
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
ส าหรับหน่วยประเมินอิสระ

โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่ง
สินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก

The Study of Agri-food Transportation Quality Standard for Truck Operation

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล



คุณภาพการบริการขนส่ง
สินค้าเกษตร? 

สินค้าเสียหาย?

ผู้จ้างงานไม่พึงพอใจ ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

ปัจจัยด้านการขนส่งสินค้าโอกาสและทิศทาง ของธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหาร

นโยบาย

พฤติกรรมผู้บริโภค

ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
และความสามารถในการแข่งขัน

การขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก แบบควบคุมอุณหภูมิ
Temperature Controlled Truck Service

ที่มาและความส าคัญของโครงการ



วัตถุประสงค์
1. ศึกษาวิธีการจัดกระบวนการโลจิสตกิส์และมาตรฐานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ขนส่งสินค้าในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)

2.  ศึกษาและเสนอแนวทางการพฒันาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสนิค้า
เกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ(Cold Chain Management for 
Truck Operation) 

3. ส่งเสริมให้เกิดการลดตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตและผู้สง่ออกที่เกดิขึน้จาก
การเสื่อมเสียของสินค้าเกษตรและอาหาร (Food Loss) ในระหว่างการขนส่งสินค้าที่ไม่ได้
มาตรฐาน

วัตถุประสงค์



ขอบเขตการศึกษา
• การขนส่งและการกระจายสินค้า

(Business to Business: B-B)
ชนิดสินค้า

o อาหารแช่แข็ง (Frozen) จัดเก็บที่
อุณหภูมิ 
(-18°C หรือต่ ากว่า)

o อาหารแช่เย็น  (Chilled) จัดเก็บที่
อุณหภูมิ (+4°C) - (-1°C)

o ผักและผลไม้สด จัดเก็บที่อุณหภูมิ  
(4°C) - (+15°C)



โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคณุภาพการขนส่งสินค้าเกษตร
และอาหารด้วยรถบรรทกุ

Workshop อย่างน้อย 260 คน 

- ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 200 คน
- หน่วยตรวจประเมินอิสระ 60 คน

ต.ค. - พ.ย. 61

Focus Group
6 คร้ัง อย่างน้อย 140 คน

ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค 

ก.ค.- ส.ค. 61

IN DEPTH INTERVIEW
20 ราย ครอบคลุม 3 กลุ่มสินค้า

ส.ค.-ต.ค. 61

ทดลองออกตรวจประเมิน
ผู้ประกอบการน าร่อง

(Pilot TEST)
ไม่น้อยกว่า 10 ราย

ธ.ค. – ม.ค. 62

Best Practice
3 ราย ครอบคลุม 3 กลุ่มสินค้า

(ไทย+ต่างประเทศ)

ส.ค. – ก.ย. 61

Border Trade Study
อย่างน้อย 1 เส้นทาง

ส.ค 61

Final Seminar
กรุงเทพมหานคร 200 คน 

สัมมนาปิดโครงการ

มี.ค. 62

คู่มือ และสื่อวีดีทัศน์
ม.ค. 62

จัดท าโครงการน าร่อง แผนพัฒนา 
และหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ

ธ.ค. 61

จัดท าร่างมาตรฐานคุณภาพ 

(DRAFT)
ก.ย. 61

Questionnaire
ส ารวจความคิดเห็นต่อแผนพัฒนา 

และมาตรฐานขนส่ง

ธ.ค. 61

IN DEPTH INTERVIEW
20 ราย ครอบคลุม 3 กลุ่มสินค้า

ก.ย.- ต.ค. 61

1st Seminar
ประชาสัมพันธ์ 

1 คร้ัง อย่างน้อย 100 คน

ธ.ค. 61



รายงานผลการจัดประชุมกลุม่ย่อย (Focus Group)
ในหัวข้อ“การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและ

อาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)”



ครั้งที่ วันที่ สถานที่ กลุ่มผู้ประกอบการ จ านวนผู้เข้าร่วม

1 12 กรกฎาคม 2561 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 
กรุงเทพมหานคร

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม 52 ราย

2 10 สิงหาคม 2561 โรงแรมอมารี ดอนเมือง 
แอร์พอร์ท 
กรุงเทพมหานคร

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร

25 รายผู้จัดจ าหน่ายและผู้ส่งออก

3 14 สิงหาคม 2561 โรงแรมอมารี ดอนเมือง 
แอร์พอร์ท 
กรุงเทพมหานคร

ผู้ผลิต/ประกอบรถห้องเย็นและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

24 ราย

4 28 สิงหาคม 2561 โรงแรมเวียงอินทร์ 

จังหวัดเชียงราย

ผู้ประกอบการขนส่ง 

(เน้นการค้าชายแดน)

