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บทคัดยอ 
        

 จังหวัดพิษณุโลกไดถูกกําหนดใหเปนจุดเชื่อมทางยุทธศาสตรเพียงจุดเดียวที่สามารถเชื่อมโยง
เสนทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใตและตะวันออก-ตะวันตก เขาดวยกัน โดยประเทศไทยไดกําหนดบทบาทของ
ประเทศในการเปนศูนยกลางของการคมนาคมขนสงของภูมิภาคอาเชียน ภายในป ค.ศ.2006 รัฐบาล
กําหนดใหโลจิสติกสเปนยุทธศาสตรที่ใชในการแขงขันที่ทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง (HUB) ที่เกี่ยวของกับ
การคมนาคมขนสง ศูนยกระจายสินคาของภูมิภาค โดยภาครัฐบาลเล็งเห็นวา หากจะแขงขันในเวทีการคาโลก
จะตองทําใหประเทศไทยมีตนทุนทางโลจิสติกสที่สามารถแขงขันได โดยตนทุนของโลจิสติกสของประเทศไทย
ขณะน้ีมีสัดสวนอยูที่ประมาณ 20% ของ GDP หรือ 1.18 ลานบาท ขณะที่สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุนมีตนทุน
ของโลจิสติกสประมาณ 6 % ของ GDP  

โดยในการออกแบบคลังสินคาในศูนยกระจายสินคาไดพิจารณาถึงกลุมสินคาและอุตสาหกรรมใน
จังหวัด โดย สามารถแยกเปนกลุมสินคาที่จะใหบริการได 3 กลุมหลัก ประกอบดวย กลุมสินคาเกษตร กลุม
สินคาอุตสาหกรรม และกลุมสินคาSMEs/OTOP ในการออกแบบเริ่มตนดวยการกําหนดขอมูลของปริมาณและ
ลักษณะของสินคาที่ใหบริการจัดเก็บ จากนั้นจะตองกําหนดกจิกรรมตางๆที่จะเกิดขึ้นในศูนยกระจายสินคาสินคา
และหาความสัมพันธของแตละกิจกรรม เพ่ือนําไปสรางแผนภูมิแสดงความสัมพันธ (Relationship Diagram) 
แลวจึงคํานวณหาขนาดพื้นที่ที่ตองการและพื้นที่ที่มีอยูจริง เพ่ือสรางแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางพ้ืนที่ 
(Space Relationship Diagram) และนํามาพิจารณาขอกําหนดตางๆ พรอมกับวิเคราะหการไหลของกิจกรรม
ตางๆในศูนยกระจายสินคา เพ่ือนํามาสรางเปนผังการใชประโยชนตอไป 

จากผลการศึกษา สรุปวาศูนยกระจายสินคามพ้ืีนที่ประมาณ  128,000 ตารางเมตร (80 ไร) ซึ่งภายใน
ศูนยกระจายสินคาประกอบดวย คลังสินคาเกษตรเปนอาคารที่มีพ้ืนที่ 9,000 ตารางเมตร คลังสินคาอุตสาหกรรม
และคลังสินคา SMEs/OTOP ต้ังอยูในอาคารเดียวกันมีพ้ืนที่รวม 9,120 ตารางเมตร ภายในแบงพ้ืนที่สําหรับ
สินคาอุตสาหกรรมขนาด 6,720 ตารางเมตร และสินคา OTOP 2,400 ตารางเมตร โดยมีพ้ืนที่การรับและการ
เตรียมจัดสงสินคารวมกันและพ้ืนที่สําหรับใชวางตูคอนเทนเนอรขนาดมาตรฐาน 20 และ 40 ฟุต มีขนาดพื้นที่ 
38,950 ตารางเมตร 
 
1. บทนํา 

 
จากแนวทางการพัฒนาของประเทศและกลุมจังหวัดภาคเหนือ และวัตถุประสงคของทางจังหวัดที่จะ

