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หลายคาถาม..หลากคาตอบ..จาก สายพานโมดูล่าร์(Modular Belt)

ตอน (1-8)
Conveyor Guide Co.Ltd. ช่วยอะไรท่านได้บา้ งเกี่ยวกับสายพานโมดู
ล่าร์ (Modular Belt) อย่างแรกเลยคือ การให้ความรู้ทวั่ ๆไปสาหรับท่าน
มือใหม่ เพื่อเป็ นแนวทางการเลือก.สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) ให้
เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละท่านมากที่สุด ต่อมาก็จะเสริ มความ
เชื่อมัน่ ต่อการใช้งานสายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) โดยช่วยให้ขอ้ มูล
ด้านเทคนิค(Engineering Information) ที่จะช่วยให้ท่านมีความรู้จนเกิดมี
ความมัน่ ใจในการใช้งานที่เกี่ยวเนื่องกับ Application ของท่าน นอกจากนี้
เรายังสามารถแนะนา ช่วยเหลือเรื่ องการออกแบบหาขนาดของ Motor
การเลือกใช้ Accessories ต่างๆ เท่านั้นยังไม่พอ หากท่านยังงงๆเรื่ องการ
ออกแบบอยู่ อยากให้เราช่วยส่ ง Drawing เกี่ยวกับ Layout มาตรฐานของ
ระบบลาเลียงสายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) ไม่วา่ จะเป็ น straight

running conveyors, side flexing conveyors and elevating
conveyors. เราก็สามารถช่วยท่านได้ งานประเภทนี้น้ ีขอเอาเป็ น เคส
(Case) ๆ ก็แล้วกัน สรุ ปง่ายๆว่า อยากได้อะไรก็ให้ขอมา ถ้าหาได้ทนั ที
ส่ งให้ทนั ใจ ถ้ายังหาไม่ได้หรื อไม่รู้กข็ อติดไว้ก่อน หาได้เมื่อไหร่ ส่งให้
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ทันทีเหมือนกัน นี่แหละตัวตนที่แท้จริ งของ Conveyor Guide Co.Ltd .
เขาล่ะ
คาถาม-คาตอบที่ท่านได้อ่านอยูน่ ้ ี เรา Conveyor Guide Co.Ltd. ขอออก
ตัวก่อนเลยว่าเราไม่ได้มีความรู ้มากมายอะไรที่จะรับความดีความชอบ
เราก็แค่ อ่าน-จา- ทาความเข้าใจ กับสิ่ งที่บรรพบุรุษรุ่ นก่อนๆไม่วา่ จะ
เป็ นคนเชื้อชาติไหนทาไว้กต็ าม บรรพบุรุษรุ่ นก่อนๆเหล่านั้นเรี ยบเรี ยง
ลองผิด-ลองถูก เป็ นความรู้พ้นื ฐานเอาไว้มากมายแล้ว เรา Conveyor
Guide Co.Ltd. แค่มาต่อยอดนิดหน่อย เราก็ไม่ได้เก่งกาจอะไร นอกจาก
ให้ความเห็นเพิ่มเติมของเราเล็กๆน้อยๆให้ท่านเข้าใจง่ายขึ้นเท่านั้น
ประมาณว่าช่วยบดอาหารให้ท่านได้กลืนง่ายๆคล่องลาคอก็แค่น้ นั
ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับคาชมใดๆอันพึงมีได้ ถ้าหากท่านมีใจที่
อยากจะเสี ยสละ ก็ช่วยกัน เผยแพร่ ให้ความรู้เหล่านี้แก่คนอื่นๆต่อๆไป
เพื่อให้ความรู้เหล่านั้นคงอยูแ่ ละเป็ นประโยชน์ต่อคนรุ่ นต่อๆไปอย่างมิรู้
จบสิ้ น
1) .สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) คือ อะไร ทาไมเรี ยก Modular?
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สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) รู ปแบบต่างๆ
สายพาน Modular Belt เป็ นสายพานที่ผลิตขึ้นมาจากการใช้
แม่พิมพ์ฉีด (Injection Mold) แล้วฉี ด Plastic ออกมาเป็ นชิ้นๆ
(Unit หรื อ Module) โดยนามาประกอบร้อยเข้าด้วยกันโดยใช้
(Rod-Pin) แท่งพลาสติกหรื อ Stainless ยึดระหว่างตัวชิ้นส่ วน แล้ว
ต่อกันเป็ นแผ่นๆ เป็ นรู ปสายพาน คล้ายๆกับการต่อตัว LEGO คือ
ต่อกันทีละ Module ทีละชิ้น จึงเรี ยกทับศัพท์กนั ว่าสายพานโมดู
ล่าร์ (Modular Belt)

สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) ต่อง่ายนิดเดียว
ซึ่งวัสดุที่ใช้ผลิตเป็ นสายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) ก็จะมี
หลักๆอยู่ 4 ชนิดด้วยกันคือ
PP (Polypropylene)
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PE (Polyethylene)
POM หรื อ Acetal (Polyoxymethylen/Polyformaldehyde)
PA (Polyamide)

ั มานานแค่ไหนแล้ว?
2) สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) มีใช้กน
เท่าที่เราConveyor Guide Co.Ltd.พยายามสื บค้นหาข้อมูลก็ยงั ไม่
สามารถระบุได้อย่างแน่ชดั ว่า สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) ใช้
กันมานานแค่ไหนแล้ว เท่าที่มีเป็ นหลักฐานที่ยนื ยันจากขาใหญ่
รายหนึ่งในวงการบอกว่าได้ประดิษฐ์สายพานโมดูล่าร์ (Modular
Belt) มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 ถึงปั จจุบน
ั ค.ศ. 2013 ก็เป็ น 40 ปี พอ

ดิบพอดี แต่วา่ สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) อาจจะมีก่อนนี้นิด
หน่อยก็ได้
3. .สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) ใช้ในอุตสาหกรรมอะไรได้บา้ ง?

สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะการลาเลียงวัสดุประเภท Unit Load ตัวอย่างบางส่ วนของ
อุตสาหกรรมที่ใช้สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) เช่น
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 AUTOMOTIVE (อุตสาหกรรมยานยนต์)
 MATERIAL + PACKAGING(อุตสาหกรรมการลาเลียงกระดาษ,

กล่อง)
 MEAT AND POULTRY (อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร เนื้อ, ไก่)
 PASTA (อุตสาหกรรมประเภทอาหารเส้น)
 Battery and Chemical (อุตสาหกรรมแบตตารี่ และเคมีภณ
ั ฑ์)
 SEAFOOD (อุตสาหกรรมแปรรู ป อาหารทะเล)
 BAKERY (อุตสาหกรรมทาขนม)
 BOTTLING AND CANNING (อุตสาหกรรมกระป๋ อง, ขวด)
 DAIRY(อุตสาหกรรมนม)
 Fruit and Vegetable ( อุตสาหกรรมผัก, ผลไม้)
 Tire Manufacturing (อุตสาหกรรมยาง)
 Postal (อุตสาหกรรมไปรษณี ย)์
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 Textile (อุตสาหกรรมทอผ้า)
 Printing and Paper (อุตสาหกรรมการพิมพ์)
 Corrugated cardboard (อุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก)
 Snack food (อุตสาหกรรมอาหารขบเคี้ยว)
 Others และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

4. .สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) ทาด้วยวัสดุอะไร?
สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) ผลิตโดยการฉี ดพลาสติก ให้เป็ นชิ้นๆ
(Module) ซึ่ งวัสดุที่ใช้ผลิตเป็ นสายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) มีหลักๆอยู่
4 ชนิดด้วยกันคือ
PP (Polypropylene)
PE (Polyethylene)
POM (Polyoxymethylen/Polyformaldehyde) หรื อ Acetal
PA (Polyamide)

วัสดุอื่นๆก็มีบา้ งเอาไว้เพิ่มเติมให้เมื่อจาเป็ น

5.สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) มีที่มาที่ไปอย่างไร?
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สายพาน PVC ค่อนข้างบอบบาง

สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) แกร่ งอึดกว่าเยอะ
เรื่ องของสายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt)มีที่มาที่ไปอย่างไรนั้น เริ่ มเรื่ อง
ที่การลาเลียงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล (Sea food) เมื่อก่อนปี ค.ศ.
1971 การลาเลียงวัสดุในอุตสาหกรรมอาหารทะเล (Sea food) มีปัญหา
มากที่ใดเมื่อมีปัญหาก็ตอ้ งมีการหาทางออก การแก้ไขหรื อการสร้าง
ประดิษฐ์กรรมใหม่ๆจะตามมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น อุตสาหกรรม
อาหารทะเล (Sea food) ขณะนั้นใช้สายพานแบบ Light duty ประเภท PVC
,PU ประสบกับปั ญหาความทนทานของสายพานที่ไม่สามารถสู ้งานได้

ปัญหาเหล่านั้นได้แก่ การฉี กขาด(Cut) ของสายพาน ปัญหา การเสี ยหาย
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จากการขัดสี -ขูด-ขาด-ลาก-ถู-เจาะ (High Abrasion-harsh) ที่เกิดขึ้นวนไป
เวียนมา ปัญหาเกี่ยวกับความทนทานของสายพานต่อสารเคมี(Chemical
resistance) ไม่มากพอ นอกจากนี้ยงั มีปัญหาเกี่ยวกับการทางาน (Operation)

ของระบบลาเลียงอีกด้วยเช่น การที่สายพานลื่น (Slip) สายพานเดินไม่
ตรงแนว (Misalignment)ปัญหาการ ฉี กขาด(Cut) ของสายพานซึ่งปัญหา
ต่างๆเหล่านี้เป็ นปัญหาพื้นฐานต้องเกิดขึ้นแน่ๆสาหรับ สายพาน
ประเภท Light Duty PVC-PU หากขาดการดูแลและบารุ งรักษาที่ดีพอ เมื่อ
สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) แก้ปัญหาเหล่านี้ส่วนมากให้ทุเลาเบาบาง
ได้แม้ไม่ท้ งั หมดได้ สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) เป็ นทางเลือกใหม่
เป็ นตัวเอกที่เป็ นมากกว่าตัวช่วยและเป็ นคาตอบเกือบทั้งหมดของปั ญหา
ดังนั้นจึงถือว่าสายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) คือ สายพานยุกต์ใหม่ (New
Generation Belt) ที่จะเข้ามาแทนสายพานประเภท Light Duty PVC-PU อย่าง

แน่นอน ส่ วนสายพาน Light Duty PVC-PU คงต้องมีการปรับตัวอย่าง
แน่นอน อยูน่ ิ่งๆเฉยๆไม่ได้ โดนคลื่นลูกหลังเหยียบแน่ๆ เพราะแต่ละ
ผูผ้ ลิตสายพานประเภท Light Duty PVC-PU หน้าเดิมๆก็ลว้ นแต่เป็ นขา
ใหญ่ในวงการมานานคงอยูน่ ิ่งไม่ได้แน่ๆ ต้องปรับปรุ งจุดอ่อนของ
ตัวเองแน่นอน เมื่อเสร็จแล้วมีหรื อจะไม่ชกั กระบี่ทีเด็ดออกมาสู ้ พวกเรา
เป็ นแค่ User ผูใ้ ช้งานก็ตอ้ งตามไปดูวา่ แต่ละค่ายเขามีทีเด็ดอะไรมาให้เรา
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ดูบา้ ง หน้าที่เราคือเลือกใช้ของที่ดีที่เหมาะสมที่สุดสาหรับงานของเรา
เหมาะสมที่สุดสาหรับสตังค์ของเรา ก็เท่านั้นจริ งๆ เรื่ องดีๆอย่างนี้
รับรองหากมีทีเด็ดอะไรดีๆ Conveyor Guide Co.Ltd. จะประกาศและ
วิจารณ์ให้แฟนพันธุ์แท้ของเราทราบแน่นอน

6.สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) เป็ นโซ่ (Chain) หรื อ

สายพาน (Belt) กันแน่?

หลักการทางานของสายพาน Modular เป็ นแบบโซ่มากกว่าสายพาน
ถ้ายึดหลักการทางานของสายพาน Modular น่าจะถือว่าสายพาน Modular
เป็ นโซ่มากกว่าสายพานเพราะการขับสายพาน Modular Belt จะใช้ฟัน
ของ Sprocket เกี่ยวเข้าไปในรู ของตัวสายพานModular หรื อช่วงบานพับที่
ตัวสายพานเชื่อมต่อกันเรี ยกการขับประเภทนี้วา่ Positive Drive ซึ่ งแปลว่า
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ไม่มีการลื่น(Slip) หรื ออะไรประมาณนั้นไม่จาเป็ นต้องมีชุดปรับความตึง
(Take Up) เนื่องจาก Modular Belt ไม่ได้ขบั โดย Friction ที่อาศัยจากแรงตึง
ของสายพาน แต่ขบั โดยใช้ฟันเฟื องและตัวสายพานซึ่งทาหน้าที่เป็ นโซ่
และใช้น้ าหนักของสายพานในด้าน Return จะเป็ นตัวถ่วงสายพานให้มี
แรงดึงที่พอเหมาะต่อการขับสายพาน นอกจากนี้ยงั ใช้เป็ นตัวเก็บ
สายพานในส่ วนที่เกิน(ทาหน้าที่คล้ายๆตัวปรับความตึงอัตโนมัติ) แต่
Conveyor Guide Co.Ltd สันนิษฐานว่าอาจเป็ นเพราะสายพานโมดูล่าร์

(Modular Belt) สามารถนามาประกอบกันได้ให้เป็ นหน้ากว้างมากๆได้
และมีลกั ษณะแบนเป็ นแผ่นคล้ายสายพานลาเลียงจึงทาให้คนทัว่ ไปเรี ยก
มันว่าเป็ น (สายพาน) ทั้งๆที่มนั คือแผ่นโซ่ขนาดใหญ่ดีๆนี่เอง
7. .สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) มีลกู เล่นดีกว่าสายพานยาง

ดา หรื อสายพาน PVC หรื อไม่?
แน่นอนสายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) มีลูกเล่นดีกว่าสายพานยางดา
หรื อสายพาน PVC เอาเฉพาะที่เด่นๆเอาเฉพาะเรื่ องออกแบบก่อนก็มี
หลายประการเช่น
1. ระบบขับเคลื่อนเป็ นแบบ Positive Drive (Tension ต่า) ปกติ ไม่ตอ้ งมี

ชุดปรับความตึง(Take Up) เนื่องจาก Modular Belt ใช้ฟันของ Sprocket
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เกี่ยวเข้าไปในรู ของตัวสายพานModular หรื อช่วงบานพับที่ตวั
สายพานเชื่อมต่อกัน จึงไม่ได้ขบั โดย Friction ที่อาศัยจากแรงตึง
ของสายพาน โดยน้ าหนักของสายพานในด้าน Return จะเป็ นตัว
เก็บสายพาน( Catenary sag) ในส่ วนที่เกิน(ทาหน้าที่คล้ายๆตัวปรับ
ความตึงอัตโนมัติ) แต่กม็ ีบางกรณี พิเศษที่ตอ้ งใช้ Take Up เอาไว้คุย
เรื่ องการออกแบบเมื่อมีโอกาส