27 ราย

5 6 กันยายน 2561 Heartwork Co-Working 
Space by Portochino
จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประกอบการขนส่ง 38 ราย

6 10 กันยายน 2561 โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ์ 
จังหวัดจันทบุรี

ผู้ประกอบการขนส่ง 27 ราย

รวม 193 ราย



รายงานผลการประชุม Focus Group (ครั้งที่ 1(ต่อ))
ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ณ กรุงเทพ ฯ 

ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ณ กรุงเทพฯ



รายงานผลการประชุม Focus Group (ครั้งที่ 1(ต่อ))
ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 ณ กรุงเทพ ฯ 

ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดเชียงราย



รายงานผลการประชุม Focus Group (ครั้งที่ 1(ต่อ))
ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสมุทรสาคร 

ประมวลภาพการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 6 ณ จังหวัดจันทบุรี



รายงานผลการสัมภาษณ์เชงิลึก (In-depth Interview) 
ผู้ประกอบการขนสง่ ผู้ว่าจ้าง/ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการรถห้องเย็น

และเทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ



บริษัท ธงหังอิมพอร์ทแอนด์
เอ็กซ์พอร์ท จ ากัด

กลุ่มผู้จัดจ าหน่าย
สินค้าเกษตรและอาหาร

กลุ่มผู้ให้บริการขนส่ง

บริษัท สหมณฑลเซอร์วิส
เซ็นเตอร์ จ ากัด (Denso)

บริษัท รุจโอฬาร ทราน
สปอร์ต จ ากัด

กลุ่มผู้ผลิตรถห้องเย็นและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็ม เค
ห้องเย็น

บริษัท รักชัยห้องเย็น 
จ ากัด

กลุ่มผู้ให้บริการ 
คลังสินค้าห้องเย็น

สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก

และหน่วยงานราชการ



ภาพการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึก

บริษัท สหมณฑลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จ ากัด (Denso) บริษัท รุจโอฬาร ทรานสปอร์ต จ ากัด

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท กู๊ดเท็มพ์ จ ากัด



บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จ ากัด บริษัท โออิชิกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

มูลนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่

ภาพการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึก

SPAR Supermarket



ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)

มูลนิธิโครงการหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ากัด

บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน)

ภาพการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึก



ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก: กลุ่มผู้ให้บริการขนส่ง

ภาพการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึก



ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก: กลุ่มผู้ให้บริการคลังสินค้าห้องเย็น

สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก



ความท้าทายของการให้บริการจัดส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ 
: การขนส่ง

การ Pre-cooling ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้สินค้า

เสียหาย

การขนส่งสินค้าท่ีมีอุณหภูมิ
ของสินค้า หรืออุณหภูมิตู้
ห้องเย็นที่ไม่เหมาะสม 

การจัดเรียง การขนถ่ายและ
การล าเลียงไม่เหมาะสม

การตรวจสอบ / บันทึก
อุณหภูมิการขนส่งที่ไม่

เหมาะสม

ผลการศึกษา



ขาดแผนฉุกเฉินส าหรับช่วงเวลา
สูงสุดเมื่อผู้ว่าจ้างต้องการขนส่ง

สินค้ามากข้ึน

ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐาน
ห้องเย็นและการบ ารุงรักษา รวมถึง
แนวทางการยกระดับการให้บริการ

ขาดการฝึกอบรมพนักงานให้มี
ทักษะในการขนส่งสินค้าแบบ
ควบคุมอุณหภูมิโดยเฉพาะ

ผลการศึกษา

ความท้าทายของการให้บริการจัดส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ 
: การบริหารจัดการ



ความเชื่อมโยงของปัญหาการให้บริการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบ  Cold chain
และ องค์ประกอบของมาตรฐาน (ร่าง)

- Pre-cooling -การตรวจรับสินค้า (Checking)
- การบรรทุก (Loading System) 
- การจัดเรียงสินค้า (Sorting) - บรรจุภัณฑ์ 
(Packaging)     - การเก็บรักษา Storage     

- วิธีการขนถ่าย(Material/Product Handling)
- Anti-room / Anti-area  - Post-cooling 

หลังการขนส่ง

การขนถ่าย/ การล าเลียงสินค้า

ระหว่างการขนส่ง

ก่อนการขนส่ง:
การรับสินค้าจาก warehouse

มาตรฐานความสะอาดและ
ความปลอดภัย

มาตรฐานห้องเย็นและ
การบ ารุงรักษา+รถและอุปกรณ์

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พนักงานและพนังงานขับรถ

ปฏิบัติการขนส่ง 

- เทคโนโลยี (Technology)  eg. RFID, 
Temperature Tags, Data logger, GPS

- การรวบรวม (Consolidation and sharing)
- อุปกรณ์/กล่องควบคุมอุณหภูมิ

ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการขนส่งท่ีถูกต้อง 
รวมถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสินค้า

