฯ ใช้รถบรรทุก  2 ขนาด คือ รถบรรทุก
ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ น ้ าหนักรถ 4,500   กิโลกรัม ปริมาตร
บรรทุก 23.45 ลูกบาศกเ์มตร ใชใ้นการขนส่งไปรษณียภณัฑ์
ระหวา่งศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีกบัท่ีท าการไปรษณียใ์นเขต
นครหลวงเหนือและนครหลวงใต  ้และรถบรรทุกขนาด 6 
ตนั 6 ล้อ น ้ าหนักรถ 7,700   กิโลกรัม ปริมาตรบรรทุก 
42.3 ลูกบาศก์เมตร การขนส่งไปรษณียภณัฑร์ะหวา่งศูนย์
ไปรษณียห์ลกัส่ีกบัศูนยไ์ปรษณียสุ์วรรณภูมิ  

รูปแบบการเดินรถขนส่งไปรษณียภณัฑ์ด่วนพิเศษ 
(EMS) รถแต่ละคนัจะออกจากศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีวิ่งไป
รับและส่งไปรษณียภณัฑ์ท่ีท าการไปรษณียแ์ห่งเดียวแลว้
วิง่กลบัศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี โดยมีตารางเวลาในการขนส่ง
วนัละ2 เท่ียว (ไป-กลบั) ดังน้ี เท่ียว Royal Mail เวลา  
1 5 .0 0  น .  แ ล ะ เ ท่ี ย ว MZ เว ล า   0 0 .0 0  น .   
        ส่วนการเดินรถระหว่างศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีและ
ศู น ย์ ไ ป รษ ณี ย์ สุ ว ร รณ ภู มิ  ร ถ วิ่ ง ไ ป ส่ ง แ ล ะ รั บ
ไปรษณียภณัฑ์เพียงแห่งเดียว เช่นกนั นั่นคือรถออกจาก
ไปรษณีย์หลักส่ีวิ่งไปส่งและรับไปรษณียภัณฑ์ท่ีศูนย์
ไปรษณียสุ์วรรณภูมิแลว้วิ่งกลบั เน่ืองจากศูนยไ์ปรษณีย์
สุวรรณภูมิตั้ งอยู่ในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงมี
ปริมาณความตอ้งการขนส่งมากในแต่ละวนัมีจ านวนเท่ียว 
(ไป-กลบั) การเดินรถ 8 เท่ียว ดังน้ี  เท่ียวท่ี 1 เวลา 7.00 

น. เท่ียวท่ี 2 เวลา 8.00 น. เท่ียวท่ี 3 เวลา 9.00 น. เท่ียวท่ี 

4 เวลา 12.00 น. เท่ียวท่ี 5 เวลา 16.00 น. เท่ียวท่ี 6 เวลา 
19.00 น. เท่ียวท่ี 7 เวลา 21.00 น. และเท่ียวท่ี 8 เวลา 
23.30 น. ซ่ึงเป็นเท่ียวเสริมกรณีท่ีมีการขนส่งสินคา้มาก 
 

 
รูปที ่1 ศูนยไ์ปรษณีย ์ และไปรษณียท่ี์รับผิดชอบของ 

ส่วนงานไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS) 
 
3. วธีิการวจัิย 
         การวิเคราะห์การใชพ้ลงังานและการปล่อยก๊าซเรือน
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บรรทุก 23.45 ลูกบาศกเ์มตร ใชใ้นการขนส่งไปรษณียภณัฑ์
ระหวา่งศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีกบัท่ีท าการไปรษณียใ์นเขต
นครหลวงเหนือและนครหลวงใต  ้และรถบรรทุกขนาด 6 
ตนั 6 ล้อ น ้ าหนักรถ 7,700   กิโลกรัม ปริมาตรบรรทุก 
42.3 ลูกบาศก์เมตร การขนส่งไปรษณียภณัฑร์ะหวา่งศูนย์
ไปรษณียห์ลกัส่ีกบัศูนยไ์ปรษณียสุ์วรรณภูมิ  

รูปแบบการเดินรถขนส่งไปรษณียภณัฑ์ด่วนพิเศษ 
(EMS) รถแต่ละคนัจะออกจากศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีวิ่งไป
รับและส่งไปรษณียภณัฑ์ท่ีท าการไปรษณียแ์ห่งเดียวแลว้
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วนัละ2 เท่ียว (ไป-กลบั) ดังน้ี เท่ียว Royal Mail เวลา  
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        ส่วนการเดินรถระหว่างศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีและ
ศู น ย์ ไ ป รษ ณี ย์ สุ ว ร รณ ภู มิ  ร ถ วิ่ ง ไ ป ส่ ง แ ล ะ รั บ
ไปรษณียภณัฑ์เพียงแห่งเดียว เช่นกนั นั่นคือรถออกจาก
ไปรษณีย์หลักส่ีวิ่งไปส่งและรับไปรษณียภัณฑ์ท่ีศูนย์
ไปรษณียสุ์วรรณภูมิแลว้วิ่งกลบั เน่ืองจากศูนยไ์ปรษณีย์
สุวรรณภูมิตั้ งอยู่ในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงมี
ปริมาณความตอ้งการขนส่งมากในแต่ละวนัมีจ านวนเท่ียว 
(ไป-กลบั) การเดินรถ 8 เท่ียว ดังน้ี  เท่ียวท่ี 1 เวลา 7.00 

น. เท่ียวท่ี 2 เวลา 8.00 น. เท่ียวท่ี 3 เวลา 9.00 น. เท่ียวท่ี 
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19.00 น. เท่ียวท่ี 7 เวลา 21.00 น. และเท่ียวท่ี 8 เวลา 
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-  ระยะทางในการเดินรถไดใ้ชข้อ้มูลจากระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ โปรแกรม Google Maps เน่ืองจากไม่
มีการบันทึกขอ้มูลเส้นทางและระยะทางการเดินรถแต่
ละเท่ียวของแต่ละไปรษณีย ์

-  ค่า Emission factor ของก๊าซเรือนกระจก ท่ีใช้ใน
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน ามาประเมินหาปริมาณ
การปล่อยก๊าซ เรือนกระจกท่ี เกิดจากการเผาไหม้
เช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตดี์เซล ดงันั้นวิธีการประเมินจึงใช้
วิธีของ IPCC 2006  การเผาไหม้แบบเคล่ือน แบบ 
Tier 1 [14] และใชค้่า Emission factor ขององคก์าร
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงมีค่าปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อลิตรน ้ ามันดีเซลเท่ากับ 2.7446 

kgCO2e/ลิตร [15] 

- น ้ าหนักและปริมาตรบรรทุกไปรษณียภัณฑ์ท่ีขนส่ง
ระหวา่งศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีและศูนยไ์ปรษณียสุ์วรรณ
ภูมิ 

-  ราคาน ้ ามนัดีเซล 25.99 บาท/ลิตร 
 
3.2 วธีิการวเิคราะห์ 

วธีิการวเิคราะห์ด าเนินการดงัน้ี 

3.2.1 วิเคราะห์ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงและการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการเดินรถระหว่างศูนย์
ไปรษณีย์หลักส่ีไปท่ีท าการไปรษณีย์ในเขตนครหลวง
เหนือ (ปณ.น.) ท่ีท าการไปรษณีย์ในเขตนครหลวงใต ้
(ปณ.ต.) และศูนยไ์ปรษณียสุ์วรรณภูมิ และวิเคราะห์ค่า
ปริมาณการใชพ้ลงังานจ าเพาะเฉล่ียของการขนส่ง (SEC) 

ของศูนย์ไปรษณีย์หลักส่ีซ่ึงมีข้อมูลเพียงพอท่ีสามารถ
ค านวณไดโ้ดยใชส้มการท่ี 1 และค่าค านวณค่าปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ าเพาะไดด้งัสมการท่ี 2       

