
การจดัการโลจิสติกส์
และโซ่อปุทาน 



หวัข้อการอบรม 

 ความส าคญัและวตัถุประสงคข์องโลจสิตกิส ์
 ตน้ทุนโลจสิตกิส ์
 กจิกรรมโลจสิตกิส ์
 ความส าคญัของโลจสิตกิสใ์นโซอุ่ปทาน  
 การจดัการโซ่อุปทาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและลดตน้ทุน 
 หว่งโซ่คุณคา่ 
 SCOR Model  
 การชีว้ดัศกัยภาพ (Performance) ของโซอุ่ปทาน 



โลจิสติกส ์กบั AEC  

 การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic 
Community : AEC) จะน าอาเซยีนไปสูก่ารเป็นตลาดและฐานการผลติ
รว่มกนั (Single Market and Production Base) ซงึหมายถงึการท าให้
เกดิการเคลื่อนยา้ยอยา่งเสรใีน 5 สาขา ประกอบดว้ยสนิคา้บรกิาร 
การลงทุน แรงงานฝีมอื และเงนิทุน ซึง่ แน่นอนวา่การเปิดเสรดีงักล่าว 
ยอ่มมทีัง้ผูท้ีไ่ดป้ระโยชน์และเสยีประโยชน์มาก น้อยแตกต่างกนัตาม
ศกัยภาพของผูป้ระกอบการในแต่ละประเทศ 

 ธุรกจิโลจสิตกิส ์จะเป็นหน่ึงในธุรกจิทีจ่ะมกีารเปิดเสร ีภายใตข้อ้ตกลง
ของ AEC ดว้ย 



การปรบัตวัของธรุกิจภายใต้ AEC 

 พฒันาศกัยภาพทางธรุกิจ ผา่นการโดยการจดัสรรแหล่งวตัถุดบิ และเตมิเตม็หว่งโซ่การผลติ
ดว้ยทรพัยากรและวตัถุดบิจากประเทศทีม่ศีกัยภาพในการผลติสนิคา้แต่ละกลุ่ม ซึง่จะชว่ยให้
ธุรกจิสามารถบรหิารจดัการตน้ทุนการผลติไดม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

 ปรบัปรงุขัน้ตอนการท างานให้เป็นระบบ โดยการลดขัน้ตอนการท างานทีไ่มจ่ าเป็นลง 
โดยเฉพาะขัน้ตอนเอกสาร ซึง่ถอืเป็นตน้ทุนส าคญัประการหนึ่งของธุรกจิ เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานของธุรกจิ  

 น าเทคโนโลยีมาใช้…เพ่ิมประสิทธิภาพของธรุกิจ การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นธุรกจิจะชว่ย
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการด าเนินงาน 

 หาช่องทางทางการตลาด สร้างพนัธมิตรทางธรุกิจและเพ่ิมพืน้ท่ีในตลาดผา่นเครือข่าย
พนัธมิตร  โดยเฉพาะการขยายการลงทุนไปในอาเซยีน โดยอาจพจิารณาการรว่มทุนกบั
ธุรกจิทอ้งถิน่ในประเทศอาเซยีน ซึง่จะชว่ยสรา้งตลาดและขยายลู่ทางธุรกจิไดม้ากขึน้  



โลจิสติกส ์กบั AEC  

 การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic 
Community : AEC) จะน าอาเซยีนไปสูก่ารเป็นตลาดและฐานการผลติ
รว่มกนั (Single Market and Production Base) ซงึหมายถงึการท าให้
เกดิการเคลื่อนยา้ยอยา่งเสรใีน 5 สาขา ประกอบดว้ยสนิคา้บรกิาร 
การลงทุน แรงงานฝีมอื และเงนิทุน ซึง่ แน่นอนวา่การเปิดเสรดีงักล่าว 
ยอ่มมทีัง้ผูท้ีไ่ดป้ระโยชน์และเสยีประโยชน์มาก น้อยแตกต่างกนัตาม
ศกัยภาพของผูป้ระกอบการในแต่ละประเทศ 

 ธุรกจิโลจสิตกิส ์จะเป็นหน่ึงในธุรกจิทีจ่ะมกีารเปิดเสร ีภายใตข้อ้ตกลง
ของ AEC ดว้ย 



ผลกระทบของ AEC ต่อธรุกิจ 
โอกาส 

 สง่ออกไปตลาดอาเซยีนเพิม่ขึน้: ภาษนี าเขา้ในกรอบอาเซยีนทีล่ดลง ชว่ยสรา้งความไดเ้ปรยีบ
ดา้นราคาของสนิคา้ไทยเทยีบกบัสนิคา้นอกกลุ่มอาเซยีน  

 ตน้ทุนดา้นภาษนี าเขา้ต า่ลง: ผูป้ระกอบการมตีน้ทุนการน าเขา้สนิคา้จากประเทศอาเซยีน
ดว้ยกนัต ่าลง ซึง่ชว่ยเพิม่สว่นต่างก าไร 

 ชว่ยเพิม่ศกัยภาพในการจดัหาวตัถุดบิ: ผูป้ระกอบการ มโีอกาสน าเขา้วตัถุดบิจากแหล่งวตัถุดบิ
ทีม่คีุณภาพเหมาะกบัความตอ้งการ และเตมิเตม็หว่งโซ่การผลติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ผลกระทบ 

 สนิคา้สง่ออกของไทยอาจเผชญิการแขง่ขนัรุนแรงขึน้ในตลาดประเทศที ่3 จากคูแ่ขง่ในอาเซยีน
ทีส่ามารถผลติสนิคา้ไดค้ลา้ยคลงึกบัสนิคา้ไทย 

 สนิคา้ชาตอิาเซยีนอืน่มแีนวโน้มเขา้มาตตีลาดภายในประเทศมากขึน้ โดยเฉพาะสนิคา้จาก
ประเทศเพือ่นบา้น 



โอกาส 

 ธุรกจิ SMEs ไทยมโีอกาสจา้งแรงงานต่างชาตทิีม่คีุณสมบตัติามตอ้งการไดส้ะดวกขึน้ 

 แรงงานวชิาชพีไทยอาจไดร้บัแรงกระตุน้ใหม้กีารพฒันาคุณภาพแรงงานและมาตรฐานมากยิง่ขึน้ 

 เอื้อโอกาสการลงทุนโดยตรงระหวา่งประเทศอาเซยีนดว้ยกนัเองเพิม่ขึน้ 

ผลกระทบ 

 การเปิดเสรแีรงงานฝีมอือาจท าใหม้กีารเคลือ่นยา้ยแรงงานจากประเทศทีใ่หค้า่ตอบแทนต า่ไปยงั
ประเทศทีใ่หค้า่ตอบแทนสงูกวา่ 

 การแขง่ขนัของตลาดแรงงานในประเทศจะมทีวคีวามเขม้ขน้มากขึน้ เนือ่งจากการไหลเขา้ของ
แรงงานต่างชาตทิีเ่พิม่ขึน้ 

 ภาวะการแขง่ขนัจากธุรกจิต่างชาตรินุแรงขึน้: เนื่องจากการเปิดเสรกีารลงทุนภายใตก้รอบ
อาเซยีนน่าจะมสีว่นดงึดดูใหน้กัลงทุนจากชาตอิาเซยีนขยายการลงทุนภายในอาเซยีนมากขึน้ 
 

 

ผลกระทบของ AEC ต่อธรุกิจ 



การจดัการโซ่อปุทาน 



โซ่อปุทาน (Supply Chain) 

 กระบวนการต่างๆทีท่ างานประสานกนัโดยมเีป้าหมายเพือ่สรา้งความพอใจใหก้บั
ลกูคา้ โดยเริม่ตน้ตัง้แต่กระบวนการจดัซือ้ จดัหา การผลติ การเคลื่อนยา้ย การ
ขนสง่ การจดัเกบ็ การจดัจ าหน่าย การขาย รวมถงึการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใชใ้นการสนบัสนุนกระบวนการต่างๆ  ใหส้ามารถด าเนินการประสานกนัได้
อยา่งคล่องตวั 



Components of Supply Chains 

 Upstream Supply Chain (ห่วงโซ่อปุทานท่ีเข้าสู่ผูผ้ลิต) 
 ประกอบดว้ยกระบวนการทีเ่กีย่วกบัการจดัหาโดยมผีูเ้กีย่วขอ้งหลกัคอื  

Supplier  

 Internal Supply Chain (ห่วงโซ่อปุทานภายในกระบวนการผลิต) 
 ประกอบดว้ยกระบวนการทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่น Input ใหเ้ป็น Output โดยมี

ผูเ้กีย่วขอ้งหลกัคอื  ผูผ้ลติ (Manufacturer). 

 Downstream Supply Chain (ห่วงโซ่อปุทานท่ีเข้าสู่ลกูค้า) 
 ประกอบดว้ยกระบวนการทีเ่กีย่วกบัการจดัสง่สนิคา้ใหสู้ม่อืผูบ้รโิภค 



การจดัการโซ่อปุทาน  

 การจดัการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) คอืการรวบรวมการ
วางแผน และการจดัการของกจิกรรมทัง้หมดทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการจดัหา 
การจดัซือ้ การแปรสภาพ และกจิกรรมการจดัการทัง้หมด ทีส่ าคญัการจดัการ
โซ่อุปทานยงัรวมถงึการประสานงาน (Coordination) และการท างานรว่มกนั 
(Collaboration) กบัหุน้สว่นต่างๆในโซ่อุปทานซึง่จะเป็นผูจ้ดัสง่วตุัดบิ ตวักลาง
ผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารลอจสิตกิสแ์ละลกูคา้ แก่นส าคญักค็อื การจดัการโซ่
อุปทานจะบรูณาการ (Integrate) ทัง้การจดัการอุปสงคแ์ละอุปทาน ซึง่รวมถงึ
ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั 
 



Three Primary Flow 

Retailer Consumer Manufacturer Supplier DC/Wholesaler 
Demand Variance 

Information Flow  

Primary Product Flow  

Primary Cash Flow  

Reverse Product Flow  
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Supplier 
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Distributor 

Distributor Customer 
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Management 

Supply Chain Management 

Physical Distribution  
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Supply Chain Management 

Retailer Distributor 
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>>>>>>>>>>> Physical Distribution >>>>>>>>>>> 

customers 

customers 

consumers 

consumers 

customers 

customers 

Distribution 
    Center 

CDC 

 Retail 
Outlets 

>>>>> Materials Management >>>>>> | 

Raw Material 

Farms Produce 

Components 
   Suppliers 

Parts 

Manufacturer 

Wholesaler 

  Regional 
Distribution 
 Center 

RDC 

Distributors 

Concessionaire 

Manisra Baramichai 

Supply Chain Management 



 School of Engineering    UTCC 15 Manisra Baramichai   School of Engineering    UTCC 

Components of Supply Chains 

Upstream 

Internal 

Downstream 

Manisra Baramichai 



Three Primary Flow 

 วตัถุดบิ (Material) จาก Suppliers ผา่นกระบวนการต่างๆ (จนอาจ
กลายเป็นวตัถุดบิใหม)่ จนถงึมอืลกูคา้ (Product Flow) 

 นอกจากนี้ยงัมรีะบบการไหลของชิน้สว่นต่าง ๆ กลบัไปยงั supplier (เชน่
การน าสว่นประกอบบางอยา่งกลบัมาใชใ้หม่) (Reverse Product Flow) 

 เงนิ (Cash) จากลกูคา้ผา่นการะบวนการต่างๆ(โดยเงนิบางสว่นจะถูกหกั
ไวเ้ป็นคา่ด าเนินการของบรษิทั) จนถงึ Supplier (Cash Flow) 

 สารสนเทศ(Information) กระจายอยูใ่นทุกๆกระบวนการทัง้นี้สารสนเทศ
จะมสีว่นส าคญัทีท่ าใหเ้ราสามารถ มองเหน็ (Visibility) ภาพรวมของ
ระบบไดท้ัง้หมด (Information Flow) 



โซ่อปุทานของล าใยอบแห้ง 

 



Horizontal Integration 

Raw Material  Plant  Distribution Show room Customer Component  

Information Flow  

Primary Product Flow  
 

Primary Cash Flow 

 

การทีอ่งคก์รตอ้งการจะขยาย กจิการโดยการแสวงหาพนัธมติร ( Alliances) เชน่ การรว่มมอืกนั
กบัผูจ้สัง่วตัถุดบิ และ สว่นประกอบ ผูก้ระจายสนิคา้ หรอืผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสด์า้นต่าง ๆ 



Vertical Integration  

Ownership Management  

Marketing/ Sale  

Finance 

Show room 

Raw material 

Distribution  

Plant 

Component Production 

Ford customer  

การทีอ่งคก์รตอ้งการจะขยาย 
กจิการโดยการดงึเอาธุรกจิที่

เกีย่วขอ้งมาเป็นของตวัเอง เชน่ 
การขยายใหม้กีารผลติวตัถุดบิ 

สว่นประกอบ หรอืม ีShow room 
เป็นของตวัเอง   



Vertical Integration & Horizontal Integration 

Vertical Integration 
 สามารถทีจ่ะควบคุมการท างานไดง้า่ยเน่ืองจากอยูใ่นองคก์รของตวัเอง แต่

ตอ้งมกีารลงทุนสงูในการขยายกจิการ  
 

Horizontal Integration 
 มคีวามสะดวก และสามารถอาศยัความรู ้ความสามารถขององคก์รอื่นๆ มา

สรา้งความแขง่แกรง่ใหก้บัองคก์รตนเองได ้ 

 องคก์รสามารถ Focus ในสิง่ทีต่นเองถนดั และมคีวามสามารถมากสดุ  
 ไมต่อ้งมกีารลงทุนมากในการขยายกจิการ  

 



Logistics 

 กจิกรรมหรอืการกระท าใดๆ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สนิคา้และบรกิาร รวมถงึการเคลือ่นยา้ย , 
จดัเกบ็ และกระจายสนิคา้ จากแหลง่ทีผ่ลติ จนสนิคา้ไดม้กีารสง่มอบไปถงึแหล่งทีม่ ี
ความตอ้งการ โดยกจิกรรมดงักล่าว จะตอ้งมลีกัษณะเป็นกระบวนการแบบบรูณาการ 
โดยเน้นประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยมเีป้าหมายในการสง่มอบแบบทนัเวลา (Just 
in Time) และเพือ่ลดตน้ทุน โดยมุง่ใหเ้กดิความพอใจแกล่กูคา้ (Customers Satisfaction) 
และสง่เสรมิเพือ่ใหเ้กดิมลูคา่เพิม่แก่สนิคา้และบรกิาร  

 
 กระบวนการวางแผน การด าเนินงาน และการควบคุมการเคลือ่นยา้ยทัง้ไปและกลบั 

การเกบ็รกัษาสนิคา้ บรกิาร และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งมปีระสทิธภิาพและมี
ประสทิธผิล ตัง้แต่จุดเริม่ตน้ของการผลติไปสูจุ่ดสดุทา้ยของการบรโิภคเพือ่ตอบสนอง
ความ ตอ้งการของลกูคา้  
 



กิจกรรมหลกัด้านโลจิสติกส ์

 กจิกรรมการขนสง่  (Transportation)  
 กจิกรรมการรบัสนิคา้คนื หรอืสง่สนิคา้กลบั (Reverse  Logistics)  
 การจดัซือ้  (Purchasing)  
 การเลอืกทีต่ัง้โรงงานและคลงัสนิคา้  (Plant  and  Warehouse  Site  

Selection) 
 การจดัเตรยีมอะไหล่และชิน้สว่นต่างๆ  (Part  and  Service  Support )  
 การจดัการดา้นขอ้มลู (Information Management)  
 การบรรจุหบีหอ่ (Packaging)  



กิจกรรมหลกัด้านโลจิสติกส ์

 การบรกิารลูกคา้  (  Customer  Service) 
 การด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ของลกูคา้  ( Order  Processing ) 
 การคาดการณ์ความตอ้งการของลกูคา้  ( Demand  Forecasting )  
 การบรหิารสนิคา้คงคลงั  ( Inventory  Management ) 
 การบรหิารคลงัสนิคา้  ( Warehousing and Storage ) 
 กจิกรรมการขนการขนถ่ายวสัดุในการผลติ (Material Handling)  



ตวัอย่างกิจกรรมโลจิสติกส ์
 บรษิทัผูผ้ลติเครือ่งดื่ม ผลติเครือ่งดื่มหลากหลายประเภท และน ามาบรรจุใสก่ลอ่ง

หรอืลงั เพือ่ประโยชน์ทางการขายและการเคลื่อนยา้ยสนิคา้ (การจดัการบรรจุภณัฑ)์ 

 บรษิทัผูผ้ลติเครือ่งดื่มสง่เครือ่งดื่ม เชน่ โคก้ น ้าสม้ น ้าเขยีว ทัง้ ในรปูแบบของขวด
และกระป๋อง เขา้สูค่ลงัสนิคา้ เพือ่เตรยีมกระจาย สนิคา้ใหล้กูคา้ นบัวา่เป็นการขนสง่
ขาเขา้ (กจิกรรมขนสง่)  

 
 
 

 



 คลงัสนิคา้ น าสนิคา้ทัง้หมดที่ส่งมาจากโรงงาน เขา้จดัเกบ็ในคลงัสนิคา้(กจิกรรม
คลงัสนิคา้) โดยมกีารแยกสนิคา้แต่ละประเภท ออกจากกนั  

 

 

 

 บรษิทัไดร้บัค าสัง่ซือ้จาก รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ เช่น Big C , Lotus และรา้นคา้สง่ 
ในจงัหวดัต่างๆ บรษิทัจงึท าการ น าเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ขึน้รถบรรทุกไปสง่ให ้
(กจิกรรมการขนสง่ และ การรบัค าสัง่ซือ้)  

 

ตวัอย่างกิจกรรมโลจิสติกส ์

โลจิสติกส์ 25 



 เมือ่รถขนสง่ถงึรา้นคา้เหลา่น้ี  พนกังานจะท าการขนสนิคา้ลง และจดัเขา้รา้น
ต่างๆ(กจิกรรมการกระจายสนิคา้ ชอ่งทางการกระจาย)  

 เมือ่เครือ่งดื่มเหลา่น้ีถกูจ าหน่ายออกไป กม็กีารคดิเงนิโดยใช ้ Barcode ขอ้มลู
ของเครือ่งดื่มทีข่ายไปจะวิง่กลบัมายงับรษิทัผลติเครือ่งดื่ม ท าใหบ้รษิทัทราบวา่
เครือ่งดื่มแต่ละประเภทไดจ้ าหน่ายออกไปแลว้เท่าไร ตอ้งน าไปสง่เพิม่หรอืไม่ 
(กจิกกรมดา้นการจดัการขอ้มลูสารสนเทศ) 

 

ตวัอย่างกิจกรรมโลจิสติกส ์



ความส าคญัของโลจิสติกส ์ 

 โลจสิตกิสเ์ป็นรายจา่ยทีส่ าคญัส าหรบัธุรกจิต่างๆ และจะสง่ผลกระทบและไดร้บั
ผลกระทบจากกจิกรรมอื่น ในระบบเศรษฐกจิ การปรบัปรงุประสทิธผิลของ
กระบวนการดา้นโลจสิตกิส ์จะสง่ผลโดยตรงต่อการปรบัปรงุสภาพเศรษฐกจิ
โดยรวมใหด้ขีึน้ได ้ 

 การจดัการโลจสิตกิสท์ีด่จีะสง่เสรมิการพฒันาประสทิธภิาพและผลติภาพการผลติ
ของภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ตลอดหว่งโซ่คุณคา่เพือ่เพิม่
มลูคา่เพิม่ใหส้นิคา้อุตสาหกรรม  

 โลจสิตกิสเ์ป็นการเพิม่อรรถโยชน์ทางดา้นเวลาและสถานที ่โดยใหม้กีารน าสนิคา้
ทีล่กูคา้ตอ้งการเพือ่บรโิภคหรอืเพือ่การผลติไปยงัสถานทีท่ีต่อ้งการ ในเวลาที่
ตอ้งการ ในสภาพทีต่อ้งการ และในตน้ทุนทีต่อ้งการ  



วตัถปุระสงคข์องการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

 ท าใหก้จิกรรมโลจสิตกิสม์ตีน้ทุนทีต่ ่าลง (Low Cost)  

 ท าใหก้จิกรรมโลจสิตกิสส์ามารถจดัหาวตัถุดบิสง่สนิคา้ตรงตามเวลาที่

ตอ้งการ (Time Deliveries)  

 ท าใหร้ะยะเวลาในการตอบสนองค าสัง่ซือ้และสง่มอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้

ลดลง (Shorten Lead Time)  

 ท าใหก้จิกรรมโลจสิตกิสส์ามารถตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ของลกูคา้

ไดเ้ป็นอยา่งด ี(Meeting Customer Requirement/ Expectation)  
 



วตัถปุระสงคข์องการบริหารจดัการโลจิสติกส ์

 ท าใหก้จิกรรมโลจสิตกิสม์ศีกัยภาพและขดีความสามารถสงูสดุ ยดืหยุน่และ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์ตลาด (Being Flexibility and 
Responsiveness)  

 ท าใหก้จิกรรมโลจสิตกิสส์ามารถรองรบัความตอ้งการของฝา่ยต่างๆ ใน
บรษิทัไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ฝา่ยผลติและฝา่ยการตลาด (Good Supportive 
Roles)  

 ท าใหก้จิกรรมโลจสิตกิสเ์ป็นกจิกรรมทีเ่พิม่มลูคา่ใหก้บัผลติภณัฑห์รอื
บรกิาร (Adding Product / Service Value)  
 



Logistics and Supply Chain  

 ขอ้แตกต่างประการส าคญัระหวา่งความหมายของการจดัการโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์ตรงท่ีการจดัการโซ่อุปทาน เป็นการจดัการกระบวนการทางธุรกิจหลกัทุก
ประเภทท่ีเช่ือมโยงระหวา่งสมาชิกทุกหน่วยท่ีอยูภ่ายใตโ้ซ่อุปทานและเป็น
แนวทาง การจดัการธุรกิจหลกัทุกประเภทท่ีเช่ือมระหวา่งสมาชิกทุกหน่วยท่ีอยู่
ภายใตโ้ซ่อุปทานและเป็นแนวทางการจดัการธุรกิจท่ีค่อนขา้ง ใหม่กวา่ อีกทั้งมี
ขอบเขตท่ีกวา้งกวา่โลจิสติกส์  

 
 การจดัการโซ่อุปทานเป็นการจดัการเชิงระบบท่ีตอ้งมีการติดต่อประสานงานกนั 

ระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ มีความซบัซอ้น และตอ้งอาศยัการพิจารณาเปรียบเทียบ
ขอ้ดีในการปรับกิจกรรมหลายประการภายใน โซ่อุปทาน  



 





ต้นทุนโลจิสติกส ์

 ในปี 2552 ตน้ทุนโลจสิตกิสข์องประเทศไทยมมีลูคา่รวมประมาณ 1.5
ลา้นลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นเท่ากบั รอ้ยละ 16.8 ของผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ า ปี (GDP) ลดลงอยา่งมากจากรอ้ยละ 
18.6 ของ GDP ในปี 2551 โดยประกอบดว้ย  
 ตน้ทุนคา่ขนสง่สนิคา้ 746.5 พนัลา้นบาท (รอ้ยละ 8.3 ของ GDP)  
 ตน้ทุนการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั 633.3 พนัลา้นบาท (รอ้ยละ 7.0 
ของ GDP) 

 ตน้ทุนการบรหิารจดัการดา้นโลจสิตกิส ์138.0 พนัลา้นบาท (รอ้ยละ 
1.5 ของ GDP) 



ต้นทุนโลจิสติกส ์
 ตน้ทุนการขนสง่สนิคา้ซึง่เป็น

ตน้ทุนโลจสิตกิสท์ีม่สีดัสว่น
สงูสดุของไทย มกีารขยายตวั
เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง (รอ้ยละ
47.3 ในปี 2550 เป็น รอ้ยละ
49.4 ในปี 2552) สะทอ้นใหเ้หน็
ถงึโครงสรา้ง การขนสง่ปจัจบุนั
ทีย่งัไมส่ามารถสนบัสนุนให้
ผูป้ระกอบการปรบัพฤตกิรรมมา
ใชร้ปูแบบการขนสง่ทีม่ี
ประสทิธภิาพดา้นพลงังานได้
อยา่งเตม็ที ่

49.4 % 
41.7 % 

8.9 % 

ตน้ทุนขนสง่สนิคา้ ต่อ GDP 

ตน้ทุนการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั ต่อ GDP 

ตน้ทุนการบรหิารจดัการ ต่อ GDP 

 สดัสว่นตน้ทุนการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงัเริม่มแีนวโน้ม
ลดลงตามล าดบั (รอ้ยละ 43.6 ในปี 2550 เป็น รอ้ยละ 
41.7 ในปี 2552) ซึง่ถอืวา่ผูป้ระกอบการในภาพรวมมี
ความตระหนกัถงึความส าคญัและสามารถปรบัรปูแบบ
ธุรกจิในลกัษณะทีล่ดปรมิาณสนิคา้คงคลงั 



กรอบแนวคิดการค านวณต้นทุนโลจิสติกส ์

 แนวคดิการค านวณตน้ทุนโลจสิตกิสท์ีอ่งิตามทฤษฎขีองสหรฐัอเมรกิา 
 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการขนสง่ 
 ตน้ทุนการบรหิารคลงัสนิคา้ 
 ตน้ทุนการถอืครองสนิคา้ 
 ตน้ทุนการบรหิารจดัการ 

 

 แนวคดิการค านวณตน้ทุนโลจสิตกิสท์ีอ่งิตามทฤษฎขีองประเทศญีปุ่น่ 
 คา่ใชจ้า่ยดา้นบุคลากร 
 คา่ใชจ้า่ยดา้นการจดัสง่  
 คา่ใชจ้า่ยในการเกบ็รกัษา  
 คา่ใชจ้า่ยดา้นการจดัการขอ้มลูขา่วสาร 
 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 



ต้นทุนโลจิสติกส ์

 ตน้ทุนการถอืครอง 
 ตน้ทุนทางการเงนิ (Cost of Capital) ซึง่เป็นตน้ทุนเสยีโอกาสทีเ่กดิจากทีแ่ปรผนั

ตาม 

 มลูคา่วตัถุดบิคงคลงั ชิน้งานระหวา่งผลติ และสนิคา้  

 ดอกเบีย้ของเงนิทุน  

 ระยะเวลาทีถ่อืครอง 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กดิขึน้จากการถอืครองสนิคา้ เชน่ คา่ประกนัภยัสนิคา้ คา่สญูเสยีจาก
การตดัจ าหน่าย (Write-Off) และลดมลูคา่สนิคา้เสือ่มสภาพ (Devalue) 

 คา่ใชจ้า่ยจากการตรวจนบั ตรวจสภาพ และท าความสะอาดสนิคา้  

 



ต้นทุนโลจิสติกส ์

 ตน้ทุนการบรหิารคลงัสนิคา้ 
 คา่ใชจ้า่ยลงทุนในสนิทรพัยค์ลงัสนิคา้ ไดแ้ก่ คา่เสือ่มราคาของอาคารคลงัสนิคา้และส านกังาน

