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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการท าธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ประกอบการได้มองเห็นถึงความส าคัญ
ของคลังสินค้า บริษ ทต่างๆล้วนต้องมีสถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง ไว้ใช้ใน
การจัดเก็บสินค้าและพักสินค้าเพื่อรอการส่งต่อไปยังผู้บริโภค เพื่อใช้ในการจัดเก็บสินค้าที่ยังไม่มี
การน าไปผลิตหรือขนส่ง คลังสินค้าแบ่งได้ตามลักษณะต่างๆเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ หน้าที่ของคลังสินค้าส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือการจัดเก็บ
วัตถุดิบโดยไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพหรือเสียหาย สินค้าที่เก็บอาจเป็นชนิดใดก็ได้เช่น วัตถุดิบ หรือ
สินค้าส าเร็จรูป การจัดการด าเนินงานต่างๆ ภายในคลังสินค้าเร่ิมตั้งแต่การรับ จัดเก็บ หยิบสินค้า 
จ่ายสินค้าออกจากคลัง เพื่อลดความสูญเสียจากการด าเนินงาน และสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่
คลังสินค้าได้อย่างเต็มที่ภายใต้ต้นทุนการด าเนินงานที่ต่ าที่สุด และใช้เวลาสั้นที่สุ ด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อบอกประเภทสินค้า และเพื่อให้ทราบว่า
มีสินค้าอยู่จ านวนเท่าใด รับเข้าและส่งออกปริมาณเท่าใดในแต่ละช่วงเวลา มีระบบจัดเก็บสินค้า
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าที่จัดเก็บอยู่  ดังนั้นคลังสินค้าถือเป็น
ปัจจัยส าคัญในการประกอบธุรกิจเพราะจะแสดงถึงศักยภาพของธุรกิจในด้านบริหารจัดการงาน   
ท าให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งช่วยเพิ่มผลก าไรและการขยายตลาดโลกให้ดียิ่งขึ้น 

 บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจการผลิตเนื้อไก่แปรรูปและผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ โดยสินค้าจะต้องจัดเก็บภายในคลังห้องเย็นเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม 
จึงได้น าระบบควบคุมอุณหภูมิภายในคลังห้องเย็นมาใช้ในการช่วยจัดเก็บไก่แช่แข็ง การควบคุม
อุณหภูมิภายในคลังห้องเย็นนั้นจะต้องมีระบบเฉพาะที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิให้ได้ความเย็นที่คงที่ เพื่อ
เก็บรักษาไก่แช่แข็งไม่ให้เกิดการเสียหาย หากเกิดข้อผิดพลาดในการท างานของระบบอาจได้รับ
ความเสียหายอาจท าให้กระทบไปถึงต้นทุนในการผลิต จึงต้องมีการควบคุม ดูแลและตรวจอุปกรณ์
อยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ 
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 ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการจึงศึกษาระบบการควบคุมอุณหภูมิของไก่แช่แข็งใน
คลังสินค้าห้องเย็น เพื่อให้ทราบถึงวิธีการควบคุมอุณหภูมิไก่แช่แข็งในคลังห้องเย็นไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อสินค้าและพร้อมจัดส่งไปยังผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการภายในคลัง ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการท างานระบบ
เพื่อน าแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพภายในคลังสินค้าไปใช้ในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต พร้อมทั้งน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้การจัดท าโครงการ ลดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ทั้งนี้ผู้จัดท าโครงการจึงศึกษาเพื่อน าความรู้ที่ได้ภายใน บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด 
(มหาชน) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานของระบบควบคุมอุณหภูมิของไก่แช่แข็งใน
คลังสินค้าห้องเย็น 

2. เพื่อศึกษาการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บสินค้าไก่แช่แข็งภายในคลังสินค้า
ห้องเย็นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท างานของระบบการควบคุมอุณหภูมิของไก่
แชแ่ข็งในคลังสินค้าห้องเย็น 

4. เพื่อศึกษาการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเร่ืองการประหยัด
ต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เข้าใจถึงขั้นตอนการด าเนินงานของระบบควบคุมอุณหภูมิของไก่แช่แข็งใน
คลังสินค้าห้องเย็น 

2. สามารถน าข้อมูล ความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต 

3. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของระบบควบคุมอุณหภูมิไก่แช่แข็งในคลังสินค้าห้อง
เย็นและแนวทางการแก้ไข้ปัญหา 

4. รู้จักน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท าโครงการ ท าให้ประหยัด
งบประมาณในการด าเนินงาน 
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บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

การศึกษากระบวนการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกให้เหมาะสมกับสินค้าไก่   

แช่แข็งบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิตและแปรรูปไก่ในประเทศไทยและเป็น

หนึ่งในผู้ผลิตชั้นน าด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองในระดับมาตรฐานสากล  คณะผู้จัดท า

โครงการจึงได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเร่ืองการศึกษากระบวนการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกให้

เหมาะสมกับสินค้าไก่แช่แข็ง ทางคณะผู้จัดท าได้น ารายละเอียดจากเอกสารประวัติบริษัทและ        

การด าเนินธุรกิจ มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร/ที่น ามาเป็นกรณีศึกษา 

2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงานที่ได้ท าการศึกษา 

3. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 

4. ผังองค์กร 

5. แผนที่ 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

1. ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ท่ีน ามาเป็นกรณีศึกษา 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 และ

ด าเนินธุรกิจการผลิตและการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูป ภายใต้เคร่ืองหมาย

ทางการค้าของบริษัทโดยจัดจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ประกอบธุรกิจในด้าน

อุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร คือ สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ 

สายธุรกิจโรงฟักไข่และเลี้ยงไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อ สายธุรกิจการช าแหละและ

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ และบริษัทได้เร่ิมท าการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่         

27 มกราคม พ.ศ.2535โดยมีทุนจดทะเบียน 1000 ล้านบาท มีทุนช าระแล้ว 570 ล้านบาท ต่อมา

บริษัทด าเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537 ชื่อว่า บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทมีทุนการจดทะเบียน1,400 ล้าน           

แล้วมีทุนเรียกช าระแล้ว 1,253,821,000 บาท เป็นบริษัทแม่ที่ด าเนินธุรกิจช าแหละไก่สดและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่  ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก

และผลพลอยได้จากการช าแหละไก่  ซึ่งจ าหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทและของลูกค้า

โดย     จัดจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี 2551 บริษัทมีปริมาณการผลิต รวมเท่ากับ 

123,000 ตัน จากโรงงานเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ และบริษัทย่อยประกอบ

ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรโดยขอบเขตของการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

จะครอบคลุมตั้งแต่ สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่

พ่อแม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สายธุรกิจช าแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเนื้อไก่ 

สายธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและสายธุรกิจซื้อ -ขายวัตถุดิบในธุรกิจของ

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) เป็นลักษณะต่อเน่ืองครบวงจรโดยเร่ิมต้นตั้งแต่การลงทุนในบริษัท 

กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ

บริษัทผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท KT  คือ อาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น้ า บริษัทจ าหน่ายอาหาร

สัตว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับบริษัทย่อยตลอดจนผู้เลี้ยงสัตว์ ทั่วไป  ส าหรับอาหารสัตว์น้ า 

บริษัท KT จ าหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น้ าทั่วไป  
                      บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร

ส านักงานกับ บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้เป็นที่ตั้ง

อาคารส านักงานใหญ่เป็นระยะเวลา 3 ปี  โดยคิดค่าเช่าตามพื้นที่ที่ใช้สอยมูลค่ารวมของค่าเช่า

ทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 38,322,000 บาท  บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ได้เช่าอาคารซึ่ง

ตั้งอยู่ที่ถนนบางพลี จ.สมุทรปราการ  จากบริษัท เอ็ม.เค.เอส.คอนโด ทาวน์ จ ากัด  เป็นระยะเวลา     

3 ปี เพื่อท าร้านขายผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่โดยคิดค่าเช่าเดือนละ  18,600 บาท  บริษัทได้เช่าอาคารซึ่ง

ตั้งอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์  จ.กรุงเทพมหานคร จากบริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จ ากัด เป็นระยะเวลา 

3 ปี เพื่อท าร้านขายผลิตภัณฑ์จาเนื้อไก่โดยคิดค่าเช่าเดือนละ10,000 บาท บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด 

(มหาชน)ได้เช่าที่ดินจากบริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อสร้าง

คอนโดและที่พักอาศัยให้กับพนักงานของบริษัทเช่าโดยเช่าที่ดินจ านวน 16 ไร่ 62 ตารางวา  ซึ่งอยู่ที่

ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีก าหนดระยะเวลา 20 ปีนับตั้งแต่วันที่                

1 สิงหาคม 2550 จนถึง 31 กรกฎาคม 2570 มูลค่ารวมของค่าเช่าเท่ากับ 22,377,192.00 บาท โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นแรงจูงใจในการท างาน 
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              บริษัทย่อย  

บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท าการเช่าฟาร์มเพื่อท าฟาร์ม

เลี้ยงไก่จากบริษัท ป.เจริญพันธ์จี.พี.ฟาร์ม จ ากัด จ านวนที่  1,000 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

ก าหนดเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึง 30 กันยายน 2566 โดยค่าเช่าเดือนละ 40,000 บาท  

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท าการเช่าฟาร์มเพื่อท าฟาร์มเลี้ยงไก่จากบริษัท  ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส์ จ ากัด 

จ านวนเน้ือที่ 59ไร่ 79 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีมีก าหนดระยะเวลา 3 ป ี

สายธุรกิจอาหารสัตว์ 

รายได้จากการขายในปี 2551 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาขาย
อาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 15 ทั้งนี้เป็นเพราะต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์ที่มีต้นทุน
สูงขึน้ถงึร้อยละ 28.57 จากราคาวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้นเลยเป็นส่วนหนึ่งที่
ท าให้เกิดการผันผวนของราคาน้ ามันตลาดโลก รายได้อ่ืนในปี 2551 บริษัทมีรายได้เพิ่มมากเร่ือย ๆ  
ท าให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.87 ส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากค่าบรรทุกสินค้าที่เรียกเก็บจากลูกค้าซึ่ง
รายการข้างต้นเป็นรายการที่ได้จากการด าเนินงานตามปกติ นอกจากนี้ยังมีรายได้ที่มาจากการเรียก
เกบ็ค่าธรรมเนยีมในการค้ าประกันวงเงินกู้ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องและการโอนกลับรายการขาดทุน
จากการด้อยค่าของไก่พ่อแม่พันธุ์และที่ดินที่ไม่ใช้ 

สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพนัธุ์ 

รายได้จากการขาย ในปี 2551 บริษัทย่อยแห่งนี้มีรายได้จากการขายลูกไก่พ่อแม่

พันธุ์เป็นจ านวนเงิน 109 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 49 เนื่องจากในปี 2551 มี

การเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์เพียงอย่างเดียวและมีปริมาณที่สูงขึ้นซึ่งต่างจากในปี  2550 ที่มีรายได้จากการ

ขายคือรายได้จากการขายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์และรายได้จากการขายลูกไก่พ่อแม่

พันธุ์ที่มีการเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ยังไม่เต็มก าลังการผลิต รายได้อ่ืนในปี 2551 เท่ากับ 1.99 ล้านบาท 

ส่วนรายได้อื่นในปี 2550 เท่ากับ 3.04 ล้านบาท  ลดลงคิดเป็นร้อยละ 34.75 โดยลดลงเนื่องจากไม่มี

ก าไรจากการขายไก่ปู่ย่าพันธุ์ ปลดระวางซึ่งในปี 2550 มีก าไรจากการขายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง 

1.8 ล้านบาท  ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติอัตราก าไรขั้นต้นใน

ส่วนของรายได้จากการขายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.11 ในปี 2550  
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 สายธุรกิจโรงฟักไข่ 

รายได้จากการขาย ในปี 2551 ท าให้บริษัทมีรายได้มาจากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 
27.32 เนื่องจากปริมาณในการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ17.25 ทั้งนี้เป็นเพราะบริษัทแม่ที่มีการส่งออกเนื้อ
ไก่เพิ่มขึ้นมากขึ้นจึงส่งผลให้ปริมาณการขายลูกไก่เนื้อเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  รายได้อ่ืนในปี 2551 
บริษัทมีรายได้อ่ืนเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนเงิน 1.48 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.11 เนื่องจาก
ในปี 2551 มีรายการโอนกลับขาดทุนจากมูลค่าซากไก่พ่อแม่พันธุ์ลดลงซึ่งรายการดังกล่าวเป็น
รายการที่เกิดจากการด าเนินงาน 

สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ 

รายได้จากการขายในปี 2551 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มมากเป็นขึ้นร้อยละ 
59.93 เป็นส่วนหน่ึง  เน่ืองจากบริษัทแม่มีการส่งออกเนื้อไก่ในปริมาณที่สูงขึ้นซึ่งในปี 2551 บริษัท
มีปริมาณการขายที่สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16 ในขณะเดียวกันราคาขายเฉลี่ยในปี 2551 ก็สูงขึ้นรายได้
อ่ืนใน ปี 2551 รายได้อ่ืนเพิ่มขึ้น 11.16 ล้านบาท  เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการบรรทุกมูลไก่
ให้กับลูกค้านอกจากนี้มีรายได้จากค่าธรรมเนียมในการค้ าประกันวงเงินกู้ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่ง
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติ 

สายธุรกิจช าแหละไก่และแปรรูปเนื้อไก่  
                           รายได้จากการขาย ในปี 2551 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.23 
เน่ืองจากปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.79 เนื่องจากประเทศญ่ีปุ่นมีการน าเข้าไก่ปรุงสุกเพิ่ม
มากขึ้นจาก  ปี 2550 ที่ส่งออกจ านวน 548.96 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 53.42 ของการส่งออก
ทั้งหมดเพิ่มขึ้นในปี 2551 เป็นจ านวน 1,675.47 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 63.68 ของการส่งออก
ทั้งหมดในขณะที่การส่งออกสินค้าไปสหภาพยุโรปในปี 2550 เป็นจ านวน 448.60 ล้านบาท  คิด
เป็นร้อยละ 43.66 ของการส่งออกทั้งหมดเพิ่มขึ้นในปี 2551 เป็นจ านวนเงิน 881.22 ล้านบาท  คิด
เป็นร้อยละ 33.49 ของการส่งออกทั้งหมด รายได้อ่ืนในปี 2551 เพิ่มมากขึ้นเป็นจ านวนเงิน 35.36 
ล้านบาทเนื่องจากการที่เงินบาทอ่อนค่าลงในปี 2551 ท าให้บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) มีก าไร
จากอัตราในการแลกเปลี่ยนสูงกว่าในปี 2550 คิดเป็นจ านวน 22.43 ล้านบาท  มีรายได้จากการ
ให้บริการรับฝากสินค้าแก่บริษัทร่วมกับการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็น
รายการที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ในปี 
2551 ต้นทุนในการขายเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 45.61 เนื่องจากปริมาณในการขายผลิตภัณฑ์และการ
ส่งสินค้า         ของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) เพิ่มมากขึ้นจึงท าให้ส่งผลกระทบในด้าน
ค่าใช้จ่ายใน            การด าเนินงาน 
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2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงานท่ีได้ท าการศึกษา 

 

ภาพพที่ 2.1 ป้ายบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน)ได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยงานที่มี
มาตรฐานสากลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

- หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารจากส านักงานมาตรฐานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- มรท.8001-2553 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กระทรวงแรงงาน)  
- อย.(คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม) จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- มาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
- อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ทางบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ยังได้รับการยอมรับการตรวจสอบ
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 

ปี พ.ศ. 2524 

- ได้ท าการจัดต้ังบริษัทในนาม บริษัท เจอเนอรัลฟูดส์ โพลทรีย์ (ไทย )จ ากัด 

ปี พ.ศ. 2528 

- กลุ่มเครือ ป.สหพันธ์ ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นไว้ทั้งหมด 

ปี พ.ศ. 2530 

- บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 77.70 ล้านบาท เป็น 100 ล้นบาท 

ปี พ.ศ. 2532 

- บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก  150 ล้านบาท เป็น 420 ล้านบาท ลงทุน 
99.99% ในบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง คือ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด และ บริษัท เอ็ม .เค.เอส.ฟาร์ม 
จ ากัด 

ปี พ.ศ. 2534 

- บริษัทได้ลงทุนอีก 99.99% ในบริษัทย่อย คือบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ ากัด   และ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 420 ล้านบาท เป็น 1000 ล้านบาท และได้ซื้อหุ้น 65.00% ในบริษัทอีกแห่ง
หนึ่ง คือ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด 

ปี พ.ศ. 2535 

- บริษัทได้เร่ิมเข้าร่วมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีทุน
จดทะเบียน 1000 ล้านบาท ทุนเรียกช าระแล้ว 570 ล้านบาท 
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ปี พ.ศ. 2536 

- บริษัทได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟูดส์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 

ปี พ.ศ. 2537 

- บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด ได้แปรสภาพจาก บริษัทจ ากัด เป็น บริษัทมหาชน  

ปี พ.ศ. 2541 

- บริษัท กรุงไทย อาหารสัตว์ จ ากัด ได้ท าการเพิกถอนหุ้นสามัญ  

ปี พ.ศ. 2543 

- เพิ่มทุนเรียกช าระจาก 570 ล้านบาท เป็น 626.91 ล้านบาท 

ปี พ.ศ. 2545 

- ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) ท าให้มีสัดส่วนใหม่
จาก 65.00% เป็น 96.50% 

ปี พ.ศ. 2546 

- บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1000 ล้านบาท เป็น 1400 ล้านบาท และเพิ่ม
ทุนเรียกช าระจาก 626.91 ล้านบาท เป็น 1253.82 ล้านบาท  

ปี พ.ศ. 2551 

- ลงทุน 49.00% ให้กับบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร จ ากัด  

ปี พ.ศ. 2553 

- แปลงค่าหุ้นที่ตราไว้จรากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
โดยทุนจดทะเบียนคงเดิม 1400 ล้านบาท 

ปี พ.ศ. 2554 

- ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มท าให้มีสัดส่วน
ใหม่จาก 96.50% เป็น 97.85%  

ปี พ.ศ. 2556 

- ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มท าให้มีสัดส่วน
ใหม่จาก 97.85% เป็น 97.86% 
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ปี พ.ศ. 2557 

- บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงไทย
อาหาร จ ากัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) เพิ่มท าให้มีสัดส่วน
ใหม่จาก 97.87% เป็น 98.03% 

ปี พ.ศ. 2558 

- ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) เพิ่มท าให้มีสัดส่วนใหม่
จาก 98.03% เป็น 98.06% 

ปี พ.ศ. 2559 

- ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) เพิ่มท าให้มีสัดส่วนใหม่
จาก 98.06% เป็น 98.10 % 

ปี พ.ศ. 2560  

- บริษัท จี เอฟ ฟูดส์ จ ากัด ได้ท าการขยายการท าการผลิตไส้กรอกและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปท าให้มีก าลังการผลิตรวมอยู่ที่ 37800 ตัน/ปี บริษัทแมคคีย์ ฟูดส์ จ ากัด ขยายก าลัง
การผลิตโรงงานผลิตอาหารแปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่ด้วยการผลิต 25000 ตัน/ปี  
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3. วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้น าทางด้านอุตสาหกรรมการ
ผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก 

พันธกิจ 
พันธกิจ 7 ประการที่สร้างขึ้นจากรากฐานความใส่ใจ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้าน

การผลิตอาหาร โดยมีการก าหนดกลยุทธ์เพื่อการดด าเนินงานให้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
1. คุณภาพอาหาร   ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์: คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสู่โรงงานแปรรูป ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งใน         
และต่างประเทศ 

2. ความปลอดภัยอาหาร   เชื่อมั่นในระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
กลยุทธ์: เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่น ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับทุกขั้นตอน 
3. นวัตกรรมอาหาร   พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
กลยุทธ์: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ พร้อมน าเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อขยายให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
4. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ   ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
กลยุทธ์: ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วยงานสู่ความเป็น

ผู้เชี่ยวชาญสร้างความมั่นคง 
5. ความพึงพอใจสูงสุดใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด

บนพื้นฐนความเป็นธรรม 
กลยุทธ์: ใส่ใจความต้องการของลูกค้า  ควบคู่การน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ

มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของราคาที่เป็นธรรม 
6. สัมพันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตร 
กลยุทธ์: สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นธรรม บนรากฐานของความไว้วางใจ

เน้นการด าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว 
7. สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตใต้ส านึกที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม 
กลยุทธ์: ปลูกฝังจิตใต้ส านึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรักษา     

ดุลยภาพและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  อันน าไปสู่ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
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8. ผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ บริษัท 

คณะกรรมการ สรรหาและ 

พิจารณา ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการ ตรวจสอบ เลขานุการ บรษิัท 

กรรมการ ผู้จัดการ 

รองกรรมการ ผู้จัดการ 

ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ 

ส่วนงานการตลาด   

 -ฝ่ายขายต่างประเทศ 

 -ฝ่ายขายในประเทศ 

 -ฝ่ายขายและลูกค้า
สัมพันธ ์

ส่วนงานจัดซื้อ 

 -ฝ่ายจัดซ้ือไก่เนื้อ 

 -ฝ่ายจัดซ้ือทั่วไป 

 -ฝ่ายจัดซ้ือระวางสินค้า
และขอคนือากร 

ส่วนงานบริหาร  

-ฝ่ายบัญช ี

 -ฝ่ายการเงิน  

-ฝ่ายสารสนเทศ  

-ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ส่วนงานจัดซื้อ 

 -ฝ่ายผลิตไก่ช าแหละ 

 -ฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหาร 

 -ฝ่ายคลังสินค้า 

 -ฝ่ายพัสดุ 

 -ฝ่ายแปรรูป 

 -ฝ่ายวางแผน  

 -ฝ่ายประกันคุณภาพ 

 -ฝ่ายวิจัยและพัฒนา    
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

  -ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

 -ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องเยน็    

 -ฝ่ายห้องปฏิบตัิการ 

 -ฝ่ายวิจัยและเพิ่ม   
ประสิทธิภาพ 

 -ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  

-ฝ่ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์
อาหาร 
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9. แผนท่ีบริษัท 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

