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ພວມມີຄວາມກ້າວໜ້າຢູ່າງວ່ອງໄວທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ແຕູ່ໃນເວລາດຽວກັນກໍມີສິີ່ງທ້າທາຍ
ທີີ່ເກີດຂືື້ນ ຄືໄພຂົີ່ມຂ ູ່ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດເກີດຂ ື້ນເປັນປະຈໍາໃນແຕູ່ລະປີ
ເພາະສະນັື້ນ ສາງຈ ີ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນລະບົບພະລາທີການການແພດເພືີ່ອເກັບຮັກສາສິນຄ້າແຮໄວ້ ລວມທັງໃນ
ສະພາບປົກກະຕິ. ການທີີ່ມ ີ ລະບົບພະລາທິການການແພດທີີ່ຮັບປະກັນ ແລະ ເຊືີ່ອຖືໄດ ້ ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂຜົນ
ກະທົບເຫດການສຸກເສີນໄດ້ທັນເວລາຊ ີ່ງໃນນີື້ ຫາກຮ ້ບໍລິຫານສິນຄ້າໃນສາງຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດໄດ້ດີ 
ກໍຈະເຮັດວຽກງານສະໜອງສິນຄ້າດັີ່ງກ່າວມີຄວາມຮັບປະກັນພຽງພໍ ແລະ ທັນເວລາ.  

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຢ ູ່ປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາ ຄວາມເຂົື້າໃຈເຖິງບົດບາດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງສາງ
ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ຍັງຈໍາກັດ, ດັີ່ງນັື້ນ ເມືີ່ອເວລາສ້າງໂຮງໝໍ ຫ  ື ສະຖານບໍລິການທາງດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກ ສາງຈ ີ່ງເປັນສິີ່ງທີີ່ຜ ້ບໍລິຫານມັກຈະຫ ົງລືມ ຫ ື ຖ້າມີໃນແຜນຜັງການກໍີ່ສ້າງ ແຕູ່ກໍສ້າງຕາມຄວາມ
ເຂົື້າໃຈພໍໃຜພໍລາວ ຂາດການວາງແຜນ ແລະ ຂໍື້ມ ນ ທີີ່ເປັນມາດຕະຖານ ເພືີ່ອນໍາມາຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາຢູ່າງ
ຄັກແນູ່.  ດັີ່ງນັື້ນ ບັນຫາທີີ່ເກດີຕາມມາກໍຄືບໍີ່ມີສາງ ຫ  ື ມີສາງແຕູ່ບໍີ່ມີເນືື້ອທີີ່ພຽງພໍ ສໍາລັບການເກັບຮັກສາຍ້ອນວ່າ
ສາງບໍີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ໃນອກີດ້ານໜ ີ່ງຜ ້ທີີ່ເຮັດວຽກບໍລິຫານສາງສວ່ນໃຫຍ່ກໍຍັງຂາດຄວາມຮ ້ໃນ ການວາງແຜນ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງບລໍຫິານເຄືີ່ອງໃນສາງຊ ີ່ງເປນັສາຍເຫດໜ ີ່ງທີີ່ເຮດັໃຫກ້ານບລໍຫິານຂາດປະສດິທພິາບ; ບາງຄັື້ງກໍມີ
ສນິຄາ້ຈນົອັີ່ງລົື້ນ ແລະ ບາງຄັື້ງກຂໍາດສາງແລະສິີ່ງທີີ່ຮາ້ຍແຮງກວ່ານັື້ນຍງັເຮດັໃຫເ້ກດີສນີຄາ້ເສຍຄນຸ ຫ  ື ບໍີ່ຖກືນາໍ
ໃຊ້ ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ. 

ໃນປັດຈຸບັນສິນຄ້າທີີ່ຮັບໃຊ້ຢ ູ່ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ມີຈໍານວນລາຍການທີີ່ຫ າກຫ າຍ ແລະ ນບັມືື້
ນັບເພີື້ມທະວີຂືື້ນ ຖ້າຫາກພວກເຮົາຂາດຄວາມຮ ້ ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ໃນການບໍລິຫານຈັດການສາງແລ້ວ ກໍີ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ກໍີ່ເປັນສິີ່ງທ້າທາຍຫ າຍ ໃນການບໍລິຫານເຄືີ່ອງດັີ່ງກ່າວ.  ດັີ່ງນັື້ນຄ ູ່ມືແນະນໍາສາງ
ຢາ  ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກເຫ ັື້ນນີື້ ຈ ີ່ງຖືກສ້າງຂືື້ນມາເພືີ່ອເປັນທິດທາງ
ໃຫ້ແກູ່ຜ ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜ ້ທີີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງສາງໃຫ້ມີຄວາມຮ ້ ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບ
ສາງຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ. ຄ ູ່ມືສະບັບນີື້ຈະຊ່ວຍຜ ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສາງທີີ່ມີຈຸດປະສົງ 
ສ້າງສາງໃໝູ່ ຫ ື ປັບປງຸສາງທີີ່ມີຢ ູ່ແລ້ວໃຫມ້ີຄວາມເຂົື້າໃຈ ຕໍີ່ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບົບສາງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ຢູ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ. ເນືື້ອໃນຂອງປືື້ມຄ ູ່ມືນີື້ຈ ີ່ງ ປະກອບດ້ວຍຫົວຂໍື້ຕ່າງຯ ເຊັີ່ນ ວິທີເຮັດການປະເມີນສາງດ້ວຍຕົນເອງ 
ເພືີ່ອໃຫ້ຮ ້ສະພາບຂອງສາງໃນປັດຈຸບັນ, ຈາກຜົນຂອງການປະເມີນດັີ່ງກ່າວຈ ີ່ງວາງແຜນໃນການປັບປຸງດ້ານທີີ່ເປັນ
ບັນຫາ ຫ  ືຈຸດອອ່ນຂອງສາງ, ຫົວຂໍື້ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງຂອງສາງເພືີ່ອຊວ່ຍຜ ້ບໍລິຫານ ຫ  ືຜ ້ທີີ່ກາໍລັງປະຕິບັດ
ໜ້າທີີ່ເປັນຜ ້ຄຸ້ມຄອງສາງໃຫ້ມີຄວາມຮ ້ ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈໃນການວາງແຜນຜັງຂອງສາງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພືີ່ອເຮັດ
ໃຫ້ການນໍາໃຊ້ເນືື້ອທີີ່ຂອງສາງມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນີື້ກໍຍັງໄດ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເນືື້ອທີີ່ສາງຢາ ແລະ 
ອຸປະກອນເຄືີ່ອງມືຕ່າງຯ, ບຸກຄະລາກອນຂອງສາງ ແລະ ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ສາງ. 

ໃນການເຮັດຄ ູ່ມືຫົວນີື້ມີຄວາມສໍາເລັດໄດ້ນັື້ນ, ຂ້າພະເຈົື້າໃນນາມຜ ້ຮັບຜິດຊອບການສ້າງຄ ູ່ມືດັີ່ງກ່າວຂໍ
ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈມາຍັງຄະນະຮັບຜິດຊອບທຸກທ່ານທີີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສູ່ໃນການພັດທະນາຄ ູ່ມື
ສະບັບດັີ່ງກ່າວ ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສູ່ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ປ ື້ມສະບັບດັີ່ງກ່າວ ໄດ້ສໍາເລັດສົມບ ນສົມຄວນ. 
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ເນືີ່ອງຈາກປ ື້ມຄ ູ່ມືການພັດທະນາ ແລະ ການປະຕິບັດ ສໍາລັບສາງຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ ເປັນຄ ູ່ມື
ສະບັບທໍາອິດທີີ່ໄດ້ສ້າງຂ ື້ນ ເຊິີ່ງອາດມີຂໍື້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງທີີ່ບໍີ່ອາດສາມາດຫ ີກລ້ຽງໄດ້. ຂ້າພະເຈົື້າໃນນາມການນໍາ
ຂອງກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈະສືບຕໍີ່ຊີື້ນໍາ, ສົີ່ງເສີມໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຂັື້ນຕໍີ່ໄປ 
ເພືີ່ອໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບ ນຍິີ່ງຂ ື້ນ 
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ຄ ູ່ມກືຽ່ວກບັການພັດທະນາ ແລະ ການປະຕບິັດ ສາໍລບັສາງຢາ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນແພດ 

 

ພາກທ ີI : ການວາງແຜນສາໍລບັພືື້ນຖານໂຄງລາ່ງຂອງສາງ 
ສິີ່ງທີີ່ຈະກ່າວຕໍີ່ໄປນີື້ ແມ່ນກ່ຽວກັບພືື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງສາງໃນແຕູ່ລະດ້ານ ແລະ ບັນດາຄຸນລັກສະນະ 

ຂອງສາງທີີ່ໄດ້ມີການວາງແຜນເປັນຢູ່າງດີ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຊ ີ່ງ ພວກເຮົາຄວນນໍາມາພິຈາລະນາ ບໍີ່ວ່າ ຈະ
ເປັນການສ້າງໃໝູ່ ຫ ື ສາງເກົີ່າທີີ່ກໍາລັງປັບປຸງສາງກໍີ່ດີ. 

ສະຖານທີີ່ຕັື້ງ 
ສາງ ຈະຕ້ອງສະດວກໃນການເຂົື້າເຖີງ ຂອງບັນດາສະຖານບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໜວ່ຍງານຕ່າງຯ ທີີ່

ຈະໃຫ້ການບໍລິການ.  ດແີທ້ ເພືີ່ອເພີື້ມຄວາມປອດໄພ ແລະ ຫຼຸດຄວາມແອອັດຂອງຄົນ ແລະ ລົດ, ສາງ ຄວນຕັື້ງຢ ູ່
ໃນສະຖານທີີ່ສະເພາະ ແລະ ມີຖະໜົນຫົນທາງທີີ່ກ້ວາງພຽງພໍ ເພືີ່ອໃຫ້ພາຫະນະຂົນສົີ່ງທີີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເຂົື້າໄດ້
ຢູ່າງສະດວກ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຄວນຫ ີກລ້ຽງການຕັື້ງສາງຢາ ຢ ູ່ຫົນທາງທີີ່ມີການສັນຈອນຢູ່າງແອອັດ.  

ຕົື້ນໄມ ້
ເຖິງແມູ່ນວ່າ ໂດຍຫ ັກການແລ້ວຕົື້ນໄມ້ແມູ່ນ ອົງປະກອບໜ ີ່ງທີີ່ມີປະໂຫຍດ ເພືີ່ອໃຫ້ຮົີ່ມເງົາ ເຊິີ່ງຊ່ວຍ

ຫຼຸດອຸນຫະພ ມພາຍໃນອາຄານຂອງສາງລົງ ແຕູ່ກໍີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດກາເບິີ່ງສະພາບຂອງຕົື້ນໄມຢູ້່າງເປັນປົກກະຕິ.  ຕົື້ນ
ໄມ ້ ທີີ່ອ່ອນແອ ກໍີ່ຄວນຕັດອອກເພືີ່ອປ້ອງກັນການລົື້ມໃສູ່ສາງ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີີ່ມພີາຍຸ ຝົນຕກົແຮງ ເຊິີ່ງ 
ອາດກໍີ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍີ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຮາກຂອງຕົື້ນໄມ້ ທີີ່ປ ກນັື້ນ ຈະບໍີ່ກໍີ່ຄວາມ
ເສຍຫາຍໃຫ້ອາຄານສາງ. 

ການລະບາຍນໍື້າ 
ການສ້າງສາງ ຄວນຍົກລະດັບພືື້ນສາງຂ ື້ນ ໃຫ້ຢ ູ່ໃນລະດັບສ ງພຽງພໍ ເພືີ່ອໃຫ້ນໍື້າຝົນໄຫ ອອກຈາກບໍລິເວນ

ສາງ ໄດ້ຢູ່າງສະດວກ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຄວນຕັື້ງສາງ ຢ ູ່ບໍລິເວນທີີ່ເປັນໂນນສ ງ ເຊິີ່ງເປັນບ່ອນທີີ່ບໍີ່ມບີັນຫາ ໃນ
ການລະບາຍນໍື້າ ໃນເວລາທີີ່ເກີດມີຝົນຕົກໜັກ ແລະ ນໍື້າຖ້ວມຂັງ. 

ອາຄານ 
ປະຕ  

ການອອກແບບສໍາລັບຂະໜາດຂອງປະຕ  ຕອ້ງໃຫ້ແນູ່ໃຈວ່າ ມີຄວາມກວ້າງພຽງພໍ ໃຫ້ແກູ່ການເຄືີ່ອນຍ້າຍ
ເຂົື້າອອກຜ່ານປະຕ  ແລະ ບັນຊາອຸປະກອນ ໄດ້ຢູ່າງຄ່ອງຕົວ. ຂະໜາດຂອງອາຄານສາງໂດຍທົີ່ວໄປ ຄວນເປັນແບບ
ດຽວກັນ ຫ ື ມຄີວາມອາດສາມາດ ເພືີ່ອຮອງຮັບສໍາລັບອຸປະກອນສະເພາະ ແລະ ພືື້ນທີີ່ອືີ່ນທີີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບ ການ
ປະຕິບັດງານ. ສາງທີີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັີ່ນ: ສາງສ ນກາງ ມັກມີການນໍາໃຊ້ລົດຍົກ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມ
ວັດຖອຸືີ່ນໆ. ຕອ້ງຮັບປະກັນວ່າປະຕ  ຈະມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ມີການເສມີຄວາມປອດໄພຢູ່າງພຽງພໍ, ປະຕ ຕ້ອງ
ໃຫ້ມີກະແຈສອງໜວ່ຍ ແລະ ຕິດຕັື້ງຕາໜ່າງເຫ ັກ ເພືີ່ອການປ້ອງກັນ ແລະ ຈໍາກດັຄົນເຂົື້າອອກໂດຍ ນໍາໃຊ້
ກຸນແຈລ໋ອກ. 
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ພືື້ນສາງ 
ພືື້ນສາງຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຂໍື້ກໍານົດທາງດ້ານຄວາມດັນ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງ, ຖ້າບໍີ່ດັີ່ງນັື້ນ ພວກມັນອາດ

ຈະມີການເປູ່ເພ, ເສຍຫາຍ ຍອ້ນແຮງດັນ ທີີ່ເກີດຈາກຊັື້ນຮອງ ທີີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເຄືີ່ອງຕ່າງໆທີີ່ວາງໃສູ່. ຖາ້ພືື້ນສາງ ບໍີ່
ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທາງດ້ານຄວາມດັນ, ຄວາມເສຍຫາຍກໍຈະເກີດຂືື້ນຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກອຸປະກອນ 
ແລະ ພະຫະນະຂົນຖ່າຍວັດຖຸຕ່າງໆ ໃນແຕູ່ລະວັນ (ເຊັີ່ນ ລົດຍົກ ແລະ ອືີ່ນໆ ). ວິສະວະກອນທີີ່ມີຄຸນນະວຸດທິ 
ແລະ ປະສົບການ ຈະສາມາດຊ່ວຍກໍານົດສິີ່ງທີີ່ເຮົາຕ້ອງການໄດ້. 

ບາງຂໍື້ກໍານົດທີີ່ສໍາຄັນເພືີ່ອກວດສອບ ລວມມີ: 

 ການກວດສອບພືື້ນຜິວຂອງພືື້ນ ເຊິີ່ງລວມມີ ພືື້ນຜິວຂອງວັດສະດຸ, ຄວາມໜາ ແລະ ວດັສະດຸ
ໃຕ້ພືື້ນຜິວສາງ. 

  ປະຕ ໃຊ້ເປີດ, ລວມທັງພືື້ນຜິວວັດສະດອຸ້ອມແອ້ມປະຕ ບ່ອນທີີ່ຕໍີ່ກັບລານຈອດລົດບ່ອນທີີ່ມ ີຫ ື
ບໍີ່ມີການຂົນຖ່າຍ, ປະຕ ທາງອອກ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

 ລານບ່ອນຂົນຖ່າຍ ແລະ ຄວາມສ ງຂອງຝາທ້າຍລົດ. 
 ການວາງຕໍາແໜູ່ງຂອງເສົາ. 
 ຄວາມກວ້າງຂອງທາງເດີນທີີ່ຕ້ອງການສໍາລັບອຸປະກອນຍົກຍໍ. 
 ບ່ອນບັນທຸກ ແລະ ພືື້ນທີີ່ວັດສະດທຸີີ່ຢອງຢ ູ່.  
 ຄວາມຍາວໃນຊັື້ນວາງຂອງຖ້ານທີີ່ອາດສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ພືື້ນຜີວ. 

ຖ້າຈະຕິດຕັື້ງຖ້ານໃສູ່ເຄືີ່ອງ ໃສູ່ພືື້ນເກົີ່າ, ວິສະວະກອນຕ້ອງໄດ້ກວດສອບຢູ່າງລະມດັລະວັງພືື້ນຊີມັງ 
ຫ ື ພືື້ນຜິວວັດສະດຸ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງພືື້ນ. ພືື້ນຂອງສາງຫ າຍແຫູ່ງມັກຈະພົບບັນຫາ ເຊິີ່ງພືື້ນບໍີ່ສາມາດ
ທົນຕໍີ່ຄວາມດັນ ແລະ ຄວາມແຂງ ແລະ ເກີດມີການເປູ່ເພ ຍ້ອນຄວາມດັນຂອງຊັື້ນວາງ. ຖາ້ພືື້ນຫາກບໍີ່
ເປັນໄປຕາມຂໍື້ກໍານົດທາງດ້ານຄວາມດັນ ແລະ ຄວາມແຂງ, ຄວາມເສຍຫາຍກໍີ່ຍັງສາມາດເກີດ ຈາກພາ
ຫະນະເຄືີ່ອນຍ້າຍພາຍໃນສາງ ໃນແຕູ່ລະວັນ ເຊັີ່ນລົດຍົກ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

ເພດານ ແລະ ຫ ງັຄາ 
 ພິຈາລະນາໃຫ້ມຸງຫ ັງຄາທີີ່ເປັນແນວລາດອຽງ ແລະ ວາງເສົາຄໍື້າ ທີີ່ແຂງແຮງ ເພືີ່ອຮອງຮັບຫ ັງຄາ, ຫ ັງຄາ
ຕ້ອງສ ງ, ໂລູ່ງ ເພືີ່ອການກໍານົດການວາງຖ້ານຮອງ ແລະ ການປະຕິບັດງານຕ່າງໆ ຢ ູ່ພາຍໃນສາງ. ຫ ີກລ້ຽງການນໍາ
ໃຊ້ສັງກະສີທີີ່ບໍີ່ໄດ້ເຄືອບສານປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນສະເພາະສໍາລັບຫ ັງຄາ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ສາງຮ້ອນຫ າຍ. ຖ້າຫ ກີ
ລ້ຽງບໍີ່ໄດ້ກໍີ່ໃຫ້ຕິດຕັື້ງລະບົບພັດລົມດ ດອາກາດໃສູ່ຫ ັງຄາ ຫ ື ມຸງຫ ັງຄາດ້ວຍກະເບືື້ອງ. 

 ເພືີ່ອນໍາໃຊ້ພືື້ນທີີ່ໄດ້ຢູ່າງເໝາະສົມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນ ທາງເລືອກທີີ່ດີທີີ່ສຸດ ແມູ່ນອາຄານທີີ່ບໍີ່ມີ
ເພດານພາຍໃນ ເຊິີ່ງແນະນໍາໃຫ້ນໍາໃຊ້ຫ ັງຄາທີີ່ຫຸ້ມດ້ວຍແຜນກັນຄວາມຮ້ອນສ ງ ເຊັີ່ນ: ແຜນສັງກະສີ ທີີ່ເຄືອບ
ໂພຢ ນິເທນໜາສີຂາວ ເຊິີ່ງມີປະສິດທິພາບໃນການກັນຄວາມຮ້ອນ ບໍີ່ໃຫ້ເຂົື້າໄປໃນອາຄານ. 

ປູ່ອງຢ້ຽມ 
ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນການນໍາໃຊ້ແອເຢັນ, ໃຫ້ວາງປູ່ອງຢ້ຽມໃຫ້ສ ງ ແລະ ກ້ວາງພຽງພໍສໍາລັບ

ການລະບາຍອາກາດທີີ່ພຽງພໍ ແລະ ຄວາມສ ງຂອງປູ່ອງຢ້ັຽມ ຄວນໃຫ້ແນູ່ໃຈວ່າຊັື້ນວາງ ຈະບໍີ່ບົດບັງປູ່ອງຢ້ຽມ, 
ຕິດຕັື້ງຕາໜ່າງ ເພືີ່ອປ້ອງກັນແມງໄມ້ ແລະ ຄົນຂີື້ລັກ. 
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ແສງ 
ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຈາກແສງນີອອນ (ຟລ ອໍເຣເຊນັ) ແລະ ຫ ອດໄຟທີີ່ເປັນໃສ້, ໃຫ້ນໍາໃຊ້ແສງຈາກທໍາມະຊາດ

ທາງອ້ອມໃນຊ່ວງກາງເວັນໃຫ້ແກູ່ສາງ ຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້. ແສງຈາກນິອອນ ຈະໃຫ້ແສງ ອ ນຕຣາໄວໂອເລດ ເຊິີ່ງ
ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍີ່ຜະລິດຕະພັນ, ສ່ວນຫ ອດໄຟທີີ່ເປັນໃສ ້ ຈະກໍີ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄຽງຄ ກັນນັື້ນ 
ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ບໍີ່ໃຫ້ແສງແດດກະທົບໂດຍກົງຕໍີ່ຜະລິດຕະພັນ. 

ລະບບົໄຟຟາ້ 
ຖ້າແຫ ີ່ງກໍາເນີດໄຟ້ຟ້າຫ ັກ ຫາກບໍີ່ມີຄວາມສະຖຽນ ຄວນຕິດຕັື້ງແຜູ່ນພະລັງງານແສງອາທິດ ຫ  ື ເຄືີ່ອງກໍາ

ເນີດໄຟສຸກເສີນທົດແທນສໍາລັບຫ້ອງເຢັນ ແລະ ຕ ້ເຢັນ. ຖາ້ບໍີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ແຜງກໍາເນີດໄຟຟ້າແສງອາທິດ, ອາດໃຊ້
ເຄືີ່ອງຈັກປັີ່ນໄຟ ເພືີ່ອຮັກສາຢາ ໄດ້ຢູ່າງໜ້ອຍ 2-3 ວນັ. ຖ້າເປັນສາງຂະໜາດໃຫຍ່ ຄວນເຮັດສັນຍາກັບພາກສ່ວນ
ທາງນອກເພືີ່ອບໍລກິານບໍາລຸງຮັກສາລະບົບໄຟຟ້າ, ຄວນແລູ່ນເຄືີ່ອງກໍາເນີດໄຟ້ຟ້າເປັນປະຈໍາ ຢູ່າງໜ້ອຍ ເດືອນລະ
ຄັື້ງ ເພືີ່ອໃຫໝ້ັື້ນໃຈວ່າ ເຄືີ່ອງສາມາດເຮັດວຽກຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ສໍາລັບອາຄານສາງຂະໜາດໃຫຍ່ ອາດມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ ເຮັດສັນຍາກັບພາກສ່ວນບໍລິສັດເພືີ່ອໃຫ້ມີການບໍລິການສ້ອມບໍາລຸງເຄືີ່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ ແລະ 
ລະບົບໄຟຟ້າ. 

 

ພາກທ ີ2:  ການວາງແຜນຜັງ ແລະ ການປະຕບິດັງານຢູ່າງມປີະສດິທພິາບ 
ຄວາມສໍາຄນັຂອງການວາງແຜນຜງັ 

ປັດໃຈສໍາຄັນທີີ່ສຸດໃນການວາງແຜນຜັງສາງ ແມູ່ນ ການກໍານົດພືື້ນທີີ່ສໍາລັບການຈັດເກັບຮັກສາ. ວັດຖຸຊະ
ນິດໃດທີີ່ຈະຖືກເກັບມ້ຽນ ແລະ ຈະອອກແບບການໄຫລ ຂອງວຽກຄືແນວໃດ ທີີ່ ຈະສົີ່ງຜົນຕໍີ່ປະສິດທິພາບຂອງ
ການເຮັດວຽກຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາ ເພືີ່ອປັບປຸງການສະໜອງການບໍລິການໃຫ້
ແກູ່ຜ ້ມາໃຊ້ບໍລິການ.  

 ການວາງແຜນຜັງແມູ່ນ ລະບຽບວິໄນອັນໜ ີ່ງ ໃນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ເນືື້ອທີີ່ (ພືື້ນທີີ່) ຂອງສາງ 
ຫ ື ສະຖານທີີ່ເກັບຮັກສາອືີ່ນໆ ແລະ ການລະບຸວ່າເນືື້ອທີີ່ນັື້ນ ວ່າມັນຄວນຈະເປັນຄືແນວໃດ ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການລະບຸກິດຈະກໍາຂອງສາງ.  

 ຈຸດປະສົງຂອງການວາງແຜນຜັງ ແມູ່ນເພືີ່ອ: 

 ນໍາໃຊ້ເນືື້ອທີີ່ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ. 
 ສົີ່ງເສີມການບໍລິຫານຈັດການຜະລິດຕະພັນຢູ່າງມປີະສິດທິພາບ. 
 ສະໜອງການເກັບຮັກສາຢູ່າງປະຫຍັດ. 
 ໃຫ້ຄວາມຍືດຍຸູ່ນຕໍີ່ການປູ່ຽນແປງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການໄດ້ຕະຫ ອດເວລາ. 

 
ໃນສ່ວນຕໍີ່ໄປນີື້ສະແດງເຖິງວິທີການສໍາລັບຂັື້ນຕອນທົີ່ວໄປໃນການວາງແຜນ ແລະ ການວາງແຜນຜັງສໍາ

ລັບຄວາມຕ້ອງການເນືື້ອທີີ່ພາຍໃນສາງ ຫ ື ສະຖານທີີ່ເກັບຮັກສາ. 
 ສາມ ຂັື້ນຕອນທໍາອິດ ທີີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາມາພິຈາລະນາ ເມືີ່ອມີການວາງແຜນຜັງສາງຄື: 

1. ລະບຸບັນດາ ກິດຈະກໍາຂອງສາງ ທີີ່ຕ້ອງການວາງແຜນຜັງ. 
2. ກໍານົດຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ ແລະ ແຜນຜັງທີີ່ເໝາະສໍາລັບແຕູ່ລະກິດຈະກໍາສາງ. 
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3. ພັດທະນາແຜນຜັງ ໃຫ້ແທດກບັຄວາມເປັນຈິງ ໂດຍດັດປັບຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ ກັບຂໍື້ຈໍາກັດທີີ່
ມີ. 
 

ບາດກ້າວທີີ່ 1  ລະບບຸນັດາກດິຈະກາໍຂອງສາງ 
 ສາງ ຫ ື ສະຖານທີີ່ເກັບຮັກສາທີີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ມີສອງກິດຈະກໍາຕົື້ນຕໍ ທີີ່ຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ ຫ ື ການວາງ
ແຜນການຈັດວາງແຜນຜັງ: 

 ການຮັບ / ການຈັດສົີ່ງ 
 ການເກັບຮັກສາ / ການຈ່າຍອອກ 

ຍ້ອນວ່າໜ້າວຽກການຮັບ ແລະ ການຈັດສົີ່ງ  ມັກຈະດໍາເນີນໃນສະຖານທີີ່ ທົີ່ວໄປ ບໍລິເວນດຽວກັນ ພາຍ
ໃນສາງ ເຊິີ່ງພວກມັນມັກຈະຖືກນໍາມາວິເຄາະຮ່ວມກັນ. 

o ການຮັບ ປະກອບດ້ວຍວຽກຕ່າງໆ ທີີ່ກຽວຂ້ອງ ກັບການຮັບເອົາສິນຄ້າທີີ່ເຫັນວ່າ ໃຊ້ໄດ້  ຈາກຜ ້
ສະໜອງທາງນອກ ແລະ ການຈັດກຽມສິນຄ້າເຫ ົີ່ານັື້ນ ເພືີ່ອໄປຈັດເກັບຮັກສາ ໄວ້ໃນສາງ. 

o ການຈັດສົີ່ງ ປະກອບດ້ວຍບັນດາວຽກໃນການຈັດກຽມເຄືີ່ອງ ເພືີ່ອສົີ່ງແກູ່ຜ ້ມາໃຊ້ບໍລິການ ແລະ 
ການເອົາສິນຄ້າດັີ່ງກ່າວໃສູ່ພາຫະນະ ເພືີ່ອຂົນສົີ່ງໄປໃຫ້ແກູ່ລ ກຄ້າ. 

ການເກັບຮັກສາ / ການຈ່າຍອອກ ເປັນກິດຈະກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດມ້ຽນຕົວຈິງ (ເຄີີ່ງຖາວອນ) 
ຂອງສິນຄ້າທີີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ ູ່ໃນສາງ, ປົກກະຕຢິ ູ່ພະເລດ, ຖ້ານ ຫ  ືຊັື້ນວາງຕ່າງໆ. 

 ການເກັບຮັກສາ ແມູ່ນວຽກງານໃນການເຄືີ່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຈາກພືື້ນທີີ່ຮັບເຄືີ່ອງ ໄປວາງໃສູ່ ພືື້ນທີີ່ ທີີ່ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ກ່ອນໜ້າ ແລະ ນໍາໄປຈັດເກັບວາງໄວ້ ຢ ູ່ພືື້ນ ຫ ື ຖ້ານຮອງທີີ່ເໝາະສົມ ຈົນກວ່າເຄືີ່ອງພ້ອມທີີ່ຈ່າຍ
ຈະອອກຈາກສາງ. 

 ການຈ່າຍອອກ  ແມູ່ນການເຄືີ່ອນຍ້າຍເຄືີ່ອງສິນຄ້າຈາກບ່ອນໜ ີ່ງໄປຍັງສະຖານທີີ່ອືີ່ນ ຕົວຢູ່າງ ພືື້ນ, ຖາ້ນ 
ຫ ື ຊັື້ນວາງໄປຍັງພືື້ນທີີ່ຈັດສົີ່ງ ບ່ອນທີີ່ຈະກຽມສົີ່ງໃຫ້ແກູ່ລ ກຄ້າ. 
ການວາງແຜນຜັງຂອງສາງ ຄວນລວມເອົາທັງ ແຜນສໍາລັບການເກັບຮັກສາເຄືີ່ອງທີີ່ບໍີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 

ໂດຍການແຍກ ສນິຄາ້ທີີ່ໃຊໄ້ດ ້ ແລະ ສນິຄາ້ທີີ່ໃຊບ້ໍີ່ໄດ ້ ອອກຈາກກນັ ແລະ ຍາ້ຍສນິຄາ້ທີີ່ໃຊບ້ໍີ່ໄດ ້ ໄປໄວຢ້ ູ່
ບ່ອນທີີ່ໄດ້ກະກຽມໄວ້ລວ່ງໜ້າແລ້ວຢ ູ່ພາຍໃນສາງ ແລະ ເຄືີ່ອງດັີ່ງກ່າວຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ ຈົນກ່ວາຈະໄດ້
ຮັບການປະເມີນ ແລະ ເຄືີ່ອນຍ້າຍອອກ ເພືີ່ອກໍາຈັດຖິື້ມ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ເຄືີ່ອງເກັບຮັກສາທີີ່ບໍີ່ໄດ້ໃຊ້ 
ສ່ວນໃຫຍ່ແມູ່ນເຄືີ່ອງທີີ່ໝົດອາຍຸນໍາໃຊ້ ແລະ ເສຍຫາຍ ແລະ ບໍີ່ປອດໄພຕໍີ່ຜ ຊ້ົມໃຊ້. ເຄືີ່ອງທີີ່ບໍີ່ສາມາດນໍາໃຊ້
ໄດ້ນັື້ນ ອາດປະກອບມີລາຍການຕ່າງໆ ທີີ່ຖືກປະຕິເສດໃນລະຫວ່າງການຮັບ/ການກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະ
ພາບ ຫ ື ລາຍການທີີ່ໝົດອາຍຸ ແລະ ເສຍຫາຍ ໃນການເກັບຮັກສາ. ເຄືີ່ອງທີີ່ບໍີ່ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດ້ນັື້ນ ກໍຍັງອາດ
ແມູ່ນສິີ່ງຂອງທີີ່ສາງ ບໍີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້  ເຊັີ່ນ:  ເຄືີ່ອງເຟີນິເຈີຫ ືອຸປະກອນ, ໄມ້ພະເລດທີີ່ເປູ່ເພ ລວມທັງເຄືີ່ອງບັນຈຸ
ຫຸ້ມຫໍີ່ທີີ່ນໍາໃຊ້ຄືນບໍີ່ໄດ.້ 

ເມືີ່ອໃດທີີ່ມີການສ້າງແຜນຜັງອາຄານສາງ ບ່ອນເກັບຮັກສາເຄືີ່ອງທີີ່ໃຊ້ບໍີ່ໄດມ້ັກຈະມກີານເບິີ່ງຂ້າມຢ ູ່
ເລືື້ອຍໆໃນຈຸດນີື້, ຊ ີ່ງມັນກໍມີຄວາມສໍາຄັນຄືກັນກັບການຈັດສັນພືື້ນທີີ່ສໍາລັບກັບການຮັບ/ການສົີ່ງ ແລະ ເກັບ
ຮັກສາ ໂດຍສະເພາະສາງທີີ່ການເກັບຮັກສາບໍີ່ດີ ມັກຈະມີເຄືີ່ອງໝົດອາຍຸ ແລະ ເຄືີ່ອງທີີ່ບໍີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊຈ້ະຖືກ
ເກັບຮັກສາໄວ້ຢ ູ່ໃນສາງ. ຢ ູ່ສາງ ບ່ອນທີີ່ບໍີ່ມີການຈັດສັນພືື້ນທີີ່ສະເພາະ ສໍາລັບການເກັບຮັກສາເຄືີ່ອງທີີ່ບໍີ່ສາ
ມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ຫ ື ໃຊ້ບໍີ່ໄດ້ເລຍີ ຈໍາເປັນ ທີີ່ຈະຕອ້ງໄດໃ້ຊພ້ືື້ນທີີ່ສໍາລັບກິດຈະກໍາອືີ່ນໆເພືີ່ອຮອງຮັບສິີ່ງຂອງເຫ ົີ່າ
ນີື້. 
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ບາດກ້າວທີີ່ 2  ການກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການເນືື້ອທີີ່ (ພືື້ນທີີ່) 
ເມືີ່ອມີການວາງແຜນຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ ສໍາລັບການຂົນສົີ່ງ ແລະ ການຮັບເຄືີ່ອງ ທ່ານຄວນຮ ວ້່າ ກິດຈະກໍາ

ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ພືື້ນທີີ່ ທີີ່ຕ້ອງການ ແມູ່ນຈະຫ າຍກວ່າທີີ່ເຮົາຄິດໄວ້. ເມືີ່ອວິເຄາະພືື້ນທີີ່ການຂົນສົີ່ງ ແລະ ການ
ຮັບເຄືີ່ອງ, ໃຫ້ທ່ານພິຈາລະນາດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີື້:  

 ພືື້ນທີີ່ສໍາລັບ ລານຈອດລົດ ເພືີ່ອຂົນຖ່າຍສິນຄ້າ. 
 ພືື້ນທີີ່ການສັນຈອນລົບຫ ີກໄປມາ ຢ ູ່ບໍລິເວນການຮັບສິນຄ້າ. 
 ພືື້ນທີີ່ຮັບສິນຄ້າ. 

 
ຄວາມຕອ້ງການສາໍລບັພືື້ນທີີ່ສາໍລບັ ລານຈອດລດົຂົນຖາ່ຍສນິຄາ້ 
 ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບພືື້ນທີີ່ລານຈອດລົດບັນທຸກສິນຄ້າ ພາຍໃນ ຫ ື ຈຸດເສືີ່ອມຕໍີ່ກັບສາງ ໂດຍປົກກະຕິ
ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກໍານົດໃຫມ້ີກ່ອນໝ ູ່. ປົກກະຕິ, ລົດບັນທຸກ ຈອດຢ ູ່ໃນໜ ີ່ງ ຫ ື ສອງວທິີ: 

 ຈອດ ຢ ູ່ທ່າຈອດທີີ່ມີມ ມ 90ອງົສາ ກັບທ່າຈອດລົດ. 
 ຈອດ ຢ ູ່ທ່າຈອດ ທີີ່ມີມ ມໜ້ອຍກ່ວາ 90 ອົງສາ (ໂດຍປົກກະຕິ 45ອົງສາ) ກັບທ່າຈອດ. 

ເມືີ່ອການຈອດໃນມ ມ 90ອົງສາ ແມູ່ນບໍີ່ຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ແຕູ່ໃນກໍລະນີບໍີ່ປົກກະຕິ ເມືີ່ອມ ມຈອດຫາກໜ້ອຍກວ່າ 
90 ອົງສາ, ແມູ່ນຈະມີຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ເສີມ ເພືີ່ອໃຫ້ພໍດີກັບມ ມຂອງການຂົນສົີ່ງ. ຖາ້ມ ມທາ່ຈອດລົດແມູ່ນ 
45 ອົງສາ, ຈາໍນວນພືື້ນທີີ່ທີີ່ຕ້ອງການສໍາລັບພືື້ນທີີ່ເສືີ່ອມຕໍີ່ ແລະ ຊ່ອງຈະເປັນພືື້ນທີີ່ສາມຫ ີ່ຽມ ໂດຍປະມານ 4.25 
ແມັດ (ຢ ູ່ທາງເຂົື້າຂອງສາງ) X 3 ແມັດ X ແມດັ. 

ຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ການສນັຈອນລບົຫ ີກໄປມາ ຢ ູ່ບລໍເິວນຈດັສົີ່ງ 

 ພືື້ນທີີ່ສັນຈອນຫ ົບຫ ີກໄປມາທີີ່ຕ້ອງການ ສໍາລັບການຈັດສົີ່ງ ແລະ ຮັບ ແມູ່ນພືື້ນທີີ່ ທີີ່ຈໍາເປັນ ເພືີ່ອການ
ເຂົື້າ-ອອກ ຂອງລົດບັນທຸກ ແລະ ການເຄືີ່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ລະຫວ່າງລົດບັນທຸກ ແລະ ລະຫວ່າງພືື້ນທີີ່ຈັດກຽມ 
ການຈັດສົີ່ງ ຫ ື ການສັນຈອນສວນທາງໄປກັບ ເຊິີ່ງຈໍານວນພືື້ນທີີ່ໃນສາງທີີ່ຕ້ອງການ ເພືີ່ອການອອກ ແລະ ເຂົື້າຂອງ
ລົດບັນທຸກ ແມູ່ນຂ ື້ນຢ ູ່ກັບ ລະດັບອຸປະກອນທີີ່ໃຊ ້ເຊິີ່ງຕໍີ່າກວ່າ ຫ ື ຍກົພືື້ນຂອງສາງ ເພືີ່ອສະດວກໃນການຂົນຍ້າຍ
ຈາກລົດບັນທຸກ ໄປຍັງພືື້ນຂອງສາງ ຫ ື ໃນການສວນທາງກັນໄປມາ. ຖ້າໃຊອຸ້ປະກອນທີີ່ໃຊຢ້ ູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ 
ອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ທີີ່ໃຊ້ມຄີວາມກ່ວາງ 3 ແມັດ X ເລິກ 3 ແມັດ. 
 ບໍີ່ວ່າທ່ານຈະໃຊ້ອຸປະກອນໃນລະດັບໃດກໍຕາມ, ຈໍານວນພືື້ນທີີ່ຊັດເຈນ ແມູ່ນມຄີວາມຕ້ອງການເພືີ່ອ
ເຄືີ່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຈາກລົດບັນທຸກ ໄປຫາພືື້ນທີີ່ຂອງການຮັບເຄືີ່ອງ. ພືື້ນທີີ່ທີີ່ຕ້ອງການສໍາລັບພືື້ນທີີ່ນີື້ ສຸດທ້າຍກໍີ່
ແມູ່ນຂ ື້ນຢ ູ່ກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນການຂົນຍ້າຍສິນຄ້າ ຈາກລົດບັນທຸກ ໄປຍັງພືື້ນສາງ ແລະ ພືື້ນທີີ່ກະກຽມ
ການຮັບ. ແຕູ່ຖ້ານໍາໃຊ້ອຸປະກອນຂົນສົີ່ງເຄືີ່ອງໂດຍວິທີີ່ຂົນສົີ່ງດ້ວຍມື ຫ ື ເຄືີ່ອງມືຂະໜາດນ້ອຍ ເພືີ່ອຂົນເຄືີ່ອງສິນ
ຄ້າ ກໍີ່ອາດສະຫງວນເນືື້ອທີີ່ຢູ່າງໜ້ອຍ 2.5 ແມັດ ຂ ື້ນໄປ (ຄ ນ) ໃຫ້ກັບຄວາມຍາວຂອງ ພືື້ນທີີ່ຂົນສົີ່ງ/ຮັບ (ໂດຍ
ປົກກະຕິແມູ່ນຄວາມຍາວຂອງສາງ) ສໍາລັບກິດຈະກໍານີື້. ແຕູ່ເຖິງຢູ່າງໃດກໍີ່ຕາມ ຖ້າ ທາ່ນກໍາລັງໃຊ້ອຸປະກອນຂົນ
ຍ້າຍທີີ່ມີກໍາລັງການຍົກສ ງ ທ່ານຄວນສະຫງວນທາງໄວ້ຢູ່າງໜ້ອຍ 3.5 ເທືີ່ອແມັດ (ຄ ນ) ຄວາມຍາວຂອງພືື້ນທີີ່ 
ການຂົນສົີ່ງ ຫ ື ການຮັບ.  
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ຮ ບພາບທີີ່ 1 ປະເພດແຜນຜັງພືື້ນກິດຈະກໍາການຮັບ/ສົີ່ງ 

 
ຮ ບພາບທີີ່ 1 ແມູ່ນຕົວຢູ່າງຂອງແຜນຜັງສໍາລັບກິດຈະກໍາການຮັບ/ສົີ່ງ ຂອງສາງເກັບຮັກສາສິນຄ້າ ເຊິີ່ງມັນ

ສະແດງໃຫ້ເຫັນບ່ອນທີີ່ລົດບັນທຸກຈອດຢ ູ່ໃນມ ມ 90ອົງສາ; ແລະ ມີ 4 ທາ່ຈອດລົດ ທີີ່ແຍກຈາກກັນ. ຮ ບພາບຍັງ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນພືື້ນທີີ່ການສັນຈອນຂົນສົີ່ງຢ ູ່ໃນພືື້ນຮັບ/ສົີ່ງ ທີີ່ຢ ູ່ດ້ານນອກຂອງອາຄານສາງ. 
 

ກໍານດົຄວາມຕ້ອງການສາໍລບັພືື້ນທີີ່ ຈດັກຽມສໍາລບັການຮບັ/ການຈດັສົີ່ງ 
 ການກໍານົດຂະໜາດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບພືື້ນທີີ່ຂອງຂະບວນການກະກຽມການຮັບ/ສົີ່ງ ແມູ່ນເປັນສ່ວນ

ທີີ່ຍາກກ່ອນໝ ູ່ຂອງແຜນການຈັດວາງແຜນຜັງຂອງສາງ ເຊິີ່ງຈະຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນມຄີວາມຊັດເຈນເທົີ່າທີີ່ຈະ
ເຮັດໄດ້ ເມືີ່ອມີການຄາດຄະເນຂະໜາດຂອງພືື້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວ. ຖ້າຈັດສັນພືື້ນທີີ່ ຫ ື ເນືື້ອທີີ່ນອ້ຍເກີນໄປ, ເຄືີ່ອງທີີ່ກໍາ
ລັງຂົນສົີ່ງມາ ອາດຈະອັີ່ງເຕັມກ່ອນທີີ່ຈະນໍາໄປເກັບຮັກສາໄວ້ຢ ູ່ໃນຊັື້ນວາງພາຍໃນສາງ. ແຕູ່ຖາ້ເຮົາຈັດສັນພືື້ນທີີ່
ການຮັບ/ການສົີ່ງ ກ້ວາງເກີນໄປ ເຮົາກໍີ່ອາດຈະບໍີ່ເຫ ືອເນືື້ອທີີ່ພຽງພໍສໍາລັບການຈັດວາງ ຖ້ານຮອງ ເພືີ່ອເກັບຮັກສາ
ເຄືີ່ອງທັງໝົດທີີ່ຕ້ອງການເກັບມ້ຽນ. 

ການພັດທະນາການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການເນືື້ອທີີ່ທີີ່ຊັດເຈນສໍາລັບພືື້ນທີີ່ກະກຽມການຮັບ/ສົີ່ງ ເຊິີ່ງຂະ
ບວນການຄາດຄະເນ ມັກຈະປະຕິບັດໃນຊ່ວງໄລຍະທີີ່ມກີານຂົນສິນຄາ້ຫ າຍທີີ່ສຸດ. ສໍາລັບຄ ູ່ມນືີື້, ຊ່ວງໄລຍະທີີ່ມີ
ການຂົນສົີ່ງຫ າຍທີີ່ສຸດ ແມູ່ນມືື້ທີີ່ລົດຂົນສົີ່ງເຄືີ່ອງມາສົີ່ງເຄືີ່ອງຫ າຍທີີ່ສຸດແລະໃນເວລາດຽວກັນກໍມີການຈັດສົີ່ງເຄືີ່ອງ
ອອກຫ າຍທີີ່ສຸດ.   

ບາດກ້າວທີ 3: ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການພ ື ື້ນທີີ່ກະກຽມການຮບັ/ຈດັສົີ່ງ 
 ມີ 3 ວິທີການທີີ່ໃຊ້ເພືີ່ອຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ຂອງການກະກຽມການຮັບ/ຈັດສົີ່ງ ດັີ່ງລຸູ່ມນີື້: 
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1. ວິທີການຄາດຄະເນຈາກຂໍື້ມ ນທີີ່ຄົບຖວ້ນ: ແມູ່ນການອີງໃສູ່ຂໍື້ມ ນທີີ່ສົມບ ນ ຂອງການຮັບ ແລະ ການ
ປູ່ອຍສິນຄ້າອອກ ເປັນຕົື້ນຂໍື້ມ ນຂອງປີທີີ່ຜ່ານມາ. ຂໍື້ມ ນທີີ່ໄດ້ມາ ແມູ່ນປະກອບດ້ວຍຂໍື້ມ ນທີີ່ພຽງພໍ ກ່ຽວ
ກັບເຄືີ່ອງທີີ່ໄດ້ຮັບ ຫ ື ຈ່າຍ ໃນແຕູ່ລະຄັື້ງ ເພືີ່ອລະບຸໄດ້ຢູ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບສິນຄ້າທີີ່ໄດ້ຮັບ ຫ ື ທີີ່ໄດ້
ຈ່າຍ ແລະ ບໍລິມາດຂອງແກັດເຫ ົີ່ານີື້. 

2. ວິທີການປະເມີນຈາກຂໍື້ມ ນຕົວເລກບາງສ່ວນ: ເມືີ່ອຂໍື້ມ ນຕົວເລກກ່ຽວກັບການຮັບ/ສົີ່ງ ຫາກບໍີ່ມີຄົບຖ້ວນ
, ແຕູ່ຂໍື້ມ ນຈໍານວນທັງໝົດທີີ່ໄດ້ຈ່າຍອອກ ຫ ື ໄດ້ຮັບ ໃນປີ ກໍີ່ສາມາດນໍາມາປະເມີນໄດ້ ສໍາລັບ ສິນຄ້າທີີ່
ມີການໝ ນວຽນປານກາງ ແລະ ສ ງ. ເພືີ່ອໃຊ້ວິທີການນີື້, ການປະເມນີຂະໜາດຂອງແກັດ ແລະ ຄາດຄະ
ເນຈໍານວນແຕູ່ລະໃບຮັບ ແລະ ຈ່າຍ ທີີ່ໄດ້ເຮັດພາຍໃນປີ. 

3. ວິທີການປະເມີນໂດຍບໍີ່ໃຊ້ຂໍື້ມ ນຕົວເລກ: ເມືີ່ອທ່ານຕ້ອງການຄາດຄະເນພືື້ນທີີ່ທີີ່ຕ້ອງການ ເນືີ່ອງຈາກ
ການມີຂໍື້ມ ນ ໜ້ອຍ ຫ ື ບໍີ່ມີເລີຍ ເພືີ່ອເຮັດການຕັດສິນໃຈ. 

ວທິກີານຄາດຄະເນແບບມຂີໍື້ມ ນຕົວເລກທີີ່ຄບົຖວ້ນ: 
ເມືີ່ອຂໍື້ມ ນກ່ຽວກັບການຮັບ/ສົີ່ງ ແມູ່ນຄົບຖ້ວນ ຫ ື ໄກ້ຄຽງ ກ່ຽວກັບເຄືີ່ອງຂົນສົີ່ງທີໄດ້ຮັບເຂົື້າ/ສົີ່ງອອກ, 

ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຄາດຄະເນຢູ່າງຊັດເຈນ ຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ ຂອງການຮັບ/ການສົີ່ງ. ຂໍື້ມ ນປະກອບມີ: (1) ວັນ
ທີຮັບ/ຈ່າຍອອກ; (2) ຊືີ່ສິນຄ້າທີີ່ໄດ້ຮັບ/ຈ່າຍອອກ; (3) ບລິໍມາດ (ຄວາມກ້ວາງ X ຍາວ X ສ ງ) ຂອງພາຊະ
ນະຫຸ້ມຫໍີ່ທີີ່ໃຊ ້(ຕົວຢູ່າງ: ແກັດ, ມັດ, ລາງໄມ້...); (4) ເນືື້ອໃນຂອງການຫຸ້ມຫໍີ່ (ລາຍການ ຕໍີ່ການຫຸ້ມຫໍີ່), 
(5) ຈໍານວນກບັກ໋ອງໃນການຂົນສົີ່ງ. 

1. ເມືີ່ອນໍາໃຊ້ວິທີການນີື້, ເບືື້ອງຕົື້ນຕ້ອງລວບລວມລາຍການທີີ່ຈັດສົີ່ງ ສໍາລັບປີຜ່ານມາ ( ຫ  ືສອງປີ ຖ້າ
ມີ). ກວດສອບໃບຮັບ ເພືີ່ອລະບຸຄັື້ງວັນທີ ທີີ່ສາງໄດ້ມີການຮັບເຄືີ່ອງທີີ່ຂົນສົີ່ງເຂົື້າ ຫ ື ຈ່າຍອອກ ໂດຍ
ປະລິມານທີີ່ຫ າຍ. ພາຍຫ ັງການກວດສອບໃບຮັບແລ້ວ, ກວດສອບການຈ່າຍອອກ ເພືີ່ອລະບຸວັນທີທີີ່
ສາງໄດ້ປູ່ອຍ ການສົີ່ງອອກ ໃນປະລິມານທີີ່ຫ າຍສຸດ. ການໃຊ້ແບບການປະສົມປະສານ ຂອງການຮັບ 
ແລະ ການຈ່າຍຄັື້ງດຽວ/ການຈ່າຍຫ າຍຄັື້ງ ທີີ່ຫ າຍສຸດ ແມູ່ນເປັນສິີ່ງທີີ່ຄາດຄະເນໄວ້. 

2. ສໍາລັບຂັື້ນຕອນທີີ່ສອງ, ໃຊ້ຂໍື້ມ ນຈາກຂັື້ນຕອນທີີ່ໜ ີ່ງ ເພືີ່ອຄໍານວນປະລິມານ ທັງໝົດຂອງການຮັບ/
ການຈ່າຍອອກ ທີີ່ຄາດຄະເນໄວ້ ລະຫວ່າງການຂົນສົີ່ງໃນປະລິມານຫ າຍທີີ່ສຸດ. ຕາຕະລາງ 1 ສະ
ແດງ ເຖິງວທິກີານຄໍານວນປະລິມານທັງໝົດ ຖ້າທ່ານມີໃບຮັບພຽງແຕູ່ໜ ີ່ງໃບ ທີີ່ມີສາມລາຍການສິນ
ຄ້າໃນຊ່ວງການຂົນສົີ່ງຄັື້ງທີີ່ມີປະລິມານຫ າຍສຸດ. ບົດຝ ກຫັດຕົວຈິງນີື້ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍໜ ີ່ງ ຫ ື 
ສອງໃບຮັບ ທີມີສິນຄ້າຫ າຍ ແລະ ການຈ່າຍຫ າຍໆຄັື້ງ ໂດຍປະກອບມຫີ າຍສິນຄ້າ.  

3. ພາຍຫ ັງທີີ່ທ່ານຄໍານວນການຂົນສົີ່ງ/ການຮັບ ທັງໝົດ ເປັນຫົວໜ່ວຍແມັດກ້ອນແລ້ວ ທ່ານສາມາດ
ຄາດຄະເນໄດ້ຈໍານວນ ພາເລັດ ທີີ່ຈະຕ້ອງການເພືີ່ອຮອງຮັບສິນຄ້າ ໃນພືື້ນທີີ່ການສົີ່ງ/ການຮັບ. ຈໍາ
ນວນ ພາເລດ ຈະເທົີ່າກັບຈໍານວນແມັດກ້ອນ, ເພາະວ່າ ແຕູ່ລະພາເລດ ຈະຮອງຮັບປະມານໜ ີ່ງແມດັ
ກ້ອນຂອງສິນຄ້າ. ສະນັື້ນ, ພືື້ນທີີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຊ່ວງນີື້ ແມູ່ນເທົີ່າກັບຈາໍນວນ ພາເລັດ (ໃຫ້ເປັນຕະ
ລາງແມັດ), ເພືີ່ອຄວາມຮອບຄອບ ຄວນເພິື້ມພືື້ນທີີ່ຕືີ່ມ 2-3 ຕາແມັດ ໃຫ້ກັບການຄາດຄະເນພືື້ນທີີ່
ທັງໝົດທີຕອ້ງການ ພືື້ນທີີ່ ສໍາລັບຂະບວນການນີື້ ເນືີ່ອງຈາກວ່າບໍີ່ແມູ່ນທຸກພາເລດ ຈະມີຂະໜາດ 1 
ຕາແມັດ ທີີ່ແນູ່ນອນ ແລະ ຕ້ອງຈົີ່ງພືື້ນທີີ່ເຫ ືອສໍາລັບຊ່ອງຫວ່າງຂອງການວາງພາເລດນໍາ. 
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ຕາຕະລາງ 1. ຕົວຢູ່າງ ແຜູ່ນຮ່າງບັນທ ກວຽກ ສໍາລັບການຄາດຄະເນ ຄວາຕ້ອງການ ພືື້ນທີີ່ສໍາລັບ
ການຮັບການຂົນສົີ່ງ 

ປະເພດທລຸະກໍາ ວັນທີການເຮັດ
ທຸລະກໍາ 

ສິນຄ້າ ຈໍານວນທັງໝດົ ຈໍານວນຕໍີ່
ແກັດ 

ຈໍານວນ
ແກັດ 

ຂະໜາດ
ແກັດ 

ແກັດຕໍີ່ໜ ີ່ງ
ແມັດກອ້ນ 

ຈໍາໜ ີ່ງ
ແມັດກ້ອນ
ຕໍີ່ພາເລັດທີີ່
ຕ້ອງການ 

ການຮັບ 4 ຕຸລາ 2004 Amitriptyline tablet, 
25mg 

2,000,000 20,000 100 0.5 mx 
2.5x25
m 

32 3 

ການຮັບ 4 ຕຸລາ 2004 Erythromycine, 
Tablet, 250mg 

5,000,000 25 200 0,5 mx 
0.5x25
m 

16 13 

ການຮັບ 4 ຕຸລາ 2004 Chloramphenical, 
Vial, 1gm 

10,000,000 25,000 400 0,5 mx 
0.5x 

0.25m 

16 25 

ການຈ່າຍ 4 ຕຸລາ 2004 Amitriptyline, 
Tablet,25 mg 

200,000 20,000  0,5 mx 
0.5x 

0.25m 

8 2 

ການຈ່າຍ 4 ຕຸລາ 2004 Erythromycin, 
Tablet, 250 gm 

1.000.000 25,000 40 0,5 mx 
0.5x 

0.25m 

16 3 

ລວມ 4 ຕຸລາ 2004        

ໝາຍເຫດ: ພາເລດ 1 ແມັດ ທີີ່ຕ້ອງການ ຈະຕ້ອງປັດຂ ື້ນເປັນຈໍານວນສ ງສຸດຕໍີ່ໄປ 
 

ວທິກີານຄາດຄະເນແບບມຂີໍື້ມ ນບາງສວ່ນ 
ທ່ານສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຢູ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ສໍາລັບການ

ຈັດກຽມການຮັບ/ສົີ່ງ ຖ້າບໍີ່ມຂີໍື້ມ ນລາຍລະອຽດຂອງເນືື້ອໃນໃບຮັບ ແລະ ຈ່າຍ, ແຕູ່ຫາກຂໍື້ມ ນລວມຂອງສິນ
ຄ້າ (ຫ ື ທັງໝົດ)  ທີີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຈ່າຍອອກນັື້ນ ເຊິີ່ງແມູ່ນຂໍື້ມ ນທີີ່ຮ ກ້ັນດີ ຫ  ືສາມາດນາໍມາຄາດຄະເນໄດ້. ວິ
ທີການດັີ່ງກ່າວນີື້ຕ້ອງການຂໍື້ມ ນດັີ່ງລຸູ່ມນີື້: 

 ຈໍານວນທັງໝົດ-ເປັນເມັດ, ອັນ, ຫ ອດ, ອືີ່ນໆ ທີີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ໄດ້ຈ່າຍອອກ ໃນປີຜ່ານມາ ( ຫ  ື
ທັງສອງ ຖ້າເປັນໄປໄດ້) ຂອງທັງໝົດ ຫ ື ສິນຄ້າທັງໝົດທີີ່ເກັບຮັກສາໃນໄລຍະນີື້, ໂດຍສະເພາະ
ແມູ່ນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ຕໍີ່ລາຍການທີີ່ມກີານໝ ນວຽນສ ງ. ທ່ານຄວນບໍີ່ສົນໃຈກັບບັນຊີລາຍການ
ສິນຄ້າມີປະລິມານໜ້ອຍ. 

 ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຂະໜາດມາດຕະຖານການບັນຈຸສໍາລັບແຕູ່ລະລາຍການເຫ ົີ່ານີື້ ເຊັີ່ນ:  
50,000 ເມັດ ໃນແກັດ 0.5 ແມັດ X 0.5 ແມັດ X 0.25 ແມັດ ເຊິີ່ງຕົວເລກເຫ ົີ່ານີື້ ແມູ່ນ
ການບັນຈຸຢ ູ່ໃນເຄືີ່ອງຫຸ້ມຫໍີ່ ທີີ່ໃຊ້ໃນ ສາງປະຈຸບັນ. 
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 ການປະເມີນຈໍານວນທັງໝົດຂອງເຄືີ່ອງ ທີີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຈໍານວນທັງໝົດຂອງເຄືີ່ອງທີີ່ໄດ້
ຈ່າຍອອກ ຊ່ວງເວລາຂອງມືື້ເຮັດວຽກ ເຊິີ່ງພະນັກງານ ຄວນສາມາດໃຫຂ້ໍື້ມ ນໄດ້. ການຮັບອາດ
ຈະບໍີ່ມີເລືື້ອຍໆ ພຽງພໍ ສໍາລັບຈໍານວນທັງໝົດ ໄລຍະປີຜ່ານມາ ທີີ່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ທັນ
ການ. ສະນັື້ນ, ການປະເມີນການຈ່າຍອອກ ອາດຈະງ່າຍກວ່າ ເພືີ່ອຈະຄາດຄະເນ ຈໍານວນສະ
ເລູ່ຍ ຕໍີ່ມືື້ເຮັດວຽກ ຫ ື ໃນອາທດິໜ ີ່ງ ແລະ ຄາດຄະເນຕໍີ່ໜ ີ່ງປີເຮັດວຽກ. 

ໂດຍອີງໃສູ່ຂໍື້ມ ນທີີ່ກ່າວຜ່ານມາ, ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະປະເມີນຈໍານວນແຕູ່ລະ
ສິນຄ້າໂດຍການສະເລູ່ຍການຮັບ ແລະ ການຈ່າຍ. ປະລິມານເຫ ົີ່ານີື້ສາມາດຮວມເຂົື້າກັນ ເພືີ່ອ
ສ້າງເປັນປະລິມານທັງໝົດທີີ່ຈະຕ້ອງການ ເພືີ່ອສ້າງຄ່າສະເລູ່ຍມືື້ທີີ່ອອກ ເພືີ່ອໃຫ້ມນັກາຍເປັນມືື້
ດຽວກັນ ທີີ່   ຂະໜາດການຂົນສົີ່ງສະເລູ່ຍ ທີີ່ໄດ້ຮັບ.  ຕາຕະລາງ 2 ສະແດງວິທີການຄິດໄລູ່ປະ
ລິມານລວມຂອງການສະເລູ່ຍ ໃນໃບຮັບໜ ີ່ງ ທີີ່ປະກອບມີ ສາມລາຍການສິນຄ້າ ແລະ ການສະ
ເລູ່ຍປະລິມານຂອງການຈ່າຍ ໃນແຕູ່ລະມືື້ ເຊິີ່ງເປັນການຈ່າຍຄັື້ງດ່ຽວທີີ່ມີສອງລາຍການສິນຄ້າ. 
ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ອາດປະກອບມີໜ ີ່ງ (ຫ ື ບາງທີີ່ອາດມສີອງ) ການຮັບ ຊ ີ່ງປະກອບມຫີ າຍໆ
ລາຍການສິນຄ້າ ແລະ ຈ່າຍອອກຫ າຍໆຄັື້ງ.  
 ຫ ັງຈາກຄິດໄລູ່ປະລິມານທັງໝົດໃນໜ ີ່ງແມັດກ້ອນ, ທ່ານກໍຈະສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຈໍາ
ນວນພາເລດທີີ່ຈະຕ້ອງການ ເພືີ່ອວາງສິນຄ້າ ຕາມພາຍຫ ັງ ຢ ູ່ໃນພືື້ນທີີ່ສາງ. ຈໍານວນພາເລດແມູ່ນ
ຈະເທົີ່າກັບຈໍານວນແມັດກ້ອນ ເພາະວ່າໂດຍປົກກະຕິແຕູ່ລະພາເລດສາມາດວາງສິນຄ້າເຄືີ່ອງໄດ້ 
ໜ ີ່ງແມັດກ້ອນ. ສະນັື້ນ, ພືື້ນທີີ່ທີີ່ຕ້ອງການໃນການກະກຽມສິນຄ້າເຫ ົີ່ານີື້ ຈະເທົີ່າກັບຈໍານວນພາ
ເລດ ໃນເນືື້ອທີີ່ໜ ີ່ງຕາແມັດ. ອາດຈະເປັນການຮອບຄອບຫ າຍ ທີີ່ຈະເພີື້ມຕະລາງແມັດຂ ື້ນຕືີ່ມ 
ພືື້ນທີີ່ການປະຕິບັດງານນີື້ ເພາະວ່າບໍີ່ແມູ່ນທຸກພາເລດຈະສາມາດວາງຊ້ອນກັນໄດ້ຢູ່າງພໍດີ ແລະ 
ຕິດກັນໄດ້ດີ. 
 
ຕາຕະລາງ 2 ຕົວຢູ່າງແຜນຮ່າງບັນທ ກວຽກສໍາລັບການຄາດຄະເນການຂົນສົີ່ງທີີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ
ການພືື້ນທີີ່ການປະຕິບັດງານ: ວິທີການຕືີ່ມຂໍື້ມ ນ 

ປະເປເປະເພດທຸ
ລະກໍາ 

ສິນຄ້າ ປະລິມານທັງໝົດ
ເປັນປີ ທີີ່ໄດ້ຮັບ/
ຈ່າຍ 

ສະເລຍ
ຈໍານວນ
ການ
ຮັບ/ຈາ ີ່ຍ
ຕໍີ່ປີ 

ຈໍານວນສະເລູ່ຍ
ໃນການຮັບ/
ການຈ່າຍ 

ຈໍານວນຕໍີ່
ແກັດ 

ຈໍານວນ
ແກັດ 

ຂະໜາດ
ແກັດ 

ແກັດຕໍີ່
ໜ ີ່ງ
ແມັດ
ກ້ອນ 

ຈໍານວນພາ
ເລດໜ ີ່ງ
ແມັດກ້ອນ
ທີີ່ຕ້ອງການ 

ການຮັບ Amitriptyline Tablet, 
25 mg 

10,000,000 5 2,000.000 20,000 100 0.5 mx 
0.25 m x 
0.25 m 

32 4 

ການຮັບ Erythromycin, Tblet, 
250 m 

25,000,000 5 5,000,000 25,000 200 0.5 m x 
0.5 m x 
0.25 m 

16 13 

ການຮັບ Chloramphennical, 
Vial, 1 gm 

30,000,000 3 10,000,000 25,000 400 0.5 m x 
0.5 m x 
0.5 m 

16 25 

ການ
ຈ່າຍ 

Amitriptyline 8,000.000 40 200,000 20,000 10 0.5 m x 
0.5 m x 
0.5 m 

8 2 
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ການ
ຈ່າຍ 

Erythromycin, Tblet, 
250 m 

20,000,000 20 1,000,000 25,000 40 0.5 m x 
0.5 m x 
0.25 m 

16 3 

ລວມ         47 

 

ໝາຍເຫດ: ຈາໍນວນພາເລດຂະໜາດໜ ີ່ງແມັດກ້ອນທີີ່ຕ້ອງການໃຫ້ປັດຂ ື້ນເປັນຈໍານວນສ ງສຸດຕໍີ່ໄປ 

ກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່ ທີີ່ໃຊ້ວິທເີອົາຂໍື້ມ ນບາງສ່ວນ ກໍີ່ສາມາດໄດ້ຮັບຕົວເລກຄາດຄະເນ ທີີ່ສົມເຫດສົມຜົນ 
ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຈັດວາງພືື້ນທີີ່ຈັດເກັບຊົີ່ວຄາວ ເນືີ່ອງຈາກການຈ່າຍ ແລະ ການຮັບແຕູ່ລະຄັື້ງຢ ູ່ໃນ
ພືື້ນທີີ່ຈັດເກັບຊົີ່ວຄາວ ແມູ່ນສາມາດປູ່ຽນແປງໄດ້, ເຊິີ່ງພືື້ນທີີ່ທັງໝົດ ຫ ື ເກືອບທັງໝົດຂອງພືື້ນທີີ່ຈັດເກັບຊົີ່ວຄາວ 
ທີີ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນໃຫ້ພຽງພໍສໍາລັບການຮັບທີີ່ຈໍານວນຫ າຍກ່ວາປົກກະຕິ ຫ ື ໜ້ອຍກ່ວາປກົກະຕ.ິ ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ
ຕາມການຮັບສິນຄ້າທີີ່ຈໍານວນຫ າຍຜິດປົກກະຕິ ກໍີ່ຈະມາຮອດໃນມືື້ດຽວກັນ ກັບການຈ່າຍຈໍານວນຫ າຍຜິດປົກກະ
ຕໃິນພືື້ນທີີ່ຈດັເກບັຊົີ່ວຄາວເຊັີ່ນດຽວ. ສະນັື້ນ ຖາ້ສະຖານະການຄແືນວນີື້ຫາກເກດີຂືື້ນຫ າຍໆຄັື້ງໃນປີ ເຊິີ່ງອາດມີ
ຄວາມຕ້ອງການເພີື້ມພືື້ນທີີ່ ຕືີ່ມຈາກການຄາດຄະເນເຖິງ 50%. 

ວິທີການຄາດຄະເນແບບບໍີ່ມຂີໍື້ມ ນ 
ກໍລະນີຖ້າຫາກສາງເກັບຮັກສາເປັນອາຄານໃໝູ່ ແລະ/ຫ ື  ເຊິີ່ງບໍີ່ມີຂໍື້ມ ນກ່ຽວກັບການຮັບ/ຈ່າຍ,  ກໍີ່

ສາມາດນໍາໃຊ ້ ຫ ັກການແບບງ່າຍດາຍ ເພືີ່ອກໍານົດການຈັດສັນພືື້ນທີີ່ສໍາລັບການເກັບຊົີ່ວຄາວ. ໂດຍທົີ່ວໄປ ສາງ
ເກັບຮັກສາຢ ູ່ພືື້ນທີີ່ຈັດເກັບຊົີ່ວຄາວ ຢູ່າງໜ້ອຍ ຕ້ອງກໍານົດໃຫ້ມີຂະໜາດຫ າຍກວ່າ 10% ຂອງພືື້ນທີີ່ສາງທງັໝົດ 
ແຕູ່ບໍີ່ໃຫ້ເກີນ 40%. 

ການຄາດຄະເນຈໍານວນພືື້ນທີີ່ ທີີ່ຈະຈັດສັນ ເຊິີ່ງໃນສະຖານະການເຫ ົີ່ານີື້ ຈະຂ ື້ນຢ ູ່ກັບວ່າທ່ານຈະມີການ
ຂົນສົີ່ງສິນຄ້າທັງໝົດທີີ່ເຂົື້າມາຄືແນວໃດ ຕົວຢູ່າງ: ຈະລະບຸຄວາມອາດສາມາດຂອງສາງໃນລະດັບໃດ ເພືີ່ອໃຫ້ລົດ
ບັນທຸກທີີ່ຈະເຂົື້າມາຂົນຖ່າຍສິນຄ້າລົງ? ເຊິີ່ງໃນກໍລະນີນີື້, ໃຫໃ້ຊ້ແນວທາງ ທີີ່ລະບຸໃນ ຕາຕະລາງ 3 ເພືີ່ອຄາດ
ຄະເນພືື້ນທີີ່ທີີ່ຕ້ອງການ. 

ໝາຍເຫດ: ມນັມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍທີີ່ຈະສະຫງວນໄວ້ຢ ູ່ຕະຫ ອດເວລາ ສໍາລັບພືື້ນທີີ່ທາງເດີນພາຍໃນພືື້ນ
ທີີ່ການຂົນສົີ່ງ ແລະ ພືື້ນທີີ່ການເກັບຮັກສາຊົີ່ວຄາວ. ພືື້ນທີີ່ເຫ ົີ່ານີື້ສະໜອງການເຂົື້າເຖິງລານຈອດລົດຂົນສົີ່ງ ແລະ 
ສ່ວນອືີ່ນໆ ຂອງສາງ, ເຊິີ່ງສໍາຄັນກວ່າໝ ູ່ແມູ່ນ ພືື້ນທີີ່ເກັບຮັກສາ. ຄວາມກ້ວາງຂອງທາງຍ່າງຂ ື້ນກັບວ່າການ
ສັນຈອນຈະເປັນທາງຍ່າງໃນທິດທາງດຽວ ຫ  ື ທາງສວນກັນໄປມາໄດ້. ເພາະວ່າ ສິນຄ້າ ຄວນຖືກວາງ ໃນພືື້ນທີີ່
ການເກບັຮັກສາຊົີ່ວຄາວ ຈາກປາຍທາງດ້ານໜ ີ່ງ ນໍາອອກໄປປາຍທາງກົງກັນຂ້າມເປັນທິດທາງດຽວ ເຊິີ່ງພືື້ນທີີ່ທາງ
ຍ່າງຕ້ອງພຽງພໍ. ຄວາມກ້ວາງຂອງທາງຍ່າງ ຄວນປະມານ 2.5 ແມັດ ຖາ້ໃຊ້ອຸປະກອນຂົນຍົກທີີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍມື. 
ຖ້ານໍາໃຊ້ພາຫະນະລົດຍົກ, ຢູ່າງໜ້ອຍຄວນຮັກສາຄວາມກ້ວາງຂອງທາງຍ່າງໄວ້ ປະມານ 3.5 ແມັດ. 

ຕາຕະລາງ 3 ເພືີ່ອຄາດຄະເນພືື້ນທີີ່ທີີ່ຕ້ອງການ 

ລະດບັການຄວບຄມຸ ການມາເຖງິ ເປເີຊນັຂອງເກບັຮກັສາຊົີ່ວຄາວ% 

ຄວບຄຸມທັງໝົດ 10 ຫາ 20 

ຄວບຄຸມບາງສວ່ນ 20 ຫາ 30 

ບໍີ່ຄວບຄຸມ 30 ຫາ 40 
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ການພຈິາລະນາຄວາມຕອ້ງການພືື້ນທີີ່ອືີ່ນ ກບັການຈດັສົີ່ງ ແລະ ການຮບັ 
 ກິດຈະກໍາການຈັດສົີ່ງ ແລະ ການຮັບ ແລະ ທກຸກິດຈະກາໍອ ີ່ນຯຂອງສາງ ຕ້ອງການ ພືື້ນທີີ່ກະກຽມການ
ຈັດສົີ່ງ ການດໍາເນີນການທາງດ້ານຂໍື້ມ ນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີີ່ເຮັດວຽກຈັດສົີ່ງທີີ່ຕອ້ງປະຕິບັດຫ າຍໆວຽກເຊັີ່ນ: 
ການຂົນລົງ, ບັນຈຸ, ການຄັດເລືອກ ແລະ ອືີ່ນໆ. ຕາມປົກກະຕິ ພືື້ນທີີ່ນີື້ຈະມີ ໂຕະສໍາລບັວາງຄອມພິວເຕີ  ແລະ 
ອຸປະກອນອືີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ ູ່ນໍາ. ບາງຄັື້ງພືື້ນທີີ່ການຈັດສົີ່ງ ຈະຢ ູ່ໃກ້ກັບຝາຂອງຫ້ອງການ ແຕູ່ສ່ວນໃຫຍ່ຈະກໍາ
ນົດຢ ູ່ ພືື້ນທີີ່ເປີດ ພາຍໃນໜ່ວຍງານຮັບ/ສົີ່ງ ຂອງສາງ. ໜ່ວຍງານຈັດສົີ່ງຢ ູ່ພືື້ນທີີ່ການຮັບ/ສົີ່ງ ຢູ່າງໜ້ອຍຕ້ອງການ
ພືື້ນທີີ່ເຮັດວຽກປະມານ 2.5 ແມັດ x 3.5 ແມັດ.  

  

ສະຫ ບຸກຽ່ວກບັຄວາມຕອ້ງການພືື້ນທີີ່ສາໍລບັການການຮບັ/ຈັດສົີ່ງ 

ຂໍື້ສະຫຼຸບດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີື້ ແມູ່ນຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ທີີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ສໍາລັບການຈັດສົີ່ງ/ການຮັບ: 

 ພືື້ນທລີານຈອດລົດ. ຖ້າທ່າຈອດລົດມີມ ມຈອດ 90ອົງສາ  ບໍີ່ຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ເສີມ. ຖ້າບໍີ່ດັີ່ງນັື້ນ ພືື້ນທີີ່ສາມຫລ່ຽມຂະ 
ໜາດຄວາມກ້ວາງ 4.25 ແມັດ (ທາງເຂົື້າເຖິງສາງ) x 3 ແມັດ x 3 ແມັດ ມີຄວາມຕ້ອງການເພືີ່ອເສີມສໍາລັບແຕູ່ລະພືື້ນ
ທ່າຈອດ. 

 ການປັບລະດັບການຂົນ/ການຂົນຖ່າຍ. ຖ້າມີການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນປັບລະດັບການຂົນຖ່າຍ, ອຸປະກອນແຕູ່ລະຢູ່າງຈະ
ຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ປະມານ   ກ້ວາງ x 3 ແມັດ x 3 ແມັດ. 

 ພືື້ນການສັນຈອນໄປມາສໍາລັບການຂົນສົີ່ງ/ການຂົນຖາຍ. ຖ້ານໍາໃຊ້ອຸປະກອນຄວບຄຸມການຂົນຍົກດ້ວຍມື, ເນືື້ອທີີ່ເລີິກ 
2.5 ແມັດ ໂດຍຕ້ອງການຄວາມກ້ວາງຂອງພືື້ນທີີ່ການຮັບ/ຂົນສົີ່ງ. ຖ້ານໍາໃຊ້ພາຫະນະລົດຍົກຍໍ ແມູ່ນ ຕ້ອງການເນືື້ອທີີ່
ເລິກ 3.5 ແມັດ. 

 ການເກັບຮັກສາຊົີ່ວຄາວ. ຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ສໍາລັບການເກັບຮັກສາຊົີ່ວຄາວ ອາດປະມານ 10-40% ຂອງເນືື້ອທີີ່ທັງໝົດ
ທັງໝົດຂອງສາງ. ພາກທີີ່ 2 ວິທີການຄາດເນຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີສໍາລັບເກັບຮັກສາຊົີ່ວຄາວ. 

 ການກຽມຈັດສົີ່ງ: ຖ້າສາງເກັບຮັກສາ ບໍີ່ມີພືື້ນທີີ່ ກໍານົດ ເພືີ່ອຕິດຕັື້ງຕ ້/ໂຕະ, ອຸປະກອນກຽມການຈັດສົີ່ງ, ຄອມພິວເຕີ... 
ໂດຍປົກກະຕິຈະຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ 2.5 ແມັດ x 3.5 ແມັດ. 

 ເນືື້ອທີີ່ສໍາລັບເກັບພາເລດເປົີ່າ ຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ 2.5 ແມັດ x 1.25 ແມັດ 

ກະລຸນາເບິີ່ງ ຮ ບພາບ 2 ແຜນຜັງຂອງກິດຈະກໍາການຂົນສົີ່ງ/ການຮັບ ໃນຮ ບພາບສົມມຸດຂອງສາງ. ໃນຕົວຢາງນີື້ ມີທ່າຈອດ
ລົດມ ມ 95ອົງສາ, ມີການຍົກລະດັບພືື້ນ, ອຸປະກອນລົດຄວບຄຸມການຍົກຍໍ ທີີ່ໃຊ້ໃນແຕູ່ລະຈຸດທ່າຈອດລົດ. ມີພືື້ນທີີ່ການຈັດກັບ
ຊົີ່ວຄາວ (ໜ ີ່ງຈຸດສໍາລັບການຂົນສົີ່ງ ແລະ ໜ ີ່ງຈຸດສໍາລັບການຮັບ; ພືື້ນທີີ່ການຈັດກຽມການສົີ່ງ ຕັື້ງຢ ູ່ພາຍໃນຈຸດການຮັບ/ການສົີ່ງ 
ຊົີ່ວຄາວ ແລະ ຢູ່າງໜ້ອຍຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວ ກວາມເອົາ 30% ຂອງສາງ. 
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ບາດກ້າວທ ີ4 ການກໍານດົຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ ໃນແຜນຜງັ ການຈດັມຽ້ນແລະ ການຈາ່ຍອອກ 
ວຽກງານທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ສຸດຂອງການວາງແຜນ ໃນການຈັດວາງແຜນຜັງ ແມູ່ນການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການ

ພືື້ນທີີ່  ແລະ ການວາງແຜນຜັງ ສໍາລັບການຈັດມ້ຽນ ແລະ ການຈ່າຍອອກ; ເພືີ່ອຈະໄດ້ຄືແນວນີື້ ທ່ານ ຕ້ອງໄດ້
ແຍກກິດຈະກໍາຕ່າງໆຢູ່າງລະອຽດ: 

 ກໍານົດສິນຄ້າທີີ່ຈະຈັດມ້ຽນ. 
 ສ້າງວິທຈີັດມ້ຽນສິນຄ້າ. 
 ຄາດຄະເນບໍລິມາດທັງໝົດທີີ່ຕ້ ອງການສໍາລັບແຕູ່ລະສິນຄ້າ 
 ລະບຸຂໍື້ຈໍາກັດທາງກາຍຍະວິພາກຂອງສາງ. 
 ສ້າງແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບແຜນຜັງ ໂດຍການນໍາໃຊ້ຖ້ານຮອງ, ຊັື້ນຮອງແບບເລືອກໄດ້. 
 ກໍານົດວ່າເມືີ່ອໃດ, ແບບໃດ ເພືີ່ອພິຈາລະນາແຜນຜັງທີີ່ເປັນທາງເລືອກອືີ່ນ. 
 ພັດທະນາວິທີການສໍາລັບການເກັບຮັກສາສິນຄ້າ ດ້ວຍການວາງແຜນຜັງອອກມາ. 

ກໍານດົສນິຄາ້ທີີ່ຈະຖືກຈດັມຽ້ນ 
 ໃນການວາງແຜນກ່ຽວກັບແຜນຜງັ ສໍາລັບການຈັດມ້ຽນ/ການຈ່າຍ, ໜ້າວຽກທີີ່ງ່າຍທີີ່ສຸດ ອາດແມູ່ນການ
ກໍານົດສິນຄ້າທີີ່ຈະຖືກເກັບມ້ຽນ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເຮັດບັນຊີລາຍການສິນຄ້າ ທີີ່ມີຢ ູ່ໃນສາງແລວ້ ຫ ື  ຈະມກີານຈັດຊືື້
ເຂົື້າມາໃນອະນາຄົດ. ໃນບາງກໍລະນີ, ການຄາດຄະເນຊະນິດຂອງຜະລິດຕະພັນ ອາດຈະພົບບັນຫາ;  ເຖິີ່ງຢູ່າງໃດກໍີ່
ຕາມ ສວ່ນໃຫຍ່ກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນຈະຮ ້ວ່າມລີາຍການໃດແລ້ວ ຫ ື 
ຕ້ອງການໃຫ້ມີລາຍການໃດຕືີ່ມອີກ. 

 ແຕູ່ລະສິນຄ້າທີີ່ຈະຖືກເກັບມ້ຽນ ຕ້ອງໄດກ້ໍານົດ ດັີ່ງລຸູ່ມນີື້: 

1. ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ- ຊ ີ່ຄວນຈະເປັນຊືີ່ດຽວກັນ ເພືີ່ອປ້ອງກັນຄວາມສັບສົນ ກັບສິນຄ້າອືີ່ນໆ; ມັນມີ
ຄວາມຈໍາເປັນທີີ່ຈະກໍານົດ ຫວົໜ່ວຍເກັບຮັກສາ ເຊັີ່ນ: Paracetamol 500 mg, ຂວດ 1,000 
ເມັດ. 

2. ຈໍານວນຫົວໜ່ວຍເກັບຮັກສາ ຕໍີ່ມາດຕະຖານການມັດຫໍີ່ ເຊັີ່ນ: 25 ຂວດ ຕໍີ່ ແກັດ. 
3. ຂະໜາດບໍລິມາດ ມາດຕະຖານຫົວໜ່ວຍການຫຸ້ມຫໍີ່: ຄວາມຍາວ x ຄວາມກ້ວາງ x ຄວາມສ ງ. 
4. ຈໍານວນຫົວໜ່ວຍມັດຫໍີ່ມາດຕະຖານຕໍີ່ໜ ີ່ງແມັດກ້ອນໄມພ້າເລັດ. 

ສໍາລັບລາຍການທີີ່ມີຈໍານວນໜອ້ຍຈະຖືກຈັດມ້ຽນໄວ້ຢ ູ່ຊັື້ນວາງເພາະວ່າ ລະດັບສະເລູ່ຍຂອງການມ້ຽນ
ແມູ່ນນ້ອຍໂພດ ທີີ່ຈະຈັດມ້ຽນໄວຢ້ ູ່ ຊັື້ນພາເລດ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ (2.3.4 ບໍີ່
ຕ້ອງການ).  

ການສາ້ງວທິຈີັດມ້ຽນສນິຄາ້ 
 ສິນຄ້າທັງໝົດທີີ່ກໍາລັງຈະຈັດມ້ຽນຮັກສາໃນສາງ ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກຈັດປະເພດ ໂດຍໜ ີ່ງໃນສອງວິທີ -
ສະຖານທີີ່ຈັດມ້ຽນສິນຄ້າແບບຄົງທີີ່ ແລະ ລ່ຽນໄຫ  (Fixed and Fluid). ໃນບອ່ນການຈັດມ້ຽນແບບຄົງທີ, 
ແຕູ່ລະຫົວໜ່ວຍເກັບຮັກສາ (SKU) ແມູ່ນຈັດມ້ຽນຢ ູ່ໃນສະຖານທີີ່ສະເພາະຕະຫ ອດເວລາ, ຈະບໍີ່ມຫີົວໜ່ວຍ
ເກັບຮັກສາອືີ່ນ ມາຈັດເກັບຮ່ວມຢ ູ່ນໍາໃນສະຖານທີີ່ນັື້ນ ເຖງີແມູ່ນວ່າຢ ູ່ບ້ ອນນັ ນຈະເປົີ່າຫວ່າງກໍຕາມ. ສໍາລັບ
ສະຖານທີີ່ຈັດມ້ຽນສິນຄ້າແບບລ່ຽນໄຫ , ຫົວໜ່ວຍການເກັບຮັກສາ (SKU) ສາມາດຈມັ້ຽນສິນຄ້າໄດ້ຢູ່າງ
ອິດສະຫ ະ. 
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 ມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະມີທັງລະບົບຈັດມ້ຽນແບບຄົງທີີ່ ແລະ ແບບລ່ຽນໄຫ  ທີີ່ດໍາເນນີແບບສະລັບ
ກັນຢ ູ່ໃນສາງ ເຊິີ່ງຄວາມຈິງແລ້ວ, ບາງຄັື້ງມັກຈະມກີານຈັດກຽມຮ ບແບບນີື້ ເມືີ່ອສາງຫາກ ປະກອບມີຫ າຍປະເພດ
ເຄືີ່ອງທີີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນລະບົບການເກັບຮັກສາ ໂດຍສະເພາະການຈັດມ້ຽນຜະລິດຕະພັນເຄິີ່ງສໍາເລັດຮ ບ ທີີ່ຈະຈັດ
ມ້ຽນໄວຢ້ ູ່ພາເລດ ແລະ ບໍີ່ສາມາດມ້ຽນໄວ້ຢ ູ່ຊັື້ນວາງໄດ້. ການນໍາໃຊ້ລະບົບ ຄົງທີີ່ສະຖານທີີ່ ສໍາລັບຈັດມຽ້ນສິນຄາ້
ຢ ູ່ຊັື້ນວາງ; ການນໍາໃຊ້ລະບົບລ່ຽນໄຫ   ສໍາລັບການຈັດມ້ຽນສິນຄ້າ ເພືີ່ອເກັບຮັກສາຢ ູ່ຊັື້ນພາເລດ. 

 ປະລິມານສິນຄ້າແຕູ່ລະລາຍການ ຈະກໍານົດວິທີການຈັດມ້ຽນ ສໍາລັບແຕູ່ລະລາຍການ. ກະລຸນາເບິີ່ງ 
ຕາຕະລາງ 4 ເພືີ່ອກໍານົດ ວິທີການຈັດມ້ຽນ ໃຫ້ແກູ່ສິນຄ້າ. 

 ການຈັດກຽມການເກັບມ້ຽນແບບອືີ່ນອີກ ກໍີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ຕົວຢູ່າງ, ລາຍການທີີ່ມີປະລິມານຫ າຍ 
ແລະ ມີການໜ ນວຽນໄວ ແລະ ລາຍການທີີ່ມີການຫຸ້ມຫໍີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ບໍີ່ພໍດີກັບຊັື້ນວາງ ເຊັີ່ນ: ຣິງເກີ ລັກເທດ 
ແລະ ຢານໍື້າສກັສົີ່ງອືີ່ນໆ ສາມາດເກັບທັງໝົດ ໃນຮ ບເດີມຢ ູ່ພາເລດ ໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບແບບ ລ່ຽນໄຫ . ໃນບາງ
ກໍລະນີ ກໍີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີີ່ຈະກໍານົດລາຍການທີີ່ຈະມ້ຽນໄວ້ເທິງພາເລດ ໂດຍນໍາໃຊລ້ະບົບແບບລ່ຽນໄຫ  ກັບ
ລາຍການທີີ່ຈະມ້ຽນໄວຢ້ ູ່ໃນຊັື້ນວາງ ໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບແບບຄົງທີີ່.  

ການຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການປະລິມານລວມສາໍລບັແຕູ່ລະສິນຄາ້ 
ພາຍຫ ັງແຕູ່ລະສິນຄ້າໄດ້ຮັບການຈັດປະເພດພືື້ນທີີ່ ແລະ ວທິີການ ເກັບຮັກສາ ລະບົບແບບຄົງທີີ່ ແລະ 

ລະບົບລ່ຽນໄຫລ,  ທ່ານສາມາດຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການປະລິມານລວມຂອງແຕູ່ລະສິນຄ້າ.  

