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1. การจัดการคลังสิ นค้า
ในบทที่ จ ะกล่ า วถึ ง เนื้ อ หาเบื้ อ งต้น ของคลัง สิ น ค้า กิ จ กรรมเบื้ อ งต้น ในคลัง สิ น ค้า และการจัด การคลัง สิ น ค้า ให้มี
ประสิ ทธิภาพซึ่ งรายละเอียดจะได้กล่าวดังต่อไปนี้
1.1 คลังสิ นค้าและประโยชน์ของคลังสิ นค้า (Warehouse and its contributions)
เนื้อหาส่ วนนี้จะกล่าวถึงความหมายของคลังสิ นค้า และประโยชน์ของคลังสิ นค้า ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความหมายของคลังสิ นค้ า
คลังสิ นค้า หมายถึง สิ่ งปลูกสร้างที่ มีไว้เพื่อใช้ในการพักและเก็บรักษาสิ นค้าในปริ มาณที่ มาก ซึ่ งจะเกี่ ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายสิ นค้าหรื อวัตถุดิบ การจัดเก็บโดยไม่ให้สินค้าเสื่ อมสภาพหรื อแตกหักเสี ยหาย

ภาพแสดงตัวอย่างของคลังสิ นค้าแห่งหนึ่ง
คลังสิ นค้า โดยทัว่ ไปจะทําหน้าที่จดั เก็บวัตถุดิบ หรื อ สิ นค้าสําเร็ จรู ป เป็ นหลัก หรื อบางครั้งอาจใช้เก็บงานระหว่างการ
ผลิต ชิ้นส่ วนหรื อสิ นค้ากึ่งสําเร็จรู ปบ้าง ซึ่ งในการจัดเก็บสิ นค้าหรื อวัตถุดิบจําพวกนี้ จําเป็ นต้องมีการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพเพื่อให้
เกิดการทํางานที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด และไม่เกิดความเสี ยหายต่อสิ นค้าหรื อวัตถุดิบที่เก็บอยูภ่ ายในคลังสิ นค้า นอกจากนี้แล้ว
คลังสิ นค้ายังแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ คลังส่ วนตัว (Private warehouse) และคลังสาธารณะ (Public warehouse)
ซึ่ งแต่ละประเภทมีขอ้ ดี ข้อเสี ย ดังต่อไปนี้
ข้อดีของคลังสาธารณะ
1. มีการใช้ประโยชน์ของเงินทุนมากขึ้น เนื่องจากคลังที่สร้างได้ให้บริ การแก่ลูกค้าหลายคน
2. มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ดีกว่า เพราะมีการให้บริ การแก่ลูกค้าหลายคน
3. เป็ นการลดความเสี่ ยงจากการว่างของคลังสิ นค้า
4. มีการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economies of scale) มากกว่า
5. มีความยืดหยุน่ สูง
6. มีความรู ้และความเชี่ยวชาญในเรื่ องการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายมากกว่า
ข้อเสี ยของคลังสาธารณะ
1. อาจมีปัญหาเรื่ องการสื่ อสาร เพราะระบบการสื่ อสารอาจมีความแตกต่างกันมาก
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2. อาจไม่มีการบริ การพิเศษบางประเภท ซึ่ งเป็ นความต้องการเฉพาะด้านของตัวสิ นค้า
3. พื้นที่อาจไม่เพียงพอในบางช่วงของความต้องการ
ข้อดีของคลังส่ วนตัว
1. มีการควบคุมที่ทาํ ได้ง่าย
2. มีความยืดหยุน่ สู ง
3. มีตน้ ทุนตํ่ากว่าในระยะยาว
4. มีการใช้แรงงานที่มีประสิ ทธิภาพสู ง
ข้อเสี ยของคลังส่ วนตัว
1. ขาดความยืดหยุน่
2. ข้อจํากัดทางด้านการเงิน
3. ผลตอบแทนต่อการลงทุนตํ่า
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ของคลังสิ นค้ า
คลังสิ นค้ามีวตั ถุประสงค์หลายๆ ด้าน คือ เพื่อรักษาระดับสิ นค้าคงคลังเพื่อสนับสนุนระบบการผลิตหรื อการขาย เป็ นจุด
รวมผลิตภัณฑ์เพื่อดําเนิ นการจัดส่ งสิ นค้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการรวบรวมสิ นค้าก่อนจัดส่ ง หรื อทําหน้าที่เป็ นศูนย์กระจายสิ นค้าได้
ประโยชน์ของคลังสิ นค้ามีมากมาย ซึ่ ง สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
- เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่ องการขนส่ ง
- เพื่อให้เกิดการประหยัดในระบบการผลิต (Production smoothing)
- เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่ องการสัง่ ซื้ อในปริ มาณมาก (Economies of scale)
- เพื อ ใช้ เ ป็ นแหล่ ง ของวัต ถุ ดิ บ เพื่ อ รองรั บ ต่ อ ความไม่ แ น่ น อนของการซื้ อวัต ถุ ดิ บ (Supply
uncertainty)
- เพื่อรองรับต่อความไม่แน่นอนของการขาย (Demand uncertainty)
- เพื่อให้เกิดการบริ หารต้นทุนโลจิสติกส์ที่ต่าํ
1.2 การจัดการคลังสิ นค้า (Warehouse management)
ความหมายของการจัดการคลังสิ นค้ า
การจัดการคลังสิ นค้า หมายถึง การจัดระเบียบในด้านการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การวางและการรักษาสิ นค้าอย่างเป็ น
ระบบ มีระเบียบแบบแผน เพื่อป้ องกันและรักษาสิ นค้าให้อยูใ่ นสภาพที่ดี ด้วยต้นทุนการดําเนิ นงานที่ต่าํ เพื่อช่วยในการดําเนิ นงาน
และกําไรให้กบั กิจการ การดําเนินงานในลักษณะนี้จะเกิดจากการบริ หารทรัพยากรทั้งหมดภายในคลังสิ นค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ซึ่ งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของคลังสิ นค้า ระบบการตรวจติดตามสถานะ (Tracking system) และการสื่ อสารภายใน
คลังสิ นค้า (ดูภาพประกอบด้านล่าง) ทั้งนี้การคลังสิ นค้ามีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
- เพื่อลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด
- เพื่อให้เกิดการใช้พ้นื ที่และปริ มาตรในการจัดเก็บมากที่สุด
- สร้างความมัน่ ใจได้วา่ มีอุปกรณ์ เครื่ องมือ และระบบสนับสนุนต่างที่เพียงพอ
- สร้างความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น พนักงานจัดเก็บสิ นค้า พนักงานขน
ถ่าย เป็ นต้น
- เพื่อให้เกิดการบริ หารต้นทุนพัสดุคงคลังให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
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ภาพแสดงตัวอย่างของการจัดการคลังสิ นค้า (Warehouse management)

ภาพแสดงตัวอย่างของการจัดการคลังสิ นค้ากับกิจกรรมภายในคลังสิ นค้า
ขอบเขตของการจัดการคลังสิ นค้ า
การจัดการคลังสิ นค้ามีกิจกรรมหลายด้าน ภาพด้านล่างแสดงถึงภาพรวมของกิจกรรมต่างๆ ของการจัดการคลังสิ นค้า โดย
จะเริ่ มที่การเลือกทําเลที่ต้ งั ของคลังสิ นค้า (Location selection) การกําหนดขนาดของคลังสิ นค้า (Sizing) การออกแบบ
ผังของคลังสิ นค้า (Layout) การออกแบบกระบวนการจัดการคลังสิ นค้า (Warehouse management system) การ
ควบคุมการปฎิบตั ิงาน (Location control) การจัดส่ ง (Delivery) และการรายงานและจัดเก็บข้อมูล (Record and
data)

ภาพแสดงภาพรวมของขอบเขตของการจัดการคลังสิ นค้า
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ความสั มพันธ์ ของการคลังสิ นค้ าและกิจกรรมด้ านอืน่ ๆ
ก) การจัดการคลังสิ นค้ากับการผลิต
การคลังสิ นค้ากับการผลิตมีความสัมพันธ์กนั มาก กล่าวคือ การผลิตที่ผลิตเป็ นปริ มาณน้อยแต่ทาํ การผลิตบ่อยๆ หรื อการ
ผลิตที่ผลิตตามคําสัง่ ซื้อของลูกค้า หรื อที่เรี ยกว่าระบบการผลิตแบบตามคําสั่งซื้ อ (Make to order) นั้นจะทําให้ตน้ ทุนด้าน
พัสดุคงคลังน้อย แต่ตน้ ทุนการตั้งสายการผลิตสูง (Setup cost) ซึ่ งอาจจะสู งมาก จนทําให้ตน้ ทุนรวมของการผลิตสู ง ในทาง
ตรงกันข้ามในระบบการผลิตที่ผลิตต่อครั้งเป็ นปริ มาณมาก (Make to stock) ซึ่ งจะทําให้ตน้ ทุนการตั้งสายการผลิตตํ่า แต่ตอ้ ง
มีตน้ ทุนพัสดุคงคลังสู ง (Inventory carrying cost) ซึ่ งมีความจําเป็ นต้องสร้างคลังสิ นค้ารองรับ และมีระบบการจัดการ
คลังสิ นค้าที่มีประสิ ทธิภาพ
ข) การจัดการคลังสิ นค้ากับการขนส่ ง
การคลังสิ นค้ากับการขนส่ งมีความสัมพันธ์กนั มาก กล่าวคือ ในการขนส่ งที่ตอ้ งการรวบรวมสิ นค้าก่อนการขนส่ ง
(Consolidate) เพื่อประโยชน์ของการขนส่ งที่เป็ นปริ มาณมาก นั้นจําเป็ นต้องใช้คลังสิ นค้าเป็ นจุดรวบรวมและกระจายสิ นค้า
(Consolidate point) ทั้งนี้เพือ่ เป็ นการประหยัคค่าขนส่ ง (Transportation cost) ถึงแม้วา่ การขนส่ งบางประเภทจะ
ช่วยลดต้นทุนการขนส่ งลงได้โดยไม่ตอ้ งใช้คลังสิ นค้าช่วย เช่น ระบบการขนส่ งแบบ Milk run แต่กต็ อ้ งใช้ระบบการจัดการ
ผลิตที่มีประสิ ทธิภาพและต้องอาศัยการแบ่งปั นข้อมูลที่มาก และยังต้องการระบบการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพสู งด้วย
ค) การจัดการคลังสิ นค้ากับการบริ การ
การคลังสิ นค้ากับการบริ การมีความสัมพันธ์กนั มาก กล่าวคือ ในกิจการบางประเภทต้องการระดับการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าทื่รวดเร็ วและแม่นยํา เช่น ระบบ Quick response ในธุรกิจสิ นค้าอุปโภค บริ โภค (Consumable
product) นั้น จําเป็ นต้องใช้คลังสิ นค้าและระบบการจัดการคลังสิ นค้าที่มีประสิ ทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ เป็ นต้น
1.3 กิจกรรมภายในคลังสิ นค้า
คลังสิ นค้ามีกิจกรรมมากมายเพื่อให้เกิดการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ เนื้ อหาต่อไปนี้ อธิ บายกิจกรรมต่างๆ ที่สาํ คัญภายใน
คลังสิ นค้า ที่ควรได้รับการจัดระบบการงานเป็ นอย่างดี
ก) การรับสิ นค้าและการชี้บ่งสถานะของสิ นค้า
กระบวนการรับสิ นค้าเข้าคลัง ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสิ นค้า (ตรวจปริ มาณ) การบันทึกข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง และ
การชี้บ่งสถานะของสิ นค้า เป็ นต้น

ภาพแสดงตัวอย่างของกระบวนการรับสิ นค้าของบริ ษทั แห่งหนึ่ง
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ภาพแสดงป้ าย (Tag) แสดงสถานะของสิ นค้า
ข) การเคลื่อนย้ายภายในคลังสิ นค้า
การเคลื่อนย้ายสิ นค้าภายในคลัง รวมถึงการเคลื่อนย้ายทุกประเภท ซึ่ งต้องใช้อุปกรณ์ขนถ่ายต่างๆ ทั้งนี้ รายละเอียดของ
การเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้แสดงไว้ในบทที่ 6
ค) การจัดเก็บ
การจัดเก็บสิ นค้าภายในคลังเป็ นเรื่ องเกี่ยวการนําสิ นค้าเข้าจัดเก็บ ซึ่ งต้องไม่ทาํ ให้สินค้าเสื่ อมสภาพหรื อแตกหักเสี ยหาย
ซึ่งมีคาํ แนะนําในการจัดเก็บหลายประการ คือ การจัดเก็บสิ นค้าที่น้ าํ หนักมากไว้ที่ดา้ นล่าง หรื อการเก็บสิ นค้าที่เคลื่อนไหวเร็ วไว้ใกล้
ประตู ซึ่ งรายละเอียดของการจัดเก็บจะได้แสดงไว้ในบทที่ 4 นอกจากนี้ แล้วยังรวมถึงการกําหนดตําแหน่ งของสถานที่จดั เก็บ
(Location address) ด้วย (ดูภาพประกอบ)

