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มาตรฐานรายวชิา 

• 1. วางแผนการใช้พืน้ที่ในคลังสินค้า 

• 2. เขียนแผนผังและกาํหนดเส้นทางการเคล่ือนย้ายสินค้า 

• 3. เลือกใช้อุปกรณ์ในการจัดเก็บให้เหมาะสมกับหมวด 

     หมู่สินค้า 
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หน้าหลกั แบบฝึกหัดก่อนเรียน 

บทเรียน 

ตวัอย่าง 

แบบฝึกหัดท้ายบท 



แบบฝึกหัดก่อนเรียนหน่วยที ่1 

1.  การดาํเนินงานคลงัสินค้าหมายถึงอะไร 

     1) การจัดกจิกรรมในคลงัสินค้า     2)  การผลติสินค้า 

     3) การจําหน่ายสินค้า                     4)  การจัดซ้ือสินค้า 

 
 
 

 
2.  ข้อใดไม่ใช่วตัถุประสงค์ของการดําเนินงานคลงัสินค้า 

     1)  การใช้เนือ้ทีไ่ด้ประโยชน์ทีสุ่ด    

     2)  การใช้เวลาและแรงงานให้ได้ประโยชน์มากทีสุ่ด 

     3)  การเข้าถึงสินค้าทีเ่กบ็ไว้น้ันได้สะดวกทีสุ่ด        

     4)  การรักษาความสะอาดทุกพืน้ทีใ่ห้มากทีสุ่ด 



3. หลกัการดาํเนินงานในคลงัสินค้าทีสํ่าคญัประการแรกคือข้อใด 

   1) หลกัการความรวดเร็วในการขนย้าย  2) หลกัการความมัน่คงในการเกบ็ 

   3) หลกัการสงวนเนือ้ที ่                         4)  หลกัการความเป็นระเบียบ 

4.  ระยะห่างของกลุ่มกองสินค้าประเภทสินค้าอนัตรายไวไฟสูง  มี

หลกัเกณฑ์ในการเว้นระยะห่างระหว่างกลุ่มเป็นเท่าไร 

     1) ระยะห่าง 0.25 เมตร                       2) ระยะห่าง 1.25 เมตร     

     3) ระยะห่าง 2.00 เมตร                       4) ระยะห่าง 1.00 เมตร 



5. ข้อใดไม่ใช่การดาํเนินงานหลกัของคลงัสินค้า 

     1) การรับสินค้า          2) การเสนอราคาวัตถุดบิ   

     3) การจัดเกบ็สินค้า    4) การจ่ายสินค้า 

 

6. การตรวจสภาพหมายถึงอะไร 

     1) ตรวจความสวยงามของสินค้า   2) ตรวจวธีิการผลติ 

     3) ตรวจจํานวน สภาพ คุณสมบัต ิ 4) ตรวจบรรจุภัณฑ์   



7. การดาํเนินงานเกบ็สินค้าแบบสุ่มเรียกอกีอย่างหน่ึงว่าอะไร 

    1)  การจัดเกบ็ตามตาํแหน่ง     2) การจัดเกบ็ตามระดบักจิกรรม 

    3)  การจัดเกบ็แบบลอยตวั       4) การจัดเกบ็ตามลาํดบัเลขหมาย 

 

  
8. กจิกรรมอนัดบัแรกในการดําเนินงานหยบิสินค้าคือข้อใด 

     1) การรวมรวมเอกสารในการหยบิ       2)  เช็คและหยบิสินค้า 

     3) การเตมิสินค้า                                    4)  จัดส่งข้อมูลเอกสาร 

 



9. ขั้นตอนสุดท้ายของกจิกรรมย่อยในการดําเนินงานจ่ายสินค้าคือข้อใด 

    1) การนําออกจากทีเ่กบ็      2)  การบรรจุหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ 

    3) การทาํเคร่ืองหมาย         4)  การบรรทุกและส่งมอบ 

10. การไหลของสินค้าแบบผ่านตลอด(Flow Through) เหมาะสมกบัสินค้า

ประเภทใด 

    1)  วตัถุดบิเพือ่การผลติ                 2)  สินค้าสําเร็จรูป 

    3)  สินค้าส่งออก                             4)  สินค้าสมุนไพร 
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หน่วยที่ 1  
 การดําเนินงานและการไหลของสินค้าในคลงัสินค้า 

Operation and Goods Flow  
in Warehouse  



           เนือ้หาสาระ 

 1. ความหมายและขอบเขตของการดําเนินงานคลงัสินค้า 

  2. วตัถุประสงค์ของการดําเนินงานคลงัสินค้า 

  3. หลกัการดําเนินงานในคลงัสินค้า 

  4. ภาพรวมการดําเนินงานของคลงัสินค้า 

  5. การดําเนินงานรับสินค้า 

  6. การดําเนินงานจัดเกบ็สินค้า 

  7. การดําเนินงานหยบิสินค้า 

  8. การดําเนินงานจ่ายสินค้า 

  9. การไหลของสินค้าและการวางผงับริเวณ 
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  1.ทราบการดาํเนินงานคลงัสินค้า 

  2. เข้าใจวตัถุประสงค์ของการดาํเนินงานคลงัสินค้า 

  3. เข้าใจหลกัการดาํเนินงานในคลงัสินค้า 

  4. ทราบภาพรวมการดาํเนินงานของคลงัสินค้า 

  5. เข้าใจการดาํเนินงานรับสินค้า 

  6. เข้าใจการดาํเนินงานเกบ็สินค้า 

  7. เข้าใจการดาํเนินงานหยบิสินค้า 

  8. เข้าใจการดาํเนินงานจ่ายสินค้า 

  9. เข้าใจการไหลของสินค้าและการวางผงับริเวณ 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 



 ความหมายของการดาํเนินงาน  การดําเนินงานจะมุ่งเน้นในการ

จัดการกจิกรรมในคลงัสินค้าหรือการจัดวางสินค้าอย่างมีระเบียบและการดูแล

สินค้าไว้ในพืน้ทีเ่กบ็รักษาของส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น

คลงัสินค้า  โรงเกบ็สินค้า  ศูนย์กระจายสินค้า หรือพืน้ทีเ่กบ็รักษากลางแจ้ง 

เพือ่ให้สินค้าน้ันอยู่ในสภาพพร้อมสําหรับการจัดส่งสินค้าน้ันออกไป 

  



 ขอบเขตของการดาํเนินงาน  การดําเนินงานเร่ิมตั้งแต่การ

จัดเกบ็สินค้าไปจนถึงการจัดการส่ิงอาํนวยความสะดวก ให้แก่สินค้า การ

วางแผนการทาํงานทุกกระบวนการ พร้อมทั้งการวางแผนการใช้พืน้ทีไ่ว้

ล่วงหน้า เพือ่ทีจ่ะนําสินค้าเข้ามาจัดเกบ็ตลอดจนกระบวนการจัดเตรียม

สินค้าส่งออก ไปให้ลูกค้า จะต้องมีวธีิการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเทคโนโลยทีทีนัสมัย 



วตัถุประสงค์ของการดาํเนินงานคลงัสินค้า 

1.การใช้เนือ้ทีไ่ด้ประโยชน์มากทีสุ่ด 

2.การใช้เวลาและแรงงานให้ได้ประโยชน์มากทีสุ่ด 

 3.การเข้าถึงสินค้าทีเ่กบ็ไว้น้ันได้สะดวกทีสุ่ด  

4.การป้องกนัสินค้าในทีเ่กบ็รักษาได้เป็น  อย่างดี 



   1. หลกัสงวนเนือ้ที ่

   2. หลกัการความรวดเร็วในการขนย้าย 

4. หลกัการความเป็นระเบียบ  

3. หลกัการความม่ันคงในการเกบ็รักษา  



ภาพรวมการดาํเนินงานของการคลงัสินค้า 

1.ความสัมพนัธ์ของคลงัสินค้ากบังานอืน่  2.การพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวก  

3.การวางแผนดําเนินงาน  4.การจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือ  

5.การจัดหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

6.การดาํเนินงานหลกั  



1.รูปแบบสินค้า รูปแบบการรับสินค้าเข้าคลงัสินค้า 

สามารถรับมาจาก 2 แหล่ง ดังนี ้

1.1 จากผู้ขายปัจจัยการผลติ   
1.2 จากหน่วยการผลติ  

2. วตัถุประสงค์ของการรับสินค้า 3.ปัจจัยพืน้ฐานเกีย่วกบัความต้องการแรงงาน  

การดาํเนินงานรับสินค้า 



4. กจิกรรมย่อยของงานรับสินค้า 

5. รายละเอยีดกจิกรรมรับสินค้า   มดีงัต่อไปนี ้

1. การตรวจพสูิจน์ทราบ 

2. การตรวจสภาพ 

3. การตรวจแยกประเภท  



 

 

 

 

 

การจดัเกบ็ตามตาํแหน่งทีก่าํหนดไว้  แบ่งได้ 3 ประเภท 

การจดัเกบ็ตามลาํดบัหมายเลขกาํกบัช้ินส่วน 

การจดัเกบ็ตามอตัราการใชสิ้นคา้ 

การจดัเกบ็ตามระดบักิจกรรม 

การจัดเกบ็สินค้าในคลงัสินค้า จะเกบ็ทั้งแบบช่ัวคราวและแบบถาวร แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คอื การเกบ็แบบสุ่ม หรือทีเ่รียกอกีอย่างหน่ึงว่า การจัดเกบ็แบบลอยตวั 



หลกัเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสินค้า  

สินค้าทีเ่ข้ากนัได้  

สินค้าทีใ่ช้ประกอบกนั  

สินค้าทีไ่ด้รับความนิยม  



                       การจัดเกบ็สินค้าในคลงัสินค้า   
 

กจิกรรมย่อยของการจัดเกบ็สินค้า 



รายละเอยีดกจิกรรมเกบ็สินค้า 

การขนย้ายสินค้า 

 การเก็บรักษา  

งานดแูลรักษาสต๊อก 



การดาํเนินงานหยบิสินค้า 
ปัจจยัพืน้ฐานเกีย่วกบัความต้องการแรงงาน 

 



กจิกรรมย่อยของการหยบิสินค้า 



วธีิการหยบิสินค้า 

1.การหยบิในระดบัตํ่า 2. การหยบิสินค้าในระดบัสูง 

3. การหยบิในสถานีการหยบิ 



เทคนิคการหยบิสินค้า 
 

 

1. การหยบิสินค้าตามคาํส่ัง 

 

 

2. การหยบิสินค้าตามสาย 

    ผลติภัณฑ์ 

 

 

3. การหยบิสินค้าตามโซน 

 



การดาํเนินงานจ่ายสินค้า 
 



กจิกรรมย่อยของงานจ่ายสินค้า 



รายละเอยีดกจิกรรมจ่ายสินค้า 

การจดัส่งสินค้ามีกจิกรรมย่อยดงัต่อไปนี ้

                   

             การนําออกจากทีเ่กบ็ 

 
 

 

 

                 การบรรจุหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ 
 

 

 

 

 



การทาํเคร่ืองหมาย 

การบรรทุกและการส่งมอบ 



การไหลในคลงัสินค้าและบริเวณ 

 

    



วตัถุประสงค์ในการจ่ายสินค้า 

• การสร้างความม่ันใจว่าคาํส่ังซือ้สินค้าของลูกค้าได้รับรวบรวม
สินค้าและบรรจุได้ครบถ้วน 

• สร้างความม่ันใจว่าคาํส่ังซือ้สินค้าของลูกค้าได้มีการจัดลาํดับ
ในการซือ้สินค้าอย่างถูกต้อง 

• สร้างความม่ันใจว่าคาํส่ังซือ้ของลูกค้าได้ดาํเนินการบรรจุสินค้า
ขึน้บนยานพาหนะขนส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 



การไหลในคลงัสินค้าและผงับริเวณ  

Warehouse Flow and Layout 

• หลักการของโลจสิตกิส์  คือการเคล่ือนย้ายของสนิค้าอย่างรวดเร็ว การไหล
ของสนิค้า ขัน้ตอนการเคล่ือนย้ายสนิค้า มีดังนี ้

•  1. การรับสนิค้าและการค้นหาสนิค้า 

•  2. การจัดเกบ็สนิค้าส่วนใหญ่หรือเตม็พาเลทในพืน้ที่จัดเกบ็ 

•  3. การเคล่ือนย้ายสนิค้าจากพืน้ที่จัดเกบ็ไปยังพืน้ที่หยบิสนิค้า 

             หรือเลือกสนิค้าตามคาํส่ัง 

•  4. การเลือกสนิค้าและการประกอบกลับสนิค้าลงกล่องหรือ  

             พาเลท 

•  5. การจ่ายสนิค้าออกจากคลัง 

 



 

ตวัอยา่ง 



ตวัอยา่ง 






แบบฝึกหัดหลงัเรียนหน่วยที ่1 

1.  การดาํเนินงานคลงัสินค้าหมายถึงอะไร 

     1) การจัดกจิกรรมในคลงัสินค้า      2)  การผลติสินค้า 

     3) การจําหน่ายสินค้า              4)  การจัดซ้ือสินค้า 

 

 
 

 

2.  ข้อใดไม่ใช่วตัถุประสงค์ของการดําเนินงานคลงัสินค้า 

     1)  การใช้เนือ้ทีไ่ด้ประโยชน์ทีสุ่ด    

     2)  การใช้เวลาและแรงงานให้ได้ประโยชน์มากทีสุ่ด 

     3)  การเข้าถึงสินค้าทีเ่กบ็ไว้น้ันได้สะดวกทีสุ่ด        

     4)  การรักษาความสะอาดทุกพืน้ทีใ่ห้มากทีสุ่ด 



3. หลกัการดาํเนินงานในคลงัสินค้าทีสํ่าคญัประการแรกคือข้อใด 

   1) หลกัการความรวดเร็วในการขนย้าย  2) หลกัการความมัน่คงในการเกบ็ 

   3) หลกัการสงวนเนือ้ที ่                         4)  หลกัการความเป็นระเบียบ 

 

4.  ระยะห่างของกลุ่มกองสินค้าประเภทสินค้าอนัตรายไวไฟสูง  มหีลกัเกณฑ์

ในการเว้นระยะห่างระหว่างกลุ่มเป็นเท่าไร 

     1) ระยะห่าง 0.25 เมตร                       2) ระยะห่าง 1.25 เมตร     

     3) ระยะห่าง 2.00 เมตร                       4) ระยะห่าง 1.00 เมตร 



5. ข้อใดไม่ใช่การดาํเนินงานหลกัของคลงัสินค้า 

     1) การรับสินค้า          2) การเสนอราคาวัตถุดบิ   

     3) การจัดเกบ็สินค้า    4) การจ่ายสินค้า 

 

6. การตรวจสภาพหมายถึงอะไร 

     1) ตรวจความสวยงามของสินค้า   2) ตรวจวธีิการผลติ 

     3) ตรวจจํานวน สภาพ คุณสมบัต ิ 4) ตรวจบรรจุภัณฑ์ 

   



7. การดาํเนินงานเกบ็สินค้าแบบสุ่มเรียกอกีอย่างหน่ึงว่าอะไร 

    1)  การจัดเกบ็ตามตาํแหน่ง     2) การจัดเกบ็ตามระดบักจิกรรม 

    3)  การจัดเกบ็แบบลอยตวั       4) การจัดเกบ็ตามลาํดบัเลขหมาย 

 

8. กจิกรรมอนัดบัแรกในการดําเนินงานหยบิสินค้าคือข้อใด 

     1) การรวมรวมเอกสารในการหยบิ       2)  เช็คและหยบิสินค้า 

     3) การเตมิสินค้า                                    4)  จัดส่งข้อมูลเอกสาร 



9. ขั้นตอนสุดท้ายของกจิกรรมย่อยในการดําเนินงานจ่ายสินค้าคือข้อใด 

    1) การนําออกจากทีเ่กบ็      2)  การบรรจุหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ 

    3) การทาํเคร่ืองหมาย         4)  การบรรทุกและส่งมอบ 

 

 10. การไหลของสินค้าแบบผ่านตลอด(Flow Through) เหมาะสมกบั

สินค้าประเภทใด 

    1)  วตัถุดบิเพือ่การผลติ                 2)  สินค้าสําเร็จรูป 

    3)  สินค้าส่งออก                            4)  สินค้าสมุนไพร 



เฉลยแบบฝึกหดัก่อน-หลงัเรียนหน่วยท่ี 1 

1. 1)      

2. 4)      

3. 3)       

4. 2)       

5. 2) 

6. 3)      

7. 3)      

8. 1)       

9. 4)       

10. 1) 

 



The End 

วทิยาลัยเทคโนโลยีอรรถวทิย์พณิชยการ 

Attawit Commercial Technology College 

 



ถูก  

(ได ้2 คะแนน) 

 



ผดิ 



ถกู  
(ได ้2 คะแนน) 

 



ผดิ 



ถกู  
(ได ้2 คะแนน) 

 



ผดิ 



ถกู  
(ได ้2 คะแนน) 

 



ผดิ 



ถกู  
(ได ้2 คะแนน) 

 



ผดิ 



หน่วยที ่2  

พืน้ทีป่ฏิบัตงิานในคลงัสินค้า 
 

 

 

 

 (Warehouse Operation Area) 
 

วทิยาลัยเทคโนโลยีอรรถวทิย์พณิชยการ 

Attawit Commercial Technology College 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

Attawit Commercial Technology College 

เนือ้หาสาระ 

-  พืน้ที่รับสินค้า และการจัดเกบ็สินค้า 
-  นโยบายตาํแหน่งและพืน้ที่จัดเกบ็สินค้า 
-  หน้าที่ของพืน้ที่รับสินค้า 
-  หน้าที่จ่ายสินค้า 
-  หน้าที่พืน้ที่อ่ืนๆ 
 



 

 

 

 

 Warehouse Operation Area 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 
-  เข้าใจพืน้ที่รับสินค้า และการจัดเกบ็สินค้า 
-  เข้าใจนโยบายตาํแหน่งและพืน้ที่จัดเกบ็สินค้า 
-  เข้าใจหน้าที่ของพืน้ที่รับสินค้า 
-  เข้าใจหน้าที่จ่ายสินค้า 
-  เข้าใจหน้าที่พืน้ที่อ่ืนๆ 

 

 



หน้าหลัก 

 

บทเรียน 

 

แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

แบบฝึกหัดก่อน 

เรียน 

 
  ตวัอย่าง 



แบบฝึกหัดก่อนเรียนหน่วยที ่2 

1. ข้อใดเป็นพืน้ที่ในการจัดเกบ็สินค้า 

        1)  ทางเดนิรถ   2)  ทางเดนิสําหรับบริการ 

        3)  พืน้ที่ที่ถูกใช้โดยสินค้า  4)  พืน้ที่ที่ใช้โดยอุปกรณ์จัดเกบ็ 

        5)  พืน้ที่ที่ใช้เกบ็สินค้า 

 

2. ปริมาตรพืน้ทีใ่นคลงัสินค้าทีใ่ช้เกบ็สินค้ามร้ีอยละเท่าไร 

 1)  60 – 70 ของปริมาตรทีม่ ี  2) 20 – 30 ของปริมาตรทีม่ ี

        3)  25-35 ของปริมาตรทีม่ ี  4)  50-60 ของปริมาตรทีม่ ี

        5)  70-80 ของปริมาตรทีม่ ี

 



3. ทางเดนิสําหรับบริการมีความหมายตรงกบัข้อใด 

1)  ทางเดนิสําหรับลูกค้า   2)  ทางเดนิสําหรับพนักงาน 

3)  ทางเดนิสําหรับรถฟอร์คลฟิท์  4)   ทางเดนิสําหรับผู้บริหาร 

5)  ทางเดนิหนีไฟ 

 

 

5. พืน้ที่รับสินค้าหมายถงึอะไร 

     1) กจิกรรมในการหยบิ  2)  การรับและการตรวจสอบสินค้า 

     3)  กจิกรรมการจ่ายสินค้า  4)  ข้อ 1 และ 3 ถูก 

     5)  ไม่มีข้อใดถูก 

4. ขนาดของทางเดนิสาํหรับบริการพจิารณาหลักการอย่างไร 

    1)  ความกว้างของทางเดนิรถ  2)  การรับนํา้หนักของทางเดนิ 

    3)  ขนาดของสินค้า   4)  ความยาวของทางเดนิรถ 

    5)  ความต้องการของคนเดนิ 



6. ข้อใดเป็นรายละเอยีดของกจิกรรมการรับสินค้า 

    1)  เส้นทางการเดนิรถ  2) บันทกึการเข้ามาของรถยนต์ 

    3)  กาํหนดนโยบายพืน้ที ่  4)  การเตมิสินค้าและการหยบิ 

    5)  ถูกทุกข้อ 

8. พืน้ทีอ่ืน่ ๆ หมายถึงข้อใด 

    1) ห้องอาหาร    2)  พืน้ทีสํ่านักงาน 

    3) พืน้ทีส่ร้างห้องนํา้  4)   ห้องพกั 

    5)  ถูกทุกข้อ 

7. การหยบิสินค้าจะต้องพจิารณาจากอะไร 

    1) พืน้ทีรั่บสินค้า   2)  พืน้ทีจ่่ายสินค้า 

    3)  พืน้ฐานของจํานวนสินค้าทีห่ยบิ  4)  ข้อ 1 และ 2 ถูก 

    5)  ถูกทุกข้อ 



9. ข้อใดไม่ใช่กจิกรรมในการหยบิสินค้า 

        1)  วธีิการใช้เคร่ืองจักร   

 2)  การวางพาเลทบนพืน้ 

        3)  การแยกสินค้าจากทีนํ่ามาไปจัดเกบ็  

        4) การประเมนิจํานวนช่องเกบ็ 

        5) การหยบิเพือ่การจัดส่ง 

 

10. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการจ่ายสินค้าในคลงัสินค้า 

        1)  Key PO. NO.   2) Picking list 

  3)  Storage Location   4) other Areas 

 4) Dispatch 



พืน้ทีรั่บและจดัเกบ็สินค้า 

 Storage and Receipt Area 

ในการจัดเกบ็ขึน้อยู่ กับพืน้ที่  ที่ใช้งานใน

คลังสินค้าซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 



1.พืน้ทีท่ีถู่กใช้โดยสินค้า 



2.พืน้ทีท่ีใ่ช้โดยอุปกรณ์ 



3.ทางเดนิรถ 



4.ทางเดนิสําหรับบริการ 



การประเมินช่องทางเดินรถเพือ่เกบ็สินค้า 

ใช้ประโยชน์ของช่องทางเดนิรถซึ่งมี

ทางเลือก 4 แนวทาง 



1.เตมิสนิค้าและหยบิสนิค้าในช่อง

เดียวกันโดยเดนิรถทางเดียว 



2.เติมสินค้าและหยบิสินค้าใน

ช่องเดียวกนัเดินรถ 2 ทาง 



3.เตมิสินค้าและหยบิสินค้าในทางเดนิรถ

ทีแ่ตกต่างกนัในทศิทางเดยีว 



4.เติมสินค้าและหยบิสินค้าในทางเดิน

รถเพือ่แตกต่างกนัใน 2 ทศิทาง 



 
นโยบายตําแหน่งและพืน้ทีจั่ดเกบ็สินค้า 

Location and Storage Area Policy 

 

ในการประเมินพืน้ทีท่ีต้่องการในการจดัเกบ็ 

มีการแบ่งพจิารณาเป็น 3 แนวทาง 



1.การตัดสินใจเกีย่วกบัจํานวน

ตําแหน่งจัดเกบ็ทีต้่องการ 



2.วธีิการทีใ่ช้เคลือ่นย้ายและ

การจัดเกบ็สินค้า 



3.กจิกรรมในการหยบิสินค้าใน

คลงัสินค้า 



พืน้ทีรั่บสินค้า 



พืน้ทีจ่่ายสินค้า 



พืน้ทีอ่ืน่ๆของคลงัสินค้า 



ตวัอย่าง 






แบบฝึกหัดหลงัเรียน หน่วยที ่2 

1. ข้อใดเป็นพืน้ที่ในการจัดเกบ็สินค้า 

        1)  ทางเดนิรถ   2)  ทางเดนิสําหรับบริการ 

        3)  พืน้ที่ที่ถูกใช้โดยสินค้า 4)  พืน้ที่ที่ใช้โดยอุปกรณ์จัดเกบ็ 

        5)  พืน้ที่ที่ใช้เกบ็สินค้า 

 

2. ปริมาตรพืน้ที่ในคลงัสินค้าที่ใช้เกบ็สินค้ามีร้อยละเท่าไร 

 1) 60 – 70 ของปริมาตรที่มี  2)  20 – 30 ของปริมาตรที่มี 

        3)  25-35 ของปริมาตรที่มี  4)  50-60 ของปริมาตรที่มี 

        5)  70-80 ของปริมาตรที่มี 



3. ทางเดนิสําหรับบริการมีความหมายตรงกบัข้อใด 

1)  ทางเดนิสําหรับลูกค้า   2)  ทางเดนิสําหรับพนักงาน 

3)  ทางเดนิสําหรับรถโฟ้คลฟิท์   4)   ทางเดนิสําหรับผู้บริหาร 

 