209 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ กม.20 ต าบลบางเสาธง   

อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 



14 
 

 

ภาพท่ี 2.2 แผนที่บริษัท 

 

10. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและส่งออกไก่สดแช่แข็งให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงท าการผลิตน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล ประเภทของอาหารผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป ผลิตภัณฑ์
ไก่พร้อมทาน ผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

1. ผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง  

 

ภาพท่ี 2.3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 
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ภาพท่ี 2.4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 
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ภาพท่ี 2.6 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 
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ภาพท่ี 2.8 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 

 

2. ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 

 

ภาพท่ี 2.9 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 
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ภาพท่ี 2.10 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.11 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 
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ภาพท่ี 2.12 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.13 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 
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ภาพท่ี 2.14 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.15 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 
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ภาพท่ี 2.16 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 

 

3. ผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 

 

ภาพท่ี 2.17 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 

 

 

ภาพท่ี 2.18 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 
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ภาพท่ี 2.19 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 

 

 

ภาพท่ี 2.20 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 
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ภาพท่ี 2.21 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.22 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 
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ภาพท่ี 2.23 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.24 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 
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4. ผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.25 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.26 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 
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ภาพท่ี 2.27 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.28 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 
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ภาพท่ี 2.29 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

 

 

 

ภาพท่ี 2.30 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 
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ภาพท่ี 2.31 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

 

 

 

ภาพท่ี 2.32 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

 

 



 

 

บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

  คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดท าโครงการ             
เร่ือง การศึกษาระบบการควบคุมอุณหภูมิของไก่แช่แข็งในคลังสินค้าห้องเย็น  กรณีศึกษา           
บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคลังสินค้า 
2. การด าเนินงานในคลังสินค้า 
3.   เทคโนโลยีจัดเก็บและเคลื่อนย้ายภายในคลังสินค้า 
4.   หลักการท างานของเคร่ืองท าความเย็นในคลังสินค้าห้องเย็น 
5. นิยามศัพท์ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคลังสินค้า 

คลังสินค้าโดยทั่วไปแล้วเป็นอาคารเชิงพาณิชย์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเก็บสินค้าที่ใช้
ส าหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น าเข้า ผู้ค้าส่ง ผู้ที่ท าธุรกิจขนส่ง ผู้ให้บริการด้านพิธีศุลกากรเป็นต้น ซึ่ง
เป็นอาคารเฉพาะกิจส่วนมากเป็นอาคารที่สร้างขึ้นมีขนาดเหมาะสมกับธุรกิจที่ท าอยู่ ซึ่งอาคาร
อาจจะมีอุปกรณ์ในการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย ยกขนสินค้า ตามความเหมาะสมซึ่งอาคารยังมีท่าขึ้นลง
สินค้าโดยสามารถที่จะมีที่จอดรถยนต์เท่าที่จ าเป็น บางคร้ังก็เป็นคลังสินค้าติดชานชาลารถไฟ 
สนามบิน ท่าเรือ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีเครน รถฟอร์คลิฟท์ เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าไปวางบนพื้นหรือชั้น
วางสินค้า ปัจจุบันมีการใช้คลังสินค้าอัตโนมัติ และระบบสายพานล าเลียงที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า

อัตโนมัติ โดยคลังสินค้าอัตโนมัติมีความสูงมากกว่า 20 เมตร ท าให้ใช้พื้นที่ได้ดีขึ้น โดยมีระบบการ

จัดการสินค้าคงคลังติดตามสินค้า ท าให้เกินความแม่นย าสูงขึ้น 

นอกจากนั้นยังมีระบบหยิบตามแสงสว่างที่ต าแหน่งในการหยิบสินค้า และหยิบ
ตามเสียง แบบ FIFO (First ln First Out) และ LIFO (Last ln First Out) ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานและสามารถควบคุมแรงงานได้ดีขึ้น ในภาคของการผลิตจะใช้คลังสินค้ารองรับระบบ
การจัดส่งแบบทันเวลาพอดี Just ln time (JIT) ท าให้ลดระดับสินค้าคงคลัง และช่วยให้ขนาด

คลังสินค้าจะเล็กลงตามไปด้วย
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คลังสินค้าสมัยใหม่จะใช้เพื่อการส่งออก ผลิต เพื่อส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีก        
ในภูมิภาคหรือทั้งประเทศ ท าให้สามารถลดต้นทุนสินค้าต่อยอดขายได้ เพราะไม่ต้องยกขนหลาย
ทอด โดยเฉพาะยุคปัจจุบันจะใช้อินเทอร์เน็ต ท าให้ไม่ต้องมีหน้าร้าน แต่จะใช้การส่งสินค้าตรงไป
ยังลูกค้า ซึ่งต้องมีระบบการขนส่งที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันทีที่มีการสั่งซื้อ 

โดยสรุปว่าคลังสินค้าในประเทศไทย จะสนับสนุนกิจกรรมระดับกิจกรรม หรือ
ระดับบริษัท ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบริษัทซึ่งสนับสนุนงานจัดซื้อ งานผลิต และสินค้า
ส าเร็จรูป เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า  

  คลังสินค้า หมายถึง พื้นที่ที่วางแผนแล้วเพื่อประสิทธิภาพในการใช้สอยและ
เคลื่อนย้ายสินค้า และวัตถุดิบ (A planned space for the efficient accommodation and handing of 
goods and materials) โดยคลังสินค้าท าหน้าที่ในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนเคลื่อนย้ายเพื่อ
สนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า ซึ่งสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ได้แก่ 

1. วัตถุดิบ (Material) ซึ่งอยู่ในรูปวัตถุดิบ ส่วนประกอบ (Components) และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ (Parts) 

2. สินค้าส าเร็จรูป (Finished Goods) หรือ “สินค้า” จะนับรวมไปถึงงานระหว่าง
การผลิต (Work in Process) ตลอดจนสินค้าที่ต้องการ (Disposed) และวัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycled Materials)  

การจัดการคลังสินค้า คือกระบวนการบูรณาการทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนิน
กิจการคลังสินค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของคลังสินค้า
แต่ละประเภทที่ก าหนดไว้ 

  กระบวนการ (Process) คือ กิจการ หรือหน้าที่การจัดการที่เป็นขั้นตอนตามล าดับ
ซึ่งผู้บริหารจะต้องท า ซึ่งรวมถึง การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การ
ประสานงาน การควบคุม ซึ่งต้องได้รับการบูรณาการ (Integration) คือการสร้างความสมดุล และ
ความสอดคล้องต่อเนื่องกันระหว่างทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อความส าเร็จขององค์การ ในที่นี้ทรัพยากร
หมายถึง ทรัพยากรในการจัดการคลังสินค้าซึ่งได้แก่ 

1. ทรัพยากรเนื้อที่ หมายถึง ที่ดินและอาคารทั้งหมดที่ใช้ในการเก็บรักษาสินค้า 
และที่ใช้ส าหรับงานอื่น ๆ ของกิจการคลังสินค้าทั้งหมด 

2. ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง บุคลากร และก าลังคนในหน่วยงานต่าง ๆ ของกิจการ
คลังสินค้าตลอดจนทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานคลังสินค้า 
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3. ทรัพยากรเคร่ืองมือ หมายถึง อุปกรณ์ เคร่ืองมือยกขน และอุปกรณ์ทั้งปวงที่
จ าเป็นต้องใช้ในการประกอบกิจการคลังสินค้า 

4. ทรัพยากรทุน หมายถึง การหาเงินทุนและการใช้จ่ายเงินทุนในการประกอบ
กิจการ 

5. ทรัพยากรเวลา หมายถึง เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการด าเนินงาน
คลังสินค้า ทั้งนี้รวมถึงก าหนดเวลาและระยะในการท างานในแต่ละกิจกรรม 

ความส าคัญของคลังสินค้า 

การประกอบกิจการค้าขายที่เกี่ยวกับสินค้าชนิดต่าง ๆ นั้นนับว่าเป็นธุรกิจที่มี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากทีเดียว ไม่ว่าสินค้านั้นจะเป็นผลผลิตทาง
การเกษตร หรือผลผลิตทางอุตสาหกรรมประเภทใดก็ตาม กิจการคลังสินค้านับว่าเป็นเคร่ืองมือที่
ส าคัญในอันที่จะให้การประกอบธุรกิจการค้าขายเกี่ยวกับคลังสินค้าบรรลุผลส าเ ร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ จากการที่อธิบายความหมายของคลังสินค้าแล้ว จะแยกอธิบายเป็นแต่ละเร่ืองไป
ดังต่อไปนี้ 

1. ความส าคัญโดยทั่วไป คลังสินค้าเป็นกิจกรรมเชื่อมต่อที่ส าคัญกิจกรรมหนึ่งใน
ซัพพลายเชนของการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคและในการเป็นกิจกรรมเชื่อมนี้ 
คลังสินค้าท าหน้าที่รักษาสมดุลระหว่างการบริโภคซึ่งมีอัตราความต้องการขึ้นลง ไม่เป็นการ
แน่นอนและคาดหมายล่วงหน้าได้ยาก กับการผลิตซึ่งมีอัตราผลผลิตเป็นปริมาณที่ค่อนข้างแน่นอน
กว่า แม้ว่าการว่างแผ่นการผลิตสินค้าต้องการอาศัยอัตราการบริโภคที่ประมาณการณ์ไว้ล่วงหน้า
เป็นปัจจัยพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลก็ตาม แต่ความไม่คงที่แน่นอนของความต้องการในการ
บริโภคอาจท าให้เกินความไม่สมดุลขึ้นได้ในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ระบบการผลิตต้องด าเนินไป
อย่างต่อเนื่องตามที่วางแผนไว้ ถ้าในห้วงเวลาใดที่ผลผลิตออกมาเกินความต้องการในการบริโภค 
คลังสินค้าก็จะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการสะสมปริมาณสินค้าคงคลังส่วนที่เกินความต้องการนั้นไว้ 
ต่อเมื่ออัตราความต้องการบริโภคสูงขึ้นเกินกว่าปริมาณการผลิตในห้วงเวลาใด คลังสินค้าก็จะท า
หน้าที่ระบายสินค้าที่สะสมไว้นั้นออกสู่ตลาดเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ท าให้เกิดความ
สมดุลโดยเฉลี่ยในระยะยาวยิ่งกว่านั้นในเมื่อการผลิตเกิดอุปสรรคขัดข้องต้องหยุดชะงักลงชั่ว
ระยะเวลาหนึ่งด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม  

2. คลังสินค้าที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ หากได้มีการวางแผนอย่างเหมาะสมไว้
ในการวางสินค้าไว้ในคลังสินค้าเหล่านั้นในเวลา ปริมาณ และต าแหน่งที่ถูกต้องแล้ว ก็จะเป็นที่
เชื่อมั่นได้ว่า จะสามารถน าสินค้าออกจ าหน่ายสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องไม่
ขาดตอน อันจะเป็นผลดีแก่ทั้งผู้ผลิต ละผู้บริโภคต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอันเป็นส่วนรวมอีก
ด้วย 
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3.  ความส าคัญต่อกิจการผลิตสินค้า กิจการผลิตสินค้าทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 
เป็นการผลิตด้วยเคร่ืองจักรกลที่มีกระบวนการผลิตเป็นสายงานอย่างต่อเนื่อง ทุกขั้นตอนของการ
ผลิตต้องรับช่วงติดต่อกันไปตามล าดับเร่ิมตั้งแต่การป้อนวัสดุการผลิตเข้าไปจนได้ผลผลิตออกมา
เป็นสินค้าส าเร็จรูป และเป็นการผลิตจ านวนมาก ที่เรียกว่าการผลิตปริมาณขนาดใหญ่ (Mass 
Production) การผลิตสินค้าในระบบนี้จ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีวัสดุการผลิตอย่างเพียงพอที่จะ
ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างไม่ขาดตอนคลังสินค้ามีบทบาทส าคัญในการจัดให้มีการสะสม
วัสดุการผลิตไว้อย่างเพียงพอเพื่อให้กระบวนการผลิตด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย 

การเก็บรักษาวัสดุการผลิตสะสมไว้เพื่อการนี้ ผู้ผลิตสินค้าอาจลงทุนจัดตั้งและ
ด าเนินการคลังสินค้าของตนเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิต ที่จัดอยู่ในจ าพวกคลังสินค้า
ประเภทคลังเก็บวัสดุของกิจการผลิตสินค้า หรือผู้ผลิตสินค้าอาจเลือกใช้บริการของคลังสินค้าเพื่อ
การนี้ได้ 

4. ความส าคัญต่อกิจการตลาด คลังสินค้าเป็นเคร่ืองมือในการกระจายสินค้าออกสู่
ตลาดจากมือของผู้ผลิตผ่านไปสู่ผู้บริโภค ผู้ผลิตสินค้าใช้คลังสินค้าในการเก็บรักษาสินค้าส าเร็จรูป
ที่เป็นผลผลิตของตนในขั้นแรกไม่ว่าจะเป็นผลิตผลทางการเกษตร หรือผลผลิตทางอุตสาหกรรมก็
ตาม และใช้คลังสินค้าที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ในการกระจายสินค้าของตนออกสู่ผู้บริโภค
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง คลังสินค้าเหล่านั้นอาจเป็นคลังสินค้าส่วนบุคคลของผู้ผลิต คลังสินค้าส่วน
บุคคลของผู้จ าหน่ายหรืออาจเป็นคลังสินสาธารณะก็ได้ส าหรับผู้ประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าเอง
คลังสินค้าก็เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเก็บสะสมสินค้าไว้ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
กิจการจ าหน่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลโดยให้มีสินค้าออกวางขายทดแทนจ านวนที่จ าหน่าย
ออกไปในแต่ละวันอย่างทันท่วงทีอย่างไม่ขาดขั้นตอน เพื่อการนี้ผู้จ าหน่ายสินค้าอาจใช้คลังสินค้ า
ส่วนบุคคลของจ าหน่ายนั้นเอง หรือเลือกใช้บริการของคลังสินค้าสาธารณะในการเก็บรักษาเป็น
ส่วนใหญ่ก็ได้ 

5. ความส าคัญต่อกิจการบริการ คลังสินค้าเป็นธุรกิจบริการที่ต้องใช้ทั้งในภาค
ธุรกิจที่ต้องใช้ทั้งในภาคธุรกิจเอกชนและองค์การของรัฐบาล รวมไปถึงสหกรณ์และหน่วยงาน
ราชการรัฐ จ าเป็นต้องมีการสะสมเก็บรักษาพัสดุส าหรับการใช้ในกิจการนั้นเพียงพอ คลังสินค้า
จ าพวกคลังเก็บวัสดุมีบทบาทส าคัญในลักษณะเป็นเคร่ืองมือของกิจการบริการทุกประเภทท าหน้าที่
เก็บรักษาวัสดุสะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจการบริการน้ัน ๆ  

6. ความส าคัญต่อวงการธุรกิจ คลังสินค้าสาธารณะเป็นแหล่งให้เครดิตแก่นักธุรกิจ
ที่ส าคัญแหล่งหนึ่งเช่นเดียวกันกับสถาบันบริการทางการเงินประเภทอ่ืน เช่น ธนาคาร เป็นต้น โดย
วิธีให้ผู้ฝากสินค้าไว้ในคลังสินค้านั้นกู้ยืมเงินโดยใช้สินค้าที่ฝากไว้จ าน าเป็นประกันและได้ดอกเบี้ย
เป็นผลตอบแทน นอกจากนั้นผู้ฝากสินค้าอาจกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอ่ืนหรือจากบุคคลใดๆ 



33 
 

 

โดยใช้ตราสารการรับฝากของคลังสินค้าจ าน าเป็นประกันได้ด้วย ซึ่งวิธีการจ าน าสินค้าในลักษณะนี้
จะกระท าได้ก็เฉพาะแต่ส าหรับสินค้าที่ฝากไว้กับคลังสินค้าสาธารณะเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น
คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน หรือองค์การรัฐบาล หรือสหกรณ์ที่ประกอบกิจการ
คลังสินค้าก็สามารถท าได้ในท านองเดียวกัน 

7. ความส าคัญต่อการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ความส าคัญในเร่ือง
นี้อาจเป็นคลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน หรือ ขององค์การรัฐบาล หรือของสหกรณ์ได้ที่
ด าเนินการเกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทพืชผลทางการเกษตร และสินค้าอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลอาจใช้คลังสินค้าเหล่านี้ในการเก็บรักษาสินค้าที่รัฐบาลเข้าไปรับ
ซื้อเพื่อแทรกแซงตลาด รักษาระดับราคาในขณะที่สินค้านั้น มีปริมาณมากในฤดูกาลที่ผลิตออกสู่
ตลาดใหม่ๆ เป็นการช่วยเหลือผู้ผลิตให้สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรมและน าสินค้าที่เก็บ
รักษาไว้นั้นออกสู่ตลาดเมื่อถึงคราวขาดแคลนเพื่อรักษาระดับราคาและปริมาณให้อยู่ในระดับที่ไม่
เป็นการเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไป เป็นต้น  

หน้าที่ของการคลังสินค้า  

ในคลังสินค้าจะประกอบด้วยสินค้าจ านวนมาก และสินค้ามีการไหลเวียน
ตลอดเวลา คือจะมีสินค้ารุ่นใหม่เข้ามาให้เก็บรักษาจ านวนเพิ่มมากขึ้นและในขณะเดียวกันจะมีการ
น าสินค้าออกจากคลังสินค้าเพื่อไปส่งให้ลูกค้าตามค าสั่งซื้อซึ่งจัดเป็นกิ จกรรมที่เกิดขึ้นทุกวัน 
ดังนั้นหน้าที่หลักของการคลังสินค้าจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการคือ 

1. หน้าที่การเคลื่อนย้าย (Movement Function) หน้าที่การเคลื่อนย้ายยังสามารถ
แบ่งออกเป็นหน้าที่ย่อย ๆได้ 4 ประการดังนี้คือ 

1.1 การรับ (receiving) เมื่อสินค้าจ านวนมากเดินทางมาถึงคลังสินค้า หน้าที่
แรกของการเคลื่อนย้ายคือ การรับสินค้าลงจากยานพาหนะที่น าสินค้ามาส่ง การยกขนสินค้ามี
เทคนิคและวิธีการแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆประการคือ 

 
1.1.1 ลักษณะของยานพาหนะที่บรรทุกสินค้า วิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้

ในการขนสินค้าจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของยานพาหนะที่ขนสินค้ามาส่ง เช่น 
ถ้าเป็นยานพาหนะตู้ทึบขนาดใหญ่ ก็สามารถใช้รถเล็กเข้าไปขนสินค้าภายในพาหนะได้ แต่ถ้าเป็น
ยานพาหนะตู้ทึบขนาดเล็กซึ่งรถยกเข้าไปไม่ได้ ก็ต้องใช้รถเข็นหรือใช้รถยก หรือถ้าเป็น
ยานพาหนะหลังคาเปิดก็อาจจะใช้ปั้นจั่นยกขนลงมาได้ 

1.1.2 ลักษณะของสินค้า สินค้าบางชนิดมีการบรรจุภัณฑ์พิเศษจึง
จ าเป็นต้องใช้เครืองมือหรืออุปกรณ์การยกขนเฉพาะตามที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ โดยทั่วไปแล้วถ้า
สินค้ามีขนาดเล็กก็มักจะน าสินค้ารวบรวมลงในกระบะก่อน แล้วจึงท าการยกขนเพื่อให้การ
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เคลื่อนย้ายมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าสินค้าได้ถูกจัดวางมาบนกระบะจากต้นทางหรือถูกบรรจุ
ภัณฑ์ที่แทนกระบะได้ ก็สามารถยกขนได้เลยโดยไม่ต้องใช้กระบะของคลังสินค้า 

การรับสินค้าเข้าสู่คลังสินค้าจะต้องตรวจสินค้าให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ได้ระบุไว้
ในเอกสารที่มาพร้อมกับสินค้าหรือได้รับล่วงหน้าไว้แล้ว วิธรการตรวจรับขึ่นอยู่กับประเภทของ
คลังสินค้า คือ ถ้าเป็นคลังสินค้าสาธารณะที่รับฝากสินค้าจากผู้ฝาก จะรับผิดชอบตามจ านวนบรรจุ
ภัณฑ์ ไม่จ าเป็นต้องเปิดบรรจุภัณฑ์เพื่อตรวจรายละเอียดภายใน ยกเว้นกรณีที่มีการช ารุดก็อาจต้อง
แกะบรรจุภัณฑ์เพื่อตรวจให้ทราบจ านวนที่ช ารุด หรือสูญหายไป แต่ถ้าเป็นคลังสินค้าเอกชนขนาด
เล็กอาจตรวจรายละเอียดของสินค้าที่บรรจุภัณฑ์ก็ได้ เมื่อตรวจรับแล้วก็จะต้องบันทึกจ านวนสินค้า
ให้มียอดที่ถูกต้องเสมอ 

1.2 การโยกย้าย (Transfer) หน้าที่โยกย้ายสินค้าในคลังสินค้าจะมีอย่าง
น้อย 2 หรือ 3 ลักษณะคือ 

