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กิจกรรมของการจัดการโซอุปทาน หรือ Supply Chain จะเกี่ยวของกับการบูรณาการขอมูล
ขาวสารและการจัดการความสัมพันธ (Relationship Management) ในเครือขาย ทั้งในระดับองคกร
และระหวางองคกร เพื่อใหเกิดการลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมตางๆในโซอุปทาน 
เพื่อใหการเคลื่อนยาย , การรวบรวมและการจัดเก็บ , การขนสง-กระจายสินคา ทําใหความจําเปน
จะตองมีอุปกรณและเครื่องทุนแรงสําหรับใชในคลังสินคา ซึ่งจะตองออกแบบใหสามารถใชในการ
เคลื่อนยายสินคาในคลังสินคาหรือโรงงาน เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนที่จะตอง
เขาใจถึงเทคโนโลยีตางๆที่เปนนวัตกรรมในการเปนกลไกที่ใชในกระบวนการโลจิสติกส ทั้งในดาน
ขนสงและอุปกรณตางๆที่ใชคลังสินคาและหรือศูนยกระจายสินคา ซึ่งอุปกรณที่จําเปนในคลังสินคา
หรือ “Warehouse Equipment” หมายถึง อุปกรณ , เครื่องไม-เครื่องมือ , เครื่องทุนแรง
ประเภทตางๆ ที่ใชในการยกขน-เคลื่อนยาย จัดเก็บ และหรือจัดเรียงสินคาที่นําเขา หรือ
จายออกหรือการจัดเก็บ (Storage) ซึ่งอุปกรณดังกลาวก็เพื่อวัตถุประสงคในการอํานวยความ
สะดวกในการทํางานคลังสินคา (Warehouse Facilitate) เปนการสนับสนุนกิจกรรมของโลจิสติกส
และซัพพลายเชนใหมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานคุณภาพ ตนทุน และเวลา ซึ่งจําเปนตอการบริหาร
จัดการโลจิสติกส และโซอุปทาน 

อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีที่ใชทั้งอุปกรณและเครื่องทุนแรงจะเกี่ยวของกับ “Logistics 
Equipment” ซึ่งจะมีความซับซอนแตกตางไปตามสถานะ เชน  หากเปนคลังสินคาพื้นฐานของ
โรงงานหรือ SMEs ก็อาจใชเพียงชั้นวางของประเภท “Racking” พรอมกับการใชพาเลทไม 
(Wooden Pallet) และมีรถลากประเภท “Hand Carry” หรืออาจมีรถยกประเภทงาคู “Double 
Fork” คันหรือสองคันก็เพียงพอ แตหากเปนคลังสินคาที่เกี่ยวของกับซัพพลายเชนขนาดใหญ 
ประเภทศูนยกระจายสินคา อาจตองมีเทคโนโลยี ทั้งที่เปนระบบสารสนเทศ (IT) ที่ใชรวมกับ
เทคโนโลยีที่ใชในเครื่องมือกลท่ีซับซอน เชน ระบบ Warehouse Automation Systems ซ่ึงมีการใช
เทคโนโลยีระดับสูง มีการใชหุนยนตในการจายและเก็บสินคาโดยมีการนําระบบเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ทั้งในดานเครือขาย Network Server และหรือโปรแกรมซอฟตแวร
ประเภท ERP รวมถึงนําระบบ Barcode หรือ RFID มาใชในการควบคุมระบบ Inventory  

ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่จําเปนในคลังสินคาและกิจกรรมโซอุปทานแตละแหงจะมีความ
แตกตางกันไปตามลักษณะของสินคาและประเภทธุรกิจ ซึ่งตองการเครื่องทุนแรงและสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ตางกัน (Facilitate Storage & Handling) เชน ประเภทของบรรจุภัณฑ 
ซึ่งมีตั้งแตขนาดเล็ก นํ้าหนักไมกี่กรัมจนไปถึงขนาดใหญ มีนํ้าหนักเปนตัน สําหรับประเภทบรรจุ
ภัณฑที่ใชในการบรรจุสินคา ก็มีผลตอการกําหนดในการใชอุปกรณในคลังสินคา เชน กลอง
กระดาษ , ถุงกระดาษ , ถุงพลาสติกประเภทตางๆ , แพคเกจจิ้งบางอยาง เปนโลหะ สินคาบาง
ประเภทตองการเก็บในหองควบคุมอุณหภูมิ เชน ไวน , แผงคอมพิวเตอร หรืออาหารสด ซึ่ง
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ตองการหองเย็นที่เปน Frozen Storage โดยเฉพาะสินคาประเภท Dangerous Goods ที่เปน
สินคาอันตราย อาจตองมีการควบคุมเปนพิเศษ ทั้งจากการระเบิด , การติดไฟหรือจาก
กัมมันตภาพรังสี ฯลฯ โดยขอยกตัวอยางอุปกรณที่จําเปนในคลังสินคา อาจประกอบดวย 