                                                         
เม่ือ SEC คือ ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของการขนส่ง
สินคา้ (ลิตร/ตนั-กม.)  
      F    คือ  ปริมาณการใชน้ ้ ามนัดีเซล (ลิตร) 

     W   คือ  น ้ าหนกัสินคา้ (ตนั) 

      D   คือ  ระยะทางส่งสินคา้ (กิโลเมตร) 

                           
เม่ือ SEM คือ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ าเพาะของ
การขนส่งสินคา้ (kgCO2e /ตนั-กิโลเมตร)  

       EF คือค่า emission factor ของก๊าซเรือนกระจก
ของการเผาไหมแ้บบเคล่ือนท่ีท่ีใชน้ ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง
ซ่ึงมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 2.7446 

kgCO2e /ลิตร [15]       
         3.2.2 ศึ ก ษ าน ้ า ห นั ก แ ล ะ ป ริ ม าต ร บ ร ร ทุ ก
ไปรษณียภณัฑท่ี์มีผลต่อปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง โดย
วิเคราะห์หาสัดส่วนระหว่างน ้ าหนักไปรษณียภัณฑ์กับ
น ้ าหนักรถบรรทุก โดยใช้ขอ้มูลของการขนส่งระหว่าง
ไปรษณียห์ลกัส่ีและศูนยไ์ปรษณียสุ์วรรณภูมิ ซ่ึงไดมี้การ
จดบนัทึกขอ้มูลน ้ าหนกัละจ านวนถุงท่ีใส่ไปรษณียภณัฑ์ท่ี
ใชใ้นการขนส่ง และสังเกตปริมาตรจากจ านวนถุงท่ีใชใ้น
การขนส่ง 
          3.2.3 หาแนวลดการใชเ้ช้ือเพลิงในการขนส่ง โดย
จดัการขนส่งรูปแบบใหม่ เน่ืองจากการจดัการเดินรถขนส่ง
ด่วนพิเศษจากศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีไปท่ีท าการไปรษณียแ์ต่
ละแห่งในเขตนครหลวงเหนือและนครหลวงใตเ้ป็นไปใน
ลกัษณะไปส่งและรับกลบัเพียงแห่งเดียว จากการสงัเกตใน
ร ะ ห ว่ า ง ก าร เก็ บ ข้ อ มู ล พ บ ว่ า ร ถ ไ ม่ ไ ด้ บ ร ร ทุ ก
ไปรษณียภณัฑจ์นเต็มทุกเท่ียว  ดงันั้นในการศึกษาน้ีจึงได้
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางลดการใช้พลงังานในการขนส่ง 
โดยพิ จ ารณ าจากป ริมาตรการบรรทุ ก ซ่ึ งแ บ่ ง เป็ น
กรณีศึกษาไดด้งัน้ี 

กรณี ก เป็นกรณีอ้างอิง ซ่ึงการขนส่งเป็นแบบท่ี
ด าเนินการอยูด่งัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ท่ี 2 

กรณี ข เป็นกรณีท่ีไปรษณียภัณฑ์ในการขนส่งมี
จ านวนไม่เกิน 50 % ของปริมาตรการบรรทุกจะมีพ้ืนท่ี
บรรทุกเหลือท าให้เพ่ิมเสน้ทางในการเดินรถต่อไปอีก 1 ท่ี
ท าการไปรษณียใ์นเขตนครหลวงเหนือและนครหลวงใต ้

การหาเส้นทางเดินรถท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อไปอีก 1  
ท่ีท าการไปรษณียใ์นเขตนครหลวงเหนือและนครหลวงใต ้
ไดใ้ชเ้ทคนิค Sequential Saving Heuristic (SS) โดย
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มีการจดัเรียงขอ้มูลระยะทางรูปแบบของเมตริกซ์แบบเต็ม
ชุด (Full-Matrix) ซ่ึงใช้เป็นวิธีการหาเส้นทางโดยการ
เพ่ิมจุดขนส่งอีก 1 จุดให้เขา้มาอยู่ท่ีจุดปลายของเส้นทาง 
โดยพิจารณาเลือกจากระยะทางท่ีสั้ นสุด ค่าระยะทางท่ี
ลดลงเม่ือเทียบกับกรณี ก (กรณีอา้งอิง) ค านวณได้จาก
สมการท่ี (3) 
           
  S (i,j)  =  d (D,i)  +  d (D,j)  -  d (i,j)              (3) 
 
     =  (dDi +diD )+(dDj +djD )+(dDi +dij +djD ) 
 
เม่ือ 

S (i,j) =   ระยะทางท่ีลดลงของกรณี ข ท่ีจดัการเดิน
รถใหม่เทียบกบักรณีเดินรถกรณีอา้งอิง 

dDi   = ระยะทางไป จากศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีไปท่ี         
ท าการไปรษณีย ์ i (กรณีอา้งอิง)  

diD   =  ระยะทางกลบั จากท่ีท าการไปรษณีย ์ i  
กลบัศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีไป(กรณีอา้งอิง) 

dDj   =  ระยะทางไป จากศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีไปท่ี
ท าการไปรษณีย ์ j  (กรณีอา้งอิง) 

djD  =  ระยะทางกลับ จากท่ีท าการไปรษณีย์  j  
กลบัศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีไป(กรณีอา้งอิง) 

d (i,j) =  ระยะทางจากท่ีท าการไปรษณีย ์i  แลว้เดิน
รถต่อไปท่ีท าการไปรษณีย ์j   

 กรณี ค เป็นกรณีท่ีไปรษณียภัณฑ์ในการขนส่งมี
น้อยและมีข้อจ ากัดทางด้านเวลาจึงใช้วิธีการเดินรถรูป
แบบเดิม(กรณีอา้งอิง) แต่เปล่ียนไปใชร้ถขนาดเลก็ลงดงัน้ี 

 - ส าห รับ  ปณ .น .และ  ปณ .ต . เม่ื อป ริม าณ
ไปรษณียภัณฑ์ ท่ีขนส่งมีปริมาตรไม่เกิน 20% ของ
ปริมาตรรถบรรทุกเดิมจะเปล่ียนไปใชร้ถบรรทุก 4 ลอ้ 

 - ส าหรับศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ เม่ือปริมาณ
ไปรษณียภัณฑ์ ท่ีขนส่งมีปริมาตรไม่เกิน 50%  ของ
ปริมาตรรถบรรทุกเดิมจะเปล่ียนไปใชร้ถบรรทุก 4 ตนั 6 

ลอ้ 

 3.2.4 ประเมินปริมาณน ้ ามัน ค่าใช้จ่ายและการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงของกรณี ข และกรณี ค 

เทียบกบักรณีอา้งอิง โดยใชข้อ้มูลการพลงังานส าหรับรถ
แต่ละประเภทดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 อตัราการใชเ้ช้ือเพลิงและปริมาตรการบรรทุก
ไปรษณียภณัฑข์องรถบรรทุกท่ีใชใ้นการขนส่ง 
 

ชนิดรถบรรทุก ปริมาตร
บรรทุก 

 (ลบ.ม.) 

