
1.จ ำหน่ำยสำยพำนยำงด ำรำยย่อย 

จาํหน่ายสายพานยางดาํรายยอ่ยแลว้ครับ 

  หลงัจากท่ีบริษทั  คอนเวเยอร์ไกด ์จาํกดั (Conveyor Guide Co.Ltd.)ไดล้งบทความเร่ืองสายพานลาํเลียง D.I.Y  แบบยางดาํ คุณทาํเอง

ได ้ปรากฏวา่มีเสียงตอบรับมาถึงเราดีมากทัว่ทุกภาค จากเหนือ เชียงใหม่ ลาํพนู ถึงใต ้กระบ่ี ตรัง นครศรีธรรมราช อิสาน สุรินทร์ กาฬสินธ์ุ 

และภาคกลางอีกหลายจงัหวดั ท่ีเราภูมิใจสุดๆก็คือ เสียงจากผูอ่้านท่ีอยูห่่างไกลจากกรุงเทพ ทั้งจากเหนือและอิสาน ไดอุ้ดหนุนผลิตภณัฑข์องเรา

แบบ ขายดีเกินคาด แสดงวา่มีคนคิดอยา่งเราเยอะเหมือนกนั แฮะ ผลิตภณัฑท่ี์ บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จาํกดั (Conveyor Guide Co.Ltd.)

ได ้Supply ไดแ้ก่อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเราท่ีผลิตและจดัหา เช่น Pulley, ลูกกล้ิง ขำรองลูกกลิง้ (Roller Bracket), Backstop แต่ไดเ้รียนกบัท่านผูอ่้าน

ไปวา่ สาํหรับสายพานยางดาํ (Rubber Belt) ถา้ซ้ือปริมาณนอ้ยๆ เราก็จดัหาให้ไดล้าํบาก เน่ืองจากค่าโสหุ้ยและค่าดาํเนินการ กินกาํไรไปจะ

หมดแลว้ แต่ท่านผูอ่้านโดยเฉพาะท่านท่ีอยูต่่างจงัหวดัไกลๆ เช่น กระบ่ี ลาํพนู กาฬสินธุ์ สกลนคร ก็ยงัให้คาํแนะนาํวา่อยากจะให้บริษทั คอนเว

เยอร์ไกด ์จาํกดั (Conveyor Guide Co.Ltd.) พยายามจดัหน่อยนะ เพราะต่างจงัหวดัก็หาซ้ือลาํบากมากๆๆๆๆ..จะไดอุ้ดหนุนบริษทั  คอนเวเยอร์

ไกด ์จาํกดั(Conveyor Guide Co.Ltd.) แห่งเดียวแบบ ครบวงจรเลย ซ้ือท่ีเจา้เดียวจะไดส้ะดวก ท่ีสาํคญัคือท่านเช่ือใจเราว่าจะเลือกสินคา้ให้ท่าน

ไดถู้กตอ้งและยติุธรรม 

 เสียงอ่ืนใดหลายหม่ืนเสียง ก็ไม่ไพเราะเท่าเสียงของท่านลูกคา้แมแ้ต่เพียง 1 เสียง ท่ีท่านแนะนาํเรามา น่ีแสดงวา่ รักและปรารถนาดี

ต่อกนัจริง มีผูซ้ื้อดีๆอยา่งน้ี มีหรือผูข้ายจะว่ิงหนี นบัต่อน้ีไปเราก็จะจดัหา สายพานท่ีใชใ้นงานลาํเลียงประเภทงานหนกัมกั เป็นสายพานยางดาํ

(Rubber Belt) มารับใชท้่านผูมี้อุปการะคุณ ท่านเรียกใชบ้ริการไดต้ั้งแต่บดัน้ีไดเ้ลยครับ 

 ตาม  Style ของบริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จาํกดั (Conveyor Guide Co.Ltd.)ตอ้งพยายามคืนกาํไรให้ท่านผูอ่้านท่ีแวะเขา้มาเยีย่มเยียน 

Website แห่งน้ี เม่ือมาแลว้มีหรือเราจะให้ท่านกลบับา้นมือเปล่า ตอ้งมีอาหารสมองฝากกลบัไปดว้ย อยากจะบอกท่านวา่ ความรู้สึกของพวกเราท่ี