ภาพแสดงตําแหน่งที่อยู่ (Location address) ของสถานที่จดั เก็บ
ง) การหยิบสิ นค้า
การหยิบสิ นค้าเรื่ องที่สาํ คัญอีกเรื่ องหนึ่งของการจัดการคลังสิ นค้า รายละเอียดจะได้แสดงไว้ในบทที่ 4 แต่โดยพื้นฐาน
แล้วการหยิบสิ นค้ามีหลักการ 3 ประการ คือ ผูห้ ยิบเดินไปยังตําแหน่ งของสิ นค้า ผูห้ ยิบขับขี่ไปยังตําแหน่ งของสิ นค้า และ สิ นค้า
เคลื่อนที่มายังตําแหน่งของผูห้ ยิบ
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ภาพแสดงตัวอย่างของกระบวนการหยิบสิ นค้าของบริ ษทั แห่งหนึ่ง
จ) การบรรจุ และหี บห่อ
สิ นค้าจะได้รับการบรรจุ เพื่อป้ องกันการชํารุ ดระหว่างการเคลื่อนย้าย ซึ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งคํานึ งถึงความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง ทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ การเดินทาง การจราจร สิ่ งที่ควร
พิจารณาคือ กล่องหรื อตูจ้ ดั เก็บสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่พ่ งึ จะเกิดขึ้น
ฉ) การขนส่ ง
การขนส่ งที่ดีเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ นค้าที่ถูกต้องและตรงตามเวลา ซึ่ งควรพิจารณาสิ่ งต่อไปนี้ คือ ปริ มาณของสิ นค้าที่จะ
ขนส่ งทั้งหมด นํ้าหนักหรื อปริ มาตรของสิ นค้าทั้งหมด จํานวนของจุดขนส่ ง ระยะทางเกี่ยวข้อง รู ปแบบการขนส่ ง วันที่ตอ้ งส่ งสิ นค้า
ไปถึง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง และความปลอดภัยจากการขนส่ ง
ช) การชัง่ ตวง วัด และ การตรวจนับ
การชัว่ ตวง วัด และการตรวจนับ ซึ่งอาจจะทําเป็ นการตรวจนับประจําปี หรื อการตรวจนับทุก 6 เดือน หรื อการตรวจนับ
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็ นการทวนสอบว่า ปริ มาณสิ นค้าในบัญชี ตรงกับปริ มาณที่มีอยูจ่ ริ งมากน้อยเพียงใด
ซ) การจัดเก็บและส่ งถ่ายข้อมูล
งานเอกสารและการเก็บบันทึกของกิจกรรมทั้งหมดของคลังสิ นค้า ซึ่ งอาจเก็บในรู ปของเอกสารหรื อเป็ นข้อมูลในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ตอ้ งสามารถนําข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น เพื่อการประสิ ทธิภาพในการทํางานของคลังสิ นค้า
ประจําปี หรื อการสอบกลับของลูกค้าเมื่อสิ นค้ามีปัญหา เป็ นต้น
1.4 ดัชนีวดั ประสิ ทธิภาพการทํางานของคลังสิ นค้า
การชี้บ่งว่าคลังสิ นค้ามีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ จําเป็ นต้องใช้ดชั นีช้ ีวดั เพื่อวัดผลการทํางาน ซึ่ งดัชนี ช้ ีวดั ผลการทํางานของ
คลังสิ นค้ามีอยูม่ ากมาย ในเอกสารส่ วนนี้จะอธิบายดัชนีบางประเภทซึ่งเป็ นที่ใช้กนั ทัว่ ไป
ก) อัตราการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ (Space utilization)
ข) ระยะทางการขนถ่ายรวม (การจัดเก็บและหยิบสิ นค้า) (Distance)
ค) เวลาในการนําสิ นค้าเข้าจัดเก็บ
ง) เวลาในการหยิบสิ นค้า (Picking time)
จ) อัตราการหยิบของผิดพลาด (Picking error)
ฉ) อัตราการแตกหัก เสี ยหายของสิ นค้า และ อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุภายในคลังสิ นค้า
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2. การหาทําเลที่ต้ งั ขนาดของคลังและการวางผังคลังสิ นค้า
ในบทนี้ จะอธิ บายถึงหลักการทัว่ ไปของการเลือกทําเลที่ต้ งั ของคลังสิ นค้า (Location selection) แนวทางการ
กําหนดขนาดของคลังสิ นค้า และการวางผังคลังสิ นค้า (Layout) ซึ่ งจะมีรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 การเลือกทําเลที่ต้งั คลังสิ นค้า
การพิจ ารณาเลื อ กทํา เลที่ ต้ งั ของคลัง สิ น ค้า เป็ นการตัด สิ น ใจขั้น ต้น ของการจัด การคลัง สิ น ค้า (Warehousing
Management) ในอดี ตมีผูเ้ ชี่ ยวชาญได้เสนอไว้หลายวิธีท้ งั การพิจารณาในระดับมหาภาคและจุ ลภาค แต่ อย่างไรก็ตามใน
เอกสารส่ วนนี้ จะพิจาณาตามแนวทางของ Edgar M. Hoover (อ้างถึงใน คํานาย 2546) ซึ่ งได้เสนอแนวทางการพิจารณา
ไว้ 3 แนวทางดังต่อไปนี้
ก) การเลือกทําเลใกล้แหล่งตลาด
การสร้างคลังสิ นค้าใกล้แหล่งตลาดคือการกําหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ วที่สุด
โดยการกําหนดทําเลที่ต้งั ให้ใกล้กบั แหล่งตลาดต้องคํานึงถึงปั จจัยหลายๆ ด้านดังต่อไปนี้ เช่น รอบเวลาในการสั่งสิ นค้า ขนาดในการ
สั่งสิ นค้า ค่าขนส่ ง รู ปแบบการขนส่ ง ยานพาหนะในการขนส่ ง การบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยคลังสิ นค้าที่ใกล้แหล่งตลาดนี้ เหมาะสําหรับ
สิ นค้า ที่ ต้อ งการความรวดเร็ ว ในการตอบสนองต่ อ ผูบ้ ริ โภค สิ น ค้า ที่ ส ามารถขนส่ ง ได้เ ป็ นจํา นวนมากๆ จากแหล่ ง ผลิ ต ไปยัง
คลังสิ นค้า สิ นค้าที่มีการบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมต่อการขนส่ งแบบปริ มาณมาก (Mass Transportation) เช่น การขนส่ งด้วย
รถบรรทุกขนาดใหญ่ การขนส่ งด้วยรถไฟ เป็ นต้น
ข) การเลือกทําเลใกล้แหล่งผลิต
การสร้างคลังหรื อโรงงานใกล้แหล่งผลิตหรื อแหล่งวัตถุดิบ จะทําให้ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าลดลง แต่มูลเหตุที่ตอ้ งสร้างคลังสิ นค้าหรื อโรงงานไว้ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ก็เพื่อต้องการประหยัดค่าขนส่ งวัตถุดิบ มายังโรงงาน
หรื อคลัง (โดยทัว่ ไปเป็ นคลังวัตถุดิบ) และยังเป็ นการสะดวกและง่ายต่อการนําวัตถุดิบเข้าไปแปรรู ปยังโรงงานต่อไป ทั้งนี้ ปัจจัยที่
ส่ ง ผลให้ค ลัง ต้อ งอยู่ใ กล้แ หล่ ง วัต ถุ ดิ บ คื อ อายุข องวัต ถุ ดิ บ การกระจายตัว ของพื้ น ที่ เ พาะปลู ก (หรื อ แหล่ ง วัต ถุ ดิ บ ) เป็ นต้น
ตัวอย่างเช่ น การสร้างคลังวัตถุดิบของมันสําปะหลัง (ลานมัน) ตามบริ เวณไร่ มนั หรื อ การสร้างโรงงานแปรรู ปมันสําปะหลังตาม
บริ เวณที่มีไร่ มนั สําปะหลังหนาแน่น เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของการขนส่ งหัวมันสําปะหลังสดจากไร่ ไปยังลานมันหรื อโรงงาน
แป้ งมัน เป็ นต้น
ค) การเลือกทําเลอยูก่ ่ ึงกลางระหว่างตลาดและแหล่งผลิต
การเลือกทําเลที่ต้งั ที่อยูก่ ่ ึงกลางระหว่างตลาดและแหล่งผลิตจะให้ความสามารถในการตอบสนองต่อลูกค้าได้ดีกว่าแบบที่
สองแต่ต่าํ กว่าแบบที่หนึ่ ง โดยทําเลที่ต้ งั แบบนี้ เหมาะสําหรับการผลิตที่มีโรงงานหลายแห่ ง กระจายอยูใ่ นหลานพื้นที่ โดยคลังสิ นค้า
แบบนี้ จะทําหน้าที่เสมือนจุดรวบรวมและกระจายสิ นค้าอิสระ (Consolidate point) ซึ่ งการเลือกทําเลที่ต้ งั ที่เหมาะสมต้อง
คํานึงถึงต้นทุนการขนส่ งโดยรวม เป็ นหลัก
การพิจารณาเลือกทําเลที่ต้งั ตามแนวทางทั้งสามเป็ นการพิจารณาเชิงคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามในอดีตได้มีผพู ้ ฒั นาตัวแบบ
ในการเลือกทําเลที่ต้งั เชิงปริ มาณไว้มากมาย ในเอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึงตัวแบบการเลือกทําเลที่ต้ งั บางตัวแบบเท่านั้น ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั
กันโดยทัว่ ไปและมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ตัวแบบจุดศูนย์ถ่วง (Centre of Gravity Model)
ตัวแบบการคํานวณหาจุดศูนย์ถ่วง (Gravity point) ซึ่ งจะใช้เป็ นจุดที่ต้ งั ของคลังสิ นค้า จําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูล 2
รายการคือ ปริ มาณอุปสงค์ของการขนส่ ง (Transportation demand) และค่าตําแหน่ งพิกดั (Coordinate) ของพื้นที่
ต่างๆ โดยทัว่ ไปจะกําหนดสัญลักษณ์ประกอบการอธิบายดังต่อไปนี้
ให้
i แทน ดัชนีแสดงตําแหน่งของจุดต่างๆ โดยทั้งจุดต้นทางและปลายทางการขนส่ ง
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di แทน อุปสงค์ของการขนส่ งที่ตาํ แหน่ง i ทั้งขนเข้าและขนออก (Transportation demand)
xi แทน ค่าพิกดั ในแนวดิ่งของตําแหน่ง i (ด้วยระบบ GPS แบบ UTM ซึ่ งใช้ทวั่ ไปในทางทหาร )
yi แทน ค่าพิกดั ในแนวราบของตําแหน่ง i
ดังนั้น จะสามารถคํานวณหาค่าพิกดั ของจุดศูนย์ถ่วง (Xg,Yg) ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบได้สมการต่อไปนี้
Xg

=

∑d x / ∑d
i i

i

Yg

=

i

∑d y / ∑d
i

i

(1)

i

i

i

(2)

i

ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงการประยุกต์ใช้ตวั แบบจุดศูนย์ถ่วงเพื่อคํานวณหาตําแหน่ งที่ ต้ งั ของคลังสิ นค้า สมมุติว่าตาราง
ต่อไปนี้แสดงอุปสงค์ของการขนส่ งและตําแหน่งพิกดั ของจังหวัดต่างๆ ที่เป็ นต้นทางหรื อปลายการขนส่ ง
ตารางแสดงตัวอย่างการคํานวณหาจุดศูนย์ถ่วงเพื่อหาตําแหน่งที่ต้ งั ของคลังสิ นค้า
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ปริ มาณ (ตัน)
N (X)
เลย
1
1,306,014
17.41309
2 หนองบัวลําภู
661,107
17.16886
3 อุดรธานี
4,288,614
17.41583
4 หนองคาย
620,209
18.03875
5 สกลนคร
922,453
17.46248
นครพนม
6
423,788
17.46797
มุ
ก
ดาหาร
7
953,584
16.57612
8 ยโสธร
488,935
15.97516
9 อํานาจเจริ ญ
411,084
15.82972
10 อุบลราชธานี
1,244,057
15.35224
ศรี
ส
ะเกษ
11
1,070,680
14.99824
สุ
ร
ิ
น
ทร์
12
1,431,341
14.81713
13 บุรีรัมย์
2,120,138
14.88848
14 มหาสารคาม
1,236,307
16.01906
15 ร้อยเอ็ด
1,321,568
15.88734
16 กาฬสิ นธิ์
3,691,603
16.64747
ขอนแก่
น
17
5,396,658
16.37306
ชั
ย
ภู
ม
ิ
18
3,854,758
15.92302
19 นครราชสี มา
10,606,820
15.28912
Gravity Point
16.06911

E (Y)
101.68712
102.32376
102.97412
103.21835
103.78090
104.47516
104.52182
104.31052
104.63432
104.98009
104.36266
103.66564
103.02626
103.13328
103.76443
103.60802
102.60915
101.95604
102.32925
102.93042