อตัราการใช้
เช้ือเพลิง 

(กม./ลติร) 
รถบรรทุก 4 ลอ้* 4.64 10.9 
รถบรรทุก 4 ตนั 6 ลอ้** 23.45 5.2 
รถบรรทุก 6 ตนั 6 ลอ้** 42.3 4.7 

หมายเหตุ :  *  อ้างอิงข้อมูลจากแผนอนุรักษ์พลังงาน  20 ปี  
                   (พ.ศ. 2554 – 2573)  กระทรวงพลงังาน 

   ** อา้งอิงจากการเก็บขอ้มูล 
 
4. ผลการวจัิย 

4.1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น ้ามันและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

ปริมาณการใช้น ้ ามัน ในช่วงเดือนมกราคมถึง
กนัยายน ของการเดินรถระหวา่งศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีกบัท่ี
ท าการไปรษณียใ์นเขตนครหลวงเหนือและไปรษณียใ์น
เขตนครหลวงใต ้มีปริมาณการใชน้ ้ ามนัโดยเฉล่ีย 31,650 

ลิตร/เดือน และ 27,286 ลิตร/เดือน ตามล าดับ  คิดเป็น
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  86,867 kgCO2e /

เดือน และ 74,889 kgCO2e/เดือน ตามล าดับ ส่วนการ
เดินรถระหว่างศูนย์ไปรษณีย์หลักส่ีกับศูนย์ไปรษณีย์
สุวรรณภูมิมีปริมาณการใชน้ ้ ามนัเฉล่ีย 4,365 ลิตร/เดือน
คิด เป็นป ริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก  11,980 

kgCO2e/เดือน  

เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูลน ้ าหนักไปรษณียภณัฑ์
ของท่ีท าการไปรษณียใ์นเขตนครหลวงเหนือ และท่ีท าการ
ไปรษณียใ์นเขตนครหลวงใต ้ดงันั้นจึงไดห้าค่าเฉล่ียการใช้
พลงังานจ าเพาะเฉพาะการขนส่งไปรษณียภณัฑ์ระหว่าง
ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีกับศูนยไ์ปรษณียสุ์วรรณภูมิในช่วง
เดือนกันยายน  2557 ซ่ึงมีค่ าป ริมาณการใช้พลังงาน
จ าเพาะเฉล่ียเท่ากบั 0.1152 ลิตรต่อตนั-กิโลเมตร และมีค่า
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มีการจดัเรียงขอ้มูลระยะทางรูปแบบของเมตริกซ์แบบเต็ม
ชุด (Full-Matrix) ซ่ึงใช้เป็นวิธีการหาเส้นทางโดยการ
เพ่ิมจุดขนส่งอีก 1 จุดให้เขา้มาอยู่ท่ีจุดปลายของเส้นทาง 
โดยพิจารณาเลือกจากระยะทางท่ีสั้ นสุด ค่าระยะทางท่ี
ลดลงเม่ือเทียบกับกรณี ก (กรณีอา้งอิง) ค านวณได้จาก
สมการท่ี (3) 
           
  S (i,j)  =  d (D,i)  +  d (D,j)  -  d (i,j)              (3) 
 
     =  (dDi +diD )+(dDj +djD )+(dDi +dij +djD ) 
 
เม่ือ 

S (i,j) =   ระยะทางท่ีลดลงของกรณี ข ท่ีจดัการเดิน
รถใหม่เทียบกบักรณีเดินรถกรณีอา้งอิง 

dDi   = ระยะทางไป จากศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีไปท่ี         
ท าการไปรษณีย ์ i (กรณีอา้งอิง)  

diD   =  ระยะทางกลบั จากท่ีท าการไปรษณีย ์ i  
กลบัศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีไป(กรณีอา้งอิง) 

dDj   =  ระยะทางไป จากศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีไปท่ี
ท าการไปรษณีย ์ j  (กรณีอา้งอิง) 

djD  =  ระยะทางกลับ จากท่ีท าการไปรษณีย์  j  
กลบัศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีไป(กรณีอา้งอิง) 

d (i,j) =  ระยะทางจากท่ีท าการไปรษณีย ์i  แลว้เดิน
รถต่อไปท่ีท าการไปรษณีย ์j   

 กรณี ค เป็นกรณีท่ีไปรษณียภัณฑ์ในการขนส่งมี
น้อยและมีข้อจ ากัดทางด้านเวลาจึงใช้วิธีการเดินรถรูป
แบบเดิม(กรณีอา้งอิง) แต่เปล่ียนไปใชร้ถขนาดเลก็ลงดงัน้ี 

 - ส าห รับ  ปณ .น .และ  ปณ .ต . เม่ื อป ริม าณ
ไปรษณียภัณฑ์ ท่ีขนส่งมีปริมาตรไม่เกิน 20% ของ
ปริมาตรรถบรรทุกเดิมจะเปล่ียนไปใชร้ถบรรทุก 4 ลอ้ 

 - ส าหรับศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ เม่ือปริมาณ
ไปรษณียภัณฑ์ ท่ีขนส่งมีปริมาตรไม่เกิน 50%  ของ
ปริมาตรรถบรรทุกเดิมจะเปล่ียนไปใชร้ถบรรทุก 4 ตนั 6 

ลอ้ 

 3.2.4 ประเมินปริมาณน ้ ามัน ค่าใช้จ่ายและการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงของกรณี ข และกรณี ค 

เทียบกบักรณีอา้งอิง โดยใชข้อ้มูลการพลงังานส าหรับรถ
แต่ละประเภทดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางที่ 1 อตัราการใชเ้ช้ือเพลิงและปริมาตรการบรรทุก
ไปรษณียภณัฑข์องรถบรรทุกท่ีใชใ้นการขนส่ง 
 

ชนิดรถบรรทุก ปริมาตร
บรรทุก 

 (ลบ.ม.) 

อตัราการใช้
เช้ือเพลิง 

(กม./ลติร) 
รถบรรทุก 4 ลอ้* 4.64 10.9 
รถบรรทุก 4 ตนั 6 ลอ้** 23.45 5.2 
รถบรรทุก 6 ตนั 6 ลอ้** 42.3 4.7 

หมายเหตุ :  *  อ้างอิงข้อมูลจากแผนอนุรักษ์พลังงาน  20 ปี  
                   (พ.ศ. 2554 – 2573)  กระทรวงพลงังาน 

   ** อา้งอิงจากการเก็บขอ้มูล 
 
4. ผลการวจัิย 

4.1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น ้ามันและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

ปริมาณการใช้น ้ ามัน ในช่วงเดือนมกราคมถึง
กนัยายน ของการเดินรถระหวา่งศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีกบัท่ี
ท าการไปรษณียใ์นเขตนครหลวงเหนือและไปรษณียใ์น
เขตนครหลวงใต ้มีปริมาณการใชน้ ้ ามนัโดยเฉล่ีย 31,650 

ลิตร/เดือน และ 27,286 ลิตร/เดือน ตามล าดับ  คิดเป็น
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  86,867 kgCO2e /

เดือน และ 74,889 kgCO2e/เดือน ตามล าดับ ส่วนการ
เดินรถระหว่างศูนย์ไปรษณีย์หลักส่ีกับศูนย์ไปรษณีย์
สุวรรณภูมิมีปริมาณการใชน้ ้ ามนัเฉล่ีย 4,365 ลิตร/เดือน
คิด เป็นป ริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก  11,980 

kgCO2e/เดือน  

เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูลน ้ าหนักไปรษณียภณัฑ์
ของท่ีท าการไปรษณียใ์นเขตนครหลวงเหนือ และท่ีท าการ
ไปรษณียใ์นเขตนครหลวงใต ้ดงันั้นจึงไดห้าค่าเฉล่ียการใช้
พลงังานจ าเพาะเฉพาะการขนส่งไปรษณียภณัฑ์ระหว่าง
ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีกับศูนยไ์ปรษณียสุ์วรรณภูมิในช่วง
เดือนกันยายน  2557 ซ่ึงมีค่ าป ริมาณการใช้พลังงาน
จ าเพาะเฉล่ียเท่ากบั 0.1152 ลิตรต่อตนั-กิโลเมตร และมีค่า

