
 
 

3) การออกแบบกระพอ้ล าเลียง เปิดตาราง (แบบท่ี 1) 

เร่ืองท่ี 1. การออกแบบกระพอ้ล าเลียง (Bucket Belt Elevator Design) เปิดตาราง (แบบท่ี 1) 

1.บทน า 

เม่ือมีลูกคา้ตอ้งการไดร้ะบบสายพานกระพอ้ล าเลียง (Bucket Belt Elevator) สกัตน้หน่ึง ลูกคา้ก็จะติดต่อบริษทัท่ี

ท างานเก่ียวกบัระบบสายพานล าเลียงหรือโรงงาน Fabrication ใหอ้อกแบบและผลิตให ้ซ่ึงบริษทัส่วนมากก็จะสามารถ

ตอบสนองผลิตและส่งมอบใหไ้ดโ้ดยไม่ยากเยน็นกั แต่เม่ือถามผูท่ี้เป็น Project Engineer หรือโรง fabrication หรือผูท่ี้

รับผิดชอบโครงการวา่ไดท้ างานตามStep ท่ีควรท าใหค้รบวงจรทั้งระบบหรือไม่ เร่ิมตั้งแต่ ไดต้รวจสอบความตอ้งการของ

ลูกคา้ ประเภทของวสัดุเป็น Industrial หรือ Agricultural Material ขนาดของวสัดุท่ีจะล าเลียง เพื่อเลือก Type ระบบสายพาน

กระพอ้ล าเลียง (Bucket Belt Elevator) ท่ีเหมาะสม ได ้ค านวณ ออกแบบ เลือก Type ส่วนประกอบ(Component) ต่างๆก่อน

ผลิตหรือไม่ ค  าตอบส่วนมาก ก็คือ ‚ไม่ไดค้  านวณ‛ ถามวา่แลว้ท างานเสร็จไดอ้ยา่งไร ค าตอบก็คือใชว้ชิา Copy แบบเดิม คือ

ท าเหมือนของเดิมท่ีเคยๆท ากนัมา วธีิน้ีมีส่วนดี คือ เร็ว แต่ถูกหรือผิด ใชง้านไดดี้หรือไม่ดี ก็ไม่สามารถใหค้  าอธิบายแบบ

มัน่ใจได ้รู้แค่วา่มนัหมุนไดแ้ละใชง้านไดก็้พอ ส่วนจุดอ่อนของการลอกขอ้สอบแบบน้ีก็คือ ถา้ของเดิมผิดของใหม่ก็จะผิด

และถ่ายทอด D.N.A ผิดๆต่อเน่ืองกนัไปจากรุ่นสู่รุ่น(ขออภยัหากท่านอ่ืนๆไม่ไดท้ าตามท่ีเราก าลงัยกตวัอยา่ง) เราเช่ือวา่มี

เร่ืองท่ีเป็นความเช่ือผิดๆแต่เช่ือกนัวา่มนัถูกตอ้งโดยบริสุทธ์ใจ เคยเกิดข้ึนประมาณน้ีในทุกบริษทัแน่นอนไม่เช่ือไปถามเถา้

แก่ดู 

ยกตวัอยา่งของจริงสกัเร่ือง เม่ือกลางปี 2556 เพ่ือนท่ีเคยร่วมท างานดว้ยกนัมาเม่ือ 3 ปีท่ีแลว้คนหน่ึง ไดม้าเล่าให้

ฟังวา่ช่วงท่ีแยกกนัมา  3 ปีไดท้ างานและติดตั้งสายพานกระพอ้ล าเลียง (Bucket Belt Elevator) ส าเร็จมาแลว้ ร่วม 30 ตน้ 

หากมีโอกาสช่วยแนะน าลูกคา้ท่ีอยากได ้สายพานกระพอ้ล าเลียง (Bucket Belt Elevator) ไปใชง้านใหด้ว้ย ผูเ้ขียนก็เลย

สอบถามเร่ืองทัว่ๆไปและ ขอน ามาเล่าใหฟั้งเพียงบางส่วนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการออกแบบ วา่การออกแบบ ค านวณท ากนั

อยา่งไร ใครเป็นคนท า ค  าตอบท่ีเป็นมาตรฐาน คือ ‚ไม่ไดค้  านวณ‛ Copy แบบเก่าๆต่อกนัมาเร่ือยๆ พอดูรายละเอียดใน 

Drawing ก็พบวา่มีขอ้มูลหลายส่ิงหลายอยา่งท่ียงัไม่สอดคลอ้งและสมัพนัธ์กบัการ ออกแบบท่ีดี ไม่วา่จะเป็น ความเร็วท่ีตอ้ง

สมัพนัธ์กบั ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางของ Drive Pulley หรือระยะห่างของ Bucket ซ่ึงมนัจะเก่ียวเน่ืองกบั Capacity  และการ