- การพิจารณาปั จจัยแบบถ่วงนํ้าหนัก (The Weighted-Factor Rating Model)
การพิจารณาเลือกทําเลที่ต้ งั ของคลังสิ นค้าด้วยการพิจารณาปั จจัยแบบถ่วงนํ้าหนักมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. กําหนดปั จจัยที่มีความสําคัญในการคัดเลือกที่ต้ งั โดยสามารถกําหนดได้โดยความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญหลายๆ
ท่านหรื อการทบทวนวรรณกรรมหรื องานวิจยั ที่กี่ยวข้อง
2. ให้น้ าํ หนักของแต่ละปั จจัย ซึ่ งโดยปกติจะมีค่านํ้าหนักของแต่ละปั จจัยตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดยที่น้ าํ หนักของทุกปั จจัย
รวมกันได้ 1
3. กําหนดตัวเลือกของสถานที่ต้งั คลังสิ นค้าหลายๆ ที่ (Candidate)
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4. พิจารณาให้คะแนนแต่ละสถานที่ในแต่ละปั จจัย โดยมีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 – 100
5. คูณคะแนนในแต่ละปั จจัยกับนํ้าหนักของแต่ละปั จจัย
6. สถานที่ต้ งั ที่ได้คะแนนรวมสู งสุ ด จะเป็ นสถานที่ต้ งั ที่สมควรเลือก
ตารางต่อไปนี้ แสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้การพิจารณาปั จจัยแบบถ่วงนํ้าหนัก เพื่อหาที่ต้ งั ของคลังสิ นค้า จากตาราง
ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ต้ งั มีท้ งั หมด 5 ปั จจัย คือ ต้นทุนค่าแรงของแต่ละสถานที่ ความใกล้ชิดตลาด ห่ วงโซ่ อุปทานที่
รองรับ คุณภาพชี วิต และความมัง่ คงของรัฐบาลท้องถิ่น โดยที่สถานที่ที่เป็ นตัวเลือกมีท้ งั หมด 3 ประเทศ คือ จีน สิ งคโปร์ และ
อินโดนีเซีย จากการพิจารณาคะแนนของแต่ละสถานที่ในแต่ละปั จจัยและนําผลมาคูณกันตามขั้นตอนที่ 5 จะได้วา่ ประเทศจีน เป็ น
ประเทศที่เป็ นทางเลือกของตั้งคลังสิ นค้าสําหรับตัวอย่างนี้ เพราะมีคะแนนรวมสู งที่สุด คือ 84 คะแนน โดยที่ประเทศที่มีคะแนน
เป็ นลําดับที่สองคือ สิ งคโปร์ (74 คะแนน) และประเทศอินโดนีเซี ยเป็ นลําดับสุ ดท้าย (68 คะแนน)
ตารางแสดงตัวอย่างของการประยุกต์ใช้การพิจารณาปั จจัยแบบถ่วงนํ้าหนัก
คะแนน
ปั จจัย
นํ้าหนัก
จีน
0.20
100
ต้นทุนค่าแรง
0.15
100
ความใกล้ชิดตลาด
0.25
80
ห่วงโซ่อุปทานที่รองรับ
0.30
70
คุณภาพชีวติ
0.10
80
ความมัง่ คงของรัฐบาล
84
คะแนนถ่วงนํ้าหนัก

สิ งคโปร์
40
60
80
90
100
74

อินโดนีเซี ย
90
80
60
60
50
68

นอกจากการใช้ตวั แบบจุดศูนย์ถ่วงและการพิจารณาปั จจัยแบบถ่วงนํ้าหนักแล้ว การเลื อกทําเลที่ ต้ งั ของคลังสิ นค้ายัง
สามารถทําได้อีกหลายวิธี เช่น การใช้ตวั แบบคณิ ตศาสตร์ (Optimization) การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน (Break even point
analysis) การประยุกต์ใช้การตัดสิ นใจแบบการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น (Analytical Hierarchy Process) เป็ นต้น
2.2 แนวทางการกําหนดขนาดของคลังสิ นค้า
การกําหนดขนาดของคลังสิ นค้าเป็ นเรื่ องที่ สําคัญ ทั้งนี้ ขนาดของคลังสิ นค้าจะแปรผกผันกับจํานวนคลังสิ นค้า โดยที่
ปั จจัยต่างๆ ที่ควรคํานึงถึงในการกําหนดขนาดของคลังสิ นค้ามีดงั ต่อไปนี้
ก) ขนาดของสิ นค้าหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์และปริ มาณของสิ นค้าที่ ตอ้ งจัดเก็บ ทั้งนี้ สามารถคํานวณหาได้โดยพิจารณาถึ ง
ความสามารถในการจัดเก็บของคลังสิ นค้า (Capacity) กล่าวได้ว่าต้องพิจารณาหาว่าคลังสิ นค้าต้องการเก็บ
สิ นค้าเป็ นปริ มาณกี่ชิ้น กี่กล่อง กี่ตนั กี่ลิตร หรื อกี่พาเลท เป็ นต้น
ข) ระดับการบริ การของคลังสิ นค้า โดยที่คลังสิ นค้าที่มีระดับการบริ การสู งจะต้องการใช้พ้ืนที่มาก ส่ วนคลังที่มีระดับ
การบริ การตํ่าจะต้องใช้พ้นื ที่นอ้ ยลง ทั้งนี้สถานที่ต้ งั ของคลังสิ นค้าก็จะมีผลเช่นเดียวกัน
ค) รอบเวลาในการนําสิ นค้าเข้าหรื อออก ทั้งนี้สินค้าที่มีรอบระยะเวลาในการนําเข้าหรื อออกที่นาน จะต้องการพื้นที่ใน
การจัดเก็บที่มากขึ้น ส่ วนคลังสิ นค้าที่มีรอบระยะเวลาในการนําสิ นค้าเข้าและออกที่ส้ ันจะสามารถลดพื้นที่ของ
คลังสิ นค้าลงได้ ตัวอย่างเช่นคลังสิ นค้าแบบ Cross docking อาจจะไม่ตอ้ งมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บสิ นค้าเลย
หรื อมีปริ มาณที่นอ้ ยก็ได้ เป็ นต้น
ง) การกําหนดขนาดของคลังสิ นค้าต้องคํานึ งปริ มาณของสิ นค้าที่ตอ้ งการจัดเก็บมากที่สุดเท่าที่ตอ้ งการ และรวมกับ
พื้นที่สาํ หรับกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในคลังสิ นค้าดัง เช่น รู ปแบบการวางผังคลังสิ นค้า ประเภทของชั้นวาง
การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย อุปกรณ์ขนถ่าย และทางเดินหรื อทางถนนที่ตอ้ งการ และการใช้พ้นื ที่ในแนวสู ง เป็ นต้น
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2.3 การวางผังคลังสิ นค้า
ภายหลังจากการเลื อกทําเลที่ ต้ งั และกําหนดขนาดของคลังสิ นค้าแล้ว การดําเนิ นการในขั้นตอนต่อไปคื อการวางผัง
คลังสิ นค้า ซึ่ งก็คือการกําหนดตําแหน่งที่ต้ งั ของหน่วยงานต่างๆ ภายในคลังสิ นค้า การกําหนดที่ต้ งั ของชั้นวางสิ นค้าและการกําหนด
ทางเดินหรื อทางรถวิง่ หรื อการจราจรภายในคลังสิ นค้า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพการทํางานที่ดีที่สุด เช่น มีการใช้พ้ืนที่ที่มากที่สุด
มีการเคลื่อนย้ายสิ นค้าที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด เป็ นต้น ภาพด้านล่างแสดงตัวอย่างของผังของคลังสิ นค้าชนิดหนึ่ ง ซึ่ งจะแสดงถึงพื้นที่
ในการวางสิ นค้าและทางเดินในการนําสิ นค้าเข้าและออกจากคลังสิ นค้า

ภาพแสดงตัวอย่างของผังของคลังสิ นค้า (Layout)
รู ปแบบการวางสิ นค้ าและอุปกรณ์ ช้ ันวางสิ นค้ า
การวางผังคลังสิ นค้าต้องคํานึ งองค์ประกอบหลายด้าน องค์ประกอบที่สําคัญที่สุดคือรู ปแบบของการจัดวางสิ นค้าและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บ (ชั้นวาง) รายละเอียดต่อไปนี้ จะแสดงถึงข้อมูลเบื้องต้นของรู ปแบบการวางสิ นค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดเก็บ สิ นค้าแบบต่างๆ
ก) การวางสิ นค้าแบบ Block Stacking
รู ปแบบการวางสิ นค้าที่เป็ นพื้นฐาน คือ การวางสิ นค้าบนพื้นโดยไม่ได้ใช้ช้ นั วางสิ นค้า (Shelf or Rack) การวาง
สิ นค้าแบบนี้มีชื่อเรี ยกว่า Block Stacking เป็ นวิธีจดั เก็บแบบพื้นฐานที่สุด นัน่ คือการตั้งสิ นค้าบนพาเลท (Pallet) โดย
ตั้งขึ้นจากด้านล่างกับพื้นคลังสิ นค้า และตั้งซ้อนพาเลท 2-3 ชั้น ขึ้นอยูก่ บั ความแข็งแรง ของบรรจุภณั ฑ์ ข้อเด่นของการจัดวางแบบ
Block Stack คือประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านอุปกรณ์ มีความยืดหยุน่ พอสมควรในการจัดเรี ยงพื้นที่ที่ใช้ต้งั บนพาเลท และเปลี่ยน
สถานที่จดั เก็บได้ง่าย ข้อเสี ย คือ การจัดเรี ยงกองไม่สามารถทําเป็ นกองโต มิฉะนั้นจะไม่สามารถหยิบสิ นค้าที่วางอยูต่ รงกลางหรื อที่
อยูล่ ึกเข้าไปได้ วิธีจดั เก็บนี้เหมาะสําหรับสิ นค้าที่มีการเคลื่อนไหวเข้าออกเร็ว
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ภาพแสดงตัวอย่างของการวางสิ นค้าแบบ Block Stacking
ข) การวางสิ นค้าด้วยชั้นวางแบบ Selective Pallet Racking
Selective Pallet Racking ประกอบด้วยโครงเหล็กที่จดั ในแนวตั้งและประกอบด้วย Load Beam
สําหรับ Selective เป็ นวิธีจดั เก็บที่มีแพร่ หลายสําหรับสิ นค้าที่ต้ งั บนพาเลท (Palletized Goods) และเป็ นระบบการ
จัดเก็บที่ง่ายและถูกกว่าระบบจัดเก็บอื่นๆ ยกเว้น Block Stacking ภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของ Selective Pallet
Racking

ภาพแสดงตัวอย่างของการวางสิ นค้าด้วยชั้นวางแบบ Selective Pallet Racking
ค) การวางสิ นค้าด้วยชั้นวางแบบ Drive in Racking
Drive in Racking เป็ นวิธีจดั เก็บที่มีปริ มาณ Pallet จัดเก็บจํานวนต่อเนื่ องโดยไม่มีทางเดินระหว่าง Rack
ภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของ Drive in Racking

ภาพแสดงตัวอย่างของการวางสิ นค้าด้วยชั้นวางแบบ Selective Pallet Racking
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ง) การวางสิ นค้าด้วยชั้นวางแบบ Pallet flow rack
Pallet flow rack เป็ นวิธีจดั เก็บที่มี Pallet จัดเก็บอย่างต่อเนื่ อง โดยที่พาเลทจะไหลเคลื่อนที่ โดยมีทิศทางการ
ไหลดังภาพต่อไปนี้

ภาพแสดงตัวอย่างของการวางสิ นค้าด้วยชั้นวางแบบ Pallet flow rack
จ) การวางสิ นค้าด้วยชั้นวางแบบ Mobile pallet racking
Mobile pallet racking เป็ นวิธีจดั เก็บโดยที่ช้ นั วางสามารถเคลื่อนที่ได้ ดังรู ป

ภาพแสดงตัวอย่างของการวางสิ นค้าด้วยชั้นวางแบบ Mobile pallet racking
นอกจากนี้ยงั มีช้ นั วางสิ นค้าแบบต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายดังได้แสดงดังรู ปต่อไปนี้

ภาพแสดงตัวอย่างของการวางสิ นค้าด้วยชั้นวางแบบ Standard shelving
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ภาพแสดงตัวอย่างของการวางสิ นค้าด้วยชั้นวางแบบ Small part shelving

