


การเลือก อปุกรณ์ท่ีดีช่วยลดเวลาในการขึน้และลงสนิค้าให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
มากขึน้นอกจากนัน้ยงัลดภาระ ด้านแรงาน ความลํา้หน้าทางเทคโนโลยีของอปุกรณ์
ยกสนิค้าท่ีเป็นเคร่ืองจกัรกล สามารถเพิ่มขนาดสนิค้าท่ียก มารถยกสนิค้าในปริมาณ

ท่ีสงูขึน้  
อุปกรณ์ยกสินค้าที่เป็นพาเลท ( Pallet Handling 
Equipments ) อาจจะเป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสดุ วิธีท่ี นิยมมากในปัจจบุนั คือ
การยกสนิค้าเป็นพาเลทโดยใช้รถฟอร์คลฟิท์ นอกจากนีย้งัมีประเภทท่ีใช้

แรงงานคน ( Pallet Hand Jack ) หรือบ้านเราเรียกวา่ ตะเข้ลากสนิค้า 
ใช้ลากสนิค้าบริเวณท่าขึน้ลงสนิค้า  
 



1.รถลากพาเลทหรือตะเข้ ( Hand Pallet Truck )  
เป็นอปุกรณ์ลากด้วยมือธรรมดายกลากโดยใช้ระบบไฮดรอลกิในการควบคมุการยก 
 



 2.สะพานพาด ( Dock Plate/Ramp/Board )  
ในปัจจบุนัระบบสะพานพาดจะผลติโดยใช้อะลมูิเนียมเหลก็ หรือไฟเบอร์กลาส 

หากเป็นอะลมูิเนียมจะมีนํา้หนกัเบา สามารถออกแบบให้รองรับนํา้หนกัได้ถึง 

30,000กิโลกรัม จะควบคมุร่วมกบัระบบไฮดรอลกิค์หรือใช้คนยกก็ได้ 



3.อุปกรณ์ท่าขึน้ลงสินค้าและลิฟท์ ( Lift and Dock Leveler 
Devices ) ใช้ในการยกพาเลทและ กลอ่งมีหลายชนิด ได้แก่ ลฟิท์กรรไก  
( Lift Devices ) ท่าขึน้ลงสนิค้า ( Dock Leveler Devices )  
พาเลท อตัโนมตั ิ( Pallet Loading Automated Equipment ) 
ระบบโต๊ะหมนุพาเลท ( Pallet Disc Turntable ) 



 4.ประตแูละม่านช่องขึน้ลงสินค้า ( Dock Seals and 
Shelters ) ขนาดเป็นไปตามขนาดช่องประตท่ีูต้องการ มีหลายชนิด เช่น 

มา่นช่องขึน้ลงสนิค้า ( Dock Seals ) ประตชู่องขึน้ลงสนิค้าแบบผสม 

( Dock Combination Shelters  ) สามารถควบคมุอณุหภมูิ

ในห้องได้ 
 



 5.สายพานลาํเลียงแบบยื่นเข้าไปในตู้ ( Powered Extendible 
 Conveyor  ) ใช้สําหรับย่ืนเข้าไปในตู้   คอนเทนเนอร์ การออกแบบขึน้กบั

รถยนต์ท่ีใช้ 
 



 6.อุปกรณ์ยกพาเลทที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ( Powered Handling 
Device )   ใช้หลกัการเดียวกบัสายพาน ลําเลียงแบบย่ืนเข้าไปในตู้  

     และตอ่มาในสดุของคานย่ืน ใช้แทนรถฟอร์คลฟิท์ 
 



 7.เครนที่ยดึตดิตัง้ในที่ ( Built in Crane  ) ในกรณีท่ีบริเวณท่าขึน้
สนิค้ามีนํา้หนกัมาก อาจจะใช้การตดิตัง้เครนในท่ี เพ่ือให้สามารถขึน้ลงสนิค้าได้

อยา่งรวดเร็ว มีหลายรูปแบบ 
 



 8.เครนที่วิ่งบนราง ( Gantry Crane ) เป็นเครนวิ่งบนรางสําหรับ
ยกตู้คอนเทนเนอร์สนิค้านํา้หนกัมากใช้ในลานขนถ่ายสนิค้า ท่าเรือ  

     ลานตู้คอนเทนเนอร์ 
 



 9.อุปกรณ์ยกสินค้าด้านหลังรถ ( Tail Lifts ) ใช้ระบบไฮดรอลกิโดยไม่
ต้องใช้ท่าขึน้ลงสนิค้า ซึง่ ยดึตดิใต้แชสซีรถยนต์ มีหลายชนิด ทัง้แบบท่ีเป็นแผน่

พืน้ยกในแนวตัง้ แบบยดึกบัรางกบัเสา  แบบคานย่ืน แบบแผน่เล่ือน  

 แบบตดิกบัรถตู้  ฯลฯ 
 



 10.รถยกตู้สินค้า ( Special Forklift )  เป็นรถโฟคลฟิท์ท่ีใช้สําหรับ

ยกตู้คอนเทนเนอร์สนิค้า ใช้ในลานขนถ่ายสนิค้าทา่เรือ  ลานตู้คอนเทนเนอร์ 
 



 11.อุปกรณ์เคล่ือนย้ายบนพืน้ ( Moving Floors )          
โดยสว่นมากตดิบนพืน้อาหาร ตู้คอนเทนเนอร์ เพ่ือให้พาเลทไหลล่ืนโดยสะดวก 

 



 12.ขาตัง้แบบประหยัด ( Economy Stabilizing Jack )  
สามารถรับนํา้หนกัตัง้แต ่20-100 ตนั สามารถตัง้ได้สงูตัง้แต ่1.00-1.50 เมตร 

 



 13.อุปกรณ์กันล้อเล่ือน ( wheel Chocks )  
รูปร่างจะรับกบัรูปของยางรถพอดี สามารถออกแบบได้ตามขนาดของล้อรถยนต์ 

 



 14.เหล็กกันสินค้าเสียหายในตู้คอนเทรนเนอร์ (Cargo Bars ) 
ตดิตัง้ในตู้  หรือรถเทรนเนอร์ เพ่ือไมใ่ห้สนิค้าเสียหาย ลดการสัน่สะเทือน

ระหวา่งการขนสง่ โดยยดึตดิกบัผนงัตู้คอนเทรนเนอร์ 
 



 15.อุปกรณ์ยกสินค้าบริเวณท่าขึน้สินค้า ( Dock Hoists )  
    เป็นอปุกรณ์ท่ียกสนิค้าแบบกรรไก ( Scissor Hoists )  และยกแบบราง 

( Rail Hoists ) ใช้สําหรับย้ายสนิค้าระหวา่งท่าขึน้ลงสนิค้าหรือรถยนต์ไป
ยงัพืน้ระบบนีส้ามารถทําให้ไมต้่องยกระดบัท่าขึน้ลงสนิค้า หรือโดยการขดุหลมุ
แบบเดมิ สามารถแยกมาตัง้อิสระได้ 
 





 

     มีความเหมาะสมใช้ติดตัง้บนพืน้ท่ีกลางแจ้ง และในร่มใต้หลงัคา

โรงงาน สาํหรบัโรงงานท่ีไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาไว้เพ่ือรบัเครน

