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Loading & Unloading Conveyor (สายพานล าเลียงสินคา้ข้ึน-ลงรถบรรทุก) 

 วนัน้ี บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ  ากดั (Conveyor Guide Co.Ltd.) จะขอน าเสนอ ระบบ

สายพานล าเลียงสินคา้ข้ึน-ลง รถบรรทุก 6 ลอ้ รถบรรทุก 10 ลอ้ หรือตู ้Container ไดทุ้กสภาพ

ของระดบัพื้น ไม่วา่พื้นจะเป็นแนวพื้นราบ (Horizontal Level)  หรือพื้นยกสูงสูง ( Dock)  ระบบ

ท่ี บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ  ากดัก าลงัน าเสนอวนัน้ี เป็น Loading & Unloading Conveyor 

(สายพานล าเลียงสินคา้ข้ึน-ลงรถบรรทุก)แบบประหยดั ราคาเบาๆ ใครๆกจ็ดัหามาใชง้านได ้

เหมาะส าหรับผูป้ระกอบการประเภท SME ทั้งหลายท่ีตวัเบา กระเป๋ายงัไม่หนกัหรือมีขอ้จ ากดั

อ่ืนๆท่ีท าใหไ้ม่สามารถใช ้Telescopic Belt Conveyor ได ้เช่น พื้นท่ี การเคล่ือนยา้ย  ตลอดจน

บริษทั รับขนส่งสินคา้ไปต่างจงัหวดั หรือใครๆกไ็ดท่ี้ตอ้งการประหยดัเวลาและแรงงาน ในการ

ล าเลียงสินคา้แต่ไม่มีก าลงัเงินท่ีแขง็แรงเพียงพอท่ีจะจดัซ้ือระบบสายพานล าเลียงแบบยดื – หด 

แบบไฮโซ (Telescopic Belt Conveyor) ซ่ึงราคาแพงกวา่ก าลงัของตนเอง ตดัสินใจซ้ือเอาแบบน้ี

เป็นทางเลือกไวใ้ชง้านก่อน ท างานมีเงินเยอะอยาก Upgrade ใหดู้ดีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนแลว้

ค่อยซ้ือสายพานล าเลียงแบบยดื – หด (Telescopic Belt Conveyor)  แบบไฮโซมาใชก้ย็งัไม่สาย

เกินไป 

 

สายพานล าเลียงแบบยดื – หดแบบไฮโซ (Telescopic Belt Conveyor) 

Loading & Unloading Conveyor แบบประหยดั เป็นระบบล าเลียงวสัดุประเภท Unit 

Load (วสัดุจ าพวก ช้ิน ลงั กล่อง) เพื่อน าวสัดุเขา้ (Load) หรือออก (Unload) จากรถรถบรรทุก
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ต่างๆ เช่น รถตู ้รถบรรทุก 6 ลอ้ รถบรรทุก 10 ลอ้ หรือรถ Container ทั้งขนาดความยาว 20 ft.

และ40 ft. เพื่อเป็นตวัช่วยในการลดเวลา ลดแรงงาน ลดสินคา้แตกเสียหาย สุดทา้ยแลว้กคื็อการ

ลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินคา้ 

 

 

ลกัษณะการท างานของ Loading & Unloading Conveyor 

 Loading & Unloading Conveyor จะประกอบดว้ยระบบล าเลียง 2 ส่วนคือ 

1.ส่วนท่ีเป็นสายพานล าเลียง (Belt Conveyor) ในรูปคือ L1 และ L2 

 

Loading & Unloading Conveyor (สายพานล าเลียงสินคา้ข้ึนรถบรรทุก) 

2.ส่วนท่ีเป็นลูกกล้ิงล าเลียงแบบยดื-หด (Flexible Roller Conveyor) ในรูปคือส่วน L ซ่ึงแบ่ง

ออกได ้2 รูปแบบคือ 

  

Conveyor Belt System 

Roller Conveyor 
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ลูกกล้ิงล าเลียงแบบยดื-หด (Flexible Roller Conveyor) 

 2.1 แบบ Gravity Type เป็นการล าเลียงวสัดุโดยใชแ้รงโนม้ถ่วงหรือแรงผลกัตาม

ธรรมชาติ ท าใหไ้ม่เปลืองพลงังาน เหมาะกบัการล าเลียงสินคา้ท่ีพื้นกล่องแขง็ ไหลง่าย แต่