ภาพแสดงตัวอย่างของการวางสิ นค้าด้วยชั้นวางแบบ Carton live shelving

ภาพแสดงตัวอย่างของการวางสิ นค้าด้วยชั้นวางแบบ Long span shelving
การวางผังคลังสิ นค้ า
การวางผังคลังสิ นค้าต้องคํานึ งองค์ประกอบหลายด้าน นอกเหนื อจากรู ปแบบและรู ปร่ างของอุปกรณ์ต่างๆ และชั้นวาง
แล้วยังต้องคํานึงถึงองค์ประกอบที่สาํ คัญๆ ดังต่อไปนี้
- ประสิ ทธิภาพสูงสุ ดในการใช้พ้นื ที่ต่างๆ เช่น พิน้ ที่จดั เก็บ สํานักงาน จุดรับ จุดส่ งสิ นค้า เป็ นต้น
- กระบวนการเคลื่อนย้ายสิ นค้าภายในพื้นที่จดั เก็บ ควรต้องมีประสิ ทธิภาพโดยมีระยะทางโดยรวมตํ่าที่สุด
- ลดค่าใช้จ่ายดําเนินการและค่าใช้จ่ายประเภทการจัดเก็บตามความเหมาะสม
- ลดการบริ หารและกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนสิ นค้าให้มากที่สุด
- ให้มีความยืดหยุน่ ในการเก็บและการกระจายสิ นค้า
- บรรยากาศการทํางานและระดับการให้บริ การแก่ลูกค้า
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หลักการวางผังคลังสิ นค้าที่สาํ คัญคือ
- ควรให้เส้นทางการทํางานเป็ นเส้นตรง ซึ่ งจะสามารถทําให้สินค้าต่างๆ มีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้
ง่ายต่อระบบการขนถ่าย การวางผังในลักษณะนี้เป็ นรู ปแบบที่ได้รับความนิยมโดยทัว่ ไป
- ควรให้มีความยืดหยุน่ พอสมควร และไม่ยดื หยุน่ มากจนเกินไป จนทําให้ขาดประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
- การกําหนดจุดรับ จุดส่ งสิ นค้า ที่เหมาะสม ซึ่ งอาจใช้เป็ นจุดเดียวกัน หรื อใกล้เคียงกันก็ได้ แต่ควรเลือกจุดที่ทาํ ให้
เกิดการดําเนินงานที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
การวางผังที่มีระยะทางเคลื่อนที่ส่วนมากเป็ นเส้นตรง ระยะการเคลื่อนที่ของพนักงานและสิ นค้าต้องสั้น กะทัดรัด ดังนั้น
ช่องทางเดินควรจะแคบที่สุดเท่าที่จะทําได้และไม่ควรเป็ นทางตัน โดยทัว่ ไปผังคลังสิ นค้าควรมีความยืดหยุน่ สามารถเปลี่ยนแปลง
การจัดเก็บได้พอสมควร ไม่มีการกําหนดเส้นแบ่งช่องทางเดิน แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน โดยทัว่ ไปขั้นตอนในการ
ออกแบบคลังสิ นค้ามี 6 ขั้นตอนดังนี้
- กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวางผัง คลัง สิ น ค้า เช่ น ต้อ งการออกแบบให้ ค ลัง สิ น ค้า มี ร ะดับ การบริ ก ารที่ ดี
(Service level) มีระยะเวลาในการหยิบสิ นค้าที่นอ้ ย (Picking time) หรื อต้องการผังที่ใช้ประโยชน์
พื้นที่ได้มากที่สุด (Space utilization) หรื อเป็ นคลังสิ นค้าแบบ Cross docking หรื อต้องการผัง
คลังสิ นค้าที่มีความยืดหยุน่ สูงเพราะมีแบบของผลิตภัณฑ์เป็ นจํานวนมาก เป็ นต้น
- ดําเนินการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขนาดของพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ รายละเอียดของสิ นค้าคงคลัง ยอดขายและ
ความถี่ในการจัดเก็บและหยิบสิ นค้า ขนาดของสํานักงาน ขนาดของเส้นทางต่างๆ ที่ตอ้ งการ ขนาดของอาคาร ชั้น
วาง ความสู งแนวดิ่ง ประตู ดาดฟ้ า เพดาน ถังดับเพลิง ปลัก๊ ไฟ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
- วิเคราะห์ขอ้ มูล ต่างๆ เพื่อกําหนดแผนที่ต้ งั ของหน่วยงานหรื อกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
ก) การประเมินข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อกําหนดอุปกรณ์ในการขนถ่าย (Material handling) เช่น การ
วิเคราะห์รายการสิ นค้า หรื อ SKU - Stock Keeping Unit ประเภทของหี บห่ อ
(Package type) จํานวนหี บห่ อในหนึ่งหน่วยขนถ่าย (Unit load หรื อ pallet) ขนาดความ
กว้าง x ยาว x สู ง และนํ้าหนักของหนึ่งหน่วยขนถ่าย เป็ นต้น
ข) การประเมินกําหนดที่ต้งั ของสถานที่จดั เก็บ ชั้นวางต่างๆ กล่าวคือกําหนดช่องและตําแหน่งที่วางของชั้น
จัดเก็บต่างๆ และการออกแบบระบบจัดเก็บสิ นค้า ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีหลายระบบ รายละเอียดดูได้จาก
เนื้อหาบทที่ 4
ค) การประเมินทางเดิน ในการคํานวณพื้นที่ท้ งั หมดของคลังสิ นค้าจะต้องพิจารณาความต้องการของพื้นที่
ทางเดิน เป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับการเข้าถึงจุดเก็บสิ นค้า
และใช้เพื่อผ่านไปตามส่ วนต่างๆของ
คลังสิ นค้า การพิจารณาทางเดินต้องคํานึ งถึง การนําสิ นค้าเข้าเก็บกับการจ่ายสิ นค้า ให้เกิดขึ้นในเวลา
เดียวกันหรื อไม่ คนจัดสิ นค้า จะทํางานที่ทางเดินระหว่างที่รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ทํางานหรื อไม่
จะต้องประเมินถึงเปอร์เซ็นต์พ้นื ที่วา่ งในการจัดเก็บที่พึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าจัดเก็บและกระจาย
สิ นค้าแบบคงที่ (Fixed Storage) พื้นที่ว่างจะเกิ ดขึ้นได้ถึง 20% ในขณะที่ จดั แบบสุ่ ม
(Random System) เปอร์เซ็นต์สูญเสี ยจะน้อยลง
ง) สรุ ปความต้องการใช้พ้ืนที่ในคลังสิ นค้า โดยคํานวณพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บสิ นค้า สรุ ปประเภทการ
จัดเก็บ เช่น ประเภทและขนาดของพาเลทและชั้นวาง (Pallet and rack) ความกว้าง ความยาวของ
ทางเดิ น พื้นที่ว่างที่ จะพึงเกิ ดขึ้ นจากประเภทของการจัดเก็บ พื้นที่ที่เป็ นจุดพักสิ นค้า สําหรับการรั บ
สิ นค้า และการจ่ายสิ นค้า และสํานักงาน
- กําหนดแผนและแนวทางเลือก โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการสร้างต่างๆ ตลอดจนการสร้างแบบจําลองซึ่ ง
อาจเป็ นกระดาษแข็ง พิมพ์เขียวหรื อพลาสติก เป็ นต้น
- ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน
- การติดตามผลงาน
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3. การประยุกต์ระบบ SLP (Systematic Layout Planning) ในการวางผังคลังสิ นค้า
ในบทนี้ จะอธิ บายถึงกระยุกต์วิธีการวางผังแบบ SLP (Systematic Layout Planning) เพื่อทําการวางผัง
คลังสิ นค้า ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 แนวคิดการวางผังด้วยวิธี SLP
กระบวนการวางผังแบบ SLP เป็ นกระบวนการวางผังแบบลองผิดลองถูก (Trail and error) ซึ่ งมุ่งเน้นไปที่
ระดับของความสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่างๆ หรื อกิจกรรมต่างๆ ว่าควรมีการวางใกล้กนั หรื อไม่ โดยพิจารณาระดับความใกล้ชิดของ
แต่ละแผนกทีละคู่จนครบทุกคู่ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงขั้นตอนการใช้กระบวนการ SLP เพื่อวางผังร้านค้าแห่งหนึ่ง
ก) การกําหนดเหตุผลเพื่อกําหนดระดับความสัมพันธ์
ขั้นตอนแรกในกระบวนการ SLP คือ การกําหนดสัญญลักษณ์ของเหตุผลต่างๆ ที่จะใช้ในการประเมินระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่างๆ หรื อกิจกรรมต่างๆ ตารางข้างล่างแสดงตัวอย่างของการกําหนดสัญญลักษณ์ (Code) ของเหตุผล
เพื่อใช้ในการประเมินระดับความสัมพันธ์
ตารางแสดงสัญญลักษณ์ของเหตุผลที่ใช้ในการกําหนดระดับความสัมพันธ์
Code

Reason

1

Type of customer

2

Ease of supervision

3

Common personnel

4

Contact necessary

5

Share same price

6

Psychology

ข) การกําหนดสัญญลักษณ์แสดงระดับความใกล้ชิด
ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการ SLP คือ การกําหนดสัญญลักษณ์เพื่อใช้แสดงระดับความใกล้ชิด ซึ่ งจะใช้เป็ นตัว
บ่งชี้ถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างแผนก หรื อกิจกรรมต่างๆ ว่าควรอยูใ่ กล้ชิดกัน หรื อห่ างกันมากน้อยเพียงใด ตารางด้านล่างแสดง
ตัวอย่างของการกําหนดสัญญลักษณ์เพื่อแสดงระดับความใกล้ชิด
ตารางแสดงสัญญลักษณ์แสดงระดับความใกล้ชิดของแผนกต่างๆ
Line
code

Numerical
weights

Value

Closeness

A

Absolutely necessary

16

E

Especially important

8

I

Important

4

O

Ordinary closeness OK

2

U

Unimportant

0

X

Undesirable

80
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ค) การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่างๆ เป็ นคู่ๆ
ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการ SLP คือ การนําสัญญลักษณ์แสดงเหตุผล และสัญญลักษณ์แสดงความใกล้ชิด มา
ทวนสอบความสัมพันธ์ของแผนกต่างๆ โดยการประเมินระดับความสัมพันธ์เป็ นคู่ๆ ซึ่ งในการประเมินนี้ อาจจะใช้ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ หรื อการระดมสมองของผูท้ ี่เกี่ยวข้องก็ได้ ตารางด้านล่างเป็ นตัวอย่างของการประเมินความสัมพันธ์เป็ นคู่ๆ ของธุ รกิ จ
แห่งหนึ่ง
ตารางแสดงตัวอย่างการประเมินระดับความใกล้ชิดของแผนกต่างๆ

ง) การวาดแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนก (Relationship diagram)
ขั้นตอนต่ อไปของกระบวนการ SLP คื อ การนําผลการประเมิ นความสัมพันธ์มาสร้ างเป็ นแผนผังแสดง
ความสัมพันธ์ เพื่อสะท้อนภาพรวมของระดับความสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่างๆ

1

3

E
I

4

2

U

U
5

A

ภาพแสดงตัวอย่างของแผนผังแสดงความสัมพันธ์ (Relationship diagram)
จ) พัฒนาผังโดยพิจารณาจากผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนก
ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการ SLP คือ การนําผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนก มาพัฒนาผังจริ ง โดยวาง
แผนกต่างๆ ลงพื้นที่จริ ง โดยพยายามเรี ยงแผนกต่างๆ โดยให้สอดคล้องกับผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนกที่ได้รับ ในการ
พัฒนาผังจริ งนี้ อาจจะต้องมีการปรับผังด้วยกระบวนการลองผิดลองถูก (Trail and error) เพื่อให้ได้ผงั จริ งที่สอดคล้องกับผัง
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนกมากที่สุด

ภาพแสดงตัวอย่างของผังจริ งที่ได้โดยพิจารณาจากแผนผังแสดงความสัมพันธ์
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3.2 การประยุกต์ SLP เพื่อวางผังกิจกรรมของคลังสิ นค้า
ภาพต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ ภายในคลังสิ นค้าตัวอย่างแห่ งหนึ่ง จากแผนภาพจะพบว่าที่คลังสิ นค้า
ตัวอย่างมีกิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรม ซึ่ งต้องการวางแผนว่าจะวางกิจกรรมต่างๆ ไว้ในส่ วนใดของคลังสิ นค้า ด้วยหลักการของ
SLP ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมว่าควรมีความใกล้ชิดกันมากน้อยเพียงใด
การรับสิ นค้ า
การตรวจสอบ

A
5
E
3

ระบบการจัดเก็บอัตโนมัติ

A
3
O
4

U

การจัดเก็บเป็ นถัง
การจัดเก็บบนชั้ นวางเป็ นฐาน
การเบิกสิ นค้ าจากชั้ นวาง
การเบิกสิ นค้ าจากตู้ช้ ั นวาง
พืน้ ทีเ่ ตรี ยมจัดส่ ง
การบริการโดยพนักงาน
กระบวนการข้ อมูล

