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 เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการสอน รายวิชา กำรขนถ่ำยวัสดุ  
(Material Handling) รหัสวิชำ ME 41409 ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
เปิดสอนในกลุ่มวิชา เอกเลือกและเลือกเสรี มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และวางแผนการขน
ถ่ายวัสดุ การเปรียบเทียบและการคัดเลือกเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ การวางผังขนถ่ายวัสดุ การออกแบบ
ระบบเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ การขนถ่ายโดยแรงดึงดูดโลก เกลียวล าเลียง กะพ้อ สายพานล าเลียง โซ่
ล าเลียง เครื่องล าเลียงโดยการสั่น การก าจัดฝุ่นและการออกแบบระบบท่อ และการขนถ่ายวัสดุเหลว 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบระบบขนถ่าย
วัสดุและสามารถประยุกต์ใช้งานได้ 
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2.1 รถยก (Forklift Truck) 33 
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2.5 การเคลื่อนย้ายอัตโนมัติ 35 

2.6 การล าเลียงด้วยลมหรือนิวเมติกคอนเวเยอร์ 36 
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2.23 การวางผังโรงงานแบบผสม (Mixed Layout) 52 

2.24 แผ่นภาพแบบจ าลองธุรกิจ (Business Model Canvas) 54 

2.25 วิธีการสร้างหุ่นจ าลอง 55 

2.26 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแผนภูมิกระบวนการผลิต 56 

2.27 กลยุทธ์การขยายก าลังการผลิต 61 
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3.2 การจัดวางชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายประเภททั่ว ๆ ไป 83 
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3.5 แผนผังการแยกประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง 90 
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3.6 โปรแกรมแรงบิด-ความเร็วส าหรับการสตาร์ทของมอเตอร์แบบ Wound-rotor 92 

3.7 เส้นโค้งแรงบิดเปรียบเทียบกับความเร็วของ NEMA  93 

3.8 การจ ากัดกระแสของมอเตอร์ในระหว่างการสตาร์ทด้วยตัวควบคุม SCR 94 

3.9 ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เบนซิน 97 

3.10 การท างานของเครื่องยนต์เบนซิล 4 จังหวะ 98 

3.11 จังหวะดูดและอัด 99 

3.12 จังหวะก าลังและจังหวะคาย 99 

3.13 การท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 100 

3.14 ชุดขับไฮดรอลิคปรับความเร็วได้แบบต่าง ๆ 104 

3.15 เส้นโค้งสมรรถนะของชุดขับไฮดรอลิคปรับความเร็วได้ส าหรับการเติมของไหล
ระดับต่าง ๆ 

106 

3.16 ภาพประกอบลายเส้นของชุดขับใช้ความเหนียวน้ ามัน 106 

3.17 ระบบขับใช้ความดันของของไหลที่ใช้กับปั๊มแบบลูกสูบแนวแกน 107 

3.18 ปั๊มไฮดรอลิคและมอเตอร์แบบระยะเคลื่อนที่คงท่ีชนิดธรรมดา 107 

3.19 การส่งถ่ายก าลังด้วยไฮดรอลิคแบบใช้ปั๊มและมอเตอร์ปริมาตรแทนที่ปรับได้ 109 

3.20 ประเภทของชุดลดความเร็วตามการจัดแนวของเพลา 112 

3.21 เฟืองเกียร์ประเภทต่าง ๆ 113 

3.22 วงจรควบคุมส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับปรับความถี่ได้ 115 

3.23 ตัวควบคุมเปลี่ยนแปลงความถี่ 3 แบบ เปลี่ยนกระแสสลับเป็นกระแสตรงและ
แปรกระแสตรงให้คล้ายกระแสสลับ 

116 

4.1 โครงร่างของสกรูขนถ่าย 124 

4.2 สกรูแบบเกลียวซ้ายและเกลียวขวา 125 

4.3 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตมาตรฐาน 126 

4.4 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางใบ 126 

4.5 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตสั้น 127 

4.6 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตยาว 127 

4.7 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตขยาย 127 

4.8 ใบสกรูแบบที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพ่ิมข้ึนเป็นระดับขั้น 128 

4.9 ใบสกรูแบบใบเรียวระยะพิตมาตรฐาน 128 

4.10 ใบสกรูแบบใบเต็ม 2 ชั้น ระยะพิตมาตรฐาน 128 

4.11 ใบสกรูแบบระยะพิตสั้นสองชั้น 129 

4.12 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตมาตรฐานติดใบพาย 129 

4.13 ใบสกรูแบบใบตัด 130 
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4.14 ใบสกรูแบบตัดและพับ 130 

4.15 ใบสกรูแบบตัดและติดใบพาย 130 

4.16 ใบสกรูแบบริบบอน 131 

4.17 ใบสกรูแบบริบบอนติดใบพาย 131 

4.18 ใบสกรูแบบริบบอนหลายใบ 131 

4.19 ใบสกรูแบบใบพาย 132 

4.20 ใบสกรูลาเลียงแบบใบถ้วย 132 

4.21 สกรูแบบกรวยระยะพิตสม่ าเสมอ 132 

4.22 สกรูแบบกรวยระยะพิตเพ่ิมข้ึน 133 

4.23 ใบสกรูแบบไม่มีเพลา 133 

4.24 ใบสกรูยืดหยุ่นได้แบบกลม 134 

4.25 ใบสกรูยืดหยุ่นได้แบบแบน 134 

4.26 ใบสกรูยืดหยุ่นได้แบบมีขอบใบเอียง 134 

4.27 การจัดสกรูขนถ่ายแบบต่าง ๆ 135 

4.28 พ้ืนที่หน้าตัดของสกรูแสดงให้เห็นระยะห่างในแนวรัศมี 137 

4.29 ผลกระทบของมุมชันต่ออัตราขนถ่ายของสกรูขนถ่าย 144 

4.30 การออกแบบสกรูขนถ่ายมุมชันขึ้นแบบต่าง ๆ 144 

4.31 แผนภูมิส าหรับค่าแฟคเตอร์ Fo 146 

4.32 ตัวอย่างภาพตัดของเครื่องป้อนแบบสกรู 157 

4.33 เครื่องป้อนสกรูเดี่ยว 160 

4.34 เครื่องป้อนใบสกรูคู่ 160 

4.35 สกรูขนถ่ายแบบ Lift (Courtesy Screw Conveyor Corp.) 161 

4.36 สกรูขนถ่ายวัสดุขึ้นจากเรือของ Siwertell 162 

4.37 ส่วนทางเข้าของสกรู ของ Siwertell 163 

4.38 สกรูขนถ่ายแบบขด-ดัดโค้งได้ (Flexible Spiral Conveyor) 163 

5.1 กระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 173 

5.2 แบบวิถีโค้งของกระพ้อแบบแรงเหวี่ยง 173 

5.3 กระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกอย่างต่อเนื่อง 175 

5.4 กระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกได้อย่างเชื่อถือได้ 176 

5.5 กระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกด้วยแรงโน้มถ่วง 176 

5.6 ตัวกระพ้อ 178 

5.7 เปรียบเทียบอัตราขนถ่ายระหว่างแบบ AA กับแบบ AC 179 

5.8 การต่อชนสายพานของกระพ้อล าเลียง 181 
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5.9 ตัวอย่างรูปแบบการปล่อยวัสดุออกส าหรับกระพ้อล าเลียงแบบแรงเหวี่ยงหนี
ศูนย์กลาง 

184 

5.10 การปล่อยอนุภาควัสดุที่กระพ้อความเร็วสูง 187 

5.11 ขั้นตอนการด าเนินการปล่อยวัสดุออกของกระพ้อล าเลียง 187 

5.12 ตัวอย่างโครงร่างกระพ้อล าเลียงแบบกระดก 194 

5.13 โครงร่างการจัดแนวของกระพ้อแบบกระดก (Peck Carriers) แบบต่าง ๆ 195 

5.14 วัฎจักรการเทตัวกระพ้อ 196 

5.15 การจัดแนวแบบต่าง ๆ ของกระพ้อล าเลียงแบบกระดก 197 

5.16 ELECON-TRI-PLANER (COURTESY GOUGH-ECON) 197 

6.1 การจัดวางแนวสายพานล าเลียง 203 

6.2 ตัวอย่างโครงร่างรูปแบบสายพานล าเลียง 206 

6.3 รูปแบบการส่งวัสดุออกของสายพานล าเลียง 207 

6.4 มุมและความยาวของความลาดเอียง 208 

6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดวัสดุ กับความกว้างสายพาน 210 

6.6 ความเร็วสายพานที่เหมาะสมกับความกว้างสายพาน 211 

6.7 แสดงให้เห็นภาพตัดของวัสดุขนถ่ายบนสายพานล าเลียง 211 

6.8 ภาพตัดวัสดุบนสายพาน 213 

6.9 ตัวอย่างการจัดวางล้อขับแบบล้อเดียวและแบบสองล้อ 224 

6.10 ภาพตัดของสายพานโครงผ้าและโครงเส้นลวด 231 

6.11 โครงสร้างผ้าทอชนิดต่าง ๆ 234 

6.12 ลูกกลิ้งประเภทต่าง ๆ 237 

6.13 ผลกระทบของความยาวลูกกลิ้งทรงกระบอกต่อพื้นที่หน้าตัด 238 

6.14 ส่วนประกอบของแบริ่งลูกกลิ้งแบบธรรมดา 240 

6.15 แผนภูมิการเลือกลูกกลิ้งแอ่ง 242 

6.16 แผนภูมิการเลือกลูกกลิ้งด้านกลับ 242 

6.17 ตัวอย่างภาพตัดล้อสายพาน 244 

6.18 การจัดวางรางส่งถ่าย 246 

6.19 การจัดวางสายพานส่งถ่าย 247 

6.20 ผลกระทบจากการป้อนวัสดุลงไม่ตรงกลาง 248 

6.21 วิถีโคจรของวัสดุเหนือล้อสายพานปล่อยวัสดุ 250 

6.22 ระบบล าเลียงแบบสายพาน (Belt Conveyor) 252 

6.23 ระบบล าเลียงแบบสายพาน (Belt Conveyor) 252 

6.24 ระบบสายพานล าเลียง 253 
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6.25 กราฟแสดงค่า SF (Service Factor) และค่า T (Temperature Factor) 254 

7.1 ชนิดของโซ่ล าเลียง 267 

7.2 ชนิดของโซ่ล าเลียง 272 

7.3 ข้อต่อที่มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบต่าง ๆ 273 

7.4 แนวทางการเปรียบเทียบความแข็งระหว่าง Moh’s Index กับบริเนล  274 

7.5 โซ่ล าเลียงแบบอ่างประเภทต่าง ๆ  275 

7.6 ตัวอย่างโซ่ล าเลียงแบบอ่าง “Leak Proof” 276 

7.7 ตัวอย่างโครงของโซ่ล าเลียง 277 

7.8 ตัวอย่างโซ่ล าเลียงแบบลากพา 279 

7.9 Scraper Conveyor 279 

7.10 Flight Conveyor 279 

7.11 โซ่ล าเลียงแบบกวาดแนวเดี่ยวแบบต่างๆ 280 

7.12 โซ่ล าเลียงแบบกวาด 2 แนวของ Courtesy Rise-Louise 280 

7.13 ตัวอย่างการจัดแนวโซ่ล าเลียงแบบกวาด 282 

7.14 โซ่ล าเลียงแบบ En Masse 282 

7.15 ใบ Flight รูปร่างต่าง ๆ ส าหรับโซ่ล าเลียงแบบ En Masse 283 

7.16 การใช้โซ่ล าเลียงแบบ “En Masse” ในแนวดิ่ง (Courtesy Redler Conveyors 
Ltd.) 

284 

7.17 การจัดแนวแบบต่าง ๆ 284 

7.18 โซ่ล าเลียง ‘BUHLER SKT MARINE LEG’ 285 

7.19 TRAVELING UNLOADING GANTRY WITH BUHLER SKT MARINE LEG 286 

7.20 แสดงภาพสเก็ตซ์ของ Buhler Miag Ship Unloader ที่มีอุปกรณ์ช่วยในการป้อน 286 

7.21 โซ่ล าเลียงแบบท่อ 287 

7.22 โซ่รูปทรงต่าง ๆ ที่ใช้กับโซ่ล าเลียงแบบท่อ 288 

7.23 ล้อฟันเฟืองประเภทต่าง ๆ 289 

7.24 ล้อฟันเฟืองแบบขอบแยกส่วน 290 

7.25 ความเค้นในข้อต่อและสลักของโซ่ 290 

7.26 รูปแบบการสึกของโซ่ 292 

7.27 การแกว่งของโซ่ 293 

7.28 แผนภูมิอัตราขนถ่ายของโซ่ล าเลียงแบบ “EN MASSE” (COURTESY REDLER 
CONVEYORS LTD.) 

296 

7.29 วิธีการล าเลียงโดยโซ่ต่างชนิดกัน 299 

8.1 อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า 314 
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8.2 ช่วงความถ่ี-ระยะเคลื่อนที่ส าหรับอุปกรณ์สั่นสะเทือน 314 

8.3 ตัวอย่างของอุปกรณ์สั่นสะเทือนตามประเภทของตัวกระตุ้น 315 

8.4 ระบบอุปกรณ์ล าเลียงแบบความถ่ีที่ได้ระดับกัน (Resonance Conveyor 
System) 

316 

8.5 อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าแบบสมดุล 317 

8.6 อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าแบบพ้ืนฐานประเภทต่าง ๆ 318 

8.7 อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าของ COURTESY GENERAL KINEMATICS CORP. 318 

8.8 ความยาวที่บอกถึงการเคลื่อนตัวอย่างกลมกลืน (Harmonic) 320 

8.9 การเคลื่อนตัวแบบเป็นช่วง ๆ แบบสุ่มและแบบชั่วคราว 321 

8.10 การเคลื่อนตัวจังหวะหนึ่ง 322 

8.11 แบบโครงสร้างของการสั่นสะเทือนเนื่องจากแรงอย่างง่าย ๆ 324 

8.12 กราฟแสดงการขยายระยะการเคลื่อนที่ไปกลับเป็นฟังก์ชั่นหนึ่งของการปรับ
ความถี่ส าหรับค่าต่าง ๆ ของการหน่วง 

325 

8.13 ความเร็วในการล าเลียงวัสดุโดยประมาณเทียบกับระยะเคลื่อนที่ 327 

8.14 การเคลื่อนตัวอย่างกลมกลืนแบบง่าย (Simple Harmonic Motion) 328 

8.15 วิถีโค้งของอนุภาคส าหรับช่วงเวลาการลอยตัวต่าง ๆ 330 

8.16 กราฟความสัมพันธ์ของตัวเลขการโยนตัว Thrown-Number (Kv) 330 

8.17 ประสิทธิภาพความเร็วเปรียบเทียบกับ  tan  331 

8.18 อิทธิพลของ b และ m ต่อความเร็วขนถ่ายวัสดุ 331 

8.19 กราฟของ Kv ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นของสัมประสิทธิ์ความเร็ว และความเสียดทาน 332 

8.20 แฟคเตอร์แก้ไข (Correction Factors) 333 

8.21 การใช้แรงในการขับ รูปแบบต่าง ๆ 335 

8.22 ตัวอย่างการขับแบบข้อเหวี่ยงยืดหยุ่น 336 

8.23 กราฟอัตราส่วนของแรงส าหรับแฟคเตอร์เชื่อมต่อขนาดต่าง ๆ 337 

8.24 Nomogram ของก าลังม้าในการสตาร์ท 342 

8.25 ตัวอย่างอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่าแบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีชุดขับหลายชุด 344 

8.26 โครงร่างส่วนประกอบของชุดขับแบบแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ขนถ่ายและ
เครื่องป้อน 

345 

8.27 การออกแบบพิเศษของเครื่องสั่นสะเทือนแบบแม่เหล็กไฟฟ้า 347 

8.28 ชุดขับแบบเพลาลูกเบี้ยวที่มีแขนหมุน 348 

8.29 ต าแหน่งติดตั้งชุดขับต าแหน่งต่าง ๆ 348 

8.30 การกระตุ้นโดยน้ าหนักหมุนสวนทางกันไร้สมดุลย์ 2 ตัว ท าให้เกิดแรงเชิงเส้น 349 

8.31 การออกแบบน้ าหนักเยื้องศูนย์อัตโนมัติ 350 
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8.32 การเบี่ยงเบนของสปริงแผ่นที่ถูกจับยึดปลายทั้งสองไว้ 351 

8.33 การอาศัยโมดูลัสเฉือนต่อความแข็งของยาง 353 

8.34 การเสียรูปขณะถูกเฉือนของยางที่ประกบด้วยโลหะ 354 

8.35 โครงร่างของสปริงยางแบบต่าง ๆ 355 

8.36 สปริงลม 355 

8.37 กราฟความสามารถในการส่งถ่าย 359 

8.38 เส้น Curves ประสิทธิภาพการสั่นสะเทือนแบบแยก 360 

8.39 ภาพตัดของฐานยางแบบแยกส่วน ประเภทต่าง ๆ 360 

8.40 อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าแบบรางรูปตัว V สามารถที่จะล าเลียงวัสดุขึ้นทางชัน
ได้ 15 องศาหรือมากกว่า (COURTESY GENERAL KINEMATIC CORP.) 

362 

8.41 อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า แบบพ้ืนล่างท าให้วัสดุลอยตัวมีเครื่องอบแห้งและ
เครื่องท าความเย็น 

363 

8.42 ตัวอย่างเครื่องป้อนแบบ 2 มวล  364 

8.43 ตัวอย่างเส้นโค้งแฟคเตอร์การขยายตัวส าหรับระบบมวล 2 มวล ปรับได ้ 365 

8.44 ตัวอย่างเครื่องป้อนแบบแม่เหล็กไฟฟ้า 366 

8.45 ตัวอย่างเครื่องป้อนแบบกลไก-ไฟฟ้า ปรับได้ มวล 2 มวล 367 

8.46 โครงร่างแบบพ้ืนฐานของช่องทางออกของถังรูปกรวยที่ถูกต้อง 368 

9.1 อุปกรณ์ล าเลียงแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก 376 

9.2 แผนภาพการเปรียบเทียบระหว่างการขนถ่ายวัสดุด้วยลมกับการขนถ่ายวัสดุด้วย
เครื่องจักรกลขนถ่ายชนิดอื่น ๆ 

379 

9.3 อุปกรณ์แยกลม 381 

9.4 อุปกรณ์การจ่ายวัสดุด้วยลม 382 

9.5 รูปแบบการไหลในท่อแบบแนวนอน 383 

9.6 State Diagram ส าหรับการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 385 

9.7 State Diagram ส าหรับการขนถ่ายในแนวตั้ง 387 

9.8 แบบแสดงระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 388 

9.9 อิทธิพลของความเร็วที่มีผลต่อส่วนป้อนกันการกัดกร่อนของท่อโค้ง 389 

9.10 ระบบ Blow Tank ที่มีการไหลแบบ Plug เดียว 389 

9.11 วัฎจักรของการขนถ่ายวัสดุแบบ Plug เดี่ยว 390 

9.12 แรงดันที่ท าให้วัสดุเคลื่อนที่ในท่อ 390 

9.13 ตารางความสัมพันธ์แรงดันและความยาว Plug ในการขนถ่ายแบบ Plug เดี่ยว
และหลาย Plug 

391 

9.14 การควบคุมความยาวของ Plug 392 
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9.15 อุปกรณ์ล าเลียงแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก 392 

9.16 การแบ่งระดับของ Gelddarts 393 

9.17 อิทธิพลของอัตราการไหลและความหนาแน่นและความดันลดในเส้นทางการขน
ถ่าย 

394 

9.18 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วอากาศต่ าสุดกับความหนาแน่น 395 

9.19 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันลม, ความหนาแน่นและระยะการขนถ่าย 396 

9.20 แรงที่กระท าต่ออนุภาคขณะตก 398 

9.21 ขนาดเฉลี่ยของเม็ดวัสดุ 399 

9.22 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Reynold number และ Resistance coefficient 402 

9.23 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนความเร็ว 
m

t

U

U ที่ความเร็ววิกฤติกับมุมของการ

ล าเลียง 

408 

9.24 ค่าความดันที่มีต่อการไหลของวัสดุของการขนถ่ายด้วยลมความดันต่ าที่มีการไหล
แบบ Homogeneous ภายในท่อล าเลียง 

411 

9.25 Blower ใช้งานมาตรฐานในการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 413 

9.26 ระบบสุญญากาศ 417 

9.27 ระบบความดันต่ า 417 

9.28 ระบบความดันปานกลาง 418 

9.29 ระบบความดันสูงแบบถังเดี่ยว 418 

9.30 ระบบความดันสูงแบบถังคู่ 419 

9.31 ระบบความหนาแน่นสูงท างานเป็นจังหวะ 419 

9.32 ระบบความดันต่ าป้อนวัสดุด้วยระบบเวนจูรี่ 420 

9.33 ระบบรวมสุญญากาศกับระบบความดันใช้ blower ตัวเดียว 420 

9.34 ระบบรวมสุญญากาศกับระบบความดันใช้ blower 2 ตัว 421 

9.35 ระบบปิด 421 

9.36 ระบบปิดติดตั้งระบบกรองลมเพ่ิม 422 

9.37 ระบบการออกแบบระบบแรงโน้มถ่วงโดยใช้ลมกระตุ้น 422 

9.38 สายพานแรงโน้มถ่วงโดยใช้ลมกระตุ้น ซึ่งออกแบบเป็นระบบปิด 422 

10.1 แสดงหลักการออกแบบลิฟต์โดยใช้หลักการรอกกว้าน 432 

10.2 ลิฟต์ระบบไฟฟ้า 434 

10.3 ลิฟต์ระบบไฮดรอลิค 434 

10.4 รูปตัวอย่างแสดงลิฟต์ที่มีห้องเครื่อง 435 

10.5 แสดงรูปตัวอย่างลิฟต์ที่ไม่มีห้องเครื่อง 435 
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10.6 เครื่องลิฟต์ขับเคลื่อนด้วยเฟือง (geared-drive machine) 437 