4. ขนาดของทางเดนิสําหรับบริการพจิารณาหลกัการอย่างไร 

    1)  ความกว้างของทางเดนิรถ  2)  การรับนํ้าหนักของทางเดนิ 

    3)  ขนาดของสินค้า   4)  ความยาวของทางเดนิรถ 

    5)  ความต้องการของคนเดนิ 

 

5. พืน้ที่รับสินค้าหมายถึงอะไร 

     1) กจิกรรมในการหยบิ   2)  การรับและการตรวจสอบสินค้า 

     3)  กจิกรรมการจ่ายสินค้า   4)  ข้อ 1 และ 3 ถูก 

     5)  ไม่มีข้อใดถูก 



6. ข้อใดเป็นรายละเอยีดของกจิกรรมการรับสินค้า 

    1)  เส้นทางการเดนิรถ   2) บันทกึการเข้ามาของรถยนต์ 

    3)  กาํหนดนโยบายพืน้ที ่   4)  การเตมิสินค้าและการหยบิ 

    5)  ถูกทุกข้อ 

7. การหยบิสินค้าจะต้องพจิารณาจากอะไร 

    1) พืน้ทีรั่บสินค้า   2)  พืน้ทีจ่่ายสินค้า 

    3)  พืน้ฐานของจํานวนสินค้าทีห่ยบิ  4)  ข้อ 1 และ 2 ถูก 

    5)  ถูกทุกข้อ 

8. พืน้ทีอ่ืน่ ๆ หมายถึงข้อใด 

    1) ห้องอาหาร    2)  พืน้ทีสํ่านักงาน 

    3) พืน้ทีส่ร้างห้องนํา้  4)   ห้องพกั 

    5)  ถูกทุกข้อ 



9. ข้อใดไม่ใช่กจิกรรมในการหยบิสินค้า 

        1)  วธีิการใช้เคร่ืองจักร   

 2)  การวางพาเลทบนพืน้ 

        3)  การแยกสินค้าจากทีนํ่ามาไปจัดเกบ็  

        4) การประเมนิจํานวนช่องเกบ็ 

        5) การหยบิเพือ่การจัดส่ง 

 

10. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการจ่ายสินค้าในคลงัสินค้า 

          1)  Key PO. NO.  2) Picking list 
  3)  Storage Location 4) other Areas 
 5)  Dispatch 
 



เฉลยแบบฝึกหัดก่อน-หลงัเรียนหน่วยที ่2 

• 1 5) 

• 2 3) 

• 3 3) 

• 4 4) 

• 5 3) 

• 6 2) 

• 7 3) 

• 8 5) 

• 9 2) 

• 10 4) 



The End 

วทิยาลัยเทคโนโลยีอรรถวทิย์พณิชยการ 

Attawit Commercial Technology College 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



บทที ่3 การวางแผนผงัการจัดเกบ็สินค้า 

วทิยาลัยเทคโนโลยีอรรถวทิย์พณิชยการ 

Attawit Commercial Technology College 



ความสําคญัของการวางแผนเนือ้ทีเ่กบ็สินค้า 

ปัจจัยพจิารณาในการวางแผนการจัดเกบ็สินค้า 

การกาํหนดองค์ประกอบของเนือ้ทีเ่กบ็สินค้า 

การเกบ็รักษาเป็นส่วนใหญ่ 

การกาํหนดทศิทางการเกบ็รักษา 

แผนภูมิผงัพืน้ทีค่ลงัสินค้า 

การกาํหนดตําแหน่งของสินค้า 

 

เนือ้หาสาระ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

Attawit Commercial Technology College 



- เขา้ใจความสาํคญัของการวางแผนเน้ือท่ีเกบ็สินคา้ 

- ทราบปัจจยัพิจารณาในการวางแผนจดัเกบ็สินคา้ 

- สามารถกาํหนดองคป์ระกอบของเน้ือท่ีเกบ็สินคา้  

- เขา้ใจการเกบ็รักษาเป็นส่วนใหญ่ 

- เขา้ใจการเกบ็รักษาเป็นส่วนปลีกยอ่ย 

- สามารถกาํหนดทิศทางการเกบ็รักษา 

- สามารถวางแผนภูมิผงัพื้นท่ีคลงัสินคา้

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

Attawit Commercial Technology College 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 



หน้าหลกั แบบฝึกหัดก่อนเรียน 

บทเรียน 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

ตวัอย่าง 



แบบฝึกหัดก่อนเรียนหน่วยที ่3 

1. เนือ้ทีสู่ญเสียไปกบัโครงสร้าง ข้อใดถูกทีสุ่ด 

 1)  เนือ้ทีเ่กบ็รักษาใช้สําหรับปฏิบัตกิารเกีย่วกบัการรักษาโดยตรง 

 2)  พืน้ทีภ่ายในคลงัสินค้าทีใ่ช้ในการจัดวางสินค้าได้จริง 

 3)  เนือ้ทีเ่กบ็รักษาสุทธิซ่ึงสินค้าวางกองเตม็อยู่แล้ว 

 4)  เป็นเนือ้ทีท่ีไ่ม่อาจใช้ในการเกบ็รักษาสินค้าได้เลย 

 5)  เนือ้ทีเ่กบ็รักษาสุทธิไม่ให้ใช้ในการเกบ็รักษาสินค้าขณะน้ัน  

 

2. ข้อใดต่อไปนีเ้ป็นประเภทของสินค้าทีม่ีลกัษณะพเิศษ 

 1)  สินค้ายอดนิยม   2)  สินค้าแฟช่ัน   3)  สินค้าทีอ่าจก่ออนัตราย 

 4)  สินค้าใหม่         5)  สินค้าส่ังทาํพเิศษ 

 
 



3. ความสําคญัของการวางแผนเนือ้ท่ีเกบ็สินค้า ข้อใดถูกท่ีสุด 

 1.)  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานตํ่า 2.)  ใช้พืน้ที่ให้คุ้มค่าเกดิประสิทธิภาพมากที่สุด 

 3.)  ใช้เวลาในการดาํเนินงานน้อย 4.)  ต้นทุนการดาํเนินงานตํ่า 

 5.)  ลูกค้าได้รับความพงึพอใจ  

 

4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยพจิารณาในการวางแผนการจัดเกบ็สินค้า  

 1.)  ความคล้ายคลงึกนัของสินค้า 2.)  ความเป็นท่ีนิยมของสินค้า 

 3.)  มูลค่าของสินค้า  4.)  ขนาด นํ้าหนัก และปริมาณของสินค้า 

 5.)  ลกัษณะพเิศษของสินค้า 

 

5. ในการออกแบบสํานักงานปกติพนักงาน 1 คน จะใช้พืน้ที่กีต่ารางเมตร 

 1. )  3-9 ตารางเมตร  2.)  2-12 ตางรางเมตร 

 3.)  15-20 ตารางเมตร  4.)  25-30  ตารางเมตร 

 5.)  2-6 ตารางเมตร 

 



6.  การออกแบบทีจ่อดรถยนต์พนักงาน ตามกฎหมายกาํหนดพืน้ที่ความกว้างและ
ความยาวไม่ตํา่กว่ากีเ่มตร 

 1.)  กว้าง 3 เมตร ยาว16 เมตร       2.) กว้าง 2.4 เมตร ยาว 15 เมตร 

 3.)  กว้าง 5 เมตร ยาว17 เมตร       4.) กว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร 

 5.)  กว้าง 8 เมตร ยาว 19 เมตร 

 

7. ท่อยนื ต้องทนแรงดนันํา้ไม่น้อยกว่ากีป่อนด์ 

 1.)  125 ปอนด์        2.)  135 ปอนด์ 

 3.)  425 ปอนด์        4.)  155 ปอนด์ 

 5.)  175 ปอนด์ 

 

8. ทางเข้าออกรถต้องกว้างไม่น้อยกว่ากีเ่มตร 

 1.)  1.5 เมตร         2.)  2.5 เมตร 

 3.)  3.5 เมตร         4.)  4.5 เมตร 

 5.)  5.5 เมตร 

 



9. การเกบ็รักษาเป็นปลกีย่อย หมายถึงอะไร 

 1.)  การออกแบบส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีกาํหนดในการเกบ็รักษา 

 2.)  การใช้พืน้ที่มีประสิทธิภาพ 

 3.)  ความต้องการเนือ้ท่ีสําหรับงานคลงัสินค้า 

 4.)  การเกบ็รักษาสินค้าออกจากหีบห่อที่บรรจุในหีบห่อน้ัน 

 

 

10. ข้อใดคอืลกัษณะของการเกบ็รักษาสินค้าเป็นปลกีย่อย 

 1.)  ใช้กล่องบรรจุสินค้าสําหรับช่องเกบ็สินค้า 

 2.)  กาํหนดพืน้ท่ีท่าลงสินค้าท่ีถูกต้อง 

 3.)  รายการส่ิงท่ีผดิปกติ 

 4.)  การกาํหนดตําแหน่งของการหยบิ 

  
 



ความสําคญัของการวางแผนเนือ้ทีเ่กบ็สินค้า 

 1. เนือ้ทีเ่กบ็รักษาเป็นทรัพยากรมูลฐานของการจัดเกบ็รักษาสินค้าของกจิการ

คลงัสินค้า 

 2.การใช้เนือ้ทีใ่ห้ได้ประโยชน์มากทีสุ่ด 

 3.การวางแผนเกบ็รักษาสินค้าอย่างแนบเนียบและเฉลยีวฉลาด 



ปัจจยัพจิารณาในการวางแผนการจดัเกบ็สินค้า 

1. ความคล้ายคลงึกนัของสินค้า (Similarity) 

2. ความเป็นทีนิ่ยมของสินค้า (Popularity) 

3. ขนาด นํา้หนัก และปริมาณของสินค้า  

    (Zize Weight and Quality 



 สนิค้าท่ีอาจก่ออนัตราย  

(Hazardous Material) 
 สนิค้าท่ีอาจหายได้ง่าย   

(Sensitive Material)  
 สนิค้าท่ีอาจเส่ือมเสียได้ง่าย   

(Perishable Materials) 
 ความจขุองสิง่อํานวยความสะดวกของการเก็บรักษา 

(Capacity of Storage Facilities) 

ลักษณะพเิศษของสินค้า 
 (Characteristics of Material) 
 



การกาํหนดองค์ประกอบของเนือ้ทีเ่กบ็สินค้า  

1. เนือ้ทีสู่ญเสียไปกบัโครงสร้าง 

2. เนือ้ทีสํ่าหรับการสนับสนุนการเกบ็รักษา 

3. เนือ้ทีสํ่าหรับทางเดิน 

4. เนือ้ทีเ่กบ็รักษาสุทธิ 



การเกบ็รักษาเป็นส่วนใหญ่ 

1. การเกบ็รักษาสินค้ารุ่นขนาดใหญ่ มหีลกัเกณฑ์ในการปฏิบัติดงันี ้

       - การจัดเกบ็บนพาเลทหรือกระบะ 

       - การจัดวางพาเลทหรือกระบะ 

       - ความสูงของกอง 

       - การวางเรียงสินค้าเป็นแถว 

       - การกาํหนดทิศทางในการเกบ็รักษา 

       - การถอนสินค้าออกจากพืน้ที่การเกบ็รักษา 





 

2. การเกบ็รักษาสินค้ารุ่นขนาดกลาง มีการกาํหนดทศิทางของการจัดเกบ็
ดังต่อไปนี ้

     - การจัดเกบ็สินค้าทีเ่ป็นรุ่นขนาดกลางกระทาํได้โดยการกาํหนด
ทศิทางให้ด้านหลงัของแถวติดด้านข้างของกองสินค้ารุ่นใหม่ออกสู่
ทางเดินหลกั 

            - ในกรณทีีส่่วนของพืน้ทีอ่นัเกดิจากการจัดให้มีทางเดินตามปกติ
ไม่เพยีงพอกบัรายการสินค้าทีจ่ะต้องมีการจัดเกบ็ในคลงัสินค้าน้ัน 
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 3.การเกบ็รักษาสินค้ารุ่นขนาดเลก็  

(Small Lot Storage) 
  

 สนิค้าขนาดเลก็เป็นสนิค้าที่มีขนาดน้อยไม่พอที่จะ

จัดวางได้ถงึหน่ึงตัง้พาเลทหรือกระบะเตม็ความสูงของการ

เกบ็รักษา 





การเกบ็รักษาเป็นปลกีย่อย 

• ใช้กล่องบรรจุสินค้าสําหรับช่องเกบ็สินค้า 

• วางสินค้าทีม่ีขนาดเลก็และมีการจ่ายบ่อยๆ ไว้ในช่วงกลางของตู้ 

• วางสินค้าขนาดใหญ่แต่มีนํา้หนักเอาไว้ในช่องช่วงบนของตู้ 

• การจดัวางตู้แบบพเิศษทีไ่ม่ใช่ตู้มาตรฐานหรือช้ันวางพาเลททีใ่ช้

ในการเกบ็รักษา 



               การกาํหนดทศิทางการเกบ็รักษา 

     มีการกาํหนดทศิทางการจัดเกบ็ดงันี ้

• สินค้ารายการเดยีวจัดวางจากทางเดนิถงึทางเดนิ 

 (Aisle-To-Aisle Storage) 

• การเกบ็รักษาแบบหันหลงัชนกนั 

  ( Back-To-Back Storage) 

• การเกบ็รักษาแบบหันข้างชนกนั 

 ( Side-To-Back Storage) 

• การกาํหนดเส้นแบ่งแนวกึง่กลางของพืน้ที ่ 

 (Off-Center Dividing Line) 

 



แผนภูมิผงัพืน้ทีค่ลงัสินค้าภายใน 

• แผนภูมิพืน้ทีค่ลงัสินค้าทีไ่ด้จัดทาํไว้อย่างสมบูรณ์และทนัสมัยอยู่

เสมอ 

• แผนภูมิผงัพืน้ทีค่ลงัสินค้าโครงทีจํ่าลองพืน้ทีท่ั้งหมดของอาคารคลงั 

• ตอนหรือส่วนทีแ่บ่งย่อยของพืน้ทีจ่ะแสดงในแผนภูมิด้วยเส้นทีว่าง

เป็นกรอบ หรือเส้นลากตัดกนั 

• แผนภูมิผงัพืน้ทีข่องคลงัสินค้าจะต้องจัดทาํขึน้หลายฉบบั 





การกาํหนดตาํแหน่งของสินค้า 

   ควรเป็นไปตามลาํดับดังต่อไปนี ้

• จัดทาํแผนภูมิผงัพืน้ที ่

• กาํหนดตําแหน่งสินค้าลงบนแผนผงั 

• กาํหนดเนือ้ทีเ่กบ็รักษาตามขนาดของสินค้า 



ตวัอยา่ง 






แบบฝึกหัดหลงัเรียน หน่วยที ่3 

1. เนือ้ทีสู่ญเสียไปกบัโครงสร้าง ข้อใดถูกทีสุ่ด 

 1)  เนือ้ทีเ่กบ็รักษาใช้สําหรับปฏิบัตกิารเกีย่วกบัการรักษาโดยตรง 

 2)  พืน้ทีภ่ายในคลงัสินค้าทีใ่ช้ในการจัดวางสินค้าได้จริง 

 3)  เนือ้ทีเ่กบ็รักษาสุทธิซ่ึงสินค้าวางกองเตม็อยู่แล้ว 

 4)  เป็นเนือ้ทีท่ีไ่ม่อาจใช้ในการเกบ็รักษาสินค้าได้เลย 

 5)  เนือ้ทีเ่กบ็รักษาสุทธิไม่ให้ใช้ในการเกบ็รักษาสินค้าขณะน้ัน  
 

2. ข้อใดต่อไปนีเ้ป็นประเภทของสินค้าทีม่ีลกัษณะพเิศษ 

 1)  สินค้ายอดนิยม   2)  สินค้าแฟช่ัน  3)  สินค้าทีอ่าจก่ออนัตราย 

 4)  สินค้าใหม่         5)  สินค้าส่ังทาํพเิศษ 

 
 



3. ความสําคญัของการวางแผนเนือ้ท่ีเกบ็สินค้า ข้อใดถูกท่ีสุด 

 1.)  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานตํ่า 2.)  ใช้พืน้ที่ให้คุ้มค่าเกดิประสิทธิภาพมากที่สุด 

 3.)  ใช้เวลาในการดาํเนินงานน้อย 4.)  ต้นทุนการดาํเนินงานตํ่า 

 5.)  ลูกค้าได้รับความพงึพอใจ  

 

4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยพจิารณาในการวางแผนการจัดเกบ็สินค้า  

 1.)  ความคล้ายคลงึกนัของสินค้า 2.)  ความเป็นท่ีนิยมของสินค้า 

 3.)  มูลค่าของสินค้า  4.)  ขนาด นํ้าหนัก และปริมาณของสินค้า 

 5.)  ลกัษณะพเิศษของสินค้า 

 

5. ในการออกแบบสํานักงานปกติพนักงาน 1 คน จะใช้พืน้ที่กีต่ารางเมตร 

 1.)  3-9 ตารางเมตร  2.)  2-12 ตางรางเมตร 

 3.)  15-20 ตารางเมตร  4.)  25-30  ตารางเมตร 

 5.)  2-6 ตารางเมตร 

 



6.  การออกแบบทีจ่อดรถยนต์พนักงาน ตามกฎหมายกาํหนดพืน้ที่ความกว้างและ
ความยาวไม่ตํา่กว่ากีเ่มตร 

 1.)  กว้าง 3 เมตร ยาว16 เมตร       2.) กว้าง 2.4 เมตร ยาว 15 เมตร 

 3.)  กว้าง 5 เมตร ยาว17 เมตร       4.) กว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร 

 5.)  กว้าง 8 เมตร ยาว 19 เมตร 

 

7. ท่อยนื ต้องทนแรงดนันํา้ไม่น้อยกว่ากีป่อนด์ 

 1.)  125 ปอนด์        2.)  135 ปอนด์ 

 3.)  425 ปอนด์        4.)  155 ปอนด์ 

 5.)  175 ปอนด์ 

 

8. ทางเข้าออกรถต้องกว้างไม่น้อยกว่ากีเ่มตร 

 1.)  1.5 เมตร         2.)  2.5 เมตร 

 3.)  3.5 เมตร         4.)  4.5 เมตร 

 5.)  5.5 เมตร 

 



9. การเกบ็รักษาเป็นปลกีนย่อย หมายถึงอะไร 

 1.)  การออกแบบส่ิงอาํนวยความสะดวกที่กาํหนดในการเกบ็รักษา 

 2.)  การใช้พืน้ทีม่ปีระสิทธิภาพ 

 3.)  ความต้องการเนือ้ทีสํ่าหรับงานคลงัสินค้า 

 4.)  การเกบ็รักษาสินค้าออกจากหีบห่อทีบ่รรจุในหีบห่อนน้ัน 

 

10. ข้อใดคอืลกัษณะของการเกบ็รักษาสินค้าเป็นปลกีย่อย 

 1.)  ใช้กล่องบรรจุสินค้าสําหรับช่องเกบ็สินค้า 

 2.)  กาํหนดพืน้ทีท่่าลงสินค้าทีถู่กต้อง 

 3.)  รายการส่ิงทีผ่ดิปกต ิ

 4.)  การกาํหนดตาํแหน่งของการหยบิ 

  
 



เฉลยแบบฝึกหัดก่อน-หลงัเรียน หน่วยที ่ 3 

  1 4) 

  2 3) 

  3 2) 

  4 3) 

  5 1) 

  6 2) 

  7 3) 

  8 4) 

  9 4) 

  10 1) 



The End 
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ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 
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หน่วยที่ 4  
ระบบบอกตาํแหน่งสินค้า 



• ระบบบอกตําแหน่งเกบ็ 

• การควบคุมระบบ บอกตําแหน่งเกบ็ 

• ตําแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนใหญ่ 

• ตําแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนย่อย 

• ตําแหน่งด้วยระบบคอมพวิเตอร์ 

 

เนือ้หาสาระ 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
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เข้าใจความสําคญัของระบบบอกตาํแหน่งเกบ็ 

เข้าใจการควบคุมระบบอกตําแหน่งเกบ็ 

สามารถกาํหนดตาํแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนใหญ่ 

สามารถกาํหนดตาํแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนย่อย 
สามารถกาํหนดตาํแหน่งด้วยระบบ

คอมพวิเตอร์ 



หน้าหลัก 

บทเรียน 

 

แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

แบบฝึกหัดก่อนเรียน ตัวอย่าง 



แบบฝึกหัดก่อนเรียน หน่วยที ่4 

1.   Locator Card หมายถึงอะไร 

 1)บัตรบันทกึตาํแหน่งช้ันวางสินค้า   2) บัตรบันทกึตาํแหน่งเกบ็สินค้า 

 3) บัตรบอกตาํแหน่งของพนักงาน    4) บัตรระบุหมายเหตุของตวัสินค้า  

     5) บัตรระบุช่วงแถวของช้ันเกบ็สินค้า 

 

2 .  ในการดาํรงรักษาข่าวสารเจ้าหน้าทีจ่ะต้องบันทกึตําแหน่ง เกบ็สินค้าทีเ่ป็นปัจจุบัน

ลงในทีใ่ด 

     1)  เอกสารหรือบัตรบันทกึ      2)  คอมพวิเตอร์   3)  สมุดบันทกึ                                                    

4)  ป้ายระบุตาํแหน่งสินค้า 5)  ใบจ่ายสินค้า 

 



3. บัตรบันทกึตาํแหน่งเกบ็สินค้า การดาํรงรักษาข่าวสารที่ทนัสมยั จัดอยู่ในการ

ควบคุมระบบใด 

 1)  ระบบระบุช้ันวางสินค้า                       2)  ระบบบริการเส้นทางการขนส่ง 

 3)  ระบบการเคลือ่นย้ายขนถ่ายสินค้า      4)   ระบบบอกตาํแหน่งเกบ็ 

      5)  ระบบการจัดการสินค้าคงคลงั 

 

4 .   ตาํแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนใหญ่ มช่ืีอทางภาษาองักฤษว่าอย่างไร 

 1) Bulk Storage Location   2)  Big Store Located 

 3) Big Storage Location      4)  Bulk Storager Located 

 5)  Big Store Location 

 



5.    เกณฑ์ในการเผือ่ระยะข้างเคยีงการเกบ็รักษาสําหรับคลงัสินค้าน้ัน มรีะยะ 

               เผือ่ข้างเคยีงเท่าใด 

  1)  5 cm        2)  20 cm  3) 10 cm        4)  25 cm 5)  15 cm 

6.   การกาํหนดตาํแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนใหญ่ มหีลกัเกณฑ์ทีสํ่าคญัอยู่กีป่ระการ 

 1)  6 ประการ       2)  3 ประการ   3) 4 ประการ     4)  2 ประการ   5) 5 ประการ 

7. การกาํหนดโครงสร้างรหัสตําแหน่งเกบ็ ประกอบด้วยตวัเลขและอกัษรรวมกนั 

ทั้งหมดกีห่ลกั 

 1) 10 หลกั            2) 7 หลกั             3)  9 หลกั       4)  6 หลกั 5)  8 หลกั 

8. ระบบบอกตาํแหน่งเกบ็มคีวามสําคญัอย่างไร 

 1) ทาํให้จัดเกบ็สินค้าได้สวยงาม      2) ทาํให้เข้าถึงสินค้าได้สะดวกรวดเร็วทีสุ่ด 

 3) ทาํให้การขนย้ายง่ายขึน้ 4) ทาํให้สินค้าถูกจัดเป็นระเบียบ 

 5) ทาํให้ลดปัญหาการชนกนัของรถยก 



9.  ข้อดขีองวธีิเลอืกออกจ่ายแบบงูเลือ้ย คอือะไร 
      1) ประหยดัต้นทุนในการผลติ           2)  ประหยดัเวลาและแรงงาน 
      3) ประหยดัค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานตดัจ่าย     

      4)  ประหยดัพืน้ทีใ่นการเกบ็รักษา 5) ประหยดัเช้ือเพลงิรถยกสินค้า 

 
10.   ทีเ่กบ็บันทกึตาํแหน่งสินค้ามช่ืีอภาษาองักฤษว่าอย่างไร 
    1) Storage Location File     2) Storage Located File 

    3) Storage Location Fill        4) Storage Location Fire     

    5) Store Located File 



ความสําคญัของระบบบอกตาํแหน่งเกบ็สินค้า 

          คือ การจดัเก็บสินคา้ให้มีลกัษณะท่ีสามารถเขา้ถึงสินคา้ท่ีเก็บรักษา

นั้นไดส้ะดวกท่ีสุดเพื่อใหก้ารตรวจสอบสินคา้, การนาํสินคา้ออกจ่ายหรือ

จดัส่ง สามารถกระทาํไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วโดยไม่เกิดความสับสน

หรือเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึนได ้ 



การกาํหนดระบบบอกตาํแหน่งสินค้าอย่างเหมาะสม 

1. คน้หาสินคา้ไดส้ะดวก รวดเร็ว และถกูตอ้ง 

2. เกิดประสิทธิภาพในการเกบ็รักษา จดัเกบ็สินคา้ไดต้ามประเภท และลาํดบัความถ่ี

ในการหมุนเวยีน 

3. ใช้เ น้ือท่ีเก็บรักษาได้ประโยชน์มากท่ีสุดตามขนาดพ้ืนท่ีจัดเก็บรักษาให้

สอดคลอ้งกบัขนาดของสินคา้ท่ีเขา้มา 

4. ทาํใหส้ะดวกแก่การตรวจสอบ รวดเร็ว และถกูตอ้งตามรายการ 



การควบคุมระบบบอกตาํแหน่งเกบ็ 

          ระบบบอกตาํแหน่งเกบ็เป็นเคร่ืองมอืในการจัดการเกบ็สินค้าให้เป็นไปได้อยา่ง 

• บัตรบันทึกตําแหน่งเก็บสินค้า (Locator Card) ระบบบอกตาํแหน่งเก็บ

ประกอบดว้ยบตัรบนัทึกหน่ึงบตัรสําหรับสินคา้ท่ีเก็บรักษาแต่ละรายการ บตัรบนัทึก

จะมีหมายเลขประจาํสินคา้ หน่วยนบัในรายจ่าย ช่ือของสินคา้ และตาํแหน่งเก็บของ

สินคา้นั้น 

• การดํารงรักษาข่าวสารที่ทันสมัย โดยเจ้าหน้าท่ีควบคุมตาํแหน่งเก็บสามารถจะ

บนัทึกตาํแหน่งเกบ็ของสินคา้นั้นท่ีเป็นอยูใ่นเวลาปัจจุบนัจากบตัรบนัทึกลงในเอกสาร

หรือจากเอกสารลงในบตัรบนัทึก 



• การจํากัดจํานวนตําแหน่งเก็บสินค้าสําหรับสินค้าหน่ึงรายการ จะตอ้งมีการวาง

ระเบียบปฏิบติัในการเกบ็รักษาอยา่งชดัแจง้สาํหรับคลงัสินคา้แต่ละแห่ง เพ่ือควบคุม

ตาํแหน่งเก็บสินคา้แต่ละรายการให้มีอย่างจาํกดั เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เกบ็รักษา  

• วิธีปฏิบัติเพื่อลดจํานวนตําแหน่งเก็บ ในการเก็บรักษาเป็นส่วนย่อยท่ีใช ้ตูช่้อง 

กล่องชั้น หรือชั้นวาง ในการเกบ็รักษานั้นตอ้งกาํหนดใหมี้ความจุหลายขนาดเพื่อให้

สามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะกบัปริมาณเกบ็รักษา 

• เกณฑ์พิจารณาในการจัดเก็บใหม่ การจดัเก็บสินคา้รายการเดียวไวห้ลายตาํแหน่ง

นั้นจะตอ้งจาํกดัให้มีนอ้ยท่ีสุดและมีการควบคุมอยา่งกวดขนั เพื่อหลีกเล่ียงการใช้

เน้ือท่ีจดัเก็บรักษาไม่ถูกตอ้ง และก่อให้เกิดตน้ทุนการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนในการนาํ

สินคา้ออก จ่าย ตรวจสอบ และจดัเก็บใหม่เพ่ือควบคุมการก่อให้เกิดตาํแหน่งท่ีมาก

เกินไปคลงัสินคา้จะตอ้งกาํหนดเป้าหมาย 



ตําแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนใหญ่ 

(Bulk Storage Location) 

     ตาํแหน่งเก็บรักษาเป็นส่วนใหญ่กาํหนดโดยข้ึนใชต้ารางกริดท่ีสร้างข้ึนบนพ้ืนท่ี

เก็บรักษาตามขนาดดา้นยาวของกระบะมาตรฐานท่ีใชเ้ป็นอุปกรณ์ช่วยในการเก็บ

รักษา สําหรับคลงัสินคา้นั้นบวกดว้ย 10cm เป็นเกณฑ์เผื่อระยะขา้งเคียงในการ

จดัเกบ็ มีหลกัเกณฑท่ี์สาํคญัอยู ่2 ประการคือ 

1.   การกําหนดโครงสร้างรหัสตําแหน่งเก็บ รหัสตาํแหน่งเก็บรักษาเป็นส่วนใหญ่

ประกอบดว้ยตวัเลขและอกัษรรวมกนั 9 หลกั ดงัท่ีแสดงไวต้ามแผนภมิูต่อไปน้ี 

 



1.   ตัวเลขตําแหน่งที่หน่ึงและสอง เป็นหมายเลขประจาํอาคารหรือพ้ืนท่ีเพ่ือความมุ่ง

หมายในการควบคุมโดยเฉพาะหมายเลขจะเร่ิมดว้ย “01” และเรียงลาํดบัไปจนครบ

จาํนวนคลงัสินคา้หรือพ้ืนท่ีเกบ็รักษากลางแจง้แลว้แต่กรณี 

2.    ตัวเลขตําแหน่งที่สาม เป็นหมายเลขประจาํชั้นของอาคารสาํหรับคลงัสินคา้ท่ีเป็น

อาคารหลายชั้นจะเร่ิมดว้ย “1” จากชั้นท่ีอยูต่ ํ่าสุดเรียงลาํดบัข้ึนไปจนครบจาํนวนชั้น

ของอาคาร สําหรับคลงัสินคา้ท่ีเป็นอาคารชั้นเดียว และพ้ืนท่ีเก็บรักษากลางแจง้จะใช้

หมายเลข “1”  

อาคารพื้นท่ี 

BLDG/AREA 

ชั้นของอาคาร 

FLOOR 

ชั้นของกอง 

LEVEL 

แถวยาว 

LONG ROW 

ตอน 

SECTION 

แถวสั้น 

SHORT ROW 

32 1 3 12 21 A 

แผนภูมแิสดงความหมายของรหัสตําแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนใหญ่ 



3.   ตัวเลขตําแหน่งที่ส่ี เป็นหมายเลขประจาํตอนของอาคารหรือพ้ืนท่ีเก็บรักษาจะมี

ผนังกั้นไฟหรือโครงสร้างอย่างอ่ืนเป็นเส้นแบ่ง    การให้หมายเลขตอนระหว่างผนัง

กั้นไฟ  หรือโครงสร้างระหว่างเส้นแบ่งอยา่งอ่ืนนั้น จะให้ลาํดบัจากหมายเลขซ้ายไป

ขวา  โดยเร่ิมจาก “1” ไปตามลาํดบัครบทุกตอนของอาคาร หรือพ้ืนท่ีเกบ็รักษานั้น 

4.   ตัวเลขตําแหน่งที่ห้าและหก เป็นหมายเลขประจาํแถวภายในตอนแถวสั้น  จะทอด

ขนานกบัแนวหัวทา้ยซ่ึงเป็นดา้นกวา้งของอาคารหมายเลขของแถวเหล่าน้ี ซ่ึงกาํหนด

โดยตารางกริดขนาด 130cm บนแผนภูมิผงัพ้ืนท่ีจะเรียงลาํดบัจากซ้ายไปขวาเร่ิมดว้ย 

“1” จนครบจาํนวนแถวสั้นภายในตอนนั้น 

อาคารพื้นท่ี 

BLDG/AREA 

ชั้นของอาคาร 

FLOOR 

ชั้นของกอง 

LEVEL 

แถวยาว 

LONG ROW 

ตอน 

SECTION 

แถวสั้น 

SHORT ROW 

32 1 3 12 21 A 

แผนภูมแิสดงความหมายของรหัสตําแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนใหญ่ 



5.   ตัวเลขตําแหน่งที่เจ็ดและแปด เป็นหมายเลขประจาํแถวยาวทอดขนานกบัแนวขา้ง 

ซ่ึงเป็นดา้นยาวของอาคารจากหวัคลงัถึงทา้ยคลงัโดยไม่เปล่ียนหมายเลขในแต่ละตอน

หมายเลขประจาํแถวเหล่าน้ี ซ่ึงกาํหนดตารางกริดขนาด 130cm เช่นเดียวกบัแผนภูมิผงั

พ้ืนท่ี จะเร่ิมจากล่างข้ึนบนโดยเร่ิมจากเลข “01” ตามลาํดบัข้ึนไปจนครบแถว 

6.   ตัวอักษรตําแหน่งที่เก้า เป็นหมายเลขของกองสินคา้ แมว้่าการเก็บรักษาเป็นส่วน

ใหญ่นั้นจะไม่จาํเป็นตอ้งระบุให้ทราบชั้นของกอง แต่กค็งใหมี้ตวัอกัษร “A” หรือใน

การกาํหนดชั้นสมยัใหม่นิยมใชต้วัเลขแทนไวเ้พ่ือให้ครบเกา้ตาํแหน่งตามโครงสร้าง

ของระบบตาํแหน่งเกบ็ 

อาคารพื้นท่ี 

BLDG/AREA 

ชั้นของอาคาร 

FLOOR 

ชั้นของกอง 

LEVEL 

แถวยาว 

LONG ROW 

ตอน 

SECTION 

แถวสั้น 

SHORT ROW 

32 1 3 12 21 A 

แผนภูมแิสดงความหมายของรหัสตําแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนใหญ่ 



2.   การทําเคร่ืองหมายตําแหน่งเก็บในพืน้ที่เก็บรักษา หากสามารถทาํไดพ้ื้นท่ีภายใน              

อาคารตอ้งสร้างตารางกริดลงไวอ้ยา่งถาวรโดยการตีเส้นดว้ยสี หรือดว้ยวิธีการอยา่งอ่ืน

ท่ีจะใหต้ารางกริดปรากฏอยา่งชดัเจนในพ้ืนท่ีเกบ็รักษา ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวก  

           ในพ้ืนท่ีเก็บรักษากลางแจง้เคร่ืองหมายบอกตาํแหน่งเก็บ อาจแสดงไวบ้นแผ่น

ป้ายท่ีถาวรและกนันํ้ าได ้ณ จุดท่ีสําคญัหรืออาจเขียนลงไปท่ีพ้ืนผิวทาํนองเดียวกนักบั

พ้ืนท่ีเก็บรักษาภายในอาคาร จาํนวนและรายละเอียดของเคร่ืองหมายบอกตาํแหน่ง

เหล่าน้ีกาํหนดให้เป็นไปตามความกวา้งของพ้ืนท่ีเก็บรักษากลางแจง้แต่ละพ้ืนท่ี และ

ประเภท ความหลากหลาย และปริมาณของสินคา้ท่ีเกบ็รักษาในพื้นท่ีนั้น 



ตาํแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนย่อย 

                ตาํแหน่งเก็บรักษาสินคา้เป็นส่วนย่อยไม่อาศยัระบบตารางกริดแมว้่าพื้นท่ี

เก็บรักษาหรือแผนภูมิ ได้สร้างระบบตารางกริดไวแ้ล้วก็ตาม แต่การกาํหนด

ตาํแหน่งเก็บเป็นส่วนย่อยจะกระทําการโดยสร้างระบบข้ึนมาใหม่โดยอาศัย

โครงสร้างของการวางอุปกรณ์ช่วยในการเก็บรักษาซ่ึงไดแ้ก่ตูช่้อง และชั้นวาง ซ่ึง

จดัใหมี้ข้ึนสาํหรับพ้ืนท่ีเกบ็รักษาสินคา้เป็นส่วนยอ่ยโดยเฉพาะ ระบบตาํแหน่งเกบ็

รักษาสินคา้เป็นส่วนยอ่ยมีหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัท่ีสาํคญัดงัน้ี 

•  การกําหนดโครงสร้างรหัสตําแหน่งเก็บ โครงสร้างรหัสตาํแหน่งเก็บรักษาเป็น

ส่วนยอ่ยใชร้ะบบตวัเลขผสมอกัษร 9 หลกั เช่นเดียวกบัโครงสร้างระบบตาํแหน่ง

เกบ็รักษาเป็นส่วนใหญ่ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ แต่ความหมายของแต่ละตาํแหน่งแตกต่าง

กนัออกไป ดงัท่ีแสดงไวต้ามแผนภมิูต่อไปน้ี 

 



1.   ตัวเลขตําแหน่งที่หน่ึงและสอง เป็นหมายเลขประจาํอาคารหรือพ้ืนท่ีเก็บรักษา

กลางแจง้เร่ิมตน้จากเลข “01” สําหรับอาคารพ้ืนท่ีแรกเรียงลาํดบัต่อเน่ืองกนัจนครบ

จาํนวนอาคารหรือพ้ืนท่ีทั้งหมดท่ีใชใ้นการเกบ็รักษาสินคา้สาํหรับกิจการคลงัสินคา้นั้น 

อาคารพื้นท่ี 

BLDG/AREA 

ตอน 

SECTION 

ช่อง 

SEGMENT 

ชั้น 

LEVEL 

ทางเดิน 

AISLE 

ช่วง 

COLUMN 

02 4 13 08 B 7 

แผนภูมแิสดงความหมายของรหัสตําแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนย่อย 



2.   ตัวเลขตําแหน่งที่สาม เป็นหมายเลขประจาํตอนอาคารหรือพ้ืนท่ีซ่ึงอยูร่ะหวา่งผนงั

กั้นไฟ หรือเส้นแนวพื้นท่ีอยา่งอ่ืนท่ีแบ่งพ้ืนท่ีเก็บรักษาออกเป็นส่วนยอ่ย   ท่ีจะใช้

หมายเลขประจาํจากซ้ายไปขวาของแผนภูมิพ้ืนท่ี โดยเร่ิมจาก “1” เรียงกนัต่อ ๆ ไป

ตามลาํดับจนครบทุกตอนของอาคาร  หรือพ้ืนท่ีนั้น โดยทัว่ไปอาคารหรือพ้ืนท่ีเก็บ

รักษาหน่ึงจะแบ่งเป็นตอนไม่เกิน 9 ตอน 

อาคารพื้นท่ี 

BLDG/AREA 

ตอน 

SECTION 

ช่อง 

SEGMENT 

ชั้น 

LEVEL 

ทางเดิน 

AISLE 

ช่วง 

COLUMN 

02 4 13 08 B 7 

แผนภูมแิสดงความหมายของรหัสตําแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนย่อย 



3.   ตัวเลขตําแหน่งที่ส่ีและห้า เป็นหมายเลขประจาํทางเดินระหวา่งแถวของอุปกรณ์ช่วย

ในการเก็บรักษาเป็นส่วนยอ่ยกรณีท่ีแถวของอุปกรณ์ช่วยในการเก็บรักษาทอดขนาดกบั

แนวกวา้งของอาคาร หมายเลขทางเดินจะเร่ิมตน้ดว้ย “01” ท่ีทางเดินแรกทางซ้ายของ

แผนภูมิผงัพ้ืนท่ีในแต่ละตอนและเรียงลาํดบัตวัเลขต่อ ๆ ไป จนครบทางเดินทั้ งหมด

ภายในตอนนั้น 

อาคารพื้นท่ี 

BLDG/AREA 

ตอน 

SECTION 

ช่อง 

SEGMENT 

ชั้น 

LEVEL 

ทางเดิน 

AISLE 

ช่วง 

COLUMN 

02 4 13 08 B 7 

แผนภูมแิสดงความหมายของรหัสตําแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนย่อย 



4.   ตัวเลขตําแหน่งที่หกและเจ็ด เป็นหมายเลขประจาํช่วงของอุปกรณ์ช่วยในการเก็บ

รักษาท่ีหันออกสู่ทางเดิน กรณีท่ีแถวของอุปกรณ์ช่วยในการเก็บรักษาทอดขนานกบั

แนวดา้นกวา้งของอาคารหมายเลขประจาํช่วงจะเร่ิมตน้จากดา้นล่างของแผนภูมิผงัพ้ืนท่ี

ในแต่ละตอนของคลงัสินคา้ หมายเลขประจาํช่วงจะใชอ้กัษรผสมตวัเลขกรณีเช่นน้ี

หมายเลขตวัน้ีก็จะเร่ิมตน้จาก “A1” จะเรียงลาํดบัไปถึง “A8” แลว้เป็น “B1” และ

เรียงลาํดบัต่อไปถึง “B8” และเรียงเช่นน้ีต่อไปจนครบจาํนวนทั้งหมดสําหรับทางเดิน

นั้น  

อาคารพื้นท่ี 

BLDG/AREA 

ตอน 

SECTION 

ช่อง 

SEGMENT 

ชั้น 

LEVEL 

ทางเดิน 

AISLE 

ช่วง 

COLUMN 

02 4 13 08 B 7 

แผนภูมแิสดงความหมายของรหัสตําแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนย่อย 



• การเรียงตําแหน่งเก็บในการเลือกสินค้าออกจ่าย การเรียงสินคา้ในตาํแหน่งเก็บอีก

ทางหน่ึง เม่ือเปล่ียนหมายเลขประจาํทางเดินนั้นเก็บอยูส่าํหรับทางเดินแรกท่ีจะเลือก

หยิบสินคา้นั้น จะเรียงลาํดบัจากตาํแหน่งสูงเม่ือสุดทางเดินนั้นแลว้ก็วกเขา้สู่อีกทาง

หน่ึง ทางเดินท่ีสองน้ีจะเรียงยอ้นกลบัจากตาํแหน่งท่ีมีหมายเลขสูงไปสู่ตาํแหน่งท่ีมี

หมายเลขตํ่าดว้ยวิธีน้ีจะทาํให้เกิดการเลือกสินคา้ออกจ่ายแบบงูเล้ือย ทางเดินใดท่ีไม่มี

สินคา้จะตอ้งเลือกออกจ่ายในคราวนั้นก็จะขา้มไป ขอ้ดีของวิธีเลือกออกจ่ายแบบน้ีก็

คือประหยดัเวลาและแรงงาน 

• การแสดงหมายเลขประจําตําแหน่ง รหสัตาํแหน่งเกบ็สินคา้เป็นส่วนยอ่ยตามท่ีกล่าว

มาน้ีจาํเป็นตอ้งทาํหมายเลขประจาํทางเดินไวท่ี้พ้ืนคลงั ทางเขา้ของทางเดินไวท่ี้ทางเขา้

ของทางเดินนั้นหมายเลขประจาํช่วงอาจแสดงไวท่ี้พ้ืนดา้นหนา้ก่ึงกลางของแต่ละช่วง

ของอุปกรณ์ช่วยเกบ็รักษาหรือแสดงไวต้รงก่ึงกลางดา้นบนของแต่ละช่วงกไ็ด ้



5.   ตัวเลขตําแหน่งที่แปด เป็นอกัษรประจาํชั้นอุปกรณ์ช่วยในการเก็บรักษาในช่วงนั้นๆ 

เร่ิมต้นด้วยอกัษร “A” จากชั้นล่างของอุปกรณ์ช่วยในการเก็บรักษาช่วงนั้ นและ

เรียงลาํดบัอกัษรต่อไปจนครบทุกชั้น 

6.   ตัวเลขตําแหน่งที่เก้า เป็นหมายเลขประจาํช่วงของชั้นภายในอุปกรณ์ช่วยในการเก็บ

รักษานั้นตวัเลขน้ีจะเรียงลาํดบัจากซ้ายไปขวาจนครบทุกช่องภายในชั้นเก็บรักษาแต่ละ

ช่วง 

อาคารพื้นท่ี 

BLDG/AREA 

ตอน 

SECTION 

ช่อง 

SEGMENT 

ชั้น 

LEVEL 

ทางเดิน 

AISLE 

ช่วง 

COLUMN 

02 4 13 08 B 7 

แผนภูมแิสดงความหมายของรหัสตําแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนย่อย 



• การกาํหนดตาํแหน่งเกบ็ตามขนาด ตาํแหน่งท่ีเกบ็รักษาเป็นส่วนยอ่ยทั้งปวงซ่ึงเป็นตู ้

ท่ีมีช่องเก็บเป็นชั้นและชั้นวางสินคา้ ตอ้งมีเคร่ืองหมายบอกให้ทราบว่าเป็นขนาดใด

ปริมาตรของเน้ือท่ีเก็บรักษาท่ีตอ้งการ เป็นปัจจยัหลกัในการท่ีจะกาํหนดตาํแหน่งเก็บ

ให้เหมาะสมโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงสามารถกระทาํไดโ้ดยการจดัให้ท่ีมีการเก็บบตัร

ตาํแหน่งเก็บรักษาท่ีว่างอยู่ โดยแยกบัตรตามขนาดของจุดของตาํแหน่งเก็บเม่ือมี

ตาํแหน่งเก็บไดว้่างลงจะตอ้งจัดทาํสําเนาตาํแหน่งเก็บนั้นไปจัดเก็บไวใ้นท่ีจัดเก็บ

ตาํแหน่งว่าง เม่ือสินคา้เขา้มาใหม่ก็กาํหนดปริมาตรว่าจะตอ้งใชต้าํแหน่งความจุใด 

แลว้นาํบตัรเกบ็ตาํแหน่งนั้นๆ 

• ป้ายประจําตําแหน่ง พ้ืนท่ีเก็บรักษาจํานวนย่อยจะต้องมีป้ายสินค้าย่อยประจํา

ตาํแหน่งเก็บป้ายน้ี จะตอ้งมีรายการ หมายเลขประจาํสินคา้ ช่ือสินคา้ หน่วยนบัในการ

จ่ายและรายการอ่ืนๆ ท่ีเห็นว่าเป็นขอ้มูลเฉพาะซ่ึงจาํเป็นตอ้งบอกให้รู้เก่ียวกบัสินคา้

นั้นโดยทัว่ไปป้ายสินคา้ยอ่ยน้ีจะตอ้งมีทุกตาํแหน่งเกบ็สาํหรับตูช้ั้นและชั้นกล่องสินคา้ 



ทีเ่กบ็บัตรบันทกึตาํแหน่งสินค้า (Storage Location File) 

           ในการดาํเนินงานตามปกติท่ีเป็นกิจการขนาดเลก็ตาํแหน่งเก็บสินคา้ตอ้งมีการ

บนัทึกลงในบตัรบนัทึกและรวมไวใ้นท่ีเก็บรวมอยูท่ี่สํานกังานในคลงัสินคา้นั้น และ

จัดให้มีพนักงานรับผิดชอบในการดาํเนินงานเก่ียวกบักาํหนดตาํแหน่งเก็บสินคา้ท่ี

รับเขา้มาใหม่และจดัให้มีบตัรบนัทึกเก็บสินคา้นั้นเม่ือจะทาํการเลือกสินคา้ออกจ่าย

พนกังานควบคุมตาํแหน่งเกบ็กจ็ะคน้หาบตัรประจาํตาํแหน่งเกบ็สินคา้นั้นจากท่ีจดัเกบ็

รวมแลว้นาํออกมาบนัทึกรหัสตาํแหน่งลงไปในเอกสารเลือกออกจ่ายเพ่ือให้พนกังาน

ผูรั้บผิดชอบในการนาํสินคา้ออกจ่าย ไปนาํสินคา้ตามตาํแหน่งท่ีกาํหนดออกมาทาํการ

บนัทึกตาํแหน่งเก็บ และการบนัทึกรวมไวใ้นท่ีจดัเก็บน้ีอาจกระทาํดว้ยมือหรือดว้ย

คอมพิวเตอร์กไ็ด ้



การกาํหนดตําแหน่งเกบ็รักษาด้วยระบบคอมพวิเตอร์ 

           ในระบบซอฟต์แวร์จะใชใ้นการรับ การจดัเก็บ การหยิบสินคา้ และการจดัส่ง
จากแต่ละตาํแหน่งจดัเกบ็ในคลงัสินคา้ ทาํเลท่ีตั้ง การติดตั้งซอฟตแ์วร์ ส่วนมากจะเร่ิม
จากการติดตั้งหมายเลขของคลงัสินคา้ เจา้ของคลงัสินคา้ เลขหมายใบสั่งซ้ือ เลขหมาย
การปล่อยสินคา้ เลขหมายผูข้ายปัจจยัการผลิต วนัท่ีรับและจ่ายท่ีอยูโ่ดยละเอียด ฉะนั้น
ก่อนติดตั้งซอฟตแ์วร์ควรไดจ้ดัการรวบรวมขอ้มูลใหส้มบูรณ์  

           การกาํหนดตาํแหน่งจดัเก็บสินคา้ท่ีนิยมใชอ้าจจะเป็นตวัเลข (Numeric) หรือ
ทั้งตวัเลข และตวัอกัษร (Alphanumeric) สําหรับประเทศไทยท่ีง่ายท่ีสุดคือใชร้หัส 
GS1 – 13 ท่ีเป็นตวัเลขอยา่งเดียวโดยสามารถกาํหนดทางเดินรถ (Aisle) ช่วงการ
จดัเก็บ (Bay) ระดบัช่อง (Level) ช่องจดัเก็บในตูจ้ดัเก็บหรือชั้นวางสินคา้ (Slot 
Location) เพ่ือประสิทธิภาพในการดาํเนินงานคลงัสินคา้ควรศึกษาการใชอุ้ปกรณ์การ
ป้อนขอ้มูลเพิ่มเติม แทนการป้อนขอ้มูลดว้ยคียบ์อร์ด 



 ทีเ่กบ็บัตรบันทกึตําแหน่งสินค้า 

  (Storage Location File) 