E
3
E
6
E
6
E
3
I
1
A
5

I
3
U

O
4

U

U
O
4

U

O
4

U

I
3
I
1
U

U

U

U

O
4
O
8
X
9

U

U
U
U
U
O
8
X
9

O
8

U
O
8
X
9

U

U
O
4

O
4

X
9

ภาพแสดงตัวอย่างผังการกําหนดความสัมพันธ์กิจกรรมคลังสิ นค้า
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม ต้องกําหนดสัญญลักษณ์ของความสัมพันธ์ก่อน ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะกําหนด
สัญญลักษณ์ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงสัญญลักษณ์ของความสัมพันธ์ซ่ ึ งใช้เป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษและรหัสเหตุผลต่างๆ
ลําดับความสําคัญ
เหตุผลของความสําคัญ
A
E
I
O
U
X

จําเป็ นอย่างยิง่
สําคัญพิเศษ
สําคัญ
ใกล้ชิดปกติ
ไม่สาํ คัญ
ไม่ตอ้ งการ

1.ดูแลตรวจตรา
2.ความปลอดภัยในการทํางาน
3.การไหลของสิ นค้า
4.การไหลของงาน
5.การควบคุมสิ นค้า
6.จําเป็ นต้องใช้อุปกรณ์เครื่ องมือ
7.แบ่งปั นพื้นที่
8.สุ ขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
9.การป้ องกันภัย

จากแผนภาพความสัมพันธ์จะได้วา่ กิจกรรมการรับสิ นค้า และกิจกรรมการตรวจสอบสิ นค้า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับ
A คือ มีความจําเป็ นอย่างยิง่ ด้วยเหตุผลข้อที่ 5 คือ เป็ นเรื่ องของการควบคุมสิ นค้า ดังนั้นในแผนภาพความสัมพันธ์จึงให้ระดับ
คะแนนไว้ที่ A-5 เป็ นต้น ในระดับคะแนนของกิจกรรมอื่นๆ ก็จะพิจารณาด้วยหลักการเดียวกันคือการพิจาณาเป็ นคู่ๆ โดยต้อง
พิจารณาให้ครบทุกคู่ สําหรับในการให้คะแนนนั้นคงใช้เป็ นการระดมความเห็นหรื อการสอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นหลัก เนื่องจาก
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กระบวนการ SLP นี้ เป็ นการวิเคราะห์เชิ งคุณภาพเป็ นหลัก เมื่อพิจารณาครบทุกคู่แล้ว ก็จะสามารถนําแผนภาพความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมไปสร้างเป็ น แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ (Relationship diagram) ได้ตวั อย่างต่อไปนี้

ภาพแสดงตัวอย่างแผนภาพความสัมพันธ์ของกิจกรรมคลังสิ นค้าต่างๆ (Relationship diagram)
จากแผนภาพความสัมพันธ์จะทราบถึงกิจกรรมที่ควรอยูใ่ กล้ชิดกัน และกิจกรรมที่ควรอยูห่ ่างกัน จากแผนภาพจะสามารถ
กล่าวได้วา่ กิจกรรมที่ควรอยูใ่ กล้กนั คือ กิจกรรมการรับสิ นค้า การตรวจสอบสิ นค้า และ คลังสิ นค้าอัตโนมัติ ส่ วนกิจกรรมที่ควรอยู่
ใกล้กนั ในระดับรองลงมาคือ การตรวจสอบ การจัดเก็บ การเบิกจ่ายจากชั้นวาง นอกจากนี้ กิจกรรมการเบิกจากตูช้ ้ นั วางควรอยูใ่ กล้
กับพื้นที่จดั ส่ ง และกิจกรรมการรับสิ นค้าควรอยูใ่ กล้กบั การจัดวาง ส่ วนกิจกรรม การบริ การของพนักงาน กระบวนการข้อมูลและ
การเบิกสิ นค้าควรอยูใ่ กล้ดว้ ยระดับปกติ เป็ นต้น
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดงั แผนภาพ จะสามารถใช้เป็ นแนวทางในการจัดตําแหน่งของกิจกรรมต่างๆ ลงในผัง
ของคลังสิ นค้า และจะได้ดาํ เนินการสร้างแบบจําลองของผังของคลังสิ นค้า เป็ นลําดับต่อไป
4. การแบ่งกลุ่มสิ นค้า การนําสิ นค้าเข้าคลังและการจัดเก็บและการนําสิ นค้าออกจากคลัง
ถึงแม้วา่ กิจกรรมในคลังสิ นค้าจะมีมากมาย แต่กิจกรรมที่มีความสําคัญมากนั้นมี 3 กิจกรรม คือ การแบ่งกลุ่มสิ นค้า การ
นําเข้าสิ นค้าเข้าคลังและการจัดเก็บสิ นค้า และ การนําสิ นค้าออกจากคลัง ในบทนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว
4.1 การจัดกลุ่ม ABC และหลักการของพาเรโต (ABC Analysis or Pareto’s Law)
การนําเข้าสิ นค้าเข้าคลังและการจัดเก็บสิ นค้านั้น เป็ นกิ จกรรมที่ สําคัญที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานของ
คลังสิ นค้า สื บเนื่ องจากคลังอาจมีปริ มาณสิ นค้าเป็ นจํานวนมากและจํานวนมากมายหลายชนิ ด การจัดแบ่งกลุ่มสิ นค้าจึงเป็ นเรื่ องที่
สําคัญ การวิเคราะห์แบบ ABC (ABC Analysis) เป็ นแนวคิดที่ให้ความสําคัญกับสิ นค้าตามกลุ่มสิ นค้าโดยการจัดลําดับ
สิ นค้าตามยอดขายหรื อส่ วนแบ่งกําไรของสิ นค้านั้น ซึ่ งสิ นค้าที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม A จะประกอบด้วยสิ นค้าเพียงไม่กี่ประเภทหรื อมี
จํานวน SKU (Stock Keeping Unit) น้อยแต่เป็ นสิ นค้าที่มียอดขายหรื อส่ วนแบ่งกําไรมากที่สุด ส่ วนสิ นค้าที่มียอดขาย
หรื อส่ วนแบ่งกําไรรองลงไปจะได้รับความสําคัญน้อยลงเป็ น B และ C ตามลําดับ
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ภาพแสดงหลักการแบ่งกลุ่ม ABC ตามหลักการของพาเรโต
James และ Jerry (1998) ได้กล่าวไว้ในหนังสื อเรื่ อง The Warehouse Management
Handbook; the second edition ในเรื่ องการจัดตําแหน่งการวางสิ นค้า (Stock location assignment) โดย
ได้กล่าวถึงเกณฑ์การจัดกลุ่ม ABC ไว้วา่ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายในเรื่ องการจัดกลุ่มเพื่อกําหนดตําแหน่งการวาง
สิ นค้า โดยจะจัดกลุ่มตามการเคลื่อนไหว (Movement) ของสิ นค้า โดยจากการจัดสิ นค้าตามเกณฑ์ดงั กล่าวจะพบว่าสิ นค้าที่มี
จํานวนเพียง 20% นั้นจะมีการเคลื่อนไหว ของสิ นค้ามากถึง 80% ของสิ นค้าทั้งหมด
ตารางแสดงการจัดกลุ่มตามวิธีการ ABC
Classification
Percent of SKUs
A
20%
B
25-30%
C
50-55%

Percent of Movement
80%
15%
5%

โดยสิ นค้าที่จดั อยูใ่ นกลุ่ม A นั้นควรเป็ นสิ นค้าที่องค์กรควรให้ความสําคัญและควรมีการติดตามหรื อการจัดการดูแล
อย่างใกล้ชิด เพราะเป็ นสิ นค้าที่ขายดีและควรจัดตําแหน่งในการจัดเก็บให้อยูใ่ นตําแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและสะดวกต่อการ
หยิบ (Pick) มากที่สุด มากกว่าสิ นค้าประเภท B และ C แต่ท้ งั นี้ ในการใช้เกณฑ์ ABC นั้น อาจมีการจัดแบ่งกลุ่มสิ นค้าเป็ น
กลุ่มย่อยลงได้มากกว่า 3 อันดับ เช่นอาจจัดแบ่งเป็ น A, B, C และ D ตามลําดับเพื่อเป็ นการกระจายเปอร์ เซ็นการเคลื่อนไหว
หรื อยอดขายของสิ นค้าในกลุ่ม A ออกมา เช่น สิ นค้าที่มีการเคลื่อนไหว (Movement) หรื อมียอดขาย 50% ให้จดั อยูใ่ นกลุ่ม
A สิ นค้ากลุ่ม B เท่ากับ 30% สิ นค้ากลุ่ม C เท่ากับ 12% และ สิ นค้ากลุ่ม D เท่ากับ 8% เป็ นต้น
4.2 การนําสิ นค้าเข้าคลังและการจัดเก็บ (Storage)
James และ Jerry (1998) ได้กล่าวไว้ในหนังสื อเรื่ อง The Warehouse Management
Handbook; the second edition ในเรื่ องการนําสิ นค้าเข้าคลังและการจัดเก็บ (Stock location
methodology) โดยมีการจัดแบ่งรู ปแบบในการจัดเก็บสิ นค้านั้นออกเป็ น 6 แนวคิด คือ
ก) การจัดเก็บแบบไม่เป็ นทางการ (Informal system)
การจัดเก็บแบบไม่เป็ นทางการ เป็ นรู ปแบบการจัดเก็บสิ นค้าที่ไม่มีการบันทึกตําแหน่ งการจัดเก็บเข้าไว้ในระบบ และ
สิ นค้าทุกชนิดสามารถจัดเก็บไว้ตาํ แหน่ งใดก็ได้ในคลังสิ นค้า ซึ่ งพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในคลังสิ นค้านั้นจะเป็ นผูท้ ี่รู้ตาํ แหน่งในการ
จัดเก็บรวมทั้งจํานวนที่จดั เก็บ ซึ่งจะเห็นได้วา่ รู ปแบบการจัดเก็บนี้เหมาะสําหรับคลังสิ นค้าที่มีขนาดเล็ก มีจาํ นวนสิ นค้าหรื อ SKU
น้อย และมีจาํ นวนตําแหน่ งจัดเก็บ (Location) ที่จดั เก็บน้อยด้วย สําหรับในการทํางานนั้นจะมีการแบ่งพนักงานที่ รับผิดชอบ
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เฉพาะเป็ นโซนๆ โดยที่แต่ละโซนนั้นไม่ได้มีแนวทางการปฏิบตั ิในเรื่ องการจัดเก็บที่แน่ นอน แล้วแต่พนักงานที่ปฏิบตั ิงานในโซน
นั้นๆ ดังนั้นจึงไม่ได้มีแนวทางที่เหมือนกัน จึงทําให้อาจเกิดปั ญหาการจัดเก็บหรื อการที่หาสิ นค้านั้นไม่เจอในวันที่พนังานที่ประจํา
ในโซนนั้นไม่มาทํางาน ตารางด้านล่างจะแสดงการเปรี ยบเทียบข้อดีและข้อเสี ยของรู ปแบบการจัดเก็บสิ นค้าแบบไม่เป็ นทางการ
ตารางแสดงข้อดีและข้อเสี ยของการจัดเก็บไม่เป็ นทางการ (Informal system)
ข้อดี
ข้อเสี ย
-การบํารุ งรักษาตํ่า
- ยากต่อการชี้ตาํ แหน่งของสิ นค้า
-มีความยืดหยุน่ สูง
- ขึ้นกับการทํางานของพนักงาน
- ขาดประสิ ทธิภาพ