1.2.1 เมื่อรับสินค้าลงจากยานพาหนะบรรทุกแล้ว สินค้าจะถูกน าไปใน
คลังสินค้าและจัดเก็บในต าแหน่งของสินค้านั้น การยกขนนั้นอาจจะใช้รถยก (Fork-lift Truck) ขน
สินค้าจากยานพาหนะบรรทุกไปในคลังสินค้าเลย หรือบางคร้ังถ้ามีสินค้าหลายๆประเภทถูกจนส่ง
เข้ามาในยานพาหนะเดียวกันในกรณีเช่นนี้จะต้องขนลงไว้ในพื้นที่ส่วนกลางก่อนแล้วจึงจ าแนกเก็บ
ตามชนิดของสินค้าต่อไป การเคลื่อนย้ายภายในคลังสินค้านอกจากใช้รถยกแล้วอาจใช้เคร่ืองมือ
ชนิดอ่ืนก็ได้ เช่น รถเข็น รถพ่วงลากจูง เป็นต้น การโยกย้ายในลักษณะนี้ท าหน้าที่โยกย้ายเพื่อเก็บ
รักษา 

1.2.2 การโยกย้ายสินค้าจากสถานที่จัดเก็บไปยังจุดส าหรับส่งออกใน
คลังสินค้า เป็นการโยกย้ายขั้นสุดท้าย ชนิดของเคร่ืองมือที่จะใช้ในการโยกย้ายนี้จะขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของสินค้า ตามที่ได้เคยกล่าวไว้มาแล้วข้างต้นคือ ถ้าเป็นสินค้าขนาดใหญ่หรือถูกบรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ที่แทนกระบะได้ จะโยกย้ายโดนรถยกแต่ถ้าเป็นสินค้าขนาดเล็กและประกอบด้วย
หลายๆชนิด การโยกย้ายขั้นสุดท้ายนี้จะใช้รถลากจูง ประกอบรถพ่วง หรือรางเลื่อน 

1.3 การคัดเลือกสินค้าเพื่อจัดส่ง (Selection) นับเป็นหน้าที่แรกของ
คลังสินค้า ในด้านการจัดจ าหน่าย เป็นการจัดกลุ่มสินค้าตามค าสั่งของลูกค้า ส าหรับสินค้าขนาดเล็ก
แต่มีจ านวนมากควรจะมีพื้นที่เพื่อเลือกสินค้าโดยเฉพาะ  การเลือกสินค้านี้จะต้องบันทึกข้อมูลใน
เอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนที่จะส่งไปยังจุดส่งสินค้าออก (Shipping Area) 

1.4 การส่งสินค้า (Shipping) การส่งสินค้าออกจากคลังสินค้าเป็นหน้าที่ส าคัญ
มากในการด าเนินงานของคลังสินค้า ประกอบด้วยการตรวจสอบและการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าให้
ทันเวลาในสภาพที่ต้องการ เป็นของธรรมดาที่เมื่อสินค้าจะถูกเปลี่ยนเจ้าของย่อมต้องมีการ
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ตรวจสอบจ านวนและชนิดของสินค้าว่าถูกต้องตรงกับรายการในใบสั่งจ่ายสินค้า ส่วนวิธีการยกขน
สินค้าก็ด าเนินการเช่นเดียวกับตอนรับสินค้า 

      2. หน้าที่การเก็บรักษาสินค้า (Storage Function) หน้าที่การเก็บรักษายัง
แบ่งเป็นหน้าที่ย่อย ๆได้ 2 ประการคือ 

2.1 การเก็บรักษาชั่วคราว (Temporary Storage) เนื่องจากสินค้าต่าง ๆใน
คลังสินค้าจะมีการหมุนเวียนอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามสินค้าจะถูกเก็บรักษาไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
ระยะเวลาของการเก็บรักษาชั่วคราวจะนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับระบบการจัดจ าหน่ายซึ่งมีวงจรการ
ทดแทนจ านวนสินค้าที่ถูกจ่ายออกไป การเก็บรักษาชั่วคราวจะช่วยให้มีจ านวนสินค้าเพียงพอที่จะ
สนองความต้องการของลูกค้าและท าให้มีจ านวนสินค้าส ารองไว้อย่างเพียงพอและปลอดภัย หน้าที่
การเก็บรักษาชั่วคราวจะท าให้การไหลของสินค้าด าเนินไปอย่างราบร่ืน 

2.2 การเก็บรักษาถาวร (Permanent storage) คือการเก็บรักษาสินค้าในจ านวน
ที่เกินกว่าที่ต้องการใช้ในการหมุนเวียนเพื่อใช้ในการหมุนเวียนตามปกติ สาเหตุที่ต้องมีการเก็บ
รักษาถาวรมักเกิดจากเหตุการณ์พิเศษมากกว่าจะเกิดจากการด าเนินงานตามปกติสาเหตุ ดังกล่าวคือ 

2.2.1 การผลิตตามฤดูกาล เนื่องจากการผลิตสินค้าบางชนิดจะขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล ถ้ากิจกรรมมีการผลิตสินค้าลักษณะนี้จ าเป็นต้องมีคลังสินค้าส าหรับเก็บสินค้าในช่วงที่ยัง
ไม่ถึงฤดูกาลของสินค้านั้น หรือแม้แต่กิจการขายปลีกก็จ าเป็นต้องซื้อสินค้าจ านวนมากเพื่อเก็บไว้
ให้เพียงพอส าหรับขายรอบปี คลังสินค้าลักษณะนี้มักเป็นคลังสินค้าพิเศษหรือคลังสินค้าสาธารณะ 

2.2.2 ความต้องการที่ไม่แน่นอน เนื่องจากความต้องการที่มีต่อสินค้าบาง
ประเภทอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆอย่างมากมาย ดังนั้นกิจการจึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมสินค้าไว้
จ านวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงที่มีความต้องการสูง 

2.2.3 สภาพของสินค้า สินค้าบางชนิดไม่สามารถจัดจ าหน่ายได้ทันทีต้อง
ถูกเก็บไว้ระยะเวลาหนึ่งก่อนเสมอ เช่น ผลไม้บางชนิดเมื่อเก็บมาแล้วจะต้องน าไปบ่มหรือเก็บ
รักษาไว้ระยะหนี่งเพื่อรอจนสุกจึงจะน าขายได้ เป็นต้น ดังนั้นศูนย์การจัดจ าหน่ายสินค้าประเภท
อาหารในปัจจุบัน มักจะมีห้องเฉพาะส าหรับเก็บรักษาสินค้าจนกว่าจะสุกได้ที่ 

2.2.4 เพื่อส่วนลดพิเศษ คลังสินค้าของผู้ขายส่งมักจะมีเนื้อที่ส าหรับเก็บ
รักษาสินค้าไว้เพื่อส่วนลดพิเศษ ฝ่ายจัดซื้อจะได้รับส่วนลดจ านวนหนึ่งจากการซื้อสินค้าไปใน
ปริมาณสูง ในกรณีเช่นนี้คลังสินค้าจะประกอบด้วยสินค้าส่วนหนึ่งซึ่งเกินกว่าส่วนที่ใช้หมุนเวียน
ตามปกติ 
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หน้าที่ของการคลังสินค้า แบ่งออกเป็นการเคลื่อนย้ายและหน้าที่การเก็บรักษาจะเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การควบคุมสินค้าคงคลัง ซึ่งรวมไปถึงการควบคุมจ านวนสินค้าในมือและ
จ านวนที่จะส่งออกให้ลูกค้า โรงงาน หรือคลังสินค้าอ่ืน ๆ 

2. การซื้อ กิจกรรมการซื้อจะเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคลังสินค้าในด้านของ
การใช้ข้อมูล การจัดซื้อเพื่อเก็บบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับประเภทและจ านวนสินค้าที่ได้มา 

3. การสั่งจ่ายสินค้า ค าสั่งจ่ายสินค้าเป็นการการเร่ิมต้นของวงจรการจ่ายสินค้า 
ค าสั่งจ่ายที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดจะมีผลกระทบต่อระบบการจัดจ าหน่ายของกิจการ และจะมี
ผลกระทบต่อคลังสินค้าอ่ืน ๆที่รับสินค้าเหล่านั้นด้วย 

4. การรับสินค้า เป็นกิจกรรมที่ส าคัญของการคลังสินค้า ถ้าไม่สามารถจัดระบบ
การรับสินค้าอย่าวถูกต้องและมีประสิทธิภาพการสูญเสียอย่างใหญ่หลวง จุดหรือต าแหน่งที่รับ
สินค้าเป็นจุดส าหรับของการควบคุมสินค้า ถ้ามีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่รับเข้ามาถูกต้อง 
สินค้าเหล่านั้นก็จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ต่อไป 

5. การตรวจรับ กิจกรรมการตรวจรับจะช่วยสร้างความมั่นใจว่าสินค้าที่รับเข้ามา
ไม่เสียหาย และมีขนาดหรือประเภทที่ถูกต้อง 

6. การจัดจ าหน่าย คลังสินค้าอาจท าหน้าที่เป็นทางขนส่งผ่านของสินค้าไปยัง
คลังสินค้าหรือโรงงานอ่ืน ๆ โดยที่กิจการได้รับผลประโยชน์จากการรับสินค้าจ านวนมากไว้ที่
คลังสินค้าแล้วแบ่งจ านวนย่อย ๆ ส่งต่อไปยังจุดที่ต้องการ 

7. การน าสินค้าไปเก็บ เป็นกระบวนการน าสินค้าที่รับเข้ามาไปเก็บรักษายัง
ต าแหน่งที่ของสินค้านั้นในคลังสินค้า 

8. การเก็บรักษา เป็นกิจกรรมพื้นฐานของการคลังสินค้าคือ การเก็บรักษาสินค้าใน
สถานที่เหมาะสมและปลอดภัย 

9. การรักษาระดับสินค้า เป็นกระบวนการน าสินค้าออกจากที่เก็บสินค้าไปยังพื้นที่
ส าหรับจัดสินค้าเพื่อส่งออก เนื่องจากหน้าที่ส าคัญของการคลังสินค้านั้นอย่างหนึ่งคือ การรักษา
ระดับสินค้าให้อยู่ในระดับที่พอใจหรือระดับที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมีการน าสินค้าไปเก็บ
รักษาแทนที่สินค้าที่ถูกน าออกไป 

10. การคัดเลือกสินค้าเพื่อจัดส่งตามค าสั่ง เป็นการคัดเลือกสินค้าตามชนิด ขนาด 
และจ านวน เพื่อส่งออกจากคลังสินค้าตามค าสั่ง 
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11. การตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ถูกคัดเลือกแล้วเพื่อ
เตรียมจัดส่งต่อไป 

12. การบรรจุภัณฑ์และท าเคร่ืองหมาย เป็นการหีบห่อและท าเคร่ืองหมายสินค้าที่
ถูก คัดเลือกเพื่อจัดส่งออกจากคลังสินค้า โดยสินค้าจะถูกบรรจุในกล่อง หีบ หรือกระบะแล้วท า
เคร่ืองท าหมายแสดงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการขนส่ง เช่น ระบุแหล่งต้นทาง ปลายทาง ผู้ส่ง ผู้รับ
และชนิดของสินค้า เป็นต้น 

13. การรวมสินค้า เป็นการน าสินค้าที่บรรจุภัณฑ์และท าเคร่ืองหมายแล้วไป
รวบรวมไว้ ณ พื้นที่หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่โล่ง หรือสถานที่ขนส่งของคลังสินค้า 

14. การขนส่ง เป็นกิจกรรมการบรรทุกและเคลื่อนย้ายสินค้าออกจากคลังสินค้า 

15. งานธุรการ เป็นการประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของคลังสินค้าให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย เพราะปริมาณงานด้านธุรการมีจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ต่าง ๆในคลังสินค้า 

วัตถุประสงค์ของการคลังสินค้า 

คลังสินค้าท าหน้าที่ในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการจัดส่ง ซึ่งสินค้าที่เก็บไว้
สามารถ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ ชิ้นส่วนต่าง ๆ สินค้าส าเร็จรูป 
ในบางกระบวนการผลิตค าว่า “สินค้า”จะนับรวมไปถึงงานระหว่างผลิต ตลอดสินค้าที่ต้องการทิ้ง
และวัสดุที่น ามาใช้ใหม่ แม้ว่าสัดส่วนของสินค้าประเภทนี้จะมีไม่มากก็ตาม วัตถุประสงค์ของการ
ใช้คลังสินค้า มีดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อให้เกิดการประหยัดในการขนส่ง 

2. เพื่อเกิดการประหยัดในการผลิต 

3. เพื่อต้องการลดจากการสั่งซื้อจ านวนมากหรือส่วนลดจากการสั่งซื้อล่วงหน้า 

4. เพื่อเป็นแหล่งของวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต 

5. เพื่อสนับสนุนนโยบายการให้บริการลูกค้า 

6. เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางการตลาด เช่น ความ
ต้องการสินค้าที่ผันผวนความต้องการสินค้าแบบฤดูกาล หรือสภาวะการแข่งขันที่สูง 

7. เพื่อลดเวลาน าของการสั่งซื้อสินค้า 

8. เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีของผู้ขายปัจจัยการผลิต 
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9. เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าได้หลายประเภท 

10. เพื่อใช้เป็นที่เก็บสินค้าชั่วคราวส าหรับสินค้าที่ต้องการทิ้งหรือที่ต้องน าไปผลิต 

ปัจจัยในการจัดการคลังสินค้า 

 

ในการก าหนดนโยบายการจัดการที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นมีปัจจัยที่ใช้การพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงปรัชญาของเศรษฐกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ มติ
ผู้บริหารสูงสุดและความพอเพียงของเงินลงทุน ซึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตกต่างกันก็มีการจัดการ
ความแตกต่าง 

2. ลักษณะของสินค้า รวมถึงปริมาณของสินค้า ขนาดสินค้า สินค้าที่เป็นฤดูกาล 
ความเน่าเสียง่ายของสินค้า การทดแทนกันได้ของสินค้า และความเสื่อมสภาพของสินค้า 

3. สภาวะทางเศรษฐกิจ หมายถึงรายได้ของกิจการ ความคล่องตัวทางการเงิน 
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการ และสภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจ 

4. กระบวนการผลิตที่ใช้ ระบบการผลิตในปัจจุบันมี 4 รูปแบบที่แตกต่างกันไป
ตามลักษณะของอุตสาหกรรม 

ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า 

การจัดการนี้สามารถใช้งานได้ทั้งในด้านการเป็นแหล่งอุปทาน (Physical Supply) 
และการกระจายสินค้า (Physical Distribution) จึงมีประโยชน์ดังน้ี 

1. สนับสนุนการผลิต (Manufacturing Support) โดยคลังสินค้าจะท าหน้าที่ในการ
รวบรวมวัตถุดิบในการผลิต ชิ้นส่วน และส่วนประกอบต่าง ๆ จากผู้ขายปัจจัยการผลิตเพื่อส่งป้อน
ให้กลับโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูป 

2. เป็นสถานที่ผสมผลิตภัณฑ์ (Products Mixing) ในกรณีที่มีการผลิตสินค้าจาก
โรงงานหลายแห่งโดยอยู่ในรูปของคลังสินค้า (Central Warehouse) จะท าหน้าที่รวบรวมสินค้า
ส าเร็จรูปจากโรงงานต่าง ๆไว้ในที่เดียวกัน เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามต้องการ ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละ
รายว่าต้องการสินค้าจากโรงงานใดบ้าง 

3. เป็นสถานที่รวบรวมสินค้า (Products Consolidation) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
ซื้อสินค้าจ านวนมากจากโรงงานหลายแห่ง คลังสินค้าจะช่วยรวบรวมสินค้าจากหลายแหล่งเพื่อ
จัดเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือท าให้เต็มเที่ยว ซึ่งช่วยประหยัดค่าขนส่ง 
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4. เป็นสถานที่ใช้ในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง (Break Bulk) ในกรณีที่
การขนส่งจากผู้ผลิตมีหีบห่อหรือพาเลทใหญ่ คลังสินค้าจะเป็นแหล่งที่ช่วยในการแบ่งแยกสินค้าให้
มีขนาดเล็กลงเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้ารายย่อยต่อไป 

 

ความส าคัญเชิงกลยุทธ์ของการคลังสินค้า การคลังสินค้ามีความส าคัญดังนี้คือ 

1. ช่วยประหยัดค่าขนส่ง คลังสินค้าจะช่วยประหยัดค่าขนส่งทั้งที่เกิดจากการซื้อ
วัตถุดิบจากผู้ขายและการขายสินค้าส าเร็จรูปให้ผู้ซื้อ ในด้านของการซื้อวัตถุดิบจากผู้ขาย วัตถุดิบที่
สั่งซื้อจากผู้ขายหลายรายจะถูกส่งมารวมกันที่คลังสินค้า ที่ใกล้กับแหล่งของผู้ขายต่อจากนั้นจะ
ขนส่งวัตถุดิบไปบังโรงงานของผู้ซื้อซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากคลังสินค้าท าให้เสียค่าขนส่งน้อยกว่ากรณี
ที่ผู้ขายทุก ๆ รายขนส่งสินค้าไปยังโรงงานของผู้ซื้อ 

 

 

ภาพท่ี 3.1 การประหยัดในการผลิตจากการมีคลังสินค้า 

 

ในการขนส่งสินค้าส าเร็จรูปให้ผู้ซื้อ คลังสินค้าก็มีส่วนช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

คือ ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า นั้นผู้ผลิตสินค้านั้นผู้ผลิตมักมีหลายโรงงานที่ท าการผลิตสินค้า

หลายชนิดเช่น โรงงาน ก. ผลิตยาสีฟัน ขใ ผลิตสบู่ และโรงงาน ค.ผลิตผงซักฟอก ซึ่งสินคาที่ผลิต
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เหล่านี้ต่างเป็นผลิตภัณฑ์ของกิจการเดียวกัน กิจการที่ท าการผลิตสินค้าหลายอย่างมักจะมีคลังสินค้า

ส าหรับเป็นที่เก็บสินค้าทุกชนิดที่ท าการผลิตเสร็จ เมื่อลูกค้ามีค าสั่งซื้อสินค้าหลายชนิดจะถูกขนส่ง

ไปให้ลูกค้าพร้อมกัน ถ้าไม่มีคลังสินค้ากิจการจะต้องท าการขนส่งสินค้าทั้ง 3 ชนิด โดยตรงจาก 3

โรงงานไปให้ลูกค้า การมีคลังสินค้าจึงสามารถขนส่งสินค้าได้หลายประเภท และช่วยประหยัดค่า

ขนส่งดังรูปต่อไปนี้ 

 

ภาพท่ี 3.2 การประหยัดในการกระจายสินค้าของค้าปลีกจากการมีคลังสินค้า 

 

2. ช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต การผลิตสินค้าแต่ละชนิดจ านวนมากจะช่วย
ประหยัดต้นทุนการผลิต คือต้นทุนต่อหน่วยสินค้า จ าต่ าการผลิตจ านวนมากย่อมต้องใช้วัตถุดิบ
ปริมาณมากจึงมีความจ าเป็นต้องใช้คลังสินค้าเพื่อเก็บวัตถุดิบและสินค้าจ านวนมาก ย่อมต้องใช้
วัตถุดิบปริมาณมาก จึงมีความจ าเป็นต้องใช้คลังสินค้าเพื่อเก็บวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตเสร็จบางคร้ัง
ใช้เป็นที่เก็บวินค้าชั่วคราวส าหรับสินค้าที่ต้องทิ้งหรือที่ต้องน าไปผลิตใหม่ อย่างไรก็ตามต้นทุนการ
ผลิตที่ประหยัด ได้อย่างน้อยต้องเท่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้คลังสินค้า จึงจะบรรลุเป้าหมายที่
จ าท าให้ต้นทุนทั้งหมดมีจ านวนต่ าสุด 

3. ช่วยให้ได้รับผลประโยชน์จากส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าจ านวนมาก ได้กล่าวมาแล้ว
ว่าการผลิตสินค้าจ านวนมากจะท าให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ า เป็นการประหยัดต้นทุนการผลิต 
และเมื่อกิจการท าการผลิตสินค้าปริมาณมากย่อมต้องการใช้วัตถุดิบมาเก็บไว้ ปริมาณวัตถุดิบที่ซื้อ
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จ านวนมากนี้ท าให้กิจการได้รับผลประโยชน์ คือจะได้รับส่วนลดจากการซื้อ ท าให้ราคาซื้อวัตถุดิบ
ต่อหน่วย นอกจากนี้การซื้อน้อยคร้ังและแต่ละคร้ังซื้อเป็นจ านวนมาก ค่าขนส่งตลอดขนค่าระวาง
เมื่อรวมกันย่อมน้อยกว่าการซื้อหลายคร้ังและแต่ละคร้ังซื้อเพียงจ านวนน้อย ผลที่เกิดขั้นจากการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายนี้ท าให้ต้นทุนสินค้าต่ า เมื่อต้นทุนสินค้าต่ าย่อมท าให้ผู้ขายส่งและผู้ขายปลีกซื้อ
สินค้าจากผู้ผลิตได้ในราคาต่ าด้วย 

4. ช่วยป้องกันสินค้าขาดแคลน การมีวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตหรือมีสินค้าไว้เพื่อ
ขายจ านวนมากย่อมเป็นสิ่งจ าเป็นในกรณีที่สินค้าในท้องตลาดเกิดการขาดแคลนอันเนื่องมาจากการ
หยุดงานของกรรมกรการเสียหายในระหว่างขนส่งหรือผู้ขายกักตุนสินค้าไว้ กิจการจะไม่เดือดร้อน
หรือมีปัญหาว่าวัตถุดิบ หรือสินค้ามีไม่เพียงพอ การมีคลังสินค้าเก็บรักษาวัตถุดิบหรือสินค้าไว้จะ
เป็นการช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว 