การป ล่อยก๊ าซ เรือนกระจกจ าเพ าะ เท่ ากับ  0.3162  
kgCO2e /ตนั-กิโลเมตร 

4.2 ผลการศึกษาน ้าหนักและปริมาตรของไปรษณียภัณฑ์
ทีบ่รรทุก 

ค่าเฉล่ียร้อยละของน ้ าหนักไปรษณียภณัฑ์ท่ีบรรทุก
ระหวา่งศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีกบัศูนยไ์ปรษณียสุ์วรรณภูมิ
ของเดือนกนัยายน 2557 แสดงในรูปท่ี 2 จะเห็นได้ว่ามี
น ้ าหนกัเฉล่ียต่อเท่ียวในแต่ละวนัไม่เกินร้อยละ 20 โดยมี
ค่าน ้ าหนักบรรทุกเฉล่ียต่อเท่ียวในเดือนน้ีเท่ากับร้อยละ 
12.16  ซ่ึงคิดเป็น 936.2  กิโลกรัม /เท่ียว ซ่ึงมีผลต่อ
ปริมาณการใชน้ ้ ามนัน้อยเม่ือเทียบกบัน ้ าหนักรถบรรทุก 
ดงันั้นปริมาณการใชน้ ้ ามนัส่วนใหญ่จึงเป็นผลมาจากระยะ
ทางการเดินรถมากกวา่น ้ าหนกัท่ีบรรทุก  
  

 รูปที ่2 ร้อยละของน ้ าหนกัไปรษณียภณัฑต์่อน ้ าหนกั
รถบรรทุกจากศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี ไป-กลบั ศูนยไ์ปรษณีย์

สุวรรณภูมิของเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 
 

อย่างไรก็ตามในการบรรทุกสินคา้แต่ละเท่ียวถึงแม้
น ้ าหนักไม่มากแต่ขนาดและปริมาตรของไปรษณียภณัฑ์
เป็นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาเพราะเป็นขอ้จ ากดัของการบรรทุก   
ในการขนส่งจะน าไปรษณียภณัฑซ่ึ์งระหวา่งการเก็บขอ้มูล
พบว่าการขนส่งไปรษณียภณัฑ์ไม่ไดบ้รรทุกเต็มทุกเท่ียว 
ดงันั้นจึงไดเ้สนอแนวทางลดการใชเ้ช้ือเพลิงโดยพิจารณา
จากปริมาตรบรรทุก 

4.3  การจ าลองการเดนิรถของกรณี ก 

การจ าลองเส้นทางการเดินรถระหวา่งศูนยไ์ปรษณีย์
หลักส่ีกับท่ีท าการไปรษณีย์แต่ละแห่งในเขตนครหลวง
เหนือแสดงดงัรูปท่ี 3 และเขตนครหลวงใตแ้สดงดงัรูปท่ี 4  
ระยะทางไป-กลบัแต่ละเท่ียวของแต่ละไปรษณียใ์นเขต 
ปณ.น. และปณ.ต ประเมินจากโปรแกรม Google  Maps 

แสดงในตารางท่ี 2 และ3 ตามล าดับ ส าหรับ ปณ.น. คิด
เป็นระยะทางรวมต่อเท่ียวการเดินรถไป-กลบัเท่ากบั840.0 
กิโลเมตร  ใช้น ้ ามัน  161.0  ลิตร  คิดเป็นค่าเช้ือ เพลิง 
4,198.38 บาท (ราคาน ้ ามันดีเซล 25.99 บาท/ลิตร) 
ส าหรับ ปณ.ต. มีระยะทางท่ีไกลกว่าโดยมีระยะทางรวม
ต่อเท่ียวการเดินรถไป-กลบัเท่ากบั 1,258.9 กิโลเมตร ใช้
น ้ ามัน  242.1 ลิตร คิดเป็นค่าเช้ือเพลิง 6,292.08 บาท 
และส าหรับศูนยไ์ปรษณียสุ์วรรณภูมิ ระยะทางต่อเท่ียวการ
เดินรถไป-กลบัเท่ากบั 88.6 กิโลเมตร ใชน้ ้ ามนั 18.9 ลิตร 
คิดเป็นค่าเช้ือเพลิง 491.21 บาท ดงัแสดงในตารางท่ี 4 

4.4 ผลการจ าลองเส้นทางเดนิรถกรณี ข 

ส าหรับกรณีท่ีปริมาณไปรษณียภณัฑมี์ความตอ้งการ
ขนส่งจ านวนไม่เกิน 50% ของปริมาตรบรรทุกของรถจะ
เพ่ิมระยะทางในการขนส่งต่อไปอีก 1 ไปรษณีย ์ผลของ
การจัดการเส้นทางเดินรถใหม่ของ ปณ.น. และ ปณ.ต. 
แสดงไดด้งัตารางท่ี 5 และ 6 ตามล าดบั จะเห็นไดว้่าการ
เดินรถไป-กลบัระหวา่งศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีและไปรษณีย์
ในเขตนครหลวงเหนือสามารถลดระยะทางการเดินรถได้
รวม 301.2 กิโลเมตร/เท่ียว หรือ 36%  ลดปริมาณการใช้
น ้ ามนัและค่าใชจ่้ายได ้58 ลิตร/เท่ียว และ 1,505.42 บาท/
เท่ียว ตามล าดบั และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ 159.0 kgCO2e/เท่ี ยว ส าหรับการเดินรถไป -กลับ
ระหวา่งศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีและไปรษณียใ์นเขตนครหลวง
ใต ้สามารถลดระยะทางการเดินรถไดร้วม 539.5 กิโลเมตร/
เท่ียว หรือ  43% ลดปริมาณการใชน้ ้ ามนัและค่าใชจ่้ายได ้
103.8 ลิตร/เท่ียว และ 2,696.36 บาท/เท่ียว ตามล าดับ 
และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 284.7 
kgCO2e/เดือน  อย่างไรดีแนวทางการลดการใช้น ้ ามัน
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กรณีน้ีจะตอ้งเพ่ิมงานในการติดต่อประสานงานเพ่ือแจ้ง
ปริมาตรบรรทุกก่อนการเดินรถ  
4.5 ผลการจดัการเดนิรถกรณี ค 

ส าหรับกรณีท่ีไปรษณียภณัฑ์ท่ีตอ้งการขนส่งแต่ละ
เท่ียวมีปริมาตรบรรทุกนอ้ยและมีขอ้จ ากดัดา้นเวลา จึงตอ้ง

จัดการเดินรถรูปแบบเดิมคือวิ่งไป-กลับระหว่างศูนย์
ไปรษณียห์ลกัส่ีและท่ีท าการไปรษณีย์ 1 แห่งแลว้วิ่งกลบั
ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี  แนวทางในการลดการใช้พลงังาน
โดยเปล่ียนไปใชร้ถขนาดเลก็ลง  
 

 
ตารางที่ 2 ระยะทางไป-กลบัของการขนส่งไปรษณียภณัฑ์ระหว่างศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี-ไปรษณียใ์นเขตนครหลวงเหนือ
ประเมินจากโปรแกรม Google  Maps 
การเดนิรถไป-กลบั ระหว่าง ศูนย์ไปรษณย์ีหลกัส่ี-

ไปรษณย์ีในเขตนครหลวงเหนือ (ปณ.น.) 
ระยะทางไป 

(กโิลเมตร/เที่ยว) 
ระยะทางกลบั 

(กโิลเมตร/เที่ยว) 
ระยะทางไป-กลบั รวม 

(กโิลเมตร/เที่ยว) 
พลบัพลาไชย 24.3 25 49.3 

ราชด าเนิน 24.8 25.5 50.3 

สามเสนใน 17.4 12.9 30.3 

ลาดพร้าว 17 17 34 

คลองจัน่ 23.5 29.9 53.4 

ศูนยรั์ตนาธิเบศร์ 29.2 23.9 53.1 

รามอินทรา 4.8 9.4 14.2 

จตุจกัร 8.2 8.9 17.1 

บางซ่ือ 14.5 13.3 27.8 

ดุสิต 21.8 17.7 39.5 

หลกัส่ี 1.4 1.4 2.8 

จรเขบ้วั 13.9 14.6 28.5 

นนทบุรี 12.5 12 24.5 

ปากเกร็ด 9.1 12.1 21.2 

มีนบุรี 23.4 24.1 47.5 

หนองจอก 38.7 39.3 78 

ล าลูกกา 24.3 29.5 53.8 

รังสิต 17.2 19.3 36.5 

ไทรนอ้ย 38 39.5 77.5 

บางกรวย 18.5 20.5 39 

ตล่ิงชนั 37.8 23.9 61.7 

รวม 420.3 419.7 840.0 

 