ข) การจัดเก็บแบบคงตําแหน่ง (Fixed location system)
แนวความคิดในการจัดเก็บสิ นค้ารู ปแบบนี้ เป็ นแนวคิดที่มาจากทฤษฎีที่ว่า คือ สิ นค้าทุกชนิ ดหรื อทุก SKU นั้นจะมี
ตําแหน่ ง จัด เก็บที่ กาํ หนดไว้ตายตัว อยู่แล้ว ซึ่ งการจัด เก็บรู ป แบบนี้ เ หมาะสําหรั บคลังสิ น ค้าที่ มี ขนาดเล็ก มี จาํ นวนพนักงานที่
ปฏิบตั ิงานไม่มากและมีจาํ นวนสิ นค้าหรื อจํานวน SKU ที่จดั เก็บน้อยด้วย โดยจากการศึกษาพบว่าแนวคิดการจัดเก็บสิ นค้านี้ จะมี
ข้อจํากัดหากเกิดกรณี ที่สินค้านั้นมีการสั่งซื้ อเข้ามาทีละมากๆจนเกินจํานวนตําแหน่ งจัดเก็บ (Location) ที่กาํ หนดไว้ของสิ นค้า
ชนิดนั้นหรื อในกรณี ที่สินค้าชนิดนั้นมีการสัง่ ซื้ อเข้ามาน้อยในช่วงเวลานั้น จะทําให้เกิดพื้นที่ที่เตรี ยมไว้สาํ หรับสิ นค้าชนิดนั้นว่าง ซึ่ ง
เป็ นการใช้พ้นื ที่ที่ขาดประสิ ทธิภาพ (Low utilization)
ตารางแสดงข้อดีและข้อเสี ยของรู ปแบบการจัดเก็บสิ นค้าแบบคงตําแหน่ง (Fixed location system)
ข้อดี
ข้อเสี ย
-ง่ายต่อการจัดตั้งคลัง
- ประสิ ทธิภาพการใช้พ้นื ที่ต่าํ
-ง่ายต่อการดูแลรักษา
- มีพ้นื ที่วา่ งสําหรับสิ นค้าที่มีสต๊อกตํ่า
- ต้องกําหนดพื้นที่สาํ หรับค่าสต๊อกสู งสุ ดของแต่ละสิ นค้า
ค) การจัดเก็บแบบตามเลขสิ นค้า (Part number system)
การจัดเก็บแบบตามเลขสิ นค้า (Part number system) มีแนวคิดใกล้เคียงกับการจัดเก็บแบบคงตําแหน่ ง
(Fixed location system) โดยข้อแตกต่างนั้นจะอยูท่ ี่การเก็บแบบตามเลขสิ นค้า (Part number system) นั้นจะมี
ลําดับการจัดเก็บเรี ยงกัน เช่น เลขสิ นค้าหมายเลข A123 นั้นจะถูกจัดเก็บก่อนเลขสิ นค้าหมายเลข B123 เป็ นต้น ซึ่ งการจัดเก็บ
แบบนี้ จะเหมาะกับบริ ษทั ที่มีความต้องการส่ งเข้าและนําออกของเลขสิ นค้า (Part number) ที่มีจาํ นวนคงที่เนื่ องจากมีการ
กําหนดตําแหน่งการจัดเก็บไว้แล้ว ในการจัดเก็บแบบเลขสิ นค้า (Part number) นี้จะทําให้พนักงานรู ้ตาํ แหน่งของสิ นค้าได้ง่าย
แต่จะไม่มีความยืดหยุน่ ในกรณี ที่องค์กรหรื อบริ ษทั นั้นกําลังเติบโตและมีความต้องการขยายจํานวน SKU ซึ่ งจะทําให้เกิดปั ญหา
เรื่ องพื้นที่ในการจัดเก็บ
ตารางแสดงข้อดีและข้อเสี ยของการจัดเก็บแบบตามเลขสิ นค้า (Part number system)
ข้อดี
ข้อเสี ย
-ง่ายต่อการค้นหาสิ นค้า
- ขาดความยืดหยุน่
-ง่ายต่อการเข้าถึงสิ นค้า
- ยากต่อการปรับค่าปริ มาณ
-ง่ายต่อการจัดตั้งคลัง
- การเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ ทําให้ตอ้ งขยับสิ นค้าทั้งหมด
- ประสิ ทธิภาพการใช้พ้นื ที่ต่าํ
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ง) การจัดเก็บตามประเภทสิ นค้า (Commodity system)
การจัดเก็บตามประเภทสิ นค้าเป็ นรู ปแบบการจัดเก็บสิ นค้าตามประเภทของสิ นค้า (Product type) โดยมีการจัด
ตําแหน่ งการวางคล้ายกับร้ านค้าปลีกหรื อตามซู เปอร์ มาเก็ต (Supermarket) ทัว่ ไปที่มีการจัดวางสิ นค้าในกลุ่มเดี ยวกันหรื อ
ประเภทเดี ย วกั น ไว้ที่ ต ํา แหน่ ง (Location) ที่ ใ กล้ กั น ซึ่ งรู ปแบบในการจั ด เก็ บ สิ น ค้ า แบบนี้ จั ด อยู่ ใ นประเภทผสม
(Combination system) ซึ่ งจะช่วยในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บสิ นค้าคือมีการเน้นเรื่ องการใช้พ้ืนที่ (Space
utilization) มากขึ้น และยังง่ายต่อพนักงานหยิบ (Pick) สิ นค้า ในการทราบถึงตําแหน่งของสิ นค้าที่จะต้องไปหยิบ แต่มีขอ้ เสี ย
เช่นกันเนื่องจากพนักงานที่หยิบ สิ นค้าจําเป็ นต้องมีความรู ้ในเรื่ องของสิ นค้าแต่ละชนิ ดหรื อแต่ละยีห่ ้อที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกัน
ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการหยิบสิ นค้าผิดชนิดได้ ตารางด้านล่างแสดงข้อดีและข้อเสี ยของการจัดเก็บในรู ปแบบนี้
ตารางแสดงข้อดีและข้อเสี ยของการจัดเก็บตามประเภทสิ นค้า (Commodity system)
ข้อดี
ข้อเสี ย
-มีการจัดกลุ่มสิ นค้า
- มีโอกาสในการหยิบผิด
-สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพในการหยิบได้
- ต้องมีความรู ้เรื่ องสิ นค้าแต่ละประเภท
-มีความยืดหยุน่ เพิ่มขึ้น
- เพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้พ้นื ที่ แต่ไม่ดีที่สุด
- มีความยากในการจัดกลุ่มบางสิ นค้า
จ) การจัดเก็บแบบสุ่ ม (Random location system)
การจัดเก็บแบบสุ่ มเป็ นการจัดเก็บที่ไม่ได้กาํ หนดตําแหน่งตายตัว ทําให้สินค้าแต่ละชนิ ดสามารถถูกจัดเก็บไว้ในตําแหน่ง
ใดก็ได้ในคลังสิ นค้า แต่รูปแบบการจัดเก็บแบบนี้จาํ เป็ นต้องมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและติดตามข้อมูลของสิ นค้าว่าจัดเก็บ
อยูใ่ นตําแหน่ งใด โดยต้องมีการปรับ (Update) ข้อมูลอยูต่ ลอดเวลาด้วย ซึ่ งในการจัดเก็บแบบนี้ จะเป็ นรู ปแบบที่ใช้พ้ืนที่จดั เก็บ
อย่างคุม้ ค่า เพิ่มอัตราการใช้พ้นื ที่ (Space utilization) และเป็ นระบบที่ถือว่ามีความยืดหยุน่ สู งเหมาะกับคลังสิ นค้าทุกขนาด
ตารางแสดงข้อดีและข้อเสี ยของการจัดเก็บแบบสุ่ ม (Random location system)
ข้อดี
ข้อเสี ย
-การใช้พ้นื ที่มีประสิ ทธิภาพ
- ต้องการระบบบันทึกที่ดี
-มีความยืดหยุน่
- ต้องการรายละเอียดมากในการบันทึก
-ง่ายต่อการขยาย
-เข้าใจง่าย
ฉ) การจัดเก็บแบบผสม (Combination system)
การจัดเก็บแบบผสมเป็ นรู ปแบบการจัดเก็บที่ผสมผสานหลักการของรู ปแบบการจัดเก็บในข้างต้น โดยตําแหน่ งในการ
จัดเก็บนั้นจะมีการพิจารณาจากเงื่อนไขหรื อข้อจํากัดของสิ นค้าชนิ ดนั้นๆ เช่ น หากคลังสิ นค้านั้นมีสินค้าที่เป็ นวัตถุอนั ตรายหรื อ
สารเคมีต่างๆ รวมอยูก่ บั สิ นค้าอาหาร จึงควรแยกการจัดเก็บสิ นค้าอันตรายและสิ นค้าเคมีดงั กล่าวให้อยูห่ ่ างจากสิ นค้าประเภทอาหาร
และเครื่ องดื่ม เป็ นต้น ซึ่ งถือเป็ นรู ปแบบการจัดเก็บแบบคงตัว (Fix location) สําหรับพื้นที่ที่เหลือในคลังสิ นค้านั้นเนื่ องจากมี
การคํานึ งถึ งเรื่ องการใช้พ้ืนที่ ดังนั้นจึ งจัดเก็บในพื้นที่ ส่วนที่ เหลื อแบบสุ่ ม (Random) โดยรู ปแบบการจัดเก็บแบบนี้ เหมาะ
สําหรับคลังสิ นค้าทุกๆแบบ โดยเฉพาะอย่างยิงคลังสิ นค้าที่มีขนาดใหญ่และสิ นค้าที่จดั เก็บนั้นมีความหลากหลาย
ตารางแสดงข้อดีและข้อเสี ยของการจัดเก็บแบบแบบผสม (Combination system)
ข้อดี
ข้อเสี ย
-การใช้พ้นื ที่มีประสิ ทธิภาพ
- สร้างความสับสนได้
-มีความยืดหยุน่
-ง่ายต่อการขยาย
-การควบคุม ทําได้ง่าย
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นอกจากรู ปแบบการจัดเก็บ 6 แบบแล้ว ยังมีหลักการจัดพื้นที่ เพื่อการจัดเก็บสิ นค้าในแต่ละประเภทด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
การเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางาน ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
-

สิ นค้าที่เข้าออกบ่อย วางไว้ใกล้ประตู (Fastest turning closest to the door)
สิ นค้าเคลื่อนไหวเร็ว วางไว้ใกล้ประตู ประตู (Fast mover closest to the door)
สิ นค้าคงคลังน้อย วางไว้ใกล้ประตู ประตู (Small inventory closest to the door)
สิ นค้านํ้าหนักมาก วางไว้ใกล้ประตู (High weight closest to the door)