5. ช่วยสนับสนุนนโยบายการให้บริการลูกค้าของกิจการ การที่กิจการมีคลังสินค้า
หลายแห่งจะช่วยสนับสนุนนโนบายการให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วของกิจการ เพราะสามารถส่ง
สินค้าจากคลังสินค้าที่อยู่ของลูกค้าไปให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและไม่เสียเวลา 

6. ช่วยให้เกิดความพร้อมที่จะเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาด บางคร้ัง
กิจการไม่สามารถพยากรณ์อย่างแน่นอนถึงจ านวนสินค้าที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง ตลอดจน
ระยะเวลาที่ผู้ขายปลีก และผู้ขายส่งจะสั่งซื้อสินค้า ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเก็บสินค้าไว้จ านวนหนึ่ง
นอกเหนือจากจ านวนที่คาดคะเนไว้ตามปกติไว้ตามปกติ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการตอบสนอง
ความต้องการของสินค้าที่เกินจ านวนที่คาดหมายไว้ตลอดจนสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตามปกติ
ถึงแม้ว่าสินค้าที่สั่งซื้อใหม่จะเดินทางมาถึงคลังสินค้าล่าช้ากว่าก าหนดก็ตาม 

7. เพื่อลดรอบเวลาของแต่ละกิจกรรม (Lead Time) การมีคลังสินค้าจะท าให้การ 
เคลื่อนย้ายสินค้าทั้งระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กับลูกค้าสามารถใช้เวลาในการจัดการในอาคาร
และการขนส่งสั้นลง งานขนส่งไม่ซ้ าซ้อน สามารถสนับสนุนระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี  
(Just in Time system) จากผู้ขายวัตถุดิบและลูกค้า 

เป้าหมายของการจัดการคลังสินค้า การจัดการคลังสินค้ามีเป้าหมายดังต่อไปนี้ 

1. ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด 

2. การใช้พื้นที่และปริมาตรในในการจัดเก็บเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ มีเพียงพอ
และสอดคล้องกับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ 
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4. สร้างความพึงพอใจในการท างานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้าย
สินค้าทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการจัดส่ง
ให้แก่ลูกค้า 

5. สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง การควบคุมและรักษาระดับการใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิผลคุ้มค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจที่
ก าหนด 

 รูปแบบคลังสินค้า 

คลังสินค้านั้นอาจจ าแนกประเภทได้หลายลักษณะ แต่ในที่นี้เป็นการจ าแนกตาม
ลักษณะของจุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการ ภาระหน้าที่อันเป็นกิจกรรมคลังสินค้านั้นไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มใดหรือประเภทใดก็คือการเก็บรักษาสินค้าหรือวัสดุ แต่จุดมุ่งหมายในการประกอบ
กิจกรรมอาจแตกต่างกันออกไปหลายลักษณะ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการด าเนินกิจการทั้งทาง
เทคนิคและทางธุรกิจก็ไม่เหมือนกันอีกด้วย ซึ่งพอจะจ าแนกคลังสินค้าตามลักษณะของจุดมุ่งหมาย
ในการประกอบกิจการน้ีออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มคลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse) เป็นกิจการทางธุรกิจที่เป็น
เอกเทศเฉพาะ ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการหลักอย่างอ่ืน และเป็นกิจการแขนงหนึ่งของ
อุตสาหกรรมบริการ กิจกรรมในหน้าที่คลังสินค้าสาธารณะก็คือการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการเก็บรักษาสินค้าและบริการรับจัดเก็บรักษาสินค้า รวมทั้งให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้านั้น
เพื่อบ าเหน็จตอบแทนเป็นทางการค้าปกติของกิจการ หรือคลังสินค้าสาธารณะอาจเป็นคลังสิน้คาที่
จัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจ ากัด มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการในประเทศ
ไทย การจัดตั้งคลังสินค้าสาธารณะจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และ
ประกอบกิจการภายใต้เงื่อนไขการควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ด้วย 

การประกอบคลังสินค้าสาธารณะ เป็นการค้าประเภทที่ถือว่ามีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยและผาสุกสาธารณชน ดังนั้นการจัดตั้งคลังสินค้าและการด าเนินงานต้องให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ และเงื่อนไข ควบคุมของรัฐซึ่งมีความแตกต่างกันพอที่จะแบ่ง
คลังสินค้ากลุ่มนี้ออกเป็นประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน เป็นธุรกิจการค้าของภาคเอกชนที่
จัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด แล้วแต่กรณี การลงทุนให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเก็บรักษาซึ่งเป็นแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ หรือหลายๆแบบ รวมอยู่ในบริษัท
เดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าที่รับ ท าการเก็บรักษา กิจการส าคัญที่คลังสินค้า
สาธารณะของบริษัทเอกชนด าเนินงานได้แก่ 

 1.1.1 รับฝากสินค้าโดยผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าได้รับเงินค่าตอบแทน หรือ
ประโยชน์อ่ืนได ้
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 1.1.2 ให้ผู้ฝากกู้เงินโดยเอาสินค้าที่ฝากนั้นไปจ าน าไว้เป็นประกันแก่ผู้ประกอบ
กิจการคลังสินค้าโดยผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าได้รับดอกเบี้ย หรือประโยชน์อ่ืนใดเป็น
ค่าตอบแทน 

 1.1.3 ให้บริการด้านความเย็นในการเก็บรักษาสินค้า รับอบพืชความชื้น กะเทาะ 
คัดผสม หรือด้วยกรรมวิธี อ่ืนเพื่อประโยชน์ผู้ฝาก โดยผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าได้รับ
ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อย่างอื่นใด 

4. กระท าการใดๆ ตามแบบพิธีเกี่ยวกับการศุลกากร การน าเข้า การส่งออก การ
ขนส่งสินค้าและอาจจัดให้มีประกันภัยซึ่งสินค้าซึ่งตนพึงกระท าตามสัญญาเก็บของในคลังสินค้า 
เป็นต้น 

การจัดตั้งบริษัทจ ากัดที่ประกอบกิจการคลังสินค้าสาธารณะ และการด าเนินงาน
ทางธุรการของกิจการคลังสินค้าอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยกิจการค้าขายที่มีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยและผาสุกของสาธารณชน และเงื่อนไขควบคุมคลังสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ การ
ด าเนินกิจการต้องให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะของในคลังสินค้า 

 1.2 คลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาล องค์การรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจ
ทางการค้า จะจัดตั้งขึ้นในรูปของรัฐวิสาหกิจหรือรัฐพาณิชย์รูปแบบอ่ืน จุดมุ่งหมายหรือนโยบาย
หลักในการประกอบกิจการขององค์การเหล่านี้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเป็น
ส าคัญ เช่น นโยบายทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของชาติหรือการป้องกันประเทศ การรักษา
ความปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน หรือเป็นกิจการด้านสาธารณูปโภคที่มีความส าคัญต่อ
ประชาชนเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 

คลังสินค้าสาธารณะขององค์การรัฐบาลจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ ที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจ เช่น องค์การคลังสินค้า องค์การ
อุตสาหกรรมห้องเย็น เป็นต้น องค์การของรัฐบาลที่ประกอบกิจการคลังสินค้าสาธารณะนี้ นอกจาก
จะมีกิจการการคลังสินค้าเป็นกิจกรรมหลักขององค์การแล้วยังประกอบกิจการเกี่ยวกับการจ าหน่าย
สินค้าควบคู่กันไปด้วย 

 1.3 คลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์ สหกรณ์เป็นองค์การของเอกชนที่อยู่ภายใต้
การควบคุมและโดยการสนับสนุนของรัฐบาล จัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสหกรณ์ เป็น
การรวมตัวของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มผลประโยชน์ ที่มี เป้าหมายในการด าเนินกิจการร่วมกัน 
ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การประมง 
สหกรณ์บริการ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์นิคม สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน เป็นต้น 
หรืออาจเป็นสหกรณ์ของกลุ่มบุคคลหลายอาชีพ และประกอบกิจการหลายๆอย่างที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกันที่เรียกว่าสหกรณ์อเนกประสงค์ก็ได้ สหกรณ์แต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง
และการด าเนินงานตามที่กฎหมายก าหนด สหกรณ์ที่ประกอบกิจการคลังสินค้าอาจจะเป็นสหกรณ์
ประเภทใดประเภทหนึ่งที่สมาชิกสหกรณ์มีอาชีพในการผลิตสินค้าหรือจ าหน่ายสินค้าซึ่งต้องการ
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เก็บรักษา เช่น สหกรณ์การเกษตร ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ผลิตพืชผลชนิดต่าง ๆ สหกรณ์
อุตสาหกรรม ซึ่งสมาชิกเป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สหกรณ์การประมงซึ่งมีสมาชิกเป็น
ชาวประมงที่มีผลิตผลทางการประมงเป็นสินค้า เป็นต้น 

ตามหลักสากลคลังสินค้าสาธารณะสามารถจ าแนกตามลักษณะการใช้งาน
ออกเป็น 6 รูปแบบดังนี้ 

 1.3.1 คลังสินค้าทั่วไป (General Merchandise Warehouses) เป็นคลังสินค้าที่
ออกแบบส าหรับเก็บรักษาสินค้าชนิดใด ก็ได้ของผู้ผลิต ผู้ขายส่งส่งและผู้ขายปลีก คลังสินค้าแบบนี้
จะเป็นแบบธรรมดาสามัญที่สุดส าหรับเก็บรักษาสินค้าซึ่งใช้เก็บรักษาสินค้าธรรมดา ไม่ต้องใช้
วิธีการเก็บรักษาแบบพิเศษ ลักษณะโครงสร้าง ของอาคารซึ่งเป็นแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปจะเป็น
อาคารชั้นเดียวเพราะสะดวกในการเก็บรักษา และเคลื่อนย้ายสินค้าสร้างด้วยคอนกรีต พื้นอาคารยก
สูงในระดับเดียวกับพื้นบรรทุกของรถยนต์หรือรถไฟ 

 1.3.2 คลังสินค้าห้องเย็น (Refrigerated or Cold-Storage Warehouses) คือ
คลังสินค้าที่มีอุปกรณ์ท าความเย็น สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ คลังสินค้า
แบบนี้ใช้ส าหรับเก็บรักษาสินค้าเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์และยา เป็นต้น โครงสร้างของ
คลังสินค้าห้องเย็นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับคลังสินค้าทั่วไป คือมีหลังคาและฝาผนังทั้งสี่ด้านแต่จะ
มีขนาดเล็กกว่าและมีการผนึกอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันอากาศจากภายนอก ภายในอาคาร จะแบ่งเป็น
ตอนๆแต่ละตอนจะมีอุณหภูมิต่างกันเพื่อให้เหมาะสมส าหรับเก็บรักษาสินค้าชนิดนั้นๆโดยเฉพาะ 

 1.3.3 คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouses) คือคลังสินค้าที่ตั้งขึ้นส าหรับเก็บ
รักษาสินค้าบางชนิดซึ่งต้องรอการด าเนินการตามระเบียบของศุลกากร เช่น รอการยกเว้นภาษี รอ
การเสียภาษี รอการตรวจ กรณีเป็นสินค้าควบคุมหรือสินค้าต้องห้าม สินค้าที่เก็บรักษาในคลังสินค้า
แบบนี้แยกเป็นสินค้าขาเข้าและสินค้าออก 

 1.3.4 คลังสินค้าเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (Household-Goods and 
Furniture Warehouses) คือคลังสินค้าที่ท าหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินส่วนบุคคลมากกว่าเก็บรักษา
สินค้าและมักจะเป็นการเก็บรักษาสินค้าชั่วคราว วิธีการเก็บรักษาอาจจะเก็บในพื้นที่โล่ง คือมีแต่
หลังคาไม่มีฝาผนัง หรือเก็ในห้องเฉพาะที่มีระบบรักษาความปลอดภัยหรือเก็บรักษาในภาชนะที่
บรรจุเรียบร้อยป้องกันการถูกกระแทก 

 1.3.5 คลังสินค้าส าหรับพืชผลเฉพาะอย่าง (Special-Commodity Warehouses) คือ
คลังสินค้าที่ใช้ส าหรับเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรกรรม เช่น ข้าว ฝ้าย ปอ และขนสัตว์ เป็นต้น 
โดยทั่วไปแต่ละคลังสินค้าจะเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรแต่เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง เพียงชนิด
เดียวและให้บริการเฉพาะสินค้าชนิดน้ันเท่านั้น 

 1.3.6 คลังสินค้าส าหรับสินค้าที่มีลักษณะเป็นกองใหญ่ (Balk Storage 
Warehouses) คือคลังสินค้าที่ท าการเก็บรักษาสินค้าที่มีจ านวนมากหรือเป็นกองใหญ่ ลักษณะของ
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คลังสินค้าแบบนี้อาจมีถังเพื่อบรรจุสินค้าที่เป็นของเหลว หรือมีที่เก็บรักษาทั้งที่เป็นที่โล่งและมี
หลังคาส าหรับสินค้าแห้ง เช่น ถ่านหิน ทราย และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น 

2. กลุ่มคลังสินค้าส่วนบุคคล (Private Warehouse) เป็นกิจการคลังสินค้าที่อ านวย
ประโยชน์แก่กิจการหลัก ไม่ใช่กิจการคลังสินค้าที่เป็นธุรกิจเฉพาะเช่นกับคลังสินค้าสาธารณะ 
จุดหมายในการจัดตั้งและประกอบกิจการของคลังสินค้าส่วนบุคคลต่อการเก็บรักษาสินค้าเพื่อ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ของกิจการอันเป็นธุรกิจหลักที่เป็นเจ้าของคลังสินค้านั้น ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ
ที่เป็นหลักนั้นอาจเป็นบริษัทเอกชน องค์การรัฐบาล หรือสหกรณ์ก็ไม่แตกต่างกัน สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเก็บรักษาอาจเป็นอาคารคลังแบบหนึงแบบใด หรือเป็นเพียงพื้นที่เก็บรักษาที่รวมอยู่
ในอาคารเดียวกันกับกิจการอันเป็นธุรกิจหลักของบริษัทหรือองค์การนั้นเองก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของสินค้าของสินค้าที่เก็บรักษาและประมาณที่จ าเป็นต้องเก็บรักษาไว้ในขณะใดขณะหนึ่ง 

 2.1 คลังสินค้าเอกชน เป็นคลังสินค้าที่กิจการเป็นเจ้าของเองหรือเช่าซื้อ มี
วัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปของผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายโดยที่ผู้ผลิตหรือ
ผู้จ าหน่ายนั้นเป็นเจ้าของสินค้าเองและไม่มีการรับฝากสินค้าจากผู้อ่ืน คลังสินค้าประเภทนี้จะเป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจอ่ืนของกิจการคลังสินค้า เอกชน สามารถ
อ านวยประโยชน์แก่กิจการหลายๆประการดังนี้ 

 2.1.1 การออกแบบ เจ้าของกิจการสามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อสนองความ
ต้องการพิเศษของตนเองได้ 

 2.1.2 การควบคุม กิจการสามารถมอบหมายความรับผิดชอบและควบคุมการ
ด าเนินงานทุก ๆ ด้านด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถก าหนดเป้าหมายและนโยบายให้สอดคล้องกับ
การผลิตและการขายได้ 

 2.1.3 ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโดยทั่วไปของคลังสินค้าทั้งสอง
ประเภทจะคล้ายคลึงกันยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณาที่คลังสินค้าเอกชนจะไม่มี
ดังนั้นค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อหน่วยของคลังสินค้าเอกชนจึงมักต่ ากว่าและค่อนข้างคงที่กว่า
คลังสินค้าสาธารณะ 

 2.1.4 การติดต่อกับลูกค้า กิจการที่มีคลังสินค้าของตนเองย่อมสามารถตดต่อกับ
ลูกค้าและตลาดได้สะดวก และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับลูกค้าย่อมจะตรวจสอบและแก้ไขได้อย่าง
รวดเร็ว 

 2.1.5 การใช้ประโยชน์ร่วมกัน คลังสินค้าเอกชนนอกจากท าหน้าที่เก็บรักษาสินค้า
ของกิจการแล้วยังอาจท าหน้าที่เป็นหน่วยงานซื้อหรือขายระดับท้องถิ่นของกิจการด้วย เพราะมี
สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เช่น ส านักงาน 
พนักงาน ธุรการ เคร่ืองพิมพ์ดีดและข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับสินค้าและลูกค้า เป็นต้น 
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3. กลุ่มคลังเก็บวัสดุ (Material Warehouse) คลังเก็บวัสดุเป็นการอ านวยประโยชน์
ของการจัดการวัสดุ ท าหน้าที่เก็บรักษาวัสดุเพื่อจ่ายตามความต้องการของกิจการของกิจการหรือ
องค์การที่เป็นเจ้าของคลังเก็บวัสดุนั้นในการผลิต หรือการบริการแล้วแต่กรณี คลังสินค้าเก็บวัสดุมี
ลักษณะเช่นเดียวดับคลังสินค้าส่วนบุคคล ต่างกันในเร่ืองส าคัญที่ว่าสิ่งที่เก็บรักษานั้นไม่ใช่สินค้า
ส าหรับขาย แต่เป็นวัสดุส าหรับจ่ายเพื่อสนองความต้องการในการใช้ส าหรับการปฏิบัติติงานภายใน
ของกิจการนั้น หลักการในการเก็บรักษาวัสดุคือการมีวัสดุที่พอพียงในเวลาที่ต้องการ และประหยัด 
โดยใช้การเก็บสินค้าโดยใช้ปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัด เช่นเดียวกับคลังสินค้าส่วนบุคคล
ประเภทกิจการจ าหน่ายสินค้าซึ่งเป็นเคร่ืองมือของการจัดการวัสดุ อันเป็นกิจกรรมหลักของกิจการ 
ซึ่งไม่ใช่กิจการคลังสินค้าที่ เป็นธุรกิจเอกเทศ แต่มีลักษณะในการจัดการจัดตั้งขึ้นและการ
ด าเนินงานเช่นเดียวกับคลังสินค้าส่วนบุคคล จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายอละเงื่อนไขควบคุม
คลังสินค้า เหมือนกับคลังสินค้าสาธารณะ คลังเก็บวัสดุอาจจ าแนกตามลักษณะของกิจการหลักที่
คลังเก็บวัสดุนั้นท าหน้าที่เป็นกิจการอุปกรณ์ในการจัดการวัสดุ 

2. การด าเนินงานในคลังสินค้า 

  การรับสินค้า (Receiving Operation)  

 1.รูปแบบสินค้า กาควบคุมการรับสินค้าส่วนมากอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
ควบคุมงานคลังสินค้า ซึ่งสามารถควบคุมให้ระดับการไหลของค าสั่งซื้อเพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัว
ของการรับสินค้าและไม่ส่งผลกระทบในพื้นที่ท างานอ่ืน วิธีการควบคุมบางคร้ังก็ไม่สามารถท าให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเสมอนั่นคือการด าเนินงานรับสินค้าต้องยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเองได้
เสมอ ไม่ยึดติดกับวิธีการควบคุมวิธีเดียวการออกแบบผังคลังสินค้าที่มีการไหลของสินค้าแบบยู (U-
Flow) ท าให้มีความสามารถในการขยายขอบเขตของงานในอนาคต สามารถสื่อสารกับพนักงานใน
การใช้เคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ต้องการรูปแบบการรับสินค้าเข้าคลังสินค้าสามารถรับมา   
จาก 2 แหล่งดังต่อไปนี้ 

 1.1 จากผู้ขายปัจจัยการผลิต สินค้าจะอยู่ในรูปต่อของวัตถุดิบ และชิ้นส่วน
ประกอบของงานในกระบวนการผลิต เมื่อคลังสินค้าอยู่ติดกับโรงงาน สินค้าส าเร็จรูป ซึ่งต้องท า
การจัดเก็บและจ่ายในรูปแบบเดียวกับที่รับสินค้าเข้า 

1.2 จากหน่วยการผลิต โดยการรับสินค้าที่มาจากโรงงานอื่นที่ห่างจากคลังสินค้า 
โดยอยู่ในรูปต่อไปนี้ 

1.3 สินค้าส าเร็จรูปส าหรับการจัดส่งอย่างเร่งด่วนหรือการจ่ายสินค้าตาม
กาลเวลาหรือฤดูกาล  
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1.4 งานระหว่างกระบวนการผลิตที่ต้องจัดเก็บไว้จนกว่าจะผลิตเป็นสินค้า
ส าเร็จรูป 

2. วัตถุประสงค์ของการรับสินค้า มีดังต่อไปนี้ 

2.1 การรับวัสดุหรือสินค้า จากผู้ขายภายในและภายนอกโดยต้องน าสินค้าลงจาก
รถให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและท าให้สามารถจัดเก็บได้ 

2.2 ตรวจสอบปริมาณ ชนิด เงื่อนไขของวัสดุ หรือสินค้าว่าเป็นไปตามที่ก าหนด
ในใบค าสั่งซื้อ 

   

ภาพท่ี 3.3 การรับสินค้า 

 

การจัดเก็บสินค้า (Storage Operation) จะเก็บทั้งแบบชั่วคราว และแบบถาวร
แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  

1. การจัดเก็บแบบสุ่ม (Randomized Storage) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การ
จัดเก็บแบบลอยตัว(Floating Slot Storage) ซึ่งเป็นการจัดเก็บสินค้าลงในที่ว่างใกล้ที่สุดไม่ว่าจะเป็น
ชั้นวางสินค้า พาเลท ฯลฯ เมื่อเวลาน าสินค้าออกไปใช้จะยึดหลัก เข้าก่อนออกก่อน (First In First 
Out :FIFO) การจัดเก็บประเภทนี้มีการใช้ปะโยชน์จากพื้นที่มากที่สุด ในปัจจุบันมีการน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอัตโนมัติมาช่วยในการจัดเก็บและน าสินค้าออกที่เรียกว่าการจัดเก็บ 
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2. การจัดเก็บตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้ (Dedicated storage or Fixed Storage) การ
จัดเก็บประเภทนี้จะมีการระบุต าแหน่งที่จัดเก็บตามตัวส าหรับสินค้าแต่ละประเภทภายในคลังสินค้า 
การเก็บประเภทนี้แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี ้

