เรื่ องที่ 1. สายพานกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) คืออะไร?
1.1 กระพ้อลาเลียง (Bucket Elevator) คืออะไร?

กระพ้อลาเลียง (Bucket Elevator) คือ เครื่ องมือในการขนถ่ายวัสดุปริ มาณมวล (Bulk Material) ในทิศทางเดียว (One way)
อย่างต่อเนื่องในแนวเอียง(Incline)หรื อในแนวดิ่ง(vertical) กระพ้อลาเลียง (Bucket Elevator) ใช้โซ่(Chain) หรื อสายพาน(Belt) เป็ น
ตัวกลาง (Medium) ในการลาเลียงลูกกระพ้อ (Bucket) ที่ยดึ ติดกับโซ่ (Chain) หรื อสายพาน(Belt) โดยลาเลียงจากส่วนล่าง (Boot)
ของต้นกระพ้อไปยังส่วนหัว(Head)ที่เป็ นตาแหน่งจ่าย(Discharge) วัสดุ
ก่อนจะเข้าเรื่ องราวจริ งๆผูเ้ ขียนใคร่ ขอทาความเข้าใจกับผูอ้ ่านเรื่ องคาสะกด ‚กระพ้อ‛ หรื อ ‚กะพ้อ‛ คาไหนสะกด
ถูกต้องกันแน่?

ผูเ้ ขียนได้เปิ ดพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานเพื่อหาความหมายที่แท้จริ งของ คาว่า ‚กระพ้อ‛ ปรากฏว่าไม่
พบคาว่า ‚กระพ้อ‛ แต่ประการใด แต่มีคาว่า ‚กะพ้อ‛ ที่แปลว่ากระบอกตักน้ า ผูเ้ ขียนจึงคาดเดาเอาเองว่า คาว่า ‚กะพ้อ‛ น่าจะ
มีความหมายใกล้เคียงกับคาออกเสี ยงว่า ‚กะพ้อ‛ ในระบบลาเลียงที่มีลกั ษณะเป็ นถ้วยทาหน้าที่คล้ายกันกับกระบอกตักน้ า
คือใช้ตกั วัสดุ ดังนั้นในช่วงที่ผา่ นมาผูเ้ ขียนได้เขียนบทความหลายชิ้นโดยใช้คาว่า ‚กะพ้อ‛ เป็ น Key word แต่พบว่า ผูอ้ ่านใช้
คาว่า ‚กระพ้อ‛ Search หาสิ นค้าหรื อ บริ การ ดังนั้นคาที่ใช้คน้ หา มันไม่ Match กับคาว่า ‚กะพ้อ‛ ของผูเ้ ขียนเลย ในที่สุดผูเ้ ขียน
จึงยอมแพ้ เปลี่ยนคาว่า ‚กะพ้อ‛ที่เป็ นคาให้ความหมายที่น่าจะถูกต้อง เป็ น ‚กระพ้อ‛ ที่ยงั หาคาแปลไม่ได้ ขอได้โปรดเข้าใจ
ตามนี้ดว้ ย ลองดูคาแปลจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานตามข้างล่างนี้
กะพ้อ ,กะพล้อ, กะพ้อ ๑,ความหมาย,น. กระบอกตักน้ า ปากแฉลบอย่างปากพวยกา.
กะพ้อ ๒,ความหมาย,น. ชื่อปาล์มขนาดย่อมในสกุล Licuala
กะพ้อ ๓,ความหมาย,น. ชื่อนกชนิดหนึ่ง. (พจน. ๒๔๙๓).
ไม่พบคาว่า กระพ้อ ในหมวดการค้นหาจากพจนานุกรม
เริ่ มเข้าเรื่ องกันเลยครับ เรื่ องที่จะนาเสนอต่อไปนี้หากไม่ได้กล่าวถึงอย่างเฉพาะเจาะจงจะเป็ นเรื่ องของ สายพาน
กระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) เสี ยเป็ นส่วนมาก แต่อย่างไรก็ตามกระพ้อโซ่ลาเลียง (Bucket Chain Elevator) ก็สามารถ
เทียบเคียงได้เนื่องจากมีหลักการทางานเหมือนกัน
1.2 ประเภทของสายพานกระพ้อลาเลียง (Types of Bucket Belt Elevator)

