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1.ความเป็นมา ท าไมต้องท าเอง 

หลงัจากท่ีบริษทั  คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั(Conveyor Guide Co., Ltd.)ไดล้งบทความเร่ืองสายพานล าเลียง D.I Y 

แบบยางด า คุณท าเองได ้ปรากฏวา่มีเสียงตอบรับมาถึงเราดีมากทัว่ทุกภาค จากเหนือ เชียงใหม่ ล าพนู ถึงใต ้กระบ่ี 

นครศรีธรรมราช อีสาน สุรินทร์ กาฬสินธ์ุ และภาคกลางอีกหลายจงัหวดั ท่ีเราภูมิใจสุดๆก็คือ เสียงจากผูอ่้านท่ีอยูห่่างไกล

จากกรุงเทพ ทั้งจากเหนือและอีสาน ท่ีบอกเราวา่เม่ืออ่านบทความและไดรั้บค าแนะน าจากเราแลว้เกิด ‘แรงบนัดาลใจ’ มีลูก

ฮึด ลองท าจนประสบผลส าเร็จใชง้านได ้เร่ืองประหยดัเงินประหยดัเวลานั้นเป็นผลพลอยไดไ้ปเสียแลว้ แต่ความภูมิใจแบบ

ขา้ก็มีฝีมือเหมือนกนัน่ีซิ มีประสบการณ์แกไ้ขปัญหาเองไดเ้พราะท าเองมากบัมือ เร่ืองอยา่งง้ีมีเงินก็ซ้ือไม่ได ้คิดมาเม่ือไหร่

ขนแขนก็ Stand Up ทุกคร้ัง  เราก็ขอแสดงความยนิดีกบัความส าเร็จดว้ยก็แลว้กนันะครับ 

น่ีก็เป็นผลสืบเน่ืองจากท่านผูอ่้านท่ีมี Feed Back กบัเรามาดีมากๆ บอกวา่อยากจะให ้บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์

จ ากดั (Conveyor Guide Co., Ltd.) น า Idea ดีๆประเภท D.I Y น้ีมาฝากอีก เราก็เกิดมีก าลงัใจมีลูกฮึด เกิด ‘แรงบนัดาลใจ’ 

เช่นกนั วนัน้ีจึงตั้งใจน า เร่ือง ‚Modular Belt คุณท าเองได.้.ง่ายนิดเดียว‛ ซ่ึงเป็นระบบสายพาน Generation ใหม่ล าเลียง

สินคา้ไดส้ารพดัท่ีจะมาทดแทนสายพาน PVC, PU ส่วนใหญ่ในเร็วๆน้ีแน่นอน ติดตามwebsite ของเราสม ่าเสมอรับรอง

ท่านจะเพ่ือไม่ใหท่้านตก Trend ใหม่ๆในวงการขนถ่ายอยา่งแน่นอน 

ขอใหก้ าลงัใจส าหรับท่านท่ีก าลงัคิดจะท าสายพาน Modular Belt ดว้ยตนเองวา่ หากท่านเคยท าสายพานล าเลียง

ประเภท ยางด าหรือเคยท าสายพาน Light Duty  ประเภทสายพาน PVC, PU แลว้การ ท าสายพาน Modular Belt เป็นเร่ือง 

ชิวๆ เด็กๆไปเลย เร่ืองน้ีเหมาะส าหรับส าหรับท่านท่ีมีงบประมาณท่ีจ ากดั อยากจะสร้างระบบสายพานล าเลียง Modular Belt 

ประเภท D.I.Y เอาไวใ้ชง้านเอง ไม่ตอ้งเลิศเลอ เพอร์เฟค อะไรมาก แค่ฝากฝีมือตวัเองใหใ้ชง้านไดก็้พอใจแลว้ โดยตั้ง

สมมุติฐานวา่ท่านมีช่างอยูจ่  านวนหน่ึง มีเคร่ืองมือพ้ืนฐานประเภท เคร่ืองตดั เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเช่ือมอยูแ่ลว้ จะท าอยา่งไรดี? 

2. คุณประหยดัได้แค่ไหน? 

