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ระบบป้องกนัวสัดุเลด็รอดออกจากสายพาน (Sealing system) 

การร่วง หก ตก หล่น ของวสัดุท่ีเกิดข้ึนท่ี Transfer Point เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป็น
ประจ าวนั เป็นธรรมชาติ เหมือนเราตอ้งกินอาหารแลว้ตอ้งขบัถ่าย เช่นเดียวกนัเม่ือ load วสัดุ 
แลว้ไม่มีปัญหาเก่ียวกบัการ ร่วง หก ตก หล่น เป็นเร่ืองยาก มากๆ เหมือนกินอาหารแลว้ไม่
ขบัถ่ายกเ็ป็นไปไม่ไดเ้ลย เท่าท่ี ผูเ้ขียนมีประสบการณ์ ไดพ้ดูคุยกบัทั้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัการ 
กย็งัไม่เห็นมีโรงงานไหนจดัการกบัปัญหาการร่วง หก ตก หล่น ของวสัดุ จนพอใจในผลงาน
ตวัเองสักที ส่วนหน่ึงอาจจะเป็นเพราะถือวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองของ Cost ลว้นๆ ไม่ใช่เร่ืองรายไดจึ้ง
ใหค้วามสนใจนอ้ย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจผดิอยา่งยิง่ อีกทั้งฝ่ายบริหารกใ็หง้บมานอ้ย ฝ่าย 
Maintenance มีหนา้ท่ีแกไ้ขปัญหาตามงบท่ีมี กแ็กก้นัไป ถูกวธีิบา้ง ผดิวธีิบา้ง ปัญหากย็งัคงอยู่
และไม่รู้จกัจบส้ิน จบเร่ืองน้ีกเ็กิดปัญหาเร่ืองอ่ืนมาอีก สู้กบัปัญหาเหล่าน้ีกนัมานานไม่ชนะสักที 
จนรู้สึกทอ้และในท่ีสุดกห็มดความตั้งใจท่ีจะสู้ต่อ ยากกย็าก สกปรกกป็านนั้น ร้อนกร้็อน 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีวา่แยแ่ลว้ยงัเรียกงานน้ีวา่พี่ จึงจ  าใจ จ  าทนอยูอ่ยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้คิดเสียวา่อยู่ๆ ไป
กเ็คยชินๆกนัไปเอง เหมือนสามีกบัภริยาอยูก่นัมาเป็นสิบๆปีแลว้ เกิดปัญหาเม่ือไหร่กป็รับความ
เขา้ใจกนั ดีกนั สักพกักเ็กิดปัญหาเดิมๆอีกซ ้ ากนัเป็นวฏัจกัร เกิด-ดบั-เกิด-ดบั จะท้ิงจะหนีปัญหา
กไ็ม่ไดจึ้งจ าเป็นตอ้งอยู่ๆ ไปกเ็คยชินๆกนัไปเช่นกนั วนัน้ีไดอ่้านบทความน้ีแลว้อยา่เพิ่งทอ้แท้
หมดความหวงั ทุกอยา่งมีทางออกหมด เม่ือเรารู้จกัวธีิท่ีถูกตอ้งท่ีจะรองรับกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
รับรองผลท่ีไดม้าตอ้งดีกว่าเดิมแน่นอน ฟันธง 

 

 
Basic Conveyor System Layout 
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รูปแสดง Transfer Point 

 
วตัถุประสงคข์อง ระบบ Sealing คือป้องกนัมาใหว้สัดุร่วง หก ตก หล่น ออกจาก

สายพานขณะท่ี Load วสัดุ เร่ืองเหล่าน้ี ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสเขา้ไปศึกษาเพื่อหาทางปรับปรุง 
ป้องกนัไม่ใหว้สัดุร่วง หก ตก หล่น ออกจากระบบกเ็ลยอยากจะเรียบเรียงมาเล่าสู่กนัฟังเพื่อวา่
จะเกิดประโยชนต่์อท่านไดบ้า้ง โดยเร่ิมตน้ท่ี วสัดุ จะ ร่วง หก ตก หล่น ร่ัว ไหล หนีออกจาก 
Transfer point ขณะ load วสัดุมาในของการกระเด็น กระดอนออก การเบียดออกจากยาง Skirt 
(Spillage) หรือจากรูท่ีปิดไม่มิดชิด การติดกบัสายพานดา้น return ในรูปของ Carry back หรือมา
ในรูปของฝุ่ นผง ลองดูภาพขา้งล่างเพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
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Three forms of spillage 