มีกบัท่านคงเหมือนละครเร่ืองสามีตีตรารักสามเส้าของเราสามคน พิศุทธ์ิ กั้ง สายนํ้าผ้ึง ท่ีพิศุทธ์ิ พดูกบักั้งวา่ 

 ‚มนัมากกวา่ความรัก มนัมากกวา่ความห่วงใย มนัมากกวา่เกียรติยศ และ ช่ือเสียง มนัคือความรู้สึกท่ีผมอยากผกูและพนัคุณไวก้บัผม‛   

 ต่อไปน้ีคือความรู้ท่ีท่านตอ้งทาํความเขา้ใจก่อนสัง่ซ้ือสายพานนะครับขอยกตวัอยา่งเฉพาะสายพานผา้ใบท่ีนิยมใชก้นักวา่ 95 % ก่อน

นะครับ ส่วนสายพานพิเศษแบบอ่ืนๆ ลองสอบถามเขา้มาได ้รับรองไดค้าํตอบท่ีโดนใจแน่ๆ นอกจากสายพานท่ีท่านเห็นในภาพเหล่าน้ีแลว้ เรา

ยงัมีความรู้ และจดัหาสายพานแบบพิเศษแบบอ่ืนๆไดม้ากมายมากเกินกวา่จะเขียนไดจ้นหมดครบกระทงความ โทรเขา้มาคุยกนัก็แลว้กนั 

  

 

 

 

 

 

 

สายพานเรียบ ธรรมดา (Flat Belt) 



 

 

 

 

สายพานบั้ง (Pattern Belt) 

 

 

 

 

 

สายพานแบบผนงัยดืหยุน่ (Sidewall Belt) 

 

 

 

 

 

สายพานแบบเส้นลวด (Steel Cord Belt) 

ตวัอยา่งคาํสั่งซ้ือสายพานผา้ใบท่ีสมบูรณ์ 

ตอ้งการซ้ือสายพานเรียบ หนา้กวา้ง 900 มม. EP 125 จาํนวน 4 ชั้น หนาบน 4 มม. หนาล่าง 2 มม. เกรด M ยาว 100 เมตร ตดัยาว   

 

 

 

 

 

การระบุ Specification คาํสัง่ซ้ือสายพานผา้ใบท่ีสมบูรณ์ 



เวลาสัง่ซ้ือสายพาน ผูซ้ื้อตอ้งมีขอ้มูล Specification ของสายพานผา้ใบ เอาไวบ้อกให้เขา้ใจตรงกนั ระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้ายเพ่ือป้องกนัการเขา้ใจผิด

กนัภายหลงั ประกอบดว้ยสาระสาํคญัดงัน้ี 

1) ประเภทของสายพาน เรียบ,บั้ง, (sidewall) 

2) กวา้ง (Belt Width) หรือหนา้กวา้ง ของสายพานมีหน่วยเป็น mm. 

3) EP     คือ ชั้นผา้ใบรับแรงดึงมีค่า เป็น N/mm. ประกอบดว้ย Polyesterในแนวยาว และ Nylonในแนวขวาง ค่า EP ปรกติท่ีนิยมใชก้นัมี 

EP 100,125,160,200,250 ยกตวัอยา่ง EP 125 จาํนวน 4 ชั้น หรือบางคร้ังก็เรียกกนัวา่ 500/4 คือ ค่าแรงดึง ( Tensile Strength ) ท่ี

สายพานสามารถรับได ้ในท่ีน้ี  คือ 500 N/mm     โดยมีชั้นผา้ใบ EPทั้งหมด 4  ชั้น  โดย EP แต่ละชั้นจะ มีค่าชั้นละ 125 N/mm 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบวิธีการบอกแรงดึงของสายพาน 

4) 4.0 คือ ความหนาของผิวยางดา้นบน (Top Cover) มีหน่วยเป็น mm. ส่วน 2.0 คือ ความหนาของผิวยางดา้นล่าง (Bottom Cover) มี

หน่วยเป็นmm. 
 

