
เร่ืองท่ี 2 TIPS และส่วนประกอบของสายพานกระพอ้ล าเลียง (Bucket Belt Elevator) มี

อะไรบา้ง? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพดา้นขา้งของกระพอ้ล าเลียง(Bucket Elevator) 

บทน า กระพอ้ล าเลียง (Bucket Elevator) เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายท่ีใชก้นัมาตั้งแต่โบราณ ต าราฝร่ังบางเล่มอา้งอิงวา่ 

กระพอ้ล าเลียง (Bucket Belt Elevator)ท่ีใชถ้ว้ย/กระพอ้(Cup/Bucket) ติดกบัสายพานผา้ฝ้ายหรือผา้ใบนั้นใชก้นัตั้งแต่ช่วง

ปลายศตวรรษท่ี 18 มีบริษทับางรายท่ีอเมริกาท่ีท ากระพอ้ล าเลียง (Bucket Elevator)  กล่าววา่ไดท้ ากระพอ้ล าเลียง (Bucket 

Belt Elevator)  ขายครบ 123 ปีในปี 2556 น้ี ดงันั้นเม่ือกระพอ้ล าเลียง (Bucket Belt Elevator) สามารถมีอายยุนืยาวขนาดน้ี

และปัจจุบนัก็ยงัใชง้านกนัอยา่งแพร่หลาย นึกดูวา่มนัตอ้งมีอะไรดีแน่ๆ ดงันั้นผูเ้ขียนจึงเห็นวา่เป็นเร่ืองน่าสนใจ ท่ีจะน ามา

พดูคุยแบ่งปันเร่ืองราวดีๆ ใหเ้ขา้ใจในแง่มุมต่างๆของกระพอ้ล าเลียง (Bucket Belt Elevator) ก็จะเป็นประโยชน์ร่วมกนัไม่

นอ้ยทีเดียว 

 

 

 

 

 



1.ส่วนประกอบสายพานกระพอ้ล าเลียง (Bucket Belt Elevator) 

ผูเ้ขียนขอแบ่งส่วนประกอบสายพานกระพอ้ล าเลียง (Bucket Belt Elevator) ออกเป็น 3 ส่วนเพ่ือใหเ้ขา้ใจกนัง่ายๆคือ 

1.1 ดา้นล่าง(Boot) หรือจะเรียกวา่ดา้นทา้ยของตวักระพอ้ก็ได ้ประกอบดว้ย ตวัเรือน(กล่องเหลก็) , Pulley ,Take 

Up(อาจจะเป็นแบบ Screw take Up หรือ Gravity Take Up ก็ได)้  รางป้อน (Loading Leg) หนา้ท่ีของดา้นล่าง (Boot) คือ

เป็นส่วนท่ีรับวสัดุ โดยวสัดุจะถูกป้อนทางรางป้อน Loading Leg (ต าแหน่งอยูเ่หนือ Center line ของ Boot Pulley) เพื่อเติม

วสัดุใหเ้ตม็ลูกกระพอ้ (กรณีเป็นกระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบตอ่เน่ือง (Continuous Discharge Elevator)) หรือใหลู้กกระพอ้

จะขดุ/ตกั (Dig/Scoop)วสัดุก็ได ้(กระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge Elevator)) 

แลว้แต่ประเภทของสายพานกระพอ้ล าเลียง (Types of Bucket Belt Elevator) จากนั้นวสัดุและจะถูกล าเลียงไปยงัส่วนหวั

(Head)ท่ีเป็นต าแหน่งจ่าย(Discharge) 

เพ่ือใหด้า้นล่าง(Boot) ท่ีเป็นส่วนท่ีรับวสัดุท างานไดดี้ จ าเป็นตอ้งออกแบบใหมุ้มของ Intake มีประสิทธิภาพ

สูงสุด เพ่ือลดฝุ่ นและวสัดุแตกหกั ต าแหน่งของ Intake ควรท ามุม 

 45 องศากบัแนวราบ(Horizontal) เม่ือล าเลียงวสัดุท่ีเป็นเมลด็พืช (Grain) 

 50 องศากบัแนวราบ(Horizontal) เม่ือวสัดุเป็น Meal or Pellet 

 55 องศากบัแนวราบ(Horizontal) เม่ือเป็นวสัดุอุสาหกรรม (Industrial Material) 

ส าหรับ Boot Pulley ท่ีล าเลียงวสัดุประเภทท่ีเป็นเมลด็ (Grain) ควรเป็นแบบผิวเรียบ แต่ถา้หากวสัดุเป็นเมด็แขง็ 

