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PUTITA DECHSOONGNEON: WAREHOUSE STORAGE LOCATION FOR DISASTER 
OPERATION : THAI RED CROSS'S WAREHOUSE. ADVISOR: ASST. PROF. MANOJ 
LOHATEPANONT, Ph.D. {, 98 pp. 

Thai Red Cross’s warehouse does not have sufficient space in order to support 
storage needs. This research proposes a decision tool that is used to analyze the 
appropriate size of the warehouse, space allocation and product assignments. The 
methodology consists of relief demand estimation under various scenarios. The output 
from this analysis is served as a basis for the analysis of the warehouse size that is 
most cost-effective. The results show that the current available Red Cross’s warehouse 
space is sufficient to support the normal and moderately severe situations. This existing 
space, however, might not be sufficient to support the severe riverine flood that could 
occur during the monsoon season and thus it is necessary to expand the storage area 
through temporary storage space rental. The results show that the space required 
consists of the space of 150 m2 of the existing warehouse together with the storage 
rental. The output from the cost analysis of the warehouse size is then used in the 
analysis of space allocation and product assignment. In this step, we employ 
mathematical programming models in the form of the multi-commodity network 
design model in order to determine the optimal cost-efficient space allocation and 
product assignment. We develop a deterministic model that considers each scenario 
independently as well as a stochastic model that simultaneously considers several 
scenarios together in the form of the deterministic equivalent program (DEP) where 
the expected operating and storage costs are minimized. 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยทั้งในและต่างประเทศ มีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะ
ภัยจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาน้ าทะเลหนุน ปัญหาแผ่นดินทรุด ปัญหาการเปลี่ยนแปลงอากาศ 
เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดวิกฤตที่ไม่อาจคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะตามมาได้  (Sethaputra, 2010) 
ทั้งการเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง และ ภัยหนาว ดังรูปที่ 1.1 ซึ่งแสดงสถิติสาธารณภัยของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2532-2554 จะเห็นได้ว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบภัยที่รุนแรง
บ่อยครั้งมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ จนท าให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสาธารณ
ภัยต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบการจัดการสาธารณภัยมากขึ้น การเกิดสาธารณภัยที่
ส าคัญซึ่งนับว่ารุนแรงมากของประเทศ ได้แก่ การเกิดสึนามิ (Tsunami) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547 พัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ภาคใต้ของประเทศไทย 6 จังหวัด และการเกิดมหาอุทกภัยในปี  
2554 ทั้งสองเหตุการณ์ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล 

 
ที่มา : ศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รูปที่ 1.1 สถิติสาธารณภัยของประเทศไทย พ.ศ. 2532 – 2554 
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 เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ พบว่ามีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งจากภายในประเทศ และ
ต่างประเทศโดยส่วนใหญ่มักเป็นการบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือ ส าหรับการด าเนินการช่วยเหลือ
ภายในประเทศนั้น มีหน่วยงานส าคัญในการช่วยเหลือ หน่วยงานหนึ่ง คือ สภากาชาดไทย โดย
ส านักงานบรรเทาทุกข์และ ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทโดยตรงใน
เรื่องนี้ เป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ จะมีการด าเนินการส่ง
สิ่งของไปช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดภัยพิบัติจาก สึนามิ น้ าท่วม ภัยแล้ง หรือ ภัยหนาว เป็นต้น  
 การวางแผนด้านการจัดเก็บสิ่งของบรรเทาทุกจัดเป็นหัวใจส าคัญของประสิทธิภาพในการเก็บ
สิ่งของเพ่ือใช้ส าหรับส ารองสินค้าไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามเกิดภัยพิบัติเพ่ือการช่วยเหลือที่
เหมาะสมและทันท่วงที   

ในปัจจุบันส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้มีพ้ืนที่ใช้จัดเก็บ
สินค้าขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร และสูง 3 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ 150 ตารางเมตร หรือเนื้อที่ 
450 ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่ที่ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในสภาวะปกติ ทาง
สภากาชาดได้มีการส ารองสินค้าที่สามารถจัดท าชุดธารน้ าใจได้ 2 ,000 ชุด ช่วงเวลาเกิดภัยพิบัติจะมี
การจัดเก็บสินค้าเพ่ิมตามระดับความรุนแรงแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับภาวะปกติจัดเก็บ 2,000 
ชุด ระดับความรุนแรงปานกลาง 3,500 ชุด ระดับความรุนแรงมาก 5,000 ชุด และระดับความรุนแรง
พิเศษ 7,000 ชุด โดยในการจัดเก็บสินค้า 5,000 ชุดและ 7,000 ชุดพบว่ามีสินค้าที่ต้องน าไปไว้นอก
คลังสินค้าบริเวณชานหน้าคลัง หรือเต็นท์ชั่วคราว 
 จากตารางที่ 1.1 จะพบว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2550 และ 2551 ส านักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ มีอัตราเฉลี่ยถุงธารน้ าใจต่อการช่วยเหลือ ประมาณ 800-1,000 
ชุดต่อวัน และปริมาณการช่วยเหลือที่สูงสุดต่อวัน มีจ านวนเพียง 2,000 ชุด ซึ่งปริมาณความต้องการ
ดังกล่าวยังมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บคลังสินค้าท่ีเพียงพอ แต่ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2554 มี
ยอดการให้ความช่วยเหลือและมอบถุงธารน้ าใจแก่ผู้ประสบภัยเฉลี่ยมากกว่า 2 ,000 ชุดต่อวันในบาง
วันมีปริมาณถุงธารน้ าใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยสูงกว่า 13,000 ชุด ซึ่งปริมาณดังกล่าวนั้นมากกว่า
ความสามารถของการรองรับส าหรับพื้นที่จัดเก็บคลังสินค้า  
 อย่างไรก็ตามจากแนวโน้มที่การเกิดสาธารณภัยมีบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ส านักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับ
เหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าวเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากขึ้น สามารถตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ภัยพิบัติได้ทันท่วงที จึงได้มีแนวคิดการจัดสรรพ้ืนที่จัดเก็บคลังสินค้าสภากาชาดไทย เพ่ือให้
สามารถความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเพียงพอ 
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ตารางท่ี 1.1 เปรียบเทียบปริมาณความต้องการถุงธารน้ าใจในช่วงของการเกิดภัยที่ส าคัญ 

เหตุการณ์ 
ปริมาณถุง
ธารน  าใจ 

(ชุด) 

จ านวนการ
ช่วยเหลือ 

(วัน) 

ปริมาณถุงธาร
น  าใจสูงสุด 
(ชุด/วัน) 

ปริมาณถุง
ธารน  าใจ

ต่ าสุด 
(ชุด/วัน) 

เฉลี่ยปริมาณถุง
ธารน  าใจต่อการ

ช่วยเหลือ 
(ชุด/วัน) 

ผู้ประสบอุทกภัย 
9 ก.ค. – 31 ต.ค. 2550 

18,511 19 2,000 11 974 

ผู้ประสบอุทกภัย 
8 ส.ค.–17 ก.ย. 2551 

7,666 10 1,400 66 767 

ผู้ประสบอุทกภัย 
27 มิ.ย.–23 ธ.ค. 2554 

345,266 128 13,000 40 2,697 

ที่มา : ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 
 
 นอกจากการออกแบบพ้ืนที่จัดเก็บให้รองรับสถานการณ์ภัยพิบัติได้ ควรมีการพิจารณาถึงการ
เก็บสินค้าภายในคลัง (Warehouse Storage Management) หากมีการเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบ 
และจัดแบ่งการเก็บสินค้าได้อย่างเหมาะสม เช่น สินค้าที่เคลื่อนย้ายบ่อยอยู่ใกล้ประตู หรือ สินค้าที่มี
น้ าหนักมากอยู่ใกล้ประตู เป็นต้น ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้าน อาทิเช่น ลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บ และเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้า, เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่จัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นอีกด้วย 
 การออกแบบพ้ืนที่จัดเก็บที่เหมาะสม เพ่ือตอบสนองการจัดการภายในคลังสินค้าที่ดีนั้นมี
ขั้นตอนส าคัญหลายส่วน ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน จึงได้มีแนวคิดน าศาสตร์หลายๆ ด้านมาใช้ในการ
วิจัย ทั้งนี้ในการท างานนั้นยังมีรูปแบบรายละเอียดและข้อจ ากัดในการท างานที่ต่างกันด้วย ท าให้
ผู้วิจัยจะต้องหารูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับลักษณะปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้ได้ผลเฉลยที่เหมาะสม
ส าหรับปัญหาที่ได้ศึกษา 
 
1.2 การท างานปัจจุบันของส านักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 

 ทางผู้วิจัย ได้ท าการลงพ้ืนที่ศึกษาการด าเนินงานคลังสินค้า 2 แห่ง คือ ส านักงานบรรเทา
ทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ถนนอังรีดูนังถ์ กรุงเทพมหานคร และ ส านักงานบรรเทาทุกข์ประชานา-
มัยพิทักษ์ สวางนิวาสสมุทรปราการ ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 1) ส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ถนนอังรีดูนังถ์ กรุงเทพมหานคร (24 มีนาคม 2557) 
 คลังสินค้าสภากาชาดไทย เป็นอาคาร 6 ชั้น มีพ้ืนที่ชั้นละ 150 ตารางเมตร เท่ากันทุกชั้น 
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ชั้นที่ 1  : เก็บของอุปโภคบริโภค 

ชั้นที่ 2  : เก็บเครื่องนุ่งห่ม 

ชั้นที่ 3  : อุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนในการออกปฏิบัติงาน 

ชั้นที่ 4  : ยา 

ชั้นที่ 5  : เครื่องมือการแพทย์ 

ชั้นที่ 6  : เครื่องมือการแพทย์ 

เต็นท์สินค้าชั่วคราว :   เครื่องอุปโภค-บริโภค 

 

 

รูปที่ 1.2 สภาพทั่วไปของคลังสินค้า 
วัสดุอุปกรณ์ภายในของคลังสินค้า 

Folk lift (น้ ามัน)   : 1 คัน 

Hand Pallet Truck   : 4 คัน 

Electric Hand Pallet Truck  : 1 คัน 

Trolley รถเข็น 4 ล้อ   : 2 คัน 

Trolley รถเข็น 2 ล้อ   : 2 คัน 

เครื่องเย็บกระสอบ   : 2 อัน 

พาเลทพลาสติก   : 363 อัน 

Conveyor    : 6 ตัว 

รางสไลด์แบบเคลื่อนย้ายได้  : 4 อัน  

} จะมีการควบคุมอุณหภูมิ  
โดยการติดเครื่องปรับอากาศ 
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บันได    : 3 อัน 

รถเข็นทรงสูง   : 40 คัน 

แผ่นไม้อัดส าหรับรองชุดเครื่องกระป๋อง : 250 แผ่น 

ยานพาหนะส าหรับการขนส่ง 

รถ 10 ล้อ : 1 คัน มีความสามารถสูงสุดในการจุถุงธารน้ าใจ คือ 1,000 ชุด 

รถ 6 ล้อ : 4 คัน มีความสามารถสูงสุดในการจุถุงธารน้ าใจ คือ 600 ชุด 

รถ 4 ล้อ : 6-7 คัน (*ยานพาหนะ มีสภาพการเสียหาย จากการใช้อาจจะ

   ใช้ได้เพียงบางส่วน) 

กระบวนการภายในคลังสินค้า 

FLOW 1: RECEIVING  SHIPPING 

FLOW 2: RECEIVING  RESERVE  SHIPPING 

FLOW 3: RECEIVING  RESERVE  PACKING  SHIPPING 

FLOW 4: RECEIVING  PACKING  SHIPPING 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.3 กระบวนการภายในคลังสินค้า 
 RECEIVING (รับสินค้า) 

- เป็นโซนรับสินค้าเข้าคลัง จากรถบรรทุกของโรงงานผู้ผลิตโดยตรงมีการคัดเลือก
ผู้ผลิตใช้กระบวนการประกวดราคา  

- สินค้าท่ีเข้าคลังจะเป็นรายชนิด เช่น ปลากระป๋อง, น้ าเปล่า, ข้าวสาร เป็นต้น 

Shipping Packing Reserve Receiving 

FLOW 1 

FLOW 4 
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- ผู้ผลิตสามารถท าการจัดส่งสินค้าได้หลังจากวางค าสั่งซื้อ 12-24 ชั่วโมง ขึ้นกับความ
ต้องการของส านักงานบรรเทาทุกข์ว่าอยู่ในสถานการณ์ปกติ หรือสถานการณ์ท่ีเกิด
ภัยพิบัติ 

 RESERVE (จัดเก็บ) 

- เป็นโซนส าหรับจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าในลักษณะเป็นลัง 
- การจัดเก็บสินค้าท าโดยการวางกล่องซ้อนทับกัน 

 PACKING (การจัดสินค้าเป็นชุด) 

- เป็นโซนส าหรับการน าสินค้าจากโซนจัดเก็บมาจัดเป็นชุด เป็นถุงธารน้ าใจ, ชุดภัย
หนาว, ชุดส าหรับเด็ก 

 SHIPPING (การส่งสินค้า) 

- การส่งของจะมี 2 ลักษณะ 
- ส่งเป็นลัง เป็นพาเลท มีการท า Packing ที่ปลายทางก่อนน าไปแจกจ่าย

ผู้ประสบภัย  

- ส่งออกเป็นชุด ในลักษณะ ชุดธารน้ าใจ, ภัยหนาว, ชุดส าหรับเด็ก เพื่อพร้อม

ส าหรับการแจกจ่าย 

- จุดหมายปลายทางในการส่งสินค้า 
- สถานีกาชาด 12 แห่ง  

 - สถานีกาชาดที่ 2 และ 11 กรุงเทพมหานคร 

 - สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร ์  

 - สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ 

 - สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา 

 - สถานีกาชาดที่ 5 จ. สมุทรปราการ (สวางคนิวาส) 

 - สถานีกาชาดที่ 6 จ.สระแก้ว 

 - สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธาน ี

 - สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี 

 - สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 - สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12) จ.นครศรีธรรมราช 

 - สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13) จ.ตาก 
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- เหล่ากาชาดจังหวัด 

- ที่เกิดภัย (กรณีเร่งด่วน) 

ในการส่งสินค้าสถานการณ์ปกติ จะใช้เวลาด าเนินการประมาณ 2-3 วัน แต่ในกรณีเกิดภัย

พิบัติเร่งด่วนสามารถด าเนินการส่งสินค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมง 

ระบบการบริหารจัดการคลัง 
- ใช้ระบบ CDG ซึ่งเป็นระบบ Online สามารถท าให้ทราบปริมาณของสินค้าภายใน

คลังสินค้าได้จากทุกท่ี 
- ใช้ระบบ FIFO (First in First out) ในการจัดการของที่มีวันหมดอายุ 
- มีการตรวจวัด Stock ทุกเดือน (มีความถูกต้องประมาณ 90%) 
- มี Safety Stock ประมาณ 2,000 ชุด (ชุดธารน้ าใจ) 
- ในช่วงเกิดภัยพิบัติ คลังสินค้าสามารถผลิตชุดธารน้ าใจได้มากถึง 5,000 ชุดต่อวัน 

แต่ทั้งนี้ขึ้นกับจ านวนของอาสาสมัครด้วย 

 

รูปที่ 1.4 ที่ตั้งสถานีกาชาด 
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2) ส านักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ สวางนิวาสสมุทรปราการ (3 เมษายน 2557) 
 วันที่ 3 เมษายน 2557 ทางผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่ศึกษาคลังสินค้า ส านักงานบรรเทาทุกข์
ประชานามัยพิทักษ์ ณ สวางนิวาส สามารถสรุปการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 สภาพทั่วไปของคลังสินค้า 

เป็นอาคาร 2 ชั้น ในอดีตเคยเป็นห้องพักอาศัยและเป็นห้องประชุม อายุอาคารประมาณ 40 
ปี แต่ปัจจุบันไม่มีการใช้งานอาคารดังกล่าวจึงมีการปรับสภาพให้เป็นคลังสินค้า ของหน่วยงานต่างๆ 
ในสภากาชาด ท าการจัดเก็บสินค้าที่ไม่ค่อยมีการใช้งาน หรือสินค้าที่ล้นจากคลังสินค้าอ่ืน ขอบเขต
ของการศึกษาคลังสินค้านี้จะให้ความส าคัญกับส านักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทยเท่านั้น 
 แผนที่ตั งคลังสินค้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.5 แผนที่สวางคนิวาส สภากาชาดไทย 
 

 
รูปที่ 1.6 สภาพทั่วไปของคลังสินค้าสวางคนิวาส สภากาชาดไทย 
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 เส้นทางเข้าออกคลังสินค้า 
   ทางเข้า-ออกคลังสินค้ามี 2 ทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.7 เส้นทางเข้า-ออกของคลังสินค้า 
 

ทางที่ 1 : เข้าทางปกติ แต่ต้องขับเข้ามาข้างในอีกประมาณ 700-800 เมตร (รถตู้ 

Container ไม่สามารถเข้าได้) ในการเดินทางเส้นทางนี้จะต้องผ่านหน่วยงานต่างๆ ภายในสภากาชาด 

โดยเฉพาะการให้บริการด้านสาธารณสุข ได้แก่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูส าหรับผู้สูงอายุ หน่วยบริการ

โครงการหลักประกันคุณภาพถ้วนหน้า และศูนย์เด็กเล็ก 

 

รูปที่ 1.8 ประตูทางเข้า-ออกของคลังสินค้าทางที่ 1 
ทางท่ี 2 : เข้าทางซอยด้านข้างระยะทางประมาณ 800-900 เมตร ผ่านทางซอย

เทศบาลบางปู 66 จากนั้นจะเจอคลังสินค้าเลย (รถตู้ Container สามารถเข้าได้แต่ล าบากเล็กน้อย) 
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รูปที่ 1.9 ประตูทางเข้า-ออกของคลังสินค้าทางที่ 2 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.10 จุดเชื่อมต่อทางออกท่ี 2 กับซอยเทศบาลบางปู 66  
 

 วัสดุอุปกรณ์ภายในของคลังสินค้า 

ไม่มีอุปกรณ์ท่ีช่วยในการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยปกติจะใช้แรงงานคนขนย้าย และแรงงาน

จะต้องมีการจัดเตรียมตามหน่วยงานและสถานการณ์ ที่คลังสินค้าไม่มีแรงงานคนส าหรับขนย้าย

ประจ า 

 กระบวนการภายในคลังสินค้า 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1.11 กระบวนการภายในคลังสินค้า 

Receiving Reserve Shipping 
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FLOW : RECEIVING  RESERVE  SHIPPING 
 RECEIVING (รับสินค้า) 

- สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ล้นจากการเก็บมาจากคลังบรรเทาทุกข์ของ
สภากาชาดที่ถนนอังรีดูนังต์และ สถานีกาชาดที่ 11  

- ใช้แรงงานคนขนย้ายสินค้า โดยในกรณีต้องเก็บชั้น 2 จะต้องใช้คนในการเคลื่อนย้าย
ขึ้นบันได  

 
รูปที่ 1.12 ทางข้ึนจัดเก็บสินค้าชั้น 2 โดยบันได 

  

 RESERVE (จัดเก็บ) 

 ชั้น 1 :  

- เก็บสินค้าที่ชั้น 1 จะเก็บแยกชนิดเป็นห้องๆ (เนื่องจากอดีตเคยเป็นห้องพักอาศัย
ลักษณะคล้ายโรงแรม) 

- ชั้นที่ 1 ท าการจัดเก็บ เครื่องกรองน้ า, ถุงธารน้ าใจ (ถุงเปล่า), ที่บรรจุน้ า 
 

 
รูปที่ 1.13 พ้ืนที่โดยรวมชั้น 1 
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รูปที่ 1.14 ลักษณะของการเก็บสินค้าชั้น 1 

 ชั้น 2 :  

- เก็บสินค้าที่ชั้น 2 จะเก็บแยกชนิดเป็นห้องๆ (เนื่องจากอดีตเคยเป็นห้องพักอาศัย
ลักษณะคล้ายโรงแรม) และแยกชนิดเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ (เนื่องจากอดีตเคยเป็น
หอประชุม) 

- ชั้นที่ 2 ท าการจัดเก็บ เครื่องนุ่งห่ม, ห้องน้ าเคลื่อนที่, ของส านักงานอื่นๆ, ถุงธาร
น้ าใจ (ถุงเปล่า) ให้ความส าคัญกับสิ่งของที่มีน้ าหนักเบา 

 

รูปที่ 1.15 ลักษณะของห้องโถงการเก็บสินค้าชั้น 2 

 
รูปที่ 1.16 ลักษณะของห้องเก็บสินค้าชั้น 2 
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 SHIPPING (การส่งสินค้า) 

- การขนย้ายสินค้าจากคลังสู่รถ (Loading) ใช้แรงงานคน โดยในกรณีสินค้าที่ถูกเก็บ
ไว้ที่ชั้น 2 จะท าการเปิดระเบียงที่ชั้น 2 และให้รถมาเทียบจากนั้นจึงใช้การโยนลงมา 

- สินค้าจะถูกส่งไปที่คลังบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดที่ถนนอังรีดูนังต์ 

 
รูปที่ 1.17 ทางเข้า-ออกจัดเก็บสินค้าชั้น 2 โดยระเบียง 

 
 แผนการในอนาคต 
 ปัจจุบันยังไม่มีแผนการที่แน่ชัด แต่ในอดีตเคยมีโครงการที่จะท าการสร้างคลังสินค้าในพ้ืนที่
ดังกล่าว ว่าอาจจะมีการขยายพ้ืนที่เพ่ิมอีกประมาณ 150 ตารางเมตร โดยท าการทุบอาคารคลังสินค้า
ดังกล่าวทิ้ง 

 
  คลังสินค้าเดิม   แผนสร้างคลังสินค้าใหม่ 

รูปที่ 1.18 แผนการสร้างคลังสินค้าใหม่ 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 สร้างเครื่องมือในการตัดสินใจในการวางแผนขนาดคลังสินค้าภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การ
เลือกต าแหน่งและหารูปแบบผังการจัดเก็บสินค้าที่ท าให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการคลังสินค้าเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ  

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ ท าการศึกษาเพ่ือก าหนดพ้ืนที่จัดเก็บในคลังสินค้าของส านักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ เงื่อนไข และข้อจ ากัดในการจัดการ
คลังสินค้าต่างๆ คือ ความจุ  (Capacity) ความต้องการ (Demand) ประเภทของผลิตภัณฑ์  
(Commodity) กระบวนการวิจัยประกอบไปด้วย 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) จากข้อมูลภัยพิบัติเพ่ือพิจารณาระดับการ

รองรับภัยพิบัติในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  

2. การหาขนาดพ้ืนที่คลังสินค้าภายในและขนาดพ้ืนที่ชั่วคราวที่เหมาะสมด้วยวิธีการวิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย (Cost Analysis) 

3. การวิเคราะห์การจัดสรรพ้ืนที่ในการวางสินค้าด้วยวิธีการวิจัยด าเนินงาน (Operations 

Research) ด้วยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) ในการหา

ผลเฉลย (Solution) เพ่ือให้ได้พ้ืนที่จัดเก็บในคลังสินค้าที่เหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการคลังสินค้าท่ีน้อยที่สุด 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และระดับความต้องการภายใต้สถานการณ์ต่างๆ จากข้อมูล
ภัยพิบัติ เพ่ือประมาณความต้องการของคลังสินค้าสภากาชาดไทย 
 2. สร้างกระบวนการในการหาขนาดคลังสินค้าที่เหมาะสมจากผลการวิเคราะห์ระดับความ
ต้องการในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ 
 3. สร้างรูปแบบการจัดวางต าแหน่งสินค้าเพ่ือการบริหารจัดการภายในคลังสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาโปรแกรมเฉพาะส าหรับปัญหาการจัดการพ้ืนที่จัดเก็บภายในคลังที่
เหมาะสม 
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 4. สร้างแบบจ าลองส าหรับหาค่าท่ีดีที่สุด และพัฒนาวิธีแก้ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยด้านการประยุกต์ใช้การวิจัยด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านการจัดพื้นที่ภายในคลังสินค้า
รูปแบบอื่น ๆ



 

 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในบทนี้ จะกล่าวถึง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการออกแบบผังการจัดเก็บของ
คลังสินค้าสภากาชาดไทย ซึ่งประกอบไปด้วย หัวข้อ 2.1 โลจิสติกส์ในการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม 
หัวข้อ 2.2 คลังสินค้า หัวข้อ 2.3 กรอบงานของการออกแบบคลังสินค้า หัวข้อ 2.4 การวางผัง
คลังสินค้า หัวข้อ 2.5 รูปแบบจ าลองคลังสินค้า และ หัวข้อ 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2.1 โลจิสติกส์ในการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม 

 Humanitarian Logistics เป็นกระบวนการวางแผน การด าเนินการ การควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ ในการด าเนินการเรื่อง ค่าใช้จ่าย การไหลและการจัดเก็บสินค้า วัตถุดิบ รวมทั้งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดที่น าไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพ่ือบรรเทาทุกข์ โดยมีหน้าที่
ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่กระบวนการ เตรียมพร้อม วางแผนจัดซื้อจัดจ้าง ขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า 
ติดตามผล และงานศุลกากร (Kopczak, 2005) 

2.1.1 ความส าคัญของโลจิสติกส์ในการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม 
 (Chomilier, 2003) ได้น าเสนอการเตรียมการส าหรับสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัยของ
หน่วยงานสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation 
of the Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC) ที่ได้ให้การช่วยเหลือรัฐคุชราต (Gujarat) 
ในประเทศอินเดีย โดยให้ค าปรึกษาแก่ Indian Red Cross ภายหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ริก
เตอร์ เมื่อวันที่  26 มกราคม ค.ศ. 2001 แผ่นดินไหวขึ้น ได้ก่อให้เกิดผู้ เสียชีวิตหลายพันคน 
สาธารณูปโภคเสียหายจ านวนมาก และข้อมูลในการช่วยเหลือต่างๆ ก็มีน้อยมาก แต่ภายหลักเกิดเหตุ
เพียง 48 ชั่วโมง ได้มีการไปประเมินภาคสนามเพ่ือช่วยเหลือและวางแผนระดับทรัพยากรต่างๆ มีการ
ท างานกับหน่วยงานที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นหน่วยงานเตรียมพร้อมส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มี
ประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานนี้ได้เกิดขึ้นจากบทเรียนในอดีต ค.ศ. 1998  IFRC ได้เคยเดินทางไป
ประเทศอเมริกา เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเฮอริเคน แต่ล้มเหลวในการประสานงานเป็นอย่าง
มาก และใช้เวลานานในการระดมทรัพยากรต่างๆเพ่ือให้ถึงประชาชน จึงได้ตั้งหน่วยงาน Logistics 
and Resource Mobilisation Department (LRMD) ซึ่งจากการด าเนินงานนี้ ภายใน 30 วัน IFRC 
และองค์กรพันธมิตรต่างๆ สามารถจัดส่งผ้าห่ม 255,000 ผืน เต็นท์ 34,000 หลัง ผ้าพลาสติก 
120,000 ผืน และสิ่งของช่วยเหลืออ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับประชากร 300,000 คน โดยถูกจัดส่งไปยัง
ผู้ประสบภัยโดย Indian Red Cross และอีกกว่า 300 องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ทั้งในระดับ
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นานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น นอกจากนี้องค์กรสหประชาชาติ (United 
Nations, UN) ยังได้จัดเจ้าหน้าที่และทรัพยากรไปช่วยเหลือด้วย  
 จากสถานการณ์ข้างต้น จะเห็นว่าโลจิสติกส์ส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นโซ่อุปทานที่จะ
ใช้ตอบสนองต่อการเกิดสาธารณภัยอย่างดีท่ีสุด 

2.1.2 ขั้นตอนการจัดการสาธารณภัย 
 (Tomasini, 2009) ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดการสาธารณภัย เป็น 4 ขั้นตอน ดังรูป 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ดัดแปลงมาจาก : Tomasini และ Van Wassenhove, 2009 
รูปที่ 2.1 ขั้นตอนการจัดการสาธารณภัย 