ก่อนเขา้เร่ืองราวจริงๆบริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั มีค  าตอบและสาระดีๆมารับใชท่้านครับ อาจจะนอกเร่ืองไป

หน่อย แต่อยากใหท่้านทราบวา่เวลาท่านจะสัง่ซ้ือระบบสายพานล าเลียง สกัหน่ึงชุด ผูท้  า ผูผ้ลิต  ผูรั้บเหมา หรือ Maker เขา

คิดราคาหรือเขามีค่าใชจ่้ายอะไรบา้งและเขาประเมินราคากนัอยา่งไรบา้งเพ่ือใหท่้านรู้เขารู้เรา เวลาจะพิจารณาวา่จา้งเขา

ท างานจะไดเ้ขา้ใจธรรมชาติของราคา มีขอ้มูลพร้อมส าหรับการตดัสินใจ บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั (Conveyor Guide 

Co., Ltd.) ขออาสาสมมุติประเมินค่าใชจ่้ายแบบสมมุติในการท า Conveyor สกั 1 -2 ชุดเป็น เปอร์เซ็นต ์ส าหรับงานเลก็ๆ

ประเภท Mini Conveyor หรือเป็นงาน Project เลก็ๆ เพ่ือใหท่้านเขา้ใจง่ายๆดงัน้ี 



1.ดูหนา้งานหรือ Site Visit มีค่าใชจ่้ายประมาณ 20% 

2.งานโครงสร้าง+สายพานมีค่าใชจ่้ายประมาณ 70% 

3.ติดตั้ง ขนส่ง มีค่าใชจ่้ายประมาณ 10% 

เรามาดูรายละเอยีดกนัหน่อยว่ามนัมเีหตุผลอย่างไรกนั 

1.การดูหน้างานหรือ Site Visit มค่ีาใช้จ่ายประมาณ 20% ของมูลคา่งาน ลองยกตวัอยา่งนิดหน่ึง หากท่านเป็นผู ้

หน่ึงท่ีมีปัญหาเก่ียวระบบสายพานหรือตอ้งการจะท าระบบสายพานกบัสกั 1 ชุด ก่อนอ่ืนเลยท่านก็จะติดต่อเรียกผูผ้ลิตหรือ

ผูรั้บเหมา เดินทางมาท่ีโรงงานของท่านเพ่ือสอบถามและบอกถึงปัญหาและความตอ้งการของท่าน สงัเกตไหมครับหลาย

คร้ังค าตอบคือผูผ้ลิตจะไม่ค่อยอยากจะเดินทางมาหา แตจ่ะขอขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือวนิิจฉยัเสียก่อนเสียก่อน ในมุมมองของ

ท่านก็จะคิดวา่ถา้(มึง/คุณ)ไม่มาจะรู้เร่ืองยงัไง(วะ?) และจะเร่ิมหงุดหงิด คิดวา่หยิง่นกัเหรอบริษทัน้ีจะเอาเงินใหแ้ท้ๆ  ไม่

อยากไดเ้งินหรืออยา่งไร? อยา่งไรก็ตามก็ยงัตอ้งการใหผู้ผ้ลิตมาคุยงานท่ีหนา้งานของโรงงานอยูดี่ ท าไมความตอ้งการของ 

2 ฝ่ายจึงไม่สามคัคีกนั มนัมีเหตุและผลอยูเ่บ้ืองหลงัครับ ยงังั้นเรามาดูมุมมองของคนอ่ืนนอกเหนือจากเจา้ของงานบา้งวา่

เป็นอยา่งไรกนับา้ง 

ค าตอบหน่ึงก็ตอ้งมาท่ีมุมมองของผูผ้ลิต(ผูรั้บเหมา)กนัมัง่ เป็นเร่ืองท่ีน่าเห็นใจผูรั้บเหมาครับ เน่ืองจากธรรมเนียม

ปฏิบติัในบา้นเรายงัไม่ยอมรับวา่งานบริการ เช่น ตอบค าถาม แนะน าการแกปั้ญหา ถือวา่ยงัไม่ใช่งานท่ีตอ้งจ่ายเงิน 