และดอกเบีย้จากการกูย้มืเพือ่ลงทุน 
 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัอาคารและส านกังาน เชน่ คา่ประกนัภยัอาคาร คา่ภาษอีากร เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน เชน่ เงนิเดอืน คา่ล่วงเวลา คา่จา้งพนกังานชวัคราว เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตักิารคลงัสนิคา้ เชน่ คา่เชา้ หรคืา่เสือ่มของอุปกรณ์ขนถ่าย พา

เลท บรรจุภณัฑ ์อุปกรณ์ คา่น ้ามนั ครภุณัฑ ์เอกสารแบบฟอรม์ เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัระบบสารสนเทศการจดัการคลงัสนิคา้ 

 กรณีเชา่หรอืวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารเกบ็รกัษาสนิคา้ ใหพ้จิารณาคา่ใชจ้า่ยตามสญัญา 

 กรณีจดัเกบ็สนิคา้โดยใชส้ถานทีข่องสถานประกอบการ ใหพ้จิารณาเสมอืพืน้ทีเ่ชา่โดยใช้
อตัราเชา่ของคลงัสนิคา้ในบรเิวณนัน้เป็นเกณฑ ์คดิพีน้ทีต่ามทีเ่กบ็จรงิ 



ต้นทุนโลจิสติกส ์

 ตน้ทุนการขนสง่ 
 คา่ใชจ้า่ยลงทุนรถขนสง่และอุปกรณ์สว่นควบ ไดแ้ก่ คา่เสือ่มราคาและดอกเบีย้จากการ

กูย้มืเพือ่ลงทุน (ถา้ม)ี 
 คา่ใชจ้า่ยบ ารงุรกัษาสภาพรถ เชน่ คา่ซ่อมบ ารงุรถและอุปกรณ์ ยางรถ เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
 คา่ใชจ้า่ยพนกังานขบัรถ และพนกังานส านกังานแผนกจดัสง่ 
 คา่ใชจ้า่ยอื่นทีเ่กีย่วกบัการขนสง่ เชน่ คา่ผา่นทาง คา่ทีจ่อดรถ 

 กรณวีา่จา้งผูใ้หบ้รกิารขนสง่ ใหพ้จิารณาตน้ทุนตามสญัญาวา่จา้งขนสง่ 

 กรณขีนสง่หลายรปูแบบ (Multimodal Transport) ใหพ้จิารณาคา่ใชจ้า่ยระหวา่งการเปลีย่น
หมวดการขนสง่ เชน่ คา่ขนถ่าย คา่เกบ็รกัษาสนิคา้ ณ สถานีขนสง่ระหวา่งทาง เป็นตน้ 



ต้นทุนโลจิสติกส ์

 ตน้ทุนการบรหิารจดัการ 
 คา่ใชจ้า่ยดา้นการจดัการขอ้มลูขา่วสาร เชน่ คา่อุปกรณ์ขอ้มลูขา่วสาร  คา่วสัดุสิน้เปลอืง 

คา่ใชจ้า่ยดา้นการสือ่สาร 
 คา่ใชจ้า่ยดา้นบุคลากรสนบัสนุนเชน่ ผูจ้ดัการ หวัหน้างานและพนกังานในหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 
 คา่ใชจ้า่ยเพือ่สนบัสนุนการบรกิารลกูคา้  เชน่  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าใหค้ าสัง่ซือ้

สมบรูณ์ 

 การก าหนดวธิกีารค านวณตน้ทุนการบรหิาร ไดใ้ชก้ารประมาณคา่ตามวธิกีารค านวณ
ของ CASS โดยใชก้ารประมาณคา่ที ่4% ของผลรวมตน้ทุนโลจสิตกิส ์



ต้นทุนโลจิสติกส ์

 แนวคดิการค านวณตน้ทุนโลจสิตกิสท์ีอ่งิตามทฤษฎขีองประเทศญีปุ่น่ 
 คา่ใชจ้า่ยดา้นการจดัสง่  

 คา่ใชจ้า่ยในการเกบ็รกัษา  

 คา่ใชจ้า่ยดา้นการจดัการขอ้มลูขา่วสาร 

 คา่ใชจ้า่ยดา้นบุคลากร 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 



ต้นทุนโลจิสติกส ์

 คา่ใชจ้่ายดา้นบุคลากร 
 ประมาณการคา่ใชจ้า่ยดา้นบุคลากรต่อเดอืนของพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

งานโลจสิตกิส ์โดยจ าแนกตามประเภทงาน (เชน่ พนกังานระดบัจดัการ 
พนกังานทัว่ไป ฯลฯ) 

 คา่แรง (รวมคา่ล่วงเวลา) รวมเบีย้เลีย้ง โบนสั เงนิบ านาญ เงนิสวสัดกิารต่างๆ 



ต้นทุนโลจิสติกส ์

 คา่ใชจ้่ายดา้นการจดัสง่ 
 คา่ใชจ้า่ยลงทุนรถขนสง่และอุปกรณ์สว่นควบ ไดแ้ก่ คา่เสือ่มราคาและดอกเบีย้จากการ

กูย้มืเพือ่ลงทุน (ถา้ม)ี 
 คา่ใชจ้า่ยบ ารงุรกัษาสภาพรถ เชน่ คา่ซ่อมบ ารงุรถและอุปกรณ์ ยางรถ เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
 คา่ใชจ้า่ยอื่นทีเ่กีย่วกบัการขนสง่ เชน่ คา่ผา่นทาง คา่ทีจ่อดรถ 
 คา่สถานที ่ทีต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในขณะจดัสง่สนิคา้ เชน่ Center Free  

 กรณีวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารขนสง่ ใหพ้จิารณาตน้ทุนตามสญัญาวา่จา้งขนสง่ 

 กรณีขนสง่หลายรปูแบบ (Multimodal Transport) ใหพ้จิารณาคา่ใชจ้า่ยระหวา่งการ
เปลีย่นหมวดการขนสง่ เชน่ คา่ขนถ่าย คา่เกบ็รกัษาสนิคา้ ณ สถานีขนสง่ระหวา่งทาง 
เป็นตน้ 



ต้นทุนโลจิสติกส ์

 คา่ใชจ้่ายในการเกบ็รกัษา  
 ตน้ทุนทางการเงนิ (Cost of Capital) ซึง่เป็นตน้ทุนเสยีโอกาสทีแ่ปรผนัตามดอกเบีย้และมลูคา่

สนิคา้คงคลงั 
 คา่ประกนัภยัสนิคา้ คา่สญูเสยีจากการตดัจ าหน่าย (Write-Off) และลดมลูคา่สนิคา้เสือ่มสภาพ 

(Devalue) คา่ใชจ้า่ยจากการตรวจนบั ตรวจสภาพ และท าความสะอาดสนิคา้  
 คา่วสัดุทีใ่ชใ้นการบรรจหุบีหอ่ เชน่ วสัดุทีใ่ชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ฉลาก สตกิเกอร ์
 คา่เสือ่มราคาของอาคารคลงัสนิคา้และส านกังานและดอกเบีย้จากการกูย้มืเพือ่ลงทุน 
 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัอาคารและส านกังาน เชน่ คา่ประกนัภยัอาคาร คา่ภาษอีากร เป็นตน้ 
 



ต้นทุนโลจิสติกส ์

 คา่ใชจ้่ายในการเกบ็รกัษา  
 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการปฏบิตักิารคลงัสนิคา้ เชน่ คา่เชา่ หรอืคา่เสือ่มของอุปกรณ์ขนถ่าย พาเลท 

บรรจุภณัฑ ์อุปกรณ์ คา่น ้ามนั ครภุณัฑ ์เอกสารแบบฟอรม์ เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัระบบสารสนเทศการจดัการคลงัสนิคา้ 
 คา่เชา่พืน้ที ่(กรณจีดัเกบ็สนิคา้โดยใชส้ถานทีข่องสถานประกอบการ ใหพ้จิารณาเสมอืนพืน้ทีเ่ชา่

โดยใชอ้ตัราเชา่ของคลงัสนิคา้ในบรเิวณนัน้เป็นเกณฑ ์คดิพีน้ทีต่ามทีเ่กบ็จรงิ 
 กรณเีชา่หรอืวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารเกบ็รกัษาสนิคา้ ใหพ้จิารณารายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยตามสญัญา 
 



ต้นทุนโลจิสติกส ์

 คา่ใชจ้่ายดา้นการจดัการขอ้มลูขา่วสาร 
 คา่ใชจ้า่ยดา้นการจดัการขอ้มลูขา่วสาร ค านวณไดจ้ากการน าคา่ใชจ้า่ยจรงิ คณูกบั

อตัราการใชท้ีเ่กีย่วขอ้งกบังานโลจสิตกิสโ์ดยประมาณการ 
 คา่ใชจ้า่ยดา้นอุปกรณ์ขอ้มลูขา่วสาร เชน่ คา่เชา่ต่อเดอืน (กรณีเชา่) หรอืประมาณ

การจากค่าเชา่ต่อเดอืน (ในกรณีซือ้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั) 
 คา่วสัดุสิน้เปลอืง รวมถงึกระดาษส าหรบัเครือ่งพมิพ ์แบบฟอรม์ หมกึพมิพ ์

แผน่ดสิก ์ฯลฯ โดยค านวณคา่ใชจ้า่ยรวมของวสัดุเหลา่น้ี (ต่อเดอืน) 
 คา่ใชจ้า่ยดา้นการสือ่สาร เชน่ คา่โทรศพัท ์



ต้นทุนโลจิสติกส ์

 คา่ใชจ้่ายดา้นบุคลากร 
 ประมาณการคา่ใชจ้า่ยดา้นบุคลากรต่อเดอืนของพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานโลจิ

สตกิส ์โดยจ าแนกตามประเภทงาน (เชน่ พนกังานระดบัจดัการ พนกังานทัว่ไป 
ฯลฯ) 

 คา่แรง (รวมคา่ลว่งเวลา) รวมเบีย้เลีย้ง โบนัส เงนิบ านาญ เงนิสวสัดกิารต่างๆ 

 คา่ใชจ้่ายอื่นๆ 
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ไดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยของส านกังานธุรการ เชน่ คา่เชา่ต่อเดอืน (กรณีเชา่) 

หรอืประมาณการคา่เชา่ โดยพจิารณาจากค่าเชา่ในละแวกใกลเ้คยีง (กรณีทีเ่ป็นของ
บรษิทัเอง) 



Push Supply chain 

Retailer Consumer Manufacturer Supplier DC/Wholesaler 

Supply Flow 

Push Process 



Pull Supply chain 

Retailer Consumer Manufacturer Supplier DC/Wholesaler 

Demand Flow 

Pull Process 



Push-Pull Supply chain 

Retailer Consumer Manufacturer Supplier DC/Wholesaler 

Supply Flow 



Mass Customization  

 การมุง่เน้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่
หลากหลายไดใ้นขณะทีส่ามารถรกัษาตน้ทุนการผลติไดด้ว้ยการผลติ
ปรมิาณมาก ดว้ยหลกัการใหญ่ๆ คอื   
        - Modularity คอื การออกแบบผลติภณัฑ ์ซึง่สามารถประกอบ
กนัไดห้ลากหลายชนิด หากแต่ประกอบมาจากชิน้สว่นมาตรฐาน 
(limited set of standard modules)  
        - Postponement คอื การเลื่อนการประกอบผลติภณัฑใ์หช้า้ไป
ทางปลายสายการผลติเทา่ทีท่ าได ้เพือ่จะรองรบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดต้ามทีล่กูคา้ก าหนด 
 



ปัญหาในการจดัการโซ่อปุทาน 

 ขาดการประสานงาน และการท างานรว่มกนัของบุคคลในองคก์ร โดยเฉพาะใน
ระดบัการวางแผนและตดัสนิใจ ท าใหแ้ผนของแต่ละแผนกไมม่คีวามเชื่อมโยงกนั
ทัว่ทัง้องคก์ร 

 ไมม่รีะบบสารสนเทศทีด่ที าใหข้าดขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและทนัสมยั เมือ่ขอ้มลูไม่
ถูกตอ้งและการตดัสนิใจจงึไดผ้ลลพัธก์ไ็มถู่กตอ้ง ท าใหค้วามสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ลดลง 

 ขาดกลไกในการตดัสนิใจรว่มกนั การประสานงาน  ระหวา่งสมาชกิในโซ่อุปทาน
ทัง้ภายในและภายนอก 

 การสรา้งพนัธมติรธุรกจิไมส่ามารถท าไดอ้ยา่งแทจ้รงิ เน่ืองจากขาดความไวเ้น้ือ 
เชื่อใจกนั  

 



 
 
 

โซ่อุปทานแบบเก่า: Functional Enterprise  
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Bullwhip Effect 

 Bullwhip Effect เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในหว่งโซ่อุปทานเน่ืองจากการขาด

การสือ่สารทีด่วีา่อุปสงคข์องลกูคา้ทีแ่ทจ้รงิเป็นเทา่ใด ท าใหเ้กดิความเขา้ใจค าสัง่ซือ้
ของลกูคา้ตนเองผดิไป  

 



สาเหตขุองการเกิด Bullwhip Effect 
 Lead Time Variability ระยะเวลาน าไมแ่น่นอนท าใหล้กูคา้กลวัวา่จะไมไ่ดร้บั

สนิคา้ในเวลาทีต่อ้งการ จงึมกีารสัง่สนิคา้เผื่อไวแ้ลว้เกบ็เป็นสนิคา้คงคลงั  

 Order Batching -  อุปสงคข์องลกูคา้อาจะไมไ่ดม้มีากครบตามจ านวน batch ที่
ตกลงไวก้บัSupplier แต่เน่ืองจากเป็นขอ้ก าหนดวา่ตอ้งสัง่สนิคา้ทลีะ Batch จงึ
ท าใหอุ้ปสงคข์องลกูคา้ทีแ่ทจ้รงิดมูากขึน้  

 Price Fluctuation - ความแปรปรวนของราคาท าใหเ้กดิการซือ้เพือ่กกัตุนสนิคา้ 

 Rationing and Shortage Gaming - และการจดัสว่นสง่เสรมิการขาย ท าใหเ้กดิ
การซือ้เพือ่กกัตุนสนิคา้หรอืซือ้มากกวา่ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ 

 



โซ่อปุทานแบบใหม่: Integrated Enterprise  

 มีการเช่ือมโยงของโซ่อุปทานภายในองคก์ร มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
(Information Sharing) และร่วมมือกนั (Collaboration) ระหวา่ง
แผนกต่างๆ ในองคก์ร 
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Marketing 

/Sale 

R&D 
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ฐานข้อมลูกลาง 

Suppliers 

Suppliers 

Customers 

Customers 



โซ่อปุทานแบบใหม่: Extended Enterprise  

 มีการเช่ือมโยงของโซ่อุปทานทั้งภายในและภายนอกองคก์ร มีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล (Information Sharing) และร่วมมือกนั (Collaboration) 
ระหวา่งแผนกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เช่นผูผ้ลิตสินคา้มีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลของความตอ้งการลูกคา้กบั Supplier โดยอาศยั 
เทคโนโลย ี Internet  

Purchasing 

Logistics 

Marketing 

/Sale 

R&D 

Production  

Control 

Distribution  

Suppliers 

Suppliers 

Customers 

Customers 

Networked Information Flow 



Supply Chain Integration 
 ความส าเรจ็ในการบรหิารโซ่อุปทานเพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ไดอ้ยา่งยดืหยุน่ และ รวดเรว็ ขณะทีต่น้ทุนลดต ่าลงอยูท่ีค่วามสามารถใน
การบรูณาการของกระบวนการหลกัทางธุรกจิทัง้ภายในและภายนอก ใหส้ามารถ
รว่มกนัวางแผนและด าเนินธุรกจิเป็นหนึ่งเดยีวโดยใหค้วามส าคญักบัผลประโยชน์
โดยรวมของทัง้โซ่อุปทานมากกวา่บรษิทัใดบรษิทัหน่ึงโดยเฉพาะ  ความรว่มมอืกนั
เป็นหนึ่งน้ีอาจจะเกดิขึน้ไดใ้นหลายรปูแบบ เชน่ 
 การบรูณาการกระบวนการภายในของบรษิทั รวมถงึการบรูณากระบวนการของลูกคา้ผูจ้ดัหา

วตัถุดบิ และ พนัธมติรทางธุรกจิทีส่ าคญัเขา้กบักระบวนการภายในของบรษิทั 
 การบรูณาการเทคโนโลยกีารสือ่สารและสารสนเทศ เพือ่ใหก้ารแลกเปลีย่นและประสานขอ้มลู

ขา่วสารภายในองคก์รและระหวา่งองคก์รเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ       
 การบรูณาการวางแผนรวมกนัทัง้ภายนอกและภายใน เป็นการรวมมอืกนัของทุกๆองคก์รในโซ่

อุปทาน 



Supply Chain Operation 
Reference Model (SCOR) 



Supply Chain Reference Model (SCOR) 

 เป็นการรวบรวมกระบวนการมาตรฐานในโซ่อุปทาน 5 สว่น คอื การ
วางแผน การจดัหาแหล่งวตัถุดบิ สนิคา้และบรกิาร การผลติ การ
จดัสง่และสง่มอบ การสง่คนืสนิคา้จากลกูคา้ กระบวนการมาตรฐานจะ
ถูกแบ่งในลกัษณะเป็นกลุ่ม ซึง่ใชอ้ธบิายความสมัพนัธภ์ายในโซ่
อุปทานได ้ในอุตสาหกรรมทีต่่างกนัหรอืเป็นอุตสาหกรรมคนละ
ประเภทกนั กส็ามารถทีจ่ะเชื่อมต่อกนัไดห้รอืสามารถแสดง
ความสมัพนัธก์นัไดภ้ายใตแ้บบจ าลองโซ่อุปทาน และสามารถทีจ่ะน า
แบบจ าลองโซ่อุปทานน้ีมาอธบิายและเป็นพืน้ฐานในการพฒันาและ
ปรบัปรงุโซ่อุปทาน 
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SCOR Model  
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Supply Chain Reference Model (SCOR) 
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1 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

Scope Configuration Activity Workflow Transactions 

Differentiates 

Business 

Differentiates 

Complexity 

Names Tasks Sequences Steps Links Transactions 
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Tasks and 

Practices 

Job Details Details of 

Automation 

CxO (COO, CIO) 

EVP 

SVP 
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VP 

VP 
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Level of SCOR Model 
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EDI XML S1 Source 
Stocked 
Product 

S 
Source 

S1.2 
Receive 
Product 

ขอบเขตกระบวนการ การก าหนดงาน การก าหนดกิจกรรม การก าหนดขัน้ตอน การเช่ือมธุรกรรม 
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SCOR Level 1 
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Process, arrow indicates material flow direction 

Process, no material flow  Information flow  

Deliver Make Source 

Return Return 

Plan 

Standard Processes 

Supply Chain Operations 

การปฏบิตักิารในโซอ่ปุทาน 



SCOR Level 2 
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SCOR Level 3 

Manisra Baramichai   School of Engineering    UTCC 

S1 Source  

Stocked Product  

S1.1 
ตารางการรบั 
สนิคา้จาก 
ผูผ้ลติ 

S1.2 

รบัสนิคา้ 

S1.3 
ตรวจสอบ 
สนิคา้ 

S1.4 

จดัเกบ็ 

S1.5 

สัง่จา่ยเงนิ 

สนิคา้จากผูข้าย 

ES6 รบัสนิคา้เขา้ 

ES9 เครดติการคา้ ES4 ทีว่าง 

D1.8 เตรยีมสง่ของ ES1,ES2 ตรวจ
ประเมนิ สง่สญัญาณใหผู้ข้าย 

P2.2 เลอืกผูข้าย 
D1.8 สง่ขอ้มลูใหเ้ตรยีมรถ 

P2.4 แผนการจดัซือ้ 
ES2 ขอ้มลูผูผ้ลติ 
D1.3 รบัสญัญาณของใกลห้มด 
D1.4 รวบรวมค าสัง่ซือ้ 

ใบรบัสนิคา้ 



ตวัชีว้ดั Strategy 

Reliability (RL) ความสามารถในการตอบสนองค าสัง่ซือ้ของ

ลกูคา้ทัง้ในดา้นปรมิาณ คณุภาพ และ เวลา 

Responsiveness 

(RS) 

ความรวดเร็วในการตอบสนองค าสัง่ซือ้ของ

ลกูคา้ 

Agility (AG) ความสามารถ และความยดืหยุน่ ของ

กระบวนการในการตอบสนองค าสัง่ซือ้ของลกูคา้

ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

Cost (CO) ตน้ทนุในการบรหิารจัดการกระบวนการในโซ่

อปุทาน 

Assets (AM) ความสามารถและประสทิธผิลในการจัดการ

สนิทรัพย ์เพือ่สนับสนุนการตอบสนองค าสัง่ซือ้

ของลกูคา้ 
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ตวัช้ีวดัศกัยภาพของโซ่อปุทาน 
Reliability 

Line Item On Time and In 
Full 

จ านวนการสง่สนิคา้ตามค าสัง่ซือ้ทีม่กีารจดัสง่สนิคา้เตม็จ านวนตามค าสัง่ซือ้
และตรงเวลา  

  
จ านวนค าสัง่ซือ้ทัง้หมด  

Perfect Order Fulfillment จ านวนค าสัง่ซือ้สนิคา้ทีถู่กตอ้งทัง้จ านวนตามทีล่กูคา้สัง่, สง่ของตรงเวลา,
เอกสารต่างๆ ถูกตอ้งครบถว้น และ สภาพของสนิคา้สมบูรณ์ทุกประการ   

  
จ านวนค าสัง่ซือ้ทัง้หมด 

Responsiveness 

Order Fulfillment Cycle Time รอบเวลาตัง้แต่ไดร้บัค าสัง่ซือ้จากลกูคา้จนกระทัง้ลกูคา้ไดร้บัสนิคา้ 



Agillity 

Upside Supply Chain 
Flexibility 

กรณทีีม่คี าสัง่ซือ้ทีไ่มไ่ดส้ัง่ตามเวลาปกตหิรอืลกูคา้ของเพิม่ค าสัง่ซือ้
กะทนัหนั (เชน่เพิม่ขึน้ 20%) บรษิทัของทา่นจะสามารถตอบสนองค า
สัง่ซือ้ไดภ้ายในเวลากีว่นั  

ตวัช้ีวดัศกัยภาพของโซ่อปุทาน 



Cost 

Cost of Goods Sold 
ตน้ทุนของสนิคา้ขาย 

รอ้ยละของตน้ทุนสนิคา้ขายต่อยอดขาย 
ตน้ทุนสนิคา้ขาย= ตน้ทุนวตัถุดบิ+ ตน้ทุนแรงงานทางตรง+ คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 
ในการผลติ 

Total Supply Chain 
management Cost 
ตน้ทุนการจดัการโซ่อุปทาน
ทัง้หมด 

รอ้ยละของตน้ทุนการจดัการโซ่อุปทานต่อยอดขาย. 
ตน้ทุนการจดัการโซ่อุปทาน=ตน้ทุนของกระบวนการวางแผน + ตน้ทุนการ
จดัซือ้+ ตน้ทุนการผลติ+ตน้ทุนการสง่มอบ + ตน้ทุนการสง่คนื + คา่ความ
เสีย่ง 

Warranty or Return 
Processing Cost 
ตน้ทุนกระบวนการรบัประกนั
หรอืการสง่คนื 

ตน้ทุนของกระบวนการสง่คนืสนิคา้ต่อยอดขาย 

ตวัช้ีวดัศกัยภาพของโซ่อปุทาน 



Cost 

Inventory Days of Supply 
จ านวนวนัทีส่นิคา้คงคลงัพรอ้ม
ขาย 

ใชบ้่งบอกจ านวนวสัดุหรอืสนิคา้คงคลงัทีเ่กบ็ในคลงัสนิคา้ วา่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการไดเ้ป็นจ านวนกีว่นั แบ่งเป็น วตัถุดบิ) สนิคา้คงคลงั
ระหวา่งการผลติ(WIP), สนิคา้ส าเรจ็รปู 
จ านวนวนัทีส่นิคา้คงคลงัพรอ้มขาย =มลูคา่ของสนิคา้คงคลงัเฉลีย่ /  ตน้ทุน
สนิคา้ขาย 

Cash to Cash Cycle Time 
รอบเวลากระแสเงนิสด 

ตวัชีว้ดัรอบกระแสเงนิสดซึง่ใชบ้ง่บอกวา่บรษิทัมกีารจดัการการหมนุเวยีน
ของเงนิสดไดด้เีพยีงใด โดยนบัจากเวลาทมีีก่ารช าระเงนิใหก้บัผูส้ง่มอบ
จนกระทัง่ลกูคา้ช าระเงนิคา่สนิคา้ใหบ้รษิทั 
รอบเวลากระแสเงนิสด= ระยะเวลาเฉลีย่ในการจดัเกบ็สนิคา้ + ระยะเวลาทีจ่ะ
ไดร้บัเงนิจากลกูคา้ – ระยะเวลาทีต่อ้งจา่ยเงนิใหก้บัผูส้ง่มอบ 

Inventory Turn over 
จ านวนรอบหมนุเวยีนของสนิคา้
คงคลงั 

ใชบ้่งบอกความรวดเรว็ในการหมนุเวยีนวสัดุหรอืสนิคา้คงคลงั ไปเป็นรายได้ 
หรอืไปใชง้านแบง่เป็นวตัถุดบิ, สนิคา้คงคลงัระหวา่งการผลติ(WIP), สนิคา้
ส าเรจ็รปู 
อตัราการหมนุเวยีนของสนิคา้  = ตน้ทุนขาย ( Cost of Good Sold) / มลูคา่
สนิคา้คงคงคลงัเฉลีย่ 

ตวัช้ีวดัศกัยภาพของโซ่อปุทาน 



สายโซ่แห่งคณุค่า (Value chain) 

 สายโซ่แหง่คุณคา่ (Value chain)   
 เป็นแนวคดิทีว่า่ดว้ยคุณคา่หรอืราคาของสนิคา้ทีล่กูคา้หรอืผูซ้ือ้ยอม
จ่ายใหก้บัสนิคา้ตวัใดตวัหน่ึง ซึง่คุณค่าของสนิคา้เหล่าน้ีเป็นผลจาก
กจิกรรมในกระบวนการด าเนินงานของบรษิทัต่างๆทีอ่ยูม่นหว่งโซ่
อุปทาน เพือ่สรา้งใหส้นิคา้นัน้มคีุณคา่ต่อเจา้ของ สนิคา้ ซึง่มี
กจิกรรมต่าง ๆ เกดิขึน้มากมายระหวา่งการด าเนินงาน และกจิกรรม
เหล่าน้ีมคีวามสมัพนัธก์นัคลา้ยลกูโซ่ทีต่่อเน่ือง 



Value: Basic Equation 



กิจกกรมหลกัใน Value Chain 
 กจิกรรมหลกั 5 กจิกรรมทีม่สีว่นชว่ยในการเพิม่คุณคา่ใหก้บัสนิคา้และบรกิารเป็นกจิกรรมที่