อุณหภูมิไม่เหมาะสม และไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การขนส่งในช่วง Pre-cooling การขนถ่าย และ
การล าเลียงสินค้า

อุณหภูมิเพิ่มขึ้นในขณะท่ีมีการขนส่งสินค้า

ระบบการ Monitoring ไม่เหมาะสม 
สินค้าหายหรือมีความสูญเสียในขณะขนส่ง

สินค้าถูกส่งคืน 
ปัญหาความสะอาดและความปลอดภัยของสินค้า 
ขาดแผนการพัฒนา

ความท้าทาย/อุปสรรคของการขนส่งแบบ Cold chain

- Checklist การตรวจสอบและแผนพัฒนา

ขาดการประเมินความสามารถและความพร้อมใน
การให้บริการ



องค์ประกอบมาตรฐาน (ร่าง)

• การรับสินค้าจากผู้ว่าจ้าง
 การประเมินขอบเขตการรับจ้างงาน
 การวางแผนการขนถ่าย การขนส่ง และ

การส่งมอบสินค้า 
 การรับสินค้า
 การล าเลียง/ขนถ่ายสินค้า
 การจัดวาง/จัดเรียงสินค้าบนรถห้องเย็น

1. กิจกรรมด้านปฏิบัติการขนส่ง 

• ระหว่างการขนส่ง
 การควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง

• การส่งมอบสินค้า
 การตรวจสอบก่อนส่งมอบสินค้า
 การขนถ่ายสินค้า

3. กิจกรรมด้านมาตรฐานห้องเย็นและ
การบ ารุงรักษา

• การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การฝึกอบรม
 การตรวจสุขภาพ

• มาตรฐานรถห้องเย็นและการบ ารุงรักษา    
 มาตรฐานของส่วนประกอบรถห้องเย็น
 การตรวจสอบและบ ารุงรักษา

• ความสะอาดและความปลอดภัย
 การท าความสะอาดของตู้ห้องเย็น
 สารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาด

ภายในตู้เย็น

• การจัดการเหตุฉุกเฉิน
 การจัดการกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินใน

กรณีรถห้องย็นหรือเครื่องท าความเยน็
ขัดข้อง

2. กิจกรรมด้านความสะอาดและความปลอดภัย

4. กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  



ประโยชน์ที่ได้จากมาตรฐานคุณภาพการขนส่ง
สินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก แบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)



(ร่าง)มาตรฐานคณุภาพการขนส่งสินคา้เกษตรและอาหารด้วยรถบรรทกุ
แบบควบคุมอุณหภูมิ และแนวทางการรับรองมาตรฐาน

ร่างมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมินี้ 
มีข้อก าหนดต่างๆ ที่ครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมการขนส่ง ใน 4 ด้าน 

(ซึ่งมีข้อก าหนดทั้งหมด 11 ข้อ และ ข้อแนะน า 2 ข้อ) ได้แก่ 

1. กิจกรรมด้านปฏิบัติการขนส่ง 

2. กิจกรรมด้านความสะอาด

3. กิจกรรมด้านมาตรฐานห้องเย็นและการบ ารุงรักษา 

4. กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ



ขอบเขตของการขนสง่สินค้าด้วยรถบรรทุกสินคา้เกษตรและอาหารแบบ
ควบคุมอุณหภูมิ

การขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ

การจัดส่งสินค้าที่มีการควบคุม
อุณหภูมิด้วยรถตู้ห้องเย็น

การขนส่งสินค้าแบบไม่ควบคุม
อุณหภูมิ

วิธีการให้บริการ

การบริการ

ระหว่างการขนส่งสินค้าเกษตรและ
อาหารท่ีมีการควบคุม

อุณหภูมิสินค้าในตู้ห้องเย็น
ให้เหมาะสมกับสินค้า

ให้บริการด้วยรถบรรทุกสินค้าแบบ
ควบคุมอุณหภูมิ

ขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร
ที่อุณหภูมิห้องแบบทั่วไป

ให้บริการด้วยรถบรรทุกสินค้า
ท่ัวไป

การจัดส่งสินค้าที่มีการควบคุม
อุณหภูมิด้วยรถตู้ห้องเย็น

+Cooling Material

ระหว่างการขนส่งสินค้าเกษตรและ
อาหารท่ีมีการควบคุม อุณหภูมิ

สินค้าใน Cooling Material และ
ตู้ห้องเย็นให้เหมาะสมกับสินค้า

ให้บริการด้วยรถบรรทุกสินค้า
แบบควบคุมอุณหภูมิ และมีการ
ขนส่งสินค้าท่ีบรรจุใน cooling 

material



(ร่าง องค์ประกอบ) 
คู่มือปฏิบัติงานขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูม ิ

(ร่าง องค์ประกอบ) 
คู่มือปฏิบัติงานขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูม ิ

................................................ 
 