ผูรั้บเหมาหลายๆเจา้ก็คงมีประสบการณ์อนัน่าจะข่ืนขม และเฝ่ือนๆอารมณ์ แต่ตอ้ง อมพน าพดูไม่ได ้ท าให ้‚แน่นอก‛ 

เหมือนนอ้งใบเตย เพราะทุกคร้ัง ท่ีลอ้หมุน ไปดูหนา้งานนัน่หมายถึงค่าใช้จ่ายเร่ิมขึน้แล้ว ขณะท่ีรายรับยงัล่องลอยอยูใ่น

อากาศ ไปดูหนา้งานหน่ึงคร้ัง บางคร้ังมี วศิวกร 1 คน หรืออาจพว่งช่างเทคนิคอีก 1 คน ไปทั้งวนัอยา่งแน่นอนเพราะรถติด 

ค่ารถ ค่าน ้ ามนั ค่าตวั ค่าเสียเวลาตีรวมๆ คงประมาณ 5,000 บาทต่อคร้ัง(กวา่จะเสร็จงานเฉล่ียแลว้ตอ้ง 3 คร้ังข้ึนไป

ค่าใชจ่้ายตวัน้ีตอ้งบวกเขา้ไปในราคาขาย ซ่ึงหากไม่ไดง้านก็ตอ้งเขา้เน้ือตวัเองไป)  ซ่ึงวางบลิกบัลูกค้าไม่ได้ เพราะลูกคา้ท่ี

บา้นเราถือวา่มาดูงาน คือมารับทราบปัญหามารับทราบความตอ้งการ ถึงแมจ้ะบอกวธีิแกปั้ญหาไปแลว้ก็ยงัไม่ถือวา่เป็นงาน

เพราะจบัตอ้งไม่ได ้มองไม่เห็น ไม่เหมือนกบัฝร่ังถา้ไดเ้ดินทางมาพดูคุยล่ะก็คิดค่าแรงกนัเป็นรายชัว่โมง ไม่วา่จะเป็นเร่ือง

อะไร เพราะถือวา่เป็นงานบริการ และเป็นวชิาชีพอยา่งหน่ึง คลา้ยๆกบัเราไปปรึกษาปัญหากบัหมอหรือทนายความท าไมเรา

ตอ้งจ่ายเงินเช่นกนั กบัคนท า Conveyor หรืออาชีพคลา้ยๆกนัน้ีก็ออกจะโชคร้ายไปหน่อย 

เท่านั้นยงัไม่พอนะครับ เม่ือดูหนา้งานแลว้ก็ถึงเวลาท่ีตอ้งส่งราคา ฝ่ายลูกคา้ก็ตอ้งการไดร้ายละเอียดมากท่ีสุด(แต่

ไม่เขา้ใจวา่มนัตอ้งใชเ้วลาและทรัพยากรของผูรั้บเหมามากเพียงใด) เพราะส่วนมากคนของฝ่ายเจา้ของงานท่ีติดต่อกบัผูผ้ลิต

(ผูรั้บเหมา) จะเป็นบุคคลฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงหรือฝ่ายผลิตท่ีไม่มีอ านาจตดัสินใจซ้ือ แต่เป็นผูต้อ้งการใชง้าน จึงมีความ

จ าเป็นตอ้งรู้ขอ้มูลมากๆละเอียดท่ีสุดเพ่ือไปอธิบายใหฝ่้ายจดัซ้ือหรือหวัหนา้ท่ีอยูล่  าดบัสูงข้ึนไปหรือเจา้ของกิจการให้

เขา้ใจถึงความจ าเป็นและเห็นคลอ้ยตามงานท่ีเสนอเพื่อจะไดอ้นุมติัใหซ้ื้อมาแกปั้ญหาท่ีก าลงัเผชิญอยู.่... งาน(ฟรี)ก็จะมาตก

ท่ีผูรั้บเหมาอีก คือตอ้งท ารายละเอียดเช่น มีการค านวณดา้นเคร่ืองกล ไฟฟ้า โยธา แลว้แต่ความจ าเป็นของงาน..เสร็จแลว้ ใส่