หมายเลขประจาํ

สินค้า 

หน่วยนับในการ

จ่าย 

ช่ือสินค้า 

ข้อมูลอ้างอิง 

ตาํแหน่งเก็บเป็น

ส่วนย่อย 

ตาํแหน่งเก็บเป็น

ส่วนใหญ่ 

ตาํแหน่งเก็บเป็น

ส่วนใหญ่ 

รูปที ่1 แบบฟอร์มบตัรบนัทกึตําแหน่งเกบ็สินค้า รูป ที ่2 ทีเ่กบ็รวมบตัรบนัทกึตําแหน่งเกบ็ 






การกาํหนดตาํแหน่งเกบ็รักษาด้วยระบบคอมพวิเตอร์ 

รูปที ่1 การตั้งค่าในซอฟต์แวร์ก่อนใช้งาน 











รูปที ่3 การกาํหนดตําแหน่งจัดเกบ็ 






รูปที ่4 การใช้อุปกรณ์ระบบบาร์โค้ด 






ตวัอยา่ง 






แบบฝึกหัดหลงัเรียน หน่วยที ่4 

1.   Locator Card หมายถึงอะไร 

      1) บัตรบันทกึตาํแหน่งช้ันวางสินค้า   2) บัตรบันทกึตาํแหน่งเกบ็สินค้า 

      3) บัตรบอกตาํแหน่งของพนักงาน    4) บัตรระบุหมายเหตุของตวัสินค้า  

      5) บัตรระบุช่วงแถวของช้ันเกบ็สินค้า 

 

2 ในการดาํรงรักษาข่าวสารเจ้าหน้าทีจ่ะต้องบันทึกตาํแหน่ง เกบ็สินค้าที ่   

        เป็นปัจจุบันลงในทีใ่ด 

     1)  เอกสารหรือบัตรบันทกึ      2)  คอมพวิเตอร์   3)  สมุดบันทกึ                                                          

     4)  ป้ายระบุตาํแหน่งสินค้า 5)  ใบจ่ายสินค้า 

 



3. บัตรบันทกึตาํแหน่งเกบ็สินค้า การดาํรงรักษาข่าวสารที่ทนัสมยั จัดอยู่ใน

การควบคุมระบบใด 

         1)  ระบบระบุช้ันวางสินค้า                       2)  ระบบบริการเส้นทางการขนส่ง 

         3)  ระบบการเคลือ่นย้ายขนถ่ายสินค้า      4)   ระบบบอกตาํแหน่งเกบ็ 

         5)  ระบบการจัดการสินค้าคงคลงั 

 

4       ตาํแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนใหญ่ มช่ืีอทางภาษาองักฤษว่าอย่างไร 

 1) Bulk Storage Location   2)  Big Store Located 

 3) Big Storage Location      4)  Bulk Storager Located 

 5)  Big Store Location 

 



  5.    เกณฑ์ในการเผือ่ระยะข้างเคยีงการเกบ็รักษาสําหรับคลงัสินค้าน้ัน มีระยะ 

         เผือ่ข้างเคยีงเท่าใด 

         1)  5 cm        2)  20 cm  3) 10 cm        4)  25 cm 5)  15 cm 

 

6.   การกาํหนดตําแหน่งเกบ็รักษาเป็นส่วนใหญ่ มีหลกัเกณฑ์ที่สําคญัอยู่กีป่ระการ 

         1)  6 ประการ       2)  3 ประการ   3) ประการ     4)  2 ประการ      5) 4 ประการ 

 

7.    การกาํหนดโครงสร้างรหัสตําแหน่งเกบ็ มีตัวเลขและอกัษรรวมกนั ทั้งหมดกีห่ลกั 

        1) 10 หลกั            2) 7 หลกั             3)  9 หลกั       4)  6 หลกั 5)  8 หลกั 

 

8.     ระบบบอกตําแหน่งเกบ็มีความสําคญัอย่างไร 

        1) ทําให้จัดเกบ็สินค้าได้สวยงาม      2) ทําให้เข้าถึงสินค้าได้สะดวกรวดเร็วที่สุด 

        3) ทําให้การขนย้ายง่ายขึน้                 4) ทําให้สินค้าถูกจัดเป็นระเบียบ 

        5) ทําให้ลดปัญหาการชนกนัของรถยก 



9. ข้อดขีองวธีิเลอืกออกจ่ายแบบงูเลือ้ย คอือะไร 

 1) ประหยดัต้นทุนในการผลติ           2)  ประหยดัเวลาและแรงงาน 

 3) ประหยดัค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานตดัจ่าย     

 4)  ประหยดัพืน้ทีใ่นการเกบ็รักษา 5) ประหยดัเช้ือเพลงิรถยกสินค้า 

 
10. ทีเ่กบ็บันทกึตาํแหน่งสินค้ามช่ืีอภาษาองักฤษว่าอย่างไร  
  1) Storage Location File     2) Storage Located File 

 3) Storage Location Fill        4) Storage Location Fire     

 5) Store Located File 



เฉลยแบบฝึกหัดก่อน-หลงัเรียน หน่วยที ่ 4 

 1 2) 

 2 1) 

 3 4) 

 4 1) 

 5 3) 

 6 4) 

 7 3) 

 8 2) 

 9 2) 

 10 1) 





ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



วทิยาลัยเทคโนโลยีอรรถวทิย์พณิชยการ 

Attawit Commercial Technology College 



เนือ้หาสาระ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

Attawit Commercial Technology College 

 - ปัจจัยในการวางแผนคลงัสินค้า 

 - ปัจจัยทีใ่ช้ประเมินพืน้ทีใ่นการจัดเกบ็ 

 - การใช้ประโยชน์คลงัสินค้า 

 - ปัจจัยพจิารณาในการคาํนวณความต้องการเนือ้ที ่

 - การพฒันาข้อมูลสําหรับใช้ในการคาํนวณความต้องการเนือ้ที ่

 - ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการคาํนวณความต้องการเนือ้ที่ 

 



  

 

 - ทราบปัจจัยในการวางแผนคลงัสินค้า 

 - ทราบปัจจัยทีใ่ช้ประเมินพืน้ทีใ่นการจัดเกบ็ 

 - เข้าใจการใช้ประโยชน์คลงัสินค้า 

 - ทราบปัจจัยพจิารณาในการคาํนความต้องการเนือ้ที ่

 - สามารถพฒันาในการคาํนวณความต้องการเนือ้ที ่

 - สามารถรวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการคาํนวณความต้องการเนือ้ที ่

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

Attawit Commercial Technology College 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 



หน้าหลกั 
แบบฝึกหัดก่อนเรียน 

บทเรียน 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

ตวัอย่าง 



แบบฝึกหัดก่อนเรียน หน่วยที ่5 

1. ปัจจุบันค่าก่อสร้างคลงัสินค้าคดิราคาค่าก่อสร้างเป็นตารางเมตรละเท่าไร 
  1) 10,000 บาท   2) 15,000 บาท 
  3) 20,000 บาท   4) 25,000 บาท 
  5) 30,000 บาท 

 

2. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการวางแผนการจัดกจิกรรมหลกัคลงัสินค้า 
  1) การรับสินค้า    2) การบรรจุสินค้า 
  3) การจัดเกบ็ส่วนใหญ่   4) การจ่ายสินค้า 
  5) การหยบิสินค้าตามคําส่ังซ้ือ 

 



3. ปัจจัยที่ใช้ในการพจิารณาการคาํนวณความต้องการเนือ้ที่คอืข้อใด 

 1) อายุของคลงัสินค้าที่ต้องการ 

 2) ลกัษณะเฉพาะของส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเกบ็รักษา 

 3) เทคโนโลยกีารจัดเกบ็ การเคลือ่นย้าย 

 4) ข้อจํากดัทางด้านการลงทุน 

 5) ลกัษณะของสินค้า 

 

4. การพฒันาข้อมูลสําหรับใช้ในการคาํนวณความต้องการเนือ้ที่จะต้องม ี

องค์ประกอบใดบ้าง 

 1) ปริมาณสินค้าที่เกบ็รักษา 

 2) ลกัษณะเฉพาะสินค้า 

 3) การคาํนวณหาพืน้ที่เป็นตารางเมตร 

 4) ขดีความสามารถของเคร่ืองมอืยกขน 

 5) ถูกทุกข้อ 
 



5. ทางเดนิระหว่างตู้เกบ็สินค้าเป็นส่วนย่อยควรมีความกว้างระหว่างช่องขนสินค้ากีเ่มตร 

    1) 0.60 ถึง  1.00 เมตร  2) 0.65 ถึง  1.00 เมตร 

 3) 0.70 ถึง 1.00 เมตร  4) 0.75 ถึง  1.00 เมตร 

 5) 0.80 ถึง  1.20 เมตร 

 

6. คลงัสินค้าเป็นอาคารช้ันเดยีวควรจัดสรรเป็นพืน้ที่คลงัสินค้าสุทธิไม่ตํ่ากว่าร้อยละ

เท่าไหร่ ของเนือ้ทีท่ั้งหมด 

 1) 50   2) 65   3) 70   4) 75   5) 80   

 

7. คลงัสินค้าทีเ่ป็นอาคารหลายช้ันควรจัดเป็นพืน้ที่คลงัสินค้าสุทธิไม่ตํา่กว่าร้อยละเท่าไหร่

ของเนือ้ทีท่ั้งหมด 

 1) 45  2) 50  3) 65  4) 70  5) 85 

 



8. เกณฑ์การกาํหนดเนือ้ทีค่ลงัสินค้าสุทธิ เป็นอาคารหลายช้ันมลีกัษณะอย่างไร 

 1) จัดสรรเป็นพืน้ทีค่ลงัสินค้าสุทธิไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของเนือ้ทีท่ั้งหมด 

 2) จัดสรรเป็นพืน้ทีค่ลงัสินค้าสุทธิไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของเนือ้ทีท่ั้งหมด 

 3) จัดสรรเป็นพืน้ทีค่ลงัสินค้าสุทธิไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของเนือ้ทีท่ั้งหมด 

 4) จัดสรรเป็นพืน้ทีค่ลงัสินค้าสุทธิไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของเนือ้ทีท่ั้งหมด 

 5.) จัดสรรเป็นพืน้ทีค่ลงัสินค้าสุทธิไม่ตํา่กว่าร้อยละ 20 ของเนือ้ทีท่ั้งหมด 

 

9. เกณฑ์การใช้ประโยชน์คลงัสินค้าสุทธิ อย่างมปีระสิทธิผล ควรจัดสรรอย่างไร 

 1) มสิีนค้าเกบ็อยู่ร้อย 85 ถือว่าคลงัสินค้าสุทธิ น้ัน “ เตม็ ” 

 2) มสิีนค้าเกบ็อยู่ร้อย 70 ถือว่าคลงัสินค้าสุทธิ น้ัน “ เตม็ ” 

 3) มสิีนค้าเกบ็อยู่ร้อย 90 ถือว่าคลงัสินค้าสุทธิ น้ัน “ เตม็ ” 

 4) มสิีนค้าเกบ็อยู่ร้อย 40 ถือว่าคลงัสินค้าสุทธิ น้ัน “ เตม็ ” 

 5) มสิีนค้าเกบ็อยู่ร้อย 30 ถือว่าคลงัสินค้าสุทธิ น้ัน “ เตม็ ” 

 



10. เนือ้ที่สภาพรังผึง้ในคลังสนิค้าส่วนใหญ่มีเนือ้ที่เกบ็สนิค้า ไม่เกนิเท่าใด 
 1) ไม่เกนิร้อยละ 5 ของเนือ้ที่ ที่มีสนิค้าเกบ็อยู่ 
 2) ไม่เกนิร้อยละ 10 ของเนือ้ที่ ที่มีสนิค้าเกบ็อยู่ 
 3) ไม่เกนิร้อยละ 50 ของเนือ้ที่ ที่มีสนิค้าเกบ็อยู่ 
 4) ไม่จาํกัดเนือ้ที่ 
 5) จัดเกบ็ได้ปริมาณไม่มาก 

 



ปัจจัยในการวางแผนคลงัสินค้า (Warehouse planning factors) 

 ก่อนท่ีจะควบคุมการดาํเนินงานในคลงัสินคา้ตอ้งมองท่ีปัจจยัหลกัซ่ึงใชใ้นการกาํหนดการวางแผนในแต่ละระยะ ซ่ึง

มีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ต้นทุน (Cost) ในการจดัการโลจิสติกส์พบวา่ร้อยละ 44 เป็นค่าใชจ่้ายของคลงัสินคา้ซ่ึงแปรตามสภาพ 

อุตสาหกรรม ประเภทสินคา้ ปริมาณของพ้ืนท่ี ท่ีใชใ้นแต่ละรายการสินคา้ ลกัษณะการเคล่ือนยา้ยการจดัเกบ็สินคา้  

ความต้องการในการเกบ็ ซ่ึงกระทบต่อตน้ทุนทั้งสิน  พบวา่ ตน้ทุนของคลงัสินคา้สามารถแบ่งเป็นดงัน้ี 

       

      พ้ืนท่ี     42 % 

 แรงงาน  48  % 

 อุปกรณ์  10  % 

 

42% 

48% 

10% 

องค์ประกอบของต้นทุน 

พ่ืนท่ี 

แรงงาน 

อปุกรณ์ 



 เน้ือท่ีเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ในการกระจายสินคา้และระบบโลจิสติกส์ จากรูป จะเห็นวา่ตน้ทุน

คลงัสินคา้โดยพื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 42   แรงงานร้อยละ 48 และค่าอุปกรณ์ต่างๆ ร้อยละ 10 ฉะนั้นเน้ือท่ีใน

การคลงัสินคา้จาํเป็นตอ้งไดรั้บการแบ่งสรรอยา่งระมดัระวงั การคาํนวณความตอ้งการเน้ือท่ีอยา่งไม่

ระมดัระวงัยอ่มนาํไปสู่การใชป้ระโยชน์ ซ่ึงทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดอยา่งไม่มีประสิทธิผลทาํให้

ประหยดัตน้ทุนค่าก่อสร้าง เพราะปัจจุบนัค่าก่อสร้างคลงัสินคา้มีราคาสูงมากกวา่ 10,000 บาทต่อตาราง

เมตร และเกิดการสูญเสีย หรือขาดแคลนเน้ือท่ีข้ึนในคลงัสินคา้นั้น การคาํนวณพื้นท่ีเกบ็รักษาเป็นความ

ตอ้งการในการเกบ็รักษาสินคา้ซ่ึงจะรับเขา้มาใหม่ทุกขณะ ซ่ึงตน้ทุนจริงจะแปรผนัตามประเภทธุรกิจ

ผลกระทบทางธุรกิจ อุปสงค ์และสินคา้  

 

   

 ปัจจยัท่ีตอ้งคาํนึงในการประเมินเม่ือตอ้งการวางแผนคลงัสินคา้ใน 4 กิจกรรมหลกั ซ่ึงประกอบดว้ย 

 1. การรับสินคา้  

 2. การจดัเกบ็ส่วนใหญ่   

      3. การหยบิสินคา้ตามคาํสัง่ซ้ือ   

      4. การจ่ายสินคา้    

 

 

 

ปัจจยัท่ีใชป้ระเมินพื้นท่ีในการจดัเกบ็ 



  ก่อนการวางแผนในการควบคุมคลงัสินค้า ต้องมกีารประเมนิกจิกรรมต่างๆ 

เพือ่ให้สามารถพจิารณาพืน้ทีใ่นการจัดเกบ็ได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงประกอบด้วยรายต่อไปนี ้

 

   

   

1. ประเภทของผลิตภณัฑ ์และตวัอยา่ง เช่น สินคา้แช่แขง็ สินคา้แช่เยน็ สินคา้

อุณหภมิูหอ้งและสินคา้ท่ีเป็นของเหลว 

  2. วธีิการบรรจุสินคา้ เช่น กล่อง ถุง พาเลท ถุงขนาดใหญ่ และ

เป็นช้ิน  

  3. ระดบัขนาดกิจกรรมคลงัสินคา้ เช่น ปริมาณสินคา้รับเขา้ 

ปริมาณสินคา้จ่ายออกระดบัสตอ็คท่ีจดัเกบ็ และขอบเขตของรายการสินคา้ 

  4. คุณลกัษณะของสินคา้ เช่น ขนาด นํ้าหนกั ความคลา้ยคลึง 

และลกัษณะสินคา้ท่ีเป็นอนัตราย 

 



วตัถุอนัตราย 

 หมายถึง สารเคมี ส่ิงของ วตัถุหรือวสัดุๆ ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อสุขภาพ และความ

ปลอดภยัของคน สัตว ์ทรัพยสิ์น หรือส่ิงแวดลอ้มระหวา่งทาํการจดัเกบ็การควบคุม

คลงัสินคา้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตอ้งใหค้วามสนใจทั้งวตัถุดิบและสินคา้ทุกตวั ซ่ึง

ตอ้งการในการเกบ็รักษาไวใ้นคลงัสินคา้ผูค้วบคุมสินคา้ในคลงัสินคา้ตอ้งทราบวา่ 

ธรรมชาติสินคา้แต่ละตวัท่ีดูแลอยูมี่ลกัษณะอยา่งไร รายละเอียดต่อไปน้ีเป็น

ประเภทและคุณสมบติัของวตัถุดิบและสินคา้ 

   

 



 

 

สญัลกัษณ์ วสัด ุหรือสนิค้า 
 

ประเภทท่ี1 วตัถรุะเบิด (Explosives) หมายถงึ ของแข็ง หรือ

ของเหลว หรือสารผสมท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมีด้วยตนเอง ทําให้

เกิดก๊าซท่ีมีความดนัและความร้อนอยา่งรวดเร็วก่อให้เกิดการระเบิด

สร้างความเสียหายแก่บริเวณโดยรอบได้ 

1.1 สารหรือส่ิงของท่ีก่อให้เกิดอนัตรายจากการระเบิดรุนแรงทนัทีทนัใด

ทัง้หมด 

1.2 สารหรือส่ิงของท่ีมีอนัตรายจากการระเบิดแตกกระจายแต่ไมมี่ระเบิด

ทนัทีทนัใดทัง้หมด 

1.3 สารหรือส่ิงของท่ีท่ีมีอนัตรายต่อการเกิดเพลิงไหม้ และอาจมีอนัตราย

จากกการระเบิด แต่ไมร่ะเบิดทนัทีทนัใดทัง้หมด 

1.4 สารหรือส่ิงของท่ีไมแ่สดงความเป็นอนัตรายอยา่งเด่นชดัหากเกิดการ

ประทหุรือประทใุนระหว่างการจดัเก็บจะเกิดความเสียหายเฉพาะภาชนะ

บรรจ ุ

1.5 สารท่ีมีความไวต่อการระเบิด แต่หากมีการระเบิดจะมีอนัตรายจาก

การระเบิดทัง้หมด 

1.6 ส่ิงของท่ีไวต่อการระเบิดน้อยมาก และไมร่ะเบิดพร้อมกนัทัง้หมด 

1.7 วตัถรุะเบิดต้องแยกคลงัสินค้าเป็นเอกเทศมีชอ่งระบายอากาศท่ีผนงั

และมีวสัดปุ้องกนัเพ่ือกนัการกระแทกของอปุกรณ์ 

 



                   สญัลกัษณ์                             วสัด ุหรือสนิค้า 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทท่ี 2 ก๊าซ  ( Gases ) 
เป็น วตัถท่ีุอยูใ่นสภาพก๊าซอดัภายใต้ความดนั  หรือ ก๊าซท่ีผสมกบัตวัทํา

ละลาย ท่ีอดัภายใต้ความดนั บางชนิดสามารถทําให้ผู้ ท่ีสดูดมเกิดอาการ

ง่วงซมึ และบางชนิดเม่ือเผาไหม้จะทําให้เกิดพิษสงูขึน้  จงึได้มีการแบง่

ออกเป็น  3  ประเภทยอ่ย  คือ  

 

2.1 ก๊าซไวไฟ  เป็นก๊าซท่ีตดิไฟได้ง่ายเม่ือได้รับความร้อน หรือมีเปลวไฟ   

สามารถตดิไฟได้ร้อยละ 12 ขึน้ไปเม่ือผสมกบัอากาศโดยไมคํ่านงึถึงความ

เข้มขนัต่ําสดุของการผสม       

 

2.2 ก๊าซไมต่ดิไฟไมเ่ป็นพิษ ภายใต้ความดนั หมายถึงก๊าซท่ีขณะจดัเก็บมี

ความดนัไมน้่อยกวา่ 280 กิโลปาสกาลท่ีอณุหภมูิ 20 องศาเซลเซียล   
 

2.3 ก๊าซพิษ  เป็นก๊าซท่ีเม่ือสดูดม หรือหายใจเข้าไปจะเป็นอนัตรายตอ่

สขุภาพและอาจทําให้เสียชีวิตได้  ก๊าซพิษหลายชนิดมีคณุสมบตัท่ีิเป็น

อนัตรายได้หลายอยา่ง  ดงันัน้หีบหอ่หรือภาชนะบรรจจุะมีฉลากระบุ

เคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์ความเป็น อนัตราย 

 



                         สญัลกัษณ์                            วสัด ุหรือสนิค้า 

   

 

ประเภทท่ี3 ของเหลวไวไฟ  

หมายถึง ของเหลวหรือสารมีสารแขวนลอยผสมซึง่มีจดุ

วาบไฟไม่เกิน 60.5 องศาเซลเซียส กรณีทดสอบด้วยถ้วย

ปิดหรือไม่เกิน 65.6 องศาเซลเซียสกรณีทดสอบด้วยถ้วย

เปิด ของเหลวนัน้ และสารหรือสิ่งของท่ีทําให้อณุหภมิูจน

เป็นของเหลวขณะทําการจดัเก็บซึง่เกิดไอระเหยไวไฟ ท่ี

อณุหภมิูเท่ากบัหรือมากกวา่จดุวาบไฟของเหลวนัน้ และ

สารหรือสิ่งของท่ีทําให้อณุหภมิูจนเป็นของเหลวขณะทํา

การจดั ต้องทําหลมุดกัประกายไฟ อาคารสร้างด้วยวสัดุ

ทนไฟ ติดระบบสปริงเกลอร์แยกคลงัอิสระ  
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ประเภทท่ี 4 ของแข็งไวไฟ  สารท่ีมีความเสี่ยงต่อการลกุไหม้ได้เอง 

และสารท่ีสมัผสักบันํา้แล้วทําให้เกิดก๊าซไวไฟ   
4.1 ของแข็งไวไฟ หมายถึง ของแข็งท่ีระหว่างทําการจดัเก็บและ

ขนสง่สามารถท่ีจะติดไฟง่าย หรืออาจทําให้เกิดการลกุไหม้ขึน้ได้จาก

เสียดสีสารหรือสารท่ีเก่ียวข้องท่ีมีคายความร้อนท่ีรุนแรงและให้รวมถึง

วตัถรุะเบดิท่ีถลูดความไวต่อการระเบดิซึง่อาจระเบดิได้ถ้าหากไมทํ่า

ให้เจือจางเพียงพอ  
 
4.2  สารท่ีสมัผสักบันํา้แล้วทําให้เกิดก๊าซไวไฟ หมายถึง สารท่ีทํา

ปฏิกิริยากบันํา้ แล้วมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการติดไฟได้เอง หรื 

อทําให้เกิดก๊าซไวไฟในปริมาณท่ีเป็นอนัตราย 
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 ประเภทท่ี 5 วตัถอุอกซิไดซ์และวตัถอุินทรีย์เปอร์ออกไซด์  
แยกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ  

5.1 วตัถอุอกซิไดซ์  หมายถึงวตัถท่ีุสามารถให้ออกซิเจนออกมาโดยท่ี

วตัถนีุไ้มจํ่าเป็นต้องเกิดการ เผาไหม้หรือเป็นวตัถท่ีุทําให้เกิด

ขบวนการ oxidationในลกัษณะท่ีคล้ายกนัทําให้เพ่ิมความเสี่ยง

ต่อการเกิดไฟไหม้ต่อวตัถ ุอ่ืนท่ีวางไว้ใกล้เคียง  และมีความรุนแรง

ยิ่งขึน้ 

 

5.2 วตัถอุินทรีย์เปอร์ออกไซด์ วตัถนีุไ้มเ่สถียรสามารถสลายตวัให้

ความร้อนรวดเร็วได้ด้วยตวัเองและอาจมี คณุสมบตัิอย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี ้

 -  แนวโน้มท่ีจะระเบดิสลายตวั  

-  เผาไหม้อย่างรวดเร็ว  

  ไวต่อการกระแทก หรือการเสียดสี 

-  ทําปฏิกิริยากบัสารอ่ืนก่อให้เกิดอนัตรายได้ 

 -  เป็นอนัตรายต่อตา 
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ประเภทท่ี  6   วตัถมีุพิษและวตัถตุิดเชือ้   