เหนือศีรษะ ซ่ึงมีความจาํเป็นต้องติดตัง้เครนสนามขาสงู  2 ข้าง วาง

บนพืน้โรงงาน และลกัษณะเช่นเด่ียวกบัเครนเหนือศีรษะแบบคาน

เด่ียวท่ีมีความเหมาะสมสาํหรบัอตุสาหกรรมท่ีใช้งานยกน้ําหนักไม่

หนักมาก ควรมีความกว้างใช้งานตัง้แต่  6 -20 เมตร  และควรมี

น้ําหนักยกตัง้แต่ 0.1 ตนั ถึง 12.5 ตนั เป็นมาตรฐาน 



1. กาวร้อน   2. ไม้อดั 

3. กระดาษทราย  4. หลอดด้าย 

5. ไม้บรรทดั  6.  เลือ่ยไฟฟ้า 

7.ตะขอ                         8.สร้อย 



ขั ้น ต อ น ใ น ก า ร ทาํ    











 





งบประมาณในการจัดทาํ 

รายการ     ราคา 

 1. ค่าปร้ินใบงาน         300  บาท 

 2. ค่าแผ่น CD          10   บาท 

 3. สันรูดปกพลาสติก          5    บาท 

 4. กาวร้อน           15  บาท 

 5.ค่าไม้            50  บาท 

  รวม          380 บาท 
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อุปกรณ์ยกสินคา้ท่ีเป็นพาเลท อาจจะเป็นวธีิท่ีง่ายท่ีสุด

และยุง่ยาก แต่ท่ีนิยมมากในปัจจุบนัคือการยกเป็นพาเลท 

โดยใชร้ถฟอร์คลิฟทซ่ึ์งมีหลายประเภท ในการยกและมี

ประเภทท่ีใชแ้รงงานคน (Pallet Hand Jack) 
หรือบา้นเราเรียกวา่ “ตะเข้ ”ลากสินคา้ใชล้ากสินคา้

บริเวณท่าข้ึนลงสินคา้ ซ่ึงลกูคา้ทุกรายอาจจะไม่ใชร้ถ

ฟอร์คลิฟทใ์นการยกสินคา้ท่ีอยูใ่นพาเลท  
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5. ไม้ฉาก 

6. หินเจียร 

7. กระดาษทราย 

8. ตะปู 

1. ไม้ 

2. เลือ่ย 

3. ดนิสอ 

4. เคร่ืองยงิแมก 

9. ล้อ 
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ขัน้ตอนในการประดษิฐ์�

1. นาํไมม้าวาดรูปใหเ้ป็นทรงส่ีเหล่ียม 

2. เอามาตดัใหเ้ป็นทรงท่ีกาํหนดไว ้

្ � ា្្ ្ �� � � �ឈ �ោ �



្ � ា្្ ្ �� � � �ឈ �ោ �

3. เอาไมท่ี้ตดัเป็นทรงแลว้มาเจาะรูบริเวณปลายไมใ้ห้

เกิดเป็นช่องส่ีเหล่ียมเลก็ใหพ้อดีกบัลอ้ 



 4. เอากระดาษทรายขดัตามช่องท่ีเจาะไว ้

5. นาํเอาลอ้รถมาใส่ในช่องท่ีเจาะ 

្ � ា្្ ្ �� � � �ឈ �ោ �
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6. นาํเอาตะปูมาตอกลอ็กกะลอ้ทั้งสองฝ่ัง 

7. นาํเอาไม่ท่ีเป็นทรงส่ีเหล่ียมยาวมาติดกั้นกบั

ไมท่ี้ใส่ลอ้ไวแ้ลว้สองขา้ง 



 
8. ใชส้ะหวา่นเจาะไมท้ั้งคู่เขา้ดว้ยกนั เจาะแลว้ทรงจะเป็นรูปตวัย ู

9. แลว้นาํเอาไมแ้ท่งยาวมาติดกบัลอ้หลงั 

្ � ា្្ ្ �� � � �ឈ �ោ �



10. แลว้ตดัไมใ้หเ้ป็นส่ีเหล่ียมเลก็ๆยืน่ออกมาลอ็กกบัไมท่ี้

ติดลอ้หลงัไว ้ 

11.จะเป็นทรงท่ีเสร็จสมบูรณ์ สามารถเล่ือนไปมาไดต้าม

ตอ้งการ 
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1. ไม้                    130  บาท 

2. ใบเล่ือย               35  บาท 

3. กระดาษทราย       20  บาท 

4. ตะปู                    25  บาท 

 

รวม                       200  บาท 

 

្ � ា្្ ្ �� �



อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประดิษฐ ์

 

 1. ไมอ้ดัขนาด 50 x 5 

  2. สีอะคริลิค 

  3. สเปรยสี์ขาว 

  4. สเปรยเ์คลือบใส 

  5.แปรงทาสี                     



งบประมาณในการจดัทาํ 

 
 1. ไมอ้ดั 200 บาท 

 2. สีอะคริลิค  300    บาท 

 3. สเปรยสี์ขาว      50 บาท 

 4. สเปรยเ์คลือบใส 50 บาท 

 5. แปรง  100  บาท 

 6. ปร้ินงาน  150 บาท       

        รวมทั้งส้ิน  850  บาท    



พาเลท 
 

• พาเลทเป็นอุปกรณ์สาํคญัช้ินหน่ึงในระบบโลจิสติกตั้งแต่ระบบคลงัสินคา้ ระบบขนส่งทั้งในและ

ต่างประเทศ พาเลทมีหนา้ท่ีสาํคญัในการบรรทุกสินคา้ต่างๆเพื่อจดัระเบียบเรียบร้อย ง่ายกบัการ

ขนส่งและตรวจนบัสินคา้ทั้งในโกงดงัและท่ีท่าเรือหรือท่าอากาศยาน ภายหลงัการขนส่ง ดว้ย

ความท่ีระบบโลจิสติกส์ใส่ใจเร่ืองการลดตน้ทุนและความไม่ประหยดัในขั้นตอนเหล่าน้ีใหไ้ด้

มากท่ีสุด          

                      



ขั้นตอนในการประดิษฐ ์

 

 1. ฉีดสเปรยล์งบนไมเ้พ่ือเป็นการลงรองพ้ืนสี  

  



ขั้นตอนในการประดิษฐ ์

 
 2. นาํไมท่ี้ลงรองพ้ืนทั้งหมดไปตากใหแ้หง้ 

  



ขั้นตอนในการประดิษฐ ์

 
 3. ผสมสีต่างๆ เพ่ือนาํมาทาไมพ้าเลท 

 



ขั้นตอนในการประดิษฐ ์

 
 4. เม่ือสีแหง้แลว้ใหน้าํไมม้าทาสีท่ีผสมไว ้

 



ขั้นตอนในการประดิษฐ ์

 
 5. เม่ือทาสีเสร็จแลว้ใหน้าํไมไ้ปตากแดดและรอจนแหง้สนิท 

   



ขั้นตอนในการประดิษฐ ์

 
 6. เม่ือไมแ้หง้สนิทแลว้ใหน้าํไมม้าเคลือบสีใสและนาํไปตาก    

  แดดรอใหแ้หง้สนิท 

  



ขั้นตอนในการประดิษฐ ์

 

 7. นาํไมม้าเร่ิมประกอบใหเ้ป็นพาเรท 

 



ขั้นตอนในการประดิษฐ ์

 
 8. เสร็จแลว้ ไมพ้าเลทของเรา  

 

  

   



 
 

ขอบคุณคะ่ 



เป็นอปุกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้า ช่วยให้การทํางานสะดวกคลอ่งตวั

โครงสร้างติดล้อ  ทําให้สามารถรับรองสิ่งของตา่งๆได้  รถเข็นทัว่ไป 

สามารถรับนํา้หนกัประมาณ 100-300 กิโลกรัม 



ขั้นตอนในการประดษิฐ์ 

อุปกรณ์ในการประดษิฐ์ 



 วัดขนาดไม้ให้ได้ กว้าง 50 ซม. ยาว 50 ซม.  
เสร็จแล้วใช้เล่ือยตดัไม้ส่วนที่ต้องการใช้งาน 