เหนียว หากวสัดุเหล่าน้ีติดระหวา่งสายพานและ Pulley ท่ีจะท าใหส้ายพานยดื เสียหายและส่ายไป-มา สามารถเปล่ียนใชเ้ป็น 

Wing Pulley ก็ลดปัญหาน้ีได ้นอกจากน้ีควรบุ (Lining) ผนงัดา้นล่างใหเ้รียบเพ่ือลดแรงเสียดทานขณะลูกกระพอ้ขดุ/ตกั 

(Dig/Scoop) วสัดุจะท าใหส้ายพานจะเดินเรียบ ไม่เปลืองพลงังาน 

ควรท าช่องเปิดขนาดใหญ่ท่ีระยะสูง 90 ซม.จากพ้ืนเหนือ Boot เพ่ือเป็นช่องส าหรับตรวจสอบ (Inspection door) 

การท างานของอุปกรณ์ต่างๆ 

ควรท าช่องเปิดส าหรับท าความสะอาดวสัดุท่ีสะสมใน Boot ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ ในกรณีท่ีไม่ตอ้งการใหว้สัดุต่าง

ชนิดผสมกนัและกนั ตอ้งท าความสะอาดวสัดุท่ีสะสมใน Bootทุกคร้ังหลงัการ Load แลว้เสร็จ เพ่ือความสะดวกมากยิง่ข้ึน 

ถา้หากออกแบบตวัรับวสัดุเป็นกล่องสามารถดึง หรือชกัออกมไดทุ้กคร้ังหลงัการ Load แลว้เสร็จก็จะเป็นการดีมาก 

เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกในการท าความสะอาด ต าแหน่งช่องเปิดส าหรับท าความสะอาดวสัดุท่ีสะสมใน Boot ควร

อยูต่  ่ากวา่ ลูกกระพอ้ 15 ซม. ณ. ต าแหน่งท่ี Take Up อยูต่  ่าท่ีสุด 

ปรกติแลว้ตน้กระพอ้จะตั้งอยูใ่น Pit ท่ีต  ่ากวา่ระดบัพ้ืนดิน การสร้าง Pit ควรเผื่อระยะ อยา่งนอ้ย 60 ซม.รอบๆตน้

กระพอ้ เพื่อความสะดวกในงานบ ารุงรักษา 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ดา้นล่าง(Boot) Take up เป็นแบบ Screw Take Up หรือ Gravity Take Up ก็ไดก้ารบุ (Lining) ผนงัดา้นล่างใหเ้รียบ สายพาน

จะเดินไม่สะดุด 

 

 

 

 

1.2 ตวัเรือน (Casing) หรือเป็นส่วนกลางของกระพอ้ คือกล่องเหลก็ข้ึนรูป เรามกัเรียกกนัวา่ ซองกระพอ้ ถา้เป็น

กระพอ้แบบตั้งไดอิ้สระดว้ยตวัเองตอ้งมีการค ้ายนัดา้นขา้งเป็นช่วงๆเพ่ือใหโ้ครงสร้างไดแ้นวด่ิงและเน่ืองจากกระพอ้มี

ความสูงมาก การค ้ายนัดา้นขา้งยงัสามารถป้องกนัแรงลมไดดี้อีกดว้ย 

กล่องเหลก็ข้ึนรูปมีหนา้ท่ีป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้จากการใชง้าน นอกจากน้ียงัป้องกนัไม่ใหฝุ้่ นฟุ้ ง

กระจาย อาจท าโดยเช่ือมปิด     ตวัเรือน(Casing) ทั้งหมดหรือ ใชว้สัดุกนัฝุ่ นอุดระหวา่ง ตวัเรือน (Casing) ก็ได ้

 



 

 

 

 

 ตวัเรือน(Casing) ส่วนกลาง  

              ตวัเรือน(Casing) ควรมีระยะอยา่งนอ้ย 15 ซม. ใหญ่กวา่ ความกวา้งของสายพานส าหรับตน้กระพอ้ขนาดเลก็ 

ส าหรับตน้กระพอ้ท่ีสูงกวา่ 25 เมตรควรเพ่ิมระยะมากข้ึนอีกเพ่ือใหเ้กิดความสะดวกในงานบ ารุงรักษา 

 

 

 

 

 

 

 

การประกอบตวัเรือน(Casing) ส่วนกลาง 

1.3ส่วนหวั (Head) ท่ีเป็นต าแหน่งจ่าย (Discharge) วสัดุ 

 

 

 

 

 

ส่วนหวั(Head) ท่ีเป็นต าแหน่งจ่าย (Discharge) วสัดุ 



ประกอบดว้ย Head Pulley Assembly, Motor, Back stop, Gear Box, Discharge Chute, Explosion Vent และ 