SPECIFICATION ท า Sketch Drawing หาราคาวสัดุอุปกรณ์ซ่ึงงานเหล่าน้ีตอ้งใชเ้วลาและท าโดยผูมี้ความรู้และ



ประสบการณ์ และมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถวางบิลกบัใครไดเ้ลย เอา๊...อยากไดง้านน่ีนาตอ้งอดทนๆๆๆๆ (คาถาท่ี ผูรั้บเหมา

ตอ้งท่องไวใ้นใจเสมอ)... ส่ง QUOTATION ไปแลว้... ใจก็นึกลุน้ดว้ยความหวงัเตม็เป่ียมวา่คงไดง้านแน่เพราะบริการสุด

หวัใจอยา่งน้ี เสริฟงานอยา่งไร้รอยต่ออยา่งน้ี ช่างฝ่ายเจา้ของงานตอ้งเขา้ใจและเห็นใจตอ้งเชียร์เราแน่ๆวนัน้ีส่ง 

QUOTATION ไปแลว้... ขอนอนหลบัแบบสบายใจสกัวนัเถอะสบายๆๆๆๆๆๆๆ 

5 วนัต่อมาไดรั้บโทรศพัทจ์ากช่างฝ่ายเจา้ของงาน ดีใจ วา่งานน้ีคงไม่พน้เรามือเราแน่ๆเพราะเราเป็นคนออก 

Concept เองใครจะมารู้งานดีเท่าเรา ช่างแจง้วา่ ขอบคุณ งานท่ีเสนอมาถูกใจมากเลยยงัเหลือขอ้มูลอีกนิดหน่อยฝ่ายจดัซ้ือเขา

ขอขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบ Quotation เช่น ขอ Layout พร้อมDrawing อยา่งละเอียดดว้ย Drawing ท่ีใหม้าก่อนหนา้นั้นยงัไม่

ละเอียดพอใหเ้จา้นายดูแลว้ยงัไม่เขา้ใจ ออ้เจา้ของงานบางเจา้หนกัหน่อยขอราคาBreak Down แต่ละรายการดว้ยนะ (เข้ียว

จริงๆ...โดยเฉพาะบริษทัยกัษใ์หญ่...ชอบขอมาก)... งานก็เขา้อีกแลว้ครับท่าน เอา๊ก็ยงันึกดีใจวา่ งานเราอยา่งนอ้ยก็ผา่นตา

เจา้นายแลว้โอกาสลุน้มีสูง เอาเลย จดัให ้จดัหนกัเลยคราวน้ี Drawing ละเอียด Specification ครบ พิมพ ์4 สีดูง่าย อธิบาย

รายละเอียดครบ จา้งร้านเยบ็เขา้เล่มปกพลาสติกแขง็อยา่งดี รายละเอียดประมาณน้ีถา้มีโรงFab. ประมาณวา่ท าเองไดเ้ลย.. ก็

อยากไดง้านน่ีนา ท าไงไดต้อ้งอดทนอยา่งเดียว..ท่องไว้ๆ ๆๆๆๆ 

7 วนัต่อมาไดรั้บโทรศพัทจ์ากช่างฝ่ายเจา้ของงานอีกแจง้วา่ เร่ืองก าลงัพิจรณาอยูอี่ก 10 วนั จะออกใบ P.O ได ้ดีใจ

มากวา่เดิมเพราะมีการติดต่อกนัอยา่งสม ่าเสมอ ไดรั้บข่าวแต่เชิงบวก ขอ้มูลถึงกนัตลอด วา่งานน้ีตอ้งเป็นเราแน่ๆ 100 % 

ชวัร์ 

คราวน้ีก็ตั้งใจรอ 10 วนัหรรษาท่ีจะมาถึง... แต1่2 วนัผา่นไปก็ยงัไม่มีวีแ่วววา่จะไดรั้บแจง้เร่ืองความคืบหนา้ของ

งานเสนอราคา ผูรั้บเหมาชกักระวนกระวายอยูไ่ม่ค่อยเป็นสุขยกหูถึงช่างเจา้ของงาน ถามความคืบหนา้งานท่ีเสนอถึงไหน