 
 จากรูป ในช่วงแรกคือขั้นตอนก่อนเกิดภัย (Pre-disaster) จะประกอบด้วย การลดผลกระทบ 
(Mitigation) เป็นการจัดท าขึ้นเพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในการลบจากภัยพิบัติ  และ การเตรียม
ความพร้อม (Preparedness) เพ่ือให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันท่วงที ช่วงที่สอง คือขั้นตอนระหว่างเกิดภัย (Disaster) ประกอบด้วย การตอบสนองในสภาวะ
พิบัติ (Response) เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การเข้าไปช่วยเหลือ กู้ภัย จัดหา
สิ่งของจ าเป็นในเวลาฉุกเฉิน เป็นต้น และช่วงที่สามคือขั้นตอน หลังเกิดภัย (Post-disaster) 
ประกอบด้วย การฟ้ืนฟู (Recovery) เป็นการกอบกู้สิ่งต่างๆที่ได้เสียหายจากการเกิดภัยพิบัติ เพ่ือให้
กลับมาใช้งานได ้
 

Mitgation

PrepaednessResponse

Recovery

Disaster 
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2.1.3 ความท้าทายโลจิสติกส์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 (Anisya, 2005) ได้ท าการวิจัยโดย Fritz Institude ได้มีการน าของโลจิสติกส์ ในการ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบความท้าทายที่ต้องเผชิญในการช่วยเหลือ
บรรเทาผู้ประสบภัย 5 ประเด็น ดังนี้ 
การขาดการใส่ใจในความส าคัญของโลจิสติกส์  
 องค์กรด้านสาธารณภัยส่วนใหญ่มีกิจกรรมหลักอยู่ 2 อย่าง คือ กิจกรรมลงพ้ืนที่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย และกิจกรรมการพัฒนาการให้บริการ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ที่พักชั่วคราว เป็นต้น แต่
มักไม่มีการค านึงถึงกิจกรรมที่สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ อาทิเช่น กิจกรรมโลจิสติกส์ การเงิน การขนส่ง ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเหล่านี้เป็นการ
ลงทุนระยะยาวแต่ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง เพราะผู้ด าเนินงานส่วนใหญ่จะสนใจช่วยเหลือใน
ระยะสั้นแทนที่จะลงทุนระบบการท างานและขั้นตอนการท างานที่จะลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ผลที่
ตามมาคือ โลจิสติกส์และกิจกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ ไม่มีเงินทุนในการเตรียมการวางแผนสาธารณภัย
ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประสบภัย เกิดความล่าช้าโดยไม่จ าเป็นในการส่งสิ่งของช่วยเหลือ 
ปัญหานี้ในสถานการณ์ความเป็นจริงพบว่า การตัดสินใจด าเนินการนี้มาจากผู้บริหารที่ควบคุม
งบประมาณ ทีมตรวจสอบที่ถูกส่งไปประเมินความต้องการของผู้ประสบภัยมักไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจให้การช่วยเหลือ อีกทั้งยังพบว่าจากการส ารวจองค์กรช่วยเหลือขนาดใหญ่ได้แสดงให้เห็นว่า 
42% ไม่มีนักโลจิสติกส์ในทีมตรวจสอบอีกด้วย 
การขาดทีมงานมืออาชีพ 
 โดยทั่วไปองค์กรด้านมนุษยธรรมจะถูกก าหนดโดยบุคลากรที่มาจากความหลากหลายและ
แตกต่างกันแต่ปรารถนาที่จะร่วมแก้วิกฤติ ต าแหน่งของพวกเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีการฝึกฝน อบรม
ทักษะในหลายๆด้าน ที่จะส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ส่วนใหญ่พวกเขารู้สึกว่าการ
อบรมไม่ได้เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพการท างานจริง การอบรมในด้านโลจิสติกส์ยังมีน้อย และเนื้อหา
ในการอบรมส่วนใหญ่ขึ้นกับบุคคลในองค์กร ท าให้ผู้เข้าอบรมรู้สึกถึงความไม่มีมาตรฐาน ขาดความ
สม่ าเสมอและวิธีการที่จะวัดประสิทธิภาพของการฝึกอบรบ 
การขาดเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานสาธารณภัย 
 จากการส ารวจนักโลจิสติกส์ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตอนเกิดภัยพิบัติสึนามิ ได้แสดงให้
เห็นว่ามี 26 % ของผู้ประเมินได้ใช้โปรแกรมติดตามและตรวจสอบ (Tracking and Tracing 
Software) ส่วนที่เหลือใช้ Excel หรือ เอกสารที่ท าด้วยมือส าหรับใส่ข้อมูลและติดตามสินค้าที่เ ข้ามา 
นอกจากนี้ 58% พบว่าได้รับข้อมูลภายหลังจากสิ่งของผู้ประสบภัยได้หมดไปแล้ว จะเห็นว่าการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานท าด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้รับ
ความส าคัญในการสนับสนุนจากบุคลากรและเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากส านักงานใหญ่
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หรือหน่วยงานหลักที่จะเข้าใจความจ าเป็นของการปฏิบัติหน้างาน การตัดสินใจเลือกใช้ซอร์ฟแวร์ใน
องค์กร การเก็บข้อมูลที่เป็นระบบเครือข่ายที่มีความปลอดภัย นักโลจิสติกส์ถือว่าเป็นส่วนส าคัญต่อ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การขาดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ 
 ความกดดันในความพยายามช่วยเหลือ การลาออก และลักษณะวิกฤติของการตอบสนองต่อ
ภัยพิบัติ ท าให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ขาดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เมื่อมีวิกฤติต้องช่วยเหลือให้เสร็จสิ้น 
ผู้ช่วยเหลือจะถูกให้ท างานถัดไปในทันที ท าให้ไม่มีเวลาในการสะท้อนปัญหาและปรับปรุงแก้ไข 
ประสบการณ์ที่ได้รับจากภัยพิบัติจึงมักสูญหายและยังเป็นเรื่องยากในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่รุ่น
ต่อไปอีกด้วยเพราะสาธารณภัยแต่ละประเภท แต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน 
การขาดการร่วมมือ 
 เมื่อเกิดภัยพิบัติมักเกิดการแข่งขันส าหรับการหาทุนมากกว่าการที่จะร่วมมือกัน แม้ว่าพวก
เขาจะประสบปัญหาอย่างเดียวกัน และรู้จักกัน แต่พวกเขามักไม่ค่อยพบปะหรือพูดคุยกัน จาก
ตัวอย่างที่พบ หลายคนคิดว่าจ้างคลังสินค้าท้องถิ่นจะเกิดความรวดเร็ว บังเอิญว่าสามคนก าลังเจรจา
กับผู้ให้บริการคลังสินค้าในเมืองเดียวกันคล้ายๆกัน ไม่มีใครรู้ว่ามีคนอื่นก าลังท างานเดียวกัน จึงมีการ
ร่วมมือกันน้อยมาก มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันน้อย 

2.1.4 สถานการณ์ภัยพิบัติของประเทศไทย 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในการเกิดสาธารณภัย จากข้อมูลในอดีตจะพบว่า มี
การเกิดภัยทางธรรมชาติต่างๆ มากมาย เช่น พายุฤดูร้อน ดินโคลนถล่ม อุทกภย ภัยแล้ง ไฟป่า หมอก
ควัน แผ่นดินไหว และคลื่นสึนามี โดยมีหลายเหตุการณ์ท่ีสร้างผลกระทบขนาดใหญ่กับประเทศ ทั้งยัง
มีแนวโน้มในการเกิดภัยที่ถ่ีขึ้นและรุนแรงมากข้ึน  

 จากข้อมูลโดยบริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยง เมเปิลครอฟท์ (Maplecroft, 2012) ได้ท าการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปงภูมิอากาศขึ้นในปี พ.ศ. 2254 
พบว่าประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงต่อภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระยะ
ปานกลางเป็นอันดับที่ 37 นอกจากนี้ จากรายงานประจ าปี พ.ศ. 2556 ว่าด้วยดัชนีความเปราะบาง
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Vulnerability Index) ได้จัดล าดับเมืองที่มี
ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด โดยวิเคราะห์จากแนวโน้มการสาธารณภัย
ต่างๆ จากสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนไป พบว่า กรุงเทพมหานครติดอันดับ 3 ของโลกที่อยู่ในระดับ
ที่มีความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) 
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ที่มา : Maplecraft, 2012 

รูปที่ 2.2 ความเสี่ยงของเมืองต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี พ.ศ. 2556 
 
 นอกจากนี้ สถิติโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย , 2556) ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2550 สามารถสรุปได้ว่าประเทศไทยมีภัย
ธรรมชาติหลายประเภทและเกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ ในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 2.1 ภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของประเทศไทย 

ชนิดของภัย ระยะเวลา (เดือน) พื นที่ประสบภัย 

ภัยหนาว ตุลาคม – มกราคม ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และ ภาคตะวันออก 

ภัยแล้ง มกราคม – พฤษภาคม เกือบทุกภาคของประเทศไทย 

อุทกภัย 
มิถุนายน – กันยายน เกือบทุกภาคของประเทศไทย 

ตุลาคม – พฤศจิกายน ภาคใต้ 

ดินโคลนถล่ม 
มิถุนายน – กันยายน เกือบทุกภาคของประเทศไทย 
ตุลาคม – พฤศจิกายน ภาคใต้ 

มรสุมฤดูร้อน มีนาคม – พฤษภาคม  เกือบทุกภาคของประเทศไทย 
แผ่นดินไหว เฝ้าระวังตลอดปี ภาคเหนือและภาคตะวันตก 

คลื่นพายุซัดฝั่ง ตุลาคม – พฤศจิกายน ภาคใต้ 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย กระทรวงมหาดไทย 



 

 

21 

จากตารางหากประชนทั่วไปให้ความสนใจ จะสามารถช่วยให้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยต่าง ๆ ล่วงหน้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 
2.2 คลังสินค้า 

 คลังสินค้าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ส าหรับพักและเก็บรักษาสินค้าในปริมาณมาก มีความ
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า การจัดเก็บสินค้าไม่ให้เสื่อมสภาพหรือเสียหาย คลังสินค้าถือเป็นจุด
เชื่อมต่อส าคัญระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบโลจิสติกส์ เป็นหน่วยงานที่สามารถส่งเสริมการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอื่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.1 ประเภทของคลังสินค้า 
 ประเภทของคลังสินค้าโดยปกติจะแตกต่างตามวัตถุประสงค์ และลักษณะการท างานดังนี้ 
(Ghiani, 2013) 
การแบ่งประเภทของคลังสินค้าตามลักษณะความเป็นเจ้าของ 

- คลังสินค้าส่วนบุคคล  (Owned Warehouse) คลังสินค้าประเภทนี้มีค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุนเพ่ือก่อสร้างคลังสินค้าที่สูง เหมาะส าหรับการด าเนินการระยะยาว มีความต้องการสินค้า

ปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง และอาจมีอุปกรณ์หรือพนักงานที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้การเป็นเจ้าของ

คลังสินค้าเองนั้น ยังมีข้อดีที่สามารถใช้พ้ืนที่จอดรถส าหรับบริษัท หรือสร้างที่ท างานฝ่ายขายในพ้ืนที่

ได้อีกด้วย 

- คลังสินค้าแบบเช่า (Rented Warehouse) มีการให้บริการเหมือนดังเช่นการเป็น

เจ้าของคลังสินค้า แต่ไม่ต้องการมีการด าเนินการลงทุนระยะยาว ราคาถูกในการด าเนินการระยะสั้ น 

ปฏิรูประบบการกระจายสินค้าให้เหมาะส าหรับการด าเนินการระยะกลาง 

- คลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse) พบบ่อยในท่าเรือ หรือสนามบิน เป็น

คลังสินค้าที่มีอุปกรณ์มาตรฐานเพ่ือตอบสนองความต้องการที่เหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่เหมาะส าหรับ

การใช้การด าเนินงานที่มีความเฉพาะเจาะจง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานนั้นจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ

พ้ืนที่ที่ครอบครอง เวลาที่ใช้และบริการที่ใช้  

การแบ่งประเภทของคลังสินค้าตามหน้าที่ 

- คลัง (Depot) เป็นพ้ืนที่ส าหรับการจัดเก็บวัตถุดิบ, กึ่งส าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่ใช้

แพร่หลายที่มีการรับประกันจากบริษัทถูกขนย้ายออกไปขั้นตอนการผลิต 
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- คลังสินค้ากลาง (Central Warehouse) เป็นคลังสินค้าที่นอกเหลือจากการจัดเก็บ ยัง

เป็นการด าเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าการกระจายสินค้าไปสู่ลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะใช้

คลังสินค้ากลางในการส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าท่ีพ่วงต่อ (Peripheral Storage Zones) 

- คลังสินค้าพ่วง (Peripheral Warehouse) เป็นคลังสินค้าที่บริการโดยคลังสินค้ากลาง

และใช้ส าหรับกระจายสินค้าไปสู่ลูกค้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้คุณภาพการบริการที่ดีกว่า 

- ศูนย์กลางการกระจายสินค้า (Distribution Center) มีจุดประสงค์หลักในการใช้

กระจายสินค้าขนาดใหญ่ส าหรับการจัดเก็บสินค้าที่มาจากผู้ผลิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นศูนย์กระจาย

สินค้าจึงเป็นจุดขาย และเป็นไปได้ท่ีจะไปอยู่ในที่ตั้งหลายๆที่ของบริษัทที่สามารถรับรู้ 

- คลังท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross-Docking Warehouse) เป็นคลังสินค้าที่น าสินค้าเข้า

และเก็บสินค้าไว้ในเวลาไม่นานโดยไม่ต้องน าเข้าโซนจัดเก็บ และน าไปเตรียมจัดส่งเลย 

การแบ่งประเภทของคลังสินค้าตามสินค้าที่จัดเก็บ 

- คลังชิ นส่วนอะไหล่ (Spare Parts Warehouse) เป็นคลังสินค้าที่ใช้เก็บเครื่องมือ 

ชิ้นส่วนอะไหล่ส าหรับโรงงานผลิตเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

- คลังสินค้าเย็น (Cool Warehouse) ใช้ส าหรับสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย โดยปกติจะใช้ใน

อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งคลังสินค้าประเภทนี้จะมีการควบคุมอุณหภูมิ ส าหรับอาหารแช่แข็งจะท าการ

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส แต่ส าหรับสินค้าที่ต้องการความสดโดยใช้ความเย็นจะเก็บใน

อุณหภูมิระหว่าง 0 – 5 องศาเซลเซียส  

การแบ่งประเภทของคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์ 

- คลังกักกันสินค้า (Bonded Warehouse) เป็นคลังสินค้าส าหรับจัดเก็บสินค้าที่ยังไม่

ช าระภาษีศุลกากร 

- สถานีศุลกากร (Customs Depot) จัดการคลังสินค้าโดยผู้มีอ านาจส่วนกลางน าเข้า

สินค้าจากต่างประเทศและจัดเก็บขณะรอการด าเนินการ 

2.3 กรอบงานของการออกแบบคลังสินค้า 

 กรอบงานของการออกแบบคลังสินค้า (Hassan, 2002) มีขั้นตอนการออกแบบคลังสินค้า
แบ่งเป็น 14 ขั้นตอน ดังนี้  
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1) ระบุประเภทและวัตถุประสงค์ของคลังสินค้า ว่าต้องการสร้างคลังสินค้าส าหรับกระจาย
สินค้า (Distribution Center), คลังสินค้าส าหรับการผลิต (Manufacturer Warehouse) หรือ 
คลังสินค้าสาธารณะ (Public Warehouse)  

2) การคาดการณ์และวิเคราะห์ความต้องการ ขั้นตอนนี้ต้องการหาความจุของคลังสินค้าและ
เตรียมความพร้อมของข้อมูลเพ่ือจะน าไปใช้ในการก าหนดระดับสินค้าคงคลัง เครื่องมือ และก าหนด
รายการที่จะจัดเก็บ  

3) ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน การด าเนินงานในคลังสินค้าจะต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่
การเริ่มออกแบบรูปแบบของคลังสินค้า  

4) ก าหนดระดับสินค้าคงคลัง เป็นการก าหนดระดับสินค้าคงคลังส าหรับสินค้าต่างๆที่
ต้องการจัดเก็บในคลังสินค้า เป็นการตัดสินใจบนพ้ืนฐานการคาดการณ์และวิเคราะห์จากความ
ต้องการ  

5) การแบ่งหมวดหมู่ โดยมีการแบ่งอยู่บนพ้ืนฐาน ความต้องการ ลักษณะทางกายภาพ หรือ
จุดหมายปลายทางเดียวกัน เพ่ือช่วยลดเวลา ระยะทางในการหยิบสินค้า  

6) ก าหนดรูปแบบทั่วไปของคลังสินค้า เป็นการก าหนดรูปแบบของ พ้ืนที่รับสินค้า 
(Receiving) พ้ืนที่จัดเก็บ (Reserve) พ้ืนที่เลือกสินค้า (Picking) พ้ืนที่จัดเรียงสินค้า (Sortation) 
พ้ืนที่จัดส่ง (Shipping) ว่าคลังสินค้าทั้งหมดจะมีรูปแบบอย่างไร  

7) การแบ่งพ้ืนที่จัดเก็บ การจัดเก็บเป็นองค์ประกอบหลักของคลังสินค้า ปกติมักจะมีการแบ่ง
พ้ืนที่จัดเก็บโดยจะเก็บสินค้าไว้เป็นเวลานาน และจัดเก็บเป็นพาเลทอยู่ในโซนจัดเก็บที่เรียกว่า 
Reserve และจะมีการแบ่งสินค้าเป็นกล่อง ส าหรับกรณีส่งสินค้าแบบไม่เต็มพาเลท อยู่ในโซนที่
เรียกว่า Picking ซึ่งขนาดของโซนนี้จะข้ึนกับปริมาณความต้องการและขนาดของหน่วยสินค้า  

8) การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ การจัดเก็บ และการจัดเรียง ทั้งสามอย่างนี้ถือเป็น
กิจกรรมหลักของคลังสินค้า  

9) การออกแบบช่องทางเดิน จ านวนช่อง ความกว้าง ความยาวของช่องทางเดินต้องมีความ
เหมาะสมต่อการด าเนินการในคลังสินค้า  

10) ก าหนดความต้องการของพ้ืนที่ ความต้องการของพ้ืนที่ในคลังสินค้า ขึ้นอยู่กับ ระดับ
สินค้าคงคลัง จ านวนและขนาดของช่องทางเดิน แผนกต่างๆในคลังสินค้า ประเภทคลังสินค้า จ านวน
และขนาดของเครื่องมือส าหรับการจัดเก็บ ความลึกและความสูงของที่จัดเก็บ และขนาดของระบบ
จัดเรียงสินค้า บางครั้งนโยบายการด าเนินการยังส่งผลกระทบต่อความต้องการพ้ืนที่  

11)  ก าหนดจ านวนและที่ตั้งของจุดเข้าออก (I/O)  
12) ก าหนดจ านวนและที่ตั้งของชานชาลาส าหรับขนถ่ายสินค้า  
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13) การจัดการของการจัดเก็บสินค้า เป็นขั้นตอนส าคัญในการออกแบบคลังสินค้า ส่งผล
กระทบต่อเวลาการเคลื่อนย้าย ราคาค่าใช้จ่าย การผลิต ความหนาแน่นของสินค้า และ  

14) รูปแบบโซน 
2.4  การวางผังคลังสินค้า 

 การวางผังคลังสินค้าเป็นการแก้ปัญหาการตัดสินใจ 2 อย่าง คือ (1) การก าหนดกิจกรรมใน
คลังสินค้าที่จะเกิดขึ้น เป็นปัญหาการวางผังคลังสินค้าโดยรวม (Warehouse Layout Problem) 
น าไปสู่การออกแบบคลังสินค้า (Warehouse Design) และ (2) ปัญหาขนาดและการวางสินค้าภายใน
ของแต่ละโซน (Internal Layout Problem) จากนั้นจะน าไปสู่การตัดสินใจทางยุทธวิธี (Tactical 
Decision) ในการออกแบบต าแหน่งการจัดเก็บสินค้า เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานภายในคลังสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพ 

2.4.1 ปัญหาการวางผังคลังสินค้าโดยรวม (Warehouse Layout Problem) 
 การพิจารณาเพ่ือออกแบบวางผังคลังสินค้าโดยรวมนั้น จะต้องมีการพิจารณาถึงกิจกรรมการ
เคลื่อนย้ายสินค้าที่จะเกิดขึ้นในคลังสินค้า ตลอดจนระบบที่จะน ามาช่วยในการด าเนินการคลังสินค้า 
ก่อนที่ออกแบบผังคลังสินค้าเพ่ือให้เกิดการวางผังคลังสินค้าที่สอดคล้องกับกิจกรรมและระบบ
ด าเนินการภายในคลังสินค้า 
กิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้า 
 กระบวนการเคลื่อนย้ายวัสดุภายในคลังสินค้า เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อการท างานเป็น
อย่างมาก (Tompkins, 2003) และได้แบ่งกิจกรรมการเคลื่อนที่ของสินค้าออกเป็น หลายกิจกรรม
แตกต่างกันตามจุดประสงค์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

- การรับสินค้า (Receiving) เป็นขั้นตอนการรับสินค้าจากผู้ผลิต (Suppliers) หรือจาก

ลูกค้า (Customer) โดยจะคลอบคลุมตั้งแต่กระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากรถส่งสินค้า จนกระทั่ง

ตรวจสอบคุณภาพ จ านวนของสินค้าที่รับ 

- การจัดเก็บสินค้า (Reserve Storage) เป็นบริเวณที่ใช้ในการเก็บสินค้าเป็นพาเลท 

(Pallet) และอาจมีการเก็บสินค้าเข้าชั้นวางหรือบริเวณท่ีจัดเตรียมไว้ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ

ท างาน 

- การจัดสินค้าตามค าสั่งซื้อ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักของการเคลื่อนย้ายสินค้า โดย

กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของ Case Picking หรือ Broken Case Picking ซึ่งขึ้นกับค าสั่งซื้อ การ

ท าให้การจัดสินค้าตามค าสั่งซื้อมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมที่
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เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสินค้าให้เป็นระเบียบเพ่ือสะดวกในการหาสินค้า การวางแผนการหยิบสินค้า

โดยรวมกลุ่มค าสั่งสินค้าท าให้สะดวกรวดเร็วขึ้น เป็นต้น 

- ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross-Docking) เป็นการขนย้ายสินค้าจากจุดรับสินค้า ไปยังจุดส่ง

สินค้าทันทีที่ได้รับ โดยไม่มีการน าสินค้าไปยังจุดเก็บสินค้า เป็นการลดขั้นตอนการท างาน ระยะเวลา

และค่าใช้จ่าย 

- การจัดส่งสินค้า (Shipping) เป็นกิจกรรมสุดท้ายที่สินค้าทุกชนิดต้องผ่านก่อนออกจาก

คลังสินค้า ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการของการขนวัสดุหรือสินค้าออกจากคลังสินค้า ไป

จัดเตรียมในพาหนะที่จะใช้ขนส่งสินค้า การปรับปรุงจ านวนสินค้าและตรวจสอบคุณภาพของสินค้า

ก่อนท าการจัดส่งต่อไป 

-  
ดัดแปลงมาจาก : Tompkins et al, 2003 

รูปที่ 2.3 กระบวนการเคลื่อนที่ของสินค้าภายในคลังสินค้า 
ระบบภายในคลังสินค้า 
 การออกแบบระบบการจัดเก็บภายในคลังสินค้า จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่าง แต่
ปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างหนึ่งคือ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่จัดเก็บ โดยทั่วไปบรรจุภัณฑ์
จะแบ่งออกเป็นสามประเภท บนพื้นฐานของชนิดผลิตภัณฑ์ มูลค่า ขนาด และปริมาณการส่ง 
 - บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ (Primary Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่จะได้สัมผัสโดยตรงกับสินค้า ผู้
ซื้อจะได้สัมผัสเวลาที่จะบริโภคสินค้า การเก็บสินค้าที่ประเภทนี้มักจะมีรูปแบบสถานที่ที่จัดเก็บ
แตกต่างกัน  
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 - บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ (Secondary Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นแรก
เข้าด้วยกันในลักษณะเป็นหีบห่อ เพื่อเหตุผลในการป้องกันหรือจัดจ าหน่ายสินค้าได้มากข้ึน หรือความ
สะดวกในการเคลื่อนย้าย ขนส่งสินค้าในคลังสินค้า 
 - บรรจุภัณฑ์ตติยภูมิ (Tertiary Packages) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่รวมสินค้าจากบรรจุภัณฑ์แบบ
ปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ นิยมท าเป็นลักษณะของการวางสินค้ารวมกันบนพาเลท (Pallet)  โดยพาเลท
มักท าจากไม้ กระดาษลูก หรือพลาสติกที่มีไว้ให้สินค้าวางซ้อนทับกันส าหรับการเก็บรักษาและขนส่ง
สินค้า ข้อดีของการใช้พาเลท คือ สามารถใช้เครื่องมือในการช่วยขนย้ายหรือจัดเก็บได้ในปริมาณมาก 
และยังช่วยให้เกิดการใช้พ้ืนที่ในคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนอีกด้วย 

 
ที่มา Ghiani et al, 2013 

รูปที่ 2.4 การวางสินค้าบนพาเลท 
 
ระบบการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า 
 ระบบการจัดเก็บสินค้าภายในคลังมี 2 ชนิด คือ  

- ระบบสถิติ (Static)  ประกอบด้วย การวางสินค้าซ้อนกัน (Stacks), การวางบนชั้นวาง 
(Rack) 

และอุปกรณ์จัดเก็บอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ 

- ระบบพลวัต (Dynamic) เป็นระบบการจัดเก็บที่มีการน าระบบการจัดเก็บอัตโนมัติเข้า
มาช่วยในการจัดเก็บสินค้า 
ระบบสถิติ (Static)   
 - การวางสินค้าซ้อนกัน (Stacks) การวางสินค้าซ้อนกันบนพ้ืนคลัง (ดังรูป 2.4)  โดยอาจ
วางสินค้าบนพาเลท ก่อนแล้วจึงน าสินค้าและพาเลทวางซ้อนกันอีก หรืออาจจะน าสินค้าซ้อนกัน
โดยตรงเลยก็ได้  ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าว่าจะสามารถวางซ้อนกันได้มากน้อยเพียงใด ที่จะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าภายใน เนื่องจากการรับน้ าหนักของตัวสินค้าเอง การจัดเก็บแบบนี้จะ
มีต้นทุนต่ า แต่ก็มีข้อเสีย คือประสิทธิภาพของการหยิบสินค้าจะลดลงเมื่อสินค้าในคลังมีจ านวนมาก 
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และการจัดเก็บประเภทนี้เหมาะกับสินค้าที่มีลักษณะเข้าก่อน ออกเท่านั้น เพราะความไม่สะดวกใน
การเคลื่อนย้ายสินค้า 

 
ที่มา Ghiani et al, 2013 

รูปที่ 2.5 การวางสินค้าซ้อนกัน (Stacks) 
 
 - ชั นวางสินค้าทั่วไป (Convertional Racks) การเก็บสินค้าในชั้นวางสินค้านิยมเก็บใน
รูปแบบของการวางสินค้าบนชั้น (ดังรูป 2.5)  สามารถเข้าถึงโดยตรงไปยังทุกหน่วยของสินค้า 
สามารถเก็บสินค้าได้มาก และปลอดภัย ลักษณะของการจัดเก็บเป็นไปได้ทั้งแบบเข้าก่อน ออกก่อน 
(FIFO : First in First out) หรือเข้าก่อน ออกหลัก (LIFO : Last in First out)  

 
ที่มา Ghiani et al, 2013 

รูปที่ 2.6 การวางสินค้าบนชั้นวางสินค้าทั่วไป (Convertional Racks) 
 
