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หยุด!!!!...รู้จกั...ทกักนัก่อน 
จากใจของทมีงาน 

 2 คนที่ฟังแล้วท่านไม่อยากตั้งค าถามมากคือเจ้านายกับพระพุทธองค์ แต่เมื่อเราบอก
ท่านว่า เรามีของดีมาฝาก ถ้าค าถามหลายหลากเกิดขึ้นกับท่านก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะ
เรายังเป็นคนแปลกหน้าของกันและกัน ดังนั้นมาท าความรู้จักทักทายท าความคุ้นเคย

กันก่อนนะครับ 
แกนหลักของทีมงานเป็นวิศวกรซึ่งจบมาจากหลายสถาบันเช่น จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ทีมงานมีเบื้องหลังและประสบการณ์การท างานด้านระบบสายพาน
ล าเลียงทั้งระบบสายพานล าเลียงทั้งขนาดใหญ่(Heavy Duty)ที่และขนาดเบา(Light Duty)  
วิศวกรอาวุโส 2 คนแรกมีประสบการณ์หลายปีในการออกแบบ ติดตั้ง และบ ารุงรักษาระบบ
สายพานล าเลียง(Conventional Belt Conveyor) ทั้งขนาดใหญ่(Heavy Duty)ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมหนักเช่น โรงปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้า โรงกระดาษหรือเปรโตเคมีคอล และ
อุตสาหกรรมขนาดเบา(Light Duty) เช่นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์และอุตสาหกรรมเบาท่ัวไป สามารถแบ่งปันเร่ืองราวเกือบทุกประเภทของสายพาน
ล าเลียง ทั้งการออกแบบ การเลือกใช้ การซ่อมแซม การ Modify การบ ารุงรักษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องสายพานยางด า(Rubber Belt)ที่หาผู้รู้เรื่องมีไม่มากนัก หาค าตอบที่ไหน
ไม่ได้ลองถามเราดู ตอบทั้งหมด ครบเครื่อง เรื่องสายพานตัวจริง  

ส่วนวิศวกรอาวุโสรองอีก 2 คนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบ ผลิตและการ
เลือกใช้สายพานขนาดเบาให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานของท่าน ทั้งสายพานพลาสติก
(Plastic Belt) ประเภทโมดูลาร์ (Modular)และท็อปเชน(Top Chain) ตลอดจนสายพาน PVC 
ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าทีมงานสามารถตอบค าถามและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสายพานล าเลียงได้
เกือบทุกประเภท ด้วยค าตอบที่ถูกต้องมีหลักการมีท่ีไปมีที่มาแน่นอน 

เมื่อรู้จักกันแบบเบาบางแล้ว คงไว้ใจเราเพ่ิมข้ึนได้นิดหนึ่ง ก็ใช้งานเราให้เกิดประโยชน์
ได้เลย อย่าพ่ึงพลิกไปอ่านหน้าอ่ืน ให้เร่ิมต้นดูปัญหาของท่านก่อน ถามเรามา เอาค าตอบ
ไปแก้ปัญหาแล้วค่อยกลับมาดูว่าสินค้าเราคืออะไร เพราะหลักการท างานของเราที่ถือมาตลอด
ว่าสิ่งที่เราขายไม่ใช่ตัวสินค้า แต่คือความม่ันใจและความสบายใจของท่าน เราเสนอ 

มี 
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Solution สินค้าคือเคร่ืองมือเป็นของแถมที่ใส่เข้าไปใน System แล้วแก้ปัญหา เราเชื่อว่า
เมื่อเราช่วยแก้ปัญหาท่านได้ สถานะของเราจะเปลี่ยนจากคนแปลกหน้ากลายเป็นคนคุ้นเคย 
แล้วโอกาสของความเช่ือใจก็จะตามมาเอง 

 ลองถามมาเลยครับถ้าเป็นเรื่องสายพานล าเลียง (Conveyor Belt) ไม่ว่าจะเป็นสายพานยาง
ด า(Rubber Belt) สายพาน PVC BELT , PU BELT, สายพานพลาสติกโมดูลาร์ (Modular 

Belt) , สายพานทอ็ปเชน(Flat Top Chain) , สายพานกระพอ้(Elevator Belt)  ยินดีแชร์กัน
ทุกแง่มุม ตั้งแต่ การออกแบบ การผลิต การเลือก การเก็บรักษา การบ ารุงรักษา การซ่อมแซม 
การต่อ การใช้งาน การ Modify  ปัญหาด้านเทคนิคApplication การใช้งานที่ไม่ปรกติ อะไรที่
แปลกๆ ถามที่เราได้เลยครับ มีของเท่าไหร่ปล่อยหมด ไม่มีกั๊ก ไม่มีดึง ไม่มีเม้ม “บอกทกุสิ่งที่