ສໍາລັບແຕູ່ລະລາຍການສິນຄ້າທີີ່ຈະຈັດມ້ຽນຢ ູ່ຊັື້ນວາງແບບຄົງທີີ່ ຈະເໝາະສົມດີ ຫາກກໍານົດ ເອົາໝົດເຄິີ່ງ
ໜ ີ່ງຂອງຊັື້ນວາງ ຫ ື ໝົດຊັື້ນເພືີ່ອຈັດມ້ຽນເປັນແຕູ່ລະລາຍການ. ສາງຈະຕ້ອງໄດ້ໃສູ່ປ້າຍຊັື້ນວາງ ຕາມລາຍການທີີ່
ໄດ້ຈັດມ້ຽນ. ລາຍການທີີ່ມີການໝ ນວຽນສ ງ ຄວນກໍານົດໃຫ້ຈັດມ້ຽນໄວ້ຢ ູ່ໃນຊັື້ນວາງດຽວກັນທັງໝົດ ແລະ ໃນ
ເວລາດຽວກັນລາຍການທີີ່ມີການໜ ນວຽນຕໍີ່າ ຄວນກໍານົດໃຫ້ເກັບ 50% ຢ ູ່ໜ ີ່ງຊັື້ນວາງ. ໃນບາງກໍລະນີ ບໍີ່
ປກົກະຕອິາດຈາໍເປນັທີີ່ຈະກາໍນດົຫ າຍກວ່າໜ ີ່ງຊັື້ນວາງ ເພາະວາ່ມກີານປະສມົປະສານກນັຂອງລາຍການສນິຄາ້ທີີ່ມີ
ການ   ໝ ນວຽນຫ າຍ ແລະ  ຂະໜາດໃຫຍ່, ຖ້າບໍີ່ດັີ່ງນັື້ນ ຈະເສຍເວລາຫ າຍໃນການເຕີມເຄືີ່ອງໃສູ່ຖ້ານຈາກບອ່ນ
ທີີ່ເກັບໄວ້ເປັນກອງໃຫຍ່ເພືີ່ອຄາດຄະເນຈໍານວນຖ້ານວາງທີີ່ຕ້ອງການ, ເພີີ່ມຈໍານວນຂອງຊັື້ນວາງທັງໝົດທີີ່
ຕ້ອງການສໍາລັບແຕູ່ລະສິນຄ້າ. 

ການຄາດຄະເນຈໍານວນພາເລດທີີ່ຕ້ອງການ ສໍາລັບການເກັບມ້ຽນຜະລິດຕະພັນຂະໜາດໃຫຍ່ (Bulk) 
ຕ້ອງມີຂໍື້ມ ນເພີື້ມຕືີ່ມ. ຖ້າຂໍື້ມ ນທີີ່ໄດ້ມາກ່ຽວກັບການສະເລູ່ຍຂອງການຈ່າຍອອກໃນແຕູ່ລະເດືອນ ແລະ ຄ່າ
ສະເລູ່ຍລະດັບແຕູ່ລະສິນຄ້າທີີ່ຄວນມີໃນສາງ ຫ  ືກໍານົດໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງ, ທ່ານກໍີ່ຈະສາມາດເອົາ ລະດັບສິນຄາ້
ທີີ່ຄວນມີໃນສາງ ຄິດໄລູ່ເປັນແກັດ ຫານໃຫຈ້ໍານວນແກັດ ທີີ່ສາມາດຈັດມ້ຽນ ຢ ູ່ພາເລດຂະໜາດໜ ີ່ງແມັດກ້ອນ 
ເພືີ່ອຄາດຄະເນຈໍານວນຂອງພາເລດທີີ່ຕ້ອງການສໍາລັບແຕູ່ລະສິນຄ້າ. ຈາກໂຕເລກຈໍານວນນີື້ ກໍສາມາດ ເພີື້ມ ເພືີ່ອ
ກໍານົດຈໍານວນພາເລດທັງໝົດທີີ່ຈະເກັບໃນສາງ. ຖາ້ຕອ້ງການ, ຄາ່ລວມນີື້ ສາມາດຄ ນໃຫ້ບາງປັດໃຈທີີ່ເປັນຕວົ
ແທນການເພີື້ມເຕີມ ທີີ່ຄາດໄວ້ ຍອ້ນການເພີື້ມຂືື້ນໃນການຈ່າຍອອກໃນຊວ່ງເວລາໃດນ ີ່ງໃນອະນາຄົດ. ກະລຸນາ
ເບິີ່ງຕາຕະລາງ 5 ສໍາລັບຕົວຢູ່າງສາງທີີ່ມີສິນຄ້າພຽງແຕູ່ສາມລາຍການ. 

ຕາຕະລາງ 4 ວິທີການກັບຮັກສາຕາມປະເພດສິນຄ້າ 

ປະເພດສິນຄ້າ ວິທີການເກັບມ້ຽນ ຕົວຢາງ ລາຍການ 

ລາຍການສິນຄ້າທີີ່ມີຈໍານວນໜອ້ຍທີີ່ ສະຖານທີີ່ແບບຄົງທີີ່ ຢາສະເພາະທາງ 
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ໄດມ້້ຽນ ແລະຈ່າຍອອກ ຂະໜາດ
ບັນຈຸນ້ອຍ 

(ມ້ຽນສິນຄ້າທັງໝົດຢ ູ່ຊັື້ນວາງ) 

ສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ທີີ່ໄດ້ຈັດມ້ຽນ 
ແລະຈ່າຍເປັນພາເລັດ 

ສະຖານທີີ່ເກັບແບບໄຫ  

(ມ້ຽນສິນຄ້າທັງໝົດຢ ູ່ພາເລດ) 

ອຸປະກອນ 

ລາຍການທີີ່ຢ ູ່ໃນແກັດໃຫຍ່ ທີີ່ເກັບ
ມ້ຽນຢ ູ່ພາເລັດ ແຕູ່ຈ່າຍອອກໃນ
ພາຊະນະຫຸ້ມຫໍີ່ນ້ອຍ 

ສະຖານທີີ່ເກັບຮັກສາຄົງທີີ່ (ສິນຄ້າທີີ່
ຈະຈ່າຍອອກ ມ້ຽນຢ ູ່ຊັນວາງ) ແລະ 
ສະຖານທີີ່ແບບໄຫ  (ສິນຄ້າຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ຢ ູ່ພາເລດ) 

ຢາພືື້ນຖານ ທີີ່ຈາຍອອກເປັນຂວດ ຫ ື 
ພະຊະນະຫຸ້ມຫໍີ່ນ້ອຍໆ. 

 

ຕາຕະລາງ  5 ຕວົຢູ່າງແຜນວຽກ ສໍາລັບການປະເມີນ ການເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນ ເບົາ 
ຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ ອີງຕາມຂໍື້ມ ນ 
ສິນຄ້າ ສະເລຍຈ່າຍ

ໃນແຕູ່ລະ
ເດືອນ 

(ລວມທັງການເພີື້ມ
ທີີ່ຄາດຫວງັ) 

ສະເລຍ ຫ ື 
ລະດັບຄວນ
ມີທີີ່
ຕ້ອງການ 

(ໃນເດືອນທີີ່ເກັບ) 

ສະເລູ່ຍ ຫ ື 
ລະດັບບັນຊີ
ລາຍການທີີ່
ຕ້ອງການ 

ຈໍານວນ
ແກດັ 

ຂະໜາດ
ແກດັ 

ແກດັຕໍີ່ໜ ີ່ງ
ແມັດກ້ອນ 

ຈໍານວນພາ
ເລັດໜ ງ
ແມັດກ່ອນທີີ່
ຕ້ອງການ 

Amitriptiline 
Tablet, 25mg 

1,500.000 6 9,000,000 450 0.5 m x 

0.25 m x 

0.25 m 

32 15 

Erythromycin, 
Tablet, 250 mg  

2,500,000 3 7,500,000 300 0.5 m x 

0. 5 m x 

0. 25 m 

16 38 

Chloramphenicol, 
Vial, 1 gm 

3,000,000 5 15,000,000 600 0.5 m x 

0.5 m x 

0.25 m 

16 38 

Total       72 

ໝາຍເຫດ: ຈໍານວນ ພາເລດ 1 ແມັດ ທີີ່ຕ້ອງການ ຕ້ອງຍົກຂ ື້ນຈໍານວນສ ງສຸດຕໍີ່ໄປ 

ຖ້າລະດັບບັນຊີສິນຄ້າທີີ່ສະເລູ່ຍ ບໍີ່ສາມາດກໍານົດໄດ້ ຍ້ອນວ່າບໍີ່ມີຂໍື້ມ ນຂອງການຈ່າຍອອກໃນແຕູ່ລະ
ເດືອນ ທ່ານຕ້ອງຄາດຄະເນວ່າສາງຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນພືື້ນທີີ່ຫ າຍປານໃດສໍາລັບການເກັບຮັກສາ, ໂດຍອີງຕາມ
ຂະໜາດຂອງລະດັບສິນຄ້າທີີ່ຄວນມີຕາມທີີ່ຄາດຫວັງໄວ້. ລະດັບສິນຄ້າທີີ່ຄວນມຫີ າຍປານໃດ, ຄວາມຕອ້ງການ
ຂອງພືື້ນທີີ່ກໍຫ າຍຂືື້ນເທົີ່ານັື້ນ. ໃຫ້ນໍາໃຊ້ແນວທາງລຸູ່ມນີື້ ທີີ່ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 6 ເພືີ່ອຄາດຄະເນຄວາມ
ຕ້ອງການໃນກໍລະນີເຫ ົີ່ານີື້. ພືື້ນທີີ່ເກັບຮັກສາຂອງສາງ ສາມາດ ກວມ 60-90% ຂອງພືື້ນທີີ່ທັງໝົດຂອງສາງ. 
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ຕາຕະລາງ 6. ເພືີ່ອຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ 

 

 

ການລະບຂຸໍື້ຈາໍກດັທາງກາຍຍະພາກຂອງສາງເພືີ່ອເຮດັໃຫ້ການວາງ ແຜນຜງັການຈດັມຽ້ນ/ການ
ຈາ່ຍອອກໃຫ້ສອດຄອງ່ກັບສະພາບປດັຈບຸນັ, ສມົບ ນແບບ ແລະ ສໍາເລດັ. 
 ສາງບາງແຫູ່ງອາດມີສິີ່ງກິດຂວາງຄົງທີີ່ ທີີ່ເປັນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການວາງຖ້ານພາເລັດ ແລະ ຊັື້ນວາງເຊັີ່ນ 
ເສົາ, ຂັື້ນໃດ, ລິບ, ຫົວສີດນໍ ື້າດັບໄຟ, ອຸປະກອນປັບຄວາມເຢັນ, ຮ້ອນ ເຊິີ່ງສິີ່ງເຫ ົີ່ານີື້ ສາມາດກະທົບຕໍີ່ການນໍາໃຊ້
ເຄືີ່ອງຍົກຍໍ ດັີ່ງ ທີີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ດັີ່ງນັື້ນ, ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍ ໃນການເຮັດແຜນທີີ່ ບອ່ນທີີ່ມີສິີ່ງກດິ
ຂວາງຄົງທີີ່ ກ່ອນຈະເຮັດແຜນຜັງຊັື້ນວາງ, ແລະ ຖ້ານວາງ ສໍາລັບການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຈັດວາງສິນຄ້າ. 

ສາ້ງແຜນຜງັດີທີີ່ສດຸ ໂດຍນາໍໃຊຖ້້ານວາງພະເລດແລະ ຊັື້ນວາງແບບເລອືກໄດ ້
 ພາຍຫ ັງການກໍານົດ ຈໍານວນຖ້ານວາງນ້ອຍ ແລະ ຈໍານວນຖ້ານວາງຂະໜາດໃຫຍ ່ທີີ່ຕ້ອງການ ເພືີ່ອມ້ຽນ
ສິນຄ້າ, ທາ່ນສາມາດກະກຽມແຜນຜັງແບບຄ່າວໆ ໂດຍອີງໃສູ່ພືື້ນທີີ່ທີີ່ມີ ສາໍລັບການຈັດເກັບ ແລະ ສິີ່ງກີດຈໍາກັດ
ຕ່າງໆທີີ່ມີ. ຂໍແນະນໍາວ່າ ໃຫເ້ລີີ່ມໄລຍະການວາງແຜນຜັງ ການຈັດວາງ ດ້ ວຍການຮ່າງແຜນຜັງຖ້ານ ແລະ ຊັື້ນວາງ
ທີີ່ເປັນມາດຕະຖານ ຫ  ືແບບເລືອກໄດ້. ຖ້ານວາງພາເລດແບບເລືອກໄດ້ ຈະໃຫ້ຄວາມຍືດຍຸູ່ນທີີ່ດີທີີ່ສຸດ ແລະ ເປັນ
ທີີ່ຍອມຮັບສໍາລັບລະບົບການໄວ້ເຄືີ່ອງການລ່ຽນໄຫ  (Fluid locator system). ຊັື້ນວາງແບບກະຕ່າ 
ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບລະບົບ ການໄວ້ເຄືີ່ອງແບບຄົງທີີ່ (Fixed locator system). 

 ຊັື້ນວາງແບບກະຕ່າ ປົກກະຕິມັກຈະວາງຢ ູ່ໃກ້ຕິດກັບພືື້ນທີີ່ທາງດ້ານໜ້າ ເພາະວ່າສິນຄາ້ທັງໝົດທີີ່ຢ ູ່ໃນຊັື້ນ
ວາງແບບກະຕ່າຈະຖືກເຕີມໃສູ່ໃນແຕູ່ລະວັນ ຈາກບ່ອນເກັບສິນຄ້າທີີ່ວາງໄວ້ຢ ູ່ພາເລັດ ໃນລະບົບຊັື້ນວາງທີີ່ເລືອກ
ໄດ້, ດ້ວຍເຫດຜົນດັີ່ງກ່າວ, ທາງສອງເບືື້ອງຂອງຊັື້ນວາງແບບກະຕ່າ ຕ້ອງສາມາດເຂົື້າໄດ້ງ່າຍ-ດ້ານໜ ີ່ງສໍາລັບການ
ເກັບເອົາ ແລະ ດ້ານໜ ີ່ງສໍາລັບການເຕີມຄືນ. 

ລະດັບສິນຄ້າທີີ່ຕ້ອງການ ເປີເຊັນຂອງພືື້ນທີີ່ສາງທັງໝົດທີີ່ກໍານົດສໍາ
ລັບການເກັບຮັກສາ 

ຕໍີ່າ 60-70 

ກາງ 70-80 

ສ ງ 80-90 
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ຮ ບພາບ 2. ແບບຢູ່າງແຜນຜັງ ທີີ່ມີການນໍາໃຊ້ຖ້ານ ແລະ ຊັື້ນວາງກະຕ່າ 

 ຂໍແນະນໍາໃຫ້ແຍກຊັື້ນວາງກະຕ່າ (bin shelving) ເປັນສອງສ່ວນ ເຊິີ່ີ່ງລະຫວ່າງທາງຍ່າງ ແລະ ຊັື້ນວາງ 
ຈະມທີາງເຂົື້າໂດຍກົງເຖິງຊັື້ນພາເລັດ ຈາກພືື້ນທີີ່ເກັບຮັກສາຊົີ່ວຄາວ. ຮ ບພາບ 2 ສະແດງປະເພດແຜນຜັງ ສໍາລັບ
ຊັື້ນວາງກະຕ່າ ແລະ ຖ້ານຂະໜາດໃຫຍ່. 

 ການວາງຊັື້ນວາງແບບເລືອກໄດ້ ຂ ື້ນກັບປັດໃຈດັີ່ງລຸູ່ມນີື້: 

 ຈໍານວນທັງໝົດຂອງຊັື້ນວາງທີີ່ຕ້ອງການເພືີ່ອເກັບມ້ຽນ ລາຍການທີີ່ຕ້ອງການ. 
 ຄວາມສ ງຂອງເພດານຂອງສາງ. 
 ພືື້ນທີີ່ທາງເດີນ ທີີ່ຕ້ອງການສໍາລັບອຸປະກອນຄວບຄຸມການຍົກຍໍ. 

ຈໍານວນທັງໝົດຂອງຖ້ານພາເລດທີີ່ຕ້ອງການຖືກກໍານົດໂດຍຈໍານວນຄ່າສະເລູ່ຍຂອງພາເລດ ທີີ່ຈະວາງ
ໄວ້. ທາງເດີນ ລະຫວ່າງ ຊັື້ນພາເລດຕ້ອງກ້ວາງພຽງພໍເພືີ່ອຮອງຮັບອຸປະກອນຄວບຄຸມທີີ່ເລືອກໄວ້. ກະລຸນາເບິີ່ງ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3-ອຸປະກອນຄວບຄຸມວັດຖຸຕ່າງໆ-ສໍາລັບຄວາມ ກ້ວາງຂອງທາງຍ່າງ ທົີ່ວໄປສໍາລັບແຕູ່ລະ
ປະເພດອຸປະກອນຄວບຄຸມ. ຖ້ານ ປົກກະຕິຖືກວາງເປັນແຖວ, ເຊິີ່ງແຕູ່ລະແຖວ ວາງຈາກດ້ານໜ້າເຖິງຫ ັງສາງ 
ແລະ ໄດ້ແຊກທາງຂ້າມໃນທກຸໆ 15 ແມັດ.  

 ພາຍຫ ັງການວາງແຜນຜັງ ຖ້ານຕ່າງໆ, ພືື້ນທີີ່ຫວ່າງທີີ່ເຫ ືອທີີ່ສໍາຄັນ ເບືື້ອງຊ້າຍຂອງພືື້ນທີີ່ສາງ ເຊິີ່ງພືື້ນທີີ່ນັື້ນ
ຄວນຮັກສາໄວ້ ບໍີ່ໃຫ້ມໂີຄງສ້າງໃດໆ ເຊິີ່ງພືື້ນທີີ່ນີື້ຈະສາມາດບໍລີຫານສາງໄດ້ງ່າຍ ໃນການຕິດຕັື້ງຖ້ານທີີ່ເຫ ືອ ຖາ້
ຫາກຕ້ອງໃຊ້ການໃນອະນາຄົດ. ດ້ວຍເຫດນີື້ ເມືີ່ອຈໍານວນຂອງລາຍການສິນຄ້າ ແລະ ຈໍານວນພາເລດ ທີີ່ບໍີ່ຮ ້
ແນູ່ນອນ ສາມາດສັີ່ງຊືື້ຖ້ານວາງສະນິດແບບເລືອກໄດ້ ເພືີ່ອຕືີ່ມໃນພືື້ນທີີ່ຂອງສາງ ແລະ ຕິດຕັື້ງດ້ານຂ້າງສໍາລັບການ
ຈັດມ້ຽນ. 

 
ຮ ບພາບ 3 ຕວົຢູ່າງແຜນຜັງ ການນໍາໃຊຊ້ັນວາງຊອ້ນ ແລະ ແລະ ຊັື້ນວາງແບບມີກະຕ່າ  
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ຖ້າບໍີ່ມີຖ້ານວາງພາເລດ ຫ  ືສາງຂອງທ່ານຫາກນ້ອຍຫ າຍ ຫ  ືເພດານສາງຕໍີ່າ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນໃສູ່ຖ້ານວາງພາ
ເລດ ຮ ບທີີ່ 3 ສະແດງຕົວຢູ່າງ ແຜນຜັງສາງທີີ່ໃຊ້ ພາເລດ ທີີ່ຊ້ອນ ແລະ ຊັື້ນວາງກະຕ່າ. ອີກເທືີ່ອໜ ີ່ງ ທີີ່ຫ ັກການ
ດຽວກັນທີີ່ໃຊ້ ເຊັີ່ນກັບຖ້ານພາເລດຂະໜາດໃຫຍ່ (Pallet racks), ທາງຍ່າງ ຕ້ອງກ້ວາງພໍ ເພືີ່ອມ້ຽນອຸປະກອນ
ຄວບຄຸມການຍົກຍໍ. ສໍາລັບພະເລດທີີ່ຢອງຊ້ອນກັນ, ຄວາມກ້ວາງຂອງທາງຍ່າງ ສາມາດເຮັດແຄບລົງ,  ປູ່ອຍໃຫມ້ີ
ພືື້ນທີີ່ຫ າຍຂືື້ນໃນສາງ ເພືີ່ອຈະນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຈັດເກັບ. ຂໍື້ມ ນເພີື້ມເຕີມ ໄດ້ອະທິບາຍຢ ູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
ທີ 2.  

ບາດກ້າວທີີ່ 5: ສ້າງ ແຜນຜງັທີີ່ຕົວຈງິໂດຍການລວມເຂົື້າກນັຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ທງັໝົດກບັ
ຂໍື້ຈາໍກດັ 
 ດັີ່ງທີີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີື້, ຈໍານວນຂອງພືື້ນທີີ່ທັງໝົດທີີ່ມີ ແລະ ຈະກຽມພືື້ນທີີ່ຄືແນວໃດ ເປັນ
ບາດກ້າວທີີ່ສໍາຄັນຫ າຍ ຕໍີ່ການສ້າງສາງທີີ່ມີປະສິດທິພາບ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ສາງຫ າຍແຫູ່ງທີີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ພົບ
ກັບຂໍື້ຫຍຸ້ງຍາກ ເພືີ່ອຈັດວາງພືື້ນທີີ່ ແລະ ການອອກແບບແຜນຜັງເປັນສິີ່ງທີີ່ທ້າທາຍ. ບາດກ້າວທີ 5 ແມູ່ນຈະແນະ
ນໍາວິທີການເພືີ່ອເອົາຊະນະກັບບັນດາຂໍື້ຫຍຸງ້ຍາກທີີ່ມີຢ ູ່ ຂອງການສ້າງສາງ ດັີ່ງນີື້: 

ກາໍນົດຄແືນວໃດ, ເມືີ່ອໃດ ແລະ ຈະພຈິາລະນາ ແຜນຜງັແບບທາງເລອືກຄແືນວໃດ? 
  ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າສາງຈະບໍີ່ສາມາດຮອງຮັບແຜນຜັງທີ ເປັນແນວຄວາມຄິດ ຢູ່າງໜ້າເພິີ່ງພໍໃຈໄດ້ 
ເພາະວ່າຂະໜາດຂອງສາງແມູ່ນນ້ອຍ. ໃນກໍລະນີນີື້, ທ່ານຕອ້ງພິຈາລະນາແຜນຜັງອືີ່ນທີີ່ເປັນທາງເລືອກ. ທ່ານ
ສາມາດຈັດການກັບສະຖານະການນີື້ດ້ວຍຫ າຍວິທ ີໂດຍບໍີ່ຕອ້ງຕິດຕັື້ງລະບົບຖ້ານວາງເທືີ່ອ. 

ວິທີການບາງຢູ່າງປະກອບມີ: 

 ປູ່ຽນແປງລະດັບບັນຊີສິນຄ້າທີີ່ຕ້ອງການ. ປູ່ຽນແປງລະດັບສະເລູ່ຍລາຍການສິນຄ້າ ທີີ່ໃຊ້ ເພືີ່ອກໍານດົ
ປະລິມານຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າທີີ່ຈະຈັດມ້ຽນ ເຊິີ່ງຂ ື້ນຢ ູ່ກັບສິນຄ້າທີີ່ເຮົາແຮໄວ້ (buffer stock) ເຊິີ່ງ
ເປັນໄປໄດ້ທີີ່ເຮົາຈະຫຼຸດລາຍການສິນຄ້າທີີ່ຈະຈັດເກັບລົງມາ ໂດຍບໍີ່ກະທົບຕໍີ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງສາງ 
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ເມືີ່ອມີການສັີ່ງເພີື້ມເຂົື້າມາ. ຫຼຸດລະດັບລາຍການສິນຄ້າທີີ່ເຮົາຕ້ອງການລົງມາ ເຊິີ່ງສາມາດມີຜົນຫ າຍຕໍີ່
ຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່. 

 ຈໍາກັດເນືື້ອທີີ່ທາງເດີນທີີ່ບໍີ່ຈໍາເປັນລົງ. ຖ້າທາງແຍກ ປະກອບມີໃນແບບແຜນຜັງ, ທ່ານອາດສາມາດຫຼຸດ
ບາງສ່ວນ ຫ ື ທັງໝົດອອກ ແຕູ່ ການຫຼຸດທາງເດີນທັງໝົດອອກ ກໍີ່ອາດສ ນເສຍປະສິດທິພາບຊ ີ່ງອາດ
ຍອມຮັບບໍີ່ໄດ້ ສະນັື້ນ ຖ້າວິທີີ່ການອືືີ່ນໃຊບ້ໍີ່ໄດ້ ຈ ີ່ງແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ແທນວິທນີີື້. 

 ຫຼຸດພືື້ນທີີ່ຈັດສັນສໍາລັບການຮັບ/ການຈັດສົີ່ງ, ເຊິີ່ງວິທີນີື້ຈະໄດ້ອະທິບາຍພາຍຫ ັງໃນພາກນີື້, ບໍີ່ຄວນ
ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການວາງພາເລດອັນໜ ີ່ງ ເຕັງດ້ານເທິງສຸດຂອງພາເລ້ັດອືີ່ນ ເຊິີ່ງບໍີ່ໄດ້
ຢ ູ່ໃນແບບແຜນທີີ່ວາງໄດ້. ໃນຫ າຍກໍລະນີ, ມີຄວາມເປນັໄປໄດ້ທີີ່ເອົາພາເລ້ັດທີີ່ເບົາກ່ອນວາງໄວ້ເທິງພາ
ເລັດທີີ່ໜັກ ແລະ ແຂງແຮງ ໂດຍບໍີ່ກໍີ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍີ່ສິນຄາ້ທີີ່ຢ ູ່ພາເລ້ັດດ້ານລຸູ່ມ. ຖ້າຈໍາເປນັ 
ກໍສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ວາງສິນຄ້າພາເລດທີີ່ຍອງຢ ູ່ເທິງພາເລັດອືີ່ນໄດ້ພຽງເຄິີ່ງໜ ີ່ງເທົີ່ານັື້ນ. 
ໝາຍເຫດ: ບໍີ່ໃຫ້ຢອງພາເລັດທີີ່ມີນໍື້າໜັກປານກາງ ແລະ ພາເລັດທີີ່ມີນໍື້າໜກັຫ າຍ ເຕັງເທງິພາເລັດອືີ່ນ. 

 ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຄວບຄຸມການຂົນຍ້າຍທີີ່ແຕກຕ່າງ. ບາງອຸປະກອນຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ການລ້ຽວທີີ່ກ້ວາງກວ່າ
ອຸປະກອນອືີ່ນ. ຕົວຢູ່າງ ລົດຍົກໄຟຟ້າ (ລຸ້ນນັີ່ງ) ປົກກະຕິຕ້ອງການເນືື້ອທີີ່ທາງຍ່າງ ເພືີ່ອຫ ີກຫ າຍກວາ່ 
ລົດຍົກໄຟຟ້າ (ລຸ້ນຢືນ). ການສັບປູ່ຽນອຸປະກອນຄວບຄຸມເປັນປະເພດອືີ່ນ ອາດຫຼຸດຄວາມຕ້ອງການພືື້ນ
ທີີ່ທາງຍ່າງ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບອັດຕາການລ້ຽວຂອງລົດຍົກ ກະລຸນາເບິີ່ງ ພາກອຸປະກອນຄວບ
ຄຸມ ແລະ ຊັື້ນວາງສິນຄ້າ. 

ພາຍຫ ັງທ່ານໃຊ້ວິທີການທີີ່ໄດ້ກ່າວຜ່ານມາ ເພືີ່ອເຮັດໃຫພ້ືື້ນທີີ່ຫວ່າງຂ ື້ນ ແລະ ກໍີ່ຍັງມີຫ້ອງບໍີ່ພໍ ເພືີ່ອຈັດວາງ
ລາຍການສິນຄ້າທີີ່ຄາດໄວ້, ທ່ານອາດພິຈາລະນາພືື້ນທີີ່ ທີີ່ຍັງເຫ ືອ ຫ  ື ເບິີ່ງສພືື້ນທີສໍາລັບການເກັບຮັກສາ ຢ ູ່
ສະຖານທີີ່ອືີ່ນ. 

ການພິຈາລະນາບນັດາວທິີການເພືີ່ອຈດັມ້ຽນສິນຄາ້ຕາມແຜນຜັງທີີ່ວາງອອກ 
 ພາຍຫ ັງທີີ່ແຜນຜັງໄດ້ຖືກປັບປຸງແລ້ວ, ມີການແນະນໍາໃຫ້ດັດປັບແຜນສໍາລັບການຈັດເກັບສິນຄ້າໃສູ່ຖ້ານ 
ແລະ ຊັື້ນວາງ ສາມາດໃຊ້ຫ າຍໆ ວິທີເພືີ່ອເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ.  

ວທິ ີເອບຊີ ີ(ABC)  
 ໃນສາງທຸກແຫູ່ງ, ເປີເຊັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະລິມານວຽກ ແມູ່ນເກີດມາຈາກເປີເຊັນໜ້ອຍຂອງສິນຄ້າ. ໃນ
ກໍລະນີື້ທັງໝົດ, ປະມານ 75% ຂອງວຽກ ແມູ່ນ ເກີດມາຈາກ 15% ຂອງລາຍການສິນຄ້າ (ເຊິີ່ງເອິື້ນເລືື້ອຍໆວ່າ 
ເອ), 15% ທີີ່ເຫ ືອຂອງປະລິມານວຽກ ແມູ່ນເກີດມາຈາກ 15% ຂອງ ລາຍການ (ເອີນເລືື້ອຍໆວ່າ ບີ); ແລະ 
10% ທີີ່ເຫ ືອຂອງປະລິມານວຽກ ແມູ່ນເກີດຈາກ 10% ຂອງລາຍການສິນຄ້າ (ເອີື້ນເລືື້ອຍໆວ່າ ຊີ). ວິທ ີເອບີຊ ີ
ລະບຸວ່າລາຍການ ເອ ຄວນຈັດຢ ູ່ພືື້ນທີີ່ບອ່ນທີີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຍົກຍໍໄດ້ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ. ລາຍການ ເອ ເທົີ່າທີີ່ຈະ
ເຮັດໄດ້ ຄວນວາງໃກ້ກັບພືື້ນທີີ່ເກັບຮັກສາຊົີ່ວຄາວ ແລະ ຄວນເຂົື້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ. ລາຍການສິນຄ້າ ຊ ີທງັໝົດ ຄວນ
ໄດ້ຮບັການຈັດວາງຢ ູ່ດ້ານຫ ັງຂອງສາງ ຫ ື ວາງຢ ູ່ສອງຖ້ານພາເລ້ັດເລີກຯ ຖ້າມີ.   

 ສິີ່ງນ ີ່ງທີີ່ຕ້ອງລະວັງ ເມືີ່ອນໍາໃຊ້ ວິທີການ ເອບີຊີ: ເຖີງແມູ່ນວ່າ ລາຍການ ເອ ຈະຖືກຈັດມ້ຽນໃກ້ທີີ່ສຸດ
ກັບພືື້ນທີີ່ເກັບຊົີ່ວຄາວ, ແຕູ່ບໍີ່ຄວນມ້ຽນພ້ອມກັນໃກ້ໆກັນ ເຊິີ່ງຈະເກີດຄວາມແອອັດ. ຈດັມ້ຽນລາຍການທັງໝົດ
ໃຫ້ຫ່າງກັນ ເທົີ່າທີີ່ຈະເຮັດໄດ້.  
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ວທິຈີັດຕາມຂະໜາດ 
 ວິທີການກໍານົດຂະໜາດ ລະບຸວ່າລາຍການທີີ່ໃຫຍ່ ແລະ ໜກັ ເຊິີ່ງອາດປະກອບເຟີນີເຈີ ແລະ ອຸປະກອນ
ຂະໜາດໃຫຍ່  ເຊິີ່ງຄວນຈັດວາງໃກ້ກັບຈຸດຂົນສົີ່ງ ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ແຮງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄວບຄຸມ. 
ແນະນໍາວ່າ ລາຍການເຫ ົີ່ານີື້ ຄວນຈັດໄວ້ຕໍີ່າເທົີ່າກັບພືື້ນ ເທົີ່າທີີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.  

ວທິຈີັດຕາມລກັຊະນະຂອງຜະລດິຕະພນັ 
ບາງຜະລິດຕະພັນມີລັກຊະນະທີີ່ແນູ່ນອນ ເຊິີ່ງສາມາດກໍານົດວ່າຈະຈັດເກັບພວກມັນໄວ້ຄືແນວໃດ, ຈດັ

ເກັບໄວ້ຢ ູ່ຈດຸໃດ. ອຸນນະພ ມ ແມູ່ນສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນຢູ່າງໜ ີ່ງຂອງລັກຊະນະເຫ ົີ່ານີື້. ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຂດຮ້ອນ, ຢາ
ບາງຊະນິດເສຍຄຸນໃນເງືີ່ອນໄຂຄວາມຮ້ອນ. ສໍາລັບເຫດຜນົດັີ່ງກ່າວ, ຢາເຫ ົີ່ານີື້ ຄວນຖືກເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງເຢັນ ຫ ື 
ພືື້ນທີີ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພ ມ ຂອງສາງ. ແຕູ່ລະສິນຄ້າ ຄວນໄດ້ຮັບການວິເຄາະຢູ່າງໃກ້ຊິດ ເພືີ່ອກໍານົດການຈັດມ້ຽນ
ຜະລິດຕະພັນດັີ່ງກ່າວຢູ່າງເໝາະສົມ ແລະ ຕາມອຸຫະພ ມທີີ່ຕ້ອງການ. 

ນອກຈາກນີື້ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ ເພືີ່ອເກັບມ້ຽນສິນຄ້າທີີີ່ມີລາຄາແພງ ແລະ ຄວບຄຸມພິເສດ ຢ ູ່ສະຖານທີີ່
ດຽວກັນພາຍໃນສາງ ດັີ່ງນັື້ນ ຈະຕອ້ງເກັບມ້ຽນໄວ້ບອ່ນທີີ່ປອດໄພ ຫ ື ແຍກເກັບຮັກສາສະເພາະ. 

ສະຫຼຸບ ວິທີການເກັບຮັກສາໃດໜ ີ່ງ ສາມາດ ແລະ ຄວນນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ 
ຜົນສໍາເລັດຂອງສາງ ເຊິີ່ງມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍທີີ່ຈະຕອ້ງມີການຄົື້ນຄິດຢູ່າງຈິງຈັງ ເພືີ່ອການປະສົມ ປະສານວິທີ
ການທີີ່ເໝາະສົມ ເພືີ່ອປະສິດທິພາບຂອງສາງທີີ່ດີທີີ່ສຸດ. 

ບາດກ້າວທ ີ6: ການກາໍນດົຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ ແລະ ແຜນຜງັທີີ່ເໝາະສມົ ສາໍລັບການເກບັ
ມຽ້ນສນິຄາ້ທີີ່ບໍີ່ໄດໃ້ຊ້. 
 ເມືີ່ອການວາງແຜນຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ສໍາລັບການຈັດເກບັສິນຄ້າທີີ່ບໍີ່ໄດ້ໃຊ້ງານ, ຈົີ່ງຈືີ່ໄວ້ວ່າທ່ານອາດມີ
ສິນຄ້າທີີ່ບໍີ່ໃຊ້ງານຫ າຍເກີນທີີ່ຄາດໄວ້. ຈໍານວນພືື້ນທີີ່ແມູ່ນຂ ື້ນກັບນະໂຍບາຍໃນການຊໍາລະ/ທໍາລາຍ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພຫາກວ່າສິນຄ້າທີີ່ບໍີ່ໄດ້ໃຊ້ນັື້ນ ຈະຈັດມ້ຽນໄວ້ຢ ູ່ນອກສາງ. ສໍາລັບຄ ູ່ມືນີື້, ຖືວ່າແມູ່ນຢາ ແລະ ອຸປະກອນ
ການແພດທັງໝົດ ຕ້ອງຖືກຈັດເກັບຢ ູ່ ສະຖານທີີ່ສະເພາະຂອງສາງ ຈົນກວ່າສາມາດກໍານົດວິທກີານປະຕິບັດກັບ
ມັນໃນຂັື້ນຕອນສຸດທ້າຍ; ດັີ່ງນັື້ນ, ທ່ານຕ້ອງກໍານົດພືື້ນທີີ່ສະເພາະສໍາລັບການເກັບຮັກສາ.  

 ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ສໍາລັບລາຍການທີີ່ບໍີ່ໄດໃ້ຊ້ ແມູ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບອັດຕາເຄືີ່ອງ
ເສຍຄຸນ ໃນສາງສິນຄ້າ. ເຄືີ່ອງເສຍຄຸນ ຫ ື ສິີ່ງເສດເຫ ືອສາມາດເກີດມາຈາກ ການໝົດອາຍຸ ຫ ື ຄວາມເສຍຫາຍ- 
ການປະຕິບັດໃດໜ ີ່ງ ທີີ່ສົີ່ງຜົນໃຫ້ສິນຄ້າບໍີ່ປອດໄພຕໍີ່ຜ ້ຊົມໃຊ້.  

 ຖ້າຫາກມີຂໍື້ມ ນທີີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບເຄືີ່ອງເສຍຄຸນ, ແມູ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກໍານົດ ເມືີ່ອສນິຄ້າ
ເສຍຄຸນ ແລະ ຖືກຈັດເກັບຊົີ່ວຄາວ ໃນສາງ ໃນລະຫວາ່ງ ໜ ີ່ງຫາສອງປີ. ຖ້າມີຂໍື້ມ ນກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມ 
ລາຍການສິນຄ້າທີີ່ບໍີ່ໃຊ້ ທ່ານອາດສາມາດກໍານົດຄວາມຍາວຂອງເວລາສິນຄ້າເຫ ົີ່ານີື້ທີີ່ຍັງຢ ູ່ໃນສາງ ກ່ອນການສ າ
ລະສະສາງ. ມັນເປັນໄປໄດ້ເພືີ່ອສ້າງຕາຕະລາງງ່າຍໆ ທີີ່ມີ 5 ຖັນ: ຊືີ່ສິນຄ້າ, ຈໍານວນ, ປະລິມານຄາດຄະເນ, ວັນທີີ່
ໝົດອາຍ ຸແລະ ວັນທີ ຂອງການສະສາງ. 

 ຈາກຂໍື້ມ ນນີື້, ທ່ານສາມາດກາໍນົດປະລິມານສ ງສຸດ ຂອງສິນຄ້າທີີ່ບໍີ່ໄດ້ໃຊ້ທີີ່ເກັບໄວ້ໃນສາງໂດຍການຈັດ
ລຽງຕາຕະລາງ ໃນມືື້ ຂອງການໝົດອາຍ ຸ ແລ້ວຈັດລຽງແຕູ່ລະແຖວຂອງຕາຕະລາງ-ຊຸດລາຍການທີີ່ບໍີ່ໃຊ້-ເສັື້ນ
ສະແດງຄືແບບເສັື້ນສະແດງ ແກັນຊາດ (Gantt Chart). ເສັື້ນສະແດງຄວນສະແດງຢູ່າງຊັດເຈນຊຸດສິນຄ້າທີີ່ບໍີ່ໃຊ້ 
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ທີີ່ຢ ູ່ໃນສາງ ໃນເວລາດຽວກັນ. ຜົນລວມຂອງປະລິມານຂອງຊຸດເຫ ົີ່ານີື້ເປັນຕົວແທນປະລິມານສ ງສຸດຂອງສິນຄ້າທີີ່
ບໍີ່ໄດ້ໃຊ້ ທີີ່ສາມາດຄາດວ່າ ຈະຖືກເກັບໃນສາງ ໃນເວລາທີີ່ກໍານົດໄວ.້  

 ຖ້າທ່ານບໍີ່ມີຂໍື້ມ ນລາຍການທີີ່ເສຍຫາຍ/ດັດປັບ ແລະ ສໍາລະສະສາງ ຫ ື ຖ້າຂໍື້ມ ນຫາກບໍີ່ໜ້າເຊືີ່ອຖື, ທ່ານ
ຈະຕ້ອງໄດ້ອິງໃສູ່ຄວາມຈືີ່ຈໍາຂອງພະນັກງານສາງ ເພືີ່ອຄາດຄະເນປະລິມານສ ງສຸດຂອງລາຍການທີີ່ບໍີ່ໄດ້ໃຊ້ໃນເວລາ
ໃດ   ໜ ີ່ງ. ຖາ້ພະນັກງານສາງອະທິບາຍວ່າ ຂໍື້ມ ນເຄືີ່ອງເສຍຄຸນ ແມູ່ນມໃີນລະຫວ່າງການກວດນັບສິນຄ້າຕົວຈິງ, 
ເຊິີ່ງມັນເປນັໄປໄດ້ທີີ່ຈະໃຊ້ຂໍື້ມ ນພືື້ນຖານນີື້ ເພືີ່ອເປັນຂໍື້ມ ນປະລິມານສ ງສຸດ. ຈົີ່ງຈືີ່ໄວວ້່າສິນຄ້າໃດໆ ທີີ່ກວດພົບວ່າ
ໝົດອາຍຸ ຫ ື ເສຍຫາຍໃນເວລາກວດການັບສິນຄ້າຕົວຈິງຈະຕອ້ງ ໄດ້ຍ້າຍອອກໄປຈາກສາງກ່ອນ ການກວດນັບຄັື້ງ
ຕໍີ່ໄປ. ຖ້ານີື້ຫາກບໍີ່ແມູ່ນຄວາມຈິງ, ກໍີ່ໃຊ້ການຄາດຄະເນວ່າຈະມີຍັງເຄືີ່ອງເສຍຄຸນຈໍານວນເທົີ່າໃດໃນສາງ ແລະ ຢ ູ່
ດົນປານໃດແລ້ວ. 

 ໃນສາງບາງແຫູ່ງ, ທ່ານອາດຕອ້ງການຈັດແຈງພືື້ນທີີ່ສະເພາະເພືີ່ອເກັບມ້ຽນ ລາຍການເຫ ົີ່ານີື້ໄວ້ ຖ້າຫາກ
ມັນບໍີ່ສາມາດຈັດເກັບໄວ້ດ້ານນອກ: 

 ຂີື້ເຫຍືື້ອ ເຊິີ່ງປະກອບມີ ແກັດເປົີ່າ, ວັດສະດຸມັດຫໍີ່, ໄມພ້າເລດທີີ່ຫັກ, ພາຊະນະຫຸ້ມຫໍີ່ຕ່າງໆ. 
 ອຸປະກອນທີີ່ແຕກ ຫ ື ບໍີ່ໄດ້ໃຊ້ ແລະ ເຟີນີເຈີ. 

ທ່ານຕ້ອງ ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການພືື້ນທີີ່ ສໍາລັບຂີື້ເຫຍືື້ອ; ຖ້າບໍີ່ດັີ່ງນັື້ນ, ສິີ່ງເສດເຫ ືອ ກໍີ່ໃຫ້ເກີດການແອອັດ 
ແລະ ສ ນເສຍປະສິດທິພາບຂອງສາງໄດ້. ສິີ່ງສໍາຄັນທີີ່ສຸດ, ຫ າຍໆກໍລະນີສິີ່ີ່ງເສດເຫ ືອເປັນພຽງແຕູ່ວັດສະດຸແກດັ
ເຈ້ຍເທົີ່ານັື້ນ. ໃນຄ ູ່ມືນີື້ ສົມມຸດວ່າສິີ່ງເສດເຫ ືອທັງໝົດ ຍົກເວັື້ນ ສິີ່ງເສດເຫ ືອປະເພດແກັດເຈ້ຍ ທີີ່ມຫີ າຍກວ່າໝ ູ່ 
ຍອ້ນໄດ້ຮັບຈາກຜ ້ສະໜອງ ມັນຈະຖືກນໍາໃຊ້ຄນື ເພືີ່ອຫຸ້ມຫໍີ່ເຄືີ່ອງຈັດສົີ່ງແກູ່ລ ກຄ້າ ແລະ ພວກມັນອາດໄດ້ຖືກນໍາ
ໃຊ້ໃນອັດຕາທີີ່ໃກ້ຄຽງກັບຈໍານວນທີີ່ໄດ້ຮັບ. ຢູ່າງໃດກໍຕາມມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ກັບກ໋ອງເຈ້ຍດັີ່ງກ່າວ ຈະຖກື
ເກັບລວບລວມໄວ້ ແລະ ຈະຕ້ອງໃຊ້ນໍາໃຊ້ພືື້ນທີີ່ໃນຈໍານວນທີີ່ເໝາະສົມເຊີີ່ງບາງເທືີ່ອອາດຈະບໍີ່ນໍາໃຊ້ພວກມັນຄືນ 
ເພືີ່ອມາໃສູ່ເຄືີ່ອງ. ຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນກໍລະນີທັງໝົດນີື້, ເນືື້ອທີຂະໜາດ 1 ແມັດ x 1 ແມັດ ກໍຄວນຈະພຽງພໍສໍາ 
ລັບສໍາລັບຮອງຮັບຈັດເກັບກັບກ໋ອງເຈ້ຍທີໄດ້ພບັມ້ຽນຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້. 

ໝາຍເຫດສໍາລບັການອອກແບບສາງໃໝູ່ 

 ເມືີ່ອມີການອອກແບບສາງໃໝູ່ ແມູ່ນສໍາຄນັໃນການສາ້ງ ແລະ ວາງແຜນຜັງພືື້ນທີີ່ ໃນວິທີທີີ່ມີ
ປະສິດທິພາບສ ງ ທີີ່ເປັນໄປໄດ້ ຕາມຮ ບພາບ 1, ພືື້ນທີີ່ຫ ັກຂອງສາງ ຄວນມີພືື້ນທີີ່ການຮັບ ແລະ ການຈັດສົີ່ງ ແລະ 
ພືື້ນທີີ່ຫ ັກສໍາລັບການເກັບມ້ຽນຮັກສາ. 