สงเสริมใหเกิดการลงทุนและขยายตัวดานโลจิสติสกของจังหวัดพิษณุโลก ใหเปนไปตามแผนการพัฒนาของ
จังหวัดในการเปนเมืองบริการและเปนศูนยกลางของส่ีแยกอินโดจีน   จากการศึกษาพบวาการจัดตั้งเพียงศูนย



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 138 - 

กระจายสินคาเพ่ือใหบริการจัดเก็บและกระจายสินคาอยางเดียวนั้น จะเกิดไดก็ตอเมื่อมีความตองการของภาค
ธุรกิจมากพอ  แตเนื่องจากธุรกิจโดยรวมของกลุมจังหวัดภาคเหนือในปจจุบันนั้นมีขนาดเล็กถึงกลางและยังขาด
การรวมมือกัน สวนธุรกิจขนาดใหญนั้นมีหนวยงานในการกระจายสินคาและมีศูนยกระจายสินคาเปนของตนเอง
อยูแลว แสดงดังตารางที่ 1 จํานวนของคลังสินคาเกษตรที่มีอยูเปนจํานวนมากในพื้นที่ 4 จังหวัด   

 
ตารางที่ 1  จํานวนคลังสินคาเกษตรในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

จังหวัด จํานวน รวมเงินลงทุน เงินลงทุนสูงสุด เงินลงทุนต่ําสุด 

พิจิตร 7 
         
136,945,000  

          
72,875,000  

           
3,740,000  

พิษณุโลก 18 
         
114,400,000  

          
25,000,000  

              
750,000  

นครสวรรค 7 
         
110,490,000  

          
30,490,000  

           
3,800,000  

กําแพงเพชร 1 
           
15,200,000  

          
15,200,000  

         
15,200,000  

รวมเงินลงทุน  
         
377,035,000    

 
ดังนั้นทางจังหวัดภาคเหนือควรมีแนวทางในการสงเสริมใหธุรกิจขนาดใหญลดการขนสงวัตถุดิบ และ

สินคาระหวางภูมิภาคดวยรถบรรทุกเปนการขนสงดวยรถไฟใหมากขึ้นเพ่ือการลดตนทุนการกระจายสินคา โดย
การสนับสนุนและจัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานในการขนสงแบบตอเนื่องหลายรูปแบบ เพ่ือชวยลด
ตนทุนในการขนสงใหกับภาคเอกชน  นอกจากนั้นควรสรางความเขมแข็งในธุรกิจขนาดกลางถึงธุรกิจขนาดเล็ก
ใหเติบโตอยางมั่นคงและสามารถแขงขันไดแบบบูรณาการ โดยสงเสริมใหธุรกจิขนาดเล็กถึงกลางใหมีการ
รวมกลุมกัน เพ่ือจัดหาวัตถุดิบรวมกันและลดคาใชจายในการกระจายสินคารวมกัน  สุดทายที่สําคัญเปนอยางยิ่ง
คือการจัดวางแนวทางของการขยายตัวของผังเมืองในอนาคตอยางชัดเจน เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางโลจิ
สติกสของภาคเหนือตอนลางและของภูมิภาค  เพ่ือเปนแนวทางสงเสริมใหภาคเอกชนเขามาลงทุนดานการ
บริการโลจิสติกสในจังหวัดมากขึ้น  สงผลทางออมใหเกิดการสรางโรงงานผลิตที่มีเปาหมายในการผลิตเพ่ือ
สงออก  ถาขาดการวางแผนแมบทที่ดีแลวจะสงผลใหการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกไม
สอดคลองกับการเจริญโตของเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
 
2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 
 ระบบการกระจายสินคาและการขนสงสวนมากจะเปนแบบกระจายศูนย (Diverging) กลาวคือแตละ