104 105

743
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รูปที ่3 ภาพจ าลองต าแหน่งศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีและท่ีท าการไปรษณียใ์นเขตนครหลวงเหนือ 

โดยใชโ้ปรแกรม Google  Maps 
 

 
รูปที ่4 ภาพจ าลองต าแหน่งศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีและท่ีท าการไปรษณียใ์นเขตนครหลวงใต ้

 โดยใชโ้ปรแกรม Google  Maps 
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ตารางที ่3 ระยะทางไป-กลบัของการขนส่งไปรษณียภณัฑ์
ระหวา่งศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี-ไปรษณียใ์นเขตนครหลวงใต้
ประเมินจากโปรแกรม Google  Maps 

การเดนิรถไป-กลบั 
ระหว่าง 

ศูนย์ไปรษณย์ีหลักส่ี-
ไปรษณย์ี 

เขตนครหลวงใต้ (ปณ.ต.) 

ระยะทา
งไป 

(กโิลเมต
ร/เที่ยว) 

ระยะ
กลบั 

(กโิลเมต
ร/เที่ยว) 

ระยะทาง 
ไป-กลบั รวม 
(กโิลเมตร/
เที่ยว) 

บางรัก 26.7 27.4 54.1 

พระโขนง 30.5 29.3 59.8 

ยานนาวา 28.9 25.9 54.8 

บางขนุเทียน 37.7 38.2 75.9 

ภาษีเจริญ 39.5 44 83.5 

อ่อนนุช 38.3 31.7 70.0 

บางนา 34.8 30.9 65.7 

รองเมือง 22.7 24.6 47.3 

สมุทรปราการ 43.5 38.8 82.3 

บางพลี 47.4 43.8 91.2 

ลาดกระบงั 35.9 47.1 83.0 

บางกอกนอ้ย 30.0 23.3 53.3 

ตล่ิงชนั 30.5 23.9 54.4 

บางปู 54.5 48.8 103.3 

พระสมุทรเจดีย ์ 45.0 42.3 87.3 

พระประแดง 34.8 32.5 67.3 

ส าเหร่ 30.1 30.8 60.9 

ราษฎร์บูรณะ 34.3 30.5 64.8 

รวม 645.1 613.8 1,258.9 

 
ตารางที่ 4 ระยะทางรวม ปริมาณน ้ ามนัท่ีใช ้และค่าใชจ่้าย
เช้ือเพลิงต่อเท่ียวการเดินรถไป-กลบั กรณีอา้งอิง ก 

ไปรษณย์ี ระยะทาง
รวม 

(กโิลเมตร/
เที่ยว) 

ปริมาณ
น า้มันที่ใช้

รวม  
 (ลติร/เที่ยว) 

ค่าน า้มัน
เช้ือเพลิง 

 (บาท/เที่ยว) 

ศูนยห์ลกัส่ี-ปณ.น. 840.0 161.0 4,198.38 

ศูนยห์ลกัส่ี-ปณ.ต. 1,258.9 242.1 6,292.08 

ศูนยห์ลกัส่ี-ศูนย์
สุวรรณภูมิ 

88.6 18.9 491.21 

หมายเหตุ: ราคาเช้ือเพลิง 25.99 บาท/ลิตร 
 

 ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 7 และ ตารางท่ี 8 
ส าหรับการเดินรถระหว่างศูนย์ไปรษณีย์หลัก ส่ีกับ
ไปรษณีย์ในเขตนครหลวงเหนือและเขตนครหลวงใต ้
ตามล าดับ  จะเห็นได้ว่าเม่ือไปรษณียภัณฑ์มีปริมาตร
บรรทุกไม่เกิน 20% สามารถเปล่ียนมาใชร้ถบรรทุก 4 ลอ้
ได ้ถึงแมร้ะยะทางจะคงเดิมแต่สามารถลดปริมาณการใช้
น ้ ามันได้  ส าหรับ ปณ.น ผลการประเมินพบว่าปริมาณ
น ้ ามนัท่ีสามารถลดลงได้เท่ากบั 82.3 ลิตร/เท่ียว (51%)    

คิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีลดได ้2,196.16 บาท/เท่ียว และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 225.7 kgCO2e/เท่ียว  และ
ส าหรับ ปณ.ต ลดปริมาณการใช้น ้ ามันและค่าใช้จ่ายได ้
126.6 ลิตร/เท่ียว (52%) ลดค่าใชจ่้ายได ้3,290.33 บาท/
เท่ี ยว  และลดการป ล่อย ก๊ าซ  347.8 kgCO2e/เท่ี ยว 
อย่างไรก็ตามแนวทางน้ีจะตอ้งมีการลงทุนซ้ือรถเพ่ิมซ่ึง
จะตอ้งพิจารณาถึงความคุม้ค่าดว้ย 
     ส าหรับศูนยไ์ปรษณียสุ์วรรณภูมิซ่ึงมีการเดินรถวนั
ละ 8 เท่ียวและใชร้ถขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ทุกเท่ียว ซ่ึงจากการ
เก็บขอ้มูลพบว่าเท่ียวท่ี 6 เวลา 19.00 น. และเท่ียวท่ี 8 

เวลา 23.30 น. ส่วนใหญ่มีปริมาตรการบรรทุกค่อนขา้ง
น้อย สามารถใช้รถท่ีขนาดเล็กลงได้ กรณีท่ีปริมาตรของ
ไปรษณียภณัฑ์ท่ีตอ้งการบรรทุกในเท่ียวนั้ น ๆ น้อยกว่า 
50% ของปริมาตรบรรทุก สามารถใชร้ถขนาดเล็กลงโดย
เปล่ียนจากรถขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ มาเป็นรถขนาด 4 ตนั 6 
ลอ้ได ้ผลการประเมินปริมาณการใชน้ ้ ามนัพบวา่สามารถ
ลดปริมาณการใชน้ ้ ามนัได ้1.95 ลิตร/เท่ียว (10%) ลดค่า
น ้ ามนัได้ 50.68 บาท/เท่ียว และลดการปล่อยก๊าซเรือน
ก ระ จ ก ได้  5.35 kgCO2e/เ ดื อ น  ซ่ึ ง แ น วท าง น้ี ไ ม่
จ าเป็นตอ้งซ้ือรถใหม่ เน่ืองจากศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีใชร้ถ
ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ส าหรับขนส่งไปรษณียภณัฑ์กบั ปณ.น. 
และ ปณ.ต. อยู่แลว้และเป็นคนละช่วงเวลาใชร้ถส าหรับ
เท่ียวท่ี 6 ส่วนเท่ียวท่ี 8 หากมีการบริหารการเดินรถตามท่ี
ไดเ้สนอในกรณี ข คาดวา่น่าจะมีรถเหลือน ามาใชส้ าหรับ
เท่ียวท่ี 8 ได ้
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ระหว่าง 

ศูนย์ไปรษณย์ีหลักส่ี-
ไปรษณย์ี 

เขตนครหลวงใต้ (ปณ.ต.) 