ເນືື້ອທີີ່ ແລະ ພືື້ນທີີ່ສໍາລັບບໍລຫິານວຽກງານດັີ່ງລຸູ່ມນີື້ ໂດຍປົກກະຕິບໍີ່ຕ້ອງການເພດານທີີ່ສ ງຫ າຍ ເຊິີ່ງມັກພົບ
ເຫັນໃນສາງ ແລະ ປົກກະຕິບໍີ່ຄວນລວມຢ ູ່ໃນສາງສິນຄ້າ. 

 ພືື້ນທີີ່ຫ້ອງການ. 
 ສາງເກັບຮັກສາວັດຖຸໄວໄຟ-ຄວນຢ ູ່ຫ່າງຈາກອາຄານຫ ັກ. 
 ສາງເຢັນ. 
 ຫ້ອງພັກຜ່ອນ. 

ໂດຍການຈັດວາງສະຖານທີີ່ເຫ ົີ່ານີື້ ອອກໄປດ້ານຂ້າງຂອງສາງຫ ັກ, ພືື້ນທີີ່ເກບັຂອງສາງຫ ັກຈະເພີື້ມເນືື້ອທີີ່
ຫ າຍຂ ື້ນ, ແລະ ການໄຫ ຂອງວັດຖຸພາຍໃນສາງສິນຄ້າກໍີ່ຈະສາມາດເພີື້ມຂ ື້ນເຊັີ່ນກັນ.  
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ພາກທ ີ3: ອປຸະກອນສາງ 
 ຜ ້ບໍລິຫານສາງ ແມູ່ນຮັບຜິດຊອບທຸກບັນຫາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເຄືີ່ອງຂອງຕ່າງໆ, ເຊິີ່ງລວມ ລະບົບທັງ
ໝົດເພືີ່ອວາງແຜນ ການຮັບ, ການຈັດມ້ຽນ, ການເຄືີ່ອນຍ້າຍ ແລະ ການຄວບຄຸມບັນຊີລາຍການເຄືີ່ອງ. ເພືີ່ອເຮັກ
ໃຫ້ການປະຕິບັດງານຂອງສາງມີຄວາມສໍາເລດັ, ພັດສະດຸ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນຢູ່າງດີ ເຊິີ່ງລວມທັງ
ອຸປະກອນ ເຊັີ່ນ: ລະບົບຊັື້ນວາງ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມ. 

 ໂດຍທົີ່ວໄປ ເກນມາດຕະຖານ ໃຊ້ເພືີ່ອຄັດເລືອກອຸປະກອນສາງມີດັີ່ງລຸູ່ມນີື້: 

 ປະເພດຂອງອາຄານສາງ ເຊິີ່ງລວມມີຂະໜາດ, ການອອກແບບ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວທາງກາຍະວິພາກ ຕາມ
ທີີ່ຕ້ອງການຂອງຜະລິດຕະພັນ. 

 ປະເພດ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດ-ຂະໜາດນ້ອຍສຸດທີີ່ຈະຂົນຖ່າຍ
ໃນສາງ. 

 ປະລິມານລວມ-ລະດັບສິນຄ້າ-ທີີ່ຈະຖືກຄວບຄມຸ ໃນສາງ. 
 ຄວາມຕ້ອງການໃນການຄວບຄຸມສະເພາະ: ເປັນຖັງ, ຫົວໜວ່ຍດຽວ, ວັດຖຸໄວໄຟ. 
 ລະດັບຄວາມຢືດຍຸູ່ນຂອງອຸປະກອນທີີ່ຕ້ອງການ ເພືີ່ອນໍາໃຊ້ວຽກທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 
 ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີີ່ ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ລວມທັງຈໍານວນບຸກຄະລາກອນ, ລະດັບຄວາມສາມາດ, ຄວາມ

ຕ້ອງການການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ຂໍື້ຈໍາກັດທາງດ້ານພາສາ. 
 ການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນການໃຫ້ບໍລິການ ໃນສະຖານທີີ່ ເຊັີ່ນ: ອາໄລູ່ໃໝູ່ ແລະ ອາ

ໄລູ່ທີີ່ໃຊ້ແລ້ວ; ການມີວິສະວະກອນ ທີີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມ. 

ລະບບົການຈດັມຽ້ນ 
ເຫດຜົນຫ ັກຂອງການນໍາໃຊ້ ຖ້ານຮອງ, ຊັື້ນວາງ/ຖ້ານວາງເປັນກ່ອງແລະ ອືີ່ນໆ ສໍາລັບລະບົບການຈັດ

ມ້ຽນແມູ່ນເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ ການນໍາໃຊ້ພືື້ນທີີ່ຂອງສາງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດທີີ່ສຸດ. ບໍີ່ວ່າຈະໃຊ້ມາດຕະການແບບໃດກໍີ່
ຕາມ ຄວາມຕອ້ງການພືື້ນທີີ່ຈັດມ້ຽນທີີ່ຄໍານວນຜິດພາດ ອາດນໍາໄປສ ູ່ການນໍາໃຊ້ງານທີີ່ບໍີ່ດີ ແລະ ສົີ່ງຜົນໃຫ້ເກີດ
ການຂາດເຂີນພືື້ນທີີ່ຈັດເກັບ ແລະ ເພີື້ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສາງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການສ້າງພືື້ນທີີ່ ຢູ່າງກະທັດ
ຮັດສໍາລັບສາງ ມັກຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາໃນການເອົາເຄືີ່ອງ ແລະ ການເດີນທາງ ເຊິີ່ງຈະຫຼຸດຕົື້ນທ ນທາງດ້ານ
ພະລັງງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບແສງສະຫວ່າງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແສງ ແລະ ການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມພາຍ
ໃນສາງ. 

ນອກຈາກການໃຊ້ພືື້ນທີີ່ຢູ່າງເໝາະສົມແລ້ວ, ລະບົບຖ້ານຮອງ ແລະ ຊັື້ນວາງ ຍັງໃຫ້ຄວາມລຽບງ່າຍ ແລະ 
ເປັນລະບຽບຂອງພັດສະດຸ ແລະ ການດໍາເນີນງານໃນສາງນໍາ. 

ໂດຍທົີ່ວໄປ ມີ ສາມປະເພດ ຂອງລະບົບການເກັບມ້ຽນທີີ່ໃຊ້ ໃນສາງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກຄື: 
ຖ້ານວາງພາເລດັ (Pallet racks), ຊັື້ນວາງ ແລະ ຖ້ານວາງແບບງ່າຍດາຍ. 

1. ຖ້ານວາງພາເລດັ (Pallet racks) ມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດຮອງຮັບຜະລິດຕະພັນຂະ
ໜາດໃຫຍ່ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນຂະໜາດນ້ອຍທີີ່ມີນໍື້າໜັກເບົາເຊັີ່ນ: ຜະລິດຕະພັນຢາຈໍາເປັນ
ພືື້ນຖານ ແລະ ຢາເອດສ, ຢາຕ້ານໄວຣັດສ, ຊຸດກວດເຊືື້ອ ເຮຊໄອວີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ
ສຸຂະພາບອືີ່ນໆ. ປັດຈຸບັນ ຖາ້ນວາງພາເລັດ ສາມາດໃຊ້ໃນລະບົບສາງ ທີີ່ມີໂຄງສ້າງຊັື້ນດຽວ ຫ ື 
ຫ າຍໆຊັື້ນຊືີ່ງຍັງສາມາດຈັດເກັບລາຍການດ່ຽວ ຫ  ື ຫ າຍໆລາຍການ ແລະ ພາຊະນະ
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ປະເພດອືີ່ນໆ ໄດ້. ນອກຈາກນີື້ ໂຄງສ້າງຖ້ານວາງຍັງຊວ່ຍເຮັດໃຫ້ການເຂົື້າເຖິງ ກໍລະນີການສັີ່ງ
ຈ່າຍເປັນລອ໋ດ ຫ ື ພາເລັດດ່ຽວ. 

2. ຊັ ນວາງ (Shelving) ມັກຈະປະກອບໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໃຊງ້່າຍ; ເປັນພືື້ນຖານຂອງພືື້ນທີີ່ເກັບຈັດ
ເກັບຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ, ຊັື້ນວາງທີີ່ເປັນເຫ ັກປະກອບດ້ວຍສ່ວນຖານ ທີີ່ສາມາດຈະເຂົື້າ
ເຖິງໄດ້ ຈາກພືື້ນ ແລະ ໃຊ້ເພືີ່ອຈັດເກັບ ຜະລິດຕະພັນຫ າຍຢູ່າງ. 

3. ການວາງຊ້ອນກັນ (Stacking) ເປັນຮ ບແບບພືື້ນຖານທີີ່ສຸດຂອງລະບົບການຈັດເກັບຮັກສາ 
ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍການວາງກັບກ໋ອງ ໄວ້ດ້ານເທິງຂອງອີກກັບກ໋ອງໜ ີ່ງຢູ່າງເປັນລະບຽບ. ໂດຍ
ສະເພາະສິນຄ້າທີີ່ຖືກຈັດເກັບດ້ວຍວິທີນີື້ ຈະຖືກວາງໄວ້ເທິງພາເລດ ເພືີ່ອປ້ອງກັນບໍີ່ໃຫ້ວາງກັບ
ພືື້ນ ແລະ ຫ ີກຈາກນໍື້າ ແລະ ຝຸູ່ນ. ຖາ້ຫາກຕ້ອງການສ ກສາເພີື້ມຕືີ່ມກ່ຽວກັບຄຸນລກັສະນະຂອງ
ອຸປະກອນ, ຕົວເລືອກຕ່າງໆ ແລະ ການນາໍໃຊ້ທີີ່ເໝາະສມົ, ກະລຸນາໃຫ້ເບິີ່ງ ພາກເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍ 2- ການຢອງພາເລດ (Pallet Stacking), ຊັື້ນວາງນ້ອຍ (Shelving), ຖ້ານວາງພາເລັດ 
(Pallet Racking) 

ການພຈິາລະນາວາງແຜນ ລະບບົການຈດັມຽ້ນ 
 ການລົງທ ນທີີ່ສໍາຄັນໃດໆ ທີີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບສາງ ຄວນເຮັດໄປພ້ອມກັບການວາງຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ. 
ກ່ອນທີີ່ຈະນໍາສະເໜີຂໍື້ມ ນກ່ຽວກັບລະບົບຈັດມ້ຽນ, ຜ ້ຈັດການ ຫ ື ຜ ້ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນທົບທວນຫ າຍຯຂໍື້
ພິຈາລະນາທີີ່ສໍາຄັນ ແລະ ປາຣາແມັດເຕີ ຕາ່ງໆ. 

 ບັນຫາຕ່າງໆ ກອ່ນພິຈາລະນາຈັດຊືື້ອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງສາງ: 

 ຂະໜາດ ແລະ ນໍື້າໜັກເຄືີ່ອງທີີ່ຈະຂົນ. 
 ຄວາມຫ າກຫ າຍ ຂອງພາເລັດ/ພາຊະນະບັນຈຸ, ປະເພດ, ສະພາບ, ຂະໜາດ ແລະ ນໍື້າໜກັ. 
 ໄລຍະຫ່າງຂອງອຸປະກອນ: ຄວາມສ ງ, ຄວາມສ ງມາດຕະຖານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມສ ງຂອງ

ອຸປະກອນທີີ່ສາມາດຍືດອອກໄດ້ ເຊັີ່ນ: ລົດຍົກຍໍ ແລະ ຄວາມສ ງ.  
  ຂະໜາດຂອງອາຄານສາງ. 
 ສະພາບຂອງພືື້ນສາງ. 
 ການເຂົື້າເຖິງສິນຄ້າ ຕາມທີີ່ຕອ້ງການ. 

 

ປະລມິານ 
ທ່ານຄວນພິຈາລະນາປະລິມານຂອງສິນຄ້າທີີ່ມີໃນສາງກ່ອນການຈັດຊືື້ ລະບົບຈັດມ້ຽນ. ສໍາລັບຫ າຍຯສາງ 

ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ, ລະດັບປະລິມານສິນຄ້າທີີ່ມີໃນສາງຈະ ມີການປູ່ຽນແປງຕະຫ ອດ
ເວລາ. ຜະລິດຕະພັນອາດມີການເພີື້ມຂືື້ນ ຫ  ືຫຼຸດລົງແບບປົນເປກັນ; ຂະໜາດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ນໍື້າໜັກ ອາດ
ປູ່ຽນແປງ. ການເໜັງຕິງຂອງຈໍານວນສິນຄ້າທີີ່ມີ ແລະ ສິນຄ້າປົນເປກັນ ສ້າງຄວາມທ້າທາຍຫ າຍກັບຜ ບ້ໍລິຫານສາງ. 
ການປູ່ຽນແປງນະໂຍບາຍໃນປັດຈຸບັນ, ຍົກຕົວຢູ່າງ ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງມີສະຖານທີີ່ເພືີ່ອຮອງຮັບຜະລິດຕະພັນໃໝູ່ 
(ຕົວຢູ່າງ ຢາປິີ່ນປົວ ເຮັສໄອວີ, ເອດສ) ເຊິີ່ງສາມາດກະທົບທັນທີທັນໃດໃສູ່ ຜະລິດຕະພັນປະສົມ ແລະ ລະດັບ
ຂອງສິນຄ້າທີີ່ມີ. ນອກຈາກນີື້, ການປູ່ຽນແປງຕາມລະດ ການ ອາດມີຜົນກະທົບຕໍີ່ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສາງ ແລະ 
ການດໍາເນີນງານ ຕົວຢູ່າງ ຜະລິດຕະພັນມາລາເຣຍ ທີີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມພະຍາດ ພັດຕ້ອງການຈໍານວນຫ າຍ
ກວ່າ ໃນລະດ ຝົນ.   
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ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີີ່ມີໃນສາງ ແລະ ບໍລິມາດ ຈະຊ່ວຍຊີື້ແນະ ແລະ ກາໍນົດປະເພດຂອງຖ້ານຮອງ/ຫ ື 
ຊັື້ນວາງ ທີີ່ຕ້ອງການ. ເພືີ່ອປ້ອງກັນການບັນຈຸເກີນຄວາມອາດສາມາດຮອງຮັບໄດ ້ ໃຫ້ເລືອກຖ້ານ ໂດຍອີງຕາມ 
ຂອບເຂດມາດຕະຖານ ຂອງການບັນຈຸໄດ້ໜັກທີີ່ສຸດ ຖາ້ບໍີ່ດັີ່ງນັື້ນກໍອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍີ່ພະນັກງານ, 
ໂຄງສ້າງຂອງຖ້ານຫັກເປູ່ເພ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍີ່ຜະລິດຕະພັນ. ຄວາມປອດໄພຂອງຄົນ ແລະ ຜະລິດຕະ
ພັນ ເປັນສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ສຸດ ໃນເວລາ ແລະ ພາຍຫ ັງ ການວາງແຜນ. ຜ ້ບໍລິຫານສາງ ມີໜາ້ທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການດໍາ
ເນີນການກວດສອບດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີີ່ ແລະ ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນພາຍໃນສາງ ຢູ່າງ
ເປັນປະຈໍາ. 

ພາເລດ/ແກດັ 
 ຂໍື້ຄວນພິຈາລະນາອີກຢູ່າງນ ີ່ງ ກ່ອນການຈັດຊືື້ອຸປະກອນສາງ ແມູ່ນພາເລັດ ຫ ື ປະເພດຂອງແກັດ ຫ ື ກ໋ອງ  
ສາງຈະນໍາໃຊ້ ກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງສາງ. ຄໍາຖາມທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະກອບມີ: 

 ສາງໃຊ້ພາເລັດທີີ່ເປັນໄມ້ ບໍ? ແລະ, ຖ້າໄດ້ໃຊ ້ຂະໜາດອັດຕາສ່ວນຂອງມັນທີີ່ເຄີຍໃຊ້ແມູ່ນເທົີ່າໃດ? 
 ສາງໄດ້ ຮັບ ປະເພດພາເລດທີີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ຫ າກຫ າຍບໍ້ ? ເຊັີ່ນ ພາເລດ ໄມ້, ໂລຫະ, ເສັື້ນໃຍ (ໄຟ

ເບີກລາດສ), ຊະນິດເຈ້ຍ. 
 ພາເລດ ຫ ື ແກັດກ່ອງ ປະເພດອືີ່ນຯ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການປະຕິບັດງານແບບແຕູ່ລະມືື້ແຕູ່ລະວັນ? 

ບໍີ່ວ່າຈະເປັນພາເລັດ ຫ ື ແກັດກ໋ອງ ປະເພດໃດກໍີ່ຕາມ ທີີ່ ສາງໃຊ້, ຢູ່າງໜ້ອຍທ່ານຄວນມີແນວຄິດທີີ່ຊດັ
ເຈນ ກ່ຽວກັບຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ນໍື້າໜັກຂອງພາເລັດ, ແກັດ ຫ ື ກອ໋ງ ທີີ່ຈະຖືກຈັດເກັບກ່ອນການຈັດຊືື້ 
ອຸປະກອນຖ້ານຮອງ. 

ໄລຍະຫ່າງອປຸະກອນ ແລະ ອາຄານ (ຂະໜາດ) 
 ທ່ານຄວນກວດສອບໄລຍະຫ່າງເຄືີ່ອງ ແລະ ອຸປະກອນຢູ່າງລະອຽດ. ໄລຍະຫ່າງເຄືີ່ອງ ແລະ ອຸປະກອນ
ທີີ່ຄວນມີຫ ື ອ້ີງໃສູ່ຄວາມສ ງ, ຄວາມກວ້າງ ຂອງທາງຍ່າງ, ປະຕ , ລານຂົນເຄືີ່ອງ, ເພດານ ແລະ ພືື້ນທີີ່ທາງນອກໃດ   
ໜ ີ່ງ ທີີ່ອຸປະກອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຈະຕ້ອງການ ຜ່ານເຂົື້າໄປ, ທັງທາງນອກ ແລະ ທາງໃນຂອງອາຄານ. ອີກ
ຢູ່າງໜ ີ່ງ, ຂະບວນການວາງແຜນທັງໝົດ, ທາ່ນຕ້ອງຖາມ ແລະ ກວດສອບການປະຕິບດັການຂອງອຸປະກອນ
ພືື້ນຖານ ເຊິີ່ງລວມເຖິງສິີ່ງຕ່າງໆ ດັີ່ງລຸູ່ມນີື້: 

 ເມືີ່ອກໍາລັງພິຈາລະນາໄລຍະຫ່າງທີີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບ ການປ້ອງການອັກຄີໄຟ-ຫົວສີດນໍື້າ ແລະ ອືີ່ນໆ ແມູ່ນ
ໄດ້ມີຂໍື້ບັງຄັບ ທີີ່ເປັນກົດໝາຍສໍາລັບການປ້ອງກັນອັດຄີໄຟທີີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ-ຄວາມສ ງຈາກເພດານ
, ຈໍານວນຫົວສີດນໍື້າ/ຕໍີ່ແມັດກ້ອນ ແລະ ຕໍາແໜູ່ງ ແລະ ໝາຍເລກບັື້ງດັບເພີງ? ເຄືີ່ອງດັບເພີງທີີ່ວາງ ຢ ູ່ເສົາ
ຮອງຮັບ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ພືື້ນທີີ່ຂອງທາງຍ່າງ ແລະ ພືື້ນໄດ.້ 

 ທຸກຊິື້ນສ່ວນຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນທີີ່ໃຊ້ພາຍໃນສະຖານທີີ່ຂອງສາງ-ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ-ໄດ້ຮັບການ
ກວດສອບ ສໍາລັບຂະໜາດ ແລະ ຂໍື້ມ ນທີີ່ລວບລວມ ເພືີ່ອການວິເຄາະ. 

 ບັນຫາຫຍັງ, ຖ້າມີ, ຫາກອາຄານມີເສົາຫ າຍຕົື້ນ ແລະ ທາງໄປປະຕ ຕອ້ງມີໄລຍະຫ່າງທີີ່ຈໍາເປັນ  ສໍາຫ ັບ
ການຜ່ານໄປຢູ່າງປອດໄພ ທັງອຸປະກອນ ແລະ ຄົນບໍີ່? 

 ທາງເຂົື້າປະຕ  ແລະ ທາງຂົນຖ່າຍສິນຄ້າທີີ່ເປັນເນີນ ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍີ່ຄົນ, ອຸປະກອນ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນບໍີ່? 
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ພືື້ນສາງ 
ໃນສະຖານະການສ່ວນໃຫຍ່, ພືື້ນສາງ ໄດ້ຖືກສາ້ງ ກ່ອນຈະມີການຄິດເຖິງລະບົບການວາງຖ້ານ. ດັີ່ງທີີ່ໄດ້

ກ່າວກ່ອນໜ້ານີື້ ໃນໝວດ ກ່ຽວກັບປະເພດໂຄງສ້າງພືື້ນຖານ, ຖ້າອຸປະກອນຊັື້ນວາງ ຈະຕ້ອງຖືກກໍານົດຄ່າ
ຂອງຊັື້ນຂອງພືື້ນ, ພືື້ນຊີມັງ ຫ  ືວັດສະດຸພືື້ນຜິວທີີ່ມີ- ເຊັີ່ນດຽວກັບວັດສະດຸ ແລະ ໂຄງສ້າງຮອງຮັບພືື້ນຜິວໜ້າ
ຂອງພືື້ນ- ໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຮບັການກວດສອບຢູ່າງລະອຽດ. ວິສະວະກອນທີີ່ມີຄຸນນະວຸດທ ິຈະຕ້ອງກວດສອບພືື້ນ 
ຫ ື ການອອກແບບພືື້ນ ແລະ ການຮັບນໍື້າໜັກ ຂອງຊັື້ນວາງຢ ູ່ພືື້ນສາງ. ການວິເຄາະພືື້ນສາງຢູ່າງລະອຽດ 
ສາມາດປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງພືື້ນທີີ່ອາດຈະເກີດຂ ື້ນ ແລະ ທັງເປນັການປ້ອງກັນຄົນ ແລະ ຜະລິດຕະ
ພັນ. 

ການເຂົື້າເຖງິສິນຄາ້ 
 ປະເພດຂອງລະບົບການຈັດມ້ຽນ ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຄວາມຕ້ອງການເພືີ່ອເຂົື້າເຖິງສິນຄ້າ. ໂດຍທົີ່ວໄປ, 
ສາງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ມີຫົວໜ່ວຍສິນຄ້າທີີ່ຫ າກຫ າຍ ແລະ ຫວົໜ່ວຍທີີ່ໃຊກ້ັບເລກຊຸດຜະລິດ ແລະ 
ວັນໝົດອາຍຸ ດ້ວຍເຫດນີື້ ການເຂົື້າເຖິງແຕູ່ລະພາເລັດ ຫ ື ແກັດກ໋ອງເປັນສິີ່ງທີີ່ຢາກໄດ້. 

ອປຸະກອນການຂນົຖ່າຍພດັສະດຸ 
 ປັດຈຸບັນເທັກໂນໂລຍີໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ອຸປະກອນຂົນຖ່າຍມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄວາມສະລັບ
ຊັບຊ້ອນຫ າຍ. ແຕູ່ບໍີ່ແມູ່ນສາງທຸກແຫູ່ງຈະຕ້ອງການ ອຸປະກອນທີີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ສະລັບຊັບຊ້ອນ ເຊັີ່ນນັື້ນ ເຊິີ່ງ
ມັນຈະຕ້ອງການຕົື້ນທ ນທີີ່ສ ງ, ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາທີີ່ສ ງຂ ື້ນ ແລະ ການອົບຮົມ. ການຄົື້ນຄ້ວາ ແລະ ການວິເຄາະ
ແມູ່ນຈໍາເປັນທີີ່ສຸດ ກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂັື້ນສຸດທ້າຍໃນຄັດເລືອກອຸປະກອນ  ເຊ ີ່ງມນັຂ ື້ນຢ ູ່ກັບຄວາມຈໍາເປັນ
ທີີ່ແທ້ຈິງ ທີີ່ຈະໃຊ້ຢ ູ່ໃນສາງ.  

 ຕາມທີີ່ໄດ້ສົນທະນາກ່ອນໜ້ານີື້ ເພືີ່ອໃຫ້ຮບັປະກັນວ່າການອອກແບບສາງສາມາດລວມເອົາການເຮັດວຽກ
ໄດ້ທັງໝົດ, ເບິີ່ງທັງດ້ານລະບົບການຈັດເກັບຮັກສາ ແລະ ທັງປະກອນການຄວບຄຸມການຂົນຖ່າຍພັດສະດຸ ຄຽງຄ ູ່
ກັນໄປ ກັບທຸກໆດ້ານ ຢ ູ່ໃນຂັື້ນຕອນການວາງແຜນ. ລະບົບສາງທີີ່ໃຊ້ງານໄດ້ ແລະ ດໍາເນີນການໄດ້ດີນັື້ນ ຄວນມີ 
ການອອກແບບ ແລະ ຮ່ວມກັນກັບໜ່ວຍອອກແບບຢູ່າງເໝາະສົມ. ລະບບົສາງ ຕ້ອງການການປະຕິບັດງານຮ່ວມ
ກັນ, ດັີ່ງນັື້ນ, ທຸກໆການປະຕິບັດງານ ຈະຕ້ອງມີຄວາມເລືີ່ອນໄຫ , ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ. ໃນໜ
ວດນີື້ປະກອບມີ ຂໍື້ມ ນເພີີ່ມຕືີ່ມກ່ຽວກັບຂະບວນການວາງແຜນ, ແລະ ສະເໜີກ່ຽວກັບຄຸນລັກຊະນະຂອງກົນໄກ
ການຄວບຄຸມພັດສະດຸຂອງລະບົບສາງ. ຂະບວນການວາງແຜນເປັນຄວາມຮຽກ ຮ້ອງຕ້ອງການ, ແຕູ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ
ໃນການວາງແຜນ ເພືີ່ອສາມາດໃຫ້ຮ ້ທຸກໆເລືີ່ອງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄວາມທາ້ທາຍທີີ່ຕ້ອງປະເຊີນ ແລະ ສາມາດໃຫ້ທິດ
ຊີື້ນາໍ ແລະ ວິໃສທັດສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງສາງ ທີີ່ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດຍາວນານ ໂດຍການສ້າງຄວາມໝ້ັື້ນ
ໃຈວ່າສາງຂອງທ່ານ ມີອຸປະກອນທີີ່ເໝາະສົມ. 

ເງືີ່ອນໄຂທົີ່ວໄປໃນການຄດັເລອືກ ເພືີ່ອກາໍນດົຄວາມຕ້ອງການອປຸະກອນຍກົຍ ໍ
 ຍ້ອນຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງອຸປະກອນທີີ່ສະລັບຊັບຊ້ອນໃນຕະຫ າດປັດຈຸບັນ ຈ ີ່ງບໍີ່ແມູ່ນວຽກງ່າຍໆ ທີີ່ຈະ
ເລືອກລົດຍົກ ຫ ື ອຸປະກອນຄວບຄຸມການຂົນຖ່າຍພັດສະດປຸະເພດຕ່າງໆ. ຜ ້ໃຊ ້ຫ  ືທິມງານບໍລິຫານສາງ ອາດຈະ
ຖືກຄອບງາໍໄດ້ງ່າຍ, ຈຸດເລີີ່ມຕົື້ນທີີ່ດີໃນການໃນການລະບຸອຸປະກອນຄວບຄຸມການຂົນຖ່າຍແມູ່ນການກວດສອບ 
ແລະ ການກວດກາເງືີ່ອນໄຂດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີື້: 

 ຄົນ - ບຸກຄະລາກອນຜ ້ໃດທີີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຄືີ່ອງມື? 
 ກົນຈັກ - ເຄືີ່ອງມືອັນໃດທີີ່ເໝາະສົມກັບສິນຄ້າ ແລະ ເໝາະສົມກັບສາງ. 
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 ການປະຕິບັດງານ - ເງືີ່ອນໄຂການປະຕິບັດງານຄືແນວໃດ ໃນສາງ 
 
ປັດໃຈທີີ່ສໍາຄັນຂອງແຕູ່ລະເງືີ່ອນໄຂເຫ ົີ່ານີື້ລວມມີດັີ່ງລຸູ່ມນີ: 

ປັດໃຈກບັຄນົ 
 ຕ້ອງມີທັກສະ ລະດັບໃດ ເພືີ່ອທີີ່ຈະປະຕິບັດງານກັບລົດຍົກ ແລະ ອຸປະກອນການຄວບຄຸມການຂົນຖ່າຍ

ພັດສະດຸ. 
 ລະດັບຄວາມແຕກຕ່າງອັນໃດ ໃນຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານກາຍຍະພາບ, ການຮັບຮ ້ເລິກເຊິີ່ງວ່າ

ອຸປະກອນຍົກສ ງ ແລະ ກ້ວາງກວ່າ ເທົີ່າໃດ ທີີ່ຕ້ອງການ? 
 ແມູ່ນອັນໃດທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອິດເມືີ່ອຍຮຸນແຮງ ຈາກການໃຊ້ອຸປະກອນ? 

ປັດໃຈກຽ່ວກບັກນົຈກັ 
 ຊ່ວງໄລຍະການເດີນທາງ - ຖ້າເບິີ່ງທີີ່ລົດຍົກຍໍດ້ວຍກໍາລັງໄຟຟ້າ, ການກໍານົດຄວາມອາດສາດມາດຂອງໝໍື້

ເກັບໄຟຟ້າ ເພືີ່ອຮັກສາ ການເຮັດວຽກໄດ້ 8 ຊົີ່ວໂມງ. 
 ລັກຊະນະທາງກາຍຍະວິພາກຂອງອຸປະກອນ - ກໍານົດຄວາມສາມາດໃນການຍົກສ ງສຸດ, ເລືີ່ອນຍົກໄດສ້ ງ

ເຖິງການຈັດເກັບເທິງຊັື້ນວາງສ ງສຸດ, ຄວາມໄວ, ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜ ້ໃຊ້ງານ, ວົງລັດສະໝີຂອງ
ການລ້ຽວ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

 ຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາທີີ່ຈໍາເປັນ - ກໍານົດໄລຍະເວລາທັງໝົດ ຂອງອຸປະກອນທີີ່ຈະບໍີ່ໃຊ້ງານ ເນືີ່ອງ
ຈາກການບໍລິການບໍາລຸງຮັກສາປົກກະຕິ. 

 ຄວາມປອດໄພສະເພາະອັນໃດຂອງອຸປະກອນ? ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການສາງ ຫ ື ບໍີ່?  

ປັດໃຈດາ້ນການປະຕບິດັງານ 
 ຮ ບແບບຂອງການສັນຈອນໄປມາຂອງອຸປະກອນ ແລະ ພະນັກງານ - ບໍລິມາດທີີ່ຄາດຄະເນຂອງ

ຜະລິດຕະພັນ , ຄວາມແອອັດຂອງພະນັກງານ ແລະ ຄວາມກ້ວາງຂອງທາງຍ່າງ ແລະ ທ່າຈອດລົດເປັນ
ແນວໃດ? 

 ປະເພດຂອງພືື້ນຜິວ ຫ  ື ພືິື້ນ - ແມູ່ນຫຍັງເປັນຜົນກະທົບທີີ່ເກີດຈາກຂະໜາດຂອງອຸປະກອນ, ປະເພດ
ຢາງລົດ, ແລະ ກໍາລັງການຜະລິດໄຟຟ້າ. 

 ຊົີ່ວໂມງການປະຕິບັດງານ -ອຸປະກອນທີີ່ຈໍາເປັນ ລະຫວ່າງການປະຕິບັດການຈັດມ້ຽນ ຫ ື ເກັບອອກ ຫ ື 
ທັງສອງຢູ່າງ. 

 ສິີ່ງໃດທີີ່ຈະຖືກຂົນຖ່າຍ - ປະກອບມີ ຄຸນລັກຊະນະຂອງຜະລິດຕະພັນທີີ່ຈະດໍາເນີນການ-ຄວາມສ ງ, ນໍື້າ
ໜັກ, ຂະໜາດໂດຍລວມ. 

 ປະເພດ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຂອງ ຮ ບຮ່າງໂຄງສ້າງ-ອາຄານ ບ່ອນທີີ່ອຸປະກອນຈະຖືກນໍາໃຊ້. 
 ອຸປະກອນທີີ່ຈະຖືກນໍາໃຊ້ພາຍນອກອາຄານ ຫ  ືບໍີ່, ຖ້າເປນັເຊັີ່ນນັື້ນ ປະເພດພືື້ນຜິວ ແລະ ພ ມສັນຖານ, 

ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍອືີ່ນໆ ອັນໃດ ຜ ້ຄວບຄຸມອຸປະກອນຕ້ອງ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ? 
 ເງືີ່ອນໄຂອັນໃດຂອງພືື້ນສາງ, ພືື້ນມີຄວາມຈໍາກັດໃນການຂນົເຄືີ່ອງບໍີ່? 
 ການລະບາຍອາກາດພາຍໃນອາຄານ ມປີະສິດທິພາບ ພຽງພໍ ເຊິີ່ງລົດຍົກແບບໃດທີີ່ດີທີີ່ສຸດ- ລົດທີີ່ໃຊ້

ກາສ໌ ຫ ືໄຟຟ້າບໍີ່? 
 ດ້ານເທິງ (ຫ ັງຄາ/ເພດານ) ຂອງສາງ-ສ ງສຸດ ຫ ື ຕໍີ່າສຸດເທົີ່າໃດ? 
 ຄວາມສ ງຂອງທາງເຂົື້າ ຫ  ືທາງຜ່ານອືີ່ນໆ ຂອງອຸປະກອນທີີ່ຕ້ອງການຈະຜ່ານເຂົື້າໃປ? 
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 ຄວາມສ ງຂອງພາຫະນະ. 
 ເປັນລະບົບຊັື້ນວາງ ຫ ື ບໍີ່, ເຊັີ່ນດຽວກັບລະບົບຈັດເກັບອືີ່ນໆ-ກັບກ໋ອງ, ຊັື້ນວາງ ແລະ ອືີ່ນໆ - ເຂົື້າກັບ

ອຸປກອນຄວບຄຸມການຂົນຖ່າຍ ຫ ື ບໍີ່? 
 ຄວາມກ້ວາງຂອງທາງຍ່າງຕາມທີີ່ຕ້ອງການ? 
 ຖ້າການຍົກຍໍຕ້ ອງໃຫ້ລົດເຂົື້າໄປໃນສາງ, ຂະໜາດຂອງລົດຈະເທົີ່າໃດ? 
 ບ່ອນໃດມີຕົວແທນຈໍາໜ່າຍທີີ່ໃກ້ທີີ່ສຸດ? 
 ມີອາໄຫ ີ່ ແລະ ຊິື້ນສ່ວນໃໝູ່ ແລະ ລາຄາເປນັຄືແນວໃດ? 
 ຕົວແທນຈໍາໜາ່ຍສາມາດສະໜອງການອົບຮົມ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ືອກັບທີີ່ໄດ້ບໍີ່? 
 ລາຄາອຸປະກອນຫ າຍປານໃດ? 
 ມີຄວາມພ້ອມຂອງນໍື້າມັນເຊືື້ອໄຟ ຫ ື  ພະລງັງານໄຟຟ້າ ສໍາລັບພາຫະນະບໍີ່? 
 ອຸປະກອນຈະຖືກໃຊ້ງານຈັກຊົີ່ວໂມງຕໍີ່ມືື້? 

ເຖີງວ່າລາຍການທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີື້ ຈະຍັງບໍີ່ຄົບຖ້ວນກໍີ່ຕາມ, ແຕູ່ກໍີ່ຕອ້ງກ່າວເຖິງປັດໃຈທີີ່ສໍາຄັນບາງ
ຢູ່າງ ທີີ່ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ຂັື້ນຕອນການເລືອກອຸປະກອນ.  

 ນອກຈາກເງືີ່ອນໄຂການເລືອກທີີ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດມານີື້, ແຜນການອົບຮົມ ແລະ ຢັື້ງຢືນ ທີີ່ເໝາະສມົ
ໃຫ້ແກູ່ຜ ້ປະຕິບັດງານ ຈະຕ້ອງໄດ້ລວມເຂົື້າໃນຂະບວນການວາງແຜນ. ໜ ີ່ງໃນອົງປະກອບທີີ່ສໍາຄັນທີີ່ສຸດໃນ
ຂະບວນການຄັດເລືອກ ແມູ່ນ ໃຫ້ພິຈາລະນາຄວາມປອດໄພທັງໝົດ ແລະ ໃຫ້ບຸລມິະສິດໃນການອົບຮົມ 
ກ່ອນການຕັດສິນໃຈສັີ່ງຊືື້. ຄວາມໄວທີີ່ປອດໄພຂອງລົດຟອກລິບ ແມູ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍກວ່າຂອງຄວາມ
ໄວສ ງສຸດ. ເພື້ ອເພີື້ມປະສິດທິພາບສ ງສຸດໃນການລົງທ ນ, ຜ ້ປະຕິບັດງານກັບລົດຍົກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອົບຮົມ 
ໃນການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີີ່ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າລົດຍົກ ຫ ື ອຸປະກອນອືີ່ນໆ ທີີ່ບໍີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນວິທີທີີ່ບໍີ່ປອດໄພ, 
ປະສິດທິພາບ, ພະນັກງານກໍີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ຜະລິດຕະພັນ, ອຸປະກອນ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງສາງກໍີ່ຈະ
ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ການອົບຮົມ ແມູ່ນສາມາດປ້ອງກັນສະຖານະການທີີ່ກ່າວມານີື້ໄດ້. ໂຮງງານໃຫຍ່ທີີ່
ຜະລິດເຄືີ່ອງຍົກຍໍຈະມີແຜນການອົບຮົມຄົນຂັບ ທີີ່ລວມມີຢ ູ່ໃນ ຊຸດ (ແພກເກດ) ຂອງການສັງຊືື້-ເຊິີ່ງສາມາດ
ປັບແຕູ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ສະເພາະລຸ້ນອຸປະກອນການຍົກ. 

 ເພືີ່ອຮຽນຮ ເ້ພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປະເພດຕ່າງໆ ຂອງອຸປະກອນຄວບຄຸມວັດສະດຸ, ເຊັີ່ນ: ລົດຍົກພາເລັດ 
ແລະ ການປະຕິບັດງານ ແລະ ອືີ່ນໆ, ກະລຸນາເບິີ່ງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3-ອຸປະກອນຄວບຄຸມພັດສະດຸ. 

 

ພາກທ ີ4: ຄວາມຕອ້ງການ ການເກບັມຽ້ນພິເສດ 
 ສາງຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ຈະຕ້ອງມີຫ້ອງເຢັນສໍາລັບບາງຜະລິດຕະພັນ, ຖ້າສາງຫາກມີ
ຕ ້ເຢັນ ຫ ື ຫ້ອງເຢັນ ຫ ື ຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັື້ງຫ້ອງເຢັນ, ໃຫ້ຕັື້ງຄໍາຖາມ ດັີ່ງລຸູ່ມນີື້: 

 ຂະໜາດຂອງຫ້ອງເຢັນແມູ່ນພຽງພໍສໍາລັບສິນຄ້າທີີ່ມີບໍີ່? 
 ອຸປະກອນມີຕາຕະລາງໃນການບໍາລຸງຮັກສາບໍີ່? ແລະ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດບໍີ່? ຕ ້ເຢັນ ຫ  ື ຫ້ອງເຢັນ 

ໄດ້ຮັບການບໍາລຸງຮັກສາຢູ່າງຖືກຕອ້ງບໍີ່? 
- ໄລຍະຍາວ- ສ້າງຕະລາງເວລາການມາບໍາລງຸຮັກສາຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ຈະປະຫຍັດເງິນ

ໄດ້ຫ າຍຈາກການສ້ອມແປງ. 
 ໄຟຟ້າດັບເລືື້ອຍໆບໍີ່? 
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- ກວດສອບການໃຊ້ແຜງໂຊລາ ເພືີ່ອເພີື້ມໄຟໃຫ້ຫອ້ງເຢັນຕະຫ ອດເວລາ ຫ ື ເພືີ່ອສໍາຮອງ
ເມືີ່ອໄຟຟ້າດັບ. 

- ຖ້າພະລັງງານແສງອາທິດຫາກບໍີ່ແມູ່ນຕົວເລືອກ, ຈະຕ້ອງໃຫ້ແນູ່ໃຈວ່າເຄືີ່ອງກໍາເນີດ
ໄຟຟ້າ ດີເຊວ ຫ ື ກາສ ມຄີວາມສາມາດພຽງພໍ ເພືີ່ອຮັກສາຕ ້ເຢັນ/ຫ້ອງເຢັນ. ຕ້ອງມີ
ງົບປະມານສໍາລັບຊືື້ນໍື້າມັນໃຫ້ເຄືີ່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ. 

- ຕ ້ເຢັນ/ຫ້ອງເຢັນ ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນເຂົື້າໄປໃນສາງຫ າຍເກີນໄປບ?ໍ ໃຊ້ພືື້ນທີີ່ຫ າຍ
ເກີນໄປ ແລະ ລົບກວນການຈັດເກັບສິນຄ້າອືີ່ນ ຫ ື ບໍີ່? 

- ພິຈາລະນາການຍ້າຍຕ ້ເຢັນ/ຫ້ອງເຢັນ ເສີມທາງນອກຂອງສາງຫ ັກ ເພືີ່ອກໍາຈັດຄວາມ
ຮ້ອນອອກຈາກພືື້ນທີີ່ຈັດເກັບຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານກັບວັດ
ສະດຸອືີ່ນໄດ້ດີຂືື້ນ. 

ການເກບັມຽ້ນທີີ່ປອດໄພ 
ສາງເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນການແພດທັງໝົດ ຄວນມີພືື້ນທີີ່ຈັດເກັບທີີ່ປອດໄພສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ ທີີ່ມີ

ແນວໂນ້ມຈະຖືກລັກ ຫ ື ນາໍໄປໃຊ້ໃນທາງທີີ່ບໍີ່ຖືກຕ້ອງ, ຫ ື ຕ້ອງການເພືີ່ອກັກກັນ. ຜະລິດຕະພັນທີີ່ກໍານົດຄວບ
ຄຸມພິເສດ ຫ ື ມີມ ນຄ່າສ ງ ເຊັີ່ນ: ARV ຄວນໃສູ່ເຄືີ່ອງໝາຍ ແລະ ຈັດເກັບໄວ້ໃນພືື້ນທີີ່ທີີ່ປອດໄພ. ຕ ້ລ໋ອກ ຫ  ື
ຕ ້ທໍາມະດາ ອາດພຽງພໍສໍາລັບບາງສາງ ໃນຂະນະດຽວກັນສາງອືີ່ນໆ ອາດຕ້ອງການຕ ້ເຊັບ ຫ  ື ກົງເຫ ັກຂະໜາດ
ໃຫຍ່. 

ການຈດັມຽ້ນວດັຖຸໄວໄຟ, 
 ວັດຖຸໄວໄຟບາງຊະນິດມັກພົບໃນສາງຂະແໜງການ ເປັນຕົື້ນ ສານ ອາເຊໂຕນ, ຢາທໍາສະລົບ ເອແຕ, ເຫ ົື້າ 
ແລະ ເຄໂຣແຊນ. ການເກັບຮກັສາວັດຖຸໄວໄຟ ຈໍານວນຫ າຍ ໃຫ້ແຍກຕ່າງຫາກ ຈາກສາງຫ ັກ, ໂດຍສະເພາະນອກ
ອາຄານ ແຕູ່ຈດັເກັບຮັກສາຢ ູ່ໃນບໍລິເວນສາງ, ແລະ ຫ່າງຈາກອາຄານອືີ່ນໆ ຢູ່າງນ້ອຍ 20 ແມັດ. ບໍີ່ໃຫ້ຈັດເກັບ
ຮັກສາວັດຖຸໄວໄຟຈໍານວນຫ າຍໄວ້ໃນບໍລິເວນດຽວກັນກັບຢາ. ອຸປະກອນດັບໄຟ ຕ້ອງສາມາດເຂົື້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ. 

 ວັດຖຸແຫ ວໄວໄຟ ມີປະກາຍໄຟໃນອຸນຫະພ ມຕໍີ່າ ເຊິີ່ງທາດແຫ ວຈະປູ່ອຍອາຍທີີ່ີມີຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນພໍທີີ່ຈະ
ສ້າງສ່ວນປະສົມທີີ່ສາມາດຕິດໄຟໄດ້ໃນອາກາດ. ປະກາຍໄຟຈະຊັກນໍາໃຫ້ມີການລະເບີດ. 