คนอ่ืนไม่อยากให้คุณรู้”  

ระบบสายพานล าเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) 

1.ระบบสายพานล าเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor)คืออะไร 

 ระบบสายพานล าเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) คือระบบล าเลียงที่มีจุดประสงค์หลักในการ
ล าเลียง Unit Load ในแนวดิ่งและสามารถท างานร่วมกับระบบล าเลียงแบบอื่นๆเพ่ือให้การ
ล าเลียงลื่นไหลไม่ติดขัด ในกระบวนการการผลิต การบรรจุ การขนส่ง หรือ Transfer Line ที่ใช้
ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม(Food and beverage) การพิมพ์ (Newspaper and 
Printing) และการล าเลียงสินค้าอุปโภคและบริโภคและสินค้าที่บรรจุหีบห่อทั่วไป โครงสร้าง
ของ ระบบสายพานล าเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกมีเสารับ
น้ าหนักเป็นแกนกลางคล้ายบันไดเวียน สายพานจะท างานโดยหมุนขึ้น-ลงรอบๆเสาของ
โครงสร้างรูปทรงกระบอก (คล้ายคนเดิน ขึ้น-ลงบันไดเวียน) จึงขอเรียกว่าสายพานบันไดเวียน  
หรือบางคนก็เรียกว่า สายพานเกลียวหมุน ทั้งนี้ยังไม่มีค าจ ากัดความแบบเป็นทางการใน
ภาษาไทยของสายพานชนิดนี้แต่อย่างใด ระบบนีส้ามารถล าเลียงสินค้าในแนวดิ่งทั้ง 2 ทิศทาง
คือขึ้นและลง สินค้าที่ล าเลียงเป็นประเภท Unit Load  เช่นกล่องกระดาษ(Package Carton) 
ขวด(Bottle) กระป๋อง(Can) ลัง(Carton) ถาด(Tray) และสินค้าอื่นท่ีมีลักษณะเป็นบรรจุภัณฑ์ 
(Package Goods) ระบบสายพานล าเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) เหมาะส าหรับใช้ใน

http://www.conveyorguide.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=9&Id=539911359
http://www.conveyorguide.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=9&Id=539911359
http://www.conveyorguide.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=9&Id=539871902
http://www.conveyorguide.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=9&Id=539871979
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โรงงานท่ีมีพ้ืนท่ีการใช้งานจ ากัด และต้องการระบบล าเลียงที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ราคา
ประหยัด  

 

รูป Spiral Conveyor Top Chain (Slat Type) 

2.ประเภทของระบบสายพานล าเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) 

ระบบสายพานล าเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) แบ่งตามชนิดของตัวกลางที่น ามาใช้เป็นตัว
รองรับ Unit Load ได้เป็น 3 ประเภทคือ  
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 1. Spiral Conveyor ท าด้วย Top chain (สายพานมีให้เลือกหลาย Pattern ) 

 2. Spiral Conveyor ท าด้วยสายพาน Modular (สายพานพลาสตกิโมดลูาร์) 

 3. Spiral Conveyor ท าด้วย Roller (ลูกกลิง้เหล็ก) 

แต่ในบทความนีจ้ะ Focus เร่ืองระบบสายพานล าเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor)ประเภทท า
ด้วยสายพาน Top Chain และสายพาน Modular เป็นหลัก 
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ตัวอย่าง Spiral Conveyor ท าด้วย Top Chain 

 

ตัวอย่าง Spiral Conveyor Top Chain (Slat Type) Specification 

    

ตัวอย่างโครงสร้างของ Spiral Conveyor Modular Belt Type  
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ตัวอย่าง โครงสร้าง Layout ของ Spiral Conveyor Modular Belt Type  

 

ตัวอย่างสายพาน  Spiral Conveyor Modular Belt รุ่น 1400B  
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ตัวอย่างสายพาน  Spiral Conveyor Modular Belt รุ่น 1200B  

 
ตัวอย่างสายพาน  Spiral Conveyor Modular Belt รุ่น 1201B  
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ตัวอย่าง โครงสร้างของ Spiral Conveyor Modular Belt Type  

 