แลว้ ช่างก็บอกวา่ อา้ว...ฝ่ายจดัซ้ือเขายงัไม่แจง้พ่ีหรือวา่เขาสรุปและไดอ้อก P.O ไปแลว้ พ่ีลองไปตามท่ีฝ่ายจดัซ้ือดูต่อนะ

ครับ ฝ่ายผมหมดหนา้ท่ีแลว้ 

ฝ่ายจดัซ้ือ สวสัดีค่ะ... อ๋อ งานท่ีวา่นั้นเหรอคะ ทางเราออก P.O ใหบ้ริษัท อยู่เฉยเฉย จ ากดัไปตั้งแต่ เม่ือวานแลว้น่ี

คะ ขอโทษคุณยงัไม่ไดรั้บ P.O หรือคะ... บริษทัของผมช่ือ บริษัท เสนอก่อน จ ากดั ไม่ใช่บริษทั อยูเ่ฉยเฉย จ ากดั ครับ... 

ไหนฝ่ายช่างบอกผมเม่ือ 10 กวา่วนัก่อนวา่ จะออก P.O ให้เรา (ไปอ่านดีๆซ่ะเขาบอกวา่จะออก P.O ได ้ไม่ใช่ออก P.O ให้

คุณได ้อยา่ทึกทกัเอาเอง)...ไม่ทราบซิคะตามกฎบริษทั เรามีหนา้ท่ีเปรียบเทยีบราคา 3 บริษัท ราคาของบริษทั อยูเ่ฉยเฉย 

จ ากดั ต ่าสุด (กแ็น่ล่ะซิไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนี่ เฉยๆ แต่โชคดตีลอด) ก็เลยไดรั้บ P.O ไปเราไม่รู้ว่าฝ่ายช่างคุยยงัไงกบัคุณ

หรอก...อา้ว...แลว้บริษทั อยูเ่ฉยเฉย จ ากดัท าราคาส่งไดอ้ยา่งไร?เม่ือเขาไม่รู้วา่Scope ของงานวา่เป็นยงัไง?(ผูรั้บเหมาชกั

มึน)...จดัซ้ือ..อ๋อเรากเ็อาราบละเอยีดงานทีคุ่ณเสนอมาให้เรามา ส่งให้ผู้รับเหมาเจ้าอืน่เขาตรีาคาด้วย รายละเอียดครบถว้น

เชียวล่ะคะ ไม่มีใครตอ้งมาดูหนา้งานก็ตีราคาได ้คุณท างานไดล้ะเอียดดีมากจริงๆถา้มีงานคร้ังต่อไปเราจะเชิญคุณมาคุยเป็น

เจา้แรกเลยนะคะ เราใส่ช่ือบริษทัคุณไวใ้น Vender List วา่เป็นผูรั้บเหมาท่ีเสนองานมีรายละเอยีดได้เกรด A ดเียีย่ม 

เรียบร้อยแลว้. (ผูรั้บเหมาชกัมึนหนกั????) บริษทั เสนอก่อน จ ากดัก็ไดแ้ต่ใบรั้บประทาน ....ไดแ้ตนึ่กโกรธในใจวา่ ท่ีแทก็้

เอางานของเราไปแห่นี่หว่า...ใจเยน็ๆๆ..นบั 1 ถึง1000 นบัน้ิวมือ น้ิวเทา้ หายใจลึกๆท่องพทุธโธ่...นะโมๆๆไม่รู้ก่ีจบต่อก่ีจบ



...ถา้ท่านเป็นผูจ้ดัการ บริษทั เสนอก่อน จ ากดั ท่านจะท าอยา่งไรส าหรับงานต่อไป 1.ไปดูหนางานเสนองานพร้อม

รายละเอียดเหมือนเดิม(ไดรั้บค าชม) 2. เสนองานพร้อมรายละเอียดมากข้ึนและดีกวา่เดิม(อยากไดค้  าชมมากข้ึน) 3.รอให้

บริษทัอ่ืนเสนอก่อนแลว้ค่อยขอรายละเอียดเพ่ือตีราคา(ไม่เหน่ือยฟรี ไม่มีค่าใชจ่้าย) 4.แน่นอก ยกออก สาบส่งแลว้ไม่หนั