จากนัน้วัดไม้อัดให้ได้เท่ากับฐาน การสร้างฐานเพิ่มขึน้ 

จะทาํให้รับรองนํา้หนักส่ิงของได้มากยิ่งขึน้ ม่ันคงมากขึน้   



ใช้กระดาษทรายขัดไม้ ให้ไม้เรียบเนียน  

เสร็จแล้วเอาไม้มาวัดว่าเท่ากันกับฐานหรือไม่   

ขัน้ตอนต่อไปเอาไม้อัดไปพ่นสีและตากแดดทิง้ไว้ 



วัดขนาดไม้เพื่อทาํที่จับรถเข็น ใช้ไม้บรรทดัวัดเพื่อความสมดุล 

ใช้สว่านเจาะรู และยงิตะปเูข้าต่อกัน 



ใช้เคร่ืองตดัไม้ทาํที่ยดึล้อรถ นําล้อมายงิเข้ากับไม้ที่ตดัไว้ 

ใช้สว่านเจาะรูและกย็งิน็อตเข้าไป 

เสร็จเรียบร้อยแต่งตกใช้สีพ่นเพื่อที่จะไม่เหน็ลายไม้ 



ใช้กระดาษทรายขัดไม้ ไม่ให้ไม้เป็นเหล่ียมจนคมเกินไป   

ขัน้ตอนต่อไป ยงิน็อตเพื่อยดึตดิกับที่จับรถเข็นเข้ากับฐานของรถเข็น 



จากนัน้นําไม้อัดที่ตากแดดไว้ มาตอกตะปลูงฐานที่เตรียมไว้   

และไม่ให้รถเข็นโยกเยกจงึนําที่ขัน้สามเหล่ียมมายดึไม้ไว้ 



ใช้สีโป๊ะปิดรูน็อตรูตะปู เพราะเป็นการเก็บความละเอียดอีกอย่างหน่ึง   

และใช้แล็กเกอร์พ่นไม้เคลือบเงา 



ขัน้ตอนสุดท้ายตดิสตกิเกอร์เพิ่มความน่าสนใจของรถเข็น  

และสามารถใช้งานได้เสมือนจริง 

เสร็จสมบูรณ์ 



อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประดษิฐ์ 

 1.ลอ้รถเขน็     9.เคร่ืองตดัไม ้

 2.ไมห้นา้ 3 กบั ไมอ้ดั   10.สติกเกอร์ 

 3.ตะปูและน็อต 

 4.สีสเปรยแ์ละแลก็เกอร์ 

 5.สวา่น 

 6.เล่ือย 

 7.กระดาษทราย 

 8.สีโป๊ะ 

 



งบประมาณการจัดทาํ 

• ล้อยาง 4 ล้อ  160    บาท 

• สีสเปร์และแลก็เกอร์  125    บาท 

• ตะปกูบัน็อต   20    บาท 

• กระดาษทราย   12  บาท 

• ไม้อดั   30  บาท 

• ไม้หน้า 3    60   บาท 
• สตกิเกอร์   20  บาท 

 
   รวมทัง้สนิ 427 บาท   





สะพานพาด 



อุปกรณ์ทั้งหมดท่ีใชใ้นการจดัทาํสะพานพาด 



โครงสร้างสะพานพาด 

อุปกรณ์ท่ีใช ้

1. ไมลู้กโป่ง 

2. หลอด 

3. กาว 



นาํไมลู้กโป่งมาวดัขนาดใหพ้อดีกบัแผน่ไมอ้ดัจากนั้น

นาํมาติดกาวเพื่อสร้างโครงสะพานพาด 



นาํลงัเบียร์ท่ีแกะแลว้มาวดัขนาดและพนัรอบโครง

สะพานพาดท่ีสร้างไว ้



นาํสะพานพาดท่ีประกอบเสร็จแลว้มาติดกบัแผน่

ไมอ้ดั ขั้นตอนสุดทา้ยเสร็จสมบูรณ์ 



อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประดษิฐ์ 

1.  กาวTOA   2.  แท่งกาว 

3.  ปืนกาว   4.  เทปกาว 

5.  ไมลู้กโป่ง  6.  กาว UHU 

7.  กรรไกร   8.  ไมอ้ดั 

9.  หลอด 
 



งบประมาณในการจัดทาํ 

1. ไมลู้กโป่ง 30 บาท 

2. ปืนกาว  25 บาท 

3. แท่งกาว  25 บาท 

4. ไมอ้ดั  30 บาท 

5. หลอด  10 บาท 

รวม 120 บาท 
 

 



ขอบคุณค่ะ/ครับ 



เร่ือง การรายงานและการประเมนิผลการใช้เคร่ืองมอืและ

อุปกรณ์ในงานโลจิสตกิส์ 



ความสําคญัของการประเมนิประสิทธิภาพด้านโลจิสตกิส์ 
1.1 ทีม่าและความสําคญั 
จากกระแสเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวตัน์ ก่อให้เกิดการแข่งขนัใน

การดํา เ นิ น ธุร กิ จ เ ป็นอย่ าง สูง  ส่งผลใ ห้ผู ้ประก อบก าร

ภาคอุตสาหกรรมตอ้งพฒันาองคก์รเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขนัใหส้ามารถดาํ เนินธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คงและกา้วหนา้ 



1.2 วตัถุประสงค์ 

 1.)เพื่อจดัทาํแบบประเมินประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ 

(Logistics Performance Index : LPI) ท่ีเหมาะสม

สาํหรับภาคอุตสาหกรรมไทย  



2.)เพื่อจดัทาํตวัช้ีวดัประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ตามหมวดอุตสาหกรรม 
(International Standard IndustrialClassification : ISIC) 
เพ่ือเป็นเกณฑเ์ปรียบเทียบสมรรถนะ(Benchmark)ระดบัประเทศ  



3.)เพื่อส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมวิเคราะห์และประเมิน

ประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ของตนเองเพื่อการพฒันาสู่เกณฑร์ะดบัประเทศ

และระดบัสากล 



4.)เพื่อพฒันาตวัช้ีวดัประสิทธิภาพซพัพลายเชน  

(Supply Chain Performance Index : SCPI) และจดัทาํเกณฑ์

เปรียบเทียบประสิทธิภาพซพัพลายเชน  

(Supply Chain Benchmark) ท่ีมีความเหมาะสมสาํหรับ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย 



ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.)แบบประเมินประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์  

(Logistics Performance Index : LPI) ท่ีเหมาะสมสาํหรับ

ภาคอุตสาหกรรมไทย 



2.)แบบประเมินประสิทธิภาพซพัพลายเชน และเกณฑเ์ทียบวดั

ประสิทธิภาพซพัพลายเชน (Supply ChainBenchmark) ท่ี
เหมาะสมสาํหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย 



3.)ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ ตามหมวดอุตสาหกรรม  
(International Standard IndustrialClassification : ISIC) 
เพ่ือเป็นเกณฑเ์ปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) ระดบัประเทศ 



4.)ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมทราบขอ้มูลตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ

ดา้นโลจิสติกส์ และตวัช้ีวดัประสิทธิภาพซพัพลายเชน สามารถนาํ ไป

ใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบการของตวัเอง 

เพื่อการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (Customer Service) 
และลดตน้ทุนรวมทางดา้นโลจิสติกส์ (Total Logistics Costs) 