2.1 การจัดเก็บตามล าดับเลขหมายก ากับชิ้นส่วน (Part number sequence) 

2.2 การจัดเก็บตามอัตราการใช้สินค้า (Usage Rates) 

2.3 การจัดเก็บตามระดับกิจกรรม (Activity Level) 

3.เทคโนโลยีจัดเก็บและเคลื่อนย้ายส าหรับคลังสินค้า 

วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ ถ้าเรามองที่การเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อใช้ในการด าเนินงาน 
คลังสินค้าในแต่ละองค์กร ส่วนมากมีวัตถุประสงค์เดียวกันดังนี้ 

1. ลดต้นทุนต่อหน่วยในการเคลื่อนย้ายวัสดุ 

2. ลดเวลาในการยกขนสินค้า 

3. ลดค่าด าเนินงานของการด าเนินงาน 

4. สามารถใช้พื้นที่คลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิผล หรือใช้พื้นที่น้อย 

5. สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของพนักงาน 

อุปกรณ์ในคลังสินค้า อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าได้รับการพัฒนาจากระบบธรรมดา
โดยยกด้วยคน และมีการขยายขอบเขตอุปกรณ์ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่กว้างขึ้น เป็น
เวลาต่อเน่ืองที่ยาวนานหลายปี ซึ่งปัจจุบันสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ตามความต้องการใช้งานได้อย่าง
ง่ายดาย ซึ่งแนวโน้มเทคโนโลยีสูงขึ้นตลอดเวลาซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่สูงขึ้น
กระบวนการคัดเลือกอุปกรณ์ต้องท าให้เป็นที่ยอมรับตามความต้องการในสภาพการท างานปัจจุบัน
ซึ่งงานแต่ละงานก็ใช้งานแตกต่างกันออกไป การน าสินค้าเข้าเก็บและการน าออกประเภทต่างๆ 
ตั้งแต่ระบบธรรมดาจนถึงระบบอัตโนมัติซึ่งพอแยกศึกษาเป็น 4 กลุ่มได้ดังนี้ 

 

1. อุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายสินค้า 

2. อุปกรณ์ในการจัดเก็บสินค้า 

3. เทคโนโลยีอัตโนมัต ิ

4. พาเลท (Pallet) 
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สถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ท าการก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์การเคลื่อนย้าย
สินค้า คือ Materials Handling institute of America (MHIA) ซึ่งเป็นสถาบันการค้าของผู้ผลิต
อุปกรณ์ โดยมีการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ที่ใช้มีความหลากหลายมากขึ้น ตามการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการท างานในคลังสินค้าและระบบการกระจายสินค้า เช่น ความต้องการใน
การลดรอบเวลาการสั่งซื้อ การลดระดับสินค้าคงคลัง วัตถุดิบ และอะไหล่ที่ใช้ในโรงงาน 

การลงทุนสร้างหรือซื้อระบบและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้ามักเป็นการ
ลงทุนที่ใช้เงิน ลงทุนสูงในช่วงเร่ิมต้น เป็นการลงทุนในสินทรัพย์เหมือนกับการก่อสร้างคลังสินค้า 
ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจในหลายด้าน เช่น ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า ความ
คล่องตัวในการจัดเก็บและรักษาสินค้า คุณสมบัติของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ระบบการไหลเวียนของ
สารสนเทศ และผลก าไรจากการประกอบการ 

ในอดีตประเทศไทยมีการยกขนสินค้าด้วยมือ เช่น การดึงหินขึ้นรถ การหาบข้าว
ขึ้นสู่ฉาง การใช้อุปกรณ์ทั้งการยกและขนสินค้าด้วยแรงงานคนถือเป็นระบบการยกขนสินค้าแบบ
ดั้งเดิม ปัจจุบันมีการพัฒนาการสู่ระดับคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse) อุปกรณ์การยก
ขน และการเคลื่อนย้ายสินค้าแบ่งตามหน้าที่ในการท างาน ประกอบด้วย รถฟอร์คลิฟท์ เครนยก
สินค้า (Stacked Crane) รอกไฟฟ้า ลิฟท์ยกขนสินค้า ในนี้จะเน้นในเร่ืองรถยกสินค้าโดยข้อมูลทาง
เทคนิคที่ต้องการทราบจะประกอบด้วย 

1. ยี่ห้อและรุ่นของรถ(Truck Brand Model) 

2. ขนาดของรถ ทั้งความกว้าง ความยาว และความสูง(Truck Size) 

3. ความกว้างของรถ(Truck Fork Dimension in Width) 

4. น้ าหนักรถ(Weight of Truck) 

5. ความสูงที่สามารถยกได้(Maximum Height Operation) 

6. น้ าหนักสูงสุดที่สามารถยกได้ในระดับต่างๆ(Maximum Loading Capacity) 

การที่ต้องทราบข้อมูลของรถที่ใช้เพื่อออกแบบช่องทางเดินรถ (Aisle) ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ในต าราคู่มืออุปกรณ์โลจิสติกส์ของผู้เขียน 
โดยชนิดของรถยกสินค้ามีดังต่อไปนี้ 
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1.รถลากพาเลทหรือตะเข้ (Hand Pallet truck) เป็นอุปกรณ์ลากด้วยมือธรรมดา ยก
ลากโดยระบบไฮดรอลิคในการควบคุมการยก ซึ่งใช้แรงคนโยกแล้วพัฒนามาเป็นแบบขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีโดยคนเดินตาม เพื่อสนับสนุนการเดินทางไกลจึงเพิ่มแบบยืนขับด้านท้าย
แล้วพัฒนามาเป็นแบบนั่งขับหรือยืนขับ สามารถยกน้ าหนักประมาณ 1 ,000-3,000 กิโลกรัม เหมาะ
ส าหรับการลากหรือถ่ายของในที่รถเข้าไม่ถึงหรือที่แคบ และส าหรับสินค้าที่บรรจุบนพาเลท 

 

 

   ภาพท่ี 3.4 รถลากพาเลทหรือตะเข้ 
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2. เคร่ืองจักรในการยกโดยมีแขนรับน้ าหนัก (Support  Arm Stackers) เป็นรถยก
สินค้าโดยใช้แบตเตอร่ีไฟฟ้าที่เร่ิมจากแบบเดินตาม พัฒนามาเป็นแบบยืนขับและนั่งขับ สามารถยก
ได้ตั้งแต่ความสูง 2 - 5.35 เมตร และสามารถยกน้ าหนักประมาณ 1,000-2,000 กิโลกรัม 

  ภาพท่ี 3.5 เคร่ืองจักในการยกมีแขนรับน้ าหนัก 

3. Counterbalance Truck เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบส าหรับงานหนัก เหมาะส าหรับ
งานที่สินค้าบรรจุบนพาเลทหรือบรรจุภัรฑ์อ่ืนๆ ส่วนมากสามารถควบคุมไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี โดย
รุ่นนี้มีล้อ 3-4 ล้อ โดยสามารถยกได้ในความสูงประมาณ 4.5 - 6 เมตร น้ าหนักสูงสุดที่สามารถยก
ได้ 1,500-5,000 กิโลกรัม ส่วนระบบใช้แก๊ส หรือน้ ามันดีเซลเป็นรถล้อยาง 4 ล้อ โดยสามารถยกได้
ในความสูง 4.5 - 7 เมตร น้ าหนักสูงสุดที่สามารถยกได้ 5,000-9,000 กิโลกรัม ความกว้างของรถ
ประมาณ 120 เซ็นติเมตร รัสมีวงเลี้ยวประมาร 1.65 เมตร ช่องทางเดินรถในารออกเเบบประมาณ 

3.7 - 4.5 เมตร 

 ภาพท่ี 3.6 Counterbalance Truck 
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4. Reach Truck เป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีที่สามารถนั่งขับได้ 
สามารถยกของเป็นพาเลท โดยงานของรถสามารถยกได้ในความสูงปะมาณ 7 - 11.50 เมตร ควบคุม
การตักจากด้านหน้าหรือด้านข้าง ความกว้างของรถประมาณ 120 เซ็นติเมตร รัศมีวงเลี้ยวประมาณ 
1.45 เมตร ช่องทางเดินรถออกเเบบประมาณ 2.9 - 3.2 เมตร น้ าหนักสูงสุดที่สามารถยกได้ 1,000-
2,500 กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.7 Reach Truck 

5. Double Reach Truck เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาเพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถ ยกสินค้าใน
ระดับที่สูงขึ้นและสามารถยื่นงา (Fork) เพื่อตักพาเลทได้ 2 ความลึก ใช้กับชั้นวางสินค้าแบบ 
Selective Rack-Double Deep ในการควบคุมจะเป็นระบบไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีที่สามารถยืนขับหรือ
นั่งขับได้ โดยปัจจุบันมี 2 แบบคือแบบกรรไก (Pantograph) และแบบงาซ้อน (Telescopic) โดย
สามารถยกได้ในความสูงประมาณ 11.5 เมตร รถกว้างประมาณ 1.2 เมตร ช่องทางเดินรถในการ
ออกแบบประมาณ 3.2 เมตร สามารถควบคุมการตักจากด้านหน้าหรือด้านข้าง น้ าหนักสูงสุดที่
สามารถยกได้ 1,000 กิโลกรัมภาพท่ี 

3.8 Double Reach Truck 
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6. Order Pickers เป็นอุปกรณ์ควบคุมจากระบบไฟฟ้าจากเเบตเตอร่ีที่สามารถยืน
เเละนั่งขับได้เพื่อหยิบสินค้าเป็นพาเลท หรือเป็นชิ้น สามารถหยิบในแนวราบที่ระดับชั้นที่ 1 -2 
ของชั้นวางสินค้า น้ าหนักสูงสุดที่สามารถยกได้ 1,000-2,000 กิโลกรัม นอกจากนั้นยังเป็นแบบ
หยิบสินค้าในระดับสูง สามารถยกได้ในความสูงประมาณ 4.5 - 10.50 เมตร น้ าหนักสูงสุดที่
สามารถยกได้ 1,000 กิโลกรัม  การควบคุมการหยิบจากด้านหน้าความกว้างของรถประมาณ 120 
เซ็นติเมตร รัสมีวงเลี้ยวประมาณ 1.45 เมตร ช่องทางเดินรถในการออกแบบประมาณ 2.9 - 3.2 
เมตร น้ าหนักสูงสุดที่สามารถยกได้ 1,000-2,500 กิโลกรัม 

 

ภาพท่ี 3.9 Order Pickers 

7. หัวลาก (Tractors or Tow) เป็นรถที่ใช้ลากสินค้า ซึ่งนิยมยืนขับ ที่สามารถลาก
สินค้าตั้งเเต่ 2 -7 ตัน โดยใช้ตู้พ่วง 

 

ภาพท่ี 3.10 หัวลาก 
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8. High Rack Stackers เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาเพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถวิ่งในช่องทาง
เดินที่แคบ (Very Narrow Aisle Truck : VNA) ซึ่งใช้ในการหยิบสินค้าโดยคนขับขึ้นตามไปด้วย ( 
Man-up VNA) หรือยกสินค้าในระดับที่สูงขึ้น เหมาะส าหรับงานที่สินค้าบรรจุบนพาเลท การ
ควบคุมจะเป็นระบบไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีที่สามารถนั่งขับได้ โดยสามารถยกรถได้ในความสูง
ประมาณ 7.5 - 16.50 เมตร ช่องทางเดินรถในการออกแบบประมาณ 1.8 เมตร สามารถควบคุมหมุน
ได้ 180 องศา น้ าหนักที่สามารถยกได้ 1,000 กิโลกรัม 

 

ภาพท่ี 3.11 High Rack Stackers 

9. Four Way Reach Truck หรือ Side loader เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาเพื่อยก และ
เคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความยาวพิเศษ น้ าหนักมาก โดยสามารถตักจากด้านข้าง และบางรุ่นสามารถ
ตักได้ทั้ง 4 ด้าน 

ภาพท่ี 3.12 Four Way Reach Truck  หรือ Side loader 
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ส่วนอุปกรณ์ในการยกขนและเคลื่อนย้ายชนิดอ่ืน ขออธิบายพอสังเขปดังน้ี 

10. สายพานล าเลียง (Conveyor) ใช้ประโยชน์ในการล าเลียงสินค้าในแนวราบ
แทนรถฟอร์คลิฟท์สามารถออกแบบเป็นสายพานผ้าใบ ลูกกลิ้ง (Roller) และอีกหลายรูปแบบ 

 

ภาพท่ี 3.13 สายพายล าเลียง 

11. ลิฟท์ขนสินค้า สามารถออกแบบได้ตามขนาด น้ าหนักสินค้า ระดับความปลอดภัยที่ต้องการมี
ทั้งแบบใช้โซ่ดึง หรือลวดสลิงในการยกสินค้า 

 

 

ภาพท่ี 3.14 ลิฟท์ขนสินค้า 
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โดยระบบนี้พัฒนาเป็นระบบการขนส่งแนวดิ่ง รับส่งอัตโนมัติเต็มรูปแบบ) เป็น
ระบบที่ประกอบด้วยสายพานล าเลียงแนวราบ ลิฟท์แนวดิ่งอัตโนมัติที่สามารถเร่ิมต้นระบบที่ท าให้
มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี ปลอดภัยสะดวกสบายในการขนส่งวัสดุ สอดคล้อง
กับการให้บริการ ในการผลิตแบบอัตโนมัติ และการด าเนินงานสินค้าสมัยใหม่ ระบบนี้สามารถ
ท างานอย่างต่อเนื่อง การรับและเปลี่ยนโดยใช้ลิฟท์แนวดิ่ง สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการยกขน
สินค้า การจ่ายสินค้าและปรับแผงควบคุมทางเคร่ืองกลได้ เพื่อให้ความเร็วในรอบท างานเร็วขึ้น ซึ่ง
สามารถรองรับน้ าหนักได้ถึง 7,500 กิโลกรัม สร้างความยืดหยุ่นในรูปแบบการยกขน และวางสินค้า 
สามารถคุมให้สามารถใช้ในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งสามารถออกแบบเป็นกรณีพิเศษเข้าสู่ระบบ
อัตโนมัติโดยสมบูรณ์ได้ 

 

ภาพท่ี 3.15 ลิฟท์ขนสินค้า 

12. อุปกรณ์ปรับระดับหน้าท่า (Levelers) มีทั้งระบบไฮดรอลิก และท่านิวมาติก 
เป็นระบบส าหรับปรับระดับการยกสินค้าบริเวณหน้าท่าให้สามารถถ่ายสินค้าไปยังรถยนต์ ระบบนี้
ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิคมีกระบอกไฮดรอลิคส าหรับยกน้ าหนัก หรือแบบนิวมาติกต้องใช้ถุงลม 

ภาพท่ี 3.16 อุปกรณ์ปรับระดับหน้าท่า 
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13. อุปกรณ์พาดปรับลาดเอียง และสะพานพาด แบบรับน้ าหนักน้อย (Yard 
Ramps/Drawn Bridge) ใช้เพื่อพาดไปยังรถยนต์กรณีความสูงของท่าขึ้นลงสินค้าไม่เท่ากับความสูง
ของพื้นรถยนต์ สามารถพาดในระดับพื้นไปยังท้ายรถ หรือระดับท่าขึ้นสินค้าไปยังท้ายรถโดยตรง 
มีทั้งระบบใช้คนยกขน หรือใช้ระบบไฮดรอลิคช่วยในการยก สามารถออกแบบให้สามารถรับ
น้ าหนักตามที่ต้องการ ปกติออกแบบให้รับน้ าหนักจรไม่น้อยกว่า 4 ,000 กิโลกรัม ราคาถูกกว่า
อุปกรณ์ปรับระดับหน้าท่าประมาณ 10 เท่า 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.17 อุปกรณ์พาดปรับลาดเอียง 

14 .  อุปกรณ์พาดปรับลาดเ อียง  และสะพานแบบรับน้ าหนักน้อย  (Yard 
Ramps/Drawn Bridge)ใช้เพื่อพาดไปยังรถยนต์กรณีความสูงของท่าขึ้นลงสินค้าไม่เท่ากับความสูง
ของพื้นรถยนต์ สามารถพาดในระดับพื้นไปยังท้ายรถ หรือระดับท่าขึ้นลงสินค้าไปยังท้ายรถ
โดยตรงซึ่งมีโครงเหล็ก รองรับ น้ าหนักเพิ่มใช้ระบบไฮดรอลิคช่วยในการยก สามารถออกแบบให้
สามารถรับน้ าหนักตามที่ต้องการ ปกติออกแบบให้รับน้ าหนักจรได้หลายตัน ราคาถูกกว่าอุปกรณ์
ปรับระดับหน้าท่าประมาณ 5 เท่า 

 

ภาพท่ี 3.18 อุปกรณ์พาดปรับลาดเอียง และสะพานแบบรับน้ าหนักน้อย 
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15. ประตูโลจิสติกส์ (Logistics Door หรือ Overhead Sectional door) ใช้เพื่อรักษา
ความปลอดภัยและป้องกันฝุ่นละอองเข้าไปยังอาคารขณะปฏิบัติงาน 

 

ภาพท่ี 3.19 ประตูโลจิสติกส์ 

 

16. อุปกรณ์เพื่อยื่นเพื่อวางสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ (Trailer Load Tails) ใช้เพื่อเชื่อมไปในตู้คอน
เทนเนอร์โดยไม่ต้องใช้คนยก หรือรถฟอร์คลิฟท์ยก 

 

ภาพท่ี 3.20 อุปกรณ์เพื่อยื่นวางสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ 
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17. ลิฟท์กรรไกร (Scissor Lifts) มีทั้งระบบไฮดรอลิค และนิวมาติก เป็นลิฟท์
ขนาดเล็กใช้เพื่อยกชิ้นส่วนในระดับที่เหมาะสม พร้อมกับการปรับเอียง อุปกรณ์นี้ใช้เพื่อยกสินค้า
ขึ้นลง ซึ่งส่วนมากรองรับน้ าหนักได้ประมาณ 750 - 2,000 กิโลกรัม สูงประมาณ 1-2 เมตร ความ
ลาดเอียงประมาณ 30 องศา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.21 ลิฟท์กรรไกร 

18. อุปกรณ์ก าหนดต าแหน่งพาเลทและโต๊ะหมุน (Pallet Position and Turntables) 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยก ก าหนดต าแหน่งพาเลท เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ต่อชีวะอนามัยส่วนบุคคลใน
การปฏิบัติงาน เป็นตัวก าหนดต าแหน่งพาเลทที่เป็นสถานี เพื่อให้พาเลทสามารถท างานได้ในระดับ
ความสูงที่ต้องการ และสามารถหมุนได้รอบ สามารถควบคุมการน าพาเลทขึ้นและลงในที่
ปฏิบัติงานได ้

ภาพท่ี 3.22 อุปกรณ์ก าหนดต าแหน่งพาเลทและโต๊ะหมุน 
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19. ลิฟท์ไฮดรอลิคแบบยึดติดหลุมในท่าขึ้นสินค้า (Hydraulic Pit  Mounted Dock 
Lifts) ลักษณะอุปกรณ์ปรับระดับที่หน้าท่าสินค้า โดยใช้ระบบไฮดรอลิค เป็นลิฟท์ขนาดเล็กใช้เพื่อ
ยกสินค้า เพื่อปรับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับระดับพื้นรถยนต์หลายชนิด โดยไม่ต้องก่อสร้างท่า
ขึ้นลงสินค้าถาวร 

 

ภาพท่ี 3.23ลิฟท์ไฮดรอลิคแบบยึดติดหลุมในท่าขึ้นสินค้า 

20. โต๊ะเอียง และอุปกรณ์หมุนแบบนิวมาติค (Pneumatic Rotators/Tilters/Tilt 
tables) ใช้ประโยชน์ในการยกสินค้า การหมุนไปในทิศทางที่ต้องการ ลดการเดินทาง ลด
ความเครียดเเละความเหนื่อยล้า สามารถใช้รุ่นที่เป็นมาตรฐานหรือใช้งานหนัก จาก 500 -4,000
กิโลกรัม ซึ่งต้องติดตั้งเเบบยึดติดตาย มีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบ 

 

ภาพท่ี 3.24 โต๊ะเอียง และอุปกรณ์หมุนแบบนิวมาติค 
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21. ระบบยางกันชน และอุปกรณ์กันล้อรถยนต์ (Dock Bumpers & Wheel 
Chocks) มี 3 ชนิด คือกันชนแบบหุ้มเหล็ก (Laminated Dock Bumpers) ซึ่งใช้ส าหรับงานที่ต้องกัน
กระเเทกอย่างหนักเเบบล็อกในเบ้าที่ก าหนด (Molded Dock Bumpers ) ใช้ในโรงงานหรือผนัง
โรงงานที่การจราจรไม่มากนัก และกันชนชนิดวัสดุชนิดเดียว (Extruded Dock Bumpers) ส่วนมาก
เป็นยางแข็งซึ่งจะเจาะจงยึดติดกับท่าขึ้นลงสินค้าด้วยพุก หรือแบบอ่ืนตามกรรมวิธีผู้ผลิต ซึ่งควบคู่
กับอุปกรณ์กันล้อ (Wheel Chocks) 

ภาพท่ี 3.25 ระบบยางกันชน และอุปกรณ์กันล้อรถยนต์ 

 

อุปกรณ์ในการจัดเก็บ (Storage Rack Equipments) 