ตัวอย่างการตดิตัง้ ชุดขับของ Spiral Conveyor Modular Belt Type  
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หากต้องการเพิ่มความแข็งแรงของสายพานสามารถใช้โซ่เหล็กหรือ Stainless 
ประกอบเข้าเป็นส่วนหน่ึงของสายพาน Modular ได้เพื่อช่วยรับแรงดงึได้   

 

 

Spiral Conveyor Roller Type 

รายละเอียด Specification Spiral Conveyor Modular Belt Type ทุกรุ่น 
สามารถมีหน้ากว้าง ไดม้ากกว่าสายพาน Top Chain  

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บริษัท) 
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3.ระบบสายพานล าเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) ประเภท Top Chain 

 Top Chain Spiral Conveyor Structure (โครงสร้าง)สายพานบันไดเวียน   
 

 

 
โครงสร้างของ ระบบสายพานล าเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) 

 
 

 เสา(Column)และฐาน (Base) รองรับน้ าหนักของระบบทั้งหมด 
 Belt Supporting Structure คือส่วนโครงสร้างท่ีเช่ือมออกมาจากเสาเพ่ือใช้เป็น

ตัวรองรับน้ าหนักบรรทุก(Live Load) และน้ าหนักสานพาน(Belt weight) 
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 Single lane Conveyor (สายพานบันไดเวียนแบบแถวเดียว) 
 

 

Single Lane Spiral Conveyor Top Chain (Slat Type) 

 (สายพานบันไดเวียนแบบแถวเดียว) 

คือระบบสายพานล าเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) สายพานบันไดเวียนที่มีสายพาน
แถวเดียว(Single Lane) ในโครงสร้าง 1 เสา เป็นระบบคอนเวเยอร์ท่ีสร้างใช้กันมานาน
และผ่านการพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้ดีจริง ระบบสายพานล าเลียงสไปรัล (Spiral 
Conveyor) แถวเดียว สามารถวิ่งในแนวดิ่งได้สองทิศทางอย่างต่อเนื่องทั้งขาขึ้นและขา
ลง โดยใช้ความเร็วประมาณ 60 เมตรต่อนาท ีสามารถรับน้ าหนักบรรทุกได้ประมาณ 
50 กิโลกรัมต่อความยาว 1 เมตรของสายพาน ส่วนความสูงและจ านวนวงรอบของ
สายพานล าเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) ขึ้นอยู่กับความแข็งแรง(Tensile Strength) 
ของโซ่ ที่ใชเ้ป็นตัวกลางในการลากน้ าหนักบรรทุก(Live Load) และน้ าหนักสายพาน 
(Belt Load)  ส าหรบัโซ่เหล็ก(Carbon Steel Chain) สามารถรับแรงได้ถึง 3,500 
กิโลกรัม ส าหรับโซ่สแตนเลส(Stainless Chain)   จะได้รับแรงได้2,800 กิโลกรัม ดังนั้น
ต้องค านึงถึงแรงดึงของโซ่ด้วยในการออกแบบ 
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 Dual lanes Conveyor   (สายพานบันไดเวียนแบบแถวคู่) 

เน่ืองจากTop Chain มีหน้ากว้างที่จ ากัด ไม่สามารถท่ีจะต่อหน้ากว้างของสายพานให้
กว้างมากได้เช่นเดียวกับสายพาน Modular ดังนั้นในกรณีท่ีต้องการใช้พ้ืนที่อย่าง
ประหยัดมาก และต้องการได้ปริมาณการล าเลียง ( Capacity ) ที่สูงมาก ระบบ
สายพานล าเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) สามารถออกแบบให้มีราง(แถว)วิ่ง 2 ราง 
(Dual Tracks)  ได้โดยใชโ้ครงสร้างเสาต้นเดียวกันแต่มีมีระบบขับแยกกันเป็นอิสระต่อ
กันได้ 

 
Spiral Conveyor Top Chain Dual Tracks type 

ใช้สายพาน Top Chain 2 แถวตดิตัง้บนโครงสร้างเสาต้นเดียวกัน 

 Belt Operation (การท างานของสายพาน) 

 
การวางอุปกรณ์ของ Spiral Conveyor Top Chain (Slat Type) 
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การท างานของสายพาน 
 ปีกด้านล่างของสายพานจะวางอยู่บน Wear Strip และมีลูกกลิ้งติดอยู่ท่ีโค้ง