สาด (Discharge) ของวสัดุ การวางต าแหน่งท่ีไม่ถูกตอ้งส่งผลใหเ้กิดการ ล่วง-หก-ตก-หล่น ของวสัดุ หรือต าแหน่งของ 

intake ก็ไม่ถูกตอ้งท าใหก้ารเติมวสัดุไม่มีประสิทธิภาพ และยงัมีรายการอ่ืนๆท่ีเพ้ียนและไม่ไดก้ล่าวถึงอีก ความไม่ลงตวั

เหล่าน้ีจะท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานของกระพอ้ล าเลียง (Bucket Belt Elevator) ต ่า แต่อยา่งไรก็ตาม เป็นเร่ืองท่ีโชคดี

ของเพ่ือนคนน้ีท่ีสามารถส่งมอบงานไปได ้ทนัทีท่ีเก็บเงินเรียบร้อย ระบบของกรรมจะเร่ิมท างานทนัที เพราะกฎแห่งกรรม

จะไม่เส่ือมสลายเช่นเดียวกบักบักฎของพลงังานมนัเพียงเปล่ียนจากกรรมของคนหน่ึงมาเป็นอีกคนหรือพว่งกรรมของหลาย

คนไวด้ว้ยกนั เม่ือกรรมเร่ิมท างาน ความโชคดีของเพ่ือนท่ีเร่ิมข้ึนก็จะแปรสภาพเป็นความโชคร้ายของเจา้ของงานในบดัดล 

และยงัตอ้งผกูพนัเป็นกรรมร่วมท าใหท้ั้งสองฝ่ายไม่มีความสุขตลอดเวลาท่ียงัอยูใ่นสญัญาการค ้าประกนั 1 ปี 



 
 

ส าหรับเจา้ของงานก็อยากไดข้องดีราคาถูกบอกไดเ้ลยวา่หายาก เราขอแนะน าวา่ การไดรั้บของท่ีเหมาะสมกบัการ

ใชง้านดว้ยราคาท่ียติุธรรมเป็นทางออกท่ีดีกบัทุกฝ่าย เพราะของท่ีเหมาะสมมกัดี ของดีท่ีไม่เหมาะสมก็ไม่เกิดประโยชน์ 

ของถูกมกัเป็นท่ีพอใจของผูซ้ื้อในระยะแรกแตจ่ะสร้างปัญหาใหก้บัทุกฝ่ายในระยะต่อมามากต่อมากแลว้ การตรวจรับงาน

บนพ้ืนฐานการออกแบบท่ีไม่เหมาะสม หากตวัแทนเจา้ของงานไม่มีความรู้เพียงพอท่ีจะยอมรับงาน โดยคิดวา่ปรากฏการณ์

วสัดุล่วง-หก-ตก-หล่น ก็เป็นเร่ืองปรกติของระบบมนัหกร่วงอยูภ่ายใน ไม่มีคนเห็น ร่วงไดก็้ร่วงไป ใครเดือดร้อน  กระพอ้ก็

ขดุ ก็ตกั ไป เร่ือยๆ จนงานเสร็จ  ส่วน Capacity ขาดไปบา้งก็ใชเ้วลาท างานเพ่ิมใหม้ากข้ึนไปก็แลว้กนัเวลาท่ีเสียไป ‚ใคร

แคร์‛ ในฐานะลูกจา้งรับรองไดเ้ลยมีนอ้ยคนท่ีจะใส่ใจเร่ืองอยา่งน้ีใหน้ายจา้ง เพราะเจา้ของงานก็ไม่มีเวลามาดูแล และไม่

ทราบรายละเอียดส่วนน้ีแน่นอน ซ่ึงความเสียหายเหล่าน้ีเหมือนเงินร่วง ตก-หล่น เตม็พ้ืนดินละลานตาไปหมด แต่ไม่มีใคร

มองเห็น เพราะมนัไม่เคยถูกบนัทึกเป็นระบบวา่มีค่าเท่าใด หรือ ไม่ปรากฏใหเ้ห็นในระบบบญัชีแต่อยา่งใด จึงไม่มีผูใ้ดใส่

ใจ ผลกระทบสุดทา้ยก็จะตกเป็นของเจา้ของงานหรือเถา้แก่อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้นเร่ืองท่ีเราก าลงัน าเสนอน้ี นอกจากจะ

เป็นประโยชน์กบัผูอ้อกแบบ และผูป้ฏิบติังานแลว้ ยงัเป็นเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับเจา้ของงานหรือเถา้แก่ท่ีตอ้งรู้ ควร

อ่าน หาความรู้ใน website ของเราดว้ย เถา้แก่รุ่นใหม่ หนุ่มแน่น ฉลาดเป็นกรด มีมากข้ึนเร่ือยๆ ตอ้งรับรู้เร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 

รับรองอ่านแลว้มีแต่ไดก้บัได ้มีเงินตกคืนในกระเป๋าเตม็ๆแบบคุม้ค่าแน่ๆ 

ดว้ยเหตุดงักล่าว บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั จึงถือวา่เป็นภาระหนา้ท่ีของเราท่ีจะน าเสนอส่ิงดีๆท่ีเป็นสาระ สรร

หาวชิาการท่ีเป็นเร่ืองง่ายๆมารับใชทุ้กท่านท่ีสนใจและรับใชอ้งคก์รประเภท SMEในบา้นเราท่ี องคค์วามรู้หลายอยา่งท่ียงั