10.7 เครื่องลิฟต์ขับเคลื่อนโดยตรง (direct drive machine, gearless machine) 437 

10.8 แสดงเครื่องลิฟต์และชุดควบคุมประเภทต่าง ๆ 439 

10.9 อุปกรณ์เรียกลิฟต์ที่มีหน้าจอแบบสัมผัส (touchscreen keypad) 440 

10.10 แสดงการใช้ก าลังไฟฟ้าของเครื่องลิฟต์ที่ใช้แรงฉุดจากความฝืดขับเคลื่อนด้วยเฟือง 
(geared machine) และขับเคลื่อนโดยตรง (gearless machine) 

441 

10.11 แสดงแผนภาพการสูญเสียก าลังไฟฟ้าของลิฟต์เครื่องลิฟต์แรงฉุดจากความฝืด
ขับเคลื่อนด้วยเฟือง (geared machine) และขับเคลื่อนโดยตรง (gearless 
machine) 

442 

10.12 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย (average trip 
time : AVTRP) ที่ความเร็วระดับต่าง ๆ ของลิฟต์ขนาดน้ าหนักบรรทุก 1,350 
กิโลกรัม 

446 

10.13 แผนภาพระยะเวลาในการบริการ 1 รอบ (round-trip time) ที่ความเร็วระดับ
ต่าง ๆ ของลิฟต์ ขนาดน้ าหนักบรรทุก 1,350 กิโลกรัม 

447 

10.14 ตัวอย่างบันไดเลื่อนและทางเลื่อน 451 

10.15 ส่วนประกอบของบันไดเลื่อน 452 

10.16 ขั้นของบันไดเลื่อน 453 

10.17 อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อหยุดการท างานของบันไดเลื่อนและทางเลื่อน 456 

10.18 อุปกรณ์ตรวจจับผู้โดยสารของบันไดเลื่อนที่ท างานแบบอัตโนมัติ (Scan Sensors) 456 

10.19 ระยะห่างที่ปลอดภัยและข้อแนะน าการใช้งานของบันไดเลื่อน 457 

10.20 เครนเหนือศีรษะ 458 

10.21 เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบรางเดี่ยว 459 

10.22 เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานคู่ 459 

10.23 เครนสนามขาสูงข้างเดียวแบบคานเดี่ยว 460 

10.24 เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานคู่ ALLA น้ าหนักยกสูงสุดได้ถึง : 100 ตัน 460 

10.25 เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน 461 

10.26 เครนติดผนังยื่นแขนหมุน 461 

10.27 เครนติดผนังยื่นแขนยก ALLA 462 

10.28 เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว 462 

10.29 เครนเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่ง 463 

10.30 การตรวจรับวัสดุจากผู้จัดหาวัสดุ 466 

10.31 การเตรียมผิวชิ้นงานโลหะ 468 

10.32 การเตรียมรอยต่อและการประกอบแผ่นงาน 468 
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10.33 การประกอบคานและงานเชื่อม 468 

10.34 การประกอบทางเดิน (Walkway) และคานล้อ 468 

10.35 การท าสี 469 

10.36 ระบบควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 469 

10.37 การติดตั้งระบบไฟฟ้า 469 

10.38 การเตรียมชิ้นส่วนเพื่อน าไปประกอบหน้างาน 470 

10.39 รอกโซ่ไฟฟ้า 470 

10.40 รอกสลิงไฟฟ้า 471 

10.41 รอกโซ่มือสาว 471 

10.42 รอกกันระเปิด 471 

10.43 รอกเดี่ยวตายตัว 472 

10.44 รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ 472 

10.45 รอกพวง 473 

10.46 รถปั้นจั่นหรือรถเครน 474 

10.47 Overhead Crane 475 

10.48 แขนบูม 475 

10.49 กว้าน 476 

10.50 ขายันพ้ืน 476 

10.51 น้ าหนักถ่วง 476 

10.52 ลวดสลิงเครน 476 

10.53 ตะขอ 477 

10.54 ตารางแสดงความสามารถในการยกเครน (Load Chart) 478 

10.55 การวางแผนการยก 480 

10.56 ตารางการวางแผนการยก 481 

10.57 แผนภาพจ าลองการวางแผนการยก 482 
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1.1 ตารางชนิดเครื่องมือล าเลียงวัสดุ 7 ชนิด 14 

1.2 ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์ล าเลียงวัสดุ 18 

1.3 ขนาดแผ่นรองวางมาตรฐาน (JIS Z0604) 25 

2.1 แสดงข้อดี-ข้อเสียของการวางผังตามกระบวนการผลิต 50 

2.2 แสดงข้อดี-ข้อเสียของการวางผังตามลักษณะผลิตภัณฑ์ 50 

2.3 แสดงข้อดี-ข้อเสียของการวางผังตามลักษณะผลิตภัณฑ์ 52 

2.4 รูปการจ าแนกกิจกรรมตามขอบเขตการขนถ่ายวัสดุเพ่ือการวิเคราะห์ต้นทุนการ
ขนถ่ายวัสดุ 

69 

3.1 ประสิทธิภาพทางกลของกลไกลดความเร็ว 86 

3.2 ความเร็วและก าลังม้ามาตรฐาน ส าหรับความถี่ 60 Hz 88 

3.3 ค่าแฟคเตอร์ใช้งานของมอเตอร์ใช้งานทั่วไปและมอเตอร์ที่มีอุณหภูมิ 40 oC 89 

3.4 ตารางเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของการใช้ระบบไฮดรอลิคเป็นอุปกรณ์ขับขนถ่าย
วัสดุ 

103 

4.1 สกรูขนถ่ายวัสดุก้อนใหญ่สุด 138 

4.2 อัตราขนถ่ายสกรูขนถ่าย 140 

4.2 อัตราขนถ่ายสกรูขนถ่าย (ต่อ) 141 

4.3 แฟคเตอร์อัตราขนถ่าย (CF1) 142 

4.4 แฟคเตอร์อัตราขนถ่าย (CF2) 142 

4.5 แฟคเตอร์อัตราขนถ่าย (CF3) 142 

4.6 แฟคเตอร์แบริ่งแขวน Fb 146 

4.7 แฟคเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู Fd 147 

4.8 แฟคเตอร์ชนิดใบสกรู Ff 147 

4.9 แฟคเตอร์ใบพาย Fb 147 

4.10 อัตราแรงบิดของเกลียว ท่อ และอุปกรณ์เชื่อมต่อ หน่วยเป็นปอนด์ 151 

4.11 อัตราขนถ่ายสกรูแนวดิ่ง 162 

4.12 ตัวอย่างอัตราขนถ่ายและก าลังม้าท่ีต้องการ 164 

5.1 คุณลักษณะเฉพาะของสายพานผ้าที่ใช้กับกระพ้อ 181 

5.2 ความเร็วแนะน าส าหรับกระพ้อแบบแรงเหวี่ยง 186 

5.3 อัตราขนถ่ายของกระพ้อแบบกระดก ที่ขนถ่ายถ่านหิน หรือวัสดุคล้ายกันน  าหนัก 
50 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต ที่ความเร็วก าหนด 

196 

6.1 มุมลาดเอียงสูงสุด 208 

6.1 มุมลาดเอียงสูงสุด (ต่อ) 209 

6.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง การไหลตัว มุมกองขณะที่เคลื่อนที่ มุมกองพื นของวัสดุ 213 
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6.3 พื นที่หน้าตัด (ตารางฟุต) 214 

6.4 แฟคเตอร์ความเสียดทาน (C) และแฟคเตอร์ความยาว (L0) ส าหรับสูตรหาแรง
ดึง 

218 

6.5 ค่าเฉลี่ยของค่า Bw และ Q ส าหรับสายพานแบบชั น (Ply - type) หน่วยเป็น
ปอนด์ต่อฟุต 

221 

6.6 ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (f) 225 

6.7 แฟคเตอร์การโอบ (Cw) 226 

6.8 ระยะห่างของลูกกลิ งสายพานธรรมดา 227 

6.9 ผลกระทบของอัตราเร่งหรือเบรกต่อชุดปรับความตึงสายพานแบบน  าหนักถ่วง 228 

6.10 การเลือกใช้สายพานตามคุณภาพ 231 

6.11 คุณสมบัติสารยืดหยุ่น 232 

6.12 คุณสมบัติเส้นใยสายพาน 233 

6.13 ค่าแรงดึงของสายพานล าเลียง 236 

6.14 ประเภทของลูกกลิ ง  238 

6.15 อัตราบรรทุกของลูกกลิ งแอ่งเป็นปอนด์ 239 

6.16 รายละเอียดของแฟคเตอร์ใช้งาน A (Service Factor A) ส าหรับสภาพต่าง ๆ 241 

6.17 น  าหนักเฉลี่ยโดยประมาณของสายพาน, ปอนด์ต่อความยาว 1 ฟุต 243 

6.18 น  าหนักและขนาดวัสดุ แฟคเตอร์ B ส าหรับลูกกลิ งแอ่งเท่านั น 243 

7.1 ชนิดของโซ่ล าเลียง 266 

7.2 การค่าความแข็งของบริเนล 274 

7.3 ความเร็วและขนาดก้อนวัสดุใหญ่สุดส าหรับโซ่ล าเลียงแบบอ่าง 278 

7.4 แฟคเตอร์ความเสียดทานของโซ่ ( 1f ) 301 

7.5 แฟคเตอร์ความเสียดทานของลูกกลิ ง ( rf ) 301 

7.6 แฟคเตอร์ความเสียดทานวัสดุ 302 

7.7 แฟคเตอร์ใช้งาน (Service Factors, SF ) 303 

7.8 แฟคเตอร์ความเร็ว ( mf ) 304 

7.9 ตารางการเลือกโซ่ 305 

8.1 การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า 313 

8.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนตัวของรางและคุณสมบัติของวัสดุ 326 

8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงขับสูงสุด F และ l 337 

9.1 การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 376 

9.1 การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของการขนถ่ายวัสดุด้วยลม (ต่อ) 377 

9.2 คุณสมบัติของวัสดุที่ต้องน ามาพิจารณาในการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 377 
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9.2 คุณสมบัติของวัสดุที่ต้องน ามาพิจารณาในการขนถ่ายวัสดุด้วยลม (ต่อ) 378 

9.3 วัสดุที่เหมาะสมกับการขนถ่ายด้วยลม 379 

9.3 วัสดุที่เหมาะสมกับการขนถ่ายด้วยลม (ต่อ) 380 

9.3 วัสดุที่เหมาะสมกับการขนถ่ายด้วยลม (ต่อ) 381 

9.4 ความเร็วที่ต่ าท่ีสุดในการขนถ่ายวัสดุต่างขนาดและความหนาแน่นในแนวนอน
และแนวตั ง 

386 

9.5 รายละเอียดการออกแบบของระบบนิวเมติคคอนเวเยอร์ 3 ระบบ 397 

9.6 ค่า K และ  ที่สภาวะการไหลต่าง ๆ 401 

9.7 จ าแนกประเภทของสภาวะออกตามกลุ่มลักษณะของอนุภาค 403 

9.8 ค่า K และ n  405 

9.9 ลักษณะการไหลของวัสดุล าเลียงของการขนถ่ายวัสดุด้วยลมชนิดต่าง ๆ 409 

9.10 ขนาด Blower ใช้งานมาตรฐานในการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 414 

10.1 การเปรียบเทียบการใช้งานเครื่องลิฟต์แรงฉุดจากความฝืดขับเคลื่อนด้วยเฟือง 
(geared machine) และขับเคลื่อนโดยตรง (gearless machine) 

436 

10.2 ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเครื่องลิฟต์ที่ขับเคลื่อนโดยตรง (gear less machine) 443 

10.3 ค่า I ที่เหมาะสมในอาคารแต่ละประเภท 444 

10.4 ความสามารถในการบรรทุกของตัวลิฟต์ car passenger capacity (p) 444 

10.5 ความสามารถในการบรรทุกต่ าสุด (minimum handling capacity) 445 

10.6 การประมาณการจ านวนผู้ใช้อาคาร (population) ของอาคารประเภทต่าง ๆ 445 

10.7 ข้อแนะน าในการเลือกลิฟต์ในอาคารแต่ละประเภท 449 

10.8 ความสามารถของบันไดเลื่อนในการขนส่งผู้โดยสารของบันไดเลื่อน 445 

10.9 ตารางขนาดมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนบันไดเลื่อน 445 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 
รหัสวิชา ME41409       3(2-2-5) 
รายวิชา การขนถ่ายวัสดุ  

Material Handling 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการวิเคราะห์และวางแผนการขนถ่ายวัสดุ การเปรียบเทียบและการคัดเลือกเครื่องมือขน
ถ่ายวัสดุ การวางผังขนถ่ายวัสดุ การออกแบบระบบเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ การขนถ่ายโดยแรงดึงดูดโลก 
เกลียวล าเลียง กะพ้อ สายพานล าเลียง โซ่ล าเลียง เครื่องล าเลียงโดยการสั่น การก าจัดฝุ่นและการออกแบบ
ระบบท่อ และการขนถ่ายวัสดุเหลว 
 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการศึกษาการวิเคราะห์และวางแผนการขน
ถ่ายวัสดุ 

2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบและการคัดเลือกเครื่องมือ
ขนถ่ายวัสดุ 

3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการวางผังขนถ่ายวัสดุ 
4. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการออกแบบระบบเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ  
5. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการออกแบบระบบต้นก าลังขับอุปกรณ์ขน

ถ่ายวัสดุ 
6. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการออกแบบระบบเกลียวล าเลียง ท่อล าเลียง

และการขนถ่ายวัสดุเหลว 
7. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการออกแบบกะพ้อ 
8. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการออกแบบระบบสายพานล าเลียง 
9. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการออกแบบระบบโซ่ล าเลียง 
10. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการออกแบบการล าเลียงโดยการสั่น 
11. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการออกแบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลมและการ

ก าจัดฝุ่น 
12. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการออกแบบระบบลิฟท์และเครนล าเลียง 
13. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้ 

 
 
 
 
 
 



(28) 
 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                     แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         
 

เนื้อหาของรายวิชา 
 

บทที่  1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนถ่ายวัสดุ 
1.1 ระบบการขนถ่ายวัสดุ   
1.2 ความหมายของการขนถ่ายวัสดุ 
1.3 องค์ประกอบส าคัญของการขนถ่ายวัสดุ  
1.4 ขอบเขตการขนย้ายวัสดุ 
1.5 กฎของการขนถ่ายวัสดุ  
1.6 วิธีการขนถ่ายวัสดุ 
1.7 การเลือกเครื่องมือการขนถ่ายวัสดุ 
1.8 ตัวแปรในการวิเคราะห์ระบบล าเลียงวัสดุ 
1.9 การก าหนดเส้นทางล าเลียง 
1.10 ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์ล าเลียงวัสดุ 
1.11 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

4 ชั่วโมง 

บทที่  2 
 
 
 
 

การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ 
2.1 ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ            
2.2 การเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีช่วยในการขนย้ายตามลักษณะงาน 
2.3 การวางผังขนถ่ายวัสดุ 
2.4 การออกแบบระบบเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ 
2.5 การวิเคราะห์ต้นทุนของการขนถ่ายวัสดุ 
2.6 การจัดการบ ารุงรักษาเครื่องมือล าเลียง 
2.7 บทสรุป   
แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

4  ช่ัวโมง 

บทที่ 3 ระบบต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
3.1 การแบ่งประเภทชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
3.2 การจัดวางชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
3.3 แนวทางการเลือกชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
3.4 ประสิทธิภาพในการขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
3.5 มอเตอร์ไฟฟ้าขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
3.6 เครื่องยนต์ขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
3.7 ระบบไฮดรอลิคขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
3.8 อุปกรณ์ลดความเร็ว 
3.9 โซ่ขับ สายพานรูปตัววีและเฟือง 
3.10 ชุดขับไฟฟ้าปรับความเร็ว 

4  ชั่วโมง 
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3.11 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

บทที่ 4 เกลียวล าเลียงหรือสกรูขนถ่าย 
4.1 หลักการท างานของสกรูขนถ่าย 
4.2 ประเภทของใบเกลียวสกรูขนถ่าย 
4.3 การจัดอุปกรณ์ของระบบสกรูขนถ่าย 
4.4 อัตราขนถ่ายของสกรูขนถ่าย 
4.5 ก าลังม้าและแรงบิดที่ต้องการของสกรูขนถ่าย 
4.6 การประกอบสกรูขนถ่าย 
4.7 สกรูป้อนวัสดุ 
4.8 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

8  ชั่วโมง 

บทที่ 5 กะพ้อล าเลียง 
5.1 ความหมายของกระพ้อล าเลียง 
5.2 ส่วนประกอบของกระพ้อล าเลียง 
5.3 ความเร็วกระพ้อล าเลียง 
5.4 อัตราขนถ่ายและก าลังม้าส าหรับกะพ้อล าเลียง 
5.5 อุปกรณ์ล าเลียงขึ้นที่สูง 
5.6 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

4  ชั่วโมง 

บทที่ 6 สายพานล าเลียง 
6.1 หลักการท างานของสายพานล าเลียง 
6.2 การจัดโครงร่างและมุมลาดเอียงของสายพานล าเลียง 
6.3 ความกว้างสายพานและความเร็วมาตรฐานของสายพานล าเลียง 
6.4 อัตราการขนถ่ายของสายพานล าเลียง 
6.5 การก าหนดแรงดึงและก าลังม้าของสายพานล าเลียง 
6.6 โครงสร้างของสายพานล าเลียง 
6.7 ลูกกลิ้งและล้อสายพาน 
6.8 การออกแบบระบบสายพานล าเลียงแบบโมดูล่าร์ 
6.9 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 

8  ชั่วโมง 
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บทที่ 7 โซ่ล าเลียง 
7.1 ความหมายของโซ่ล าเลียง 
7.2 ชนิดของโซ่ล าเลียง 
7.3 ประเภทของโซ่ล าเลียง 
7.4 ประเภทของระบบโซ่ล าเลียง 
7.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบระบบโซ่ล าเลียง 
7.6 อัตราขนถ่ายและก าลังม้าที่ต้องการ 
7.7 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

4  ชั่วโมง 

บทที่ 8  การล าเลียงแบบส่ัน 
8.1 ความหมายของการล าเลียงแบบสั่น 
8.2 การจ าแนกประเภทอุปกรณ์ล าเลียงแบบสั่น 

8.3 อัตราการขนถ่ายวัสดุด้วยการล าเลียงแบบสั่น 

8.4 ก าลังม้าที่ต้องการ 
8.5 การออกแบบและการน าอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่าไปใช้งาน 
8.6 เครื่องป้อนแบบสั่นสะเทือน 
8.7 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

8 ชั่วโมง 

 
บทที่ 9  การขนถ่ายวัสดุด้วยลม 

9.1 ความหมายของการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 
9.2 คุณสมบัติของวัสดุที่ขนถ่ายด้วยลม 
9.3 หลักการท างานของระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 
9.4 อัตราการขนถ่ายและความดันที่ต้องการในการขนถ่ายด้วยลม 

9.5 ประเภทของการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 
9.6 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

4 ชั่วโมง 

 
บทที่ 10  การขนถ่ายวัสดุขึ้น-ลง 

10.1 ลิฟท์ 
10.2 บันไดเลื่อนและทางเลื่อน 
10.3 เครน รอกไฟฟ้าและปั้นจั่น 
10.4 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 

12 ชั่วโมง 
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วิธีสอนและกิจกรรม 
 1. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา และเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 

2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบรูปภาพใน Power point 
3. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 

4. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 

5. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 
6. ให้ผู้เรียนท าใบงาน 
6. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการขนถ่ายวัสดุ 
2. กระดาน 
3. สื่อบรรยาย Power point   

 4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
5. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
6. ใบงาน 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 
การวัดผล        ทั้งหมด 100 คะแนน 

1. คะแนนระหว่างภาคเรียน       50 คะแนน 
1.1 ความสนใจในการเรียน        5 คะแนน 
1.2 ทดสอบกลางภาคเรียน       40 คะแนน 
1.3 ท าใบงานระหว่างภาค         5 คะแนน 
    

2. คะแนนปลายภาคเรียน         50 คะแนน 
2.1 ความสนใจในการเรียน         5 คะแนน 
2.2 ทดสอบปลายภาคเรียน        40 คะแนน 
2.3 ท าใบงานปลายภาค          5 คะแนน 
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การประเมินผล 
คะแนนระหว่าง 80 – 100      ได้ระดับ  A 
คะแนนระหว่าง 75 – 79       ได้ระดับ  B+ 
คะแนนระหว่าง 70 – 74       ได้ระดับ  B 
คะแนนระหว่าง 65 – 69       ได้ระดับ  C+ 
คะแนนระหว่าง 60 – 64       ได้ระดับ  C 
คะแนนระหว่าง 55 – 59       ได้ระดับ  D+ 
คะแนนระหว่าง 50 – 54       ได้ระดับ  D 
คะแนนระหว่าง   0 – 49      ได้ระดับ  F 
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เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสด ุ                                          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนถ่ายวัสด ุ
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนถ่ายวัสดุ 4 ชั่วโมง 

 
หัวข้อเนื้อหา 

1.1 ระบบการขนถ่ายวัสดุ 
1.2 ความหมายของการขนถ่ายวัสดุ 
1.3 องค์ประกอบส าคัญของการขนถ่ายวัสดุ  
1.4 ขอบเขตการขนย้ายวัสดุ 
1.5 กฎของการขนถ่ายวัสดุ 
1.6 วิธีการขนถ่ายวัสดุ 
1.7 การเลือกเครื่องมือการขนถ่ายวัสดุ 
1.8 ตัวแปรในการวิเคราะห์ระบบล าเลียงวัสดุ 
1.9 การก าหนดเส้นทางล าเลียง 
1.10 ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์ล าเลียงวัสดุ 
1.11 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 ด้านความรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการขนถ่ายวัสดุ 
2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญของการขนถ่ายวัสดุ 
3. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการขนย้ายวัสดุและกฎของการขนถ่ายวัสดุ 
4. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขนถ่ายวัสดุและการเลือกเครื่องมือการขนถ่าย