แบบประเมนิประสิทธิภาพด้านโลจิสตกิส์ 
2.1 ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ การจดัการโลจิสติกส์จะ

ประกอบดว้ยกิจกรรมทั้งส้ิน 9 กิจกรรม  

1.การใหบ้ริการแก่ลูกคา้และกิจกรรมสนบัสนุน  

  (Customer Service and Support) 
2.การจดัซ้ือจดัหา (Purchasing and Procurement) 
3.การส่ือสารดา้นโลจิสติกส์และกระบวนการสัง่ซ้ือ  

  (Logistics Communication and Order 
Processing) 
4.การขนส่ง (Transportation) 
5. การเลือกสถานท่ีตัง้ของโรงงานและคลงัสนิค้า 

  (Facilities Site Selection, Warehousing and 
Storage)  
 
 



6.การวางแผนหรือการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ 
(Demand Forecasting and Planning) 
7.การบริหารสินคา้คงคลงั(Inventory Management) 
8.การจดัการเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ และการบรรจุหีบห่อ 
(Materials Handling andPackaging) 
9.โลจิสติกส์ยอ้นกลบั (Reverse Logistics)  



2.2แบบประเมินประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ 
(1)ตวัช้ีวดัหลกัดา้นการบริหารตน้ทุน (Cost Management 
Index)  ในส่วนน้ีจะนาํ เสนอแบบประเมินประสิทธิภาพดา้นโลจิ

สติกส์ ตวัช้ีวดัหลกั9ตวัช้ีวดั และตวัช้ีวดัสนบัสนุน18ตวัช้ีวดัรายละเอียด

ของวิธีการคาํนวณ และผลการประเมินประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ 



(2)ตวัช้ีวดัหลกัดา้นเวลา (Lead Time Index) 
ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองคาํสัง่ซ้ือจากลูกคา้ 

(Average Order Cycle Time) เป็นตวัช้ีวดัท่ีใชป้ระเมิน

ระยะเวลาในการตอบสนองคาํ สัง่ซ้ือจากลูกคา้โดยนบัตั้งแต่บริษทั

ยนืยนัรับคาํสัง่ซ้ือจากลูกคา้ผลิตจนกระทัง่ส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 
 วิธีการคาํนวณ ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองคาํสัง่ซ้ือจาก

ลูกคา้ = (1.1) 
 หมายเหตุ : ตอ้งระวงัเร่ืองหน่วยนบัดว้ย โดยตอ้งเปล่ียนเป็น

วนั 



แบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ตัวช้ีวดัสนับสนุน 

(1)ตวัช้ีวดัสนบัสนุนโลจิสติกส์ขาเขา้ (Inbound 
Logistics Index) 

(2)ตวัช้ีวดัสนบัสนุนโลจิสติกส์กระบวนการ (Operation 
Logistics Index) 
(3)ตวัช้ีวดัสนบัสนุนโลจิสติกส์ขาออก (Outbound 
Logistics Index) 
 



เป็นวิธีการในการเกบ็ขอ้มูลหรือระบุขอ้มูลแบบอตัโนมติั โดยทาํงาน

ผา่นการรับสญัญาณจากแทก็เขา้สู่ตวัส่งสญัญาณ ผา่นทางคล่ืนวิทยแุทก็

ของอาร์เอฟไอดีโดยปกติจะมีขนาดเลก็ ซ่ึงสามารถติดตั้งเขา้กบั

ผลิตภณัฑสิ์นคา้ สตัว ์บุคคลได ้เช่น RFID Tag, RFID Card, RFID 
Artenna, RFID Label, RFID Tokens 



 Handheld computer เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถพกพาได้

สะดวก และสามารถเช่ือมต่อ wireless และหนา้จอสมัผสั และ

สามารถรองรับระบบต่าง ๆ ไดม้ากมาย และสามารถใชแ้สกน 

barcode/RFID ไดด้ว้ย 



ระบบ GPS จะบนัทึกรายละเอียดการเดินทางแบบ OFF-LINE and 
ON-LINE เช่น เวลา ความเร็ว จุดจอด เสน้ทาง ตลอดการเดินทาง 

ขอ้มูลจะถูกวิเคราะห์ และส่งกลบัมายงั PC อตัโนมติัตลอด 24 ชัว่โมง 



Smart-Tag สามารถอ่านไดแ้ละสามารถเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงมีการ

ใชง้านไดห้ลากหลาย รูปแบบเช่น production control 
systems, distribution systems, digital picking 
systems, and point of sale systems ซ่ึงจะทาํงาน

โดยไม่ตอ้งใชก้ระดาษ และสามารถควบคุมและใชง้านผา่นเครือข่าย

ได ้



ระบบ Picking Systems เป็นระบบ ท่ีใชใ้นการหยบิสินคา้ 
ดว้ยสญัญาณไฟท่ีอยูท่ี่ Location นั้น ๆ เพื่อทาํการหยบิสินคา้

ท่ี Shelf ท่ี สญัญาณไฟไดร้ะบุไว ้เหมาะกบัส่ิงของเลก็ ๆ และ

หยบิง่าย ๆ 



ระบบ Voice Systems เป็นระบบ ท่ีใชเ้สียงในการจดัการ 

คลงัสินคา้ ซ่ึงระบบจะส่งสญัญาณเสียง ใหเ้จา้หนา้ท่ีไปหยบิสินคา้ ตาม 

Location ท่ีระบบสัง่การ ทาํใหค้วามแม่นยาํและความคล่องตวัสูง 



ระบบลาํเลียงสินคา้ จะมีทั้งระบบลูกกล้ิง ระบบสายพานหรือจะ

เป็น ระบบลาํเลียงแบบปรับต่างตามความตอ้งการ 



ท่ีวางสินคา้และชั้นวางของ Rack, Shelf และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

เก่ียวกบัการจดัเกบ็ และเคล่ือนยา้ย และรวมถึงการออกแบบงาน 

สัง่ทาํต่างๆ 



 

พาเลทเหลก็ พาเลทไม ้พาเลทพลาสติก เพื่อใชว้างสินคา้ เพื่อง่ายต่อ

การ เคล่ือนยา้ย และจดัส่ง 



บรรณานุกรม 
http://logisticscorner.com/Docfiles/logistics/Logistics_book.pdf 
  
http://logistics.dpim.go.th/webdatas/articles/ArticleFile2171.pdf 
 

http://logisticscorner.com/Docfiles/logistics/Logistics_book.pdf


เร่ือง     การจัดเกบ็การดูแลรักษาเคร่ืองมอืและอุปกรณ์ 



                 การจดัเกบ็การดูแลรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
การจัดเกบ็ดูแลรักษาอุปกรณ์ยกสินค้าทีเ่ป็นพาเลท 
รถโฟล์คลิฟไฟฟ้ามีความสําคัญอย่างมากสําหรับการทํางานใน

คลงัสินคา้ทัว่โลกทุกๆวนั หากปราศจากพวกมนัแลว้เราจะไม่สามารถวาง

สินคา้ท่ีมีนํ้ าหนักลงบนชั้นวางสินคา้ขา้งบนไดเ้ลย และทาํให้ส้ินเปล้ือง

พื้นท่ีการจดัเก็บสินคา้ รถโฟลค์ลิฟทเ์ป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีขนาดใหญ่และการ

ใชง้านจะตอ้งมีพ้ืนท่ีท่ีเพียงพอมีความปลอดภยัสําหรับผูป้ระกอบการและ

พนักงานอ่ืนๆท่ีอยู่ในบริเวณนั้นๆ นอกจากน้ีนํ้ าหนักของรถโฟล์คลิฟท์

ไฟฟ้าและแบตเตอร่ีกเ็ป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัของเคร่ือง 