พร่องอยู ่ตาม Motto การท างานของเรา คือ ‘’Together We Share ไปดว้ยกนั...เผื่อแผก่นั’’ ครับเราให ้Solution คุณมากกวา่

จะเสนอขายของตะบ้ีตะบนั เราบอกทุกเร่ืองราวเก่ียวกบัสายพานท่ีคุณอยากรู้ เปิดทุกส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่อยากใหคุ้ณรู้ อ่านแลว้

ชอบค าตอบอยูท่ี่คุณเอง สงสยัส่ิงใดสอบถามไดเ้ลยครับ 

2.จุดประสงคต์่อผูอ่้านเร่ืองน้ี 

จุดประสงคข์องการน าเสนอเร่ืองน้ีก็เพ่ือให ้ช่างเทคนิค หรือ Young Engineer สามารถมี Guide line การออกแบบ

ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการค านวณ การเลือกใช ้ระบบสายพานกระพอ้ล าเลียง (Bucket Belt Elevator) จบัมาใชง้านไดง่้ายๆ คดั

สรรมาแต่เร่ืองแบบชิวๆ  เร่ืองเหล่าน้ีอาจจะไม่ไดเ้รียนในขณะท่ีเป็นนกัศึกษา หรือไดเ้รียนแต่ไม่ไดส้นใจ หรือ อาจารย์

ไม่ไดส้อน แต่พอมาท างานแลว้มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชค้วามรู้เหล่าน้ีท ามาหากิน ถามใครก็ไม่ถนดันกั ในใจก็กลวัคนอ่ืน

เขาจะดูถูกวา่เราโง่ กลวัเสียเหล่ียม ถามลูกพ่ีท่ี โรงงานก็ไม่ตอบ-อมภูมิ-ไม่รู้- หรือหากบอกแลว้ กลวัเราเก่งกวา่ก็ไม่อาจ

ประเมินได ้(ผูเ้ขียนเห็นวา่ เราไม่ควรอบัอายท่ีจะถามคนอ่ืนเพ่ือความรู้ เพราะคนท่ีรู้ตนวา่ตวัเองไม่รู้ คือความงามของการ

ไม่รู้เช่นกนั) ส่วนท่านท่ีเป็น Senior Engineer หรือเป็น Engineer ท่ีฉลาด หวัแหลมยิง่กวา่จรวจ ความรู้ ภาษาไทยยอด 

ภาษาองักฤษเยีย่ม พดูฉะฉาน อ่านเป๊ะเวอร์ ไม่ตอ้งเสียเวลามาอ่านครับ ขา้มไปไดเ้ลย เพราะท่านสามารถ ถามไถ่กบัอาจารย์

ก(ูGoogle) ไดโ้ดยตรง ไม่ตอ้งผา่นร่างทรงของบริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดัเลยยงิตรงไปเลยไดผ้ลดีกวา่ ส าหรับท่านท่ีมี

ประสบการณ์สูงจะแนะน า ส่ิงท่ีเราขาดตกบกพร่องเราก็จะนอ้มรับดว้ยความยนิดียิง่ขอขอบคุณล่วงหนา้ครับ 

 



 
 

3. Design Roadmap 

 

 

 

 

เน่ืองจากการออกแบบ-ค านวณ มีมากมายหลาย Approach เปรียบไดก้บัค ากล่าวท่ีวา่ ‚หากเราพดูถึงประเทศ

อินเดียไม่วา่เราจะนิยามประเทศอินเดียอยา่งถูกตอ้งวา่อยา่งไร ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองตรงขา้มก็มกัจะเป็นความจริงดว้ยเช่นกนั‛ การ

ค านวณก็เช่นกนัมีหลายรูปแบบ มารูปแบบไหนก็ใชไ้ดก้นัหมด เพียงแต่เราตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานเพ่ือสนบัสนุนการใช้

วจิารณญาณเลือกใหถู้กตอ้งเท่านั้นเอง เราจะขอยกมาน าเสนอ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะแบบ เปิดตารางและแบบการ

ค านวณทางทฤษฎี 

3.1 แบบเปิดตาราง ซ่ึงตารางเหล่าน้ีมีท่ีมาจากหลายแหล่ง ส่วนมากมาจากค่าย Europe และ USA ดงันั้นหน่วยท่ีใช้

จึงยงัเป็น British Standard อยูอ่าจจะอ่านยากหน่อยเพราะความไม่คุน้เคย ผลลพัธ์ท่ีไดม้าอาจจะแตกต่างกนับา้งซ่ึงมีหลาย

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แต่จะไม่ขอกล่าวในท่ีน้ี แตเ่ม่ือท่านดูลึกลงไปในรายละเอียดก็จะสามารถท าความเขา้ใจเองได ้เราได้

น าเสนอใหท่้านเลือกใชจ้าก 2 แหล่ง แบบเปิดตาราง1 และ เปิดตาราง 2  จาก 2 ค่าย จะไดเ้ปรียบเทียบกนั และท่านยงั