Moving Equipment คือ อุปกรณที่ใชสําหรับการขนยายสินคา / ชิ้นงานจากจุดหนึ่ง ไปยัง
อีกจุดหน่ึง โดยการเลือกรูปแบบของอุปกรณน้ัน ตองเลือกใหเหมาะสมกับสินคา / ชิ้นงานที่ตองการ
ขนเปนสําคัญ โดยคํานึงถึง รูปราง, นํ้าหนัก, ลักษณะเฉพาะของธุรกิจ เชน บางกรณี จําเปนตอง
เปนสแตนเลส เนื่องจากโดนน้ํา, ความชื้น หรือวงการอาหาร ซึ่งมีมาตรฐานตางๆ มากําหนดไว 
โดยมากอุปกรณเหลานี้ จะเปนอุปกรณพื้นฐานที่พบเห็นตามโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินคา
ตางๆ ทั่วไป 

Conveyor Equipment   คือ  อุปกรณลําเลียง ที่มีลักษณะเปนลูกกลิ้ง (Roller Conveyor) 
หรือเปนสายพาน (Belt Conveyor) และหรืออุปกรณลําเลียงประเภทโซ (Chain Conveyor)  ที่ทํา
หนาที่ในการลําเลียงสินคา  หรือชิ้นงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอยางตอเนื่อง อุปกรณลําเลียง 
หรือ Conveyor System เปนอุปกรณในการเคลื่อนยายสินคาแบบยึดติดระหวางจุดที่ตองการ
เคลื่อนยายไปยังอีกจุดหนึ่ง (Fixed Point to Point Movement) สวนใหญจะเปนลักษณะการ
เคลื่อนยาย โดยการใชแรงกล หรืออาศัยแรงเฉื่อยของการผลักในทางราบ (Horizontal) โดยอาศัย
ลูกกลิ้ง (Skate Wheel) โดยคอนเวเยอรประเภทนี้เหมาะในการเคลื่อนยายในระยะทางสั้นๆ 
สําหรับอุปกรณลําเลียงที่ใชมอเตอร อาจเคลื่อนยายสินคาในทางสูง (Vertical) และการเคลื่อนยาย
สินคาในทางราบที่มีระยะทางยาว 

นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ใชในอุปกรณลําเลียง รวมไปถึงหุนยนตที่ใชการเก็บและจายสินคา  
โดยมากจะพบเห็นในโรงงานอุตสาหกรรม  คลังสินคา ศูนยกระจายสินคาตางๆ  ซ่ึงการออกแบบ
อุปกรณลําเลียงเหลาน้ี  ตองคํานึงถึงรูปแบบ และลักษณะของสินคา หรือชิ้นงานที่ตองการลําเลียง  เปน
สําคัญ  อันไดแก  รูปรางของสินคา/ชิ้นงาน, นํ้าหนักตอชิ้น, ขนาดตอชิ้น, จํานวนชิ้นตอชั่วโมง, ลักษณะ
พิเศษอ่ืนๆ  ที่สําคัญและจําเปนตอการออกแบบ ทั้งน้ีระบบลําเลียงเหลาน้ี   สามารถออกแบบใหเปน
อัตโนมัติทั้งหมด มีการควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอรหรือจะออกแบบในลักษณะที่เปน
ก่ึงอัตโนมัติก็ไดเชนกัน ระบบอุปกรณลําเลียงที่เปน Conveyor Equipment ในปจจุบัน เร่ิมไดรับความ
นิยม เพราะการบริหารจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาในปจจุบัน จะเนนระบบ “Material Flow” 
จึงมีการออกแบบระบบลําเลียงของคลังสินคาใหเชื่อมตอกับสายการผลิตที่เปนระบบ Lean 
Manufacturing โดยไมตองมีการใชรถยก ซ่ึงตองมีการ Double Handling ในศูนยกระจายสินคา
สมัยใหม โดยเฉพาะคลังสินคาประเภท “Cross Dock” มีระบบสายพานลําเลียงสินคาจากคลังสินคาผาน
ไปจนถึงหนาตูคอนเทนเนอร ซ่ึงการออกแบบอุปกรณลําเลียงจะตองดูความเหมาะสมเปนกรณีๆ ไป  