  รถโฟลค์ลิฟทไ์ฟฟ้ามีนํ้ าหนกัมาก ประมาณ สองตนัข้ึน นั้น

เป็นเพราะว่านํ้ าหนกัเหล่าน้ีเอาไวถ่้วงเวลาท่ียกสินคา้บนพาเลทและยกสินคา้

ลงบนรถบรรทุกหรือคลงัสินคา้ จึงมีขอ้ควรระวงัเม่ือรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ทาํงานควรจะมีพื้นท่ีหรือเผื่อพื้นท่ีไวท้ัว่ทั้งคลงัสินคา้เพ่ือหลีกเล่ียงการชน 

ถึงแมว้่าจะมีแตรไฟฟ้าไวใ้ห้ใช้แต่การแบ่งเขตการทาํงานของเคร่ืองจกัรไว้

อย่างชดัเจนก็เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรจะทาํไว ้เม่ือเวลาท่ีรถยกสินคา้หรือ

พาเลท จะตอ้งแน่ใจวา่ตวัยกถูกเสียบเขา้ไประหวา่งพาเลทแลว้ ตวัส้อมหรือตวั

ยกจะตอ้งไม่สั้นจนเกินไปเพราะจะส่งผลถึงนํ้ าหนักโดยรวมของสินคา้ท่ีรถ

โฟลค์ลิฟทไ์ฟฟ้าจะสามารถยกได ้และตวัผูข้บัจะตอ้งมีใบอนุญาตในการใชร้ถ

โฟลค์ลิฟทแ์ละตอ้งมีการฝึกอบรมความพร้อมมาแลว้ก่อนท่ีจะใชร้ถได ้

http://www.ti-techin.com/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2


สาํหรับแบตเตอร่ีท่ีติดตั้งไวภ้ายในรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าก็จาํเป็นตอ้งมีการ

บํารุงรักษาเช่นกัน เพราะเป็นอุปกรณ์สําคัญหากไม่มีมันรถก็จะไม่

สามารถขบัเคล่ือนได ้การละเลยไม่ดูแลรักษาอยา่งเหมาะสมก็จะนาํไปสู่

การสร้างความเสียหายให้กบัรถโฟลค์ลิฟทไ์ฟฟ้าได ้นอกจากน้ีแบตเตอร่ี

มีส่วนผสมของนํ้ ากรดและสารเคมีบางประเภทท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน เม่ือถูก

ผิวหนงัแลว้จะเกิดรอยไหมรุ้นแรงได ้สร้างความเสียหายกบัเส้ือผา้ หาก

เขา้ตากจ็ะทาํใหต้าบอดได ้



การรักษาและดูแลแบตเตอร่ีจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษและต้องทาํอย่าง

ระมดัระวงั ในขณะท่ีทาํความสะอาดแบตเตอร่ีอาจจะมีการสัมผสักบันํ้ ากรด

อย่างเล่ียงไม่ได้ ช่างท่ีได้รับฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจะไม่รดนํ้ าโดนด้านบน

แบตเตอร่ีหรือขา้งใตข้องแบตเตอร่ี ในช่วงเยน็สุดทา้ยของตารางเวลางานหรือ

เปล่ียนกะ ควรจะมีการชาร์จแบตเตอร่ีไฟฟ้า เม่ือเราชาร์จแบตมีปริมาณของ

ก๊าซถูกปล่อยออกมา ดงันั้นจึงจะควรทาํในบริเวณท่ีเปิดโล่งมีอากาศถ่ายเทได้

ดี หากคุณหรือพนักงานอ่ืนๆรู้สึกวิงเวียนหรือพื้นหมุน อาจจะเกิดจากการ

ระบายอากาศไม่ดีพอท่ีจะทาํการชาร์จแบตเตอร่ีรถโฟล์คลฟิท์ไฟฟ้า 



1.หน่วยคลงัสรรพาวธุ (Depot) หมายถึง คลงัสรรพาวธุทางการทหาร 

ซ่ึงทาหนา้ท่ีจดัหาเกบ็รักษาและแจกจ่ายยทุโธปกรณ์ใหแ้ก่หน่วยใช ้ 

และอาจผลิตข้ึนใชเ้องได ้
2. การรักษาความปลอดภยั (Security) หมายถึง การปฏิบติัตามวิธีใด ๆ  

กไ็ดโ้ดยไม่ใหมี้การเกิดโจรภยั อคัคีภยัหรือภยัอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
3. การฟ้ืนฟยูทุโธปกรณ์ (Salvage) หมายถึง การคดัแยกและเลือกช้ินส่วน

ประกอบดีท่ีใชง้าน ไดจ้ากยทุโธปกรณ์ท่ีชารุดใชก้ารไม่ได ้เพื่อนามาใช้

เป็นส่วนประกอบยทุโธปกรณ์ใหเ้ป็นประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 

การเกบ็รักษาส่ิงอุปกรณ์คาํจากดัความ 



4. อนัดบัความเร่งด่วน (Priorities) หมายถึง คาสั่งหรือระเบียบท่ีกาํหนดไว ้

กิจการใดถือวา่สาํคญักวา่หรือเร่งด่วนท่ีจะปฏิบติัเป็นอนัดบัตามลาดบั  

ถา้กิจการนั้น ๆ จะปฏิบติัพร้อม ๆกนั แลว้จะตอ้งดาเนินการปฏิบติัอนัดบั

เร่งด่วนกวา่ก่อน เพื่อใหส้าํเร็จลุล่วงไปทนักบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้น  
5. การกระจายแหล่งเก็บ (Dispersion) หมายถึง การแยกเก็บส่ิงอุปกรณ์

ประเภทเดียวกันไวป้ลาย ๆ แห่ง ห่าง ๆ กัน เพื่อความมุ่งหมายในทาง

ยทุธวิธี 
6. พ้ืนท่ีเก็บรักษา (Storage area) หมายถึง บริเวณหรือสถานท่ีเก็บส่ิง

อุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกหรือกลางแจง้กไ็ด ้



7. ประเภทของคลงัส่ิงอุปกรณ์ (Classification of supplies depot) 
- คลงัแจกจ่าย (Distribution depot) หมายถึง คลงัฝ่ายยทุธ์บริการ คลงัฝ่าย

กิจการพิเศษ คลงัส่วนภูมิภาค ซ่ึงดาํเนินการสะสมและแจกจ่ายส่ิงอุปกรณ์ 

โดยปกติจะจดัเป็นหน่วยบญัชีคุมและหน่วยคลงัเกบ็รักษา 
- คลงัฝ่ายยทุธ์บริการ (Technical service depot) 
-คลงัฝ่ายกิจการพิเศษ(Administrative service depot) 
- คลงัส่วนภูมิภาค (Pose camp, Station depot) 
- คลงัเกบ็รักษา (Storage depot) 



8. ทางเดินภายในคลงั (Aisle) หมายถึง พื้นท่ีระหวา่งกองส่ิงอุปกรณ์หรือแถวตู ้

เกบ็ ซ่ึงใชใ้นการเดินไปมาเพื่อหยบิยกขนยา้ย จ่าย ตรวจ และนาเขา้เกบ็ 
- ทางเดินหลกั (Main Aisle) ปกติแลว้มีความกวา้งประมาณ 10 ฟุต หรือกวา่ เป็น