ปัจจุบันระบบชั้นวางสินค้าถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณสินค้า การ
หมุนเวียนของสินค้า ลักษณะเฉพาะของสินค้า วัตถุประสงค์ของการใช้งาน รวมถึงการประยุกต์
เทคโนโลยีในการจัดเก็บร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ การที่จะพิจารณาเลือกชั้นวางสินค้าให้ได้ดี
จ าเป็นต้องรู้จักอุปกรณ์เป็นอย่างดี มองความสามารถในการปรับใช้ในอนาคตได้ โดยจะกล่าวถึงชั้น
จัดเก็บสินค้าประเภทต่างๆ โดยเร่ิมจากระบบที่ใช้ในตลาดอย่างแพร่หลาย จนถึงระบบที่ใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ชั้นวางสินค้าแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังต่อไปนี้ 

ชั้นวางสินค้าส าหรับวางพาเลท (Palletized Storage Rack)  

การท างานจะใช้รถฟอร์คลิฟท์ยกสินค้าขึ้นมาวางบนชั้นวางสินค้า เป็นลักษณะ
ของชั้นวางสินค้าที่พบในคลังสินค้าทั่วไปหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในคลังสินค้า 
เช่น Selective, Drive-In, Push Back Rack, Mobile Rack, Flow Rack, High Bay Rack รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. Selective Rack เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้าที่วางบนพา

เลท โดยสินค้าที่วางมีน้ าหนักมากหรือมีขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับการจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิต 
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สามารถเลือกต าแหน่งสินค้าในการจัดเก็บและน าออกได้จากต าแหน่งต่างๆโดยสะดวก การ

ออกแบบมีทฤษฎีในการรับรองท าได้ง่ายโครงสร้างมั่นคง รถยกสินค้าอาจเป็นแบบใดก็ได้ผู้ควบคุม

รถยกสินค้าเป็นผู้มีความช านาญระดับกลางขึ้นไปดีที่สุดส าหรับการจัดเก็บสินค้าหลายชนิดที่

แตกต่างกัน 

  ข้อเสีย คือใช้พื้นที่การจัดเก็บส าหรับทางเดินรถมาก (Aisle) และสามารถจัดระบบ
จัดเก็บสินค้าได้สูงสุดเพียง 2 พาเลทในแนวลึก ใช้ปริมาตรคลังสินค้าได้ไม่เกินร้อยละ 45 ในกรณีที่
ใช้เพียง 1 ความลึก ต้นทุนการจัดเก็บต่อพื้นที่สูง 

ภาพท่ี 3.26 Selective Rack 

 

2. Drive-In /Drive Through เป็นระบบชั้นวางสินค้าที่รองรับพาเลท เหมาะส าหรับ
การจัดเก็บสินค้าชนิดเดียวกันในจ านวนมากและมีการหมุนเวียนสินค้าเร็ว Drive-In Rack จะต่างกับ 
คือ Drive-In Rack การน าสินค้าเข้าเก็บและการน าออกจะท าในทิศทางเดียวกัน แต่ Drive Though  
สามารถท าได้ทั้งสองทาง (Double Access) เก็บสินค้าด้วยวิธี LIFO (Last In First Out), ใช้พื้นที่
ส าหรับช่องทางเดินรถน้อย (Aisle) สามารถออกแบบความลึกได้จนถึง 8 Deeps ใช้ปริมาตร
คลังสินค้าในการจัดเก็บสินค้าประมาณ 65% ต้นทุนการจัดเก็บต่อพื้นต่ า 

  ข้อเสีย คือความมั่นคงและความสมดุลของโครงสร้างมีน้อย การออกแบบยังไม่มี
ทฤษฎีที่สามารถรองรับได้ รถที่ใช้เป็น Reach Truck เท่านั้น คนขับรถฟอร์คลิฟท์ต้องเป็นผู้มีความ
ช านาญสูง สินค้าที่เก็บไม่ควรมีหลากหลายประเภทในช่องเดียวกัน เพราะน าออกยาก การก าหนด
ต าแหน่งการเก็บยาก และราคาแพงเมื่อคิดเป็นราคาพาเลทเมื่อเทียบกับ Selective Rack 
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ภาพท่ี 3.27 Drive-In Rack 

3. Push Back Rack เป็นการผสมผสานระหว่าง Drive-In และ Selective Rack เพื่อ
จัดเก็บสินค้าในพื้นที่ที่จ ากัด โดยการจัดเก็บในระดับหลายความลึกโดยที่รถยกไม่ต้องวิ่งเข้าไปใน
ช่องจัดเก็บใช้วิธีการดันพาเลทจากด้านนอก โดยใช้ระบบรางซ้อน การน าเข้าเก็บและน าออกแบบ 
LIFO ใช้พื้นที่ในการเดินรถน้อยมาก ใช้ปริมาตรในคลังสินค้ามากกว่าร้อยละ 65 โครงสร้างชั้นวาง
สินค้ามีความมั่นคงและสมดุล รับน้ าหนักได้ดี สามารถใช่รถยกสินค้าธรรมดาโดยคนขับรถยกไม่
ต้องใช้ความช านาญมากนัก สินค้าที่จัดเก็บในช่องเดียวกันควรเป็นชนิดเดียวกัน 

  ข้อเสีย คือราคาต่อพาเลทสูงกว่าราคาของ Drive-In Rack ค่าซ่อมบ ารุงแพง
เนื่องจากระบบรางและล้อ ไม่สามารถเก็บสินค้าหลายชนิด สูญเสียปริมาตรการจัดเก็บในแนวตั้ง
เน่ืองจากการซ้อนกันของราง 

 

ภาพท่ี 3.28 Push Back Rack 

4. Cantilever Rack เป็นชั้นวางสินค้าพิเศษส าหรับใช้ในการเก็บสินค้าวัตถุพิเศษ 
ในร้านจ าหน่ายสินค้า แผนกซ่อมบ ารุง หรือวัตถุดิบในการผลิต โดยวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นยาว
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หรือเป็นม้วน เช่น ท่อ ไม้ แผ่นกระดาษ แผ่นเหล็ก โดยโครงสร้างหลักเป็นเสาเดี่ยวและมีแขนยื่น
ออกมาทั้งสองด้านในทิศทางตรงกันข้าม เพื่อให้เกิดความสมดุลของโครงสร้าง ออกแบบในการรับ
น้ าหนักสูง ไม่ต้องมีโครงสร้างกีดขวางการสัญจรสามารถปรับระดับชั้นตามความเหมาะสม วัสดุที่
วางสามารถน าออกง่าย มองดูเป็นระเบียบ 

  ข้อเสีย ไม่สามารถก าหนดมาตรฐานในการออกแบบได้ลงตัวเพราะน้ าหนักที่วาง
ไม่สามารถวางพัสดุเพียงด้านใดด้านหนึ่ง เพราะสภาพไม่สมดุลท าให้ล้มได้ ราคาลงทุนเร่ิมต้นสูง 

 

ภาพท่ี 3.29 Cantilever Rack 

5. Mobile Rack เป็นชั้นวางสินค้าพิเศษที่ไม่ต้องการยึดชั้นวางสินค้ากับพื้น โดยน า 
Selective Rack ขึ้นติดบนโครงเหล็กและยึดล้อวิ่งติดกับโครงเหล็กด้านล่าง และยึดรางวิ่งกับพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก การวิ่งจะขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีระบบตรวจจับระยะ 
(Sensor) เป็นตัวหยุดและกันการกระแทกเพื่อบังคับให้จอดหรือวิ่งไปในต าแหน่งที่ต้องการ การท
งานจะคล้ายระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ช่องทางเดินรถยกสินค้าประมาณร้อยละ 90 ท าให้สามารถใช้
พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านแรงงาน 

  ข้อเสีย ราคาลงทุนเร่ิมต้นสูง ต้องมีการตรวจสอบซ่อมบ ารุงระบบมอเตอร์และราง
ประจ า ต้องจ่าย ค่าซ่อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุม มอเตอร์ ล้อ และอุปกรณ์อ่ืนๆ รวมถึง
ค่าไฟฟ้าและต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการควบคุมและซ่อมบ ารุงให้สมบูรณ์ 
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ภาพท่ี 3.30 Mobile Rack 

6. Rack Support Building (RSB) เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อใช้โครงสร้างของ
ระบบจัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับผนังและโครงสร้างหลังคา โดยมีลักษณะเป็นอาคารคลังสินค้าที่ไม่
ต้องการเคลื่อนย้าย โครงสร้างใช้โครงสร้างของ Drive-in rack หรือ Selective Rack แต่ต้องผ่านการ
ค านวณพิเศษเพื่อการรับน้ าหนักและต้านแรงลม ท าให้เกิดประหยัดและใช้ปริมาตรคลังสินค้าได้
มากกว่าร้อย 95 เก็บสินค้าได้ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ และน้ าหนักมาก ส่วนมากวางบนพา
เลท ใช้เวลาก่อสร้างคลังสินค้าปกติ ราคาประหยัดกว่าการสร้างคลังสินค้าปกติประมาณร้อยละ 15 
เมื่อปริมาณการจัดเก็บและพื้นที่เท่ากัน ซึ่งมีข้อเสีย คือไม่สามารถใช้พื้นที่ส าหรับกิจการอ่ื น 
นอกจากการจัดเก็บสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.31 Rack Support Building 
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4. หลักการท างานของเครื่องท าความเย็นในคลังสินค้าห้องเย็น 

อุปกรณ์ท าความเย็นที่อยู่ใน Condensing unit นั้นมีหลักการที่ท าให้เกิดความเย็น
ได้ด้วยการดูดเอาความร้อนจากในบริเวณที่ต้องการมาเปลี่ยนเป็นความเย็นไปทดแทนในบริเวณที่
ต้องการท าความเย็น มีอุปกรณ์พื้นฐานอยู่ 5 ชนิด ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญในระบบท าความเย็น 

1. Evaporator หรือคอยล์เย็น 

คอยล์เย็น (Evaporator) เป็นชิ้นส่วนส าคัญที่ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนจาก
บริเวณที่ต้องการท าความเย็น ซึ่งจะท าหน้าที่ควบคู่ไปกับสารท าความเย็นหรือน้ ายาแอร์ โดยท าให้
สารท าความเย็นเดือดจนมีสถานะกลายเป็นไอและสามารถดูดซับความร้อนจากพื้นผิวของคอยล์เย็น
ได้ 

สังเกตได้ว่าคอยล์เย็นส่วนใหญ่จะมีระบบท่อลมหรือพัดลมอยู่ ซึ่งมีหน้าที่เป่าลม
หรือดูดลมเพื่อช่วยในการระบายความเย็นของคอยล์เย็น และอากาศที่ไหลผ่านคอยล์เย็นนี้จะถูกดูด
เอาความร้อนออกเพื่อเปลี่ยนเป็นความเย็น 

2. Compressor หรือเคร่ืองอัดไอ 

เมื่อสารท าความเย็นในสถานะที่เป็นไอไหลออกมาจากคอยล์เย็น จะมีความดันต่ า
และมีสถานะเป็นไอของสารท าความเย็นจากการอุณหภูมิที่สูงมากเพราะสถานะเป็นไอของสารท า
ความเย็นดูดซับความร้อนจากอากาศโดยรอบที่ไหลผ่าน และจะไหลต่อไปยังเคร่ืองอัดไอได้ดี 

 

3. Condenser หรือคอยล์ร้อน 

สารท าความเย็นเมื่อเดินทางออกจากเคร่ืองอัดไอแล้วจะมีอุณหภูมิสูงและความดัน
สูง คอยล์ร้อน (Condenser) จะเป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารท าความเย็น 
เพื่อช่วยควบแน่นสารท าความเย็นที่มีสถานะเป็นไอให้กลับมาเป็นของเหลวอีกคร้ัง 

4. Expansion Valve วาล์วลดความดัน 

วาล์วลดความร้อน (Expansion Valve) คือ ส่วนสุดท้ายของการท าความเย็นมี
หน้าที่เพื่อช่วยท าให้ความดันและอุณหภูมิของสารท าความเย็นลดลงของสารท าความเย็นที่ส่งมา
จากคอยล์ร้อน หรือ Condenser จะไหลผ่านวาล์วลดความดัน ซึ่งจะปรับลดความดันของสารท า
ความเย็นให้ต่ าลง ส่งผลให้สารท าความเย้นพร้อมที่จะระเหยตัวที่อุณหภูมิต่ า ณ อุปกรณ์ถัดไปซึ่งก็
คือคอยล์เย็น 
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5. Refrigerant สารท าความเย็น 

สารท าความเย็น (Refrigerant) เป็นสารที่สามารถเปลี่ยนสถานะไปมาจาก
ของเหลวไปเป็นไอและจากไอกลายเป็นของเหลวได้ง่าย เมื่อสารท าความเย็นเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวไปเป็นไอจะดูดความร้อนจากบริเวณใกล้เคียงเข้ามา ณ คอยล์เย็น และคายความร้อนเมื่อ
เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวอีกคร้ัง ณ คอยล์ร้อน 

คุณสมบัติของสารท าความเย็นจะต้องมี เสถียรภาพที่ดีและใช้ได้นาน โดย
ประสิทธิภาพของสารท าความเย็นนั้นไม่ลดลง มีราคาถูก พาความร้อนได้มาก ไม่ติดไฟ ไม่ระเบิด 
ไม่ท าปฏิกิริยากับน้ ามันหล่อลื่น ไม่ท าปฏิกิริยากับน้ า มีปริมาตรของแก๊สต่อหน่วยน้ าหนักน้อยและ
ใช้แรงอัดให้เป็นของเหลวต่ า 

 

ภาพท่ี 3.32 หลักการความเย็น 

เคร่ืองท าความเย็นในปัจจุบัน มีอยู่หลายประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้
งาน ทั้งตู้เย็น ตู้แช่ ห้องเย็น โรงน้ าแข็ง เคร่ืองปรับอากาศ การท าความเย็นในโรงงานอุตสาหกกรม
ทั่วไป ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันคือ ลดอุณหภูมิและรักษาระดับอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

โดยหลักการท าให้เกิดความเย็นเบื้องต้นนั้นมีลักษณะเหมือนกันคือ ท าให้สารซึ่งเป็นตัวกลางใน
การท าความเย็น (Refrigerant) เปลี่ยนสถานะด้วยการใช้ความร้อนแฝง เพื่อให้สารที่เป็นตัวกลางใน
การท าความเย็นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอ ส่งผลให้บริเวณนั้นมีอุณหภูมิลดลง ซึ่ง
หมายความว่าบริเวณนั้นจะมีความเย็นเกิดขึ้น 

เร่ิมต้นกระบวนการท าความเย็นจากการดูดความร้อนด้วย Evaporator หรือคอยล์

เย็น เข้ามาซึ่งความร้อนที่สารท าความเย็นดูดเข้ามานี้จะท าให้น้ ายาสารท าความเย็นเกิดความร้อน

และเปลี่ยนสภาพจากของเหลวกลายเป็นไอ กระบวนการนี้สารท าความเย็นจะดูดซับเอาความร้อน
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จากบริเวณโดยรอบ ซึ่งความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของสารท าความเย็นได้รับความร้อนมา

จากวัตถุต่างๆ ที่อยู่ใกล้คอยล์เย็น โดยวิธีการน าความร้อน การพาความร้อน หรือการแผ่รังสีความ

ร้อน ท าให้สารท าความเย็นนี้มีอุณหภูมิสูงและความดันต่ า 

สารท าความเย็นที่มีอุณหภูมิสูงสถานะไอนี้จะถูกส่งต่อไปยัง Compressor หรือเคร่ืองอัด โดยจะอัด
ให้มีความดันสูงขึ้นก่อนส่งต่อไปที่ Condenser หรือคอยล์ร้อน เพื่อระบายความร้อนออกจากสารท า
ความเย็นและควบแน่นให้สารท าความเย็นในสถานะที่เป็นไอเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลวอีกคร้ัง 
ก่อนส่งต่อไปที่ Expansion Valve วาล์วลดความดัน เพื่อลดความดันของสารท าความเย็นให้ต่ าลง 
เพื่อให้สารท าความเย็นดดังกล่าวพร้อมที่จะระเหยตัวที่อุณหภูมิต่ า ณ อุปกรณ์ ถัดไป ซึ่งก็คือคอยล์
เย็นและจะวนการท างานไปแบบนี้เร่ือยๆ ตามวัฏจักรท าความเย็น 

อุตสาหกรรมที่ใช้ระบบท าความเย็น 

ระบบท าความเย็นเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยในการรักษาวัตถุดิบ หรือสินค้าใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อช่วยยืดระยะเวลาของสินค้าเหล่านั้นให้เก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้นรวมถึงเป็น
การรักษาต้นทุนของการผลิต เพราะความเย็นจากเคร่ืองท าความเย็นมีส่วนช่วยในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดการเน่าเสียของสินค้าและยังช่วยยืดอายุการเก็บ
สินค้าหรืออาหารให้อยู่ได้นานขึ้น 

การผลิตอาหาร (Food processing) 

กระบวนการท าพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurisation) เช่น การผลิตนม หรือไอศกรีม ด้วย
การให้ความร้อนแก่นมด้วยอุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นน ามาท าให้เย็นตัวลงอย่าง
รวดเร็วและเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2-3 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาคุณภาพของนมก่อนน าออกจ าหน่าย ไป
จนถึงกระบวนการหมัก (Fermentation) กระบวนการบ่ม (Mellowing) ที่ต้องท าภายใต้อุณหภูมิ 5-
15 องศาเซลเซียส 

การเก็บรักษาอาหาร (Food Storage) 

การน าอาหารสดมาแช่แข็งเพื่อรักษาความสดไว้ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เพื่อยืด
อายุการรักษาอาหารให้นานขึ้น โดยการแช่ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง ซึ่งเป็นการลด
การแพร่ขยายของแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตที่ท าให้อาหารเน่าเสียได้ง่าย 

การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial process) 

มีการใช้ระบบท าความเย็นส าหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท เช่น อุตสาหรรมเคมี ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ ามัน โรงแยกก๊าซ 
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การท าความเย็นเพื่อการขนส่ง (Transportation refrigeration) 

ระบบห้องท าความเย็นแบบเคลื่อนที่เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าในระหว่างการส่งให้
คงความสดใหม่ไว้ เช่น ห้องเย็นบนเรือขนส่งสินค้า หรือรถห้องเย็นที่ใช้ขนส่งสินค้าไปตาม
ต่างจังหวัด 

การปรับอากาศ (Air condition) 

ระบบปรับอากาศมีใช้อย่างแพร่หลายมาในปัจจุบัน ตั้งแต่รถยนต์ บ้าน อาคาร ไป
จนถึงโรงานอุตสาหกรรม โดยนอกจากการให้ความเย็นยังท างานร่วมกับระบบควบคุมความชื้น 
กรองอากาศ การหมุนเวียนอากาศ การระบายอากาศ เพื่อให้ได้อากาศที่เย็นสดชื่น 

ระบบท าความเย็นและหลักการท างานของระบบท าความเย็น 

ระบบการท าความเย็นมีด้วยกันมากมายหลายแบบ บางแบบใช้งานแล้วให้
ประสิทธิภาพในการท าความเย็นสูงก็จะถูกพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นเร่ือยๆ บางระบบถ้าใช้ งาน
แล้วประสิทธิภาพในการท าความเย็นต่ าก็จะถูกเลิกใช้ไป ในที่นี้จะกล่าวถึงระบบการท าความเย็น
และหลักการท างานของระบบท าความเย็น 

ระบบท าความเย็นโดยการท าให้สารท าความเย็นระเหย 

การท าความเย็นด้วยระบบที่ท าให้สารท าความเย็นระเหย (expendable refrigerant 
cooling system) เป็นแบบที่ใช้ได้ดีกับรถบรรทุกเพื่อการขนส่งอาหารที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิให้
ต่ าอยู่เสมอ หลักการท างานของระบบท าความเย็นแบบนี้ง่ายมาก เพียงแต่ปล่อยให้สารท าความเย็น
เหลวระเหยตัวเป็นไอภายในบริเวณหรือเนื้อที่ที่ต้องการท าความเย็น ซึ่งบริเวณเหล่านี้ต้องมีฉนวน
กันความร้อนหุ้มโดยรอบ 

หลักการท างานของระบบท าความเย็นแบบใช้น้ าแข็ง 

การท าความเย็นโดยใช้น้ าแข็งอาศัยหลักการที่ว่าขณะที่น้ าแข็งหลอมละลาย
กลายเป็นน้ าจะดูดความร้อนจากอากาศรอบๆ ท าให้อากาศเย็นลงและมีความหนาแน่นสูงขึ้น จึง
ไหลลงสู่ตอนล่างของตู้เย็นไปดูดรับปริมาณความร้อนจากอาหารหรือของที่แช่ภายในตู้เย็นอีกที
หนึ่ง อากาศเย็นเมื่อดูดรับปริมาณความร้อนจากอาหารหรือของที่แช่ภายในตู้เย็นแล้วจะมีอุณหภูมิ
สูงขึ้นและเบาจึงลอยตัวสูงขึ้นแล้วไปผ่านโดยรอบของน้ าแข็งท าให้น้ าแข็งหลอมละลาย เมื่อน้ าแข็ง
หลอมละลายหมดก็จะหยุดการท าความเย็น 
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หลักการท างานของระบบท าความเย็นแบบใช้การระเหยตัวของน้ า 

ขณะที่ของเหลวระเหยตัวเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอจะดูดรับความร้อนแฝง จาก
หลักการดังกล่าวจึงน ามาสู่การออกแบบการระบายความร้อนออกจากคอนเดนเซอร์ของ
เคร่ืองปรับอากาศ ซึ่งเรียกว่าเป็น คอนเดนเซอร์แบบอิวาพอเรตีป (evaporative condenser) 
คอนเดนเซอร์แบบนี้อาศัยทั้งการระเหยตัวของน้ าและอากาศช่วยกันในการระบายความร้อนออก
จากคอนเดนเซอร์โดยการฉีดพ่นน้ าให้เป็นฝอยผ่านลงบนคอนเดนเซอร์ ในขณะเดียวกันก็ใช้พัดลม
ช่วยเป่าระบายความร้อน ละอองน้ าที่กระทบกับคอนเดนเซอร์บางส่วนจะระเหยดูดความร้อน ช่วย
ให้การระบายความร้อนออกจากคอนเดนเซอร์มีผลดีขึ้น 