ด้านในเพ่ือลดแรงเสียดทานขณะที่สายพานท างาน 
 Tap ด้านล่างของสายพานจะเกาะกับโครงสร้างทั้ง 2 ปลายเพ่ือให้สายพานไม่

หลุดโค้งขณะที่สายพานท างาน 
 แผ่นสายพาน(Slat) ติดตัง้อยู่บนโซข่ับโดยใช้มอเตอร์ผ่านเฟือง(Sprocket) และ

มีลูกกลิ้งติดอยู่ท่ีล่างของสายพานเพ่ือลดแรงเสียดทาน ท าให้ประหยัดพลังงาน 
จึงสามารถใช้มอเตอร์เพียงตัวเดียวในการขับเคลื่อนระบบ นอกจากนี้ปีก
ด้านล่างของสายพานวางบน Wear Strip เพ่ือให้ช่วงห่างของปีกสายพานไม่
มากเกินไป ปีกจะได้ไม่แอ่นตัวมาก สามารถรับน้ าหนักได้สูง ขณะที่ Wear strip 
ซึ่งไม่ต้องการการหล่อลื่นท าให้สิ่งแวดล้อมการขนถ่ายสะอาดและง่ายต่อการ
บ ารุงรักษา 

 โครงสร้างและการวาง Layout ของระบบสายพานล าเลียงสไปรัล (Spiral 
Conveyor) 
 

 

 

ตัวอย่างรูปแบบ Spiral Conveyor Top Chain (Slat Type) Layout 
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 Sample Spiral Conveyor Top Chain (Slat Type) Dimensions 
ตัวอย่างรูปแบบระยะของ Spiral Conveyor Top Chain (Slat Type) 

 Top Chain Specification  
การเลือกขนาดความกว้างของสายพาน Top Chain จะแปรตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่
จะล าเลียง มีความกว้างของสายพาน 12 นิว้ 14 นิว้และ 24 นิว้ 
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ตัวอย่าง Specification ของ Spiral Conveyor Top Chain (Slat Type) 

 Top Chain Material (วัสดุที่ใช้ท า Top Chain) 
วัสดุที่ใช้ท า Top Chain มีหลายชนิด เช่น PP PE และ POM ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ 
POM (Acetal) เน่ืองจาก POM  มีความแข็งแรง (Tensile strength) สูง แต่ก็มีจุดอ่อน
คือแข็งแต่เปราะ(Brittle) เมื่อใช้งานมาได้ระยะหนึ่งสายพานก็จะเกิดแตกหัก (หากท า 
Support ห่างเกินไปก็จะท าให้สายพานโก่งและเสียหายได้เร็ว)  ดังนั้นผู้ผลิตบางแห่งจึง
ได้พัฒนาวัสดุ (material) แบบใหมท่ีเ่ป็นส่วนผสมของ ABS และโพลีคาร์บอเนต (Poly 
Carbonate) มาทดแทนเพ่ือจะให้เกิดความสมดุลได้ทั้งความแข็งและความเหนียว  

 
 เอบีเอส (ABS) ย่อมาจาก อะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน (acrylonitrile-

butadiene-styrene) เป็นพลาสติกที่มีความสมดุลท้ังในเร่ืองความแข็งและ
ความเหนียว สามารถคงสภาพรูปร่างได้ดี ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี และยัง
ทนต่อแรงเสียดสี ความร้อนและ สารเคมีได้ดี ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ เห็นกัน
ชัดๆก็คือใช้เป็นกันชนรถยนต์สมัยใหม่ซ่ึงชนแล้วแค่บุบ ไม่แตกง่ายหากชนไม่
แรงมากจะเด้งออกมาเองได้ ซึ่งพลาสติก ABS มีคุณสมบัติที่ทนต่อสภาพ
ดังกล่าวไดด้ีจึงเหมาะกับการใช้เป็นชิ้นส่วนในรถยนต์แล้วยังสามารถ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม อื่นๆอย่างแพร่หลายรวมทั้งอุตสาหกรรมการล าเลียง
วัสดุด้วย 
 

 โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate)เป็นพลาสติกที่มีคุณภาพสูง โปร่งใส จึงเป็น
ที่นิยมในการใช้ท าผลิตภัณฑ์แทนแก้วหรือกระจกเพ่ือให้แสงผ่านได้ง่าย (เราเอา
มาใช้ท าหลังคาโปร่งแสงกันในบ้านไงล่ะ)  นอกจากนี้ ยังมีความเหนียว แข็ง ยึด
เกาะตัวได้ดี คงรูปได้ง่าย และยังมีน้ าหนักที่เบาอีกด้วย โพลีคาร์บอเนต ถูก
น าไปประยุกต์ใช้ในหลายๆ ผลิตภัณฑ์ เช่น แว่นตา  เน่ืองจากมีความโปร่งแสง 
และทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ดี หรือใชเ้ป็นชนของรถยนต์เป็นต้น  
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ABS +Polycarbonate) ใช้ท าปีก (Slat) ของสายพาน Top Chain แข็งแรง 