 

ส่วนที่ 1 องค์ความรู้พื้นฐาน 

1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทและการเลือกใช้ รถและห้องเย็น  
2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ  
3. ความรู้เกี่ยวกับอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการจัดเก็บและขนส่งสินค้า  

- สินค้าประเภทแช่แข็ง ควรจัดเก็บและขนส่งที่อุณหภูมิ (–18°C) หรือต่ ากว่า 
- สินค้าแช่เย็น ควรจัดเก็บและขนส่งที่อุณหภูมิ (+4°C) – (0°C)  
- ผักและผลไม้สด ควรจัดเก็บและขนส่งที่อุณหภูมิ (+4°C) – (+15°C) 

4.  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์กร (โดยเฉพาะการวางแผนบุคลากรที่เก่ียวข้องในการให้บริการขนส่งสินค้า
เกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ) 

 

ส่วนที่ 2 วิธีปฏิบัตการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ 

5. วิ ีการประเมินความสามารถและความพร้อมของตนเองก่อนการรับจ้างงาน  

- ความสามารถและความพร้อมของรถ พนักงาน และการจัดการ  

6. วิ ีการตรวจสภาพรถและห้องเย็นก่อนจะรับสินค้า  

7. วิ ีการท าความเย็นล่วงหน้า  

 ก่อนการขนส่ง  

- ชนิดสินค้า 
- ปริมาณสินค้า 
- อุณหภูมิของสินค้า 
- การลดอุณหภูมิของรถห้องเย็นก่อนการรับสินค้า (Pre-Cooling) 
- อุณหภูมิภายในรถห้องเย็นก่อนและหลังการ Load สินค้า 

8. วิ ีการควบคุมอุณหภูมิ  

9. วิ ีการล าเลียงและจัดเรียงสินค้า  

- รูปแบบและแนวทางการจัดเรียงที่เหมาะสมของการขนส่งสินค้าแต่ละประเภท  

- วิ ีการจัดการกรณีการขนส่งแบบสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิแตกต่างกัน (Consolidation) 

10. วิ ีการเฝ าสังเกตุและการบันท กอุณหภูมิขนส่ง  

ระหว่างการขนส่ง 
- อุณหภูมิภายในรถห้องเย็น ระหว่างการขนส่ง และหลังท าการจัดส่งสินค้าตามจุดรับส่ง (Drop) (กรณีการจัดส่ง
หลายจุดรับส่ง หรือ  Multi-drop) 

 

11. วิ ีการส่งมอบสินค้า  

การตรวจสอบการส่งมอบสินค้า 
- อุณหภูมิสินค้า 
- อุณหภูมิภายในรถห้องเย็น 
- เวลาส่งสินค้า 

12. วิ ีการท าความสะอาดรถและห้องเย็น  

- วิ ีการและประเภทสารท าความสะอาด (food grade) 

13. วิ ีการตรวจสอบและทวนสอบประสิท ิภาพในการรักษาอุณหภูมิของสินค้า  

- อาทิ กรณีมีการขนส่งสินค้าโดยใช้วัสดุกักเก็บความเย็น (Cooling Material) ต้องมีการทวนสอบ
ประสิท ิภาพของวัสดุนั น  ในการรักษาอุณหภูมิของสินค้า  

14. วิ ีการจัดการเหตุฉุกเฉิน  

- ขั นตอน และแนวทางในการประเมินสถานการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน
อย่างมีระบบ ซ ่งจะสามารถช่วยลดความสู เสียและบรรเทาความรุนแรงของเหตุ  

 
 

ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการให้บริการของผู้ประกอบการ  

15. แนวทางการวางแผนด้านการตรวจสภาพและการเพิ่มประสิท ิภาพของรถและอุปกรณ์  
16.  แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา ักยภาพของผู้ประกอบการและยกระดับการให้บริการ  
17. แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร  
18. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างองค์กร และการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว  
19. แนวทางการคัดเลือกคุณสมบัติพนักงานที่ต้องป ิบัตงานโดยมีการสัมผัสสินค้า  
20. แนวทางการสร้างเครือข่ายการขนส่ง  
21. ตัวอย่างของผู้ประกอบการที่มีแนวป ิบัติที่ดี (Best Practice) 
  

รายละเอียดดังเอกสารแนบ





















กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
ส าหรับหน่วยประเมินอิสระ



Thank you for your kind attention
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