- ชั นวางสินค้าที่รถสามารถเข้าออกได้ (Drive-in Racks) เป็นชั้นวางสินค้าส าหรับเก็บ

สินค้าในรูปแบบของพาเลท สามารถเก็บสินค้าได้ปริมาณมาก รถโฟล์คลิฟท์สามารถเข้าถึงสินค้าได้ 
(ดังรูป 2.6) แต่การเข้าถึงสินค้าจะท าได้เพียงทิศทางเดียว และลักษณะจัดเก็บจะเป็นแบบข้าก่อน 
ออกหลัง 
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ที่มา Ghiani et al, 2013 

รูปที่ 2.7 ชั้นวางสินค้าที่รถสามารถเข้าออกได้ (Drive-in Racks) 
 
- ชั นวางสินค้าที่รถขับผ่านได้ (Drive-through Racks) เป็นชั้นวางสินค้าส าหรับเก็บสินค้า

ในรูปแบบของพาเลท สามารถเก็บสินค้าได้ปริมาณมาก รถโฟล์คลิฟท์สามารถเข้าถึงสินค้าได้
สองทิศทาง (ดังรูป 2.7) สามารถใช้เป็นระบบเข้าก่อน ออกก่อน หรือเข้าก่อน ออกหลังก็ได้  

 
ที่มา Ghiani et al, 2013 

รูปที่ 2.8 ชั้นวางสินค้าที่รถขับผ่านได้ (Drive-through Racks) 
 
ระบบพลวัต (Dynamic)   

- ชั นวางเคลื่อนที่ (Mobile Racks) เป็นระบบชั้นวางที่มีราคาแพง โดยชั้นวางสามารถ
เคลื่อนที่ได้ (ดังรูป 2.8) สามารถลดพ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ แต่การใช้งานระบบดังกล่าวจะต้องมีการ
รอเวลาในการจัดการกับชั้นวางอาจจะด าเนินการได้ไม่รวดเร็วเท่าที่ควร 
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ที่มา Ghiani et al, 2013 

รูปที่ 2.9 ชั้นวางเคลื่อนที่ (Mobile Racks) 
 
- Live pallet racks  เป็นระบบชั้นวางที่มีทางเข้าหนึ่งทางส าหรับน าสินค้าเข้ามาจัดเก็บ 

และทางเข้าอีกหนึ่งทางส าหรับหยิบสินค้าออก (ดังรูป 2.9) ลักษณะของชั้นวางจะเอียงลาจากทางที่ใช้
เก็บสินค้ายังทางหยิบสินค้าออก ที่พ้ืนของชั้นวางจะมีลักษณะเป็นลูกล้อ โดยการจัดเก็บสินค้าจะเป็น
แบบเข้าก่อน ออกก่อน 

 
ที่มา Ghiani et al, 2013 

รูปที่ 2.10 Live pallet racks   
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้า 
 การเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า ควรเลือกใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสมตามลักษณะ
กายภาพ ชนิด และรูปร่างของคลังสินค้า และต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่เหมาะสม 
เครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ รถยก (Lift Truck) รถเครน 
(Mobile Crane) และระบบสายพาน (Conveyor System) 
 
รูปแบบการวางผังของคลังสินค้า 
 รูปแบบการวางผังคลังสินค้าโดยทั่วสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ 
 - ผังคลังสินค้าแบบเคลื่อนที่ผ่าน (Flow-through Warehouse Layout) ใช้ส าหรับวาง
ผังที่มีการจัดเรียงโซนของการรับสินค้า และการส่งสินค้าอยู่ตรงกันข้ามกัน (ดังรูป 2.10) ชนิดของการ
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วางผังคลังสินค้านี้มีการสันนิษฐานว่าสินค้าส่วนใหญ่จะต้องมีการด าเนินการภายในคลังสินค้าที่
เหมือนกัน จึงควรมีการจัดล าดับไปในทางเดียวกัน โดยผังคลังสินค้าในรูปแบบนี้เหมาะส าหรับพ้ืนที่
บริเวณท่ียาว หน้าแคบ  

 
ที่มา Ghiani et al, 2013 

รูปที่ 2.11 ผังคลังสินค้าแบบเคลื่อนที่ผ่าน (Flow-through Warehouse Layout) 
 

- ผังคลังสินค้ารูปตัวยู (U-shaped Warehouse Layout) พ้ืนที่ของโซนรับสินค้าและ
โซนส่งสินค้าอยู่ด้านเดียวกันของคลังสินค้า (ดังรูป 2.11) เป็นรูปแบบที่สามารถเพ่ิมความยืดหยุ่นใน
การใช้พ้ืนที่รับและส่งสินค้าเพราะมีประตูที่เชื่อมกันท าให้สามารถปรับไปใช้ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม
ได้ตามความต้องการ รูปแบบนี้เหมาะส าหรับสินค้าที่มีการเคลื่อนที่ของสินค้าที่น้อย และจะช่วยให้
เกิดการขยายตัวของคลังสินค้าทั้งสามด้าน นอกจากนี้รูปแบบผังคลังสินค้าดังกล่าวยังช่วยลด
ระยะเวลาการขนย้ายสินค้าจากโซนรับสินค้าถึงยังโซนส่งสินค้า 

 

ที่มา Ghiani et al, 2013 
รูปที่ 2.12 ผังคลังสินค้ารูปตัวยู (U-shaped warehouse layout) 
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- ผังคลังสินค้าแบบผสม (Hybrid Warehouse Layout) พ้ืนที่ของโซนรับสินค้าและส่ง
สินค้าอยู่ติดกันทางด้านข้างของคลังสินค้า (ดังรูป 2.12) เป็นประโยชน์ส าหรับคลังสินค้าที่มีการ
เคลื่อนที่ของสินค้าต่ า และคลังสินค้าแบบผสมนี้จะไม่จ ากัดทิศทางของทางเดินในโซนจัดเก็บสินค้า 
โดยอาจวางสินค้าในรูปแบบตามยาวตั้งฉากโซนจัดส่งสินค้าหรือมีการวางขนาดกับโซนจัดส่งสินค้า 

 
ที่มา Ghiani et al, 2013 

รูปที่ 2.13 ผังคลังสินค้าแบบผสม (Hybrid Warehouse Layout) 

2.4.2 ปัญหาการออกแบบภายในของคลังสินค้า (Internal Layout Problem) 
 การออกแบบภายในของคลังสินค้า เป็นการพิจารณารูปแบบการจัดเก็บของแต่ละโซนใน
คลังสินค้าซึ่งขึ้นกับกิจกรรมภายในโซน  ได้แก่ การพิจารณาขนาดของโซนจัดเก็บสินค้า การพิจารณา
ขนาดของโซนรับสินค้า การพิจารณาขนาดของโซนส่งสินค้า ตลอดจนการจัดสรรต าแหน่งการจัดเก็บ
สินค้าภายในโซน  การออกแบบดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่รูปแบบการด าเนินการของการจัดเก็บสินค้า
ภายในโซน เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5 รูปแบบจ าลองคลังสินค้า 

 ปัญหารูปแบบจ าลองคลังสินค้า ถูกจ าแนกเป็นรูปแบบตามข้อจ ากัดและลักษณะในการ
ด าเนินการของคลังสินค้า (Gunn., 1991) ได้จ าแนกลักษณะรูปแบบจ าลองออกเป็น 3 รูปแบบโดย
ค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา (Objective) ดังนี้  

1) แบบจ าลองออกแบบคลังสินค้า (Warehouse Design Models) เป็นการออกแบบ
คลังสินค้าทั้งในแบบภาพรวมของคลังสินค้า (Overall Design) และการออกแบบคลังสินค้าภายใน 
(Internal Arrangement) เพ่ือต้องการหาอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินการในคลังสินค้า เช่น รถยก 
(Stacker) ชั้นวาง (Rack) เป็นต้น 

2) แบบจ าลองความจุของคลังสินค้า (Storage Capacity Models) เป็นแบบจ าลองส าหรับ
พิจารณาความจุของคลังสินค้าเพ่ือน าไปสู่การหาขนาดของคลังสินค้าที่เหมาะสมซึ่งโดยปกติพ้ืนที่
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คลังสินค้าที่ต้องการจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของความต้องการ การวัดประสิทธิภาพของความจุ
คลังสินค้าโดยส่วนมากจะใช้การวัดประสิทธิภาพของการใช้พ้ืนที่ (Space Utilization)  

3) แบบจ าลองการส่งผ่าน  (Throughput Capacity Models) เป็นแบบจ าลองมุ่ ง เน้น
การศึกษา การหยิบสินค้า (Picking Policies), การจัดชุดสินค้า (Batching Policies), การก าหนดการ
จัดเก็บของสินค้า (Storage Assignment), การควบคุมคลังสินค้าแบบไดนามิก นอกจากนี้ยังวัด
ประสิทธิภาพการด าเนินการจากเวลา ส่วนใหญ่จะน าแบบจ าลองประเภทนี้ไปประยุกต์ใช้กับการวาง
แผนการด าเนินงาน (Operation Planning) 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 การวิจัยนี้ได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยก่อนการเกิดภัยพิบัติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า ดังนี้ 

2.6.1 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนการเกิดภัยพิบัติ 
 จากปัญหาสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ประกอบกับการช่วยเหลือที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ได้มีนักวิจัยจ านวนมากให้ความสนใจและหาวิธีการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ 
โดยหัวข้อนี้จะน าเสนอการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยก่อนการเกิด
ภัยพิบัติ เนื่องมาจากการศึกษานี้ ผู้วิจัยต้องการให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมในช่วยก่อนเกิดภัย
พิบัติ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการร่วม
แก้ไขปัญหาความท้าทายทางโลจิสติกส์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อีกด้วย 
 (Tovia, 2007) ระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินส าหรับตอบสนองภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นการวาง
แผนการด าเนินงานก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยการสร้างแบบจ าลองส าหรับตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(Emergency Response Model ,ERM) ประเมินความสามารถในการตอบสนองและประเมินผล
ทรัพยากรโลจิสติกส์ที่จ าเป็นในการอพยพที่อยู่อาศัยและปกป้องประชากรทันที่ที่เกิดพายุเฮอริเคน 
โดยจ าลองเหตุการณ์การเกิดพายุเฮอริเคนผ่านโปรแกรมอารีน่า (Arena) และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ 
Excel เพ่ือเป็นฐานข้อมูลการเกิดพายุเฮอริเคน เช่น สถานที่เกิด ความเร็ว เส้นทางของพายุ โดย
ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจาก US National Hurricane Center (NHC) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของพายุเฮอริเคน 
ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1851 ถึงปัจจุบัน น าข้อมูลที่ได้มาออกแบบสร้างแบบจ าลองเพ่ือคาดการณ์การเกิดพายุ
เฮอริเคน หากทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดพายุ จะมีการวางแผนอพยพประชากรในพ้ืนที่ โดยค านึงถึงการ
วางแผนการขนส่งเพ่ืออพยพผู้ประสบภัย ตลอดจนการหาที่อยู่อาศัยที่ใช้ในการอพยพเพ่ือจะได้
ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 
 (Lodree, 2008) บทความนี้ได้น าเสนอการวางแผนสินคงคลังในช่วงก่อนการเกิดภัยพิบัติ 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไร ผู้ประกอบการ และบริษัทที่จัดหาสินค้าและ
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บริหารส าหรับรองรับการบรรเทาสาธารณภัย ท าการจัดหา อุปกรณ์ ก าลังคน สิ่งของต่างๆ อย่าง
ถูกต้องตามสถานที่ เวลา และปริมาณ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการภัยพิบัติ โดยรูปแบบของปัญหานี้
คือ newsvendor ซึ่งการวางแผนเพ่ือบรรเทาสาธารณภัยนี้ต้องประสบปัญหาความไม่แน่นอน คือ 
การเกิดขึ้นของเหตุการณ์รุนแรงและ ความต้องการของอุปกรณ์และก าลังคน หากไม่มีสถานการณ์
รุนแรงก็จะมีการเก็บสินค้าคงคลังไว้ในระดับที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น แต่เมื่อมีสถานการณ์รุนแรงก็จะมีความต้องการสินค้าที่มากขึ้น ซึ่งไม่แน่นอนตาม
สถานการณ์  
 (Doerner, 2009) น าเสนอการใช้แบบจ าลองหลายเกณฑ์ (multi-criteria) เป็นการประเมิน
เพ่ือจัดหาที่ตั้งที่เหมาะสมก่อนการเกิดภัยพิบัติ โดยประเมินจากเกณฑ์ 3 อย่าง คือ 1) การสร้าง
โรงเรียนที่น้อยที่สุดแต่ครอบคลุมบ้านนักเรียนมากที่สุด โดยดูจากระยะทางระหว่างบ้านและโรงเรียน
จะต้องไม่ไกลเกินไป 2) ความเสี่ยงที่น้อยที่สุดของการเกิดคลื่นสึนามิ 3) ค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดในการ
สร้าง ทั้งสามองค์ประกอบใช้ในการหาที่ตั้งของโรงเรียนบริเวณชายฝั่ง มีการค านึงถึงความเสี่ยงของ
การเกิดอุทกภัย สึนามิและค่าใช้จ่าย โดยจะด าเนินการเปรียบเทียบสองวิธี คือ Generic Algorithm 
และ Decomposition technique ซึ่งวิธีการทั้งสองนี้ได้ทดสอบน าไปใช้จริงในพ้ืนที่ทางตอนใต้ของ
ศรีลังกา 
 (Qin, 2012) บทความนี้น าเสนอแบบจ าลองการจัดการทรัพยากรในสถานการณ์พิบัติชั่วคราว 
เป็นการวางแผนสินค้าคงคลังก่อนการด าเนินงานช่วงก่อนการเกิดภัยพิบัติ เพ่ือก าหนดปริมาณสินค้าที่
เหมาะสมในสถานการณ์น้ าท่วม โดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรม (genetic algorithm) 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะพบว่าการเตรียมการก่อนการเกิดภัยพิบัติสามารถท าได้ตั้งแต่
กระบวนการ การคาดการการเกิดภัยพิบัติเพ่ือเตรียมการอพยพ การจัดหาที่ตั้งคลังเก็บสิ่งของ การ
จัดเก็บสินค้าคงคลังเพ่ือใช้ในสภาวะพิบัติ ตลอดจนการวางแผนกระจายสิ่งค้า ซึ่งการด าเนินการ
เหล่านี้ถือเป็นการเตรียมพร้อมที่ส าคัญในการตอบสนองต่อภัยพิบัติเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างทันต่อสถานการณ์ 

2.6.2 แบบจ าลองออกแบบคลังสินค้า (Warehouse Design Models) 
 การออกแบบคลังสินค้าในการศึกษาแบบจ าลองนี้จะพิจารณาถึงการออกแบบผังซึ่งรูปแบบ
การออกแบบผังคลังสินค้า จะมีลักษณะเช่นเดียวกับการออกแบบผังของโรงงาน มีพ้ืนที่แต่ละแผนก 
แต่ละโซนที่ไม่เท่ากันตามกรณีศึกษา แต่ลักษณะของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาของผังคลังสินค้า 
สามารถใช้วิธีการเดียวกันกับผังของโรงงาน จึงได้ท าการศึกษาการวางผังโรงงานแล้วจึงน ามาประยุกต์
กับการแก้ปัญหาคลังสินค้า ดังต่อไปนี้ 
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(McKendall J Alan 2010) น าเสนอการประยุกต์ใช้วิธฮิวริสติกในการออกแบบผังแบบ
พลวัตกับพ้ืนที่แต่ละแผนกที่มีขนาดไม่เท่ากัน ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาของการก าหนดที่ตั้งของแต่ละ
แผนกบนพ้ืนที่ที่มีอยู่ และไม่มีให้การทับซ้อนกันของแต่ละแผนกบนพ้ืนที่ นอกจากนี้ต้องค านึงถึง
ผลรวมค่าใช้จ่ายของการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งการวางผังและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายโดยรวมที่น้อยลง ซึ่งภายหลังจากมีการออกแบบผังใหม่แล้วนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการแล้ว ยังท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

(ปณิธาน พีรพัฒนา, 2549) ได้น าเสนอการประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมกับปัญหาการ
วางผังโรงงานโดยมีจุดประสงค์เพ่ือหาค าตอบที่ดีที่สุดของต าแหน่งที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายการขนถ่ายต่ า
ที่สุด โดยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเป็นแนวคิดสมัยใหม่มีหลักการพ้ืนฐานมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมธรรมชาติ โดยอาศัยกระบวนการพ้ืนฐาน  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กับหลายสภาพปัญหาการวางผังโรงงานแบบสถิต และพลวัติ ทั้งนี้วิธีเชิงพันธุกรรม เป็นวิธีการแบบฮิว
ริสติกที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูง นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัญหาที่มีความซับซ้อน
และจ านวนของค าตอบมาก และช่วยให้สามารถข้าถึงค าตอบที่ใกล้เคียงค าตอบที่ดีที่สุด (Near 
Optimum) 
 (เปรมินทร์ เจียมจิตพลชัย และ ชยธัช เผือกสามัญ , 2555) น าเสนอการใช้ฮิวริสติกส าหรับ
ปัญหาการวางผังแบบพลวัตในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นโดยรูปแบบของปัญหาประกอบด้วยสถานี
งานหลายสถานี แต่ละสถานีมีพ้ืนที่เท่ากันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้ การปรับปรุงการวางผังนี้มี
วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเพ่ือหาผลรวมของระยะทางที่สั้นที่สุดแลต้นทุนรวมที่ต่ าที่สุดในการขน
ถ่ายวัสดุระหว่างแผนก ซึ่งใช้วิธีฮิวริสติกในการหาทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดท าผัง จากการ
ด าเนินการพบว่า สามารถลดเส้นทางการไหลได้ถึง 13.33% และยังสามารถลดต้นทุนรวมการผลิตได้ 
16.99% 

2.6.3 แบบจ าลองความจุของคลังสินค้า (Storage Capacity Models) 
 แบบจ าลองความจุของคลังสินค้า ใช้ส าหรับพิจารณาความจุของคลังสินค้าเพ่ือน าไปสู่การหา
ขนาดของคลังสินค้าที่เหมาะสมโดยปกติพ้ืนที่คลังสินค้าที่ต้องการจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของ
ความต้องการของสินค้า การวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลองประเภทนี้ส่วนใหญ่ขึ้นกับการวัด
ประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ราคาค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้าและการ
จัดเก็บสินค้าเป็นฟังก์ชันวัตถุประสงค์ในการออกแบบได้อีกด้วยขึ้นกับความเหมาะสมกับปัญหา 
 (Heragu, 2005) ได้น าเสนอการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกับวิธี ฮิวริสติกซ์ในการ
จัดสรรพ้ืนที่จัดเก็บสินค้าแต่ละโซนภายในคลังสินค้า มีการก าหนดโซนสินค้าเป็น 3 โซน คือ Cross-
Docking , Reserve และ Forward โดยมีการไหลของสินค้าเป็น 4 แบบ  
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 การไหลของสินค้าแบบที่ 1  เมื่อรับสินค้าเข้า (Receiving) จะมีการเก็บไว้ระยะเวลาสั้นๆ 
(Cross-Docking) ก่อนมีการจัดส่ง (Shipping) 
 การไหลของสินค้าแบบที่ 2 เมื่อรับสินค้าเข้า (Receiving) จะมีการเก็บสินค้าและหยิบสินค้า
ตามความต้องการ โดยปกติสินค้าในโซนนี้จะมีการเก็บเป็นพาเลทและเก็บไว้นานพอสมควร 
(Reserve) ก่อนท าการจัดส่ง (Shipping) 
 การไหลของสินค้าแบบที่ 3 เมื่อรับสินค้าเข้า (Receiving) จะมีการเก็บสินค้าเป็นพาเลท 
(Reserve) และมีการแบ่งโหลดเป็นขนาดที่ เล็กไปเก็บไว้ในโซน Forward ก่อนท าการจัดส่ง 
(Shipping)  
 การไหลของสินค้าแบบที่ 4 เมื่อรับสินค้า (Receiving) จะส่งไปยังพ้ืนที่ Forward เพ่ือ
รวบรวมสินค้าก่อนจะมีการจัดส่งสินค้า (Shipping)  

 
ที่มา Heragu, Du, Mantel และ Schuur,2005 

รูปที่ 2.14 การไหลของสินค้าในคลังสินค้า 
 
ก าหนดให้ 𝑖   จ านวนของสินค้า 𝑖 = 1,2, … , 𝑛  
  𝑗  ชนิดของ flow , 𝑗 = 1,2,3,4  
  𝜆𝑖  อัตราความต้องการของสินค้า 𝑖  ต่อปี ในหน่วยโหลด 
  𝐴𝑖 ค่าใช้จ่ายในการสั่งสินค้า 
  𝑃𝑖 ราคาต่อหน่วยของการผลิตสินค้า 𝑖  
  𝑝𝑖 ร้อยละเฉลี่ยของเวลาแต่ละหน่วยสินค้า 𝑖  ที่ใช้ใน Reserve Area ถ้าสินค้า
   นั้นก าหนดไป Flow3 
  𝑞𝑖𝑗 = 1 เมื่อสินค้า i ก าหนดไป flow 1,2หรือ 4 ; [di] + 1 เมื่อสินค้าก าหนดให้ไป
   flow 3 โดย di เป็นอัตราส่วนขนาดของหน่วยโหลดใน Reserve Area ไป 
   Forward Area และ [di] เป็นจ านวนเต็มที่มากท่ีสุดหรือเท่ากับ di 
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  𝑎, 𝑏, 𝑐  ระดับของที่ว่างที่สามารถใช้ได้ในแนว Vertical ในแต่ละพ้ืนที่ของ 
    ฟังก์ชัน  a=Cross-Docking b=Reserve c=Forward 
  𝑟 อัตราค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคงคลัง 
  𝐻𝑖𝑗 ต้นทุนที่ใช้ในการจัดการต่อหน่วยโหลดของสินค้า 𝑖  ในการไหล 𝑗  
  𝐶𝑖𝑗 ต้นทุนการเก็บรักษาต่อหน่วยโหลดของสินค้า 𝑖  ในการไหล 𝑗  ต่อปี 
  𝑆𝑖 พ้ืนที่ที่จ าเป็นส าหรับการจัดเก็บโหลดหน่วยของสินค้า 𝑖  
  𝑇𝑆 พ้ืนทีว่่างทั้งหมดที่สามารถใช้จัดเก็บ 
  𝑄𝑖 ปริมาณการสั่งซื้อส าหรับสินค้า 𝑖  (โหลดในหน่วย) 
  𝑇𝑖 เวลาอาศัย (ปี) ต่อหน่วยโหลดของสินค้า 𝑖  
  𝐿𝐿𝐶𝐷 , 𝑈𝐿𝐶𝐷  ขั้นต่ าและขั้นสูงของพ้ืนที่จัดเก็บที่จ ากัดของ Cross-Docking 
  𝐿𝐿𝐹 , 𝑈𝐿𝐹  ขั้นต่ าและขั้นสูงของพ้ืนที่จัดเก็บที่จ ากัดของ Forward 
  𝐿𝐿𝑅 , 𝑈𝐿𝑅  ขั้นต่ าและขั้นสูงของพ้ืนที่จัดเก็บที่จ ากัดของ Reserve 
Decision variable  
  𝑥𝑖𝑗 1 ถ้าสินค้า i ก าหนดให้ไป Flow 𝑗  ถ้าไม่ใช่ให้เป็น 0 

𝛼, 𝛽, 𝛾    สัดส่วนของพ้ืนที่ที่สามารถใช้ได้ ก าหนดพ้ืนที่แต่ละ ฟังก์ชัน α เป็น  
 Cross-Docking, β เป็น Reserve γ เป็น Forward 

 
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function) 
 
 
สมการข้อจ ากัด (Subject to) 

1) ก าหนดให้สินค้า 1 ชนิดสามารถเลือกประเภทการไหลได้ 1 แบบ 

 
 

2) ผลรวมของพ้ืนที่ในการใช้วางสินค้าในวิธี Cross-Docking จะต้องไม่เกินความสามารถ

ของการรองรับของพ้ืนที่       

        

 

𝑚𝑖𝑛2 ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝐻𝑖𝑗𝜆𝑖𝑋𝑖𝑗

4

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

+ ∑ ∑(
𝑞𝑖𝑗𝐶𝑖𝑗𝑄𝑖𝑋𝑖𝑗

2
)

4

𝑗=1

               

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑋𝑖𝑗

4

𝑗=1

= 1    ∀𝑖                                                       

∑(
𝑄𝑖𝑆𝑖𝑋𝑖1

2
)

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑎𝛼𝑇𝑆                                           
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3) ผลรวมของพ้ืนที่ในการใช้วางสินค้าในโซนจัดเก็บสินค้าเต็มพาเลท (Reserve) จะต้องไม่

เกินความสามารถของการรองรับของพ้ืนที่  

            
 
 

4) ผลรวมของพ้ืนที่ในการใช้วางสินค้าในโซนหยิบสินค้า (Forward) จะต้องไม่เกิน

ความสามารถของการรองรับของพ้ืนที่  

 
 

5) อัตราส่วนของทั้ง 3 พ้ืนที่รวมกันจะเท่ากับ 1     

           

6) พ้ืนที่ในโซน Cross- Docking นั้นต้องไม่น้อยกว่าขั้นต่ าที่ข้อจ ากัดก าหนด และต้องไม่

มากเกินข้อจ ากัด เงื่อนไขที่     

            
7) พ้ืนที่ในโซนจัดเก็บสินค้าเต็มพาเลท (Reserve) นั้นต้องไม่น้อยกว่าขั้นต่ าที่ข้อจ ากัด

ก าหนด และต้องไม่มากเกินข้อจ ากัด เงื่อนไขที่ 

 

8) พ้ืนที่ในโซนหยิบสินค้า (Forward) นั้นต้องไม่น้อยกว่าขั้นต่ าที่ข้อจ ากัดก าหนด และต้อง

ไม่มากเกินข้อจ ากัด เงื่อนไขที่  

 

9) พ้ืนที่ต้องมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ 

 

10) การไหลของสินค้าจาก i ไป j มีการตัดสินใจในรูปแบบของ Binary  

     

 การวิจัยนี้จะท าให้ทราบถึงการหาแบ่งขนาดพ้ืนที่คลังสินค้าเป็นโซนต่าง ๆ ได้แก่ Cross-
Docking, Reserve และ Forward โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่น้อยที่สุดที่เกิดจากการด าเนินการ

∑ (
𝑄𝑖𝑆𝑖𝑋𝑖2

2
) + ∑ (

𝑝𝑖𝑄𝑖𝑆𝑖𝑋𝑖3

2
)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑏𝛽𝑇𝑆                         

∑((1 − 𝑝𝑖)𝑄𝑖𝑆𝑖𝑋𝑖3/2) + ∑ (
𝑄𝑖𝑆𝑖𝑋𝑖4

2
)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑐𝛾𝑇𝑆            

𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = 1                                

𝐿𝐿𝐶𝐷 < 𝑎𝛼𝑇𝑆 < 𝑈𝐿𝐶𝐷                                                        

𝐿𝐿𝑅 < 𝑏𝛽𝑇𝑆 < 𝑈𝐿𝑅                                           

𝛼, 𝛽, 𝛾 ≥ 0                                                                            

𝑋𝑖𝑗 = 0 𝑜𝑟 1 ∀𝑖,  𝑗                                       

𝐿𝐿𝐹 < 𝑐𝛾𝑇𝑆 < 𝑈𝐿𝐹                                           
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ของคลังสินค้า คือ ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้า (Cost of Storing) กับค่าใช้จ่ายในการ
ขนย้ายสินค้า (Cost of Handling) จากนั้นได้มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธี บลานซ์ แอน 
บาวน์ด (Branch and bound) ฮิวริสติกซ์ อัลกอลิทึม (Heuistic algorithm) พบว่าวิธีบลานซ์ แอนด์ 
บาวน์ด  ให้ค่าผลเฉลยดีที่สุดแต่สามารถใช้แก้ปัญหาขนาดเล็ก และใช้เวลานานกว่า การใช้วิธีฮิวริ
สติกซ์ อัลกอลิทึม ที่ให้ผลเฉลยที่เหมาะสม แต่สามารถแก้ปัญหาขนาดใหญ่ และใช้เวลาในการ
ด าเนินการน้อยกว่า 
 (Geraldes Carla A.S., 2008)  ได้น างานวิจัยของ Heragu, Du, Mantel และ Schuur มา
ประยุกต์ใช้กับบริษัท F&F ในประเทศโปรตุเกสเพ่ือต้องการจัดสรรพ้ืนที่ภายในของคลังสินค้าในการ
ด าเนินกิจกรรมของแต่ละโซน ได้แบ่งประเภทการไหลของสินค้าเป็น 3 ประเภท (ดังรูป 2.14) ให้เกิด
การด าเนินงานที่มีค่าใช้จ่ายของการขนย้ายสินค้า และจัดเก็บสินค้าที่น้อยที่สุดสามารถแสดงได้เป็น
สมการดังนี ้
 