ทางเดินท่ีใหญ่ท่ีสุด ภายในคลงัมกัจะยาวทอดไปตามความยาวของคลงั 
- ทางเดินซอย (Service Aisle) เป็นทางเดินท่ียอ่ยลงมาขนานกบัทางเดินหลกัและ

ตดักบัทางเดินขวาง หรือบางคร้ังกเ็ป็นทางเช่ือมต่อ จดัข้ึนเพื่อใหส้ะดวกต่อการ

สาํรวจหรือการหยบิแจกจ่าย กวา้งประมาณ 3-5 ฟุต ถา้ไม่มีความจาเป็นแลว้ทาง

ซอยน้ีจะไม่จดัข้ึน 
- ทางเดินระหวา่งตู ้(Bin Aisle) จดัข้ึนเพื่อใหส้ะดวกต่อการเขา้ไปหยบิยกส่ิง

อุปกรณ์กวา้งประมาณ 2-3 ฟุต 



9. ระบบแสดงท่ีเกบ็ของ (Stock locator system) 
- สามารถนาไปสู่กองส่ิงอุปกรณ์ไดร้วดเร็ว 
- ส่ิงอุปกรณ์ไดมี้การหมุนเวียนตามกาํหนดอาย ุทาใหเ้ส่ือมคุณภาพนอ้ยลง 
- ตรวจตราดูแลไดท้ัว่ถึงและตรวจสอบจานวนไดง่้ายและรวดเร็ว 
- ช่วยใหก้ารเกบ็กองส่ิงอุปกรณ์ไดง่้ายข้ึน 
- ใหท้ราบถึงพื้นท่ีวา่ง 



-คลงัเปิด (Shed) หรือบางคร้ังเรียกคลงัขา้งโปร่ง คือ คลงัท่ีมีหลงัคาแต่ไม่มี 

ฝาลอ้มรอบบางท่ีอาจจะมีบา้งเพียงด้านหรือสองด้านแลว้แต่ความเหมาะสม 

ตามปกติมีพื้นเสมอระดบัพื้นดิน ใชเ้กบ็ส่ิงอุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่โตและ 

-ไม่เป็นท่ีจะตอ้งการ การดูแลรักษาใหม้ากนกั 
- คลงัเก็บส่ิงอุปกรณ์กลางแจง้ (Open storage) คือ พื้นท่ีโล่ง ๆ กลางแจง้ ซ่ึง

กาํหนดข้ึนเพื่อเก็บส่ิงอุปกรณ์ท่ีมีความทนทานต่อสภาพการอากาศไดดี้ มีอยู่

ดว้ยกนั 2 ชนิด 
(1) ดดัแปลงหรือปรับปรุงแลว้ (Improved) 
(2) ไม่ดดัแปลงหรือไม่ปรับปรุงเลย (Un-Improved) 



      การเกบ็รักษาส่ิงอุปกรณ์(Storage) 
1. กล่าวทัว่ไป ในทางราชการทหาร การเก็บรักษา หมายถึง การเคล่ือนยา้ย

ลาเลียงส่ิงอุปกรณ์ออกจากโรงงานหรือแหล่งผลิตไปยงัคลงั เพื่อทาการเก็บ

รักษา ตรวจตราดูแลและป้องกนัรักษาให้คงสภาพ เพื่อท่ีจะสนับสนุนแก่

ผูใ้ชใ้หท้นัตามเวลาท่ีตอ้งการหรือตามสถานการณ์นั้น ๆ 
ปัจจยั 3 ประการ ท่ีจะทาใหบ้รรลุผลสาํเร็จไปดว้ยดียอ่มข้ึนอยูก่บั (Factors) 
1.1 พื้นท่ีเกบ็ (Space) 
1.2 กาลงัเจา้หนา้ท่ี (Man Power) 
1.3 เคร่ืองอุปกรณ์ยกขน (MHE-Material Handling Equipment) 



2. ประเภทแหล่งเกบ็ (Type of storage) 
2.1 คลงัปิด (Warehouse) เป็นโรงเรียน อาคารท่ีมีหลงัคา มีฝามิดชิดใชเ้กบ็ส่ิง

อุปกรณ์จาพวกค่อนขา้งจะบอบบางและไม่ทนต่อสภาพการของดินฟ้าอากาศ 
2.1.1 คลงัชั้นเดียว (Single Storey) 
 1) แบบก่อนสงคราม (จัว่สามเหล่ียม) เกบ็ไดน้อ้ย 
 2) แบบหลงัสงคราม (หลงัคาตดั) เกบ็ไดม้ากกวา่ 
2.1.2 คลงัหลายชั้น (Multi-storey) 
คลงัชั้นเดียว เป็นท่ีนิยมกนัมากในระดบัของคลงัเกบ็ส่ิงอุปกรณ์ สะดวก 

 ง่ายต่อการสร้างและราคาถูก 



คลงัหลายชั้น ส่วนมากจะสร้างในเมืองใหญ่ (เก่ียวกบัพื้นท่ี) 

 สร้างลาบาก ราคาแพง มีขอ้เปรียบเทียบกนัดงัน้ี.- 
1) มีลิฟท ์(Elivators) 
2) มีเสาและฐานรับนา้หนกั (Post and colums) 
3) มีพื้นท่ีรับส่ง (Receiving and shipping decks) 
4) จากดันา้หนกับรรทุกของพื้น (Floor load capacity) 
5) จากดัพื้นท่ี (Less ground area) 
6) ค่าแรงงาน (Standard performance) 



2.2 คลงัขา้งโปร่ง(Shed storage)มีลกัษณะคลา้ย Warehouse แต่ไม่มีฝา

ผนงั (อาจจะมีเพียงดา้นสองดา้นไดบ้างกรณีตามความจาเป็น)ใชเ้กบ็ส่ิง

อุปกรณ์จาพวกทนต่อทุก ๆ อุณหภูมิความช้ืนของอากาศไดห้รือใหพ้น้

จาก แดด ฝน หิมะ 
2.3 คลงักลางแจง้(Open storage)คือ พื้นท่ีโล่ง ๆ เหมาะแก่การเก็บส่ิง

อุปกรณ์ท่ีมีความคงทนต่อทุก ๆ สภาพการของดินฟ้าอากาศ ไม่ว่าฝน

จะตก แดดจะออก หิมะ ลม หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ 



2.3.1 พื้นท่ีปรับแลว้(Improved)ปรับพื้นท่ีให้เหมาะสมต่อการเก็บทุก ๆ 

ประเภทของส่ิงอุปกรณ์ เช่น มีมูลดิน ปรับให้สูงใหพ้น้นา้ท่วม มีร่องและ

มีการระบายนา้ไดดี้ ฯลฯ 
2.3.2 ไม่ได้ปรับปรุง(Un-improved)ใช้ภูมิประเทศท่ีเลือกสรรแล้วว่า

เหมาะสมท่ีสุด เพื่อเป็นการพลางในทางยทุธวิธี 

2.4 ท่ีพกัหรือคลงัชัว่คราว(Transitory shelker)ใชเ้ก็บส่ิงอุปกรณ์แบบ

กลางแจง้บางประเภทในระยะเวลาหน่ึง โดยใชโ้ครงสร้างอลูมิเนียมแบบ

สาเร็จรูป (สมยัก่อนใชผ้า้ใบอาบยาง) 



 2.4.1 Grade A มีพื้นท่ีไม่เกิน 10,000 ตารางฟุต ปิดมิดชิดทุกดา้น  

ใชเ้ป็นสถานท่ีเกบ็ส่ิงอุปกรณ์ท่ีมีความไวเพลิงปานกลาง 
 2.4.2 Grade B มีพื้นท่ีไม่เกิน 20,000 ตารางฟุต ปิดเฉพาะดา้นท่ีมี