ระบบขับเคลื่อนเป็ นแบบ Positive Drive (Tension ต่า)
2. เนื่องจากทางานของสายพาน Modular เป็ นแบบโซ่จกั รยานโดยฟั น

ของ Sprocket จะเกี่ยวเข้าไปในรู ของตัวสายพานModularจึงไม่เกิด
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การสไลด์(Slide) หรื อ Slip เหมือนอย่างที่เกิดใน Flat Belt ที่อาศัย
Friction เป็ นตัวขับเคลื่อนระบบ ดังนั้นสายพาน Modular Belt จะวิง่

ตรงแนว( Alignment )ตลอดอายุการใช้งาน

ระบบขับเคลื่อนเป็ นแบบ Positive Drive ไม่สไลด์ (Slide) หรื อลื่น( Slip)
3. การออกแบบง่าย( Easy Design) เนื่องจากระบบสายพาน Modular ใน

แต่ละโมเดลนั้นมีระยะแต่ละตาแหน่งในการออกแบบที่แน่นนอน
ทาให้สามารถออกแบบโครงสร้างหรื อวาง Lay Out การลาเลียงได้
ง่าย ดังนั้นเมื่อท่านเลือกใช้ สายพานModular อย่าลืมขอระยะแต่ละ
ตาแหน่งในการออกแบบของ Model นั้นๆจากผูข้ ายด้วยนะครับ
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โครงสร้างหรื อวาง Lay Out ก็ง่ายๆมีชิ้นส่ วนน้อยทนทาน
4. สายพาน Modular สามารถวิง่ ในแนวโค้ง (Horizontal Curve) ได้โดยใช้

สายพานแค่เส้นเดียว ไม่ตอ้ งมีระบบสายพานหลายเส้นต่อกันเมื่อ
ต้องการเปลี่ยนทิศทางที่ลาเลียง จึงทาให้ วัสดุไม่ลม้ ไม่เสี ยหาย
ประหยัดทั้งพลังงานและพื้นที่ ลดจุดเชื่อมต่อ
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สายพาน Modular สามารถวิง่ ในแนวโค้ง (Horizontal Curve)ได้
5. สามารถต่อขยายหน้ากว้างและความยาวของสายพานได้ง่าย(Easy
Variable Width & Length) เนื่องจาก Modular Belt ผลิตโดยการใช้ Plastic ฉี ด

ขึ้นรู ปเป็ นชิ้นๆลักษณะเป็ นเหมือนตัวต่อ LEGO ต่อกันด้วย Rod จึงง่ายที่
จะประกอบกันให้ได้หน้ากว้างและความยาวที่ตอ้ งการใครๆก็ทาได้

ตัด-ต่อ-ย่อ-ขยาย ใครๆก็ทาได้ดว้ ยอุปกรณ์ง่ายๆ
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8.ทาไมสายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) บางแบบมีรูบางแบบ
ไม่มีรู?
ความสามารถที่โดดเด่นของสายพานModular เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
สายพานยางดา สายพาน PVC- PU คือสายพานModular มีท้งั แบบที่เป็ น
แบบทึบ ไม่มีรู ซึ่งจะให้ความแข็งแรงทนทานสูง บางรุ่ นมีรูสามารถ
ระบาย (Drain) น้ าหรื อของเหลวออกจากวัสดุลาเลียงรวมถึงไห้อากาศ
Flow ผ่านตัวสายพานได้ เพื่อให้วสั ดุแห้ง ก่อนส่ งไป process ต่อไป และ

สายพานModular ยังมีแบบแปลกๆที่ใช้งานได้มากมายหลาย Applications
แต่ จะขอยกยอดไปกล่าวต่างหากไปเลยเพราะเนื้อหามีเยอะมาก

น้ า-ของเหลว-อากาศ ไหลผ่านตัวสายพานได้