4.3 การหยิบสิ นค้า (Order picking)
Halsey (2003) (อ้างถึงใน วันนิวตั 2551) ได้อธิ บายหลักการที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งการทํางานใน
ส่ วนของการหยิบ (Pick) สิ นค้าซึ่ งจะมีผลทําให้การหยิบสิ นค้านั้นทําได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ดังนี้
ก) การใช้หลักของพาเรโต ในการจัดประเภทสิ นค้าตามลําดับความสําคัญของมูลค่าหรื อปริ มาณการขายของสิ นค้า โดย
การจัดสิ นค้าตามหมวดหมู่ตามเกณฑ์ดงั กล่าวจะทําให้ช่วยลดระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการหยิบสิ นค้า (Picking time) ลงได้
ข) การหยิบสิ นค้าที่มีประสิ ทธิภาพนั้นต้องมาจากการจัดตําแหน่งการวางสิ นค้าอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อที่
พนักงานจะได้หยิบสิ นค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว ไม่ ตอ้ งเสี ยเวลาในการหาตําแหน่ งที่ ใช้จดั เก็บสิ นค้า ดังนั้นจึ งควรมี การระบุ
ตําแหน่งของสิ นค้าที่จดั เก็บไว้อย่างชัดเจน
การหยิบสิ นค้าเป็ นการนําสิ นค้าออกจากคลัง การหยิบสิ นค้าที่ มีประสิ ทธิ ภาพต้องใช้เวลาในการหยิบตํ่า (Picking
time) และมีระยะเวลาในการหยิบที่ต่าํ (Picking distance) และที่สําคัญควรมีความผิดพลาดจากการหยิบที่ต่าํ ด้วย
(Picking error) ตลอดจนไม่ทาํ ให้สินค้าแตกหักเสี ยหายในระยะกระบวนการหยิบสิ นค้า Vaugan และ Petersen
(1999) (อ้างถึงใน วันนิวตั 2551) ได้อธิบายแนวคิดพื้นฐานในการหยิบสิ นค้า คือ แต่ละช่องทางหลักจะเข้ามาหยิบสิ นค้าเพียง
หนึ่งครั้งเท่านั้นและจะหยิบในแถวแรกให้หมดก่อนจึงจะย้ายไปหยิบต่อในแถวถัดไป สําหรับเส้นทางเดินไปแถวถัดไปจะไปทางใด
นั้นต้องพิจารณาว่าทางใดเป็ นทางที่ส้ ันที่สุด ให้เลื อกทางนั้นและในตอนเริ่ มต้นของกระบวนการหยิบสิ นค้านั้น จะต้องเริ่ มจาก
จุดเริ่ มต้น (Depot) ไปทางช่องซ้ายสุ ดที่มีสินค้าที่ตอ้ งการอยู่ เมื่อหยิบสิ นค้าที่ตอ้ งการหมดทุกรายการในใบรายการหยิบสิ นค้า
(Picking assignment หรื อ Picking list) แล้วจะต้องเดินกลับไปยังจุดเริ่ มต้น (Depot) เพื่อจบการทํางาน
5. ระบบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระบบข้อมูลและเอกสารพื้นฐานของการจัดการคลังสิ นค้านั้นมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ ในอดี ตระบบข้อมูลและ
เอกสารจะอาศัยการใช้ระบบกระดาษเป็ นสําคัญ เช่น เอกสารใบตรวจรับสิ นค้า การลงบัตรบันทึกสต๊อก (Stock card) เอกสาร
นําส่ งหรื อเบิกสิ นค้าออกจากคลัง เป็ นต้น แต่ในปั จจุบนั เทคโนโลยีทางการสื่ อสารได้กา้ วหน้าไปมาก จึงได้มีการประยุกต์เทคโนโลยี
ต่างๆ กับงานการจัดการคลังสิ นค้ามากขึ้น เช่น การใช้รหัสแท่ง (Barcode) หรื อการใช้เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี (RFID) เป็ น
ต้น ทั้งนี้ในบทนี้จะอธิบายถึงระบบเอกสารที่จาํ เป็ นเบื้องต้นสําหรับงานการจัดการคลังสิ นค้า
ก) เอกสารใบตรวจรับสิ นค้า
เอกสารใบตรวจรับสิ นค้าเป็ นเอกสารที่ใช้ในการตรวจรับสิ นค้าเพื่อนําสิ นค้าเข้าสู่ คลังสิ นค้า ทั้งนี้เนื้อหาสาระสําคัญควรมี
ประเภทของสิ นค้า จํานวนหรื อปริ มาณของสิ นค้า วันที่ นาํ สิ นค้าเข้า (เพื่อใช้ประโยชน์ในการเบิ กด้วยระบบเข้าก่ อนออกก่ อ น
FIFO) รายชื่อพนักงานผูต้ รวจรับสิ นค้า แหล่งที่มาของสิ นค้า
ข) ใบบันทึกสต๊อกของสิ นค้า (Stock card)
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เอกสารที่สาํ คัญในลําดับถัดมาขึ้นใบบันทึกสต๊อกของสิ นค้า (Stock card) ซึ่ งจะเป็ นเอกสารที่บ่งบอกถึงสถานะของ
สิ นค้าแต่ละรายการว่ามีเหลืออยูเ่ ป็ นปริ มาณเท่าไหร่ จัดเก็บอยูท่ ี่ตาํ แหน่งไหน (Location) ทั้งนี้เป็ นการควบคุมปริ มาณของสิ นค้า
เป็ นสําคัญ
ค) ป้ ายชี้บ่งสถานะของสิ นค้า (Tag)
ป้ ายชี้ บ่งสถานะของสิ นค้าหรื อที่เรี ยกว่า TAG มีความสําคัญมาก โดยทัว่ ไปจะติดอยูท่ ี่ตวั สิ นค้าหรื อภาชนะที่บรรจุ
สิ นค้า ทั้งนี้เพื่อชี้บ่งและให้ขอ้ มูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า เช่น ประเภทของสิ นค้า จํานวนสิ นค้า วันที่นาํ สิ นค้าเข้า และผูต้ รวจรับ
สิ นค้า ตําแหน่งที่จดั เก็บสิ นค้า เป็ นต้น
ง) เอกสารใบเบิกสิ นค้า หรื อใบจัดส่ งสิ นค้า
จ) เอกสารใบเบิกสิ นค้าหรื อใบจัดส่ งสิ นค้า เป็ นเอกสารที่ใช้อา้ งอิงเมื่อทําการเบิกสิ นค้าออกจากคลัง ทั้งนี้ตอ้ งนํายอด
ของการเบิกไปตัดยอดออกจากใบบันทึกสต๊อกของสิ นค้า (Stock card) เอกสารนี้ควรมีรายละเอียด คือ วันที่ทาํ การเบิก ประเภท
สิ นค้าที่ เบิ ก จํานวนหรื อปริ มาณที่ เบิ ก ผูท้ ี่ ทาํ การเบิ ก และรายการสิ นค้าที่ ได้เบิ กออกไปและข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นค้ารุ่ นนั้นๆ
รายชื่อลูกค้าหรื อแผนกที่ทาํ การเบิก เป็ นต้น
แต่อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั เทคโนโลยีการสื่ อสารได้กา้ วหน้าไปมาก ในงานการจัดการคลังสิ นค้าได้มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดงั กล่าวบางประเภท เช่น การใช้รหัสแท่ง หรื อ อาร์เอฟไอดี เป็ นต้น ดังนั้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ นี้สามารถทําให้งานการ
จัดเก็บข้อมูล การค้นหา การแสดงผล และการส่ งผ่านข้อมูล หรื อการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทําได้ง่ายขึ้น ดังนั้นระบบการชี้ บ่งสิ นค้าที่ดีจะ
ให้เกิดการติดตามตําแหน่งของสิ นค้าได้อย่างแม่นยํา พร้อมทั้งทําให้การสอบกลับข้อมูลของสิ นค้าทําได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งใน
บางครั้งอาจมีการปฏิบตั ิงานภายในคลังสิ นค้าโดยไม่มีเอกสารเลยก็ได้ เพียงแต่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการลดความผิดพลาดที่อาจเกิ ดขึ้นได้จากพนักงาน (Human error) และยังทําให้การสื บค้นข้อมูลทําได้อย่าง
รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพอีกด้วย
วัชรี (2547) และ เศรษฐพงศ์ (2547) (อ้างถึงใน วันนิวตั 2551) ได้ระบุถึงระบบการชี้บ่งอัตโนมัติไว้ดงั นี้
-ระบบรหัสแท่ง ที่เป็ นบาร์โค๊ด 1 มิติ หมายถึง ระบบสัญญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายของสิ นค้าแทนเลขรหัส ซึ่ งเป็ นระบบ
มาตรฐานสากล ประกอบไปด้วยแถบสี ดาํ สลับสี ขาวหลายๆเส้น ซึ่ งมีความหนาบางไม่เท่ากัน แถบเส้นเหล่านี้ จะถูกกําหนดและสร้าง
ขึ้ น โดยเป็ นตัวเลขทั้ง ชุ ด เพื่อ บอกถึ งประเทศที่ ผลิ ต ผูผ้ ลิ ต และชนิ ดของสิ น ค้า ระบบบาร์ โค๊ดสามารถใช้ไ ด้ต้ งั แต่ หน่ ว ยของ
ผลิตภัณฑ์ หน่วยการค้า (ลัง หีบ กล่อง) และหน่วยของการขนส่ ง (พาเลท คอนเทนเนอร์ กะบะ)
-ระบบรหัสแท่ง ที่เป็ นบาร์ โค๊ด 2 มิติ เป็ นระบบสัญญลักษณ์สาํ หรับใช้ติดที่สินค้า ซึ่ งสามารถบรรจุขอ้ มูลได้มากกว่า
ระบบบาร์โค๊ด 1 มิติมากมาย และมีขนาดที่เล็กกว่า ทําให้เครื่ องอ่านมีจนาดเล็กลงมาก และมีความรวดเร็ ว ง่ายในการสแกน มีความ
ละเอี ยดสู ง ยากต่ อการปลอมแปลงและสามารถเขี ยนลงไปในสิ นค้าโดยตรงได้ ซึ่ งจะใช้มากในอุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิ กและ
พลาสติก เป็ นต้น
-ระบบอักขระพิเศษ เป็ นระบบที่ออกแบบมาให้สามารถอ่านได้ท้ งั ตาเปล่าและใช้เครื่ องอ่าน จุดเด่นคือสามารถบันทึก
ข้อมูลได้มากและสามารถอ่านได้ดว้ ยตาเปล่า ซึ่งสามารถพบได้จากการออกเช็คของธนาคารต่างๆ
-ระบบ Biometric คือระบบที่ตรวจสอบลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ เป็ นต้น
-ระบบสมาร์ทการ์ด (Smart card) ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลได้จากการรู ดบัตรกับเครื่ องอ่าน
-ระบบ RFID ซึ่ งเป็ นระบบที่อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าในช่วงความถี่วทิ ยุในการติดต่อสื่ อสาร เป็ นระบบที่ใกล้เคียงกับ
ระบบบาร์ โค๊ด แต่ไม่ตอ้ งนําเครื่ องอ่านมาใกล้ตวั ชิ้นงาน ซึ่ งทําให้การทํางานสะดวกมากขึ้น เพราะเป็ นการใช้คลื่นเป็ นพาหะในการ
เดินทางเพื่ออ่านข้อมูลจากแท็ก (Tag) ที่ติดอยูก่ บั ที่สินค้า สําหรับประวัติ ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของระบบอาร์เอฟไอดี สามารถดูได้ที่
www.autoidcenter.org หรื อ members.surfbest.net
โครงสร้ างของเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี
โครงสร้างของเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ประกอบไปด้วยส่ วนหลักๆ 3 ส่ วน คือ
ก) แท็กอาร์ เอฟไอดี (RFID Tag/Transponder) ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีองค์ประกอบ 2 ส่ วน คือ ส่ วนแรกเป็ น
ขดลวดขนาดเล็กซึ่งทําหน้าที่เป็ นเสาอากาศสําหรับรับส่ งสัญญานคลื่นความถี่วิทยุและสร้างพลังงานป้ อนให้ส่วนที่
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สอง ซึ่ งก็คือไมโครชิฟ ซึ่ งทําหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ ของสิ นค้า เช่น รหัสของสิ นค้า เป็ นต้น สําหรับการแบ่งประเภท
ของแท็กสามารถแบ่งได้ 2 ชนิ ดคือ แบบ Passive และแบบ Active หรื อแบบ Read-only หรื อ
Read-write
ซึ่ งจะมี ล ัก ษณะการใช้ง านที่ แ ตกต่ า งกัน รายละเอี ย ดสามารถศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ได้ที่
www.simat.co.th
ข) เครื่ องอ่านแท็กอาร์เอฟไอดี ทําหน้าที่เป็ นตัวอ่านข้อมูลจากแท็กและสามารถทําการบันทึกข้อมูลใหม่เข้าไปในแท็ก
ได้อีกด้วย โดยสัญญาณความถี่วิทยุภายใน เครื่ องอ่านแท็กจะประกอบไปด้วย เสาอากาศที่ทาํ จากขดลวดทองแดง
เพื่อใช้รับและส่ งสัญญาณวิทยุ เครื่ องอ่านแท็กสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ แบบพกพาได้ (Handheld) และ
แบบอยูก่ บั ที่ (Fixed reader)
ค) โปรแกรมการจัดการอาร์ เอฟไอดี ซึ่ งจะทําการประมวลผลข้อมูลต่างๆที่ ได้จากเครื่ องอ่ านแท็ก เช่ น โปรแกรม
ทางด้านการจัดการสิ นค้าคงคลัง เป็ นต้น

ภาพแสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบอาร์เอฟไอดี
การประยุกต์ เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดีกบั การจัดการคลังสิ นค้ า
สถาบันรหัสสากล ได้ศึกษาเกี่ยวกับการนําระบบอาร์เอฟไอดี ไปประยุกต์ใช้ในงานการจัดการคลังสิ นค้า ซึ่ งพบว่าทุกฝ่ าย
มีความเข้าใจเป็ นอันดีถึงข้อได้เปรี ยบและประโยชน์ของเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี แต่ยงั มีขอ้ สงสัยถึงความคุม้ ค่าในการลงทุน โดย
ในทางปฏิบตั ิก่อนที่จะมีการพิจาณาถึงประโยชน์ของการนําระบบอาร์ เอฟไอดีไปใช้ ควรพิจารณาเปรี ยบเทียบประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับกับสภาพปัญหาของคลังสิ นค้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั ก่อน โดยทําการเปรี ยบเทียบต้นทุนที่ลดลงเมื่อมีการนําระบบอาร์ เอฟไอดีมา
ใช้แทนที่ระบบการทํางานเดิม เช่น ระบบบาร์โค๊ด เป็ นต้น ซึ่ งในการเปรี ยบเทียบดังกล่าว ต้องรวมถึงประสิ ทธิ ภาพในด้านของความ
แม่นยําของการทํางานและความรวดเร็วในการทํางาน และทําการเปรี ยบเทียบเงินลงทุนต่างๆ และระยะเวลาในการคืนทุน และควรมี
การพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินลงทุนด้วย เพื่อให้เกิดการพิจารณาการลงทุนที่รอบคอบและเหมาะสมมากที่สุด