เกีย่วขอ้งกบัการผลติหรอืสรา้งสรรคส์นิคา้หรอืบรกิาร การตลาดและการขนสง่สนิคา้หรอื
บรกิารไปยงัผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย 
Inbound Logistics    กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดร้บั การขนสง่ การจดัเกบ็และการ
แจกจา่ยวตัถุดบิ 
Operations    กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นหรอืแปรรปูวตัถุดบิใหอ้อกมาเป็นสนิคา้ เป็ 
นขัน้ตอนการผลติ 
Outbound Logistics   กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัเกบ็ รวบรวม จดัจ าหน่ายสนิคา้และ
บรกิารไปยงัลกูคา้ 
Marketing and Sales   กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการชกัจงูใหล้กูคา้ซือ้สนิคา้และบรกิาร 
Customer Services   กจิกรรมทีค่รอบคลุมถงึการใหบ้รกิารเพือ่เพิม่คุณคา่ใหก้บัสนิคา้ 
รวมถงึการบรกิารหลงัการขาย 

 



กิจกรรมสนับสนุนใน Value Chain  

 กจิกรรมสนบัสนุน เป็นกจิกรรมทีช่ว่ยสง่เสรมิและสนบัสนุนใหก้จิกรรมหลกัสามารถท างาน

ประสานงานกนัไดด้จีนก่อใหเ้กดิคุณคา่ ซึง่นอกจากกจิกรรมสนบัสนุนจะท าหน้าทีส่นบัสนุน

กจิกรรมหลกัแลว้ กจิกรรมสนบัสนุนยงัท าหน้าทีส่นบัสนุนซึง่กนัและกนัอกีดว้ย  ประกอบดว้ย 

Procurement   กจิกรรมในการจดัซือ้-จดัหา input เพือ่มาใชใ้นกจิกรรมหลกั 

Technology Development    กจิกรรมเกีย่วกบัการพฒันาเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศที่

ชว่ยในการเพิม่คุณคา่ใหส้นิคา้และบรกิารหรอืกระบวนการผลติ 

Human Resource Management   กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล ตัง้แต่

วเิคราะหค์วามตอ้งการ สรรหา และคดัเลอืก ประเมนิผล พฒันา ฝึกอบรม ระบบเงนิเดอืนคา่จา้ง 

และแรงงาน 

Firm Infrastructure    โครงสรา้งพืน้ฐานขององคก์ร ไดแ้ก่ ระบบบญัช ีระบบการเงนิ การ

บรหิารจดัการขององคก์ร 
 



Value Chain –Value Adding  

Stage of Production Value 
Added 

Value of 
Product 

Farmer produces and 

harvests wheat 
$0.25 $0.25 

Wheat transported to mill $0.08 $0.33 

Mill produces flour $0.15 $0.48 

Flour transported to baker $0.08 $0.56 

Baker produces bread $0.44 $1.00 

Bread transported to 

grocery store 
$0.08 $1.08 

Grocery store displays 

and sells bread 
$0.21 $1.29 

Total Value-Added $1.29 
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1. กจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ (Value Added : VA) หมายถงึ 
กจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงรปูรา่งของวตัถุดบิ หรอืขอ้มลู
ขา่วสาร ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้ (หรอือาจถาม
ค าถามงา่ยกบัตวัเองวา่ ลกูคา้จ าเป็นไหมทีจ่ะตอ้งจ่ายเงนิส าหรบั
กจิกรรมเหล่าน้ี ถา้จ าเป็น แสดงวา่กจิกรรมนัน้เป็นกจิกรรมที่
ก่อใหเ้กดิมลูคา่เพิม่) 

การจ าแนกประเภทกิจกรรม Value Chain –Value Adding  
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2. กจิกรรมทีไ่มก่่อใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ (Non Value Added : NVA) 
หมายถงึ กจิกรรมทีใ่ชเ้วลา ทรพัยากร หรอื พืน้ที ่แต่ไมไ่ดท้ าให้
รปูรา่ง หรอืคุณสมบตัขิองชิน้งานเปลีย่นแปลงไป หรอืไม่
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ หรอืไมไ่ดเ้พิม่มลูคา่ใหก้บัตวั
ผลติภณัฑ ์

การจ าแนกประเภทกิจกรรม Value Chain –Value Adding  
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2. กจิกรรมทีไ่มก่่อใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ (Non Value Added : NVA)  

 ไมม่คีุณคา่แต่จ าเป็นตอ้งท า (ชนิดที ่1) เชน่ การตรวจสอบ  
การขนยา้ย เป็นตน้  

 ไมม่คีุณค่าและไมจ่ าเป็นตอ้งท า (ชนิดที ่2) เชน่ การบนัทกึ
ขอ้มลูทีไ่มไ่ดใ้ชง้านหรอืไมม่ปีระโยชน์ การผลติของเสยี การ
ผลติเกนิความตอ้งการ เป็นตน้  (Waste or Muda) 

  

การจ าแนกประเภทกิจกรรม Value Chain –Value Adding  



กจิกรรมที่ไม่ได้เพิ่ม 
มูลค่าแต่ไม่สามารถ 
หลีกเล่ียงได้ 

กิจกรรมที่ 
สร้างมูลค่า 

ความสูญเสีย 

กจิกรรม ก 

กจิกรรม ข 

กจิกรรม ค 

การลดความสูญเสียท าให้ตอบสนองได้ดขีึน้ 

Value Chain –Value Adding  



Wastes 

 ความสญูเปลา่จากการผลติของเสยี (Defects)  
 ความสญูเปลา่จากการผลติเกนิความตอ้งการ (Over production) ท าใหเ้กดิจาก

การเกบ็   สต๊อกมากเกนิไป 
 ความสญูเปลา่จากการรอคอย / ความล่าชา้ (Waiting time / Delay) เชน่ 

เครือ่งจกัรเสยี    ท าใหพ้นกังานวา่งงาน  
 ความสญูเปลา่จากการเกบ็วสัดุคงคลงัมากเกนิไป (Excessive Inventory) สัง่

วสัดุ ปรมิาณมากแต่มกีารใชน้้อย ดัง้นัน้การสัง่ซือ้ตอ้งมเีหตุผลในการสัง่และ
ประหยดั ตอ้งสัง่ตามจ านวน  

 ความสญูเปลา่จากการขนยา้ยทีไ่มจ่ าเป็น (Unnecessary Transport) จงึควรมี
วธิกีารขนยา้ยทีเ่หมาะสมและถูกวธิหีรอืไม ่ตอ้งมวีธิกีารทีด่แีละจ าเป็นตอ้งขน
ยา้ย  

 



 ความสญูเปลา่จากการมขี ัน้ตอนการท างานทีม่ากเกนิความจ าเป็น ท าใหเ้กดิ
ความลา่ชา้ในการผลติ ซึง่ท าใหก้ระทบต่อการจดัสง่สนิคา้ได ้ทัง้ยงัท าใหเ้กดิ
ความเมือ่ยลา้ต่อพนกังานและเป็นตน้ทุนอกีดว้ย 

 ความสญูเปลา่จากการเคลื่อนไหวรา่งกายทีไ่มจ่ าเป็น (Unnecessary Motion) 
การเคลื่อนไหวรา่งกายมากเกนิความจ าเป็น ท าใหส้ญูเสยีเวลาในการผลติและ
เกดิความเมือ่ยลา้ 

 
 

Wastes 



Lean Supply Chain  
 LEAN คอืการออกแบบและการจดัการกระบวนการ, ระบบ, ทรพัยากร ทัง้หมด 

เพือ่ใหต้ัง้แต่จากผูจ้ดัสง่วตัถุดบิไปสูผู่บ้รโิภคอยา่งเหมาะสม ท าใหส้ามารถสง่
มอบผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมในครัง้แรกทีด่ าเนินการ โดยพยายามให้
เกิดความสญูเสียน้อยทีส่ดุ (Minimum Waste) หรอืมสีว่นเกนิทีไ่มจ่ าเป็น
น้อยทีส่ดุ โดยความสญูเสยีดงักลา่วจะประเมนิจากกจิกรรมหรอืกระบวนการ
ทัง้หมดทีใ่ชท้รพัยากรโดยไมก่่อใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ (Non-value added)ในการ
ผลติ 

 หลกัการ LEAN จะเน้นไปทีก่ารจดัหาผลติภณัฑห์รอืการบรกิารทีล่กูคา้ตอ้งการ 
โดยการท าความเขา้ใจในกระบวนการผลติ และบ่งชีค้วามสญูเสยีภายใน
กระบวนการเหลา่นัน้ และก าจดัความสญูเสยีเหล่านัน้ทลีะขัน้ตอนอยา่งต่อเน่ือง 
 



Supply Chain Optimization 

 การออกแบบและการด าเนินงานโซ่อุปทาน 
 จะตอ้งท าใหต้น้ทุนโดยรวมทัง้ระบบต ่าสดุ  ขณะทีร่ะดบับรกิารทัง้ระบบ

โดยรวมจ าเป็นจะตอ้งสามารถรกัษาไวใ้ห ้
 สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไดใ้น "เวลา" ที่

รวดเรว็  
 ขจดัความไมแ่น่นอนใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ และจดัการกบัความไม่

แน่นอนทีเ่หลอือยูใ่หเ้หลอืน้อยทีส่ดุ 



Supply Chain Flexibility and Responsiveness  

 Supply Chain ในปจัจุบนัตอ้งมคีวามยดืหยุน่และสามารถตอบ
สนองตอบความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
ทัง้ในแงข่องปรมิาณการจดัสง่ทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง ความหลากหลาย
ของผลติภณัฑ ์(product variety) และบรกิาร ภายใตต้น้ทุนต ่า ซึง่
ตอ้งการการลดยอ่เวลาของระบบทุก ๆ สว่น ตัง้แต่การเกดิของ
ผลติภณัฑจ์นถงึการน าสง่ผลติภณัฑ ์เชน่กระบวนการการออกแบบ
อยา่งรวดเรว็ การผลติอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะเวลาตัง้แต่ลกูคา้
ตดัสนิใจจะซือ้สนิคา้จนถงึเวลาในการน าส่งสนิคา้ 



Supply Chain Agility  

 Supply Chain  ทีม่คีวามคล่องตวัตอ้งสามารถปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบั
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้แมว้า่การเปลีย่นแปลงนัน้อาจเป็นการ
เปลีย่นแปลงทีเ่ราไมส่ามารถคาดการณ์ไดล้่วงหน้า รากฐานทีส่ าคญัที่
ท าใหอ้งคก์รเกดิความคล่องตวั คอื การก าหนดโครงสรา้ง 
กระบวนการ และรปูแบบความสมัพนัธ ์ทีส่ามารถปรบัเปลีย่นไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ โดยปจัจยัเหล่าน้ีจะชว่ยเอือ้ใหอ้งคก์รจะสามารถทีจ่ะ
ตอบสนองต่อความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  



การวางแผนโซ่อปุทานและโลจิสติกสใ์นระดบักลยทุธ ์
(Strategic Planning) 

 

 การวางแผนโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในระดบักลยทุธ์ (Strategic Planning) จะ
ครอบคลุมการก าหนดโครงสร้างโซ่อุปทานรวมถึงทิศทาง (Direction) ของ
กิจกรรมโลจิสติกส์ การวางแผนกลยทุธ์ส่วนใหญ่จะท าเป็น แผนระยะยาว 3 ถึง 10 
ปี โดยจะคลอบคลุมประเดน็ต่างๆ เช่น 
 การก าหนดจ านวน และ ขนาด ต าแหน่งทีต่ัง้ของของสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆที่

สนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์ร 
 การจดัสรรสิง่อ านวยความสะดวก ทีจ่ะสนบัสนุนการด าเนินงานใน Supply Chain 

เชน่ การเลอืกโรงงานจะผลติผลติภณัฑท์ีใ่นแตล่ะไหน  (Facility Allocation) 
 การก าหนดช่องทางในการกระจายสนิคา้ (Determine Best Distribution Channels) 
 การจดัหาวสัดุและสนิคา้จากเครอืขา่ยโลจสิตกิส ์(Sourcing Strategy) 
 
 



การวางแผนโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในระดบัหน้าทีง่าน 
(Tactical Planning) 

 การวางแผนโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในระดบัหนา้ท่ีงาน (Tactical Planning) คือ
วางแผนเพ่ือก าหนดวตัถุประสงค ์แนวทาง เป้าหมายของการด าเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมโลจิสติกส์ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆในโซ่อุปทานท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อ
สนบัสนุนกลยทุธ์หลกัขององคก์ร การวางแผนในระดบัน้ีมกัเป็นการวางแผนระยะ
กลางตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี โดยจะคลอบคลุมประเดน็ต่างๆ เช่น 
 การวางแผนอุปสงค ์(Demand Planning) 
 การวางแผนการผลิต (Production Planning) 
 การวางแผนการจดัซ้ือ จดัหา (Procurement  Planning) 
 การวางแผนวสัดุและสินคา้คงคลงั (Inventory Planning 
 การวางแผนกระบวนการขนส่ง (Transportation Planning) 

 การวางแผนกระจายสินคา้ (The Frequency With Which Customers are Visited) 



การวางแผนโซ่อปุทานและโลจิสติกสใ์นระดบั
ปฎิบติัการ 

 การวางแผนโซ่อุปทานและโลจสิตกิสใ์นระดบัปฎบิตักิาร (Operational 
Planning) เป็นการวางแผนเพือ่ก าหนดขัน้ตอน วธิกีารด าเนินงานของ
แผนการทีว่างไวร้ะดบัหน้าทีแ่ละระดบักลยทุธ ์โดย การวางแผนในระดบั
นี้มกัเป็นการวางแผนระยะสัน้ตัง้แต่ 1 สปัดาห ์ถงึ 3 เดอืน  ซึง่จะ
ประกอบดว้ยการวางแผนทีเ่กีย่วขอ้งกบั การด าเนินงานดา้นต่างๆ ดงันี้   
 การจดัตารางการผลติ (Production Scheduling) 
 การจดัตารางเครือ่งจกัร (Machine Scheduling) 
 การจดัตารางและจดัเสน้ทางการจดัสง่สนิคา้ (Transportation Scheduling 

and Vehicle Routing) 
 การจดัตารางและการมอบหมายงาน (Work Scheduling and  Assignment ) 
 การก าหนดแผนการสง่มอบของผูส้ง่มอบ (Schedule Supplier Delivery) 
 



 การออกแบบเครือข่ายเชิงกลยทุธ์— เคร่ืองมือจ าลองแบบและขยายประโยชน์เพ่ือ
บ่งช้ีจ านวน ท่ีตั้ง ขนาด และความสามารถของส่ิงอ านวยความสะดวกไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายในการบริการลูกคา้ การ
วางแผนกลยทุธ์ตามช่วงเวลาเพ่ือช้ีวา่ควรซ้ือ จดัเกบ็ และเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑใ์น
เครือข่ายไปยงัท่ีไหนและเม่ือใด 

 การวางแผนอุปสงค—์ เคร่ืองมือท่ีใชค้าดการณ์ล่วงหนา้ อินเตอร์เฟสความร่วมมือ
บนเวบ็ และรายงานยอดขายและการปฏิบติังาน รวมถึงระบบเมตริกต่างๆ ท่ีช่วย
บริษทัในการคาดการณ์และจดัการกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  ายิง่ข้ึน 

Supply Chain Planning  

http://www.infor.co.th/solutions/scm/strategicnetworkdesign/
http://www.infor.co.th/solutions/scm/demandplanning/


Supply Chain Planning  

 การวางแผนจดัจ าหน่าย— การวเิคราะห์สินคา้คงคลงัและการค านวณเป้าหมาย
สินคา้คงคลงัแบบผนัผวนเพ่ือให ้ไดย้อดสมดุลสูงสุดระหวา่งระดบัการใหบ้ริการ
และการลงทุนดา้นสินคา้คงคลงั ปรับแผนการสั่งสินคา้ทดแทนแบบทนัควนัในทุก
จุดของเครือข่ายยอ้นกลบัไปยงัผู ้ผลิต และแหล่งสินคา้เพ่ือวสิัยทศัน์ท่ีดีกวา่ 

 การวางแผนการผลิต— ระบบวางแผนแบบกา้วหนา้ซ่ึงมุ่งเนน้ท่ีขอ้จ ากดัส าหรับ
สภาพแวดลอ้มการผลิตแบบ ท าซ ้ า แบบรวมกลุ่ม และดา้นวศิวกรรม โดยใช้
เคร่ืองมือท่ีคลา้ยคลึงกนัส าหรับผูผ้ลิตเชิงกระบวนการ 

 การจดัการตารางการผลิต— การจดัตารางความสามารถท่ีเหมาะสมส าหรับ
ส่ิงแวดลอ้มการผลิตแบบท าซ ้ า แบบรวมกลุ่ม และดา้นวศิวกรรม เช่นเดียวกบั
อุปกรณ์ดา้นกระบวนการผลิตท่ีเป็นชุด 
 

http://www.infor.co.th/solutions/scm/distributionplanning/
http://www.infor.co.th/solutions/scm/mfgplanning/
http://www.infor.co.th/solutions/scm/productionscheduling/


Supply Chain Planning  

 การวางแผนการขนส่งและการจดัส่งสินคา้— การวางแผนการขนส่ง การจดัหา
พาหนะ การวางเส้นทาง การบริหารการขนส่ง การส่งหีบห่อขนาดเลก็ทางเรือ และ
การจดัส่งสินคา้ระดบัชาติส าหรับส่งแบบเปล่ียนถ่ายพาหนะ 

 ระบบจดัการโกดงัสนิคา้— การปฏบิตัภิารกจิจากจุดหนึ่งไปยงัอกีจุดหนึ่งและ
การกระจายทีร่วมถงึสนิคา้คง คลงั แรงงาน และการจดัการงานและหน้าที ่
เชน่เดยีวกบัการล าเลยีงสนิคา้ (cross docking) บรกิารทีเ่พิม่มลูคา่ การจดัการ
ทา่จดัสง่สนิคา้ การเป็นเจา้ของสนิคา้คงคลงัรว่มกนั  การวางบลิ/เรยีกเกบ็เงนิ 
และการกระจายสนิคา้โดยใชเ้สยีงสัง่การ 

 

http://www.infor.co.th/solutions/scm/transportation/
http://www.infor.co.th/solutions/scm/wms/


Supply Chain Planning Processes 

Demand Planning Material Planning 
Demand Forecasting 

Supplier Plant Warehouse Logistics Retailer 

Production 

Plan 
แผนจดัซือ้  

Order Management 

แผนจดัการวสัดคุงคลงั  

Warehouse Logistics 

แผนจดัซือ้  

แผนจดัการวสัดคุงคลงั  

แผนจดัการวสัดคุงคลงั  
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การจดัการคลงัสินค้า 

กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 93 



หวัข้อการอบรม 

1. การจดัการคลงัสินค้า 
2. ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพของการจดัการคลงัสินค้า 
3. การออกแบบและวางผงัคลงัสินค้า 
4. อปุกรณ์ท่ีใช้ในคลงัสินค้า 
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินค้า 

 



ความส าคญัของคลงัสินค้า 

 สนับสนุนการให้บริการลกูค้า 
 ความสะดวก ถกูตอ้ง รวดเรว็ และตน้ทุนต ่า 

 สนับสนุนการผลิตให้เป็นไปอย่างราบร่ืน 
 ลดเวลาน า ป้องกนัวตัถุดบิขาดแคลน ป้องกนัปญัหาจากฤดกูาล ปญัหาการขนสง่ 

 เพ่ือรองรบัสินค้าจากการผลิต 
 การผลติเป็นลอ็ตขนาดใหญ่ (mass production) เพือ่ความคุม้คา่ 
 การผลติไวจ้ าหน่ายตามฤดกูาล 
 การผลติและจดัเกบ็เพือ่เกง็ก าไร 

 เพ่ือจดัเกบ็วตัถดิุบจากการจดัซ้ือ 
 การจดัซือ้เป็นลอ็ตขนาดใหญ่ เพือ่ไดส้ว่นลดจากราคา คุม้คา่การขนสง่ 
 เพือ่รองรบัปญัหาดา้นราคาวตัถุดบิ 

 เพ่ือเกบ็สินค้าท่ีใช้ในการส่งเสริมการขาย 
 ของแถม ของแจก 

 

 



คลงัสินค้า และกิจกรรมในคลงัสินค้า 



ความสมัพนัธข์องคลงัสินค้ากบักิจกรรมอ่ืนๆ 
การจดัการคลงัสนิคา้กบัการผลติ 

คลงัสนิคา้กบัการผลติมคีวามสมัพนัธก์นัมาก กล่าวคอื การผลติทีผ่ลติเป็นปรมิาณ

น้อยแต่ท าการผลติบ่อยๆ หรอืการผลติทีผ่ลติตามค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ หรอืทีเ่รยีกวา่

ระบบการผลติแบบตามค าสัง่ซือ้ (Make to order) นัน้จะท าใหต้น้ทุนดา้นพสัดุคง

คลงัน้อย แต่ตน้ทุนการตัง้สายการผลติสงู (Setup cost) ซึง่อาจจะสงูมาก จนท าให้

ตน้ทุนรวมของการผลติสงู ในทางตรงกนัขา้มในระบบการผลติทีผ่ลติต่อครัง้เป็น

ปรมิาณมาก (Make to stock) ซึง่จะท าใหต้น้ทุนการตัง้สายการผลติต ่า แต่ตอ้งมี

ตน้ทุนพสัดุคงคลงัสงู (Inventory carrying cost) ซึง่มคีวามจ าเป็นตอ้งสรา้ง

คลงัสนิคา้รองรบั และมรีะบบการจดัการคลงัสนิคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพ 



การจดัการคลงัสนิคา้กบัการขนสง่ 

คลงัสนิคา้กบัการขนสง่มคีวามสมัพนัธก์นัมาก กลา่วคอื ในการขนสง่ทีต่อ้งการ

รวบรวมสนิคา้ก่อนการขนสง่(Consolidate) เพือ่ประโยชน์ของการขนสง่ทีเ่ป็น

ปรมิาณมาก นัน้จ าเป็นตอ้งใชค้ลงัสนิคา้เป็นจุดรวบรวมและกระจายสนิคา้ 

(Consolidate point) ทัง้น้ีเพือ่เป็นการประหยคัคา่ขนสง่ (Transportation cost) 

ถงึแมว้า่การขนสง่บางประเภทจะชว่ยลดตน้ทุนการขนสง่ลงไดโ้ดยไมต่อ้งใช้

คลงัสนิคา้ชว่ย เชน่ ระบบการขนสง่แบบ Milk run แต่กต็อ้งใชร้ะบบการจดัการ

ผลติทีม่ปีระสทิธภิาพและตอ้งอาศยัการแบง่ปนัขอ้มลูทีม่าก และยงัตอ้งการระบบ

การจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพสงูดว้ย 

ความสมัพนัธข์องคลงัสินค้ากบักิจกรรมอ่ืนๆ 



การจดัการคลงัสนิคา้กบัการบรกิาร 

คลงัสนิคา้กบัการบรกิารมคีวามสมัพนัธก์นัมาก กลา่วคอื ในกจิการบาง
ประเภทตอ้งการระดบัการตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ทีร่วดเรว็และ
แมน่ย า เชน่ ระบบ Quick response ในธุรกจิสนิคา้อุปโภค บรโิภค 
(Consumable product) นัน้ จ าเป็นตอ้งใชค้ลงัสนิคา้และระบบการจดัการ
คลงัสนิคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ ซึง่เป็นการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกจิ 

กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 99 

ความสมัพนัธข์องคลงัสินค้ากบักิจกรรมอ่ืนๆ 



ประเภทของคลงัสินค้า 

 คลงัสนิคา้ส าหรบัเกบ็รกัษา (Storage) 

 คลงัสนิคา้ส าหรบักระจายสนิคา้ (Distribution Center) เป็น  

 คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น (Bonded Warehouse) 

 คลงัสนิคา้ควบคุมอุณหภมู ิไดแ้ก่คลงัสนิคา้ซึง่ตอ้งมกีารควบคุมอุณหภมู ิเชน่ 
Frozen Storage , คลงัสนิคา้เกบ็เคมหีรอืคลงัสนิคา้เกบ็ไวน์ 

 คลงัยทุธป์จัจยั เป็นคลงัสนิคา้ทีม่ไีวเ้พือ่การทหาร 

 คลงัสนิคา้เทกอง มกัจะเป็นคลงัสนิคา้ทีไ่มม่หีลงัคา ใชใ้นการเกบ็พชืไร ่, แรธ่าตุ 

 คลงัสนิคา้ประเภทไซโลและถงั (Silo & Tank) ซึง่มลีกัษณะปิดมดิ  



วตัถุประสงคข์องคลงัประเภทกระจายสนิคา้ 

 เพือ่ความรวดเรว็ในการกระจายสนิคา้โดยรวม การกระจายสนิคา้ตอ้งสอดคลอ้งกบัการ
ประชาสมัพนัธส์นิคา้ ในดา้นการผลติตอ้งมกีารกระจายสนิคา้ไปสูค่ลงัสนิคา้ต่างๆ ไดต้รง
ตามแผนการผลติของลกูคา้ 

 ประหยดัตน้ทุนรวมของสนิคา้ โดยการผลติทีเ่รยีกวา่ Zero Stock 

 ใชเ้ป็นกลยุทธใ์นการกระจายสนิคา้ เพือ่ใหไ้ดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ขนั โดยอาจไปตัง้คลงัสนิคา้ใกล้
กบัลกูคา้ 

 ใชเ้ป็นศนูยร์วบรวมสนิคา้ เพือ่ใหม้ปีรมิาณพอเพยีงกบัการจดัสง่ เชน่ การบรรจุสนิคา้แบบ 
Consolidate คอืรวบรวมสนิคา้ของแต่ละผูส้ง่หรอืผูข้าย  ซึง่มจี านวนไมพ่อเพยีงทีจ่ะจดัสง่
ใหเ้ตม็ตู ้Container  

 
 

 

คลงัสินค้าส าหรบักระจายสินค้า  
(Distribution Center) 



คลงัสินค้ากบัศนูยก์ระจายสินค้า 

คลงัสนิคา้  (Warehouse) ศนูยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) 
เกบ็สนิคา้ทุกประเภท เกบ็สนิคา้น้อยประเภทโดยเน้นเฉพาะสนิคา้ทีอ่ยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาด 

ด าเนินงานสว่นใหญ่ประกอบดว้ยการรบั
จดัเกบ็ เลอืกหยบิและการจดัสง่ 

การด าเนินงานสว่นใหญ่ประกอบดว้ยการรบั จดัสง่  
กระจาย คดัแยก เปลีย่นถ่ายสนิคา้ และบรกิารโลจสิตกิส ์

ไมม่กีจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิมลูคา่เพิม่แก่
สนิคา้ 

มกีจิกรรมทีส่ามารถท าใหเ้กดิมลูคา่เพิม่แก่สนิคา้มากซึง่
รวมทัง้การประกอบสนิคา้ขัน้สดุทา้ย (บรรจุ ตดิฉลาก) 

มกีารเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทลีะงวด การเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทนัททีีเ่กดิขึน้จรงิ 

เน้นการสง่สนิคา้ตามทีต่อ้งการโดยให้
ตน้ทุนการด าเนินงานต ่าสดุ 

เน้นการจดัสง่สนิคา้ใหล้กูคา้ตามทีต่อ้งการโดยใหเ้กดิ
ก าไรสงูสดุ 



กิจกรรมหลกัของการคลงัสินค้า 

1. การรบัสนิคา้ (Goods Receipt) 

2. การตรวจพสิจูน์ทราบ (Identify goods)  