หนวยงานจะมีการขนสงสินคาแยกออกจากกัน โดยขนสงจากโรงงาน ผานคลังสินคา ผานผูคาสงจนถึงมือ
ผูบริโภคปลายทาง ซึ่งทําใหคาใชจายในการขนสงสินคาสูงและตนทุนการกระจายสินคาสูงถึง 10-30% ของ
ตนทุนทั้งหมด แตในปจจุบันดวยหลักการของการขนสงแบบรวมศูนย (Converging) ซึ่งจะรวบรวมสินคาจาก
ผูคาสงและผูผลิตไปยังศูนยกลางโลจิสติกสกอนที่กระจายไปใหลูกคาปลายทาง ทําใหคาใชจายในการกระจาย
และการขนสงสินคาลดลงเหลือเพียง 2-5% ของตนทุนทั้งหมด ซึ่งจุดที่ต้ังของจังหวัดพิษณุโลกนั้นเอื้ออํานวย
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และมีศักยภาพที่จะรองรับการเกิดศูนยโลจิสติกสแบบครบวงจรเนื่องจากเปนจังหวัดที่มีภูมิสาสตรที่ต้ังอยูกล่ึง
กลางของประเทศ สามารถรองรับสินคาของแตละภาคไดและกระจายสูภูมิภาคตางๆไดไมวาจะเปนภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคอีสาน และดวยสภาวะน้ํามันมีราคาแพงอยางตอเนื่องในปจจุบันทําใหคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นของ
การขนสงดวยรถบรรทุกจะมีผลกระทบมากกวาการขนสงดวยรถไฟหลายเทาตัว แสดงดังรูปที่ 1  และนอกจากที่
กลาวมา การจัดการโลจิสติกสเฉพาะกลุมหรือการรวมกลุมของธุรกิจ เพ่ือการจัดหาวัตถุดิบและการจัดสงรวมกัน
ก็เปนแนวทางในการลดคาใชจายไดเชนกัน 

 

  
 

การขนสงแบบกระจายศูนย (Diverging) 
 

การขนสงแบบรวมศูนย (Converging) 
 

รูปท่ี 1 ความแตกตางระหวางรูปแบบการขนสงสินคาทั้งสองแบบ 
 
3. การออกแบบผังการใชประโยชนศูนยกระจายสินคา สี่แยกอินโดจีน  จังหวัดพิษณุโลก 
 

จาก “ยุทธศาสตรรวมเพ่ือการพัฒนา กรอ.กลุมจังหวัด” กลุมภาคเหนือ กลุมที่ 3(พิษณุโลก พิจิตร 
เพชรบูรณ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ) นั้นไดพิจารณาถึงกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแขงขันในปจจุบันและ
อนาคต โดยสามารถแยกเปนกลุมสินคาที่จะใหบริการได 3 กลุมหลัก ประกอบดวย กลุมสินคาเกษตร กลุมสินคา
อุตสาหกรรม และกลุมสินคาSMEs/OTOP ซึ่งแตละกลุมสินคามีวิธีการและอุปกรณในการจัดเก็บที่แตกตางกัน
ไปในแตละชนิด ซึ่งแบงเปนชนิดของศูนยกระจายสินคาที่จัดเก็บ โดยในศูนยกระจายสนิคาประกอบดวย
คลังสินคาชนิดตางๆไดดังนี้ 

- คลังสินคาเกษตร  อาทิเชน ขาว  ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง น้ําตาล  เปนตน 
- คลังสินคาอุตสาหกรรม อาทิเชน ชิ้นสวนยานยนต  เครื่องไฟฟา เปนตน 
- คลังสินคา  SMEs/OTOP 
 

3.1 การดําเนินงานของศูนยกระจายสินคา 
หนาที่สําคัญของศูนยกระจายสินคามี 3 ประการ ไดแก  การเคลื่อนยาย การเก็บรักษา  และการถาย

โอนขอมูล แสดงดังรูป 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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รูปท่ี 2 หนาที่และเสนทางการไหลของสินคาในศูนยกระจายสินคา 