เหนียว ไม่เปราะง่าย แนะน าให้ใช้เลยครับ 

4. Spiral Conveyor applications  

ระบบสายพานล าเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) แบบบันไดเวียนสามารถท างานร่วมกับ ไลน์
การผลิต(production Line) Transfer line ใน Process ต่างๆได้ดีเช่น 

 

 Cooling Process(ท าให้ Product เย็นลงก่อนเข้าระบบอื่นต่อไป) 
 Accumulation Process(ใช้เป็นพ้ืนที่เก็บส ารอง Product ก่อนทยอยล าเลียงไป 

Process อื่น) 
 Proofing Process 
 Freezer spirals Process 
 Elevating / De-elevating cases from one level to another Process 

5.ข้อดีของ Spiral Conveyor  
 

  cost effective (ราคาถูก) 
 Small footprint (ใช้พื้นที่น้อย) 
 Streamline production(ท าให้การไหลของ product ไม่ติดขัด) 
 Continuous product flow (ล าเลียงได้อย่างต่อเน่ือง) 
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 Low maintenance(การบ ารุงรักษาต่ า) 
 Low noise Level (ท างานเงียบ) 

 

 

การทดสอบการท างานของ Spiral Conveyor ก่อนส่งมอบ 
สามารถท าในแนวนอนได้ทัง้ 24 ช่ัวโมง 

 

 

การยก Spiral Conveyor เพื่อตดิตัง้กท็ าได้ง่าย 
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4.ไม่รู้จัก ในไลน์ ยังกล้าทกั ตัวเป็นๆน่ารัก รีบทกัเลย 

  

    

ทีมงานพร้อมให้บริการด้วยหัวใจ 

สุดท้าย บริษัท  คอนเวเยอร์ไกด์ จ ากัด(Conveyor Guide Co.Ltd.) ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุก
ท่านที่ให้ก าลังใจติดตามอ่านผลงานและสนับสนุนสินค้าของเรา เราสัญญาว่า จะน าเสนอ
เร่ืองราวดีๆมีประโยชน์มาให้ท่านได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ เราจะตอบสนองท่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่หยุดนิ่ง เราไม่เคยท างานลวกๆ หรือลดระดับการปฏิบตัิงานตนเอง เราทราบ
วิธีและมีความสามารถ ที่จะสร้างสร้างความ เรียบง่ายบนซับซ้อนอยากใช้เราก็ติดต่อเราครับ 
ง่ายนิดเดียว สงสัยสิ่งใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดมีากครับ อยากรู้
อะไรเพ่ิมเติมอย่างเร่งด่วน โทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียด ไมรู่้จักในไลน ์ยังกล้าทัก ตัวเป็นๆ
น่ารัก รีบทักเลย เรายินดีให้ค าปรึกษาตลอดเวลา หรือต้องการให้เราไปอบรมหรือจัด
สัมมนาให้หน่วยงานบ ารุงรักษาในหน่อยงานของท่านก็ได้ (มีค่าบริการนะครับ) ไม่เพียงแต่
เร่ืองนี้เท่านั้นนะครับ เรื่องอะไรก็ได้ที่ท่านอยากรู้เกี่ยวกับสายพานล าเลียงก็ลองติดต่อเข้ามาได้
อะไรท่ีแบ่งๆกันได้และไม่เปลืองทรัพยากรจนเกินไปก็ยินดีรับใช้ฟรีครับ เพราะเรามี Motto การ
ท างานคือ ‘’Together We Share ไปด้วยกัน...เผ่ือแผ่กัน...แลกเปล่ียน...เรียนรู้ 

ร่วมกัน’’ ครับ เราจะหาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบล าเลียงมาน าเสนออย่างสม่ าเสมอ “มี
ของเท่าไหร่กป็ล่อยหมด ไม่มี กั๊ก ไม่มีดงึ ไม่มีเม้ม” “ถงึแม้ว่าเราจะเดนิช้า...แต่เรากไ็ม่
เคยหยุดเดนิ” แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตาม 
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