
7) ปัญหากระพอ้สาเหตุและการแกปั้ญหา 

ลูกกระพอ้..ปัญหา..สาเหตุและการแกไ้ข 

1.ระบบสายพานกระพอ้แบบใชแ้รงเหวีย่ง (Centrifugal Discharge Bucket Elevator) 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างของ กระพอ้แบบใชแ้รงเหวีย่ง(Centrifugal Discharge Elevator) 

ระบบสายพานกระพอ้แบบใชแ้รงเหวีย่ง(Centrifugal Discharge Elevator) เป็นระบบสายพานท่ีนิยมใชก้นัอยา่ง

มากในการขนวสัดุประเภทเมด็ท่ีมีขนาดเลก็ไหลไดง่้าย เพ่ือขนถ่ายวสัดุข้ึนในแนวด่ิง ตวัอยา่งวสัดุท่ีล าเลียง เช่น อาหาร

สตัว ์ทราย หิน น ้ าตาล สารเคมี และวสัดุอ่ืนๆอะไรก็ไดท่ี้มีคุณสมบติัไหลไดง่้าย (Free Flow) กระพอ้แบบใชแ้รงเหวีย่งมี

ความสามารถในขนถ่ายวสัดุไดใ้นปริมาณสูง แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 แบบท่ีมีความเร็วชา้ (Low Speed) ใชล้ าเลียงวสัดุอุตสาหกรรม (Industrial Type) ท่ีมีน ้ าหนกัมากไม่เกิน 

1600kg/cubic meter และใชค้วามเร็วไม่เกิน 1.78 เมตรต่อวนิาที 

 แบบท่ีมีความเร็วสูง (High Speed) ใชล้ าเลียงวสัดุในอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและอ่ืนๆ เป็นกระพอ้ท่ี

ใชค้วามเร็วสูงข้ึน โดยใชล้ าเลียงวสัดุท่ีมีน ้ าหนกัไม่เกิน 800kg /cubic meter และความเร็วไม่เกิน 5.0 

เมตรต่อวนิาที 

2.ท าไมตอ้งลูกกระพอ้พลาสติก 

 วสัดุท่ีใชท้ าลูกกระพอ้มี 2 แบบคือแบบท่ีท าดว้ยโลหะและแบบท่ีท าดว้ยพลาสติก ผูผ้ลิตแต่ละค่ายจะออกแบบ

รูปร่างลูกกระพอ้แตกต่างกนัไปใหเ้หมาะสมกบั ชนิด ขนาด ลกัษณะของวสัดุ การใชง้านแต่ละประเภท ตลอดจนความเร็วท่ี

ใชใ้นการขนถ่ายดว้ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งของลูกกระพอ้ส าหรับอุตสาหกรรมการเกษตร(Ref: 4B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งของลูกกระพอ้ส าหรับวสัดุอุตสาหกรรมหนกั(Ref: 4B) 

 

 

 



 

 

  

 

ตวัอยา่งของลูกกระพอ้พลาสติก 

 

 

 

 

 

 

ลูกกระพอ้พลาสติก ติดกบัสายพานล าเลียงดว้ย Nut and Bolt 

 

 

 

 

Nut and Bolt ยดึลูกกระพอ้ 2 รูปแรกใชก้บัลูกกระพอ้โลหะ รูปสุดทา้ยใชก้บัลูกกระพอ้พลาสติก 

บทความท่ีน าเสนอต่อไปน้ีจะเนน้เร่ืองลูกกระพอ้ท่ีท าดว้ยพลาสติก เน่ืองจากเป็นลูกกระพอ้ท่ีใชง้านอยา่ง

แพร่หลาย ราคาถูก และมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการใชง้านหลายประการดงัน้ีคือ 

 ประการท่ี 1 ลูกกระพอ้พลาสติกมีความทนทานมีอายกุารใชง้านยาวนาน 

 ประการท่ี 2 ลูกกระพอ้พลาสติกทนทานต่อการขดัสี (Abrasion Resistance)ไดดี้ 

 ประการท่ี 3 ลูกกระพอ้พลาสติกทนต่อการกดักร่อน (Corrosion Resistance) ไดดี้ 



 ประการท่ี 4 ลูกกระพอ้พลาสติกไม่มีคุณสมบติัท่ีจะท าใหเ้กิดประกายไฟ (Spark) ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีหน่ึงท่ี

ท าใหเ้กิดการระเบิดในระบบสายพานกระพอ้ 

 ประการท่ี 5 ลูกกระพอ้พลาสติกมีน ้ าหนกัเบา ดงันั้นจึงท าใหเ้กิดแรงดึงในสายพานนอ้ย ใชส้ายพานท่ี

ขนาดแรงดึงนอ้ย สามารถประหยดัราคาสายพานและพลงังานได ้นอกจากน้ี ลูกกระพอ้พลาสติกยงั

สามารถติดตั้งอยูบ่นโซ่เหลก็ได ้

 ประการท่ี 6 ลูกกระพอ้พลาสติกราคาถูก 

 ประการท่ี 7 ถา้หากระบบกระพอ้ล าเลียงท างานผดิปรกติ เราสามารถท านายพฤติกรรมและสาเหตขุอง

ความเสียหายของการท างานของระบบกระพอ้ล าเลียงจากลกัษณะความเสียหายของลูกกระพอ้ได ้ซ่ึง

เป็นเร่ืองท่ีจะน ามาแบ่งปันกนัในบทความช้ินน้ี 

3.เลือกใชช้นิดของพลาสติกใหถู้กกบัประเภทการใชง้าน 

ปกติแลว้ลูกกระพอ้พลาสติกจะท าดว้ย ไนลอน(Nylon) และยรีูเทนหรือโพลียรีูเทน (Polyurethane) การเลือกใช ้

ลูกกระพอ้พลาสติกชนิดใด ข้ึนอยูก่บัคุณสมบติั และชนิดของวสัดุท่ีขนถ่ายรวมทั้งลกัษณะการใชง้าน เช่น  

 ลูกกระพอ้พลาสติกท าดว้ย Polyethylene เหมาะส าหรับการขนถ่ายวสัดุทัว่ไปส าหรับท่ีมีลกัษณะเป็น

เมด็แหง้ (Dry Bulk Solid) 

 ลูกกระพอ้พลาสติกท าดว้ย HDPE เหมาะส าหรับการขนถ่ายวสัดุวสัดุทัว่ไป ปุ๋ย และวสัดุท่ีมีความช้ืน 

 ลูกกระพอ้ไนลอน(Nylon) เหมาะส าหรับการขนถ่ายในกรณีท่ีวสัดุมีการกระทบกระทัง่(Impact) สูง

อุณหภูมิสูงหรือมีการขดัสี (Abrasive)สูง หรือมีลกัษณะเป็นผง 

 ลูกกระพอ้ PU หรือ โพลียรีูเทน มีคุณสมบติัค่อนขา้งท่ีจะยดืหยุน่ มีผิวล่ืนใชล้ าเลียงวสัดุท่ีมีความ

เหนียวและมีความช้ืนนอ้ยเพ่ือป้องกนัไม่ใหว้สัดุติดลูกกระพอ้หรือใชล้ าเลียงวสัดุท่ีมีผิวท่ีแขง็-คม เช่น

แกว้ เมด็อาหารสตัว ์

ตวัอย่างแนวทางการเลอืกใช้วสัดุทีใ่ช้ท าลูกกระพ้อให้เหมาะสมกบัการใช้งานและเปรียบเทยีบราคาจากผู้ผลติรายหนึ่งได้จาก

ตารางข้างล่าง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แนวทางการเลือกใชช้นิดของลูกกระพอ้พลาสติกใหถู้กกบัประเภทการใชง้าน(Ref: 4B) 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการเลือกใชช้นิดของลูกกระพอ้พลาสติกใหถู้กกบัประเภทการใชง้าน(Ref: BMG) 

4. หาสาเหตุความเสียหายจากลูกกระพอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบสายพานกระพอ้ Capacity สูงกบัการขนถ่ายสินคา้การเกษตรท่ีท่าเรือ อ.ศรีราชาเพ่ือลงเรือบรรทุกขนาดใหญ่ส่งต่อไป

ยงัต่างประเทศ 



เม่ือใชร้ะบบสายพานกระพอ้ไปสกัระยะหน่ึงหากลูกกระพอ้พลาสติกเกิดความเสียหาย รูปร่างความเสียหายของ

ลูกกระพอ้ สามารถบอกเล่าและสืบคน้ถึงสาเหตขุองความเสียหาย อนั เน่ืองจากการท างานท่ีผดิปรกติของระบบสายพาน

กระพอ้ได ้ความผิดปรกติท่ีเกิดข้ึน เช่นสายพานเดินไม่ตรงแนว (Misalignment) หรือสายพานหยอ่นเกินไป รูปร่างลกัษณะ

ความเสียหายของลูกกระพอ้พลาสติกจะสามารถใช ้เป็นขอ้มูลบ่งช้ีแสดงถึงสาเหตุ เพ่ือหาแนวทางและวธีิการแกไ้ขให้

ถูกตอ้งต่อไป 

ลกัษณะความเสียหายของลูกกระพอ้พลาสติก ต าแหน่งท่ีเสียหาย มีความสมัพนัธ์กบัสาเหตุและสามารถวเิคราะห์

ถึงการท างานท่ีไม่ปกติของระบบกระพอ้ล าเลียงได ้เน่ืองจากต าแหน่งความเสียหายของลูกกระพอ้ ณ จุดต่างๆจะสามารถ

บ่งช้ีถึงวา่การเกิดอะไรข้ึนท่ีต ่าแหน่งไหนในขณะท่ีกะพอ้ท างาน การแกไ้ขระบบการท างานของกะพอ้ท่ีถูกตอ้งช่วยให้

ระบบสามารถท างานไดต้ามประสิทธิภาพท่ีตอ้งการ  และท าใหก้ระพอ้ท างานไดอ้ยา่งล่ืนไหล ต่อไปน้ีบริษทั คอนเวเยอร์

ไกด ์จ ากดั (Conveyor Guide Co.,Ltd.) จะแชร์เร่ืองการน าสืบหาสาเหตุจากความเสียหายของลูกกระพอ้และการแกไ้ข 

ดงันั้นติดตามบทความน้ีจะท าใหท่้านสามารถรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ววา่ท่านจะแกปั้ญหาเหล่าน้ีไดย้งัไง 

5.ตวัอยา่งรูปความเสียหายของลูกกระพอ้ สาเหตุและวธีิแกไ้ข 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาขอ้ท่ี 1 วสัดุติดกบัลูกกระพอ้หลงัจากลูกกระพอ้ไดจ่้ายวสัดุ (Discharge) ไปแลว้ 

ปัญหา ลูกกระพอ้ท่ีมีวสัดุติดหลงัจากท่ีลูกกระพอ้ไดจ่้ายวสัดุออกไปแลว้ไดไ้ปแลว้ จะท าใหร้ะบบไม่สามารถท างานไดเ้ตม็ 

Capacity ท่ีตอ้งการ หรือท าใหว้สัดุล าเลียงตกลงท่ีฐานดา้นล่าง (Boot) ของกระพอ้ และบางคร้ังวสัดุท่ีคา้งติดในลูกกระพอ้

อาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัความสกปรกและการปนเป้ือนในวสัดุท่ีจะน าไปใชใ้น Process ต่อไปได ้

สาเหตุ ปัญหาน้ีเกิดจาก การท่ีเราเลือกใชว้สัดุท่ีท าลูกกระพอ้ท่ีผิดประเภท 

การแก้ไข แนะน าใหใ้ช ้ลูกกระพอ้โพลียรีูเทน เน่ืองจากโพลียรีูเทน สามารถยดืหยุน่(Flex) ไดข้ณะท างานท าใหส้ามารถ

สลดัหรือดีดวสัดุท่ีล าเลียง ออกไปไดแ้ละโพลียรีูเทนมีผิวล่ืนท าใหว้สัดุติดลูกกระพอ้ไดย้าก (Non-Stick) 

 



 

 

 

ปัญหาขอ้ท่ี 2 ลูกกระพอ้ กรอบ-แตกและเสียหาย 

ปัญหา ลูกกระพอ้แตกหรือกรอบ 

สาเหตุ ปัญหาน้ีแสดงวา่เลือกใชว้สัดุท่ีท าลูกกระพอ้ไม่สามารถทนต่อการใชง้านในสภาวะท่ีมีส่ิงแวดลอ้มในอุณหภูมิท่ีสูง

ได ้

การแก้ไข เม่ือใชลู้กกระพอ้ท่ีไม่สามารถทนความร้อนสูงได ้ควรมีขบวนการลดอุณหภูมิของวสัดุลงก่อน ท าใหว้สัดุล าเลียง

เยน็ลงก่อนจะเขา้สู่ระบบกระพอ้โดย พิจารณาจาก ความสามารถในการทนความร้อนของวสัดุท่ีใชท้ าลูกกระพอ้นั้นๆ 

ส าหรับความสามารถทนความร้อนของลูกกระพอ้สามารถสอบถามขอ้มูลไดจ้ากผูข้าย ความสามารถในการทนความร้อน 

อาจจะแตกต่างกนับา้งเลก็นอ้ยแลว้แต่ผูผ้ลิต ยกตวัอยา่งไดด้งัต่อไปน้ี วสัดุท่ีใชท้ าลูกกระพอ้พีพี (Polyethylene) สามารถ ใช้

งานในอุณหภูมิ -60°F ถึง 200°F (-51°C to 93°C) ลูกกระพอ้ไนลอน (Nylon) สามารถท างานได ้ตั้งแต่ -40°F ถึง 275°F (-

51°C to 100°C).ดงันั้นเราตอ้งเลือกวสัดุท่ีใชท้ าลูกกระพอ้ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านพร้อมกบัพิจารณาเร่ืองราคาและความ

คุม้ค่าประกอบการตดัสินใจ 

 

 

 

 

 

ปัญหาขอ้ท่ี 3 ปากลูกกระพอ้สึกหรอจนคม 

ปัญหา ปลายลูกกระพอ้ขดูกบัวสัดุอ่ืนจนสึกหรอจนคม (Sharp Edge) 

สาเหตุ ปัญหาน้ีแสดงวา่ลูกกระพอ้ขดูกบัวสัดุบริเวณส่วนล่าง (Boot) ของกระพอ้ขณะท างานจนท าใหพ้ลาสติกเกิดสึกหรอ 

หรือลูกกระพอ้ขดูกบัซองกระพอ้ซ่ึงมาจากสาเหตุ สายพานหยอ่นมีความตึงท่ีไม่เพียงพอ 

การแก้ไข ปรับตรึง Take up เพ่ือท าใหส้ายพานตึงมากข้ึน ลูกกระพอ้จะลอยสูงข้ึนไม่ขดูกบั Boot ตรวจสอบวา่ซองกระพอ้

ตั้งไดฉ้ากหรือไม่ ใหป้รับซองใหอ้ยูใ่นแนวด่ิงเสมอ 



 

 

 

 

 

ปรับ Screw Take-Up เม่ือสายพานหยอ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปกติแลว้ Gravity Take-Up จะปรับความตึงไดส้ม ่าเสมอโดยอตัโนมติั ยกเวน้สายพายยดืตวัจนหมดระยะปรับแลว้ จะตอ้ง

ตดัต่อสายพานใหม่ 

  

 

 

 



 

 

 

 

ปัญหาขอ้ท่ี 4 ดา้นขา้งลูกกระพอ้สึกหรอจากการขดูหรือสมัผสักบัวสัดุอ่ืนระหวา่งท างาน 

ปัญหา ดา้นขา้งของลูกกระพอ้สึกหรอเสียหายตลอดแนว  

สาเหตุ แสดงวา่มีปัญหาเร่ือง Alignment ของสายพาน สายพานเดินไม่ตรงแนว ท าใหด้า้นขา้งของลูกไปกระทบกบัผนงัของ

โครงสร้าง (Casing) ท าให ้ดา้นขา้ง ลูกกระพอ้ดา้นขา้ง ถูกขดูออกไปจนสึกหรอ 

การแก้ไข ปัญหาดา้นขา้งของลูกกระพอ้เสียหาย แสดงวา่สายพานกระพอ้ ไปกระทบเสียดสีกบัภายใน Casing ท าให ้ลูกกระ

พอ้ดา้นขา้งถูกขดูออกไป ใหป้รับ Alignment ของสายพานและซองกระพอ้ ปรับตึงสายพาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้แนะน าส าหรับการปรับ Alignment ของสายพาน 



 

 

 

ปัญหาขอ้ท่ี 5 ผิวขา้งในลูกกระพอ้สึกหรอเป็นรูจากการกระทบหรือสมัผสักบัวสัดุอ่ืนระหวา่งท างาน 

ปัญหา ผิวภายในลูกกระพอ้เสียหายบางหรือเป็นรู มีลกัษณะเหมือนถูกขดัดว้ย Sand Blast 

สาเหตุ เกิดจากการป้อนวสัดุเขา้สู่ลูกกระพอ้โดยใชค้วามเร็วมากเกินไปท าใหว้สัดุกระทบกบัลูกกระพอ้อยา่งแรง ผิวของลูก

กระพอ้จะค่อยๆบางและหลุดออกจนกระทัง่เป็นรูในท่ีสุด 

การแก้ไข ท าได ้2 วธีิคือ 

 1. ติดตั้งตวักั้น(Buffer) ท่ีรางป้อนเพ่ือลดความเร็วของวสัดุและป้องกนัไม่ใหว้สัดุกระทบกบัลูกกระพอ้โดยตรง 

 2. เปล่ียนลูกกระพอ้เป็นโพลียรีูเทนท่ีสามารถทนการขดัสี และการกระแทกไดดี้ 

 

 

 

 

ปัญหาขอ้ท่ี 6 ปากลูกกระพอ้ยดื โก่ง แตก หรือ bolt หลุดจากสายพาน 

ปัญหา ขอ้ท่ี 6 ปากลูกกระพอ้ยดืตวั โก่ง แตก หรือน็อตหลุดออกมา 

สาเหตุ ปัญหาน้ีแสดงวา่มีการติดขดัอยูภ่ายในซองกระพอ้ลูกกระตอ้ตอ้งไปขดูหรือไปติดขดัภายในซอง หรืออาจจะเกิดจาก 

สาเหตุสายพานหยอ่นเกินไป 

การแก้ไข ตรวจสอบทัว่ไปทั้งหมดวา่ระยะห่างต่างๆมีเพียงพอท่ีจะใหลู้กกระพอ้เคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งไม่ติดขดั หรือตรวจสอบ

วา่มีวสัดุอะไรกีดขวางแนวการเคล่ือนท่ีของลูกกระพอ้หรือไม่ โดยเฉพาะอุปกรณ์ท่ีมีโอกาสสมัผสักบัลูกกระพอ้ เช่น ล้ิน

กนัวสัดุล่วง (Throat-Plate )เช็คระยะห่างระหวา่งล้ินและลูกกระพอ้วา่มีระยะห่างท่ีจะไม่ท าใหลู้กกระพอ้ไปกระทบ 

ตรวจสอบการสะสมของวสัดุบริเวณ Boot วา่มีวสัดุหรืออะไรแปลกปลอมติดอยูท่ี่บูทส่วนล่างท่ีจะท าใหลู้กกระพอ้ติดได้

หรือเปล่า ท าความสะอาด Boot หลงัจากการใชง้านแลว้ เช็ควสัดุท่ีติดตาม Inspection Door วา่ขวางทางการข้ึนลงของลูก

กระพอ้หรือไม่ ปรับสายพานใหตึ้ง เพ่ือใหโ้ซ่หรือสายพานไม่แกวง่ไปกระทบกบัส่วนต่างๆของโครงสร้างของตน้กระพอ้ 

และสุดทา้ยพิจารณาเปล่ียนลูกกระพอ้เป็นไนลอนเพ่ือใหท้นต่อการกระแทกจะไดมี้อายกุารใชง้านท่ียาวนานข้ึน 



 

 

 

 

ปรับล้ินกนัวสัดุล่วง (Throat-Plate) ใหไ้ดร้ะยะท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

 

ปัญหาขอ้ท่ี 7 วสัดุตกั/เติมไม่เตม็ลูกกระพอ้ 

ปัญหา วสัดุตกั/เติมไม่เตม็ลูกกระพอ้หรือลูกกระพอ้จ่ายวสัดุ ก่อน-หรือ-หลงั จงัหวะปล่อยท่ีเหมาะท าใหเ้กิดภาวะวสัดุตก

กลบัคืนสู่ Boot (Back-Legging) ดา้นล่างปัญหาน้ีท าใหล้ดประสิทธิภาพของระบบ 

สาเหตุ อากาศดนัวสัดุออกจากลูกกระพอ้หรือความเร็วของสายพานมีมากเกินไป  

การแก้ไข วสัดุเติมไม่เตม็ลูกกระพอ้ สามารถแกไ้ขไดโ้ดยใชลู้กกระพอ้แบบเจาะรูท าให ้อากาศสามารถไหลผา่นออกจากลูก

กระพอ้ไดง่้ายขณะท่ีลูกกระพอ้ตกัวสัดุ ลงเตม็ลูกกระพอ้ไดง่้าย ลูกกระพอ้เจาะรูมีหลายหลายแบบข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใช้

งาน เน่ืองจาก หรือขณะท่ีลูกกระพอ้ตกัหรือสาดวสัดุ อากาศจะไหลเขา้สู่ลูกกระพอ้ป้องกนัการเกิดภาวะสุญญากาศภายใน

ลูกกระพอ้ดงันั้นวสัดุจะสามารถสามารถ ตกัหรือสาด ออกไปหมด แต่ถา้เกิดภาวะสุญญากาศในลูกกระพอ้แลว้วสัดุ

บางส่วนจะถูกดูดติดกบัลูกกระพอ้สาดออกไม่หมด จนเลยต าแหน่งทางออกและตกลงมาท่ี ดา้นล่าง (Boot) อีกคร้ังหน่ึง 

ส าหรับวสัดุท่ีมีความหนาแน่นสูงจ าพวกแป้ง(Flour)หรือวสัดุท่ีมีลกัษณะเป็นผง เม่ือลูกกระพอ้ตกัวสัดุ วสัดุจะไล่อากาศ

ภายในลูกกระพอ้ผา่นรูออกไป ท าใหมี้แรงตา้นของอากาศนอ้ยดงันั้นวสัดุจึงสามารถบรรจุลงเตม็ลูกกระพอ้ไดง่้าย เม่ือลูก

กระพอ้เคล่ือนท่ีถึงต าแหน่งจ่ายวสัดุ(Out let)  รูท่ีลูกกระพอ้จะท าใหอ้ากาศไหลเขา้สู่ลูกกระพอ้ป้องกนัการเกิดภาวะ

สุญญากาศ ท่ีจะดูดวสัดุติดไปกบัลูกกระพอ้ได ้วสัดุจะจ่ายออกไปไดห้มดโดยง่าย  ส าหรับวสัดุท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยหรือ

วสัดุท่ีเบามากๆ การเจาะรูท่ีลูกกระพอ้จะช่วยลดความป่ันป่วนของอากาศในซองกระพอ้ขณะท่ีกระพอ้เคล่ือนท่ีในขาข้ึน 

และลดกระแสการหมุนเวยีนของอากาศภายในซองกระพอ้ในขาลง ท่ีเป็นสาเหตท่ีุอากาศดึงวสัดุท่ีเบาตกสู่ดา้นล่าง(Boot) 

อีกคร้ังหน่ึง 
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