 

 

ภาพท่ี 3.33 การเก็บรักษาอาหาร 
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5. นิยามศัพท ์

ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1. กระบวนการหลักการ

ขาย 
Aftermarket กิ จ ก ร ร ม ที่ ด า เ นิ น ก า ร ภ า ย หลั ง

กระบวนการขาย  เช่น  การจัดส่ ง
อะไหล่ทดแทนหรืออะไหล่บริการ
โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง อุตสาหกรรม
รถยนต์ 

2. การกระจายสินค้า Distribution “กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย
ตัวสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือ
ผู้ ใช้ท าง อุตสาหกรรม”  ห รืออาจ
หมายถึง “การขนส่งและการเก็บรักษา
ตัวสินค้าภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
และระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายของ
ธุรกิจนั้น” จากความหมายนี้จะเห็นว่า
งานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายตัวสินค้า 

3. การเคลื่อนย้าย Movement การเคลื่อนย้ายสินค้า เป็นกิจกรรมหนึ่ง
ซึ่งมีความส าคัญ และเป็นขั้นตอนของ
การด าเนินงานในการขนส่ง เพื่อให้
สามารถจัดการขนส่งให้บรรลุผลได้ 

4. การขนส่ง Transport การเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การขนส่งแบ่ง
ออกเป็นหมวดใหญ่ดังนี้ ทางบก ทาง
น้ า ทางอากาศ และ อ่ืนๆ เราสามารถ
พิจารณาการขนส่งได้จากหลายมุมมอง 
โดยคร่าว ๆ แล้ว เราจะพิจารณาใน
สามมุมคือ มุมของโครงสร้างพื้นฐาน, 
ยานพาหนะ , และการด าเนินการ 
โครงสร้างพื้นฐาน พิจารณาโครงข่าย
การขนส่งที่ใช้ เช่น ถนน ทางรถไฟ 
เส้นทางการบิน คลอง หรือ ท่อส่ง รวม
ไปถึงสถานีการขนส่ง  
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5. การขนส่งทางอากาศ Airfreight การล าเลี่ยงสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่

หนึ่ ง โดยใช้พาหนะที่ เคลื่ อนที่ ใน
อากาศ 

6. การขนส่งหลาย
รูปแบบ 

Multimodal 
Transport 

เพื่ อ เ ป็ นก ารขนที่ เ หม าะสมตาม
ประเภทของสินค้า  

7. การควบคุม Control กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากร
ขององค์กรจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความ
มั่น ใจอย่ า งสม เหตุสมผลว่ า  ก าร
ด าเนินงานขององค์กรจะบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ตามค าจ ากัดความของการควบคุม
ภายใน ได้กล่าวถึงเร่ืองวัตถุประสงค์
ของการด า เนินงานซึ่ งอาจจ าแนก
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

8. การจัดซื้อ Purchasing กระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ของ
อ ง ค์ ก ร แ ล ะ เ ป็ น ก ร ะบ วนก า รที่
เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ ใน 
Supply Chain และท าหน้าที่ในการ
ประสานงานในด้านการไหลของ
ข้อมูลระหว่างองค์กรและผู้ขายวัตถุดิบ 
เน่ืองจากการมีวัตถุดิบพร้อมเป็นปัจจัย
ด่านแรกที่ก าหนดความสามารถในการ
ผลิตสินค้าและการบริการเพื่อน าส่ง
ให้แก่ลูกค้าได้ในเวลาที่ก าหนด 

9. การช าระสินค้าผ่าน
ธนาคาร 

Letter of Credit เป็นการช าระค่าสินค้าผ่านธนาคารโดย
ช าระผ่านระบบออนไลน์ของธนาคาร
หรือไปช าระด้วยตัวเอง 

10. การด า เนินการตาม
ค าสั่งของลูกค้า 

Order Processing เป็นด า เนินตามความต้องการของ
ผู้บริโภค 
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11. การผลิตจ านวนมาก Mass Production การผลิตสินค้า รูปแบบเดียวกันใน

ปริมาณมากๆ โดยใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตแบบเคร่ืองจักรกลในโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ลดการใช้แรงงาน และท าให้
ต้นทุนต่อหน่วยถูกลงมาก 

12. การพยากรณ์สินค้า  Forecasting การคาดการณ์ความต้องการในตัว
สินค้าหรือการคาดการณ์ความต้องการ
ของลูกค้าล่วงหน้า จะช่วยให้บริษัท
ส า ม า ร ถ ก า หนดทิ ศ ท า ง ใ นก า ร
ด าเนินงานว่าจะผลิตสินค้าจ านวน
เท่าไร หรือเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์
มากน้อยเพียงใด 

13. ความแม่นย า Accurately เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
สิ นค้ า ค งคลั ง  ล ดปัญห าที่ ท า ใ ห้ 
ปริมาณสินค้าคงคลังไม่ตรงกัน 

14. เครน Cranes เครน หรือที่เรียกว่าปั้นจั่น หมายถึง
เคร่ืองจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตาม
แนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้น
ในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ 
เครนแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆ คือ 1 
เครนเหนือศีรษะและเครนขาสูง 
(Overhead Crane) 2. เครนหอสูง 
(Tower Crane ) 3. รถเครน เรือเครน 
(Mobile Crane) 

15. เคร่ืองมือประกอบ  Accessory 
Equipment 

สินค้าที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ผลิตให้เกิดความรวดเร็ว เช่นแม่แรงยก
ของ สว่าน เคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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16. คลังเก็บวัสดุ Material Warehouse การน าวัสดุไปเก็บรักษาในคลังวัสดุ  

เพื่ อรอการน าไปใช้ประโยชน์ใน
อนาคต  โดยต้องมีการวางแผนการรับ  
การดูแลรักษา  ตลอดจนการจัดส่งวัสดุ
ออกไปถึงผู้ใช้ 

17. คลังสินค้าทัณฑ์บน Bonded Warehouse พื้นที่ที่ ได้ รับอนุญาตให้จัดตั้ ง เป็น
คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฏหมายว่า
ด้วยศุลกากรเพื่อใช้ส าหรับเก็บของ 
หรือแสดงและขายของที่เก็บ หรือผลิต 
ผสม ประกอบ บรรจุ หรือด าเนินการ
ด้ ว ย วิ ธี อ่ื น ใ ด กั บ ข อ ง ที่ เ ก็ บ ใ น
คลังสินค้าทัณฑ์บน 

18. คลังสินค้าพืชผล
เฉพาะอย่าง 

Special-Commodity 
Warehouse 

คลั งสินค้ าที่ ใ ช้ ส าห รับ เก็บ รักษา
ผลผลิตทางการเกษตรกรรม เช่น ฝ้าย
และขนสัตว์ เป็นต้น โดยทั่วไปแต่ละ
คลังสินค้าจะเก็บรักษาผลผลิตทางการ
เกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งชนิดเดียว
เท่านั้นและให้บริการเฉพาะสินค้าชนิด
นั้นเท่านั้น 

19. คลังสินค้าสาธารณะ Public Warehouse เป็นกิจการทางธุรกิจที่เป็นเอกเทศของ
ตนเอง ไม่ใช่เป็นส่วน อุปกรณ์ของ
ธุรกิจหลักอย่างอ่ืน และเป็นกิจการ
แขนงหนึ่งของอุตสาหกรรมบริการ 
กิจกรรมใน หน้าที่คลังสินค้าสาธารณะ
ก็คื อ  การจัดให้มีสิ่ งอ านวยความ
สะดวกในการเก็บรักษาสินค้า และรับ
ท า ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ าสิ น ค้ า  ร ว มทั้ ง
ให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้านั้น 
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20. คลังสินค้าส่วนบุคคล Private Warehouse เป็นคลังสินค้าที่เอกชนหรือธุรกิจต่างๆ 

สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บคงสภาพสินค้า
ของตนเองโดยเฉพาะ น ามาพักเพื่อรอ
การจ าหน่ายและการกระจาย โดย
คลังสินค้าประเภทนี้ ผ่านการควบคุม
ด าเนินงานพร้อมรับผิดชอบจากการ
บริหารคลัง เป็นสินค้าที่ไม่ได้แสวงหา
ประโยชน์ใด จากการรับฝากสินค้าจาก
บุคคลภายนอก 

21. คลังสินค้าส าหรับ
สินค้าที่มีลักษณะ
ใหญ่ 

Bulk Storage 
Warehouse 

คลังสินค้าที่ท าการเก็บรักษาสินค้าที่มี
จ านวนมากเป็นกองใหญ่ ลักษณะของ
คลังสินค้าแบบนี้อาจมีถังเพื่อบรรจุ
สินค้าที่เป็นของเหลวหรือมีที่เก็บรักษา
ทั้งที่เป็นที่โล่งและมีหลังคา ส าหรับ
สินค้าแห้ง เช่น ถ่านหิน ทรายและ
เคมีภัณฑ์ 

22. คลังสินค้าอัตโนมัติ Automated 
Warehouse 

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 
ส าหรับ Unit pallet ที่ช่วยลดพื้นที่ 
จ านวนพนักงาน และสามารถจัดเก็บ
สินค้าในเชิงกลยุทธ์ได้  ซึ่ งจะช่วย
ปรับปรุงแก้ไขระบบการขนส่งและ
การจัดเก็บสินค้าในประเทศไทยอีก
ด้ วย  คุณลั กษณะพิ เศษของ  Rack 
Sorter นั้น คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้พื้นที่ให้มากที่สุด จากการใช้
พื้นที่ว่างที่มีอยู่ไปจนถึงเพดาน การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บต่อ
หน่วยท าให้เราสามารถลดพื้นที่ลงได้
ถึง 1/3 เมื่อเทียบกับการจัดเรียงสินค้าที่
ผ่านมา 
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23. ชั้ น ว า งสิ นค้ า แบบ

เลือกหยิบ 
Selective rack เป็นชั้นวางที่เหมาะกับคลังสินค้าหรือ

ร้านซุปเปอร์มาเก็ตที่ต้องการเก็บ
สินค้าและวัตถุดิบจ านวนมาก ที่มี
ความหลากหลายของสินค้า เป็นชั้น
เก็บสินค้าที่ออกแบบให้เหมาะสมกับ
การจัดเก็บ สินค้าที่มีความหลากหลาย 
สามารถเลือดตักสินค้าพาเลทใดก็ได้
ก่อน 

24. ชั้นวางสินค้าส าหรับ
วางพาเลท 

Palleized Storage 
Rack 

เหมาะส าหรับการจัดเก็บสินค้าที่มี
ลักษณะเป็น Pallet สินค้ามีจ านวน
ม า ก ๆ  แ ต่ ช นิ ด สิ น ค้ า น้ อ ย  ( ไ ม่
หลากหลาย) ลักษณะการจัดเก็บควร
เรียงล าดับก่อนหลังให้ถูกต้อง สินค้า
ชนิดเดียวกัน เก็บไว้ในโซนเดียวกัน 
โดยให้สินค้าที่ต้องการขนถ่ายก่อน อยู่
ด้านหน้าสุด เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ว 

25. ชั้นวางสินค้า
อุตสาหกรรม 

drive-in racking 
system  

ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมระบบนี้
เ หม า ะส าห รับกา รจั ด เ ก็ บสิ นค้ า
ประเภทเดียวกัน และมีจ านวนมาก 
ลั กษณะก ารจั ด เ ก็ บ  คื อ  สิ นค้ า ที่
เหมือนกันเก็บไว้ในระดับเดียวกัน 
ระบบจัดเก็บนี้เป็นลักษณะ First In 
Last Out (FILO) คือ สินค้าที่เก็บก่อน
จะออกทีหลัง โดยต้องจัดล าดับให้
สิ น ค้ า ที่ ต้ อ ง ก า รขนย้ า ย ก่ อนอ ยู่
ด้ านหน้ า  เพื่ อคว ามสะดวกและ
ประหยัดเวลา ห้องเย็นไว้รับฝากสินค้า 
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26. ต้นทุน Cost คื อ  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ก า ร

ด าเนินการผลิตสินค้า หรือบริการ หรือ
ถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้าน ต้นทุนคือ 
จ านวนเงินที่ ได้ จ่ ายไปในการซื้ อ 
สินค้า ข้าวของ วัตถุดิบ ต่างๆ นานา
จิปาถะ เพื่อน ามาผลิตหรือขายสินค้า
เพื่อให้ก่อให้เกิดรายได้คือยอดขายอีก
ที โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การผลิต การทดสอบ การ
จัดเก็บ และการขนส่ง โดยเราสามารถ
จ าแนกต้นทุนออกได้หลายชนิดดังนี้ 

27. ต้นทุนต่ า At low cost มูลค่า  ที่คิดเป็นเงิน ซึ่งใช้จ่ายหรือ
สิ้นเปลืองไปในการด าเนินงานหรือ
การผลิต ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และ
ไม่สามารถจะน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
อ่ืนได้อีก 

28. ต้นน้ า Upstream ว่าเร่ืองของแหล่งที่มาของวัถุดิบ ว่ามา
จ ากที่ ไ หน   ทุ นม า จ ากแหล่ ง ใ ด 
แรงงานมาจากไหน ในกระบวนการ
ของธุรกิจ 

29. ตรงต่อเวลา In a Timely Manner ตรงต่อเวลาเป็นสิ่งแรกเลยที่เราได้ถูก
ปลูกฝั่งเอาไว้ ความหมาย การถือตาม
ก าหนดเวลา ส าหรับกิจการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ข้อคิด /ค าคม  

30. ตู้คอนเทนเนอร์ container ภาชนะส าหรับบรรจุที่ใช้กับการขนส่ง
ทางรถและทางเรืออย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน มีหน้าที่ เพื่อป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าที่อยู่ภายน 
และท าให้ขนส่งง่ ายและปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 
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31. ท่าในการเปลี่ยนถ่าย

สินค้า 
Cross Dock คลังสินค้าที่ใช้ส าหรับรับสินค้าและส่ง

สินค้ า ใน เ วล า เดี ย วกัน  ห รือ เป็ น
คลังสินค้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อ
ใช้ในการขนส่งสินค้าจากพาหนะหนึ่ง
ไปยังอีกพาหนะ 

32. เทคโนโลยีอาร์เอฟไอ
ดี 

RFID - Radio 
frequency 
identification 

คือ เทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้ในการระบุสิ่ง
ต่าง ๆ โดยอาศัยคลื่นวิทยุซึ่งต่างจาก
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ  เช่น บาร์โค้ดที่อาศัย
คลื่นแสงหรือการสแกนลายนิ้วมือเป็น
ต้น  จะอธิบายให้เข้าใจถึงหลักการของ
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี  และแนวคิด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 

33. บริการ Services การให้บริการทางอุตสาหกรรม เป็น
ก า รอ านวยคว ามสะดวกในก า ร
ด าเนินงานและการผลิตโดยเฉพาะ 

34. บูรณาการ Integration การประสานกลมกลืนกันของแผน 
กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น
เป้ าประสงค์ที่ ส าคัญขององค์ ก ร 
การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็น
มากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน (Alignment) และจะส าเร็จได้
ก็ต่อเมื่อการด า เนินการของแต่ละ
องค์ประกอบภายในระบบการจัดการ
ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกัน
เป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

  



79 
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35. แบ่งแยกสินค้า Break bulk การวางแบบแผนโครงสร้างการจัดเก็บ

ได้ดีนั่นก็หมายถึ งธุ รกิ จมี โอกาส
ประสบความส าเร็จสูง เหนือสิ่งอ่ืนใด
ก็มีประเภทในการจัดเก็บเช่นกัน ลอง
มาท าความรู้จักกับการจ าแนกประเภท
คลังสินค้าว่ามีประเภทไหนบ้าง 

36. ใบ รับสินค้ าขนส่ ง
หลายทอด 

Multimodal 
Transport Document 
 

ใบรับสินค้ าขนส่งหลายทอดหรือ
หลายรูปแบบ เป็นเอกสารที่ผู้รับขนส่ง
ออกให้แทนใบตราส่งสินค้าทางเรือ 
ในกรณีที่สินค้าที่ รับขนส่งนั้นมีการ
ขนส่งหลายทอด เช่นขนจากโรงงาน
ต้นทางด้วยรถยนต์ไปต่อเรือเดินสมุทร
แล้วขนส่งโดยทางรถไฟที่ปลายทาง
อี ก ท อ ด ห นึ่ ง จ า ก นั้ น จึ ง น า ขึ้ น
รถบรรทุกไปส่งยังสถานที่ปลายทาง 
เป็นต้น 

37. ใบส่งของ Invoice เอกสารที่ออกเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่า ของได้
ท าการส่งถึงมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
รายละเอียดที่ใบส่งของจะขาดไม่ได้ 
คือ ลายเซ็นของลูกค้าพร้อมกับวันที่ที่
ได้รับสินค้า เพื่อเป็นหลักฐานว่าเข้าใจ
ตรงกันและถูกต้องเรียบร้อยตามที่ได้
สั่งไว้ 

38. ปริมาณที่ถูกต้อง Right Amount ก าหนดความมากน้อยของจ านวน. 
"ปริมาณสินค้าส่งออก" 

39. ประตูโลจิสติกส์ Dock Seals and 
Shelters 

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันเร่ืองของสิ่ง
ปลอมปนและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่มี
โอกาสเข้าไปสัมผัสกับคลังสินค้า หรือ
สายการผลิต เป็นการรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของสินค้า 
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40. ประสิทธิผล Effectiveness การบรรลุ ต ามวั ตถุประสงค์ห รือ

เป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือเป็นไป
ตามที่คาดหวังไว้ พูดง่ายๆ ชัดๆ ก็คือ 
ประสิทธิผล พิจารณาจากการน าผล
ของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่
ได้ รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
หรือเป้ าหมาย  . . .  ดั งนั้นหากงาน 
โ ค ร ง ก า ร  ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ไ ม่ มี
ประสิทธิผลแล้ว ประสิทธิภาพก็คงไม่
เกิด 

41. ปลายน้ า Downstream การที่สินค้าหรือบริการนั้น ไปถึงมือ
ผู้บริโภค 

42. ผู้ขึ้นสินค้า Loader ผู้ที่น าปัจจัยการผลิตซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด 
ไ ด้ แ ก่  ที่ ดิ น  แ ร ง ง า น  ทุ น  แ ล ะ
ผู้ประกอบการ  มาผ่านกระบวนการ
ผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อผลิตเป็น
สินค้ าและบริการประเภทเศรษฐ
ทรัพย์ 

43. ผู้รับสินค้า Receiver ผู้ตรวจสินค้าที่ส่งมาจากโรงงานของ
บริษัทหรือจากซัพพลายเออร์ เมื่อ
สิ น ค้ า ม าถึ ง ปฏิ บั ติ ก า ร  ขนถ่ า ย
สินค้าออกจากยานพาหนะ ตรวจนับ
จ านวน และการตรวจสภาพสินค้า 

44. ผลิตผลของโรงงาน Productivity Labor เพื่อการใช้หรือขายโดยมี เคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ การด าเนินการทางเคมีและ
ชีวะ และ คนงาน เป็นส่วนร่วมในการ
ผลิต อุตสาหกรรมการผลิต สามารถ
หมายถึง การประกอบกิจกรรมของ
มนุษย์  ตั้งแต่ หัตถกรรม ไปจนถึง 
เทคโนโลยีขั้นสูง โดยปกติจะใช้กับ
การผลิตแบบอุตสาหกรรม  
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
45. ผลิ ตภัณฑ์ เพื่ อก า ร

อุตสาหกรรม 
Industrial Products สินค้าที่ผู้ซื้อซื้อไปดพื่อใช้ในการผลิต 

ประกอบ  ห รือแปรสภาพ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ 
และให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตอบ
แทนในรูปของก าไร สินค้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม 

46. ผู้รับตราส่งสินค้า CONSIGNEE 
 

ผู้รับตราส่งสินค้า Æ กรณีซื้อขายโดย 
L/C จะระบุตามแต่เงื่อนไขใน L/C ว่า 
TO ORDER หรือระบุเป็นชื่อธนาคาร
ผู้เปิด L/C Æ กรณีซื้อขายตรงโดยไม่
ผ่านธนาคารจะระบุชื่อผู้ รับสินค้า
โดยตรง 

47. ผู้ส่งสินค้า Unloader ผู้จัดส่งสินค้าและบริการจากต้นทางสู่
ปลายทางในทางบก ทางน้ าหรือทาง
อากาศ โดยผู้ส่งสินค้าหรือบริการออก
เรียกว่า "ผู้ส่งออก" ส่วนในทางการค้า
ระหว่างประเทศ การส่งออกหมายถึง 
การขายสินค้าและบริการในประเทศ
ไปสู่ตลาดอื่น (ตลาดสากล) 

48. ผู้ส่งออก Exporter ผู้ที่ส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ 
49. พาเลท Pallet แท่นวางสินค้า มีลักษณะเป็นแท่น

สี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่ ใช้ส าหรับวาง
สินค้าในสถานที่ เก็บสินค้า ภายใน
แท่นมีช่องส าหรับให้งาของรถยก 
(Fork Lift) เสียบยกแท่นขึ้นมาเพื่อขน
ย้ายลังสินค้า ช่วยให้เกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้า 
สามารถรวบรวมสินค้าได้อย่างเป็น
ระบบและประหยัดเวลา 

50. ปลายน้ า Downstream  การที่สินค้าหรือบริการนั้น ไปถึงมือ
ผู้บริโภค 
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
51. ระบบบาร์โค้ด Bar code System รหัสแท่ง เป็นเคร่ืองหมายแทนข้อมูล

ชนิดหนึ่งที่ อ่านได้ด้วยแสง (optical 
machine-readable) ซึ่งข้อมูลนั้นมัก
เกี่ยวข้องกับวัตถุที่มันติดอยู่ บาร์โค้ด
โดยแรกเร่ิมใช้รูปแบบ "บาร์" หรือ 
"แท่ง" คือเส้นขนานหลาย ๆ เส้นที่มี
ความหนาและช่องไฟต่าง ๆ วางเรียง
กันอยู่อย่างมีกฎเกณฑ์ ซึ่งรูปแบบนี้
อาจเรียกว่า เชิงเส้น หรือ หนึ่งมิติ ก็ได้ 
เวลาต่อมามีการพัฒนารูปแบบเป็นจุด 
สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม และรูปแบบทาง
เรขาคณิตอ่ืน ๆ ใน สองมิติ ถึงแม้
ร ะ บบสอ งมิ ติ นี้ ใ ช้ สั ญลั ก ษณ์ ที่
หลากหลาย  

52. รถบรรทุก Fork lift trucks รถที่ใช้บรรทุกสิ่งของ มีหลายขนาด 
ซึ่งปรกติมีขนาด ก าลัง และสัณฐาน
มาก โดยเฉพาะบรรดาที่ใช้เพื่อการค้า 
ทั้งอาจประกอบด้วยอุปกรณ์พิเศษด้วย 
เช่น  รถประจญเพลิ ง  และรถโม่
คอนกรีต ปัจจุบัน รถบรรทุกส่วน
ใหญ่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแกโซลีน
หรือดีเซล 

53. ลิฟท์กรรไกร Scissor Lifts ลิฟท์กรรไกรหรือ ลิฟท์ ลิฟท์กรรไกร
จะมีสะพาน สองข้างเพื่อท าการยกรถ
ขึ้นลง ขับเคลื่อนด้วยเพาเวอร์ยูนิต 3 
แรง อาศัยการบาลานซ์แรงดันของไฮ
ดรอลิค ส่งก าลังให้กระบอกไฮดรอลิค
ที่ติดกับสะพานทั้งสองแห่ง ควบคุม
การขึ้นลงด้วยสวิทซ์ไฟฟ้า ควบคุม
การล็อคด้วยกระบอกลม - ลิฟท์ 
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
54. ลดความเสี่ยง Reduced risk ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  ทั้ ง ใ น

กระบวนการในการระบุ วิ เคราะห์ 
ประเมิน ดูแล ตรวจสอบ และควบคุม
ความเสี่ ยงที่สัมพันธ์กับ กิจกรรม 
หน้าที่และกระบวนการท างาน เพื่อให้
องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยง
มากที่สุด 

55. วัตถุดิบ Material สิ่งที่เตรียมไว้เพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิต หรือประกอบเป็นสินค้าส าเร็จรูป 
อาจได้มาจากธรรมชาติ หรือผลิตจาก
สิ่งอื่น. 