 
3.1.1. การเคลื่อนยาย (Movement)  
ประกอบดวยกิจกรรมยอยตางๆ ดังนี้ 
       -  การรับสินคา (Receiving) ประกอบดวยการถายสินคาออกจากพาหนะที่นําสินคาเขา การ

สํารวจความเสียหาย การตรวจนับสินคาเพ่ือเปรียบเทียบกับคําส่ังซื้อและรายงานการขนสงสินคา การปรับปรุง
รายงานสินคาคงคลัง 

       -  การถายโอนสินคา (Transfer) ประกอบดวยการเคลื่อนยายสินคาเขาไปเก็บในศูนยกระจาย
สินคา และการเคลื่อนยายสินคาเพ่ือสงออกไปใหลูกคา 

       -  การเลือกหยิบสินคา (Order picking/selection) เพ่ือเตรียมสงใหแกลูกคาตามคําส่ังซื้อโดย
เปนการเลือกหยิบสินคาประเภทตางๆ ตามที่กําหนดเพื่อเตรียมจัดสงตอไป 

       -  การสงสินคาผานศูนยกระจาย (Cross docking) เปนการขนสงผานระหวางจุดที่รับ
สินคาเขาและจุดที่สงสินคาออก โดยอาจจะไมจําเปนตองนําสินคาไปเก็บในศูนยกระจายสินคาแตอยางใด 

       -  การสง (Shipping) ประกอบดวยการตรวจสอบคําส่ังซื้อที่จะสงไป การปรับปรุงรายงาน
สินคาคงคลัง การแยกประเภทสินคา และการจัดบรรจุภัณฑตามคําส่ังซื้อ ซึ่งสินคาจะถูกจัดเก็บในกลอง หีบหอ 
หรือตูคอนเทนเนอร และมีการบันทึกขอมูลเพ่ือการสงออก เชน ตนทาง ปลายทาง ผูสง ผูรับ และรายละเอียด
สินคาที่สง เปนตน 

 
3.1.2 การจัดเก็บ (Storage)  
แบงเปน 2 ประเภทไดแก 
     -  การจัดเก็บชั่วคราว (Temporary storage) ซึ่งจัดเก็บสินคาคงคลังตามปกติเทาที่จําเปน ซึ่ง

ศูนยกระจายสินคาที่มีการจัดเก็บแบบชั่วคราวนี้จะเนนไปที่หนาที่การเคลื่อนยายสินคา หรือการสงสินคาผาน
ศูนยกระจาย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดเก็บสินคาชั่วคราวเทานั้น 

    -  การจัดเก็บกึ่งถาวร (Semi-permanent storage) เปนการจัดเก็บสินคาคงคลังที่เกินกวา
ความตองการตามปกติ ซึ่งสินคาคงคลังที่เก็บไวประเภทนี้เรียกวา สินคากันชนหรือสินคาปลอดภัย (Buffer or 
safety stock) การจัดเก็บประเภทนี้เหมาะสมในการใชสําหรับเก็บสินคาหลายประเภท เชน สินคาที่ความ
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ตองการเปนฤดูกาล สินคาที่มีการซื้อเก็บไวลวงหนาหรือสินคาที่ซื้อเพ่ือเก็งกําไร สินคาไดรับสวนลดพิเศษ เปน
ตน 

 
3.1.3 การถายโอนขอมูล (Information Transfer) 
 
การถายโอนขอมูลเปนหนาที่สําคัญของการจัดการศูนยกระจายสินคา ซ่ึงเกิดขึ้นไปพรอมๆกับการ

เคล่ือนยายและการจัดเก็บสินคา ขอมูลที่ตองการใชในการจัดการศูนยกระจายสินคาประกอบดวยระดับของ
สินคาคงคลัง สถานที่เก็บสินคาประเภทตางๆ การรับและสงสินคา ลูกคา บุคลากร ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  
ซึ่งมีแนวโนมวาธุรกิจมีการใชประโยชนจากระบบแลกเปลี่ยนขอมูล (Electronics Data Interchange) หรือ EDI 
ระหวางผูผลิตกับลูกคาและซัพพลายเออรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคามากขึ้น 