แยกเป็น  2   ประเภทย่อย  คือ  

 6.1 วตัถมีุพิษ   วตัถเุหลา่นีอ้าจทําให้เสียชีวิตหรือทําให้เกิดการ

เจ็บป่วยอย่างรุนแรงเม่ือ เข้าสูร่่างกายโดยสมัผสักบัผวิหนงั หรือ

หายใจ หรือกลืนกินเข้าไป วตัถมีุพิษเกือบทกุชนิดจะให้ก๊าซพิษ เม่ือ

ถกูเผาไหม้หรือได้รับความร้อนก็เกิดการสลายตวัและบางชนิดนัน้

นอกจากจะ มีพิษแล้ว ยงัมีคณุสมบตัิ ท่ีเป็นอนัตรายอ่ืนๆอีกด้วย  

 

6.2 วตัถตุิดเชือ้  เป็นวตัถท่ีุมีเชือ้จลุนิทรีย์  อนัเป็นสาเหตท่ีุทําให้เกิด

โรคในมนษุย์และสตัว์ โดยมีข้อสงัเกต 2 ประการคือประการ ท่ี 1 

จลุนิทรีย์และสิง่มีชีวิตท่ีเปลีย่นแปลงทางพนัธุกรรมแล้วไมเ่ป็นไปตาม

คํา จํากดัความของวตัถปุระเภท 6.2 ควรจะจดัให้อยู่ในประเภทท่ี 9

ประการท่ี 2 พิษของจลุนิทรีย์  ท่ีไมเ่ป็น หรือมีสารติดเชือ้ควรพิจารณา

ให้อยู่ในประเภท 6.1 กําหนดตาม UN. 3172 ซึง่เป็น Toxin ท่ี
สกดัจากสิง่มีชีวิต 
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ประเภทท่ี  7   วตัถกุมัมนัตรังส ี

หมาย ถึง  วตัถท่ีุสลายตวัแล้วให้รังสีออกมามากกว่า 

0.002 ไมโครคิวรีตอ่ นํา้หนกัของวตัถนุัน้  รังสีนีม้องไม่เห็น

ด้วยตาเปลา่เราสามารถรับรังสีได้ทัง้ภายในและภายนอก

ร่าง กาย  เช่น เม่ืออยู่ในบริเวณท่ีใกล้วตัถกุมัมนัตรังสีและ

ได้สมัผสักบัรังสีท่ีออกมา หรือการรับประทานอาหารท่ี

ปนเปือ้นของสารรังสีเข้าไป คณุสมบติัของวตัถุ

กมัมนัตรังสีมี 2 ลกัษณะ คือ- ให้ความร้อนและทําให้เกิด

อนัตรายอย่างรุนแรง- สามารถแตกตวัให้ไอโซโทป

ไอโซโทปเหลา่นีอ้ยู่ จดัเป็นวตัถกุมัมนัตรังสี เช่น เรเดียม, 

ยเูรเนียม เป็นต้น 
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 ประเภทท่ี   8  วตัถกุดักร่อน  เป็น วตัถท่ีุมีคณุสมบติั

โดยทัว่ไปแล้วสามารถทําลายเนือ้เย่ือของสิ่งมีชีวิตได้ ทัง้ท่ี

ให้ความรุนแรงและไม่มีความรุนแรง ดงันัน้วตัถใุนประเภท 

8 หากร่ัวไหลออกจากภาชนะบรรจ ุอาจทําลายสินค้าหรือ

สารเคมีท่ีวางไว้ไกล้เคียงได้ วตัถกุดักร่อน บางชนิดมีไอ

ระเหยท่ีทําให้เกิดความระคายเคืองตอ่จมกูและตา 
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 ประเภทท่ี   9  วตัถอุนัตรายตา่งๆท่ีอยู่นอกเหนือจาก

ทัง้ 8 ประเภทข้างต้น  หมาย ถึง   วตัถแุละสิ่งของท่ีมี

ความเป็นอนัตราย   ซึง่ไม่จดัอยู่ในประเภทท่ี 1 ถึง

ประเภทท่ี 8  และให้รวมถึงสารท่ีมีอณุหภมิูไม่ต่ํากวา่ 

100 องศาเซลเซียสในสภาพของเหลว หรือมีอณุหภมิู

ไม่ต่ํากวา่ 240   องศาเซลเซียสในสภาพของแข็ง 
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ประเภทท่ี 1 สินค้าประเภทแม่เหลก็   การจดัเก็บต้อง

แยกจากอปุกรณ์มาตรวดัต่างๆ ระบบแถบแม่เหลก็ 
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ประเภทท่ี 2 สินค้าแตกหกั    ต้องจดัเก็บ มดัอย่างดี 

มีป้ายเตือน และมีวสัดปุ้องกนัการกระแทก เช่น รอง

ด้วยโฟม บฟุองนํา้ รวมถึงยดึสินค้าไม่ให้มีการ

สัน่สะเทือน 
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ประเภทท่ี 3 สินค้าท่ีสญูสลายได้   สินค้าประเภทท่ี

ต้องมัน่ใจวา่นําเข้ามาก่อนต้องนําออกก่อน ต้องมีการ

หมนุเวียน พิจารณาเง่ือนไขในการจดัเก็บเป็นการ

พิเศษและมีอปุกรณ์ สําหรับ ยืดอายสุินค้า เป็นสินค้า

ประเภท ผกั ผลไม้ อาหารสด 
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 ประเภทท่ี 4 สินค้ามีชีวิต   เป็นสินค้ามีชีวิต 

ต้องระมดัระวงัเร่ืองการบรรทกุการให้อาหาร 

นํา้ ความตนั การตกใจ อายขุองสินค้า 
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 ประเภทท่ี 5 สินค้าอ่ืนๆ 

5.1  สินค้าท่ีเก่ียวข้องกบัความชืน้ ต้องควบคมุอณุหภมิู

และความชืน้ 

5.2  สินค้าผกูร่อน ต้องบรรจใุนตู้ พิเศษ อณุหภมิูห้องปกติ 

ต้องแยกออกจากกนัตา่งหาก 

5.3  สินค้าเป็นพิเศษ ต้องสวมชดุป้องกนั และแยกออก

จากอาหาร การจดัเก็บเป็นพิเศษประต ูชัน้ 2 

5.4  สินค้าเป็นพิษตอ่ระบบประสาท ซึง่จะทําให้ไม่เป็นท่ี

ชอบและทําให้เกิดความไม่สงบในอตุสาหกรรม 

5.5  สินค้าปฎิกริยา ต้องมีการห่อหุ้มป้องกนัอย่างดี 

5.6  สินค้าหลอมละลายท่ีอณุภมิูต่ํา ต้องเก็บไว้ในท่ีพิเศษ

หลีกเลี่ยงการมีความร้อน ใต้พืน้บริเวณสินค้าเก็บอยู่ 

 



  3. การใช้ประโยชน์คลงัสินค้า (Warehouse Utilization) 

      เม่ือพิจารณาปัจจยัต่างๆ ในการตดัสินใจและใหพิ้จารณาวา่การใชค้ลงัสินคา้เดิม หรือคลงัสินคา้ใหม่ 

การใชค้ลงัสินคา้ตอ้งปรับปรุงอะไรบา้ง เพ่ือใหส้ามารถรองรับระดบัสินคา้ และกิจกรรมในคลงัสินคา้

ได ้โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

  3.1 การพจิารณาโดยต้องการคลงัสินค้าใหม่ ตอ้งพิจารณาในปัจจยัต่อไปน้ี 

  - อายขุองคลงัสินคา้ท่ีตอ้งการ 

  - ลกัษณะการพยาการณ์ทางธุรกิจในกรณีท่ีมากกวา่ช่วงอายคุลงัสินคา้ท่ีไดว้างไว ้

  - เทคโนโลยกีารจดัเกบ็ การเคล่ือนยา้ย และการดาํเนินงาน 

  - ขอ้จาํกดัทางดา้นการลงทุน 

  3.2 การพจิารณาใช้คลงัสินค้าเดมิ ให้สอดคล้องกบัความต้องการ ตอ้งทบทวนกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

  - การปรับปรุงการดาํเนินงานท่ีเดิม  เพ่ือทาํใหบ้รรลุประโยชน์ดา้นตน้ทุนและการบริการ 

 ยดึอายคุลงัสินคา้ใหย้าวข้ึน 

  - ความพึงพอใจจากการเปล่ียนแปลงในกรณีท่ีคลงัสินคา้เกบ็สินคา้ 

      ท่ีไม่เป็นไปตามลกัษณะทางธุรกิจท่ีกาํหนด 

   - ใชป้ระโยชน์ทางเทคโนโลยท่ีีไดมี้การพฒันา และปรับปรุงเรียบร้อยแลว้มองภาพรวมของขอ้จาํกดัท่ีมีอยู่

ทั้งหมดในปัจจุบนั 

 



   

  4. ปัจจัยพจิารณาในการคาํนวณความต้องการเนือ้ที ่

 การพฒันาระเบียบปฏิบติัในการคาํนวณความตอ้งการเน้ือท่ีเกบ็รักษานั้นมีปัจจยัท่ีจะตอ้งพิจารณา 

อยูห่ลายประการดว้ยกนั  ปัจจยัเหล่าน้ีจะตอ้งรับการเอาใจใส่ในลกัษณะท่ีจะตอ้งสามารถนาํมาปรับใช ้

ใหอ้ยา่งเหมาะสมกบั ขั้นตอนทั้งปวงเก่ียวกบัการคาํนวณความตอ้งการเน้ือท่ีในลกัษณะท่ีตอ้งการหรือ 

เรียกวา่ปัจจยัการครอบครองพื้นท่ี  ไดแ้ก่ 

  - ปริมาณของสินคา้ท่ีเกบ็รักษา 

  - ลกัษณะเฉพาะของส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเกบ็รักษา 

  - ขีดความสามารถของเคร่ืองมือยกขน 

  - ลกัษณะเฉพาะสินคา้ 

  - เน้ือท่ีซ่ึงจดัแบ่งไวส้าํหรับกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจากสินคา้ 

  - จาํนวนร้อยละของเน้ือท่ีเกบ็รักษาสุทธิท่ีมีสินคา้เกบ็อยูแ่ลว้ 

   

 



 4.1 ปริมาณของสินค้าทีเ่กบ็รักษา   สินคา้ท่ีจะตอ้งเกบ็รักษาเป็นส่ิงท่ีตอ้งการนาํมาพิจารณาก่อน 

ปัจจยัอ่ืนทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัปริมาณสินคา้น้ี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงข้ึนลง

ตามธรรมชาติของสินคา้ท่ีเกบ็รักษา อนัเป็นผลใหเ้กิดความผนัแปร 

 

 4.2 ลกัษณะเฉพาะของส่ิงอาํนวยในการเกบ็รักษา เน่ืองจากเน้ือท่ีเกบ็รักษาจะไดรั้บการพิจารณา 

การใชง้านอยา่งเตม็ท่ีทั้งแนวตั้ง และแนวราบลกัษณะเฉพาะส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเกบ็รักษา 

จึงตอ้งไดรั้บการประเมินอยา่งใกลชิ้ด ขอ้จาํกดัในการกองสินคา้ท่ีมีอยูอ่นัเน่ืองมาจากรูปร่างของ 

อาคารคลงัสินคา้จะตอ้งไดรั้บพิจารณาอยา่งแน่นอน 



 

  4.3  ขีดความสามารถของเคร่ืองมือยกขน ถึงแมล้กัษณะของอาคารกดี็มี
ลกัษณะของสินคา้ท่ีจะทาํการเกบ็รักษานั้นกดี็อาํนวยใหส้ามารถเกบ็รักษาไดสู้ง
ตามท่ีตอ้งการแต่ปัจจยัเหล่าน้ีจะมีผลทาํใหล้ดตน้ทุนมากกวา่ 3 เท่า เวน้เสียแต่วา่
เคร่ืองมือยกขนท่ีมีใชอ้ยูใ่นคลงัสินคา้นั้นมีความสามารถในการยกสูงไดอ้ยา่ง
สมดุลกบัระบบชั้นวางสินคา้ และปัจจยัอ่ืนท่ีจะใชเ้น้ือท่ีทางตั้งของคลงัสินคา้ได้
อยา่งมีประสิทธิผลมากท่ีสุด ดงันั้นขีดความสามารถในเคร่ืองมือยกขนเป็นปัจจยั
ตอ้งพิจารณาอยา่งสาํคญัอีกประการหน่ึง 

 

  



4.4 ลกัษณะเฉพาะของสินค้า  การท่ีสภาพของคลงัสินคา้มีช่วงเพดานสูง คือมีเน้ือ

ท่ีในแนวทางตั้งสามารถเกบ็สินคา้ไดสู้งนั้นเป็นเพียงองคป์ระกอบหน่ึงในการ

กาํหนดสูงสินคา้นั้นซ่ึงลกัษณะโดยเฉพาะของสินคา้ท่ีตอ้งทาํการจดัเกบ็รักษา 

รวมทั้งลกัษณะบรรจุภณัฑสิ์นคา้นั้นนั้นเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีมีส่วนในการ

กาํหนดความสูงของการเกบ็ การจดัเกบ็นิยมแบ่งสินคา้เป็นกลุ่มเช่น การวางบน

พาเลท การบรรจุกล่อง การวางซอ้นกนับนชั้นวางสินคา้ 



  4.5 เนือ้ทีซ่ึ่งจัดแบ่งไว้สําหรับกจิกรรมอืน่นอกเหนือจากการเกบ็สินค้า 
นอกเหนือจากเน้ือท่ีเกบ็รักษาสุทธิหรือเน้ือท่ีจดัสรรไวโ้ดยเฉพาะสาํหรับการเกบ็รักษา
สินคา้องคป์ระกอบอ่ืนๆท่ีเป็นกิจกรรมตอ้งใชเ้น้ือท่ีดว้ย 

 

  4.6 จํานวนร้อยละของเนือ้ทีเ่กบ็รักษาสุทธิทีม่สิีนค้าเกบ็อยู่ มีปัจจยัหลายประการ
ท่ีเป็นอุปสรรค ท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใชเ้น้ือท่ีเกบ็รักษาสุทธิ เพ่ือเกบ็รักษาสินคา้ในพ้ืนท่ี
อยา่งสมบูรณ์แบบ ไดปั้จจยัท่ีนบัวา่สาํคญัมากท่ีสุดสองประการไดแ้ก่ 

 

  - ความจาํเป็นท่ีตอ้งมีช่องวา่งภายในกองสินคา้ ในการปฎิบติังานเกบ็รักษาสินคา้
นั้นยอ่มจาํเป็น และส่ิงสมควรท่ีจะตอ้งมีช่องวา่งขา้งเคียง ระหวา่งกระบะหรือหีบบรรจุ
สินคา้ท่ีจดัวางไวใ้นพ้ืนท่ีเกบ็รักษา 

  - สภาพรังผึ้ง แมจ้ะไดมี้แผนงานล่วงหนา้ในการขจดัปัญหาสภาพรังผึ้ง ภายใน
พ้ืนท่ีเกบ็รักษาเพียงใดกต็ามกย็งัจะคงมีสภาพเช่นน้ีข้ึนจนได ้โดยในท่ีน้ีซ่ึงไม่อาจวาง
กองสินคา้นั้นไดเ้ตม็ความสูง 



  5. การพฒันาข้อมูลสําหรับใช้ในการคํานวณความต้องการเนือ้ที ่

  เน้ือท่ีคลงัสินคา้หมายรวมถึง ทั้งแนวตั้งและแนวราบ ดงันั้นการคาํนวนความ

ตอ้งการเน้ือท่ีจึงตอ้งใชล้กูบาศกเ์มตรแทนท่ีจะใชต้ารางเมตรเป็นตวัแปรเบ้ืองตน้ในการ

สัมพนัธ์สินคา้เขา้กบัเน้ือท่ี ในการพนัธ์สินคา้เขา้กบัเน้ือท่ี ในการพฒันาขอ้มูลเพ่ือ

สนบัสนุนการคาํนวณความตอ้งการเน้ือท่ีจะตอ้งนาํส่ิงต่างเขา้มาใช ้ดงัต่อไปน้ี 

 

  - ความสูงของการกองสินคา้โดยเฉล่ีย 

  - การคาํนวณหาพ้ืนท่ีเป็นตารางเมตร 

  - การคาํนวณหาเน้ือท่ีลกูบาศกเ์มตร 

  - มูลค่าของสินคา้เป็นจาํนวนเงิน 

  - พ้ืนท่ีเกบ็รักษาเป็นส่วนยอ่ย 



   5.1 ความสูงของการกองสินค้า  มข้ีอพจิารณา ดงัต่อไปนี ้

 

  - เพ่ือท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์สินคา้เขา้กบัเน้ือท่ีคลงัสินคา้จะตอ้งกาํหนดความสูง

สินคา้ จะสามารถกองไดต้ามลกัษณะเฉพาะของส่ิงอาํนวยความสะดวกและของสินคา้

ประเภทนั้น 

  - จาํเป็นท่ีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการเกบ็รักษาอยูใ่นคลงัสินคา้นั้นเพ่ือใหท้ราบความสูง

ของการเกบ็รักษาท่ีสามารถยอมรับได ้และสามารถบรรลุถึงไดเ้พ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์

อยา่งพอใจจากการสาํรวจเช่นน้ี 

  - การแยกสินคา้ออกเป็นประเภทหรือเป็นจาํพวกของลกัษณะเฉพาะของสินคา้

ดงักล่าวน้ีควรจาํแนกยอ่ยลงไปอยา่งพอเพียงในอนัท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นความสูงของการ

กองโดยเฉล่ียท่ีมีความคงท่ี 



  5.2 การคาํนวณหาพืน้ที่คลงัสินค้า  คือ การใชป้ระโยชน์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัใน

การเกบ็สินคา้ท่ีมีอยู ่ในกรณีท่ีใชค้วามสูงในการคลงัสินคา้ยงัไม่เตม็ท่ีตามความสามารถ

ท่ีพึ่งใหท้าํได ้ตอ้งคาํนวณหาตารางเมตรของพ้ืนท่ีคลงัสินคา้วางอยู ่ซ่ึงส่วนเกินเพ่ือ

สะทอ้นใหเ้ห็นจาํนวนตารางเมตรสุทธิท่ีแทจ้ริงของพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ท่ีตอ้งการสาํหรับ

จดัเกบ็สินคา้นั้น 

 

 

  5.3 การคาํนวณหาปริมาตรคลงัสินค้า เม่ือทราบเน้ือท่ีแนวราบและแนวตั้งของ

กองสินคา้ในทางตั้งตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ผลคูณของพ้ืนท่ีคลงัสินคา้เป็นตารางเมตร

ทั้งหมดกบัความสูงของการกองสินคา้ (เมตร) จะเท่ากบัเน้ือท่ีคลงัสินคา้เป็นลูกบาศก์

เมตร  

 

 



   

  5.4 มูลค่าของสินค้าเป็นจํานวนเงิน  ตามสูตรต่าง ๆ สาํหรับการคาํนวณ

ความตอ้งการเน้ือท่ีคลงัสินคา้นั้น ปริมาณของสินคา้นบัวา่เป็นตวัประกอบท่ี

สาํคญัอนัดบัแรกเสมอบนมูลฐานของการเปล่ียนแปลงปริมาณสินคา้เป็น

ปริมาณสินคา้เป็นปริมาณเน้ือท่ีท่ีตอ้งการ ซ่ึงมีความถูกตอ้งและสามารถ

ยอมรับได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับสินคา้ท่ีรับเขา้มาและจ่ายออกไป การ

ทราบถึงขอ้มูลของสินคา้รวมทั้งหมด 



  5.5 ปริมาตรของมูลค่าสินค้าทีรั่บเข้าและจ่ายออก ในกรณีท่ีทราบปริมาตรสินคา้ท่ีรับเขา้มาหรือ
จ่ายออกไปอยา่งถูกตอ้งแน่นอนแทนท่ีจะใชว้ธีิการคาํนวณ และคลงัสินคา้โดยอาศยัมูลค่าเป็นจาํนวน
เงินของสินคา้ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้กอ็าจใชข้อ้มูลปริมาตรเช่นวา่น้ีในการคาํนวณความตอ้งการเน้ือท่ี
คลงัสินคา้ไดด้งัต่อไปน้ี 

 การรับสินค้า 

  สญัลกัษณ์ 

  CI = ปริมาตรของสินคา้ท่ีกาํลงัจะรับเขา้มา  

  H  =ความสูงของคลงัสินคา้ในทางตั้งซ่ึงสินคา้ท่ีกาํลงัจะรับเขา้มานั้นกองได ้ 

  S = ตารางเมตรของคลงัสินคา้ท่ีตอ้งการเพื่อจดัเกบ็สินคา้เขา้  

 การจ่ายสินค้าออกไป 

  สญัลกัษณ์ 

  CO = ปริมาตรของสินคา้ท่ีกาํลงัจะจ่ายออกไป 

  H  =ความสูงของคลงัสินคา้ในทางตั้งซ่ึงสินคา้ท่ีกาํลงัจะส่งออกไปนั้นกองอยู ่

  S  =ตารางเมตรเกบ็รักษาท่ีจะไดคื้น 

  

 



  5.6 พืน้ทีค่ลงัสินค้าเป็นส่วนย่อย การคาํนวณความตอ้งการของเน้ือท่ีคลงัสินคา้

สาํหรับการจดัตั้งของเน้ือท่ีคลงัสินคา้เป็นส่วนยอ่ย มีปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

  - จาํนวนรายการสินคา้ท่ีจะตอ้งคลงัสินคา้ซ่ึงจะสะทอ้นใหท้ราบถึง จาํนวนของ
ช่องท่ีเกบ็ทีตอ้งการในการจดัวางสินแต่ละรายการ 

  - ขนาดของช่องเกบ็ ซ่ึงวดัขนาดจากดา้นนอก 

  - ความสูงซ่ึงช่วงของตูเ้กบ็สินคา้จะตั้งข้ึน 

     



  5.7 เนือ้ทีใ่ช้สําหรับสนับสนุนการคลงัสินค้า เป็นท่ีเห็นไดช้ดัวา่ไม่สามารถจะใช้

พ้ืนท่ีทั้งหมดท่ีคลงัสินคา้ในการจดัเกบ็สินคา้ไดอ้ยา่งไรกต็ามการแบ่งเอาเน้ือท่ีท่ีใชใ้น

การจดัเกบ็สินคา้อยา่งแทจ้ริงมาเป็นพื้นท่ีสาํหรับงานสนบัสนุนของการคลงัสินคา้นั้น

ควรใหมี้แต่นอ้ยท่ีสุดโดยการยดึถือหลกัการปฏิบติัในการเกบ็สินคา้อยา่งมัน่คงปัจจยัท่ี

ตอ้งปฏิบติัในการคาํนวณความตอ้งการเน้ือท่ีสาํหรับ 

 

  กจิกรรมสนับสนุนการเกบ็สินค้ามดีังต่อไปนี ้

  1. ทางเดนิหลกั การจดัวางแผนผงัพ้ืนท่ีคลงัสินคา้อยา่งเหมาะสม 

  2.  งานสนับสนุนการคลงัสินค้า ความตอ้งการเน้ือท่ีสาํหรับงานสนบัสนุนการ

คลงัสินคา้ 

 



   

 6. ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัการคาํนวณความต้องการเนือ้ที ่  

 การคาํนวณความตอ้งการเน้ือท่ีคลงัสินคา้ โดยทัว่ไปนั้นนอกจากขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือใชใ้นการคาํนวณดงักล่าวขา้งตน้ ยงัมีขอ้มูลท่ีสาํคญั
บางประการท่ีจะตอ้งพิจารณาประกอบดว้ย ดงัต่อไปน้ี 

 1. เกณฑ์กาํหนดเนือ้ที่คลงัสินค้าสุทธิ 

 2. เกณฑ์การใช้ประโยชน์เนือ้ที่คลงัสินค้าสุทธิ  

 3. เกณฑ์กาํหนดขนาดทางเดนิ 

    4. เกณฑ์การกาํหนดขนาดพาเลทเพือ่คาํนวณพืน้ที่ใช้งานและเนือ้ที่ว่าง 



ตวัอย่าง 






แบบฝึกหัดหลงัเรียน หน่วยที ่5 

1. ปัจจุบันค่าก่อสร้างคลงัสินค้าคดิราคาค่าก่อสร้างเป็นตารางเมตรละเท่าไร 
  1) 10,000 บาท   2) 15,000 บาท 
  3) 20,000 บาท   4) 25,000 บาท 
  5) 30,000 บาท 

 
2. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการวางแผนการจัดกจิกรรมหลักคลังสนิค้า 
  1) การรับสนิค้า    2) การบรรจุสนิค้า 
  3) การจัดเกบ็ส่วนใหญ่   4) การจ่ายสนิค้า 
  5) การหยบิสนิค้าตามคาํส่ังซือ้ 

 



3. ปัจจัยที่ใช้ในการพจิารณาการคาํนวณความต้องการเนือ้ที่คือข้อใด 
 1) อายุของคลังสินค้าที่ต้องการ 
 2) ลักษณะเฉพาะของสิ่งอาํนวยความสะดวกในการเกบ็รักษา 
 3) เทคโนโลยีการจัดเกบ็ การเคล่ือนย้าย 
 4) ข้อจาํกัดทางด้านการลงทุน 
 5) ลักษณะของสินค้า 

 