 ອາເຊໂຕນ ແລະ ຢາສະຫ ົບ ມີຈຸດເກີດໄຟໃນອຸນຫະພ ມ -18 ອົງສາ 
 ເຫ ົື້າທີີ່ຍັງບໍີ່ໄດ້ຜ່າຈາງ ມີຈຸດເກີດໄຟໃນອຸນຫະພ ມ ໃນອຸນຫະພ ມ 18-23 ອົງສາ 
 ທາດກິໂຣຊອນ ມີຈຸດເກີດໄຟ ໃນອຸດຫະພ ມລະຫວ່າງ 23-61 ອົງສາ 

ບໍີ່ຈໍາເປັນທີີ່ຈະຈັດເກັບວັດຖຸໄວໄຟ ຢ ູ່ພາຍໃຕ້ຈຸດເກີດໄຟ ແຕູ່ເປັນສິີ່ງສໍາຄັນຫ າຍທີີ່ຈະຕ້ອງຮັກສາໄວ້ໃນ
ສະຖານທີີ່ເຢັນທີີ່ສຸດ ແລະ ບໍີ່ເກັບໄວ້ບອ່ນທີີ່ແສງຕາເວັນສອ່ງໃສູ່ໂດຍກົງ. ມັນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຄວບ
ຄຸມອັດຕາການລະເຫີຍ ແລະ ຫ ີກລ້ຽງການກໍີ່ໃຫ້ເກີດຄວາມດັນ.  

 

ພາກທ ີ5:  ການຄຸມ້ຄອງບນັຊສີາງ 
 ສາງຢາ, ຄລິນິກ ແລະ ສະຖານທີີ່ສໍາລັບເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນ ລວມທັງຕ ້ເກັບອາຫານຢ ູ່ເຮືອນ ຈໍາເປັນ
ທີີ່ຈະຕ້ອງມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງບັນຊີສາງ ເພືີ່ອກໍານົດ ເວລາທີີ່ຈະສັີ່ງຜະລິດຕະພັນເຂົື້າມາ, ຈະສັີ່ງຊືື້ຫ າຍປານໃດ?
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ແລະ ຮັກສາລະດັບເກັບຮັກສາທີີ່ເໝາະສົມຄແືນວໃດ? ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ ເພືີ່ອຫ ີກລ້ຽງການຂາດ ແລະ 
ການສະໜອງຫ າຍເກີນໄປ. 

 ໂດຍທົີ່ວໄປ ມີສອງວິທີໃນການຄຸ້ມຄອງບັນຊີສາງ: ແບບປະຕິບັດຈົດກ່າຍດວ້ຍມ ືແລະ ອັດຕະໂນມັດ 

ການຄຸມ້ຄອງລະບບົບນັຊແີບບປະຕິບດັການຈດົກາ່ຍດວຍ້ມ ື(Manually Management) 
 ສາງຢາຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກໂດຍທົີ່ວໄປໃຊ້ລະບົບບັນຊີດ້ວຍການປະຕິບັດການຈົດກ່າຍດວ້ຍມ ື
(manual inventory systems) ເຊິີ່ງມກີານບັນທ ກລາຍການສິນຄ້າດ້ວຍມື ເຊັີ່ນ: ປືື້ມບັນຊ,ີ ບັດກໍາກັບເຄືີ່ອງ 
ແລະ ບັດກະຕ່າ (bin cards). 
 ລະບົບຄຸ້ມຄອງບັນຊີດ້ວຍການປະຕິບັດການຈົດກ່າຍດວ້ຍມ ືແມູ່ນການຈັດ ຕາມວັນທີ, ເລກອ້າງອີງທຸລະ
ກໍາ ເຊິີ່ງເປັນໝາຍເລກສະເພາະບັນທ ກທຸລະກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບ ການຮັບ ຫ ື ການຈາ່ຍ,ແລະ/ຫ  ື ຊືີ່ຂອງສາງຢາ 
ຈາກຜະລິດຕະພັນທີີ່ໄດ້ຮັບເຂົື້າ ແລະ ໄດ້ຈ່າຍອອກ. ພວກເຂົາບັນທ ກການຮັບ, ການຈ່າຍ, ການເສຍ ແລະ ການ
ດັດປັບ, ການດຸູ່ນດຽງ ດ້ວຍມື ແລະ ບາງຄັື້ງກໍີ່ບັນທ ກໝາຍເລກຊຸດຜະລິດ ແລະ ວັນໝົດອາຍຸ. ພວກເຂົາຍັງ
ບັນທ ກວັນທີ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງສິນຄ້າທາງດ້ານກາຍຍະພາບ ເຊັີ່ນ: ເວລາກວດນັບສິນຄ້າ ເພືີ່ອກວດສອບ
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ທາງດ້ານປະລິມານໃນການເກັບຮັກສາ.  
 ການຄຸ້ມຄອງບັນຊີດ້ວຍລະບົບມື ເປັນວິທີການທີີ່ປະຫຍັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງບັນຊີ ສໍາ
ລັບຈໍາກັດຈໍານວນ ຫົວໜ່ວຍຈັດເກັບ (SUK) ຖ້າຫາກຈໍານວນຫາກບໍີ່ຫ າຍເກີນໄປ. 
 ອົງປະກອບຫ ັກຂອງລະບົບບັນຊີສາງດ້ວຍມືມີ: 

ບດັຕິດຕາມຢ ູ່ພາຊະນະຈດັເກບັ (BIN CARD) 
 ບັດຕິດຕາມຢ ູ່ພາຊະນະຈັດເກັບ ແມູ່ນບັນທ ກການມ້ຽນສິນຄ້າ ແຕູ່ລະລາຍການທີີ່ມີຂໍື້ມ ນກ່ຽວກັບ
ຜະລິດຕະພັນດ່ຽວ ໂດຍມີໝາຍເລກລ໋ອດ ຫ ື ຊຸດຜະລິດດຽວກັນ (ກະລຸນາເບິີ່ງຮ ບ 4). ທຸກລາຍການມີເລກລ໋ອດ 
ແລະ ວັນໝົດອາຍຸດຽວກັນ ຕົວຢູ່າງ ໜ ີ່ງບັດຕິດຕາມ ສາມາດມີຂໍື້ມ ນກ່ຽວກັບລ໋ອດດຽວຂອງ ຢາ ປາຣາເຊຕາໂມນ 
ໃນສະຖານທີີ່ເກັບຮັກສາ. ຄວນບັນທ ກສໍາລັບແຕູ່ລ໋ອດ ແລະ ການເສຍ ແລະ ການດັດປັບ ສໍາລັບລ໋ອດນັື້ນ. ໂດຍ
ປົກກະຕ ິບັດຕິດຕາມ ສະແດງຢ ູ່ໃນກະຕ່າ ຫ ື ຕ ້ ຫ ື ພາເລັດ  ບ່ອນທີີ່ລ໋ອດຕັື້ງຢ ູ່.  
 
 

ບັດຕດິຕາມຢ ູ່ພາຊະນະຈດັເກບັ (Bin Card)  
ລອ໋ດ/ຊດຸຜະລດິຂອງສນິຄາ້ ຊືີ່ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ລາຍລະອຽດ  
ຫວົໜວ່ຍ ວນັໝດົອາຍ ຸ  
ວນັທ ີ ອາ້ງອງີ

ທລຸະກາໍ 
ວນັທຮີບັ/
ວນັທ ີ
ຈາ່ຍ 

ປະລມິານ
ຮບັ 

ວນັທຮີບັ ວນັທຈີາ່ຍ ການເສຍ ດຸູ່ນດຽ່ງ ປະລມິານມີ
ໃນມ ື

ຊືີ່ຫຍໍື້ 
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ບດັຄວບຄມຸລາຍການສນິຄາ້ຢ ູ່ສາງ (INVENTORY CONTROL CARD) 

 ບັດຄວບຄຸມລາຍການສິນຄ້າຢ ູ່ສາງ ແມູ່ນ ການບັນທ ກກ່ຽວກັບສິນຄ້າອັນນ ີ່ງ ທີີ່ເກັບຂໍື້ມ ນທັງໝົດ ກ່ຽວ
ກັບທຸກລ໋ອດຂອງຜະລິດຕະພັນດ່ຽວ. ໃຊ້ບັດຄວບຄຸມສິນຄ້ານ ີ່ງ ຕໍີ່ໜ ງຜະລິດຕະພັນ. ບັດຄວບຄຸມສິນຄ້າ ສາມາດ
ສັງລວມ ບັດສໍາລັບກະຕ່າຈໍານວນຫ າຍບັດ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນສະເພາະ. ຕົວຢູ່າງ ບັດຄວບຄຸມສິນຄ້າບັດໜ ີ່ງ 
ສາມາດເກັບຂໍື້ມ ນກ່ຽວກັບ ຢາ ພາຣາເຊຕາໂມນ ທັງໝົດ ທີີ່ຈັດເກັບໃນສາງ. ຄວນຈົດບັນທ ກ ສິນຄ້າ ຢາ ພາຣາເຊ
ຕາໂມນ ທັງໝົດທີີ່ມີໃນມື. ກະລຸນາ ເບິີ່ງຮ ບ 5 ຕາຕະລາງ ບັດຄວບຄຸມສິນຄ້າ. ເພືີ່ອຮບັປະກັນວ່າ ແຕູ່ລະລ໋ອດ
ຈັດການຢູ່າງຖືກຕ້ອງ, ໃນສາງຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິີ່ງອາດມີຜະລິດຕະພັນທີມີຫ າຍລ໋ອດ ເກບັໄວ້ໃນສະຖານທີີ່ຕ່າງກັນ
, ເຊິີ່ງແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ທັງ ບດັຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ ແລະ ບັດຕິດຕາມສາງ. ໃນສາງຂະໜາດນ້ອຍ, ບັນທ ກການເກັບ
ຮັກສາດ່ຽວ ເຊັີ່ນ ບັດກໍາກັບສິນຄ້າ (stock card) ຫ ື ບັດຄວບຄຸມສິນຄ້າ ກໍພຽງພໍແລ້ວ) 
 

 
ຮ ບທີ 5 ບດັຄວບຄມຸລາຍການສນິຄ້າຢ ູ່ສາງ  
 

ບັດຄວບຄມຸສນິຄາ້  

ລອ໋ດ/ຊດຸຜະລດິຂອງສນິຄາ້ ຊືີ່ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ລາຍລະອຽດ  
ຫວົໜວ່ຍ ວນັໝດົອາຍ ຸ  
ວນັທ ີ ອາ້ງອງີ

ທລຸະກາໍ 
ວນັທຮີບັ/
ວນັທ ີ
ປູ່ອຍ 

ປະລມິານຮບັ ວນັທຮີບັ ວນັທປີູ່ອຍ ເສຍ ດຸູ່ນດຽ່ງ ປະລມິານມີ
ໃນມ ື

ຊືີ່ຫຍໍື້ 
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ບນັຊແີຍກປະເພດສນິຄ້າ (Stores Ledger) 
 ປ ື້ມບັນຊີສາງ ແມູ່ນການບັນທ ກການເກັບຮັກສາ ທີີ່ມີຂໍື້ມ ນຄືກັນກັບ ບັນຊີຄວບຄຸມສິນຄ້າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍີ່
ຕາມ, ບໍີ່ຄືກັບບັດຄວບຄຸມສິນຄ້າ, ປືື້ມບັນຊີສາງແມູ່ນຈະເຮັດຜ ກຕິດກັນເປັນຄືກັບປືື້ມ. ຢ ູ່ບາງປະເທດ ນະໂຍບາຍ
ຂອງລັດຖະບານແມູ່ນຕອ້ງການໃຫ້ໃຊ້ປືື້ມບັນຊີສາງ.  ຜ ້ບໍລິຫານເຊືີ່ອວ່າ ປ ື້ມບັນຊີສາງ ເພີື້ມການກວດສອບໄດ.້ 
ຢູ່າງໃດກໍີ່ຕາມຮ ບແບບປ ື້ມບັນຊີ ແມູ່ນເປັນຮ ບແບບ ທີີ່ຕອ້ງການໜ້ອຍກ່ວາ ຮ ບແບບບັດເປັນແຕູ່ລະໃບ ເພາະງ່າຍ
ຕໍີ່ການໃຊ້ເນືື້ອທີີ່ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນແຕູ່ລະລາຍການ ແລະ ຍັງເປັນການຍາກ ທີີ່ຈະຕືີ່ມຜະລິດຕະພັນໃໝູ່. ບັນຊີ
ຄວບຄຸມສິນຄ້າແຕູ່ລະໃບ ສາມາດຈັດລຽງຕາມລໍາດັບອັກສອນໄດ້ ເມືີ່ອມີການຕືີ່ມໃສູ່ບັດໃໝູ່. ໃນຫ າຍປະເທດ, 
ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ກໍານົດ ຮ ບແບບດຽວກັບບັນທ ກການເກັບຮັກສາ. ໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຮ ບແບບ
ດຽວກັນ ເພາະວ່າ ສິນຄ້າ ແມູ່ນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າເປັນຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ຕອ້ງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບການ
ເອົາໃຈໃສ້  ແລະ ລະມັດລະວັງ. ກະລຸນາ ເບິີ່ງ ຮ ບທີ 6. 

ການຄຸມ້ຄອງບນັຊີສາງແບບອດັຕະໂນມດັ (Automated Inventory Management) 
 ເມືີ່ອປະລິມານ ແລະ ບໍລິມາດຂອງຜະລິດຕະພັນເພີື້ມຂ ື້ນ-ບໍີ່ີ່ວາ່ທັງການຈັດມ້ຽນ ຫ ື ການເຄືີ່ອນຍ້າຍພາຍ
ໃນສາງ ມີຈໍານວນຫ າຍຂ ື້ນ, ຜ ້ຈັດການກໍີ່ຫັນມາໃຊ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງສາງ ແບບອັດຕະໂນມັດ (Warehouse 

Management System (WMS)) ເພືີ່ອຕິດຕາມລາຍການເຄືີ່ອງໃນສາງແທນ. ລະບບົເຫ ົີ່ານີື້ຈະສາມາດເປັນຊອບ
ແວແບບເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງໂດຍບໍີ່ຈໍາເປັນຈະໃຊ້ລະບົບເຄືອຄ່າຍ (stand-alone software product) ຫ ື 
ຮ ບແບບລະບົບນໍາໃຊ້ສໍາລັບຊັບພະຍາກອນພາຍໃນບໍລິສັດ (Enterprise Resource Planning (ERP) 

system) ເຊິີ່ງປະກອບໃນຕ໋ອງໂສ້ທັງໝົດ. 

 ກ່ອນທີີ່ຈະສັີ່ງຊືື້ ແລະ ຕິດຕັື້ງ WMS ສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນ ແມູ່ນຕອ້ງໄດ້ຕັື້ງຖາມຄໍາດັີ່ງລຸູ່ມນີື້: 

ເຮາົຕອ້ງການລະບບົ WMS ແທບ້?ໍ 
 ບໍີ່ແມູ່ນທຸກສາງຈະຕ້ອງການລະບົບ WMS, ເຖິງແມູ່ນວ່າສາງສ່ວນໃຫຍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ລະບົບນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີກໍີ່ຕາມ ແຕູ່ການວິເຄາະ ຕົື້ນທ ນ/ຜົນປະໂຫຍດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ຈັດການຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າ 
ຜົນປະໂຫຍດນັື້ນພຽງພໍທີີ່ ທີີ່ຈະໃຫ້ເຫດຜົນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເບືື້ອງຕົື້ນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍີ່ຯໄປ ຫ ື ບໍີ່? ໂດຍປົກກະຕິ 
ຈໍານວນຫົວໜ່ວຍເກັບຮັກສາ (SKUs), ສະຖານທີີ່ ຫ ື ໂປຣແກ ມຄວບຄຸມຂອງທ່ານ ຈະເປັນປັດໃຈ ໃນການ
ຕັດສິນໃຈ. ຍິີ່ງ SKU ມີຈໍານວນຫ າຍຂ ື້ນ ຫ ື ປະລິມານການສັີ່ງຂອງທ່ານມີຫ າຍຂ ື້ນເທົີ່າໃດ, ທ່ານກໍີ່ຍິີ່ງຈະ
ຕ້ອງການ WMS ຫ າຍຂ ື້ນເທົີ່ານັື້ນ.  

ຜນົປະໂຫຍດຈາກລະບົບ WMS ມຫີຍງັແດູ່? 
 WMS ໃຊ້ຕົື້ນຕໍີ່ເພືີ່ອຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງພັດສະດຸພາຍໃນສາງ ແລະ ຊ່ວຍໃນການປະມວນຜົນທາງດ້ານການ
ບັນທ ກທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເມືີ່ອຕັື້ງຄ່າຢູ່າງຖືກຕ້ອງ WMS ສາມາດຄັດເລືອກ, ເພີີ່ມ ແລະ ການເອົາອອກ ໂດຍກົງໄດ້. 

ວຽກຈດັມ້ຽນ ແລະ ວຽກການແຈກຢາຍຜະລິດຕະພນັອນັໃດ ທີີ່ ລະບບົ WMS ຈະຊວຍ່ໄດ?້ 
 ໜ້າວຽກທົີ່ວໄປທີີ່ສະໜັບສະໜ ນໂດຍລະບົບ WMS ມດີັີ່ງລຸູ່ມນີື້: 
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 ການຮັບເຄືີ່ອງ: ການຮັບຜະລິດຕະພັນເຂົື້າໃນສາງ, ການຮັບປະການຄຸນນະພາບ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນບາງ
ຢູ່າງ ແລະ ຈັດກຽມຜະລິດຕະພັນ ເພືີ່ອຈ່າຍອອກຈາກສາງ. 

 ການເອົາໄປຈັດມ້ຽນ: ການວາງສິນຄ້າໃນສະຖານທີີ່ຈັດມ້ຽນ ຫ ັງຈາກໄດ້ຮບັຈາກການຈັດສົີ່ງ ເພືີ່ອເຂົື້າໄວ້
ໃນສາງ. 

 ການເຕີມຄືນ: ການເຄືີ່ອນຍ້າຍຜະລິດຕະພັນຈາກການຈັດເກັບສໍາຮອງ ໄປໄວ້ຢ ູ່ສະຖານທີີ່ກັບຮັກສາຫ ັກ 
ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄັດເລືອກ.  

 ການຄັດເລືອກ/ການຫຸ້ມຫໍີ່: ການຮວບຮວມຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຕາມການສັີ່ງຂອງລ ກຄ້າ 
ແລະ ການມັດຫໍີ່ເຄືີ່ອງ ເພືີ່ອຈັດສົີ່ງ. 

 ການຈັດສົີ່ງ: ແມູ່ນການຂົນເຄືີ່ອງໃສູ່ລົດຂົນສົີ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ແກູ່ລ ກຄ້າ. 
 ການລາຍງານການຄຸ້ມຄອງ: ການລວບລວມ ແລະ ນໍາສະເໜີຂໍື້ມ ນກ່ຽວກັບລະດັບລາຍການສິນຄ້າ ແລະ 

ສະຖານທີີ່, ອາຍຸຂອງສິນຄ້າ, ໃບສັີ່ງຂອງລ ກຄ້າ, ອັດຕາການບັນລຸການປະຕິບັດຄໍາສັີ່ງຊືື້ ແລະ ໃບສັີ່ງຊືື້. 
 ການນັບວົງຈອນ: ການເຮັດບນັຊີສິນຄ້າທາງກາຍຍະພາບ ກ່ຽວກັບການໝ ນວຽນພືື້ນຖານ, ໂດຍປົກກະຕິ

ຈະຂ ື້ນກັບມ ນຄ່າ ແລະ ປະລິມານວຽກ ຂອງແຕູ່ລະຜະລິດຕະພັນ ຫ ື ສະຖານທີີ່ທາງກາຍຍະພາບ. 
 

ຄວາມສາມາດ WMS 
- ເພີື້ມຄວາມແມນ້ຢໍາຂອງການເຮັດບັນຊີສິນຄ້າ: ຖ້າຕັື້ງຄ່າ ແລະ ໃຊ້ຢູ່າງຖກືຕ້ອງ WMS ຈະສາມາດລະບຸ
ໄດ້ວ່າ ທ່ານມຜີະລິດຕະພັນແຕູ່ລະຊະນິດຫ າຍເທົີ່າໃດ ໃນສາງຂອງທ່ານ.  

- WMS ເພີື້ມສະມັດຕະພາບຂອງວຽກ: ໂດຍການສັີ່ງວຽກ ບຸກຄະລາກອນພາຍຂອງສາງ. ນອກຈາກນີື້ຍັງ
ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ຈັດການສາງ ເພືີ່ອວາງແຜນສໍາລັບແຮງງານທີີ່ຕອ້ງການຫ າຍ ແລະ ໜອ້ຍຕາມໜ້າວຽກທີີ່
ຄາດຫວັງໃນຊ່ວງເວລາທີີ່ກໍານົດ. 

- ຫຼຸດຜ່ອນການລາຍງານ: ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຂໍື້ມ ນທີີ່ຜິດພາດ. WMS ຈະຊ່ວຍຫຼຸດເວລາ ແລະ ຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການລວບລວມ ແລະ ເກັບກໍາຂໍື້ມ ນກ່ຽວກັບບັນຊີສິນຄ້າ ແລະ ການສັີ່ງຂອງລ ກຄ້າ ແລະ 
ລາຍການຕໍີ່ເຈົື້າໜ້າທີີ່ລັດ, ຜ ບ້ໍລິຈາກ ແລະ ຄ ູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ. ໂດຍການກົດປຸູ່ມ, ຜ ້ບໍລິຫານກໍີ່
ສາມາດເບິີ່ງເຫນັປະລິມານຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ ໃນບັນຊີ; ກວດສອບອັດຕາການຊົມໃຊ ້ຕໍີ່ຜະລິດຕະພັນ 
ແລະ ຕໍີ່ລ ກຄ້າ. ລະບຸສິນຄ້າທີີ່ໃກ້ຈະໝົດອາຍຸ ແລະ ເບິີ່ງຄວາມຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຄາດຄະເນໄວ້, ໂດຍ
ພິຈາລະນາຈາກການຊົມໃຊ້ ແຕູ່ລະຜະລິດຕະພັນໃນປັດຈຸບັນ. 

- ເພີື້ມປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊ້ພືື້ນທີີ່: ຫ າຍຯ WMS ສາມາດໃຫ້ຂ່າວສານແກູ່ພະນັກງານກ່ຽວກັບບ່ອນ
ທີີ່ຈະໄວ້ເຄືີ່ອງບອກສະຖານທີີ່ສະເພາະບົນພືື້ນຖານຮ ້ຂະໜາດທັງຂະໜາດຜະລິດຕະພັນແລະບ້ ອນຍັງ
ຫວ່າງທີີ່ມີຢ ູ່ໃນສາງຫ ື ບ່ອນທີີ່ກ່ອນນີື້ຜະລິດຕະພັນເຄີຍມ້ຽນໄວ້. 

- ເຮັດໃຫ້ການບໍລິການລ ກຄ້າດີຂືື້ນ: ດ້ວຍການຄວບຄຸມສິນໄດ້ຢູ່າງຊັດເຈນ ແລະ ນໍາໃຊສ້ໍາລັບການໄປເອົາ
ເຄືີ່ອງໂດຍກົງຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ໄວໃບສັີ່ງເຄືີ່ອງດ່ວນຂອງລ ກຄ້າແລະແມ້ນຢໍາຂືື້ນ.   

WMS ສາມາດ 
- ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານແຮງງານ: WMS ສາມາດເຮັດໃຫກ້ານເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບດີຂືື້ນດວ້ຍການ
ຫຼຸດເວລາທີີ່ເສຍໄປກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທີີ່ບໍີ່ໃຫ້ໝາກຜົນ, ເຊັີ່ນ ການຊອກຫາຜະລິດຕະພັນທີີ່ເສຍຫ ືຢຸດຕິ
ການປະຕິບັດງານການກວດກາກັບທີີ່. ເຖີງຢູ່າງໃດກໍດີ WMS ຕອ້ງການການຝືກອົບຮົມແລະລະບົບ
ການບໍາລຸງຮັກສາຫ າຍຂືື້ນຊ ີ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີື້ອາດຈະສ ງກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແຮງງານທີີ່ປະຫຍັດໄດ້ນັື້ນ. 
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- ເພີີ່ມຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາ: ໃນຂະນະທີີ່ WMS ຕອບສະໜອງເຄືີ່ອງມືການເກັບສິນຄ້າແບບ
ໃດແລະວິທີໃດໃຫ້ໄດ້ດີ, ການປັບປຸງໃຫ້ດີຂືື້ນນີື້ຈະຂືື້ນກັບວ່າກ້ ອນໜ້າການນໍາໃຊ້ WMS ຂະບວນການທີີ່
ບໍີ່ເປັນລະບຽບເປັນຄືແນວໃດ? 

WMS ບໍີ່ 

ຫຼຸດບັນຊີສິນຄ້າທີີ່ມີຂອງທ່ານ: ຖາ້ທ່ານປັບປຸງຄວາມແມ້ນຢໍາ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນຂະບວນການຮັບ, 
ທ່ານອາດຫຼຸດລະດັບຂອງຄວາມປອດໄພຂອງສິນຄ້າທີີ່ຕ້ອງການ, ແຕູ່ຜົນກະທົບອາດເລັກນ້ອຍ ເມືີ່ອທຽບກັບ
ລະດັບສິນຄ້າທັງໝົດ. ເມືີ່ອທ່ານມີສິນຄ້າໃນສາງຫ າຍເກີນໄປ ຫ ື ມີປະລິມານຂອງຜະລິດຕະພັນທີີ່ໝົດອາຍຸ, 
WMS ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນລາຍການສິນຄ້າຂອງທ່ານໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານໃນການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຂອງທ່ານ. ແຕູ່
ຫ ັງຈາກການດໍາເນີນງານກັບຄືນສ ູ່ປົກກະຕິແລະເປັນໄປບໍີ່ໄດ້ ທີີ່ WMS ຈະຊ່ວຍຫຼຸດສິນຄ້າຂອງທ່ານ. ປັດໃຈສາໍ
ຄັນທີີ່ຄວບຄຸມລະດັບຂອງສິນຄ້າ ແມູ່ນການປັບຂະໜາດລ໋ອດ, ຄວາມແປປວນຂອງຄວາມຕ້ອງການ ເຊິີ່ງ WMS 
ຈະບໍີ່ສົີ່ງຜົນກະທົບ.  

WMS ລາຍງານ 
 WMS ສາມາດສ້າງການລາຍງານຫ າຍປະເພດຕ່າງກັນ ເຊັີ່ນ ລາຍການເບີກສິນຄ້າ ແລະ ໃບບັນຈຸມັດຫໍີ່ 
ແມູ່ນເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດງານໃນສາງ. ການລາຍງານອືີ່ນໆ ເຮັດໃຫ້ຜ ້ຈັດການສາມາດຕິດຕາມການ
ປະຕິບັດງານ ແລະ ລະບຸບັນຫາທີີ່ອາດເກີດຂ ື້ນຂອງສິນຄ້າ ກ່ອນທີີ່ມັນຈະເກີດບັນຫາຂ ື້ນ. ຕາຕະລາງ 7 ລາຍການ
ທີີ່ຈໍາເປັນຂອງການລາຍງານຂອງ WMS. 

ທ່ານຄວນຈະເບິີ່ງຫາຍງັໃນ WMS 
 ຢູ່າງໜ້ອຍ WMS ຄວນແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ມັນຄວນ: 

 ມີການປັບລະບົບສະຖານທີີ່ທີີ່ຍືດຍຸູ່ນ ເພືີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກໍານົດບ່ອນທີີ່ຈະເກັບ ແລະ ບ່ອນທີີ່ທ່ານຈະເອົາ
ເຄືີ່ອງ. 

 ມີຄ່າພາຣາມິເຕ ີທີີ່ຜ ້ໃຊ້ກໍານົດເອງ ຕໍີ່ກັບວຽກໂດຍກົງ ແລະ ການໃຊ້ເອກະສານໃໝູ່ໆ ເພືີ່ອປະຕິບັດງານ
ເຫ ົີ່ານີື້.  

 ເພືີ່ອສ້າງລະດັບການເຊືີ່ອມສານການເກັບກໍາຂໍື້ມ ນໂດຍອຸປະກອນ ເຊັີ່ນເຄືີ່ອງອ່ານບາໂຄດ. 
 
ຕາຕະລາງ 7: ການລາຍງານຂອງລະບົບບໍລິການສາງ (WMS report) 
ລາຍງານ ອະທບິາຍ 

ການຫຸ້ມຫໍີ່ ລາຍການສະຖານທີີ່ເກັບມ້ຽນ ສໍາລັບແຕູ່ຜະລິດຕະ
ພັນຕາມຄໍາສັີ່ງຊືື້ຂອງລ ກຄ້າ. ການລະບຸສະຖານທີີ່ເກັບ
ມ້ຽນ ຕາມລາຍການສິນຄ້າທີີ່ຈະໝົດອາຍຸ ອອກກ່ອນ. 
ບຸກຄະລາກອນສາງ ສາມາດໃຊ້ລາຍງານນີື້ເພືີ່ອ
ລວບລວມຄໍາສັີ່ງຊືື້ຂອງລ ກຄ້າ ເພືີ່ອຈັດສົີ່ງ. 

ລາຍການສິນຄ້າຕາມສະຖານທີີ່ເກັບມ້ຽນ ສະແດງປະລິມານລາຍການ ແລະ ວັນໝົດອາຍຸຂອງແຕູ່
ລະສະຖານທີີ່ເກັບມ້ຽນ. ບຸກຄະລາກອນທີີ່ເຮັດວຽກຢ ູ່
ສະຖານທີີ່ເກັບມ້ຽນ ໃຊ້ການລາຍງານນີື້ ເພືີ່ອກວດສອບ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການນັບຄືນປະລິມານສິນຄ້າທີີ່ໄດ້
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ລາຍງານ 

ລາຍການສິນຄ້າຕາມວັນໝົດອາຍຸ (ອາຍຸ)  ສະແດງລາຍການຜະລິດຕະພັນໃນແຕູ່ລະສະຖານທີີ່
ເກັບມ້ຽນ ຕາມວັນໝົດອາຍຸ. ລາຍງານນີື້ ລະບຸ
ຜະລິດຕະພັນທີີ່ຈະໝົດອາຍຸພາຍໃນຊວ່ງເວລາທີີ່ກໍາ 
ນົດ, ແລະ ສາມາດໃຫ້ພະນັກງານສາງ ຈັດສັນ ຫ ື ຍ້າຍ
ຜະລິດຕະພັນໝົດອາຍຸອອກ. 

 

ໃບສັີ່ງເຄືີ່ອງຂອງລ ກຄ້າທີີ່ສໍາເລັດແລ້ວ  ສະແດງປະລິມານລາຍການທີີ່ໄດ້ສົີ່ງ ສໍາລັບແຕູ່ລະການ
ສັີ່ງຂອງລ ກຄ້າ ທີີ່ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດສົີ່ງແລ້ວ 

 

ໃບສັີ່ງເຄືີ່ອງຂອງລ ກຄ້າທີີ່ຍັງເປີດ ສະແດງປະລິມານແຕູ່ລະລາຍການທີີ່ລ ກຄ້າສັີ່ງຊ ີ່ງໄດ້ສະ 
ເໜີ ເຖິງສາງແລ້ວ ແຕູ່ຍັງບໍີ່ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດສົີ່ງເທືີ່ອ 
(ລວມມີການສັີ່ງຂອງລ ກຄ້າ ທີີ່ມີໄດ້ຮັບການຈັດສົີ່ງບາງ
ສ່ວນ) 

 

ລາຍງານການປິດ ການສັີ່ງຊືື້ ສະແດງປະລິມານລາຍການທີີ່ໄດ້ສັີ່ງ ສໍາລັບແຕູ່ລະການ
ສັີ່ງຊືີ່ ທີີ່ ໄດ້ຮັບສິນຄ້າແລ້ວ. 

ລາຍງານການເປີດການສັີ່ງຊືື້ ສະແດງລາຍການປະລິມານຜະລິດຕະພັນທີີ່ໄດ້ສັີ່ງ ສໍາ
ລັບແຕູ່ລະການສັີ່ງຊືື້ ທີີ່ໄດ້ສົີ່ງໃຫ້ຜ ສ້ະໜອງ, ແຕູ່ຍັງບໍີ່
ທັນໄດ້ຮັບສິນຄ້າ (ລວມມີການສັີ່ງຊືື້ທີີ່ໄດ້ຮັບໃນບາງ
ສ່ວນ) 

 

ລາຍງານອັດຕາຄວາມໄວຂອງສິນຄ້າ ສະແດງການລາຍງານຕາມຄຸນລັກຊະນະຂອງສິນຄ້າ, 
ປະລິມານສ ງ/ຕໍີ່າ ຂອງວຽກ 

 

WMS ເຮດັວຽກຄືແນວໃດ? 
 ຊອບແວປະຕິບັດງານນ ີ່ງກໍອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບອີກຊອບແວປະຕິບັດງານນ ີ່ງ ແຕູ່ທຸກໆກໍລະນີ ແມູ່ນ
ຈະນໍາໃຊ້ການປະສົມປະສານ ຂອງຂໍື້ມ ນຊ ີ່ງມີອົງປະກອບດັີ່ງລຸູ່ມນີື້: 

 ລາຍການສິນຄ້າ-ເຊິີ່ງລວມເຖງິຄຸນລັກຊະນະ ເຊັີ່ນ: ຫົວໜ່ວຍວັດແທກ, ຊຸດ/ລ໋ອດ, ວັນໝົດອາຍຸ. 
 ສະຖານທີີ່,  
 ປະລິມານ 
 ຂໍື້ມ ນຄໍາສັີ່ງ. 
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ສິີ່ງທ້າທາຍອນັໃດໃນການຕິດຕັື້ງ WMS 
 ລະບົບຄຸມຄອງສາງທີີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ສະລບັຊັບຊ້ອນ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍື້ມ ນທີີ່ລະອຽດ ເຊິີ່ງພວກມັນ
ຕ້ອງການການຕັື້ງຄ່າເລີີ່ມຕົື້ນຈໍານວນຫ າຍ ແລະ ລະບົບຊັບພະຍາກອນໃນການເຮັດວຽກ, ໃນລະບົບທີີ່ສະລັບ
ຊັບຊ້ອນຫ າຍກວ່າ ເພືີ່ອສືີ່ສານກັບຂໍື້ມ ນພາຍນອກ, ຈາກພະແນກການບັນຊີ, ພະແນກຈັດຊືື້ ແລະ ພະແນກຈັດ
ສົີ່ງ.  

 ການຕິດຕັື້ງຂ້ອນຂ້າງກວ້າງຂວາງ ລະບົບຕ້ອງການຈັດລັກຊະນະຂອງແຕູ່ລະລາຍການສິນຄ້າ ເຊັີ່ນ:ຂະ   
ໜາດ ແລະ ນໍື້າໜັກທີີ່ແນູ່ນອນຂອງແຕູ່ລະລາຍການ ເຊິີ່ງປະກອບມີຫົວໜ່ວຍວັດແທກ ຂອງສິນຄ້າທີີ່ໄດ້ຖືກຈັດ
ມ້ຽນ. ເພືີ່ອຈັດມ້ຽນສິນຄ້າສະເພາະໃນວິທີທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຕົວຢູ່າງ ໃນຕ ້ ແລະ ພາເລັດ, ລະດັບຂອງລາຍລະອຽດ
ແມູ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. ສະຖານທີີ່ຈັດມ້ຽນແຕູ່ລະລາຍການ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາ, ບໍີ່ວ່າຈະຢ ູ່ໃນລະດັບລາຍ
ລະອຽດ ຫ ື ໂດຍກຸູ່ມສິນຄ້າດຽວກັນ ແລະ ສະຖານທີີ່ຕ່າງໆ ເຂົື້າເປັນປະເພດຕ່າງໆ. 

ໂດຍອີງຕາມການຕັື້ງຄ່າຂອງທ່ານ, WMS ຈະສາມາດລະບຸໄດ້ເຖິງສະຖານທີີ່ຈັດເກັບຜະລິດຕະພັນ-
ບ່ອນຜະລິດຕະພັນຈະຖືກເກັບຢູ່າງພໍດ ີ ແລະ ສະຖານທີີ່ບອ່ນໃດທີີ່ຈະຖືກຈັດເກັບ ເຊັີ່ນດຽວກັບການລະບລຸໍາດັບ 
ສໍາລັບການທີີ່ຈະຈັດເກັບ ແລະ ລໍາດັບທີີ່ຈະສາມາດເອົາຜະລິດຕະພັນອອກມາ. 

ຊບັພະຍາກອນສາໍລບັການຈດັການ WMS 
 ບາງຄົນຈະຕ້ອງການບໍລິຫານທັງ ຊອບແວ ແລະ ຮາດແວ ຂອງ WMS; ຖ້າລະບົບຫາກກ້ ວາງຂວາງ ແລະ 
ສະລັບຊັບຊ້ອນ, ທ່ານອາດຕອ້ງການທິມງານສະເພາະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການບໍລິຫານ WMS. 

ການບລໍຫິານຂໍື້ມ ນຕໍີ່ເນືີ່ອງ 
 ຜະລິດຕະພັນໃໝູ່, ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ປະລິມານໃໝູ່ ທີີ່ເຂົື້າມາສ ູ່ສາງຂອງທ່ານ, ເພືີ່ອຫາພືື້ນທີີ່ຫວ່າງ 
ແລະ ພືື້ນທີີ່ສໍາລັບການຈັດມ້ຽນ ເມືີ່ອທ່ານຕອ້ງເພີີ່ມເຕີມຄໍາສັີ່ງ ລະບົບຕ້ອງການການອັບເດດຢູ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງ ເຊິີ່ງມັນ 
ຂ ື້ນຢ ູ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ເຊິີ່ງສາມາດດໍາເນີນການແບບອັດຕະໂນມັດ ຫ  ືດ້ວຍມ.ື ການປ້ອນຂໍື້ມ ນທີີ່ຮ ້ລວ່ງໜ້າ
ແລ້ວກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນໃໝູ່ ພາຍຫ ັງທີີ່ໄດ້ຮັບການປະມ ນ, ແຕູ່ກ່ອນການສົີ່ງມອບຜະລິດຕະພັນ ກໍີ່ສາມາດ
ຊ່ວຍປັບປຸງຂະບວນການຮັບໄດ້. 

ສິີ່ງທີີ່ຄວນຈືີ່ກອ່ນການຕດິຕັື້ງ WMS 
 ການເລືອກຮາດແວ ເກັບກໍາຂໍື້ມ ນແບບອັດຕະໂນມັດ (automated data collection (ADC)) ເຊັີ່ນ: 
ເຄືີ່ອງອ່ານບາໂຄດ ເຊິີ່ງຕ້ອງເຂົື້າກັນກັບການເລືອກ ຊອບແວ ສໍາລັບ WMS. ຊຸດແພັກເກດ WMS ທີີ່ມີລາຄາສ ງ
ອາດແພງໜ້ອຍກວ່າໃນໄລຍະຍາວ, ເພາະອາດຈະມລີະດັບການສະໜັບສະໜ ນທີີ່ສ ງກ່ວາສໍາລັບປະເພດ ADC 
ຮາດແວຊ ີ່ງອາດຈະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນອະນາຄົດ. 

ພາກທ ີ6: ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮກັສາຄວາມປອດໄພ 
ອກັຄໄີຟ 
 ເພືີ່ອປ້ອງການຄວາມເສຍຫາຍຈາກອັກຄີໄຟ, ຕ້ອງປະຕິບັດດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີື້: 

 ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄວນຕັື້ງລະບົບ ຫົວສີດນໍື້າ (sprinkler system). 
 ເກັບຖັງດັບໄຟທີີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ໄວ້ຢ ູ່ທຸກໆອາຄານສາງ, ປະຕິບັດຕາມຂໍື້ກໍານົດຂອງປະເທດ-ກະລຸນາ

ເບິີ່ງ ປະເພດບັື້ງດັບໄຟ ໃນ ຂໍື້ຄວນ ທີີ່ໄດ້ກໍານົດຊະນິດທີີ່ເໝາະສົມ. 
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 ກວດສອບບັື້ງດັບໄຟດ້ວຍການເບິີ່ງ ທຸກໆ 3 ເດືອນ ເພືີ່ອໃຫ້ໝັື້ນໃຈວ່າ ຍງັຮັກສາຄວາມດັນ ແລະ ຄວາມ
ພ້ອມຂອງບັື້ງດັບໄຟ. 

 ບໍລີການບັື້ງດັບເພີງຢູ່າງໜ້ອຍ ທຸກໆ 12 ເດືອນ. 
 ວາງເຄືີ່ອງກວດຈັບຄ້ັວນ ຕະຫ ອດ ສະຖານທີີ່ເກັບຮັກສາ; ກວດສອບພວກມັນທຸກໆ 2-3 ເດືອນ ເພືີ່ອ

ໃຫ້ໝັື້ນໃຈວ່າ ສາມາດເຮັດວຽກທີີ່ເໝາະສົມ. 
 ຫ້າມສ ບຢາຢູ່າງເດັດຂາດ. 
 ດໍາເນີນການຝ ກຊ້ອມການດັບເພີງແກູ່ບຸກຄະລາກອນ ທຸກໆ 6 ເດືອນ. 
 ເຮັດເຄືີ່ອງໝາຍທາງອອກສຸກເສີນ ແລະ ກວດສອບຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພືີ່ອໃຫ້ໝັື້ນໃຈວ່າ ທາງອອກຈະບໍີ່

ມີສິີ່ງກີດຂວາງ ຫ ື ບໍີ່ສາມາດອອກໄດ້. 
 ສະແດງສັນຍານເຕືອນ ຢ ູ່ສະຖານທີີ່ທີີ່ເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະສະຖານທີີ່ເກັບຮັກສາວັດຖຸໄວໄຟ. 
 ນໍາໃຊ້ຊາຍ ເພືີ່ອດັບໄຟ ຖ້າບໍີ່ມີບັື້ງດັບໄຟ ຫ  ື ລະບົບຫົວຊີດ. ວາງຄຸຊາຍໄວ້ໃກ້ໆປະຕ . 
 ເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ພະນັກງານສາງຢາ ໄດ້ຮັບການອົບຮົມ ວ່າຈະໃຊ້ບັື້ງດັບເພີງສະເພາະ ຄືແນວໃນ ຫ ື 

ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີີ່ ີໃນສາງຂອງທ່ານ. 

ຊດຸປະຖົມພະຍາບານ 
 ເກັບຮັກສາຊຸດປະຖົມພະຍາບານໄດ້ຢູ່າງດີ ສໍາລັບພະນັກງານ ແລະ ຜ ້ຢ້ຽມຢາມ. 
 ວາງຊຸດອຸປະກອນໄວ້ບໍລິເວນໃຈກາງ ທີີ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງໄດ້ງ່າຍສໍາລັບພະນັກງານທຸກຄົນ. ເພືີ່ອແນູ່ໃຈວ່າ

ຈະມີການບົີ່ງບອກຢູ່າງຊັດເຈນ ແລະ ພະນັກງານທຸກຄົນຮ ້ ເນືື້ອໃນແລະສະຖານທີີ່ດີ. 
 ອົບຮົມກ່ຽວກັບການໃຊ້ຊຸດປະຖົມພະຍາບານໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານທີີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ. 

4 ປະເພດບັື້ງດບັເພງີ 

ບັື້ງດັບໄຟຊະນດິເຄມີແຫງ້ (Dry chemical extinguishers) ມີສານດັບໄຟ ເຊັນ: ໂປຕາຊຽມ ໄບຄາໂບເນັດ-ຄືກັນກັບ ເບັກ
ກິງ ໂຊດາ, ແລະ ໃຊ້ແຮງດັນແກສ໌ ຄື ໂປ ປິແລນ ເຊິີ່ງມີປະສິດທິພາບກັບຫ າຍໆ ສະນິດໄຟ ເຊັີ່ນ ຂອງແຂງທີີ່ຕິດໄຟ, ໄມ້ ຫ ື ເຈ້ຍ; 
ຂອງແຫ ວທີີ່ຕິດໄຟ, ສານຄ້າຍຄືແກສໂຊລິນ ຫ ື ນໍື້າມັກກາແລັດ; ແລະ ໄຟຟ້າ. 