3. การตรวจแยกประเภท (Sorting goods) 

4. การจดัเกบ็สนิคา้ (Put away)  

5. การดแูลรกัษาสนิคา้ (Holding goods)  

6. การน าออกจากทีเ่กบ็ (Picking)  

7. การบรรจุ (Packaging) และ การใหบ้รกิารหลงัหารผลติ (Post Manufacturing 
Service)* 

8. การเตรยีมการจดัสง่สนิคา้ (Staging goods)  

9. การจดัสง่ (Shipping) 
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Cross Docking Warehouse  

 เป็นคลงัสนิคา้ชนิดทา่เปลีย่นถ่ายสนิคา้ (Cross-Dock Warehouse) ทีใ่ชส้ าหรบัคดัแยก
(Sorting) ผสมสนิคา้ (Mixing) และกระจายสนิคา้ไปยงัลกูคา้ปลายทาง ท าใหค้ลงัสนิคา้ชนิดนี้ 
เป็นคลงัสนิคา้ทีร่องรบัการสง่สนิคา้ผา่นระหวา่งจุดทีร่บัสนิคา้เขา้และจดุทีส่ง่สนิคา้ออกโดยไม่
ตอ้งน าสนิคา้เขา้ไปเกบ็ในคลงัสนิคา้ 

 การใชท้า่รบัสง่สนิคา้ทีใ่ชง้านรว่มกนันี้สว่นทีจ่ าเป็นคอืการประสานงานทีด่ขีองการรบัสนิคา้
และการขนสง่สนิคา้ออก เนื่องมาจากไมม่ทีีเ่กบ็สนิคา้ 

 มกัใชไ้ดด้กีบัการสง่ผา่นสนิคา้ประเภททีเ่น่าเสยีงา่ย เชน่ ผกัสด 

 ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม ่(Modern trade) ทีม่สีนิคา้จ านวนมาก (> 10,000 SKUs: Stock-
Keeping-Unit) นิยมทีจ่ะไมเ่กบ็สนิคา้จ านวนมากเนื่องจากจะท าใหเ้สยีพืน้ทีอ่กีทัง้เสยี
คา่ใชจ้า่ยสงูทัง้คา่ประกนัภยั, คา่รกัษาความปลอดภยั แต่ทัง้นี้ไมไ่ดห้มายความวา่การกระจาย
สนิคา้ออกทนัทโีดยไมเ่กบ็สนิคา้จะมตีน้ทุนถกูทีสุ่ด ทัง้นี้ตอ้งพจิารณาตน้ทุนอื่นๆ เชน่
ระยะทางการขนสง่ 



Cross Docking Warehouse  

Receiving 

 

Shipping 

 



ข้อควรระวงัในการใช้ Cross Docking 

 Demand ควรจะมคีวามแน่นอน (Demand Stability) 

 ตอ้งมกีารประสานงานอยา่งใกลช้ดิกบัผูส้ง่มอบ (Supplier)  รวมถงึผูส้ง่มอบตอ้ง
เชื่อถอืไดม้ฉิะนัน้จะรวนทัง้ระบบ (มกัมคีา่ปรบัเขา้มาใชห้ากน าสง่สาย) 

 ตอ้งใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยสนบัสนุนในการรบั สง่ ขอ้มลูและประสานงาน 

 ไมเ่หมาะสมกบัสนิคา้ทีต่อ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบคุณภาพหรอืมาตรฐานสนิคา้นาน  

 เน่ืองจากมกีารสง่สนิคา้ถีข่ ึน้ดงันัน้ อาจเกดิปญัหาสนิคา้อาจจะถกูสง่ในระวางทีน้่อย
กวา่ปรมิาณเตม็หนึ่งพาเลต็ไดง้า่ย และมกัมปีรมิาณไมถ่งึหน่ึงคนัรถ ท าใหค้า่ขนสง่
เพิม่ขึน้  

 ตอ้งมพีืน้ทีส่ าหรบัการขนถ่ายสนิคา้พอประมาณในคลงัสนิคา้ส าหรบักจิกรรมการคดั
แยกสนิคา้ 

 



กิจกรรมหลกัของการคลงัสินค้า 

1. การรบัสนิคา้ (Goods Receipt) 

2. การตรวจพสิจูน์ทราบ (Identify goods)  

3. การตรวจแยกประเภท (Sorting goods) 

4. การจดัเกบ็สนิคา้ (Put away)  

5. การดแูลรกัษาสนิคา้ (Holding goods)  

6. การน าออกจากทีเ่กบ็ (Picking)  

7. การบรรจุ (Packaging) และ การใหบ้รกิารหลงัการผลติ (Post Manufacturing 
Service)* 

8. การเตรยีมการจดัสง่สนิคา้ (Staging goods)  

9. การจดัสง่ (Shipping) 
 



งานรบัสินค้า (Goods Receipt) 

 รายละเอยีดของการปฏบิตังิานรบัสนิคา้มคีวามแตกต่างกนั ขึน้อยูก่บั
แบบสนิคา้ และสิง่อ านวยความสะดวกในการเกบ็รกัษา 

 นอกจากนัน้ สนิคา้ทีร่บัเขา้มา กม็าจากแหล่งต่างกนั การขนสง่ใช้
ยานพาหนะทีแ่ตกต่างกนั ภาชนะ หรอืหบีหอ่บรรจุมลีกัษณะแตกต่าง
กนั  

 สิง่เหล่าน้ีมผีลต่อรายละเอยีดในการปฏบิตังิานรบัสนิคา้ ท าใหแ้ตกต่าง
กนัออกไปดว้ย  

 การจดัท าเอกสารในการรบัสนิคา้ และการด าเนินกรรมวธิแีรกรบัที่
รวดเรว็มคีวามส าคญัต่อการด าเนินงานคลงัสนิคา้ทีม่ปีระสทิธผิล   
 



การตรวจพิสจูน์ทราบ (Identify and Sort Goods) 

 เป็นกระบวนการในการตรวจสภาพ จ านวน และคุณสมบตัขิองสนิคา้ที่
จะไดร้บัเขา้มานัน้วา่ถูกตอ้งตรงตามเอกสารการสง่หรอืไมเ่พือ่รบัรอง
ความถูกตอ้งในเรือ่งของ ชื่อ แบบ หมายเลข หรอืขอ้มลูอื่นๆ ซึง่เป็น
ลกัษณะเฉพาะของสนิคา้รายการนัน้  

 เป็นกระบวนการแยกประเภทสนิคา้ ออกเป็นหมวดหมู ่เพือ่ความ
สะดวกในการเกบ็รกัษา เชน่ เป็นของด ีของช ารุด ของเก่า ของใหม ่  

 ความจ าเป็นในเรือ่งเหล่าน้ีอาจไมเ่หมอืนกนักบัคลงัสนิคา้แต่ละ
ประเภท 

 



งานจดัเกบ็สินค้า (Put away) 

 การขนยา้ยสนิคา้จากพืน้ทีร่บัสนิคา้เขา้ไปยงัต าแหน่งเกบ็ทีไ่ดไ้ว้
ก าหนดไวล้่วงหน้า และจดัวางสนิคา้นัน้ไวอ้ยา่งเป็นระเบยีบ 

 บนัทกึเอกสารเกบ็รกัษาทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ บตัรต าแหน่งเกบ็ ป้ายประจ า
กอง  

 ตอ้งมกีารวางแผน เพือ่ใหส้ามารถจดัเกบ็สนิคา้อยา่งเป็นระเบยีบ และ
ประหยดัเน้ือทีเ่วลาแรงงาน งา่ยแก่การดแูลรกัษา และงา่ยต่อการน า
ออกเพือ่การจดัสง่ในโอกาสต่อไป 

 



งานจดัเกบ็สินค้า  (Put Away) 

ระบบการจดัเกบ็ท่ีไม่ได้ก าหนดต าแหน่งตายตวั (Random Location System) 

 เป็นการจดัเกบ็ทีไ่มไ่ดก้ าหนดต าแหน่งตายตวั ท าใหส้นิคา้แต่ละชนิดสามารถถกู
จดัเกบ็ไวใ้นต าแหน่งใดกไ็ดใ้นคลงัสนิคา้ แต่รปูแบบการจดัเกบ็แบบน้ีจ าเป็นตอ้ง
มรีะบบสารสนเทศในการจดัเกบ็และตดิตาม ขอ้มลูของสนิคา้วา่จดัเกบ็อยูใ่น
ต าแหน่งใดโดยตอ้งมกีารปรบัปรงุขอ้มลูอยู ่ตลอดเวลาดว้ย  

 ขอ้ด:ี สามารถใชง้านพืน้ทีจ่ดัเกบ็ไดอ้ยา่งเกดิประโยชน์สงูสดุ มคีวามยดืหยุน่สงู 
งา่ยต่อการขยายการจดัเกบ็ งา่ยในการปฏบิตังิาน ระยะทางเดนิหยบิสนิคา้ไมไ่กล 

 ขอ้เสยี: ตอ้งมกีารบนัทกึขอ้มลูการจดัเกบ็สนิคา้อยา่งละเอยีดและมปีระสทิธภิาพ 
ตอ้งเขม้งวดในตดิตามการบนัทกึขอ้มลูการจดัเกบ็ 



 



งานจดัเกบ็สินค้า  (Put Away) 

ระบบจดัเกบ็โดยก าหนดต าแหน่งตายตวั (Fixed Location System) 

 แนวความคดิในการจดัเกบ็สนิคา้รปูแบบน้ี สนิคา้ทุกชนิดหรอืทุก SKU นัน้จะมี
ต าแหน่งจดัเกบ็ทีก่ าหนดไวต้ายตวัอยูแ่ลว้ ซึง่การจดัเกบ็รปูแบบน้ีเหมาะส าหรบั
คลงัสนิคา้ทีม่ขีนาดเลก็ มจี านวนพนกังานทีป่ฏบิตังิานไมม่ากและมจี านวน
สนิคา้หรอืจ านวน SKU ทีจ่ดัเกบ็น้อยดว้ย  

 ขอ้ด:ี งา่ยต่อการน าไปใช ้งา่ยต่อการปฏบิตังิาน 

 ขอ้เสยี: ใชพ้ืน้ทีจ่ดัเกบ็ไมไ่ดไ้มเ่ตม็ที ่ตอ้งเสยีพืน้ทีจ่ดัเกบ็โดยเปล่าประโยชน์ใน
กรณีทีไ่มม่สีนิคา้อยูใ่นสตอ็ก ตอ้งใชพ้ืน้ทีม่ากหลายต าแหน่งในการจดัเกบ็สนิคา้
ใหม้ากทีส่ดุ ยากต่อการขยายพืน้ทีจ่ดัเกบ็ ยากต่อการจดจ าต าแหน่งจดัเกบ็
สนิคา้ 
 



งานจดัเกบ็สินค้า  (Put Away) 
 ระบบการจดัเกบ็แบบผสม (Combination System) 

เป็นรปูแบบการจดัเกบ็ทีผ่สมผสานหลกัการของรปูแบบการจดัเกบ็ในขา้งตน้ โดย
ต าแหน่งในการจดัเกบ็นัน้จะมกีารพจิารณาจากเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัของสนิคา้ ชนิด
นัน้ๆ เชน่ หากคลงัสนิคา้นัน้มสีนิคา้ทีเ่ป็นวตัถุอนัตรายหรอืสารเคมตี่างๆ รวมอยูก่บั
สนิคา้อาหาร จงึควรแยกการจดัเกบ็สนิคา้อนัตราย และสนิคา้เคมดีงักล่าวใหอ้ยูห่า่ง
จากสนิคา้ประเภทอาหาร และเครือ่งดืม่ เป็นตน้ ซึง่ถอืเป็นรปูแบบการจดัเกบ็แบบ
ก าหนดต าแหน่งตายตวั ส าหรบัพืน้ทีท่ีเ่หลอืในคลงัสนิคา้นัน้ เน่ืองจากมกีารค านึงถงึ
เรือ่งการใชง้านพืน้ทีจ่ดัเกบ็ ดงันัน้จงึจดัใกลท้ีเ่หลอืมกีารจดัเกบ็แบบไมไ่ดก้ าหนด
ต าแหน่งตายตวั (Random) กไ็ดโ้ดยรปูแบบการจดัเกบ็แบบนี้เหมาะส าหรบั
คลงัสนิคา้ทุกๆแบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คลงัสนิคา้ทีม่ขีนาดใหญ่และสนิคา้ทีจ่ดัเกบ็
นัน้มคีวาม หลากหลาย    



งานจดัเกบ็สินค้า  (Put Away) 
 ระบบการจดัเกบ็สินค้าตามประเภทของสินค้า (Commodity System) 

 เป็นรปูแบบการจดัเกบ็สนิคา้ทีม่กีารจดัวางสนิคา้ในกลุม่เดยีวกนัหรอืประเภท
เดยีวกนัไว ้ต าแหน่งทีใ่กลก้นั โดยอาจจดัเป็น โซน โดยสนิคา้ทีจ่ดัเกบ็อยภูายใน
โซนเดยีวกนั อาจมกีารใชพ้ืน้ทีร่ว่มกนัได ้ซึง่จะชว่ยในการเพิม่ประสทิธภิาพใน
การจดัเกบ็สนิคา้ เน่ืองจากการใชง้านพืน้ทีจ่ดัเกบ็ มากขึน้ และยงังา่ยต่อ
พนกังาน pick สนิคา้ในการทราบถงึต าแหน่งของสนิคา้ทีจ่ะตอ้งไปหยบิ 

 ขอ้ด ีสนิคา้ถกูแบบ่งตามประเภทท าใหพ้นกังานผูป้ฏบิตังิานเขา้ไดไ้ดง้า่ย การ
หยบิสนิคา้ท าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามยดืหยุน่สงู 

 ขอ้เสยี ในกรณีทีส่นิคา้ประเภทเดยีวกนัมหีลายรุน่/ยีห่อ้ อาจท าใหห้ยบิสนิคา้ผดิ
รุน่/ยีห่อ้ได ้จ าเป็นตอ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งของสนิคา้แต่ละชดิหรอืแต่ละยีห่อ้ทีจ่ะ
หยบิ การใชส้อยพืน้ทีจ่ดัเกบ็ดขีึน้แต่ยงัไมด่ทีีส่ดุ 
 



งานดแูลรกัษาสินค้า (Holding Goods) 

 หลงัจากทีไ่ดจ้ดัเกบ็สนิคา้ในพืน้ทีเ่กบ็รกัษาของคลงัสนิคา้ จะตอ้งเอา
มาตรการต่างๆของการดแูลรกัษามาใช ้เพือ่ป้องกนัไมใ่หส้นิคา้ทีเ่กบ็
รกัษาอยูใ่นคลงัสนิคา้เกดิความเสยีหายสญูหายหรอืเสือ่มคุณภาพ 
สนิคา้น้ีตอ้งไดร้บัการป้องกนัจากการถูกขโมย ป้องกนัจากสภาพ
อากาศ งานดแูลรกัษาสนิคา้อาจประกอบดว้ยงานยอ่ยต่างๆ เชน่ 
 การตรวจสภาพ  
 การถนอม  สนิคา้บางประเภทยอ่มตอ้งการถนอมตามระยะเวลา 
 การตรวจสอบ  หมายถงึการตรวจตรานบัสนิคา้ในทีเ่กบ็รกัษาเพือ่สอบยอด

กบับญัชคีลุมในคลงัสนิคา้ไมน้่อยกวา่ปีละ 2 ครัง้  



การน าออกจากท่ีเกบ็ (Picking) 

 เป็นการเลอืกเอาสนิคา้จากพืน้ทีต่่างๆ ในคลงัเกบ็สนิคา้มารวมกนัไวย้งัพืน้ที่
จดัสง่ และตรวจสอบความถูกตอ้ง และพสิจูน์ใหแ้น่นอนวา่เป็นไปตามหลกัฐาน
การสัง่จ่าย หรอืตามความตอ้งการของผูร้บั หรอืตามละจุดหมาย
ปลายทางทีจ่ะสง่ 

 การเลอืกหยบิสนิคา้ สามารถแบ่งเป็น 3 วธิ ีดงัน้ี 
 Discreet Picking การเลอืกหยบิสนิคา้ทลีะค าสัง่ซือ้แลว้ด าเนินการตัง้แต่ตน้ จนจบ 
 Batch Picking  การเลอืกหยบิสนิคา้ในแต่ละครัง้ เป็นการหยบิส าหรบัหลายค าสัง่ซือ้ 
 Zone Picking   การเลอืกหยบิของตามโซนทีเ่ลอืกไวใ้นคลงัเกบ็  



งานจดัส่งสินค้า (Dispatch Goods) 

 เป็นกจิกรรมในการจดัสง่พสัดุหรอืสนิคา้ใหก้บัผูร้บัในสภาพทีพ่รอ้ม
ส าหรบัการใชง้าน เชน่การการแยกประเภทสนิคา้ และการจดับรรจุ
ภณัฑต์ามค าสัง่ซือ้ ซึง่สนิคา้จะถูกจดัเกบ็ในกล่อง หบีหอ่ พาเลทหรอืตู้
คอนเทนเนอร ์และมกีารตดิสลาก ระบบบารโ์คด้ การบนัทกึขอ้มลูเพือ่
เตรยีมสง่สนิคา้ออกจากคลงั เชน่ ตน้ทาง ปลายทาง ผูส้ง่ผูร้บั และ
รายละเอยีดสนิคา้ทีส่ง่ ก่อนด าเนินการจดัสง่ใหก้บัลกูคา้ 



การเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐศาสตร ์

 กิจกรรมคลงัสินค้าสามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัสินค้าได้เช่น 
 การตดิฉลาก (Label) ใหก้บัสนิคา้เพือ่แยกประเภทสง่ใหก้บัลกูคา้ 
 การบรรจุหบีหอ่ (Packaging)การบรรจุใหม ่(Repacking) 
 การเปลีย่นแปลงหบีหอ่เป็นลกัษณะพเิศษตามความตอ้งการของลกูคา้ 
 การเพิม่เตมิชิน้สว่นอุปกรณ์บางประเภทใหก้บัสนิคา้  
 การจดัการสนิคา้สง่คนืใหส้มบรูณ์โดยไมต่อ้งกลบัไปทีฝ่า่ยผลติ 
 การชะลอสง่มอบเพือ่ใหส้นิคา้นัน้เพิม่มลูคา่ขึน้ เชน่ การควบคุมอุณหภมูใิห้

ผลไมส้ามารถสกุไดท้ีก่่อนสง่มอบ 
 ชว่ยรกัษาความลบัของลกูคา้ไมใ่หท้ราบแหลง่ก าเนิดของสนิคา้ (ตวัอยา่ง 

Free Zone ของคลงัสนิคา้สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  
 



ตวัช้ีวดัการด าเนินงานในคลงัสินค้า 



ตวัช้ีวดัแยกตามกิจกรรมภายในคลงัสินค้า 
กิจกรรม Cycle Time Utilization Quality 

การรบั ระยะเวลาในการรบั
สนิคา้ต่อใบสง่มอบ 

% การใชป้ระโยชน์ของ
ประต ูและพืน้ทีร่บัสนิคา้ 

% ของใบสง่มอบที่
ด าเนินการรบัอยา่งถกูตอ้ง 

การน าไปวาง ระยะเวลาน าสนิคา้ไป
จดัวางต่อรอบการ
จดัเกบ็ 

% การใชป้ระโยชน์ของคน
และอุปกรณ์ในการขนยา้ย 

% ของการน าไปจดัวางที่
สมบรูณ์ (ครบถว้น ถกู
ต าแหน่ง ไมม่สีนิคา้
เสยีหาย) 

การจดัเกบ็ ระยะเวลาในการ
จดัเกบ็สนิคา้ในชัน้วาง 

% การใชพ้ืน้ทีห่รอืความจุ
ของคลงัในการจดัเกบ็
สนิคา้ 

% สนิคา้เสยีหาย หมดอายุ 
ระหวา่งจดัเกบ็  



ตวัช้ีวดัแยกตามกิจกรรม 

กิจกรรม Cycle Time Utilization Quality 

การหยบิ ระยะเวลาในการหยบิ
สนิคา้ ต่อใบ สัง่หรอื
ใบเบกิสนิคา้ 

% การใชป้ระโยชน์ของคน
และอุปกรณ์ในการหยบิ 

% การหยบิสนิคา้ทีส่มบรูณ์
ต่อรอบการหยบิ (ครบถว้น 
ถกูตอ้ง ไมม่สีนิคา้เสยีหาย) 

การสง่มอบ ระยะเวลาด าเนิน การ
ในคลงัสนิคา้ต่อใบสง่ 
หรอืใบเบกิ 

% การใชป้ระโยชน์ของ
ประต ูและพืน้ทีจ่ดั เตรยีม
สง่มอบสนิคา้ 

% การสง่มอบทีส่มบรูณ์ 
(ครบถว้น ถกูตอ้ง ไมม่สีนิคา้
เสยีหาย) 



 ด้านรอบเวลา 
    
รอบเวลาของคลงัสินค้า  
       = รอบเวลาการรบั + รอบเวลาการน าไปวาง  
          + รอบเวลาในการหยบิ + รอบเวลาในการสง่มอบ 
 

ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพรวมภายในคลงัสินค้า 

124 กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 



 ด้านคณุภาพ 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ไมน่บัรวมกรณสีนิคา้ขาดแคลนเน่ืองจากปญัหาในการวาง 
แผนการผลติ 
     

% ของการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีส่มบรูณ์ 
                     จ านวนครัง้ของการตอบสนองทีส่มบรูณ์ 

 
จ านวนครัง้การรอ้งขอบรกิารจากลกูคา้ 

X 100 

ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพรวม 



 ด้านอตัราการใช้ประโยชน์จากทรพัยากร 
 

ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพรวม 

%  การใชป้ระโยชน์ในการจดัเกบ็สนิคา้ จากพืน้ที ่หรอืความจเุพือ่การ จดัเกบ็  

                            พืน้ที ่หรอืความจทุีใ่ชใ้นการเกบ็สนิคา้ 
 


พืน้ที ่หรอืความจทุัง้หมดภายในคลงัสนิคา้ 

X 100 

% การประโยชน์ของพนกังาน และอุปกรณ์ภายในคลงัสนิคา้ 
 

                  เวลาปฏบิตังิานจรงิของพนกังาน หรอืเวลาใชง้านจรงิของอุปกรณ์ 
 

 

 X 100 
เวลาการท างานทัง้หมดของคลงัสนิคา้ 



 ต้นทุน 

ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพรวม 

ตน้ทุนการด าเนินงานในคลงัสนิคา้  
 
= ตน้ทุนการด าเนินงานภายในคลงัสนิคา้ ต่อใบสัง่สนิคา้ หรอืต่อหน่วย หรอื 
   ต่อมลูคา่สนิคา้คงคลงั 



การออกแบบคลงัสินค้า 



การออกแบบ และจดัวางผงัคลงัสินค้า 

 การก าหนดเส้นทางการไหลของวสัด ุ

• ก าหนดหน่วยสนิคา้ (Unit Loads) ทีม่กีารเคลื่อนยา้ยในคลงั 

• พืน้ทีจ่ดัวางสนิคา้เพือ่เตรยีมสง่มอบ (forward area) 

• พืน้ทีส่ ารองสนิคา้ส าหรบัเตมิเตม็ (backward area) 

• ก าหนดโซน และขนาดของพืน้ที ่
 การเลือกชนิดและขนาดของอปุกรณ์ภายในคลงัสินค้า 

• อุปกรณ์ส าหรบัการจดัเกบ็ (storage modes)  
• อุปกรณ์ส าหรบัการหยบิ และเคลื่อนยา้ยสนิคา้ 
• ระบบสารสนเทศในคลงัสนิคา้ และอุปกรณ์บ่งชีส้ถานะของสนิคา้ในคลงั 

 



การออกแบบ และจดัวางผงัคลงัสินค้า 

  ประเดน็ท่ีต้องตดัสินใจ 
 การวางผงัและจดัสรรพืน้ทีใ่นคลงัสนิคา้ (Layout: Allocation of Storage 

Capacity) 
 การคดัเลอืกความช านาญและจ านวนพนกังานในคลงั 

 



การปรบัปรงุการหยิบ (Picking Improvement) 

 การหยบิสนิคา้จากทีเ่กบ็ (Pick-from Storage) ในการหยบิสนิคา้ 
หวัใจคอืจะท าอยา่งไรถงึจะหยบิสนิคา้ไดร้วดเรว็และถูกตอ้ง การหยบิ
สนิคา้จากทีจ่ดัเกบ็มกัขึน้กบัวธิกีารจดัชัน้วางสนิคา้ตัง้แต่แรกวา่
ตอ้งการมรีปูแบบการหยบิอยา่งไร แต่ในการปรบัปรงุบางทเีรา
สามารถออกแบบใหพ้ืน้ในการหยบิเลก็ลงโดยการจดัคลงัสนิคา้เป็น
สว่นๆ เชน่ ทีเ่กบ็สนิคา้เป็นพาเลต็, ทีเ่กบ็สนิคา้เพือ่การหยบิเตม็ลงั, ที่
เกบ็สนิคา้ส าหรบัการหยบิไมเ่ตม็ลงั 



การปรบัปรงุผงัคลงัสินค้าและการออกแบบ 

 ในการจดัผงัคลงัสนิคา้ ผูบ้รหิารจะพบค าถามส าคญัวา่จะจดัเกบ็สนิคา้ไวท้ีใ่ดใน
คลงัสนิคา้ ซึง่การจดัเกบ็สนิคา้เหล่าน้ีสามารถมผีลกระทบต่อประสทิธผิลและ
ผลติภาพของแต่ละธุรกจิ คลงัสนิคา้ทีด่คีวรมกีารจดัผงัโดยมวีตัถุประสงคด์งัน้ี  
 สามารถเพิม่ความสามารถในการเกบ็สนิคา้ 
 ปรบัปรงุการไหลของสนิคา้ 
 ลดตน้ทุน  
 ปรบัปรงุการใหบ้รกิารลกูคา้ 
 ปรบัปรงุบรรยากาศการท างาน 



การปรบัปรงุผงัคลงัสินค้าและการออกแบบ 
การจดัผงัการจดัเกบ็สินค้าตามปริมาณความต้องการหยิบสินค้า  
(Volume-based Storage)  

 เป็นเทคนิคการจดัเกบ็สนิคา้ ทีม่คีวามตอ้งการสงูไวอ้ยูใ่กลก้บัประตเูขา้การ
จดัเกบ็แบบ Volume-based Storage นัน้จะชว่ยลดเวลาและระยะทางในการ
หยบิสนิคา้ แต่ขอ้เสยีคอืท าใหเ้กดิความแออดัในชอ่งทางเดนิทีเ่กบ็สนิคา้และท า
ใหเ้กดิ ความไมส่มดุลในการใชพ้ืน้ทีใ่นการจดัเกบ็สนิคา้ ส าหรบัจดัเกบ็แบบซุ่ม 
(Random Storage) นัน้ จะเป็นวธิทีีม่กีารใชป้ระโยชน์ของพืน้ทีจ่ดัเกบ็ไดท้ัว่ทัง้
คลงัสนิคา้ซึง่ จะชว่ยลดความแออดัของช่องทางเดนิลงไปได ้แต่ขอ้เสยีคอื ท าให้
เสยีเวลาในการหยบิสนิคา้มาก เน่ืองจากสนิคา้ทีม่กีารหยบิบ่อยนัน้ อาจมพีืน้ที่
จดัเกบ็ทีอ่ยูไ่กลจากประต ูเป็นตน้ 