 

สาเหตุทีว่สัดุ  ร่วง หก ตก หล่น ร่ัว ไหลเพราะ Belt sag 

 

ของการกระเดน็ กระดอนออก การเบียด
ออกจากยาง Skirt ซ่ึงไม่สามารถตา้นทาง
แรงผลกัของวสัดุดนัออกมาทางดา้นขา้งได ้

 

วสัดุ จะ ร่วง หก ตก หล่น ร่ัว ไหล หนี
ออกจาก Transfer point ขณะ load วสัดุมา
ในของการกระเดน็ กระดอนออกจนกอง
เตม็ไปหมด รวมทั้งเตม็ ทางเดินดว้ย 

 

วสัดุ จะ ร่วง หก ตก หล่น ร่ัว ไหล หนี
ออกจาก Transfer point ขณะ load หรือ
จากรูท่ีปิดไม่มิดชิด รวมทั้งฝุ่ นขนาดเลก็

กระจายออกมาตลอดเวลา 
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วสัดุจาก Carry Back กองท่ีดา้นทา้ยบริเวณ 
End tail ของ Chute เน่ืองจาก ตั้งยาง Skirt 

ติดกบัสายพานมากเกินไป 

 

Skirtboard เป็นสนิม ร่ัว วสัดุ จะ ร่วง หก 
ตก หล่น ร่ัว ไหล หนีออกจาก Transfer 
Point ขณะ load รวมทั้งฝุ่ นขนาดเลก็ก็

กระจายออกมาตลอดเวลาดว้ย 

 

 

 

บริเวณปาก Chute ตอ้งมียางปิดกนัฝุ่ น 

 

บริเวณภายใน Chute ตอ้งมียางปิดกนัฝุ่ น 
กั้นเป็นระยะๆ หลายๆอนั เพื่อใหฝุ้่ นมีเวลา
ตกลงสู่พื้นก่อนจะออกมานอก Chute 
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การแกปั้ญหาหรือลดปัญหาเร่ืองเหล่าน้ี ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การออกแบบ Transfer Point ใหถู้กตอ้งตั้งแต่แรก โดยตอ้งออกแบบให้

สามารถ Load วสัดุบนสานพานไดต้ามลกัษณะต่อไปน้ี 

• Centrally ลงตรงกลางสายพาน 

• At a uniform rate ดว้ยอตัราการ Load ท่ีสม ่าเสมอ 

• In the direction of belt travel. การ Load ตอ้งไปในทิศทางเดียวกบัทิศท่ีสายพานวิง่ 

• At the same speed as the belt is moving.การ load ตอ้งมีความเร็วเท่ากบัความเร็ว

สายพาน 

• After the belt is fully troughed.ต าแหน่งท่ี Load ตอ้งอยูใ่นแอ่งของลูกกล้ิง 

• With minimum impact.การ load ตอ้งเป็นไปอยา่งน่ิมนวล ไม่กระแทกรุนแรง 

นอกจากน้ี Transfer Point ตอ้งมีระยะหรือพื้นท่ีเพียงพอส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัการร่วง 

หก ตก หล่น ร่ัว ไหล และท าความสะอาดสายพาน 

• Edge sealing and back sealing.อุปกรณ์ปิดดา้นขา้งและดา้นทา้ย 

• Carry back removal.อุปกรณ์ Belt Cleaner 

• Dust management.อุปกรณ์ก าจดัฝุ่ น 

• Inspection and service activities.พื้นท่ีเพียงพอส าหรับการ service 

 เร่ืองท่ีกล่าวถึงขา้งบนนั้นมีเน้ือหามากเหลือเกินพดูกนัไดเ้ป็นหลายวนั แต่ ณ.ท่ีน้ี ผูเ้ขียนสมมุติ
วา่ปัจจยัขา้งตน้ท่ีกล่าวถึง ผูอ้อกแบบเขาท าไดดี้หมด และในบทความน้ีจะกล่าวเนน้ถึงเร่ืองหน่ึง
ท่ีส าคญัคือตอ้งมี ระบบการป้องกนัวสัดุไม่ใหห้ลุดหนีออก Transfer Point อยา่มีประสิทธิภาพ 
(Effective Sealing System)  
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