ระยะทา
งไป 

(กโิลเมต
ร/เที่ยว) 

ระยะ
กลบั 

(กโิลเมต
ร/เที่ยว) 

ระยะทาง 
ไป-กลบั รวม 
(กโิลเมตร/
เที่ยว) 

บางรัก 26.7 27.4 54.1 

พระโขนง 30.5 29.3 59.8 

ยานนาวา 28.9 25.9 54.8 

บางขนุเทียน 37.7 38.2 75.9 

ภาษีเจริญ 39.5 44 83.5 

อ่อนนุช 38.3 31.7 70.0 

บางนา 34.8 30.9 65.7 

รองเมือง 22.7 24.6 47.3 

สมุทรปราการ 43.5 38.8 82.3 

บางพลี 47.4 43.8 91.2 

ลาดกระบงั 35.9 47.1 83.0 

บางกอกนอ้ย 30.0 23.3 53.3 

ตล่ิงชนั 30.5 23.9 54.4 

บางปู 54.5 48.8 103.3 

พระสมุทรเจดีย ์ 45.0 42.3 87.3 

พระประแดง 34.8 32.5 67.3 

ส าเหร่ 30.1 30.8 60.9 

ราษฎร์บูรณะ 34.3 30.5 64.8 

รวม 645.1 613.8 1,258.9 

 
ตารางที่ 4 ระยะทางรวม ปริมาณน ้ ามนัท่ีใช ้และค่าใชจ่้าย
เช้ือเพลิงต่อเท่ียวการเดินรถไป-กลบั กรณีอา้งอิง ก 

ไปรษณย์ี ระยะทาง
รวม 

(กโิลเมตร/
เที่ยว) 

ปริมาณ
น า้มันที่ใช้

รวม  
 (ลติร/เที่ยว) 

ค่าน า้มัน
เช้ือเพลิง 

 (บาท/เที่ยว) 

ศูนยห์ลกัส่ี-ปณ.น. 840.0 161.0 4,198.38 

ศูนยห์ลกัส่ี-ปณ.ต. 1,258.9 242.1 6,292.08 

ศูนยห์ลกัส่ี-ศูนย์
สุวรรณภูมิ 

88.6 18.9 491.21 

หมายเหตุ: ราคาเช้ือเพลิง 25.99 บาท/ลิตร 
 

 ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 7 และ ตารางท่ี 8 
ส าหรับการเดินรถระหว่างศูนย์ไปรษณีย์หลัก ส่ีกับ
ไปรษณีย์ในเขตนครหลวงเหนือและเขตนครหลวงใต ้
ตามล าดับ  จะเห็นได้ว่าเม่ือไปรษณียภัณฑ์มีปริมาตร
บรรทุกไม่เกิน 20% สามารถเปล่ียนมาใชร้ถบรรทุก 4 ลอ้
ได ้ถึงแมร้ะยะทางจะคงเดิมแต่สามารถลดปริมาณการใช้
น ้ ามันได้  ส าหรับ ปณ.น ผลการประเมินพบว่าปริมาณ
น ้ ามนัท่ีสามารถลดลงได้เท่ากบั 82.3 ลิตร/เท่ียว (51%)    

คิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีลดได ้2,196.16 บาท/เท่ียว และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 225.7 kgCO2e/เท่ียว  และ
ส าหรับ ปณ.ต ลดปริมาณการใช้น ้ ามันและค่าใช้จ่ายได ้
126.6 ลิตร/เท่ียว (52%) ลดค่าใชจ่้ายได ้3,290.33 บาท/
เท่ี ยว  และลดการป ล่อย ก๊ าซ  347.8 kgCO2e/เท่ี ยว 
อย่างไรก็ตามแนวทางน้ีจะตอ้งมีการลงทุนซ้ือรถเพ่ิมซ่ึง
จะตอ้งพิจารณาถึงความคุม้ค่าดว้ย 
     ส าหรับศูนยไ์ปรษณียสุ์วรรณภูมิซ่ึงมีการเดินรถวนั
ละ 8 เท่ียวและใชร้ถขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ทุกเท่ียว ซ่ึงจากการ
เก็บขอ้มูลพบว่าเท่ียวท่ี 6 เวลา 19.00 น. และเท่ียวท่ี 8 

เวลา 23.30 น. ส่วนใหญ่มีปริมาตรการบรรทุกค่อนขา้ง
น้อย สามารถใช้รถท่ีขนาดเล็กลงได้ กรณีท่ีปริมาตรของ
ไปรษณียภณัฑ์ท่ีตอ้งการบรรทุกในเท่ียวนั้ น ๆ น้อยกว่า 
50% ของปริมาตรบรรทุก สามารถใชร้ถขนาดเล็กลงโดย
เปล่ียนจากรถขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ มาเป็นรถขนาด 4 ตนั 6 
ลอ้ได ้ผลการประเมินปริมาณการใชน้ ้ ามนัพบวา่สามารถ
ลดปริมาณการใชน้ ้ ามนัได ้1.95 ลิตร/เท่ียว (10%) ลดค่า
น ้ ามนัได้ 50.68 บาท/เท่ียว และลดการปล่อยก๊าซเรือน
ก ระ จ ก ได้  5.35 kgCO2e/เ ดื อ น  ซ่ึ ง แ น วท าง น้ี ไ ม่
จ าเป็นตอ้งซ้ือรถใหม่ เน่ืองจากศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีใชร้ถ
ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ส าหรับขนส่งไปรษณียภณัฑ์กบั ปณ.น. 
และ ปณ.ต. อยู่แลว้และเป็นคนละช่วงเวลาใชร้ถส าหรับ
เท่ียวท่ี 6 ส่วนเท่ียวท่ี 8 หากมีการบริหารการเดินรถตามท่ี
ไดเ้สนอในกรณี ข คาดวา่น่าจะมีรถเหลือน ามาใชส้ าหรับ
เท่ียวท่ี 8 ได ้

ตารางที ่5  ระยะทาง  ปริมาณการใชน้ ้ ามนั ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ไป-กลบัท่ีลดลง (S) กรณี ข ของการขนส่ง
ไปรษณียภณัฑ ์EMS ในเขตนครหลวงเหนือ (ปณ.น.) จากศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี ไป ไปรษณียท่ี์ i ไป ไปรษณียท่ี์ j แลว้กลบั
ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี เปรียบเทียบกบักรณี ก โดยใชว้ธีิ  SS 

การเดนิรถ 
กรณ ีข (ปณ.น.) 

ไปรษณย์ีที ่i - ไปรษณย์ีที ่j 

ระยะทาง 
(กโิลเมตร/เที่ยว) 

ปริมาณน า้มันที่ใช้ 
(กโิลเมตร/เที่ยว) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(kg CO2e/เที่ยว) 

กรณ ีข ระยะทางลดลง (S) กรณ ีก กรณ ีข ผล
ประหยดั กรณ ีก กรณ ีข ปริมาณ

ลดลง 
ศูนยรั์ตนาธิเบศร์ - ตล่ิงชนั 59.4 55.4 22.1 11.4 10.7 60.7 31.3 29.3 

หนองจอก - มีนบุรี 78.3 47.2 24.1 15.1 9.0 66.1 41.3 24.8 

พลบัพลาไชย - ราชด าเนิน 54.0 45.6 19.2 10.4 8.8 52.7 28.5 24.2 

ดุสิต - สามเสนใน 35.6 34.2 13.4 6.9 6.6 36.8 18.8 18.0 

คลองจัน่ - ลาดพร้าว 54.4 33.0 16.8 10.5 6.3 46.1 28.7 17.4 

รังสิต - ล าลูกกา 66.7 23.6 17.4 12.8 4.6 47.8 35.2 12.6 

บางกรวย - บางซ่ือ 43.8 23.0 12.8 8.4 4.4 35.1 23.1 12.1 

ไทรนอ้ย - ปากเกร็ด 80.8 17.9 19.0 15.5 3.5 52.2 42.7 9.5 

นนทบุรี - จตุจกัร 29.7 11.9 8.0 5.7 2.3 21.9 15.8 6.2 

รามอินทรา - จระเขบ้วั 33.3 9.4 8.2 6.4 1.8 22.5 17.6 4.9 

รวม 536 301.2 161.0 103.1 58 441.9 282.9 159.0 

 
ตารางที่ 6 ระยะทาง  ปริมาณการใชน้ ้ ามนั ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ไป-กลบัท่ีลดลง (S) กรณี ข ของการขนส่ง
ไปรษณียภณัฑ์ EMS ในเขตนครหลวงใต ้(ปณ.ต.) จากศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี ไป ไปรษณียท่ี์ i ไป ไปรษณียท่ี์ j แลว้กลบั
ศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี เปรียบเทียบกบักรณี ก โดยใชว้ธีิ  SS 