ประเภทของสายพานกระพ้อลาเลียง (Types of Bucket Belt Elevator) หากแบ่งตาม ระยะห่างระหว่างลูกกระพ้อ (Bucket
Spacing) และ ลักษณะของการจ่ายวัสดุ (Mode of Discharge) จะแบ่งได้ 3 แบบ คือ
1.2.1 กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) กระพ้อลาเลียงแบบนี้ จะติด

ลูกกระพ้อบนสายพาน (Belt) หรื อโซ่ (Chain) ห่างกันเป็ นช่วงๆ (Regular Pitch) เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาลูกกระพ้อ
กระทบกระทัง่ กันขณะลูกกระพ้อรับ (Load) หรื อจ่าย (Discharge) วัสดุ กระพ้อลาเลียงแบบนี้ส่วนมากจะทางานในแนวดิ่ง และ
วัสดุที่ลาเลียงจะเป็ นประเภทเม็ดเล็กๆมีวสั ดุกอ้ นใหญ่ (ไม่เกิน 50 มม. หรื อ 2 นิ้ว-ตาราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.)ปะปนใน
สัดส่วนที่นอ้ ย ( <10%) มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเมล็ดน้อย แห้ง ค่อนข้างไหลง่ายๆ(Free Flow) เช่นเมล็ดผลิตผลทางการเกษตร
ข้าง ข้าวโพด ถัว่ เขียว หรื อ ถ่านหิน ทราย น้ าตาล เกลือ สารเคมี หรื อชนิดเป็ นผงเช่น ผงปูนซีเมนต์ ผงยิบซัม่ เหตุที่วสั ดุ
ลาเลียงต้องมีขนาดเล็ก (ไม่เกิน 50 มม. หรื อ 2 นิ้ว) ก็เพื่อไม่ให้ลูกกระพ้อเสี ยหายง่ายเกินไปขณะที่ขดุ /ตัก (Dig/Scoop)วัสดุ
วัสดุจะถูกป้ อนเข้าสู่ดา้ นล่าง(Boot) ทางรางป้ อน Loading Leg (ตาแหน่งอยูเ่ หนือ Center line ของ Boot Pulley 10-15 ซม.) ลูกกระพ้อ
จะขุด/ตัก (Dig/Scoop) วัสดุและจะถูกลาเลียงไปยังส่วนหัว(Head)ที่เป็ นตาแหน่งจ่าย(Discharge) วัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนี
ศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge)

ลูกกระพ้อขณะที่ขดุ /ตัก (Dig/Scoop) วัสดุ

แสดงส่วนหัว (Head) ที่เป็ นตาแหน่งจ่าย (Discharge) วัสดุ

ความเร็ วที่ใช้กบั กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) จะเร็ วกว่าแบบ
อื่นๆ (ที่ตอ้ งเร็ วก็เพราะต้องการมีแรงเหวีย่ งวัสดุออกให้หมด) อยูใ่ นช่วง 70-125 M/Min. จะไม่เหมาะสมกับขนาดวัสดุที่ใหญ่
กว่า 50 มม. (ตัก/ขุดยาก) และจะไม่เหมาะสมกับวัสดุที่เป็ นผงที่ละเอียดกว่าตะแกรงเบอร์ 200 เนื่องจากจะเกิดฝุ่ นมาก
(Aerated) วัสดุเกิดการสูญเสี ย และปั ญหาวัสดุติด (Jam) ได้เอง เนื่องจากวัสดุที่เป็ นผงขนาดเล็กมีคุณสมบัติเฉพาะค่อนข้าง
อ่อนไหวง่ายเช่น เหนียวขึ้น หรื อร่ วนเมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลง
TIPS. วิธีสงั เกตว่า วัสดุใดใช้ระบบกระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนี ศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator)

ลาเลียงได้ คือ ถ้าวัสดุน้ นั สามารถใช้พลัว่ ตักขึ้นด้วยมือได้ง่ายๆ วัสดุน้ นั สามารถใช้กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ ง
หนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) ได้

รู ปแสดงการจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator)
1.2.2.กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบต่อเนื่ อง (Continuous Discharge Elevator) จะติดลูกกระพ้อบนสายพาน(Belt)หรื อโซ่