 

 

ที่มา Geraldes, Carvalho และ Pereira ,2008 
รูปที่ 2.15 การไหลของสินค้าในคลังสินค้า F&F 

 
ก าหนดให้ 𝑥𝑖   ความต้องการสินค้า 𝑖 ต่อปี  
  𝐻𝑖𝑗 ต้นทุนที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าต่อหน่วยโหลดของสินค้า  𝑖  ในการไหล 𝑗  
  𝐶𝑖𝑗 ต้นทุนการเก็บรักษาต่อหน่วยโหลดของสินค้า 𝑖 ในการไหล 𝑗 ต่อปี 
  𝑄𝑖

2
  ค่าเฉลี่ยของจ านวนหน่วยโหลดในสินค้าคงคลัง 

  𝑇𝑆  พ้ืนที่การจัดเก็บทั้งหมด 
  𝑝𝑖 อัตราส่วนของเวลาแต่ละหน่วยสินค้า i ที่ใช้ใน Reserve Area ถ้าสินค้า
   นั้นก าหนดไป Flow2 
  𝐿𝐿𝑃 , 𝑈𝐿𝑃  ขั้นต่ าและขั้นสูงของพ้ืนที่จัดเก็บที่จ ากัดของ Picking Area 
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  𝐿𝐿𝑅 , 𝑈𝐿𝑅  ขั้นต่ าและขั้นสูงของพ้ืนที่จัดเก็บที่จ ากัดของ Reserve Area 
Decision variable  
  𝑥𝑖𝑗 1 ถ้าสินค้า i ก าหนดให้ไป Flow j ถ้าไม่ใช่ให้เป็น 0 

𝛼, 𝛽     สัดส่วนของพ้ืนที่ที่สามารถใช้ได้ ก าหนดพ้ืนที่แต่ละ ฟังก์ชัน α เป็น  
 Reserve, β เป็น Forward  

 
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function) 
 
 
 
สมการข้อจ ากัด (Subject to) 

1) ก าหนดให้สินค้า 1 ชนิดสามารถเลือกประเภทการไหลได้ 1 แบบ 

 
 

2) ผลรวมของพ้ืนที่ในการใช้วางสินค้าในโซนจัดเก็บสินค้าเต็มพาเลท (Reserve) จะต้องไม่

เกินความสามารถของการรองรับของพ้ืนที่  

            
 
 

3) ผลรวมของพ้ืนที่ ในการใช้วางสินค้าในโซนหยิบสินค้า (Picking) จะต้องไม่ เกิน

ความสามารถของการรองรับของพ้ืนที่  

 
 

4) อัตราส่วนของทั้ง 2 พ้ืนที่รวมกันจะเท่ากับ 1     

           

5) พ้ืนที่ในโซนจัดเก็บสินค้าเต็มพาเลท (Reserve) นั้นต้องไม่น้อยกว่าขั้นต่ าที่ข้อจ ากัด

ก าหนด และต้องไม่มากเกินข้อจ ากัด เงื่อนไขที่ 

 

𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑ 𝐻𝑖𝑗𝜆𝑖𝑋𝑖𝑗

3

𝑗=3

𝑛

𝑖=1

+ ∑ ∑(
𝐶𝑖𝑗𝑄𝑖𝑋𝑖𝑗

2
)

3

𝑗=3

               

𝑛

𝑖=1

 

∑ 𝑋𝑖𝑗

3

𝑗=1

= 1    ∀𝑖                                                       

∑ (
𝑄𝑖𝑋𝑖1

2
) + ∑ (

𝑝𝑖𝑄𝑖𝑋𝑖2

2
)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑎𝛼𝑇𝑆                         

∑((1 − 𝑝𝑖)𝑄𝑖𝑋𝑖2/2) + ∑ (
𝑄𝑖𝑋𝑖3

2
)

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑏𝛽𝑇𝑆            

𝛼 + 𝛽 = 1                                

𝐿𝐿𝑅 < 𝑎𝛼𝑇𝑆 < 𝑈𝐿𝑅                                           
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6) พ้ืนที่ในโซนหยิบสินค้า (Picking) นั้นต้องไม่น้อยกว่าขั้นต่ าที่ข้อจ ากัดก าหนด และต้องไม่

มากเกินข้อจ ากัด เงื่อนไขที่  

 

7) พ้ืนที่ต้องมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ 

 

การไหลของสินค้าจาก i ไป j มีการตัดสินใจในรูปแบบของ Binary    
 

จากผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของรูปแบบการเคลื่อนที่ของสินค้า 3 
รูปแบบ ดังรูป 2.15 ได้แสดงให้เห็นขนาดของพื้นที่ในโซนรับสินค้า (Reserve) 44% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
โซนหยิบสินค้า (Picking) 15% ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยสินค้ามีการไหลของสินค้าไปตามประเภทการ
เคลื่อนที่แบบ 1 ผ่านโซนรับสินค้า ไปโซนจัดเก็บและส่งสินค้า จ านวน 43% ประเภทการเคลื่อนที่
แบบ 2 ผ่านโซนรับสินค้า จัดเก็บสินค้า หยิบสินค้า และส่งสินค้า 45% ประเภทการเคลื่อนที่แบบ 3 
ผ่านโซนรับสินค้า หยิบสินค้าและส่งสินค้า 12% 

 
ที่มา Geraldes, Carvalho และ Pereira ,2008 

รูปที่ 2.16 ผลลัพธ์ของพ้ืนที่ภายในโซนของคลังสินค้า 
 

2.6.4 แบบจ าลองการส่งผ่าน (Throughput Capacity Models) 
   แบบจ าลองการส่งผ่าน เป็นแบบจ าลองมุ่งเน้นการศึกษา การด าเนินการต่างๆของสินค้า
ภายในคลัง เช่น  การหยิบสินค้า , การจัดชุดสินค้า, การก าหนดการจัดเก็บของสินค้า เป็นต้น ส่วน
ใหญ่จะน าแบบจ าลองประเภทนี้ไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนการด าเนินงาน (Operation Planning) 
 (เมธินี ศรีกาญจน์ และ ชุมพล มณฑาทิพย์กุล, 2556) ได้น าเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ต าแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้าของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์ 

𝛼, 𝛽 ≥ 0                                                                            

𝑋𝑖𝑗 = 0 𝑜𝑟 1 ∀𝑖,  𝑗                                       

𝐿𝐿𝑃 < 𝑏𝛽𝑇𝑆 < 𝑈𝐿𝑃                                           
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การศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบันของบริษัทยังมีการวางต าแหน่งของสินค้าภายในคลังได้ไม่เหมาะสม ท า
ให้ใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ การท างานภายในคลังเกิดความล่าช้าในพ้ืนที่จัดเก็บ
ถังพลาสติก การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของพ้ืนที่การจัดวางสินค้าภายใน
คลังสินค้า จึงมีการศึกษารูปแบบการจัดวางสินค้าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพโดยได้วิเคราะห์
ต าแหน่งการจัดวางของสินค้าโดยใช้สมการเชิงเส้น (Linear Programming Method) และหลักการ
ที่ว่าสินค้าเคลื่อนไหวเร็ววางไว้ใกล้ประตู (Fast Mover Closest to the Door)  ร่วมกับการใช้
เครื่องมือ Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel ช่วยในการหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุดสมการที่ใช้ใน
การค านวณ คือ 
ก าหนดให้  𝑓𝑖    คือ  ความถี่ของสินค้า 

  𝑒𝑖𝑗   คือ  ระยะทางการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์  𝑖  จากประตูไปยังโซน 𝑗 

  𝑞𝑖   คือ  ความต้องการพ้ืนที่จัดเก็บสินค้าของผลิตภัณฑ์  𝑖   
  𝑥𝑖𝑗 = 1  ยอมรับผลิตภัณฑ์  𝑖  ไปยังโซน 𝑗 

         = 0  ไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์  𝑖  ไปยังโซน 𝑗 

โดย  𝑀  คือ ประเภทของสินค้า 
𝑁  คือ โซน 

ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function) 
 

 
 
 

สมการข้อจ ากัด (Subject to) 
1) สินค้าทุกโซน จะต้องเท่ากับความต้องการพ้ืนที่จัดเก็บสินค้าของผลิตภัณฑ์  𝑖   

 
 

2) ประเภทของสินค้า 𝑖  จะมีค่าน้อยกว่า 1 
 
 
 

3) ตัวแปรตัดสินใจผลิตภัณฑ์  𝑖  ไปยังโซน 𝑗  มีรูปแบบเป็นแบบไบนารี 
 
 

 

𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑ 𝑓𝑖

𝑁

𝑗=1

𝑒𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑀

𝑖=1

 

 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑞𝑖

𝑁

𝑗=1

 

 

∑ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 1

𝑀

𝑖=1

 

 

𝑥𝑖𝑗 = (0, 1) 
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จากการศึกษาวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพต าแหน่งการจัดวางสินค้า แสดงพ้ืนที่การจัดวาง
สินค้าภายในคลังที่เหมาะสมจากผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ดังรูปที่ 2.16  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
ประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้า การใช้ระยะเวลาเฉลี่ยและระยะทางในการ
ด าเนินกิจกรรมที่ลดลงท าให้คลังสินค้าของบริษัทท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ที่มา เมธินี และ ชุมพล ,2556 

รูปที่ 2.17 แสดงพื้นท่ีการจัดวางสินค้าภายในคลังที่เหมาะสม 
 

(กานต์ เจริญสุข, 2556) ได้เสนอการปรับปรุงคลังจัดเก็บสินค้าสภากาชาดไทย เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ภัยพิบัติ จากการศึกษาพบว่าคลังสินค้าสภากาชาดไทยมีการวางสินค้าไม่เป็นระบบ มี
พ้ืนที่จ ากัด และเมื่อเกิดภัยพิบัติจะมีการเก็บสินค้ามากขึ้นตามความรุนแรง คลังที่มีอยู่ไม่สามารถ
รองรับต่อสถานการณ์ได้ จึงวิเคราะห์วางแผนผังการเก็บสินค้า 5 รูปแบบ คือ การจัดเก็บสินค้าตาม
น้ าหนัก ตามความถี่ในการใช้สินค้า ตามลักษณะการใช้งานและน้ าหนัก ตามลักษณะการใช้งานและ
ความถี่ โดยพิจารณาสองเกณฑ์พร้อมกัน (Bi-criteria) จากนั้นมีการประยุกต์ใช้วิธีผลรวมน้ าหนัก 
(Weighted Sum Method) ดังสมการ 
ก าหนดให้ 

 𝑠𝑖 คือ คะแนนผังคลังสินค้าแบบที่ 𝑖 , 𝑖 = 1,2,3, … 𝑛 

 𝑊𝑢 คือ น้ าหนักความส าคัญของอรรถประโยชน์การใช้เนื้อที่ 
 𝑆𝑢𝑖

 คือ คะแนนอรรถประโยชน์การใช้เนื้อที่ 
 𝑊𝑡 คือ น้ าหนักความส าคัญของเวลาเข้าไปหยิบสินค้า 
 𝑆𝑡𝑖

 คือ คะแนนของเวลาเข้าไปหยิบสินค้า 
 𝑊𝑢, 𝑊𝑡 อยู่ในช่วง (0,1) 

𝑠𝑖 = (𝑊𝑢𝑥𝑆𝑢𝑖
) + (𝑊𝑡𝑥𝑆𝑡𝑖

) 
เพ่ือวัดประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่และ ความส าคัญของเวลาในการเข้าไปหยิบ 

จากการวิจัยพบว่าการด าเนินการดังกล่าวสามารถเพ่ิมอรรถประโยชน์ในการใช้พ้ืนที่และเวลาในการ
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เข้าไปหยิบสินค้าที่ลดลง โดยเสนอรูปแบบการจัดเก็บสินค้าจัดตามลักษณะการใช้งานและน้ าหนัก 
และเพ่ิมระบบชั้น (รูปที่ 2.17) วางสินค้าเพ่ือสามารถจัดเก็บในแนวสูงได้ ผังใหม่สามารถจัดเก็บสินค้า
เพ่ือจัดชุดถุงธารน้ าใจได้เพ่ิมข้ึนจาก 4,000 ชุด เป็น 4,800 ชุด 

 
 ที่มา กานต์ เจริญสุข และคณะ ,2556 

รูปที่ 2.18 การก าหนดรูปแบบการจัดเก็บสินค้าตามลักษณะการใช้งานและน้ าหนัก เพ่ิมระบบชั้นวาง 
 
 (Chi-Ming Hsu, 2004) น าเสนอการลดระยะทางไปหยิบสินค้าด้วยการรวมกลุ่มค าสั่งสินค้า
โดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithms) กระบวนการภายในคลังสินค้าในการหยิบสินค้านั้น
เป็นขั้นตอนที่ใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการมาก การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การหยิบสินค้าจะท าให้เกิดการลดต้นทุนสินค้าได้ ซึ่งโดยปกติประสิทธิภาพในการหยิบสินค้านั้นขึ้นกับ
หลายปัจจัย ได้แก่ ชั้นจัดเก็บสินค้า การวางผังคลังสินค้า ตลอดจนกลไกควบคุมคลังสินค้า การ
รวมกลุ่มค าสั่งสินค้าถือเป็นกลไกส าคัญในการลดระยะทางไปหยิบและลดต้นทุนสินค้าที่ส าคัญโดยมี
สมการที่ใช้ในการค านวณ ดังนี้ 
ก าหนดให้  𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ𝑘   คือ  กลุ่มค าสั่งสินค้าใดๆ 𝑘 

  𝐶𝐴𝑃𝑃𝐹    คือ  ความสามารถในการหยิบสินค้าแต่ละครั้ง 
  𝐷𝑘    คือ  ระยะทางการหยิบสินค้าในกลุ่มสินค้าหนึ่ง ๆ  
  𝑁𝑂_𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ  คือ  จ านวนกลุ่มค าสั่งสินค้าที่เกิดข้ึน 

  𝑁𝑂_𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  คือ  จ านวนชนิดสินค้าในคลังสินค้า 

  𝑁𝑂_𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟  คือ จ านวนค าสั่งสินค้าที่จะถูกหยิบ 

  𝑖   คือ ค าสั่งสินค้าใดๆ 

  𝑆   คือ กลุ่มค าสั่งสินค้าที่จะถูกหยิบ 
  𝑣𝑖𝑗     คือ  จ านวนสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะถูกหยิบเพื่อให้ครบตามค าสั่ง
    สินค้า  
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ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function) 
 
 
สมการข้อจ ากัด (Subject to) 

1) จ ากัดจ านวนสินค้าของทุกค าสั่งสินค้าในแต่ละกลุ่มค าสั่งว่าจะต้องไม่มากกว่า
ความสามารถในการหยิบ 

 
 

2) จ านวนรวมของสินค้าในแต่ละค าสั่งจะต้องไม่มากกว่าความสามารถในการหยิบแต่ละ
ครั้ง 

 
 

3) ทุกค าสั่งสินค้าจะต้องถูกหยิบ 
 
 

4) ห้ามแบ่ง 1 ค าสั่งสินค้าไปในกลุ่มค าสั่งสินค้าอ่ืน 
 
 

งานวิจัยนี้ท าให้ทราบถึงการรวมกลุ่มค าสั่งสินค้าที่ใช้เป้าหมายในด้านของระยะทางที่สั้นที่สุด 
หรือเวลาที่น้อยที่สุดเป็นส าคัญ โดยใช้วิธี Genetic Algorithms นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบผลที่
ได้กับวิธี First Come First Serve ซึ่งเป็นการรวมค าสั่งสินค้าใบแรกน ามาจัดกลุ่มกับค าสั่งสินค้าใบ
ถัดๆ มา จนกระทั่งเต็มความสามารถในการหยิบแต่ละครั้ง และวิธี Gibson และ Sharp เป็นการใช้
เมตริกซ์ประมาณระยะทาง จากผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithms) 
นั้นได้ให้ระยะทางของการหยิบสินค้าที่น้อยกว่าอีกสองวิธี 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนการเกิดภัยพิบัติ  พบว่าการ
เตรียมการเพ่ือรองรับการเกิดภัยพิบัติส่วนใหญ่จะอยู่บนพ้ืนฐานของความไม่แน่นอนในการเกิดภัย
พิบัติ ตลอดจนความไม่แน่นอนของการต้องการความช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การ
ออกแบบเพ่ือเตรียมการก่อนเกิดภัย ต้องอาศัยข้อมูลในอดีต เป็นส าคัญ ในการคาดคะเนอนาคต ผลที่
ได้อาจไม่แม่นย าทัง้หมด แต่ก็สร้างความม่ันใจในการรองรับภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับคลังสินค้า จะเห็นได้ว่างานวิจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงนั้น 
จะแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ แบบจ าลองการออกแบบคลังสินค้า แบบจ าลองความจุคลังสินค้า และ

∑ ∑ 𝑣𝑖𝑗

𝑁𝑂_𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑗=1

≤ 𝐶𝐴𝑃𝑃𝐹            ∀𝑘;

𝑂𝑖∈𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ𝑘

 

 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝐷𝑘

𝑁𝑂_𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ

𝑘=1

 

 

∑ 𝑣𝑖𝑗

𝑁𝑂_𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑗=1

≤ 𝐶𝐴𝑃𝑃𝐹           𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑂𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟; 

∪𝑘=1
𝑁𝑂_𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ 𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ𝑘 = 𝑆 ; 

∩𝑘=1
𝑁𝑂_𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ 𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ𝑘 = ∅ ; 
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แบบจ าลองการส่งผ่าน แต่การศึกษาทั้งสามรูปแบบนั้น เป็นการออกแบบบนพ้ืนฐานของความ
ต้องการ (Demand) ที่ค่อนข้างคงที่ ภายใต้สถานการณ์ปกติเท่านั้น  นอกจากนี้การศึกษางานวิจัยใน
ประเทศไทยมักเป็นการให้ความส าคัญเพียงการจัดการภายในโซนของการจัดเก็บในคลังสินค้าอาจเป็น
เพราะเป็นการออกแบบปรับปรุง เปลี่ยนแปลงที่สามารถด าเนินการได้ง่าย เป็นการด าเนินการระยะ
สั้น ไม่มีความซับซ้อน ยุ่งยากมากนักในการเปลี่ยนแปลง หากมีการออกแบบคลังสินค้า วางผังได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีขนาดในแต่ละโซนที่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมในโซน ย่อมจะท าให้เกิดการ
ด าเนินงานคลังสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 หากพิจารณาภายใต้การเตรียมพร้อมก่อนการเกิดภัยพิบัติ และคลังสินค้า จะพบว่าใน
ประเทศไทยยังไม่มีการวิเคราะห์ โดยเฉพาะการวางแผนเพ่ือรองรับต่อสถานการณ์ภัยพิบัติภายใต้
ความไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาแนวโน้มความต้องการภายใต้การเกิดภัย
พิบัติ เพ่ือน าไปสู่การออกแบบคลังสินค้าให้รองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยใช้ การพัฒนา
แบบจ าลองคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาการออกแบบคลังสินค้า ตลอดจนแนะน าต าแหน่งของสินค้า 
เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานของคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับต่อสถานการณ์ภัย
พิบัติ 

 



 

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในบทนี้จะน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย ประกอบไปด้วย หัวข้อ 3.1 กล่าวถึงรายละเอียดของ
ปัญหา หัวข้อ 3.2 กล่าวถึงขั้นตอนวิธีการวิจัย  3.3 กล่าวถึงการประมาณความต้องการในการบรรเทา
ทุกข์ (relief demand estimate) 3.4 พ้ืนที่คลังสินค้า (warehouse area) และในหัวข้อ 3.5 จะ
น าเสนอการจัดสรรพ้ืนที่จัด เก็บสินค้า ( space allocation & product assignment) โดยใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ทั้งวิธี Deterministic ที่พิจารณาทีละสถานการณ์และ วิธี Stochastic 
Program รูปแบบ Deterministic Equivalent Program (DEP) เพ่ือพิจารณาหลายๆ สถานการณ์
ประกอบกัน 
3.1 รายละเอียดของปัญหา 

 ผู้วิจัยต้องการสร้างเครื่องมือในการตัดสินใจในการวางแผนขนาดคลังสินค้า ภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ การเลือกต าแหน่งและการหารูปแบบผังการจัดเก็บสินค้า  ของส านักงานบรรเทา
ทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ที่ท าให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการคลังสินค้าเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ   

ซ่ึงการพิจารณาปัญหานี้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และข้อจ ากัดการจัดการคลังสินค้า
ต่างๆคือ ความจุ (Capacity) ความต้องการ (Demand) ประเภทของผลิตภัณฑ์ (Commodity) 
กระบวนการวิจัยประกอบไปด้วย 

1) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) จากข้อมูลภัยพิบัติเพ่ือพิจารณาระดับการ
รองรับภัยพิบัติในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  

2) การหาขนาดพ้ืนที่คลังสินค้าภายในและขนาดพ้ืนที่ชั่วคราวที่เหมาะสมด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Cost Analysis) 

3) การวิเคราะห์การจัดสรรพ้ืนที่ในการวางสินค้าด้วยวิธีการวิจัยด าเนินงาน (Operations 
Research) ด้วยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) ในการหาผลเฉลย 
(Solution) เพ่ือให้ได้พ้ืนที่จัดเก็บในคลังสินค้าที่เหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการคลังสินค้า
ที่น้อยที่สุด   
3.2 ขั นตอนการวิจัย 

 ภายหลังจากการศึกษาลักษณะของปัญหา และศึกษางานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังที่ได้
กล่าวในบทที่ 1 และ 2 ผู้วิจัยจะท าการศึกษาตามข้ันตอนในรูป 3.1 ดังนี้ 
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รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการวิจัย 
 

 1) รวบรวมข้อมูลต่างๆ (data collection) จากส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีรูปแบบการรวบรวมข้อมูลเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
  1.1) การลงพ้ืนที่ศึกษา (survey site) เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินการในปัจจุบัน 
ลักษณะภายในคลังสินค้า ลักษณะทางกายภาพโดยรวม การด าเนินการ และรูปแบบการจัดเก็บของ
คลังสินค้า 
   1.1.1) การลงพ้ืนที่ศึกษาส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ถนนอังรีดูนังถ์  
            กรุงเทพมหานคร  
   1.1.2) ส านักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ สวางนิวาสสมุทรปราการ  
  1.2) การขอข้อมูลโดยตรงจากส านักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ 
สภากาชาดไทย เป็นการขอข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ในการศึกษาวิจัยนี้ 

1.2.1) รายละเอียดสินค้าแต่ละประเภท จะต้องท าการศึกษาแต่ละชนิด
สินค้า รูปแบบการจัดเก็บ เงื่อนไขของการจัดเก็บสินค้าแต่ละ
ประเภท  

1.2.2) เครื่องมือภายในคลังสินค้าที่ใช้ในการอ านวยความสะดวกต่างๆ 
บุคลากรด าเนินงานคลังสินค้า  

1.2.3) ปริมาณความต้องการสินค้าผ่านคลัง  

Data Collection 
 

Disaster Scenario Analysis 
 

 Warehouse Sizing Analysis 

Warehouse Space Allocation 
 

Result Analysis 

Relief Demand Estimate 

Data 

Warehouse Area 

 Space Allocation  
& Product Assignment 

 

DATA FLOW PROCESS 
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1.2.4) ระยะเวลาการส่งสินค้าจากผู้ผลิต ส าหรับสินค้าแต่ละประเภท และ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

  1.3) การขอค าแนะน าจากกาชาดระหว่างประเทศ เป็นการปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า
ในการวิเคราะห์ออกแบบคลังสินค้า โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
 2) การวิเคราะห์ความต้องการในสถานการณ์ภัยพิบัติ (Disaster Scenario Analysis) เป็น
การน าข้อมูลที่ได้จาก ขั้นตอนที่ 1) มาวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของการเกิดภัยพิบัติ เพ่ือน าไปสู่การ
ออกแบบประมาณความต้องการในการบรรเทาทุกข์ส าหรับสถานการณ์ต่าง ๆ 
  3) การวิเคราะห์ขนาดพ้ืนที่คลัง (Warehouse Sizing Analysis) เป็นการออกแบบพ้ืนที่
คลังสินค้าที่จะใช้ ภายหลังจากทราบปริมาณความต้องการที่จะจัดเก็บ ภายใต้การพิจารณาหา
ค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุด ทั้งในด้านที่ดิน การก่อสร้าง การเช่าคลัง เพ่ือให้ได้ขนาดของคลังสินค้าที่เหมาะสม 
 4) การจัดสรรพ้ืนที่คลังสินค้า (Warehouse Space Allocation) เป็นการออกแบบวางผัง
คลังสินค้าโดยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีแนวคิดคล้ายคลึงกับ Multi-Commodity 
Network Design แต่มีความซับซ้อนมากกว่าเนื่องจากรายละเอียดและข้อจ ากัดของคลังสินค้า  
 5) สรุป และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 

 ในหัวข้อถัดไป ผู้วิจัยจะอธิบายในรายละเอียดของขั้นตอนการวิเคราะห์ และเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ในขั้นตอนที่ 2) การวิเคราะห์ความต้องการในสถานการณ์ภัยพิบัติ (Disaster Scenario 
Analysis) ขั้นตอนที่ 3) การวิเคราะห์ขนาดพ้ืนที่คลัง (Warehouse Sizing Analysis) และ ขั้นตอนที่ 
4) การจัดสรรพื้นที่คลังสินค้า (Warehouse Space Allocation) 
 
3.3 การวิเคราะห์ความต้องการในสถานการณ์ภัยพิบัติ (Disaster Scenario Analysis) 

 การประมาณความต้องการในการบรรเทาทุกข์ เป็นการน าข้อมูลจากส่วนต่างๆ 4 ส่วน ได้แก่ 
ลักษณะประเภทภัยพิบัติในประเทศไทย, ข้อมูลการเกิดภัยพิบัติ EM-DAT, ข้อมูล Throughput ถุง
ธารน้ าใจของอังรีดูนังต์ และข้อมูลการส่งสินค้าให้ผู้ประสบภัย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้  
 3.3.1) วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประเภทภัยพิบัติในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในการวิเคราะห์ประเภทของภัยพิบัติ ช่วงเวลาของการเกิดภัยพิบัติ เพ่ือให้
เข้าใจพฤติกรรมภัยพิบัติในประเทศไทย 
 3.3.2) ข้อมูลการเกิดภัยพิบัติ EM-DAT (Emergency Events Database) เป็นข้อมูลที่ถูก
บันทึกอยู่บนฐานข้อมูลออนไลน์ซึ่งเป็นรายละเอียดของการเกิดภัยประเภทต่างๆทั่วโลก แต่ในการวิจัย
นี้จะใช้เฉพาะข้อมูลของประเทศไทยประกอบการวิเคราะห์เท่านั้น 
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 3.3.3) ข้อมูล Throughput ถุงธารน้ าใจของอังรีดูนังต์ เป็นข้อมูลปริมาณสินค้าผ่านคลังที่
ได้มาจากการเก็บบันทึกข้อมูลของส านักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมี
ข้อมูลเพียง 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งจะท าให้เห็นพฤติกรรมการส่งของไปช่วยเหลือของคลังอังรีดูนังต์ 
 3.3.4) ข้อมูลการส่งสินค้าให้ผู้ประสบภัย ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ส านักงาน
บรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ ในการส่งสินค้าไปยังผู้ประสบภัย แต่ข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่ได้แสดงจุด
ออกของสินค้า มีเพียงปริมาณสินค้าที่ถึงผู้ประสบภัย ซึ่งข้อมูลนี้จะท าให้เข้าใจพฤติกรรมการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 เมื่อน าข้อมูลทั้ง 4 มาวิเคราะห์ร่วมกันจะสามารถแสดงให้เห็นภัยพิบัติที่ควรให้ความส าคัญ 
และเกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทย ตลอดจนพฤติกรรมการช่วยเหลือที่จะน าไปสู่การประมาณความ
ต้องการในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว 
 