การเดนิรถ กรณ ีข (ปณ.ต.) 
ไปรษณย์ีที่ i – ไปรษณย์ีที่ j 

ระยะทาง 
(กโิลเมตร/เที่ยว) 

ปริมาณน า้มันที่ใช้ 

(กโิลเมตร/เที่ยว) 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(kgCO2e/เที่ยว) 

กรณ ีข ระยะทางที่ลดลง (S) กรณ ีก กรณ ีข ผล
ประหยดั กรณ ีก กรณ ีข ปริมา

ณลดลง 
สมุทรปราการ – บางปู 95.9 89.7 35.7 18.4 17.3 97.9 50.6 47.3 

พระประแดง – พระสมุทรเจดีย ์ 85.0 69.6 29.7 16.3 13.4 81.6 44.9 36.7 

บางพลี –  บางนา 89.8 67.1 30.2 17.3 12.9 82.8 47.4 35.4 

ภาษีเจริญ –  บางขนุเทียน 92.8 66.6 30.7 17.8 12.8 84.1 48.9 35.2 

อ่อนนุช –  พระโขนง 68.2 61.6 25.0 13.1 11.8 68.5 36.0 32.5 

ส าเหร่ –  ราษฎร์บูรณะ 67.6 58.1 24.2 13.0 11.2 66.4 35.7 30.7 

ตล่ิงชนั – บางกอกนอ้ย 56.2 51.5 20.7 10.8 9.9 56.8 29.7 27.1 

บางรัก – ยานนาวา 57.9 51.0 20.9 11.1 9.8 57.5 30.6 26.9 

รองเมือง – ลาดกระบงั 106.0 24.3 25.1 20.4 4.7 68.8 55.9 12.9 

รวม 719.4 539.5 242.1 138.2 103.8 664.4 379.7 284.7 
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ตารางที่ 7  ปริมาณการใชน้ ้ ามนั และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง ของกรณี ค การขนส่งไปรษณียภณัฑ ์EMS 
จากศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีไป-กลบัไปรษณียน์ครหลวงเหนือ (ปณ.น.) เปรียบเทียบกบักรณี ก  

การเดนิรถ 
ไป-กลบั ระหว่าง 

ศูนย์ไปรษณย์ีหลักส่ี-ไปรษณย์ีใน 
เขตนครหลวงเหนือ (ปณ.น.) 

ปริมาณน า้มันที่ใช้ใน  
(กโิลเมตร/เที่ยว) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 
(kgCO2e/เที่ยว) 

กรณ ีก กรณ ีค ผล
ประหยดั กรณ ีก กรณ ีค ปริมาณ

ลดลง 
พลบัพลาไชย 9.5 4.7 4.8 26.1 12.9 13.2 

ราชด าเนิน 9.7 4.7 4.9 26.6 13.2 13.4 

สามเสนใน 5.8 2.9 3.0 15.9 6.9 9.1 

ลาดพร้าว 6.5 3.2 3.3 17.8 9.1 8.8 

คลองจัน่ 10.3 5.0 5.2 28.3 15.4 12.9 

ศูนยรั์ตนาธิเบศร์ 10.2 5.0 5.2 28.0 12.4 15.6 

รามอินทรา 2.7 1.3 1.4 7.4 4.9 2.5 

จตุจกัร 3.3 1.6 1.7 9.1 4.7 4.4 

บางซ่ือ 5.3 2.6 2.7 14.5 6.9 7.7 

ดุสิต 7.6 3.7 3.9 20.9 9.1 11.8 

หลกัส่ี 0.5 0.3 0.3 1.4 0.5 0.8 

จรเขบ้วั 5.5 2.7 2.8 15.1 7.4 7.7 

นนทบุรี 4.7 2.3 2.4 12.9 6.3 6.6 

ปากเกร็ด 4.1 2.0 2.1 11.3 6.3 4.9 

มีนบุรี 9.1 4.5 4.7 25.0 12.4 12.6 

หนองจอก 15.0 7.4 7.6 41.2 20.3 20.9 

ล าลูกกา 10.3 5.1 5.3 28.3 15.4 12.9 

รังสิต 7.0 3.4 3.6 19.2 10.2 9.1 

ไทรนอ้ย 14.9 7.3 7.6 40.9 20.3 20.6 

บางกรวย 7.5 3.7 3.8 20.6 10.7 9.9 

ตล่ิงชนั 11.9 5.9 6.0 32.7 12.4 20.3 

รวม 161.5 79.3 82.3 443.2 217.7 225.7 

  
ตารางที ่8 ปริมาณการใชน้ ้ ามนั และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง ของกรณี ค การขนส่งไปรษณียภณัฑ ์EMS 

จากศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีไป-กลบัไปรษณียน์ครหลวงใต ้(ปณ.ต.) เปรียบเทียบกบักรณี ก   
การเดนิรถไป-กลบั ระหว่าง 
ศูนย์ไปรษณย์ีหลักส่ี-ไปรษณย์ี 
เขตนครหลวงใต้ (ปณ.ต.) 

ปริมาณน า้มันที่ใช้ใน  
(กโิลเมตร/เที่ยว) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 
(kgCO2e/เที่ยว) 

กรณ ีก กรณ ีค ผล
ประหยดั กรณ ีก กรณ ีค ปริมาณ

ลดลง 
บางรัก 10.4 5.0 5.4 28.5 13.6 14.9 

พระโขนง 11.5 5.5 6.0 31.6 15.1 16.5 

ยานนาวา 10.5 5.0 5.5 28.8 13.8 15.0 

บางขนุเทียน 14.6 7.0 7.6 40.1 19.1 21.0 
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ตารางที่ 7  ปริมาณการใชน้ ้ ามนั และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง ของกรณี ค การขนส่งไปรษณียภณัฑ ์EMS 
จากศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีไป-กลบัไปรษณียน์ครหลวงเหนือ (ปณ.น.) เปรียบเทียบกบักรณี ก  

การเดนิรถ 
ไป-กลบั ระหว่าง 

ศูนย์ไปรษณย์ีหลักส่ี-ไปรษณย์ีใน 
เขตนครหลวงเหนือ (ปณ.น.) 