ในบางคลังสินคาซ่ึงเก็บสินคาเฉพาะทาง หรือสินคาที่มีความซับซอน อาจมีความจําเปนตองใช
อุปกรณลําเลียงเฉพาะทาง (Special Conveyor Equipment) ซ่ึงมีหลายแบบตามลักษณะงาน เชน 
ระบบเครื่องชักรอก (Moving Hoist) ซ่ึงใชในการเคลื่อนยายสินคาประเภทใสในถุงที่เปน Jumbo Bag 
ขนาด 1-2 เมตริกตัน หรือขนยายเหล็กประเภท Hot Roll ขนาดลูกละ 20-30 เมตริกตัน ซ่ึงจะใชระบบ
ชักรอก (Hoist) อยูบนเครน หรือปนจ่ันขนาดใหญ  (Lift Crane) ซึ่งอาจมีการใชรวมกับ 
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Robots  หรือที่เรามักเรียกวา  หุนยนต อุปกรณประเภทนี้อาจถูกตั้งโปรแกรมใหทํางานได
หลายๆแบบ  เชน ใชเคลื่อนหรือหมุนวัสดุในการเชื่อมชิ้นสวน การใชหุนยนตมักเปนการ
เคลื่อนยายทีละชิ้นงานมากกวาที่จะเปนการเคลื่อนยายวัสดุจํานวนมาก  หรืองานที่ตองการความ
แมนยําสูง เปนตน นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ใชกับโครงสรางพื้นฐานของคลังสินคาและ DC ที่ใชกัน
คอนขางมาก คือ Ramp Support & Dock Leveller  เปนอุปกรณที่ทําหนาที่เหมือนเปนสะพาน 
(สะพานรับ-สงสินคา)  พาดระหวางลานโหลดสินคา และพื้นรถบรรทุก  เพื่อเพิ่มความสะดวกใน
การนําสินคาเขาออกจากรถบรรทุก, ลดชองวาง ระหวางลานโหลดสินคา   กับรถบรรทุก  เปน
เทคโนโลยีพื้นฐานที่พบเห็นไดบอยตามคลังสินคา หรือศูนยกระจายสินคาซึ่ง Ramp Support จะ
ถูกฝงไวบริเวณลานโหลดสินคา ในขณะที่ไมไดใชงาน จะมีระดับเดียวกัน   เสมอกับพื้นปกติ  แต
เมื่อใชงาน จะถูกยกขึ้น และนําไปพาดกับทายรถบรรทุก เพิ่มความคลองตัวใหกับผูใชงาน ในการ
นําสินคาขึ้นลงจากรถบรรทุก 

สําหรับเทคโนโลยีชั้นสูง ที่ใชดานการจัดการคลังสินคา คือ Vertical Narrow Storage 
System  คือ  ระบบการจัดเก็บสินคาแบบอัตโนมัติสมัยใหม ที่ใชพื้นที่ในแนวสูงเปนสําคัญ จัดเปน
อุปกรณลําเลียงสินคาสําหรับคลังสินคาที่มีความซับซอนและเก็บสินคาราคาสูงที่ไมตองการถูก
สัมผัสจากฝุนละออง หรือเปนสินคาราคาแพง หรือมีความไวตอแสงหรือไมตองการสัมผัส ซึ่งสินคา
เหลาน้ี ตองการเก็บในที่เก็บที่มิดชิด นอกจากนี้ Vertical Narrow Storage System ยังใชในการ
ทําชั้นวางของประเภท High Racking ซึ่งมีชองวางของในแนวที่สูงมาก ซึ่งงา (Fork) ของรถ
ยกโฟรคลิฟทไมสามารถที่ยกไดถึง โดยอาศัยอุปกรณในการยกขึ้น-ลงแบบเคลื่อนที่บนราง หรือ
อาศัยระบบ “Sensor” ในการควบคุมรถยกแบบไมมีคนขับ โดยระบบ Vertical Narrow Storage 
System ตองอาศัยซอฟตแวรคอมพิวเตอรและใชรวมกับชั้นวางของแบบ Automatic Storage 
Racking  ซึ่งเหมาะที่จะใชในประเทศที่มีพื้นที่จํากัด และที่ดินมีราคาแพง เชน ในหางสรรพสินคา
ระดับ Mega Store หรือคลังสินคาในสนามบิน ซึ่งราคาเชาพื้นที่สูง เปนเทคโนโลยีชั้นสูงที่ชวย
ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ โดยเราสามารถใชพื้นที่แนวสูงใหเปนประโยชนสูงสุด  สามารถใชไดกับ
หลายๆ รูปแบบการใชงาน  เชน  การจัดเก็บเอกสาร, การจัดเก็บอะไหลชิ้นเล็กชิ้นนอย, การ
จัดเก็บแมพิมพ, การจัดเก็บยา, การจัดเก็บอุปกรณการแพทย, การจัดเก็บกระจกแผน และอื่นๆ  
อีกมากมาย 

ที ่กลาวขางตนเปนเพียงบางสวนของเทคโนโลยีที ่ใช ในระบบโลจิสติกสในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมขององคกรตางๆในโซอุปทาน (Supply Chain) ใหมีประสิทธิภาพ เปน
การลดตนทุนและเสริมสรางใหมีการเคลื่อนยายสินคาและบริการจากแหลงผลิตตนนํ้าไปสู
ผูตองการหรือผูบริโภค (Consumers) ไดอยางมีประสิทธิผล ทําใหโซอุปทานกลายเปนโซ
แหงคุณคา หรือ “Value Chain” ไดอยางแทจริง.. 
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