3.4 การวิเคราะห์ขนาดพื นที่คลัง (Warehouse Sizing Analysis) 

 การวิเคราะห์ออกแบบพ้ืนที่คลังสินค้า (Ballou, 2003) ภายหลังขั้นตอนการประมาณความ
ต้องการในการบรรเทาทุกข์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการของปริมาณถุงธารน้ าใจในแต่ละ
สถานการณ์ จากข้อมูลดังกล่าวน าไปสู่การออกแบบวิเคราะห์พ้ืนที่คลังสินค้าดังนี้ 
 3.4.1) วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้า ใน
ลักษณะของถุงธารน้ าใจ แยกเป็นรายชนิดสินค้า เพ่ือแบ่งสินค้าเป็นพาเลท หาความต้องการพาเลท
ทั้งหมด 

 3.4.2) เมื่อได้จ านวนพาเลททั้งหมดที่ต้องการในแต่ละสถานการณ์ แต่ยังไม่สะท้อนภาพการ
ด าเนินการจริง ดังนั้นก่อนการน าไปออกแบบเพ่ือหาขนาดของคลังสินค้านั้น ควรมีปัจจัยที่พิจารณา
เพ่ือให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น โดยการคูณปัจจัยต่าง ๆ เข้าไปดังนี้ 
 - ปัจจัยเพื่อรองรับสินค้าไม่เต็มพาเลท (Partial Pallet Factor) เป็นปัจจัยที่เกิดข้ึนจากการ
วางสินค้าที่ไม่เต็มพาเลทภายในคลังสินค้า  
 เมื่อพิจารณาปัจจัยดังกล่าวแล้ว จะมีการค านวณพ้ืนที่ของทางเดิน และขนาดของพาเลทที่ให้ 
เพ่ือหาพ้ืนที่ที่ต้องการทั้งหมดในแต่ละสถานการณ์ 
 3.4.3) วิเคราะห์ ปรับปรุง ขยายคลังสินค้าให้รองรับพื้นที่ที่ต้องการ 
 - ศึกษา pallet positions ของคลังสินค้าปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการสินค้าเป็น
พาเลท เพื่อได้ทราบว่าพ้ืนที่คลังในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ 
 - ศึกษาแนวทางของความเป็นไปได้ในการการปรับปรุงคลังสินค้าปัจจุบัน 
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 - ศึกษาแนวทางในการสร้างทางเลือกในการขยายคลังสินค้าให้เหมาะสม โดยอาจพิจารณา
สร้างคลังสินค้าเพ่ิมเติม หรือ การเช่าคลังสินค้า และท าการเปรียบเทียบทางเลือกโดยให้เกิดค่าใช้จ่าย
ที่ถูกท่ีสุดและเหมาะสมในการตัดสินใจด าเนินการ 
 ค่าใช้จ่ายที่มีการพิจารณาได้แก่ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง เงินเดือน ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  

3.4.4) พิจารณารูปแบบคลัง และขนาดคลังสินค้าท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินการ 
 

3.5 การจัดสรรพื นที่คลังสินค้า (Warehouse Space Allocation) 

 การพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับการจัดสรรพ้ืนที่คลังสินค้าส าหรับการ
ปฏิบัติการภัยพิบัติ กรณีศึกษา สภากาชาดไทย จะต้องพิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน 
ซึ่งแบบจ าลองที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้น เป็นแบบจ าลองที่สามารถรองรับปัญหาการจัดสรรพ้ืนที่
คลังสินค้าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

3.5.1) สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ส าหรับการวิเคราะห์ในรูปแบบ Deterministic 
ของสถานการณ์ต่าง ๆ 
การสร้างแบบจ าลอง วิธี Deterministic 
 เซต (Set) 
         𝐾    เซตของตัวเลือกพ้ืนที่ของการจัดเก็บสินค้า โดยมี 𝑘 เป็นดัชนี 

 𝐼    เซตของประเภทของสินค้า โดยมี 𝑖 เป็นดัชนี 
 
 ตัวแปรที่ทราบค่า (Parameters) 
ในฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์  
 𝑙𝑖𝑘    ระยะทางการเคลื่อนที่ของสินค้าต่อพาเลทจากโซน 𝑘 ไปจุดส่งสินค้า 
 𝑓𝑖      การส่งผ่านสินค้าต่อพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้าหนึ่งพาเลทของสินค้า 𝑖 ต่อเดือนของ 
  สินค้าภายในโซน 
 𝑎𝑘     ค่าใช้จ่ายการเปิดโซน 𝑘  
 𝑐𝑖      ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยระยะทางในการเคลื่อนย้ายสินค้า 𝑖  
ในสมการข้อจ ากัด  
 𝑑𝑖      ปริมาณความต้องการการจัดเก็บสินค้า 𝑖 ในหน่วยพาเลท 
 𝑚𝑖𝑘    ขนาดพ้ืนที่ต่อหน่วยของสินค้า 𝑖 โดยตัวเลือกพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้าด้วยโซน 𝑘  
 𝑣𝑘       ความจุของคลังสินค้าของพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้าด้วยโซน 𝑘 
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 ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variable)  
 𝑥𝑘 1 ถ้าจัดเก็บสินค้า โดยตัวเลือกพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้าโซน 𝑘, 0 กรณีอ่ืนๆ 
 𝑦𝑖𝑘 ปริมาณการจัดเก็บในหน่วยพาเลทของสินค้า 𝑖 โดยตัวเลือกพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้า
  โซน 𝑘 
 𝑧𝑘 ปริมาณการจัดเก็บสินค้าทั้งหมดในหน่วยพาเลทในโซน 𝑘 
 
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function) 
 ผลรวมค่าใช้จ่ายของการจัดเก็บสินค้าสินค้าต่อเดือนที่น้อยที่สุดจากจุดจัดเก็บสินค้าโซน k ไป
จุดส่งสินค้า ส่วนที่สองของสมการนี้ได้จากการค านวณปริมาณส่งผ่านจากจ านวนพาเลทที่จัดเก็บ 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘 +

𝑘∈𝐾

∑ ∑(𝑙𝑖𝑘𝑓𝑖𝑐𝑖)𝑦𝑖𝑘    

𝑘∈𝐾𝑖∈𝐼

 (1) 

    
สมการข้อจ ากัด (Subject to) 
 ความต้องการสินค้า 𝑖  

∑ 𝑦𝑖𝑘 ≥ 𝑑𝑖 ,

𝑘∈𝐾

∀𝑖 ∈ 𝐼 (2) 

  

 จ านวนพาเลททั้งหมดในโซน 𝑘 

∑ 𝑦𝑖𝑘

𝑖∈𝐼

− 𝑧𝑘 = 0, ∀𝑘 ∈ 𝐾 (3) 

  

 ความสามารถในการรองรับสินค้าในโซน 𝑘 

∑ 𝑚𝑖𝑘𝑦𝑖𝑘

𝑖∈𝐼

− 𝑣𝑘𝑥𝑘 ≤ 0, ∀𝑘 ∈ 𝐾    (4) 

  

 ประเภทของตัวแปรการตัดสินใจ 

𝑥𝑘 ∈ {0,1}, ∀𝑘 ∈ 𝐾 (5) 
 𝑦𝑖𝑘 ≥ 0, ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑖 ∈ 𝐼    (6) 
 𝑧𝑘 ≥ 0, ∀𝑘 ∈ 𝐾 (7) 

 
3.5.2) สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ส าหรับการวิเคราะห์ Stochastic Program 

รูปแบบ Deterministic Equivalent Program (DEP) (Birge J.R., 2011) 
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การสร้างแบบจ าลอง Stochastic Program รูปแบบ Deterministic Equivalent Program 
 เซต (Set) 

 𝐾     เซตของตัวเลือกพ้ืนที่ของการจัดเก็บสินค้า โดยมี 𝑘 เป็นดัชน ี
 𝐼      เซตของประเภทของสินค้า โดยมี 𝑖 เป็นดัชนี 
 𝑆     เซตของสถานการณ์ โดยมี 𝑠 เป็นดัชนี 
 
 ตัวแปรที่ทราบค่า (Parameters) 
ในฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์  
 𝑙𝑖𝑘    ระยะทางการเคลื่อนที่ของสินค้าต่อพาเลทจากโซน 𝑘 ไปจุดส่งสินค้า 
 𝑓𝑖      การส่งผ่านสินค้าต่อพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้าหนึ่งพาเลทของสินค้า 𝑖 ต่อเดือนของ 
  สินค้าภายในโซน 
 𝑎𝑘      ค่าใช้จ่ายการเปิดโซน 𝑘  
 𝑐𝑖𝑠     ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายสินค้า 𝑖 ของสถานการณ์ s 
 𝑝𝑠       ความน่าจะเป็นของสถานการณ์ s  
ในสมการข้อจ ากัด  
 𝑑𝑖𝑠      ปริมาณความต้องการสินค้า 𝑖 ภายใต้สถานการณ์ 𝑠 
 𝑚𝑖𝑘   ขนาดพ้ืนที่ต่อหน่วยของสินค้า 𝑖 โดยตัวเลือกพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้าด้วยโซน 𝑘   
 𝑣𝑘𝑠      ความจุของคลังสินค้าของพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้าด้วยโซน 𝑘 ภายใต้สถานการณ์ 𝑠 

 
 ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variable)  
 𝑥𝑘 1 ถ้าจัดเก็บสินค้า โดยตัวเลือกพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้าโซน 𝑘, 0 กรณีอ่ืนๆ 

 𝑦𝑖𝑘𝑠 ปริมาณการจัดเก็บในหน่วยพาเลทของสินค้า 𝑖 โดยตัวเลือกพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้า
โซน 𝑘   ภายใต้สถานการณ์ 𝑠 
 𝑧𝑘𝑠 ปริมาณการจัดเก็บสินค้าทั้งหมดในหน่วยพาเลทในโซน 𝑘 ภายใต้สถานการณ์ 𝑠 

 
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function) 
 ผลรวมค่าความคาดหวัง (Expected Value) ของค่าใช้จ่ายของการจัดเก็บสินค้าต่อเดือนที่
น้อยที่สุดจากจุดจัดเก็บสินค้าโซน k ไปจุดส่งสินค้าภายใต้สถานการณ์ 𝑠 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘 +

𝑘∈𝐾

∑ ∑ ∑(𝑙𝑖𝑘𝑓𝑖𝑐𝑖𝑠𝑝𝑠)𝑦𝑖𝑘𝑠

𝑠∈𝑆

  

𝑘∈𝐾𝑖∈𝐼

 (8) 
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สมการข้อจ ากัด (Subject to) 

 ความต้องการสินค้า 𝑖 ภายใต้สถานการณ์ 𝑠  

∑ 𝑦𝑖𝑘𝑠 ≥ 𝑑𝑖𝑠,

𝑘∈𝐾

∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑠 ∈ 𝑆 (9) 

  

 จ านวนพาเลททั้งหมดในโซน 𝑘 ภายใต้สถานการณ์ 𝑠 

∑ 𝑦𝑖𝑘𝑠

𝑖∈𝐼

− 𝑧𝑘𝑠 = 0, ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑠 ∈ 𝑆 (10) 

  

 ความสามารถในการรองรับสินค้าในโซน 𝑘 ภายใต้สถานการณ์ 𝑠 

∑ 𝑚𝑖𝑘𝑦𝑖𝑘𝑠

𝑖∈𝐼

− 𝑣𝑘𝑠𝑥𝑘 ≤ 0, ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑠 ∈ 𝑆 (11) 

  

 ประเภทของตัวแปรการตัดสินใจ 
𝑥𝑘 ∈ {0,1}, ∀𝑘 ∈ 𝐾 (12) 
𝑦𝑖𝑘𝑠 ≥ 0, ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑠 ∈ 𝑆 (13) 
𝑧𝑘𝑠 ≥ 0, ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑠 ∈ 𝑆 (14) 

วิเคราะห์เปรียบเทียบผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 3.5.1) และ 3.5.2) 
- Value of the Stochastic Solution (VSS) เป็นค่าที่แสดงถึงมูลค่าของการแก้ปัญหาด้วย

วิธีการ Stochastic เทียบกับ Deterministic โดยมีวิธีการค านวณ ดังนี้ 
-  น าค่าความต้องการและพ้ืนที่ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันมารวมกันให้เหลือ

เพียงสถานการณ์เดียวโดยเฉลี่ยด้วยค่าน้ าหนักความน่าจะเป็น  
-  น าสถานการณ์รวมนี้ไปแก้ปัญหาด้วยแบบจ าลองรูปแบบ Deterministic  

เพ่ือหาผลเฉลยใน stage 1 
-  น าผล เฉลยใน  stage ที่  1 ไป ใช้ ในแบบจ าลอง  Stochastic รู ปแบบ 

Deterministic Equivalent Program (DEP) แล้วหาผลเฉลยใน stage 2 
- น าผลเฉลยที่หาจากรูปแบบ Deterministic Equivalent Program (DEP) 

ด้านบน ไปลบกับผลเฉลยที่ได้ในข้อ 3.5.2) จะท าให้ได้ค่า VSS 
- Expected Value of Perfect Information (EVPI) เป็นคา่ที่แสดงถึงมูลค่าคาดการณ์หาก

รู้ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ รู้ว่าเหตุการณ์ไหนจะเกิด สามารถค านวณได้โดย  

𝐸𝑉𝑃𝐼 = 𝐴 − ∑ 𝑝𝑠

𝑠

𝐵𝑠  
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โดยที่ 
𝐴  คือ ผลเฉลยที่ได้จากวิธี Deterministic Equivalent Program (DEP) 
𝐵𝑠 คือ ผลรวมของผลเฉลยที่ได้จากวิธี Deterministic ภายใต้แต่ละสถานการณ์ 𝑠  

ps คือค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดสถานการณ์ s 
 จากแบบจ าลองข้างต้นพบว่ายังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาใช้สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้โดยการ
ปรับรูปแบบการเปลี่ยนการจัดเก็บสินค้าน้อยที่สุด โดยสถานการณ์ปกติเมื่อออกแบบการจัดเก็บสินค้า
แล้ว และเกิดการเปลี่ยนเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงปานกลาง การจัดเก็บสินค้าของสถานการณ์
ปกติจะไม่เปลี่ยนแปลง และจัดสินค้าเพียงในส่วนของสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงปานกลางเพ่ิมขึ้น 
เช่นเดียวกับการเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงมาก หากเกิดภัยดังกล่าวสินค้าของสถานการณ์ภัย
พิบัติรุนแรงปานกลางจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะพิจารณาเฉพาะส่วนต่างเพ่ิมส าหรับสถานการณ์ภัย
พิบัติรุนแรงมากเท่านั้น ซึ่งได้ท าการพัฒนาแบบจ าลอง Deterministic ให้เหมาะสมต่อการด าเนินการ
ตามแนวคิดดังกล่าวได้ดังนี้ 
 

3.5.3) สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ส าหรับการวิเคราะห์ในรูปแบบ Deterministic 
ของสถานการณ์ต่าง ๆ โดยพิจารณาสินค้าส าหรับการเปลี่ยนสถานการณ์เฉพาะสินค้าที่เพ่ิมขึ้นในแต่
ละสถานการณ์  

 
การสร้างแบบจ าลอง วิธี Deterministic 
 เซต (Set) 
         𝐾    เซตของตัวเลือกพ้ืนที่ของการจัดเก็บสินค้า โดยมี 𝑘 เป็นดัชนี 

 𝐼    เซตของประเภทของสินค้า โดยมี 𝑖 เป็นดัชนี 
 𝑆     เซตของสถานการณ์ โดยมี 𝑠 เป็นดัชนี ก าหนดให้ 𝑠 = 0 เป็นสถานการณ์พ้ืนฐาน
  และ 𝑠 > 0 เป็นสถานการณ์อ่ืนๆ ที่ความต้องการสูงกว่าสถานการณ์พ้ืนฐาน 
 ตัวแปรที่ทราบค่า (Parameters) 
ในฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์  
 𝑙𝑖𝑘    ระยะทางการเคลื่อนที่ของสินค้า 𝑖 ต่อพาเลทจากโซน 𝑘 ไปจุดส่งสินค้า 
 𝑓𝑖      ปริมาณการส่งผ่านสินค้าในหน่วยพาเลทต่อพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้าหนึ่งพาเลทของ
  สินค้า 𝑖 ต่อเดือนของสินค้าภายในโซน 
 𝑎𝑘𝑠     ค่าใช้จ่ายการเปิดโซน 𝑘 ในสถานการณ์ 𝑠 
 𝑐𝑖      ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยระยะทางต่อพาเลทในการเคลื่อนย้ายสินค้า 𝑖 
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𝑝𝑠      ความน่าจะเป็นในการเกิดสถานการณ์ สถานการณ์ 𝑠 > 0 
ในสมการข้อจ ากัด  
 𝑑𝑖𝑠      ปริมาณความต้องการการจัดเก็บสินค้า 𝑖 ในหน่วยพาเลทภายใต้สถานการณ์ 𝑠 และ 
  𝑑𝑖𝑠 ≥ 𝑑𝑖0 ส าหรับสถานการณ ์𝑠 > 0  
 𝑚𝑖𝑘    ขนาดพ้ืนที่ต่อหน่วยของสินค้า 𝑖 โดยตัวเลือกพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้าด้วยโซน 𝑘  
 𝑣𝑘       ความจุของคลังสินค้าของพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้าด้วยโซน 𝑘 
 ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variable)  
 𝑥𝑘𝑠 1 จัดเก็บสินค้า โดยตัวเลือกพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้าโซน 𝑘 ภายใต้สถานการณ์ 𝑠, 0 
  กรณีอ่ืนๆ  
 𝑦𝑖𝑘𝑠 ปริมาณการจัดเก็บในหน่วยพาเลทของสินค้า 𝑖 โดยตัวเลือกพ้ืนที่การจัดเก็บสินค้า
  โซน 𝑘  ภายใต้สถานการณ์ 𝑠 
 𝑧𝑘𝑠 ปริมาณการจัดเก็บสินค้าทั้งหมดในหน่วยพาเลทในโซน 𝑘 ภายใต้สถานการณ์ 𝑠 

 
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function) 
 ผลรวมค่าใช้จ่ายของการจัดเก็บสินค้าสินค้าต่อเดือนที่น้อยที่สุดจากจุดจัดเก็บสินค้าโซน k ไป
จุดส่งสินค้า ส่วนที่สองได้จากการค านวณปริมาณส่งผ่านจากจ านวนพาเลทที่จัดเก็บภายใต้
สถานการณ์ 𝑠 

𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑(𝑎𝑘0𝑥𝑘0 + (𝑙𝑖𝑘𝑓𝑖𝑐𝑖)𝑦𝑖𝑘0)

𝑘∈𝐾𝑖∈𝐼

+ ∑ ∑ ∑ 𝑝𝑠(𝑎𝑘𝑠𝑥𝑘𝑠 + (𝑙𝑖𝑘𝑓𝑖𝑐𝑖)𝑦𝑖𝑘𝑠)    

𝑘∈𝐾𝑖∈𝐼𝑠|𝑠>0

 
(15) 

    
สมการข้อจ ากัด (Subject to) 
 ปริมาณการจัดเก็บของสินค้า i ต้องเพียงพอในการรองรับความต้องการสินค้า i ภายใต้
สถานการณ์ s และ 

∑ 𝑦𝑖𝑘𝑠 ≥ 𝑑𝑖𝑠,

𝑘∈𝐾

∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑠 ∈ 𝑆   (16) 
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พ้ืนทีข่องสินค้า 𝑖 ในสถานการณ์ปกติที่ของถูกจัดแล้วจะไม่ถูกปรับเปลี่ยนเมื่อเกิด
สถานการณ์ 𝑠 > 0 

𝑦𝑖𝑘𝑠 ≥ 𝑦𝑖𝑘0, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑠 > 0   (17) 
 ความสามารถในการรองรับสินค้าในโซน 𝑘 ภายใต้สถานการณ์ปกติ 

∑ 𝑚𝑖𝑘𝑦𝑖𝑘0

𝑖∈𝐼

− 𝑣𝑘𝑥𝑘0 ≤ 0, ∀𝑘 ∈ 𝐾      (18) 

  

 โซนที่ต้องเปิดเพ่ิมจากสถานการณ์ปกตใินการรองรับสินค้าในโซน 𝑘 ภายใต้สถานการณ์ 𝑠 

∑ 𝑚𝑖𝑘𝑦𝑖𝑘𝑠

𝑖∈𝐼

− 𝑣𝑘(𝑥𝑘0 + 𝑥𝑘𝑠) ≤ 0, ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑠 > 0      (19) 

  

 ประเภทของตัวแปรการตัดสินใจ 

𝑥𝑘𝑠 ∈ {0,1}, ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑠 ∈ 𝑆  (20) 
 𝑦𝑖𝑘𝑠 ≥ 0, ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑠 ∈ 𝑆    (21) 
 𝑧𝑘𝑠 ≥ 0, ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑠 ∈ 𝑆   (22) 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 ในบทนี้ผู้วิจัยได้น าผลจากการด าเนินการตามขั้นตอน  (รูปที่ 3.1)  ซึ่งสามารถแสดงได้
ผลการวิจัยดังนี้ หัวข้อ 4.1 ข้อมูล (data) หัวข้อ 4.2 การประมาณความต้องการในการบรรเทาทุกข์ 
(relief demand estimate)  หัวข้อ 4.3  พ้ืนที่คลังสินค้า (warehouse area) และหัวข้อ 4.4 การ
จัดสรรพื้นที่จัดเก็บสินค้า (space allocation and product assignment) 

4.1 ข้อมูล (data)  

 การด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งรูปแบบการรวบรวมข้อมูลเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 

การลงพ้ืนที่ศึกษา (survey site) เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินการในปัจจุบัน การขอข้อมูลโดยตรง

จากส านักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นการขอข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์

ในการศึกษาวิจัยนี้ และการขอค าแนะน าจากกาชาดระหว่างประเทศ เป็นการปรึกษาเพ่ือขอ

ค าแนะน าในการวิเคราะห์ออกแบบคลังสินค้า ซึ่ งการขอข้อมูลจากกาชาดระหว่างประเทศ

ประกอบด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจที่จะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบคลังสินค้าส านักงานบรรเทา

ทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดังนี้ 

 ผู้วิจัยได้ท าการขอค าแนะน าจากกาชาดระหว่างประเทศ โดยการส่งจดหมายจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังผู้ปฏิบัติงานโลจิสติกส์ของกาชาดระหว่างประเทศออสเตรเลีย  เพ่ือ

สอบถามประสิทธิภาพ (utilization) การใช้พ้ืนที่ ของคลังสินค้าส าหรับเก็บถุงยังชีพในสภาวะปกติ 

สภาวะภัยพิบัติ และแนวทางการออกแบบคลังสินค้าส าหรับรองรับสถานการณ์ในอนาคต 

 ผู้ปฏิบัติงานโลจิสติกส์ของกาชาดระหว่างประเทศออสเตรเลีย ได้ให้แนวทางในการ

ด าเนินการดังนี้ 

 1) ประสิทธิภาพ (utilization) การใช้พ้ืนที่ ของคลังสินค้า กาชาดออสเตรเรีย ไมได้มีการ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่แต่แนะน าให้มองที่จ านวนสินค้าคงคลังที่ต้องการจัดเก็บให้เพียงพอ

ต่อความต้องการในช่วงสถานการณ์ปกติ และภัยพิบัติ จนกว่าจะสามารถหาแหล่งสินค้าเพ่ิมเติมที่

สามารถจัดส่งโดยตรงได้  
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 2) แนวทางการออกแบบคลังสินค้าส าหรับรองรับสถานการณ์ในอนาคต จะต้องพิจารณาสิ่ง

ต่างๆ ดังนี้ 

 - ประเภทสิ่งของทั้งหมดที่ต้องการจัดเก็บในคลัง  

 - พ้ืนที่ที่ต้องการใช้ส าหรับจัดเก็บสิ่งของแต่ละชนิด 

 - เป้าหมายของจ านวนสิ่งของช่วยเหลือในสถานการณ์ภัยพิบัติ 

 - เงื่อนไขในการจัดเก็บสินค้า เช่น ลักษณะการจัดเก็บสินค้า อายุการจัดเก็บสินค้า เป็นต้น 

 - หากสามารถจัดการสินค้าร่วมกับร้านค้าขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาค หรือร้านขนาดเล็กที่

กระจายตามที่ต่างๆ ในการจัดการสินค้าได้ จะท าให้เกิดการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 เมื่อพิจารณาสิ่งต่างๆ ข้างต้นแล้วจะสามารถท าให้เกิดแนวคิดของพ้ืนที่ที่จะใช้จัดเก็บสินค้าได้ 

ในการพิจารณาพ้ืนที่ของคลังสินค้าส าหรับกาชาดประเทศออสเตรเลีย ไม่ได้ใช้อัตราของการเจริญเติม

โต (growth projection) แต่ใช้วิธีการท างานร่วมกับทีมงานการจัดการภัยพิบัติ มีกลยุทธ์ขององค์กร

ในการท างานดังกล่าวร่วมกับคู่ค้า ซึ่งคู่ค้าจะช่วยตรวจสอบความต้องการในอนาคตโดยพิจารณา

ภายใต้ค าถามข้างต้นเช่นเดียวกัน 

 จากการรวบรวมข้อมูลทั้งสามรูปแบบ จะท าให้ผู้วิจัยได้เข้าใจในรูปแบบการด าเนินการ 

ข้อมูลที่จะน าไปวิเคราะห์ และแนวทางของการออกแบบคลังสินค้าของส านักงานบรรเทาทุกข์ประชา

นามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้ ผู้วิจัยจะน าไปด าเนินการต่อในขั้นตอนต่อไป 

4.2 การประมาณความต้องการในการบรรเทาทุกข์ (relief demand estimate)   

 การเตรียมข้อมูลจะด าเนินการโดยน าข้อมูล 4.1 การรวบรวมข้อมูล (collect data) มา

พิจารณาเพ่ือการประมาณความต้องการในการบรรเทาทุกข์ แต่ทั้งนี้ข้อมูลที่ 4.1 เป็นข้อมูลเฉพาะ

ส านักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ปริมาณ

สินค้าคงคลัง จึงได้มีการศึกษาหาข้อมูลจากภายนอกมาเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ดังกล่าว 

ซึ่งข้อมูลที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจในการคาดคะเนปริมาณถุงธารน้ าใจ จะประกอบด้วยทั้งสิ้น 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ 
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4.2.1 ลักษณะประเภทภัยพิบัติในประเทศไทย 
 สถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย เป็นสถานการณ์ที่มีหลายหน่วยงานพยายามให้

ความส าคัญในการป้องกัน เตรียมการเพ่ือวางแผนให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่ง

หน่วยงานที่มีบทบาทรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยที่ส าคัญ คือ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หากแบ่งชนิดของภัยตามข้อมูลในอดีตและ

ช่วงเวลาในการเกิดภัยแต่ละประเภท จะสามารถแสดงได้ดังนี้ 

 