ບັື້ງດັບໄຟສະນດິນໍື້າ (Water extinguishers) ມີນໍື້າ ແລະ ແຮງດັນແກສ໌; ໃຊ້ເພືີ່ອດັບໄຟທໍາມະດາເທົີ່ານັື້ນ ເຊັີ່ນ ເຈ້ຍ, ໄມ້. 
ບໍີ່ນໍາໃຊ້ ບັື້ງດັບໄຟສະນິດນໍື້າ ເພືີ່ອດັບຂອງແຫ ວ ເຊັີ່ນ ກາໂຊລິນ ຫ ື ກີໂຣແຊນ ຫ ື ໄຟຟ້າ. 

ກາບອນ ອອ໋ກໄຊ  (Carbon dioxide (CO2)) ບັັື້ງດັບໄຟສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ດັບໄຟທີີ່ເປັນຂອງແຫ ວ ເຊັີ່ນ: ກາໂຊລິນ ຫ ື ເກໂຣແຊນ 
ແລະ ໄຟຟ້າ; ແຕູ່ບໍີ່ແມູ່ນໄຟທີີ່ເກີດຈາກ ປະເພດສານຕິດໄຟ-ເຈ້ຍ, ແກັດ ຫ ື ໄມ້. ແກສຈະກະຈາຍຢູ່າງໄວ ແລະ ປະສານຄົງຄ້າງທີີ່
ອັນຕະລາຍໄວ້.   

ບັື້ງດັບໄຟ ຮາລອ໋ນ ນໍາໃຊ້ສ່ວນໃຫຍກັບພືື້ນທີີ່ຈັດເກັບອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ຫ ື ເຄືີ່ອງຈັກ ເພາະວ່າ ມັນບໍີ່ປະສານຄົງຄ້າງໄວ້. ພວກ
ມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ທົີ່ວໄປກັບ ວັດຖຸໄວໄຟ ແລະ ໄຟຟ້າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຮາລອນ ມີຄວາມອັນຕະລາຍ ຕໍີ່ການສ ບດົມ ແລະ 
ອັນຕະລາຍຕໍີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ພວກມັນມີປະສິດທິພາບສ ງພືື້ນທີີ່ທີີ່ກໍານົດ ແຕູ່ຈືີ່ໄວ້ວ່າ ພືື້ນທີີ່ສາງຈະຕ້ອງລະບາຍອາກາດ ກ່ອນກັບມາ
ປະຕິບັດງານຄືນ. 
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ອປຸະກອນປອ້ງກນັພະນກັງານ 
 ອຸປະກອນປ້ອງກັນ (PPE) ເພືີ່ອປ້ອງກັນພະນັກງານ ຈາກການບາດເຈັບຢ ູ່ສະຖານທີເຮັດວຽກ. ການ
ປະຕິບັດງານຢ ສາງ ມີອັນຕະລາຍຫ າຍຢູ່າງທີີ່ອາດເກີດ ກບັພະນັກງານ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການປ້ອງກັນທີີ່ເໝາະ
ສົມ. 

PPE ທົີ່ວໆໄປທີີ່ໃຊ້ໃນສາງຢາ ປະກອບມີ: 
 ເກີບບ ດ 
 ໝວກແຂງ 
 ຖົງມື 

ການປອ້ງກນັ 
 ການຈໍາກັດການເຂົື້າເຖິງບໍລິເວນອ້ອມຮອບສາງ  ແລະ ກະໂຕສາງເອງ ແມູ່ນບາດກ້າວທໍາອິດເພືີ່ອແນູ່ໃຈ
ວ່າ ປອດໄພຕໍີ່ກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕໍີ່ກັບສິນຄ້າ  ໂດຍການໃສູ່ຮົື້ວ ຫ ື ຮົື້ວນາມ ອ້ອມບໍລິເວນສາງ. ແນະນາໍ
ໃຫ້ນໍາໃຊ້ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຢ ູ່ປະຕ ທາງເຂົື້າຂອງສາງ. ການມີປ ື້ມລົງທະບຽນສໍາລັບແຂກ/ຜ ້
ຢ້ຽມຢາມ ຈະຊ່ວຍໃນການກວດສອບຄືນ ຜ ້ທີີ່ມາ ແລະ ໄປ. ພະຍາຍາມຫ ີກລ້ຽງຈ້າງພະນັກງານເຮັດວຽກແບບ
ເບັື້ຍມືື້ ຫ  ື ພະນັກງານຊົີ່ວຄາວ, ຍິີ່ງມີຄົນຫ າຍເຂົື້າເຖີງ ຫ  ື ຮ ້ເຫັນພາຍໃນສາງຫ າຍເທົີ່າໃດກໍຍີີ່ງເຮດັໃຫ້ພວກເຂົາກໍີ່
ຈະມີໂອກາດໃນການລະເມີດລະບຽບຫ າຍເທົີ່ານັື້ນ. 

 ກວດສອບໃຫ້ແນູ່ໃຈວ່າທາງເຂົື້າອາຄານສາງ ມີປະຕ ທີີ່ແຂງແຮງ ແລະ ມກີະແຈລ໋ອກ. ຖ້າສະຖານະການ
ຫາກເອືື້ອຍອໍານວຍ, ໃຫ້ຕິດຕັື້ງກະແຈສອງໜວ່ຍ ແລະ ເອົາລ ກກະແຈໃຫ້ສອງຄົນ; ນີື້ແມູ່ນວິທີທີດີທີີ່ສຸດ ເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນວ່າໜ ີ່ງຄົນບໍີ່ໃຫ້ເຂົື້າໄປໃນສາງໄດ້ຜ ້ດຽວ. ຕິດຕັື້ງປູ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ເປີດໃຫ້ມກີານລະບາຍອາກາດ ແລະ 
ກົງເຫ ັກຮ ບທ່ອນ. ໃນສາງທີີ່ມສີິນຄ້າທີີ່ມີມ ນຄ່າສ ງ (ລາຄາສ ງ, ມີຄວາມຕ້ອງການສ ງ) ໃຫ້ເກັບໄວ້ໃນຕ ້ ຫ  ື ຫ້ອງ 
ແລະ ລ໋ອກກຸນແຈ.  

 

ພາກທີີ່ 7: ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ 
 ໃນຂະນະທີີ່ພືື້ນທີີ່ ແລະ ອຸປະກອນ ມີຄວາມສໍາຄັນ, ຄົນຜ ້ທີີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມເປັນຢູ່າງດີ ກັບການໃຫ້
ຄວາມເອົາໃຈໃສູ່ ແລະ ການຄວບຄຸມທີີ່ເໝາະສົມ ແມູ່ນປດັໃຈທີີ່ຈໍາເປັນທີີ່ສຸດ ໃນການກໍານົດວ່າ ສາງຂອງທ່ານ
ຈະມີໝາກຜົນ ແລະ ຄວາມສໍາເລັດ ຫ ື ບໍີ່. ນອກຈາກນີື້ການຈ້າງພະນັກງານນ້ອຍເກີນໄປ ອາດເປັນອັນຕະລາຍ 
ເຊັີ່ນດຽວກັບການຈ້າງພະນັກງານຫ າຍເກີນໄປ. ຈໍານວນພະນັກງານໜ້ອຍເກີນໄປ ອາດສົີ່ງຜົນໃຫ້ເວລາຕອບສະ 
ໜອງບໍີ່ໄດ້ຕໍີ່ການສັີ່ງເຄືີ່ອງ ຊ ີ່ງເປັນທີີ່ຍອມຮັບບໍີ່ໄດ້ ແລະ ບໍີ່ເພິີ່ງພໍໃຈຂອງລ ກຄ້າໄດ້. ໃນຂະນະດຽວກັນ ຖ້າຫາກ
ມີຈໍານວນພະນັກງານທີີ່ຫ າຍເກີນໄປ ອາດສົີ່ງຜົນຕໍີ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ຕົື້ນທ ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ ງຂ ື້ນ. ການຄົື້ນຫາການ
ປະສົມປະສານທີີ່ຖືກຕ້ອງແມູ່ນສໍາຄັນຫ າຍ, ໂດຍສະເພາະ ສາມາດຄາດເດາົໄດ້ ໄລຍະວຽກຫ າຍ ແລະ ໜອ້ຍ.  

ບກຸຄະລາກອນທີີ່ຕອ້ງການສໍາລບັສາງທົີ່ວໄປ 
 ບຸກຄະລາກອນສໍາລັບສາງທົີ່ວໄປ ປະກອບມີ ຜ ້ຄວບຄຸມ, ພະນັກງານບັນທ ກ ແລະ ກໍາມະກອນ. ໄດ້
ແນະນໍາລະອຽດ ໃນຮ ບທີ 7 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງຂອງການບໍລິຫານ/ການຄວບຄຸມ ບຸກຄະລາກອນ ທີີ່ຕ້ອງການ 
ເພືີ່ອປະຕິບັດງານພາຍໃນສາງລະດັບກາງ. ການມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງການບໍລິຫານພາຍໃນສາງຂອງທ່ານ ຈະຊ່ວຍ
ກໍານົດ ແລະ ແນູ່ໃຈວ່າແຕູ່ລະຄົນຮ ້ວ່າໃຜຮັບຜິດຊອບຄືແນວໃດ ແລະ ຂ ື້ນຢ ູ່ກັບໃຜ. ຂ ື້ນກັບຂະໜາດສາງຂອງ
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ທ່ານ ເຊິີ່ງທ່ານອາດຈະບໍີ່ຕ້ອງການມີລາຍການໜ້າວຽກຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸຂ້າງລຸູ່ມ ເຊິີ່ງແຕູ່ລະໜ້າວຽກໄດ້ຮັບການ
ອະທິບາຍຂ້າງລຸູ່ມ ຈໍານວນທົີ່ວໄປຂອງບຸກຄະລາກອນ ສໍາລັບແຕູ່ລະໜ້າທີີ່, ວຽກທີີ່ຕ້ອງການ ແລະ ການອົບຮົມທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ຈໍາເປັນ.  

ຮຸບທີີ່ 7 ໂຄງຮາງການຈັດຕັື້ງການບໍລິການ/ການຄວບຄຸມ ສໍາລັບບຸກຄະລາກອນສາງ 

 

 ຈໍານວນພະນັກງານກໍາມະກອນທັງໝົດ ຈະຂ ື້ນຢ ູ່ກັບບຸກຄົນ-ຄວາມສາມາດ ທີີ່ຕ້ອງການສໍາລັບແຕູ່ລະກິດ
ຈະກໍາ. ຈະກໍານົດຈໍານວນຄົນທີີ່ຕ້ອງການສໍາລັບ ແຕູ່ລະກິດຈະກໍາ ຄືແນວໃດ ເຊິີ່ງຈະໄດ້ອະທິບາຍໃນສ່ວນຕໍີ່ໄປ.  

ຜ ຈ້ັດການ: ໂດຍທົີ່ວໄປມີໜ ີ່ງຄົນ 

ຄວາມຕ້ອງການວຽກ: ຜ ້ຈັດການ ມີໜ້າທີີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສໍາຫ ັບທກຸການປະຕິບັດງານຂອງສາງ, 
ເຊິີ່ງລວມມີ ການບໍລິການລ ກຄ້າ, ການປະຕບິັດງານພາຍໃນສາງ ແລະ ລະບົບຂໍື້ມ ນຂ່າວສານຕ່າງໆ. ຜ ຈ້ັດການຍັງ
ຕ້ອງຕິດຕໍີ່ປະສານງານກັບພະແນກຈັດຊືື້ ແລະ ຂົນສົີ່ງພາຍໃນອົງການ-ສະຫຼຸບບັນດາກິດຈະກໍາເຫ ົີ່ານີື້ ຈະໄດ້ຮັບ
ການຈັດການຢ ູ່ບ່ອນອືີ່ນໆຂອງ ອົງກອນ. ຜ ້ຈັດການຈະບໍລິຫານ ແລະ ຊີື້ນໍາທຸກກິດຈະກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາງ 
ເຊິີ່ງລວມເຖິງແຜນການ ແລະ ຕາຕະລາງການ ບໍລິການການແຈກ. 

ຄວາມຕ້ອງການໃນການອົບຮົມ:  ຖ້າຜ ້ຈດັການສາງບໍີ່ມີປະສົບປະການປານໃດກ່ຽວກັບການບໍລິຫານສາງຫ ືການ
ປະຕິບັດງານຂອງສາງ, ເຂົາເຈົື້າຕອງ້ໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມໃນດ້ານທີີ່ລາວຍັງອອ່ນ. ເຂົາເຈົື້າຕ້ອງໄດ້ຝ ກອົບຮົມທຸກ
ດ້ານທີີ່ກ່ຽວກັບການກວດກາ, ການສ້າງຄວາມກະຕືລືລົື້ນ, ການສືີ່ສານລະຫວ່າງພະນັກງານ, ແລະການວາງແຜນ 
ຊ ີ່ງມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຕໍາແໜູ່ງນີື້. 

ພະນກັງານຄຸມ້ຄອງເຄືີ່ອງໃນສາງ: ປົກກະຕິແມູ່ນໜ ີ່ງຄົນ. ພະນັກງານຜ ້ນີື້ສາມາດເຮັດທັງວຽກຈັດສົີ່ງເຄືີ່ອງ 
(shipping), ວຽກຮັບເຄືີ່ອງ ຖ້າຫາກວ່າເວລາເປັນທີີ່ຍອມຮັບໄດ້. 

ຄວາມຕ້ອງການວຽກ: ໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບຂັື້ນຕົື້ນຂອງຜ ້ຊ່ວຍແມູ່ນຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງບັນຊບີັນທ ກສິນຄ້າທີີ່ມີໃນ
ສາງໃຫ້ທັນສະພາບ, ຕາມທາໍມະດາແລ້ວຈະເປັນລະບົບອັດຕະໂນມັດ. ພວກເຂົາ ສ້າງຂັື້ນຕອນການບໍລິຫານບັນຊີ
ສາງ, ເມືີ່ອຫາກຈໍາເປັນ, ແລະ ປະສານກັບການກວດນັບຕົວຈິງປະຈໍາປີ. ຜ ້ຊວ່ຍຕອບຂໍື້ສອບຖາມຂໍື້ມ ນຂ່າວສານ
ທີີ່ພາກສ່ວນອືີ່ນຖາມມາ, ເມືີ່ອຫາກຈໍາເປັນ, ແລະ ສ້າງບັນດາບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການຄວບ
ຄຸມສິນຄ້າທີີ່ມີໃນສາງຖືກຕ້ອງ. 
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ຄວາມຕ້ອງການໃນການອົບຮົມ: ຈະຕອ້ງໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມໃນວິທີທີີ່ໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າທີີ່ມີໃນສາງ. 
ຖ້າຢ ູ່ສາງເປັນລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ພວກເຂົາຈະຕອ້ງໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວທັງໝົດ
ຫ ືສ່ວນໃດສ່ວນໜ ີ່ງຂອງລະບົບ. ຍ້ ອນວ່າຜ ້ຊ່ວຍຈະຕ້ ອງໄດ້ຕອບຂໍື້ສອບຖາມຂໍື້ມ ນຂ່າວສານຈາກຜ ້ຈັດການແລະ
ພະນັກງານດັີ່ງນັື້ນພວກເຂົາຈະຕ່ອງໄດຮ້ັບການຝ ກອົບຮົມດ້ານມະນຸດສໍາພັນ ແລະ ທັກສະໃນການສືີ່ສານ. 

ພະນກັງານຈດັສົີ່ງແລະຮບັເຄືີ່ອງ: ປົກກະຕິແມູ່ນໜ ີ່ງຄົນ. ໂດຍທົີ່ວໄປແລ້ວ, ເວັື້ນເສຍແຕູ່ວ່າພະນັກງານ
ຮັບຜິດຊອບຄວບຄຸມເຄືີ່ອງໃນສາງຈະຮັບຜິດຊອບກິດຈະກໍາການຈັດສົີ່ງແລະການຮັບ. 

ຄວາມຕ້ອງການວຽກ: ຜ ້ຊ່ວຍຄົນນີື້ຮັບປະກັນເອກະສານ ແລະ ໜາ້ທີີ່ການສົີ່ງ ແລະ ຮບັທັງໝົດແມູ່ນສໍາເລັດຢູ່າງ
ສົມບ ນ. 

ຄວາມຕ້ອງການໃນການອົບຮົມ: ຈະຕອ້ງໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມວິທີການຈັດສົີ່ງ ແລະ ຮັບເຄືີ່ອງທີີ່ນາໍໃຊ້ຢ ູ່ໃນສາງ; 
ຫາກສາງເປັນລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ພະນັກງານຈະຕອ້ງໄດ້ຮັບການອົບຮົມໃນການປ້ອນ ຫ ື ດ ງຂໍື້ມ ນ ແລະ ໃບສັີ່ງ
ເຄືີ່ອງຜ ້ສະໜອງແລະລ ກຄ້າ. ຍ້ອນວ່າພະນັກງານຈະຕ້ ອງຕອບຂໍື້ສອບຖາມຂໍື້ມ ນຂ່າວສານທີີ່ຕອ້ງການຈາກຜ ້
ຈັດການແລະລ ກຄ້າ/ຜ ້ສະໜອງ, ພວກເຂົາຈະຕອ້ງໄດ້ຝ ກອົບຮົມໃນດ້ານມະນຸດສໍາພັນ ແລະ ທັກສະໃນການ
ສືີ່ສານ. 

ຜ ກ້ວດກາການປະຕບິດັວຽກຂອງສາງ: ໜ ີ່ງຄົນ 

ຄວາມຕ້ອງການວຽກ: ຜ ້ຈັດການຜ ້ນີື້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການບໍລິຫານທົີ່ວໄປບັນດາກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນຂອງ
ສາງ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດທີີ່ເຮັດວຽກໃນສາງລວມທັງພະນັກງານຂັບລົດຍົກ, ພະນັກງານເອົາເຄືີ່ອງມ້ຽນແລະ
ຈ່າຍອອກ, ພະນັກງານກວດເຄືີ່ອງ, ພະນັກງານຍົກຍໍ, ແລະ ພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ ອມແປງ. ຕາມ
ປົກກະຕິພະນັກງານຜ ້ນີື້ຈະນັີ່ງຢ ູ່ໃນສາງແລະແຕູ່ລະມືື້ຈະກວດພະນັກງານທີີ່ເຮັດວຽກແລະການປະຕິບັດ ໜ້າທີີ່ຂອງ
ເຂົາເຈົື້າ. ພະນັກງານຜ ້ນີື້ຈະເກັບຮັກສາລະບົບການມ້ຽນເຄືີ່ອງຢ ູ່ແຕູ່ລະບ່ອນ ແລະ ປະສານງານວຽກການການເກັບ
ເອົາເຄືີ່ອງແລະຈ່າຍອອກແລະການກວດນັບກັບທີີ່ຕົວຈິງປະຈໍາວັນ. 

ຄວາມຕ້ອງການໃນການອົບຮົມ: ຈະຕອ້ງໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມທຸກດ້ານຂອງວຽກງານກວດກາ ລວມທັງແຕູ່ບໍີ່
ຈໍາກັດເພືີ່ອກໍານົດເປົື້າໝາຍ, ການມອບໝາຍ ແລະ ການຊີື້ແນະພະນັກງານໃຫ້ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີີ່, ພດັທະນາສາຍ
ພົວພັນອັນດີກັບພະນັກງານ, ຊົມເຊີຍແລະ/ຫ ືປະຕິບັດວິໄນ, ປ້ ອງກັນອຸປະຕິເຫດແລະການລັກ ແລະ ສົີ່ງເສີມໃຫ້
ເກີດຜະລິດຕະພາບຂອງງານ. ຖາ້ສາງເປັນລະບົບອັດຕະໂນມັດ ພະນັກງານກວດກາຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມ
ເພືີ່ອນໍາໃຊລ້ະບົບຊອກຮ ້ບອ່ນທີີ່ຍັງຫວ່າງ, ບ່ອນທີີ່ມີເຄືີ່ອງແລະເຮັດບັນຊີການເອົາເຄືີ່ອງ. ຖ້າຫາກຄວາມຮ ຍ້ັງບໍີ່ທັນ
ພຽງພໍ ພະນັກງານເຮັດວຽກກວດກາຈະຕ້ອງໄດ້ຝ ກອົບຮົມການປະຕິບັດໜ້າວຽກທັງໝົດຂອງພະນັກງານເຮັດວຽກ
ໃນສາງ. 

ພະນກັງານຂັບລົດຍກົ: ຈໍານວນຂືື້ນກັບເວລາທີີ່ຄາດຄະເນໃຊ້ໃນການຈັດມ້ຽນ/ການຈ່າຍເຄືີ່ອງຈາກພະເລດ. 

ຄວາມຕ້ອງການວຽກ: ເຂົາເຈົື້າດໍາເນີນການເດີນລົດ, ຍົກຍ້າຍແລະສັບຊ້ອນວັດສະດຸ. ເຂົາເຈົື້າຈະປະຕິບັດການບໍາ
ລຸງຮັກສາເລັກຯນອ້ຍຯລົດຍົກແລະອຸປະກອນຕ່າງຯທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະອາດຊວ່ຍໃນການປະຕິບັດໃບສັີ່ງເຄືີ່ອງ, 
ຖ້າຕອ້ງການ 

ຄວາມຕ້ອງການໃນການອົບຮົມ: ຈະຕ້ອງຝ ກອົບຮມົກ່ຽວກັບລົດຟົກລິບສໍາເລັດຕາມແຜນການຊ ີ່ງຈະໄດ້ຮຽນຮ ້
ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການຄວບຄຸມລົດໃຊ້ກັບພັດສະດຸ ແລະ ດໍາເນີນການບໍາລຸງຮັກສາລົດໃນແຕູ່ລະວັນ. ພວກເຂົາ
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ຈະຕອ້ງຮ ້ລະບົບບ່ອນເກັບມ້ຽນຂອງສາງ. ຖ້າຫາກໃຊ້ເຂົາເຈົື້າຊວ່ຍໃນການປະຕິບັດໃບສັີ່ງເຄືີ່ອງ ເຂົາເຈົື້າຈະຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມໃນການເອົາເຄືີ່ອງມ້ຽນຫ ືຈ່າຍອອກ. 

ພະນກັງານປະຕບິັດໃບສັີ່ງເຄືີ່ອງແລະໃບຈາ່ຍເຄືີ່ອງ: 

ຄວາມຕ້ອງການວຽກ: ຈໍານວນຂືື້ນກັບເວລາທີີ່ຄາດຄະເນໃຊ້ໃນການປະຕິບັດຈ່າຍເຄືີ່ອງ 

ຄວາມຕ້ອງການໃນການອົບຮົມ: 

ເຂົາເຈົື້າຕ້ອງເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການລະບຸຕໍາແໜູ່ງຂອງສາງ ແລະ ການໃສູ່ປ້າຍ ຜະລິດຕະພັນທີີ່ໄດ້
ຖືກຈັດເກັບພາຍໃນສາງ. ເຂົາເຈົື້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການອົບຮົມ ສໍາລັບການຄັດເລືອກຈໍານວນທີີ່ຖືກຕ້ອງຂອງແຕູ່
ລະລາຍການສິນຄ້າ ຕາມການສັີ່ງເຄືີ່ອງ ແລະ ເອກະສານວຽກທັງໝົດກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກເອົາເຄືີ່ອງ ຕາມການ
ສັີ່ງ ຫ  ື ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເຂົາເຈົື້າຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອົບຮົມກ່ຽວກັບການນັບຜະລິດຕະພັນໃນສາງ 
ເພືີ່ອນັບທາງກາຍຍະພາກ ແລະ ຈັດໃຫເ້ປັນເອກະສານທີີ່ເໝາະສົມ.  ຖາ້ຈະໃຫ້ພວກເຂົາເຈົື້າຊ່ວຍໃນວຽກບັນຈຸ
ມັດຫີບຫໍີ່ ແລະ ລວບລວມການສັີ່ງເຄືີ່ອງຕ່າງໆ, ເຂົາຄວນໄດ້ຮັບການອົບຮົມຢູ່າງເໝາະສົມກ່ຽວກັບການບັນຈຸມັດ
ຫີບຫໍີ່ ແລະ ການຈັດລໍາດັບການສັີ່ງ ໂດຍລ ກຄ້າ ຫ  ືຜ ້ຂົນສົີ່ງເຄືີ່ອງ. 

ຜ ກ້ວດສອບ: ຈໍານວນແມູ່ນຂ ື້ນຢ ູ່ຄວາມຕ້ອງການເວລາ ສໍາລັບການກວດສອບຄໍາສັີ່ງທີີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ. 

ຄວາມຕ້ອງການວຽກ: ນັບຜະລິດຕະພັນທັງໝົດທີີ່ເຂົື້າ-ອອກ; ແລະ ກວດປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ, ການຕິດ
ສະຫ າກ ແລະ ການໃສູ່ທີີ່ຢ ູ່ຂອງຜ ້ສັີ່ງເຄືີ່ອງ. ຜ ້ກວດສອບ ອາດຫຸ້ມຫໍີ່ເຄືີ່ອງ ແລະ ປະກອບຕາມຄໍາສັີ່ງເຄືີ່ອງ ເພືີ່ອ
ຂົນສົີ່ງ. 

ການອົບຮົມທີີ່ຕ້ອງການ: ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການອົບຮົມເພືີ່ອນັບເຄືີ່ອງທີີ່ສັີ່ງ ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈັດໃຫ້ເປັນເອກະສານ
ວຽກທີີ່ຄົບຖ້ວນ. ຖ້າຜ ້ກວດສອບຈະຊ່ວຍການບັນຈຸຫີບຫໍີ່ ແລະ ປະກອບຕາມຄໍາສັີ່ງເຄືີ່ອງຕ່າງໆ, ພວກເຂົື້າຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການອົບຮົມທີີ່ເໝາະສົມກ່ຽວກັບການບັນຈຸຫີບຫໍີ່ ແລະ ການຈັດລຽງລໍາດັບ ຕາມລ ກຄ້າ ຫ ື ຜ ຂ້ົນສົີ່ງເຄືີ່ອງ.  

ຜ ຍ້ົກເຄືີ່ອງຂ ື້ນ/ລງົ: ຈໍານວນແມູ່ນຂ ື້ນຢ ູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການເວລາທີີ່ໄດ້ຄາດຄະເນ ສໍາລັບການຂົນພັດສະດຸຂ ື້ນ 
ແລະ ລົງ. 
ຄວາມຕ້ອງການວຽກ: ການເຄືີ່ອນຍ້າຍວັດສະດຸຈາກພາຫະນະ ໄປຍັງພືື້ນທີີ່ການຮັບ ແລະ ຈາກພືື້ນທີີ່ການຂົນສົີ່ງ
ໄປຍັງພາຫະນະ ແລະ ອາດຊ່ວຍວຽກການຫຸ້ມຫໍີ່, ການກະກຽມພາເລັດ, ການອະນາໄມ ແລະ ວຽກອະນາໄມ
ຕ່າງໆ 

ການອົບຮົມທີີ່ຕ້ອງການ: ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການອົບຮົມກ່ຽວກັບຂົນເຄືີ່ອງຂ ື້ນລົງທີີ່ຖືກຕ້ອງໃສູ່ພາຫະນະ. ພວກເຂົື້າຍັງ
ໄດ້ຮັບການສອນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຄວບຄຸມວັດສະດຸ ເຊັີ່ນ: ລໍື້ຂົນເຄືີ່ອງ, ຖ້າພວກເຂົາຈະຕ້ອງການ
ຊ່ວຍການບັນຈຸຫີບຫໍີ່ ແລະ ການປະກອບຕາມຄໍາສັີ່ງເຄືີ່ອງ ກໍີ່ຄວນໄດ້ຮັບການອົບຮົມ ການຫຸ້ມຫໍີ່ ທີີ່ເໝະສົມ 
ແລະ ການຈັດລຽງ ຕາມລ ກຄ້າ ຫ  ືຜ ້ຂົນສົີ່ງ. 

ພະນກັງານສ້ອມແປງ ແລະ ບາໍລງຸຮກັສາ: ໜ ີ່ງຄົນກໍີ່ໄດ້ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ 

ຄວາມຕ້ອງການວຽກ: ຮັກສາອຸປະກອນໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ເຊິີ່ງປະກອບມີ ການສ້ອມແປງ ອາຄານ, ເຄືີ່ອງ
ປັີ່ນໄຟ, ຫ ອດໄຟ ແລະ ອຸປະກອນຄວບຄຸມວັດສະດຸ. 
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ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນ 
 ຜ ້ວາງແຜນການສ້າງສາງ ແມູ່ນຜ ທ້ີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການກໍານົດປະເພດ ແລະ ຈໍານວນຄົນທີີ່ຕ້ອງການ
ໃນການປະຕິບັດງານໃນສາງ. ຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸກ່ອນໜ້ານີື້ ຈໍານວນພະນັກງານທີີ່ເຮັດວຽກໃນສາງຂ ື້ນຢ ູ່ກັບກໍາລັງຄົນ 
ທີີ່ຕອ້ງການສໍາລັບແຕູ່ລະກິດຈະກໍາ. 

 ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການບຸຄະລາກອນ ປະຕິບັດງານໃນສາງ ສາມາດກໍານົດໂດຍ: 

1. ການລະບຸກິດຈະກໍາພືື້ນຖານຂອງສາງ: ການຮັບ, ການຈັດມ້ຽນ, ການຈ່າຍອອກຕາມການສັີ່ງ. 
2. ການແບູ່ງແຕູ່ລະກິດຈະກໍາເຂົື້າໃນອົງປະກອບຂອງໜ້າວຽກເຊັີ່ນ: ວຽກການຮັບ ອາດປະກອບມີລົດຍົກ

ໃນເບືື້ອງຕົື້ນ, ການຂົນພາເລັດລົງຈາກລົດບັນທຸກ, ການຕືີ່ມແບບຟອມ ແລະ ອືີ່ນໆ. 
3. ການລະບຸປະເພດບຸກຄະລາກອນທົີ່ວໄປ ໃນການເຮັດວຽກໃນສາງ, ແລະ ການຮ່ວມກັນຂອງບຸກຄະລາ

ກອນເຫ ົີ່ານີື້ກັບກິດຈະກໍາ/ວຽກສະເພາະ; ກໍານົດວ່າ ມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ທັກ
ສະສະເພາະ ຫ ື ບໍີ່ ເພືີ່ອໃຫ້ບັນລຸວຽກນີື້ຢູ່າງມີປະສິດທິຜົນ.  

4. ພາຍຫ ັງການສໍາເລັດກິດຈະກໍາເຫ ົີ່ານີື້ແລ້ວ, ໃຫ້ລະບຸຄວາມຕ້ອງການເວລາ ສໍາລັບແຕູ່ລະໜ້າວຽກ ຕົວຢູ່າງ 
ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 15 ນາທ ີເພືີ່ອຕິດຈັກລົດໂຟກລິບ. 

5. ກໍານົດເວລາເທົີ່າໃດທີີ່ຕ້ອງການເພືີ່ອປະຕິບັດແຕູ່ລະວຽກງານ ແລະ ໃຜຄວນຈະປະຕິບັດວຽກ. 
6. ການນໍາໃຊ້ຂໍື້ມ ນຂ່າວສານ ເພືີ່ອຄິດໄລູ່ຈໍານວນບຸກຄະລາກອນທີີ່ຕ້ອງການສໍາລັບ ທຸກໆ ກິດຈະກໍາ. 

ການລະບກຸດິຈະກໍາພືື້ນຖານຂອງສາງ ແລະ ກດິຈະກໍາວຽກ 
 ໂດຍທົີ່ວໄປຈະມີ 10 ປະເພດວຽກງານກິດຈະກໍາພືື້ນຖານຂອງສາງ: 

1. ການຮັບ/ຂົນລົງລົດ 
2. ການກວດກາ 
3. ການຄຸ້ມຄອງບັນຊີ 
4. ການຈັດມ້ຽນຮັກສາ 
5. ການຕືີ່ມຄືນ (ຖ້າຈໍາເປັນ) 
6. ການຈ່າຍຕາມໃບສັີ່ງ (order-picking) 
7. ການກວດສອບ 
8. ການບັນຈຸດມັດຫໍີ່ 
9. ການຈັດກຽມສົີ່ງ 
10. ການຂົນສົີ່ງ/ຂົນຂ ື້ນລົດ. 

ທຸກໆ ກິດຈະກໍາມີໜ ີ່ງ ຫ ື ຫ າຍໜ້າວຽກ ເຖິງວ່າຈໍານວນຄັື້ງຂອງວຽກ ໄດ້ປະຕິບັດແຕກຕ່າງກັນ
ກໍີ່ຕາມ, ສາງທຸກແຫູ່ງ ກໍີ່ຕ້ອງມີ ຊຸດວຽກ ໂດຍທົີ່ວໄປ ເຊິີ່ງປະກອບມີ: 
ການຮັບ: ຂົນເຄືີ່ອງລົງຈາກລົດຜ ້ສະໜອງ, ຍ້າຍພັດສະດຸ ໄປຍັງພືື້ນທີີ່ກວດກາ. 
ການກວດກາ: ເບີີ່ງຕົວຢູ່າງເຄືີ່ອງຈາກການຈັດສົີ່ງ ແລະ ກວດກາ-ຫ  ື ຈັດໃຫ້ມີການກວດກາ-ເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບຂອບເຂດມາດຕະຖານ ຕາມການສັີ່ງຊືື້; ລາຍງານກ່ຽວກັບສະຖານນະ
ການກວດກາ ຕໍີ່ກັບການສັີ່ງຊືື້ ແລະ ບັນຊີຄວບຄຸມສິນຄ້າ; ນັບວັດຖຸ ແລະ ກວດສອບໃບແຈ້ງການຈັດສົີ່ງ
ອີກຄັື້ງ; ລາຍງານສະຖານະການນັບຕົວຈິງ ກັບບັນຊີ; ໃຫ້ຂໍື້ສັງເກດຄວາມແຕກຕ່າງໃດໆ. 
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ການຄວບຄຸມບັນຊີ: ການປະຕິບັດການຄວບຄຸມໂດຍມື ຫ ື ອັດຕະໂນມັດ; ໃຫ້ທິດທາງສໍາລັບການເຄືີ່ອນ
ຍ້າຍເຄືີ່ອງໄປຫາ/ຂົນຈາກສາງ; ໃຫ້ຂໍື້ມ ນຂ່າວສານຕໍີ່ຜ ້ບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການຮັບ, ການຈ່າຍ ແລະ 
ການດຸູ່ນດ່ຽງສິນຄ້າ; ສັງລວມສິນຄ້າລົງໃນປ ື້ມ ຫ ື ບັນທ ກແບບອັດຕະໂນມັດ. 
ການເກັບຮັກສາ: ການເຄືີ່ອນຍ້າຍເຄືີ່ອງທີີ່ເຂົື້າມາ ໄປຍັງສະຖານທີີ່ຈັດເກັບສະເພາະ-ຖ້າຍງັມີໜ ີ່ງ-ແລະ/ຫ ື 
ສະຖານທີີ່ຈັດເກັບ; ຢືນຢັນການເຄືີ່ອນຍ້າຍເຄືີ່ອງ ກັບບັນຊີຄວບຄຸມສິນຄ້າ. 
ການເຕີມຄືນສິນຄ້າ : ການຍ້າຍເຄືີ່ອງ ຈາກສະຖານທີີ່ຈັດເກັບ ໄປຍັງສະຖານທີີ່ຄັດເລືອກ; ຢືນຢັນການ
ຍ້າຍເຄືີ່ອງ ກັບບັນຊີຄວບຄຸມສິນຄ້າ. 
ການຈ່າຍຕາມໃບສັີ່ງ: ການເລືອກລາຍການສນິຄ້າຈາກສະຖານທີີ່ຈັດມ້ຽນພິເສດ ຫ ື ສາງ ໂດຍອີງຕາມ
ລາຍການທີີ່ຈະເອົາ; ຢືນຢັນການຄັດເລືອກສິນຄ້າ ກັບບັນຊີຄວບຄຸມລາຍການສາງ; ດໍາເນີນການກວດ
ສິນຄ້າທີີ່ເກັບ. 
ການກວດກາ: ກວດລາຍການເຄືີ່ອງທີີ່ຈ່າຍຖືກຕອ້ງຕາມໃບສັີ່ງຈ່າຍທາງດ້ານລາຍການ, ຈໍານວນແລະ
ເງືີ່ອນໄຂຕ່າງຯ; ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ສົມທຽບກັບປະລິມານ, ຄນຸນະພາບ, ສະຫ າກ ແລະ ທຢີ ູ່
ຕາມໃບສັີ່ງຂອງລ ກຄ້າ. 
ການບັນຈຸຫີບຫໍີ່: ຫຸ້ມຫໍີ່ຕາມໃບສັີ່ງລ ກຄ້າ, ໃສູ່ເຄືີ່ອງໝາຍ ຫ ື ສະຫ າກພາສະນະຫຸ້ມຫໍີ່ ທີີ່ຖືກຕາມການ
ສັີ່ງຂອງລ ກຄ້າ. 
 
ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການເວລາສໍາລັບກິດຈະກໍາ ແລະ ໜ້າວຽກ 
 ເພືີ່ອຄາດຄະເນຈໍານວນຂອງພະນັກງານທີີ່ຕ້ອງການປະຕິບັດງານໃນສາງ, ທ່ານຕ້ອງກໍານົດຄວາມ
ຕ້ອງການທາງດ້ານເວລາ ຫ  ືມາດຕະຖານ ສໍາລັບໜ້າວຽກ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕູ່ລະກິດຈະກໍາ. ໂດຍທົີ່ວໄປ 
ມີສອງວິທີທີີ່ໃຊ້ ເພືີ່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງເວລາ: (1) ການສັງເກດວ່າດົນປານໃດທີີ່ພະນັກງານ
ເຮັດແຕູ່ລະວຽກ ຫ ື ວິທທີີ (2) ໃຊ້ມາດຕະຖານເວລາທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ແລ້ວ. 
 ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການເວລາສໍາລັບກິດຈະກໍາ/ໜ້າວຽກຕ່າໆ ສາມາດແຕກຕ່າງກັນ.  
ຕະລາງ 8 ສະແດງຄວາມຕ້ອງການເວລາແຕູ່ລະອາທິດຂອງການຮັບ. 

ວຽກ (ປະເພດວຽກ) ສ ດການຄິດໄລູ່ຄວາມຕ້ອງການ
ເວລາ 

ເວລາທີີ່ຕ້ອງການຕໍີ່ອາທິດ ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ 

ການຂົນວັດສະດລຸົງຈາກລດົ ຂົນລົງຈໍານວນ 1,000 ແກດັ 

ໄປຍັງພາເລັດ 3 ນາທີີ່ຕໍີ່ແກດັ 

50 ຊົີ່ວໂມງ ຜ ຂ້ົນລົງ/ຂົນຂ ື້ນ 

ການຍ້າຍວັດສະດໄຸປຫາຈດຸຮບັ ຫ ື 
ພືື້ນທີີ່ການກວດກາ 

ເຄືີ່ອນຍ້າຍ 1,000 ແກດັ ໄປຍັງ
ພືື້ນຮບັ 1,5 ນາທີີ່ຕໍີ່ພາເລດັ 

25 ຊົີ່ວໂມງ ຜ ຂ້ົນລົງ/ຂົນຂ ື້ນ 

ເອົາເອກະສານການຮບັໄປໃຫ້
ພະນກັງານຮັບ/ພະນກັງານຈັດສົີ່ງ 
ເພືີ່ອດໍາເນນີການຕືີ່ມຂໍື້ມ ນທີີ່ຈໍາເປນັ
ລົງໃນເຈຍ້ວຽກ 

ໜ້າວຽກໃຊ້ເວລາ ປະມານ 30 
ນາທີີ່ ຕໍີ່ມືື້ 

3 ຊົີ່ວໂມງ ຜ ຂ້ົນລົງ/ຂົນຂ ື້ນ 

ຮັບພາເລດັໃໝູ່ ແລະ ອຸປະກອນ
ປະຕິບດັງານອືີ່ນໆ  

ໂດຍປົກກະຕິ 15 ນາທ ີ 2ຊົີ່ວໂມງ ຜ ້ຂົນລົງ/ຂົນຂ ື້ນ 

ບໍາລຸງ/ສອ້ມແປງອປຸະກອນຄວບ ໂດຍປົກກະຕິ 2 ຄັື້ງຕໍີ່ປ ີ 2 ຊົີ່ວໂມງ ຜ ້ບໍາລັງຮກັສາ/ສ້ອມແປງ 



49 
 

ຄຸມ  

ກະລຸນາສັງເກດວ່າ ຕົວຢູ່າງ ເຊິີ່ງປະກອບມີທັງວຽກທີີ່ເຮັດໄປເຮັດມາຫ າຍໆເທືີ່ອ (ວຽກຊໍື້າໆ) ແລະ ເຮັດ
ບໍີ່ຫ າຍເທືີ່ອ (ບໍີ່ຊໍື້າ). ໃນຕົວຢູ່າງນີື້ ສາງໄດ້ນໍາໃຊ້ ໂມງຈັບເວລາ ເພືີ່ອກໍານົດວ່າຈະໃຊ້ເວລາເທົີ່າໃນເພືີ່ອສໍາ
ເລດັວຽກທົີ່ວໄປທີີ່ບໍໍ່ໍຊາໍ; ຫ ງັຈາກນັື້ນ ກໍີ່ຄ ນຈາໍນວນທີີ່ໄດຮ້ບັໂດຍຈາໍນວນເວລາວຽກ ທີີ່ໄດເ້ຮດັຄນືໃນແຕູ່
ລະອາທິດ. ສາໍລັບວຽກທີີ່ບໍໍ່ໍຊໍື້າ ສາງຈະຕອ້ງຄາດຄະເນວ່າໃຊ້ເວລາເທົີ່າໃດ ທີີ່ຕ້ອງການສໍາລັບວຽກນີື້ຕໍີ່
ອາທິດ. 
 

 

ຄວນກ່າວເຖິງເວລາທີີ່ຕ້ອງການນັື້ນ ເຊິີ່ງການໄດ້ຄິດໄລນີື້ ແມູ່ນ ບໍີ່ໄດ້ລວມເອົາ ຕົວເລກ ໃນການມາຊ້າ/
ພັກຜອ່ນ. ທ່ານຕ້ອງເຮັດການປັບປູ່ຽນ ເວລາທັງໝົດທີີ່ຕ້ອງການ ເພືີ່ອພິຈາລະນາການ ພັກເຂົື້າຫ້ອງນໍື້າ, ດືີ່ມຊາ
ກາເຟ, ມີຄົນເຂົື້າມາຢ້ຽມຢາມ, ເຄືີ່ອງຈັກບໍີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ອືີ່ນໆ. ສາງ ອາດຮ ້ວ່າປັດໃຈການປັບ ແມູ່ນຫຍັງ ຫ ື 
ພວກເຂົາອາດຈະໃຊ້ປັດໃຈມາດຕະຖານ ເຊັີ່ນ 5 ນາທີີ່ສໍາລບັວຽກເບົາ ແລະ 15 ເປີເຊັນ ສໍາລັບວຽກໜັກ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເວລາທີີ່ຕອ້ງການສາໍລບັກດິຈະກາໍການຮບັ: 
ຜ ້ຂົນເຄືີ່ອງຂ ື້ນ/ລົງ:    80 ຊົີ່ວໂມງທີີ່ຕ້ອງການ ຕໍີ່ ອາທດິ 
ພະນກັງານບໍາລຸງຮກັສາອຸປະກອນ:  2 ຊົີ່ວໂມງທີີ່ຕ້ອງການ ຕໍີ່ ອາທດິ 
ພະນກັງານທງັໝດົທີີ່ຕອ້ງການ ສາໍລບັກດິຈະກາໍການຮບັ: 
ຜ ້ຂົນເຄືີ່ອງຂ ື້ນ/ລົງ:    ເຮັດວຽກ 80 ຊົີ່ວໂມງ ຕໍີ່ອາທດິ/40 ຊົີ່ວໂມງຕໍີ່ອາທດິ ຕໍີ່ ພະນັກງານ 

ຂົນເຄືີ່ອງຂືື້ນ/ລົງ 02 ຄົນ ທີີ່ຕ້ອງການ 
ພະນກັງານບໍາລຸງຮກັສາອຸປະກອນ:  ເຮັດວຽກ 2 ຊວົໂມງຕໍີ່ອາທດິ/40 ຊົີ່ວໂມງ ຕໍີ່ ອາທິດ ຕໍີ່ 0,05 ພະນກັງານ 
     ບລໍຸງຮັກສາອປຸະກອນ ທີີ່ຕ້ອງການ 
(ຂໍື້ສັງເກດ ນີື້ຄາດວ່າວຽກນີື້ ແມູ່ນ 40 ຊົວໂມງຕໍີ່ອາທິດ) 
 

ຈາໍນວນພະນກັງານທງັໝົດທີີ່ຕ້ອງການໃນການຮບັ: 
ຜ ້ຂົນເຄືີ່ອງຂ ື້ນ/ລົງ:   80 ຊົີ່ວໂມງຕໍີ່ອາທິດ/36 ຊົີ່ວໂມງ ຕໍີ່ ອາທດິ ຕໍີ່ ພະນກັງານຂົນເຄືີ່ອງຂ ື້ນ/ລົງ 2.22 
     ຄົນ ທີີ່ຕ້ອງການ 
ພະນກັງານບໍາລຸງຮກັສາອຸປະກອນ:  ເຮັດວຽກ 2 ຊວົໂມງຕໍີ່ອາທດິ/40 ຊົີ່ວໂມງ ຕໍີ່ ອາທິດ ຕໍີ່ 0,05 ພະນກັງານ 
     ບໍລຸງຮັກສາອປຸະກອນ ທີີ່ຕ້ອງການ 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍທ ີ1 

ເຄືີ່ອງມປືະເມນີສາງດວ້ຍຕົນເອງ 
ເຄືີ່ອງມືປະເມີນສາງດ້ວຍຕົນເອງ ປະກອບມີ 7 ພາກ: 

1. ການວາງແຜນກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພືື້ນຖານ. 
2. ການວາງແຜນກ່ຽວກັບແຜນຜັງ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການປະຕິບັດງານ. 
3. ອຸປະກອນສໍາລັບສາງ. 
4. ຄວາມຕ້ອງການການຈັດມ້ຽນພິເສດ. 
5. ການຄຸ້ມຄອງບັນຊີສາງ. 
6. ການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. 
7. ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. 