การปรบัปรงุผงัคลงัสินค้าและการออกแบบ 

หลกัเกณฑใ์นการจดักลุ่มสินค้าท่ีจดัเกบ็ 3 ประเภท 

 สนิคา้ทีเ่ขา้กนัได ้(Compatibility) สนิคา้ทีเ่กบ็ไวใ้กลก้นัควรมคีวามกลมกลนืกนั
หรอืไมม่ขีอ้หา้มในการเกบ็ไวด้ว้ยกนั เชน่ ทีเ่กบ็ยาไมค่วรอยูใ่กลก้บัทีเ่กบ็ปุ๋ ย 
ทัง้น้ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดขององคก์ารอาหารและยาของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 สนิคา้ทีใ่ชป้ระกอบกนั (Complementarily) สนิคา้ทีม่กีารสัง่ควบคูก่นัควรเกบ็ไว้
ใกลก้นั เชน่ จอคอมพวิเตอรก์บัดสิไดรส ์โต๊ะและเกา้อี ้ฯลฯ 

 สนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยม (Popularity) โดยพจิารณาจากอตัราการหมนุเวยีนของ
สนิคา้คงคลงั หรอือตัราความตอ้งการสนิคา้ของลกูคา้ ซึง่สนิคา้ทีม่คีวาม
ตอ้งการมากสดุควรจดัเกบ็ไวใ้กลป้ระตทูางออกมากทีส่ดุ สว่นสนิคา้ทีม่คีวาม
เคลื่อนไหวน้อยควรจดัเกบ็ไวใ้นทีไ่กลออกไป 



การปรบัปรงุการใช้พืน้ท่ี (Space Utilization) 

 พืน้ทีเ่ป็นสว่นทีท่ าใหเ้กดิตน้ทุนสงูถงึ 25% ดงันัน้จงึเป็นการดทีีจ่ะมกีารพฒันา
ปรบัปรงุการใชพ้ืน้ที ่ตลอดจนการท าการ Re-slotting ดงันัน้ในการตรวจสอบพืน้
ทีว่า่มกีารใชพ้ืน้ทีท่ีเ่หมาะสมหรอืไม่ 

 พืน้ทีท่ีใ่ชง้าน = พืน้ทีท่ีใ่ช ้/ พืน้ทีท่ีเ่กบ็ทัง้หมด  
 เนื้อทีว่า่ง พจิารณา ความสงู และในแนวราบ 
 ความสงู = จะถกูใชพ้ืน้ทีใ่หม้ากทีสุ่ดหรอืเตม็เนื้อที ่
 แนวราบ = ตอ้งลดชอ่งทางเดนิของสนิคา้ไดน้้อย เทา่ทีจ่ะขนถ่ายล าเลยีงสนิคา้ไดส้ะดวก 

 ดงันัน้เราตอ้งรูว้า่ในชัน้เกบ็แต่ละชนิดมขีอ้ด/ีขอ้เสยี และมอีตัราสว่นพืน้ทีว่า่ง
เพยีงใด ในหลาย กรณีพบวา่เรามกัสญูเสยีพืน้ทีเ่หนือชัน้วางสนิคา้ไปดงันัน้ เรา
อาจใชช้ัน้ลอย (Mezzanine) ได ้หรอืในพืน้ทีท่ีอ่ยูเ่หนือประตทูีว่า่ง เราสามารถท า
เป็นชัน้เกบ็กลอ่ง หรอื พาเลต็ทีย่งัไมใ่ชง้านกไ็ด ้



การปรบัปรงุการใช้พืน้ท่ี (Space Utilization) 



การปรบัปรงุการใช้พืน้ท่ี (Space Utilization) 

 การจดัผงัคลงัสนิคา้จะมกีารน าโปรแกรมคอมพวิเตอรม์าชว่ยในการจดักลุ่มสนิคา้
โดยมปีระเดน็ในการพจิารณาดงัน้ี 
 สนิคา้ทีม่คีวามเคลื่อนไหวเรว็ทีส่ดุ ควรจดัเกบ็ไวใ้กลป้ระตทูางออกมากทีส่ดุ 

ซึง่จะชว่ยลดระยะทางและเวลาในการล าเลยีงสนิคา้ออก ในขณะทีส่นิคา้ทีม่ ี
ความเคลื่อนไหวชา้ทีส่ดุควรจดัเกบ็ไวใ้หไ้กลจากประตทูางออกมากทีส่ดุ 

 พืน้ทีส่ว่นทีเ่หลอืในคลงัสนิคา้ควรเกบ็สนิคา้บางอยา่ง เชน่ สนิคา้ทีต่อ้งมกีาร
ท าใหม ่หรอืส ารองไวส้ าหรบัสนิคา้ทีม่คีวามเคลื่อนไหวเรว็สว่นเกนิ 

 ควรออกแบบทางเดนิซึง่ชว่ยสนบัสนุนการเคลื่อนยา้ยของสนิคา้ใหม้ากทีส่ดุ 
 พืน้ทีจ่ดัเกบ็แต่ละสว่นควรจะออกแบบใหเ้หมาะสมกบัประเภทสนิคา้ และการ

หมนุ เวยีนของสนิคา้แต่ละประเภทซึง่จะดกีวา่การออกแบบใหร้องรบัการเกบ็
สนิคา้ทุกประเภท 



การปรบัปรงุการหยิบ (Picking Improvement) 

 จดัคลงัสนิคา้โดยใชห้ลกั Pareto และ ABC analysis โดยจดัเรยีงใหส้นิคา้ทีเ่ป็น 
A (Fast move) อยูใ่กลจุ้ดหยบิมากทีส่ดุ และเกบ็สนิคา้ทีเ่ป็น Slow move ไว้
ดา้นหลงั 



อปุกรณ์ท่ีใช้ในคลงัสินค้า 



พาเลท (Pallet) 

 พาเลท (Pallet) หรอืไมร้องรบัสนิคา้    เป็นอุปกรณ์ทีส่ าคญัอยา่งหน่ึงในการ
รวบรวมสนิคา้เพือ่การขนสง่ และขนถ่ายสนิคา้ ในปจัจุบนั  

 พาเลท็สว่นใหญ่จะท าจาก ไม ้กระดาษ พลาสตกิ โดยนอกจากจะใหค้วามสะดวก
รวดเรว็ในการขนสง่และขนถ่ายสนิคา้แลว้   ยงัสามารถลดความเสยีหายของ
สนิคา้   ประหยดัพืน้ทีใ่นการเกบ็สนิคา้ และยงัชว่ยท าใหก้ารจดัเกบ็สนิคา้เป็น
ระเบยีบสวยงามอกีดว้ย  โดยขนาดของพาเลท็น้ีจะเกีย่วพนัโดยตรงกบัอุปกรณ์
ในการขนสง่อื่นๆ เชน่ รถยก ( Forklift ) รถบรรทุก ตูข้นสง่สนิคา้  

 ขนาด Pallet ทีเ่หมาะสมและทีใ่ชก้นัมากใน US คอื 48 x 40 น้ิว (27% of all 
pallets) และ ขนาด Pallet ทีเ่หมาะสมและทีใ่ชก้นัมากใน Euro-Pallet คอื 1200 
x 800 mm 



Pallet 



ปัจจยัท่ีส าคญัในการวางสินค้าบน Pallet  

 น ้าหนกัของสนิคา้ เชน่ การวางแป้งในกระสอบ, ขา้วในกระสอบ, หรอืเมด็
พลาสตกิในกระสอบ เป็นตน้  

 ความสามารถในการเรยีงซอ้นกนั (ตามสภาพของการบรรจุภณัฑด์ว้ย เชน่ ความ
แขง็แรงของกลอ่ง)  

 ระดบัความปลอดภยัทีย่อมรบัไดใ้นทุกๆความสงูทีซ่อ้นกนั เพราะในหลายๆครัง้
พบวา่การซอ้นกนัมกัท าใหส้นิคา้ชัน้บนๆเอยีงออกมาซึง่อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายได ้ 

 ความสามารถในการยกพาเลต็ของอุปกรณ์ยกสนิคา้ต่อความสงูทีต่อ้งการ  

 ความสามารถในการรองรบัน ้าหนกัของพืน้ทีต่่อตารางเมตร  

 ระยะความสงูของตวัอาคาร 

 สภาพของพาเลต็ 



ระบบการจดัเกบ็สินค้า 
 การวางกองเป็นตัง้ (Block Stacking) 

 ชัน้วางพาเลต็แบบปรบัได ้(Adjustable pallet racking, APR) 

 ชัน้วางพาเลต็ชนิดความลกึหนึ่งพาเลต็ (Single-deep Pallet Rack/Selective Rack) 

 ชัน้วางพาเลต็ชนิดความลกึสองพาเลต็ (Double-deep Pallet Rack) 

 ชัน้วางพาเลต็ชนิดขบัรถเขา้เกบ็ (Drive-in Rack) 

 ชัน้วางพาเลต็ชนิดขบัรถผา่น (Drive-through Rack) 

 ชัน้วางพาเลต็ชนิดลาดเอยีง (Pallet Flow Rack/Gravity Flow Rack) 

 ชัน้วางพาเลต็ชนิดดนัไปดา้นหลงั (Push-back Rack) 

 ชัน้หมนุในแนวราบ (Horizontal Carousel) 

 ชัน้หมนุในแนวดิง่ (Vertical Carousel) 



การวางกองเป็นตั้ง (Block Stacking) 



ชัน้วางพาเลต็แบบปรบัได้  

 ชัน้วางพาเลต็ทีใ่ชก้นัแพรห่ลายมาก
ทีส่ดุ 

 ระบบน้ีเหมาะสมกบัทัง้สนิคา้คงคลงัที่
เคลื่อนทีร่วดเรว็และทีเ่คลื่อนทีไ่ดช้า้ 

 ประสทิธภิาพในการใชพ้ืน้ทีว่างพา
เลต็ใน APR สงูตัง้แต่ 90 ถงึ 95 
เปอรเ์ซน็ต ์



ชัน้วางพาเลต็ชนิดความลึกหน่ึงพาเลต็  

 ชัน้วางชนิดน้ีเป็นชัน้วางทีถู่กจดัวา่เป็นชัน้วาง
ทีม่คีวามหนาแน่นต ่า (Low Density) เน่ืองจาก
วางพาเลต็ไดแ้คห่นึ่งพาเลต็ต่อชอ่งและถูกรูจ้กั
ในชื่อของ 

 Selective Rack ชัน้วางชนิดนี้เป็นชนิดทีใ่ชก้นั
มาก ขอ้ดขีองชนิดน้ีคอืการเขา้ถงึสนิคา้ไดทุ้ก
ชิน้โดยงา่ย แต่ขอ้เสยีประการส าคญัคอืการ
สญูเสยีพืน้ทีบ่างสว่นเพือ่ใชเ้ป็นทางเดนิซึง่มอียู่
ประมาณ 50-60% ของพืน้ทีท่ ัง้หมด 



ช้ันวางพาเลต็ชนิดความลกึสองพาเลต็  

 ชัน้วางชนิดน้ีเป็นชัน้วางทีถู่กจดัวา่เป็น
ชัน้วางทีม่คีวามหนาแน่นต ่า (Low 

 Density) เชน่เดยีวกบัชัน้วางพาเลต็
ชนิดความลกึหน่ึงพาเลต็ แต่มกีารวาง
ในลกัษณะทีม่คีวามลกึเทา่กบัสองพา
เลต็ ดงันัน้จงึสามารถเกบ็สนิคา้ไดม้าก
ขึน้ทีด่ ู

 เหมอืนวา่จะมากกวา่ความลกึหนึ่งพา
เลต็ถงึ 2 เท่า 



ชัน้วางพาเลต็ชนิดขบัรถเข้าเกบ็  

 ชัน้วางชนิดนี้ถอืวา่เป็นการเกบ็ในแบบความหนาแน่นสงู (High-density Rack) 
ชัน้วางชนิดนี้เน่ืองจากรถสามารถวิง่เขา้ไปหยบิสนิคา้ได ้ดงันัน้ความลกึจงึ
สามารถเกบ็ไดม้ากกวา่สองตอนของพาเลต็ และอยา่งมากน่าจะไมเ่กนิ 20 พา
เลต็  

 ความสงูควรตอ้งสงูกวา่รถยกหรอืประมาณ 3-5 พาเลต็ในแนวตัง้  
 เน่ืองจากสามารถเกบ็ไดม้ากต่อหน่ึงชอ่งดงันัน้จงึควรจะเกบ็สนิคา้ชนิดเดยีวกนั 

มฉิะนัน้การน าสนิคา้เขา้ออกจะยุง่มาก  
 ความสงูสงูสดุทีแ่นะน าคอื 10 ถงึ 11 เมตร โดยมคีวามลกึจากแถวหน้าไปแถว

หลงัเท่ากบัหกพาเลต็จากแถวทีร่ถยกเขา้ถงึได ้หรอืสบิสองพาเลต็ถา้น าแถวหลงั
ชนกบัแถวหลงัอกีแถวหนึ่ง 

 การใชง้านชัน้วางชนิดนี้จะลกึเทา่ใดจงึควรจะเป็นไปตามปรมิาณการสัง่ของ
ลกูคา้ในคราวเดยีวกนัหรอืยกหมดภายในการค าสัง่ซือ้ไมเ่กนิสามค าสัง่ซือ้ 
 



ชัน้วางพาเลต็ชนิดขบัรถเข้าเกบ็  

Single Entry Drive In Rack Double Entry Drive In Rack 



ชัน้วางพาเลต็ชนิดขบัรถผา่นเข้าเกบ็ 

 ชัน้วางชนิดนี้ถอืวา่เป็นการเกบ็ในแบบความหนาแน่นสงู (High-density Rack) 
ชัน้วางชนิดน้ีม ีความคลา้ยกนักบัชัน้วางชนิดขบัรถเขา้เกบ็ โดยจุดทีแ่ตกต่างคอื
ชัน้วางชนิดนี้อนุญาตใหร้ถยกเขา้ออกไดส้องทาง ซึง่เป็นการเพิม่ความสามารถ
ในการเขา้ถงึ สนิคา้ไดเ้รว็ขึน้  



ชัน้วางพาเลต็ชนิดลาดเอียง  

 ชัน้วางชนิดน้ีถอืวา่เป็นชัน้วางชนิดทีเ่ป็นพลวตั (Dynamic Storage) อนั
เน่ืองมาจากตวัสนิคา้สามารถเคลื่อนตวัไปไดต้ามแรงโน้มถ่วง โดยผา่นลกูลอ้ หรอื
แทง่โลหะทรงกระบอกทีร่องรบัตวัพาเลต็และหมนุได ้ดงันัน้ตวัสนิคา้จะเคลื่อนทีต่าม
แรงโน้มถ่วงเน่ืองจากตวัชัน้วางจะเอยีงเลก็น้อยท าให ้เคลื่อนตวัแบบไหลลงมาได ้ 

 ชัน้วางแบบน้ีรองรบัสนิคา้ไดห้ลายความลกึของพาเลต็ และดว้ยการเขา้สนิคา้ทาง
หนึ่งและออกอกีทางหน่ึง (FIFO, First-In/First-Out) จงึเหมาะกบัสนิคา้ทีม่พีจิารณา
ตามอายขุองสนิคา้ เชน่ ไอศกรมี เป็นตน้  

 ชัน้วางแบบน้ีน้ีจะเหมาะกบัสนิคา้ทีม่อีตัราการ หมนุเวยีนของสนิคา้สงูและตอ้งเกบ็
คราวละมากๆ และมกัใชก้บัท่าเปลีย่นถ่ายสนิคา้, การคดัแยกสนิคา้ส าหรบัสนิคา้
ขนาดเลก็ (Case) 



ชัน้วางพาเลต็ชนิดลาดเอียง  

http://www.materialflow.com/index.cfm?mf=browse.showClass&partCatID=291&CName=Pallet Flow Racks


ชัน้วางพาเลต็ชนิดดนัไปด้านหลงั  

 เป็นชัน้วางชนิดทีเ่ป็นพลวตั (Dynamic Storage) โดยมชีนิดของการหยบิ: 
LIFO (Last-In-First-Out)ความสงูสงูสดุทีแ่นะน าคอื 10 ถงึ 11 เมตร และเหมาะ
กบัการเกบ็สนิคา้ประมาณ 3-10 พาเลต็ชัน้วางพาเลต็ชนิดดนัไปดา้นหลงั 
(Push-back Rack) 

 



ชัน้หมุนในแนวราบ (Horizontal Carousel) 

 เป็นชั้นวางสินคา้ท่ีสามารถหมุนไดใ้นแนวราบโดยทิศทางในการหมุนจะอยู่
ประมาณ 24 – 30 เมตร/นาที 

 ชั้นหมุนในแนวราบระหมุนไปทางซา้ย/ขวา ส่วนความสูงข้ึนอยูก่บัการออกแบบ
โดยปกติไม่ควรจะใหสู้งมากนั้นเพราะมิฉะนั้นจะตอ้งปีนบนัไดข้ึนไปหยบิสินคา้ 



ชัน้หมนุในแนวด่ิง (Vertical Carousel) 

 เป็นชั้นวางสินคา้ท่ีสามารถหมุนไดใ้นแนวด่ิง โดยชัน้หมนุชนิดนี้จะเสยีพืน้ที่
บนพืน้ของคลงัสนิคา้น้อยการชัน้หมนุในแนวราบเน่ืองจากจะเกบ็ในแนวสงูท า
ใหใ้ชพ้ืน้ทีโ่ดยรวมของคลงัสนิคา้คุม้คา่กวา่ 

 ขอ้เสยีของชัน้หมนุในแนวดิง่คอืราคาทีแ่พงเน่ืองจาก ชัน้หมนุทีห่มนุขึน้นัน้
จะตอ้งตา้นแรงโน้มถ่วงของโลกท าใหม้อเตอรต์อ้งมกี าลงัและชุดเกยีรท์ดที่
มากพอทีจ่ะรบัน ้าหนกัของสนิคา้และตวัโครงเหลก็ได ้



ชัน้หมนุในแนวด่ิง (Vertical Carousel) 



เครือ่งมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการขนถ่ายวสัด ุ
 เครือ่งล าเลยีง (Conveyor) เป็นเครือ่งมอืขนถ่ายทีท่ าการเคลื่อนยา้ยวสัดุ

แบบต่อเน่ือง 

 เครือ่งยกยา้ยต่างๆ (Crane Elevator Hoist Monorail) เป็นเครือ่งมอืยกวสัดุขึน้-
ลง ในทางดิง่และเคลื่อนยา้ยวสัดุเหนือหวัท างานไมต่่อเน่ือง 

 ยวดยานทีใ่ชใ้นงานอุตสาหกรรม (Industrial Vehicles) เป็นรถขนยา้ยวสัดุ หรอื
รถยกทีท่ าหน้างานบนพืน้ 

 ตูบ้รรจุ และอุปกรณ์รองรบัวสัดุ (Container and Support) ใชเ้ป็นทีร่วมวสัดุ
จ านวนมากเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นหน่วยใหญ่ เพือ่การขนถ่ายทีป่ระหยดั และ
ปลอดภยั 

 อุปกรณ์ชว่ยเสรมิต่างๆ (Auxiliary Equipment) เพือ่ท าหน้าทีเ่สรมิการขนถ่าย 
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากที ่



สายพาน (Conveyor) 

 สายพาน (Conveyors) ระบบสายพานเป็นสิง่ทีถู่กใชใ้นการเคลื่อน
วตัถุดบิจากจุดคงทีท่ีห่น่ึงไปยงัอกีทีห่น่ึง สายพานมหีลายประเภท 
โดยสว่นมากแลว้สายพานจะใชข้นสนิคา้ทีไ่มใ่ชพ่าเลต็ สายพาน
ประเภทพืน้ฐานทีส่ดุคอืสายพานแบบลกูกลิง้ตามแรงดงึดดู (gravity 
roll conveyors) สายพานเหล่าน้ีจะประกอบดว้ยลกูกลิง้ชุดหน่ึงทีเ่รยีง
กนัเอยีงเลก็น้อย เมือ่พาเลต็ถูกวางลงบนสายพาน พาเลต็จะไหลตาม
ลกูกลิง้ไปถงึจุดหยุดปลายทาง (หรอื ชนกบัพาเลต็ก่อนหน้านัน้) 



สายพาน (Conveyor) 



สายพานคดัแยกสินค้า (Sorting Conveyor) 

 สายพานคดัแยกสนิคา้: เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายทีม่กีารน ามาใชม้ากในศนูยก์ระจาย

สนิคา้และการคลงัสนิคา้ทีใ่ชว้ธิกีารขนถ่ายชนิดท่าขา้ม (Cross-dock) สายพานคดั

แยกเป็นอุปกรณ์ทีท่ างานรว่มกบัระบบคอมพวิเตอรโ์ดยจะตรวจสอบสนิคา้โดยใช้

เซนเซอรต์รวจจบัไมว่า่จะเป็นการอ่านจากรหสัแท่ง(Barcode) ทีเ่ป็น 1 มติ ิหรอื 2 

มติ ิทีบ่รรจุขอ้มลูมาก อุปกรณ์ชนิดน้ีเป็นกลจกัรทีส่ าคญัทีท่ าใหท้า่ขา้มหรอืศนูยค์ดั

แยกประสบความส าเรจ็ 



การเลือกใช้ยานพาหนะในคลงัสินค้า 

 การใชย้านพาหนะในแต่ละประเภทจะแตกต่างกนัตามราคาและวธิกีารจดัเกบ็/ยก
สนิคา้ตามความสงูและความแคบระหวา่งแถวของชัน้วางทีแ่บ่งเป็น 3 ระดบั
ดงัน้ีคอื 
 มาตรฐาน/กวา้ง (Wide) มากกวา่ 11 ฟุต 
 แคบ (Narrow) 8 ฟุต – 10 ฟุต 
 แคบมาก (Very Narrow) น้อยกวา่ 6 ฟุต 



Hand Pallet Truck 

 เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายทีใ่ชก้ารยกรว่มกบั
ระบบไฮดรอลคิ รถยกพาเลต็ดว้ยมอื เป็น
รถทีม่สีอ้มสองใบทีจ่ะสอดเขา้ชอ่งของพา
เลต็ได ้สอ้มเหล่าน้ีสามารถยกขึน้ไดด้ว้ย
ป ัม้มอืเพือ่ยกพาเลต็ใหล้อยจากพืน้ได ้
จากนัน้เรากส็ามารถลากรถยกไดด้ว้ยมอื
และน าพาเลต็ไปสง่ทีพ่ืน้ทีข่องคลงัสนิคา้
ตามทีต่อ้งการได ้รถยกพาเลต็ดว้ยมอืจะมี
ประโยชน์ส าหรบัการเคลื่อนทีใ่กล ้



รถยกพาเลต็ไฟฟ้า (Powered Pallet Truck) 

 จะคลา้ยคลงึกบัประเภทก่อนหน้า
น้ี แต่วา่จะท างานดว้ยแบตเตอรี ่
รถยกน้ีอาจจะควบคุมจากฐาน
หรอือาจจะมแีทน่ควบคุมหรอืทีน่ัง่
ทีพ่นกังานจะยนืหรอืนัง่ได ้



รถหวัลาก (Tow vehicle) 

 ใชส้ าหรบัการเคลื่อนทีแ่นวราบ
ระยะไกลๆ เราสามารถใชร้ถลากทีจ่งู
รถลาก (trailers)จ านวนหนึ่งได ้การ
ลากจงูแบบน้ีจะชว่ยลดจ านวนเทีย่วที่
ตอ้งเดนิทางได ้



Counterbalanced Truck (CB) 

 รถยกแบบมนี ้าหนกัถ่วงจะยกน ้าหนกัในชว่งดา้นหน้าของลอ้หน้า ดงันัน้เพือ่ทีจ่ะให้
สมดุล จะมกีารตดิตัง้น ้าหนกัถ่วงทีด่า้นทา้ยของเครือ่งจกัร ซึง่เป็นทีม่าของชื่อมนั
ดว้ย สว่นประกอบทีม่นี ้าหนกัเชน่เครือ่งยนตแ์ละแบตเตอรีก่จ็ะถกูวางไวใ้หอ้ยู่
ดา้นหลงัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าไดเ้พือ่ชว่ยถ่วงโมเมนตด์า้นหน้าน้ี 

 เครือ่งจกัรเหล่าน้ีจะมคีวามสามารถในการยกตัง้แต่ 1,000 กโิลกรมัจนถงึ 45,000 
กโิลกรมั โดยทีเ่ครือ่งขนาดใหญ่จะถกูใชส้ าหรบังานนอกคลงัสนิคา้ เชน่ การขนถ่าย
คอนเทนเนอร ์ 

 รถบรรทุกขนาดเลก็ทีม่คีวามสามารถในการยก 1,000-1,500 กโิลกรมั บางแบบจะมี
สามลอ้แทนทีจ่ะมสีีล่อ้ เพือ่ใหเ้คลื่อนทีไ่ดค้ลอ่งตวัขึน้ และแบบทีม่ขีนาดเลก็บาง
แบบจะถกูสรา้งมาเพือ่ควบคุมจากพืน้ดว้ย 



Counterbalanced Truck (CB) 



Counterbalanced Truck (CB) 



รถเอ้ือมหยิบ (Reach Truck ) 

 รถเอือ้มหยบิถกูออกแบบใหม้ขีนาดเลก็และเบากวา่รถถ่วงน ้าหนกัเพือ่ใหใ้ชง้าน
ไดใ้นพืน้ทีข่นาดเลก็ ดงันัน้จงึสามารถใชใ้นชัน้วางทีม่ขีนาดแคบได้ (Narrow 
Aisle) เมือ่ก าลงัหยบิหรอืก าลงัวางระวางสนิคา้ลง รถจะหนัหน้าไปยงัชัน้วาง
สนิคา้และตวัทีย่ดึพาเลต็งวงชา้งทีม่ลีกัษณะคลา้ยกรรไกรจะยืน่ออกไปได ้จงึ
สามารถหยบิในชัน้วางพาเลต็ลกึได ้

 ขดีความสามารถโดยทัว่ไปของรถเอือ้มหยบิคอืตัง้แต่น ้าหนกั 1,000 กโิลกรมัถงึ 
3,500 กโิลกรมั โดยมคีวามสงูทีย่กไดส้งูสดุ 11 เมตร 



รถเอ้ือมหยิบ (Reach Truck ) 



Turret Truck 

 เป็นรถขนถ่ายสนิคา้ทีส่ามารถยดืไดส้งู โดยปกตสิามารถเขา้ขนถ่ายสนิคา้โดย
ใชก้บัชัน้วางสนิคา้ทีช่ ัน้วางแคบมากๆได ้(Very Narrow Aisle) สอ้มทีใ่ชข้นจะ
อยูท่างดา้นขา้ง และถา้ใชก้ลบัดา้นไดโ้ดยสามารถขนไมว่า่จะเป็นทางซา้ยหรอื
ขวาของรถกไ็ดจ้ะเรยีกวา่เป็น Swing Mast และถา้ยดืไดจ้ะเป็น Swing Reach 
การขนสง่โดยปกตจิะรบัน ้าหนกัได ้ตัง้แต่ 1,000-2,500 กก.  

