
4) ศึกษาระบบสายพานล าเลยีงยืด-หด 

กรณศึีกษาการเพิม่ผลผลติและลดค่าใช้จ่ายระหว่างการท างานแบบดั้งเดิมและการใช้ Telescopic 

Conveyorอ านวยความสะดวกในการ Load/Unloadสินค้าในตู้ 40 ฟุต คอนเทนเนอร์ 

 การท างานแบบดั้งเดิมคือการใชค้นงานประมาณ 6 คนยนืหนา้กระดานเรียงแถวหรือ

ตามแต่สภาพหนา้งาน รับและส่งสินคา้ต่อเน่ืองกนัเป็นทอดๆตลอดความยาวของสินคา้

ในตู ้40 ฟุต คอนเทนเนอร์ และมีคนขบั Forklift อีก1คน (กรณี Load) ท าหนา้ท่ีน าสินคา้

มายงัจุดรับ-ส่งซ่ึงตอ้งท างานร่วมกนัตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การใช ้Telescopic Conveyor อ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน ใชค้นงานเพียง 2 

คน ท่ีหวั 1 คนและทา้ยของ Conveyor อีก 1 คนและคนขบั Forklift อีก1คนท าหนา้ท่ีน า

สินคา้มายงัจุดส่ง(กรณี Load สินคา้เขา้ตู)้และน าสินคา้ไปเกบ็ (กรณี Load สินคา้ออกตู)้

ซ่ึงท างานร่วมกนัเป็นบางเวลาเท่านั้น 

 

 

 



กรณศึีกษาการขนของเข้าในตู้ 40 ฟุต คอนเทนเนอร์ 

เป็นการยากท่ีจะบอกอยา่งแม่นย  าวา่ระบบล าเลียง Telescopic Conveyor นั้นมีอตัราการ

ขนถ่ายเท่าใดเพราะมีปัจจยัท่ีตอ้งพิจราณาหลายขอ้ เช่น ระยะทาง ขนาด น ้าหนกั และการ

จดัเรียงสินคา้ ท่ีแตกต่างกนั แต่เพื่อใหพ้อมองเห็นภาพไดช้ดัข้ึน Conveyor Guide Co.Ltd.จะ

ขอเปรียบเทียบการขนถ่ายวสัดุ (Unit Load) ระหวา่งการใชค้นแบบดัง่เดิม (Conventional 

Manpower Handling) กบัการใช ้Telescopic Conveyor ในการล าเลียงวสัดุเพื่อเขา้ หรือออก

จากตู ้Container กนัครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาด น า้หนัก และการจัดเรียงสินค้า ทีแ่ตกต่างกนั 

ข้อมูลจ าเพาะตู้ 40 ฟุต คอนเทนเนอร์ 

 Interior Measurement of Container LxWxH (12.03x2.35x2.38) Meter 

 Volume of Cargo inside container 61.6 Cu.M. 

 Size of Package 85x65x35 Cm. Weight 47 Kg.(Home Pro’s product) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Total of Package Inside Container = 318 Packages 

 Speed of Telescopic Conveyor= 0.3 M. /Sec. or 30 M. /Min. 

ล าเลียงสินคา้เขา้-ออกจากตู ้Container ขนาด 40 ft. โดยใช ้Telescopic Belt Conveyor 

 

 

 

 

โจทย ์ใช ้Telescopic Belt Conveyor ล าเลียงกล่อง ขนาด 85x65x35 Cm. Weight 47 Kg.

เขา้-ออกจากตู ้ระยะวางกล่องห่างกนัประมาณ 3 เมตร (สมมุติใชเ้วลา 10 วนิาทีสามารถยกกล่อง

ข้ึน-ลง Conveyorได ้1 กล่อง)  Conveyor จะสามารถขนถ่ายไดป้ระมาณ 600 กล่อง/ชัว่โมง หาก

ส าเลียงกล่องเขา้-ออกจากตู ้Container ขนาด 40 ft. ซ่ึงจะบรรจุกล่องขนาดดงักล่าวไดป้ระมาณ 

318 กล่องดงันั้นเท่ากบัวา่การล าเลียงกล่องเขา้-ออกจากตูน้ั้นใชเ้วลาประมาณ 32 นาทีเท่านั้น

โดยใชค้นงานเพียงแค่สอง(2)คนเท่านั้น แต่ในการปฏิบติัจริงคงตอ้งเผือ่เสียเวลาเลก็นอ้ยส าหรับ

การปรับแขน Conveyor เขา้-ออก เพื่อการจดัเรียงกล่องใหเ้ขา้ท่ีเป็นระเบียบ เผือ่คนงานเหน่ือยอู้

งานอีก คิดง่ายๆ 18 นาที ดงันั้นการขนของเขา้-ออก ตู ้จะใชเ้วลาประมาณ 50 นาที 



  ถ้าท างานในตู้ถัดๆไป คนงานต้องเกดิความเมือ่ยล้า ท าให้ประสิทธิภาพลดลง ดังน้ันเวลา

เฉลีย่ต่อการเอาสินค้า เข้า-ออกจากตู้เท่ากบั 1 ช่ัวโมง 

 

 

 

ล าเลียงสินคา้ออกจากตู ้Container ขนาด 40 ฟุตโดยใชแ้รงงานคน 

หมายเหตุ. 