สามารถเอาไปเปรียบเทียบกบัการค านวณท่ีไดจ้ากทางทฤษฎี(ท่ีเราจะน าเสนอในล าดบัตอ่ไป)ไดอี้กดว้ย เพ่ือความ Sure 

แลว้ท่านสามารถใช ้Common Sense เลือกส่ิงท่ีเหมาะสมเอาเอง 

3.2 การค านวณทางทฤษฎี ซ่ึงมีแหล่งท่ีมาทั้งจาก Europe/USA/Japan เราเลือกจะน าเสนอการค านวณของทางค่าย 

ญ่ีปุ่น เพราะมีตวัแปรในการค านวณนอ้ยกวา่ค่าย Europe, USA มาก การค านวณค่าย Europe, USA จะอา้งอิง CEMA เป็น

หลกั ค่าย ญ่ีปุ่นก็อา้งอิง Japanese Standard ส่วนผลลพัธ์ท่ีไดก็้ไม่ไดแ้ตกต่างจนมีนยัยะส าคญั เราจึงเลือกน าเสนอของง่ายๆ 

4. Case Study ตวัอยา่งการค านวณแบบเปิดตาราง (แบบท่ี 1) 

4.1 โจทย ์จงออกแบบระบบสายพานกระพอ้ล าเลียง (Bucket Belt Elevator) ตามขอ้มูลท่ีใหข้า้งล่างน้ี 

1. Material:  Crushed Bituminous Coal, 1/2 inch size 
2. Weight (หรือ Bulk density): 50 Lb. / Cu. Ft. 
3. Capacity: 70 TPH. 
4. Shaft center: 65 Ft. (Distance between center of Drive Shaft and Boot Shaft) 

 

 



 
 

4.2 Solution: ง่ายนิดเดียวมีแค่ 4 Steps 
Step 1: เลือก Type ของกระพอ้ เลือกจาก Table 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกได ้Elevator Type ได ้Type1 กบั Type 7 

Step 2:  หาค่า Volume Capacity เพื่อเลือก Elevator Type วา่จะใช ้Type1 กบั Type 7 

Volume Capacity = 70x2, 000/50 = 2,800 Cu.Ft/Hour (1 Ton= 2,000 Lb.) 

 Table 2 : Type 7 คือ กระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบต่อเน่ือง (Continuous Discharge Elevator) ค่ามากท่ีสุด

ใน ตารางคือ 2,340 < 2,800 Cu.Ft/Hour นอ้ยกวา่ค่า Volume Capacity ท่ีตอ้งการ  ไม่สามารถใชไ้ด ้

ตดัท้ิงไปเลย 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Table 3: Type1 คือ กระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge 

Elevator) เลือก Elev. No. 152, Volume Capacity = 3,039 > 2,800 Cu.Ft / Hour OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราไดอ้ะไรจาก Table 3 



 
 

 

 

 

 

Step 3: เลือกก าลงัมา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาก Elev. No. 152, ค่า Weight: 50 Lb. / Cu. Ft. และ Shaft Center = 65 Ft., เลือกก าลงัมา้ได ้15 H.P และ เสน้ผา่ศูนยก์ลาง

ของเพลา Drive Pulley ได ้2-15/16 น้ิว 

เราไดอ้ะไรจาก Table 3 

 

  

 

 

 

Table 4 
ตวัแปรท่ีก าหนดให ้ ส่ิงท่ีเลือกได ้

1. Elev. No. 152 Head Shaft Dia.= 2 15/16 inch 
2. Weight 50 Lb./ Cu. Ft. เลือกก าลงัมา้ได ้15 H.P 



 
 

 Step 4: ตารางท่ี 5 เลือกความหนาของเหลก็และระยะต่างๆของส่วนประกอบของตน้กระพอ้ ก็ไดข้อ้มูลทุกอยา่งท่ี

ตอ้งการแลว้ไปท า Detail Design เพื่อผลิตไดเ้ลย ใหพ้ยายามดูเอาเองนะครับ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 5: ทบทวนตรวจสอบค่าต่างๆท่ีเลือกไว ้กบัขอ้ก าหนดของกระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวีย่งหนี

ศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge Elevator) ท่ีเคยเขียนไวใ้นบทความของเราวา่สอดคลอ้งกนัหรือไม่ เน่ืองจากเราไดค้น้ควา้ 

อา้งอิงมาจากหลายส านกัค่าต่างๆจึงอาจจะแตกต่างกนับา้งก็ไม่ตอ้งแปลกใจ ความแตกต่างเป็นความงามอยา่งหน่ึง ข้ึนอยูก่บั

วา่เราจะใชป้ระโยชน์จากมุมมองท่ีต่างกนันั้นๆไดอ้ยา่งไร เอา๊ เร่ิมตรวจสอบกนัไดเ้ลย 

1.วสัดุท่ีล าเลียงจะเป็นประเภทเมด็เลก็ๆมีวสัดุกอ้นใหญ่ (ไม่เกิน 50 มม. หรือ 2 น้ิว-ต าราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.) 