5) Grade M  คือ เกรด (Grade) ของสายพานทนสึกหรอ (ดูตารางขา้งล่าง) หรือระบุเป็น เกรดทนร้อน ทนไฟ ทนนํ้ามนั ใชก้บัอาหาร 

หรือบอกจุดประสงคก์ารใชง้านให้ผูข้าย ให้ผูข้ายแนะนาํ เลือกให ้ถ้าผูข้ายคิดไม่ออก บอกไม่ไดก้็ไม่ตอ้งซ้ือ ไปหาซ้ือเจา้อ่ืนก็แลว้

กนั เพราะถา้เลือกไดแ้บบมัว่ๆ ไดส้ายพานท่ีไม่เหมาะสมกบัการใชง้าน ผูซ้ื้อก็จะขาดทุนครับ 

 

 

 

 

ตารางแสดงเกรดสายพานแบบทนสึก 

6) 100 m. คือ ความยาว (Length) ของสายพานท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ(เม่ือคล่ีออกมาเป็นเส้นก๋วยเต๋ียวแลว้เท่ากบั 100 เมตร) 
 

7) ตอ้งบอกไปดว้ยวา่ตอ้งการสายพานแบบ แบบต่อกลม (Endless) หรือแบบตดัยาว (Open) เพื่อผูข้ายจะไดผ้ลิตให้ถูกตอ้งตามความ

ตอ้งการ การสั่งซ้ือกรณีแบบตดัยาว (Open)น้ี  เป็นสายพานท่ี ตอ้งเอาไปต่อหัวสายพานท่ีหนา้งานจึงจะสะดวก (เสียเงินค่าต่อ

สายพานเพ่ิม) ถา้หากเป็นสายพานขนาดสั้นๆ เช่น 15-30 เมตรบางคร้ังก็สามารถสัง่ให้ต่อกลมไป (ไม่เสียเงินค่าต่อสายพานเพ่ิมแต่

ตอ้งเสียค่าแรงเพ่ือร้ือและประกอบอุปกรณ์ใน lineสายพาน) แลว้ให้ช่างในโรงงานประกอบเขา้line สายพานก็ได ้งานน้ีท่านตอ้ง

ประเมินเอาเองวา่แบบไหนจึงจะเหมาะสมกบัท่าน 



สุดทา้ย บริษทั  คอนเวเยอร์ไกด ์จาํกดั(Conveyor Guide Co.Ltd.) ขอขอบคุณท่านผูอ่้านทุกท่านท่ีให้กาํลงัใจและอุดหนุนสินคา้ของเรา เรา

สญัญาว่า เราจะตอบสนองท่านอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่หยดุน่ิง เราไม่เคยทาํงานลวกๆ หรือลดระดบัการปฏิบติังานตนเอง เราทราบวิธีและมี

ความสามารถ ท่ีจะสร้างสร้างความ เรียบง่ายบนซบัซ้อนอยากใชเ้ราก็ติดต่อเราครับ ง่ายนิดเดียว 

สงสยัส่ิงใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรู้อะไรเพ่ิมเติมอยา่งเร่งด่วน โทรศพัทม์าสอบถามรายละเอียด เรา

ยนิดีให้คาํปรึกษาตลอดเวลา หรือตอ้งการให้เราไปอบรมหรือจดัสมัมนาให้หน่วยงานบาํรุงรักษาในหน่อยงานของท่านก็ได ้(มีค่าบริการนะครับ) 

ไม่เพียงแต่เร่ืองน้ีเท่านั้นนะครับ เร่ืองอะไรก็ไดท่ี้ท่านอยากรู้เก่ียวกบัสายพานลาํเลียงก็ลองติดต่อเขา้มาไดอ้ะไรท่ีแบ่งๆกนัไดแ้ละไม่เปลือง

ทรัพยากรจนเกินไปก็ยนิดีรับใชฟ้รีครับ เพราะเรามี Motto การทาํงานคือ ‘’Together We Share ไปดว้ยกนั...เผ่ือแผก่นั’’ ครับ เราจะหาความรู้

เก่ียวกบัอุปกรณ์ระบบลาํเลียงมานาํเสนออยา่งสมํ่าเสมอ ‚มีของเท่าไหร่ก็ปล่อยหมด ไม่มี กัก๊ ไม่มีดึง ไม่มีเมม้‛ ‚ถึงแมว้า่เราจะเดินชา้...แต่เราก็

ไม่เคยหยดุเดิน‛ แลว้พบกนัใหม่ครับขอบคุณท่ีติดตาม 

 