Access Door ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งค านึงของส่วนน้ีคือ Head Pulley ควรจะหุม้ยางเพ่ือเพ่ิมแรงเสียดทานระหวา่งสายพานและ 

Pulley จะท าใหส้ายพานวิง่ตรงแนว ไม่ Slip ควรมี Access Door หรือช่องเปิดในต าแหน่งท่ีสามารถตรวจสอบการจ่ายวสัดุ

ได ้และติดตั้งในต าแหน่งท่ีต ่ากวา่ Head Pulley นิดหน่อยเพ่ือใชส้ าหรับปรับระยะล้ิน (Rubber Lip) ใหร้ะยะห่างระหวา่ง

ปลายล้ินกบัปากกระพอ้อยูใ่นช่วง 

 

 

 

 

 

 ระยะห่างระหวา่งล้ินกบัปากกระพอ้อยูใ่นช่วง 6-12 มม.  

6-12 มม. เพ่ือป้องกนัไม่ใหว้สัดุขนาดเลก็ตกลงไปดา้นล่างของกระพอ้ 

                 การออกแบบผนงัของตวัHead Cover เองก็มีความส าคญัไม่นอ้ย ไม่ใช่วา่จะออกแบบอยา่งไรก็ไดแ้ต่ตอ้งออกแบบ

ใหมี้ความโคง้ท่ีเหมาะสมเพ่ือใหว้สัดุท่ีจ่ายออกจากลูกกระพอ้เคล่ือนท่ี Slide ไปตามผนงัไดอ้ยา่งนุ่มนวล (smooth) เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดฝุ่ นฟุ้ งและป้องกนัวสัดุแตกหกั เสียหาย 

                การออกแบบส่วนหวัของกระพอ้มีลกัษณะแบนๆ (Flat top) และมีรอยต่อระหวา่งแผน่ อาจท าใหว้สัดุท่ีจ่ายออก

จากลูกกระพอ้หมุนวนเวยีน ป่ันป่วน บริเวณส่วนบนของ Head pulley และตกลงสู่ดา้นล่าง (Boot) ในท่ีสุด นอกจากน้ีผนงั

ส่วนหวัตอ้งปะทะกบัเมลด็วสัดุท่ีจ่ายออกมาตลอดเวลา ดงันั้นวสัดุท่ีใชท้ าผนงั ควรเป็นวสัดุท่ีทนทานต่อการขดัสี (Wear 

Resistance Plate) ไดดี้ 

 

 

 

 

Head Cover ตอ้งออกแบบใหมี้ความโคง้ท่ีเหมาะสม 

 



 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ียงัมีส่วนประกอบอ่ืนท่ีเป็นส่วนอ านวยความสะดวก ในการบ ารุงรักษา เช่น บนัได พ้ืนท่ีส าหรับการ

บ ารุงรักษา(Plate form) เป็นตน้ท่านท่ีเป็นผูอ้อกแบบควรน าปัจจยัเหล่าน้ีประกอบการออกแบบดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนัได พ้ืนท่ีส าหรับการบ ารุงรักษา(Plate form) 

 

 

 



 1.4 สรุปท่านท่ีเป็นผูอ้อกแบบควรน าปัจจยัท่ีเป็น Tips เลก็ๆนอ้ยๆ เหล่าน้ีประกอบการออกแบบดว้ยเพ่ือให้

การใชง้านของกระพอ้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 บทความประเภทน้ีเราจะน าเสนอท่านอยา่งสม ่าเสมอ ขอฝากท่านไวด้ว้ยวา่หากท่านจะกรุณาอุดหนุนสินคา้

ของเรา เพื่อใหเ้รามีเร่ียวแรงแสวงหาความรู้มาแบ่งกนัอยา่งต่อเน่ือง และท าใหเ้ราเดินต่อไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คงก็จะ

ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ สินคา้เราท่ีมีจ าหน่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักระพอ้ล าเลียง (Bucket Elevator) มี 3 อยา่งคือ 

1. Back Stop หรือเรียกอีกอยา่งวา่‚Hold Back‛ เป็นอุปกรณ์ ป้องกนัสายพานไหลกลบั เม่ือมอเตอร์หยดุกะทนัหนั ใชใ้น

ระบบสายพานล าเลียง(Belt Conveyor) โซ่ล าเลียง (Chain Conveyor) รวมถึงกระพอ้ล าเลียง(Bucket Conveyor) ท่ีมีทิศทาง

ในการล าเลียงข้ึน (Incline) ท่านท่ีเป็นเจา้ของโครงการหรือเป็นเจา้ของโรงงานหรือ End User ควรจะแจง้ใหผู้ท้  าเคร่ืองจกัร