จะตอ้งใชแ้รงงานคนเพิ่มอีก 1 คนในช่วงกลางระหวา่ส่วนต่อของสายพานล าเลียง (Belt 

Conveyor) กบัส่วนท่ีเป็นลูกกล้ิงล าเลียงแบบยดื-หด (Flexible Roller Conveyor) 

 2.2 แบบ Power Type ชุดลูกกล้ิงสามารถขบัเคล่ือนโดยใช ้Motor เหมาะกบัการล าเลียง

สินคา้ท่ีไหลยากข้ึนมาหน่อย ระบบจะประกอบดว้ยสายพานล าเลียง (Belt Conveyor)ท างาน

ร่วมกนัแบบต่อเน่ืองกบัลูกกล้ิงล าเลียงแบบยดื-หด (Flexible Roller Conveyor)  โดยลูกกล้ิง

ล าเลียงแบบยดื-หด (Flexible Roller Conveyor)  จะวางอยูบ่นงา (Extension support) ของ

สายพานล าเลียง (Belt Conveyor)เพื่อให ้ยกข้ึน-ลง ไดโ้ดยใชเ้คร่ืองจกัร รูปแบบการล าเลียง

ประเภทน้ีใชง้านง่ายและประหยดัแรงงานเพราะใชค้นเพียง 2 คนอยู ่ส่วนหวัและส่วนทา้ยของ 

Conveyorกท็ างานไดแ้ลว้ 

 

ลกัษณะการท างานของ Loading & Unloading Conveyor 

 

ท าไมต้องใช้ Loading & Unloading Conveyor แทนแรงงานคน  

 Faster มีความรวดเร็วกวา่การล าเลียงแบบดั้งเดิมท่ีใชแ้รงงานคน 6 คน ระบบมี

ความสามารถในการล าเลียงประมาณ 800 – 1000 กล่อง/ชัว่โมง ซ่ึงหากเทียบกบั

การล าเลียงโดยแรงงาน6คนแลว้อยา่งนอ้ยกเ็ร็วกวา่ 2 เท่าแต่ใชค้นนอ้ยกวา่ 3 เท่า 
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 Safer  การออกแบบจะค านึงถึงดา้นความปลอดภยั ทุกจุดท่ีระบบมีการหมุนหรือ

เคล่ือนท่ีจะมีการ์ดเพื่อป้องกนัอนัตรายต่อผูใ้ชง้านรวมถึงส่ิงต่างๆหรือบุคลท่ีอยู่

รอบๆระบบล าเลียงดว้ย  

 Move Goods Safety สินคา้จะถูกล าเลียงอยา่งปลอดภยั ไม่ช ารุด ซ่ึงมีโอกาสท่ี

สินคา้จะช ารุด แตกเสียหาย มีนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัการล าเลียงโดยใชแ้รงงานคน 

 Available in Choice  สามารถน าไปใชล้  าเลียงวสัดุเขา้-ออก ได ้2 ทิศทาง ใชไ้ด้

กบัรถทุกขนาด ไม่วา่จะเป็น รถกระบะ หกลอ้ สิบลอ้รถ สิบแปดลอ้ หรือตู ้

Container กส็ามารถท าไดเ้ช่นกนัท างานไดทุ้กสภาพของระดบัพื้น ไม่วา่พื้นจะ

เป็นแนวพื้นราบ (Horizontal Level)  หรือพื้นยกสูง ( Dock Leveler)   

 

ล าเลยีงวัสดุเข้า-ออก ได้กบัรถทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็น รถกระบะ หกล้อ สิบล้อรถ สิบแปดล้อ หรือ

ตู้ Container 

 Stand Alone or Conjunction with Other สามารถใช ้ล าเลียงวสัดุข้ึนลง เพียงตวั

เดียวหรือจะต่อเช่ือมกบัระบบล าเลียงอ่ืนกส็ามารถท าได ้ 

 Robust Construction โครงสร้างท าจากเหลก็ท่ีมีความแขง็แกร่ง ทนทาน  
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 Easy Move  มีขนาดเลก็สามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้ายในพื้นท่ีเรียบ สะดวกรวดเร็ว

ต่อการเปล่ียนต าแหน่งการล าเลียงหรือเปล่ียนช่องของ Dock และมี Locking (ตวั

หา้มลอ้) เพื่อความปลอดภยัในการใชง้าน 
 

 Compact Storage ตวัเคร่ืองจกัรมีขนาดกะทดัรัด ใชพ้ื้นท่ีในการเกบ็รักษานอ้ย 

(กรณีท่ีไม่ไดใ้ชง้าน) และสามารถท างานร่วมกบัผูใ้ชง้านอ่ืน เช่น Forklift ได้

สะดวก   
 

 