 1.การเกบ็ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีหนา้งานของท่านจะไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและตรงกบั

ขอ้เทจ็จริงท่ีสุด โปรดใชข้อ้มูลของท่านในการพิจารณาตดัสินใจ 

 2.ตวัอยา่งท่ีแสดงน้ีเป็นแค่สมมุติฐานในการจ าลองการท างานแบบหน่ึงเท่านั้นเอง โปรด

ใชข้อ้มูลของท่านในการพิจารณาตดัสินใจ 

สมมุติการท างานแบบดั้งเดิมคือการใชค้นงานประมาณ 6 คนยนืหนา้กระดานเรียงแถว รับ

และส่งสินคา้ต่อเน่ืองกนัตลอดความยาวของตู ้40 ฟุต คอนเทนเนอร์ 

ข้อมูลจ าเพาะการเดินท างานของคน 

 มาตรฐานความเร็วการเดินเท่ากบั 4.38 Km/Hr.และ 0.7 M./กา้ว 

 กรณีศึกษาน้ี คนตอ้งยกของหนกั 47 กก. ปรับความเร็วลดลง 60% เหลือเท่ากบั1.752 

Km./Hr. 0.30M./กา้ว 

 ระยะทางเดินเขา้ตูเ้ฉล่ียใกล-้ไกลเท่ากบั 6 เมตร(คร่ึงหนึงของความยาวตู ้ 40 ฟุต) เพื่อ 

ยก-วางกล่อง 1 กล่อง 

 ล าเลียงกล่องออกเตม็ตู ้318 กล่อง ใชเ้วลา 60x1908/1752=65 นาที 

 เสียเวลาส่งกล่องระหวา่งคนๆละ 2 วนิาทีรวม 318x2x6วนิาที= 64 นาที 



 การจดัเรียงกล่องใหเ้ขา้ท่ีสูง-ต ่าใหเ้ป็นระเบียบอีก318x3วนิาที= 16 นาที 

 คนงานเหน่ือยอูง้าน คิดง่ายๆเผือ่อีก 20 นาที 

 รวมเวลาท่ีใชท้ั้งส้ิน 165 นาทีหรือ 2ชัว่โมง 45 นาที 

                 ถา้ท างานในตูถ้ดัๆไป คนงานตอ้งเกิดความเม่ือยลา้ ท าใหป้ระสิทธิภาพชา้ลง ดงันั้น

เวลาเฉล่ียต่อการเอาออกจากตูเ้ท่ากบั 3 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

ล าเลยีงสินค้าเข้าตู้ Container ขนาด 40 ฟุตโดยใช้แรงงานคน 

 อาจจะใชเ้วลาเฉล่ียมากกวา่ขนสินคา้ออกจากตูเ้พราะอาจจะตอ้งท างานร่วมกบัรถ 

Forklift และตอ้งเสียเวลาเก่ียวกบัการจดัเรียงสินคา้ใหเ้ป็นระเบียบมากกวา่ออกตู ้ดงันั้น

ประมาณการเวลาเฉล่ียต่อการเอาออกจากตูเ้ท่ากบั 3 ชัว่โมง 15 นาที 

 

 

 

 

 



6.ตารางสรุปเปรียบเทยีบการท างานระหว่างใช้แรงคนกบัใช้ Telescopic Conveyor ต่อ หน่ึงตู้ 

40 ฟุต คอนเทนเนอร์ 

Summary Time and Labor Coparison Between Using Manpower and Telescopic Conveyor 

 

Conveying Type 

Unload Cargo out of  40 foot 

Container 

Load Cargo into 40 foot Container 

Time(Minute) Manpower(No.)  Time(Minute)  Manpower(No.)

Use Manpower 180 6 195 7 

Use Telescopic 

Conveyor 

60 2 60 2 

Different 120 4 135 5 

 

 Unload Cargo out of 40 foot Container ประหยดัเวลาได ้2 ชัว่โมง ลดแรงงานคนได ้4 คน 

ประหยดัเงินได ้70x120x4/60= 560 บาทต่อตู ้(สมมุติค่าแรงเฉล่ียเท่ากบั 70 บาท ต่อ ชัว่โมง) 

Load Cargo into 40 foot Container ประหยดัเวลาได ้2 ชัว่โมง 15 นาที ลดแรงงานคนได ้5 

คนประหยดัเงินได ้70x135x5/60= 787 บาทต่อตู(้สมมุติค่าแรงเฉล่ียเท่ากบั 70 บาท ต่อ ชัว่โมง) 

 

 

 

 



 

 

 

 

ขั้นตอนการท างานหลายขั้นตอนท าให้งานช้า 

7.อปุกรณ์หลกัทีใ่ช้ใน Telescopic Conveyor 

 ระบบสายพานล าเลียงแบบยดื – หดของบริษทัคอนเวเยอร์ไกดจ์  ากดัใชอุ้ปกรณ์และ

ช้ินส่วนต่างๆท่ีมีคุณภาพดี โดยใชเ้ลือก Brand จากฝ่ังประเทศทางยโุรปเป็นหลกั เช่น 
 

Motor : SEW Germany Brand 

Belt : Seigling Forbo Germany Brand 

Electric Element : Schneider France Brand 

จึงเช่ือมัน่ไดว้า่ระบบจะไม่งอแง เมาคา้ง หมดแรง อ่อนลา้ (เหมือนคนท างาน) อยา่ง

แน่นอน หากท่านใดสนใจหรือมีขอ้แนะน าสามารถติดต่อ คอนเวเยอร์ไกด ์ไดต้ลอดเวลาครับท่ี 

 

info@conveyorguide.co.th 