ติดตั้ง Back Stop ตั้งแต่เร่ิมออกแบบไดเ้ลย เพราะผูรั้บเหมาเขาจะไม่ติดตั้งใหท่้านแน่นอน ผา่นเวลาค ้าประกนั 1 ปีไปแลว้ 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นของท่านไม่ใช่ของเขา ยงัไงก็คุม้ค่ากวา่กนัเยอะ ท่านท่ีตอ้งการใชง้าน ไม่ตอ้งออกแบบเอง ไม่ตอ้งเขียน

แบบเอง อ่านบทความของเราท่านก็เลือกเองได ้หากไม่ทราบ โทรหาวศิวกรของเรา ทุกค าถามมีค าตอบใหค้รับ จดัเตม็แบบ

วา่ใหท่้านสะดวกท่ีสุด 

 

 

 

 

Back Stop หรือเรียกอีกอยา่งวา่‚Hold Back‛ 

2. สายพานกะพอ้ (Bucket Elevator Belting) แบบ Solid Woven ยงัไม่มีการผลิตในประเทศไทย แตห่าไดท่ี้น่ี 

  

 

 

 

โครงสร้างแบบ Solid Woven ยดืตวัต ่ามากๆ (ปรกติประมาณ 0.5 -0.7 % ของ Rated Tension) ไม่ตอ้งตดั-ต่อ สายพานบ่อยๆ 

 

 



 

 

  

 

 ทราบหรือไม่วา่สายพานกะพอ้แบบผา้ใบ EP ธรรมดาท่ีท่านใชอ้ยูข่ณะน้ี ยดืตวัไดต้อนใชง้าน 2%-4% ตอ้ง

ตดั-ต่อ บ่อย ขาดง่าย ชั้นสายพานแยกจากกนั แต่สายพานกะพอ้ผา้ใบ แบบ Solid Woven ยดืตวัต ่ามากๆ (ปรกติประมาณ 

0.5 -0.7 % ของ Rated Tension-ตอนใชง้าน) มีความเสถียรสูงไม่ตอ้งตดั-ต่อ สายพานบ่อยๆ หรือไม่ตอ้งตดัเลยตลอดการใช้

งาน(หากระยะ Take Up มากพอ)  ชั้นสายพานทอเป็นมดัแน่นหนา ไม่มีการแยกชั้น ใช ้Bolt ยดึกบัลูกกะพอ้ไดแ้น่นมาก

สายพานไม่ฉีกขาด ทนสุดๆอยากไดข้องพิเศษอยา่งสายพานกะพอ้แบบSolid Woven ก็ตอ้งสอบถามบริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์

จ ากดัเท่านั้น เพราะเราชอบ หาของดี ท างานยากๆท่ีคนอ่ืนไม่อยากท า และเราก็เช่ือวา่เราท าไดดี้ สายพานกะพอ้ (Bucket 

Elevator Belting) แบบ Solid Woven คนรู้เร่ืองมีนอ้ย จึงไม่ปรากฏใหเ้ห็นมากนกั ถา้ใชแ้ลว้จะติดใจ เลิกคิดถึงของเดิมๆท่ี

เคยใชม้าก่อนหนา้น้ี  ลองดูครับไม่ไดโ้ฆษณา แต่ทา้ใหล้อง บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดัให ้Solution คุณมากกวา่ขายของ 

บอกทุกเร่ืองราวเก่ียวกบัสายพานท่ีคุณอยากรู้ เปิดทุกส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่อยากใหคุ้ณรู้ อ่านแลว้ชอบค าตอบอยูท่ี่คุณเอง สอบถาม

ไดเ้ลยครับ 

3. Conveyor Belt Pulley ทั้งมู่เล่ แบบ Standard ผิวเรียบ จะท า Crown (หลงัเต่า) หรือไม่ท า Crown ก็ได ้รับหุม้ยาง Pulley 

ใชไ้ดก้บัระบบสายพานล าเลียงและกระพอ้ล าเลียงทุกประเภท 

สงสยัส่ิงใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรู้อะไรเพ่ิมเติมอยา่งเร่งด่วน โทรศพัท์

มาสอบถามรายละเอียด เรายนิดีใหค้  าปรึกษาตลอดเวลา เพราะเรามี Motto การท างานคือ ‘’Together We Share ไปดว้ยกนั...

เผื่อแผก่นั’’ ครับ เราจะหาความรู้เก่ียวกบัระบบล าเลียงมาน าเสนออยา่งสม ่าเสมอ ‚ถึงแมว้า่เราจะเดินชา้...แต่เราก็ไม่เคยหยดุ

เดิน‛ แลว้พบกนัใหม่ครับขอบคุณท่ีติดตาม 

 