 Perfect Entry Level ใชล้  าเลียงวสัดุเขา้ - ออก ไดก้บัทั้ง Warehouse ท่ีมี Dock 

หรือไม่มี Dock เน่ืองจาก Loading & Unloading Conveyor นั้นสามารถปรับ

ระดบัความสูงไดห้ลากหลายระดบั 

 Reaches  ชุด Flexible Roller สามรถปรับการ ยดื-หด ไดเ้พื่อความสะดวกในการ

ใชง้าน ดงันั้นไม่วา่กระบะบรรทุกจะสั้นหรือยาวกส็ะดวกต่อการใชง้าน 

 Little Maintenance  Loading & Unloading Conveyor ออกแบบมาใหส้ามารถ

ใชง้านไดทุ้กวนั อยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน โครงสร้างมีความแขง็แรง มีจุดท่ีตอ้ง

ซ่อมบ ารุงนอ้ยมาก 

 Easy Operation ง่ายต่อการควบคุมใชง้านโดยจะมีปุ่มเพื่อปรับทิศทางการหมุน

และระดบัความสูง-ต ่าท่ีตู ้Control 
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 Reduce Other Machine Loading & Unloading Conveyor จะช่วยลดจ านวน

เคร่ืองจกัรอ่ืนในการล าเลียงสินคา้ เขา้-ออก จากตู ้เช่น Folk Lift หรือ Hand Lift 

เป็นตน้  

 Reduce Man Power ลดแรงงานคนในการล าเลียงโดย Loading & Unloading 

Conveyor นั้นจะใชค้นในการล าเลียงเพียงแค่ 2-3 คนเท่านั้น 

 

 Reduce Down Time ลดโอการการหยดุล าเลียงเน่ืองจากการหยดุ หรือ ป่วยของ

แรงงานคน เพราะเคร่ืองจกัรมีความน่าเช่ือถือมากกวา่ 

Loading & Unloading Conveyor Model & Dimension 

Loading & Unloading Conveyor มีอยูส่อง Model คือ 

1. G-4200 ประกอบดว้ยสายพานล าเลียง (Belt Conveyor) กบั ชุด Power Flexible Roller 

สามารถล าเลียงสินคา้โดยใช ้Motor ซ่ึงมีขอ้ดีคือ  

- ใชแ้รงงานในการด าเนินการนอ้ยกวา่ Model G - 6900 

- ความเร็วในการล าเลียงคงท่ีสม ่าเสมอ 

 - เหมาะกบัการล าเลียงท่ีวสัดุล าเลียงผวิไม่แขง็มากนกั (Frictionมาก) 
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Model G-4200  

 2. G-6900 ประกอบดว้ยสายพานล าเลียง (Belt Conveyor) กบั ชุด Gravity 

Flexible Roller แบบใชแ้รงโนม้ถ่วงในการล าเลียง ซ่ึงมีขอ้ดีคือ 

 - ประหยดัพลงังาน เน่ืองจากชุด Roller เป็นแบบ Gravity 

  - ชุด Flexible Roller สามารถยดืไดย้าวถึง 6.9 เมตร 

  - ระบบประกอบดว้ย Component นอ้ยจึงท าใหบ้ ารุงรักษาง่าย 

  - ใชง้านง่ายและปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน 

 

 

Model G-6900  
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เลอืกเอาเลยครับจะใช้Modelไหน 

 

การผลติ Loading & Unloading Conveyor สายพานล าเลยีง (Belt Conveyor) กบั 

ชุด Flexible Roller 
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ระบบสายพานล าเลียงแบบยดื – หดของบริษทัคอนเวเยอร์ไกด ์จ  ากดั ช้ินส่วนต่างๆจะใช้

อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ จากฝ่ังประเทศทางยโุรปเป็นหลกั เช่น Germany หรือ France จึงท าให้

เช่ือมัน่ไดว้า่ระบบของเราจะไม่งอแง หมดแรง อ่อนลา้ อยา่งแน่นอน หากท่านใดสนใจหรือมี

ขอ้แนะน าสามารถติดต่อบริษทัคอนเวเยอร์ไกด ์จ  ากดั ไดต้ลอดเวลาครับท่ี 

info@conveyorguide.co.th 