หนาที่ของการจัดการศูนยกระจายสินคาทั้ง 3 ประการดังกลาวขางตนจําเปนตองอาศัยความรวมมือ
และการประสานงานอยางดีจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งการจัดการศูนยกระจายสินคาใหประสบความสําเร็จนั้น
ควรทํางานเปนทีม และมีการนําแนวคิดการจัดการคุณภาพมาใชในการดําเนินงาน  
 
4. ข้ันตอนของการออกแบบผังการใชประโยชนในศูนยกระจายสินคา 

 
การออกแบบผังการใชประโยชนและส่ิงอํานวยความสะดวก มีหลายวิธีการ แตวิธีที่งาย เหมาะสม และ

เปนที่นิยม จะอางอิงถึงการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกตามทฤษฎีของ Richard Muther (1970) มี
รายละเอียดดังรูปที่ 3 โดยเริ่มตนจะตองกําหนดขอมูลของปรมิาณและลักษณะของสินคาที่ใหบริการจัดเก็บ 
จากนั้นจะตองกําหนดกิจกรรมตางๆที่จะเกิดขึ้นในศูนยกระจายสินคาสินคาและหาความสัมพันธของแตละ
กิจกรรม เพ่ือนําไปสรางแผนภูมิแสดงความสัมพันธ (Relationship Diagram) แลวจึงคํานวณหาขนาดพื้นที่ที่
ตองการและพื้นที่ที่มีอยูจริง เพ่ือสรางแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางพ้ืนที่ (Space Relationship Diagram) 
และนํามาพิจารณาขอกําหนดตางๆ พรอมกับวิเคราะหการไหลของกิจกรรมตางๆในศูนยกระจายสินคา เพ่ือ
นํามาสรางเปนผังการใชประโยชนตอไป 

จากการวิเคราะหรายละเอียดของกิจกรรมตางๆที่จะเกิดขึ้น พบวารูปแบบของศูนยกระจายสินคาที่
เหมาะสมของจังหวัดพิษณุโลก ควรประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆดังนี้ การรับสินคา การตรวจสอบสินคา การ
จัดเก็บสินคาขึ้นชั้น การจัดวางกองสินคา การเบิกสินคา การจัดเตรียมจัดสง การบริการโดยพนักงาน และ
กระบวนการขอมูลเอกสารตาง ๆ  

 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 142 - 

 
 

รูปท่ี 3 ขั้นตอนการออกแบบคลังสินคา 
 

4.1 ความสัมพันธของกิจกรรม (Activity Relationship) 
 
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่อยูในศูนยกระจายสินคาจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ทั้งทางตรงหรือทางออม 

กิจกรรมตางๆเหลานั้นสามารถสรุปไดในแผนภูมิแสดงความสัมพันธของกิจกรรม โดยจะมีการระบุเหตุผลของ
ความสัมพันธของกิจกรรมเหลานั้นที่จะตองอยูติดกันหรือหางจากกัน เชน การใชส่ิงอํานวยความสะดวกรวมกัน 
การใชบุคลากรและเอกสารรวมกัน ลําดบัการไหลของงานมีความตอเนื่องกัน การสื่อสารที่สะดวก ลักษณะของ
งานมีความคลายคลึงกัน และ สภาวะบางอยางก็จะไมพึงประสงคใหกิจกรรมอยูติดกัน  

สวนระดับความใกลชิดของแตละกิจกรรมจะแบงออกเปน 6 ระดับ ไดแก A แทนความจําเปนอยาง
ย่ิงยวดที่กิจกรรมทั้งสองจะตองอยูติดกัน E แทนกิจกรรมทั้งสองมีความสําคัญกันอยางมาก   I  แทนกิจกรรมทั้ง
สองมีความสําคัญ  O  แทนกิจกรรมทั้งสองมีความสัมพันธกันปกติ  U  แทนกิจกรรมทั้งสองไมมีความสําคญัเลย 
และ  X   แทนกิจกรรมทั้งสองไมควรที่จะอยูติดกันเลย ซึ่งรายละเอียดของทุกๆกิจกรรมตางๆในศูนยกระจาย
สินคาสามารถพิจารณาความสัมพันธของแผนภูมิตางๆทีละคู สามารถสรุปไดดังรูปที่ 4 
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รูปท่ี 4 แผนภูมิแสดงความสัมพันธของกิจกรรม 
 