(Chain) โดยลูกกระพ้อ จะติดกันต่อเนื่องไม่ให้มีช่องว่าง กระพ้อลาเลียงแบบนี้ส่วนมากจะทางานในแนวดิ่ง ใช้ลาเลียงวัสดุที่
มีขนาดใหญ่กว่า 50 มม.ได้ (วิง่ ช้า) วัสดุจะถูกป้ อนเข้าสู่ ลูกกระพ้อโดยตรง(จะไม่ขดุ /ตัก (Dig/Scoop) ทางรางLoading Leg หรื อ
Chute (ตาแหน่งอยูเ่ หนื อ Center line ของ Boot Pulley 50-65 ซม.) ซึ่ ง Chute จะมีขนาดใกล้เคียงและมีระยะชิดใกล้ลูกกระพ้อมาก

ที่สุดเพื่อให้มีช่องว่างน้อยที่สุดที่จะป้ องกันไม่ให้วสั ดุตกลงไปที่ส่วนล่าง(Boot) ของต้นกระพ้อ ควรทาสะอาดส่วนล่าง(Boot)
ของกระพ้ออย่างสม่าเสมอ เพราะหากวัสดุตกลงและกองสะสมที่ดา้ นล่างมากขึ้นจะทาให้ลูกกระพ้อ ขุด/ตัก วัสดุทาให้ตวั
กระพ้อเสี ยหาย (เพราะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทางานแบบนี้) ได้ง่ายและสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่มีประโยชน์ ส่วนวัสดุ
เหมาะสมกับการลาเลียงจะเป็ นประเภทเม็ดเล็กๆ แต่ขนาดใหญ่ข้ ึนหน่อยก็ยงั ใช้ได้ มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้อย แห้ง
ค่อนข้างไหลง่ายๆ(Free Flow) เช่นเมล็ดผลิตผลทางการเกษตร ข้าง ข้าวโพด ถัว่ เขียว หรื อ ถ่านหิ น ทรายน้ าตาล เกลือ สารเคมี
ชนิดเป็ นผงเช่น ผงปูนซีเมนต์ ผงยิบซัม่ ความเร็ วในการขนถ่ายจะน้อยมาก วัสดุจะถูกลาเลียงไปยังส่วนหัว(Head)ที่เป็ น
ตาแหน่งจ่าย(Discharge) โดยวัสดุจะไหลผ่านผนัง(ทาหน้าที่คล้ายเป็ น Moving Chute ในตัว) ด้านบนของลูกกระพ้อตัวก่อนหน้า
ที่เพิ่งจ่ายวัสดุออกไปจนหมด แล้วไหลไปยัง Fixed Chute ที่รับวัสดุอีกทอดหนึ่ง

ลูกกระพ้อติดกันต่อเนื่องไม่ให้มีช่องว่าง
ความเร็ วที่ใช้กบั กระพ้อลาเลียงแบบจ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง (Continuous Discharge Elevator) จะช้า อยูใ่ นช่วง 30-50 M/Min.
ใช้ลาเลียงวัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มม.ได้ ถ้าวัสดุที่ไหลยากขึ้นหน่อย ต้องปรับความเร็ วของกระพ้อให้ต่าลงเพื่อให้วสั ดุมี
เวลามากขึ้นที่จะไหลออกจากลูกกระพ้อจนหมด เนื่องจากกระพ้อลาเลียงแบบนี้ มีความเร็ วน้อยจึงเหมาะสมที่จะลาเลียง
วัสดุที่แตกหักง่าย (Fragile) และ เป็ นผง เนื่องจากไม่ฟงกระจายเกิ
ุ้
ดฝุ่ นมาก (Aerated) เกินไป และวัสดุไม่สูญเสี ย และไม่เกิด
ปั ญหาวัสดุติด (Jam)
1.2.3 กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบ Positive กระพ้อลาเลียงแบบนี้ เหมือนกับกระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ ง

หนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) เช่นลูกกระพ้อจะขุด/ตัก (Dig/Scoop) วัสดุที่ดา้ นล่าง (Boot) และจะถูกลาเลียงไปยัง
ส่วนหัว (Head) ที่เป็ นตาแหน่งจ่าย (Discharge) แต่จะแตกต่างกันอยู่ 2 จุดคือ
1. ลูกกระพ้อจะติดห่ างกันเป็ นช่วงๆ (Regular Pitch) บนโซ่ (Chain) 2 เส้น
2.มีลอ้ กดใต้ Head Pulley