56. เวลา Time เวลาจัดส่งโดยประมาณเป็นข้อมูล
ส าคัญที่จะช่วยผู้ใช้ประเมินการซื้อที่
เป็นไปได้ หากต้องการค านวณเวลา
จัดส่งโดยรวม คุณต้องระบุเวลาปิด
รับค าสั่งซื้อ วันท าการก่อนจัดส่ง และ
เวลาขนส่ง 

57. เวลาน า Lead Time ระยะเวลาตั้งแต่ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบ 
กระทั่งได้รับวัตถุดิบจากผู้ขาย โดยลด 
Lead Time ให้เหลือน้อยที่สุด และ
วัตถุดิบต้องมาถึงทันเวลาที่จะผลิต
สินค้า 

58. สถานที่ผสม
ผลิตภัณฑ์ 
 

Products Mixing จะกว้างกว่าที่ใช้ทั่วไป กล่าวคือ ใน
การผลิตภาคเกษตรใช้ที่ดินเพื่อการ
เ พ า ะ ป ลู ก  เ ลี้ ย ง สั ต ว์   ใ น
ภาคอุตสาหกรรมใช้ที่ดินเป็นที่ตั้ ง
โรงงานเก็บสินค้า 
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

59. สถานี ส่งมอบ / รับ
มอบ ตู้สินค้า 

Container Yard สถานี ส่งมอบ / รับมอบ ตู้สินค้าที่ต้น
ทาง ผู้ส่งออกต้องขอรับตู้คอนเทน
เนอร์จากตัวแทนเรือเพื่อน าไปบรรจุ
สิ น ค้ า ด้ ว ย ต น เ อ ง  ณ  ส ถ า น
ประกอบการของผู้ ส่ งออก เอง  ผู้
ส่งออกจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่
บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จนกระทั่ง
สินค้ าส่งไปถึง เมืองท่ าปลายทาง 
ตัวแทนสายเดินเรือจะระบุใน B/L ว่า 
Shipper loaded and counted แต่จะไม่
เ รียกเก็บค่าบรรจุตู้จากผู้ส่งออกที่
ปลายทาง ตัวแทนเรือจะส่งมอบตู้
คอนเทนเนอร์ให้แก่ผู้น าเข้า ณ ที่ท า
การหรือสถานีบริการของตัวแทนเรือ 
ตัวแทนเรือจะไม่เรียกเก็บค่าเปิดตู้จาก
ผู้น าเข้า 

60. สนับสนุนการผลิต Production Support การจัดหาและสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคและความ รู้ เกี่ ยวกับล าดับ
ขั้ น ตอน ในก า รปฏิ บั ติ ง าน  เ พื่ อ
สนับสนุนการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่และ
ปรับปรุงความสามารถในการผลิต
ให้แก่โรงงานต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
โด ย มี เ ป้ า หม า ย เ พื่ อ เ ส ริ มส ร้ า ง
ความสามารถทางการแข่งขัน 

61. สัญลักษณ์ Shipping Marks สิ่งที่ก าหนดขึ้นใช้เพื่อให้หมายความ
แทนอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นรูปภาพ 
เคร่ืองหมาย หรือสิ่งของ เป็นต้น 
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
62. สินค้าคงคลัง Inventory วัสดุคงคลัง หมายรวมถึงสินค้าและ

วัสดุที่เก็บไว้อยู่ในกระบวนการผลิต 
ทั้งก่อนผลิต ระหว่างผลิต และผลิต
ส าเร็จรอจ าหน่าย ในบางบริบทอาจ
หมายถึงสินค้าส าเร็จเท่านั้น สินค้าคง
คลังถือว่าเป็นสินทรัพย์ขององค์กร
ธุรกิจ และเพื่อไม่ให้การด าเนินธุรกิจ
ขาดตอน จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการ
สินค้าคงคลัง 

63. สินค้าเจาะจงซื้อ  
 

Specialty Goods สินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตามความ
ต้องการของผู้บริโภคอย่่างแท้จริง 
และผู้บ ริโภคเต็มใจที่ จะใช้ความ
พยายามในการหาซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สินค้านั้นโดยผู้บริโภคจะมีความภักดี
ต่อตรายี่ห้อของสินค้าอยู่ในตัว 

64. องศาเซลเซียส Degree Celsius เป็นหน่วยวัดอุณหภูมิหน่วยหนึ่งใน
ระบบเอสไอ ก าหนดให้จุดเยือกแข็ง
ของน้ าคือ 0 °C และจุดเดือดคือ 100 
°C โดยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่แอน
เดอร์  เซล เซี ยส  ผู้ ซึ่ งส ร้างระบบ
ใกล้เคียงกับปัจจุบัน ในปัจจุบันองศา
เซลเซียสใช้กับแพร่หลายทั่วโลกใน
ชีวิตประจ าวัน จะยกเว้นก็มีสหรัฐและ
ประเทศจาเมกาเท่านั้นที่นิยมใช้หน่วย
องศาฟา เรนไฮต์  แต่ ในประ เทศ
ดังกล่าว องศาเซลเซียสและเคลวินก็
ใช้มากในด้านวิทยาศาสตร์ 
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ล าดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
65. อัตราส่วนผลิตผล 

 
Productivity Ratio การน าวัตถุดิบและทรัพยากรซึ่งเป็น

ปัจจัยในการผลิตมาแปร สภาพ โดย
ผ่ านกระบวนการผลิตตามล าดับ
ขั้นตอนของการกระท าก่อนหลัง 
ออกมาเป็นผลผลิต ได้แก่ สินค้าและ
บริการให้ได้ปริมาณและมี คุณภาพ 
ด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุด 

66. อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ Material Handling 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนวัสดุเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและ
เก็บรักษา และการจัดอุปกรณ์และ
วิธีการที่เหมาะสมในการท างาน 

67. อุณหภูมิ temperature การวัดค่าเฉลี่ยของพลังงานจลน์ของ
อนุภาคในสสารใด ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับความร้อนหรือเย็นของสสารน้ัน 

68. อู่แห้ง Dry Dock อู่ซ่อมเรือชนิดหนึ่ง เมื่อน าเรือเข้าอู่
แล้ว สูบน ้าภายในอู่ออกให้หมด ท า
ให้สามารถซ่อมท้องเรือภายนอกได้ 

69. เอกสารที่ใช้ในการ
เตรียมออกของ 
 

Shipping Documents 
 

เอกสารต่างๆ ส าหรับการด าเนินการ
ในหลายๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกรม
ศุลกากร ตม. ท่าเรือ และอีกมากมาย 

70. เอกสารสินค้าขาออก Export Document ใบเรียกเก็บเงิน ท าหน้าที่บอก ราคา 
จ านวนสินค้า เงื่อนไขการซื้อขาย เป็น
เอกสารส าคัญที่ผู้ส่งออกต้องออกให้ผู้
น า เข้ า  โดยผู้ที่ จะออกให้คือผู้ ให้
บริการขนส่งระหว่างประเทศ 
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บทที4่ 

การวิเคราะห์การพัฒนา 

จากการศึกษาระบบการควบคุมอุณหภูมิของไก่แช่แข็งในคลังสินค้าห้องเย็น 
กรณีศึกษา บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด(มหาชน) ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. คณะผู้จัดท า
โครงการได้เข้าไปในคลังสินค้าห้องเย็น โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด(มหาชน) พา
เยี่ยมชมและให้ค าแนะน าต่างๆ เช่น ดูวิดีทัศน์แนะน าบริษัทวีดีทัศน์บริษัท ชมวิธีการจัดเก็บไก่แช่
แข็ง การขนย้ายสินค้าและเอกสารในการขนส่ง คลังสินค้าห้องเย็นของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด
(มหาชน) นอกจากไก่แช่แข็งจะเป็นสินค้าหลักของทางบริษัทฯแล้วยังมีสินค้าแปรรูปอ่ืนๆที่นิยม
เช่น นักเก็ต ไส้กรอก ฯลฯ มีสินค้าที่หลากหลาย รสชาติเป็นเลิศและมีมาตราฐานที่ผู้บริโภคยอมรับ
จึงเป็นที่นิยมอย่างมาก ดังนั้นผู้จัดท าโครงการจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการด าเนินงานของระบบควบคุมอุณหภูมิของไก่แช่แข็งในคลังสินค้าห้องเย็น 

 ขั้นตอนการด าเนินงานของระบบควบคุมอุณหภูมิของไก่แช่แช็งในคลังสินค้าห้อง
เย็นของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด(มหาชน) มีการใช้ระบบท าความเย็นแบบเดียวกับตู้แช่เย็นทั่วไป 
หลักการที่ท าให้เกิดความเย็นได้ด้วยการดูดเอาความร้อนจากในบริเวณคลังสินค้ามาเปลี่ยนเป็น
ความเย็นไปทดแทนในบริเวณที่ต้องการท าความเย็น มีการใช้อุปกรณ์ตามนี้ 

1. คอยล์เย็น (Evaporator) ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนจากบริเวณที่ต้องการท า
ความเย็น ซึ่งจะท าหน้าที่ควบคู่ไปกับสารท าความเย็นหรือน้ ายาแอร์ 

2. เคร่ืองอัดไอ (Compressor) หน้าที่ของเคร่ืองอัดไอคือการดูดเอาสารท าความเย็น
ในรูปแบบที่เป็นไอ มาอัดให้มีความดันที่สูงขึ้นก่อนที่จะส่งไปควบแน่นต่อที่คอนเดนเซอร์หรือ
คอยล์ร้อน 

3. คอยล์ร้อนสาร (Condenser) ท าหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารท าความเย็น 
เพื่อช่วยควบแน่นสารท าความเย็นที่มีสถานะเป็นไอให้กลับมาเป็นของเหลวอีกคร้ัง 

4. วาล์วลดความดัน (Expansion Valve) คือ ส่วนสุดท้ายของการท าความเย็นมี
หน้าที่เพื่อช่วยท าให้ความดันและอุณหภูมิของสารท าความเย็นลดลงของสารท าความเย็นที่ส่งมา
จากคอยล์ร้อน จะไหลผ่านวาล์วลดความดัน 
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2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บสินค้าไก่แช่แข็งภายในคลังสินค้าห้องเย็นให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

 ได้มีการน าเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิมาใช้ในการควบคุมความเย็นในคลังสินค้าและ
รถบรรทุก เพื่อให้คลังสินค้าห้องเย็นมีอุณหภูมิคงที่และคุณภาพในระหว่างขนส่งสินค้า หาก
รถบรรทุกคันใดที่อุณภูมิไม่ถึงตามก าหนดจะไม่สามารถน าสินค้าออกส่งได้เนื่องจากจะท าให้เกิด
สินค้าเสียหาย ดังนั้นการน าเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิเข้ามาช่วยในการควบคุมจะท าให้สินค้าที่น าออก
ส่งนั้นมีคุณภาพตามที่ต้องการ 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของระบบการควบคุมอุณหภูมิของไก่แช่แข็งในคลังสินค้าห้อง
เย็น 

 ปัญหาและอุปสรรคการท างานของระบบควบคุมอุณหภูมิ 

 1. หากมีการไฟฟ้าตกจะท าให้ระบบรักษาความเย็นเกิดการหยุดท างาน 

 2. เมื่อมีการผลิตสินค้าจ านวนมากจะท าให้อุณภูมิในคลังสินค้าห้องเย็นสูงกว่าที่
ก าหนด 

4. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเร่ืองการประหยัดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการ 

 คณะผู้จัดท าโครงการได้น าความรู้ทางด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ใน
การท าโครงการเร่ืองของการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารท าโครงการเพื่อน าเงินมาใช้ใน
การท าโมเดล ค านึงถึงอุปกรณ์ที่ใช้ควรซื้อที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผังโมเดล เป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ในส่วนหน่ึง 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาระบบควบคุมอุณหภูมิของไก่แช่แข็งในคลังสินค้าห้องเย็นของ 
บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จ าหน่ายสินค้าประเภทไก่สดแช่แข็ง ไก่แปรรูป ไส้
กรอก ฯลฯ ที่ส่งออกในประเทศและต่างประเทศ บริษัทได้รับมาตฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เป็นอย่างมาก จึงต้องมีกาควบคุมคุณภาพในการจัดเก็บสินค้า เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของสินค้า
จนถึงมือผู้บริโภคและการเข้าศึกษาดูงานในครั้งน้ีคณะผู้จัดท าได้รับประโยชน์อย่างมากในเร่ืองของ
การจัดเก็บสินค้าในห้องแช่เย็นที่ต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมและน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาต่อและน าไปประกอบอาชีพในอนาคต และเผยเเพร่ข้อมูลขององค์กรจากการค้นคว้าให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจในอนาคต 

1. ขั้นตอนการด าเนินงานของระบบควบคุมอุณหภูมิของไก่แช่แข็งในคลังสินค้าห้องเย็น 

ระบบควบคุมอุณหภูมิของไก่แช่แข็งในคลังสินค้าห้องเย็นของ บริษัท จีเอฟพีที 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องจัดเก็บในห้องที่มีอุณหภูมิประมาณ  -17 องศาเซลเซียส ถึง -22  
องศาเซลเซียส โดยใช้ระบบท าความเย็นแบบเดียวกับตู้แช่เย็นทั่วไป หลักการท าความเย็นคือการดูด
เอาความร้อนจากในบริเวณที่ต้องการมาเปลี่ยนเป็นความเย็นไปทดแทน  

2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บสินค้าไก่แช่แข็งภายในคลังสินค้าห้องเย็นให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

น าเทคโนโลยีที่มาใช้ภายในคลังสินค้า โดยเคร่ืองควบคุมความเย็นในคลังสินค้า
และรถบรรทุก ท าให้คลังสินค้าห้องเย็นมีอุณหภูมิคงที่เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตามก าหนด สินค้าไม่
ช ารุดเสียหายในระหว่างขนส่งสินค้า 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของระบบการควบคุมอุณหภูมิของไก่แช่แข็งในคลังสินค้าห้อง
เย็น 

3.1 ปัญหาที่พบภายในคลังสินค้าห้องเย็น คือ ปัญหาไฟตกที่ท าให้เคร่ืองท าความ
เย็นท างานสูงขึ้นด้วยจึงท าให้อุณหภูมิภายในคลังไม่เสถียรอาจท าให้สินค้าภายในคลังเกิดความ
เสียหาย 

3.2 ปัญหาพื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอต่อจ านวนการผลิตท าให้อุณหภูมิภายใน
คลัง 
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4. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเร่ืองการประหยัดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการ 

คณะผู้จัดท าโครงการได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการท าโครงการ
ในเร่ืองของความพอประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ท าโมเดลเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการท าโมเดลใช้
เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุในการท าโมเดลให้เหมาะสมกับงบประมาณ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. บริษัทมีพื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอต่อปริมาณการผลิตจึงท าให้ว่างสินค้าไว้บนพื้นท า

ให้การจัดเก็บไม่ถูกต้อง 

2. บริเวณรอบคลังสินค้ามีการวางกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นจ านวนมาก บริษัทควรแบ่งพื้นที่

ว่างกล่องบรรจุภัณฑ์แยกเป็นจุด เพื่อง่ายต่อการน าไปใช้งาน 

3. บริเวณทางไปคลังสินค้าจะมีรถบรรทุกจอดรอรับสินค้า บริษัทควรมีพื้นที่ไว้ส าหรับ

รถบรรทุกที่มารอรับสินค้าเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในบริษัท 

 4. ปรับอุณภูมิให้ต่ าไว้หากระบบไฟฟ้าตกจะท าให้อุณภูมิเปลี่ยนแปลงช้าระหว่างรอระบบ
ไฟท างานได้ปกติ 

 5. สินค้าที่มีการผลิตออกมามากกว่าที่ก าหนดจะต้องท าการกระจายสินค้าเพื่อให้ความเย็น
ทั่วถึงและอุณหภูมิที่ก าหนดไว้ หากคลังสินค้าใดที่สามารถน าสินค้าอ่ืนมาวางแทนได้ก็ท าการจัดเก็บสินค้า
ไว้เพียงชั่วคราว 
 

ข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ 

 1. เนื้อหา PowerPoint เป็นเนื้อหาที่ไม่ตรงจุดไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ที่เหมาะสม 

 2. การน าเป็นเสนอแบบบทความท าให้นักศึกษามายืนอ่านให้ฟัง 
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ภาพศึกษาดูงาน บริษทั จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 
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ภาพที่ 1 ชุดที่ใช้ใส่เข้าคลังสินค้าห้องเย็น 
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ภาพที่ 1 เข้าพบผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 

ภาพที่ 1 เข้าพบผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 
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ภาพที่ 1 ป้ายหน้าบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด(มหาชน) 

ภาพที่ 1 ป้ายหน้าบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด(มหาชน) 
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แผนผังโมเดลและขั้นตอนการท าโมเดล 
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ท าการจัดซื้ออุปกรณ์ในการท าโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าการตัดกระดานแข็ง ขนาด 80*80 
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วัดขนาดและแบ่งส่วนต่างๆ ของโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าอุปกรณ์ในการท าโมเดล 
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จัดท าอุปกรณ์ในการท าโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าการทาสีอุปกรณ์ 
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ท าการประกอบชิ้นส่วนโมเดล 
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ท าการประกอบชิ้นส่วนโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดชิ้นส่วนโมเดลเข้ากับฐาน 
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ท าการเก็บรายละเอียดของโมเดล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าการเก็บรายละเอียดของโมเดล 
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โมเดลเสร็จสมบูรณ์แบบปิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โมเดลเสร็จสมบูรณ์แบบเปิด
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ภาคผนวก ง 

งบประมาณในการด าเนินงาน 
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งบประมาณการจัดท าโครงการ 

งบประมาณจัดท ารูปเล่มรายงาน 
ค่าปริ้นเอกสาร         750 บาท 
 รวม        750 บาท 
งบประมาณการจัดท าโครงการ 
อุปกรณ์ท าโมเดล        1,605 บาท 
 รวม        1,605 บาท 
รวมงบประมาณในการจัดท าโครงการทั้งหมด 2,355 บาท 
 
ล าดับ รายการ ราคา (บาท) 

1 ไม้กระดาน ขนาด 80X80 280 
2 กระดาษชานอ้อย 25 
3 กระดาษลูกฟูก 105 
4 กระดาษแข็ง 40 
5 กระดาษสี 35 
6 กาว TOA 25 
7 กาวตราช้าง 200 
8 สีโปสเตอร์ 45 
9 รถของเล่น 300 

10 ไม้ส าหรับท าอุปกรณ์กระกอบฉาก 230 
11 กรรไกร 40 
12 เทปกาวสองหน้า 20 
13 ดินสอ 5 
14 พู่กัน 25 
15 ต้นไม้เทียม 150 
16 หญ้าเทียม 80 

 รวม 1,605 
 
 

 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อักขราวิสุทธิ์ 
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