หลงัมามอง ไปตายเอาดาบหนา้ 5.ขอขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือพิจารณาเสียก่อน 6.ขอบคุณ โอกาสหนา้ถา้มีเชิญผมเป็นคนสุดทา้ย 

6.อ่ืนๆๆๆๆๆๆ..นิทานเร่ืองน้ีสอนใหรู้้วา่...‛ .0g-k.0gik‛ ถา้อ่านไม่ออกใหก้ดแป้นภาษาไทยดูครับ 

2.งานโครงสร้าง+สายพานมค่ีาใช้จ่ายประมาณ 70%  

ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีเป็นค่าใชจ่้ายหลกั หมายถึงค่าเหลก็ ค่าสายพาน คา่วสัดุส้ินเปลือง ค่าแรงงานช่าง คา่สี ค่าความเส่ือมราคา

ของเคร่ืองมือ ค่าการจดัการทุกอยา่งเพ่ือใหง้านแลว้เสร็จ 

 3.ตดิตั้ง ขนส่ง วางบิล มค่ีาใช้จ่ายประมาณ 10% 

เม่ืองานเสร็จแลว้ก็ตอ้งขนส่งช้ินงานไปส่งท่ีหนา้งานหรือท่ีโรงวาน ตอ้งจา้งรถบรรทุกไปส่งให ้ถา้ช้ินงานใหญ่ แรงคนยก

ไม่ไหมก็ตอ้งจา้งรถเครนยกข้ึนรถ ตอ้งมีคนติดรถเพ่ือไปวางบิล บางโรงงาน Safetyเป็นพ่ีใหญ่ เฮ้ียบมาก ตอ้งส่งรายละเอียด

ยบิเลยก่อนเขา้โรงงานเช่น รถทะเบียนอะไร ยีห่อ้อะไร มากนัก่ีคน ขอส าเนาบตัรประชาชนดว้ย คนขบัขอส าเนาใบขบัข่ี

ดว้ย ส่งก่อนจะไปส่งของตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1วนันะ...วนัไปถึงก็ตอ้งรออีกหลายชัว่โมงติดนัน่ติดน่ี...ตรวจนัน่ตรวจน่ีกวา่จะ

เสร็จก็ล่อไปหลายชัว่โมง...งานอยา่งน้ีเป็นค่าใชจ่้ายทั้งนั้น คนเป็นลูกจา้งของบริษทัเขารู้สึกไม่ไดห้รอก เพราะมนัไม่

กระทบกบัเงินในกระเป๋าของเขา เขาเพียงแตจ่ะถามวา่คิดค่าขนส่งยงัไงกนั แพงมาก แต่เขาไม่เขา้ใจหรอกวา่ไสใ้นของคาวา่

ค่าขนส่งนั้นมนัยงัมีรายละเอียดอีกมาก เร่ืองอยา่งน้ีผูรั้บเหมาเขาตอ้งคิดราคาเผื่อไปดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสรุป ถ้าท่านสามารถท าเองได้ ท่านกจ็ะประหยดั หัวข้อ 1 และ 3 ได้ทั้งส้ิน ประมาณ 30% 

1.การดูหน้างานหรือ Site Visit มีค่าใช้จ่ายประมาณ 20% 

3.ติดตั้ง ขนส่ง วางบิล มีค่าใช้จ่ายประมาณ 10% 

ส่วนข้อ 2.งานโครงสร้าง+สายพานมีค่าใช้จ่ายประมาณ 70% นั้นหากท่านบริหารจัดการดีๆ  กจ็ะประหยัดได้อกี เพราะ

ทั้งเคร่ืองจักร และแรงงาน ท่านกม็ีอยู่แล้วไม่ต้องจ้างหรือซ้ือเพิม่เติม 



3.ส่วนประกอบของระบบสายพาน Modular 

     เร่ิมท่ีมาท าความรู้จกักบัระบบสายพานล าเลียง Modular Belt แบบพ้ืนๆทัว่ไปวา่ มีส่วนประกอบหลกัๆอะไรกนับา้ง เอา