4. การพฒันาข้อมูลสาํหรับใช้ในการคาํนวณความต้องการเนือ้ที่จะต้องมี 

องค์ประกอบใดบ้าง 
 1) ปริมาณสินค้าที่เกบ็รักษา 
 2) ลักษณะเฉพาะสินค้า 
 3) การคาํนวณหาพืน้ที่เป็นตารางเมตร 
 4) ขีดความสามารถของเคร่ืองมือยกขน 
 5) ถูกทุกข้อ 

 



5. ทางเดนิระหว่างตู้เกบ็สินค้าเป็นส่วนย่อยควรมีความกว้างระหว่างช่องขนสินค้ากีเ่มตร 

    1) 0.60 ถึง  1.00 เมตร  2) 0.65 ถึง  1.00 เมตร 

 3) 0.70 ถึง 1.00 เมตร  4) 0.75 ถึง  1.00 เมตร 

 5) 0.80 ถึง  1.20 เมตร 

 

6. คลงัสินค้าเป็นอาคารช้ันเดยีวควรจัดสรรเป็นพืน้ที่คลงัสินค้าสุทธิไม่ตํ่ากว่าร้อยละ

เท่าไหร่ ของเนือ้ทีท่ั้งหมด 

 1)   50      2)  65   

 3)  70      4)  75    5)  80   

 

7. คลงัสินค้าทีเ่ป็นอาคารหลายช้ันควรจัดเป็นพืน้ที่คลงัสินค้าสุทธิไม่ตํา่กว่าร้อยละเท่าไหร่

ของเนือ้ทีท่ั้งหมด 

 1) 45  2) 50  3) 65  4) 70  5) 85 

 



8. เกณฑ์การกาํหนดเนือ้ทีค่ลงัสินค้าสุทธิ เป็นอาคารหลายช้ันมลีกัษณะอย่างไร 

 1) จัดสรรเป็นพืน้ทีค่ลงัสินค้าสุทธิไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของเนือ้ทีท่ั้งหมด 

 2) จัดสรรเป็นพืน้ทีค่ลงัสินค้าสุทธิไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของเนือ้ทีท่ั้งหมด 

 3) จัดสรรเป็นพืน้ทีค่ลงัสินค้าสุทธิไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของเนือ้ทีท่ั้งหมด 

 4) จัดสรรเป็นพืน้ทีค่ลงัสินค้าสุทธิไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของเนือ้ทีท่ั้งหมด 

 5.) จัดสรรเป็นพืน้ทีค่ลงัสินค้าสุทธิไม่ตํา่กว่าร้อยละ 20 ของเนือ้ทีท่ั้งหมด 

 

9. เกณฑ์การใช้ประโยชน์คลงัสินค้าสุทธิ อย่างมปีระสิทธิผล ควรจัดสรรอย่างไร 

 1) มสิีนค้าเกบ็อยู่ร้อย 85 ถือว่าคลงัสินค้าสุทธิ น้ัน “ เตม็ ” 

 2) มสิีนค้าเกบ็อยู่ร้อย 70 ถือว่าคลงัสินค้าสุทธิ น้ัน “ เตม็ ” 

 3) มสิีนค้าเกบ็อยู่ร้อย 90 ถือว่าคลงัสินค้าสุทธิ น้ัน “ เตม็ ” 

 4) มสิีนค้าเกบ็อยู่ร้อย 40 ถือว่าคลงัสินค้าสุทธิ น้ัน “ เตม็ ” 

 5) มสิีนค้าเกบ็อยู่ร้อย 30 ถือว่าคลงัสินค้าสุทธิ น้ัน “ เตม็ ” 

 



10. เนือ้ที่สภาพรังผึง้ในคลังสนิค้าส่วนใหญ่มีเนือ้ที่เกบ็สนิค้า ไม่เกนิเท่าใด 
 1) ไม่เกนิร้อยละ 5 ของเนือ้ที่ ที่มีสนิค้าเกบ็อยู่ 
 2) ไม่เกนิร้อยละ 10 ของเนือ้ที่ ที่มีสนิค้าเกบ็อยู่ 
 3) ไม่เกนิร้อยละ 50 ของเนือ้ที่ ที่มีสนิค้าเกบ็อยู่ 
 4) ไม่จาํกัดเนือ้ที่ 
 5) จัดเกบ็ได้ปริมาณไม่มาก 

 



เฉลยแบบฝึกหัดก่อน-หลงัเรียน หน่วยที ่5 

 1.  1) 

 2.  2) 

 3.  2) 

 4.  3) 
5.  4) 

 6.  3) 

 7.  3) 

 8.  2) 

 9.  1) 

 



The End 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



หน่วยที ่6 

พืน้ทีค่ลงัสินค้าและการวางแผนผงัอาคาร 
Warehouse Space and Layout Planning 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณิชยการ 

Attawit Commercial Technology College 



เนือ้หาสาระ 1 กาํหนดจาํนวนตาํแหน่งการจัดเกบ็ที่ต้องการ 

2 กาํหนดชุดของการจัดเกบ็พืน้ฐาน 

3 คาํนวณความต้องการของพืน้ที่ 

4 

5 

6 

7 

พืน้ที่คลังสนิค้า และการวางแผนผังบริเวณ 

วางแผนพืน้ที่สาํหรับการรับและการจัดส่ง 

วางแผนพืน้ที่สาํหรับกจิกรรมจัดเกบ็ 

วางแผนผังบริเวณคลังสนิค้า 



 
วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 • สามารถกาํหนดจาํนวนตาํแหน่งการจัดเกบ็ที่ต้องการ 
• สามารถกาํหนดชุดของการจัดเกบ็พืน้ฐาน 
• สามารถคาํนวณความต้องการของพืน้ที่ 
• เข้าใจพืน้ที่คลังสินค้า และการวางแผนผังบริเวณ 
• สามารถวางแผนพืน้ที่สาํหรับการรับและการจัดส่ง 
• สามารถวางแผนพืน้ที่สาํหรับกจิกรรมจัดเกบ็ 
• สามารถวางแผนผังบริเวณคลังสินค้า 

 



หน้าหลัก 

 

แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

แบบฝึกหัดก่อนเรียน 

บทเรียน 

 

     ตัวอย่าง 



แบบฝึกหัดก่อนเรียน หน่วยที ่6 

1.พืน้ทีค่ลงัสินค้าและการวางแผนผงัอาคารมีคาํศัพท์ภาษาองักฤษว่าอย่างไร 

 1)Fixed or Random Positioning 

 2) Warehouse Space and Layout Planning 

 3) Aisle Width 

 4)Calculation Space Requirement 

 5)Cycle Stock 

 
 

2.ช่องทางเดนิรถเพือ่เกบ็สินค้า (Aisle Width)   ความกว้างของช่องทางเดนิรถต้องบวกเพิม่เติม

จากทีผู้่ขายรถโฟร์ค ลฟิท์กาํหนดกีเ่ซนตเิมตร 

 1) 10  2)  20   3)  30  4) 40  5) 50 



3.  ข้อใดไม่ใช่การวดัความสูงของชุดจัดเกบ็ 

 1)  พจิารณาความลกึของคาน   2)  พจิารณาความสูงของพาเลทหรือบรรจุภัณฑ์ 

 3)  วดัความสูงของสินค้า    4) ระยะช่องว่างความสูงเพือ่ให้สินค้าสอดเข้าไป 

 5)  พจิารณาความกว้างของช่องทางเดนิ 

 
 

4.  Calculation Space Requirement มคีวามหมายว่าอย่างไร 

 1) แนวกว้างของพืน้ทีจ่ัดเกบ็   2)  ความสูงของพืน้ทีจ่ัดเกบ็ 

 3) การคาํนวณความต้องการของพืน้ที ่ 4)  พืน้ทีค่ลงัสินค้า และการวางแผนผงับริเวณ 

 5)การวางแผนพืน้ทีสํ่าหรับการรับ และการจัดส่ง 



5. ข้อใดบอกวัตถุประสงค์ของการวางผังบริเวณคลังสนิค้าได้ถูกต้อง 
 1)  ช่วยในการลดต้นทุน  2)  การใช้พืน้ที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 3)  มีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 4)  อุปกรณ์ยกมีประสทิธิภาพน้อย 
 5)  คลังสนิค้ารองรับสนิค้าได้ในจาํนวนจาํกัด 

 
 

   6.  แนวคดิพาเรโตข้อมูลของสนิค้า ที่แบ่งข้อมูลออกเป็น3 กลุ่มคือแนวความคดิในข้อใด 
 1)  แนวคดิสนิค้าคล้ายกัน   2)  แนวคดิสนิค้าแบ่งตามขนาด   

 3)  แนวคดิความนิยมของสนิค้า  4)  แนวคดิแบ่งตามลักษณะของสนิค้า 
 5)  แนวคดิการใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ 



7.  การระบุวสัดุทีจ่ัดเกบ็ ต้องพจิารณาข้อมูลชนิดสินค้าทีเ่ข้า และออกจากคลงัสินค้า โดย   

     ใช้ข้อมูลใดบ้าง 

 1.)  ปริมาณการใช้ตลอดเวลาของแต่ละชนิด 2) ค่าต้นทุนค่าสาธารณูปโภคค่าพลงังาน 

 3.)  ค่ายอมรับได้ของสภาพรังผึง้  4.)  ค่ายอมรับได้ ของความกว้างทางเดนิรถยกสินค้า 

 5.)  พจิารณาจาการจัดเรียงสินค้า ABC 

 

  
 

8.  การเลอืกแนวทางการจัดเกบ็ ได้แก่แนวทางใด 

 1.)  การจัดเกบ็สินค้าแบบ ABC     2.)  การจัดเกบ็แบบรังผึง้ 

 3.)  การจัดเกบ็แบบกาํหนดช่องจัดเกบ็สินค้าตายตวั 4) การจัดเกบ็แบบFi-Foเข้าก่อนออก 

 5.)  การจัดเกบ็แบบกาํหนดช่องจัดเกบ็สินค้าแบบสุ่ม 



9.  เทคนิคการคาดคะเนโดยใช้ประสบการณ์คาดคะเนจากทีใ่ด 

 1.)  จํานวนแต่ละช่วงเวลาในการขึน้ลงสินค้า 

 2.) จํานวนท่าขึน้ลงสินค้าในคลงัสินค้าเก่า 

 3.)  จํานวนรถยนต์ทีเ่ข้ามาส่งสินค้า     

 4.)  จํานวนท่าขึน้ลงสินค้า 

 5.)  จํานวนการใช้ช่องบริการขึน้ลงสินค้า 

 
 

10.  พืน้ทีห่ลงัท่าลงคลงัสินค้าในขนาดและรุ่นที่ใช้ปกติควรมีพืน้ที่โดยระยะประมาณกีเ่มตร 

 1.)  1-3 เมตร     2.)  2-3เมตร 

 3.)  5-6 เมตร     4.)  7-8 เมตร 

 5.)  9-10 เมตร 
 



9 เมตร 

10,000 ตารางเมตร 

10,000 พาเลท 

ไม่ได้วางแผนระยะยาว ไม่เข้าใจวิธีการออกแบบโครงสร้าง 

ไม่เข้าใจการเลือกใช้อุปกรณ์ในการจัดเก็บ ไม่รู้หลักว่าต้องการเกบ็สนิค้ามากน้อยเพียงใด 



20 เมตร 

2,700 ตารางเมตร 

8,000 พาเลท 

พจิารณา 10 ปีข้างหน้าพบว่าต้องการจดัเกบ็สูงถงึ 13,000 พาเลท 

สามารถขยายการจัดเก็บในพืน้ที่บริเวณนี ้

ได้สูงสุดถึง 17,000 พาเลท 



• สมมติฐานในการขายสนิค้าหรือปริมาณสนิค้าตอ่ปีคือ 52,000ชิน้ ปกติใน 1 ปี มี52 สปัดาห์
การหมนุเวียนสตอ็กมี 4 รอบตอ่ปี ให้หาเวลาท่ีใช้จดัเก็บสตอ็กเฉล่ีย และจํานวนสต๊อกท่ี

จดัเก็บตอ่รอบ 



– ช่องทางเดนิรถเพ่ือเกบ็สนิค้า ในกรณีที่เป็นการจัดเกบ็แบบพาเลทต้อง

คาํนึงถงึช่องทางเดนิรถ และมีวงเลีย้วรถเพ่ือไม่ให้กระทบต่อสนิค้า 



ฉะนัน้จาํนวนชุดของการจัดเกบ็ = 13,000  =  6,500  ชุดจัดเกบ็ 
                                                  2 











 

5. การวางแผนพืน้ทีสํ่าหรับการรับ และการจัดส่ง 

 5.1 กาํหนดวสัดุทีไ่ด้รับและได้จดัส่ง 

 โดยตอ้งศึกษาขอ้มูลวสัดุท่ีไดรั้บเขา้ และไดจ้ดัส่งออกจากศูนยถึ์งความถ่ีในการรับ 

และจ่าย 

  5.2 การกาํหนดความถีข่องกจิกรรม 

 ความถ่ีของรายการสินคา้ท่ีไดรั้บ และไดจ้ดัส่งตอ้งการกาํหนดความถ่ีของกิจกรรม 

ซ่ึงตอ้งใชข้อ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 5.3 การกาํหนดความต้องการท่าขึน้ลงสินค้า 

 ต้องพิจารณาชนิดของรถยนต์จาํนวนท่าขึน้ลงสินค้า  

 



  

 - เทคนิคการคาดคะเน โดยใช้ประสบการณ์จากการคาดคะเน  

 -การวเิคราะห์ แถวคอย  ใช้เทคนิคแถวคอย  

 -การจาํลองสถานการณ์  เป็นเทคนิคทีแ่นะนําให้ใช้ เน่ืองจากเป็นการใช้

ข้อมูลทางสถติเิข้าสู้การลองโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

    -การกําหนดท่าขึ้นลงสินค้า  ในขั้นตอนที่  3 หลังจากกําหนดความ

ต้องการท่าแล้วจาํเป็นต้องตดิตั้งปัจจุบันมีท่าหลายชนิด   



5.3.3  การกาํหนดท่าขึน้ลงสินค้า 
 



5.4 ค่ายอมรับได้สําหรับการหลบหลกีในคลงัสินค้า 

1 ความต้องการพืน้ทีช่านพกั  

2 ความต้องการพืน้ท่าเกีย่วกบัท่า 



6. การวางแผนพืน้ที่สาํหรับกิจกรรมจัดเก็บ 

  
 การวางแผนพืน้ที่จัดเก็บส่วนมากมักไม่พอดีกับความต้องการ มากบ้างน้อยบ้าง 

ถ้าพืน้ที่น้อย จะส่งผลต่อการดําเนินงาน คือ สต็อกขาดมือ ทางเดินเกิดคอขวดไม่สามารถ

เข้าถึงวสัดุทีเ่กบ็รักษา  ปัญหาด้านความปลอดภัย และผลผลติตํ่า ฯลฯ   

ฉะน้ัน ควรมีการวางแผนการจัดเก็บอย่างระมัดระวัง โดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซ่ึงมี

วธีิการประเมนิความต้องการพืน้ที่การจัดเกบ็ ดงันี ้



1. การระบวุสัดท่ีุจดัเก็บ 

2. เลือกแนวทางการจดัเกบ็ 

3.ความตอ้งการพื้นท่ีสาํหรับแต่ละทางเลือก

ของวิธีการจดัเกบ็ 



A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

A 

A 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

ช่องทางเดนิรถฟอร์คลฟิท์  

ไม่มสีภาพรังผึง้ 

ช่องทางเดนิรถฟอร์คลฟิท์ 

รังผึง้ในแนวราบ 

รูปที ่6.7 สภาพรังผึง้ในแนวราบ 

ผนงั ผนงั 



ฝ้าเพดาน ฝ้าเพดาน 

A A A A 

A A A A 
ผนงั 

A 

A 

A 

พื้น   

ไม่มีสภาพรังผึ้ง 

พื้น 

รังผึ้งในแนวตั้ง 

รูปท่ี 6.8 สภาพรังผึ้งในแนวตั้ง 



จากรูปท่ี 6.8 สภาพในรังผึ้งในแนวตั้งพบวา่สินคา้ A สามารถจดัเกบ็ไดเ้ตม็ท่ี 4 ความ

ลึก 2 ความสูงและสภาพรังผึ้งพบวา่เก็บเพียง 3 พาเลท ทาํให้มีสภาพรังผึ้งร้อยละ63.5 

ตวัอยา่งค่ายอมรับไดข้องสภาพรังผึ้ง แสดงในตารางท่ี 6.8 

ตารางท่ี 6.8 

ค่ายอมรับไดข้องสภาพรังผึ้ง 

 

ทางเลอืก ค่ายอมรับได้ของการไม่เกดิสภาพรังผึง้

ในการจัดเกบ็ (%) 

Bulk Storage 75 

Drive-In Rack 75 

Flow Rack 90 

Single-Deep 
Selective Rack 

100 





1. การสร้างทางเลอืกของผงับริเวณคลงัสินค้า 

 สามารถรองรับการไหลของวสัดุที่ผ่านเข้ามาและออกจากคลงัสินค้า 

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

การวางผงับริเวณคลงัสินค้าม ีขั้นตอนดงัต่อไปนี ้

 -   หาตาํแหน่งทีเ่ป็นอุปสรรคตายตวั 

 -   กาํหนดตาํแหน่งทีรั่บ และจัดส่งตายตวั 



2. การประเมินผลทางเลอืกการวางผงับริเวณ  
  ขอ้กาํหนดของแนวคิดของการวางผงับริเวณดงัน้ี 

 แนวคดิความนิยมของสินค้า 

     จะใชแ้นวคิดพาเรโตโดยขอ้มูลขอ้สินคา้  โดยแบบขอ้มูลออกเป็น 

3 กลุ่ม คือ  A B และ C 

       -  มูลค่าสินคา้ ร้อยล่ะ 85 จากรายการสินคา้เพียงร้อยล่ะ 15 ของชนิดสินคา้ 
เรียกวา่กกลุ่ม A  

  - มูลค่าสินคา้  ร้อยละ 10 มาจากรายการสินคา้ร้อยละ 30 ของชนิดสินคา้ 
เรียกวา่สินคา้กลุ่ม B 

 - มูลค่าสินคา้ร้อยละ 5 จากรายการสินคา้ ร้อยละ 55 ของชนิดสินคา้  

      เรียกวา่สินคา้กลุ่ม C 



แนวคดิสินค้าคล้ายกนั    

จะใชก้ารพิจารณาสินคา้ท่ีรับเขา้และจดัส่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัและอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 

แนวคิดสินคา้แบ่งตามขนาด     

ใหน้าํสินคา้ท่ีมีจาํนวนหนกัมาก จดัวางท่ีสะดวกหรือหยบิใชง้านไดง่้าย เน่ืองจากมีการเคล่ือนยา้ย

ลาํบาก จาํเป็นตอ้งลดระยะทางในการเคล่ือนยา้ยใหน้อ้ยท่ีสุด  

 

 



 แนวคดิแบ่งตามลกัษณะของสินค้า 

  เช่น สินค้าทีเ่น่าเสียง่ายจะมีวธีิการ

จดัเกบ็ยาก เพราะต้องพจิารณาอายุการ

จดัเกบ็ของสินค้าน้ัน จะมีวธิการจดัเกบ็ที่

แตกต่างกนัและควรใช้ให้เกดิประสิทธิผล

สูงสุด 

 แนวคดิการใช้ประโยชน์ของพืน้ที ่  

     

หลักการสงวนพ้ืนที ่

หลักการข้อจาํกัดในการใช้พื้นที ่

การเข้าถงึวัสดุ 

ความเป็นระเบียบ 



ตวัอยา่ง 






แบบฝึกหัดหลงัเรียน หน่วยที ่6 

1.พืน้ทีค่ลงัสินค้าและการวางแผนผงัอาคารมีคาํศัพท์ภาษาองักฤษว่าอย่างไร 

 1)Fixed or Random Positioning 

 2) Warehouse Space and Layout Planning 

 3) Aisle Width 

 4)Calculation Space Requirement 

 5)Cycle Stock 

 

2.ช่องทางเดนิรถเพือ่เกบ็สินค้า (Aisle Width)   ความกว้างของช่องทางเดนิรถต้องบวกเพิม่เติมจาก
ทีผู้่ขายรถโฟร์ค ลฟิท์กาํหนดกีเ่ซนตเิมตร 

 1) 10  2)  20   3)  30  4) 40  5) 50 
 



3.  ข้อใดไม่ใช่การวดัความสูงของชุดจัดเกบ็ 

 1)  พจิารณาความลกึของคาน   2)  พจิารณาความสูงของพาเลทหรือบรรจุภัณฑ์ 

 3)  วดัความสูงของสินค้า    4) ระยะช่องว่างความสูงเพือ่ให้สินค้าสอดเข้าไป 

 5)  พจิารณาความกว้างของช่องทางเดนิ 

 

4.  Calculation Space Requirement มคีวามหมายว่าอย่างไร 

 1) แนวกว้างของพืน้ทีจ่ัดเกบ็   2)  ความสูงของพืน้ทีจ่ัดเกบ็ 

 3) การคาํนวณความต้องการของพืน้ที ่ 4)  พืน้ทีค่ลงัสินค้า และการวางแผนผงับริเวณ 

 5) การวางแผนพืน้ทีสํ่าหรับการรับ และการจัดส่ง 
 



5. ข้อใดบอกวตัถุประสงค์ของการวางผงับริเวณคลงัสินค้าได้ถูกต้อง 

 1)  ช่วยในการลดต้นทุน    2)  การใช้พืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3)  มคีวามเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 4)  อุปกรณ์ยกมปีระสิทธิภาพน้อย 

 5)  คลงัสินค้ารองรับสินค้าได้ในจํานวนจํากดั 

 

6.  แนวคดิพาเรโตข้อมูลของสินค้า ทีแ่บ่งข้อมูลออกเป็น3 กลุ่มคอืแนวความคดิในข้อใด 

 1)  แนวคดิสินค้าคล้ายกนั   2)  แนวคดิสินค้าแบ่งตามขนาด   

 3)  แนวคดิความนิยมของสินค้า  4)  แนวคดิแบ่งตามลกัษณะของสินค้า 

 5)  แนวคดิการใช้ประโยชน์ของพืน้ที ่

 



7.  การระบุวสัดุทีจ่ัดเกบ็ ต้องพจิารณาข้อมูลชนิดสินค้าทีเ่ข้า และออกจากคลงัสินค้า โดย   

     ใช้ข้อมูลใดบ้าง 

 1.)  ปริมาณการใช้ตลอดเวลาของแต่ละชนิด 2) ค่าต้นทุนค่าสาธารณูปโภคค่าพลงังาน 

 3.)  ค่ายอมรับได้ของสภาพรังผึง้ 4.)  ค่ายอมรับได้ของความกว้างทางเดนิรถยกสินค้า 

 5.)  พจิารณาจาการจัดเรียงสินค้า ABC 

 

8.  การเลอืกแนวทางการจัดเกบ็ ได้แก่แนวทางใด 

 1.)  การจัดเกบ็สินค้าแบบ ABC   2.)  การจัดเกบ็แบบรังผึง้ 

 3.)  การจัดเกบ็แบบกาํหนดช่องจัดเกบ็สินค้าตายตวั 4) การจัดเกบ็แบบFi-Foเข้าก่อนออก 

 5.)  การจัดเกบ็แบบกาํหนดช่องจัดเกบ็สินค้าแบบสุ่ม 

  
 



9.  เทคนิคการคาดคะเนโดยใช้ประสบการณ์คาดคะเนจากทีใ่ด 

 1.)  จํานวนแต่ละช่วงเวลาในการขึน้ลงสินค้า 

 2.) จํานวนท่าขึน้ลงสินค้าในคลงัสินค้าเก่า 

 3.)  จํานวนรถยนต์ทีเ่ข้ามาส่งสินค้า      

 4.)  จํานวนท่าขึน้ลงสินค้า 

 5.)  จํานวนการใช้ช่องบริการขึน้ลงสินค้า 

 

10.  พืน้ทีห่ลงัท่าลงคลงัสินค้าในขนาดและรุ่นที่ใช้ปกติควรมีพืน้ที่โดยระยะประมาณ           

       กี ่เมตร 

 1.)  1-3 เมตร  2.)  2-3เมตร    3.)  5-6 เมตร 4.)  7-8 เมตร 5.)  9-10 เมตร 
 



เฉลยแบบฝึกหัดก่อน-หลงัเรียน หน่วยที ่6 
  1  2) 

  2  2) 

  3  5) 

  4  3) 

  5  2) 

  6  3) 

  7  1) 

  8  3) 

  9  2) 

      10  2)  



The End 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



ผดิ 



Facility Design and Maintenance 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

Attawit Commercial Technology College 



 
 การออกแบบสิง่อํานวยความสะดวก และการซ่อมบาํรุง 
 กระบวนการออกแบบอาคาร 
 การออกแบบระบบความรอ้น ระบายอากาศ และปรบัอากาศ 
 การออกแบบระบบแสงสว่าง 
 การออกแบบระบบป้องกนัอคัคีไฟ 
 การออกแบบท่าข้ึนลงสินคา้และช่องจอดรถยนต ์
 การออกแบบที่จอดรถยนตพ์นกังาน 
 การออกแบบสํานกังาน 
 การออกแบบหอ้งชารต์แบตเตอรรี์ ่
 อตัราส่วนพื้ นที่สําหรบักิจกรรมในคลงัสินคา้ 
 การออกแบบพื้ นที่ซ่อมบาํรุง 