ปริมาณน า้มันที่ใช้ใน  
(กโิลเมตร/เที่ยว) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 
(kgCO2e/เที่ยว) 

กรณ ีก กรณ ีค ผล
ประหยดั กรณ ีก กรณ ีค ปริมาณ

ลดลง 
พลบัพลาไชย 9.5 4.7 4.8 26.1 12.9 13.2 

ราชด าเนิน 9.7 4.7 4.9 26.6 13.2 13.4 

สามเสนใน 5.8 2.9 3.0 15.9 6.9 9.1 

ลาดพร้าว 6.5 3.2 3.3 17.8 9.1 8.8 

คลองจัน่ 10.3 5.0 5.2 28.3 15.4 12.9 

ศูนยรั์ตนาธิเบศร์ 10.2 5.0 5.2 28.0 12.4 15.6 

รามอินทรา 2.7 1.3 1.4 7.4 4.9 2.5 

จตุจกัร 3.3 1.6 1.7 9.1 4.7 4.4 

บางซ่ือ 5.3 2.6 2.7 14.5 6.9 7.7 

ดุสิต 7.6 3.7 3.9 20.9 9.1 11.8 

หลกัส่ี 0.5 0.3 0.3 1.4 0.5 0.8 

จรเขบ้วั 5.5 2.7 2.8 15.1 7.4 7.7 

นนทบุรี 4.7 2.3 2.4 12.9 6.3 6.6 

ปากเกร็ด 4.1 2.0 2.1 11.3 6.3 4.9 

มีนบุรี 9.1 4.5 4.7 25.0 12.4 12.6 

หนองจอก 15.0 7.4 7.6 41.2 20.3 20.9 

ล าลูกกา 10.3 5.1 5.3 28.3 15.4 12.9 

รังสิต 7.0 3.4 3.6 19.2 10.2 9.1 

ไทรนอ้ย 14.9 7.3 7.6 40.9 20.3 20.6 

บางกรวย 7.5 3.7 3.8 20.6 10.7 9.9 

ตล่ิงชนั 11.9 5.9 6.0 32.7 12.4 20.3 

รวม 161.5 79.3 82.3 443.2 217.7 225.7 

  
ตารางที ่8 ปริมาณการใชน้ ้ ามนั และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง ของกรณี ค การขนส่งไปรษณียภณัฑ ์EMS 

จากศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ีไป-กลบัไปรษณียน์ครหลวงใต ้(ปณ.ต.) เปรียบเทียบกบักรณี ก   
การเดนิรถไป-กลบั ระหว่าง 
ศูนย์ไปรษณย์ีหลักส่ี-ไปรษณย์ี 
เขตนครหลวงใต้ (ปณ.ต.) 

ปริมาณน า้มันที่ใช้ใน  
(กโิลเมตร/เที่ยว) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 
(kgCO2e/เที่ยว) 

กรณ ีก กรณ ีค ผล
ประหยดั กรณ ีก กรณ ีค ปริมาณ

ลดลง 
บางรัก 10.4 5.0 5.4 28.5 13.6 14.9 

พระโขนง 11.5 5.5 6.0 31.6 15.1 16.5 

ยานนาวา 10.5 5.0 5.5 28.8 13.8 15.0 

บางขนุเทียน 14.6 7.0 7.6 40.1 19.1 21.0 

การเดนิรถไป-กลบั ระหว่าง 
ศูนย์ไปรษณย์ีหลักส่ี-ไปรษณย์ี 
เขตนครหลวงใต้ (ปณ.ต.) 

ปริมาณน า้มันที่ใช้ใน  
(กโิลเมตร/เที่ยว) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 
(kgCO2e/เที่ยว) 

กรณ ีก กรณ ีค ผล
ประหยดั กรณ ีก กรณ ีค ปริมาณ

ลดลง 
ภาษีเจริญ 16.1 7.7 8.4 44.2 21.0 23.2 

อ่อนนุช 13.5 6.4 7.0 37.1 17.6 19.4 

บางนา 12.6 6.0 6.6 34.6 16.5 18.1 

รองเมือง 9.1 4.3 4.8 25.0 11.9 13.1 

สมุทรปราการ 15.8 7.6 8.3 43.4 20.7 22.6 

บางพลี 17.5 8.4 9.2 48.0 23.0 25.1 

ลาดกระบงั 16.0 7.6 8.3 43.9 20.9 23.0 

บางกอกนอ้ย 10.3 4.9 5.4 28.3 13.4 14.8 

ตล่ิงชนั 10.5 5.0 5.5 28.8 13.7 15.1 

บางปู 19.9 9.5 10.4 54.6 26.0 28.6 

พระสมุทรเจดีย ์ 16.8 8.0 8.8 46.1 22.0 24.1 

พระประแดง 12.9 6.2 6.8 35.4 16.9 18.5 

ส าเหร่ 11.7 5.6 6.1 32.1 15.3 16.8 

ราษฎร์บูรณะ 12.5 5.9 6.5 34.3 16.3 18.0 

รวม 242.1 115.5 126.6 664.7 317.0 347.8 

 
5. สรุปผลการวจัิย 

การขนส่งไปรษณียภัณฑ์ด่วนพิเศษ ระหว่างศูนย์
ไปรษณีย์หลัก ส่ี  กับ  ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ  และ
ไปรษณีย์ในเขตนครหลวงเหนือและนครหลวงใต้มี
ปริมาณการใช้น ้ ามนัโดยเฉล่ีย 31,650 ลิตรต่อเดือน คิด
เป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 86,867 kg CO2e 
/เดือน ปริมาณการใชน้ ้ ามนัส่วนใหญ่เป็นผลมาจากระยะ
ทางการขนส่งและปริมาตรบรรทุกมากกว่าน ้ าหนักท่ี
บรรทุก  แนวทางในการลดการใช้พลงังานในการขนส่ง
พิจารณาจากเท่ียวการเดินรถท่ีมีปริมาตรบรรทุกน้อยโดย
พิจารณา 2 กรณี คือ เพ่ิมการเดินรถต่อไปอีก 1ไปรษณีย ์
และเปล่ียนไปใชร้ถท่ีมีขนาดเล็กลง ผลการวิเคราะห์พบวา่ 
ส าหรับการเดินรถไป-กลบัระหว่างศูนยไ์ปรษณียห์ลกัส่ี
และไปรษณียห์ลวงในเขตนครหลวงเหนือ และนครหลวง
ใต้  กรณี ท่ี ป ริม าตรบรรทุ ก ไม่ เกิน  50% ของพิกัด
รถบรรทุก  จะเพ่ิมระยะทางในการขนส่งต่อไปอีก  1 
ไปรษณีย์  ส่งผลให้การเดินรถในเขตนครหลวงเหนือ

สามารถลดระยะทางรวมต่อเท่ียวได ้36% ลดปริมาณการ
ใช้น ้ ามันและค่าใช้จ่ายได้ 58 ลิตร/เท่ียว และ1,505.40 
บาท/เท่ียว ตามล าดบั และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ 159.0 kg CO2e /เท่ียว ส าหรับการเดินรถใน
เขตนครหลวงใต้สามารถลดระยะทางรวมต่อเท่ียวได ้
43% ลดปริมาณการใชน้ ้ ามนัได ้103.8 ลิตร/เท่ียว คิดเป็น
เงิน 2,696.36 บาท/เท่ียว และลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้ 284.7 kgCO2e /เท่ียว กรณีท่ีปริมาตร
บรรทุกไม่เกิน 20% ของพิกดัรถบรรทุก จะเปล่ียนไปใช้
รถบรรทุก 4 ลอ้ การเดินรถในเขตนครหลวงเหนือสามารถ
ลดปริมาณการใช้น ้ ามันได้ 82.3 ลิตร/เท่ียว (2,196.16 
บาท/เท่ียว) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 225.7 

kgCO2e /เท่ียว และส าหรับการเดินรถในเขตนครหลวงใต้
ลดปริมาณการใชน้ ้ ามนัได ้126.6 ลิตร/เท่ียว (3,290.33 
บาท/เท่ียว) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 347.8 

kgCO2e /เท่ียว ส าหรับศูนย์ไปรษณียสุ์วรรณภูมิกรณีท่ี
ปริมาตรบรรทุกในเท่ียวนั้นๆ นอ้ยกวา่ 50% จะเปล่ียนมา
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ได ้1.95 ลิตร/เท่ียว (50.68 บาท/เท่ียว) และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได ้5.35 kg CO2e /เท่ียว 
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