เฉพาะอุปกรณ์พ้ืนฐานท่ีประกอบใหร้ะบบท างานไดมี้ 3 ประเภทดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.โครงสร้าง (Conveyor Structure) ของระบบสายพาน อาจใชเ้ป็น โครงเหล็กส าหรับงานทัว่ไป และใชเ้ป็นโครงสร้าง Stainless 

ส าหรับงานในอุตสาหกรรมอาหาร กรด สารเคมี (Stainless Structure)  ส่วนท่ีใชเ้ป็นฐานรองรับสายพานจะเป็น Wear Strip ซ่ึงจะ

รองรับน ้ าหนกัทั้งหมดของระบบ รวมทั้งน ้าหนกัสายพาน และน ้าหนกัวสัดุท่ีบรรทุก ระบบโครงสร้าง (Conveyor Structure) ส่วนน้ี

ท่านสามารถท าเองไดไ้ม่ยากไม่ซบัซอ้น เพราะใชเ้คร่ืองตดั เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเช่ือมก็ท  างานไดแ้ลว้ถา้เคยท า Mini Conveyor หรือ

ระบบสายพานPVC แลว้โครงสร้างของระบบสายพาน Modular Belt ง่ายกว่าเยอะเลยลองดูตวัตามรูปอยา่งขา้งล่าง 

 

 

 

 

 

 

ถ้าเคยท า Mini Conveyor หรือระบบสายพานPVC แล้วโครงสร้างของระบบสายพาน Modular Belt ง่ายกว่า

เยอะ 

  

 

 

 

โครงสร้างระบบสายพาน Modular แบบตรง (Straight) 



 

 

 

 

โครงสร้างระบบสายพาน Modular แบบโค้งท ายากขึน้หน่อย 

3.2ระบบขับเคลือ่น (Drive Unit) คือ มอเตอร์และเกียร์ ท่านสามารถซ้ือตรงกบัผูข้าย หรือตวัแทนผูผ้ลิตได้

ประหยดัเงินไดไ้ปส่วนหน่ึง 

3.3อุปกรณ์และช้ินส่วนอืน่ๆ (other Component) ก็มีตวัสายพาน(Modular Belt)และ ‚Wear Strip‛ และ 

Sprocket ทั้งสามส่ิงเป็นช้ินส่วนส าเร็จรูปมาจากโรงงาน ไม่ต้องท าอะไรทั้งส้ิน แค่สัง่ซ้ือกบับริษทั  คอนเวเยอร์

ไกด ์จ ากดั(Conveyor Guide Co.Ltd.) ก็เป็นอนัเรียบร้อย ท่ีท่านตอ้งท าเองคือเพลา (Shaft) ส่ีเหลีย่มมีงาน 

Machine คืองานกลึงมาเก่ียวขอ้งบา้ง ขนาดของเพลาก็ตามขนาดรูของ Sprocket (มีแค่เคร่ืองตดั เคร่ืองเจาะ เคร่ือง

เช่ือม ไม่เพียงพอ) ซ่ึงตอ้งอาศยัฝีมือและความรู้พอประมาณในการผลิต ถา้ท่านท าเองไดก็้ดี แต่ถา้ท าไม่ได ้ท่าน

สามารถ จา้งร้านขา้งนอกท าแลว้น ามาประกอบเองจะประหยดัค่าขนส่งและติดตั้งได ้
 

 

 

 

 

สายพาน (Modular Belt) และ ‚Wear Strip‛ 

 

 

 

 

 

Sprocket 

 

 

 



4.ขั้นตอนการท าและประกอบระบบสายพาน Modular 

4.1เลอืกประเภทวสัดุและรูปแบบของสายพานให้เหมาะสมกบังานของท่าน 

-  สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) ผลิตโดยการฉีดพลาสติก ใหเ้ป็นช้ินๆ (Module) ซ่ึงวสัดุท่ีใชผ้ลิตเป็นสายพาน

โมดูล่าร์ (Modular Belt) มีคุณสมบติัแตกต่างกนัไป ท่านตอ้งเลือกประเภทวสัดุใหเ้หมาะสมกบังาน (Application) ของท่าน 