 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

Attawit Commercial Technology College 



 
 เขา้ใจการออกแบสิง่อํานวยความสะดวก และการซ่อมบาํรุง 
 เขา้ใจกระบวนการออกแบบอาคาร 
 เขา้ใจแนวทางการออกแบบระบบความรอ้น ระบบระบายอากาศ และปรบัอากาศ 
 เขา้ใจแนวทางการออกแบบระบบแสงสว่าง 
 เขา้ใจแนวทางการออกแบบระบบป้องกนัอคัคีไฟ 
 เขา้ใจแนวทางการออกแบบท่าข้ึนลงสินคา้และช่องจอดรถยนต ์
 เขา้ใจแนวทางการออกแบบท่ีจอดรถยนตพ์นกังาน 
 เขา้ใจแนวทางการออกแบบสาํนกังาน 
 เขา้ใจแนวทางการออกแบบหอ้งชารต์แบตเตอรรี์ ่
 ทราบอตัราส่วนพื้ นท่ีสาํหรบักิจกรรมในคลงัสินคา้ 
 เขา้ใจแนวทางการออกแบบพื้ นท่ีซ่อมบาํรุง 

 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

Attawit Commercial Technology College 



 หน้าหลกั 
แบบฝึกหัดก่อนเรียน 

บทเรียน 

แบบฝึกหัดท้ายบท 
ตวัอย่าง 



 1. การออกแบบอาคารความร้อนหรือการระบายอากาศในพืน้ที่คลงัสินค้าควรมี

อุณหภูมเิท่าไร 

 1) 10-16 องศา 2) 15-18 องศา  3) 10-25 องศา 

 4) 20-22 องศา 5) 23-25 องศา 

 

2. ประเดน็ทีสํ่าคญัในกระบวนการออกแบบคืออะไร 

 1) กาํหนดรูปแบบอาคาร  2) กาํหนดเทคนิคการคาดการณ์  

 3) ระบบการออกแบบและตดิตั้ง  

 4) วสัดุทีใ่ช้มุงและปิดโครงสร้างเพือ่รับนํา้หนักของพืน้   

 5) การจัดเกบ็สินค้าคงคลงัจากเจ้าของโครงการ 

แบบฝึกหัดก่อนเรียน หน่วยที ่7 



 

3.  ระบบแสงสว่างสําหรับพืน้ทีอ่าคารกระจายสินค้าจะต้องมแีสงสว่างกีล่กัซ์ 

 1) 100 ลกัซ์  2) 200 ลกัซ์ 3) 300 ลกัซ์  

 4) 400 ลกัซ์  5) 500 ลกัซ์ 

 

4.  ระบบแสงสว่างสําหรับพืน้ทีสํ่านักงานจะต้องมแีสงสว่างกีล่กัซ์ 

 1) 100 ลกัซ์  2) 200 ลกัซ์ 3) 300 ลกัซ์  

 4) 400 ลกัซ์  5) 500 ลกัซ์ 

 

5.  ขนาดของรถทใีช้ในการขนส่งสัตว์หรือส่ิงของได้กาํหนดรถยนต์กีป่ระเภท 

 1) 3 ประเภท  2) 5 ประเภท 3) 7 ประเภท 

 4) 9 ประเภท  5) ไม่ได้ระบุไว้ 

 

6.  วธีิการชาร์จแบตเตอร่ีรถยกมกีีว่ธีิ 

 1) 2 วธีิ 2) 3 วธีิ    3) 4 วธีิ  4) 5 วธีิ      5) ไม่มข้ีอถูก 



 7. ความสูงของอาคารขนาดใหญ่พิเศษแบ่งออกเป็นก่ีหมวด 

 1) 1 หมวด 2) 2 หมวด        3) 3 หมวด   4) 4 หมวด    5) 5 หมวด 

 

 

8. การออกแบบพ้ืนท่ีอาคารควรคาํนึงถึงขอ้ใด 

 1) กาํหนดจากปริมาณพ้ืนท่ีวา่ง  2) การป้องกนัอคัคีภยั 

 3) พิจารณาจากนํ้าหนกัต่อตารางเมตร 4) กาํหนดระบบไฟฟ้าส่ือสาร 

 5) ขนาดความกวา้งของอาคาร 



 
9. ระบบป้องกนัเพลิงไหมค้วรมีรายละเอียดไวอ้ยา่งไร 

 1)  ระบบการจดัวางถงัดบัเพลิง    

 2)  ท่อยดึตอ้งทนแรงตา้นใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 175ปอนดต่์อตารางน้ิว 

 3)  ควรใชแ้รงตา้นไม่นอ้ยกวา่ 108 ปอนดต่์อตารางน้ิว    

 4)  ท่อยดึตอ้งทนแรงตา้นใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 185 ปอนดต่์อตารางน้ิว                 

  5)  ท่อยดึตอ้งทนแรงตา้นใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 190 ปอนดต่์อตารางน้ิว 

 

 

10. การออกแบบท่ีจอดรถยนตพ์นกังาน ใหมี้พ้ืนท่ีจอดรถ 1 คนัต่อพื้นท่ีก่ีตารางเมตร 

 1) 220 ตารางเมตร 2) 240 ตารางเมตร  3) 260 ตารางเมตร 

 4) 280 ตารางเมตร 5) 190 ตารางเมตร  



  การกาํหนดอาคาร และส่ิงอาํนวยความสะดวกในการกระจายสินค้าเพือ่
รองรับการดาํเนินงานกระจายสินค้าแบบใหม่ ต้องสอดคล้องกบันโยบายตลาด รวมถึง
การออกแบบอาคารต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงาน 
 1.1) นิยามของการกาํหนดระบบกระจายสินค้า 

 โดยเร่ิมต้นต้องกาํหนดการผสมของผลติภัณฑ์และลกัษณะการยกขนสินค้า
ลกัษณะสินค้าคงคลงั และการทํารายการ ระดบัสินค้าคงคลงัท่ีจะเกบ็ การผนัแปรของ
กจิกรรมตามรอบเวลา 
 1.2) การออกแบบระบบ 

 ต้องอาศัยวศิวกรออกแบบอุปกรณ์ และอาคารในการผสมผสานอุปกรณ์หลาย
ชนิดจากผู้ขายหลายราย ซ่ึงต้องทราบความสัมพนัธ์ของแต่ละระบบ 
 



 
 ประเดน็ท่ีสาํคญัในกระบวนการออกแบบ คือวสัดุท่ีใชมุ้ง และปิดโครงสร้างเพราะ
ส่งผลต่องบประมาณ ขนาดอาคาร ความสูงของอาคารช่วงห่างของเสา ความสามารถในการรับ

นํ้าหนกัของพื้น ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1) ขนาดอาคาร 

 โดยการกาํหนดขนาดตอ้งทราบจาํนวนรอบของการหมุนเวยีนสินคา้คงคลงัท่ี

ตั้งเป้าหมายไวโ้ดยอา้งอิงกบัขอ้มูลของแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในอุตสาหกรรม 
 2.2) ส่ิงท่ีห่อหุม้โครงสร้างอาคาร 

 การก่อสร้างอาคารตอ้งมีหลงัคา ผนงัท่ีตอ้งพิจารณาความสูงสุทธิจากพื้นถึงทอ้ง
คานระยะห่างของเสาส่วนมากภายนอกจะใชร้ะยะ 6 เมตร ขนาดเสาเพราะยิง่ขนาดใหญ่

ปริมาตรคลงัสินคา้ยิง่นอ้ยลง 
 

 

 



 

2.3) ข้อพจิารณาในการออกแบบอาคาร 
 จะพิจารณารูปแบบโครงสร้าง ผนงั ระบบความปลอดภยัการป้องกนั

อคัคีภยั การออกแบบอาคารกระจายสินคา้จะพิจารณาส่ิงเหล่าน้ี 
 ออกแบบระบบท่ีครอบคลุม และถกู 
 ก่อสร้างอาคารและระบบท่ีทาํใหต้น้ทุนตํ่าท่ีสุด 
 ลดเงินลงทุนทั้งตวัอาคาร และอุปกรณ์ 
 ออกแบบระบบท่ีดีท่ีสุดท่ีมีความยดืหยุน่ และสามารถขยายได ้
 ออกแบบระบบท่ีดีท่ีสุดท่ีมีความยดืหยุน่ และสามารถขยายได ้และ

สามารถออกแบบอาคารรอบอาคารปัจจุบนัได ้
 
 



 
 การควบคุมสภาพแวดลอ้มในอาคารตอ้งมีการออกแบบระบบใหค้วาม

ร้อนใน ประเทศท่ีมีอากาศหนาวมาก ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ 

(HVAC) นอกจากนั้นสินคา้บางชนิดตอ้งเกบ็แบบแช่เยอืกแขง็ หรือแช่เยน็ จึง

จาํเป็นตอ้งออกแบบดงัน้ี 
 ขอ้กาํหนดอตัราการระบายอากาศคิดเป็นจาํนวนเท่าของปริมาตรของ

หอ้งใน 1 ชัว่โมง 4 เท่า 
 พ้ืนท่ีปฏิบติังานในคลงัสินคา้จะมีอุณหภมิูระหวา่ง 10 – 25 องศา

เซลเซียส ส่วนสาํนกังาน 20 – 22 องศาเซลเซียส 
 

) 

 



  ระบบแสงสว่างสําหรับพืน้ทีอ่าคารกระจายสินค้าต้องมคีวามสว่างไม่น้อยกว่า 200 

ลกัซ์ ส่วนพืน้ทีป่ฏิบตัิการ และสํานักงานต้องมคีวามสว่างไม่น้อยกว่า 300 ลกัซ์ ส่วนมากจะใช้

โคมแขวนฝ้าเพดานแบบเมอร์ควิร่ี ฮาไลด์ หรือโซเดยีมแรงดนัสูง หรือหลอดฟลวัเรสเซนท์ 

 กรณทีีเ่ป็นคลงัสินค้าอตัโนมตัิระบบส่องสว่างไม่จําเป็นมากนักส่วนมากมคีวามสว่าง 

100 ลกัซ์ ในช้ันวางสินค้าทีม่องไม่ชัดอาจจะต้องติดหลอดเพิม่เติมบนระดบับนสุดของช้ันวาง

สินค้าเพือ่ให้มองเห็นสินค้าชัดเจนทีสุ่ด การออกแบบติดตั้งต้องให้ตรงกบัช่องทางเดนิรถ 

 

4. การออกแบบระบบแสงสว่าง 

(Lighting) 
 



 
  

 โดยกาํหนดวา่ชั้นวางสินคา้ท่ีความสูงเกิน 4 เมตร ตอ้งติดตั้ง

สปริงเกอร์บนชั้นวางสินคา้ และถา้สินคา้วางกองสูงเกินกวา่ 45 เมตร 

ตอ้งติดตั้งสปริงเกอร์บนฝ้าเพดาน นอกจากนั้นยงัตอ้งสาํรองนํ้าสาํหรับ

ดบัเพลิงดว้ย มีทางหนีไฟ พร้อมตีเสน้บอกแนวทางเดิน ระบบระบาย

อากาศบนหลงัคาและผนงัป้องกนัไฟ ซ่ึงตอ้งออกแบบใหค้รบถว้น 
 

 

 

5. การออกแบบระบบป้องกนัอคัคภียั 

(Fire Defense) 

 



   

 ต้องเข้าในกจิกรรมอย่างดเียีย่ม เพราะต้องเลอืกอุปกรณ์ยกขนสินค้ามี
หน้าทีต่ั้งแต่ยกด้วยคน รถฟอร์คลฟิท์ หรือรถลากสินค้าจากหน้าท่าขึน้ลงสินค้า
ให้สอดคล้องกบัการไหลของวสัดุ ตั้งแต่การรับ การจัดเกบ็ การหยบิการจ่ายออก 
และการจัดส่งไปยงัลูกค้า 

 ปัจจัยในการออกแบบท่าให้มคีวามยดืหยุ่น โดยระดบัท่าสูงจากพืน้
ประมาณ 60 เซนตเิมตรสําหรับ รถปิคอพั และ 1.40 เมตร สําหรับรถเทรลเลอร์ 
รถกึง่พ่วงตามกฎหมายไทยจะมคีวามกว้าง 2.3 – 2.5 เมตร ความยาวตั้งแต่ 6 – 
12 เมตร และความสูงของหลงัคาอาคารประมาณ 4 เมตร 

  

6. การออกแบบท่าขึน้ลงสินค้า และช่องจอดของรถบรรทุก 

(Truck Docks and Truck Aprons) 

 



 

 การออกแบบอุปกรณ์ปรับระดบัท่า เช่น ท่าสูง 1.30 เมตร จะใช้ตวัปรับ

ระดบัทีต่ํา่กว่าท่า 20 เซนตเิมตร และสูงกว่าระดบัท่า 30 เซนตเิมตร โดยการ

ออกแบบอุปกรณ์ปรับระดบัท่า สูง 1.20 เมตร โดยทีม่ช่ีองระบายนํา้กนันํา้ท่วม 

และมหีลงัคาคลุมท่ากนัฝนตกเพือ่สะดวกในการทํางานของพนักงาน และสินค้า 

 ความปลอดภัยของท่าขึน้ลงสินค้าเป็นปัจจัยหน่ึงที่ควรพจิารณา 

ปัจจุบันการขึน้ลงสินค้าเปลีย่นจากคนยกมาเป็นรถยกหรือสายพานลาํเลยีงเข้าไป

ในตู้ทีค่วบคุมด้วยระบบบาร์โค้ด หรือ RFID โดยอตัโนมตั ิสามารถควบคุม

คนเข้าออกจากคลงัสินค้าผ่านระบบสมาร์ทการ์ด และการจราจร ต้องมพีืน้ที่

เพยีงพอเพือ่สร้างความปลอดภัยในการยกขนสินค้า 
 



  ทีจ่อดรถถือว่าเป็นส่วนหลกัในการออกแบบอาคารคลงัสินค้า สําหรับรถบรรทุกและ

รถกึง่พ่วงและทีจ่อดรถพนักงาน โดยกฎหมายควบคุมอาคารกาํหนดทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และ

ทางเข้าอาคารให้มพีืน้ทีจ่อดรถ 1 คนัต่อพืน้ที ่240 ตารางเมตร 
 

7. การออกแบบทีจ่อดรถยนต์พนักงาน 

(Employee Parking) 

 



 
 ส่วนมากเป็นสํานักงานเพือ่จัดเตรียมเอกสาร และควบคุมการปฏิบตัิงานในศูนย์การ

ปฏิบตัิงาน 

 การออกแบบต้องคาํนึงถึงการปฏิบตัิงานว่าการจัดทาํโดยคน หรือมรีะบบอตัโนมตัิ 

เพราะปกติแล้วการจัดทาํด้วยคนจะช้ากว่าการอ่านด้วยระบบบาร์โค้ดประมาณ 600 เท่า ฉะน้ัน

จะใช้พืน้ทีต่่างกนั 

 นอกจากจะมสํีานักงานเพือ่จัดเตรียมเอกสารแล้ว ต้องมห้ีองผู้จัดการ หัวหน้างาน ใน

กรณคีนขบัรถจะผ่านเข้ามาสํานักงานต้องมรีะบบตรวจสอบความปลอดภัยทีเ่ข้มงวด 

 ส่วนมากสํานักงานของอาคารคลงัสินค้าจะอยู่บริเวณช้ันลอยของอาคารทั้งห้อง

ทาํงานห้องเอกสาร ห้องคอมพวิเตอร์ ห้องควบคุมความปลอดภัย จะรวมอยู่บริเวณนี ้ส่วนห้อง

ทาํงานห้องผู้บริหารจะอยู่ช้ันล่าง 

 

 

8. การออกแบบสํานักงาน  

(Offices) 

 



  มคีวามจําเป็นเพราะการจ่ายไฟของแบตเตอร่ีรถยก เมือ่เซลล์แบตเตอร์ร่ีถูกชาร์จ
ด้วยพลงังานไฟฟ้าจะเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานเคม ีและเกบ็รักษาไว้เมือ่ทาํการจ่ายไฟ
เซลล์จะเปลีย่นพลงังานเคมกีลบัเป็นพลงังานไฟฟ้า 

        ขอ้ควรระวงัในการชารจ์แบตเตอรีด่งันี้  
 อายุการใช้งานของแบตเตอร่ีขึน้อยู่กบัจํานวนคร้ังในการชาร์จ และในการชาร์จแต่ละ

คร้ังจะต้องชาร์จต่อเน่ืองเป็นเวลา 8 ช่ัวโมงติดต่อกนั 

 บริเวณทีใ่ช้เป็นทีช่าร์จแบตเตอร่ีจะต้องเป็นสถานทีท่ีอ่ากาศสามารถถ่ายเทได้ด ี

 ก่อนทาํการชาร์จแบตเตอร่ีจะต้องเปิดฝาจุดเติมนํา้กลัน่เพือ่ตรวจเช็คระดบันํา้กลัน่ให้
อยู่ในระดบัพอด ี

 จะต้องเสียบปลัก๊ของแบตเตอร่ีกบัตู้ชาร์จให้แน่น 

 

 

9. การออกแบบห้องชาร์จแบตเตอร์ร่ี 

(Battery Room Design) 

 



 
 จะตอ้งตรวจสอบขั้ว สะถานไฟ สายไฟ ของแบตเตอร่ีใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี

สมบูรณ์ 

 ถา้ขั้วแบตเตอร่ี และผวิของแบตเตอร่ีดา้นบนสกปรกหรือมีข้ีเกลือเกาะ

ใหท้าํความสะอาดดว้ยนํ้าร้อน และเชด็ใหแ้หง้ 

 ควรใหช่้างผูช้าํนาญงานตรวจเชค็ค่าถ่วงนาํเพาะ และแรงดนัของเซลล์

แบตเตอร่ีแต่ละเซลลว์า่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานหรือไม่ อยา่งนอ้ยเดือนละ 

1 คร้ัง 

 



 
 การวางผงับริเวณคลงั ตอ้งศึกษาหนา้ท่ีต่าง ๆ ในคลงัสินคา้ก่อน 

นอกจากนั้นตอ้งคาํนึงถึงช่วงท่ีงานมีกิจกรรมสูงสุด และตํ่าสุดเขา้สู่การพิจารณา

ร่วมดว้ยขอ้มูลท่ีมีผลต่อพื้นท่ีคลงัสินคา้ 

 

10. อตัราส่วนพืน้ทีสํ่าหรับกจิกรรมในคลงัสินค้า 

 



  การซ่อมบํารุงเป็นปัจจัยสําคัญในการออกแบบ

อาคารกระจายสินค้า โดยเป้าหมายในการลดต้นทุนการซ่อม

บาํรุง เช่น พืน้ต้องมอีายุการใช้งานนานไม่ต้องซ่อมบ่อยจากการ

ซ่อมรอยร้าว การยาแนว การแซะ จุดที่ไม่สะอาด เพราะการ

ซ่อมบํารุงต้องทําร่วมกันระหว่างฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายซ่อมบํารุง 

และผู้รับเหมาจากภายนอก นอกจากน้ันยังมีผู้ทําความสะอาด

พืน้ทีด้่วย ซ่ึงส่วนมากจะต้องจ้างผู้ให้บริการจากภายนอก 

  

11. การออกแบบพืน้ทีซ่่อมบาํรุง 

(Maintenance) 

 



 

  กรณทีีซ่่อมบาํรุงเองตามนโยบายบริษทั ต้องมทีมีงานทีม่ทีกัษะ พืน้ทีป่ฏิบตัิงาน

ซ่อมบาํรุง พืน้ทีเ่กบ็อะไหล่และมอีะไหล่สํารอง แต่คลงัสินค้าไม่นิยมมากนัก ส่วน

คลงัสินค้าในโรงงานสามารถดาํเนินการได้โดยศูนย์กระจายจะทาํการซ่อมงานเลก็น้อย 

เช่น เติมนํา้มนัเช้ือเพลงิ การชาร์จแบตเตอร์ร่ีการซ่อมบาํรุงเชิงป้องกนั การแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า การปรับเคร่ืองยนต์ ยาง สายพาน และควบคุมส่ิงแวดล้อม ส่วนกรณเีคร่ืองพงั 

การยกเคร่ืองจะให้ผู้บริการจากภายนอก หรือผู้ขายอุปกรณ์ เป็นผู้ดาํเนินการแทน ซ่ึง

ส่วนมากจะมเีคร่ืองสํารองไว้เปลีย่นขณะซ่อม นอกจากน้ันต้องอบรมพนักงานขบัรถให้

สามารถบาํรุงรักษา และบนัทกึรายการซ่อมได้ สามารถบนัทกึในแบบฟอร์มซ่อมบาํรุง 

และบนัทกึการเกดิอุบตัิเหตุได้ 



 

ตวัอยา่ง 






 1. การออกแบบอาคารความร้อนหรือการระบายอากาศในพืน้ที่คลงัสินค้าควรมี

อุณหมภูมเิท่าไร 

 1) 10-16 องศา 2) 15-18 องศา  3) 10-25 องศา 

 4) 20-22 องศา 5) 23-25 องศา 

 

2. ประเดน็ทีสํ่าคญัในกระบวนการออกแบบคืออะไร 

 1) กาํหนดรูปแบบอาคาร         2) กาํหนดเทคนิคการคาดการณ์  

 3) ระบบการออกแบบและตดิตั้ง  

 4) วสัดุทีใ่ช้มุงและปิดโครงสร้างเพือ่รับนํา้หนักของพืน้   

 5) การจัดเกบ็สินค้าคงคลงัจากเจ้าของโครงการ 

แบบฝึกหดัหลงัเรียน หน่วยท่ี 7 



 

3. ระบบแสงสว่างสําหรับพืน้ทีอ่าคารกระจายสินค้าจะต้องมแีสงสว่างกีล่กัซ์ 

 1) 100 ลกัซ์  2) 200 ลกัซ์ 3) 300 ลกัซ์  

 4) 400 ลกัซ์  5) 500 ลกัซ์ 

 

4.  ระบบแสงสว่างสําหรับพืน้ทีสํ่านักงานจะต้องมแีสงสว่างกีล่กัซ์ 

 1) 100 ลกัซ์  2) 200 ลกัซ์ 3) 300 ลกัซ์  

 4) 400 ลกัซ์  5) 500 ลกัซ์ 

 

5. ขนาดของรถทใีช้ในการขนส่งสัตว์หรือส่ิงของได้กาํหนดรถยนต์กีป่ระเภท 

 1) 3 ประเภท  2) 5 ประเภท 3) 7 ประเภท 

 4) 9 ประเภท  5) ไม่ได้ระบุไว้ 

 

6. วธีิการชาร์จแบตเตอร่ีรถยกมกีีว่ธีิ 

 1) 2 วธีิ 2) 3 วธีิ    3) 4 วธีิ  4) 5 วธีิ      5) ไม่มข้ีอถูก 



 7. ความสูงของอาคารขนาดใหญ่พเิศษแบ่งออกเป็นกีห่มวด 

 1) 1 หมวด 2) 2 หมวด        3) 3 หมวด   4) 4 หมวด    5) 5 หมวด 

 

 

 

8. การออกแบบพืน้ทีอ่าคารควรคาํนึงถึงข้อใด 

 1) กาํหนดจากปริมาณพืน้ทีว่่าง  2) การป้องกนัอคัคภีัย 

 3) พจิารณาจากนํา้หนักต่อตารางเมตร  4) กาํหนดระบบไฟฟ้าส่ือสาร 

 5) ขนาดความกว้างของอาคาร 

 

 



 
 

9. ระบบป้องกนัเพลงิไหม้ควรมรีายละเอยีดไว้อย่างไร 

 1)  ระบบการจัดวางถังดบัเพลงิ    

 2)  ท่อยดึต้องทนแรงต้านใช้งานไม่น้อยกว่า 175ปอนด์ต่อตารางนิว้ 

 3)  ควรใช้แรงต้านไม่น้อยกว่า 108 ปอนด์ต่อตารางนิว้    

 4)  ท่อยดึต้องทนแรงต้านใช้งานไม่น้อยกว่า 185 ปอนด์ต่อตารางนิว้   

 5)  ท่อยดึต้องทนแรงต้านใช้งานไม่น้อยกว่า 190 ปอนด์ต่อตารางนิว้ 

 

10. การออกแบบทีจ่อดรถยนต์พนักงาน ให้มพีืน้ทีจ่อดรถ 1 คนัต่อพืน้ทีก่ี่

ตารางเมตร 

 1) 220 ตารางเมตร 2) 240 ตารางเมตร  3) 260 ตารางเมตร 

 4) 280 ตารางเมตร 5) 190 ตารางเมตร  



   1 3) 

  2 4) 

  3 2) 

  4 3) 

  5 4) 

  6 1) 

  7 2) 

  8 3) 

  9 2) 

  10 2) 

เฉลยแบบฝึกหัดก่อน-หลงัเรียน หน่วยที ่7 



 