4.2  แผนภาพแสดงความสัมพันธ (Relationship Diagram) 
 
จากขอมูลความสัมพันธของกิจกรรมตามรูปที่ 4 เห็นไดวากิจกรรมบางประเภทควรจะอยูใกลกัน และ

กิจกรรมในบางประเภทควรจะวางหางกัน เชน พ้ืนที่ในการรับสงสินคาและพื้นที่ตรวจสอบสินคา ควรจะอยูใกล
กันเนื่องจากมีลักษณะงานที่คลายกัน  

ความสัมพันธของกิจกรรมตางๆจะถูกนํามาพิจารณาตําแหนงโดยใชแผนภาพแสดงความสัมพันธ 
กิจกรรมที่มีระดับความใกลชิดกันมากหรือมีระดับความสัมพันธเปน A ควรจะอยูตอเนื่องกัน เนื่องจากจะทําให
การไหลของกิจกรรมเปนไปอยางสะดวก เชน การตรวจสอบ การเบิกสินคา การรับสินคา กิจกรรมที่มี
ความสัมพันธระดับรองลงมา E และ I จะลอมรอบกิจกรรมที่มีระดับความสัมพันธ A โดยเสนทึบหนาดํา แสดงถึง
ความสัมพันธของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ A เสนสีดําแสดงถึงความสัมพันธของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ E 
และเสนประแสดงถึงความสัมพันธของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ I สวนกิจกรรรมที่มีระดับความใกลชิดเปน X 
ควรจะอยูหางจากกัน เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ไมมีความสัมพันธกันและไมเปนที่พึงประสงคในการทํางาน 
รายละเอียดสามารถแสดงไดดังรูปที่ 5 
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รูปท่ี 5 ความสัมพันธของกิจกรรมในคลังสินคา 
 
5. แผนผังการใชประโยชนของศูนยกระจายสินคา  

 
 จากขอมูลการวิเคราะหเลือกทําเลที่ต้ัง ศูนยกระจายสินคาส่ีแยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก
ควรตั้งอยูที่หลักกิโลเมตรที่ 12 บนถนนสาย 12 ตัดการถนนประสบสารท พ้ืนที่ประมาณ  128,000 
ตารางเมตร (80 ไร) หางจากสนามบิน 2 กิโลเมตร รูปที่ 6 ซึ่งภายในศูนยกระจายสินคาประกอบดวย 
คลังสินคาเกษตร คลังสินคาอุตสาหกรรม คลังสินคา SMEs/OTOP และลานวางตูคอนเทนเนอร แสดง
ดังรูปที่ 7 
 

      
 

รูปท่ี 6 ภาพถายดาวเทียมบริเวณพื้นที่ต้ังศูนยกระจายสินคา 
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รูปท่ี 7 แผนผังการใชประโยชนศูนยกระจายสินคา 
 
5.1 พื้นท่ีการใชสอยคลังสินคาเกษตร 

 
คลังสินคาเกษตรเปนอาคารที่มีพ้ืนที่ 9,000 ตารางเมตร สูง 8 เมตร มีทาเทียบรถบรรทุก

จํานวน 8 ทา และประตู 6 บาน ภายในเปนพ้ืนที่โลงสําหรับการกองสินคาเกษตร สํานักงานอํานวยการ แสดง
ตัวอยางภายในคลังสินคาดังรูปที่ 8 

 
 

 