เพื่อให้มนั่ ใจว่าเมื่อลูกกระพ้อจะคว่าเมื่อเคลื่อนที่ผา่ น Head Pulley สามารถจ่าย (Discharge) วัสดุออกได้อย่างหมดจด
(ไม่ได้จ่าย วัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง) วัสดุที่ลาเลียงจะเป็ นประเภทเม็ดเล็กๆ (ไม่เกิน 50 มม. หรื อ 2 นิ้ว) มีแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างกันน้อย แห้ง ไหลง่ายๆ (Free Flow) น้ าหนักเบา (Light) หรื อนิ่ม (Soft) ความเร็ วที่ใช้กบั กระพ้อลาเลียงแบบจ่าย
วัสดุแบบ Positive ประมาณ 36 M/Min
1.3 สรุ ป เมื่ออ่านมาถึงตอนนี้ ท่านผูอ้ ่านลองไปตรวจสอบว่า กระพ้อของท่านเข้าข่ายเป็ นประเภทใด จากนั้นตรวจสอบว่า
วัสดุที่ลาเลียงเป็ นอะไร มีความเร็วตามที่บทความนี้ได้อา้ งอิงไว้หรื อไม่ (ความเร็ วจะเกี่ยวข้องกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
Pulley ด้วยจะนาเสนอภายหลัง) TIPS เล็กๆน้อยๆดูตามข้างล่างนี้ ได้เลย



1.หากมีวสั ดุกอ้ นใหญ่ (ไม่เกิน 50 มม. หรื อ 2 นิ้ว-ตาราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.)ปะปนในสัดส่วนที่นอ้ ย ( <10%)
ใช้กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) ได้



2.หากมีวสั ดุกอ้ นใหญ่ (เกิน 50 มม. หรื อ 2 นิ้ว-ตาราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.)ปะปนในสัดส่วนที่นอ้ ย ( >10%) กระ
พ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง (Continuous Discharge Elevator)



3.ถ้าวัสดุมีการกัดกร่ อนสูง(High Corrosive) ใช้สายพานเป็ นตัวกลางลาเลียง หรื อถ้าเป็ นโซ่ตอ้ งชุบแข็ง ใช้ Stainless Pin
ตัวลูกกระพ้ออาจจะต้องใช้เป็ นวัสดุAlloy



4.ถ้าวัสดุเปี ยกหรื อแฉะ (Wet or Damp) ควรใช้ กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง (Super Continuous Bucket) ที่มีโซ่คู่
ติดลูกกระพ้อแบบท้องเรี ยบ (Flat Bottom) หรื อใช้ระบบกระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบ Positive



5.การเลือกขนาดของลูกกระพ้อให้เหมาะสมกับขนาดของวัสดุ (Lump Size) ลูกกระพ้อควรมีขนาดใหญ่กว่าขนาด
ของวัสดุ (Lump Size) อย่างน้อย 4 เท่า เพื่อป้ องกันไม่ให้วสั ดุหลุดล่วงขณะทางาน



6.ในทางปฏิบตั ิไม่ควรใช้สายพานที่มีช้ นั ผ้าใบอย่างน้อยน้อย 4 ชั้นแม้จะเป็ นการทางานเบาๆก็ตาม



7.ข้อกาหนดเบื้องต้นสาหรับเลือกว่าจะออกแบบกระพ้อว่าจะเป็ นประเภทไหน ดูตามตารางข้างล่าง

บทความประเภทนี้เราจะนาเสนอท่านอย่างสม่าเสมอ ขอฝากท่านไว้ดว้ ยว่าหากท่านจะกรุ ณาอุดหนุนสิ นค้าของ
เรา เพื่อให้เรามีเรี่ ยวแรงแสวงหาความรู ้มาแบ่งกันอย่างต่อเนื่อง และทาให้เราเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมัน่ คงก็จะ
ขอขอบพระคุณอย่างยิง่ สิ นค้าเราที่มีจาหน่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกระพ้อลาเลียง (Bucket Elevator) มี 3 อย่างคือ
1. Back Stop หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า‚Hold Back‛ เป็ นอุปกรณ์ ป้ องกันสายพานไหลกลับ เมื่อมอเตอร์หยุดกะทันหัน ใช้ใน