กระแสลมผา่นใชเ้ป็นสถานท่ีเกบ็ส่ิงอุปกรณ์ท่ีมีความไวเพลิงต่ากวา่  

Grade A และมีค่าราคาไม่สูงนกั 
 2.4.3 Grade C มีพื้นท่ีไม่เกิน 40,000 ตารางฟุต ใชเ้ป็นสถานท่ีเกบ็ส่ิง

อุปกรณ์ไม่ไวเพลิง 
(ความคงทนของโครงสร้างอลูมิเนียมชนิดน้ี อายปุระมาณ 25 ปี คิดเฉล่ียแลว้

ถูกกวา่ชนิดท่ีใชผ้า้ใบอาบยาง) 



 ประเภทการเกบ็ในคลงัเปิดและคลงักลางแจ้ง  

(Classification for shed and open Storage) 
1 การเกบ็ชัว่คราว (Limited storage) ระยะในการเกบ็ไม่เกิน 90 วนั 
2 การเกบ็ระยะนาน (Standby storage) ระยะระหวา่ง 90 วนั ถึง 3 ปี 
3 การเกบ็ระยะนานมาก (Long term storage) เกินกวา่ 3 ปี 
 



การบํารุงรักษาส่ิงอุปกรณ์(Supplies Preservatives) 
เพื่อให้ส่ิงอุปกรณ์อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ทันที จะต้องได้รับการ

บาํรุงรักษาใหท้ัว่ถึงกนัไม่ใหไ้ดรั้บการเสียหาย 
1. กรรมวิธีในการบาํรุงรักษา (Preservative Processing) 
1.1 การทาความสะอาด (Cleaning) 
1.2 การทาํใหแ้หง้ (Drying) 
1.3 การป้องกนัการเป็นสนิมสึกกร่อน (Corrosion prevention) 



2. การทาความสะอาด (Clearning) 
 2.1 ใชน้ํ้ ามนัปิโตเลียมโซลเวนท ์
 2.2 นํ้ามนัปิโตเลียมโซลเวนท ์แลว้ใชน้า้ยาลบรอยน้ิวมือ 
 2.3 ใชน้า้ยาลา้งเหง่ือและลบรอยน้ิวมือ 
 2.4 ใชด่้าง 
 2.5 ใชไ้ฟฟ้า 
 2.6 ใชไ้อนา้เดือด 
 2.7 พน่ดว้ยวสัดุสาหรับขดั 
 2.8 พน่ดว้ยไอนา้ 



3. การทาํให้แห้ง(Drying)จะตอ้งทาทนัทีหลงัจากท่ีไดท้าความสะอาด

แลว้ ทั้งน้ีเพื่อไล่นา้ยาทาความสะอาดหรือความช้ืนใหห้มดไป 
 3.1 ใชเ้คร่ืองอดัลม พน่ลมเป่า 
 3.2 โดยการอบแหง้ ดว้ยการควบคุมอุณหภูมิใหห้อ้งอบ 
 3.3 ใชค้วามร้อนจากรังษีอินฟาเรด 
 3.4 การเช็ดใหแ้หง้ดว้ยผา้ท่ีแหง้และสะอาด 



4. การป้องกนัการเป็นสนิมสึกกร่อน(Corrosion prevention) 
 4.1 ชุบนา้มนัหรือไขขน้แลว้ห่อหรือพนัดว้ยกระดาษไม่มีกรด 
 4.2 ชุบหรือชโลมนา้มนัหรือไขขน้แลว้ห่อพนัตวัดว้ยกระดาษไม่มี        

กรด ต่อจากนั้นจุ่มลงอ่างข้ีผึ้งหลอมเหลวเพื่อเป็นการผนึกกนันา้ 
 4.3 ใชว้สัดุป้องกนัความช้ืนและไอนา้ 



บทที ่4 

 
ความปลอดภัยในการใช้ 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานโลจิสตกิส์ 



อุปกรณ์ความปลอดภยัในการทาํงาน 

• ในการทาํงานของเรานั้น ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงเป็นอนัดบัเเรก คือ “ความ
ปลอดภยั”  เพราะหากเราทาํงานดว้ยความไม่ปลอดภยั กย็อ่มก่อใหเ้กิด
ความเสียหายหลาย ๆ ดา้น ทั้งเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ เเละท่ีหนกัสุดคือ 
อนัตรายต่อชีวิตของเรา เเต่ในปัจจุบนักไ็ดมี้การผลิตอุปกรณ์ความปลอดภยั
ใหก้บัผูป้ฎิบติังานทั้งท่ีเป็นมืออาชีพ เเละ มือใหม่ ใหไ้ดใ้ชก้นัอยา่งเเพร่
หลาย ซ่ึงม่ีหลากหลายรูปแบบเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน เเละมีความ
สวยงาม น่าใชง้าน เเละท่ีสาํคญัการเลือกซ้ือเลือกใชง้านอุปกณ์ความ
ปลอดภยันั้นส่ิงท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงคือ ตอ้งมีคุณภาพ เเละมีมาตรฐานท่ีสากล
ยอมรับ จึงจะไดรั้บความปลอดภยัในการทาํงานสูงสุด 

 



อุปกรณ์ความปลอดภยัทใีช้ในการทาํงานทัว่ไปจะมีดงันี ้

• 1.อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ  หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหมวกนิรภยั 

 



• 2.อปุกรณ์ป้องกนัใบหน้าเเละดวงตา  เช่น แวน่ตาเซฟตี ้หน้ากากกนั

สะเก็ด หน้ากากเช่ือม เป็นต้น 



• 3.อปุกรณ์ป้องกนัเสียง  เช่น โฟมอดุห ูท่ีครอบหลูดเสียง เป็นต้น 



• 4.อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดนิหายใจ 



• 5.อุปกณ์ป้องกันมือ 



• 6. อุปกรณ์ป้องกันเท้า 

 



• 7. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 



• 8.อุปรณ์ป้องกันตกจากที่สูง 



รถยกโฟลค์ลิฟท ์หรือรถยกของท่ีใชก้นัตามโรงงาน คุณรู้หรือไม่วา่

หากไม่ระวงัอาจเกิดอนัตรายได ้วนัน้ี PDS Thailand จะพาทุกท่าน

ไปรู้ขอ้ควรระวงัในการใชง้านรถยกโฟลค์ลิฟทอ์ยา่งปลอดภยัดงัน้ี 

ความปลอดภยัในการใชร้ถยกโฟลค์ลิฟท ์



1. หา้มบุคคล ซ่ึงไม่มีหนา้ท่ี หรือไม่ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาทาํการขบั

ข่ีรถโฟร์คลิฟทโ์ดยเดด็ขาด 

2. ในขณะท่ีมีการขบัข่ีรถโฟร์คลิฟท ์หา้มบุคคลอ่ืนโดยสาร  

3. ก่อนใชโ้ฟลค์ลิฟท ์ผูป้ฏิบติังานท่ีมีหนา้ท่ีขบัข่ี  ตอ้งทาํการตรวจสอบสภาพรถ

ทุกคร้ัง (สภาพภายนอก ,ระบบบงัคบัการ , ระบบหา้มลอ้) 

4. เม่ือยกของท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ ช่วงยาวของงา จะตอ้งทาํการผกูมดัของท่ียกให้