รูปที่ 4.1 ช่วงเวลาของการเกิดภัยแต่ละชนิด 
 
 รูปที่ 4.1 เป็นรูปแสดงช่วงเวลาในการเกิดภัยแต่ละประเภท ซึ่งจะพบว่าประเทศไทยมีความ

เสี่ยงในการเกิดภัยทั้งสิ้น 7 ประเภท ได้แก่ ภัยหนาว (cold), ภัยแล้ง (drought), อุทกภัย (flood), 

ดินโคลนถล่ม (landslide), มรศุมฤดูร้อน (storm), แผ่นดินไหว (earthquake) และ คลื่นพายุซัดฝั่ง 

(tsunami) ซ่ึงแต่ละประเภทของภยัจะพบว่าความเสีย่งในการเกิดภยัมีชว่งเวลาท่ีแตกต่างกัน 

 นอกจากช่วงเวลาของการเกิดภัยแล้ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556) ยังมีการศึกษาถึงความเสี่ยงของ

พ้ืนที่ประสบภัย และหากน้ าข้อมูลดังกล่าวมาผนวกกับลักษณะการช่วยเหลือของส านักงานบรรเทา

ทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จะสามารถแสดงได้ดังตาราง 
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ตารางท่ี 4.1 ภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของประเทศไทย 

ชนิดของภัย ระยะเวลา (เดือน) พื นที่ประสบภัย การช่วยเหลือ 
ภัยหนาว ตุลาคม – มกราคม ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

อีสาน และ ภาคตะวันออก 
ผ้าห่มส าลี, เสื้อกัน
หนาว, *ถุงธารน้ าใจ 

ภัยแล้ง มกราคม – พฤษภาคม เกือบทุกภาคของประเทศไทย รถน้ าเคลื่อนที่, ครัว
, *ถุงธารน้ าใจ 

อุทกภัย 
มิถุนายน – กันยายน เกือบทุกภาคของประเทศไทย ครัว,*ถุงธารน้ าใจ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน ภาคใต้ 

ดินโคลนถล่ม 
มิถุนายน – กันยายน เกือบทุกภาคของประเทศไทย *ถุงธารน้ าใจ 
ตุลาคม – พฤศจิกายน ภาคใต้ 

มรสุมฤดูร้อน มีนาคม – พฤษภาคม  เกือบทุกภาคของประเทศไทย *ถุงธารน้ าใจ 

แผ่นดินไหว เฝ้าระวังตลอดปี ภาคเหนือและภาคตะวันตก *ถุงธารน้ าใจ 
คลื่นพายุซัดฝั่ง ตุลาคม – พฤศจิกายน ภาคใต้ *ถุงธารน้ าใจ 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย กระทรวงมหาดไทย 

 จากตารางที่ 4.1 จะพบว่าลักษณะการช่วยเหลือของส านักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัย

พิทักษ์ สภากาชาดไทย จะมีการส่งสิ่งของช่วยเหลือหลายชนิด ตามความเหมาะสมของความต้องการ

ผู้ประสบภัย แต่ทั้งนี้จะมีสิ่งของช่วยเหลือที่จะมีการส่งอย่างเป็นประจ า ซึ่งปรากฎในการช่วยเหลือได้

ในทุกประเภทคือ ถุงธารน้ าใจ ทางผู้วิจัยจึงจะให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ถุงธารน้ าให้เพียงพอต่อ

ความตอ้งการในการบรรเทาทุกข์เป็นส าคัญ 

4.2.2 ข้อมูลการเกิดภัยพิบัติ EM-DAT (Emergency Events Database) 
 เนื่องจากประเทศไทยไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการเกิดภัยพิบัติ แต่มีหน่วยงาน EM-DAT 

(Emergency Events Database) (Acimovic, 2015) เป็นหน่วยงานที่ท าการจัดเก็บข้อมูลภัยพิบัติ

ของทั่วโลก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเกิดภัยพิบัติที่ส าคัญ เนื่องจากการที่ข้อมูลจะ

ปรากฏในฐานข้อมูลดังกล่าวจะมีเงื่อนไขท่ีส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1) มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 คน 2) 

มีผู้ประสบภัยอย่างน้อย 100 คน 3) ประกาศภาวะฉุกเฉิน และ 4) ขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศ 

จะต้องปรากฎภัยพิบัติท่ีตรงกับเงื่อนไขดังกล่าวอย่างน้อย 1 ข้อ จึงจะมีการเก็บข้อมูลดังกล่าว 
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 ส าหรับข้อมูลประเทศไทยบนฐานข้อมูล EM-DAT ได้มีข้อมูลการเกิดภัยพิบัติทั้ง 7 ชนิดภัย

พิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับชนิดของภัยพิบัติที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้ข้อมูลไว้ แสดงดัง

รูปที่ 4.2 

 จากรูปที่ 4.2 จะพบว่าจ านวนครั้งของการเกิดภัยพิบัติในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2557 

มีทั้งสิ้น 68 ครั้ง และภัยพิบัติที่มีการเกิดมากที่สุด ได้แก่ การเกิดอุทกภัย ซึ่งคิดเป็น 61.8 % ของการ

เกิดภัยทั้งหมด หากพิจารณาประเภทอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จะมี 2 ประเภท ได้แก่ flash 

floods และ riverine floods ซึ่งทั้ง 2 ประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกัน 

 

รูปที่ 4.2 สถิติการเกิดภัยพิบัติประเภทต่างๆในประเทศไทย (EM-DAT) ระหว่างปี 2543 – 2557 
 
 Flash floods หรือ น้ าท่วมฉับพลัน เกิดจากมีฝนตกหนักนานกว่า 24 ชั่วโมง ลงบนภูเขา

หรือที่ราบสูง เมื่อน้ าฝนไหลลงสู่ที่ราบลุ่มจะเป็นกระแสน้ าไหลเชี่ยวเรียกว่า น้ าท่วมฉับพลัน ถ้าน้ าไหล

บ่าลงจากป่า เรียกว่า น้ าป่าไหลหลาก 
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 Rverine floods หรือ น้ าท่วมจากน้ าล้นตลิ่ง เนื่องจากระดับน้ าในแม่น้ าสูงกว่าตลิ่งจนล้น

เข้าไปท่วมบริเวณท่ีลุ่มสองฝั่งของแม่น้ าล าคลอง 

 จากประเภทอุทกภัยทั้ง 2 ประเภท หากพิจารณาจากฐานข้อมูล EM-DAT จะพบว่า flash 

floods จะเป็นการเกิดภัยพิบัติที่รวดเร็ว มีระยะเวลาการเกิดภัยพิบัติน้อย แต่ riverine floods เป็น

ภัยพิบัติท่ีมีระยะเวลานาน และก่อให้เกิดความเสียหายบริเวณกว้าง นอกจากนี้จ านวนครั้งของการเกิด

ภัยทั้ง 2 ประเภทมีจ านวนของการเกิดภัย ดังแสดงได้ตามรูปที่ 4.3 

 

รูปที่ 4.3 สถิติการเกิดอุทกภัยประเภทต่างๆในประเทศไทย (EM-DAT) ระหว่างปี 2543 – 2557 

4.2.3 ข้อมูล Throughput ถุงธารน้ าใจของอังรีดูนังต์ 
 การด าเนินงานของส านักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ในปัจจุบันมีการด าเนินการบน

บนพื้นฐานประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ภายใต้ งบประมาณ และพ้ืนที่จัดเก็บที่จ ากัด การ

ส่งถุงธารน้ าใจไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่ละประเภทของภัยพิบัติมีปริมาณท่ีไม่เท่ากัน  ซึ่งจากข้อมูล

ในอดีตมีปริมาณสินค้าผ่านคลัง  
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ตารางท่ี 4.2  ปริมาณสินค้าผ่านคลัง (throughput) ของถุงธารน้ าใจ 

เดือน 
ปี พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 

มกราคม  2,130 *69,569 995 

กุมภาพันธ์  4,076 *87,401 166 
มีนาคม  2,438 *36,045 1,010 

เมษายน  1,638 71,634 1,615 
พฤษภาคม  8,630 6,856 770 

มิถุนายน  14,913 6,968 1,004 

กรกฎาคม  6,375 1,058 1,016 
สิงหาคม  4,357 162 13,274 

กันยายน  4,426 11,163 7,564 

ตุลาคม 62,677 *18,008 13,089  
พฤศจิกายน 38,025 *18,466 3,436  

ธันวาคม 850 *14,707 743  
 จากตารางที่ 4.2 ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 เป็นช่วงที่เกิดสถานการณ์

ภัยพิบัติท่ีหนักที่สุดในรอบหลายสิบปี ซึ่งได้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังท าให้ช่วงดังกล่าวมีการปฏิบัติงาน

ที่ยากล าบาก สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาแสดงในรูปกราฟ 

 

รูปที่ 4.4 ปริมาณสินค้าผ่านคลัง (throughput) ของถุงธารน้ าใจ 
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4.2.4 ข้อมูลการส่งสินค้าให้ผู้ประสบภัย 

 ส านักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ เป็นหน่วยงานที่ไม่ค่อยมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็น

ระบบ ท าให้ไม่สามารถได้ข้อมูลตรงความต้องการมากนัก ต้องใช้ข้อมูลจากหลายส่วนมาศึกษาร่วมกัน

เพ่ือให้ได้แนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม ในส่วนของข้อมูลการส่งสินค้าให้ผู้ประสบภัย มีข้ อมูล

บางส่วนที่ผู้วิจัยสามารถหาเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ส านักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ สามารถ

แสดงได้ดังรูป 

 

รูปที่ 4.5 ปริมาณการส่งถุงธารน้ าใจไปยังผู้ประสบภัยพิบัติ 
  

จากข้อมูลที่ได้ข้างต้นมาพิจารณาร่วมกันจะมีข้อควรพิจารณาระหว่างข้อมูลกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และข้อมูล EM-DAT จะพบว่า ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมากที่สุดที่

ควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากได้แก่ การเกิดอุทกภัย 

 หากน าข้อมูล ทั้ง 4 ส่วนมาพิจารณาร่วมกันเป็นกราฟ  
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รูปที่ 4.6 ปริมาณการส่งถุงธารน้ า ใจ 

 จากรูปที่ 4.6 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของข้อมูลถุงธารน้ าใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย กับ 

ปริมาณ Throughput ของสินค้าที่ผ่านคลังอังรีดูนังต์ จะพบว่า ข้อมูลถุงธารน้ าใจช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย จะถูกส่งถุงธารน้ าใจไปยังผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัยพิบัติ หลังจากนั้นจึงจะมีการเบิก

สินค้าจากคลังอังรีดูนังต์ ซึ่งสังเกตได้จากปริมาณ Throughput ที่เพ่ิมข้ึน 

 วิเคราะห์ปริมาณ Throughput ที่ต้องการกับพฤติกรรมการเกิดน้ าท่วม โดยอาศัยข้อมูล 

Throughput ในอดีตมาผนวกกับช่วงเวลาการเกิดน้ าท่วม จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 สถานการณ์  

 

รูปที่ 4.7 ปริมาณการส่งถุงธารน้ า ใจผ่านคลังต่อเดือน 
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 Normal- เป็นภัยพิบัติปกติทั่วไปที่คลังสินค้า สามารถรองรับภัยพิบัติได้ไม่ยากนัก ได้แก่ 

เดือนเมษายน – พฤษภาคม เป็นช่วงของการจะเข้าหน้าฝน โดยปกติช่วงนี้จะต้องมีการเตรียมการ

สินค้าโดยมีปริมาณสินค้าผ่านคลังที่ 15,000 ชุดต่อเดือน เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน หากช่วง

ดังกล่าวไม่มีการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรง จ านวนถุงธารน้ าใจที่ผ่านคลังสินค้าท่ี 15,000 ชุดต่อเดือนก็จะมี

ปริมาณที่เพียงพอกับการรองรับต่อสถานการณ์ดังกล่าว เดือนธันวาคม – มีนาคม เป็นช่วงของการ

เกิดภัยหนาว ซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีจ านวนไม่มาก จึงพบว่าจ านวนสินค้าผ่านคลังที่ 5,000 ชุด

จะสามารถรองรับสถานการณ์ได้  

 Peak – เป็นช่วงของการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรง ส าหรับแนวคิดในการหาปริมาณความต้องการ 

เดือนเมษายน – พฤษภาคม เป็นช่วงของการจะเข้าหน้าฝน โดยปกติช่วงนี้จะต้องมีการเตรียมการ

สินค้าโดยมีปริมาณสินค้าผ่านคลังที่ 15,000 ชุดต่อเดือน มีการด าเนินการลักษณะเช่นเดียวกับ

สถานการณ์ปกติ เดือนมิถุนายน – กันยายน เป็นช่วงของฤดูฝน มีการประเมินการเกิดอุทกภัย หาก

ในช่วงนี้มีการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรง ซึ่งจะเป็นการเกิดอุทกภัย ที่มีระยะเวลาการเกิดนาน และ

ครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง ภายหลังจากหน้าฝนช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคม จึงจะมีพฤติกรรม

ของสินค้าผ่านคลังที่สูง เนื่องจากก่อนหน้านี้ช่วงเกิดภัย สถานีกาชาดตามต่างจังหวัดจะมีถุงธารน้ าใน

ใจการช่วยเหลือได้ แต่เมื่อภัยพิบัติกินระยะเวลานาน การช่วยเหลือจึงจ าเป็นต้องมีสินค้าออกจากคลัง

อังรีดูนังต์ไปช่วยเหลือ และภายหลังเกิดภัยพิบัติจะต้องมีการเบิกสินค้าไปจัดเก็บที่สถานีกาชาดต่างๆ 

ไว้ด้วย จึงท าให้พฤติกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติของคลังอังรีดูนังต์ จะเริ่มต้นช้ากว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

จริง และสิ้นสุดภายหลังจากภัยพิบัติหมดแล้ว 

 จากปริมาณสินค้าผ่านคลังทั้ง 3 ระดับน ามาวิเคราะห์หาปริมาณสินค้าคงคลังของถุงธารน้ าใจ 

โดยใช้ปริมาณสินค้าผ่านคลังวิเคราะห์ร่วมกับระยะเวลาการส่งสินค้าของ supplier ซึ่งมีรายละเอียด

ระยะเวลาในการส่งสินค้าของ supplier ซึ่งมีการรับสินค้าในแต่ละสถานการณ์ภัยพิบัติ รอบ

ระยะเวลารับสินค้าไม่เท่ากันตามความเหมาะสมของสถานการณ์  

ตารางท่ี 4.3 ระยะเวลาการส่งของจาก Supplier 

สินค้า 
สถานการณ ์

ปกต ิ ภัยพิบัติ ภัยพิบัติรุนแรง 

ถุงธารน  าใจ 2 รอบ / เดือน 4 รอบ / เดือน ทุกๆ 2 วัน 
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จากตาราง จะพบว่าทั้งสามสถานการณ์มีระยะเวลารอบการส่งสินค้าของ supplier ที่

แตกต่างกัน ทั้งนี้สถานการณ์ปกติ และภัยพิบัติ ถึงแม้มีรอบระยะเวลาการส่งสินค้าของ supplier ที่

ค่อนข้างนานแต่ปริมาณสินค้าที่สั่ง supplier มีความสามารถในการส่งสินค้าได้ทั้งหมด  

 พิจารณาโดยใช้ข้อมูลปริมาณสินค้าผ่านคลัง และระยะเวลาการส่งสินค้าของ supplier จะ

พบว่าปริมาณสินค้าคงคลังที่ควรจัดเก็บมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 4.4 ปริมาณสินค้าคงคลังในการบรรเทาทุกข์  

สถานการณ ์
ปริมาณ Throughput ต่อเดือน 

(ถุงธารน  าใจ / ชุด) 
ปริมาณสินค้าคงคลัง 
(ถุงธารน  าใจ / ชุด) 

ปกต ิ 5,000 2,500 
รุนแรงปานกลาง 15,000 3,750 

รุนแรงมาก 90,000 6,000 
 

4.3 พื นที่คลังสินค้า (warehouse area)  

 การออกแบบพื้นที่คลังสินค้า ภายหลังจากการการประมาณความต้องการในการบรรเทาทุกข์ 

(relief demand estimate)  ที่ได้ท าการแบ่งระดับความต้องการตามสถานการณ์แล้ว น าจ านวนถุง

ธารน้ าใจดังกล่าวมาพิจารณาเป็นจ านวนสินค้าที่ต้องการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.5 ข้อมูลการจัดเก็บสินค้าอุปโภคบริโภค 

รายการ หน่วย 
ปริมาณสินค้า 
(หน่วยต่อถุง
ธารน  าใจ) 

ปริมาณสินค้า 
(หน่วยต่อกล่อง)  

ปริมาณสินค้า 
(หน่วยต่อพา

เลท) 
บะหมี่ ซอง 30 ซอง 180 ซอง/กล่อง 35x180 ซอง 

ปลากระป๋อง กระป๋อง 6 กระป๋อง 100 กระป๋อง/กล่อง 60x100 กระป๋อง 

ปลาราดพริก กระป๋อง 6 กระป๋อง 100 กระป๋อง/กล่อง 60x100 กระป๋อง 
ผักกาดดอง กระป๋อง 6 กระป๋อง 48 กระป๋อง/กล่อง 150x48 กระป๋อง 

ข้าวหอมมะลิกระป๋อง กระป๋อง 6 กระป๋อง 48 กระป๋อง/กล่อง 110x48 กระป๋อง 

น้ าพริก กระป๋อง 2 กระป๋อง 48 กระป๋อง/กล่อง 208x48 กระป๋อง 
ไข่พะโล้ไส้ไก่ กระป๋อง 2 กระป๋อง 100 กระป๋อง/กล่อง 50x100 กระป๋อง 
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รายการ หน่วย 
ปริมาณสินค้า 
(หน่วยต่อถุง
ธารน  าใจ) 

ปริมาณสินค้า 
(หน่วยต่อกล่อง)  

ปริมาณสินค้า 
(หน่วยต่อพา

เลท) 
เครื่องดื่มช๊อกโกแลต 3in 1 ถุง 2 ถุง 24 ถุง/กล่อง 110x24 ถุง 
ข้าวสาร 5 กก. ถุง 1 ถุง 6 ถุง/กล่อง 210x6 ถุง 

โลชั่นกันยุง ขวด 1 ขวด 48 ขวด/กล่อง 300x58 ขวด 

ไฟแช็ก อัน 1 อัน 1,000 อัน/กล่อง 40x1,000 อัน 
กระบอกไฟฉายพร้อมถ่าน ชุด 1 ชุด 10 ชุด/กล่อง 150x10 ชุด 

เทียนไข กล่อง 1 กล่อง 250 กล่อง/กล่อง 30x250 กล่อง 

ถุงขยะด าใหญ่ ใบ 6 ใบ 600 ใบ/กล่อง 50x600 ใบ 
ถุงขยะด าเล็ก ใบ 6 ใบ 900 ใบ/กล่อง 50x900 ใบ 

 

 จากตารางที่ 4.5 เป็นตารางแสดงรายละเอียดของสินค้าที่อยู่ในถุงธารน้ าใจ จะมีสินค้าที่ไม่ได้

จัดเก็บที่คลังสินค้านี้ แต่จะจัดส่งตรงโดย supplier ได้แก่ น้ าดื่ม น าข้อมูลปริมาณ Throughput ที่

ต้องการ (ตารางที่ 4.4) มาแจงสินค้าเป็นลักษณะรายสินค้าโดยการจัดเก็บบนพาเลท สามารถแสดง

จ านวนพาเลทที่ต้องการส าหรับแต่ละสถานการณ์ 

ตารางท่ี 4.6 ปริมาณพาเลทที่ต้องการส าหรับแต่ละสถานการณ์  

สถานการณ์ 
ปริมาณ Throughput  

ต่อเดือน 
(ถุงธารน  าใจ / ชุด) 

พาเลทที่ต้องการ 
(พาเลท/เดือน) 

Partial 
pallet 
Factor 

*สรุปพาเลทที่
ต้องการ 

(พาเลท/เดือน) 

ปกต ิ 5,000 66 20% 86 

รุนแรงปานกลาง 15,000 187 20% 231 

รุนแรงมาก 90,000 1,095 20% 1,319 
 

 จากตารางที่ 4.6 มีการพิจารณา ปัจจัยเพ่ือรองรับสินค้าไม่เต็มพาเลท (Partial pallet 

factor) เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการสังเกตการวางสินค้าที่ไม่เต็มพาเลทภายในคลังสินค้า จึงได้

สอบถามผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า พบว่ามีสินค้าไม่เต็มพาเลทโดยเฉลี่ยประมาณ 20% ของจ านวนพา

เลททั้งหมดในคลังสินค้า ขึ้นกับลักษณะของภัยพิบัติ จึงได้มีการคูณปัจจัยเพ่ือรองรับสินค้าไม่เต็มพาเล 
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เพ่ิมเข้าไปเพ่ือรองรับสินค้าที่วางไว้ไม่เต็มพาเลท ข้อมูลข้างต้นท าให้สามารถสรุปความต้องการในแต่

ละช่วง ของสถานการณ์ 2 สถานการณ์ ตามรูป 

 

รูปที่ 4.8 ปริมาณจัดเก็บสินค้าเป็นพาเลทต่อเดือน 
 
 น าข้อมูลการจัดเก็บสินค้าเป็นพาเลทมาพิจารณาเป็นขนาดของพ้ืนที่ โดยต้องพิจารณาภายใต้

เงื่อนไขของ ขนาดพาเลท 1.2 ตารางเมตร/พาเลท และต้องมีพ้ืนที่ทางเดิน (aisle) 50% ของพ้ืนที่

จัดเก็บสินค้า สามารถแสดงขนาดของพ้ืนที่ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.7 ปริมาณพาเลทที่ต้องการส าหรับแต่ละสถานการณ์  

สถานการณ์ 
*สรุปพาเลทที่

ต้องการ 
(พาเลท/เดือน) 

รอบการส่ง
สินค้าต่อ

เดือน 

สินค้า 
คงคลัง  

(พาเลท) 

ขนาดพา
เลท 

(ตร.ม.) 

ขนาด 
aisle 

พื นที่ที่
ต้องการ 
(ตร.ม.) 

ปกติ 95 2 รอบ/เดือน 46 
1.2 1/0.5 

110.4 
รุนแรงปานกลาง 231 4 รอบ/เดือน 62 148.8 

รุนแรงมาก 1,319 ทุกๆ 2 วัน 94 225.6 
*หากมีการหารจ านวนพาเลทแล้วเป็นเลขทศนิยม จะท าการปัดเลขขึ้นให้เป็นเต็มพาเลท 

 จากข้อมูลจะพบว่าพ้ืนที่ที่ต้องการ กับพ้ืนที่ของคลังสินค้าในปัจจุบันที่มีขนาด 150 ตร.ม. ไม่

เพียงพอต่อการรองรับสถานการณ์รุนแรงได้ จึงมีแนวคิดของการปรับปรุง และขยายคลังสินค้า โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

1) การปรับปรุงคลังสินค้า 

 ก่อนการปรับปรุงคลัง จะต้องพิจารณาการปฏิบัติงานของคลังเดิม ปัจจุบัน คลังส านักงาน

บรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ มีลักษณะเป็นอาคาร กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 3 เมตร มี
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การวางสินค้ารูปแบบการวางกองกับพ้ืน 1 ชั้น มีพ้ืนที่ส าหรับ aisle 50% ของพ้ืนที่คิดเป็น 50 ตร.ม. 

พ้ืนที่ส าหรับการวางสินค้ามี 100 ตร.ม. พาเลทขนาด 1.2 ตร.ม. หากพิจารณาหา pallet position 

ของคลังจะได้ pallet position จ านวน 84 พาเลท 

 แนวคิดการปรับปรุงคลังที่น่าสนใจ คือ การใช้ selective rack 2 ชั้น ในรูปแบบการวาง rack 

แบบ mobile rack ซึ่งเป็นรูปแบบที่ประหยัดพ้ืนที่การวาง rack และรถ forklift ที่ใช้เป็นรถที่มีอยู่

แล้วไม่ต้องท าการจัดซื้อเพ่ิมเติม จึงได้ลองพิจารณาออกแบบปรับปรุงคลังในรูปแบบ mobile rack 

และมีระยะทางของรถ forklift ที่ 3.3 เมตรเป็นอย่างน้อยจะสามารถได้ รูปแบบ layout ดังนี้ 

 

 

 

 
รูปที่ 4.9 การปรับปรุงคลังสินค้าโดยใช้ Mobile Rack 

 
 จากการวาง Rack พบว่า pallet positions ที่ได้จากการใช้ mobile rack มีปริมาณมาก

ที่สุดอยู่ที่ 80 pallet position ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ และยังให้พ้ืนที่จัดเก็บที่น้อยลงกว่าการ

จัดเก็บแบบกองบนพื้น รูปแบบการปรับปรุงคลังจึงเป็นไปได้ยาก 

2) การขยายคลังสินค้า 

 การขยายคลังสินค้าเพ่ือให้สามารถรองรับต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีแนวคิดในการพิจารณา 

เฉพาะในช่วงของการเกิดภัยพิบัติรุนแรง เนื่องจากสถานการณ์ปกติ คลังสินค้าในปัจจุบันมี

ความสามารถในการรองรับได้เป็นอย่างดี ซึ่งการพิจารณาขยายคลังจะมีการออกแบบภายใต้เงื่อนไข

ต่างๆ ดังนี้ 

 

 

 



 

 

71 

ตารางท่ี 4.8 เงื่อนไขประกอบการวิเคราะห์การขยายคลังสินค้า  
 

พื นที่ (ตร.ม.) 150 200 230 250 
- คลังเดิม  150 ตร.ม. 150 ตร.ม. 150 ตร.ม. 150 ตร.ม. 
-สร้างคลังใหม่  50 ตร.ม. 80 ตร.ม. 100 ตร.ม. 

Throughput pallets 

เมษายน 231 231 231 231 
พฤษภาคม 231 231 231 231 

มิถุนายน 231 231 231 231 
กรกฎาคม 231 231 231 231 
สิงหาคม 231 231 231 231 

กันยายน 231 231 231 231 
ตุลาคม 1,319 1,319 1,319 1,319 

พฤศจิกายน 1,319 1,319 1,319 1,319 
ธันวาคม 1,319 1,319 1,319 1,319 

มกราคม 1,319 1,319 1,319 1,319 
กุมภาพันธ ์ 1,319 1,319 1,319 1,319 

มีนาคม 1,319 1,319 1,319 1,319 
รวม 9,300 9,300 9,300 9,300 

Inventory turnover 
เมษายน - กันยายน 4 รอบ/เดือน 
ตุลาคม – มีนาคม ทุก 2 วัน 

Total warehouse space 
50% is used for aisles 1/0.5 

pallet size (sq.m) 1.2 

Cost 

constructed ต่อป ี - 539,000 862,400 1,078,000 
operated per pallet of 
throughput (เม.ย.-ก.ย.) 

116.88 บาท / พาเลท 

operated per pallet of 
throughput (ต.ค.-มี.ค.) 

22.74 บาท / พาเลท 

ค่าเสื่อมราคา 3% ต่อปี - 11,700 18,720 23,400 
ค่าเช่าคลัง  500 / ตร.ม. 

ค่าย้ายสินค้า (เช่าคลัง) 22.74 บาท / พาเลท 
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 รายละเอียดการค านวณค่าใช้จ่าย มีดังนี้ 

 Constructed ใช้ข้อมูลมูลค่าการก่อสร้างคลังสินค้า จากข้อมูลมูลนิธิการประเมินค่า

ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ราคาปี 2558 ใช้วัสดุก่อสร้างระดับปานกลาง ราคา 7,800 บาทต่อตาราง

เมตร และใช้ข้อมูลค่าที่ดิน จากกรมธนารักษ์ ที่ได้สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพ่ือใช้ในการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมปี 2555-2558 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับพ้ืนทีท างาน

ของส านักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีมูลค่าตารางเมตรละ 100,000 บาท

ต่อปี โดยราคาที่ดิน และราคาก่อสร้างจะน ามาเฉลี่ยที่ 10 ปี  

 Operated มีพ้ืนฐานการพิจารณาจากเงินเดือน ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ช่วงเกิดภัยพิบัติมี

การเปิดรับอาสาสมัครเข้ามาช่วยปฏิบัติงานเพ่ิมเติม โดยทางส านักงานบรรเทาทุกข์ ประชานามัย

พิทักษ์จะมีค่าใช้จ่ายค่าอาหารให้อาสาสมัครด้วย 

 ค่าเสื่อมราคา 3% ต่อปี จะพิจารณาจาก 3% ของมูลค่าการก่อสร้าง 

 จากเงื่อนไขข้างต้น เมื่อน ามาวิเคราะห์จะสามารถแสดงผลได้ด้งตัวอย่างนี้ 

ตารางท่ี 4.9 ตัวอย่างการวิเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขของพ้ืนที่ 150 ตร.ม.  