ແຕູ່ລະພາກຈະມີເປົື້າໝາຍດ້ານສະເພາະ ແລະ ສໍາຄັນຂອງສາງ. ໃນຂະນະການປະເມີນນີື້ ມີລັກຊະນະ
ກວມລວມເທົີ່າທີີ່ຈະເປນັໄປໄດ,້ ບາງພືື້ນທີີ່ອາດບໍີ່ໄດໃ້ຊ ້ ເຊັີ່ນ: ສາງເຢນັ. ຈດຸທີີ່ເຮດັການປະເມນີ ແມູ່ນເພືີ່ອໃຫ້
ເຂົື້ື້າໃຈ ຈຸດຄົງຄ້າງທີີ່ພົບ ເຊິີ່ງທ່ານ ຈະໄດ້ສຸມໃສ ເພືີ່ອການປັບປຸງຂົງເຂດເຫ ົີ່ານັື້ນ. ນອກຈາກນີື້ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້
ທ່ານເຂົື້າໃຈ ວ່າຂົງເຂດອັນໃດທີີ່ທ່ານຕ້ອງການເພືີ່ອຈະຖ່າຍໂອນຊັບພະຍາກອນ ຫ ື ການຂໍເພີື້ມຊັບພະຍາກອນ
ຕືີ່ມ. ນອກຈາກນີື້ ຍັງສາມາດຊ່ວຍຍົກໃຫ້ເຫັນຈຸດແຂງສາງຂອງທ່ານ ເພືີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮ ້ ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ສິີ່ງ
ທີີ່ທ່ານກໍາລັງເຮັດໄດ້ດີ.  

ໃນສ່ວນສຸດທ້າຍຂອງການປະເມີນ, ທ່ານສາມາດຕືີ່ມ ແລະ ໃຫ້ຄະແນນການປະເມີນໄດ້, ແບູ່ງຄະແນນ 
ໂດຍຈໍານວນຄໍາຖາມໃນແຕູ່ລະສ່ວນ ເພືີ່ອຄິດໄລູ່ເປັນເປີເຊັນ. ໃນທາ້ຍສຸດຂອງການປະເມີນ ທ່ານຈະເຫັນ ແຜູ່ນ
ເຈຍຄະແນນ ທີີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ເພືີ່ອລວບລວມຄະແນນໃນແຕູ່ລະພາກ ເຊັີ່ນດຽວກັບພືື້ນທີີ່ເພືີ່ອສັງລວມຈຸດດີ 
ແລະ ຈຸດອ່ອນທີີ່ສໍາຄັນສໍາລັບແຕູ່ລະພາກ. 

ພາກທີ 1: ການວາງແຜນກຽ່ວກບັໂຄງລາ່ງພືື້ນຖານ ຄະແນ ສ ງສຸດ 
1 ເພດານຢ ູ່ໃນສະພາບດບີໍີ່? (ບໍີ່ບິດງໍ ຫ ື ເປັນຮ )  ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
2 ເພດານ ຫ ື ຝາ ມີຮອຍເປືື້ອນທີີ່ບົີ່ງບອກວ່າການການຮົີ່ວຂອງ

ຫ ັງຄາ ບໍີ່? 
ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

3 ສະພາບຂອງພືື້ນ ປາດສະຈາກຝຸູ່ນ ແລະ ຮ ຕ່າງໆ ບໍີ່? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
4 ຝາຢ ູ່ໃນສະພາບດີ, ສະອາດ ແລະ ໄດ້ທາສີບໍີ່? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
5 ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ແລະ ບໍີ່ມີແສງຕາເວັນສ່ອງໃສູ່ໂດຍກົງ

ບໍີ່? 
ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

6 ສາງມີແອ ຫ ື ການລະບາຍອາກາດ/ພັດລົມ ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດ
ຮັກສາອຸນຫະພ ມ ໄດ້ 24ອົງສາ ໃນຕອນທ່ຽງ ບໍີ່? 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

7 ມີເຄືີ່ອງແທກອຸນຫະພ ມ ແລະ ໄດ້ບັນທ ກ ຫ ື ບໍີ່? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
8 ພືື້ນທີີ່ຈັດເກັບປາດສະຈາກແມງໄມ້ ຫ ື ໜ  ບໍີ່? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
9 ແຫ ີ່ງຈ່າຍໄຟມີການຂັດຂ້ອງເລືື້ອຍໆບໍີ່? 

 
ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

10 ພະນັກງານໄດ້ລາຍງານການລັີ່ນຂອງເບ ັກເກີບໍີ່ ເມືີ່ອຝົນຕົກ ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
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ແລະ ແອ ເຮັດວຽກເຕັມທີີ່ບໍີ່? 
 

11 ສາງມີເຄືີ່ອງປັີ່ນໄຟບໍີ່ ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
12 ເຄືີ່ອງປັີ່ນໄຟເຮັດວຽກໄດ້ບໍີ່ ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
13 ມີງົບປະມານໃນການຈັດຊືື້ນໍື້າມັນສໍາລັບເຄືີ່ອງປັີ່ນໄຟບໍີ່?   1 
14 ມີແຜນການສ້ອມແປງ ຫ ື ເອກະສານກ່ຽວກັບການສ້ອມແປງ

ເຄືີ່ອງປັີ່ນໄຟບໍີ່? 
ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

ລວມ  
ຄະແນນສໍາລັບພາກນີື້   
ຄໍາເຫັນເພີື້ມຕືີ່ມ: 
 
 
 ພາກທ ີ2 ມກີານວາງແຜນຜັງ ແລະ ປະຕບິດັງານທີີ່ມີ

ປະສດິທພິາບ 
 ຄະແນນ ສ ງສດຸ 

1 ສະເລູ່ຍໃນອາທິດ ມີມືື້ໃດແດູ່ ທີີ່ ໃບສັີ່ງ ບໍີ່ໄດ້ຖືກດໍາເນີນການ ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ    
2 ສະເລູ່ຍໃນອາທິດ ມີມືື້ໃດແດູ່ ທີີ່ ການຮັບ ບໍີ່ໄດ້ຖືກດໍາເນີນ

ການ  
ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ    

3 ລົດສາມາດເຂົື້າເຖິງລານຮັບ/ສົີ່ງ? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ    

4 ພືື້ນທີີ່ການຮັບ ແລະ ການສົີ່ງ ແຍກກັນ? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ    
5 ໃນພືື້ນທີີ່ການຮັບມີການພືື້ນທີີ່ປອດໄພພຽງພໍ ເພືີ່ອຈັດກຽມ 

ແລະ ການຈັດສົີ່ງທີີ່ກໍາລັງຈະມາໄວໆນີື້ບໍີ່? 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ    

6 ມີພືື້ນທີີ່ທີີ່ກໍານົດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີີ່ເສຍຫາຍ ແລະ ໝົດ
ອາຍຸ 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ    

7 ມີພືື້ນທີີ່ປອດໄພເພືີ່ອການປະກອບການຈັດສົີ່ງສິນຄ້າທີີ່ກໍາລັງ
ຈະອອກໄປ? 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ    

8 ມີພືື້ນເຫ ືອສໍາລັບການວາງພາເລດ, ຕ ້ .. ໜ້ອຍກ່ວາ 75%? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ    
9 ບໍີ່ມີສິນຄ້າວາງຢ ູ່ລະຫວ່າງທາງສັນຈອນກັບຊັື້ນວາງ? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ    
ລວມ ___/14 
ຄະແນນສໍາລັບພາກນີື້ ___/% 
ຄໍາແນະນໍາເພີີ່ມຕືີ່ມ 
 
 
ພາກທ ີ3 ອປຸະກອນສາງ ຄະແນນ ສ ງສຸດ 
1 ມີພາເລດພຽງພໍ ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ    
2 ມີເຄືີ່ອງຍົກພາເລັດພຽງພໍ? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ    
3 ຖ້າມີພາເລັດ, ມີລົດຍົກທີີ່ເຮັດວຽກໄດ້ ແລະ ມີແຜນການບໍາ

ລຸງຮັກສາ? 
ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ    

4 ມີລະບົບການຈັດມ້ຽນທີນໍາໃຊ້ (ຕ ້, ຊັື້ນ) ແລະ ຢ ູ່ໃນສະພາບ
ທີີ່ດີ? 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ    

5 ມີພືື້ນທີີ່ທາງສັນຈອນພຽງພໍ ແລະ ບໍີ່ມີອຸປະກອນຄວບຄຸມ
ພັດສະດຸ ຄົງຄ້າງ? 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ    

6 ບ່ອນທີີ່ສິນຄ້າຈັດມ້ຽນຢ ູ່ພືື້ນ ຖືກວາງຊ້ອນກັນຕໍີ່າກວ່າ 2.5 
ແມັດ 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ    
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7 ແກັດຢ ູ່ໃນສະພາບດີ (ບໍີ່ແຕກ ເນືີ່ອງຈາກການ ປະຕິບັດທີີ່ບໍີ່
ຖືກຕ້ອງ ຫ ື ອຸປະກອນການຍົກທີີ່ບໍີ່ດີ) 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ    

8 ແກັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສ ງຈາກຈາກພືື້ນ ແລະ ປ້ອງກັນ
ຈາກນໍື້າ ແລະ ຝຸູ່ນ 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ    

ລວມ ___/14 
ຄະແນນສໍາລັບພາກນີື້ ___/% 
ຄໍາເຫັນເພີື້ມຕືີ່ມ: 
 
 
ພາກທີ 4 ການຄຸມ້ຄອງບນັຊີ ຄະແນນ ສ ງສດຸ 
1 ບັນຊີສາງທີີ່ເປັນເອກະສານ ຫ ື ລະບົບອີເລັກໂຕ ນິກ  ທີີ່ໄດ້ອັບ

ເດດ ສໍາລັບການຮັບ ແລະ ການປູ່ອຍບໍີ່? 
ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

2 ໄດ້ເກັບບັນຊີແຍກສິນຄ້າ ແລະ ບັດແບບຖັງ ສ່ອງຄອງກັບ
ການ ຢ ູ່ໃນຫ້ອງເກັບບໍີ່? 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

3 ບັນຊີແຍກປະເພດສິນຄ້າໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາ ແລະ ກວດ
ສອບຕົວຢູ່າງ ແລະ ກວດຕົວຢູ່າງ ຢ ູ່ໃນບັດຖັງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ດຽວກັນບໍີ່? 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

4 ໃນຂະບວນການໃນການສອບສວນ ແລະ ແກ້ໄຂການ
ຄາດເຄືີ່ອນໃດໆ ໃນບັນທ ກບໍີ່? 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

5 ມີລະບົບໝ ນການກວດສອບສິນຄ້າບໍີ່? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
6 ໄດ້ປະຕິບັດການນັບສິນຄ້າທາງກາຍຍະພາກຢູ່າງໜ້ອຍທຸກໆ 

3 ເດືອນ 
ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

7 ມີການບັນທ ກຢູ່າງປົກກະຕິ ການທໍາລາຍເຄືີ່ອງທີເສຍຫາຍ 
ແລະ ໝົດອາຍຸ? 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

8 ໄດ້ຈັດເກັບຜະລິດຕະພັນຕາມ ລະບົບ FEFO ບໍ່ໍ? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
ລວມ ___/18 
ຄະແນນສໍາລັບພາກນີື້ ___/% 
ຄໍາເຫັນເພີື້ມຕືີ່ມ: 
 
 
 
ພາກທ ີ5 ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຄະແນ ສ ງສດຸ 

1 ມີຮົື້ວສ ງອ້ອມຮອບອາຄານ ແລະ ມີພະນັກງານຍາມປ້ອງກັນຢ ູ່
ປະຕ ທາງເຂົື້າ? 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

2 ການເຂົື້າໄປພາຍໃນສາງ ຈໍາກັດໃຫ້ແຕູ່ພະນັກງານທີີ່ໄດ້ຮັບ
ການກໍານົດໃຫ້ເທົີ່ານັື້ນ? 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

3 ມີບ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ໄດ້ຕິດຕັື້ງຕາງໜ່າງກັນຂະໂມຍ? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
4 ປະຕ  ແລະ ປູ່ອງຢ້ຽມ ແຂງແຮງ ແລະ ປ້ອງປອດໄພ? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
5 ການເກັບຮັກສາປ້ອງກັນໂດຍມີການລ໋ອກ ແລະ ກຸນແຈ ແຕູ່

ເຂົື້າເຖິງໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິ 
ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

6 ມີອຸປະກອນດັບເຟີງ ແລະ ໄດ້ຕິດປ້າຍຢ ູ່ອຸປະກອນການດັບ
ເພີງ ບົີ່ງບອກວ່າໄດ້ສ້ອມບໍາລຸງໃນປີກ່ອນ? 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

7 ພະນັກງານໄດ້ຮັບການອົບຮົມວິທີການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນດັບ
ເພີງ? 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 



53 
 

8 ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນສໍາລັບພະນັກງານກໍາລັງຖືກໃຊ້ (ຖົງມື, 
ເກີບບ ດ) 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

ລວມ ___/18 
ຄະແນນສໍາລັບພາກນີື້ ___/% 
ຄໍາເຫັນເພີື້ມຕືີ່ມ 
 
 
 
ພາກທ ີ6 ຄວາມຕອ້ງການການກບັຮກັສາພເິສດ ຄະແນນ ສ ງສຸດ 
1 ສະຖານທີີ່ສໍາລັບການເກັບຜະລິດຕະພັນທີີ່ຕ້ອງຈັດເກັບໃນ

ເຢັນ  ໄດ້ມີສະຖານທີີ່ສະເພາະ? 
ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

2 ມີສະຖານທີີ່ເກັບຮັກສາສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຕ້ອງຮັກສາຄວາມ
ເຢັນ ພຽງພໍ ບໍີ່? 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

3 ຫ້ອງເຢັນ ຫ ື ຕ ້ເຢັນທັງໝົດເຮັດວຽກໃດດີ?  ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
4 ມີການຕິດຕາມອຸນຫະພ ມສໍາລັບແຕູ່ລະໜ່ວຍ? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
5 ມີຕ ້ເຢັນທີີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
6 ຖ້າສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເກັບຮັກສາໃນຄວາມເຢັນ ທີີ່ໃຊ້

ໄຟ້ຟ້າ ມີ ແຫ ີ່ງພະລັງງານສໍາຮອງ (ຕົວຢູ່າງ ເຄືີ່ອງປັີ່ນໄຟ)? 
ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

7 ມີງົບປະມານສໍາລັບ ພະລັງງານສໍາຮອງ? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
8 ມີພືື້ນທີີ່ສໍາລັບການເກັບຮັກສາວັດຖ ໄວໄຟ/ວັດຖຸອັນຕະລາຍ? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
9 ມີລາຍການທີີ່ເປັນວັດຖຸໄວໄຟ/ອັນຕະລາຍ ເກັບໃນພືື້ນທີີ່ທີີ່

ແຍກຕ່າງຫາກ ຈາກອາຄານໃຫຍ່? 
ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

10 ຜະລິດຕະພັນທີີ່ມີມ ນຄ່າສ ງ ໄດ້ຖືກຈັດເກັບເປັນຢູ່າງດີ ແລະ 
ລ໋ອກດ້ວຍກຸນແຈ? 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

ລວມ ___/18 
ຄະແນນສໍາລັບພາກນີື້  ___/% 
ຄໍາເຫັນເພີື້ມເຕີມ 
 
 
ພາກທ ີ7 ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ຄະແນນ ສ ງສຸດ 
1 ສາງມີພະນັກງານຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ ບໍລິຫານ (ຜ ້ຄວບຄຸມ) 

ປະຈໍາ ແລະ ເອົາໃຈໃສູ່ 
ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

2 ມີໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງສະແດງຢ ູ່ແຕູ່ລະບ່ອນຈັດເກັບ ທີີ່ພົວພັນ
ກັບຕໍີ່ແໜງງານ? 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

3 ມີພະນັກງານທີີ່ມີຄວາມສາມາດພຽງພໍ ເພືີ່ອເບິີ່ງການຄຸ້ມຄອງ
ລະບົບສາງ? 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

4 ມີບັນທ ກຜ ້ມາຢ້ຽມຢາມທາງນອກ ແລະ ຜ ້ກວດສອບ? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
5 ມີພາລະບົດບາດສໍາລັບທຸກຕໍາແໜູ່ງງານໃນສາງ? ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
6 ມີຂັື້ນຕອນການປະຕິບັດທີເປັນມາດຕະຖານທີີ່ໄດ້ປັບປຸງ ສໍາ

ລັບທຸກໜ້າທີີ່ ແລະ ທຸກຂັື້ນຕອນການປະຕິບັດທີີ່ດໍາເນີນຢ ູ່ໃນ
ອາຄານ. 

ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 

7 ມີການອົບຮົມໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານ ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
8 ມີຂະບວນການເຮັດປະຖົມນິເທດແກູ່ພະນັກງານເຂົື້າເຮັດ ແມູ່ນ  ບໍີ່ແມູ່ນ   1 
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ວຽກໃໝູ່? 
ລວມ ___/18 
ຄະແນນຂອງພາກນີື້ ___/% 
ຄໍາເຫັນເພີື້ມຕືີ່ມ 
 
 

 

 

ເຈຍ້ຜົນໄດຮ້ບັສາໍລບັການປະເມນີ, ສອບຖາມ, ການໃຫຄ້ະແນນຂອງສາງ 

ພາກ ຈຸດດ ີ ຈຸດອອ່ນ ຄະແນນ 
1. ການວາງແຜນ

ພືື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ຂອງສາງ 

   

2. ການວາງແຜນຜັງ 
ແລະ ປະສິດທິພາບ
ການປະຕິບັດງານ 

   

3. ອຸປະກອນສາງ  
 
 

  

4. ຄວາມຕ້ອງການ
ການຈັດເກັບຮັກສາ
ພິເສດ 

   

5. ການຄຸ້ມຄອງບັນຊີ
ສາງ 

 
 
 
 

  

6. ການປ້ອງກັນ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພ 

 
 
 

  

7. ຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍທ ີ2 
ຖ້ານຮອງ, ຖ້ານວາງ, ຊັື້ນວາງ 
ການເລອືກເກັບລະບບົຮກັສາ 

 ປະເພດຂອງລະບົບເກັບເຮັກສາປະກອບມີ: 

 ການກອງໄວ້ເທິງພະເລດ (Pallet stacking) 
 ຊັື້ນວາງແບບຄົງທີີ່ (Static shelving) 
 ຖ້ານວາງພະເລດ (Pallet racking). 

ລະບົບຖ້ານເກັບຮັກສາ ມີຂໍື້ດີ ແລະ ຂໍື້ເສຍ; ການເລືອກໂດຍປົກກະຕິ ແມູ່ນອີງໃສູ່ຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການຈັດເກັບ ແລະ ຄວາມຢືດຢຸູ່ນ ຂອງແຕູ່ລະລະບົບ, ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົື້ນທ ນຂອງລະບົບ. 

ການໃຈ້ແຍກ ແລະ ການວິເຄາະຢູ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກັບການເລືອກ ຈະຊ່ວຍເປັນແນວທາງແກູ່ຜ ້ບໍລິຫານ
ໃນການເລືອກລະບົບຊັື້ນວາງທີີ່ມີເໝາະສົມ ແລະ ກຸ້ມຄ່າທີີ່ສຸດສໍາລັບສາງ.  

ໃຫ້ຈືີ່ໄວ້ວ່າ ກ່ອນການຕິດຕັື້ງລະບົບເກັບຮັກສາ, ຕົື້ນທ ນຕອ້ງລວມກັບປັດໃຈຕ່າງໆ - ດ້ານອປຸະກອນ
ການຍົກຍໍອືີ່ນໆ ທີີ່ຕ້ອງການ, ເງືີ່ອນໄຂອືີ່ນໆ ແລະ ພືື້ນສາງ. 

ນອກຈາກນີື້ປັດໃຈຕົື້ນທ ນ, ເພືີ່ອເລືອກລະບົບຊັື້ນວາງ ຫ  ື ການປະສົມປະສານລະບົບຊັື້ນວາງ ເພືີ່ອ
ຂະຫຍາຍພືື້ນທີີ່ການຈັດເກັບ, ທາ່ນຕ້ອງເຂົື້າໃຈປະເພດແລະ ປະລິມານຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີີ່ຈະຖືກເກັບມ້ຽນ
ໃນສາງຂອງທ່ານ. ຖ້າທາ່ນຮ ້ຜະລິດຕະພັນໃດທີີ່ທ່ານຈະຮັບ, ແລະ ແຜນການແຈກຢາຍສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ
ເຫ ົີ່ານີື້, ທາ່ນສາມາດຈັດປະເພດພວກມັນ ເພືີ່ອຊ່ວຍໃນການກໍານົດ ວິທກີານຈັດເກັບຮັກສາຄືແນວໃດຈ ີ່ງຈະ
ຂະຫຍາຍພືື້ນທີີ່ຂອງທ່ານຂ ື້ນໄດ້. ລະບຽບການໂດຍທົີ່ວໄປດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີື້ ກ່ຽວກັບການຈັດປະເພດການເກັບ
ຮັກສາຜະລິດຕະພັນ.  

ປະເພດຜະລິດຕະພັນທີີ່ຈະເກັບຮັກສາ: 

 ຜະລິດຕະພນັທີີ່ມີການເຄືີ່ອນຍ້າຍຊ້າ-ວາງໄວ້ຢ ູ່ຕ ້ຊັື້ນເກັບ ຕົວຢູ່າງ ມີດຜ່າຕັດ ແລະ ຢາຕາ້ນພິດງູ... 
 ເຄືີ່ອງເຄືີ່ອນຍ້າຍໄວ, ປະລິມານຫ າຍ ຫ ື ຜະລິດຕະພັນໜັກ-ວາງໄວ້ຢ ູ່ຕ ຊ້ັື້ນວາງ ຕົວຢູ່າງ: ຖົງມື, ຖົງຢາງ

ອະນາໄມ ແລະ ນໍື້າເກືອ ແລະ ອືີ່ນໆ... 

ການກອງໄວເ້ທງິພາເລດ (Pallet Stacking)  
ຂໍື້ດ:ີ 

 ລາຄາຖືກ 
 ຢືດຍຸູ່ນ ແລະ ເຄືີ່ອນຍ້າຍໄປມາໄດ້. 
 ບໍີ່ຕ້ອງການບ ລະນະພືື້ນທີີ່ແພງ 

ຂໍື້ເສຍ 

 ສາມາດເກີດການຮົກເຮືື້ອ 
 ໃຊ້ພືື້ນທີີ່ບໍີ່ໄດ້ດີ ຖ້າເພດານຫາກສ ງ ກວ່າ 4,5 ແມັດ 
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ພະເລດແມູ່ນໜ ີ່ງໃນຊັື້ນຮອງທີີ່ງ່າຍດາຍທີີ່ສຸດ, ວິທີການຈດັເກັບທີີ່ຄຸ້ມຄ່າທີີ່ສຸດ. ການໃຊ້ວິທີນີື້, ເກັບກ໋ອງ
ຜະລິດຕະພັນສາມາດວາງໄວ້ດ້ານເທິງຂອງພາເລັດ. ນໍື້າໜັກ ແລະ ຂະໜາດຂອງຜະລິດຕະພັນ ຈະເປັນຕົວກໍາ
ນົດຄວາມສ ງ ແລະ ຄວນຈະວາງແນວໃດ. ໃຫ້ເບິີ່ງສະເໜີ ກ່ຽວກັບການບັນຈຸຫີບຫໍີ່ ຖາ້ໂຮງງານຜະລິດ ໄດ້
ໃສູ່ສະຫ າກ ກ່ຽວກັບຄວາມສ ງຈໍາກັດຂອງແກັດ ທີີ່ຄວນຈະວາງ ລວມທັງເບິີ່ງລ ກສອນບົີ່ງບອກ ທິດທາງຂອງ
ແກັດ. ກະລຸນາເບິີ່ງຂໍື້ມ ນທົີ່ວໄປກ່ຽວກັບການວາງ ແລະ ຄວາມສ ງ ສ ງສຸດໃນການວາງ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ
ທົີ່ວໄປ. 

 ແນວທາງສໍາລັບການວາງ 

ຮ ບທ ີ8 ມາດຕະຖານຂອງຖ້ານຮອງພືື້ນສະນິດໄມ ້(1.22 ຄ ນ 1.02 ແມັດ) 

 

 

ວາງຜະລິດຕະພັນຢ ູ່ພາເລັດທີີ່ຢ ູ່ເທິງພືື້ນ ເພືີ່ອປ້ອງກັນຜະລິດຕະພັນຢາຈາກການປຽກ, ຝຸູ່ນ ແລະ ສັດ 
ແລະ ມັນຍັງຊວ່ຍໃຫມ້ີການລະບາຍໄດ້ດີ ຕາມສະແດງໃນຮ ບທີີ່ 8 ເຊິີ່ງໄດ້ຖືກໃຊ້ໂດຍທົີ່ວໄປ. 

ຮ ບພາບ 9 ພາເລັດງ່ຽງຍ້ອນພືື້ນບໍີ່ສະເໝີ 
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ວາງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຈາກນັື້ນຢອງມັນໄວ້ຢ ູ່ພືື້ນທີີ່ພຽງ ເພືີ່ອປ້ອງກັນຜະລິດຕະພັນລົື້ມ. 
ຮ ບທີ 10 ລະຫວ່າງການວາງທີີ່ແຈບ ແລະ ການວາງທີີ່ບໍີ່ແຈບດີ 

 

 

ຢອງຜະລິດຕະພັນຂ ື້ນເທີງພາເລັດ ແລະ ວາງຖືກຕໍາແໜູ່ງໃນລັກຊະນະຕິດກັນ ຫ ື ເຊືີ່ອມກັນ ເພືີ່ອປ້ອງ
ກັນການຕົກລົື້ມລົງ. 

 

ຮ ບທີ 11 ຕົວຢູ່າງແກັດທີີ່ເສຍຫາຍຍ້ອນ ການວາງສ ງໂພດ 

 

ບໍີ່ໃຫ້ວາງຜະລິດຕະພັນເຕັງກັນສ ງກ່ວາ 2.5 ແມັດ ເພືີ່ອປອ້ງກັນຜະລິດຕະພັນ ເຊິີ່ງແມູ່ນລະບຽບທົີ່ວໄປ, 
ແຕູ່ຖ້າທາ່ນມີຜະລິດຕະພັນທີີ່ໜັກຫ າຍ ເຊັີ່ນຂອງແຫ ວ, ທ່ານ ອາດຕ້ອງການເພືີ່ອວາງແກັດຕໍີ່າກ່ວາ ເພືີ່ອປ້ອງກັນ 
ຄວາມ  ໜັກຈາກການໜີບເຕັງ-ການແຍກຂອງແກັດທີີ່ຢ ູ່ພືື້ນຂອງຖ້ານຮອງ. ນອກຈາກນີື້ ການວາງສ ູ່ງກວ່າ 2.5 
ແມັດ ແມູ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາເລືີ່ອງຄວາມປອດໄພ. 
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ຮ ບພາບ 12 ການວາງໃສູ່ພາເລັດ ທີີ່ເໝາະສມົ 

 

 

ວາງຜະລິດຕະພັນຫ່າງຈາກຝາ ແລະ ຖ້ານວາງອືີ່ນໆ ຢູ່າງໜ້ອຍ 30 ເຊັນຕີແມັດ ເພືີ່ອປູ່ອຍໃຫ້ອາກາດໄຫ 
ຜ່ານໄດ້ດີ. (ຮ ບພາບໄດ້ສະແດງການວາງ ທີີ່ເໝາະສົມ ໃນລະດັບຄວາມສ ງ 2.5 ແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກຝາ ແລະ 
ຖານວາງອືີ່ນໆ ປະມານ 30 ເຊັນຕີແມັດ.  

ຕາມລະບຽບທົີ່ວໄປ, ຊັື້ນພະເລດທີີ່ມີຊັື້ນວາງສາມຊັື້ນ ຫ ື ສ ງໜ້ອຍກ່ວານັື້ນ ຕ້ອງໃຊ້ຕາລາງແມັດຕໍີ່ພາ
ເລດ ຫ າຍກວາ່ພືື້ນທີີ່ທີີ່ເກັບຈໍານວນຫ າຍກວ່າ ເນືີ່ອງຈາກຕອ້ງມີພືື້ນທີີ່ທາງຍ່າງ ແລະ ຊອ່ງວ່າງຂອງຊັື້ນວາງ. ຖາ້
ຫາກເພດານຂອງທ່ານບໍີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕັື້ງຊັື້ນວາງ ສ ງກວ່າ 3 ຊັື້ນ, ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທ ນອາດຈະບໍີ່ຄຸ້ມ
ຄ່າ-ທາ່ນຈະໃຊຈ້່າຍເງິນ ແລະ ບໍີ່ໄດ້ຮັບພືື້ນທີີ່ເພີື້ມຕືີ່ມໃດໆ. ຖາ້ລະບົບວາງພາເລັດສາມາດສ ງໄດ້ເຖິງ 4 ຫ ື 5 ຊັື້ນ, 
ການນໍາໃຊ້ພືື້ນທີີ່ ມັກຈະດີກວ່າການຈັດເກັບພາເລັດຢ ູ່ພືື້ນ.  

ເຖິງຢູ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຖ້ານຮອງ ຈະຊວ່ຍໃຫ້ເຂົື້າເຖິງພາເລດສະເພາະ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ສາງສິນຄ້າ ມີຄວາມ
ເປັນລະບຽບ. ແນວໃດກໍີ່ຕາມ ຈະບໍີ່ມີແຕູ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບລະບົບຊັື້ນວາງ ພຽງຢູ່າງດຽວ, ຍັງຈະຕ້ອງມີການໃຊ້
ຈ່າຍກັບການຊືື້ລົດຍົກທີີ່ເໝາະສົມມາຕືີ່ມອີກ. 

ຄາໍແນະນາໍ 

 ບາດກ້າວເບືື້ອງຕົື້ນທີີ່ດີ ໃນການພິຈາລະນາວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຈະຊືື້ລະບົບຊັື້ນວາງ ແມູ່ນການປະເມີນ
ພືື້ນຖານກ່ຽວກັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການຈັດເກັບ ຫ ື ການໃຊ້ພືື້ນທີີ່ຫວ່າງຂອງສາງ ໂດຍໃຊ້ການຈັດເກັບແບບ 
ຖ້ານຮອງ ຊ້ອນກັນ ຢ ູ່ພືື້ນ, ຈາກນັື້ນປຽບທຽບມັນ ກັບລະບົບຖ້ານວາງ ຫ ື ຊັື້ນວາງ. 
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ລະບບົຊັື້ນວາງຂະໜາດນອ້ຍ (Static Shelving) 
ຂໍື້ດ ີ

 ຕົື້ນທ ນປານກາງ 
 ແຜນຜັງທີີ່ຍືດຍຸູ່ນໄດ້ 
 ສາມາດຍ້າຍໄປມາໄດ້ 
 ບໍີ່ຈໍາເປັນປັບປຸງພືື້ນທີີ່ມີລາຄາແພງ 

ຂໍື້ເສຍ 

 ຕ້ອງແບກຫາບຜະລິດຕະພັນດ້ວຍມືຂ ື້ນ-ລົງຕ ້ 
 ໃຊ້ພືື້ນທີີ່ບໍີ່ເຕັມຄວາມສາມາດຖ້າເພດານຫາກ ສ ງກວ່າ 4.5 ແມັດ 

ລະບົບຊັື້ນວາງຂະໜາດນ້ອຍ ແມູ່ນອຸປະກອນຈັດເກັບຜະລິດຕະພັນທີີ່ເກົີ່າແກູ່ທີີ່ສຸດ ແລະ ເປັນທີີ່ນິຍົມ
ຫ າຍທີີ່ສຸດ ໃນຮ ບແບບໜ ີ່ງ. ຊັື້ນວາງນ້ອຍ ມັກສ້າງຂ ື້ນໂດຍໃຊ້ໂຄງເຫ ັກເບົາ ຫ  ື ໂຄງເລັກໜັກເຢັນ-ມ້ວນ
ເຫ ັກ.  ການກາໍນົດຮ ບຮ່າງສ່ວນໃຫຍ່ມີເສົາແນວຕັື້ງ ທີີ່ຮອງຮັບຊັື້ນໜ ີ່ງ ຫ ື ຫ າຍຊັື້ນໃນແນວນອນ. ຢູ່າງໜ້ອຍ
ໜ ີ່ງຊັື້ນມີຄວາມເລິກ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແບກຮັບນໍື້າໜັກທີີ່ຫ າກຫ າຍ. 

ຮ ບພາບ 13 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັື້ນວາງຂະໜາດນ້ອຍຮອງຮັບເຄືີ່ອງ. ມີສອງທາງເລືອກໃຫ້ ທັງການຮອງຮັບ
ວຽກເບົາໆ ແລະ ວຽກໜັກ  ຂ ື້ນກັບຂະໜາດ ແລະ ນໍື້າໜກັຂອງຜະລິດຕະພັນທີີ່ຈະຈັດເກັບ. ນີື້ແມູ່ນລະບົບ
ຊັື້ນວາງ ທີີ່ ເໝາະສົມສໍາລັບການເກັບຮັກສາສໍາລັບເຄືີ່ອງທີີ່ມີບໍລິມາດ/ຫ ື ປະລິມານຕໍີ່າ (ເຊັີ່ນ: ເຊຣອມຕ້ານ
ພິດງູ, ອ ປະກອນມິດຜ່າຕັດ ແລະ ອືີ່ນໆ) ທີີ່ມີຫົວໜ່ວຍເກັບຮັກສາທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ (SKUs). ນອກຈາກນີື້
ຍັງເໝາະສົມສໍາລັບສາງສິນຄ້າທີີ່ມີ ຜະລິດຕະພັນຫົວໜ່ວຍຈັດເກັບທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງຜະລິດຕະພັນທີີ່ມີນໍື້າ
ໜັກຫ າຍ (ເຊັີ່ນ: ນໍື້າເກືອ), ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີີ່ເບົາກ່ວາ ທີີ່ຈະຈັດວາງຢ ູ່ ຕ ້ຊັື້ນວາງ.  

ຮ ບພາບ 13 ຊັື້ນວາງນ້ອຍ 

 

ເຖິງຢູ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ບໍີ່ວາ່ຈະເປັນການອຸປະກອນທີີ່ລຽບງ່າຍປານໃດກໍີ່ຕາມ, ແຕູ່ການຈັດເກັບສໍາລັບອຸປະກອນ
ນີື້ ກໍີ່ຕ້ອງມລີະບົບການຄຸ້ມຄອງ, ມີການວາງແຜນຢູ່າງຮອບຄອບເຊັີ່ນດຽວກັບທີີ່ໃຊ້ໃນການກະກຽມສໍາລັບ 
ລະບົບການຈັດວາງຊັື້ນວາງພະເລດ. 
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ຊັື້ນວາງພະເລດ (Pallet Racking) 
ຂໍື້ດ:ີ 

 ສາມາດຈັດວາງໄດ້ສ ງຫ າຍ 
 ສາມາດຮັບນໍື້າໜັກໄດ້ຫ າຍ ແລະ ທົນທານ 

ຂໍື້ເສຍ: 

 ຕ້ອງການພືື້ນ ທີີ່ແຂງແຮງ ແລະ ພືື້ນທີີ່ລຽບພຽງ 
 ເປັນທາງເລືອກທີີ່ມີມ ນຄ່າສ ງ 
 ຍາກໃນການກໍານົດສັດສ່ວນ 

ຖ້ານວາງພະເລດ ອາດເປັນອຸປະກອນຈັດເກັບທີີ່ໃຊ້ທົີ່ວໄປໃນທົີ່ວໂລກ, ຜະລິດຕະພັນຈັດເກັບໃນພາເລັດ 
ປະກອບດ້ວຍຈໍານວນຊ່ອງວາງທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ.  
 

ຊ່ອງວາງ ອາດສາມາດສ ງໄດ້ ຕັື້ງແຕູ່ໜ ີ່ງຊັື້ນຂ ື້ນໄປ, ແຖບແນວນ້ອຍ (ຄານ)  ແລະ ແນວຕັື້ງ 
(ໂຄງ) ຄໍື້າຄານອອກຈາກພືື້ນສາງ. ເມືີ່ອສອງຊ່ອງວາງ ຫ ື ຫ າຍຊ່ອງວາງ ເຊືີ່ອມຕໍີ່ຊ່ອງວາງຂ ື້ນໄປໃນແນວ
ຍາວ ເຊິີ່ງນີື້ສະແດງເປັນແຖວຂອງຊັື້ນວາງ.  
 ແຕູ່ລະພາເລັດສາມາດເຂົື້າເຖງິໄດ້ໂດຍທ່າງຍ່າງ; ເພີື້ມເນືື້ອທີີ່ຂອງພືື້ນ ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບຫ າຍ
ຂ ື້ນ, ສາມາດວາງແຖວໃຫ້ໄກ້ກັບຝາໄດ້.  
 ຖ້ານວາງພະເລດ ແບບເລືອກໄດ້ ເປັນລະບົບຊັື້ນວາງປະເພດໜ ີ່ງທີີ່ຍືດຍຸູ່ນທີີ່ສຸດຂອງລະບົບຊັື້ນ
ວາງ ເພາະວ່າ ຊັື້ນວາງສາມາດຖືກຈັດເກັບ, ຈັດກຽມ, ຫ ື ຄັດເລືອກ ໂດຍບໍີ່ຕ້ອງການຈັດກຽມພາ
ເລດອືີ່ນໆ. ລະບົບຊັື້ນວາງປະເພດນີື້ ມີໂຄງສ້າງເຫ ັກທີີ່ຕັື້ງຊືີ່ ແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ຄານຮັບຮັບນໍື້າໜັກຄ ູ່ 
ສໍາລັບຍົກແຕູ່ລະຊັື້ນ. (ຮ ບ 14)  

ຮ ບ 14. ໜ ີ່ງແຖວເຊືີ່ອມຕໍີ່ກັບແຖວໜ ີ່ງ (ສອງສ່ອງວາງ) ພ້ອມກັບຊັື້ນວາງ ແບບຫ າຍຊັື້ນ  
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 ມັນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜ ້ຈັດການສາງ ເພືີ່ອຈືີ່ໄວ້ວ່າ ທຸກການຂົນເຄືີ່ອງ ແມູ່ນ ຢ ູ່ທາງຍ່າງໜ ີ່ງ ເມືອເຂົາ
ໃຊ້ການກໍານົດຊັື້ນວາງທາງເລືອກ (Selective rack configuration).  

 ນອກຈາກນີື້ພາເລັດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍການຂົນ (Load-Unit) ເຊິີ່ງລວມທັງນໍື້າໜັກ ແລະ ຂະໜາດທັງ  
ໝົດ, ອຸປະກອນຍົກຍໍ ແລະ ອາຄານ ເປັນໂຕກໍານົດປະເພດຂອງແບບຊັື້ນວາງທີີ່ດີທີີ່ສຸດສໍາລັບແຕູ່ລະສະຖານທີີ່
ເກັບຮັກສາ.  

 ໂດຍການສ້າງຮ ບຮ່າງຂະໜາດຂອງຊັື້ນວາງເຄືີ່ອງ, ທ່ານສາມາດອອກແບບແຜນຜັງສາງໄດ້ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ.  

ມັນເປັນສິີ່ງສໍາຄັນ ອັນດັບໜ ີ່ງທີີ່ທ່ານຕ້ອງກໍານົດປະເພດຂອງອຸປະກອນລົດຍົກທີີ່ຈະໃຊ້ສໍາລັບຊັື້ນວາງເກັບຮັກສາ-
ປະເພດຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນຍົກຍໍ ແມູ່ນຈະໄດ້ສົນທະນາໃນພາກຕໍີ່ໄປ. 

ສວ່ນ ແລະ ວດັຖຸ ຕ່າງໆ ຂອງຖ້ານວາງພະເລດ (ໂລຫະປະສມົ) 
 ສ່ວນໃຫຍ່ ລະບົບຖ້ານວາງພະເລດ ໄດ້ຖືກສ້າງແບບງາຍດາຍ ໂດຍມີເສົາໂລຫະແນວຕັື້ງ ແລະ ໂຄງສ້າງ
ໂລຫະແນວນອນ ເຊິີ່ງໃຫ້ເຄືີ່ອງທີີ່ຈັດມ້ຽນເຂົື້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ. ເມືີ່ອເຄືີ່ອງໄດ້ຖືກເຄືີ່ອນຍ້າຍອອກ, ພືື້ນທີີ່ຊັື້ນວາງທີີ່ໄດ້
ສ້າງຂ ື້ນ.   

ລະບົບຊັື້ນວາງປະກອບດ້ວຍໂຄງຊັື້ນວາງທີີ່ມີເສົາຢ ູ່ດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫ ັງ ເຊ ີ່ງຖືກຢື ດເຂົື້າກັນຢູ່າງແໜ້ນ
ໜາ ໂດຍໂຕຄໍື້າຍັນແນວນອນ ແລະ ທາງຂວາງ. ໂຕຄໍື້າແນວຂວາງ ແລະ ແນວນອນ, ເສົາ ແລະ ຕົວຄໍື້າຍນັແມູ່ນສໍາ
ຄັນຫ າຍ ເພາະວ່າມັນໃຫ້ການປະກອບໄດ້ໂຄງຮ່າງ ທີີ່ແຂງແຮງ ແລະ ແໜນ້ໜາ. ໂຕຍ ດຊັື້ນວາງ ຈະຖ້າຍໂອນແຮງ
ໃນແນວນອນລະຫວ່າງເສົາ ສ່ວນໜ້າ ແລະ ສ່ວນຫ ັງ; ໂຕຄໍື້າຍັນ ຊັື້ນວາງຈະຖ່າຍໂອນແຮງໃນແນວຕັື້ງລະຫວ່າງ
ເສົາ.  

 ແນູ່ນອນ ຈໍານວນເສົາ ແລະ ໂຕຄໍື້າຍັນ ຢ ູ່ໂຄງສ້າງຊັື້ນວາງ ມີຫ າຍເທົີ່າໃດ, ຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງຊັື້ນວາງ 
ແລະ ຄວາມໝັື້ນຄົງທີີ່ຍາວນານຂອງໂຄງສ້າງ ກໍີ່ຈະຫ າຍຂ ື້ນ. 

 ເມືີ່ອມີການສ້າງລະບົບຊັື້ນວາງ, ການຂົນເຄືີ່ອງແຕູ່ລະຄັື້ງອາດມີຄວາມສ ງ ແລະ ກ້ວາງທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 
ເຖິງຢູ່າງໃດກໍີ່ຕາມ ຄວາມສ ງ ຫ ື ກ້ວາງ ຂອງຊັື້ນວາງ ໄດ້ອອກແບບເພືີ່ອມາຮອງຮັບ ແລະ ໝັື້ນໃຈວ່າສານປະກອບ
ດ້ານໂລຫະຂອງຊັື້ນວາງມີຄວາມສະໜໍີ່າສະເໜີ. 