The End 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ 

Attawit Commercial Technology College 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



 

ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



 

ผดิ 



ถูก  
(ได ้2 คะแนน) 



 
ผดิ 



หน่วยที ่8 
อุปกรณ์จัดเกบ็และเคลือ่นย้ายสําหรับคลงัสินค้า 
Warehouse Material Handling Equipments 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 
Attawit Commercial Technology College 



เนือ้หาสาระ 
• อุปกรณ์ในคลงัสินค้า 
• อุปกรณ์ยกและเคลือ่นย้ายสินค้า 
• อุปกรณ์ในการจกัเกบ็สินค้า 
• เทคโนโลยอีตัโนมัต ิ

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 
Attawit Commercial Technology College 



1.ทราบวตัถุประสงค์ของอุปกรณ์ในคลงัสินค้า 
2.ทราบอุปกรณ์ยกและเคลือ่นย้ายสินค้า 
3.ทราบอุปกรณ์ในการจัดเกบ็สินค้า 
4.ทราบเทคโนโลยอีตัโนมัติ 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 



หน้าหลกั แบบฝึกหัดก่อนเรียน 

บทเรียน 

ตวัอย่าง 

แบบฝึกหัดท้ายบท 



แบบฝึกหัดก่อนเรียนหน่วยที ่8 

1  อุปกรณ์ยกและเคลือ่นย้ายสินค้า ช่ือภาษาองักฤษ คอือะไร 

 1)Material Handling Equipment 

 2)Motor Handering Economic 

 3)Material High of Effect 

 4)Motor High House Equipment 

 5)Management Handling Equipment 

 

2     ประเทศใดเป็นประเทศทีก่าํหนดมาตรฐานอุปกรณ์การเคลือ่นย้ายสินค้า 

 1)  Thailand   2) Japan          3)  Canada        4)America       5)  England 

 

3     มาตรฐานอุปกรณ์การเคลือ่นย้ายสินค้า มช่ืีอย่อภาษาองักฤษว่าอย่างไร 

 1)  UFO             2)  MKIA         3)  ACOI          4)  WELA        5)  FIFO 

 



4.  Hand Pallet Truck เป็นช่ือของอุปกรณ์ยกและเคลือ่นย้ายสินค้าใด 

 1)  ลฟิท์ขนสินค้า  2)  สายพานลาํเลยีง 3) หัวลาก 

      4)  รถหยบิสินค้าระดบัสูง 5)   รถลากพาเลท  

 

5. เครนยกสินค้า มช่ืีอภาษาองักฤษว่าอย่างไร 

       1)  Stacker Crane  2) Crane Truck  3)  Crane Pallet Truck 

       4)  Equipment of Crane 5)  Crane Equipment 

 

6. ข้อใดไม่ใช่รายละเอยีดของช้ันวางสินค้าสําหรับวางพาเลท 

     1)  Selective Rack 2)  Mobile Rack   3)  Flow Rack 

      4)  Side Rack  5)  High Bay Rack 

 



7   ข้อใดคอืข้อเสียของ Push Back Rack 

 1) พืน้ทีท่างเดนิรถมาก      2)  ความมัน่คงน้อย     3) ค่าซ่อมบํารุงแพง 

  4) ราคาลงทุนเร่ิมต้นสูง 5)ไม่สามรถกาํหนดการออกแบบได้  

 

8    ช้ันวางสินค้าประเภทลิน้ชักและตู้แบ่งออกเป็นกีป่ระเภท 

 1)  5  ประเภท 2)  4  ประเภท  3)    3  ประเภท 

 4)  2  ประเภท 5)  1 ประเภท 

 
  
  
  
  
  
  

 



9   ข้อใดไม่ใช่วตัถุประสงค์ของอุปกรณ์ 

 1) ลดต้นทุนต่อหน่วยในการเคลือ่นย้ายพสัดุ 

 2) ลดค่าดาํเนินงานของการดําเนินงาน 

 3) สามารถใช้พืน้ทีค่ลงัสินค้าได้อย่างมปีระสิทธิผล หรือใช้พืน้ทีน้่อย 

 4) ลดการใช้แรงงานของพนักงาน 

 5) ลดเวลาในการยกขนสินค้า 

 

10  อุปกรณ์ในคลงัสินค้าได้รับการพฒันาจากอะไร 

 1. ระบบเทคโนโลย ีจากคอมพวิเตอร์ 

 2. ระบบธรรมดา โดยยกด้วยคน 3. ระบบทัว่ไป ตามยุคสมยั 

 4. ระบบพเิศษ สร้างขึน้มาจากโปรแกรม 5. ถูกทุกข้อ 

  
  

 



วตัถุประสงค์ของอุปกรณ์ในคลงัสินค้า 

 

1.วตัถุประสงค์ของอุปกรณ์ 
• ลดต้นทุนต่อหน่วยในการเคลือ่นย้ายวัตถุ 

• ลดเวลาในการยกขนสินค้า 

• ลดค่าดาํเนินงานของการดาํเนินงาน 

• สามารถใช้พืน้ทีค่ลงัสินค้าได้อย่างมปีระสิทธิผล หรือใช้พืน้ทีน้่อย 

• สร้างความมัน่ใจในความปลอดภัยของพนักงาน 



อุปกรณ์ในคลงัสินค้า 

  อุปกรณ์เคลือ่นย้ายสินค้าได้รับการพฒันาจากระบบ 
ธรรมดาโดยยกด้วยคนซ่ึงปัจจุบันสามารถเลอืกใช้อุปกรณ์ตาม 
ความต้องการได้อย่างง่ายดาย 
- อุปกรณ์ยกและเคลือ่นย้ายสินค้า 
- อุปกรณ์ในการจัดเกบ็สินค้า 
- เทคโนโลยอีตัโนมัติ 
- บรรจุภัณฑ์ 



1.2 อุปกรณ์ในคลงัสินค้า 

  
 

 



                    2.อุปกรณ์ยกและเคลือ่นย้ายสินค้า 

                     (Material Handling Equipment) 



                                 อุปกรณ์ยกและเคลือ่นย้ายสินค้า 

 อุปกรณ์ยกและเคลือ่นย้ายสินค้า (Material Handling Equipments) 

  ในอดตีประเทศไทยมกีารยกขนสินค้าด้วยมอื เช่น การดงึหินขึน้รถ  

การหาบข้าวสู่ฉาง ปัจจุบันมกีารพฒันาการสู่ระดบัคลงัสินค้าอตัโนมัต ิ

(Automated Warehouse) ในทีนี่จ้ะเน้นในเร่ืองรถยกสินค้าโดยข้อมูลทางเทคนิค 

ทีต้่องทราบประกอบด้วย ข้อมูลทางเทคนิคที่ต้องทราบประกอบด้วย 
- ยีห้่อและรุ่นรถ 
- ขนาดของรถ ทั้งความกว้าง ความยาว ความสูง 
- นํา้หนักรถ 
- ความสูงทีส่ามารถยกได้ 
- นํา้หนักสูงสุดทีส่ามารถยกได้ในระดบัต่างๆ 
 



รถลากพาเลทหรือตะเข้ 

รถลากพาเลทหรือตะเข้ (Hand Pallet Truck) 

  เป็นอุปกรณ์ลากด้วยมือธรรมดายกลากโยใช้ระบบ 

ไฮดรอลคิในการควบคุมการยก 



Pedestrian Pallet Trucks 



Stand-on Foldable Platform pallet trucks 



Stand-on pallet trucks 



Sit-on pallet trucks 



2.เคร่ืองจักรในการยกโดยมแีขนยกนํา้หนัก 

  เคร่ืองจักรในการยกโดยมีแขนยกนํา้หนัก                        

(Support Arm Stackers)เป็นรถยกสินค้าแบบใช้แบตเตอร์ร่ี

ไฟฟ้าทีเ่ร่ิมต้นจากแบบเดินตามมาเป็นแบบ ยนืขับและน่ังขับ 



3.Counterbalance Trucks 

  Counterbalance Trucks เป็นอุปกรณ์ท่ีออกแบบ

สาํหรับงานหนกัๆ เหมาะสาํหรับสินคา้ท่ีบรรจุอยูบ่น    

พาเลท ระบบแก๊ส หรือนํ้ามนัดีเซล ลอ้ยาง4 ลอ้ ยกได้

สูงสุด4.5-7เมตร นํ้ าหนกัท่ียกได ้5,000-9,000 กก. 



4.Reach Trucks 

• เป็นอุปกรณ์ควบคุมจากระบบแบตเตอร่ีทีส่ามารถน่ังขับได้

สามารถยกของเป็นพาเลท โดยงานของรถสามารถยกได้สูง

ประมาณ 7-11.50 เมตร และนํา้หนักสูงสุดทีส่ามารถยกได้ 

1,000 -2,500 กก. 



5. Double Reach Trucks 

   



6. Order Pickers 



7.หัวลาก 

เป็นรถทีใ่ช้ลากสินค้า  ลากสินค้าได้ตั้งแต่ 2-7 ตนั 



8.  High Rack Stackers 



9.four way reach truck หรือ Side Loader 



10.สายพานลาํเลยีง 

 

• สายพานลาํเลยีงใช้ประโยชน์การลาํเลยีงสินค้าในแนวราบแทน

รถโฟร์ค ลฟิท์สามารถออกแบบเป็นสายพานผ้าใบ  ลูกกลิง้ และอกี

หลายรูปแบบ 

 



ตวัอย่างสายพานลาํเลยีง 



11.ลฟิท์ขนสินค้า 

 

• สามารถออกแบบได้ตามขนาด และนํา้หนัก

สินค้าทีจ่ะขน ระดบัความปลอดภยัทีต้่องการ

มทีั้งใช้โซ่ดงึ หรือลวดสลงิในการยกสินค้า 



ตวัอย่างลฟิท์ขนสินค้า 



12.อุปกรณ์ปรับระดบัหน้าท่า 

 

• มทีั้งระบบไฮดรอลคิและท่านิวมาตกิเป็น

ระบบสําหรับปรับระดบัการยกสินค้า

บริเวณหน้าท่าให้ถ่ายสินค้าไปยงัรถยนต์ 



ตวัอย่างอุปกรณ์ปรับระดบัหน้าท่า 



 

13.อุปกรณ์พาดปรับลาดเอยีง และสะพานพาด  

แบบรับนํา้หนักน้อย 

 
• ใช้เพือ่พาดไปยงัรถยนต์กรณคีวามสูงของท่าขึน้ลงสินค้าไม่

เท่ากนั และสามารถให้รับนํา้หนักไม่น้อยกว่า4,000 กโิลกรัม 

และมีราคาถูกว่าหน้าท่าประมาณ 10เท่า 

 



 

14.อุปกรณ์พาดปรับลาดเอยีง และสะพานพาด  

แบบรับนํา้หนักมาก 

 
• ใช้เพือ่พาดไปยงัรถยนต์กรณคีวามสูงของท่าขึน้ลงสินค้าไปยงั

รถยนต์ความสูงไม่เท่ากนัซ่ึงโครงสร้างเป็นเหลก็รองรับนํา้หนัก 

และมีราคาถูกว่าหน้าท่าประมาณ 5 เท่า 

 



15. ประตูโลจิสตกิส์ 

• ใช้เพือ่สร้างความปลอดภยัและป้องกนัฝุ่ นละอองจากภายนอกเข้า

มาในอาคาร 

 



16.อุปกรณ์ยืน่เพือ่วางสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ 

• ใช้เพือ่เช่ือมไปในประตู้คอนเทนเนอร์โดยไม่ต้องใช้คนยก  

หรือรถฟอร์คลฟิท์ยก 

 



17. ลฟิท์กรรไก 

• มทีั้งระบบไฮดรอลกิ และท่านิวมาตกิเป็นลฟิท์ขนาดเลก็ใช้เพือ่ยก

ช้ินส่วนในระดบัทีเ่หมาะสม พร้อมกบัการปรับลาดอยีงรองรับนํา้หนักได้ 

750 -2000 กโิลกรัม สูงประมาณ 1-2 เมตร 

 



18.อุปกรณ์กาํหนดตาํแหน่งพาเลท และโต๊ะหมุน 

• เป็นอุปกรณ์ทีใ่ช้ยกกาํหนดตาํแหน่งพาเลท เพือ่ให้เกดิความปลอดภัยต่อ

ผู้ปฏิบัตงิาน และเพือ่ให้พาเลททาํงานได้ในระดบัความสูงที่ต้องการ 



19.ลฟิท์ไฮดรอลคิแบบยดึตดิหลุมในท่าขึน้สินค้า 

• ลกัษณะอุปกรณ์ปรับระดบัทีห่น้าท่ารับสินค้า โดยใช้ระบบไฮดรอลกิ เป็นลฟิท์

ขนาดเลก็ใช้เพือ่ยกสินค้าและเวลาขนสินค้าให้อยู่ในระดบัเดยีวกบัรถยนต์ 

 



20. ระบบยางกนัชนและอุปกรณ์กนัล้นรถยนต์ 

• แบ่งออกเป็น 3 ชนิดด้วยกนั 

1. แบบหุ้มเหลก็ ซ่ึงใช้สําหรับงานทีต้่องกนั 

• กระแทกอย่างหนัก 

 

2. แบบลอ็กในเบ้าทีก่าํหนด ใช้ในโรงงานหรือ 

ผนังโรงงานที่การจราจรไม่มากนัก 

 

3. แบบกนัชนชนิดวสัดุช้ินเดยีว ส่วนมากเป็นยางแข็ง 

ซ่ึงจะเจาะยดึตดิกบัท่าขึน้ 



21. โต๊ะเอยีง และอุปกรณ์หมุนแบบนิวมาตกิ 

• ใช้ในการยกสินค้าและหมุนไปตามทศิทางทีต้่องการ ลดการ

เดินทางสามารถใช้รุ่นทีเ่ป็นมาตรฐาน หรือใช้งานหนัก 

 



อุปกรณ์ในการจัดเกบ็สินค้า  

 
 

• ระบบช้ันวางสินค้าถูกพฒันาขึน้มาใช้ให้เหมาะสมกบั

ปริมาณสินค้าการหมุนเวยีนของสินค้า ลกัษณะเฉพาะของ

สินค้า วตัถุประสงค์ของการใช้งานรวมถงึการประยุกต์

เทคโนโลยใีนการจดัเกบ็ร่วมกบัระบบคอมพวิเตอร์ การทีจ่ะ

พจิารณาเลอืกช้ันวางสินค้าให้ดจีาํเป็นต้องรู้จกัอปุกรณ์เป็น

อย่างด ี



ช้ันวางสินค้าสํารับวางพาเลท 

• การทาํงานจะใช้รถฟอร์คลฟิท์ยกสินค้าขึน้มาวางบนช้ันวาง

สินค้าเป็นลกัษณะของช้ันวางสินค้าทพีบในคลงัสินค้าทัว่ไป

หรือพูดได้ว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน 



ช้ันวางสินค้าประเภทใช้แรงโน้มถ่วง 

มกัจะใช้จัดเกบ็สินค้าทีม่คีวามต้องการสูง เหมาะสําหรับการจัดเกบ็สินค้าทีม่ ี

ขนาดและรูปร่างเหมอืนกนั โดยสินค้าจะถูกนําส่งไปจากด้านหลงัช้ันวาง 

สินค้า จากน้ันจะเคลือ่นไปสู้ด้านหน้าซ่ึงมคีวามเอยีงจากน้ันพนักงานจะ 

หยบิสินค้าออกทางด้านหน้าของช้ันวาง 



ช้ันวางสินค้าแบบเป็นช้ันเกบ็สินค้าขนาดเลก็ 

• ซ่ึงเหมาะสําหรับการจัดเกบ็ช้ินส่วนขนาดเลก็ และใช้พนักงาน

หยบิของออกจากช้ันวางมีราคาถูกเม่ือเทยีบกบัระบบการจัดการ

เกบ็สินค้าประเภทอืน่ๆ 



ช้ันวางสินค้าประเภทลิน้ชักและตู้ 

• ทีใ่ช้จัดเกบ็ช้ินส่วนขนาดเลก็ การทาํงานของลิน้ชักตู้กล่าวใช้เนือ้ทีน้่อย 

และสูงไม่เกนิ 2.4 เมตร ทั้งนีเ้พือ่สร้างความสะดวกต่อผู้ทํางานใน

คลงัสินค้าให้หยบิสินค้าได้อย่างสะดวกและประเภทช้ินส่วนทีเ่กบ็ใน

ลิน้ชัก คอื สกรู นอต อะไหล่ 



ตู้เลือ่น 

• เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ทีไ่ม่ได้ยดึตาํแหน่งตายตัว โดยนําล้อมาตดิเข้ากบั

ช้ันล่างสุดของแต่ละช่องแล้วตดิรางเหลก็บนพืน้เลือ่นไปมาทําให้

ประหยดัเนือ้ทีเ่พราะไม่ต้องมทีางเดนิระหว่างช้ันวางสินค้า 



ช้ันวางสินค้าประเภทตู้  

• ทีใ่ช้จัดเกบ็ช้ินส่วนขนาดเลก็การทาํงานของลิน้ชักตู้ดังกล่าว ใช้เนือ้ทีตู้่ไม่

มาก และสูงไม่เกนิ 2.4 เมตร ทั้งนีเ้พือ่สร้างความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน 

และช้ินส่วนทีเ่กบ็ส่วนมากจะเป็น สกรู นอต อะไหล่ 

 



ช้ันวางสินค้าประเภทช้ันลอย 

• ทีใ่ช้จัดเกบ็ช้ินส่วนขนาดเลก็จนถึงพาเลท โดยช้ันลอยจําทาํจากแผ่น

เหลก็ ไม้  และวสัดุอืน่ทั้งนีเ้พือ่สร้างความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานในการ

หยบิช้ินงานต่างมาใช้ โดยทัว่ไปช้ินส่วนทีเ่กบ็คอื สกรู นอต อะไหล่ 



เทคโนโลยอีตัโนมตั ิ

• เทคโนโลย ีแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น 

สายพานลาํเลยีง เทคโนโลยหุ่ีนยนต์ และรวมถงึ

ระบบบาร์โครด เป็นอุปกรณ์ทีนิ่ยมใช้ในคลงัสินค้า

ทาํให้ธุรกจิสามารถพฒันาประสิทธิภาพในการ

ให้บริการและเคลือ่นย้าย 



ระบบจดัเกบ็ และหยบิสินค้า 

• อุปกรณ์เทคโนโลยอีตัโนมัติมีการพฒันาระบบดําเนินการคาํส่ังซ้ือด้วย

เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบจัดเกบ็แบบนีจ้ะส่งผลให้บริษัทสามารถ 

• เพิม่ผลผลติในการดําเนินส่ังซ้ือได้ 4 เท่า 

• ลดอตัราสินค้าเสียหาย 

• เพิม่ความถูกต้องของสินค้าคงคลงั 

ข้อด ีทาํให้งานด้านโลจิสติกส์สามารถลดต้นทุน และเพิม่ประสิทธิภาพในการ   

         ให้บริการ 

ข้อเสีย มีเงินลงทุนทีสู่งอุปกรณ์อาจขัดข้องในกรณไีฟฟ้าดับ 



คะโลเซลแนวลาบ 
•                          เป็นรูปแบบหน่ึงของเทคโนโลยหุ่ีนยนต์ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ทีห่ยบิสินค้าที่

สามารถเคลือ่นทีไ่ด้ในแนวนอนโดยใช้แกรนหมุนที่ตั้งฉากกบัพืน้ซ่ึงทาํให้ช้ันวาง

สินค้าหมุนได้ตามแนวนอนความเร็วประมาณ 10 เมตรต่อนาท ี



คะโลเซลแนวตั้ง 

• หน้าทีไ่ม่ต่างกบัคะโลเซลแนวราบต่างเพยีงสามารถเคลือ่นทีไ่ปทาง

แนวตั้ง ซ่ึงจะทาํให้สินค้าสามารถเคลือ่นทีข่ึน้ลงได้ตามแนวดิง่ความสูง 

ตั้งแต่ 2 เมตร ถึง 12 เมตร  



ระบบสายพาหนะทีม่รีะบบนําทางอตัโนมตัิ 

• เป็นอุปกรณ์ทีใ่ช้พลงังานแบตเตอร่ีทีค่วบคุมการเคลือ่นทีด้่วยคอมพวิเตอร์ 

มักนํามาใช้ในคลงัสินค้าอตัโนมัตแิทนรถฟอร์คลฟิท์ สามารถลดต้นทุนจาก

เคลือ่นย้ายสินค้าความสูญเสียจาการเคลือ่นย้ายเพิม่ความปลอดภัย 



ระบบสายพาหนะโอนย้ายสินค้าทีค้่นหา 
• เป็นอุปกรณ์ทีใ่ช้พลงังานจากระบบรางไฟฟ้าควบคุมการเคลือ่นทีด้่วย

คอมพวิเตอร์มักนํามาใช้คลงัสินค้าโรงงานแทนรถฟอร์คลฟิท์ ในการค้นหา

สินค้า และลาํเลยีงไปยงัจุดทีต้่องการ สามารถลดต้นทุนค่าดําเนินการลด

ความสูญเสียจากการปฏิบัติงาน 



พาเลท 
•          พาเลทเป็นอุปกรณ์รวมหน่วยทีใ่ช้รวบรวมสินค้าเพือ่ใช้ในการจัดเกบ็

ทาํให้สามารถยกสินได้ในปริมาณมากต่อคร้ัง โดยพาเลทอาจจะทาํจากไม้ 

เหลก็ พลาสติกส์ 



ตวัอยา่ง 






แบบฝึกหัดหลงัเรียนหน่วยที ่8 

1  อุปกรณ์ยกและเคลือ่นย้ายสินค้า ช่ือภาษาองักฤษ คอือะไร 

 1)Material Handling Equipment 

 2)Motor Handering Economic 

 3)Material High of Effect 

 4)Motor High House Equipment 

 5)Management Handling Equipment 

 

2     ประเทศใดเป็นประเทศทีก่าํหนดมาตรฐานอุปกรณ์การเคลือ่นย้ายสินค้า 

 1)  Thailand   2) Japan          3)  Canada        4)America       5)  England 

 

3     มาตรฐานอุปกรณ์การเคลือ่นย้ายสินค้า มช่ืีอย่อภาษาองักฤษว่าอย่างไร 

 1)  UFO             2)  MKIA         3)  ACOI          4)  WELA        5)  FIFO 

 



4.  Hand Pallet Truck เป็นช่ือของอุปกรณ์ยกและเคล่ือนยา้ยสินคา้ใด 

 1)  ลิฟทข์นสินคา้  2)  สายพานลาํเลียง 3) หวัลาก 

• 4)  รถหยบิสินคา้ระดบัสูง 5)   รถลากพาเลท  

 

5. เครนยกสินคา้ มีช่ือภาษาองักฤษวา่อยา่งไร 

• 1)  Stacker Crane  2) Crane Truck 3)  Crane Pallet Truck 

• 4)  Equipment of Crane   5)  Crane Equipment 

 

6    ขอ้ใดไม่ใช่รายละเอียดของชั้นวางสินคา้สาํหรับวางพาเลท 

• 1)  Selective Rack  2)  Mobile Rack  3)  Flow Rack 

• 4)  Side Rack  5)  High Bay Rack 

 



7   ข้อใดคอืข้อเสียของ Push Back Rack 

 1) พืน้ทีท่างเดนิรถมาก      2)  ความมัน่คงน้อย      3) ค่าซ่อมบํารุงแพง 

  4) ราคาลงทุนเร่ิมต้นสูง 5)ไม่สามรถกาํหนดการออกแบบได้  

 

8    ช้ันวางสินค้าประเภทลิน้ชักและตู้แบ่งออกเป็นกีป่ระเภท 

 1)   5  ประเภท 2)  4  ประเภท  3)   3  ประเภท 

 4)  2  ประเภท 5)  1 ประเภท 

 
  
  
  
  
  
  

 



9   ข้อใดไม่ใช่วตัถุประสงค์ของอุปกรณ์ 

 1) ลดต้นทุนต่อหน่วยในการเคลือ่นย้ายพสัดุ 

 2) ลดค่าดาํเนินงานของการดําเนินงาน 

 3) สามารถใช้พืน้ทีค่ลงัสินค้าได้อย่างมปีระสิทธิผล หรือใช้พืน้ทีน้่อย 

 4) ลดการใช้แรงงานของพนักงาน 

 5) ลดเวลาในการยกขนสินค้า 

 

10  อุปกรณ์ในคลงัสินค้าได้รับการพฒันาจากอะไร 

 1. ระบบเทคโนโลย ีจากคอมพวิเตอร์ 

 2. ระบบธรรมดา โดยยกด้วยคน 3. ระบบทัว่ไป ตามยุคสมยั 

 4. ระบบพเิศษ สร้างขึน้มาจากโปรแกรม 5. ถูกทุกข้อ 

  
  

 



   เฉลยแบบฝึกหัดก่อน-หลงัเรียนหน่วยที ่8 
 1  1) 
 2  3) 
 3  1) 
 4  5) 
 5  1) 
 6  4) 
 7  3) 
 8  2) 
 9  4) 
 10  2) 
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