ปะปนในสดัส่วนท่ีนอ้ย (<10%) 

(ค่าท่ีเลือก Material:  Crushed Bituminous Coal, 1/2 inch size < 2 inches…OK.) 

 

 



 
 

2. ความเร็วท่ีใชก้บักระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge Elevator) จะเร็ว

กวา่แบบอ่ืนๆ (ท่ีตอ้งเร็วก็เพราะตอ้งการมีแรงเหวีย่งวสัดุออกใหห้มด) อยูใ่นช่วง 70-125 M/Min. 

(ค่าท่ีเลือก Head pulley Diameter 30 Inch, Belt Speed ท่ีเลือก 298 FPM < 305 FPM….. OK.) 

เน่ืองจากในประเทศไทยเราใชก้ระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge 

Elevator) กบั ผลผลิตทางการเกษตรมากเช่นกนัเราจึงน าเสนอความเร็วท่ีใชก้บั วสัดุท่ีเป็นเมด็ (Grain) เพื่อใชอ้า้งอิงตาม

ตารางขา้งล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

‚อา้งอิง Goodyear Handbook of conveyor and Elevator Belting‛ 

 3.ในทางปฏิบติัควรเผื่อความกวา้งของสายพานใหม้ากกวา่ ความกวา้งของลูกกระพอ้ดงัน้ี 

เพ่ิม 1 น้ิว ส าหรับความกวา้งของสายพานนอ้ยกวา่ 15 น้ิว 

เพ่ิม 2 น้ิว ส าหรับความกวา้งของสายพานมากกวา่ 15 น้ิว 

(ค่าท่ีเลือก ความกวา้งของลูกกระพอ้ 18 น้ิว ความกวา้งของสายพาน 18 +2 น้ิว  ...OK)  

 

 

 

 

 



 
 

5.บทความเดิมๆน ามาต่อทา้ยเพ่ือ ใหอ่้านเขา้ใจไดต้่อเน่ืองไม่ตอ้งสลบัหนา้อ่านไป-มา 

1.1 กระพอ้ล าเลียง (Bucket Elevator) คืออะไร?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ประเภทของสายพานกระพอ้ล าเลียง (Types of Bucket Belt Elevator) 

 

 

 

 

 

 

               ประเภทของสายพานกระพอ้ล าเลียง (Types of Bucket Belt Elevator) หากแบ่งตาม ระยะห่างระหวา่งลูกกระพอ้ 

(Bucket Spacing) และ ลกัษณะของการจ่ายวสัดุ (Mode of Discharge) จะแบ่งได ้3 แบบ คือ 



 
 

                 1.2.1 กระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge Elevator) กระพอ้ล าเลียงแบบ

น้ี จะติดลูกกระพอ้บนสายพาน (Belt) หรือโซ่ (Chain) ห่างกนัเป็นช่วงๆ (Regular Pitch) เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาลูก

กระพอ้กระทบกระทัง่กนัขณะลูกกระพอ้รับ (Load) หรือจ่าย (Discharge) วสัดุ กระพอ้ล าเลียงแบบน้ีส่วนมากจะท างานใน

แนวด่ิง และวสัดุท่ีล าเลียงจะเป็นประเภทเมด็เลก็ๆมีวสัดุกอ้นใหญ่ (ไม่เกิน 50 มม. หรือ 2 น้ิว-ต าราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.)

ปะปนในสดัส่วนท่ีนอ้ย ( <10%)  มีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งเมลด็นอ้ย แหง้ ค่อนขา้งไหลง่ายๆ(Free Flow) เช่นเมลด็ผลิตผล

ทางการเกษตร ขา้ง ขา้วโพด ถัว่เขียว หรือ ถ่านหิน ทราย น ้ าตาล เกลือ สารเคมี หรือชนิดเป็นผงเช่น  ผงปูนซีเมนต ์ผงยบิ

ซัม่ เหตุท่ีวสัดุล าเลียงตอ้งมีขนาดเลก็ (ไม่เกิน 50 มม. หรือ 2 น้ิว) ก็เพ่ือไม่ใหลู้กกระพอ้เสียหายง่ายเกินไปขณะท่ีขดุ/ตกั 

(Dig/Scoop)วสัดุ วสัดุจะถูกป้อนเขา้สู่ดา้นล่าง(Boot) ทางรางป้อน Loading Leg (ต าแหน่งอยูเ่หนือ Center line ของ Boot 

Pulley 10-15 ซม.) ลูกกระพอ้จะขดุ/ตกั (Dig/Scoop) วสัดุและจะถูกล าเลียงไปยงัส่วนหวั(Head)ท่ีเป็นต าแหน่งจ่าย

(Discharge) วสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge) 

 

 

 

 

 

 ลูกกระพอ้ขณะท่ีขดุ/ตกั (Dig/Scoop) วสัดุ  

 

 

 

 

 

แสดงส่วนหวั (Head) ท่ีเป็นต าแหน่งจ่าย (Discharge) วสัดุ 

 

 

 



 
 

ความเร็วท่ีใชก้บักระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge Elevator) จะเร็วกวา่

แบบอ่ืนๆ (ท่ีตอ้งเร็วก็เพราะตอ้งการมีแรงเหวีย่งวสัดุออกใหห้มด) อยูใ่นช่วง 70-125 M/Min. จะไม่เหมาะสมกบัขนาดวสัดุ

ท่ีใหญ่กวา่ 50 มม. (ตกั/ขดุยาก) และจะไม่เหมาะสมกบัวสัดุท่ีเป็นผงท่ีละเอียดกวา่ตะแกรงเบอร์ 200 เน่ืองจากจะเกิดฝุ่ นมาก 

(Aerated) วสัดุเกิดการสูญเสีย และปัญหาวสัดุติด (Jam) ไดเ้อง เน่ืองจากวสัดุท่ีเป็นผงขนาดเลก็มีคุณสมบติัเฉพาะค่อนขา้ง

อ่อนไหวง่ายเช่น เหนียวข้ึน หรือร่วนเม่ือความช้ืนเปล่ียนแปลง 
 

TIPS. วธีิสงัเกตวา่ วสัดุใดใชร้ะบบกระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge 

Elevator) ล าเลียงได ้คือ ถา้วสัดุนั้นสามารถใชพ้ลัว่ตกัข้ึนดว้ยมือไดง่้ายๆ วสัดุนั้นสามารถใชก้ระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบ

แรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge Elevator) ได ้

 

 

 

 

รูปแสดงการจ่ายวสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge Elevator) 

   1.2.2.กระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบต่อเน่ือง (Continuous Discharge Elevator) จะติดลูกกระพอ้บนสายพาน

(Belt)หรือโซ่(Chain) โดยลูกกระพอ้ จะติดกนัต่อเน่ืองไม่ใหมี้ช่องวา่ง กระพอ้ล าเลียงแบบน้ีส่วนมากจะท างานในแนวด่ิง 

ใชล้  าเลียงวสัดุท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 50 มม.ได ้(วิง่ชา้) วสัดุจะถูกป้อนเขา้สู่ ลูกกระพอ้โดยตรง(จะไม่ขดุ/ตกั (Dig/Scoop) ทาง

รางLoading Leg หรือ Chute (ต าแหน่งอยูเ่หนือ Center line ของ Boot Pulley 50-65 ซม.) ซ่ึง Chute จะมีขนาดใกลเ้คียงและ

มีระยะชิดใกลลู้กกระพอ้มากท่ีสุดเพ่ือใหมี้ช่องวา่งนอ้ยท่ีสุดท่ีจะป้องกนัไม่ใหว้สัดุตกลงไปท่ีส่วนล่าง(Boot) ของตน้กระ

พอ้ ควรท าสะอาดส่วนล่าง(Boot) ของกระพอ้อยา่งสม ่าเสมอ เพราะหากวสัดุตกลงและกองสะสมท่ีดา้นล่างมากข้ึนจะท าให้

ลูกกระพอ้ ขดุ/ตกั วสัดุท าใหต้วักระพอ้เสียหาย (เพราะไม่ไดอ้อกแบบมาเพ่ือท างานแบบน้ี) ไดง่้ายและส้ินเปลืองพลงังาน

โดยไม่มีประโยชน์ ส่วนวสัดุเหมาะสมกบัการล าเลียงจะเป็นประเภทเมด็เลก็ๆ แตข่นาดใหญ่ข้ึนหน่อยก็ยงัใชไ้ด ้มีแรงยดึ

เหน่ียวระหวา่งกนันอ้ย แหง้ ค่อนขา้งไหลง่ายๆ(Free Flow) เช่นเมลด็ผลิตผลทางการเกษตร ขา้ง ขา้วโพด ถัว่เขียว หรือ ถ่าน

หิน ทรายน ้ าตาล เกลือ สารเคมี ชนิดเป็นผงเช่น  ผงปูนซีเมนต ์ผงยบิซัม่ ความเร็วในการขนถ่ายจะนอ้ยมาก วสัดุจะถูก

ล าเลียงไปยงัส่วนหวั(Head)ท่ีเป็นต าแหน่งจ่าย(Discharge) โดยวสัดุจะไหลผา่นผนงั(ท าหนา้ท่ีคลา้ยเป็น Moving Chute ใน

ตวั) ดา้นบนของลูกกระพอ้ตวัก่อนหนา้ ท่ีเพ่ิงจ่ายวสัดุออกไปจนหมด แลว้ไหลไปยงั Fixed Chute ท่ีรับวสัดุอีกทอดหน่ึง 

 

 



 
 

 

 

  

ลูกกระพอ้ติดกนัต่อเน่ืองไม่ใหมี้ช่องวา่ง 

ความเร็วท่ีใชก้บักระพอ้ล าเลียงแบบจ่ายวสัดุแบบต่อเน่ือง (Continuous Discharge Elevator) จะชา้ อยูใ่นช่วง 30-50 M/Min. 

ใชล้ าเลียงวสัดุท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 50 มม.ได ้ถา้วสัดุท่ีไหลยากข้ึนหน่อย ตอ้งปรับความเร็วของกระพอ้ใหต้ ่าลงเพื่อใหว้สัดุมี

เวลามากข้ึนท่ีจะไหลออกจากลูกกระพอ้จนหมด เน่ืองจากกระพอ้ล าเลียงแบบน้ี มีความเร็วนอ้ยจึงเหมาะสมท่ีจะล าเลียง

วสัดุท่ีแตกหกัง่าย (Fragile) และ เป็นผง เน่ืองจากไม่ฟุ้ งกระจายเกิดฝุ่ นมาก (Aerated) เกินไป และวสัดุไม่สูญเสีย และไม่

เกิดปัญหาวสัดุติด (Jam) 

   1.2.3 กระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบ Positive กระพอ้ล าเลียงแบบน้ี เหมือนกบักระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรง

เหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge Elevator) เช่นลูกกระพอ้จะขดุ/ตกั (Dig/Scoop) วสัดุท่ีดา้นล่าง (Boot) และจะ

ถูกล าเลียงไปยงัส่วนหวั (Head) ท่ีเป็นต าแหน่งจ่าย (Discharge) แต่จะแตกต่างกนัอยู ่2 จุดคือ 1. ลูกกระพอ้จะติดห่างกนัเป็น

ช่วงๆ(Regular Pitch) บนโซ่ (Chain) 2 เสน้ 2.มีลอ้กดใต ้Head Pulley เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่เม่ือลูกกระพอ้จะคว  ่าเม่ือเคล่ือนท่ีผา่น 

Head Pulley สามารถจ่าย (Discharge) วสัดุออกไดอ้ยา่งหมดจด (ไม่ไดจ่้าย วสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง) วสัดุท่ีล าเลียง

จะเป็นประเภทเมด็เลก็ๆ (ไม่เกิน 50 มม. หรือ 2 น้ิว) มีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งกนันอ้ย แหง้ ไหลง่ายๆ (Free Flow) น ้าหนกั

เบา (Light) หรือน่ิม (Soft) ความเร็วท่ีใชก้บักระพอ้ล าเลียงแบบจ่ายวสัดุแบบ Positive ประมาณ 36 M/Min 

1.3 สรุป เม่ืออ่านมาถึงตอนน้ี ท่านผูอ่้านลองไปตรวจสอบวา่ กระพอ้ของท่านเขา้ข่ายเป็นประเภทใด จากนั้นตรวจสอบวา่

วสัดุท่ีล าเลียงเป็นอะไร มีความเร็วตามท่ีบทความน้ีไดอ้า้งอิงไวห้รือไม่ (ความเร็วจะเก่ียวขอ้งกบัขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางของ 

Pulley ดว้ยจะน าเสนอภายหลงั) TIPS เลก็ๆนอ้ยๆดูตามขา้งล่างน้ีไดเ้ลย 

 1. หากมีวสัดุกอ้นใหญ่ (ไม่เกิน 50 มม. หรือ 2 น้ิว-ต าราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.)ปะปนในสดัส่วนท่ีนอ้ย ( <10%) 

ใชก้ระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge Elevator) ได ้

 2. หากมีวสัดุกอ้นใหญ่ (เกิน 50 มม. หรือ 2 น้ิว-ต าราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.)ปะปนในสดัส่วนท่ีนอ้ย ( >10%) 

กระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบตอ่เน่ือง (Continuous Discharge Elevator) 

 3. ถา้วสัดุมีการกดักร่อนสูง(High Corrosive) ใชส้ายพานเป็นตวักลางล าเลียง หรือถา้เป็นโซ่ตอ้งชุบแขง็ ใช ้

Stainless Pin ตวัลูกกระพอ้อาจจะตอ้งใชเ้ป็นวสัดุAlloy 

 4. ถา้วสัดุเปียกหรือแฉะ (Wet or Damp) ควรใช ้กระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบต่อเน่ือง (Super Continuous Bucket) 

ท่ีมีโซ่คู่ ติดลูกกระพอ้แบบทอ้งเรียบ (Flat Bottom) หรือใชร้ะบบกระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบ Positive 



 
 

 5. การเลือกขนาดของลูกกระพอ้ใหเ้หมาะสมกบัขนาดของวสัดุ (Lump Size) ลูกกระพอ้ควรมีขนาดใหญ่กวา่

ขนาดของวสัดุ (Lump Size) อยา่งนอ้ย 4 เท่า เพ่ือป้องกนัไม่ใหว้สัดุหลุดล่วงขณะท างาน 

 6.ในทางปฏิบติัไม่ควรใชส้ายพานท่ีมีชั้นผา้ใบอยา่งนอ้ยนอ้ย  4 ชั้นแมจ้ะเป็นการท างานเบาๆก็ตาม 

 7.ในทางปฏิบติัควรเผื่อความกวา้งของสายพานใหม้ากกวา่ ความกวา้งของลูกกระพอ้ดงัน้ี 

   เพ่ิม 1 น้ิว ส าหรับความกวา้งของสายพานนอ้ยกวา่ 15 น้ิว 

   เพ่ิม 2 น้ิว ส าหรับความกวา้งของสายพานมากกวา่ 15 น้ิว 

 8.ขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ส าหรับเลือกวา่จะออกแบบกระพอ้วา่จะเป็นประเภทไหน ดูตามตารางขา้งล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 บทความประเภทน้ีเราจะน าเสนอท่านอยา่งสม ่าเสมอ ขอฝากท่านไวด้ว้ยวา่หากท่านจะกรุณาอุดหนุนสินคา้

ของเรา เพ่ือใหเ้รามีเร่ียวแรงแสวงหาความรู้มาแบ่งกนัอยา่งต่อเน่ือง และท าใหเ้ราเดินต่อไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คงก็จะ

ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ สินคา้เราท่ีมีจ าหน่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักระพอ้ล าเลียง (Bucket Elevator) มี 3 อยา่งคือ 

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

สายพานล าเลียง(Belt Conveyor) โซ่ล าเลียง (Chain Conveyor) รวมถึงกระพอ้ล าเลียง(Bucket Conveyor) ท่ีมีทิศทางในการล าเลียงข้ึน 

(Incline) ท่านท่ีเป็นเจา้ของโครงการหรือเป็นเจา้ของโรงงานหรือ End User ควรจะแจง้ใหผู้ท้  าเคร่ืองจกัรติดตั้ง Back Stop ตั้งแต่

เร่ิมออกแบบไดเ้ลย เพราะผูรั้บเหมาเขาจะไม่ติดตั้งใหท่้านแน่นอน ผา่นเวลาค ้าประกนั 1 ปีไปแลว้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นของ

ท่านไม่ใช่ของเขา ยงัไงก็คุม้ค่ากวา่กนัเยอะ ท่านท่ีตอ้งการใชง้าน ไม่ตอ้งออกแบบเอง ไม่ตอ้งเขียนแบบเอง อ่านบทความ

ของเราท่านก็เลือกเองได ้หากไม่ทราบ โทรหาวศิวกรของเรา ทุกค าถามมีค าตอบใหค้รับ จดัเตม็แบบวา่ใหท่้านสะดวกท่ีสุด   

 

 

 

 

Back Stop หรือเรียกอีกอยา่งวา่‚Hold Back‛ 



 
 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

ทราบหรือไม่วา่สายพานกะพอ้แบบผา้ใบ EP ธรรมดาท่ีท่านใชอ้ยู ่ณ.ขณะน้ี ยดืตวัไดต้อนใชง้าน 2%-4% ตอ้งตดั-

ต่อ บ่อย ขาดง่าย ชั้นสายพานแยกจากกนั แต่สายพานกะพอ้ผา้ใบ แบบ Solid Woven ยดืตวัต ่ามากๆ (ปรกติประมาณ 0.5 -0.7 % 

ของ Rated Tension) มีความเสถียรสูงไม่ตอ้งตดั-ต่อ สายพานบ่อยๆ หรือไม่ตอ้งตดัเลยตลอดการใชง้าน(หากระยะ Take Up มาก

พอ)   ชั้นสายพานทอเป็นมดั ไม่มีการแยกชั้น ใช ้Bolt ยดึกบัลูกกะพอ้ไดแ้น่นมากสายพานไม่ฉีกขาด ทนสุดๆอยากไดข้อง

พิเศษอยา่งสายพานกะพอ้แบบSolid Woven ก็ตอ้งสอบถามบริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดัเท่านั้น เพราะเราชอบ หาของดี 

ท างานยากๆท่ีคนอ่ืนไม่อยากท า และเราก็เช่ือวา่เราท าไดดี้ สายพานกะพอ้ (Bucket Elevator Belting) แบบ Solid Woven คนรู้เร่ืองมี

นอ้ย จึงไม่ปรากฏใหเ้ห็น ถา้ใชแ้ลว้จะติดใจ เลิกคิดถึงของเดิมๆท่ีเคยใชม้าก่อนหนา้น้ี  ลองดูครับไม่ไดโ้ฆษณา แต่ทา้ให้

ลอง ให ้Solution คุณมากกวา่ขายของ บอกทุกเร่ืองราวเก่ียวกบัสายพานท่ีคุณอยากรู้ เปิดทุกส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่อยากใหคุ้ณรู้ อ่าน

แลว้ชอบค าตอบอยูท่ี่คุณเอง สอบถามไดเ้ลยครับ 

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

สายพานล าเลียงและกระพอ้ล าเลียง 

4. น๊อตและ Bolt กระพอ้ และประกบั (Fastener) ต่อสายพาน แบบ Light Duty ส าหรับสายพาน Tension Rating (Max ) 800 N/mm 

 

 

 

 



 
 

  สงสยัส่ิงใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรู้อะไรเพ่ิมเติมอยา่งเร่งด่วน โทรศพัทม์า

สอบถามรายละเอียด เรายนิดีใหค้  าปรึกษาตลอดเวลา เพราะเรามี Motto การท างานคือ ‘’Together We Share ไปดว้ยกนั...เผื่อแผ่
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แลว้พบกนัใหม่ครับขอบคุณท่ีติดตาม 

 

 