รายละเอียดขอใหอ่้านใน Website ของเรา วสัดุหลกัๆอยู ่4 ชนิดดว้ยกนัคือ 

 PP (Polypropylene) 

 PE (Polyethylene) 

 POM (Polyoxymethylen/Polyformaldehyde) หรือ Acetal 

 PA (Polyamide) 

       4.2 รูปแบบ Layout ของสายพานให้เหมาะสมกบังานของท่าน 

 

 

  

Layout ระบบสายพาน Modular แบบตรง (Straight) 

 

 

 

 

Layout ระบบสายพาน Modular แบบเอยีง (Incline) 

 

 

 

 

Layout ระบบสายพาน Modular แบบ Z-type 



 

 

 

 

  

Layout ระบบสายพาน Modular แบบโค้ง (Curve) 

เม่ือได ้Layout แลว้ก็สัง่ซ้ือ สายสายพาน Modular, Wear Strip และ Sprocket กบับริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั 

(Conveyor Guide Co., Ltd.) แลว้ เราก็จะใหแ้บบ Guide Design ของระบบสายพานแต่ละLayout ไปใหท่้าน เท่าน้ีท่านก็

สามารถสร้างโครงสร้างข้ึนตามระยะต่างๆท่ีเราใหไ้ปไดแ้บบง่ายๆ 

 

 

 

ความเร็วทีแ่นะน าของสายพาน Modular 

 

 

 

Wear Strip วางแบบตรง กบัวางแบบเฉียงก้างปลา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ตวัอยา่งระยะ Guide Design ของระบบสายพานแบบตรง (Straight) ท่ีท่านจะไดรั้บทุก

คร้ังท่ีซ้ือสายพานจากเรา 

 

 

 

                

                  ท่านอาจจะมีปัญหาหรือขอ้กงัวล ไม่มัน่ใจนิดหน่อยตอนเลือกขนาดของมอเตอร์ เน่ืองจากวา่ท่านอาจไม่มีความ

ช านาญดา้นการค านวณ ปรกติระบบสายพาน Modular ท่ีใชก้นัทัว่ไปถือวา่เป็น Light Duty ใช ้ขนาดของมอเตอร์ ตั้งแต่ 180 

Watt – 750 Watt ก็เพียงพอ ส าหรับระบบสายพาน Modular ท่ีบรรทุกแบบ Heavy Duty เช่นกระสอบน ้ าตาล รถยนต ์แบต

ตาร่ี กล่องกระดาษ หรือวสัดุอ่ืนๆ ท่ีมีน ้ าหนกับรรทุก เป็น 100-500 Kg/Sq.M. ก็ไม่เป็นไรครับ บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์

จ ากดั ยนิดรัีบค านวณหาขนาดของมอเตอร์ ใช้ท่านฟรีๆ เพียงท่านบอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมาใหเ้รา แลว้เราจะค านวณขนาด

ของมอเตอร์ใหท่้านได ้

 วสัดุทีข่นคอือะไร 

 ขนาดของ Package 

 ความหนาแน่นของวตัถุ กีต่นัต่อ ลูกบาศก์เมตร 

 ปริมาณการขนถ่ายทีต้่องการกีต่นั-กีช้ิ่นต่อช่ัวโมง 

 Conveyor วางเอยีงกีอ่งศา /หรืออยู่ในแนวราบ 

 ต้องการใช้สายพานหน้ากว้างเท่าไร 

5.สรุป 

                 โดยรวมๆแล้วท่านจะสามารถประหยดัเงนิได้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของราคาทั้งหมดเป็นอย่างต า่ เมือ่

เปรียบเทยีบทีจ่ะต้องจ้างผู้รับเหมาท าทั้งหมด 

 

 

 

 

 



สงสัยส่ิงใด ส่งรายละเอยีดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดมีากครับ อยากรู้อะไรเพ่ิมเติมอยา่งเร่งด่วน 

โทรศพัทม์าสอบถามรายละเอียด เรายนิดีใหค้  าปรึกษาตลอดเวลา เพราะเรามี Motto การท างานคือ ‘’Together 

We Share ไปด้วยกนั...เผือ่แผ่กนั’’ ครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