 

 

 

PRIVATE 

ALLOCATION

MONTHLY 

FIXED COST

MONTHLY 

VARIABLE COST

RENTED 

ALLOCATION

MONTHLY 

STORAGE COST

MONTHLY 

HANDLING COST

MONTHLY 

COST

Apr. 231 139                100.00 -              26,999               0.00 -                  -                    26,999         

May 231 139                100.00 -              26,999               0.00 -                  -                    26,999         

June 231 139                100.00 -              26,999               0.00 -                  -                    26,999         

July 231 139                100.00 -              26,999               0.00 -                  -                    26,999         

Aug. 231 139                100.00 -              26,999               0.00 -                  -                    26,999         

Sept. 231 139                100.00 -              26,999               0.00 -                  -                    26,999         

Oct. 1,319 212                70.72 -              21,213               29.28 64,361             8,781                 94,355         

Nov. 1,319 212                70.72 -              21,213               29.28 64,361             8,781                 94,355         

Dec. 1,319 212                70.72 -              21,213               29.28 64,361             8,781                 94,355         

Jan. 1,319 212                70.72 -              21,213               29.28 64,361             8,781                 94,355         

Feb. 1,319 212                70.72 -              21,213               29.28 64,361             8,781                 94,355         

Mar. 1,319 212                70.72 -              21,213               29.28 64,361             8,781                 94,355         

Total 9,300 2,104             0 289,272 386,164 52,688 728,124

MONTH

Warehouse 

Throughput,

Pallet

SPACE 

REQUIREMENTS

, SQ. M.

PRIVATELY OPERATED RENTED
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ขนาดคลัง(ตร.ม.) 150 200 230 250 

คลังเดิม     
สร้างคลังใหม่     
เช่าคลัง     

 

รูปที่ 4.10 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ขนาดคลังที่แตกต่างกัน 
 
 จากการวิเคราะห์ท าให้ทราบว่าการออกแบบพ้ืนที่คลัง ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด คือ 

การพิจารณาใช้คลังสินค้าเดิมซึ่งสามารถรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติทั่วไปในระดับปกติได้เป็นอย่างดี 

และในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติจึงมีการเช่าคลังเพิ่มเติม เพราะภัยพิบัติดังกล่าวไม่ได้มีการเกิดข้ึนในบ่อยครั้ง 

การลงทุนสร้างอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจ าเป็น 

4.4 การจัดสรรพื นที่จัดเก็บสินค้า (space allocation and product assignment) 

 ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือจัดสรรสินค้า

ภายในคลังสินค้า โดยมีวิธีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 1) จากข้อมูลการออกแบบพ้ืนที่คลังสินค้า ได้ให้ข้อสรุปโดยการใช้คลังเดิม 150 ตร.ม. และมี

การเช่าคลังเพิ่มขั้นต่ า 60 ตร.ม. จะท าให้สามารถรองรับต่อสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงได้ 
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Private warehouse space, sq m.

RENTED-HANDLING COST

RENTED-STORAGE COST

PRIVATE -VARIABLE COST

PRIVATE -FIXED COST

728,124 

967,879 

1,223,080 

1,443,360 
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รูปที่ 4.11 ผังคลังสินค้า 
 
 จากรูปพิจารณาการใช้คลังสินค้าเดิม และคลังเช่า โดยมีการวางแบบกองบนพื้น ไม่เกิน 2 ชั้น 

จากรูปที่ 4.11 สามารถวัดระยะทางโดยประมาณจากโซนสินค้าถึงจุดส่งสินค้าได้ ดังนี้ โซน 1 ระยะ 

12.5 เมตร, โซน 2 ระยะ 10.1 เมตร, โซน 3 ระยะ 7.7 เมตร, โซน 4 ระยะ 7.7 เมตร, โซน 5 ระยะ 

10.1 เมตร, โซน 6 ระยะ 12.5 เมตร, โซน 7 ระยะ 6.9 เมตร และโซน 8 ระยะ 6.9 เมตร 

 2) ข้อมูลสินค้าคงคลัง สามารถแสดงเป็นรายชนิดสินค้าในรูปแบบพาเลทได้ดังตาราง 

ตารางท่ี 4.10 ความต้องการพ้ืนที่คลังสินค้าของสินค้าอุปโภคบริโภค 

ที่ รายการ 

ปริมาณสินค้า คงคลังที่ต้องการ 
(พาเลท) 

สถานการณ์ปกต ิ
สถานการณ์          

รุนแรงปานกลาง 
สถานการณ์            
รุนแรงมาก 

1 บะหมี่ 15 22 35 

2 ปลากระป๋อง 3 5 8 

3 ปลาราดพริก 3 5 8 
4 ผักกาดดอง 3 4 6 

5 ข้าวหอมมะลิกระป๋อง 4 6 9 

6 น้ าพริก 2 2 2 

คลังสินค้าปัจจุบัน คลังเช่า 
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ที่ รายการ 

ปริมาณสินค้า คงคลังที่ต้องการ 
(พาเลท) 

สถานการณ์ปกต ิ
สถานการณ์          

รุนแรงปานกลาง 
สถานการณ์            
รุนแรงมาก 

7 ไข่พะโล้ไส้ไก่ 2 2 3 

8 เครื่องดื่มช๊อกโกแลต 3in 1 3 4 6 
9 ข้าวสาร 5 กก. 3 4 6 

10 โลชั่นกันยุง 1 1 1 

11 ไฟแช็ก 1 1 1 
12 กระบอกไฟฉายพร้อมถ่าน 3 3 5 

13 เทียนไข 1 1 1 
14 ถุงขยะด าใหญ่ 1 1 2 

15 ถุงขยะด าเล็ก 1 1 1 
*หมายเหตุ พาเลทท่ีใช้ในคลังสินค้า มีขนาด 1.0m x 1.2m x 0.16m 

 

 3) ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือจัดสรรสินค้า

ภายในคลังสินค้า โดยมีวิธีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สมการที่ (1) – (14) ในบทที่ 3 ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.11 รายละเอียดของพารามิเตอร์ของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของสินค้าอุปโภค
บริโภค 

พารามิเตอร์ รายละเอียด 

การแก้ปัญหาด้วยวิธี Deterministic 
𝑙𝑖𝑘 ระยะทางสามารถค านวณได้จากการออกแบบผังคลังสินค้า ดังรูปที่ 4.11 แล้วน ามา

คูณ 2 แสดงการเดินเข้าออก 
𝑓𝑖 น าปริมาณสินค้าผ่านคลังต่อเดือนในรูปแบบพาเลท คูณ picking factor ในที่นี้

ก าหนดให้มีค่า 1.4 แล้วน าค าตอบที่ได้ไปหารปริมาณสินค้าคงคลังในรูปแบบพาเลท 
𝑎𝑘 ค่าใช้จ่ายในการเปิดโซนส าหรับคลังเก่า ค านวณจากค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์  833 

บาทต่อเดือนต่อโซน ส าหรับคลังเช่าค านวณจากพ้ืนที่ตารางเมตรละ 500 บาท 
𝑐𝑖 ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้า 0.30 บาทต่อเมตร 
𝑑𝑖 ปริมาณความต้องการสินค้าเป็นพาเลท  
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พารามิเตอร์ รายละเอียด 
𝑚𝑖𝑘 ขนาดของพาเลทเท่ากับ 1.2 ตารางเมตร 
𝑣𝑘 ขนาดความจุขึ้นกับการออกแบบผังคลังสินค้า  

การแก้ปัญหาด้วยวิธี Deterministic Equivalent Program 
𝑙𝑖𝑘 ระยะทางสามารถค านวณได้จากการออกแบบผังคลังสินค้า แล้วน ามาคูณ 2 แสดง

การเดินเข้าออก 
𝑓𝑖 น าปริมาณสินค้าผ่านคลังต่อเดือนในรูปแบบพาเลท คูณ picking factor ในที่นี้

ก าหนดให้มีค่า 1.4 แล้วน าค าตอบที่ได้ไปหารปริมาณสินค้าคงคลังในรูปแบบพาเลท 
𝑎𝑘 ค่าใช้จ่ายในการเปิดโซนส าหรับคลังเก่า ค านวณจากค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์  833 

บาทต่อเดือนต่อโซน ส าหรับคลังเช่าค านวณจากพ้ืนที่ตารางเมตรละ 500 บาท 
𝑐𝑖𝑠 ส าหรับทุกๆสถานการณ์ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้า 0.30 บาทต่อเมตร 
𝑝𝑠 ส าหรับสถานการณ์ปกติ มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 4/24 หรือ 0.167 

ส าหรับสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงปานกลาง มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 14/24 
หรือ 0.583 
ส าหรับสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงมาก มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 6/24 หรือ 
0.250 

𝑑𝑖𝑠 ปริมาณความต้องการสินค้าเป็นพาเลท ส าหรับแต่ละสถานการณ์ 
𝑚𝑖𝑘 ขนาดของพาเลทเท่ากับ 1.2 ตารางเมตร 
𝑣𝑘𝑠 ขนาดความจุขึ้นกับการออกแบบผังคลังสินค้า หัวข้อ 4.3 ภายใต้แต่ละสถานการณ์ 

 

ผลการหาค่าผลเฉลยของแบบจ าลอง 

 ผลเฉลยที่ได้จากการแก้ปัญหาด้วยวิธี Deterministic เมื่อวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์สามารถแสดงผลได้ดังตารางนี้ 

ตารางท่ี 4.12 การวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธี Deterministic  

ประเด็นการศึกษา 
ปกต ิ ภัยพิบัติรุนแรงปานกลาง ภัยพิบัติรุนแรงมาก 

คลังเก่า คลังเช่า คลังเก่า คลังเช่า คลังเก่า คลังเช่า 
ค่าใช้จ่ายของการ
จัดเก็บสินค้า (บาท) 

3,757.70 5,540.20 28,699.40 
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ประเด็นการศึกษา 
ปกต ิ ภัยพิบัติรุนแรงปานกลาง ภัยพิบัติรุนแรงมาก 

คลังเก่า คลังเช่า คลังเก่า คลังเช่า คลังเก่า คลังเช่า 
ประสิทธิภาพในการใช้
พ้ืนที่ (Utilization) 

      

คลังสินค้า 36.80%  49.60%  65.60% 24.00% 
โซนจัดเก็บสินค้า  54.76 %  73.80%  97.62% 50.00% 

- โซน 1 -  42.86%  85.71%  

- โซน 2 85.71%  100.00%  100.00%  

- โซน 3 100.00%  100.00 %  100.00%  

- โซน 4 100.00%  100.00%  100.00%  

- โซน 5 42.86%  100.00%  100.00%  

- โซน 6 -  -  100.00%  

- โซน 7  -  -  100.00% 

- โซน 8  -  -  - 

  

 ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ แสดงปริมาณสินค้าที่ควรจัดเก็บในแต่ละ
โซนดังนี้ 

ตารางท่ี 4.13 ปริมาณสินค้าที่ควรจัดเก็บในแต่ละโซน ด้วยวิธี Deterministic  

การ
จัดเก็บ
สินค้า 

warehouse layout 

ปกต ิ ภัยพิบัติรุนแรงปานกลาง ภัยพิบัติรุนแรง 

สินค้า 
จ านวน
(พาเลท) สินค้า 

จ านวน
(พาเลท) สินค้า 

จ านวน
(พาเลท) 

โซน 
1 

  6) น้ าพริก 
10) โลช่ันกันยุง 
11) ไฟแช็ก 
13) เทียนไข 
15) ถุงขยะด าเล็ก 

2 
1 
1 
1 
1 

3) ปลาราดพริก 
5) ข้าวหอมมะล ิ  
    กระป๋อง 
6) น้ าพริก 
10) โลช่ันกันยุง 
11) ไฟแช็ก 
14) ถุงขยะด าใหญ ่

2 
4 
 
2 
1 
1 
2 

โซน 
2 

7) ไข่พะโล้ไสไ้ก่ 2 
3 

5) ข้าวหอมมะล ิ  
    กระป๋อง 

6 
 

5) ข้าวหอมมะล ิ  
    กระป๋อง 

5 
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การ
จัดเก็บ
สินค้า 

warehouse layout 

ปกต ิ ภัยพิบัติรุนแรงปานกลาง ภัยพิบัติรุนแรง 

สินค้า 
จ านวน
(พาเลท) สินค้า 

จ านวน
(พาเลท) สินค้า 

จ านวน
(พาเลท) 

8) เครื่องดืม่ 
  ช๊อกโกแลต 3 in 1 
10) โลช่ันกันยุง 
11) ไฟแช็ก 
12) กระบอกไฟฉาย 
     พร้อมถ่าน 
13) เทียนไข 
14) ถุงขยะด าใหญ ่

 
1 
1 
3 
 
1 
1 

7) ไข่พะโล้ไสไ้ก่ 
8) เครื่องดืม่ช๊อก 
    โกแลต 3 in 1 
9) ข้าวสาร 5 กก. 
 

2 
4 
 
2 

8) เครื่องดืม่ 
  ช๊อกโกแลต 3 in 1 
9) ข้าวสาร 5 กก. 
15) ถุงขยะด าเล็ก 

2 
 
6 
1 

โซน 
3 

1) มาม่า 
2) ปลากระป๋อง 
5) ข้าวหอมมะล ิ  
    กระป๋อง 

7 
3 
4 

1) มาม่า 
4) ผักกาดดอง 
12) กระบอกไฟ
ฉาย 
     พร้อมถ่าน 

8 
3 
3 
 

1) มาม่า 
 

14 
 

โซน 
4 

1) มาม่า 
3) ปลาราดพริก 
4) ผักกาดดอง 
 

8 
3 
3 

1) มาม่า 
 

14 
 

1) มาม่า 14 

โซน 
5 

6) น้ าพริก 
9) ข้าวสาร 5 กก. 
15) ถุงขยะด าเล็ก 

2 
3 
1 

2) ปลากระป๋อง 
3) ปลาราดพริก 
4) ผักกาดดอง 
9) ข้าวสาร 5 กก. 
14) ถุงขยะด าใหญ ่
 

5 
5 
1 
2 
1 

1) มาม่า 
7) ไข่พะโล้ไสไ้ก่ 
8) เครื่องดืม่ 
  ช๊อกโกแลต 3 in 1 
12) กระบอกไฟฉาย 
     พร้อมถ่าน 
13) เทียนไข 

1 
3 
4 
 
5 
 
1 

โซน 
6 

    2) ปลากระป๋อง 
3) ปลาราดพริก 

 

8 
6 

โซน 
7 

    1) มาม่า 
4) ผักกาดดอง 

6 
6 

โซน 
8 
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 ผลเฉลยที่ได้จากการแก้ปัญหาด้วยการสร้างแบบจ าลอง Stochastic Program รูปแบบ 

Deterministic Equivalent Program เมื่อวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์สามารถ

แสดงผลได้ดังตารางนี้ 

ตารางท่ี 4.14 การวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ Stochastic Program รูปแบบ DEP 

ประเด็นการศึกษา 
ปกต ิ ภัยพิบัติรุนแรงปานกลาง ภัยพิบัติรุนแรงมาก 

คลังเก่า คลังเช่า คลังเก่า คลังเช่า คลังเก่า คลังเช่า 
ผลรวมค่าความคาดหวัง 
(Expected Value) ของ
ค่าใช้จ่ายของการจัดเก็บ
สินค้า (บาท) 

22,989.40 

ประสิทธิภาพในการใช้
พ้ืนที่ (Utilization) 

      

คลังสินค้า 27.20% 24.00% 40.00% 24.00% 65.60% 24.00% 

โซนจัดเก็บสินค้า  40.47% 50.00% 59.52% 50.00% 97.62% 50.00% 

- โซน 1 0.00%  0.00%  100.00%  

- โซน 2 42.86%  100.00%  100.00%  

- โซน 3 100.00%  100.00%  100.00%  

- โซน 4 100.00%  100.00%  100.00%  

- โซน 5 0.00%  57.14%  100.00%  

- โซน 6 0.00%  0.00%  85.71%  

- โซน 7  100.00
% 

 100.00%  100.00% 

- โซน 8  -  -  - 

 

ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ แสดงปริมาณสินค้าที่ควรจัดเก็บในแต่ละ
โซนดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.15 ปริมาณสินค้าที่ควรจัดเก็บในแต่ละโซน ด้วยแบบจ าลอง Stochastic Program 
รูปแบบ DEP  

การ
จัดเก็บ
สินค้า 

warehouse layout 
ปกต ิ ภัยพิบัติรุนแรงปานกลาง ภัยพิบัติรุนแรง 

สินค้า 
จ านวน
(พาเลท) 

สินค้า 
จ านวน
(พาเลท) 

สินค้า 
จ านวน
(พาเลท) 

โซน 
1 

    3) ปลาราดพริก 
8) เครื่องดืม่ 
  ช๊อกโกแลต 3 in 1 
10) โลช่ันกันยุง 
11) ไฟแช็ก 
14) ถุงขยะด าใหญ ่

4 
6 
 
1 
1 
2 

โซน 
2 

6) น้ าพริก 
10) โลช่ันกันยุง 
11) ไฟแช็ก 
13) เทียนไข 
15) ถุงขยะด าเล็ก 

2 
1 
1 
1 
1 

7) ไข่พะโล้ไสไ้ก่ 
8) เครื่องดืม่ 
  ช๊อกโกแลต 3 in 1 
9) ข้าวสาร 5 กก. 
10) โลช่ันกันยุง 
11) ไฟแช็ก 
13) เทียนไข 
14) ถุงขยะด าใหญ ่
15) ถุงขยะด าเล็ก 

1 
4 
 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

1) มาม่า 
9) ข้าวสาร 5 กก. 
12) กระบอกไฟฉาย 
     พร้อมถ่าน 
13) เทียนไข 
15) ถุงขยะด าเล็ก 

1 
6 
5 
 
1 
1 

โซน 
3 

5) ข้าวหอมมะล ิ  
    กระป๋อง 
7) ไข่พะโล้ไสไ้ก่ 
8) เครื่องดืม่ 
  ช๊อกโกแลต 3 in 1 
9) ข้าวสาร 5 กก. 
12) กระบอกไฟฉาย 
     พร้อมถ่าน 

3 
 
2 
3 
 
3 
 
3 

2) ปลากระป๋อง 
3) ปลาราดพริก 
4) ผักกาดดอง 
7) ไข่พะโล้ไสไ้ก่ 
 

4 
5 
4 
1 

1) มาม่า 
 

14 

โซน 
4 

1) มาม่า 
4) ผักกาดดอง 
5) ข้าวหอมมะล ิ  
    กระป๋อง 

9 
3 
1 
 

1) มาม่า 
2) ปลากระป๋อง 
 

13 
1 

1) มาม่า 
 

14 
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การ
จัดเก็บ
สินค้า 

warehouse layout 

ปกต ิ ภัยพิบัติรุนแรงปานกลาง ภัยพิบัติรุนแรง 

สินค้า 
จ านวน
(พาเลท) สินค้า 

จ านวน
(พาเลท) สินค้า 

จ านวน
(พาเลท) 

14) ถุงขยะด าใหญ ่ 1 

โซน 
5 

  5) ข้าวหอมมะล ิ  
    กระป๋อง 
6) น้ าพริก 
 

6 
 
2 

1) มาม่า 
5) ข้าวหอมมะล ิ  
    กระป๋อง 
7) ไข่พะโล้ไสไ้ก่ 

2 
9 
 
3 

โซน 
6 

    2) ปลากระป๋อง 
3) ปลาราดพริก 

8 
4 

โซน 
7 

1) มาม่า 
2) ปลากระป๋อง 
3) ปลาราดพริก 

6 
3 
3 

1) มาม่า 
12) กระบอกไฟฉาย 
     พร้อมถ่าน 

9 
3 

1) มาม่า 
4) ผักกาดดอง 
6) น้ าพริก 

4 
6 
2 

โซน 
8 

      

 

 การเปรียบเทียบผลที่ได้ระหว่างวิธี Deterministic กับแบบจ าลอง Stochastic 

Program รูปแบบ Deterministic Equivalent Program (DEP) 

 Value of the Stochastic Solution (VSS) เป็นค่าที่ แสดงถึ งมูลค่าของค่าค าตอบ 

Stochastic โดยมีผลการค านวณ ดังนี้ 

 -  น าค่าความต้องการและพ้ืนที่ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันมารวมกันให้เหลือเพียง

 สถานการณ์เดียวโดยเฉลี่ยด้วยค่าน้ าหนักความน่าจะเป็น  

 -  น าสถานการณ์รวมนี้ไปแก้ปัญหาด้วยแบบจ าลองรูปแบบ Deterministic เพ่ือหาผลเฉลย

 ใน stage 1  

 -  น าผลเฉลยใน stage ที่  1 ไปใช้ในแบบจ าลอง Stochastic รูปแบบ Deterministic 

 Equivalent Program (DEP) แล้วหาผลเฉลยใน stage 2 ปรากฏว่าผลที่ได้ infeasible 
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 จากผลการค านวณได้ค่า VSS เป็น infeasible เนืองจากการค านวณดังกล่าวได้มีการน าเอา

สถานการณ์มารวมกันและใช้การแก้ปัญหารูปแบบ deterministic เพ่ือหาค่าค าตอบใน stage 1 เมื่อ

ค่าค าตอบนี้มาประเมินด้วยสถานการณ์ทั้งหมด พบว่าค่าค าตอบที่ได้เป็น infeasible จึงไม่สามารถ

ประเมินมูลค่าของค่าค าตอบแบบ stochastic ได้  อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหา

รูปแบบ stochastic ที่ค านึงถึงสถานการณ์หลายรูปแบบพร้อมกันมีความยีดหยุ่นในการหาค่าค าตอบ

มากกว่า 

 Expected Value of Perfect Information (EVPI) เป็นค่าที่แสดงถึงมูลค่าคาดการณ์

หากรู้ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ รู้ว่าเหตุการณ์ไหนจะเกิด โดยมีผลการค านวณ ดังนี้ 

 EVPI  = 22,989.40 – ((3,757.70x0.167) + (5,540.20x0.583)+(28,699.40x0.250)) 

  = 22,989.40 –11,032.33 = 11,957.07 บาทต่อเดือน 

 จากผลการค านวณได้ค่า  EVPI เท่ากับ 11,957.07 บาทต่อเดือนสามารถแสดงได้ว่า หาก

ต้องการรู้ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 11,957.07 บาทต่อเดือนเพ่ือทราบ

ข้อมูลดังกล่าว 

 จากการศึกษาทั้งสองวิธี พบว่า วิธี Deterministic ได้ให้ค่าค าตอบที่ดีที่สุดส าหรับแต่ละ

สถานการณ์เป็น 3 ค าตอบ การจะเลือกใช้สถานการณ์ใด จะต้องรู้ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นแต่รูปแบบ 

stochastic เป็นแบบจ าลองที่ให้ค่าค าตอบเพียงค าตอบเดียวแต่มีการเตรียมพ้ืนที่ส าหรับทุก

สถานการณ์  

 นอกจากนี้ยังพบว่าหากใช้วิธีการ Stochastic ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของค่าความน่าจะเป็นนี่

น ามาใช้ในการวิเคราะห์ เนื่องจากภัยพิบัติในระดับรุนแรงมากยังมีอัตราการเกิดขึ้นน้อยมาก การ

คาดคะเนโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวอาจยังไม่สะท้อนภาพได้ดีเท่าที่ควร และอีกประเด็นที่ส าคัญที่ได้การ

ผลการวิจัยยังพบว่าจากการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จัดเก็บสินค้าส าหรับแต่ละ

สถานการณ์ในการปฏิบัติงานจริงจากท าให้งานเกิดความยากล าบากมากขึ้น  

 จากปัญหาการใช้แบบจ าลองดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลองชึ้นใหม่ เพ่ือ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยให้แบบจ าลองส าหรับสถานการณ์ปกติ และภัยพิบัติรุนแรงปานกลาง



 

 

83 

ที่สามารถใช้พ้ืนที่คลังสินค้าในปัจจุบันที่มีพ้ืนที่เพียง 150 ตร.ม.รองรับได้เพียงพอเป็นหลัก หากมีการ

เกิดภัยพิบัติเพ่ิมเติมจะมีการพิจารณาพ้ืนที่เพ่ิมโดยใช้สินค้าต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นมา มีการจัดเก็บโดย

คลังสินค้าที่อาจท าการเช่าเป็นครั้งคราวเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรง และพ้ืนที่จัดเก็บสินค้า

ดังกล่าวต้องมีสินค้าครบทุกประเภทของสินค้าเพ่ือให้สามารถส่งไปยังผู้ประสบภัยได้ทันทีโดยไม่ต้อง

ปฏิบัติงานร่วมกับคลังสินค้าหลัก สามารถปฏิบัติงานคลังสินค้าแยกจากกัน แต่ให้ความส าคัญกับเวลา

ในการตอบสนองได้ทันต่อสถานการณ ์

 แนวคิดดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปความต้องการพื้นที่คลังสินค้า ส าหรับจัดวางสินค้าให้

ทั้งสองคลังสินค้าสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งแสดงปริมาณสินค้าคงคลังที่จัดเก็บใน

สถานการณ์ปกติ และสถานการณ์รุนแรงปานกลาง ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.16 ปริมาณสินค้าคงคลังและขนาดพ้ืนที่ที่จัดเก็บในสถานการณ์ปกติ และรุนแรงปานกลาง 

ที่ รายการ 

ปริมาณสินค้าคงคลัง (พาเลท) 

คลังสินค้าอังรีดูนังต์ 

สถานการณ์ปกต ิ สถานการณ์รุนแรงปานกลาง 

1 บะหมี่ 15 22 

2 ปลากระป๋อง 3 5 
3 ปลาราดพริก 3 5 

4 ผักกาดดอง 3 4 

5 ข้าวหอมมะลิกระป๋อง 4 6 
6 น้ าพริก 2 2 

7 ไข่พะโล้ไส้ไก่ 2 2 

8 เครื่องดื่มช๊อกโกแลต 3in 1 3 4 
9 ข้าวสาร 5 กก. 3 4 

10 โลชั่นกันยุง 1 1 

11 ไฟแช็ก 1 1 
12 กระบอกไฟฉายพร้อมถ่าน 3 3 

13 เทียนไข 1 1 
14 ถุงขยะด าใหญ่ 1 1 
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ที่ รายการ 

ปริมาณสินค้าคงคลัง (พาเลท) 

คลังสินค้าอังรีดูนังต์ 

สถานการณ์ปกต ิ สถานการณ์รุนแรงปานกลาง 

15 ถุงขยะด าเล็ก 1 1 

 

คลังสินค้า สถานการณ์ 
สินค้า 

คงคลังทั งหมด 
(พาเลท) 

ขนาดพาเลท 
(ตร.ม.) 

ขนาด 
aisle 

พื นที่ที่ต้องการ
ขั นต่ า 
(ตร.ม.) 