 Turret Truckจะยดืไดส้งูจงึใชเ้กบ็สนิคา้ในชัน้เกบ็ชนิดความหนาแน่นสงูได้ 
(High Density Storage) ดงันัน้เมือ่รถวิง่ในซอยแคบการบงัคบัจงึยาก ในทาง
ปฏบิตัมิกัท ารางหรอืใชเ้สน้ลวดเป็นอุปกรณ์น าทางเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัใน
การขบัเคลื่อน 
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Side Loader Truck 

 เป็นชนิดรถยกทีข่นถ่ายทางดา้นขา้ง จะใชส้ าหรบัวตัถุทีม่คีวามยากมากกวา่
สนิคา้ทัว่ไป เชน่ ไม,้ ทอ่น ้า, กระจก เป็นตน้ 

 รถเหล่าน้ีจะมเีสาโครงทีห่มนุได ้90 องศากบัทศิทางการเคลื่อนทีข่องรถ ความ
ยาวของระวางสนิคา้ทัว่ไปอาจยาวไดถ้งึ 6 ถงึ 7เมตร โดยขนถ่ายในแถวทางเดนิ
แคบระหวา่งชัน้สนิคา้ เพือ่ทีจ่ะเขา้ถงึระวางสนิคา้ทีว่างตามแนวขวางดา้นใดดา้น
หนึ่งของแถว รถเหลา่น้ีจะตอ้งเขา้ไปในแถวทางเดนิดว้ยกลไกเอือ้มหยบิหนัไป
ในแนวขวางของแถวทางเดนิ รถยกเหล่าน้ีมกัจะมขีนาดยาวและตอ้งมขีนาดแถว
ทางเดนิในแนวขวางกวา้งถงึ 7 เมตรเพือ่ใหส้ามารถเคลื่อนทีร่ะหวา่งแถว
ทางเดนิ 



Side Loader Truck 



เปรียบเทียบความต้องการพืน้ที่ส าหรับรถขนถ่าย 

 



เปรียบเทียบความต้องการพืน้ที่ส าหรับรถขนถ่าย 



พาหนะน าทางอตัโนมติั  
(Automated guided vehicles, AGVs) 

 พาหนะเหลา่น้ีเป็นรถบรรทุกพลงังานไฟฟ้าทีไ่มต่อ้งใชค้นขบั และควบคุมดว้ย
คอมพวิเตอร ์ 

 เราสามารถสง่ขอ้มลูต่างๆ ถงึ AGV ไดด้ว้ยสญัญาณคลื่นวทิย ุในขณะที่
สามารถน าทางรถบรรทุกไดห้ลายทาง วธิกีารหน่ึงคอืการฝงัสายไฟใตพ้ืน้ ซึง่จะ
มกีระแสไฟฟ้ากระแสสลบัทีส่รา้งสนามแมเ่หลก็รอบๆ สายไฟอยู ่อุปกรณ์จบั
สญัญาณบนพาหนะจะวดัพืน้เพือ่จบัสญัญาณวา่พาหนะเคลื่อนทีอ่อกจาก
เสน้ทางทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่นอกจากน้ียงัมรีะบบสมยัใหมค่อื ระบบน าทางดว้ย
เลเซอร ์พาหนะจะมอุีปกรณ์ตรวจจบัสิง่กดีขวางตดิตัง้อยูเ่พือ่ทีจ่ะหยดุไดถ้า้
ตรวจจบัพบคน รถบรรทุก หรอืสิง่กดีขวางอื่นๆ ในเสน้ทางของมนั 



พาหนะน าทางอตัโนมติั  
(Automated guided vehicles, AGVs) 



Automated Storage/Retrieval Systems 

 Automated Storage/Retrieval System (AS/RS) อุปกรณ์ประเภทน้ีมกัใชใ้นการ
ขนยา้ยวสัดุ โดยการน าวสัดุไปเกบ็ (store) และน าวสัดุออกมา (retrieve) แบบ
อตัโนมตั ิจากทีจ่ดัเกบ็ประเภทหิง้จดัเกบ็ (storage rack) โดยมตี าแหน่ง/บรเิวณที่
เครือ่ง AS/RS มารบัวสัดุไปจดัเกบ็ (pickup station) และจุดทีน่ าวสัดุจากหิง้
จดัเกบ็ไปสง่เมือ่วสัดุนัน้ถกูเรยีกใช ้(deposit station) อยา่งชดัเจน 



 อุปกรณ์แบบ AS/RS เหมาะกบังานทีต่อ้งการการจดัเกบ็และเรยีกใชว้สัดุ
หลากหลายแบบ ในหิง้จดัเกบ็ทีห่นาแน่นมากๆ  

 การเลอืกใชอุ้ปกรณ์แบบ AS/RS ขึน้อยูก่บัความหนาแน่นของพืน้ทีจ่ดัเกบ็ 
ความถีใ่นการจดัเกบ็และเรยีกใชว้สัดุ โดยจะมทีัง้แบบ 
 ใช ้AS/RS เครือ่งเดยีวต่อการจดัเกบ็ 1 ช่องทาง (aisle)  
 ใช ้AS/RS เครือ่งเดยีวต่อการจดัเกบ็หลายชอ่งทาง หรอืใช ้AS/RS หลายเครือ่งในการ

จดัเกบ็ 1 ชอ่งทาง 

 ปจัจยัทีม่ผีลต่อความสามารถในการจดัเกบ็และเรยีกใชข้องอุปกรณ์แบบ AS/RS 
จะพจิารณาจากลกัษณะโครงสรา้งของหิง้ทีใ่ชจ้ดัเกบ็ ความเรว็ในการเคลื่อนของ
อุปกรณ์ AS/RS ทัง้ในแนวดิง่และแนวราบ 
 

Automated Storage/Retrieval Systems 



Unit load AS/RS 
Storage Structure 

S/R Machine 

Storage Module 

Pickup-and-deposit Station 



ระบบ Bar Code และการประยกุตใ์ช้ในคลงั 
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การวางแผนเลือกท่ีตัง้ของคลงัสินค้า 



การวางแผนเลือกท่ีตัง้ของคลงัสินค้า 
 การวางแผนการจดัตัง้คลงัสนิคา้นัน้ ประกอบไปดว้ยการตดัสนิใจเกีย่วกบัสถานทีต่ ัง้ 

จ านวน และขนาดของคลงัสนิคา้ รวมถงึแหล่งทีม่าของวตัถุดบิ (ผูข้ายสนิคา้) และ
การก าหนดกลุม่ลกูคา้ทีจ่ะใหบ้รกิารสง่หรอืกระจายสนิคา้จากคลงัสนิคา้ 

  การเลอืกสถานทีต่ ัง้คลงัสนิคา้นัน้อาจท าโดยมจีุดมุง่เน้นเพือ่ใหป้ระหยดัคา่ใชจ้า่ย
มากทีส่ดุหรอืเพือ่ใหเ้กดิผลก าไรมากทีส่ดุ  

 การวางแผนการจดัตัง้คลงัสนิคา้น้ีมคีวามส าคญัเป็นอยา่งมากต่อประสทิธภิาพของ
ระบบ Logistics โดยรวม เน่ืองจากเป็นการตดัสนิใจทีม่ผีลกระทบต่อประสทิธภิาพ
และตน้ทุนในสว่นอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ตน้ทุนวตัถุดบิ เสน้ทาง ระยะเวลา และ
ตน้ทุนในการขนสง่ทัง้จากผูข้ายสนิคา้มายงัคลงัสนิคา้และจากคลงัสนิคา้ไปยงัลกูคา้ 

  การวางแผนการจดัตัง้คลงัสนิคา้นัน้จะพจิารณาจากปจัจยั 2 สว่นทีส่ าคญัไดแ้ก่ 
ปจัจยัทีเ่ป็นขอ้จ ากดั และปจัจยัดา้นกลยทุธก์ารแขง่ขนั 
 



การวางแผนเลือกท่ีตัง้ของคลงัสินค้า 

ปัจจยัท่ีเป็นข้อจ ากดั 
 ปจัจยัทีเ่ป็นขอ้จ ากดั ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจ เน่ืองมาจากขอ้จ ากดั

ต่างๆเชน่ 

 ปจัจยักระทบจากการเมอืงและขอ้จ ากดัทางดา้นภาษอีากร 

 ปจัจยัทางดา้นสิง่แวดลอ้ม  

 ปจัจยัทีม่ผีลมาจากระบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ระบบไฟฟ้า, ระบบพลงังานไฟฟ้า
ส ารอง, เสน้ทางการขนสง่ทีเ่หมาะสม (เขา้/ออกสะดวก)  



การวางแผนเลือกท่ีตัง้ของคลงัสินค้า 

ปัจจยัด้านกลยทุธก์ารแข่งขนั  
 ปจัจยัดา้นทรพัยากร เชน่ แรงงานทอ้งถิน่ผูเ้ชีย่วชาญ หรอืการเขา้ถงึระบบขนสง่

หรอืผูใ้หบ้รกิารขนสง่ของคูค่า้ทีส่ าคญั  

 ปจัจยัดา้นขนาดของคลงัสนิคา้ โดยพจิารณาจากความตอ้งการพืน้ทีส่ าหรบั
กจิกรรมต่างๆ ในคลงัสนิคา้ เพือ่รองรบัการขยายตวัของบรษิทั  

 ปจัจยัดา้นระยะทางในการขนสง่ โดยพจิารณาการขนสง่จากผูส้ง่มอบมาที่
คลงัสนิคา้ และจากคลงัสนิคา้ไปยงัลกูคา้ 

 ปจัจยัดา้นการเลอืกทีจ่ะซือ้/สรา้ง/เชา่ การใหซ้ือ้/สรา้ง/หรอืเชา่เป็นเรือ่งของใน
ระดบักลยุทธท์ีม่ผีลกระทบต่อ สมรรถนะของบรษิทั  

 ปจัจยัดา้นจ านวนของคลงัสนิคา้ 
 



การเลือกท าเลท่ีตัง้โดยใช้วิธีการถ่วงน ้าหนัก 

 เป็นวธิกีารทีส่ามารถน ามาชว่ยประกอบในการพจิารณาปจัจยัทีม่ผีลกระทบอื่นๆขัน้สดุทา้ยใน
การเลอืกทีต่ ัง้ได ้โดยวธินีี้สามารถน ามาใชพ้จิารณาเพือ่เลอืกเชา่คลงัสนิคา้ไดเ้ชน่ โดยการ
พจิารณาแบบถ่วงน ้าหนกันี้เป็นการพจิารณาในเชงิคุณภาพ (Qualitative decision) ประกอบ
กบัการพจิารณาตน้ทุนและสถานทีต่ ัง้ก่อนหน้าน้ี โดยจะใหค้วามส าคญัของปจัจยัดงัต่อไปน้ี 
 ยานพาหนะทีใ่ชใ้นการขนสง่ : ประเภท  ขนาด คุณภาพ ปรมิาณขนสง่ 
 แรงงาน : ปรมิาณ  คา่แรง  ฝีมอื ทกัษะ  
 เขตอุตสาหกรรม : ความใกล ้ไกล แหล่งชุมชน สิง่แวดลอ้ม ศกัยภาพในการขยายพืน้ที ่ 
 สาธารณูปโภค : ไฟฟ้า น ้า โทรศพัท ์ไปรษณยี ์ อนิเทอรเ์นต ธนาคาร 
 คมนาคม : ความสะดวก จ านวนเสน้ทาง สภาพถนนหนทาง 
 ตน้ทุนต่างๆ : คา่แรงก่อสรา้ง  ดอกเบีย้  ภาษ ีคา่แรง  

 เมือ่ท าการเปรยีบเทยีบแลว้ เราจะตดัสนิใจเลอืกท าเลทีต่ ัง้ทีม่คีะแนนรวมมากทีสุ่ด 

 



การเลือกท าเลท่ีตัง้โดยใช้วิธีการถ่วงน ้าหนัก 

ล าดบั ปัจจยั น ้าหนัก คะแนน 
ผลรวม 

(น ้าหนักxคะแนน) 
1 การอยูใ่กลต้ลาด : คา่ขนสง่ทีถู่กลง A B A x B 
2 การอยูใ่กลแ้หลง่วตัถุดบิ : คา่ขนสง่ทีถู่กลง       
3 เน้ือที ่ (เพือ่เพยีงพอต่อความตอ้งการ  และ สามารถขยายได้

เพยีงพอกบัความตอ้งการในอนาคต 
      

4 การขนถ่ายกบัคลงัสนิคา้อืน่ๆ (Consolidation)       
5 การคมนาคมขนสง่สะดวก       
7 ระบบสาธารณูปโภคพรอ้ม       
8 สิง่แวดลอ้มโดยรอบ       
9 การถ่ายเทของเสยี       

10 กฎหมายและภาษ ี       

11 ทีต่ัง้เหมาะสม       
12 ราคาเหมาะสม (เชา่, ซือ้)       
  คะแนนรวม       



การเลือกท าเลท่ีตัง้โดยใช้วิธีการหาจดุศนูยก์ลาง 

 วธิกีารหาจุดศนูยก์ลาง (Center of Gravity Method) เป็นเทคนิคใชเ้พือ่หาท าเล
ทีต่ัง้ทีด่ทีีส่ดุส าหรบัจุดการกระจายจุดเดยีว แต่บรกิารพืน้ทีห่ลายแหง่  

 วธิจีุดศนูยถ์่วง หรอืจุดกลางแกนหมนุ ซึง่เป็นเทคนิคทีจ่ะชว่ยหาต าแหน่งที่
เหมาะสมเสมอืนเป็นศนูยก์ลางรวมของการกระจายในพืน้ที่ และท าใหส้ามารถลด
การกระจายของตน้ทุนในการผลติลงได ้ 

 วธิขีองจุดศนูยก์ลางจะรวบรวมขอ้มลูดา้นตลาดปรมิาณสนิคา้ทีส่ง่ไปยงัตลาดและ
ราคาคา่ขนสง่เป็นการพจิารณาหาคา่ใชจ้า่ยทีต่ ่าทีส่ดุจากศนูยก์ลาง 

 เหมาะกบัการหาท าเลทีต่ ัง้ของศนูยก์ระจายสนิคา้ 



 

การเลือกท าเลท่ีตัง้โดยใช้วิธีการหาจดุศนูยก์ลาง 



การเพ่ิมประสิทธิภาพภายในคลงัสินค้า 



แนวทางท่ี 1 : การลดภาระสินค้าท่ีผ่านคลงัสินค้า 

• อาศยัวธิกีาร Drop-Shipping หรอืการวางแผนจดัหาวตัถุดบิจากซพัพลายเออร ์
หรอื การวางแผนการผลติของโรงงาน ใหเ้สรจ็ทนัการใชง้าน หรอืสง่มอบ  

• จดัเกบ็ทีซ่พัพลายเออรห์รอืทีโ่รงงาน แทนการเกบ็ทีค่ลงัสนิคา้ วธิกีารนี้ถอืวา่
เป็นวธิกีารทีด่ทีีส่ดุต่อบรษิทั เพราะท าใหบ้รษิทัไมต่อ้งมภีาระดา้นงาน คลงัสนิคา้
แต่อยา่งใด และท าใหต้น้ทุนโลจสิตกิสโ์ดยรวมลดลง  

• กรณีน้ี บรษิทัจะตอ้งมกีารวางแผนดา้นการจดัหา การผลติ และการสง่มอบทีด่ี
เยีย่ม วธิกีารน้ีโดยสว่นมากจะน ามาใชก้บัสนิคา้ จ าพวกสัง่ผลติ  

การเพ่ิมประสิทธิภาพภายในคลงัสินค้า 



แนวทางท่ี 2 : การส่งผา่นสินค้าเข้าคลงัแบบ Cross-Docking  

• วธิ ีCross-Docking เป็นวธิกีารทีส่นิคา้จะถกูสง่เขา้มาในคลงัสนิคา้เป็นระยะเวลา
สัน้ๆ เพือ่ล าเลยีงขึน้รถขนสง่รว่มกบัสนิคา้อื่นๆ ทีอ่าจมกีารสง่เขา้มาใน
ระยะเวลาไลเ่ลีย่กนั โดยมากชว่งระยะเวลาน้ีจะน้อยกวา่ 1 วนั เป็นเพยีง "สนิคา้
สง่ผา่นคลงั" เท่านัน้  

• ท าใหค้ลงัสนิคา้ไมต่อ้งมกีารจดัเกบ็ และรองรบัปรมิาณสนิคา้ไดม้ากขึน้ ผลติ
ภาพการท างานของคลงัสงูขึน้  

• อยา่งไรกต็ามวธิกีารน้ีมคีวามยาก คอื จะตอ้งมกีารประสานขอ้มลูดา้นสนิคา้ขา
เขา้และขาออกจากคลงั จากตน้ทางถงึปลายทาง พรอ้มๆ กนัในเวลาเดยีวกนั 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพภายในคลงัสินค้า 



แนวทางท่ี 3 : พิจารณายบุรวมคลงัสินค้า 

• ใหเ้หลอืเพยีงแหง่เดยีวหรอืน้อยลง ใหเ้ป็นลกัษณะของศนูยร์วบรวมและกระจาย
สนิคา้  

• โดยเลอืกท าเลทีต่ ัง้ของคลงัสนิคา้ใหมท่ีส่ะดวกและประหยดัในการรวบรวมสนิคา้
จากแหลง่ผลติหรอืโรงงานต่างๆ และงา่ยต่อการกระจายสนิคา้ไป สูล่กูคา้หรอื
แหลง่บรโิภค  

• การพจิารณายบุรวมคลงัสนิคา้น้ี จะสง่ผลดตี่อบรษิทั ทัง้ในแงข่องการบรหิาร
จดัการสตอ็ก การจดัการคลงัสนิคา้ในภาพรวม และทีส่ าคญัลดตน้ทุนโลจสิตกิส์
โดยรวมไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้มกีจิกรรมทีช่ว่ยเพิม่มลูคา่ของ
สนิคา้เขา้ไป เชน่ การตดิฉลากสนิคา้ การตรวจเชค็คุณภาพสนิคา้ การประกอบ
สนิคา้ขัน้สดุทา้ย หรอื การแบง่ถ่ายและบรรจุสนิคา้ 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพภายในคลงัสินค้า 



แนวทางท่ี 4 : การปรบัเปล่ียนรปูแบบในการจดัเกบ็สินค้า 
• จากแบบ Random หรอืแบบทีไ่มไ่ดร้ะบุต าแหน่งทีต่ัง้ของสนิคา้ชดัเจน มาเป็นการ

จดัเกบ็สนิคา้แบบ โซน ABC หรอื แบบทีก่ าหนดต าแหน่งทีต่ัง้ของสนิคา้  ตามล าดบั
ความส าคญัเชงิปรมิาณเขา้ออก หรอืลกัษณะการใชง้านคลงัสนิคา้  

• ตวัอยา่งเชน่ สนิคา้ทีม่ปีรมิาณเขา้ออกคลงับอ่ยๆ เป็นจ านวนมากๆ ถอืวา่เป็นกลุม่สนิคา้ 
A จะถูกก าหนดโซนในการจดัเกบ็ทีใ่กลป้ระตเูขา้ออกมากทีส่ดุ เนื่องจากจ าเป็นตอ้ง
ปฏบิตังิานเป็นประจ า สว่นสนิคา้ทีม่ปีรมิาณเขา้ออก และจ านวนน้อยลงมา ถอืวา่เป็น
กลุม่สนิคา้ B C และD ตามล าดบั ซึง่จะก าหนด โซนในการจดัเกบ็ทีไ่กลออกไป และตอ้ง
เสยีเวลาและระยะทาง ในการปฏบิตังิานน าสนิคา้เขา้ไปเกบ็และหยบิออกมามากขึน้
ตามล าดบั  

• การปรบัเปลีย่นรปูแบบในการจดัเกบ็สนิคา้ภายในคลงัเชน่นี้ สง่ผลใหป้ระสทิธภิาพใน
การใชพ้ืน้ทีภ่ายในคลงัสงูขึน้ และท าใหก้ารบรหิารควบคุมสต๊อกภายในคลงังา่ยขึน้ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพภายในคลงัสินค้า 



แนวทางท่ี 5 : การเลือกวิธีการหยิบสินค้าท่ีเหมาะสม  

• โดยสามารถเลอืกวธิกีารหยบิสนิคา้ไดห้ลากหลายรปูแบบ ซึง่แต่ละแบบอาจท า
ใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพสงูเพิม่ขึน้ได ้วธิกีารหยบิสนิคา้ทีนิ่ยมกนัมดีงัน้ี 
• มอบหมายใหผู้ห้ยบิสนิคา้ในแต่ลออเดอรด์ าเนินการเพยีงคนเดยีว มขีอ้ดคีอื สนิคา้ในแต่ละออเดอร์

มผีูร้บัผดิชอบดแูลโดยตรง อาจชว่ยลดปญัหาเรือ่งออเดอรไ์มค่รบหรอืผดิพลาดไดด้ยีิง่ขึน้ แต่มี
ขอ้เสยีตรงทีต่อ้งใชเ้วลาในการด าเนินการมาก และในบางกรณีกจ็ าเป็นจะตอ้งใชพ้นกังานที่
เกีย่วขอ้งเป็นจ านวนมากเชน่กนั โดยเฉพาะในกรณีทีม่อีอเดอรใ์นเวลาเดยีวกนัครัง้ละมากๆ  

• มอบหมายใหผู้ห้ยบิสนิคา้หยบิสนิคา้เป็น Batch กลา่วคอื ผูห้ยบิสนิคา้คนหนึ่งๆ ท าการหยบิสนิคา้
ในแต่ละครัง้เพือ่หลายๆ ออเดอร ์วธิกีารหยบิสนิคา้แบบนี้มขีอ้ดแีละขอ้เสยี ตรงกนัขา้มกบัแบบแรก 
และนิยมใชก้บัคลงัสนิคา้ขนาดใหญ่ทีม่รีายการสนิคา้ในแต่ละออเดอรไ์มม่ากนกั และใหค้วามส าคญั
กบัเรือ่งของรอบระยะเวลาและออเดอรท์ีด่ าเนินการในแต่ละวนัเป็นส าคญั  

การเพ่ิมประสิทธิภาพภายในคลงัสินค้า 



แนวทางท่ี 5 : การเลือกวีธีการหยิบสินค้าท่ีเหมาะสม  
• การหยบิสนิคา้ในลกัษณะโซน การหยบิวธินีี้จะมกีารมอบหมายผูห้ยบิไวใ้นลกัษณะโซน

สนิคา้อยา่งชดัเจน เมือ่มอีอเดอรส์นิคา้ทีต่อ้งท าการหยบิ รายการสนิคา้จะถกูหยบิโดยผู้
หยบิในแต่ละโซน และเมือ่ไดจ้ านวนครบตามออเดอรแ์ลว้ สนิคา้ทีห่ยบิมาจะตอ้งถกูน ามา
คดัแยกและบรรจภุณัฑเ์พือ่เตรยีมสง่มอบอกีทอดหนึ่ง วธิกีารหยบิแบบนี้มขีอ้ดตีรงทีก่าร
หยบิแต่ละครัง้มคีวามรวดเรว็มาก เนื่องจากผูห้ยบิมคีวามเชีย่วชาญและช านาญในโซน
นัน้ๆ อยูแ่ลว้ แต่จะมขีอ้ดอ้ยตรงทีจ่ะตอ้งมกีารด าเนินกจิกรรมคลงัสนิคา้เพิม่เตมิในสว่น
ของการคดัแยกสนิคา้ และเตรยีมสนิคา้ในภายหลงั  

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพภายในคลงัสินค้า 



แนวทางท่ี 6 : ท าการปรบัเปล่ียนพืน้ท่ีการใช้สอย และพืน้ท่ีจดัเกบ็ภายใน
คลงัสินค้า 

 โดยอาจเริม่จากการท า 5ส ก่อน ไดแ้ก่  
◦ การสะสางสตอ็ก หรอืวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีไ่มไ่ดก้่อประโยชน์แลว้ออกจาก
คลงัสนิคา้ 

◦ การท าความสะอาดภายในคลงัสนิคา้ใหส้ามารถใชง้านไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ 
และลดความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุภายในคลงัสนิคา้ได ้

◦ การเพิม่ความสะดวกในการเคลือ่นยา้ยสนิคา้เขา้ออกภายในคลงัสนิคา้ 
โดยการจดัระเบยีบเสน้ทางคมนาคมภายในคลงั รวมถงึการตเีสน้แบง่เสน้
จราจรภายในคลงัอยา่งชดัเจน  

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพภายในคลงัสินค้า 



แนวทางท่ี 6 : ท าการปรบัเปล่ียนพืน้ท่ีการใช้สอย และพืน้ท่ีจดัเกบ็ภายใน
คลงัสินค้า 

• การดแูลในเรือ่งสขุลกัษณะภายในคลงัสนิคา้ เชน่ ชอ่งลม ชอ่งแสง ปญัหาเรือ่ง
ความชืน้ ฝุน่ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิปญัหา ทัง้ในดา้นสขุภาพของพนกังาน และ
ประสทิธภิาพการท างานและการจดัเกบ็สนิคา้ภายในคลงัสนิคา้ 

• สดุทา้ยเป็นการสรา้งอุปนิสยัทีด่ใีนการท างานภายในคลงัสนิคา้ เชน่ การออก
กฎระเบยีบขอ้หา้มต่างๆ ในการปฏบิตังิานภายในคลงัสนิคา้ ไมว่า่จะเป็นการหา้ม
ขบัรถยกดว้ยความเรว็สงู หรอื การ กลบัรถยกภายในชอ่งเกบ็สนิคา้ การหา้มขึน้ลง
สนิคา้นอกบรเิวณขึน้ลง การหา้มวางสนิคา้ตรงบรเิวณประตขูึน้ลงสนิคา้ เป็นตน้ 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพภายในคลงัสินค้า 



แนวทางท่ี 7 : การปรบัปรงุขบวนการท างานภายในคลงัสินค้า  

• ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ รวดเรว็ขึน้ ไมว่า่จะเป็นขัน้ตอนการรบัและตรวจเชค็นบั
สนิคา้, การน าสนิคา้เขา้บรเิวณหรอืชัน้จดัเกบ็สนิคา้, การดแูลสนิคา้ขณะจดัเกบ็
ใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่ ีไมเ่สือ่มสภาพ หรอืเสยีหาย, การหยบิสนิคา้ทีจ่ดัเกบ็ออกมา
ใชห้รอืเตรยีมสง่ มอบ, การคดัแยกและเตรยีมสนิคา้เพือ่จดัสง่, การบรรจุหบีหอ่
หรอื ตดิป้ายตราสนิคา้ต่างๆ ส าหรบัสง่มอบและสง่ออก  

• น าวธิกีารคดิตน้ทุนแบบกจิกรรม ทีนิ่ยมเรยีกกนัวา่ Activity-Based Costing มา
ประเมนิตน้ทุนในแต่ละกจิกรรม และประเมนิกจิกรรม หรอืการปฏบิตังิานต่างๆ 
ภายในคลงัสนิคา้กจิกรรมใดทีช่ว่ยสรา้งหรอืเพิม่มลูคา่ ซึง่จะสามารถท าใหก้าร
ท างานของคลงัสนิคา้ต่างๆ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลดขีึน้ 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพภายในคลงัสินค้า 



แนวทางท่ี 8 : การประยกุตใ์ช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบังานคลงัสินค้า  

• การใชร้ะบบเทคโนโลยฯี เขา้ชว่ยในการปฏบิตังิานดา้นคลงัสนิคา้  ทีส่ าคญัไดแ้ก่
ระบบบารโ์คด้  

• การน าระบบบารโ์คด้มาใชก้บัคลงัสนิคา้จะสามารถใชไ้ดใ้นหลายๆ จุด ไดแ้ก่ การ
รบัและสง่สนิคา้เขา้ออกจากคลงั การจดัระบบเกบ็สนิคา้ภายในคลงั และการตรวจ
นบัสนิคา้ภายในคลงั เป็นตน้  

• ใชร้ะบบบารโ์คด้ในการระบุตวัสนิคา้และบรรจุภณัฑเ์พือ่ขนยา้ย และจดัเกบ็ 
สามารถลดปญัหาภายในคลงัสนิคา้ เชน่ขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากพนกังานตรวจนบั 
รบัสง่สนิคา้  

การเพ่ิมประสิทธิภาพภายในคลงัสินค้า 



แนวทางท่ี 8 : การประยกุตใ์ช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบังานคลงัสินค้า  

• นอกจากนัน้ ยงัชว่ยใหก้ารท างานดา้นเอกสาร และการตรวจเชค็ ตรวจนบัต่างๆ 
ภายในคลงัสนิคา้สามารถท าไดร้วดเรว็ขึน้ และชว่ยใหข้อ้ผดิพลาดต่างๆ ทีเ่กดิจาก
การป้อนขอ้มลูดว้ยคนสามารถลดลงได ้ 

• นอกเหนือจากระบบบารโ์คด้แลว้ ปจัจุบนัยงัมรีะบบ RFID ซึง่เป็นระบบทีม่กีาร
ท างานและสามารถใชป้ระโยชน์คลา้ยคลงึกบัระบบบารโ์คด้ แต่อาศยัคลื่นวทิยแุทน
คลื่นแสง และสามารถอ่านขอ้มลูในระยะไกลโดยไมจ่ าเป็นตอ้งสมัผสัสนิคา้)  

การเพ่ิมประสิทธิภาพภายในคลงัสินค้า 



แนวทางท่ี 9 : การประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีการส่ือสารส าหรบังานคลงัสินค้า
ด้วยระบบ Electronic Data Interchange (EDI)  
• เป็นระบบแลกเปลีย่นและสง่ขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
• การประยกุตใ์ชร้ะบบ EDI น้ีจะท าใหก้ารรบัและสง่มอบสนิคา้จากซพัพลายเออร ์
และลกูคา้ สามารถท าไดร้วดเรว็ ทีส่ าคญัสามารถเตรยีมการต่างๆ ทัง้ในเรือ่ง
ของพืน้ที ่อุปกรณ์ และพธิกีารรบัสง่สนิคา้ต่างๆ ไดล้่วงหน้า  

• นอกจากนัน้ ยงัชว่ยลดขัน้ตอน และขอ้ผดิพลาดต่างๆ ของการรบัและสง่มอบ
สนิคา้ เอกสารต่างๆ มคีวามถกูตอ้งและรวดเรว็ยิง่ขึน้ การตรวจทานต่างๆ 
สามารถท าไดง้า่ยและคลอ่งตวัมากขึน้ สง่ผลใหต้น้ทุนและประสทิธภิาพดา้นเวลา
รบัและสง่มอบสนิคา้ดขีึน้ 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพภายในคลงัสินค้า 



แนวทางท่ี 10 : ปรบัปรงุอปุกรณ์ในคลงัสินค้าให้เหมาะสม 

• จดัหาอุปกรณ์ขนถ่ายวสัดุ หรอื อุปกรณ์ขนยา้ยทีเ่หมาะสม  

• ปรบัเปลีย่นระบบการจดัเกบ็ และระบบการขนยา้ยโดยใชพ้าเลท หรอืกระดานรอง  

• วธิกีารนี้จะท าใหก้ารท างานของคลงัสนิคา้สะดวก และรวดเรว็ยิง่ขึน้ การน าของขึน้
และลง ไมว่า่จะเป็นในชว่งของการรบัสนิคา้เขา้คลงั หรอืการน าสนิคา้ออกมาจาก
บรเิวณจดัเกบ็ รวมถงึการยกสนิคา้ขึน้รถบรรทุกสามารถท าไดง้า่ย และรวดเรว็
ยิง่ขึน้ 

• สง่ผลใหป้ระสทิธภิาพดา้นเวลา และรอบของการปฏบิตังิานดขีึน้ ผลติภาพของคลงั
สงูขึน้ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพภายในคลงัสินค้า 



แนวทางท่ี 11 : ลดภาระต้นทนุคลงัสินค้าในบางกรณี 

• โดยการปรบัเปลีย่นจากการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัตนเอง ซึง่ใชเ้ป็นสถานที่
จดัเกบ็วตัถุดบิ ชิน้สว่นการผลติ และสนิคา้ มาเป็นการเชา่สถานที ่หรอื 
คลงัสนิคา้ภายนอก 

• การด าเนินการเชน่น้ีจะสง่ผลดใีนหลายๆ ดา้น ไดแ้ก่ การลดตน้ทุนจมทีห่มดไป
กบัคลงัสนิคา้ การรบัทราบตน้ทุนการจดัเกบ็หรอืตน้ทุนดแูลจดัเกบ็สนิคา้ต่อ
หน่วยไดช้ดัเจนแมน่ย าขึน้ และทีส่ าคญัท าใหอ้งคก์รแบกรบัภาระเรือ่ง คนงาน 
และความเสีย่งต่างๆ น้อยลง  

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพภายในคลงัสินค้า 



การขนส่ง 

กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 205 



หวัข้อการอบรม 

 ประเภทของการขนสง่ 
 การตดัสนิใจดา้นการขนสง่ 
 ปจัจยัทีม่ผีลต่อตน้ทุนการขนสง่ 
 ตน้ทุนของผูป้ระกอบการขนสง่ 
 ตน้ทุนของการขนสง่ทางถนนในกรณีท าเอง และ ว่าจา้ง 
 การเพิม่ประเสทิธภิาพและลดตน้ทุนการขนสง่ 

 
 

 
 



ประเภทของการขนส่ง 

 รปูแบบของการขนสง่แบบดัง้เดมิ แบง่เป็น 5 ประเภท คอื รถไฟ ถนน ทาง
น ้า-ทางทะเล ทางทอ่ และทางอากาศ 

 Multimodal Transport เป็นการผสมผสานการขนสง่สนิคา้ จากทีห่นึ่งทีใ่ด 
(One Point) หรอืจากประเทศหน่ึงประเทศใด ไปสูอ่กีทีห่นึ่งหรอือกีประเทศ
หน่ึงซึง่เป็นอาณาบรเิวณทีเ่ป็นจุดพบสดุทา้ย (Interface Final Point) โดยใช้
รปูแบบการขนสง่ตัง้แต่ 2 รปูแบบขึน้ไป ภายใตก้ารบรหิารจดัการของผูข้นสง่
รายเดยีว และมสีญัญาขนสง่ฉบบัเดยีวหรอืเป็นวธิกีารขนสง่สนิคา้แบบ
เบด็เสรจ็ทีค่รอบคลุมการขนสง่ทุกประเภท โดยผูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีว 
ในการสนองความตอ้งการของกระบวนการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลจสิตกิส ์
โดย Multimodal Transport เป็นการผสมผสานการขนสง่สนิคา้ เชน่ ทางถนน 
ทางรถไฟ ทางน ้า     
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ข้อดี/ข้อเสียของการขนส่งทางรถไฟ  

 เป็นวิธีการประหยัดค่าขนส่งส าหรับการ
เคลื่อนย้ายสนิค้าจ านวนมาก เช่น การขนส่ง
ปูนซเีมนต์   น ้ามนั  ถ่านหนิ และขนส่งโดยตู้
คอนเทนเนอร ์เหมาะกบัการขนสง่ระยะไกล  

 ขอ้จ ากดั คอื เรื่องเวลา ค่อนขา้งล่าช้าและไม่
ตรงเวลา เส้นทางการเดินทางก็มีอยู่อย่าง
จ ากดั และไม่สามารถเขา้ถงึสถานทีเ่ป้าหมาย
ได้ ต้องมีการขนย้ายด้วยพาหนะอื่นๆ เสริม
ด้วย มีเวลาเดินทางค่อนข้างตายตัว ไม่
ยดืหยุน่  

Manisra Baramichai 
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ข้อดี/ข้อเสียของการขนส่งทางน ้า  

 สามารถขนสง่ไดจ้ านวนมาก  ในราคา
ต ่า สามารถขนสง่สนิคา้ทีม่นี ้าหนกั
มากได ้ เหมาะกบัการขนสง่ระยะไกล 
ขา้มประเทศ  

 ขอ้จ ากดั คอื ลา่ชา้มากๆ มเีสน้ทาง
ขนสง่จ ากดั เชน่ ทะเล แมน่ ้า คลอง 
ท าใหเ้ขา้ถงึเป้าหมายยากล าบาก จงึ
ตอ้งมกีารขนสง่รว่มกบัวธิกีารอื่นๆ  

Manisra Baramichai 
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Bulk Cargo Carrier 

Oil Tanker 

Container Ship 

Bulk Cargo Carrier  

Manisra Baramichai 



ระบบขนส่งสินค้า 
  จากภาพเป็นสะพานเพือ่ใชส้ าหรบัพาหนะประเภทใด 

http://en.structurae.de/photos/index.cfm?JS=146723


ระบบขนส่งสินค้าทางน ้า  
Magdeburg Water Bridge 
Europe's Largest Water Bridge, Germany 
 เร่ิมก่อสร้างปี 1997/ เปิดใช้งานในเดือนตุลาคม 
2003 
 มีความยาว 918 เมตร  
(ส่วนที่อยู่ในพืน้ดิน 690 เมตร และส่วนที่อยู่ในน า้ 228 
เมตร)  
 ลดระยะทางจากเส้นทางเดมิได้ถงึ 12 กโิลเมตร 
 ช่วยให้ขนส่งต่อวันมากกว่าใช้รถบรรทุกเกือบ 100 
เท่า 
 ลดค่าขนส่งเพราะใช้เรือบรรทุกสินค้าได้ปริมาณ
มากกว่า 
 



ท่าเรือในประเทศไทย 

 ทา่เรอืกรุงเทพ  
 ทา่เรอืแหลมฉบงั  
 ทา่เรอืมาบตาพดุ  
 ทา่เรอืสงขลา  
 ทา่เรอืภูเกต็  
 ทา่เรอืระนอง 
 ทา่เรอืศรรีาชาฮารเ์บอร ์ 
 ทา่เรอืสยามซพีอรต์  



Land Bridge 
 สะพานขา้มพืน้ดนิ เป็นการสรา้งเสน้ทาง (ถนน 

รถไฟ) เชื่อมชายฝ ัง่ทะเลสองแหง่ เพือ่เชื่อมต่อ
การขนสง่สนิคา้ต่าง ๆ ทีม่าทางเรอืจากฝ ัง่ทะเล
ดา้นหนึ่งไปยงัอกีดา้นหนึ่ง โดยจะเน้นในรปูแบบ
ของวตัถุประสงคท์ีจ่ะใชเ้ฉพาะเพือ่การขนสง่
สนิคา้ระหวา่งสองฝ ัง่ทะเลทีม่แีผน่ดนิกัน้เป็น
หลกั และในดา้นการขนสง่ไมว่า่จะเป็นการขนสง่
ในรปูแบบการขนสง่น ้ามนัโดยการผา่นทอ่น ้ามนั
จากฝ ัง่ทะเลหน่ึงไปยงัอกีฝ ัง่หน่ึง เชน่การขนสง่
สนิคา้ทางเรอื โดยมกีารขนถ่ายสนิคา้จากฝ ัง่
ทะเลหน่ึง ไปยงัอกีฝ ัง่ทะเลหน่ึง โดยใช้
รถบรรทุกเป็นตวัเชื่อมในการขนสง่  
 



การขนส่งทางล าน ้า 

 การขนสง่ทางล าน ้าเป็นระบบการขนสง่ทีม่ตีน้ทุนต่อหน่วยบรรทุกต ่าสามารถ
ขนสง่ไดค้ราวละมาก ๆ แต่ใชเ้วลาขนสง่มากกวา่การขนสง่รปูแบบอื่น และไม่
สามารถขนสง่แบบ door-to-door  

 มกัใชเ้รอืทอ้งแบน (Barge) ในการขนสง่ เน่ืองจากมขีอ้จ ากดัเรือ่งความลกึของ
น ้าและความกวา้งของแมน่ ้า  

 การขนสง่ทางล าน ้าจ าเป็นตอ้งมคีลงัสนิคา้หรอืลานพกัสนิคา้เพือ่รวบรวมและ
แยกสนิคา้ก่อนขึน้และหลงัจากสนิคา้ลงจากเรอื ซึง่ผลติภณัฑท์ีข่นสง่ทางล าน ้า
สว่นใหญ่เป็นสนิคา้มลูคา่ต ่า ไมต่อ้งการความรวดเรว็ในการขนสง่ และสามารถ
สง่ไดค้ราวละมาก ๆ เชน่ ดนิ หนิ ทราย ปนูซเีมนต ์ขา้ว น ้าตาล แป้งมนั
ส าปะหลงั 



การขนส่งทางล าน ้า 

 การขนสง่ทางล าน ้าประกอบดว้ยการขนสง่ระหวา่งประเทศและการขนสง่
ภายในประเทศ  

 เสน้ทางทีข่นสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ คอื แมน่ ้าโขง เป็นเสน้ทางขนสง่สนิคา้
ระหวา่งประเทศในกลุม่ประเทศสีเ่หลีย่มเศรษฐกจิ อนัไดแ้ก่ จนี พมา่ ไทย  และ
ลาว ซึง่แมน่ ้าโขง น้ีไหลผา่นเมอืงส าคญั เชน่ ชงิไฮ ่(จนี) หลวงพระบาง (ลาว) 
เวยีงจนัทร ์(ลาว) นครพนม (ไทย) สวุรรณเขต (ลาว) ปากเซ (ลาว) และ
พนมเปญ (กมัพชูา)  

 เสน้ทางทีข่นสง่สนิคา้ภายในประเทศ ไดแ้ก่ แมน่ ้าเจา้พระยา แมน่ ้าปา่สกั แมน่ ้า
บางปะกง แมน่ ้าแมก่ลอง และแมน่ ้าทา่จนี 



ข้อดี/ข้อเสียของการขนส่งทางอากาศ 
 การขนสง่ทางอากาศ เป็นการขนสง่

ทีร่วดเรว็ทีส่ดุ เหมาะกบัสนิคา้ขนาด
ไมใ่หญ่  น ้าหนกัไมม่าก  

 แต่คอ่นขา้งราคาแพง  มจี านวน
เทีย่วขนสง่จ ากดัตามเทีย่วบนิของผู้
ใหบ้รกิาร ไมส่ามารถขนสง่สนิคา้
น ้าหนกัมากได ้  

 เหมาะกบัสนิคา้ทีต่อ้งการด่วนพเิศษ
และสนิคา้ทีเ่น่าเสยีงา่ย  มอีายสุ ัน้
หรอืสนิคา้ทีต่อ้งแชแ่ขง็ 



รถไฟความเรว็สงู (High Speed Train) 



รถไฟความเรว็สงู (High Speed Train) – (ต่อ) 

แล้วอนาคตประเทศไทยจะมีรถไฟความสงูหรือไม่ 

ท่ีมา: http://www.sepo.go.th/highspeedrail/ 



ข้อดี/ข้อเสียของการขนส่งทางท่อ  

 นิยมใชเ้ฉพาะกบัสนิคา้ประเภทก๊าซ น ้า
และน ้ามนั ขอ้ดคีอืปลอดภยั ต้นทุนต ่า
และสามารถเคลื่อนย้ายสนิค้าจ านวน
มากได้ สามารถขนส่งไปยงัสถานที่ที่
ตอ้งการได ้ตลอด 24 ชม.  

 การขนส่งทางท่อมีผู้ให้บริการจ ากัด
ไมก่ีร่าย  เพราะการลงทุนสงูมาก 

 มอีายุการท างานค่อนข้างนาน แต่ก็มี
คา่บ ารงุรกัษาทอ่คอ่นขา้งสงูพอสมควร 



ข้อดี/ข้อเสียของการขนส่งทางถนน 

 รถบรรทุก เป็นวธิกีารขนสง่ที่ดทีีสุ่ด 
ส่งถึงจุดหมายได้ใกล้ที่สุด มีความ
ยืดหยุ่นสูง ส่งของรวดเร็วควบคุม
เวลาได้ดี และมจี านวนเที่ยวขนส่ง
มากตามความต้องการ สามารถ
ขนส่งสนิค้าได้หลากหลายประเภท 
เหมาะกบัธุรกจิทีเ่น้นความเทีย่งตรง
ของเวลาในการขนสง่สนิคา้ 

 มีข้อจ ากัดด้านปริมาณขนส่ง และ
ตน้ทุนสงูกวา่การขนสง่โดยรถไฟ 



การขนส่งสินค้าทางถนน 

 การขนสง่สนิคา้ทางถนนเป็นรปูแบบการขนสง่ทีไ่ดร้บัความนิยมใชข้นสง่สนิคา้
ภายในประเทศมากทีส่ดุ ทัง้น้ีสาเหตุทีก่ารขนสง่สนิคา้ทางถนนไดร้บัความนิยม
มากเนื่องจากมขีอ้ไดเ้ปรยีบเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการขนสง่รปูแบบอื่น ๆ คอื 
ความสามารถในการเขา้ถงึแหลง่ผลติและแหลง่บรโิภคไดโ้ดยตรง (door-to-
door) เน่ืองจากมโีครงขา่ยถนน ทีเ่ชื่อมต่อภูมภิาคต่าง ๆ ครอบคลุมทัว่ประเทศ 
มหีน่วยบรรทุก (unit load) ขนาดเลก็ และสามารถจดัหาพาหนะ ไดส้ะดวก ท า
ใหส้ามารถขนสง่สนิคา้ไปทีจุ่ดหมายปลายทางทีแ่ตกต่างกนัไดส้ะดวก  

 การขนสง่ทางถนนจดัเป็น Feeder ใหก้บัการขนสง่ดา้นอื่น 



การเลอืกวธิกีารขนสง่ มเีกณฑก์ าหนดการเลอืก คอื 
 ลกัษณะสนิคา้ ขนาดและน ้าหนกัของสนิคา้ 
 คา่ใชจ้่ายในการขนสง่ ประกอบดว้ย 
 คา่ระวางการขนสง่ 
 คา่ใชจ้่ายในการยกขนสนิคา้ และขนถ่ายสนิคา้ 
 คา่ประกนัภยัขนสง่ 

 ระยะทางการขนสง่ และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการขนสง่ 
 บรกิารและอตัราความเสยีหายหรอืสญูหายของสนิคา้ในระหวา่งการ
ขนสง่ 

การเลือกรปูแบบการขนส่ง 



การเลือกรปูแบบการขนส่ง 



ประเภทของการขนส่ง 

 Multimodal Transport เป็นการผสมผสานการขนสง่สนิคา้ จากทีห่นึ่งทีใ่ด 

(One Point) หรอืจากประเทศหน่ึงประเทศใด ไปสูอ่กีทีห่นึ่งหรอือกีประเทศ

หนึ่งซึง่เป็นอาณาบรเิวณทีเ่ป็นจุดพบสดุทา้ย (Interface Final Point) โดยใช้

รปูแบบการขนสง่ตัง้แต่ 2 รปูแบบขึน้ไป ภายใตก้ารบรหิารจดัการของผูข้นสง่

รายเดยีว และมสีญัญาขนสง่ฉบบัเดยีวหรอืเป็นวธิกีารขนสง่สนิคา้แบบเบด็เสรจ็

ทีค่รอบคลุมการขนสง่ทุกประเภท โดยผูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีว ในการ

สนองความตอ้งการของกระบวนการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลจสิตกิส ์โดย 

Multimodal Transport เป็นการผสมผสานการขนสง่สนิคา้ เชน่ ทางถนน ทาง

รถไฟ ทางน ้า   



Intermodal Transportation 

 ในการขนสง่จะมุง่เน้นไปทีก่ารขนสง่ทางรถไฟ ทางแมน่ ้า และทางทะเลเป็นหลกั  เพราะเป็น
โหมดทีป่ระหยดัทีสุ่ด ถา้จ าเป็นจะตอ้งมกีารใชก้ารขนสง่ทางถนนกจ็ะจ ากดัระยะทางทีใ่ชใ้ห้
น้อยทีสุ่ด โดยอาจจะใชก้ารขนสง่ทางถนนเพยีงระยะทางสัน้ ๆ ทีต่น้ทางหรอืปลายทางในการ
ขนสง่สนิคา้เทา่นัน้  

 แนวคดิและเป้าหมายในการใชก้ารขนสง่ต่อเน่ืองหลาย
รปูแบบ มุง่เน้นไปทีก่ารทดแทนการขนสง่ทางถนน
เพยีงอยา่งเดยีว ซึง่การขนสง่รปูแบบน้ีจะสามารถลด
ตน้ทุนขนสง่ทางถนนไดต้่อเมือ่มรีะยะทางในการขนสง่
ไมน้่อยกวา่ 500 กโิลเมตร เพราะการเปลีย่นโหมด
ขนสง่จะมตีน้ทุนคา่ Lift On / Lift Off คอืคา่ขนลงและ
ขนขึน้ นอกจากนี้ การขนสง่ต่อเนื่องสง่หลายรปูแบบที่
เกดิประสทิธภิาพดา้นตน้ทุน และระยะเวลาในการ
ขนสง่ทีร่วดเรว็ จะตอ้งด าเนินการในลกัษณะทีไ่มม่กีาร
ถ่ายเปลีย่นสนิคา้ เขา้-ออกจากตูค้อนเทนเนอร ์ 



Container Transportation  

 เป็นรปูแบบการขนสง่สนิคา้ดว้ยวธิกีารผสมผสานการขนสง่หลายรปูแบบจาก
สถานทีห่นึ่งหรอืจากผูส้ง่สนิคา้ตน้ทางไปสูส่ถานหน่ึงหรอืต่อเน่ืองไปจนถงึ
สถานทีห่รอืผูร้บัสนิคา้ปลายทาง โดยการสง่มอบนัน้ อยูภ่ายใตค้วาม
รบัผดิชอบของผูป้ระกอบการขนสง่รายเดยีว หรอืภายใตส้ญัญาขนสง่เพยีง
ฉบบัเดยีว  

 เป็นลกัษณะการขนสง่ ซึง่เหมาะส าหรบัการขนสง่เชื่อมโยงในระดบัภูมภิาค
หรอืการขนสง่ระหวา่งประเทศ โดยการผสมผสานการขนสง่สนิคา้ จากทีห่นึ่งที่
ใด (One Point) หรอืจากประเทศหน่ึงประเทศใด ไปสูอ่กีทีห่น่ึงหรอือกี
ประเทศหนึ่งซึง่เป็นอาณาบรเิวณทีเ่ป็นจุดพบสดุทา้ย (Interface Final Point) 



Container Transportation 

 ลดระยะเวลาของการขนสง่ (Just In Time)  
 ลดตน้ทุน (Reduce Transport Cost)  
 เพิม่ประสทิธภิาพใหม้ ีศกัยภาพการแขง่ขนั (Core Competitiveness)  
 ใหส้นิคา้มแีละความปลอดภยัทีด่กีวา่ (More Cargoes Security) 



Container 

  Dry Cargoes เป็นตูท้ีใ่สส่นิคา้ทัว่ไปทีม่กีารบรรจุหบีหอ่หรอืภาชนะตอ้งเป็นสนิคา้
ทีไ่มต่อ้งการรกัษาอุณหภมู ิโดยสนิคา้ทีเ่ขา้ตูแ้ลว้จะตอ้งมกีารจดัท าทีก่ ัน้ไมใ่หม้ี
สนิคา้เลื่อนหรอืขยบั  
 

 Refrigerator Cargoes เป็นตูส้นิคา้ประเภททีม่เีครือ่งปรบัอากาศ มกีารปรบั
อุณหภมูใินตู ้ซึง่ท าตามมาตรฐานตอ้งสามารถปรบัอุณหภมูไิดอ้ยา่งน้อย –18 
องศาเซลเซยีส โดยเครือ่งท าความเยน็น้ีอาจจะตดิอยูก่บัตวัตูห้รอืมปีลัก๊ใช้
กระแสไฟฟ้าเสยีบจากนอกตู ้ 
 
 



Container 

 Garment Container เป็นตูส้นิคา้ที่
ออกแบบส าหรบัใชใ้นการบรรจุสนิคา้
ทีเ่ป็นเสือ้ผา้ โดยมรีาวส าหรบัแขวน
เสือ้ ซึง่สว่นใหญ่มกัจะใชก้บัสนิคา้ที่
เป็น Fashion ซึง่ไมต่อ้งการทีจ่ะมกีาร
พบัหรอืบรรจุใน Packing ซึง่จะมผีล
ท าใหเ้สือ้ผา้มกีารยบัหรอืไมส่วยงาม 
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Container 

 Open Top เป็นตูซ้ึง่สว่นใหญ่จะตอ้งเป็น 40 ฟุต โดยจะออกแบบมาไมใ่หม้ี
หลงัคา ส าหรบัใชใ้นการวางสนิคา้ขนาดใหญ่ เชน่ เครือ่งจกัร ซึง่ไมส่ามารถ
ขนยา้ยผา่นประตตููไ้ด ้จงึตอ้งขนยา้ยโดยการยกสว่นบนของตูแ้ทน 

Manisra Baramichai 



Container 

 Flat-rack เป็นพืน้ราบมขีนาดกวา้งและยาว ตาม Size ของ Container มาตรฐาน 
โดยจะเป็นตูค้ลา้ยกบั Container ทีม่แีต่พืน้ Platform ส าหรบัใสส่นิคา้ทีม่ ี
ลกัษณะเป็นพเิศษ เชน่ เครือ่งจกัร , แทง่หนิ , ประตมิากรรม , รถแทรกเตอร ์ 



Container Transportation 
 Inland Container Depot (ICD) ลานวางตูห้รอืทา่เรอืในแผน่ดนิ (ไมต่ดิน ้า) เป็น

สถานีในการเป็นศนูย ์(HUB) ในการรบัตูส้นิคา้เพือ่ขนสง่ไปทา่เรอื (Port) หรอื
รบัตูส้นิคา้จากทา่เรอืเขา้มาเกบ็ก่อนทีจ่ะสง่ต่อไปใหส้ถานทีร่บัมอบ สนิคา้ 
(Origin Point) ซึง่ปจัจุบนัสถานะของ ICD จงึท าหน้าทีค่ลา้ยกบัท่าเรอืในแผน่ดนิ 
และมบีทบาทอยา่งมากต่อกจิกรรมลอจสิตกิสร์ะหวา่งประเทศ 
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Economic Corridors    