1 พ้ืนที่รับสินคา  ขนาด 700 ตารางเมตร 
2 พ้ืนที่กองสินคา ขนาด 5705 ตารางเมตร  
3 พ้ืนที่เบิก ขนาด 960 ตารางเมตร 
4 พ้ืนที่เตรียมจัดสง  ขนาด 1050 ตารางเมตร 
5 สํานักงานอํานวยการ ขนาด 410 ตารางเมตร 
6 ทาเทียบรถบรรทุก และลานจอดรถบรรทุก  
ขนาด 5,000 ตารางเมตร 
 

 
รูปท่ี 8 แผนผังการใชประโยชนคลังสินคาเกษตร 

 
 
 
 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 146 - 

5.2 พื้นท่ีการใชสอยคลังสินคาอุตสาหกรรมและคลังสินคา SMEs/OTOP 
 
คลังสินคาอุตสาหกรรมและคลังสินคา SMEs/OTOP ต้ังอยูในอาคารเดียวกันมีพ้ืนที่รวม 9,000 ตาราง

เมตร สูง 8 เมตร มีทาเทียบรถบรรจุจํานวน 6 ประตู ภายในแบงพ้ืนที่สําหรับสินคาอุตสาหกรรมขนาด 6,720 
ตารางเมตร และสินคา OTOP 2,400 ตารางเมตร โดยมีพ้ืนที่การรับและการเตรียมจัดสงสินคารวมกัน   แสดง
ดังรูป 9 อนาคตถามีปริมาณสินคาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นสามารถที่จะยายสินคา SMEs/OTOP ออกไป หรือ
จัดสรางคลังสินคา SMEs/OTOP เพ่ิมในอนาคต 

 

 
 
รูปท่ี 9 ผังการใชพ้ืนที่คลังสินคาอุตสาหกรรมและคลังสินคา OTOP 

 
รายละเอียดของขนาดพื้นที่ใชสอยในแตละคลังสินคาสามารถจําแนกตามประเภทของคลังสินคาไดดังนี้ 
 
1. คลังสินคาอุตสาหกรรม มีพ้ืนที่ใชสอยทั้งส้ิน 6,720 ตารางเมตรประกอบดวยพ้ืนที่ตางๆดังนี้ 

ก. พ้ืนที่สํานักงานอํานวยการ ขนาด 410 ตารางเมตร 
ข. ชั้นวางสินคา ขนาด 970 ตารางเมตร  
ค. พ้ืนที่กองสินคา ขนาด 915 ตารางเมตร  
ง. พ้ืนที่เบิกสินคา คัดแยก จัดเตรียมสินคา ขนาด 1,130 ตารางเมตร  
จ. พ้ืนที่เตรียมจัดสง ขนาด 2,170 ตารางเมตร   
ฉ. ทาเทียบรถบรรทุกและลานจอดรถบรรทุก ขนาด 5,000   ตารางเมตร 

แสดงดังรูปที่ 10 
 
2. คลังสินคา SMEs/OTOP มีพ้ืนที่ใชสอยทั้งส้ิน 2,400 ตารางเมตรประกอบดวยพ้ืนที่ตางๆดังนี้ 
 

ก. พ้ืนที่สํานักงานอํานวยการ ขนาด 200 ตารางเมตร 
ข. พ้ืนที่รับสินคา 970 ตารางเมตร ใชงานรวมกับคลังสินคาอุตสาหกรรม 
ค. พ้ืนที่ชั้นวางสินคาขนาดใหญ ขนาด 1100 ตารางเมตร   
ง. พ้ืนที่ชั้นวางสินคาขนาดเล็ก ขนาด 262  ตารางเมตร  
จ. พ้ืนที่กองสินคา ขนาด 386 ตารางเมตร   
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ฉ. พ้ืนที่เบิกสินคา คัดแยก จัดเตรียมสินคา ขนาด 446 ตารางเมตร 
ช. พ้ืนที่เตรียมจัดสง ขนาด 2,170 ตารางเมตรใชงานรวมกับคลังสินคาอุตสาหกรรม 
ซ. ทาเทียบรถบรรทุกและลานจอดรถบรรทุก ขนาด  9,327 ตารางเมตร ใชงานรวมกับ