อังรีดูนังต์ 
ปกติ 46 

1.2 1/0.5 
110.4 

รุนแรงปานกลาง 62 148.8 

 

 สถานการณ์ปกติ และภัยพิบัติปานกลาง ทั้งสองสถานการณ์มีปริมาณสินค้าคงคลังที่ไม่
แตกต่างกันมาก ทั้งที่ปริมาณสินค้าผ่านคลังต่อเดือนมีการเพ่ิมขึ้นจาก 5,000 ชุดเป็น 15,000 ชุด 
เนื่องจากรอบการส่งสินค้าของ supplier มีความถี่ไม่เท่ากัน จึงท าให้การใช้พ้ืนที่มีความแตกต่างกัน 
โดยสถานการณ์ปกติ supplier จะส่งสินค้าเดือนละ 2 ครั้ง แต่ะสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงปานกลาง
จะส่งสินค้าเดือนละ 4 ครั้ง นอกจากนี้จากข้อมูลการหาขนาดคลังสินค้าขั้นต่ าเพ่ือรองรับสถานการณ์
ดังกล่าวยังพบว่า หากมีขนาดพาเลท 1.2 ตร.ม.ต่อพาเลท และมีขนาดของ aisle ที่ 50% ของพ้ืนที่
วางสินค้า พ้ืนที่ขั้นต่ าที่ต้องการจะมีขนาดไม่เกิน 150 ตร.ม. ซึ่งหมายความว่าคลังสินค้าอังรีดูนังต์จะ
สามารถรองรับสถานการณ์ทั้งสองได้โดยไม่ต้องมีการพิจารณาคลังอ่ืนเพ่ิมเติม 

 ในสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงมากคลังอังรีดูนังต์เพียงแห่งเดียวอาจไม่สามารถรองรับปริมาณ
สินค้าคงคลังที่เพ่ิมข้ึนได้เพียงพอ จึงต้องมีการด าเนินการร่วมกับคลังเช่าเพ่ิมเติม โดยมีเงื่อนไขว่าคลัง
เช่าจะต้องมีสินค้าครบทุกชนิดเพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมแพ็คถุงธารน้ าใจหรือสามารถส่งสินค้า
ตรงไปยังผู้ประสบภัยได้ทันที ซึ่งจากเง่ือนไขสามารถแสดงดังตาราง  
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ตารางท่ี 4.17 ปริมาณสินค้าคงคลังและขนาดพ้ืนที่ที่จัดเก็บในสถานการณ์รุนแรงมาก 

ที่ รายการ 

ปริมาณสินค้าคงคลัง (พาเลท) 

คลังสินค้าอังรีดูนังต์ คลังเช่าเพิ่มเติม 

สถานการณ์รุนแรงมาก สถานการณ์รุนแรงมาก 

1 บะหมี่ 22 13 

2 ปลากระป๋อง 5 3 
3 ปลาราดพริก 5 3 

4 ผักกาดดอง 4 3 

5 ข้าวหอมมะลิกระป๋อง 6 4 
6 น้ าพริก 1 1 

7 ไข่พะโล้ไส้ไก่ 2 2 

8 เครื่องดื่มช๊อกโกแลต 3in 1 4 3 
9 ข้าวสาร 5 กก. 4 3 

10 โลชั่นกันยุง 1 1 

11 ไฟแช็ก 1 1 
12 กระบอกไฟฉายพร้อมถ่าน 4 2 

13 เทียนไข 1 1 
14 ถุงขยะด าใหญ่ 1 1 

15 ถุงขยะด าเล็ก 1 1 
 

คลังสินค้า สถานการณ์ 
สินค้า 

คงคลังทั งหมด 
(พาเลท) 

ขนาดพาเลท 
(ตร.ม.) 

ขนาด 
aisle 

พื นที่ที่ต้องการขั นต่ า 
(ตร.ม.) 

อังรีดูนังต์ รุนแรงมาก 62 
1.2 1/0.5 

148.8 

คลังเช่า รุนแรงมาก *42 100.8 
*ตัวเลขเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเง่ือนไขการจัดการคลังต้องการให้คลังทั้งสองแห่งมีสินค้าทุกประเภทสามารถปฏบิัติงานโดยเปน็อิสระ 

 จากปริมาณของพาเลทที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละสถานการณ์น าไปสู่การออกแบบพ้ืนที่ที่ต้องการ
ภายใต้การด าเนินงานที่เป็นอิสระจากกันของคลังสินค้าทั้งสองแห่ง ของคลังสินค้าอังรีดูนังต์และคลัง
เช่าส าหรับเก็บสินค้าเพ่ิมเติม โดยอาจเป็นคลังที่เช่าเป็นครั้งคราวเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
รุนแรง พบว่าหาก supplier มีความสามารถในการส่งสินค้าทุกๆ  2 วัน จะต้องใช้พ้ืนที่คลังสินค้าอังรี
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ดูนังต์ ขั้นต่ า 148.8 ตร.ม. และจะต้องหาพ้ืนที่จัดเก็บสินค้าเพ่ิมเติม 42 พาเลท หรือความต้องการ
พ้ืนที่อย่างน้อย 100.8 ตร.ม. พ้ืนที่เพ่ิมเติมดังกล่าวทางส านักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยพิทักษ์ 
สภากาชาดไทย อาจท าการหาพ้ืนที่เพ่ิมเติมเป็นครั้งคราวเพ่ือรองรับการจัดเก็บสินค้าในสถานการณ์
ดังกล่าว 

 พ้ืนที่ความต้องการดังกล่าวน าไปสู่การออกแบบพ้ืนที่คลังสินค้าเพ่ือน ามาพิจารณาให้
เหมาะสมในการด าเนินงาน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 1) คลังสินค้าอังรีดูนังต์และคลังเช่ามีการปฏิบัติงานจัดเก็บสินค้าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยเป็นอิสระจากกัน 

 2) คลังสินค้าอังรีดูนังต์สามารถเพ่ิมการจัดเก็บสินค้าโดยการวางสินค้าเป็น stack ได้ 2 ชั้น 
เนื่องจากติดเงื่อนไขเรื่องความสูงของอาคารที่มีเพียง 3 เมตร และการจัดเก็บเป็น stack 2 ชั้นต้องใช้ 
forklift ในการเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งปัจจุบันมีการวางสินค้าเป็น stack เพียงชั้นเดียวและใช้ handlift 
ในการปฏิบัติงาน 

เงื่อนไขดังกล่าวสามารถออกแบบพ้ืนที่จัดเก็บสินค้าทั้งสองคลังเป็นอิสระจากกัน และให้มีพ้ืนที่ส าหรับ
การปฏิบัติงานในคลังได้อย่างสะดวก ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.12 ผังคลังสินค้า 
 

คลังสินค้าปัจจุบัน 

คลังเช่า 
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 จากรูปพิจารณาการใช้คลังสินค้าเดิม และคลังเช่า โดยมีการวางแบบกองบนพื้นไม่เกิน 2 ชั้น 
จากรูป สามารถวัดระยะทางโดยประมาณจากโซนสินค้าถึงจุดส่งสินค้าได้ ดังนี้  

 ส าหรับคลังสินค้าปัจจุบัน โซน 1 ระยะ 13.4 เมตร, โซน 2 ระยะ 12.2 เมตร, โซน 3 ระยะ 
11.0 เมตร, โซน 4 ระยะ 9.8 เมตร, โซน 5 ระยะ 8.6 เมตร, โซน 6 ระยะ 8.6 เมตร, โซน 7 ระยะ 
9.8 เมตร, โซน 8 ระยะ 11.0 เมตร, โซน 9 ระยะ 12.2 เมตร และ โซน 10 ระยะ 13.4 เมตร 

 ส าหรับคลังเช่า โซน 1 ระยะ 12.0 เมตร, โซน 2 ระยะ 10.8 เมตร, โซน 3 ระยะ 9.6 เมตร, 
โซน 4 ระยะ 8.4 เมตร, โซน 5 ระยะ 8.4 เมตร, โซน 6 ระยะ 9.6 เมตร, โซน 7 ระยะ 10.8 เมตร 
และโซน 8 ระยะ 12.0 เมตร 

 จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวไปแก้ปัญหาด้วยวิธี Deterministic กับพ้ืนที่คลังปัจจุบัน เมื่อได้
ค าตอบในขั้นสถานการณ์ปกติ จะท าการน าพ้ืนที่ว่างที่เหลือไปพิจารณาจัดเก็บสินค้าส่วนต่างที่เพ่ิมข้ึน
ของสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงปานกลาง และในสถานการภัยพิบัติรุนแรงมากจะมีการพิจารณาการ
ใช้พื้นที่คลังปัจจุบันเป็นส าคัญ โดยอ้างอิงรูปแบบการจัดเก็บเช่นเดียวกับภัยพิบัติรุนแรงปานกลาง 
เมื่อมีสินคา้ส่วนต่างที่ไม่มีพ้ืนที่จัดเก็บได้เพียงพอจึงจะน าสินค้าดังกล่าวไปจัดเก็บยังคลังเช่าเพ่ิมเติม 
ดังสมการที่ (15) – (22) ในบทที่ 3 

ตารางท่ี 4.18 รายละเอียดของพารามิเตอร์ของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของสินค้าอุปโภค
บริโภค 
พารามิเตอร์ รายละเอียด 

การแก้ปัญหาด้วยวิธี Deterministic 
𝑙𝑖𝑘 ระยะทางสามารถค านวณได้จากการออกแบบผังคลังสินค้า พิจารณาจากรูป 4.12 

แล้วน ามาคูณ 2 แสดงการเดินเข้าออก 
𝑓𝑖 น าปริมาณสินค้าผ่านคลังต่อเดือนในรูปแบบพาเลท คูณ picking factor ในที่นี้

ก าหนดให้มีค่า 1.4 แล้วน าค าตอบที่ได้ไปหารปริมาณสินค้าคงคลังในรูปแบบพาเลท 
𝑎𝑘𝑠 ค่าใช้จ่ายในการเปิดโซนส าหรับคลังเก่า ค านวณจากค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์  833 

บาทต่อเดือนต่อโซน ส าหรับคลังเช่าค านวณจากพ้ืนที่ตารางเมตรละ 500 บาท 
𝑐𝑖 ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้า 0.30 บาทต่อเมตร 
𝑝𝑠 ความน่าจะเป็นในการเกิดสถานการณ์ สถานการณ์ 𝑠 > 0 
𝑑𝑖𝑠 ปริมาณความต้องการสินค้าเป็นพาเลท  
𝑚𝑖𝑘 ขนาดของพาเลทเท่ากับ 1.2 ตารางเมตร 
𝑣𝑘 ขนาดความจุขึ้นกับการออกแบบผังคลังสินค้า  
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 ผลเฉลยที่ได้จากการแก้ปัญหาด้วยวิธี Deterministic เมื่อวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์สามารถแสดงผลได้ดังตารางนี้ 

 

ตารางท่ี 4.19 การวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธี Deterministic  

ประเด็นการศึกษา 
ปกต ิ ภัยพิบัติรุนแรงปานกลาง ภัยพิบัติรุนแรงมาก 

คลังเก่า คลังเช่า คลังเก่า คลังเช่า คลังเก่า คลังเช่า 
ค่าใช้จ่ายของการ
จัดเก็บสินค้า (บาท) 

3,994.10 5,517.5 73,136.13 

ประสิทธิภาพใน
การใช้พื้นท่ี 
(Utilization) 

      

คลังสินค้าปัจจุบัน 36.80%  49.60%  49.60% 43.08% 
โซนจัดเก็บสินค้า  65.71%  88.57%  88.57% 75.00% 

- โซน 1 0.00%  85.71%  85.71% 0.00% 

- โซน 2 57.14%  100.00%  100.00% 100.00% 

- โซน 3 100.00%  100.00%  100.00% 100.00% 

- โซน 4 100.00%  100.00%  100.00% 100.00% 

- โซน 5 100.00%  100.00%  100.00% 100.00% 

- โซน 6 100.00%  100.00%  100.00% 100.00% 

- โซน 7 100.00%  100.00%  100.00% 100.00% 

- โซน 8 100.00%  100.00%  100.00% 0.00% 

- โซน 9 0.00%  100.00%  100.00%  

- โซน 10 0.00%  0.00%  0.00%  

 

 ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ แสดงปริมาณสินค้าที่ควรจัดเก็บในแต่ละ
โซนดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.20 ปริมาณสินค้าที่จัดเก็บในแต่ละโซน ด้วยวิธี Deterministic ส าหรับคลังสินค้าปัจจุบัน 

การ
จัดเก็บ
สินค้า 

warehouse layout 
ปกต ิ ภัยพิบัติรุนแรงปานกลาง ภัยพิบัติรุนแรง 

สินค้า 
จ านวน
(พาเลท) 

สินค้า 
จ านวน
(พาเลท) 

สินค้า 
จ านวน
(พาเลท) 

โซน 
1 

  3) ปลาราดพริก 
5) ข้าวหอมมะล ิ  
    กระป๋อง 
8) เครื่องดืม่ 
  ช๊อกโกแลต 3 in 1 
9) ข้าวสาร 5 กก. 

2 
2 
 
1 
 
1 

3) ปลาราดพริก 
5) ข้าวหอมมะล ิ  
    กระป๋อง 
8) เครื่องดืม่ 
  ช๊อกโกแลต 3 in 1 
9) ข้าวสาร 5 กก. 

2 
2 
 
1 
 
1 

โซน 
2 

6) น้ าพริก 
10) โลช่ันกันยุง 
11) ไฟแช็ก 
 

2 
1 
1 

6) น้ าพริก 
10) โลช่ันกันยุง 
11) ไฟแช็ก 
1) มาม่า 
2) ปลากระป๋อง 

2 
1 
1 
1 
2 

6) น้ าพริก 
10) โลช่ันกันยุง 
11) ไฟแช็ก 
1) มาม่า 
2) ปลากระป๋อง 

2 
1 
1 
1 
2 

โซน 
3 

7) ไข่พะโล้ไสไ้ก่ 
12) กระบอกไฟฉาย 
     พร้อมถ่าน 
13) เทียนไข 
14) ถุงขยะด าใหญ ่

2 
3 
 
1 
1 

7) ไข่พะโล้ไสไ้ก่ 
12) กระบอกไฟฉาย 
     พร้อมถ่าน 
13) เทียนไข 
14) ถุงขยะด าใหญ ่

2 
3 
 
1 
1 

7) ไข่พะโล้ไสไ้ก่ 
12) กระบอกไฟฉาย 
     พร้อมถ่าน 
13) เทียนไข 
14) ถุงขยะด าใหญ ่

2 
3 
 
1 
1 

โซน 
4 

4) ผักกาดดอง 
5) ข้าวหอมมะล ิ  
    กระป๋อง 

3 
4 

4) ผักกาดดอง 
5) ข้าวหอมมะล ิ  
    กระป๋อง 

3 
4 

4) ผักกาดดอง 
5) ข้าวหอมมะล ิ  
    กระป๋อง 

3 
4 

โซน 
5 

1) มาม่า 
2) ปลากระป๋อง 
3) ปลาราดพริก 

1 
3 
3 

1) มาม่า 
2) ปลากระป๋อง 
3) ปลาราดพริก 

1 
3 
3 

1) มาม่า 
2) ปลากระป๋อง 
3) ปลาราดพริก 

1 
3 
3 

โซน 
6 

1) มาม่า 7 1) มาม่า 7 1) มาม่า 7 

โซน 
7 

1) มาม่า 7 1) มาม่า 7 1) มาม่า 7 

โซน 
8 

8) เครื่องดืม่ 
  ช๊อกโกแลต 3 in 1 
9) ข้าวสาร 5 กก. 
15) ถุงขยะด าเล็ก 

3 
 
3 
1 

8) เครื่องดืม่ 
  ช๊อกโกแลต 3 in 1 
9) ข้าวสาร 5 กก. 
15) ถุงขยะด าเล็ก 

3 
 
3 
1 

8) เครื่องดืม่ 
  ช๊อกโกแลต 3 in 1 
9) ข้าวสาร 5 กก. 
15) ถุงขยะด าเล็ก 

3 
 
3 
1 
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การ
จัดเก็บ
สินค้า 

warehouse layout 

ปกต ิ ภัยพิบัติรุนแรงปานกลาง ภัยพิบัติรุนแรง 

สินค้า 
จ านวน
(พาเลท) สินค้า 

จ านวน
(พาเลท) สินค้า 

จ านวน
(พาเลท) 

โซน 
9 

  1) มาม่า 
4) ผักกาดดอง 

6 
1 

1) มาม่า 
4) ผักกาดดอง 

6 
1 

โซน 
10 

      

 

 
ตารางท่ี 4.21 ปริมาณสินค้าที่ควรจัดเก็บในแต่ละโซน ด้วยวิธี Deterministic ส าหรับคลังสินค้าเช่า 

การจัดเก็บ
สินค้า 

warehouse layout 
ภัยพิบัติรุนแรง 

สินค้า จ านวน(พาเลท) 

โซน 1   
โซน 2 7) ไข่พะโลไ้สไ้ก ่

8) เครื่องดื่มช๊อกโกแลต 3 in 1 
9) ข้าวสาร 5 กก. 
14) ถุงขยะด าใหญ่ 

2 
3 
1 
1 

โซน 3 2) ปลากระป๋อง 
4) ผักกาดดอง 
5) ข้าวหอมมะลิกระป๋อง 

2 
3 
2 

โซน 4 1) มาม่า 
2) ปลากระป๋อง 

6 
1 

โซน 5 1) มาม่า 7 
โซน 6 3) ปลาราดพริก 

5) ข้าวหอมมะลิกระป๋อง 
12) กระบอกไฟฉายพร้อมถ่าน 

3 
2 
2 

โซน 7 6) น้ าพริก 
9) ข้าวสาร 5 กก. 
10) โลชั่นกนัยุง 
11) ไฟแช็ก 

1 
2 
1 
1 
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การจัดเก็บ
สินค้า 

warehouse layout 
ภัยพิบัติรุนแรง 

สินค้า จ านวน(พาเลท) 

13) เทียนไข 
15) ถุงขยะด าเล็ก 

1 
1 

โซน 8   

 

 จากตารางที่ 4.19-4.21 จะแสดงการจัดเก็บสินค้าในส าหรับการรองรับสถานการณ์ต่างๆ 
โดยใช้พื้นฐานการด าเนินงานจาก สถานการณ์ปกติ เพ่ิมสินค้าในพื้นที่ว่างส าหรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
รุนแรงปานกลาง แต่พ้ืนที่ดังกล่าวที่เหลือค่อนข้างจ ากัด หากต้องการเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับภัยพิบัติรุนแรง
มาก ประกอบกับเงื่อนไขการพิจารณาเพ่ิมเติมหากต้องเช่าพ้ืนที่เพ่ิม คลังที่เพ่ิมจะสามารถท างานได้
อย่างอิสระ จึงได้น าสินค้าที่เพ่ิมส าหรับภัยพิบัติรุนแรงมากจัดสรรในคลังที่เช่าเพิ่ม 



 

 

บทที่ 5 
สรุปและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในอนาคต 

5.1  สรุป 

 การจัดสรรพ้ืนที่คลังสินค้าส าหรับการปฏิบัติการภัยพิบัติ กรณีศึกษา สภากาชาดไทย เป็น
ปัญหาที่ให้ความส าคัญกับการออกแบบพ้ืนที่คลังสินค้าเพ่ือให้รองรับต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่
แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเกิดภัยพิบัติ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ
สร้างเครื่องมือในการตัดสินใจในการวางแผนขนาดคลังสินค้าภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การเลือก
ต าแหน่งและหารูปแบบผังการจัดเก็บสินค้าที่ท าให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการคลังสินค้าเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยโดยพิจารณาถึงสถานการณ์ เงื่อนไข และ
ข้อจ ากัดในการจัดการคลังสินค้าต่างๆ คือ ความจุ (Capacity) ความต้องการ (Demand) ประเภท
ของผลิตภัณฑ์ (Commodity) กระบวนการวิจัยประกอบไปด้วย 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) จากข้อมูลภัยพิบัติเพ่ือพิจารณาระดับการ
รองรับภัยพิบัติในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยอาศัยข้อมูล ลักษณะประเภทภัยพิบัติในประเทศไทย, 
ข้อมูลการเกิดภัยพิบัติ EM-DAT, ข้อมูล Throughput ถุงธารน้ าใจของอังรีดูนังต์ และข้อมูลการส่ง
สินค้าให้ผู้ประสบภัย มาพิจารณาร่วมกัน ท าให้ได้เห็นรูปแบบสถานการณ์ของการเกิดภัยพิบัติใน
ประเทศไทยที่ควรให้ความส าคัญ และส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างเมื่อเกิดภัยพิบัติดังกล่าว ได้แก่ 
การเกิดอุทกภัย เมื่อวิเคราะห์ปริมาณสินค้าผ่านคลังร่วมกับความสามารถในการส่งของ supplier ท า
ให้ผู้วิจัยมีแนวคิดในการวิเคราะห์ปริมาณสินค้าคงคลังเพ่ือให้รองรับต่อสถานการณ์ต่าง ๆ โดยแบ่งได้
ดังนี้ สถานการณ์ปกติ ปริมาณสินค้าคงคลัง 2,500 ชุด, สถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงปานกลาง 3,750 
ชุด และภัยพิบัติรุนแรงมาก 90,000 ชุด 
 การหาขนาดพ้ืนที่คลังสินค้าภายในและขนาดพ้ืนที่ชั่วคราวที่เหมาะสมด้วยวิธีการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย (Cost Analysis) เมื่อน าปริมาณสินค้าคงคลังมาวิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่ต้องการ โดยพิจารณา
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย ได้แก่ ค่าก่อสร้าง ค่าที่ดิน ค่าด าเนินการ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ จะ
พบว่าการด าเนินการโดยใช้คลังสินค้าเดิมที่มีพ้ืนที่ 150 ตร.ม.สามารถที่จะรองรับการเกิดภัยพิบัติใน
ระดับปกติ ระดับรุนแรงปานกลางได้ แต่หากมีภัยพิบัติระดับรุนแรงมากและไม่ได้เกิดขึ้นสม่ าเสมอ 
การเช่าคลังเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่จะเป็นวิธีที่ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมน้อยที่สุด 
 การวิเคราะห์การจัดสรรพ้ืนที่ในการวางสินค้าด้วยวิธีการวิจัยด าเนินงาน (Operations 
Research) ด้วยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) ในการหาผลเฉลย 
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(Solution) เพ่ือให้ได้พ้ืนที่จัดเก็บในคลังสินค้าที่เหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการคลังสินค้า
ที่น้อยที่สุด 
 ภายหลังจากผู้วิจัยได้ท าการหาปริมาณสินค้าคงคลัง เพ่ือก าหนดขนาดคลังสินค้าที่เหมาะสม 
และจึงได้ออกออกแบบผังจัดเก็บสินค้า จากนั้นจึงพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือจัดสรรพื้นที่
คลังสินค้าโดยมี 2 วิธีการ คือ 

1) สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ส าหรับการวิเคราะห์การจัดสรรคลังสินค้า ในรูปแบบ 

   Deterministic ของสถานการณ์ต่าง ๆ โดยจะแยกพิจารณาทีละสถานการณ์  

2) สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ส าหรับการวิเคราะห์ Stochastic Program รูปแบบ 

Deterministic Equivalent Program (DEP) เ ป็ น แบบจ า ล อ งที่ จ ะ พิ จ า รณาทุ ก

สถานการณ์พร้อมกัน โดยมีการพิจารณาเป็น 2 ขั้นตอน ส าหรับการจัดสรรพ้ืนที่

คลังสินค้า โดยขั้นตอนแรก จะพิจารณาการเปิดโซนจัดเก็บสินค้า เพ่ือให้สามารถรองรับ

ทุก ๆ สถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนได้ ขั้นตอนที่สองคือการพิจารณาเพ่ือจัดสรรสินค้าภายใน

คลัง ภายหลังจากการรู้ว่าสถานการณ์ใดจะเกิดขึ้น เทคนิควิธีการนี้จะสามารถท าให้

แบบจ าลองสามารถรองรับต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

 ด้วยสมการเป้าหมายในการแก้ปัญหาเพือหาค่าคาดหวังที่ดีที่สุด (Expected Value) ของ
ค่าใช้จ่ายของการจัดเก็บและส่งออกสินค้าสินค้าต่อเดือนที่น้อยที่สุด ผลจากการใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ดังกล่าวพบว่าแบบจ าลองรูปแบบสโตคาสติคสามารถให้ค่าค าตอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์หลายๆ แบบ  ผลที่ได้จากแบบจ าลองแบบนี้มีค่าความคาดหวังของมูลค่าของข้อมูล
สมบูรณ์ (Expected Value of Perfect Information) เท่ากับ 26.79% 
 แต่ทั้งนี้พบว่าหากใช้วิธีการ Stochastic ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของค่าความน่าจะเป็นที่
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ เนื่องจากภัยพิบัติในระดับรุนแรงมากยังมีอัตราการเกิดขึ้นน้อยมาก การ
คาดคะเนโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวอาจยังไม่สะท้อนภาพได้ดีเท่าที่ควร และอีกประเด็นที่ส าคัญที่ได้การ
ผลการวิจัยยังพบว่าจากการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จัดเก็บสินค้าส าหรับแต่ละ
สถานการณ์ในการปฏิบัติงานจริงจากท าให้งานเกิดความยากล าบากมากข้ึน จึงได้มีการพัฒนารูปแบบ
การวิเคราะห์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ภายใต้การวิธี Deterministic โดยให้การจัดสินค้าแต่ละ
รูปแบบมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน จะเปลี่ยนแปลงเพียงสินค้าที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละสถานการณ์เท่านั้น 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการด าเนินงานคลังสินค้ามากยิ่งขึ้น  
 การวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น เป็นการพิจารณาความสามารถในการตอบสนองของคลังสินค้า
ต่อสถานการณ์ภัยพิบัติ ทั้งในส่วนของการประมาณความต้องการในการบรรเทาทุกข์ การหาพ้ืนที่
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คลังสินค้า ตลอดจนการจัดสรรพ้ืนที่จัดเก็บสินค้า ทั้งนี้หากจะมีการน าวิธีการนี้ไปใช้จริง ควรจะต้อง
ศึกษารูปแบบการด าเนินการคลังอย่างละเอียดร่วมด้วย เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 

 การวิจัยนี้มีปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญในเรื่องของข้อมูล เนื่องด้วยส านักงานบรรเทาทุกข์
ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาไทย ไม่ค่อยมีการจัดเก็บข้อมูล ท าให้ได้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ไม่
ครบถ้วน จึงต้องพยายามหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่เก่ียวข้องมาสนับสนุนการท าวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต 

 งานวิจัยนี้ ยังมีส่วนส าคัญท่ีสามารถพัฒนาเพื่อให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น การที่จะน าผลการศึกษาไป
ใช้จริงนั้นทางผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ข้อมูลปริมาณสินค้าผ่านคลัง (throughput) ควรเก็บข้อมูลให้มีจ านวนมากกว่านี้ เพ่ือเพ่ิม
ความแม่นย าในการวิเคราะห์หาปริมาณสินค้าคงคลังได้แม่นย ามากขึ้น  

2. การวางแผนปริมาณสินค้าคงคลังในการศึกษาวิจัยนี้เป็นการวางแผนรายเดือน เนื่องจาก
ข้อมูลที่มีเป็นแบบรายเดือน หากต้องการค าตอบเพ่ือใช้ปฏิบัติงานจริงอาจจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลความ
ต้องการสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นรายวัน 

3. ในการออกแบบผังคลังสินค้า มีตัวแปรหลายตัวที่เป็นตัวแปรสมมติ ในการน าไปใช้จริงควร
วิเคราะห์ตัวแปรเหล่านั้นอย่างละเอียด เพ่ือความถูกต้องในการไปใช้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้ดี
ขึ้น 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีข้อเสนอแนะในการน าไปพัฒนาศึกษาวิจัยต่อไป ดังนี้ 
1. ศึกษาความสามารถในการส่งสินค้าไปยังสถานีกาชาดหรือผู้ประสบภัยของ supplier ซึ่ง

ปัจจุบันมีการลดพ้ืนที่คลังที่ใช้ในการจัดเก็บน้ าดื่มให้ supplier ส่งตรง ประเด็นที่น่าสนใจคือ 
supplier สามารถตอบสนองต่อการเกิดภัยพิบัตเิป็นอย่างไร 
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