GMS Economic Corridors     

 เป็นโครงการพฒันาศนูยร์วม เสน้ทางทีเ่ชือ่มต่อ ของกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิไปพรอ้มกบัการพฒันารปูแบบพืน้ทีท่างภูมศิาสตร ์ของกลุม่
ประเทศ GMS ประเทศสมาชกิ ในกรอบความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในอนุ
ภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง (GMS)  โดยเน้นการพฒันาเสน้ทางการขนสง่ทาง
ถนนเป็นหลกั ตลอดจนการลดอุปสรรคในกาขนสง่ขา้มพรมแดน ซึง่แระ
กอบดว้ยโครงการใน 3 เสน้ทางไดแ้ก่ 
 แนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเหนือ-ใต ้(North-South Economic Corridor) 
 แนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic Corridor) 
 แนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตอนใต ้(Southern Economic Corridor) 
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North-South Corridor 



North-South Corridor 



North-South Corridor 



1. เส้นทาง R3E ซ่ึงเป็นถนนท่ีมีระยะทางสั้นท่ีสุดในการเช่ือมโยง
ประเทศไทย , ประเทศ สปป.ลาว และประเทศจีนตอนใต ้ 

2. ภาคเหนือตอนบนกลายเป็นจุดยทุธศาสตร์ต่อโอกาสการขยายเสน้ทาง
การคา้และการลงทุน ในการเช่ือมโยงเศรษฐกิจระหวา่งประเทศจีน
และประเทศต่างๆในอาเซียน  

3. เส้นทาง R3E หรือท่ีจีนเรียกวา่ คุนมัง่-กงลู่ เป็นถนนตามมาตรฐาน 
GMS ท่ีสร้างเสร็จสมบูรณ์ สามารถใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารและ
สินคา้ท่ีสั้นท่ีสุดในการเช่ือมประเทศไทยกบัประเทศจีน  

 

North-South Corridor 
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East-West Corridor 



โครงข่ายเส้นทางแนวตะวนัออก - ตะวนัตก (East - West Corridor) 
หรือ เส้นทาง R2 
 
  เชือ่มโยง พมา่ -ไทย - ลาว - เวยีดนาม จาก ทา่เรอืเมาะละแหมง่ - แม่
สอด - มกุดาหาร -สะหวนันะเขต - ดานงั ระยะทางประมาณ 1,450 
กโิลเมตร 

 สถานะปจัจุบนั  
 เสน้ทางในสว่นของพมา่ คอื ชว่งเมาะละแหมง่-เมยีวด ีระยะทาง 200 
กโิลเมตร ไทยไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืเงนิกูแ้ก่พมา่ในการปรบัปรุงถนนชว่ง
แมส่อด/เมยีวด-ีผะอนั ระยะทาง 153 กโิลเมตร เพือ่เชือ่มโยงโครงขา่ย
ไทย-พมา่-อนิเดยี 

East-West Corridor 



Southern Coastal Corridor  



Southern Coastal Corridor  

โครงข่ายเส้นทางถนนเลียบชายฝัง่ทะเลไทย-กมัพชูา-เวียดนาม 
หรือ เส้นทาง R10  
 
 เชื่อมโยง ไทย -กมัพชูา - เวยีดนาม 

 เสน้ทางในสว่นของไทย คอื กรงุเทพ-ตราด-บา้นหาดเลก็ (ชายแดนไทยกมัพชูา) 

 เสน้ทางของกมัพชูา คอื เกาะกง-ก าพต-ชายแดนกมัพชูา/เวยีดนาม 

 เสน้ทางในสว่นของเวยีดนาม คอื ก าพต-ฮาเตยีน-คาเมา 



Eastern Corridor 
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Eastern Corridor 

โครงข่ายเส้นทางสายตะวนัออก เส้นทาง R1 (Eastern Corridor) 

ไทย-กมัพชูา-เวียดนาม  (กรงุเทพฯ-พนมเปญ-โฮจิมินตซิ์ต้ี-วงัเตา) 
 
 เสน้ทางในสว่นของไทย คอื กรงุเทพฯ - สระแกว้-อรญัประเทศ 

 เสน้ทางในสว่นของกมัพชูา คอื ปอยเปต - พนมเปญ - บาเวท ชว่งปอยเปต - ศรี
โสภณ -เสยีมเรยีบ ระยะทาง 150 กโิลเมตร  

 เสน้ทางในสว่นของประเทศเวยีดนาม คอื มอคไบ - โฮจมินิตซ์ติี ้- วงัเตา ชว่ง
มอคไบ - โฮจมินิต ์ซติีร้ะยะทาง 80 กโิลเมตร  

Manisra Baramichai 



 การเลอืกว่าจะด าเนินการเองหรอืวา่จา้ง 
 ยานพาหนะสาธารณะ (Common Carrier) : บรกิารขนสง่สาธารณะที่

ด าเนินการโดยรฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิ ท าใหธุ้รกจิสามารถขนสง่ไดด้ว้ยตน้ทุน
ต ่า เชน่ รสพ. รถไฟสง่สนิคา้ เรอืเดนิสมทุร 

 ยานพาหนะทีท่ าสญัญา (Contact Carrier) : การใหบ้รกิารขนสง่ส าหรบัลกูคา้
เฉพาะกลุ่ม ทีม่กีารท าสญัญาจดัจา้งกนัเฉพาะงาน เชน่ รถขนเงนิ  

 ยานพาหนะสว่นตวั (Private Carrier) : ธุรกจิมยีานพาหนะขนสง่เป็นของ
ตนเอง ขอ้ดคีอื สามารถควบคุมการขนสง่ได ้ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในระยะยาว
แต่อาจมปีญัหาเรือ่งลกูจา้ง คา่แรงและสวสัดภิาพของพนกังานขบัรถ 

การตัดสินใจด้านการขนส่ง 



ปัจจยัท่ีมีผลต่อต้นทุนการขนส่ง 

 ตน้ทุนของการขนสง่จะแตกต่างกนัมากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บั
ปจัจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 ชอ่งทางและพาหนะส าหรบัการขนสง่ 
 ลกัษณะของเสน้ทางทีใ่ชใ้นการขนสง่ 
 ระยะทางและระยะเวลาของการขนสง่ 
 อุปกรณ์และมาตรฐานต่างๆ ในการขนสง่ 
 ลกัษณะของสนิคา้และบรกิารทีจ่ะท าการขนสง่ 
 สภาพแวดลอ้มและภมูปิระเทศทีจ่ะท าการขนสง่ 



ระยะทาง (Distance) 

 ระยะทางเป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อต้นทุน
การขนส่ง เน่ืองจากมคีวามเกี่ยวขอ้งกบั
ต้นทุนผนัแปร คอื ค่าแรง เชื้อเพลงิและ
การบ ารงุรกัษา  

 จากภาพที ่1 แสดงความสมัพนัธท์ีส่ าคญั
อยู่ 2 ประการ ประการแรกคอื ต้นทุน
การขนส่งจะ เพิ่มขึ้นตามระยะทาง 
ประการที่สองคือ เส้นต้นทุนเพิ่มขึ้นใน
อตัราทีล่ดลงตามระยะทาง  



น ้าหนัก (Weight) 

 ต้นทุนการขนส่งต่อหน่ึงหน่วยน ้ าหนักสินค้า
ลดลงเมื่อปรมิาณสนิคา้มจี านวนเพิม่ขึน้ ที่เป็น
เช่นน้ีเพราะตน้ทุนคงทีข่องการรบัและสง่สนิคา้
และการค่าการจดัการต่างๆได้ถูกเฉลี่ยลงไป
ตามจ านวนสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้  

 ความสมัพนัธ์น้ีจะถูกจ ากดัด้วยความสามารถ
ในการบรรทุกของยานพาหนะ เช่น เมื่ อ
ยานพาหนะคนัทีห่น่ึงเตม็ กจ็ะต้องใชค้นัที่สอง
บรรทุกสว่นทีเ่หลอื ดงันัน้ถา้ปรมิาณสนิคา้น้อย
กค็วรทีจ่ะท าการรวบรวมสนิคา้ใหม้มีากพอเพื่อ
ความไดเ้ปรยีบตามหลกัของเศรษฐศาสตร ์



ความหนาแน่น (Density) 

 ต้นทุนการขนส่งต่อหน่ึงหน่วยน ้าหนักสนิค้า
จะลดลงเมือ่ความหนาแน่นจะเพิม่ขึน้ 

 โดยทัว่ไปผูจ้ดัการฝา่ยโลจสิตกิสพ์ยายามทีจ่ะ
เพิม่ความหนาแน่นของผลิตภณัฑ์ เพื่อที่จะ
บรรทุกไดม้ากขึน้ การเพิม่ความหนาแน่นให้
บรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะบรรจุสินค้าได้มากขึ้น
ตวัอย่างเช่น ของเหลว เบยีร ์โซดา สามารถ
บรรทุกได้เพียงครึ่งเดียวเน่ืองจากน ้ าหนัก
บรรทุกเต็มหรอืน ้าหนักถึงก่อนปรมิาณที่ท า
การบรรทุกได ้

ภาพที ่3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความหนาแน่น
ของสนิคา้และตน้ทุนการขนสง่  



การจดัเกบ็ (Stowability) 

 หมายถงึขนาดและรปูทรงของผลติภณัฑซ์ึง่มผีลต่อยานพาหนะทีจ่ะ
บรรทุก ขนาดและรปูทรงทีผ่ดิแผก เชน่เดยีวกบัน ้าหนกัทีเ่กนิหรอื
ความยาวทีเ่กนิ จะท าใหก้ารจดัเกบ็ไดไ้มด่แีละสิน้เปลอืงเน้ือทีบ่รรทุก 

 ผลติภณัฑท์ีร่ปูทรงมาตรฐานจะจดัเกบ็ไดง้า่ยกวา่รปูทรงทีผ่ดิแผก
ออกไป ตวัอยา่งเชน่ แท่งเหลก็และคนัเบด็ มคีวามหนาแน่นเทา่กนั 
แต่คนัเบด็จดัเกบ็ยากกวา่เพราะความยาวและรปูทรง หรอื รถบรรทุก
ขนกระป๋องทีไ่มใ่ชแ้ลว้ ถา้บรรทุกเป็นกระป๋องเดีย่วท าใหย้ากแก่การ
จดัเกบ็มากกวา่กระป๋องทีถู่กอดัใหแ้บน 



การจดัการ (Handling) 

 อุปกรณ์พเิศษในการจดัการสนิคา้ชว่ยในการขนยา้ยสนิคา้ขึน้ลง
รถบรรทุกหรอืเรอื รวมถงึลกัษณะของภาชนะบรรจุผลติภณัฑ ์เชน่
กล่อง พาเลต เชอืกผกู ซึง่มกีผลต่อตน้ทุกของการจดัการ  

 ผลติภณัฑท์ีจ่ะถูกความกระทบกระเทอืนไดง้า่ย การเน่าเป่ือย การถูก
ขโมย ระเบดิ ผูร้บัขนสง่ควรจะท าประกนัสนิคา้ และผูส้ง่ออกสามารถ
ลดความเสีย่ง และคา่ขนสง่ไดโ้ดยการปรบัปรงุบรรจุภณัฑใ์หส้ามารถ
ป้องกนัหรอืลดการสญูหายหรอืเสยีหาย 

ความรบัผิดชอบ (Liability) 



ต้นทนุของผูป้ระกอบการขนส่ง 

 ประเภทของตน้ทุนของผูป้ระกอบการขนสง่  
 ตน้ทนุคงที ่
 ตน้ทนุผนัแปร 
 ตน้ทุนเทีย่วเปล่า 
 ตน้ทนุ 
 ตน้ทนุรวม 



ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) 

 เป็นตน้ทุนหรอืคา่ใชจ้า่ยทีไ่มม่กีารเปลีย่นแปลงใดๆตามปรมิาณงานทีท่ า  
 ในแงก่ารขนสง่ไมว่า่จะท าการขนสง่หรอืไมผ่ลติกต็าม ตน้ทุนน้ีจะเกดิขึน้เป็น

จ านวนคงที ่
 ตน้ทุนน้ีถงึแมจ้ะมกีารขนสง่มากหรอืน้อยเพยีงใด กจ็ะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใน

อตัราเท่าเดมิอยูต่ลอดเวลา  
 ตวัอยา่ง คา่เชา่ ทีด่นิอาคารส าหรบัยานพาหนะ คา่ประกนัภยั คา่ทะเบยีน

ยานพาหนะ คา่เสือ่มราคา เงนิเดอืนประจ า คา่ใบอนุญาตเชา่สถานที ่เป็นตน้ 
 ในบางครัง้ตน้ทุนประเภทน้ีอาจเรยีกชื่อไดอ้ยา่งอื่นอกี เชน่ Constant Cost 

หรอื Overhead Cost ตน้ทุนชนิดนี้แมจ้ะใหบ้รกิารมากน้อยเพยีงใดหรอืไมไ่ด้
ใหบ้รกิารเลย กต็อ้งเสยีเป็นจ านวนเทา่กนั เป็นตน้ 



ต้นทุนผนัแปร (Variable Cost) 

 เป็นตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงไปตามปรมิาณของงานที่
ท า 
 ในแงก่ารขนสง่ถา้มกีารขนสง่มากตน้ทุนชนิดน้ีกม็ากดว้ย ถา้ขนสง่
น้อยตน้ทุนน้ีกน้็อย  

 อาจเรยีกชื่อเป็นอยา่งอื่นไดอ้กี คอืตน้ทุนด าเนินงาน (Operation 
Cost)  

 ตน้ทุนผนัแปร ไดแ้ก่ คา่น ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่ซ่อมแซม คา่น ้ามนัหล่อลื่น 
คา่ใชจ้่ายในการขนสง่ เป็น 

 



ต้นทุนเท่ียวกลบั (Back Haul Cost) 

 เป็นตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายทีไ่ดร้วมเอาลกัษณะของคา่เสยีโอกาส 
(Opportunity Cost) ในการทีต่อ้งบรรทุกผูโ้ดยสาร สนิคา้หรอื
บรกิาร ไปสง่ยงัจุดหมายปลายทางแลว้ ในเทีย่วกลบันัน้ไมไ่ด้
บรรทุกอะไรกลบัมาเลย กรณีน้ีจงึตอ้งมกีารคดิถงึตน้ทุนเทีย่วกลบั
รวมไวใ้นการคดิตน้ทุนคา่บรกิารขนสง่ดว้ย ซึง่ในบางครัง้ลกัษณะ
เชน่น้ี ถอืวา่การสญูเปล่าไดเ้กดิขึน้และถอืเป็นการขนสง่ทีไ่มท่ าให้
เกดิการประหยดัอกีดว้ย 



ต้นทุนอ่ืนๆ 

 ตน้ทุนในการ loading / unloading orders 
 ตน้ทุน Inventory in Transit  

 



ต้นทุนรวม (Total Cost หรือ Joint Cost) 

 เป็นตน้ทุนหรอืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ โดยรวมเอาตน้ทุนคงทีแ่ละตน้ทุนผนัแปรมารวมกนัถอืเป็น
ตน้ทุนของการบรกิารทัง้หมด  

 ในการขนสง่ถอืวา่เป็นตน้ทุนหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ส าหรบัการขนสง่สนิคา้ โดยไมส่ามารถ
จะแยกออกไดว้า่ตน้ทุนของการขนสง่สนิคา้หรอืบรกิารแต่ละอยา่งแต่ละประเภทนัน้เป็น
เทา่ใด เชน่ การขนสง่ทางรถไฟ โดยรถขบวนหน่ึงอาจมทีัง้ผูโ้ดยสารสนิคา้และบรกิารอยู่
ในขบวนเดยีวกนั คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จะเป็นตน้ทุนรว่มกนั เพราะไมส่ามารถจะแยกออกได้
วา่เป็นตน้ทุนในการขนสง่ผูโ้ดยสาร หรอืเป็นตน้ทุนส าหรบัการขนสง่สนิคา้และบรกิาร  

 ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ในการขนสง่เทีย่วนัน้ กค็วรจะแบง่สรรไปยงัสนิคา้แต่ละชนิดทีข่นสง่ใน
เทีย่วนัน้ การทีต่อ้งแบง่สรรตน้ทุนเชน่น้ีกจ็ะเป็นประโยชน์แก่ธุรกจิ เพือ่จะไดท้ราบวา่
สนิคา้แต่ละประเภททีด่ าเนินการอยูน่ัน้มตีน้ทุนและใหก้ าไรเพยีงใด ตน้ทุนรว่มทีส่ามารถ
แยกแยะไดช้ดัเจน เชน่ คา่น ้ามนัซึง่อาจคดิเฉลีย่คา่น ้ามนัแต่ละเทีย่วไปตามน ้าหนกั
บรรทุกสนิคา้ เป็นตน้ 



การลงทุนเพือ่การขนส่งทางถนนในกรณลีงทุนท าเอง 

 ในกรณีท่ีท าเองคา่ใช้จ่ายในการขนสง่ ประกอบด้วย 



การลงทนุเพ่ือการขนส่งทางถนนในกรณีลงทนุท าเอง 

 ตน้ทุนเบือ้งตน้ (Initial Cost) ซึง่เกดิขึน้เมือ่มกีารซือ้รถบรรทุก การต่อตวัถงัหรอืตดิตัง้เครือ่งมอื

อุปกรณ์บนรถ  

 ตน้ทุนด าเนินงาน (Operating Cost) สว่นใหญ่จะเป็นตน้ทุนคงทีแ่ละลดไดย้าก เชน่ เงนิเดอืน 

คา่ประกนัภยั ภาษรีถ คา่ใชจ้า่ยส านกังาน คา่เชา่ คา่เสือ่มราคาต่างๆ เป็นตน้  

 ตน้ทุนการวิง่ขนสง่ หรอืRunning Costเชน่ คา่น ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่ซ่อมบ ารงุ และคา่ยาง 

Running Cost นัน้เป็นตน้ทุนส าคญั ธุรกจิขนสง่จะก าไรหรอืขาดทุนกข็ึน้กบัการบรหิารจดัการ 

Running Cost และขึน้อยูก่บัวา่มพีนกังานทีด่มีปีระสทิธภิาพเพยีงใด ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งต่อการ

เพิม่ขึน้หรอืลดลงของ Running Cost คอื สภาพรถ สมรรถนะ การจดัการดา้นต่างๆ ระบบการ

บรหิารงาน แต่ปจัจยัทีส่ าคญัมากทีส่ดุ คอืบุคลากร โดยเฉพาะพนกังานขบัรถ  



การลงทนุเพ่ือการขนส่งทางถนน ท าเอง หรือ ว่าจ้าง?  
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  ในกรณีทีว่า่จา้งคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่ ประกอบดว้ย 
 คา่ระวางการขนสง่ 
 คา่ใชจ้่ายในการยกขนสนิคา้ และขนถ่ายสนิคา้ 
 คา่ประกนัภยัขนสง่ 

การลงทุนเพ่ือการขนส่งในกรณีว่าจ้าง 

Manisra Baramichai Manisra Baramichai 



แนวทางการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง 

 การพยายามบรรทุกสนิคา้ในหน่ึงเทีย่วใหเ้ตม็ Capacity ของยานพาหนะ 
ในหน่ึงเทีย่ว และพยายามปรบัปรงุรปูแบบของพาหนะใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้
เพือ่การประหยดัต่อขนาด 

 การเลอืกเทอมการซือ้ขายทีเ่หมาะสมโดยใหฝ้า่ยทีจ่ดัการขนสง่ทีม่ี
ประสทิธภิาพกวา่เป็นผูข้นสง่ เชน่ EXW หรอื DDP เป็นตน้ 

 การวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารขนสง่ในเสน้ทางทีผู่ใ้หบ้รกิารขนสง่มกีารจดัการ
ขนสง่ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูกวา่   
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 การมศีนูยก์ระจายสนิคา้ จะชว่ยท าใหส้ามารถลดตน้ทุนการขนสง่ได้
เนื่องจากการขนสง่ตรงถงึลกูคา้ ในต่างจงัหวดัโดยไมม่ศีนูยร์วบรวมพกั
สนิคา้ ตามต่างจงัหวดั ทีเ่ป็นศนูยก์ลางการขนสง่ ท าใหส้ว่นใหญ่ตอ้ง
ขนสง่รถเทีย่วเปล่ากลบัหรอืสง่สนิคา้ ไมเ่ตม็คนัรถ ซึง่การแกป้ญัหา
ดงักล่าวท าได ้โดยการมศีนูยก์ระจายสนิคา้ ทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่มี
โครงขา่ยกระจายสนิคา้ ท าหน้า ทีร่วบรวมสนิคา้ ใหเ้ตม็คนัรถหรอืจดั
พาหนะใหเ้หมาะสมกบัจ านวน และสอดคลอ้งกบัสถานทีส่ง่มอบสนิคา้ 
อกีทัง้ยงัมเีครอืขา่ยในการรวบรวมสนิคา้ หรอืเปลีย่นรปูแบบการขนสง่
ไปสูร่ปูแบบทีป่ระหยดัพลงังานอกีดว้ย 

แนวทางการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง 



HUB 

รวมศนูยเ์พือ่ประสาน 

ระบบการขนสง่ 

 ประหยดัทรพัยากร 

 ใชเ้พยีง 7 เสน้ทาง  

HUB 

ทางน ้า  รถไฟ  ท่อ 

เพ่ือประหยดัการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและ ลดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยจะเน้นการเช่ือมโยง 
ระหว่าง HUB & SPOKE เท่านัน้ 

SPOKE 
 

SPOKE 

ศนูยร์วมและกระจายสินค้า 

แนวทางการลดต้นทนุและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง 



 การจดัเสน้ทาง (Vehicle Routing) และตารางการวิง่รถ ใหเ้หมาะสม เพือ่ให้
สามารถใชร้ถขนสง่ได ้24 ชัว่โมง ไดคุ้ม้คา่ทีส่ดุโดยม ีปจัจยัทีต่อ้งค านึงไดแ้ก่  
 ความสามารถในการรบัระวางบรรทกุของยานพาหนะ (Vehicle Capacity)  
 ความถีข่องการหยดุรถเพือ่สง่หรอืรบั สนิคา้ (Density of stops)   
 เวลาทีใ่ชใ้นกจิกรรมต่างๆ เช่นเวลาในการเดนิทาง (Transit Time) เวลาใน
ยกสนิคา้ขึน้ และลง (Loading-Unloading Time) รวมถงึเวลาทีม่ใีนการ
ท างาน  

 ตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งในการวิง่รถในแต่ละเสน้ทาง เช่นคา่ธรรมเนียมผา่นทาง 
ค่าน ้ามนั เป็นตน้ 

แนวทางการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง 



 การเพิม่ประสทิธภิาพการขนสง่ดว้ยการลดการวิง่เทีย่วเปลา่โดยจดัใหม้สีนิคา้ในรถ
เทีย่วกลบั เรยีกวา่การท า  Back Haul) เพือ่ให ้เกดิการใชป้ระโยชน์สงูสดุจาก
ยานพาหนะ เพราะการขนสง่โดยทัว่ไปเมือ่สง่สนิคา้ เสรจ็ จะตรีถวิง่เทีย่วเปลา่กลบัมา 
ซึง่ท าใหเ้กดิตน้ ทุนของการประกอบการเพิม่สงูขึน้โดยเปลา่ประโยชน์ ซึง่ตน้ทุนที่
เกดิขึน้มานี้นบัเป็นตน้ทุนทีไ่มก่่อใหเ้กดิมลูคา่ (Non-value added cost) ตอ้ง
พยายามใชป้ระโยชน์ของจากรถบรรทุก (Truck utilization) ใหเ้ตม็ที ่

 มกีารบรหิารจดัการค าสัง่ซือ้ การเลอืกเสน้ทางและการวางแผนการขนสง่ทีม่ ี
ประสทิธภิาพ เชน่ จดัสง่หลายรายในเสน้ทางเดยีวกนั การจดัระบบแบบ Milk Run 
เป็นตน้ 

แนวทางการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง 



ระบบ Milk Run 

แนวทางการลดต้นทนุและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง 



 การใชพ้ลงังานทดแทน  โดยปรบัเปลีย่นพลงังานทีใ่ชใ้นการขนสง่จากน ้ามนัดเีซล
หรอืเบนซนิ เป็นไบโอดเีซลหรอืก๊าซ CNG ซึง่การใชก๊้าซ CNG จะประหยดักวา่การ
ใชน้ ้ามนัประมาณ 60-70% แต่ในการตดัสนิใจตดิตัง้ระบบ NGV ผูป้ระกอบการควร
มกีารตดัสนิใจทีล่ะเอยีดถีถ่ว้น เน่ืองจากการตดิตัง้ระบบ NGV ใชง้บประมาณที่
คอ่นขา้งสงู ในการตดิตัง้ผูป้ระกอบการควรพจิารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี คอื 
พจิารณาประเภทของเครือ่งยนต ์พจิารณาสถานีบรกิาร NGV และเสน้ทางในการ
ขนสง่สดุทา้ย คอื การพจิารณาผลตอบแทนการลงทุนซึง่การพจิารณาถงึ
องคป์ระกอบเหล่าน้ี จะท าใหผู้ป้ระกอบการเหน็ถงึความเป็นไปไดข้องการตดิตัง้ใน
ดา้นผลตอบแทนการลงทุนรวมถงึการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 

แนวทางการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง 



 การซ่อมบ ารุงเครือ่งยนตแ์ละการตรวจสอบรถขนสง่รายวนั เชน่ การ
ตรวจความดนัลมยาง การลา้งไสก้รองอากาศ เพือ่ช่วยลดการใช้
พลงังาน 

 การฝึกอบรมพนกังานขบัรถ และการควบคุมพฤตกิรรมคนขบัรถดว้ย
เทคโนโลย ีเชน่ การใช ้GPS, Automatic Identification เพือ่ควบคุม
ใหพ้นกังานขบัรถอยา่งประหยดัเชือ้เพลงิและปลอดภยั 

แนวทางการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง 



TMS (Transport Management System) 
 TMS (Transport Management System) คือ โปรแกรมการแกไ้ขปัญหางานบริการขนส่งท่ีซบัซอ้น

มากข้ึน ประกอบดว้ยฐานขอ้มูลส าคญั ไดแ้ก่  
 เส้นทางการวิง่รถ (รวมจุดจอดพกัรถ ทางอนัตราย ทางซ่อมบ ารุง แผนท่ี หรือ ระบบ GIS)  
 กองรถ (ขนาด ประเภท อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง ระยะทางวิง่ท่ีเหมาะสม ส าหรับรถแต่ละประเภท)  
 พนกังานขบัรถ (ประเภทใบขบัข่ี เส้นทางท่ีช านาญหรือตอ้งการวิง่ ช่วงเวลาท่ีตอ้งการท างาน 

อตัราค่าจา้ง)  
 ขอ้จ ากดัดา้นกฎหมาย เช่น ระเบียบทางราชการของรถบางประเภท สินคา้บางประเภท เส้นทาง

บางเส้นทาง จ  านวนชัว่โมงในการขบัข่ี และการขบัรถใหต้รงกบัประเภทใบขบัข่ี  
 จุดหลกัหรือสถานท่ีๆ รถตอ้งแวะรับและส่งสินคา้ (โรงพกัสินคา้กลาง โรงงานและ ศูนยก์ระจาย

สินคา้ของลูกคา้ ร้านคา้ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ด่านศุลกากรตามชายแดน) 
 ระบบการรับค าสัง่จากลูกคา้ (ประเภทสินคา้ จ  านวน ตน้ทาง-ปลายทาง เวลานดัหมายบริการ

เพิ่มเติมอ่ืนๆ) 