6. อุปกรณ์ขนถ่ายสิ นค้า
อุปกรณ์ขนถ่ายหรื อเคลื่อนย้ายสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ ที่จะสะท้อนถึงประสิ ทธิ ภาพของการทํางานของคลังสิ นค้า หรื อ
สามารถกล่าวได้วา่ ประสิ ทธิภาพของการจัดการคลังสิ นค้า ขึ้นอยูก่ บั อุปกรณ์ในการขนถ่ายเป็ นสําคัญ อุปกรณ์ในการขนถ่ายที่ดีและ
เหมาะสมจะสามารถทําให้พนักงานทํางานได้อย่างรวดเร็ ว แม่นยําและไม่เกิดความเสี ยหายกับตัวสิ นค้าหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ พนักงาน
สามารถนําสิ นค้าไปจัดเก็บได้อย่างรวดเร็ ว และมีความคล่องตัวในการทํางาน มีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าทั้งต่อตัวสิ นค้า
และตัวพนักงานเองและไม่ส่งผลให้พนักงานมีความเมื่อยล้าหรื อบาดเจ็บจากการทํางานด้วย
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การลงทุนในการสร้างหรื อซื้ ออุปกรณ์ขนถ่ายในคลังสิ นค้าโดยมากมักจะมีการลงทุนในช่วงเริ่ มแรกที่สูง โดยระบบ
การขนถ่ า ยที่ ท ัน สมัย ที่ สุ ด ก็ เ ป็ นระบบการขนถ่ า ยที่ ค วบคุ ม การทํา งานด้ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ ท้ ัง หมด (Automated
Warehouse) และสามารถนําสิ นค้าเข้าไปจัดเก็บ ตลอดจนนําสิ นค้าออกจากคลังด้วยแขนกลหรื ออุปกรณ์ที่ควบคุมการทํางาน
ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในบางครั้งได้มีการพัฒนารถขนถ่ายซึ่ งสามารถทํางานอัตโนมัติโดยปราศจากการควบคุมการทํางานด้วยคน
โดยรถขนถ่ายสามารถวิง่ ไปตามรางหรื อเส้นสะท้อนแสงนําทางไปยังจุดหมายปลายทางได้
แต่อย่างไรก็ตามการขนถ่ายในช่วงเริ่ มแรกนั้นเป็ นการขนถ่ายด้วยมือเป็ นเสี ยส่ วนใหญ่ เช่น การยกสิ นค้าขึ้นบนชั้นวาง
การยกกระสอบข้าวสารขึ้นบนไหล่ เป็ นต้น และในยุคต่อมาก็เกิ ดการพัฒนาอุปกรณ์ ช่วยขนถ่ายเพื่อผ่อนแรงในการทํางานและ
สามารถทํางานได้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยหลักการพัฒนาเครื่ องมื ออุปกรณ์ เหล่านี้ ก็คือ ใช้หลักการของหนึ่ งหน่ วยขนถ่าย
(One Unit Load) เพื่อทําการขนถ่ายให้ได้ปริ มาณที่มากที่สุดต่อหนึ่ งครั้งของการขนถ่าย แต่อย่างไรก็ตามการขนถ่ายในหนึ่ง
ครั้งก็ยงั ถูกจํากัดไปด้วยเรื่ องความปลอดภัยในขณะขนถ่ายและความมัง่ คงแข็งแรงของตัวสิ นค้าหรื อพัสดุที่ใช้หีบห่ อสิ นค้าด้วย โดย
การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยขนถ่ายในยุคแรกๆ คือ การใช้พ้ืนเอียง เช่น การขนถ่ายนํ้าแข็งก้อนบนรถบรรทุกผ่านพื้นเอียงลงบนพื้น หรื อ
การดึงหรื อดันหิ นผ่านพื้นเอียง เพื่อก่อสร้างพิรามิด เป็ นต้น ในยุคต่อมาเกิดการพัฒนาอุปกรณ์ขนถ่ายที่ช่วยผ่อนแรงมากขึ้น เช่น การ
ใช้รถเข็น รถบรรทุก (Truck) เครน และสายพานลําเลียง เป็ นต้น
หลักการของหนึ่งหน่ วยขนถ่ าย (One Unit Load)
จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าการขนถ่ายด้วยมือเป็ นการขนถ่ายที่ง่ายที่สุด และเป็ นการขนถ่ายระบบแรกที่เกิดขึ้น ซึ่ งตาม
หลักการแล้วการขนถ่ายด้วยมือ จะสามารถขนถ่ายได้ทีละหนึ่งกล่อง (ดูภาพประกอบ) ซึ่ งการทํางานด้วยวิธีน้ ีถือว่าขาดประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นอย่างมาก เพราะต้องทําการขนถ่ายเป็ นจํานวนหลายครั้ง และใช้เวลาในการทํางานมาก จากภาพจะเห็นได้ว่าวิธีการขนถ่ายอื่นๆ
เริ่ มมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถขนถ่ายได้เป็ นจํานวนมาก (ต่อการขนถ่ายเพียงหนึ่ งครั้ง) หรื อบางระบบของการขนถ่ายจะ
ไม่มีการเคลื่อนที่ของพนักงานหรื อมีการใช้ลอ้ ช่วยซึ่ งเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในทํางานอย่างเห็นได้ชดั แต่อย่างไรก็ตามการขน
ถ่ายที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้นนี้ ยังต้องอาศัยอุปกรณ์ขนถ่ายเพื่อช่วยในการผ่อนแรงและสามารถขนได้ครั้งละหลายๆ กล่อง เช่น การ
ใช้เครน รถฟอร์คลิฟท์ รอก สายพานลําเลียง เป็ นต้น

ภาพแสดงหลักการของหนึ่งหน่วยขนถ่าย
สําหรับผูป้ ระกอบการต่างๆ สามารถจัดหาอุปกรณ์ขนถ่ายเหล่าได้สองแนวทาง คือ การจัดซื้ อจัดหาจากแหล่งภายนอก
องค์กรโดยซื้ อจากบริ ษทั ผูจ้ ดั จําหน่ายอุปกรณ์ช่วยขนถ่ายโดยตรง อีกแนวทางหนึ่ งคือการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยขนถ่ายขึ้นเองซึ่ งต้อง
อาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญในการพัฒนาหรื อออกแบบอุปกรณ์ดงั กล่าว แต่อย่างไรก็ตามไม่วา่ จะเป็ นการซื้ ออุปกรณ์จากแหล่งภายนอกหรื อการ
พัฒนาอุปกรณ์ดว้ ยตนเอง ก็ควรคํานึงถึงหลักการพื้นฐานดังต่อไปนี้
- ควรซื้ อหรื อสร้างอุปกรณ์ขนถ่ายให้เป็ นมาตรฐานมากที่สุด
- อุปกรณ์ขนถ่ายควรขนถ่ายได้ปริ มาณมากที่สุด ทั้งนี้ถูกจํากัดด้วยเรื่ องความปลอดภัยในการขนถ่ายเป็ นสําคัญ
- ควรประยุกต์ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกช่วยในการขนถ่าย
- มีการง่ายและสะดวกในการบํารุ งรักษาของอุปกรณ์ขนถ่าย
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สําหรับสถาบันที่ กาํ หนดมาตรฐานอุปกรณ์การเคลื่ อนย้ายในระดับสากล คือ Handling Institute of
America (MHIA) ซึ่ งเป็ นสถาบันการค้าของผูผ้ ลิตอุปกรณ์ช่วยขนถ่ายต่างๆ โดยอุปกรณ์มีความหลากหลายมากขึ้นตาม
สภาพการใช้งานและกิจกรรมต่างๆในคลังสิ นค้า อุปกรณ์ต่างๆต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่างของอุปกรณ์การขนถ่ายที่ได้รับความนิยมทัว่ ไป
ก) ตะกร้า และ รถเข็น
ตะกร้าและรถเข็นเป็ นอุปกรณ์พ้นื ฐานของระบบการขนถ่ายพัสดุ ซึ่ งได้รับความนิยมทัว่ ไป โดยหลักการ คือ ตะกร้าจะ
สามารถขนถ่ายได้ครั้งละหลายๆชิ้น หรื อเรี ยกได้วา่ หนึ่ งหน่วยขนถ่ายคือหนึ่ งตะกร้านัน่ เอง และการเคลื่อนย้ายตะกร้าสามารถทําได้
โดยรถเข็น ซึ่ งโดยทัว่ ไปรถเข็นหนึ่ งคันสามารถใส่ ได้หลายตะกร้า ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ชิ้นส่ วนที่สาํ คัญ
ของรถเข็นคือล้อ เพราะจะส่ งผลต่อการเคลื่อนตัวของรถเข็น โดยทัว่ ไปแล้วรถเข็นที่ลอ้ เล็กจะสามารถใช้ได้ดีกบั พื้นที่มีความเรี ยบ
และรถเข็นที่มีลอ้ ขนาดใหญ่จะสามารถใช้ได้ดีถึงแม้วา่ พื้นจะมีขรุ ขระบ้าง ในการออกแบบตะกร้าและรถเข็นควรคํานึ งถึงหลักของ
หนึ่งหน่วยขนถ่าย รู ปทรงผลิตภัณฑ์ ปริ มาณและนํ้าหนักของการขนถ่าย ภาพดังต่อไปนี้ แสดงตัวอย่างของตะกร้าและรถเข็นที่ใช้ใน
คลังสิ นค้าทัว่ ไป

ตัวอย่างตะกร้า

ตัวอย่างรถเข็น
ภาพแสดงตัวอย่างของตะกร้าและรถเข็น

ตัวอย่างตะกร้าพลาสติก
ตัวอย่างตะกร้าเหล็ก
ภาพแสดงตัวอย่างของตะกร้าพลาสติกและตะกร้าเหล็ก
ข) แฮนด์ทกั ค์ (Hand Truck) และ แฮนด์ลิฟท์ (Hand Lift)
แฮนด์ทกั ค์และ แฮนด์ลิฟท์เป็ นอุปกรณ์ขนถ่ายที่ใช้ระบบผ่อนแรงช่ วยขนถ่าย เช่น ระบบไฮโดรลิกในการยกสิ นค้า
โดยใช้แรงงานคนในการควบคุม แต่ในปั จจุบนั ได้มีการใช้ระบบไฟฟ้ ามาควบคุมระบบไฮโดรลิกทดแทนคน โดยทัว่ ไปแฮนด์ทกั ค์
และแฮนด์ลิฟท์สามารถยกนํ้าหนักได้โดยประมาณ 1,000 กิโลกรัม และเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีทางแคบและรถเข้าไม่ถึง ภาพ
ต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของแฮนด์ทกั ค์และ แฮนด์ลิฟท์ชนิดต่างๆ
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ภาพแสดงตัวอย่างของแฮนด์ทกั ค์และแฮนด์ลิฟท์
ค) สแต็กเกอร์ (Stracker) และ ทักค์ (Truck)
เป็ นรถบรรทุก เช่น รถฟอร์ คลิฟท์ เพื่อขนถ่ายโดยมีงายืน่ ออกมาคล้ายซ้อม เอาไว้ชอ้ นสิ นค้า รถฟอร์ คลิฟท์ขบั เคลื่อน
ด้วยแกส นํ้ามัน หรื อไฟฟ้ า สามารถยกของหนักได้ถึง 5,000 กิโลกรัม (ในบางประเภท) และสามารถยกสิ นค้าได้สูงถึง 4.5 –
16.50 เมตร (ในบางประเภท) โดยรถฟอร์ คลิฟท์ตอ้ งอาศัยวงเลี้ยวในการเลี้ยว โดยทัว่ ไปรถฟอร์ คลิฟท์มีความกว้าง 1.2 เมตร
(บางรุ่ น 90 เซนติเมตร) และต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยสู งสุ ด เพราะอาจเกิดอุบตั ิเหตุได้ เช่น การเคลื่อนที่ชนคน หรื อ การ
หล่นของสิ นค้า พนักงานผูข้ บั รถต้องมีความชํานาญสู งหรื อได้รับการฝึ กฝนมาเป็ นอย่างดี ในการเลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์ตอ้ งพิจารณา
จากคู่มือของผูข้ ายเป็ นอย่างดีและยังควรพิจารณาถึงความยากง่ายในการดูแลรักษาตลอดถึงอัตราการสิ้ นเปลืองพลังงานด้วย
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ภาพแสดงตัวอย่างของสแต็กเกอร์และทักค์แบบต่างๆ
ง) รางเลื่อน หรื อ สายพานลําเลียง (Conveyor)
สายพานลําเลียงใช้ประโยชน์ในการลําเลียงสิ นค้าในแนวราบและแนวเอียง ซึ่ งสามารถลําเลียงสิ นค้าแทนรถทักค์ได้
ซึ่ งสามารถแบบให้เป็ นแบบสายพาน ลูกกลิ้ง หรื อได้อีกหลายรู ปแบบ ภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของสายพานลําเลียงแบบลูกกลิ้ง

ภาพแสดงตัวอย่างของรางเลื่อนและสายพานลําเลียง
จ) พาเลท (Pallet)
พาเลทเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมสิ นค้า เพื่อทําให้สามารถขนถ่ายได้ปริ มาณที่มากขึ้น โดยพาเลทสามารถทําได้
จากไม้ เหล็ก หรื อพลาสติก (PP/HD/PE/ABS/PC) ซึ่ งจะต้นทุนและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป โดยขนาดของพา
เลทจะมีมาตรฐานกํากับ เช่น มาตรฐาน ASTM, DIN, ISO, JIS เป็ นต้น พาเลทมีหลายประเภทแต่โดยทัว่ ไปแบ่งออกเป็ น
2 ประเภท คือ วางสิ นค้าได้ดา้ นเดียว (Single deck) และวางสิ นค้าได้สองด้าน (Reversible) และพาเลทยังออกแบบให้
สามารถตักได้สองทิศทางหรื อสี่ ทิศทาง (ตักได้รอบด้าน) พาเลทบางประเภทจะมีพ้ืนที่ใหญ่ข้ ึนโดยการขยายขอบให้มีความกว้างมาก
ขึ้น (Wing) เพื่อให้สามารถรองรับสิ นค้าได้ปริ มาณมากขึ้น ในการเลือกพาเลทควรพิจารณาจากขนาด นํ้าหนักของพาเลท และ
นํ้าหนักสู งสุ ดที่พาเลทรับได้ และชนิดของพาเลท ความสามารถในการทนกรดทนด่าง เป็ นต้น ภาพต่อไปนี้ แสดงตัวอย่างของพาเลท
ประเภทต่างๆ
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ภาพแสดงตัวอย่างของพาเลทประเภทต่างๆ
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