ระบบสายพานลาเลียง(Belt Conveyor) โซ่ลาเลียง (Chain Conveyor) รวมถึงกระพ้อลาเลียง(Bucket Conveyor) ที่มีทิศทางในการ
ลาเลียงขึ้น (Incline) ท่านที่เป็ นเจ้าของโครงการหรื อเป็ นเจ้าของโรงงานหรื อ End User ควรจะแจ้งให้ผทู ้ าเครื่ องจักรติดตั้ง Back
Stop ตั้งแต่เริ่ มออกแบบได้เลย เพราะผูร้ ับเหมาเขาจะไม่ติดตั้งให้ท่านแน่นอน ผ่านเวลาค้ าประกัน 1 ปี ไปแล้ว ปั ญหาที่เกิดขึ้น

เป็ นของท่านไม่ใช่ของเขา ยังไงก็คุม้ ค่ากว่ากันเยอะ ท่านที่ตอ้ งการใช้งาน ไม่ตอ้ งออกแบบเอง ไม่ตอ้ งเขียนแบบเอง อ่าน
บทความของเราท่านก็เลือกเองได้ หากไม่ทราบ โทรหาวิศวกรของเรา ทุกคาถามมีคาตอบให้ครับ จัดเต็มแบบว่าให้ท่าน
สะดวกที่สุด

Back Stop หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า‚Hold Back‛
2.

สายพานกะพ้อ (Bucket Elevator Belting) แบบ Solid Woven ยังไม่มีการผลิตในประเทศไทย

โครงสร้างแบบ Solid Woven ยืดตัวต่ามากๆ (ปรกติประมาณ 0.5 -0.7 % ของ Rated Tension) ไม่ตอ้ งตัด-ต่อ สายพานบ่อยๆ
ทราบหรื อไม่วา่ สายพานกะพ้อแบบผ้าใบ EP ธรรมดาที่ท่านใช้อยู่ ณ.ขณะนี้ ยืดตัวได้ตอนใช้งาน 2%-4% ต้องตัด-ต่อ บ่อย
ขาดง่าย ชั้นสายพานแยกจากกัน แต่สายพานกะพ้อผ้าใบ แบบ Solid Woven ยืดตัวต่ามากๆ (ปรกติประมาณ 0.5 -0.7 % ของ Rated
Tension) มีความเสถียรสู งไม่ตอ้ งตัด-ต่อ สายพานบ่อยๆ หรื อไม่ตอ้ งตัดเลยตลอดการใช้งาน(หากระยะ Take Up มากพอ)

ชั้น

สายพานทอเป็ นมัด ไม่มีการแยกชั้น ใช้ Bolt ยึดกับลูกกะพ้อได้แน่นมากสายพานไม่ฉีกขาด ทนสุดๆอยากได้ของพิเศษอย่าง
สายพานกะพ้อแบบSolid Woven ก็ตอ้ งสอบถามบริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัดเท่านั้น เพราะเราชอบ หาของดี ทางานยากๆที่
คนอื่นไม่อยากทา และเราก็เชื่อว่าเราทาได้ดี สายพานกะพ้อ (Bucket Elevator Belting) แบบ Solid Woven คนรู ้เรื่ องมีนอ้ ย จึงไม่
ปรากฏให้เห็น ถ้าใช้แล้วจะติดใจ เลิกคิดถึงของเดิมๆที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้ ลองดูครับไม่ได้โฆษณา แต่ทา้ ให้ลอง ให้
Solution คุณมากกว่าขายของ บอกทุกเรื่ องราวเกี่ยวกับสายพานที่คุณอยากรู ้ เปิ ดทุกสิ่ งที่คนอื่นไม่อยากให้คุณรู ้ อ่านแล้วชอบ

คาตอบอยูท่ ี่คุณเอง สอบถามได้เลยครับ

3. Conveyor Belt Pulley ทั้งมู่เล่ แบบ Standard ผิวเรี ยบ จะทา Crown (หลังเต่า) หรื อไม่ทา Crown ก็ได้ Pulley หุ ม
้ ยางใช้ได้

กับระบบสายพานลาเลียงและกระพ้อลาเลียง
สงสัยสิ่ งใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรู ้อะไรเพิ่มเติมอย่างเร่ งด่วน โทรศัพท์มา
สอบถามรายละเอียด เรายินดีให้คาปรึ กษาตลอดเวลา เพราะเรามี Motto การทางานคือ ‘’Together We Share ไปด้วยกัน...เผื่อแผ่
กัน’’ ครับ เราจะหาความรู ้เกี่ยวกับระบบลาเลียงมานาเสนออย่างสม่าเสมอ ‚ถึงแม้วา่ เราจะเดินช้า...แต่เราก็ไม่เคยหยุดเดิน‛
แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตาม

