3) Telescopic Vs. Labor
ข้ อได้ เปรียบ (Advantage) และความแตกต่ างของการใช้ สายพาน Telescopic
Conveyor กับวิธีขนถ่ ายโดยใช้ คนแบบดั้งเดิม (Conventional Method)
การใช้ Telescopic Conveyor ขนถ่ายมีขอ้ ได้เปรี ยบ(Advantage)ดังนี้
1. Reduces Loading/Unloading Time: ประหยัดเวลาในการขนถ่ายLoading/Unloading เนื่องจากปลาย
สายพานของระบบสายพานลาเลียงแบบยืด-หดสามารถยืด(Extend)และหด(Retract)ถึงหัวและท้ายของตู้
Container และสามารถยกปลายของสายพานขึ้น-ลงได้ดงั นั้นจึงลดเวลาการเดินกลับ ไป-มา (Back and
Forth)ของคนงานและลดเวลาและพลังงานในการใช้แรงยกของขึ้น-ลง
2. Reduces Risk of Workplace Injury to Operation: การทางานแบบใช้แรงงานยกของLoad /Unload
จาเป็ นต้องใช้เครื่ องจักรอย่างอื่นมาช่วยในการทางาน เช่น ต้องใช้รถ Forklift วิง่ ไปมาในโรงงานเพื่อรับและ
ส่ งของตลอดจนวิง่ เข้า-ออกในตู้ Container จึงมีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุท้ งั กับคนหรื อกับสิ นค้าในระหว่าง
ปฏิบตั ิงานได้สูง ดังนั้นการใช้คนงานเพียง 2 คนปฏิบตั ิงาน ที่หวั และท้ายของ Conveyorจึงช่วยลดความ
สู ญเสี ยจากอุบตั ิเหตุได้มาก

อุบัติเหตุจากการทางานระหว่ างคนและForklift เกิดขึน้ ได้

3. Reduces the Use of Manpower การปฏิบตั ิงานLoad/Unload ในตู้ 40 กฎ Containerใช้คนงานที่เพียง 2
คน ที่หวั 1คนและท้ายของConveyorอีก1คน ก็เพียงพอที่ทางานได้ สามารถทดแทนการทางานแบบเดิมที่อาจ
ต้องใช้คนทางานถึง 6คน และคนขับ Forklift อีก 1 คน นอกจากนี้ไม่จาเป็ นต้องใช้คนงานที่มีทกั ษะสู งก็
ทางานได้เป็ นการตอบโจทย์เรื่ องการขาดแคลนแรงงานที่มีทกั ษะที่ค่าจ้างสู งขึ้นทุกปี ได้เป็ นอย่างดี

ลดคนจาก 6 คนเหลือ 2 คน
4. Reduces Risk of Damage to Product:การใช้คนยกของเป็ นระยะทางไกลๆนานๆ ย่อมเกิดความเมื่อยล้า
(Fatigue) ดังนั้นการยกและวางสิ นค้าอาจจะเปลี่ยนเป็ นการทุ่มและโยนสิ นค้าทาให้สินค้าเสี ยหายได้ เพราะ
ไม่ใช่คนงานทุกคนจะมีจิตสานึกที่ดีในการทางาน ถ้าใช้ Telescopic Conveyor ช่วยอานวยความสะดวกส่ ง
สิ นค้าถึงที่จดั วางสิ นค้าได้เลย คนงานก็สามารถยกและวางสิ นค้าเข้าที่เข้าตาแหน่งโดยใช้แรงแค่เพียง
เล็กน้อย ก็วางสิ นค้าได้ในตาแหน่งที่ตอ้ งการสิ นค้าก็จะไม่เสี ยหายเสี ยหาย

สิ นค้ าเสี ยหายหากวางไม่ ระมัดระวัง

5.Reduces Down Time:บางครั้งการปฏิบตั ิงานLoad/Unloadสิ นค้า ในตู้ 40กฏContainerต้องใช้คนงาน
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับรถ Forklift ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานต้องเสี ยเวลาในการรอคอยให้รถ Forklift ยกของมาให้
ระหว่างนี้คนก็จะว่างงาน(ช่วงนี้จะเสี ยเวลาคอยนานมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่วา่ Forklift จะเสร็ จงาน
เมื่อไหร่ ) หรื อหนักกว่านั้นหากรถ Forklift เสี ยหรื อคนขับป่ วยคนงานทั้งหมดเป็ นอันหยุดงานทันทีทาให้
โอกาสเกิด Down Time ได้สูงขณะที่ Telescopic Conveyor เป็ นเครื่ องจักรที่ทางานด้วยความน่าเชื่ อถือสู ง
(High Reliability)คนที่เกี่ยวข้องกับการทางานมีนอ้ ยดังนั้นจึงสามารถลดDown Time ไปได้

Forklift ทางาน....แต่ คนงาน...

คนงาน....นั่งรอ..

6. Reduce Dead Space: การจัดเรี ยงสิ นค้าโดยใช้ Telescopic Conveyorอานวยความสะดวกในการ
Load/Unloadสิ นค้านั้นสามารถยกเลิกการใช้ Pallet ได้ส่งผลให้เกิดการประหยัดไม่ตอ้ งใช้งานรถ Forklift
และมีที่วา่ งสาหรับบรรทุกสิ นค้าได้มากขึ้น 8%-10% ซึ่ งหมายถึงเงินที่เพิ่มขึ้นนัน่ เอง
7. Reduces Shipping Cost: การใช้ Telescopic ConveyorอานวยความสะดวกในการLoad/Unloadสิ นค้านั้น
สามารถลด Shipping Cost ได้ดงั นี้
Ø ลดค่าลงทุนซื้ อ/เช่ารถ Forklift, ไม่ตอ้ งมีคนขับ Forklift ไม่ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง (Associated Cost)
กับ Forklift เช่นค่าเชื้อเพลิง ค่าบารุ งรักษา
Ø ลดจานวนคนทางานจาก 6 คนเหลือ 2คน ลดค่าทางานล่วงเวลา เงินสมทบประกันสังคม และสวัสดิการ
อื่นๆ
Ø ใช้เวลาในการทางานน้อยลง เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ทางานได้มากขึ้นขณะที่ใช้เวลาเท่าเดิม
Ø ยกเลิกการใช้ Pallet ได้ส่งผลให้มีที่วา่ งสาหรับบรรทุกสิ นค้าได้มากขึ้น8%-10% ซึ่ งหมายถึงเงินที่เพิ่มขึ้น
นัน่ เอง
8. Improve Ergonomic Working Condition: เป็ นการปรับปรุ งและส่ งเสริ มวิธีการทางานที่ดีและ
เหมาะสมแก่คนงาน โดยการทางานด้วยท่าทางที่ถูกต้องช่วยลดความเมื่อยล้า (Fatigue) และลดการปวดหลัง
จะช่วยให้คนงานทางานได้มากขึ้นในระยะเวลาที่เท่ากัน

อย่างนี.้ ..ต้ องลาออก..

9. Increases Safety, Efficiency and Productivity: โดยรวมแล้วการใช้ Telescopic Conveyor อานวยความ
สะดวกในการLoad/Unloadสิ นค้านั้นสามารถเพิ่มความปลอดภัย เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และเพิ่มผลผลิตในการ
ทางานขณะเดียวกันก็จะลด ค่าใช้จ่ายโดยรวมของShipping Cost ได้ดงั ที่กล่าวข้างต้น