ยดึติดมัน่คงกบัโฟลค์ลิฟท ์



5. การขบัรถโฟลค์ลิฟทล์งตามทางลาด ผูข้บัข่ีจะตอ้งใชเ้กียร์ตํ่า 

6. หา้มบรรทุกของหนกัเกินกวา่พิกดัท่ีกาํหนดไว ้และหา้มบรรทุกของสูง

เกินไป เพราะจะบงัสายตาของผูข้บัข่ี 

7. หา้มทาํการยก หรือบรรทุกของเกินอตัราท่ีพื้น หรือกระดานทางลาดจะรับ

นํ้าหนกัไวไ้ด ้

8. พนกังานขบัรถโฟลค์ลิฟทต์อ้งสวมหมวกนิรภยั  โฟลค์ลิฟทต์อ้งมีหลงัคา

โครงเหลก็ปกคลุมเหนือตวัคนขบั ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัของตกใส่จากท่ีสูง 



9. ผูข้บัข่ีโฟร์คลิฟทต์อ้งสาํรวจเสน้ทางวา่ เสน้ทางท่ีจะควบคุมรถใหว้ิ่งไปนั้น 

มีความกวา้งเพียงพอท่ีรถ จะวิ่งผา่นไปได ้และไม่มีส่ิงกีดขวาง 

10. ก่อนจะเคล่ือนรถโฟร์คลิฟท ์ตอ้งยกงาใหพ้น้จากพื้นไม่นอ้ยกวา่ 10 

เซ็นติเมตร และเม่ือรถโฟร์คลิฟทว์ิ่งใหย้กงาสูงกวา่ระดบัพื้นไม่เกิน 30  

เซน้ติเมตร พร้อมทั้งยกปลายงาเขา้หาคนขบั เพื่อป้องกนัวตัถุท่ียกไหลตกลง

มา 

11. เม่ือเลิกใชง้าน ตอ้งปล่อยงาใหล้งตํ่าแตะพื้น ในลกัษณะวางขนานกบัพื้น 

ดบัเคร่ือง หา้มดึงลอ้มือ ถา้จอดไวใ้นบริเวณท่ีเป็นพื้นเอียงตอ้งใชไ้มห้มอนยนั

ลอ้ไว ้เพื่อป้องกนัรถไหล 



12. ตอ้งใหส้ญัญาณเสียงและไฟกระพริบเม่ือรถโฟร์คลิฟทว์ิ่งถอย

หลงั 

13. ควรปรับระยะกวา้งของงาใหก้วา้งท่ีสุดและพอเหมาะกบัพื้นรอง

ยก เพ่ือไม่ใหว้สัดุเอียงตก และเพื่อกระจายนํ้าหนกั 

14. การสอดงา ควรใหง้าทั้งสองห่างจากศูนยก์ลางพื้นรองยกเท่ากนั 

เพื่อรักษาสมดุลของวตัถุ 

15. เม่ือตอ้งการใชโ้ฟร์คลิฟท ์ในสถานท่ีท่ีมีแสงสวา่งไม่เพียงพอ 

หรือ ในเวลากลางคืน ตอ้งจดัใหมี้ไฟส่องสวา่งทางขา้งหนา้ และรอบ

บริเวณทาํงาน 



• ห้ามโดยสารลฟิท์เป็นอนัขาด 

• ไมค่วรเข้าไปอยูใ่นลฟิท์(ยกเว้นเฉพาะจําเป็น

เท่านัน้) 

• นํา้หนกับรรทกุได้ไมเ่กิน 250 กิโลกรัมตอ่ครัง้ 

• ปิดประตลูฟิท์ทกุครัง้เม่ือเลกิใช้งาน 

• ต้องนําลฟิท์ลงไปท่ีชัน้ลา่งทกุครัง้เม่ือเลกิใช้งาน 

กฎความปลอดภยัในการใช้ลิฟท์บรรทุกสินค้า 



รถลากพาเลทหรือจระเข้ ( Hand Pallet Truck ) 
 ใช้เคล่ือนย้ายจากอีกจดุหนึง่ไปยงัอีกจดุหนึง่
เพ่ือง่ายตอ่การเคล่ือนย้าย                สนิค้า และยงัยก

สิน้ค้าได้เหนือพืน้เพียงเลก็น้อยเท่านัน้ 



สะพานพาด( Dock Plate/Ramp/Board ) 
สะพานเทียบหรือสะพานพาด ปรับระดบัได ้(Dock Leveler)สะพานปรับระดบัสาํหรับ

รถ Forklift แบบฝังพื้น เป็นอุปกรณ์มาตราฐานท่ีสาํคญัสาํหรับคลงัสินคา้หรือโรงงาน ติด

ไวห้นา้ช่องโหลด เพื่อทาํใหก้ารรับส่งสินคา้หรือวตัถุดิบต่างๆ สะดวกและรวดเร็ว โครงสร้าง

สะพานผลิตจากเหลก็คุณภาพสูง เพื่อรับนํ้าหนกัของรถ Forklift และสินคา้ ความสูงของ

สะพานสามารถปรับข้ึนลงไดต้ามความเหมาะสม ดว้ยระบบไฮดรอลิค หรือนิวเมติค พร้อม

กบัสวชิทค์วบคุมระบบการทาํงานของสะพาน 



ประตแูละมา่นช่องขึน้ลงสนิค้า 

 ( Dock Seals and Shelters ) 
ใช้เพ่ือปิดกัน้ช่องประตท่ีูมีการเข้า-ออกบอ่ยครัง้ และมีรถ Fork-lift เข้า ออกร่วมด้วย เพ่ือป้องกนัแมลงฝุ่ น
ละออง ลม เข้าไปภายใน หรือ ช่วยป้องกนัมลภาวะ ท่ีเกิดจากภายในสถานท่ีนัน้ๆ ไมใ่ห้ออกมารบกวนภายนอก

ได้ และสามารถช่วยการ เก็บรักษาอณุหภมูภิายในห้องเย็นได้ มา่นริว้พลาสติก DOFIX ผลติจาก PVC 
Grade A คณุภาพมาตรฐานยโุรป พร้อมด้วยอปุกรณ์รางมา่นแบบข้อสวิงผลติจาก Stainless steel ไม ่
เป็นสนิม แข็งแรง ทนทาน สามารถทําเป็นระบบประตรูางเลื่อน หรือ ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเปิด-ปิดอตัโนมตัิได้ใบ

มา่นริว้พลาสติก มีขนาดประมาน 200 มม. X 2 มม. และ 300 มม. X 3 มม. 
 



อปุกรณ์ยกพาเลทท่ีใช้พลงังานไฟฟ้า  

( Powered Handling Device ) 
 รถโฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในด้านการทํางานดี 
คือ เสียงเงียบ ไม่มีเขม่าควนั ไร้มลพิษ ดีตอ่สขุภาพของพนกังาน หรือ

ผู้ปฏิบติังาน 

     -รถโฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้าไม่มีคา่ใช้จ่ายด้านนํา้มนัเชือ้เพลิง 

     - รถโฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้าสามารถเลีย้วในวงแคบๆ ได้ดีกวา่รถโฟล์คลิฟท์ 

เคร่ืองยนต์ 

     - รถโฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า ช่วยลดความกงัวลเร่ืองของการเปลี่ยนถ่าย

นํา้มนัเคร่ือง นํา้มนัเกียร์ หรือนํา้ในหม้อนํา้ เพราะรถโฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้าไม่มี

เคร่ืองยนต์ และชดุเกียร์ 

     - รถโฟล์คลิฟท์ ชนิดไฟฟ้าจะไม่สิน้เปลืองเชือ้เพลิง ขณะรอเวลายก

สินค้า 



ขอบคุณค่ะ ^^ 
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