คลังสินคาอุตสาหกรรม 
แสดงไดดังรูปที่ 11 
 

 

1 พ้ืนที่รับสินคา   
2 พ้ืนที่กองสินคา   
3 พ้ืนที่เบิก  
4 พ้ืนที่เตรียมจัดสง   
5 สํานักงานอํานวยการ  
6 ทาเทียบรถบรรทุก และลานจอดรถบรรทุก   

  
 

รูปท่ี 10 ผังการใชพ้ืนที่คลังสินคาอุตสาหกรรม 
 
 

 

1 พ้ืนที่รับสินคา   
2 พ้ืนที่กองสินคา   
3 พ้ืนที่เบิก  
4 พ้ืนที่เตรียมจัดสง   
5 สํานักงานอํานวยการ  
6 ทาเทียบรถบรรทุก และลานจอดรถบรรทุก   

 
รูปท่ี 11 แผนผงัการใชพ้ืนที่คลังสินคา SMEs/OTOP 
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5.3  ลานวางตูคอนเทนเนอร (Container Yard) 
 
 เปนพ้ืนที่สําหรับใชวางตูคอนเทนเนอรขนาดมาตรฐาน 20 และ 40 ฟุต โดยมีขนาดพื้นที่ 

38,950 ตารางเมตร แบงเปนพ้ืนที่ใชสอย แสดงดังรูปที่ 12 ซึ่งเปนการวางตัวอยางผังเผื่อพ้ืนที่ในอนาคต 
 

 
 

รูปท่ี 12 แผนผังการใชประโยชนของลานวางตูคอนเทนเนอร 
 
6. สรุป 
 

ในการออกแบบคลังสินคาในศูนยกระจายสินคาส่ีแยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก ไดพิจารณาถึงกลุม
สินคาและอุตสาหกรรมในจังหวัด โดยสามารถแยกเปนกลุมสินคาที่จะใหบริการได 3 กลุมหลัก ประกอบดวย 
กลุมสินคาเกษตร กลุมสินคาอุตสาหกรรม และกลุมสินคาSMEs/OTOP ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
สามารถ สรุปไดวา ศูนยกระจายสินคา ส่ีแยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  128,000 
ตารางเมตร (80 ไร) ซึ่งภายในศูนยกระจายสินคาประกอบดวย คลังสินคาเกษตรเปนอาคารที่มีพ้ืนที่ 9,000 
ตารางเมตร คลังสินคาอุตสาหกรรมและคลังสินคา SMEs/OTOP ต้ังอยูในอาคารเดียวกันมีพ้ืนที่รวม 9,120 
ตารางเมตร ภายในแบงพ้ืนที่สําหรับสินคาอุตสาหกรรมขนาด 6,720 ตารางเมตร และสินคา OTOP 2,400 
ตารางเมตร โดยมีพ้ืนที่การรับและการเตรียมจัดสงสินคารวมกันและพ้ืนที่สําหรับใชวางตูคอนเทนเนอรขนาด
มาตรฐาน 20 และ 40 ฟุต มีขนาดพื้นที่ 38,950 ตารางเมตร ซึ่งเมื่อโครงการเกิดคลังสินคานี้จะเปนจุดกระจาย
สินคาที่อยูใจกลางของประเทศ โดยสามารถกระจายสินคาไปตามภูมิภาคตางๆไดโดยงาย เนื่องจากเปนจุดที่
ติดตอกับภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสาน มากกวานั้นยังเปนพ้ืนที่เพียงจังหวัดเดียวที่เปนจุดตัดขออง
เสนทางเศรษฐกิจทั้งสองคือ เหนือ-ใต และ ตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งสามารถพัฒนาใหเปนศูนยกระจายสินคาของ
ภูมิภาคอินโดจีนได 
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