 ສ່ວນປະສົມຂອງໂຄງສ້າງແນວນອນຂອງຊັື້ນວາງກໍີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ເທົີ່າໆກັນ. ຮ ບຮ່າງຂອງຄານຮັບນໍື້າ  
ໜັກແນວນອນ ແມູ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຈາກເຫ ັກມ້ວນເຢັນ ຫ  ື ເຫ ັກມ້ວນຮ້ອນ. ນອກຈາກນີື້, ເພືີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ການແນບ
ຕິດ ເພາະວ່າຄານຮັບນໍື້າໜັກຕ້ອງສອດເຂົື້າ ແລະ ຕິດກັບເສົາ, ປາຍແຕູ່ລະດ້ານຂອງຄານ ມີແຜນປາຍ ຫ  ືຂໍື້ຕໍີ່ (ຂ້
ວາຕໍີ່) ເຊືີ່ອມ ຫ ື ຢືດເຂົື້າກັບມັນ.  

 ດ້ວຍເຫດຜົນຫ າຍຢູ່າງ-ເສດຖະກິດ, ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານວິຊະວະກໍາ, ປະສິດທິພາບ, ຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ອືີ່ນໆ- ຜ ຜ້ະລິດຊັື້ນວາງ ມີການເຮັດຮ ບຮ່າງຂອງ ເສົາຄໍື້າ ແລະ ຄານຮອງຮັບ ເປັນມາດຕະຖານ. 
ດ້ວຍເຫດຜົນທີີ່ກ່າວກ່ອນໜ້ານີື້ ແລະ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ຄວາມສ ງ ມັກຈະກໍານົດຄວາມອາດສາມາດຂອງຄານຮັບນໍື້າ
ໜັກ, ຄານແບບມ້ວນທີີ່ຂ ື້ນຮ ບ ສ່ວນໃຫຍ່ມີລັກສະນະຄືກັບກ໋ອງ ເຊິີ່ງໃຊ້ວັດສະດຸທີີ່ມີປະສິດທິພາບ (ເບິີ່ງຮ ບ 
15). 
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ຮ ບພາບ 15. ສ່ວນຂອງຄານຮັບນໍື້າໜັກທົີ່ວໄປ (ຄານແບບມ້ວນທີີ່ີ່ຂ ື້ນຮ ບ ດ້ານຂວາ ແລະ ໂຄງສ້າງດ້ານຂວາ) 

 

ການເຊືີ່ອມຄານກັບເສົາ ເປັນປັດໃຈຫ ັກ ເພືີ່ອການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານ
ໄລຍະຍາວ ຂອງລະບົບຊັື້ນວາງ. ຄວາມແຂງແຮງຂອງລະບົບຊັື້ນວາງ ຂ ື້ນກັບຄວາມແຂງຂອງການເສືີ່ອມຕໍີ່ ແບບ
ເສົາ ກັບ ຄານ. ການເສືີ່ອມຈອດຂອງປະເພດແມູ່ນ ການເສືີ່ອມຈອດຮ ບຢອດນໍື້າຕາ-ຍັງເອີື້ນອີກຢູ່າງໜ ີ່ງວ່າການ
ເຊືີ່ອມຈອດຮ ບຮ ກຸນແຈ (ເບິີ່ງຮ ບ 16) - ແລະ ການເຊືີ່ອມຕໍີ່ແບບໃຊ້ນ໋ອດ. ການເຊືີ່ອມຕໍີ່ແບບນ໋ອດ ຕ້ອງການ
ໃຊ້ເວລາຫ າຍ ເພືີ່ອປະກອບ ແລະ ເພືີ່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ຕ້ອງໄດ້ກວດສອບການປະກອບເປັນແຕູ່ລະໄລຍະ 
ແລະ ຕ້ອງຫັນຕົວຍ ດໃຫ້ແໜ້ນ.  

ຮ ບ 16. ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຄານຊັື້ນວາງ ທົີ່ວໄປ 

 

 

ການກາໍນດົຊັື້ນວາງ ແລະ ການເວັື້ນໄລຍະຫ່າງຊັື້ນວາງ 
1. ຄວາມເລິກມາດຕະຖານຂອງຊັື້ນວາງ ໂດຍປົກກະຕິຈະມີຄວາມເລິກ 1.06 ແມັດ ຫ  ືໜ້ອຍກວ່າຄວາມ

ເລິກຂອງຊັື້ນວາງ 0.16 ແມັດ. ຫາກໃຊ້ຂະໜາດນີື້, ຊັື້ນວາງຈະມດີ້ານໜ້າ 0.08 ແມັດ ແລະ ວາງດ້ານ
ຫ ັງເທິງຄານຊັື້ນວາງ. ດັີ່ງນັື້ນ ຊັື້ນວາງເລິກ 1.22 ແມັດ ສໍາລັບຕົວຢູ່າງເຊັີ່ນ ຈະຕ້ອງການລວງເລິກ 1.06 
ແມັດ. ສິີ່ງທີີ່ວາງຢ ູ່ນີື້ ຮັບປະກັນວ່ານໍື້າໜັກຂອງສິີ່ງທີີ່ຈະບັນທຸກ ຈະຖືກວາງກະຈາຍເທົີ່າກັນ ຢ ູ່ຊັື້ນວາງ. 

2. ຄວາມກ້ວາງທີີ່ເປັນມາດຕະຖານຂອງຊັື້ນວາງ ແມູ່ນ 2.6 ແມັດ, ເຊິີ່ງຈະຮອງຮັບໄດ້ສອງພາເລດຄຽງຂ້າງ
ກັນ ເຊິີ່ງຈະຊ່ວຍ ສໍາລັບຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີີ່ພຽງພໍ ລະຫວ່າງ ຖ້ານວາງ ແລະ ເສົາ ທີີ່ຈະເຄືີ່ອນຍ້າຍ ຖ້ານ
ວາງ ເຂົື້າ ແລະ ອອກ ໄດ້ຢູ່າງປອດໄພ.  

3. ຄວາມສ ງຂອງຊັື້ນວາງ ແມູ່ນໄດ້ຖືກຈໍາກັດໂດຍຄວາມສ ງຂອງເພດານ ແລະ ຄວາມສ ງຂອງການຍົກ ຂອງ
ອຸປະກອນຍົກຍໍໃດຯ. ເພືີ່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມສ ງຂອງ ພາເລັດ ເຊິີ່ງເປັນສິີ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຊັື້ນເທິງສຸດ ຢູ່າງ
ໜ້ອຍ ຈະນ້ອຍກວ່າ 0.15 ແມັດ ຄວາມສ ງ ສ ງສຸດຂອງການຍົກສ ງຂອງລົດຍົກ. ຂໍື້ມ ນນີື້ເບິີ່ງຄື ອາດເປັນ
ພືື້ນຖານ ຫ  ືຈະໃຊ້ ສໍາລັບຜ ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານສ່ວນໃຫຍ່; ເຖິງຢູ່າງໃດກໍີ່ຕາມ ທ່ານ ຕ້ອງກໍານົດ 
ແລະ ໃຊ້ຂໍື້ມ ນ ເພືີ່ອໃຫ້ມີພືື້ນທີີ່ຈັດເກັບທີີ່ປະຫຍັດ, ປະຕິບັດ ແລະ ໃຊງ້ານໄດ້ ໃນລະບົບຊັື້ນວາງເກັບ
ຮັກສາ.  
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ຊັື້ນວາງພາເລດ ແລະ ລດົຍກົ 
 ມັນເປັນສິງສໍາຄັນຫ າຍສໍາລັບທ່ານ ໃນການກໍານົດປະເພດຂອງອຸປະກອນລົດຍົກຍໍ ທີີ່ຈະນໍາໃຊ້ໃນສາງ 
ກ່ອນຈະເລີີ່ມ ການສ້າງຊັື້ນວາງ ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການອອກແບບຊັື້ນວາງ, ເນືີ່ອງຈາກລົດຍົກແຕູ່ລະ
ປະເພດມີລັກຊະນະທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສິີ່ງເຫ ົີ່ານີື້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ໃນການກໍານດົຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ການ
ປະຕິບັດງານຢູ່າງເໝາະສົມ. ຄວາມສ ງໃນການຍົກ ແລະ ຄວາມສ ງຂອງເພດານຂອງສາງ ກໍານົດຈໍານວນຂອງ
ຊັື້ນທີີ່ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບແຕູ່ລະຊ່ອງຊັື້ນວາງແຕູ່ລະຊ່ອງ. ສ່ວນຂອງຄານທີີ່ເປັນມາດຕະຖານສ່ວນໃຫຍ່ ສາມາດ
ຮອງຮັບນໍື້າໜັກ ພາເລັດສອງອັນ-ຄຽງຂ້າງກັນ ເຊິີ່ງອັດຕາກໍານົດການຮບັນໍື້າໜັກ ແຕູ່ 680 ຖິງ 1,587 ກິໂລ
ກ າມ ຕໍີ່ຄານ. ພາເລດ ກ້ວາງ 1 ແມັດ ອາດຕ້ອງການ ໃຊ້ຄານຄ ູ່ຍາວ 2.3 ແມັດ ຖ້າຫາກອະນຸຍາດໃຫ້ດ້ານ
ລະ 0.10 ແມດັ ແລະ ລະຫວ່າງພາເລດ. 

 ມັນຂ ື້ນຢ ູ່ກັບປະເພດຂອງລົດຍົກທີີ່ໃຊ້ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ຄວາມກ້ວາງຕໍີ່າສຸດ ຂອງທາງຍ່າງ. 
ຄວາມຕ້ອງການທາງທົີ່ວໄປຂອງທາງຍ່າງ ແມູ່ນໄດ້ອະທິບາຍລະອຽດໃນພາກຂອງລົດຍົກ. ຄວນຂໍຄໍາປ ກສາ
ກັບຜ ້ຜະລິດລົດຍົກສະເພາະ ທີີ່ຈະສັີ່ງຊືື້ ນໍາໃຊ້ລົດຍົກທີີ່ມີຢ ູ່ແລ້ວ ເພືີ່ອພິຈາລະນາຄວາມກ້ວາງຂອງທາງຍ່າງ
ທີີ່ເໝາະສົມ.  

 ເມືີ່ອມີການໃຊ້ລົດຍົກຍໍ ໃຫ້ເວັື້ນໄລຍະຫ່າງຢູ່າງນ້ອຍ 0.010 ແມັດ ລະຫວ່າງ ໂຄງເສົາ ແລະ ສິີ່ງທີີ່ຂນົ. 
ນອກຈາກນີື້ ທາ່ນຄວນປູ່ອຍໄລຍະຫ່າງໃນການປະຕິບັດງານຢູ່າງນ້ອຍ 0.010 ແມັດ ຈາກດ້ານເທິງຂອງເຄືີ່ອງ
ທີີ່ຂົນ ຈົນເຖິງດ້ານລຸູ່ມຂອງຊັື້ນວາງ. 

 ປັດໃຈທີີ່ສໍາຄັນຫ າຍຢູ່າງ  ທີີ່ເປັນຕົວກໍານົດຈໍານວນຂອງຊັື້ນວາງ ທີີ່ສາມາດໃຊ້ ສໍາລັບຊັື້ນວາງແຕູ່ລະຊ່ອງ:  

 ຄວາມສ ງຂອງອຸປະກອນການຍົກ 
 ຄວາມສ ງຂອງເພດານທີີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດວາງ 
 ຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານຄວາມອາດສາມາດໃນການຮັບນໍື້າໜັກ ສໍາລັບແຕູ່ລະຊ່ອງວາງ 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍທີີ່ 3 
ອປຸະກອນຄວບຄມຸການຂນົຖ່າຍວດັຖຸ 
ປະເພດລົດຍກົພາເລດັ 
 ລົດຍົກພາເລັດ ແມູ່ນມີໃຫ້ເລອືກຫ າກຫ າຍ ແລະ ຫ າຍຮ ບແບບ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍີ່ຕາມ ໃນການອະທິບາຍ
ແຕູ່ລະປະເພດ ແລະ ການຈໍາແນກປະເພດນັື້ນ ສາມາດຢ ູ່ນອກເໜືອຈາກເອກະສານຄ ູ່ມືສະບັບນີື້. ໃນສ່ວນຕໍີ່ໄປນີື້, 
ທ່ານ ຈະໄດ້ຮຽນຮ ້ເພີື້ມຕືີ່ມກ່ຽວກັບອຸປະກອນການຂົນຖ່າຍວັດຖຸບາງປະເພດ ທີີ່ມັກນິຍມົ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ ເຊິີ່ງ
ມັກເອິື້ນວ່າລະບົບການຈັດມ້ຽນ ແລະ ການຍົກພາເລດອອກມາ ເຊິີ່ງໃຊ້ໃນສາງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກໃນ
ປັດຈຸບັນ. 

ຕາຕະລາງ 9 ສະແດງລາຍການປະເພດທົີ່ວໄປ ຂອງລົດຍົກພາເລດ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຄວາມສ ງໃນການຍົກ 
ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງພືື້ນທີີ່ທາງຍ່າງ: 

ຕາຕະລາງ 10 ສະແດງບັນຊີປະເພດລົດທີີ່ຊືື້ ແລະ ໃຊ້ງານ ລວມທັງຄວາມອາດສາມາດ.  

 ລົດເຫ ົີ່ານີື້ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກສະເພາະ ເນືີ່ອງຈາກມີຄວາມສາມາດທັງໝົດທີີ່ຕ້ອງການ ສໍາລັບສາງຂະ   
ແໜງການສາທາລະນະສຸກ; ນອກຈາກນີື້ຍັງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢູ່າງກ້ວາງຂວາງ. 

 ຖ້າທ່ານຮ ້ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຂໍື້ຈໍາກັດຂອງສາງຂອງທ່ານ ເຊັີ່ນ ຄວາມກ້ວາງຂອງທາງຍ່າງ ແລະ ຄວາມ
ສ ງການຍົກທີີ່ຕ້ອງການ, ຕາມຕະລາງ 10 ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຕັດສິນໃຈ ໄດ້ວ່າ ລົດຍົກຄັນໃດ ເໝາະສົມກັບການ
ເຮັດວຽກຂອງທ່ານຫ າຍທີີ່ສຸດ.  

ຕາຕະລາງ 9. ຄວາມສ ງໃນການຍົກ ແລະ ຄວາມກ້ວາງຂອງທາງຍ່າງ 

ຄວາມສ ງໃນການຍົກ ຄວາມກ້ວາງຂອງທາງ 
ການຍົກຕໍີ່າ 

 ສາມາດຍົກພາເລດສ ງຈາກພືື້ນ 0,10 ແມັດ ເຖິງ 
0.18 ແມັດ 

ຄວາມກ້ວາງຂອງທາງລົດ 
 ທາງ 3.5 ແມັດ ຂ ື້ນໄປ 

ການຍົກຂະໜາດກາງ 
 ສາມາດຍົກພາເລດ ແລະ ຈັດເກັບຢ ູ່ຊັື້ນວາງ ຂ ື້ນໄດ້

ສ ງສາມຊັື້ນ 

ລົດສໍາລັບທາງແຄບ 
 ທາງ 2.5 – 3 ແມັດ 

ການຍົກສ ງ 
 ສາມາດຍົກພາເລດ ແລະ ຈັດເກັບຢ ູ່ຊັື້ນວາງ ໄດ້ທີີ່

ຄວາມສ ງ ກວ່າ 5 ຊັື້ນ 

ລົດສໍາລັບທາງແຄບຫ າຍ 
 ທາງ 1.5 ແມັດ - 2.5 ແມັດ 
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ຕາຕະລາງ 10. ປະເພດລົດຍົກຍໍ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຍົກຍໍ 

 ລໍື້ຍົກແກູ່ 
Pallet 

Jack 

ລົດຍົກຍໍື້ແບຢູ່າງຕາມ 

Walkie Stacker 

ລົດຍົກຍໍທ່ວງນໍື້າໜກັ Narrow Aisle 
Reach Truck 

ຄວາມສາມາດ ດ້ວຍມ ື ໄຟຟ້າ ໄຟຟ້າຢູ່າງ
ດຽວ 

ດີເຊວ ແກສທໍາມະ
ຊາດ 

ໄຟຟ້າ ໄຟຟ້າຢູ່າງດີ 

ໃຊ້ພາຍນອກຢູ່າງດຽວ    x   x 

ໃຊ້ສໍາລັບພາຍໃນຢູ່າງດຽວ x X x   x  

ໃຊ້ພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ     x  x 

ຄວາມສາມາດຍກົສ ງ    x x x x 

ຄວາມສາດມາດຍົກປານກາງ   x x x x  

ຍົກຕໍີ່າຢູ່າງດຽວ x X      

ທາງກ້ວາງ x X x x x x x 

ທາງແຄບ x X x    x 

ທາງແຄບຫ າຍ x X      

ສະເລູ່ຍມ ນຄ່າ $500 $2,000 $30,000 $30,000 $25,000 $40,000 $60,000 

 

 ເຊັີ່ນດຽວກັບຄວາມກ້ວາງຂອງທາງ ແລະ ຄວາມສ ງໃນການຍົກ ການຕັດສິນໃຈແຕູ່ລະຄັື້ງ ຍັງຈະຕອ້ງ
ກວມເອົາອົງປະກອບຂອງຕົື້ນທ ນ. ໃນຂະນະທີີ່ການຊືື້ລົດຂົນຍົກທີີ່ໃຊ້ກັບທາງຍ່າງທີີ່ແຄບ ອາດເບິີ່ງຄືເປັນທາງ
ເລືອກທີີ່ດີທີີ່ສຸດ ເນືີ່ອງຈາກມີຢືດຍຸູ່ນຫ າຍທີີ່ສຸດ ແຕູ່ ຈົີ່ງຈືີ່ໄວ້ວ່າ ລາຄາຂອງລົດຂົນຍົກປະເພດນີື້ ແພງກວ່າ
ອຸປະກອນການຍົກຂະໜາດກາງເຖິງສອງເທົີ່າ ແລະ ແພງຫ າຍກວ່າລົດລາກຍົກດ້ວຍມື. ນອກຈາກນີື້, ການບໍາລຸງ
ຮັກສາ ທີີ່ຈໍາເປນັຍັງຊັບຊ້ອນ ແລະ ມີລາຄາແພງ.  

ພືື້ນທີີ່ການສັນຈອນ ຕ້ອງການ ເພືີ່ອການປະຕິບັດງານຂອງລົດຍົກຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ ເປັນສິີ່ງສໍາຄັນໃນ
ການວາງແຜນ ແລະ ການອອກແບບຂອງການປະຕິບັດງານ ຂອງສາງ. ລົດຍກົທັງໝົດມີລັດສະໝີວົງລ້ຽວສອງ
ດ້ານ: ໃນ ແລະ ນອກ. ລັດສະໝີວົງນອກ ວັດແທກໂດຍການແກ໋ງ ໂຄງລົດ ໄປຍັງຈຸດສະເພາະຂອງໂຄງດ້ານຫ ັງ. 
ວົງລັດສະໜີດ້ານນອກ ຫ ື ຈຸດໝຸນ ມັກຈະຢ ູ່ນອກກົງຂັບເຄືີ່ອນຂອງລົດ (ລໍື້ໜ້າ) 0.08 ເຖິງ 0.10 ແມັດ. ດັີ່ງນັື້ນ
, ອຸປະກອນຈ ີ່ງບໍີ່ສາມາດໝຸນໄດ້ພາຍໃນ ຮອບວົງຂອງມັນເອງ.  

 ໃນການຄິດໄລູ່ວົງລັດສະໝີສໍາລັບມ ມລ້ຽວຂວາແບບເຕັມໆ ດ້ວຍພາເລດ ໂດຍໃຊ້ 0.15 ແມັດ ສາໍລັບ
ໄລຍະຫ່າງການປະຕິບັດງານ ໃຫ້ປະຕິບັດດັີ່ງລຸູ່ມນີື້: 

1. ໃຊ້ລາຍລະອຽດຈາກຜ ້ຜະລິດ ມ ມລ້ຽວ (ລົດຍົກຍໍ)+ຄວາມຍາມຂອງພາເລັດ +ໄລະຍະຫ່າງ (0,15 
ແມັດ) = ລັດສະໝີວົງລ້ຽວຂວາເຕັມ ເປັນແມັດ. 

2. ຕົວຢູ່າງ: ລົດຍກົຍໍ ລ້ຽວຂວາ (2 ແມັດ) + ຄວາມຍາວຂອງ ພາເລັດ (1.2 ແມັດ) + ໄລຍະຫ່າງໃນ
ການເຮັດວຽກ (0.15 ແມັດ) = ລວມ (3.35 ແມັດ) 

ຮ ບ 17. ວົງລັດສະໝີມ ນລ້ຽວຂວາ 
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ອຸປະກອນທຸກອັນມີຄຸນສົມບັດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ.  ການຕດິຕໍີ່ໂຮງງານຜະລິດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕໍີ່ຢ ູ່
ເລືີ່ອຍໆ  ເພືີ່ອສະໜອງຂະໜາດທີີ່ແນູ່ນອນຂອງລົດ ທີີ່ທ່ານສົນໃຈ  ແລະ ເພືີ່ອລວບລວມຂໍື້ມ ນໂດຍລະອຽດເພີີ່ມ
ເຕີມກ່ຽວກັບວົງລັດສະໝີວົງລ້ຽວ. ໂດຍທົີ່ວໄປຜ ້ຈັດການຕ້ອງການແຜນສໍາລັບການຄິດໄລູ່ການວາງ ແລະ ການ
ຄິດໄລູ່ທາງສັນຈອນ ຂ້າມຜ່ານ, ໂດຍອີງຕາມລັດສະໝີວົງລ້ຽວ, ໂຄງຮ່າງຂອງລົດ ແລະ ຄວາມກ້ວາງ ແລະ ຄວາມ
ຍາວຂອງຫົວໜ່ວຍຂົນ. 

ດ້ານລຸູ່ມນີື້ ແມູ່ນລໍື້ແກູ່ພາເລັດ (pallet jacks), ລໍື້ຍົກແບບຍ່າງຕາມ (walkie stacker) ແລະ ລົດຍົກ 
ເຊິີ່ງໄດ້ອະທິບາຍເພີື້ມຕືີ່ມລາຍລະອຽດສະເພາະ. ສະແດງຂໍື້ດີ ແລະ ຂໍື້ເສຍ ແລະ ຕົວຢູ່າງຄວາມຕ້ອງການຄວາມ  
ກ້ວາງຂອງທາງຍ່າງ ສໍາລັບແຕູ່ລະປະເພດ.  

 

ລໍື້ແມູ່ແຮງຍກົແກູ່ ພາເລດ (Pallet Jacks) 
 ລໍື້ແມູ່ແຮງຍົກແກູ່ ພາເລດ ດ້ວຍມ ື ຫ ື ໄຟຟ້າ (ເບິີ່ງຮ ບ 18 ແລະ 19). ລໍື້ຍົກຕໍີ່າທີີ່ປະຕິບັດງານດ້ວຍຕົນ
ເອງ ມັກເອີື້ນວາ ລໍື້ແມູ່ແຮງຍົກແກູ່ ພາເລດ ຫ ື ແມູ່ແຮງພາເລດ ເປັນລໍື້ຍົກແບບເຕ້ຍ ມີຄວາມຍືດຍຸູ່ນ ເຊິີ່ງເປັນ
ເຄືີ່ອງຊວ່ຍແຮງທີີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບສາງ. ລໍື້ຍົກເຕ້ຍ ທັງແບບໃຊ້ດ້ວຍມື ແລະ ແບບໄຟຟ້າ ເຮັດວຽກຈາກຕໍີ່າ ແລະ 
ສາມາດຍົກຍໍດວ້ຍຕົວມັນເອງ ແລະ ພໍດີລະຫວ່າງແຜູ່ນດ້ານເທິງ ແລະ ລຸູ່ມຂອງພາເລດ ທັງສອງໜ້າ. ລໍື້ຍົກພາເລດ
ດ້ວຍມື ຈະເປັນຫ ັກ ເມືີ່ອໃດກໍີ່ຕາມທີີ່ມີການບັນທຸກ, ລະດັບ ແລະ ໄລຍະທາງ ແມນຂະໜາດນ້ອຍພໍທີີ່ຈະຍົກ ຫ ື 
ບໍີ່ຕ້ອງໃຊ້ລົດຍົກ. ສ້ອມ       (ກ້ວາງປະມານ 0.15 ແມັດ) ມາພ້ອມກັບ ການສະໄລໃນຕົວ ໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງ 
ແລະ ການເຂົື້າ ແລະ ອອກຈາກພາເລດໄດ້ງ່າຍ. ມັນເປັນອປຸະກອນທີີ່ໃຊ້ງານງ່າຍ ຊ ີ່ງຕ້ອງການຝ ກອົບຮົມພຽງເລັກ
ນ້ອຍ ກໍີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ທົີ່ວທັງສາງ ນັບແຕູ່ຈຸດລານຈອດລົດ ຫ ື ພາຍໃນຂອງປະເພດການບັນທຸກທຸກສະນິດ. 

 ມັນໃຫ້ຄວາມຄ່ອງແຄູ່ວ ແລະ ຄວາມຢືດຢຸູ່ນ ໃນການປະຕິບັດງານທີີ່ດີຫ າຍ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄ່າ
ບໍາລຸງຮັກສາທີີ່ຕໍີ່າກວ່າອຸປະກອນຂົນຍ້າຍພາເລັດອືີ່ນໆ. 
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ຮ ບ 18. ລໍື້ແມູ່ແຮງຍົກຍໍແບບໃຊ້ແຮງຄົນ 

 

 ລໍື້ແມູ່ແຮງຍົກພາເລດພະລັງງານໄຟຟ້າ (electric-powered pallet jack) ຫ  ື ເອີື້ນວ່າລົດຍົກເຕ້ຍ
ແບບຢູ່າງນໍາ (walkie low-lift truck) ເປັນການປະສົມລະຫວ່າງແມູ່ແຮງ ແລະ ແບັດເຕີຣີ ສະນິດສາກໄຟ້ຟ້າ
ໃນຕົວ (ເບິີ່ງຮ ງ 19) ທີຂັບເຄືີ່ອນອຸປະກອນຊະນິດນີື້. ແບັດເຕີຣີ ໃຫ້ພະລັງງານໃນການຍົກ ແລະ ພະລັງໃນການ
ເຄືີ່ອນຍ້າຍ. ຄວາມໄວ ແລະ ອາດສາມາດຮັບນໍື້າໜັກທີີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຕາມແຕູ່ລະລຸ້ນ. ຄວາມໄວສະເລູ່ຍສໍາລັບ
ອຸປະກອນສະນິດນີື້ ແມູ່ນ 6 ກິໂລແມັດ ຕໍີ່ ຊົີ່ວໂມງ. ອຸປະກອບສະນິດນີື້ ມີຫ າຍຂະໝາດທີີ່ແຕູ່ກຕາ່ງກັນ. ລໍື້ແມູ່
ແຮງຍກົແກູ່ພາເລດພະລງັໄຟຟາ້ ໄດຖ້ກືນາໍໃຊໃ້ນສະຖານະການທີີ່ຄກືນັກບັ ລໍື້ແມູ່ແຮງຍກົຍແໍບບໃຊມ້ ື ແຕູ່ສິີ່ງທີີ່
ແຕກຕ່າງພືື້ນຖານ ແມູ່ນສາມາດຍົກແກູ່ເຄືີ່ອງທີີ່ໜັກກວ່າ, ໄລຍະທາງທີີ່ຍາວກວ່າ ແລະ ໄວກວ່າ. ການໃຊລ້ໍື້ແມູ່
ແຮງຍົກຍໍພາເລດພະລັງໄຟຟ້າ, ຜ ູ່ປະຕິບັດສາມາດເຫັນ ກ້ານສ້ອມທັງໝົດຂອງລົດ (fork tips); ການໝ ນອອກ
ຂອງແບັດເຕຣີ ເພືີ່ອໃຫ້ງ່າຍ ແລະ ກວດສ້ອມແປງງ່າຍ. 

 

ຮ ບ 19. ລໍື້ແມູ່ແຮງຍົກແກູ່ພາເລດພະລັງໄຟຟ້າ 

ຕົວຢູ່າງ ຄວາມຕ້ອງການຄວາມກວ້າງຂອງທາງຍາ່ງ 

 ຂະໜາດປົກກະຕິທີຕ້ອງການຂອງມ ມໝ ນເບືື້ອງຂວາ ສໍາລັບ ລໍື້ແມູ່ແຮງຍົກແກູ່ພາເລດດ້ວຍມື ອັດຕາ
ຈາກ 1.5-2.1 ແມັດ ແລະ ສໍາລັບ ລໍື້ແມູ່ແຮງຍົກແກູ່ພາເລດພະລັງໄຟຟ້າ ຈາກ 2.0-2.5 ແມັດ. ລົດບັນທຸກ
ປະເພດເຫ ົີ່ານີື້ ແມູ່ນຈັດຢ ູ່ໃນປະເພດທີີ່ທາງຍ່າງທີີ່ແຄບຫ າຍ. ອີກເທືີ່ອນ ີ່ງ ຂະໜາດລົດເຫ ົີ່ານີື້ ທີີ່ຕ້ອງການ ຈະແຕກ
ຕ່າງກັນໄປ ຂ ື້ນກັບປະເພດຂອງລໍື້ຍົກແກູ່ທີີ່ໄດ້ເລືອກ; ມັນຈໍາເປັນຫ າຍທີີ່ຈະຕ້ອງກວດສອບຂະໜາດທີີ່ຕ້ອງການ
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ທັງ ໝົດ ກັບຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຂອງໂຮງງານຜະລິດ ຫ ື ວິສາວະກອນ ລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ຂະບວນການ
ຄັດເລືອກ.  

ລດົຍກົແບບຍາ່ງຕາມຫ ັງ (Walkie Stackers) 
ລົດຍົກແບບຍ່າງ ເປັນລົດວາງພາເລັດ ແບບຍາ ີ່ງຕາມ ພ້ອມເສົາສໍາລັບການຍົກພາເລດ ໄປຍັງຄວາມສ ງ

ກວ່າ 4.5 ແມັດ, ພວກມັນຖືກໃຊ້ ເມືີ່ອຄວາມສ ງທີີ່ຍົກ ບໍີ່ເກີນ 4.5 ແລະ ບໍີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ລົດຂະໜາດໃຫຍ່ 
ແລະ ລາຄາແພງ, ໃຊ້ໃນອາຄານທີີ່ມີພືື້ນຊີມັງ ແຕູ່ສາມາດສັີ່ງກັບລໍື້ທີີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ທີີ່ສາມາດປະຕິບັດງານຢ ູ່ພືື້ນບໍີ່ລຽບ
ພຽງໄດ້.   

ລົດຍົກແບບຍາ ີ່ງ ສອງປະເພດທີີ່ໃຊ້ທົີ່ວໄປ ຄື: ລຸ້ນມີຂາຄາບ (walkie straddle stacker) ແລະ ລຸ້ນ
ເອືື້ອມຫາ (walkie reach stacker) ເຊິີ່ງໃຊ້ພະລັງງານແບັດເຕີຣີໄຟຟ້າ.    

ບໍີ່ຄືກັບລດົຍົກອືີ່ນ, ລົດຍົກເດີນຕາມwalkie straddle stacker ແລະ ລົດບົກແບບເອືື້ອມ walkie 
reach stacker ຈະເຮັດວຽກຢ ູ່ທາງຍາງທີີ່ແຄບ. ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມປະຫຍັດຂອງລົດຍົກປະເພດນີື້ ສະແດງໃຫ້
ເຫັນໃນການໃຊ້ງານຕົວຈິງເປັນເວລາຫ າຍປີ ພາຍໃຕ້ເງືີ່ອນໄຂຕ່າງໆ. 

ລົດຍກົຍາ່ງຕາມແບບມຂີາຄາບ  (WALKIE STRADDLE STACKER) 
 

  

ລົດຍົກລຸ້ນຄາບ Walkie straddle stackers ໃຊ້ຂາຄາບ ເພືີ່ອກະຈາຍນໍື້າໜັກການບັນທຸກ. ຂາຊວ່ຍໃຫ້ລດົບັນທຸກ
ຄາບພາເລັດ, ເປັນລົດບັນທຸກທີີ່ດີທີີ່ໃຊ້ໃນການວາງພືື້ນ ເນືີ່ອງຈາກຂາຄາບສາມາດວາງພາເລັດໄດ້ໃກ້ຂ ື້ນ (ເບິີ່ງ ຮ ບ 
20). ເມືີ່ອໃຊຮ້່ວມກັບການຈັດວາງພາເລດ, ສິີ່ງສໍາຄັນແມູ່ນ ຕ້ອງອອກແບບຊັື້ນວາງ ໃຫ້ມີພືື້ນທີີ່ພຽງພໍເພືີ່ອໃຫ້
ສາມາດວາງຂາຄາບທີີ່ກວ້າງ ເມືີ່ອຂົນພາເລັດເຂົື້າ ແລະ ອອກ ຈາກຊັື້ນວາງ. ຄວາມສ ງໃນການຍົກເລີື້ມຕົື້ນ ຢ ູ່ທີີ່ 
2.6 ແມັດ ແລະ ສ ງເຖິງ 4.8 ແມັດ. 
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ລດົຍກົ ຍາ່ງຕາມ ລຸນ້ເອືື້ອມຍກົຍ ໍ(walkie reach stacker)   
 

ລົດຍົກລຸ້ນເອືື້ອມເພືີ່ອຍົກຍ ໍ ແມູ່ນການປູ່ຽນແປງ ຈາກລົດຍົກລຸນ້ນັີ່ງມັນມີຄວາມຄ່ອງຕົວຫ າຍກວ່າລົດ
ຍົກມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດປະຕິບັດງານໃນພືື້ນທີີ່ຂະໜາດນ້ອຍ. ສໍາລັບການໃຊ້ງານທີີ່ຕ້ອງການ
ຄວາມຄ່ອງຕົວຂ ື້ນ ເນືີ່ອງຈາກຂະໜາດຂອງການຂົນ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍທີີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນສະຖານທີີ່. ລົດ
ຍົກຍ່າງຕາມຊະນິດເອືື້ອມຫາ ອາດຈະເໝາະສົມກວ່າສໍາລັບສະຖານທີີ່ທີີ່ຕອ້ງການ. ລົດຍົກມີກົນໄກການເອືື້ອມລັກ
ຊະນະຄືກັບມີດຕັດ ທີີ່ເຄືີ່ອນຍ້າຍສ້ອມ ໄປດ້ານໜ້າເຂົື້າໄປໃນສິີ່ງທີີ່ຈະຂົນ (ເບິີ່ງຮ ບ 21) ຄວາມສ ງໃນການຍົກ
ເລີີ່ມຕົື້ນທີີ່ 2.5 ແມັດ ແລະ ສາມາດຍົກສ ງຮອດ 4.54 ແມດັ.  

ຮ ບ 21 ລົດຍົກຍ່າງຕາມ ລຸ້ນເອືື້ອມຫາ 

  

ຕວົຢູ່າງຄວາມຕອ້ງການຄວາມກວ້າງຂອງທາງຍາ່ງ 

 ໃນການລ້ຽວມ ມ 90ອົງສາ ໃນທາງຍ່າງ, ໂດຍພາເລດ 1.22 X 1.02 ແມັດ ສໍາລັບລົດຍົກຍ່າງຕາມລຸນຂາ
ຄາບແບບມາດຕະຖານ ຫ  ືລົດຍົກຍ່າງຕາມລຸ້ມເອືື້ອມຫາໄດ້, ຂະໜາດມ ມລ້ຽວຂົວແມູ່ນ 2.25 ແມັດ. ຖາ້ທ່ານ
ເພີື້ມໄລຍະຫ່າງ 0.15 ແມັດ ໃນການດໍາເນີນງານ, ຄວາມຕອ້ງການຄວາມກ້ວາງຂອງທາງ ເລີື້ມຕົື້ນຢ ູ່ 2.5 ແມັດ. 
ສິີ່ງນີື້ຖືວ່າມ ມລ້ຽງ 90ອົງສາ ພາຍໃນທາງຍ່າງທີີ່ມີເຄືີ່ອງຂົນ.  

 

ລດົຍກົ ທ່ວງດນຸນໍື້າໜກັ (Counterbalance Lift Trucks) 
 ຕາມຊືີ່ທີີ່ໄດ້ກ່າວຂ້າງເທິງ, ລົດຍົກ ທ່ວງດຸນນໍື້າໜັກ ໃຊ້ເຄືີ່ອງທ່ວງຄວາມສົມດຸນຢ ູ່ໃກ້ກັບດ້ານຫ ັງຂອງລົດ 
ເພືີ່ອຮັກສາຄວາມສະຖຽນ ໃນການຍົກທີີ່ກໍາລັງຍົກຍໍ ໄປຍັງພືື້ນທີີ່ຈັດເກັບ ແລະ ຍົກອອກຄືນ. ລົດຍົກແບບທ່ວງ
ດຸນນໍື້າໜັກ ສາມາດຂັບເຄືີ່ອນໂດຍເຄືີ່ອງຈັກໃຊ້ແກສ, ນໍື້າມັນດີເຊວ, ຫ ື ແກສປີໂຕ ລຽມ ຫ  ື ດ້ວຍແບດເຕີລ.ີ  
ດ້ວຍຄວາມອາດສາມາດຍົກ 1.360 ເຖິງ 2.721 ກິໂລກ ມ ແລະ ສາມາດຈອດໄດ້ທຸກສະພາບການ ບໍີ່ວ່າຈະຈອດ
ຢ ູ່ທາງແຍກ, ຈອດຢ ູ່ຈຸດຍົກເຄືີ່ອງຂ ື້ນລົງ. ລົດຍົກ ທ່ວງດຸນນໍື້າໜັກ ມີເສົາກະດ໋ອງທີີ່ກ້ວາງຍ ດຕິດ ເພືີ່ອຮອງຮັບ
ການຂົນທຸກປະເພດ (ເບິີ່ງຮ ບ 22). ປັດຈຸບັນລົດຍົກ ທ່ວງດຸນນໍື້າໜັກ ສ່ວນໃຫຍ່ ຮອງຮັບການຄວບຄຸມຕາມຫ ັກ
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ສະລິລະຂອງຄົນຂັບ ແລະ ເຂົື້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາໄດ້ງ່າຍ. ນອກຈາກນີື້ ລົດບາງລຸ້ນ ມີຫ້ອງໂດຍສານສໍາລັບຄົນ
ຂັບເຕັມຮ ບແບບ. ລົດຍົກທ່ວງດຸນນໍື້າ  ໜັກ ເປັນອຸປະກອນທີີ່ມີຄວາມຍືດຍຸູ່ນສ ງ  ຖືເປັນກະດ ກສັນຫ ັງ 

 ຂອງ ອຸດສາຫະກໍາສາງສິນຄ້າ.  

 

 

ຂັື້ນໄດແບບມລີໍື້ Rolling Warehouse Ladders 
 ຄັນໄດມີລໍື້ຍ  ້ໃຫ້ຄວາມໝັື້ນທຽ່ງ, ແລະ ເຄືີ່ອນຍ້າຍໄປມາໄດ້ ເພືີ່ອການບໍາລຸງຮັກສາ, ການຈັດເກັບ ແລະ 
ການເລືອກຕາມການສັີ່ງ ແລະ ສໍາລັບວຽກອືີ່ນໆຂອງສາງ ແລະ ພືື້ນທີີ່ທີີ່ບໍີ່ໄດ້ໃຊ້ງານ. ອຸປະກອນນີື້ມີ
ຄຸນສົມບັດເຊັີ່ນ ເປັນຕົວປັບລະດັບພືື້ນໄດ້ ແລະ ຂັື້ນໃດ ປ້ອງກັນການມືີ່ນ (ເບິີ່ງຮ ບ 24). ຂະໜາດຂອງຄັນໃດມີ
ລໍື້ຍ ້ ສາມາດມແີຕູ່ລຸ້ນ ສອງຂັື້ນ ຈົນຮອດ 15 ຂັື້ນ ແລະ ຄວາມສ ງລວມ 0.508 ເຖິງ 4.8 ແມັດ. ຄນຸສົມບັດສໍາ
ຄັນເພີື້ມ ໄດ້ແກູ່-  

 ດອກຍາງກັນໝືີ່ນ: ພ ື້ນຜິວນີື້ມີຄວາມຕ້ານທານການໝືີ່ນ ແລະ ຄວາມສະບາຍສ ງສຸດ ເມືີ່ອກໍາລັງນັີ່ງ ຫ  ື
ຄຸກເຂົື້າຢ ູ່ຂັື້ນໃດ. 

 ລະບົບລ໋ອກຂັື້ນໃດ:  ການລ໋ອກຂັື້ນໃດ ເພີື້ມເຕີມ ໃນບອ່ນທີີ່ຄົນກ້າວຂ ື້ນ. ການລ໋ອກຄັນໃດເພີື້ມເຕີມ 
ແມູ່ນມາດຕະຖານໃນທຸກໆລຸ້ນ. 

 ໂຄງສ້າງທໍີ່ຂະໜາດເສັື້ນຜ່າສ ນກາງ 11/16 ນິື້ວ ໜັກ: ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ຮ້າຍແຮງ, ໂຄງສ້າງທໍີ່ໃຫ້
ຄວາມແຂງແຮງ, ທົນທານ ແລະ ໃຊ້ງານຍາວນານ.  

 ເຄືອບສີຝຸູ່ນທີີ່ທົນທານ: ພືື້ນຜິວປະເພດນີື້ ອົບດ້ວຍສີ ເຊັີ່ນ: ສີເທົີ່າອຸດສາຫະກໍາ ຫ ື ສີເຫ ືອງ ເພືີ່ອຄວາມ
ປອດໄພ. 

 ຜິວເຄືອບເພືີ່ອປ້ອງກັນຮອຍຂ ດຂີດ, ເຊິີ່ງໃຫ້ຄວາມທົນທານ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ. 
 ນອກຈາກນັື້ນ ຂັື້ນໃດສາງ ຍັງມີໃຫ້ເລືອກ ທງັແບບເຫ ັກ ຫ ື ອະລ ມີນຽມ. ນອກຈາກນີື້ຍັງມີຄວາມລາດ

ຊັນຂອງຂັື້ນໃດ ຫ າຍອົງສາ (40-56ອົງສາ) ເພືີ່ອໃຫ້ຂ ື້ນລົງໄດ້ງ່າຍທີີ່ຮ ຈ້ັກກັນທົີ່ວໄປວ່າຂັື້ນໃດທາງຂ ື້ນສາງ. 
ເຫດຜົນໜ ີ່ງທີີ່ຕ້ອງໃຊ້ຂັື້ນນໃດເຫ ົີ່ານີື້ຄື ຂັື້ນໃດມີຄວາມຮ ້ສ ກຂອງຄັນໄດເຮືອນ, ສະນັື້ນ ຄົນງານຮ ສ້ ກ
ສະບາຍ ແລະ ຮ ້ສ ກປອດໄພ ໃນການປີນຂ ື້ນລົງ. 
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ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກບາງຢູ່າງ ສາມາດໃຊ້ລະບົບຊັື້ນວາງ ຫ ື ລະບບົຖັງ ທີມີປະສິດທິພາບໄດ້ ໂດຍ
ໃຊ້ພຽງຂັື້ນໄດມີລໍື້ ຂອງສາງ. ຖ້າຂະໜາດຂອງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫ  ື ຄ່າໃຊຈ້່າຍຂອງອຸປະກອນການ
ຂົນຖ່າຍາງຊະນິດ ເປັນຂໍື້ຈໍາກັດ ແລະ ສາງບໍີ່ສາມາດຮອງຮັບອຸປະກອນຍົກຍໍພາເລດໃດກໍີ່ໄດ້ ສໍາລັບກິດຈະກໍາການ
ຈັດມ້ຽນ ແລະ ການດືງຄືນ, ຂັື້ນໃດ (ເບິີ່ງຮ ບ 24) ອາດພຽງພໍສໍາລັບການຈັດເກັບຕົວຈິງ ແລະ ການສິີ່ງຂອງຂະ 
ໜາດນ້ອຍ.  

ຮ ບ 24. ຂັື້ນໄດມີລໍື້ 

 

 

 

ຂັື້ນໃດເລືີ່ອນ ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບ ຄວາມຈໍາເປັນການເກັບຮັກສາທີີ່ຈໍາເປັນ; ຜ ້ບໍລິຫານ ອາດຕ້ອງການເພືີ່ອ
ຮັກສາຂັື້ນໃດເລືີ່ອນໄວ້ໃນສາງ ເພືີ່ອເສີມຄວາມຈໍາເປັນ ໃນແຕູ່ລະວັນ. ນອກຈາກນີື້ ຍັງມີປະໂຫຍດເປັນການສໍາ
ຮອງໄວ້ ຖ້າອຸປະກອນການຂົນຖ່າຍວັດຖຸ ຫາກບໍີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້. 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 4 (ຮ ບແຕມ້ຕົວຢູ່າງສາໍລບັສາງ) 
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