วัสดุ 
5. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรในการวิเคราะห์ระบบล าเลียงวัสดุ 
6. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดเส้นทางล าเลียง ชนิดของเครื่องมือและ

อุปกรณ์ล าเลียงวัสดุ 
 ด้านทักษะ 
 1. สามารถออกแบบวิธีการขนถ่ายวัสดุและการเลือกเครื่องมือการขนถ่ายวัสดุ 
 2. สามารถออกแบบเส้นทางล าเลียง ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์ล าเลียงวัสดุ 
 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา และเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 

2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบรูปภาพใน Power point 
3. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 
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4. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 

5. ให้ผู้เรียนอออกแบบวิธีการขนถ่ายวัสดุและการเลือกเครื่องมือการขนถ่ายวัสดุตามใบงานที่
มอบหมาย 

6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 
7. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการขนถ่ายวัสดุ 
2. กระดาน 
3. สื่อบรรยาย Power point  
4. ใบงานที่ 1 การออกแบบวิธีการขนถ่ายวัสดุและการเลือกเครื่องมือการขนถ่ายวัสดุ 

 5. แบบฝึกหัดท้ายบท 
6. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
2. จากการสังเกตการมีส่วนร่วม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท าใบงาน 
5. จากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การประเมินผล 
1. จากการส่งการบ้าน แบบฝึกหัดตามเวลา 
2. การเข้าเรียนครบตามชั่วโมงเรียน 
3. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
4. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนถ่ายวัสดุ 

 
 

1.1 ระบบการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling System) 
วิวัฒนาการด้านการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและ

ต่อเนื่อง ซึ่งล้วนแต่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงจึงควรให้ความสนใจและติดตามความ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา แต่เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยดังกล่าวอาจจะอยู่ในสภาพที่ด้อยสมรรถนะกว่าที่
มีอยู่หรือไม่อาจด าเนินการได้เต็มความสามารถ หากว่าขาดตัวแปรที่ส าคัญตัวหนึ่ง ตัวแปรดังกล่าวก็คือ 
การเคลื่อนที่ ดังที่เรียกว่า “การขนถ่าย”  

การขนถ่ายมีบทบาทที่ส าคัญที่เข้ามาสนับสนุนกระบวนการผลิต เริ่มต้นตั้งแต่การน าวัตถุดิบมายัง
โรงงาน ส่งผ่านไปยังกระบวนการผลิตจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องมีการเคลื่อนที่ทั้งสิ้น หากว่าขาดการ
เคลื่อนที่แล้วการผลิตย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย ซึ่งการเคลื่อนที่นั้นขึ้นอยู่กับว่าจะให้ปัจจัยการผลิตตัวใด
เคลื่อนที่ โดยอาจจะเป็น คน วัสดุ หรือเครื่องจักร ตัวใดตัวหนึ่งเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ทุกตัว การเคลื่อนที่
ของปัจจัยการผลิต หลักการส าคัญก็คือท าอย่างไรจึงจะท าให้การเคลื่อนที่หรือการขนถ่ายนั้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องค านึงถึงตลอดเวลาเพราะปัญหาด้านการขนถ่ายวัสดุมักจะเกิดขึ้นใน
โรงงานอยู่เสมอ การจัดการการขนถ่ายวัสดุไม่ได้มุ่งหวังที่จะก าจัดปัญหาการขนถ่ายให้หมดไปแต่เป็นการ
พยายามลดปัญหาให้น้อยลง กล่าวคือท าอย่างไรจึงจะท าให้การขนถ่ายเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และประหยัด ซึ่งต้องทราบถึงตัวปัญหาและพยายามวิเคราะห์การขนถ่ายวัสดุอย่างเป็นระบบ ใน
โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีกระบวนการผลิตหรือกระบวนการแปลงสภาพ จากปัจจัยน าเข้า ( Input) ได้แก่ 
วัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ( Intangible Assets) เช่น แรงงาน ระบบการ
จัดการ ข่าวสาร ทรัพยากรที่ใช้ จะต้องมีคุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมและมีต้นทุนการผลิตที่
ต่ า เพ่ือให้สินค้าส าเร็จรูป สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ในท้องตลาด โดยผ่านกระบวนการแปลงสภาพ 
(Conversion Process)  

กระบวนการแปลงสภาพเป็นขั้นตอนที่ท าให้ปัจจัยน าเข้าท่ีผ่านเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง 
ๆ ได้แก่ กระบวนการผลิตในโรงงาน การขนส่ง การเก็บเข้าคลังสินค้า การค้าปลีก การค้าส่ง การ
ติดต่อสื่อสาร และสุดท้ายจนมาเป็น ผลผลิต (Output) เป็นผลได้จากระบบการผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่าปัจจัย
น าเข้าที่รวมกัน อันเนื่องมาจากที่ได้ผ่านกระบวนการแปลงสภาพผลผลิตสินค้า (Goods) และบริการ 
(Service) 

โดยภายในกระบวนการแปลงสภาพปัจจัยน าเข้าให้กลายเป็นสินค้าและบริการดังกล่าวนั้น เมื่อ
พิจารณาในแง่ของการท างานภายในโรงงานอุตสาหกรรม มักจะเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลากับการเคลื่อนที่ 
การเคลื่อนย้ายวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 องค์ประกอบ คือ  

 1. ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 2. กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) 
 3. ผลผลิต (Output) 
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โดยการเคลื่อนย้ายวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตดังกล่าว เรียกว่า “การขนถ่ายวัสดุ” 
(Material Handling) ซึ่งเป็นการล าเลียงส่วนต่าง ๆ ทั่วทั้งกระบวนการผลิต การขนถ่ายวัสดุเริ่มตั้งแต่การ
น าวัตถุดิบมาถึงโรงงาน ผ่านกระบวนการผลิต จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ หากขาดการขนถ่ายวัสดุแล้วการผลิต
จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ดังนั้นการวิเคราะห์การขนถ่ายวัสดุจึงไม่ได้หมายถึงการก าจัดการขนถ่ายให้
หมดไปแตเ่ป็นการพยายามลดปัญหาให้น้อยลง 

กล่าวโดยสรุป คือ ท าอย่างไรให้การเคลื่อนย้ายวัสดุเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และ
ประหยัด ดังนั้น การขนถ่ายวัสดุ (Material Handling) จึงเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตที่องค์กรต้องให้
ความส าคัญและด าเนินการอย่างจริงจัง เพ่ือการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการผลิตของ
โรงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 
รูปที่ 1.1 กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

1.2 ความหมายของการขนถ่ายวัสดุ 
การขนถ่ายวัสดุ (Materials Handling) หมายถึง การจัดเตรียมสถานที่และต าแหน่งของวัสดุเพ่ือ

อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือเก็บรักษา ซึ่งการที่จะท าให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ ต้องอาศัยศิลปะใน
การสรรหาเครื่องมือและอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน นอกจากนั้นยังต้องมีศิลปะใน
การออกแบบสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเป็นไปอย่างมีระบบตามหลักการ  

ความส าคัญของการขนถ่ายวัสดุ สามารถสรุปได้อย่างง่ายๆ ก็คือ การเคลื่อนย้ายหรือเก็บรักษา 
ต้องอาศัยศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการก าหนดวิธีการขนถ่ายวัสดุนั่นเอง 

 

1.3 องค์ประกอบส าคัญของการขนถ่ายวัสดุ 
ในระบบการขนถ่ายวัสดุ ควรค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  
 1. การเคลื่อนที่ (Motion)  
 2. เวลา (Time)  
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 3. ปริมาณ (Quantity)  
 4. เนื้อท่ี (Space)  

 
รูปที่ 1.2 องค์ประกอบส าคัญของการขนถ่ายวัสดุ 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

1.3.1 การเคลื่อนที่ 
 การเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนย้ายวัสดุสินค้า จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือ การเคลื่อนย้ายวัสดุ - 
สินค้าจากจุดต้นทาง (จุดที่เอาของขึ้น) ไปยังจุดปลายทาง (จุดที่เอาของลง) ซึ่งการเคลื่อนย้ายของวัสดุ
สินค้าแต่ละประเภทย่อมมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันไป ท าอย่างไรจึงจะให้วิธีการเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ
สูงกว่า 

1.3.2 เวลา 
 เวลานับเป็นปัจจัยที่ส าคัญตัวหนึ่ง เป็นตัวที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่ว่า สูง-ต่ า แค่
ไหนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต ต่างก็อาศัยเวลาเป็นตัวก าหนดการท างาน ทั้งการป้อนวัตถุดิบ
และเอาชิ้นงานออกท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นเวลายังเป็นก าหนดการของการเคลื่อนที่ 
โดยอาจควบคุมท่ีจุดต้นทาง หรือจุดปลายทางก็ได้แล้วแต่กรณี 

1.3.3 ปริมาณ 
 ปริมาณของวัสดุและสินค้า ที่ต้องเคลื่อนที่ต้องสัมพันธ์กับปริมาณความต้องการของจุดต่างๆ ต้อง
สอดคล้องกับเวลาที่เหมาะสมของระบบและประหยัดค่าใช้จ่าย  

1.3.4 เนื้อที ่
 เนื้อที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการเคลื่อนที่ เพราะว่าการเคลื่อนที่หรือการขนถ่ายวัสดุ 
จ าเป็นต้องใช้เนื้อท่ีส าหรับตั้งกลไกของระบบ การขนถ่ายวัสดุที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

องค์ประกอบส าคัญของการขนถ่ายวัสดุทั้ง 4 ประการดังที่กล่าวมานั้น ต้องน ามาพิจารณาร่วมกัน
เพราะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการขนถ่ายวัสดุที่จะน าไปสู่ระบบการขนถ่ายวัสดุที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

งานการขนถ่ายวัสดุ ประกอบด้วยหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ งานเคลื่อนย้ายวัสดุ และ งานเก็บพัก
วัสดุ  
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1. งานเคลื่อนย้ายวัสดุ คือ การเคลื่อนย้ายวัสดุ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในต าแหน่งที่
ท างานเอง หรือ ระหว่างต าแหน่งที่ท างาน ระหว่างเครื่องจักร ระหว่างแผนก ระหว่างโรงงาน หรือ 
ระหว่างอาคาร ตลอดจนการขนวัสดุ ขึ้นและลง  

2. งานเก็บพักวัสดุ คือ การเก็บพักวัตถุดิบที่ส่งเข้ามา ก่อนป้อนเข้ากระบวนการผลิต การ
เก็บพักวัสดุในขั้นตอนงานผลิต ตลอดจนการเก็บผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ก่อนที่จะส่งออกไปยังผู้ใช้  

 

1.4 ขอบเขตการขนย้ายวัสด ุ
ในการขนย้ายวัสดุนั้น เราสามารถด าเนินการได้หลายขอบเขต ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ดังต่อไปนี้ 
1.4.1 การขนย้ายบริเวณพื้นที่ท างาน 

 การขนย้ายประเภทนี้ เป็นลักษณะของการท างานที่ต้องการมาขนย้ายวัสดุเข้า – ออก ในพื้นที่การ
ท างานจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีการผลิตเกิดขึ้น อาทิ พ้ืนที่การประกอบสินค้ า พ้ืนที่การผลิต
ชิ้นงานเพ่ือน าไปสู่กระบวนการผลิตต่อไป ท าให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าตลอดเวลาหรือมีความถี่มากในการ
ขนย้าย เพราะบริเวณดังกล่าวมีพ้ืนที่จ ากัด บางโรงงานไม่สามารถน าวัสดุเพ่ือประกอบชิ้นงานมารวมไว้ได้
มาก จะต้องทยอยการเคลื่อนย้ายวัสดุมาต่อเนื่อง เพ่ือมิให้เกิดปัญหาคอขวด (Bottle Neck) ในการผลิต 
 

รูปที่ 1.3 แผนผังการขนย้ายบริเวณพ้ืนที่ท างาน 
(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 

 

1.4.2 การขนย้ายภายในสายการผลิต 
 ในกระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง 
(Continuous Process หรือ Continuous Flow Production) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวใน
ปริมาณที่มากมายอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องจักรเฉพาะอย่าง ซึ่งมักจะเป็นการผลิตหรือแปรรูป
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตขั้นตอนต่อไป เช่น การกลั่นน้ ามัน การผลิตสารเคมี การท า
กระดาษ ฯลฯ ท าให้มีสถานีการผลิตหลายแห่งด้วยกัน  
 

 
รูปที่ 1.4 แผนผังการขนย้ายภายในสายการผลิต 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
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1.4.3 การขนย้ายระหว่างสายการผลิต 
 เมื่อกระบวนการผลิตในโรงงานเสร็จสิ้น จนได้วัตถุดิบเพ่ือใช้ประกอบในขั้นตอนต่อไป การขนส่ง
วัสดุก็จะเริ่มขึ้น เพ่ือน าชิ้นงานไปยังกระบวนการผลิตในสายการผลิตถัดไป ทั้งนี้ การขนย้ายระหว่าง
สายการผลิต จะไม่ได้ค านึงถึงการขนถ่ายภายในของแต่ละสายการผลิต เช่น การขนถ่ายวัส ดุจาก
สายการผลิตไปยังสถานประกอบการ เป็นต้น  
 

 
รูปที่ 1.5 แผนผังการขนย้ายระหว่างสายการผลิต 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

1.4.4 การขนย้ายระหว่างฝ่ายในโรงงาน 
 โรงงานอุตสาหกรรมมักจะเกี่ยวข้องกับการท างานของทุกฝ่าย ตั้งแต่การวางแผนเริ่มการผลิต ซึ่ง
ต้องมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า ที่ได้สั่งซื้อสินค้าของโรงงาน ฝ่ายขายซึ่งมีหน้าที่ประสานงานกับลูกค้าว่า จะ
เป็นลูกค้าระดับองค์กรหรือลูกค้าทั่วไป จะต้องมีหน้าที่ส่งค าสั่งซื้อรวมมาให้กับฝ่ายผลิตเพ่ือที่จะวาง
แผนการผลิต เมื่อฝ่ายผลิตทราบปริมาณความต้องการของลูกค้าในสินค้าแล้ว ก็จะเริ่มกระบวนการวาง
แผนการผลิตในโรงงานเพ่ือให้สามารถท าการผลิตได้ทันตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ก่อนจะเริ่มต้นการผลิต ก็
ต้องมีการสั่งซื้อวัสดุ หรือวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยส่งข้อมูลไปยังฝ่ายจัดซื้อเพ่ือวาง
แผนการสั่งซื้อตามระบบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ให้ทันตามความต้องการของฝ่ายผลิตและเริ่มการ
ผลิตสินค้า จนเป็นสินค้าส าเร็จรูป น าสินค้าดังกล่าวมายังคลังสินค้าเพ่ือรอส่งมอบให้กับฝ่ายขาย เพ่ือส่ง
มอบสินค้าให้กับลูกค้าต่อไป ฉะนั้น การด าเนินกิจกรรมจะเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายในโรงงานและเกี่ยวข้ องกับ
การขนย้ายระหว่างฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขาย 
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รูปที่ 1.6 การขนย้ายระหว่างฝ่ายในโรงงาน 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

1.4.5 การขนย้ายระหว่างโรงงาน 
 ในการผลิตสินค้าบางชนิดในอุตสาหกรรมนั้น ได้แบ่งเป็นหลายโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ในการ
ผลิตสินค้าชิ้นส่วนที่น ามาประกอบรวมเป็นสินค้าส าเร็จรูป โรงงานหนึ่งอาจท าหน้าที่ในการผลิตชิ้นส่วน 
เพ่ือป้อนให้กับอีกโรงงาน เพ่ือน ามาใช้ในการผลิตจนเป็นสินค้าส าเร็จรูป (Finish Goods) เรื่องดังกล่าวจึง
เป็นเรื่องที่ต้องเก่ียวข้องกับการขนย้ายระหว่างโรงงานจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  
 โดยเฉพาะถ้าเป็นกรณีที่อยู่ต่างพ้ืนที่กัน การขนย้ายจึงเกี่ยวข้องกับการขนส่ง (Transportation) 
โดยตรงการจัดการระบบโลจิสติกส์ จึงต้องถูกน ามาใช้ในการขนย้ายระหว่างโรงงาน ซึ่งลักษณะการขนย้าย
ระหว่างโรงงาน โดยโรงงานต้นน้ า (Down Stream) ที่ท าหน้าที่ในการผลิตวัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต 
จึงต้องมีแผนกท่ีจะขนส่งสินค้า วัตถุดิบ ดังกล่าว เพื่อน าไปส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องน าสินค้าและ
วัตถุดิบ ดังกล่าวใช้ไปผลิตต่อ ก็จะมีแผนกรับสินค้ารองรับอยู่แล้ว โดยปกติโรงงานอุตสาหกรรมมีกิจกรรม
การขนย้าย การรับ – การส่ง สินค้าหรือวัตถุดิบอยู่แล้ว 
 

 
รูปที่ 1.7 การขนย้ายระหว่างโรงงาน 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

1.4.6 การขนย้ายระหว่างองค์กร 
 เมื่อผู้ผลิตสินค้า ได้ท าการผลิตสินค้าส าเร็จรูปออกมาแล้ว การขนส่งและเคลื่อนย้ายสินค้าดังกล่าว 
จึงเกิดขึ้น หลายบริษัทได้ด าเนินการใช้บริการผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า เพ่ือตัดปัญหาเรื่องต้นทุนและ
การด าเนินการออกไป โดยมักใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ในการขนส่งสินค้าเพ่ือส่งสินค้าไป
ยังลูกค้าต่อ ๆ ไป โดยการขนย้ายในระดับบริษัทที่แต่ละบริษัทก็ท าหน้าที่เพ่ิมมูลค่าเพ่ือผลก าไรของตนเอง  
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รูปที่ 1.8 การขนย้ายระหว่างองค์กร 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

1.4.7 การขนย้ายในระบบการขนส่ง 
 การขนย้ายในระบบการขนส่ง ถือว่าเป็นลักษณะการขนส่งที่ครบกระบวนซัพพลายเชน (Supply 
Chain) ของการบริหารการผลิตที่เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบที่ได้มาจากผู้ผลิตวัตถุดิบ (Suppliers) ขนย้ายไปยังไป
โรงงานผู้ผลิตสินค้า (Manufacturers) เพ่ือน ามาท าการผลิตสินค้า เกิดการขนย้ายภายในโรงงาน ในขณะที่
เริ่มต้นกระบวนการผลิต โดยเมื่อท าการผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูป ก็จะขนย้ายสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตไป
ตัวแทนจ าหน่าย เพื่อน าไปจ าหน่ายและกระจายให้กับผู้ค้าส่ง และจากผู้ขายส่งไปยังผู้ค้าปลีก จากผู้ค้าปลีก
ไปยังสุดท้าย คือ ลูกค้าที่บริโภคสินค้า นอกจากนั้น ในกระบวนการผลิต นอกจากนั้นในโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิต เราก็มักจะพบปัญหาการผลิต ซึ่งยังมีของเสียหรือเศษวัสดุ ของเสีย จากโรงงานที่ยัง
ต้องมีการก าจัดให้หมดไปตามมาตรฐานที่ทางภาครัฐก าหนดไว้ 
 

 
รูปที่ 1.9 การขนย้ายในระบบการขนส่ง 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

1.5 กฎของการขนถ่ายวัสดุ 
ถ้าไม่มีการวางแผนที่ดี การด าเนินการผลิตไม่สอดคล้องกันและไม่สัมพันธ์กัน ท าให้เกิดความไม่

สะดวก ล่าช้า และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงได้ก าหนดกฎของการขนถ่ายวัสดุขึ้นมา ดังนี้ 
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1.5.1 กฎของการวางแผนการขนถ่ายวัสดุ (Planning Principle)  
ควรมีการวางแผนในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขนถ่ายวัสดุ ข้อแนะน าของการใช้กฎของ

การวางแผน 
1. ควรหลีกเลี่ยงการวางวัสดุบนพื้นโดยตรง ควรมีแผ่นรอง (Pallet) เพ่ือสะดวกในการขน

ถ่าย 
2. ต้องมีพ้ืนที่ (Space) เพียงพอส าหรับการเก็บวัสดุบริเวณท่ีท างาน 
3. พิจารณาความสมารถในการรับน้ าหนักของพ้ืน ความสูงของเพดาน คาน และช่วงเสา

ของอาคารโรงงาน 
4. ความกว้างของทางเดิน ช่วงระหว่างแนวเครื่องจักร ควรก าหนดให้ชัดเจน ไม่มีสิ่งของ

ล้ าออกมา 
5. ก าหนดบริเวณพ้ืนที่รอบท่ีท างาน เพ่ือสะดวกในการขนถ่าย 
6. ฝึกอบรมพนักงานขนถ่ายแต่ละคนให้ท างานถูกต้อง ตามวิธีที่ก าหนด 
7. ก าหนดต าแหน่งรับและออกของวัสดุ ของบริเวณท่ีท างาน 
8. หาวิธีใช้อุปกรณ์การขนถ่ายให้สอดคล้องกับการผลิต 
9. ควรใช้แรงงานคนให้เหมาะสมกับการขนถ่ายวัสดุ และให้เกิดการเดินน้อยที่สุดในขณะ

ขนถ่าย 
1.5.2 กฎของระบบการขนถ่ายวัสดุ (Systems Principle)  

การวางแผนเกี่ยวกับระบบการขนถ่ายวัสดุนั้น ได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆของการขนถ่าย
วัสดุ (การรับของ การเก็บ การผลิต การตรวจสอบ การบรรจุหีบห่อ คลังสินค้า การส่งของ ฯลฯ) ให้มาก
ที่สุด 

1. ขอบเขตของกิจกรรมการขนถ่ายวัสดุทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง 
2. วางแผนด้านการไหลของวัสดุระหว่างพื้นที่ท างานต่างๆ หรือแผนกต่างๆ 
3. รวมหน่วยท างานต่างๆ ของกระบวนการผลิตกับระบบขนถ่าย เช่น ท าไปด้วยขนถ่าย

ไปด้วย 
4. การขนถ่ายวัสดุไปยังฝ่ายผลิตโดยตรง ไม่ควรวางพักระหว่างทางจะท าให้เกิดการขน

ถ่ายอีกครั้งหนึ่ง 
5. ควรทราบถึงความต้องการในอนาคต เช่น การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต 

ปริมาณการผลิต เพ่ือการยืดหยุ่นของระบบอุปกรณ์การขนถ่าย 
1.5.3 กฎของการไหลของวัสดุ (Material – Flow Principle)  

เป็นการวางแผนในการจัดหน่วยท างานต่างๆ ให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน หรือเป็นการจัด
ขั้นตอนการผลิตนั่นเอง และวางแผนในการจัดวางอุปกรณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งการไหลของวัสดุที่เหมาะสมที่สุด 
ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญมากกว่าสิ่งใดในสิ่งอ านวยประโยชน์ของการผลิต นั่นคือการออกแบบการไหลของวัสดุ 
ข้อแนะน ามีดังนี้ 

1. หลีกเลี่ยงสภาพที่แออัดและต้องทราบถึงข้อจ ากัดต่างๆ ของอาคารโรงงานและอุปกรณ์
ขนส่งต่างๆ 

2. วางแผนการไหลให้เป็นเส้นตรงมากท่ีสุดและระยะสั้นที่สุด 
3. จัดเส้นทางส ารองไว้ เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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4. ก าหนดให้ชัดเจนว่ามีจุดตัดตรงไหน เพ่ือป้องการจราจรติดขัด 
5. หน่วยท างานใดที่มีความสัมพันธ์กันมาก ควรอยู่ใกล้ชิดกัน หากเป็นไปได้ควรวางผัง

โรงงานตามชนิดของผลิตภัณฑ์ 
6. วัสดุที่มีปริมาณและน้ าหนักมาก ควรให้มีระยะทางสั้นที่สุด 

1.5.4 กฎของการท าให้ง่าย (Simplification Principle)  
พยายามลด รวมหรือก าจัด การเคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็น เช่น การรวมเครื่องจักร

เข้าด้วยกัน ลดการเคลื่อนที่ระหว่างเครื่องจักรได้ ข้อแนะน าดังนี้ 
1. น าหลักการของหลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้งาน 
2. ลดหรือก าจัดการเคลื่อนที่ระยะไกล 
3. วางแผนการขนถ่ายแบบเส้นตรงและลดการขนถ่ายท่ีไม่จ าเป็น 
4. พยายามให้การเคลื่อนที่ในกระบวนการน้อยที่สุดและเดินน้อยที่สุด 
5. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์หลายๆ ชนิด หรือวิธีการหลายๆ รูปแบบ และเกินความจ าเป็น 

1.5.5 กฎของแรงโน้มถ่วง (Gravity principle)  
ควรใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงในการเคลื่อนย้ายวัสดุหากสามารถกระท าได้ ข้อแนะน า

ของการใช้แรงโน้มถ่วง 
1. ควรใช้ล้อล าเลียง (Wheel conveyor) หรือลูกกลิ้งล าเลียง (Roller conveyor) ราง

ลื่น (Chute) หรืออ่ืนๆ ระหว่างหน่วยท างาน 
2. ควรใช้ทางลาดหรือพ้ืนลาด พ้ืนเอียงในการขนถ่ายระหว่างพ้ืนต่างระดับ 
3. ควรใช้เครื่องล าเลียงแบบรางลื่น เชื่อมต่อระหว่างเครื่องล าเลียงต่างๆ กรณีท่ีต่างระดับ 

1.5.6 กฎของการใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์ (Space Utilization principle)  
ควรใช้เนื้อท่ีในอาคารโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีข้อแนะน าดังนี้ 
1. ควรจัดอุปกรณ์และหน่วยท างานหรือขั้นตอนการท างานต่างๆ ให้อยู่ใกล้ชิดกัน แต่เว้น

ช่องว่างส าหรับการขนถ่ายด้วย 
2. จัดวัสดุวางเป็นชั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บปริมาณมาก 
3. วิเคราะห์เนื้อที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
4. ควรเอาวัสดุหรือใช้น้อยครั้ง รอนานๆ ครั้ง เก็บไว้ในพ้ืนที่ที่ไม่เป็นประโยชน์ เช่น 

อาคารเก่า หรือภายนอกโรงงาน  
5. ควรค านวณปริมาณการสั่งซื่อที่ประหยัด (EOQ)  
6. ควรใช้อุปกรณ์ยกของที่เอียงซ้าย – ขวา ขึ้น – ลง ในมุมต่างๆได้ โดยไม่จ าเป็นต้อง

เคลื่อนตัวรถหรือหัวเลี้ยว 
7. พ้ืนที่รองรับจะต้องแข็งแรง รับน้ าหนักที่ซ้อนกันได้ 

1.5.7 กฎของขนาดหน่วยวัสดุ (Unit size principle)  
การขนถ่ายด้วยปริมาณมากๆ ค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายต่อชิ้นถูกลง ท าอย่างไรจึงจะ

สามารถขนส่งน้อยเที่ยว แต่ละเท่ียวละมากๆ ไม่ควรขนที่ละชิ้น 
1. ตรวจสอบการเคลื่อนของวัสดุแต่ละชิ้น เพ่ือหาความเป็นไปได้ในการรวมหน่วยวัสดุ 
2. ใช้คอนเทนเนอร์ส าหรับภาชนะบรรจุวัสดุต่างๆ 
3. และใช้คอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐาน เท่าๆ กัน 
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4. ออกแบบ หรือก าหนดน้ าหนักบรรทุก ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์การขนถ่าย 
1.5.8 กฎของความปลอดภัย (Safety principle)  

ควรจัดให้มีความปลอดภัยทั้งในวิธีการขนถ่ายและอุปกรณ์การขนถ่าย เพราะถ้าเกิด
อุบัติเหตุแล้ว อาจก่อให้เกิดความสูญเสียหายได้ ทั้งคนงาน ทรัพย์สิน เวลา ขวัญ และก าลังใจ สาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุ มีดังนี้ 

1. สภาพที่ท างานและสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย 
2. การกระท าของบุคคลไม่ปลอดภัย 
3. เนื่องจากบุคคล 
ข้อเสนอแนะของความปลอดภัย 

- ควรติดตั้งเครื่องป้องกันและอุปกรณ์ความปลอดภัยในอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุให้
เพียงพอ 

- บ ารุงรักษาอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุให้พร้อมเสมอ 
- ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการขนถ่ายในงานลักษณะที่ยุ่งยาก งานหนักและอันตราย 
- ไม่ควรใช้อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุเกินขีดความสามารถของอุปกรณ์ 
- ควรจัดเส้นทางการขนถ่ายที่สะดวกและจัดวางวัสดุอย่างระมัดระวัง 

1.5.9 กฎของการเลือกอุปกรณ์  
1. ควรเลือกอุปกรณ์ท่ีสามารถท างานได้หลายอย่าง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพของ

งาน 
2. ควรใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ยี่ห้อ รุ่น เดียวกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการซ่อมบ ารุง 

อะไหล่ ใช้ทดแทนกันได ้
3. ไม่ควรมองข้ามวิธีการในปัจจุบันที่ดีอยู่แล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนวิธีใหม่และจ าเป็นต้องใช้

อุปกรณ์นั้นๆ 
4. องค์ประกอบทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่คิดว่าคุ้มกับการลงทุนชื้ออุปกรณ์ประเภทนั้นๆ 

หรือไม ่
 

1.6 วิธกีารขนถ่ายวัสดุ 
วิธีการขนถ่ายวัสดุ หมายถึง วิธีการใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ จากจุดต้นทางสู่จุด

ปลายทาง ประกอบด้วย องค์ประกอบ ส าคัญ 3 ประการ คือ 
1.6.1 ระบบ (Systems) 

1. ระบบทางตรง เหมาะส าหรับวัสดุที่มีความเข้มข้นการไหลสูง และระยะสั้น ส าหรับวัสดุ
ชนิดพิเศษและต้องการความเร่งด่วน และเป็นวิธีประหยัดที่สุด 

2. ระบบทางอ้อม เหมาะส าหรับผังโรงงานที่มีรูปแบบ หลากหลายและมีทางแยกมากๆ 
เหมาะส าหรับวัสดุที่มีความเข้มข้นการไหลต่ าและระยะทางยาวพอประมาณ 

1.6.2 อุปกรณ์ (Equipment) 
จัดประเภทตาม SHA “Systematic Handling Analysis” การวิเคราะห์การขนถ่าย

อย่างเป็นระบบ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
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1. อุปกรณ์การขนถ่ายแบบธรรมดา ราคาไม่แพง แต่ค่าด าเนินการสูง เหมาะส าหรับการ
ขนถ่ายขึ้น-ลงได้ง่าย และรวดเร็ว แต่ไม่เหมาะกับการขนถ่ายระยะไกลๆ เหมาะส าหรับระยะทางใกล้และ
ความเข้มข้นของการไหลต่ า 

2. อุปกรณ์การขนถ่ายแบบซับซ้อน ราคาแพง แต่ค่าด าเนินการต่ า เหมาะสาหรับขนถ่าย
ขึ้น–ลง และความเข้มข้นการไหลสูง แต่ไม่เหมาะระยะทางไกลๆ 

3. อุปกรณ์การขนส่งแบบธรรมดา ราคาไม่แพง แต่ค่าด าเนินการสูง เหมาะส าหรับการ
ขนส่งระยะไกล แต่ไม่เหมาะการเอาของขึ้น–ลง ความเข้มข้นการไหลต่ า 

4. อุปกรณ์การขนส่งแบบซับซ้อน ราคาแพง แต่ค่าด าเนินการต่ า เหมาะส าหรับการขนส่ง
ระยะไกลๆ และความเข้มข้นการไหลสูง 

1.6.3 หน่วยรองรับ (Transport units)  
สภาพของวัสดุที่จะเคลื่อนย้าย มีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น วัสดุที่จะขนถ่ายต้องบรรจุหีบ

ห่อหรือไม่ มีอะไรรองรับหรือไม่ บรรจุใส่ในภาชนะใดหรือไม่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1. วัสดุเป็นกอง เช่น เป็น ทราย ข้าวเปลือก ข้าวโพด 
2. วัสดุรายชิ้นอิสระ วัสดุมีขนาดใหญ่ รูปร่างแปลก อาจเกิดความเสียหายง่ายต่อการหยิบ

หรือรองรับ 
3. คอนเทนเนอร์ต่างๆ เหมาะส าหรับวัสดุมารวมกัน เป็นลัง เป็นกล่อง แล้วขนถ่ายมา

รวมกันในคอนเทนเนอร์ 
 

1.7 การเลือกเคร่ืองมือการขนถ่ายวัสดุ 
การเลือกเครื่องมือขนถ่ายวัสดุที่ดีและเหมาะสม จะช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ ลด

ต้นทุนการผลิต ยิ่งถ้าการค้ามีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงต้นทุน เพราะต้นทุนจากอุปกรณ์
การขนถ่ายวัสดุมีมากถึง 30 % ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด 

โรงงานที่มีคุณภาพหลายโรงงาน ใช้จ าลองสถานการณ์การผลิตผ่านคอมพิวเตอร์ (CIM : 
Computer Integrated Manufacturing) ก าหนดเป็นขบวนการผลิตแบบอัตโนมัติและการออกแบบ
วิธีการขนถ่ายวัสดุ เพ่ือค านวณค่าใช้จ่ายในระยะยาวของโรงงานและยังสามารถปรับเปลี่ยนต าแหน่ง
เครื่องจักรได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อย เครื่องมือขนถ่ายวัสดุควรจะอยู่ใกล้กันมากท่ีสุดและเป็นเครื่องมืออย่าง
ง่ายที่สุด 
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ตารางที่ 1.1 ตารางชนิดเครื่องมือล าเลียงวัสดุ 7 ชนิด 
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สา
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รถ
ใน

กา
รบ

กขึ้
น-

ยก
ลง

 

แขนกล ขณะใช้งาน 
ต่ า-

กลาง กลาง ของแข็ง-
ก้อน 

ต่ า-
กลาง ไม่ สั้น บ่อย ต่ า สูง 

รถล าเลียง
อัตโนมัติ ขณะใช้งาน กลาง กลาง ของแข็ง-

ก้อน 
กลาง ไม่ กลาง บ่อย สูง สูง 

รถล าเลียง
บนราง ขณะใช้งาน สูง กลาง-

ใหญ่ 
ของแข็ง-

ก้อน 
สูง ไม่ ไกล ต่ า ต่ า กลาง 

เครน ขณะใช้งาน 
ต่ า-

กลาง กลาง ของแข็ง-
ก้อน 

ต่ า ไม่ กลาง ต่ า ต่ า สูง 

รถฟอร์ก 
ลิฟต์ ขณะใช้งาน สูง ใหญ่ ของแข็ง-

ก้อน 
กลาง ไม่ ไกล สูง สูง สูง 

เครื่องมือ
ล าเลียง ต่อเนื่อง ต่ า-

กลาง 
เล็ก-

กลาง 
ของแข็ง-

ก้อน 
กลาง-

สูง ไม่ สั้น-

กลาง ต่ า ต่ า กลาง 

แรงงานคน ขณะใช้งาน ต่ า กลาง ของแข็ง-
ก้อน 

ต่ า ไม่ สั้น สูง สูง สูง 

ที่มา : http://www.pnkreis.com 
 

1.8 ตัวแปรในการวิเคราะห์ระบบล าเลียงวัสด ุ
ในการล าเลียงวัสดุจากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง จะต้องมีการวิเคราะห์และวางแผน

ปฏิบัติงานโดยแผนที่วางนั้นจะต้องค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกเครื่องมือ
ล าเลียงวัสดุ ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ ลักษณะพ้ืนที่ท างาน สภาวะแวดล้อม 
ประเภทของอุตสาหกรรม หน้าที่การท างานของเครื่องมือล าเลียงวัสดุและวิธีการล าเลียงวัสดุ ดังสามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 1.10 

ในการวิเคราะห์ระบบล าเลียงวัสดุที่ถูกต้อง ผู้วิเคราะห์ควรจะท าการศึกษาและท าความเข้าใจใน
ตังแปรส าคัญแต่ละตัวก่อน โดยตัวแปรประกอบส าคัญในการวิเคราะห์ระบบล าเลียงวัสดุ มีดังนี ้

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ : วัสดุที่ต้องการล าเลียงอยู่ในสถานะอะไร (ของแข็ง, ของเหลว, กึ่งของเหลว 
เป็นต้น), ขนาดความกว้าง-ยาว-สูง, น้ าหนัก, รูปทรงและคุณสมบัติพิเศษ เช่น มีความคม, ทนทานอุณหภูมิ
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สูงได้ดี หรือเปราะบาง เป็นต้น ขณะที่ท าการออกแบบและเลือกเครื่องมือล าเลียงจะต้องค านึงถึงภาชนะที่
จะใช้ร่วมกับเครื่องมือด้วย 

2. พ้ืนที่ท างาน : เส้นทางล าเลียงซึ่งรวมทั้งเส้นทางตายตัวและเส้นทางที่ไม่แน่นอน, ขนาดของ
สถานที่จัดเก็บ, ความกว้าง-ยาว-สูง ของพ้ืนที่ท างาน, ท างานในพ้ืนที่โล่งเปิดกว้าง, สถานที่ท างานเป็นชั้น 
ๆ, ท างานกลางแจ้งหรืองานสนาม เป็นต้น 

3. สภาวะแวดล้อมในการท างาน : สภาพอากาศ, อุณหภูมิ, บริเวณที่มีฝุ่นละออง, บริเวณที่มี
สารพิษสะสม, บริเวณท่ีมีกลุ่มควัน เป็นต้น 

4. ลักษณะของงานหรือประเภทอุตสาหกรรม : การเลือกเครื่องมือล าเลียงวัสดุจะต้องทราบถึง
ข้อมูลลักษณะงาน เช่น การล าเลียงวัสดุในงานพ่นสี ผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงวิธีการใช้สารหล่อลื่นกับ
เครื่องมือโดยสารที่เลือกใช้จะต้องไม่ท าปฏิกิริยากับทินเนอร์ เป็นต้น หรือลักษณะของงานที่เป็นเพียงการ
จัดการกับวัสดุ เช่น รับวัสดุ เก็บรักษาวัสดุ แล้วท าการขนส่งถึงเป้าหมาย ผู้ออกแบบก็จะต้องเลือกใช้
เครื่องมือที่สะอาด สะดวกในการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีลักษณะงานที่มีความพิเศษ 
เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับน้ าทะเล, งานที่เสี่ยงต่อการจุดระเบิดหรือการท าปฏิกิริยาทางเคมี หรืองานที่ต้องใช้
อุณหภูมิต่ า เช่น อุตสาหกรรมแช่แข็ง เป็นต้น 

5. หน้าที่การท างานของอุปกรณ์ : เครื่องมือที่เลือกใช้มีหน้าที่และความสามารถแตกต่างกัน เช่น 
ใช้ในการยก, ใช้ล าเลียงในแนวราบ, สามารถบรรทุกได้ดี หรือสามารถล าเลียงวัสดุที่มีขนาดใหญ่ ๆ ได้ เป็น
ต้น 

6. เครื่องมือและวิธีการใช้งาน : เครื่องมือที่เลือกใช้จะต้องตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วนและ
วิธีการใช้งานง่าย มีระบบป้องกันความปลอดภัย 

7. ปัจจัยอ่ืน ๆ : ปัจจัยที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา เช่น เรื่องต้นทุนในการจัดซื้อ ต้นทุนในการ
บ ารุงรักษา เป็นต้น 
 

 
รูปที่ 1.10 ตัวแปรประกอบส าคัญในการวิเคราะห์ระบบล าเลียงวัสดุ 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
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1.9 การก าหนดเส้นทางล าเลียง 
ลักษณะของการเคลื่อนย้ายหรือลักษณะของการล าเลียง สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน คือ 

 1.9.1 เส้นทางการล าเลียง (the path traveled) 
เส้นทางการล าเลียงเป็นการก าหนดระดับความสูง การก าหนดทิศทางมุมเอียงที่วัดอ้างอิงเส้นใน

แนวนอน เช่น เส้นทางล าเลียงในแนวนอน เส้นทางล าเลียงในแนวดิ่ง เส้นทางล าเลียงขึ้น -ลงพ้ืนเอียง 
เส้นทางล าเลียงเป็นเส้นตรง และเส้นทางล าเลียงเป็นเส้นโค้ง ดังสามารถแดงได้ในรูปที่ 1.11 

 

 
รูปที่ 1.11 เส้นทางการล าเลียงวัสดุ 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 
 1.9.2 การบังคับเส้นทาง (the course followed) 

การบังคับเส้นทางในการล าเลียงเป็นการบอกทิศทางการล าเลียงที่แน่นอนและไม่แน่นอน เช่น 
เส้นทางการล าเลียงที่ก าหนดไว้ตายตัว ได้แก่ รางรถไฟที่ใช้ในการล าเลียงซึ่งจะบอกต้นทางและปลายทางที่
แน่นอน ส่วนการใช้รถเข็นจะไม่มีการก าหนดเส้นทางที่แน่นอน ผู้ควบคุมสามารถก าหนดได้เองตามความ
ต้องการ ดังสามารถแดงได้ในรูปที่ 1.12 
 

 
รูปที่ 1.12 การบังคับเส้นทางในการล าเลียง 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 
 1.9.3 ประเภทของการเคลื่อนที่ (the kind of motion) 

ประเภทของการเคลื่อนที่เป็นการล าเลียงวัสดุด้วยความเร็วในระดับปานกลาง ดังสามารถแดงได้
ในรูปที่ 1.13 และสามารถแยกออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
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1. การเคลื่อนที่แบบต่อเนื่อง เป็นการเคลื่อนที่ที่ต าแหน่งปลายทางอยู่ที่ต าแหน่งเดียวกัน
และต่อเชื่อมกันไปเรื่อย ๆ เป็นวงจร 

2. การเคลื่อนที่ไม่ต่อเนื่อง เป็นการเคลื่อนที่ไปแล้วหยุดโดยไม่มีการระบุระยะทางที่
แน่นอน 

3. การเคลื่อนที่ส่งต่อ เป็นการเคลื่อนที่ล าเลียงวัสดุไปแล้วกลับ เป็นการเคลื่อนที่เพียงสอง
ต าแหน่ง เช่น ลิฟต์ข้ึน-ลง รางเขย่า หรือระบบผลักดันวัสดุ เป็นต้น 
 

 
รูปที่ 1.13 การบังคับเส้นทางในการล าเลียง 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 
 1.9.4 การเคลื่อนย้ายแบบผสมผสาน (the mixing of motion) 

การเคลื่อนที่แบบผสมผสานและอุปกรณ์ล าเลียงวัสดุที่เกิดจากการผสมผสานกันเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะจะล าเลียงในทิศทางเดียวไม่ได้จะต้องผสมทิศทางอ่ืน ๆ ไปด้วย จึงถือได้ว่าเป็นการ
ผสมผสานเพ่ือให้สะดวกส าหรับการใช้งาน ซึ่งเครื่องมือที่มีการเคลื่อนย้ายแบบผสมผสานสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. เครื่องมือขนส่ง (transporting equipment) เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพ่ือท าการขนส่ง
ได้ทั้งในเส้นทางตรง เส้นทางโค้ง เส้นทางแนวระนาบ เส้นทางพ้ืนเอียง และเส้นทางผสมผสาน 

2. เครื่องมือยก (elevating equipment) เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบให้สามารถล าเลียง
ในแนวดิ่งซึ่งผสมการเคลื่อนที่ทั้งแบบต่อเนื่อง แบบไม่ต่อเนื่อง และแบบเคลื่อนที่ส่งต่อ 

3. เครื่องมือล าเลียง (conveying equipment) เป็นเครื่องมือที่ประกอบขึ้นด้วยการ
ก าหนดขนาดของแรง ขนาดของมอเตอร์ขับ เพ่ือล าเลียงตามเส้นทางตรงและเส้นทางโค้ง ทั้งแบบบังคับ
ทิศทางและแบบไม่บังคับทิศทาง เป็นต้น 

4. เครื่องมือถ่ายเท (transferring equipment) เป้นกลุ่มของเครื่องมือที่เน้นการบรรทุก
ยกในเส้นทางที่ตายตัว และการเคลื่อนที่มีลักษณะเคลื่อน ๆ หยุด ๆ เป็นช่วง ๆ 
 

1.10 ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์ล าเลียงวัสดุ 
1.10.1 เครื่องมือล าเลียงท่ัวไป 

 การแบ่งชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์ล าเลียงวัสดจะอาศัยความแตกต่างของหน้าที่การท างาน 
ดังสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1.2 โดยรายละเอียดจะประกอบไปด้วย ลักษณะของการล าเลียงและหน้าที่
หลักของเครื่องมือ 
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 เครื่องมือที่น ามาใช้ในการล าเลียงวัสดุจะมีลักษณะเฉพาะตัว เช่น อุปกรณ์บางตัวสามารถจับหมุน
วัสดุไปพร้อม ๆ กับการล าเลียงวัสดุ และมีทิศทางที่ไม่แน่นอน ส่วนเส้นทางการล าเลียงที่บังคับไว้แล้วก็จะ
เป็นเครื่องมือประเภทสายพานล าเลียง เครน หรือรางเลื่อนต่าง ๆ 
 เครื่องมือที่สามารถป้อน-จ่ายวัสดุด้วยตัวเองจะอาศัยการออกแบบกลไกในการยกเท การส่งต่อ 
หรือการจับวางโดยที่วัสดุไม่เกิดความเสียหาย นอกจากนี้การรวมหน่วยวัสดุบนแผ่นรองวาง เครื่องมือ
ล าเลียงจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพ่ือจับยึดวัสดุให้เป็นหน่วยเดียวกัน ไม่แยกหรือกระจายออกจากกันใน
ขณะที่ท าการล าเลียงวัสดุ 
 
ตารางที่ 1.2 ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณล์ าเลียงวัสดุ 

หน้าที่การท างาน
หลักของเครื่องมือ 

ลักษณะ
การ

บรรทุก 
เส้นทางการล าเลียง การบังคับ

เส้นทาง 
ประเภทของการ

เคลื่อนที่ 

รอ
งรับ

 

น า
พา

ไป
 

ตามรูปแบบ 
ตาม

แผนงาน 

บัง
คับ

เส้น
ทา

ง 

ไม
่บัง

คับ
เส้น

ทา
ง 

ต่อ
เนื่อ

ง 
ไม

่ต่อ
เนื่อ

ง 

ส่ง
ต่อ

 

แน
วน

อน
 

แน
วด

ิ่ง 

ระ
นา

บพ
ื้นเอ

ียง
ขึ้น

 

ระ
นา

บพ
ื้นเอ

ียง
เอง

 

แน
วเส

้นต
รง 

แน
วเส

้นโ
ค้ง

 

เครื่องมือขนส่ง     ● ●        
เครื่องมือยก     ● ●        
เครื่องมือล าเลียง    ●          
เครื่องมือถ่ายเท              
เครื่องมือป้อน-จ่าย              
วัสดุด้วยตัวเอง     ● ●        
ที่มา : http://www.pnkreis.com  
หมายเหตุ ● ไม่แนะน าให้ใช้ 
 
 กระบวนการผลิตต่อเนื่องที่มีวัสดุเป็นจ านวนมาก เมื่อต้องการล าเลียงวัสดุจะต้องอาศัยเทคนิคใน
การวางระบบเพ่ือจัดการกับวัสดุหรือสินค้าที่ต้องจ าหน่ายและกระจายไปทั่วโลก การล าเลียงวัสดุจะเป็น
ตัวอย่างในการท าให้ประสานกันหรือช่วยในการท างานร่วมกันสมบูรณ์มากขึ้น เครื่องมือล าเลียงวัสดุมี
มากมายหลายชนิด ผู้ที่ท าหน้าที่ออกแบบและเลือกอุปกรณ์จะต้องมีองค์ความรู้และท าให้การออกแบบ
เลือกเครื่องมือตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน อย่างไรก็ตามเครื่องมือต่าง ๆ สามารถแยกกลุ่มได้ตาม
หน้าที่การท างานได้ดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องมือขนส่ง มีทั้งการล าเลียงวัสดุแบบบังคับเส้นทางและแบบไม่บังคับเส้นทาง ดัง
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1.14 – 1.16 
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รูปที่ 1.14 เครื่องมือขนส่งที่มีเส้นทางขนส่งที่ไม่แน่นอน 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com, 2559) 
 

 
รูปที่ 1.15 เครื่องมือขนส่งที่ใช้แรงงานคน มีเส้นทางขนส่งที่ไม่แน่นอน 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com, 2559) 
 

 
รูปที่ 1.16 อุปกรณ์ขนส่งด้วยเครื่องยนต์ มีเส้นทางขนส่งที่ไม่แน่นอน 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com, 2559) 
 

2. เครื่องมือล าเลียง แยกออกได้เป็นการเคลื่อนที่ต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ส่งต่อ ดัง
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1.17 
 

http://www.pnkreis.com/
http://www.pnkreis.com/
http://www.pnkreis.com/
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รูปที่ 1.17 เครื่องมือล าเลียงวัสดุอย่างต่อเนื่อง 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com, 2559) 
 

3. เครื่องมือยก แยกเป็นแบบใช้แรงโน้มถ่วงและใช้ก าลังจากมอเตอร์ ดังสามารถแสดงได้
ดังรูปที่ 1.18 – 1.23 

 

  
รูปที่ 1.18 เครื่องมือยกวัสดุในแนวดิ่งแบบต่อเนื่อง 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com,2559) 
รูปที่ 1.19 เครื่องมือยกวัสดุในแนวดิ่งแบบไม่ต่อเนื่อง 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com,2559) 
  

  
รูปที่ 1.20 เครื่องมือล าเลียงวัสดุในแนวดิ่ง 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com,2559) 
รูปที่ 1.21 เครื่องมือล าเลียงวัสดุตามรางแขวน 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com,2559) 

http://www.pnkreis.com/
http://www.pnkreis.com/
http://www.pnkreis.com/
http://www.pnkreis.com/
http://www.pnkreis.com/
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รูปที่ 1.22 เครนยกวัสดุในแนวดิ่ง 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com, 2559) 
 

 
รูปที่ 1.23 เครนยกที่ติดตั้งกับรถบรรทุก 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com, 2559) 
 

4. เครื่องมือถ่ายเท แยกเป็นแบบเหนือศีรษะทั้งบังคับรางวิ่งและจ ากัดพ้ืนที่ใช้งาน ดัง
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1.24 

http://www.pnkreis.com/
http://www.pnkreis.com/
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รูปที่ 1.24 เครื่องมือถ่ายเทใช้ในกรณีที่งานมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com, 2559) 
 

5. เครื่องมือป้อน-จ่ายวัสดุด้วยตัวเอง สามารถล าเลียงวัสดุได้โดยถาดและแผ่นรองวาง ดัง
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1.25 – 1.27 
 

 
รูปที่ 1.25 รางล าเลียงวัสดุ 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com, 2559) 
 

 
รูปที่ 1.26 รางเอียงล าเลียงวัสดุ 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com, 2559) 

http://www.pnkreis.com/
http://www.pnkreis.com/
http://www.pnkreis.com/
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รูปที่ 1.27 อุปกรณ์ในการจัดวางวัสดุ 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com, 2559) 
 

1.10.2 เครื่องมือล าเลียงอเนกประสงค์ 
 เมื่อต้องการออกแบบเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการล าเลียงวัสดุ จะเริ่มต้นจากข้อมูลของผลิตภัณฑ์ 
เช่น น้ าหนักวัสดุ ขนาดความกว้าง-ยาว จุดศูนย์รวมของน้ าหนัก เป็นต้น เครื่องมือล าเลียงที่เลือกควรจะใช้
งานได้อย่างอเนกประสงค์เพ่ือความคุ้มค่าต่อการลงทุน แผนกจัดซื้อควรศึกษาข้อมูลและข้อก าหนดในการ
ใช้งานก่อนการตัดสินใจ ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1.28 – 1.30 สามารถแยกรายละเอียดเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการล าเลียง ดังนี้ 

1. เครื่องมือล าเลียงวัสดุที่มีความอเนกประสงค์สามารถแยกเป็นส่วน ๆ ตามลักษณะของ
บรรจุภัณฑ์ เช่น เครื่องมือส าหรับล าเลียงกล่องขนาดกลาง ถังทรงกระบอก ถังเบียร์ ตะกร้า ขวดขนาดใหญ่ 
ถุงกระดาษ และกระสอบ เป็นต้น 

2. เครื่องมือล าเลียงวัสดุพิเศษ เช่น ขนาดใหญ่มาก มีน้ าหนักมาก มีลักษณะเป็นแผ่น วัสดุ
เป็นท่อยาว เป็นต้น การออกแบบเลือกเครื่องมือล าเลียงก็จะเป็นแบบเฉพาะงาน 

3. เครื่องมือล าเลียงวัสดุที่จัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องมือขนส่งที่ใช้งานอย่างอเนกประสงค์ 
เช่น รถบรรทุก รถวิ่งตามราง รถไฟในโรงงาน รถเข็น รถเข็นก าลังขับในตัว เป็นต้น 

4. เครื่องล าเลียงวัสดุที่จัดอยู่ในกลุ่มของการขนส่งตามแนวดิ่ง เช่น เครน ปั้นจั่น รถยก 
เป็นต้น โดยมักจะติดตั้งตะขอส าหรับเกี่ยวยกด้วยการน าวัสดุมามัดรวมกัน 

5. เครื่องมือล าเลียงวัสดุที่ล าเลียงโดยอาศัยความเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างเครื่องมือกับ
วัสดุ เช่น สายพานล าเลียง โซ่แบบแผ่นระนาด (slat) รางวิ่ง (chutes) รางลูกกลิ้ง เป็นต้น 

6. เครื่องมือล าเลียงวัสดุประเภทส่งต่อ นิยมท าเป็นรางวิ่ งอาจจะเป็นรางเดียว 
(monorail) หรือใช้โซ่แขวนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์จัดยึดวัสดุ 
 

 
รูปที่ 1.28 รถเข็นอเนกประสงค์ 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com, 2559) 

http://www.pnkreis.com/
http://www.pnkreis.com/
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รูปที่ 1.29 รถยกอเนกประสงค์ 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com, 2559) 
 

 
รูปที่ 1.30 รถบรรทุกอเนกประสงค์ 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com, 2559) 
 

1.10.3 แผ่นรองวาง (Pallets) 
แผ่นรองวางอาจแบ่งเป็น 3 ชนิด ตามการใช้งาน คือ แบบใช้งานแล้วทิ้ง แบบใช้งานทั่วไปและ

แบบแผ่นรองเฉพาะงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาต้นทุนการผลิต ขนาดของแผ่นรองวางมาตรฐาน JIS จะก าหนด
ความกว้างและความยาวในหน่วยมิลลิเมตร ดังแสดงในตารางที่ 1.3 และสามารถแบ่งชนิดตามมาตรฐาน 
JIS Z0604 โดยจะอาศัยรหัสอักษรในก ากับ ดังสามารถแสดงรูปร่างของแผ่นรองวางได้ดังรูปที่ 1.31 

 
 
 
 

http://www.pnkreis.com/
http://www.pnkreis.com/
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ตารางที่ 1.3 ขนาดแผ่นรองวางมาตรฐาน (JIS Z0604) 
ความยาวของแผ่นรองวาง 

(mm) 
ความกว้างของแผ่นรองวาง 

(mm) 
**800, 1,000 1,100, 800 
800, 1,200 1,200, 800 

1,100, 1,100 1,100, 900 
1,000, 1,200 1,200, 1,000 

**1,100 1,100 
1,100, 1,400 1,400, 1,100 

ที่มา : http://www.pnkreis.com  
หมายเหตุ ** หมายถึง ขนาดที่นิยมใช้ในท้องตลาด 
 
 

 
อักษร ความหมาย อักษร ความหมาย อักษร ความหมาย 

S 
แผ่นรองวางแบบหน้า
เดียว 

D แบบใช้งานครั้งเดียว R แบบน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

S4 
แผ่นรองวางหน้าเดียว 4 
ทิศทาง D4 

แบบใช้งานได้ 4 ทิศทาง
และใช้ครั้งเดียว 

R4 
แบบใช้งานได้ 4 ทิศทาง
และน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

SU 
แผ่นรองวางหน้าเดียว 
ปีกยื่นหน้าเดียว 

DU 
แบบใช้งานครั้งเดียว
และปีกยื่นหน้าเดียว 

RW 
แบบปีกยื่นสองหน้าและ
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

รูปที่ 1.31 การแบ่งชนิดของแผ่นรองวางตามมาตรฐาน JIS 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com, 2559) 

 

http://www.pnkreis.com/
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รูปที่ 1.32 ประเภทของแผ่นรองวาง 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com, 2559) 
 

นอกจากการแบ่งประเภทตามลักษณะการใช้งานแล้ว ประเภทของแผ่นรองวางยังสามารถแยกได้
ตามวัสดุที่ใช้ท าแผ่นรองวางได้ดังต่อไปนี้ 

1. แผ่นรองวางจากไม้ (wooden pallets) ถือว่าได้รับความนิยมมากท่ีสุดเพราะมีน้ าหนัก
เบาและยังสามารถซ่อมแซมได้ง่าย ดังสามารถแสดงรูปร่างของแผ่นรองวางได้ดังรูปที่ 1.32 (ก) 

2. แผ่นรองวางจากเหล็ก (steel pallets) ใช้ในกรณีที่ต้องการความแข็งแรงมาก ๆ แผ่น
รองวางจะมีน้ าหนักมาก ราคาสูง และยุ่งยากในการซ่อมบ ารุง ดังสามารถแสดงรูปร่างของแผ่นรองวางได้
ดังรูปที่ 1.32 (ข) 

3. แผ่นรองวางจากพลาสติก (plastic pallets) จะมีน้ าหนักเบาและสะอาดเพราะ
สามารถท าความสะอาดได้ง่าย จึงเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร ดังสามารถแสดงรูปร่างของแผ่นรองวางได้
ดังรูปที่ 1.32 (ค) 

4. แผ่นรองวางจากอะลูมิเนียม (aluminium pallets) จะมีน้ าหนักเบามากและอายุการ
ใช้งานยาวนาน แต่จะไม่เหมาะกับงานสนาม มักใช้กับอุตสาหกรรมอาหารมาตรฐาน ดังสามารถแสดง
รูปร่างของแผ่นรองวางได้ดังรูปที่ 1.32 (ง) 

5. แผ่นรองวางจากกระดาษ (paper pallets) จะเหมาะสมกับการใช้งานเพียงครั้งเดียว 
อีกทั้งยังเน้นเรื่องสภาพแวดล้อมและการน ากระดาษใช้แล้วน ากลับมาแปรรูปใหม่ ดังสามารถแสดงรูปร่าง
ของแผ่นรองวางได้ดังรูปที่ 1.32 (จ) 
 

1.10.4 รถเข็นยกระบบไฮดรอลิก 
กลไกรถเข็นยกจะมีข้อดี เพราะการทางานอาศัยหลักหลักพ้ืนฐานของคานสมดุล และใช้แรงน้อย

ในการยกวัสดุ กลไกจะม ี2 ระบบ คือ ใช้เท้าและใช้คันโยกเพ่ือปั๊มน้ ามันไฮดรอลิก 
ข้อดีคือ ระบบกลไกไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการลาเลียง ส่วนด้ามสามารถปรับความสมดุลได้ น้ าหนัก

บรรทุกอยู่ในช่วง 450 – 9,000 กิโลกรัม ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1.33 
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รูปที่ 1.33 รถเข็นยกระบบไฮดรอลิก 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://www.pnkreis.com, 2559) 
 

1.11 บทสรุป 
การขนถ่ายมีบทบาทที่ส าคัญที่สนับสนุนกระบวนการผลิต เริ่มต้นตั้งแต่การน าวัตถุดิบมายังโรงงาน 

ส่งผ่านไปยังกระบวนการผลิตจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ต้องมีการเคลื่อนที่ หากขาดการเคลื่อนที่การผลิตย่อมไม่
อาจเกิดขึ้นได้เลย ซึ่งปัจจัยการผลิตที่เคลื่อนที่อาจจะเป็นคน วัสดุ หรือเครื่องจักร การเคลื่อนที่ของปัจจัย
การผลิต หลักการส าคัญก็คือท าอย่างไรจึงจะท าให้การเคลื่อนที่หรือการขนถ่ายนั้น เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องค านึงถึงตลอดเวลาเพราะปัญหาด้านการขนถ่ายวัสดุมักจะเกิดขึ้นใน
โรงงานเสมอ การจัดการการขนถ่ายวัสดุไม่ได้มุ่งหวังที่จะก าจัดปัญหาการขนถ่ายให้หมดไปแต่ เป็นการ
พยายามลดปัญหาให้น้อยลง ท าให้การขนถ่ายเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด  

การขนถ่ายวัสดุ (Materials Handling) หมายถึง การจัดเตรียมสถานที่และต าแหน่งของวัสดุเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือเก็บรักษา ซึ่งการที่จะท าให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ ต้องอาศัยศิลปะใน
การสรรหาเครื่องมือและอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุมาใช้ให้เหมาะสมกับงาน  องค์ประกอบของการขนถ่าย
วัสดุมี 4 ประการ คือ การเคลื่อนที่ (Motion) เวลา (Time) ปริมาณ (Quantity) และเนื้อท่ี (Space) 

วิธีการขนถ่ายวัสดุ หมายถึง วิธีการใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ จากจุดต้นทางสู่จุด
ปลายทาง มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ ระบบ (Systems) อุปกรณ์ (Equipment) และหน่วย
รองรับ (Transport units) 

การเลือกเครื่องมือขนถ่ายวัสดุที่ดีและเหมาะสม จะช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ ลด
ต้นทุนการผลิต ยิ่งถ้าการค้ามีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงต้นทุน เพราะต้นทุนจากอุปกรณ์
การขนถ่ายวัสดุมีมากถึง 30 % ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ในการล าเลียงวัสดุจากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีก
ต าแหน่งหนึ่ง จะต้องมีการวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานโดยแผนที่วางนั้นจะต้องค านึงถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกเครื่องมือล าเลียงวัสดุ ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เช่น  ลักษณะของ
วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ ลักษณะพ้ืนที่ท างาน สภาวะแวดล้อม ประเภทของอุตสาหกรรม หน้าที่การท างานของ
เครื่องมือล าเลียงวัสดุและวิธีการล าเลียงวัสดุ 

การก าหนดเส้นทางล าเลียง สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน คือ เส้นทางการล าเลียง (the path 
traveled) การบังคับเส้นทาง (the course followed) ประเภทของการเคลื่อนที่ (the kind of motion) 
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และการเคลื่อนย้ายแบบผสมผสาน (the mixing of motion) การแบ่งชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์
ล าเลียงวัสดจะอาศัยความแตกต่างของหน้าที่การท างาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือลักษณะของการล าเลียงและ
หน้าที่หลักของเครื่องมือ เครื่องมือที่น ามาใช้ในการล าเลียงวัสดุจะมีลักษณะเฉพาะตัว เช่น อุปกรณ์บางตัว
สามารถจับหมุนวัสดุไปพร้อม ๆ กับการล าเลียงวัสดุ และมีทิศทางที่ไม่แน่นอน ส่วนเส้นทางการล าเลียงที่
บังคับไว้แล้วก็จะเป็นเครื่องมือประเภทสายพานล าเลียง เครน หรือรางเลื่อนต่าง ๆ  เครื่องมือที่สามารถ
ป้อน-จ่ายวัสดุด้วยตัวเองจะอาศัยการออกแบบกลไกในการยกเท การส่งต่อ หรือการจับวางโดยที่วัสดุไม่
เกิดความเสียหาย นอกจากนี้การรวมหน่วยวัสดุบนแผ่นรองวาง เครื่องมือล าเลียงจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม
เพ่ือจับยึดวัสดุให้เป็นหน่วยเดียวกัน ไม่แยกหรือกระจายออกจากกันในขณะที่ท าการล าเลียงวัสดุ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1.1 จงอธิบายความหมายของการขนถ่ายวัสดุ 
1.2 จงอธิบายหน้าที่หลักของการขนถ่ายวัสดุ 
1.3 จงอธิบายขอบเขตของการขนถ่ายวัสดุ 
1.4 กฎของการขนถ่ายวัสดุมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง 
1.5 จงอธิบายความหมายของวิธีการขนถ่ายวัสดุ 
1.6 จงบรรยายวิธีการในการเลือกเครื่องมือขนถ่ายวัสดุที่มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 
1.7 จงอธิบายตัวแปรประกอบส าคัญในการวิเคราะห์ระบบล าเลียงวัสดุ 
1.8 ให้นักศึกษาอธิบายพร้อมทั้งเปรียบเทียบชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์ล าเลียงวัสดุ 
1.9 ให้นักศึกษาบรรยายลักษณะของการเคลื่อนย้ายหรือลักษณะของการล าเลียง 
1.10 ให้นักศึกษาบรรยายความส าคัญของการขนถ่ายวัสดุ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 
การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ 4 ชั่วโมง 

 
หัวข้อเนื้อหา 

2.1 ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ 
2.2 การเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีช่วยในการขนย้ายตามลักษณะงาน 
2.3 การวางผังขนถ่ายวัสดุ 
2.4 การออกแบบระบบเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ 
2.5 การวิเคราะห์ต้นทุนของการขนถ่ายวัสดุ 
2.6 การจัดการบ ารุงรักษาเครื่องมือล าเลียง 
2.7 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 ด้านความรู้ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ 

2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ 
3. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการขนย้ายตามลักษณะ

งาน  
4. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางผังขนถ่ายวัสดุ การออกแบบระบบเครื่องมือขน

ถ่ายวัสดุ 
5. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนของการขนถ่ายวัสดุ 
6. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการบ ารุงรักษาเครื่องมือล าเลียง 

 ด้านทักษะ 
 1. สามารถออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุและการวิเคราะห์ต้นทุนของการขนถ่ายวัสดุได้ 
  
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา และเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 

2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบรูปภาพใน Power point 
3. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 

4. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 

5. ให้ผู้เรียนออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุและการวิเคราะห์ต้นทุนของการขนถ่ายวัสดุตามใบงานที่
มอบหมาย 

6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 
7. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการขนถ่ายวัสดุ 
2. กระดาน 
3. สื่อบรรยาย Power point   
4. ใบงานที่ 2 การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุและการวิเคราะห์ต้นทุนของการขนถ่ายวัสดุ 
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 
6. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
2. จากการสังเกตการมีส่วนร่วม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท าใบงาน 
5. จากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การประเมินผล 
1. จากการส่งการบ้าน แบบฝึกหัดตามเวลา 
2. การเข้าเรียนครบตามชั่วโมงเรียน 
3. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
4. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 2 
การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ 

 
 

2.1 ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ  
เมื่อทราบถึงลักษณะขอบเขตการขนย้ายวัสดุสินค้าแล้ว โรงงานอุตสาหกรรมเองก็ต้องหาวิธีการ 

และการ เลือกใช้ระบบการเคลื่อนย้าย ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือการขนย้ายอยู่หลายอย่าง ที่สามารถจัดหา
และน ามาพัฒนาเพ่ือสร้างเป็นระบบของโรงงานอุตสาหกรรมได้ ปัจจุบันการเคลื่อนย้ายวัสดุสามารถแบ่งได้
เป็น 3 ประเภท ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้ 

 
2.1.1 การเคลื่อนย้ายโดยเครื่องจักร  
การเคลื่อนย้ายโดยเครื่องจักรเป็นระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุที่ได้มีการน าเอาเครื่องมือในการขน

ย้ายหลายชนิดเข้ามาช่วย ซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องจักรแบบธรรมดาที่ไม่ได้มีกลไกซับซ้อนมากนัก เครื่องมือ
ขนย้ายที่มีการใช้กันมากในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รถยก (Forklift Truck) เป็นเครื่องมือที่สามารถยกของและย้ายของน าไปกองได้ทั้งใน
แนวนอนและแนวดิ่ง รถยกนี้มีหลายแบบและหลายขนาด แต่โดยทั่วไปจะมี 4 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้า 
บังคับเลี้ยวด้วยล้อหลัง ยกของด้วยส้อมที่ติดอยู่ด้านหน้า และยกของขึ้นด้วยระบบไฮดรอลิก แหล่งพลังงาน
มาจากน้ ามันเบนซิน แก๊สปิโตรเลี่ยมเหลว (PLG) น้ ามันดีเซล และมอเตอร์ไฟฟ้า สามรถยกน้ าหนักได้ไม่
เกิน 4.5 ตัน ความกว้างช่องทางวิ่งอยู่ในช่วง 3.6 – 4.6 เมตร สามารถยกของได้สูงประมาณ 20 ฟุต (6 
เมตร) 
 

 
รูปที่ 2.1 รถยก (Forklift Truck) 

(ที่มา : นายอภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

2. รถลากจูงประกอบรถพ่วง (Tractor-trailer) เป็นเครื่องมือการขนย้ายที่ประกอบด้วย 
รถพ่วง 4 ล้อ ที่มีลักษณะคล้ายรถเข็นหรือเกวียนหลาย ๆ คันเชื่อมต่อกันที่จุดต่อ เคลื่อนที่โดยการใช้แรง
คนเพียงคนเดียวหรือรถลากจูงเพียง 1 คัน ก็ สามารถลากจูงรถพ่วงได้หลายคัน รถลากจูงประกอบนี้ใช้
ส าหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถขนวัสดุได้ทีละหลายชนิด  รถลากจูงมักใช้
พลังงานไฟฟ้าหรือใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ โดยควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยมือ แบบนั่งและแบบยืน ซึ่งการ
ล าเลียงโดยใช้แรงคนอาจท าไม่ได้จึงต้องอาศัยแรงจากรถลากจูง 
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รูปที่ 2.2 รถลากจูงประกอบรถพ่วง (Tractor-trailer) 

(ที่มา : นายอภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

3. ปั้นจั่น (Crane) เป็นเครื่องจักรที่มีก าลังในตัวเองใช้ท าการยกสิ่งของได้ในพ้ืนที่จ ากัด 
ซึ่งเครื่องมือหรือเครื่องจักรประเภทอ่ืนเข้าไม่ถึง ปั้นจั่นมี 2 ชนิดคือ ปั้นจั่นชนิดคานยกหมุนไม่ได้ และชนิด
คานยกหมุนได้  

- ปั้นจั่นชนิดคานยกหมุนไม่ได้ โดยปกติจะติดตั้งอยู่บนรถแทรกเตอร์โดยมีคานยก
ยื่นออกมาเหนือล้อหน้า คานยกสามารถหันเหได้โดยการหมุนตัวของรถแทรกเตอร์ 

- ปั้นจั่นชนิดคานยกหมุนได้ จะติดตั้งอยู่บนรถ เรียกว่า รถปั้นจั่น ซึ่งคานยกที่ติด
ตั้งอยู่สามารถหมุนได้โดยที่ตัวรถไม่ได้หมุน 

 

 
รูปที่ 2.3 ปั้นจั่น (Crane) 

(ที่มา : นายอภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

4. รางเลื่อน (Conveyor) เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากในการขนย้ายวัสดุ รางเลื่อนนี้ไม่
จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับยานพาหนะใด รางเลื่อนมีหลายชนิด ทั้งที่มีก าลังขับเคลื่อนและชนิดที่ไม่มีก าลัง
ขับเคลื่อน ปัจจุบันได้มีผู้ผลิตเครื่องมือหลายชนิดเข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ทาให้เราสามารถพบเห็น
เครื่องมือต่าง ๆ มากมาย เข้ามาใช้ในกิจการ โดยการน าเครื่องจักรมากกว่าหนึ่งชนิดเข้ามาใช้ประกอบกัน
ในการเคลื่อนย้าย  
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- รางเลื่ อนชนิดที่ มีก าลั งขับ เคลื่ อน  ได้แก่  รางเลื่ อนชนิดสายพาน  (Belt 
Conveyor) ซึ่งมีลักษณะเป็นสายพานวงรอบ ไม่มีปลายสุด ติดตั้งอยู่บนโครงเหล็ก ขับเคลื่อนด้วยแรงฉุด
ของเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า  

- รางเลื่อนชนิดที่ไม่มีกาลังขับเคลื่อน ได้แก่ รางเลื่อนที่หมุนโดยแรงงานคน หรือ
รางเลื่อนที่อาศัยแรงถ่วงของโลก เช่น รางเลื่อนชนิดใช้ล้อกลิ้ง (Wheel Conveyor) และรางเลื่อนชนิด
ลูกกลิ้ง (Roller Conveyor) 

 

 
รูปที่ 2.4 รางเลื่อนชนิดสายพาน (Belt Conveyor) และรางเลื่อนชนิดลูกกลิ้ง (Roller Conveyor) 

(ที่มา : :http://www.speedwayroller.com, 2559) 
 
2.1.2 การเคลื่อนย้ายอัตโนมัติ 
การเคลื่อนย้ายอัตโนมัติเป็นความพยายามที่จะใช้ความเป็นอัตโนมัติทดแทนการลงทุนใน เรื่อง

แรงงานคนที่มีอยู่ค่อนข้างมากในระบบการเคลื่อนย้ายโดยใช้เครื่องจักร ระบบการเคลื่อนย้ายอัตโนมัตินี้ได้
น าเอาเครื่องมือและเครื่องจักรมาประกอบกันจนเป็นระบบการท างานที่มีความซับซ้อน มีความยุ่งยากมาก
ยิ่งขึ้น โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ จัดโปรแกรมควบคุมการท างานของชุดเครื่องจักร การใช้ระบบเคลื่อนย้าย
อัตโนมัติจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา 
 

 
รูปที่ 2.5 การเคลื่อนย้ายอัตโนมัติ 

(ที่มา : www.daifuku-logisticssolutions.com, 2559) 
 

ระบบเคลื่อนย้ายอัตโนมัติท าขึ้นส าหรับใช้เคลื่อนย้ายวัสดุขึ้นเก็บในที่สูง โดยเครื่องจักรจะท างาน
อัตโนมัติในการเก็บของและน าของออกจากท่ีเก็บ  

http://www.daifuku-logisticssolutions.com/th/solution/function/auto-picking/robot-depalletizer.html
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2.1.3 การล าเลียงด้วยลมหรือนิวเมติกคอนเวเยอร์ 
การล าเลียงขนถ่ายวัสดุชนิด Bulk Material ประเภท ผง เกล็ด และเมล็ดด้วยแรงลมหรือนิวเมติก

คอนเวเยอร์ (Pneumatic Conveyor) นั้น เป็นวิธีการล าเลียงขนถ่ายวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะของ
การล าเลียงภายในท่อให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ในระยะทางไกล ๆ ซึ่งเป็นการล าเลียงแบบระบบปิด การที่
วัสดุจะสามารถเคลื่อนที่ไปในท่อได้นั้น ต้องอาศัยความเร็วของลมที่เหมาะสมท าให้วัสดุชนิดผง เกล็ด และ
เมล็ดเกิดการลอยตัวและสามารถเคลื่อนที่ในท่อล าเลียงไปยังปลายทางตามอัตราเร็วที่ก าหนด การล าเลียง
ด้วยลมได้ถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภท เช่น แป้ง น้ าตาล ตลอดจนถึงเม็ดพลาสติก ซึ่ง
การล าเลียงด้วยลมนี้สามารถท างานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้อย่างสอดคล้องกัน เช่น ไซโคลน ถุงกรอง
อากาศ ตลอดจน เครื่องกรองฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น ซึ่งการล าเลียงด้วยลมให้ได้ความเร็วตามที่
ต้องการนั้นย่อมขึ้นอยู่กับชนิด น้ าหนัก ความหนาแน่นและ องค์ประกอบอื่น ๆ ของวัสดุที่แตกต่างกันไป 

 

 
รูปที่ 2.6 การล าเลียงด้วยลมหรือนิวเมติกคอนเวเยอร์ 

(ที่มา : http://www.handlift.net, 2559) 
 
2.1.4 การล าเลียงด้วยแรงเขย่า (Vibratory Conveyors) 
อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าและเครื่องป้อน สามารถพบได้ในอุตสาหกรรมขนถ่ายทุกประเภท 

วัสดุปริมาณมวลเกือบทั้งหมด , ผลิตภัณฑ์อาหาร , เคมีภัณฑ์ , ทรายโรงหล่อ , ถ่านหิน , แร่เหล็ก , 
กระบวนการหล่อและเศษ 

 

 
รูปที่ 2.7 การล าเลียงด้วยแรงเขย่า (Vibratory Conveyors) 
(ที่มา : http://shape-community.blogspot.com, 2559) 

 
 

http://www.handlift.net/
http://shape-community.blogspot.com/
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2.1.5 สายพานล าเลียง (Belt Conveyors)  
สายพานล าเลียงเป็นสายพานที่เคลื่อนที่ต่อเนื่องตลอดเวลาใช้งาน  โดยปลายทั้งสองข้างของ

สายพานจะต่อชนเข้าด้วยกัน ใช้ส าหรับขนถ่ายวัสดุทั้งในแนวราบและแนวลาดเอียง (ขึ้น,ลง) ดังสามารถ
แสดงในรูปที่ 2.8 
 

 
รูปที่ 2.8 แสดงลักษณะการใช้งานของสายพานล าเลียง 
(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 

 
ในการเลือกสายพานล าเลียงที่มีความเหมาะสมจะต้องมีความกว้างมากพอต่อการขนย้ายวัสดุใน

ปริมาณที่ต้องการของผู้ใช้งานได้ โดยวัสดุจะต้องไม่อยู่ชิดขอบของสายพานมากเกินไป ดังนั้นขนาดความ
กว้างของสายพานจะต้องสามารถล าเลียงวัสดุไปได้อย่างไม่แออัดจนเกินไป 
 

2.1.6 สกรูขนถ่าย (Screw Conveyors) 
สกรูล าเลียงเป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ถูกสร้างข้ึนส าหรับขนถ่ายวัสดุต่าง ๆ ส่วนมากจะนิยมใช้ในการขน

ถ่ายวัสดุปริมาณมวล (Bulk Materials) สกรูล าเลียงจะมีชิ้นส่วนประกอบหลักท่ีส าคัญอยู่หลายส่วนด้วยกัน 
ประกอบด้วย ใบสกรู ตัวแขวน ราง และชุดขับ การออกแบบสร้างสกรูล าเลียงจ าเป็นต้องศึกษารูปร่าง
ลักษณะของส่วนประกอบและหลักการน าไปใช้งาน สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.9 ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าผู้ออกแบบ
จะน าสกรูไปใช้เพ่ือการล าเลียงวัสดุประเภทใด ซึ่งคุณสมบัติของวัสดุปริมาณมวลชนิดต่าง ๆ นั้นได้ถูก
จ าแนกประเภทเอาไว้ตามมาตรฐานของ CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association) 

 

 
รูปที่ 2.9 แสดงลักษณะการใช้งานของสกรูล าเลียง 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 

ใบสกรูนั้นถือว่าเป็นชิ้นส่วนประกอบหลักที่ส าคัญที่สุดของชุดสกรูล าเลียง ลักษณะของใบสกรูจะ
เป็นตัวบอกว่าจะน าไปใช้งานประเภทใดหรือเหมาะกับการขนวัสดุชนิดใด การพิจารณาออกแบบเลือกใบ

http://www.thaiconveyorbelt.com/
http://www.thaiconveyorbelt.com/
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สกรูเพ่ือน าไปใช้งานอย่างเหมาะสมนั้น จะต้องศึกษาชนิดลักษณะรูปร่างของใบสกรูและส่วนประกอบชุด
สกรูล าเลียง 
 

2.2 การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการขนย้ายตามลักษณะงาน 
การที่จะตัดสินใจน าเครื่องมือมาใช้ในกิจการต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ แนวทางที่ใช้ในการ

ตัดสินใจเลือกเครื่องมือเครื่องจักรมาใช้สาหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุที่ส าคัญมี 6 ประการ คือ  
1. เครื่องมือเครื่องจักรที่น ามาใช้ต้องมีมาตรฐานเท่าที่จะเป็นไปได้ 
2. เครื่องมือเครื่องจักรที่น ามาใช้ต้องช่วยในการเคลื่อนย้ายวัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องในขณะ

ปฏิบัติงานขนย้าย 
3. ควรลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรชนิดที่สามารถเคลื่อนที่ได้มากกว่า  ลงทุนในเครื่องมือ

เครื่องจักรชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่  
4. ต้องใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเครื่องจักรชนิดเคลื่อนที่ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
5. พยายามเลือกเครื่องมือที่จะท าให้สัดส่วนต้นทุนการเคลื่อนย้ายวัสดุต่อน้ าหนักหรือปริมาณของ

วัสดุที่เคลื่อนย้ายมีอัตราต่ าสุด  
6. พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากแรงถ่วงของโลกในการเคลื่อนย้ายวัสดุ 
2.2.1 การพิจารณาเลือกใชเ้ครื่องมือขนถ่ายวัสดุ 

2.2.1.1 งานเคลื่อนย้ายบ่อย 
งานเคลื่อนย้ายบ่อย เป็นการเคลื่อนย้ายที่มีระยะทางไม่ไกลมากนักในลักษณะงานที่มีการ

เคลื่อนย้ายบ่อยครั้งหรือต่อเนื่องในขณะที่มีการผลิตและมีระยะทางในการขนย้ายที่ระยะทางไม่ไกลมากนัก 
การใช้รางเลื่อน (Conveyor) เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากในการขนย้ายวัสดุและมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะการเคลื่อนย้ายลักษณะนี้ เพราะลักษณะของอุปกรณ์ง่ายต่อการท างาน ทั้งสามารถท างานด้วย
เครื่องจักรขับเคลื่อน ได้แก่ รางเลื่อนสายพาน รางเลื่อนที่แบบใช้แรงงานคน หรือการท างานที่ใช้แรงโน้ม
ถ่วง ได้แก่ รางเลื่อนที่ รางเลื่อนชนิดใช้ล้อกลิ้ง (Wheel Conveyor) และรางเลื่อนชนิดลูกกลิ้ง (Roller 
Conveyor) เป็นต้น  

 
2.2.1.2 งานเคลื่อนย้ายท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงการขนย้ายได้ 
งานเคลื่อนย้ายที่สามารถเปลี่ยนแปลงการขนย้ายได้  เป็นการขนย้ายในโรงงาน

อุตสาหกรรมจะมีลักษณะที่มีการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ เพ่ือความเหมาะสมกับงานและเวลาที่
ใช้ การใช้ Industrial Vehicles จะมีความเหมาะสมโดยมีทั้งแบบลากจูง ใช้แรงดัน หรือขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ เช่น รถเข็น รถลากจูงแบบมีขบวนพ่วง รถยกปากส้อม หรือรถเข็น เป็นต้น  

 
2.2.1.3 งานที่ต้องการการจัดเก็บและเรียกใช้วัสดุหลากหลายแบบในหิ้งจัดเก็บ 
งานที่ต้องการการจัดเก็บและเรียกใช้วัสดุหลากหลายแบบในหิ้ง เป็นการใช้อุปกรณ์แบบ 

Automated storage/retrieval systems (AS/RS) จะใช้ในการขนย้ายวัสดุ  โดยการน าวัสดุไปเก็บ 
(Store) และน าวัสดุออกมา (Retrieve) แบบอัตโนมัติ จากที่จัดเก็บประเภทหิ้งจัดเก็บ (Storage Rack) 
โดยมีต าแหน่งหรือบริเวณที่เครื่อง AS/RS มารับวัสดุไปจัดเก็บ (Pickup Station) และจุดที่น าวัสดุจากหิ้ง
จัดเก็บไปส่งเมื่อวัสดุนั้นถูกเรียกใช้ (Deposit Station) อุปกรณ์แบบ AS/RS  
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2.2.1.4 งานที่ต้องจัดวัสดุเป็นชุดแยกออกจากกัน 
งานที่ต้องจัดวัสดุเป็นชุดแยกออกจากกันอุปกรณ์  Carousels อุปกรณ์ประเภทนี้มี

ลักษณะการเคลื่อนคล้ายกับประเภท Conveyor คือ เคลื่อนไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง เพียงแต่อุปกรณ์
ประเภทนี้จะหมุนวนรอบ เช่น การเคลื่อนย้ายที่มีหิ้งหรือชั้นเก็บของไปตามสายพานเป็นรอบ ลักษณะการ
เคลื่อนมีทั้งแบบหมุนวนในแนวราบและในแนวดิ่งแนวราบ เป็นต้น 

 
2.2.1.5 งานที่สามารถควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ความมีประสิทธิภาพ 
งานที่สามารถควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ความมีประสิทธิภาพจากอุปกรณ์ 

Automated Guided Vehicle Systems (AGV) อุปกรณ์ประเภท AGV มีลักษณะคล้ายอุปกรณ์ประเภท 
Industrial Truck แตกต่างที่ AGV ถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์และถูกก าหนดเส้นทางการเดินทางที่ชัดเจน 
ไม่ต้องใช้คนขับ การเลือกใช้อุปกรณ์ประเภท AGV มักต้องลงทุนสูง ทั้งค่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุม การ
ติดตั้งเส้นทางซึ่งอาจมีการฝังสายไว้ใต้พ้ืนตามเส้นทาง และตัวรถ AGV เอง การควบคุมอุปกรณ์ประเภท 
AGV สามารถควบคุมได้หลาย ๆ คันโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเพียงชุดเดียว และ AGV แต่ละคันสามารถ
สื่อสารถึงกันได้ ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.10 

 

 
รูปที่ 2.10 อุปกรณ์ Automated Guided Vehicle Systems (AGV) 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 

2.2.1.6 งานจ ากัดพื้นที่ไม่ได้ท าการขนย้ายเป็นประจ าโดยวัสดุมีขนาดรูปร่างขนาด
ต่างกัน  

งานจ ากัดพ้ืนที่ไม่ได้ท าการขนย้ายเป็นประจ าโดยวัสดุมีขนาดรูปร่างขนาดต่างกัน เป็น
อุปกรณ์ประเภทปั้นจั่นและลูกรอก มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่มีความจ ากัดสาหรับพ้ืนที่ในแนวราบ 
การขนถ่ายกระท าเป็นครั้งคราว ไม่จ าเป็นต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและวัสดุที่ถูกขนถ่ายมีรูปร่างที่
แตกต่างไม่แน่นอน เช่น การขนย้ายชิ้นส่วนขนาดใหญ่ในโรงงานที่มีพ้ืนที่ในแนวราบที่จ ากัด เป็นต้น ดัง
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.11 

 

http://www.thaiconveyorbelt.com/
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เครน      ลูกรอก 

รูปที่ 2.11 อุปกรณ์ประเภทปั้นจั่นและลูกรอก 
(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 

 

2.2.1.7 งานที่มีปริมาณมากอยู่ที่สูง 
งานที่มีปริมาณมาก อยู่ที่สูงงานชนิดนี้ควรใช้หุ่นยนต์ที่มีการควบคุมสั่งการท างานด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ สามารถท างานได้หลายรูปแบบ มีปริมาณงานจ านวนมากต่อเนื่องหรือจะ
เป็นงานที่อยู่ในที่ค่อนข้างสูง เช่น การเคลื่อนหรือหมุนวัสดุในการเชื่อมชิ้นส่วน เป็นต้น ดังสามารถแสดงได้
ดังรูปที่ 2.12 

 

 
รูปที่ 2.12 อุปกรณ์หุ่นยนต์ 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 
การจัดการระบบการขนถ่ายวัสดุถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในองค์กรการผลิต ถึงแม้ว่า การขน

ถ่ายวัสดุจะไม่สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าก็ตาม แต่ก็มีผลต่อการบริการการผลิตของโรงงานได้เช่นกัน 
การจัดระบบการขนย้ายหรือการเคลื่อนย้ายวัสดุ วัตถุดิบ สินค้า โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องพิจารณาให้
รอบคอบในการเลือกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถลดปัญหาการหยุดกระบวนการผลิต การซ่อมบ ารุง 

http://www.thaiconveyorbelt.com/
http://www.thaiconveyorbelt.com/
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ลดต้นทุนในการผลิต และความสูญเสียในรูปแบบของพลังงานที่ใช้ระยะยาวของโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้
ภาพรวมซัพพลายเชนขององค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
2.2.2 อุปกรณ์ที่ส าคัญในการยกย้ายและจัดเก็บในคลังสินค้า 
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเก็บเข้าคลัง จะต้องถูกขนถ่ายเคลื่อนย้ายจากภายนอกเข้าสู่

ภายใน จากหน้าคลังขึ้นไปเก็บในชั้นวางต่าง ๆ และเม่ือต้องการเบิกจ่ายก็ต้องมีการเข้าไปเอาลงจากชั้นและ
ขนย้ายออกมาสู่ท่าเทียบรถและขนขึ้นรถ กิจกรรมทั้งหมดย่อมต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์หลายชนิด 
เสมือนหนึ่งเป็นเครื่องจักรในโรงงาน ซึ่งล าพังก าลังคนย่อมท ากิจกรรมเหล่านี้ได้จ ากัดและต้องใช้เวลามาก 
อุปกรณ์หลัก ๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บเคลื่อนย้าย (Materials handling equipment) อาจแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม 
ใหญ่ ดังนี้  

2.2.2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการรวมสินค้าเป็นหน่วยใหญ่  
อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการรวมสินค้าเป็นหน่วยใหญ่ ได้แก่ ลังพลาสติก (containers) ลัง

ตะแกรงโลหะ (wire boxes) และแพลเลทรองสินค้า (pallets) เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เช่น อะไหล่หรือของกินของใช้ชิ้นเล็ก จนกระทั่งเป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่ หรือ
สินค้าที่บรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูก เป็นต้น นิยมใช้แผ่นรองแพทเลท (pallet) นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ที่เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการรวมหน่วยอีกหลายอย่าง ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.13 
 

 
รูปที่ 2.13 อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการรวมสินค้าเป็นหน่วยใหญ่ 

(ที่มา : อภิชาติ ศรีชาติ, 2559) 
 

2.2.2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการจัดเก็บ  
อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการจัดเก็บ ได้แก่ ชั้นวางชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงตู้ และขาตั้งแผงแขวน

ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น อุปกรณ์ชั้นวางถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์หลักในคลังสินค้าทุกแห่ง ชั้นวางสินค้า สามารถ
จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ  

1. Shelving System เป็นชั้นวางที่มีพ้ืนชั้นรองรับ ส่วนใหญ่จะเป็นชั้นวางขนาด
กลางและเล็ก ซึ่งเหมาะสาหรับ การจัดเก็บสินค้าที่เก็บไว้ในกล่องหรือลังพลาสติก ตัวสินค้าไม่ใหญ่ หรือ
ไม่ได้รวมเป็นหน่วยใหญ่บน pallet ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.14 
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รูปที่ 2.14 อุปกรณ์ Shelving System 

(ที่มา : อภิชาติ ศรีชาติ, 2559) 
 

2. Racking System เป็นชั้นวางขนาดใหญ่ ซึ่งไม่มีพ้ืนชั้นในแต่ละระดับ แต่จะมี
คานขวางหน้าหลังของตัวชั้น แทน เพ่ือรองรับการวางสินค้าด้วยแผ่นรอง pallet กลุ่มชั้นวางแบบ rack นี้
ยังสามารถแบ่งออกได้หลายชนิด ด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดมีจุดประสงค์การใช้งานที่ต่างกันไป ตามความ
เหมาะสมของสินค้าเช่น ชนิด Selective rack มี ลักษณะเลือกเบิกจ่ายได้คล่องตัว หากต้องการเก็บสินค้า
จานวนมากในแต่ละชนิด ก็อาจใช้แบบ Drive-in rack เป็นต้น ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.15 

 

 
รูปที่ 2.15 อุปกรณ์ Racking System 

(ที่มา : อภิชาติ ศรีชาติ, 2559) 
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2.2.2.3 อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการเคลื่อนย้าย 
อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการเคลื่อนย้าย ได้แก่ รถเข็น รถลากจูง ล้อเลื่อนและรถยกชนิดต่าง ๆ 

รวมทั้งสายพานล าเลียง อุปกรณ์กลุ่มนี้มีหลากหลายชนิดเช่นกัน จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม เราอาจแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ ่ๆ ได้ดังนี้  

1. Industrial Truck ได้แก่ อุปกรณ์ทุกชนิดที่ติดล้ออาจใช้คนเข็น ลากจูง หรือ
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ มีหลายชนิดตามสภาพการใช้งานและมีระดับความสามารถในการ
ท างานต่างกัน ตั้งแต่ยกได้ 500 กิโลกรัม ไปจนกระทั่งหลายตัน สามารถยกสูงได้ตั้งแต่ 1.5 เมตร ไปจน
มากกว่าสิบเมตร ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.16 

2. Conveyor เป็นสายพานล าเลียงซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามพ้ืนที่อย่างตายตัว 
ส่วนใหญ่จะใช้กับสินค้าที่ห่อเป็นชิ้นย่อยแล้ว ในพ้ืนที่คลังที่มีการเบิกจ่าย และรวมหีบห่อใหม่ตามค าสั่งซื้อ 
สามารถท าให้การขนย้ายสินค้าไหลลื่นโดยที่คนอยู่กับที่ได้เหมาะกับคลังที่มีลักษณะการเบิกจ่ายด้วยความถี่
สูง ชนิดสินค้าไม่หลากหลายมีขนาดหรือมีอัตราน้าหนักใกล้เคียงกัน  การใช้สายพานล าเลียงสามารถเสริม
ประสิทธิภาพการท างานได้อย่างมาก ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.17 

 

 
รูปที่ 2.16 Industrial Truck 
(ที่มา : อภิชาติ ศรีชาติ, 2559) 

 

 
รูปที่ 2.17 Conveyor 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 

http://www.thaiconveyorbelt.com/
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2.2.2.4 อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการขึ้นลงของท่ีหน้าคลัง  
ส าหรับคลังสินค้ามาตรฐาน การขนส่งสินค้าเข้าและออกจากคลังมีความถี่สูงจึงมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงการสร้างท่าเทียบรถ (dock) ส าหรับการขึ้นลงสินค้า มิฉะนั้นช่วงจังหวะ
การขนสินค้าขึ้นลงรถขนส่งจะเสียเวลามาก จะกลายเป็นคอขวดที่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของสินค้า ดัง
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.18 
 

 
รูปที่ 2.18 อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการขึ้นลงของที่หน้าคลัง 
(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 

 
2.2.3 สรุปการเลือกอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ 
1. Conveyor อุปกรณ์ประเภทนี้มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น รางส่ง ลูกกลิ้ง โซ่ส่ง สายพาน เป็นต้น 

ลักษณะของการใช้งานเพ่ือให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องในเส้นทางที่ไม่เปลี่ยนแปลง  (แต่อาจมีการ
เปลี่ยนทิศทางได้) โดยปกติมักใช้ในงานที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ  แต่ระยะในการเคลื่อนย้ายไม่ไกล
จนเกินไป ทั้งนี้เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค่าอุปกรณ์ ประเภท conveyor จะขึ้นกับชนิดและ
ความยาวของระยะทางด้วย ส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์ conveyor จะมีทั้งแบบติดเพดาน (เหมาะกับการ
ย้ายชิ้นส่วนขนาดใหญ่) แบบติดตั้งบนพ้ืน (เช่น ใช้ขนย้ายกล่องหรือตู้คอนเทนเนอร์) การเคลื่อนย้ายอาจ
อาศัยแรงโน้มถ่วงหรือเป็นแบบที่ใช้พลังงานขับเคลื่อน (มอเตอร์หรือเครื่องยนต์) 

2. Industrial Vehicles อุปกรณ์ประเภทนี้มีทั้งที่แบบลากจูง ใช้แรงดัน หรือขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ เช่น รถเข็น รถลากจูงแบบมีขบวนพ่วง รถยกปากส้อม เป็นต้น อุปกรณ์ประเภทนี้สามารถใช้
เคลื่อนย้ายทั้งแบบหนึ่งจุดเริ่มต้น -หนึ่งจุดหมาย (single load) หรือหลายจุดเริ่มต้น-หลายจุดหมาย 
(multiple loads) การเคลื่อนย้ายแบบ single load จะเป็นการขนย้ายแต่ละครั้งมีจุดเริ่มต้นและที่หมาย
เพียงอย่างละจุดเท่านั้น  อุปกรณ์ที่ ใช้อาจเป็นรถเข็น  หรือรถยกปากส้อม ส่วนการเคลื่อนย้ายแบบ 
multiple load นั้น อาจมีหลายจุดเริ่มต้นและหลายจุดหมายในแต่ละครั้งของการขนย้าย เช่น อาจมีการ
หยิบของจากหลายๆ จุด ไปส่งยังหลายๆ ที่ เป็นต้น โดยอุปกรณ์ในการขนย้ายได้แก่ รถลากจูงแบบมีพ่วง 
(ลักษณะคล้ายรถไฟ ที่มีหลายตู้ขบวนติดๆกัน) หรือรถเข็น (เช่น ใช้ในลักษณะงานเหมือนการเลือกของใน
ซูเปอร์มาเก็ต) อุปกรณ์ประเภท Industrial Vehicles เหมาะกับการใช้ขนย้ายแบบที่สามารถเปลี่ยนแปลง
เส้นทางได้ ทั้งนี้ในการเลือกใช้อุปกรณ์ประเภทนี้ต้องค านึงถึงความกว้างของช่องทางด้วย 

3. Automated storage/Retrieval systems (AS/RS) อุปกรณ์ประเภทนี้มักใช้ในการขนย้าย
วัสดุ โดยการน าวัสดุไปเก็บ (store) และน าวัสดุออกมา (retrieve) แบบอัตโนมัติ จากที่จัดเก็บประเภทหิ้ง
จัดเก็บ (storage rack) โดยมีต าแหน่ง/บริเวณท่ีเครื่อง AS/RS มารับวัสดุไปจัดเก็บ (pickup station) และ
จุดที่น าวัสดุจากหิ้งจัดเก็บไปส่งเมื่อวัสดุนั้นถูกเรียกใช้  (deposit station) อย่างชัดเจน อุปกรณ์แบบ 

http://www.thaiconveyorbelt.com/
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AS/RS เหมาะกับงานที่ต้องการการจัดเก็บและเรียกใช้วัสดุหลากหลายแบบในหิ้งจัดเก็บที่หนาแน่นมากๆ  
การเลือกใช้อุปกรณ์แบบ AS/RS จะมีทั้งแบบใช้ AS/RS เครื่องเดียวต่อการจัดเก็บ 1 ช่องทาง (aisle) ใช้ 
AS/RS เครื่องเดียวต่อการจัดเก็บหลายช่องทาง หรือใช้ AS/RS หลายเครื่องในการจัดเก็บ 1 ช่องทาง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของพ้ืนที่จัดเก็บ ความถี่ในการจัดเก็บและเรียกใช้วัสดุ โดยทั่วไปแล้วปัจจัยที่มีผล
ต่อความสามารถในการจัดเก็บและเรียกใช้ของอุปกรณ์แบบ AS/RS จะพิจารณาจากลักษณะโครงสร้างของ
หิ้งที่ใช้จัดเก็บ ความเร็วในการเคลื่อนของอุปกรณ ์AS/RS ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ 

4. Carousels อุปกรณ์ประเภทนี้มีลักษณะการเคลื่อนคล้ายกับประเภท Conveyor คือ เคลื่อนไป
เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง เพียงแต่อุปกรณ์ประเภทนี้จะหมุนวนรอบ การเคลื่อนย้ายที่มีหิ้งหรือชั้นเก็บของไป
ตามสายพานเป็นรอบ ลักษณะการเคลื่อนมีทั้งแบบหมุนวนในแนวราบและในแนวดิ่ง อุปกรณ์ประเภทนี้ถูก
น ามาใช้ในการจัดวัสดุเป็นชุดหรือใช้แยกวัสดุ ลักษณะของอุปกรณ์ประเภทนี้คล้ายกับสายพานล าเลียง
กระเป๋าเดินทางตามสนามบินที่วนไปเป็นรอบ 

5. Automated guided vehicle systems (AGV) อุปกรณ์ ประเภท  AGV มีลักษณะคล้ าย
อุปกรณ์ประเภท Industrial Truck แตกต่างที่ AGV ถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ และถูกก าหนดเส้นทาง
การเดินทางที่ชัดเจน  ไม่ต้องใช้คนขับ  การเลือกใช้อุปกรณ์ประเภท  AGV มักต้องลงทุนสูง ทั้งค่า
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุม การติดตั้งเส้นทางซึ่งอาจมีการฝังสายไว้ใต้ พ้ืนตามเส้นทาง และตัวรถ AGV เอง 
การควบคุมอุปกรณ์ประเภท AGV สามารถควบคุมได้หลายๆ คันโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเพียงชุดเดียว 
และ AGV แต่ละคันสามารถสื่อสารถึงกันได้ เช่น เพ่ือหลีกเลี่ยงการชนกันเองหรือเพ่ือป้องกันการกีดขวาง
การจราจร หากอีกคันยังอยู่ในจุดรับส่งวัสดุ 

6. Cranes and hoists หรืออุปกรณ์ประเภทปั้นจั่นและลูกรอก อุปกรณ์ประเภทนี้จะมีความ
เหมาะสมกับลักษณะงานที่มีความจ ากัดส าหรับพ้ืนที่ในแนวราบ การขนถ่ายกระท าเป็นครั้งคราวไม่
จ าเป็นต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และวัสดุที่ถูกขนถ่ายมีรูปร่างที่แตกต่างไม่แน่นอน ตัวอย่างการใช้งาน
ของอุปกรณ์ประเภทปั้นจั่นและลูกรอก ได้แก่ การขนย้ายชิ้นส่วนขนาดใหญ่ในโรงงานที่มีพ้ืนที่ในแนวราบที่
จ ากัดสามารถใช้ลูกรอกติดตั้งบนเพดานเพ่ือการขนย้าย ในบางครั้งอุปกรณ์ประเภทนี้สามารถใช้ในการขน
ย้ายวัสดุที่มีน้ าหนักมาก เช่น แม่พิมพ์ขนาดใหญ่ รวมถึงการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรในโรงงาน เป็นต้น  
ส าหรับตัวอย่างของอุปกรณ์ ในประเภทนี้  ได้แก่ Overhead Traveling Crane, Gantry Crane, Jib 
Crane และ Hoist เป็นต้น 

7. Robots หรือที่เรามักเรียกว่าหุ่นยนต์ อุปกรณ์ประเภทนี้อาจถูกตั้งโปรแกรมให้ท างานได้หลาย 
ๆ แบบ เช่น ใช้เคลื่อนหรือหมุนวัสดุในการเชื่อมชิ้นส่วน การใช้หุ่นยนต์มักเป็นการเคลื่อนย้ายทีละชิ้นงาน
มากกว่าที่จะเป็นการเคลื่อนย้ายวัสดุจ านวนมาก เป็นต้น อุปกรณ์ประเภทนี้มักต้องลงทุนสูง ซึ่งการใช้งาน
อาจต้องค านึงถึงความจ าเป็นต่างๆ ประกอบ เช่น ความปลอดภัย หรืองานที่ต้องการความแม่นย าสูง เป็น
ต้น 

การเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ จักต้องดูปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกัน โดยต้องค านึงถึงราคา
และต้นทุน ชนิดของอุปกรณ์ ลักษณะ ขนาดและปริมาณของชิ้นงาน พ้ืนที่และผังโรงงาน ความบ่อยและ
ความต่อเนื่องของการขนถ่าย รวมไปถึงความยืดหยุ่นของเส้นทางที่ใช้ในการล าเลียง จึงจะเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพที่สุด 
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2.3 การวางผังขนถ่ายวัสดุ 
การเคลื่อนย้ายวัสดุในบริเวณโรงงานนับตั้งแต่การขนถ่ายวัตถุดิบลงจากพาหนะในการขนส่งแล้ว

น าเข้าไปเก็บรักษาในคลังแล้วล าเลียงมาตรวจสอบก่อนเคลื่อนย้ายไปเข้าระบบการผลิตในระบบการผลิต 
ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายที่ของสินค้าระหว่างผลิต เมื่อผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปแล้วต้องล าเลียงไปเก็บใน
คลังสินค้าอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปยังแผนกขนส่งเพ่ือขนขึ้นยานพาหนะเพ่ือน าส่งจุดหมาย
ปลายทางต่อไป ซึ่งลักษณะเครื่องมือเครื่องจักรที่น ามาใช้ในการขนย้ายนั้นมีด้วยกันหลายอย่าง 

 
2.3.1 วัตถุประสงค์ของการวางผังการขนย้ายวัสดุ   
การเคลื่อนย้ายวัสดุจะต้องอาศัยการวางผังการขนถ่ายวัสดุเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายในการ

เคลื่อนย้ายวัสดุและเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานโดยมีวัตถุประสงค์ของการวางผังการขนย้าย
วัสดุ ดังนี้ 

1. เพ่ิมผลผลิตโดยการน าองค์ประกอบที่ส าคัญกระบวนการผลิตมารวมกัน 
2. ปรับปรุงสภาพการท างานในโรงงาน 
3. ปรับปรุงกรรมวิธีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ 
4. ลดจ านวนสินค้าคงเหลือในกระบวนการผลิต 
5. ท าให้โรงงานมีความปลอดภัยต่อคนงานโดยมีทางหนีไฟได้อย่างเหมาะสม 
6. ท าให้คนงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการท างาน 
8. จัดต าแหน่องเครื่องจักรเครื่องมือใหม่เท่าท่ีจ าเป็น 
9. จัดแผนงานต่าง ๆ ให้ท างานในขอบเขตความรับผิดชอบ 
10. ใช้ประโยชน์จากการจัดพื้นที่อย่างเต็มที่ 
 

2.3.2 หลักเกณฑ์ในการวางผังการขนย้ายวัสดุ 
การเคลื่อนย้ายวัสดุมีหลักเกณฑ์ในการวางผังการขนย้ายวัสดุ ดังนี้ 

1. ความคล่องตัวสูง (maximum flexibility) 
2. การประสานงานได้ดีที่สุด (maximum co-ordination) 
3. ใช้เนื้อที่ให้มากที่สุด (maximum use of volume) 
4. มองเห็นได้มากท่ีสุด (maximum visibility) 
5. เข้าถึงได้ง่ายที่สุด (maximum accessibility) 
6. ระยะสั้นที่สุด (minimum handing) 
7. การเคลื่อนย้ายน้อยที่สุด (minimum handing) 
8. สภาพแวดล้อมการท างานที่ดีท่ีสุด (maximum comfort) 
9. ความปลอดภัย (inherent safety) 
10. เคลื่อนย้ายวัสดุทางเดียว (unidirectional flow) 
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2.3.3 การวางผังการขนย้ายวัสดุ 
การเลือกใช้เครื่องมือการขนย้ายวัสดุ เพื่อใช้ในการขนย้ายวัสดุเป็นในการขนย้ายวัสดุเป็นค่าใช้จ่าย

ทางอ้อมที่ส าคัญมากอย่างหนึ่ง ที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการผลิต โดยมีประโยชน์ของการเลือกใช้
เครื่องมอืขนย้ายวัสดุในการวางผังโรงงาน มีวิธีการในการเลือกใช้เครื่องมือการขนย้ายวัสดุดังนี้ 

 1. ท าให้เกิดความสมดุลในกระบวนการผลิต 
 2. ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน 
 3. ใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ช่วยให้ใช้พ้ืนที่โรงงานให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 5. ช่วยมองเห็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในอนาคต 
 6. ลดเวลาในการขนย้ายให้สั้นที่สุดในการผลิตสินค้าต่าง ๆ 
 7. ท าให้คนงานมีสุขภาพจิตที่ดี 
 8. ช่วยลดสิ่งรบกวนต่าง ๆ 
การเคลื่อนย้ายวัสดุในโรงงาน เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้สร้างมูลค่า แต่กลับจะเพ่ิมต้นทุน  ดังนั้นต้อง

พิจารณาเครื่องขนย้าย ขนาดความกว้าง ความสูง ทิศทาง การเคลื่อนที่ให้เหมาะสมเพ่ือน ามาช่วยในการ
ขนย้าย มีหลายอย่าง ได้แก่ รางเลื่อน รถอุตสาหกรรม รถอัตโนมัติ ปั่นจั่นและรอก และหุ่นยนต์ เป็นต้น  

 
2.3.4 การวางผังกระบวนการผลิต 
การวางผังโรงงาน จะด าเนินการหลังจากท่ีได้ท าการก่อสร้างอาคารโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็น

เรื่องที่เกี่ยวกับการออกแบบในการวางผังโรงงานให้แก่ระบบการผลิตนั้น ผู้ออกแบบจ าเป็นต้องทราบถึง
ขั้นตอนการผลิต เพ่ือจัดสถานที่ปฏิบัติการและจัดวางเครื่องจักรต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพ่ือที่จะให้การผลิต มี
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าหากจัดวางต าแหน่งเครื่องจักร และ
อุปกรณ์ไม่เหมาะสม ผลที่ตามมาอาจเกิดความสูญเสียในการท างาน เครื่องจักรว่างงานมาก คนงานเกิด
ความสับสนในการท างาน ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  โดยทั่วไปแล้วการวางผังโรงงาน เมื่อมีความ
จ าเป็นต้องโยกย้าย เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือแผนกงานต่าง ๆ การจัดวางผังโรงงานให้ดีนั้น จ าเป็นต้อง
ใช้วิศวกรโรงงาน ผู้บริหารจะต้องให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด จึงจะท าให้งานส าเร็จลงได้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นความจ าเป็นที่ต้องมีการวางผังโรงงาน มีสาเหตุหลายประการดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
2. ขยายหรือลดขนาดของหน่วยงาน 
3. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของเครื่องจักร 
4. การย้ายหน่วยงานหรือแผนก 
5. การเพ่ิมชนิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
6. การเปลี่ยนแปลงสภาพการท างานที่ไม่เหมาะสม 

 
2.3.4.1 วัตถุประสงค์ของการวางผังกระบวนผลิต 
การวางผังโรงงานหรือสถานประกอบการ เพ่ือให้ได้ใช้พ้ืนที่อย่างคุ้มค่า เกิดความปลอดภัย 

กระบวนการผลิต และการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือลดระยะทางและเวลาในการเคลื่อนย้ายวัสดุ 
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2. เพ่ือช่วยลดเวลาในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และขจัดปัญหาด้านการท างานมาก
เกนิไป 

3. เพ่ือความสะดวกในการด าเนินงาน  
4. เพ่ือขจัดสิ่งรบกวน การสั่นสะเทือนของพ้ืนที่ ฝุ่นละออง ความร้อน กลิ่น การ

ถ่ายเทอากาศ 
5. เพ่ือจัดแผนงานต่าง ๆ ให้ท างานในกรอบความรับผิดชอบชัดเจน ให้เอ้ือต่อ

กระบวนการผลิต และง่ายต่อการควบคุม 
6. เพ่ือการจัดวางพ้ืนที่ให้มีประโยชน์อย่างเต็มที่ 
7. เพ่ือลดความเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพและสร้างความปลอดภัยให้กับคนงาน 

 

 
รูปที่ 2.19 ตัวอย่างการวางผังโรงงานของสถานประกอบการ 

(ที่มา : http://www.thailandindustry.com, 2559) 
 

2.3.4.2 เป้าหมายพื้นฐานของการวางผังโรงงาน 
การออกแบบผังโรงงาน เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เพราะจะเป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้อง

กับงานหลาย ๆ ด้านที่ต่างก็มีความสัมพันธ์กันมากบ้างน้อยบ้างและงานแต่ละด้านก็มีผลกระทบต่อผลก าไร
ทั้งสิ้น การออกแบบผังโรงงานที่ไม่ถูกต้องจะท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น เพราะจะท าให้มีการใช้
ทรัพยากรการผลิตอย่างไม่มีประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายพื้นฐานดังนี้ 

1. หลักการเกี่ยวกับการรวมกิจกรรมทั้งหมด ผังโรงงานที่ดีจะต้องรวมคน วัสดุ 
เครื่องจักร กิจกรรมสนับสนุนการผลิต และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่ยังผลท าให้การรวมตัวกันดีที่สุด 

2. หลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในระยะทางสั้นที่สุด ผังโรงงานที่ดีก็คือ ผังโรงงาน
ที่มีระยะทางการเคลื่อนที่ของการขนถ่ายวัสดุระหว่างกิจกรรม หรือระหว่างหน่วยงานน้อยที่สุด 

3. หลักการเกี่ยวกับการไหลของวัสดุ การไหลของวัสดุต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไป
ยังหน่วยงานต่อ ๆ ไปโดยไม่มีการวกวนกลับไปกลับมา หรือเคลื่อนที่ตัดกันไปมา 

4. หลักการเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ การใช้พ้ืนที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดทั้งแนวนอน
และแนวตั้ง 
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5. หลักการเกี่ยวกับการท าให้คนงานมีความพอใจและมีความปลอดภัย ผังโรงงาน
ที่ไม่ดีเป็นเหตุก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุต่อคนและทรัพย์สินของโรงงาน 

6. หลักการเกี่ยวกับความยืดหยุ่น  ผังโรงงานที่ดีต้องสามารถปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและท าได้สะดวก 

 
2.3.4.3 ความหมายของการวางผังโรงงาน 
การวางผังโรงงาน (Plant Layout) หมายถึง การจัด วางเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ

อุปกรณ์ วัตถุอ่ืน ๆ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการผลิต เพ่ือช่วยสนับสนุนกระบวนการ
ผลิตภายใต้ข้อจ ากัดของอาคารที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับต าแหน่ง โดยท าให้การด าเนินการผลิตนั้นเกิด
ประโยชน์ มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2.3.4.4 ความส าคัญของการวางผังโรงงาน 
การวางผังโรงงานมีความส าคัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมในการก าหนดต าแหน่งของคน เครื่องจักร 

วัสดุ และสิ่งสนับสนุนการผลิตให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม ก่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ลดเวลา
ว่างเปล่า (Idle Time) การไหลของวัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาการผลิตสั้นลง มีความยืดหยุ่นสูง 
เมื่อมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงท าได้สะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตต่ าลง 

 
2.3.4.5 ประโยชน์ของการวางผังโรงงาน 
การออกแบบผังโรงงานช่วยท าให้การด าเนินการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ประโยชน์ของการวางผังโรงงานที่เหมาะสม มีดังต่อไปนี้  
1. ช่วยให้เกิดความสมดุลในกระบวนการผลิต 
2. ช่วยท าให้ลดค่าเงินลงทุนส าหรับเครื่องจักร  
3. ช่วยลดอันตรายและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับคนงาน 
4. เกิดการใช้พ้ืนที่ภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ช่วยลดสิ่งรบกวนที่เกิดจากเครื่องจักร 
6. ช่วยท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานดีขึ้น 
7. ช่วยให้การใช้แรงงานที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุ  
9. ช่วยให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน 
10. ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น ลดแรงงานทางอ้อม ลดความสูญเสีย การควบคุมดูแล

สะดวก การปรับปรุงสภาพการท างานได้ง่ายขึ้น การประหยัดพลังงาน และด้านการบริการอื่น ๆ เป็นต้น 
 

2.3.4.6 ประเภทของการวางผังโรงงาน 
การวางผังโรงงานเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเกิดความได้เปรียบเปรียบในด้านการ

แข่งขัน ในการจัดวางเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ส าหรับการผลิต จะต้องทราบถึงลักษณะของโรงงาน 
กระบวนการผลิต ความเหมาะสมในการน าไปใช้งานและข้อมูลการใช้งานของเครื่องจักร โดยประเภทของ
การวางผังโรงงาน มีดังต่อไปนี้ 
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1. การวางผังตามกระบวนการผลิต (Process Layout) 
การวางผังตามกระบวนการผลิต (Process Layout) เป็นการจัดวางเครื่องมือ 

เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ หรือลักษณะการใช้งานเหมือนกันไว้ในแผนกเดียวกัน การ
วางผังโรงงานแบบนี้เหมาะส าหรับการผลิตที่มีจ านวนไม่มาก อาจผลิตตามใบสั่งซื้อ ขนาดของผลิตภัณฑ์ไม่
แน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ก็สามารถผลิตได้หลายชนิด ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.20 
 
ตารางที่ 2.1 ข้อดี-ข้อเสียของการวางผังตามกระบวนการผลิต 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ใช้เงินในการลงทุนต่ า 1. มีการใช้พ้ืนที่ภายในของโรงงานมาก 
2. ถ้าหากเครื่องจักรเสียก็ไม่ท าให้กระบวนการ
ผลิตหยุดชะงักทั้งหมด 

2. การวางแผนควบคุมการผลิตท าได้ยากและมี
ความซับซ้อน 

3. มีความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการ
ผลิต 

3. การใช้เครื่องมือเครื่องจักรไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ 

4. การขยายก าลังการผลิตไม่ต้องซื้อเครื่องจักร
ทั้งหมด 

4. ต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมและมีปริมาณสินค้า
คงเหลือมาก 

ที่มา : http://www.thailandindustry.com, 2559 
 

2. การวางผังตามลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Layout) 
การวางผังตามลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Layout) เป็นการจัดล าดับขั้นตอน

การผลิต โดยจัดเรียงแถวเครื่องจักร ไปตามขั้นตอนการผลิต ซึ่งจะมีการผลิตสินค้า เป็นแบบชนิดเดียว
เหมาะส าหรับการผลิตแบบต่อเนื่อง เช่น การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ การผลิตรถยนต์ และการผลิตกระป๋อง 
เป็นต้น ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.21 
 
ตารางที่ 2.2 ข้อดี-ข้อเสียของการวางผังตามลักษณะผลิตภัณฑ์ 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. การควบคุมการผลิตสามารถท าได้ง่าย 1. การลงทุนในการซื้อเครื่องจักรต้นทุนสูง 
2. สามารใช้พ้ืนที่ภายในโรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ถ้าเครื่องจักรชนิดใดเสียจะท าให้เกิดการหยุด
การผลิตลงทั้งหมด 

3. การผลิตที่มีจ านวนมาก จะสามารถใช้งานจาก
เครื่องจักรอย่างเต็มที่ 

3. การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและไม่คล่องตัว 

4. ใช้เวลาในการผลิตน้อยและลดเวลาขนย้าย 4. ต้องซื้อเครื่องจักรใหม่หมดถ้ามีการขยายก าลัง
การผลิต 

ที่มา : http://www.thailandindustry.com, 2559 
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รูปที่ 2.20 การวางผังตามกระบวนการผลิต (Process Layout) 

(ที่มา : อภิชาติ ศรีชาติ, 2559) 
 

 
รูปที่ 2.21 การวางผังตามลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Layout) แบบหลายผลิตภัณฑ์ 

(ที่มา : อภิชาติ ศรีชาติ, 2559) 
 

3. การวางผังแบบอยู่กับที่ (Fixed Position Layout) 
การวางผังแบบอยู่กับที่ (Fixed Position Layout) เป็นการวางผังโดยชิ้นงานจะ

อยู่กับที่ โดยน าอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ไปใช้ในการผลิตชิ้นงานชิ้นหนึ่ง ซึ่งจะมีน้ าหนักมากหรือ
มีขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเขื่อน การสร้างเรือ และการสร้างเครื่องบิน เป็นต้น ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 
2.22 
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ตารางที่ 2.3 ข้อดี-ข้อเสียของการวางผังตามลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ข้อดี ข้อเสีย 

1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการจัดวางผังต่ า 1. ไม่สามารถท าการผลิตได้ในปริมาณมาก ๆ 
2. การควบคุมตรวจสอบสามารถท าได้ง่าย 2. ใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน ต้องรอเครื่องจักร

ในกระบวนการผลิต 
3. ควบคุมกระบวนการผลิตได้ง่าย 3. ให้อัตราการผลิตที่ต่ าและช้า 
4. การจัดล าดับกระบวนการผลิตไม่มีความซับซ้อน 4. ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรต่าง ๆ เข้าหาชิ้นงาน 

ที่มา : http://www.thailandindustry.com, ออนไลน์ 
 

 
รูปที่ 2.22 การวางผังแบบอยู่กับท่ี (Fixed Position Layout) 

(ที่มา : อภิชาติ ศรีชาติ, 2559) 
 

 
รูปที่ 2.23 การวางผังโรงงานแบบผสม (Mixed Layout) 

(ที่มา : อภิชาติ ศรีชาติ, 2559) 
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4. การวางผังแบบผสม(Mixed Layout) 
การวางผังแบบผสม (Mixed Layout) เป็นการวางผังที่ผสมผสานรูปแบบการวาง

ผังแบบ 1-3 โดยอาจจัดพนักงานให้ท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งให้จัดงานกันเอง อาจจัดการท างานออกเป็นกลุ่ม
ผลิต เพ่ือผลิตเพียงบางส่วนของผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น แบงอ
อกเป็ น  3 กลุ่ ม  คื อ  การวางผั งแบบ เซลล์  (Cellular) การวางผั งแบบปรับ เปลี่ ย น  (Flexible 
Manufacturing Systems) และการวางผังแบบผลิตภัณฑ์ผสม (Mixed Model Assembly Lines) ดัง
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.23 

 
2.3.4.7 ขั้นตอนการวางผังโรงงาน 

1. ขั้นตอนการวางผังโรงงานแบบท่ัวไป 
ขั้นตอนการวางผังโรงงานแบบทั่วไป มีด้วยกัน 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การวางผังโรงงานขั้นต้นการวางผังโรงงานแบบนี้เป็นการก าหนดขอบเขต
เอาไว้กว้าง ๆ ว่าจะก าหนดให้พื้นที่นี้ท าอะไร พ้ืนที่ตรงนี้ต้องอยู่ใกล้กับหน่วยงานใด เป็นต้น 

2. การวางผังโรงงานอย่างละเอียด เป็นการก าหนดรายละเอียดในแต่ละ
แผนกว่าในแผนกนี้จะติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือตรงไหน มุมไหนทางเดินภายในแผนก จะก าหนด
อย่างไร สรุปแล้วการวางผังโรงงานอย่างละเอียดก็คือการมองไปในรายละเอียดของแต่ละแผนกนั่นเอง 

3. การติดตั้งเครื่องจักรเป็นขั้นน าการวางผังโงงานอย่างละเอียดมาสู่การ
ปฏิบัติ คือการติดตั้งเครื่องจักรตามที่วางผังไว้แล้วให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
 

2. ขั้นตอนในการวางผังโรงงานแบบท่ีเป็นระบบ 
ขั้นตอนในการวางผังโรงงานแบบที่เป็นระบบ หมายถึง การวางผังโรงงานที่เป็น

ระบบมีประสิทธิภาพนั้น ผู้ที่ท าการวางผังโรงงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการวางผังโรงงาน 
โดยมีวิธีที่ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. การเก็บรวมรวมข้อมูล  เป็นข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการประกอบการ
วางแผน 

1.1 จ านวนลักษณะของแรงงาน และเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการผลิต 

1.2 ขนาดของก าลังการผลิตที่ทางโรงงานต้องการ 
1.3 ความต้องการลักษณะของพ้ืนที่ใช้สอย ใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบ

สินค้าคงเหลือและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปต่าง ๆ 
1.4 ขนาดและลักษณะของทางเดิน เส้นทางไหลหรือเคลื่อนย้ายวัสดุไป

ตามจุดบริเวณต่าง ๆ ในระหว่างท าการผลิต 
1.5 ทราบถึงลักษณะขนาดของความกว้าง ความยาว ของโรงงานมีพ้ืนที่

ใช้สอยที่ใช้ในการตั้งโรงงานดังกล่าว 
1.6 ลักษณะอุปกรณ์พิเศษที่จ าเป็นจะต้องวางในโรงงาน 

2. การวางแผนผังกระบวนการผลิต เป็นการวางผังโรงงานอย่างละเอียด ผู้
วางแผนจะต้องก าหนดบริเวณส าหรับติดตั้งเครื่องจักร บริเวณส านักงาน บริเวณผลิต บริเวณห้องเครื่องมือ 
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บริเวณเก็บพัสดุ และบริเวณอ่ืน ๆ เป็นส่วนประกอบ โดยต่อไปจะก าหนดรายละเอียดว่าแต่ละแผนกจะ
ติดตั้งเครื่องจักรตรงไหน ทางเดินภายในแผนกจะผ่านตรงไหน มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด โดยมีการ
ใช้เทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนได้ดังนี้ 

2.1 วิธีการวาดรูป (Drawing) คือผู้วางผังจะต้องเตรียมผังวาดตาม
มาตราส่วน ก าหนดว่าจะวางเครื่องจักรตรงไหน บริเวณใด เมื่อได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะน าไปปรึกษากับ
ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งอาจร่างผังโรงงานใหม่อีกครั้ง โดยช่วยให้การวาง
ผังโรงงานออกมาในรูปแบบที่สมบูรณ์ และเหมาะสมที่สุด เป็นที่นิยมเหมาะส าหรับโรงงานที่จะน าไปใช้ใน
การวางผังกระบวนการผลิตที่จ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่มีจ านวนมาก บริเวณผลิตจะมีพ้ื นที่กว้างขวาง
เพียงพอ 

2.2 วิธีการสร้างแผ่นภาพจ าลอง (Templates) คือจะใช้กระดาษแข็งตัด
ให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ซึ่งจะใช้กระดาษสีคละกัน ตัดเป็นรูปร่างเครื่องจักรแบบต่าง ๆ แล้วน าไปวางบน
แผ่นกระดาษแข็งที่จัดไว้เป็นพ้ืนโรงงาน โดยมีการย่อมาตราส่วนก าหนดไว้ให้เล็กลง เพ่ือความสะดวกใน
การวัดระยะต่าง ๆ 

2.3 วิธีการสร้างหุ่นจ าลอง (Models) การวางผังโรงงานอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันมาก เพราะสะดวกในการเคลื่อนย้ายหุ่นจ าลองเครื่องจักร เมื่อต้องการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผังโรงงานใหม่ หุ่นจ าลองท าจากไม้ซึ่งจะทาสีที่แตกต่างกัน โดยขนาดจะลดลงไปตามขนาด
มาตราส่วน แล้วน าไปวางลงบนแผ่นพื้นรูปโรงงาน ตามขนาดสัดส่วนที่ได้วางต าแหน่งเอาไว้ 

 

 
รูปที่ 2.24 แผ่นภาพแบบจ าลองธุรกิจ (Business Model Canvas) 

(ที่มา : http://www.thailandindustry.com, 2559) 
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รูปที่ 2.25 วิธีการสร้างหุ่นจ าลอง 

(ที่มา : http://www.thailandindustry.com, 2559) 
 

3. การจัดท าแผนภูมิการไหลกระบวนการผลิต (Process Flow Chart) เป็น
การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยมีการก าหนดสัญลักษณ์แทนกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ เพ่ือท าให้เข้าใจ
กระบวนการผลิตได้ง่ายขึ้น ซึ่งสมาคมวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Society 
of Mechanical Engineer: ASME) เป็นผู้ก าหนดสัญลักษณ์ข้ึนมามี 6 ชนิด คือ 

3.1  การด าเนินงาน (Operation) เป็นการเปลี่ยนแปลงแปรสภาพ
วัตถุดิบ การถอดประกอบวัสดุ การเตรียมวัสดุ และอ่ืน ๆ ซึ่งนับว่าเป็นการด าเนินการอย่างหนึ่ง 

3.2  การตรวจสอบ (Inspection) เป็นการตรวจสอบนับจ านวน 
พิจารณาถึงคุณสมบัติว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ และจ านวนปริมาณว่าเป็นไปตามก าหนดหรือไม่ 

3.3  การขนส่ง (Transportation) เป็นการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ 
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพ่ือท าให้การผลิตด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

3.4  การรอคอย (Delay) เป็นขั้นตอนที่วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ต้อง
หยุดรอการเสียเวลาในการผลิต หรือเป็นการหยุดชั่วขณะ เพ่ือให้หน่วยผลิตที่อยู่ถัดไปว่างจึงจะส่งเข้าหน่วย
ผลิตได้ หรือรอการขนย้าย 

3.5  การเก็บรักษา เป็นการรักษาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ไว้ใช้ส าหรับ
กระบวนการผลิตและเก็บไว้ส าหรับน าออกไปใช้งาน 

3.6  กิจกรรมผสม (Multiple Operation) หรือการรวมกิจกรรม 
(Combined Activity) คือจะมีกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมรวมกัน ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์วงกลมอยู่ภายในกรอบ
สี่เหลี่ยม วงกลม หมายถึง การด าเนินงาน และสี่เหลี่ยม หมายถึง การตรวจสอบไปพร้อม ๆ กัน ณ บริเวณ
หน่วยผลิตนั้น ๆ 

แผนภูมิการไหล คือแสดงผังบริเวณที่ท างานและต าแหน่งของเครื่องจักรที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยจะก าหนดสเกลหรือไม่ก าหนดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม สามารถแบ่งออกได้ 
2 ชนิดคือ 

1. ผังการไหลของวัสดุ (Material Type) เป็นการแสดงถึง การเคลื่อนที่
ของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต 
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2. ผังการไหลของคน (Man Type) เป็นการแสดงถึงการเคลื่อนที่ของ
คนในการท างาน 
 
สัญลักษณ์ ชื่อ ลักษณะการท างาน 

 
การด าเนินงาน 
(Operation) 

   

 
การตรวจสอบ 
(Inspection) 

   

 
การขนส่ง 

(Transportation) 
   

 
การรอคอย 
(Delay) 

   

 การเก็บรักษา 

   

 

กิจกรรมผสม 
(Multiple 

Operation) 
 

รูปที่ 2.26 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภูมิกระบวนการผลิต 
(ที่มา : http://www.thailandindustry.com, 2559) 

 
2.3.4.8 ปัจจัยท่ีใช้พิจารณาในการวางผังโรงงาน 
1. ความต้องการส าหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องการเครื่องจักรในการผลิตส าหรับวัตถุประสงค์ก็

แตกต่างไปในการผลิตแต่ละชนิด ซึ่งการวางแผนที่ควรจะให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
การใช้เครื่องจักรต่าง ๆ ควรมีการวางแผนไว้ส าหรับการใช้เครื่องจักร โดยทั่ว ๆ ไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็
อาจจะเปลี่ยนได้โดยง่าย 

2. การเสี่ยงภัยของความล้าสมัยของเครื่องจักรโดยในปัจจุบันมีความล้าสมัยเร็ว เพราะ
โรงงานผลิตได้พยายามปรับปรุงและผลิตรูปแบบใหม่ ๆ มันจึงเป็นเรื่องเสี่ยงภัย และไม่ฉลาดเลยในการจะ
ลงทุนซื้อเครื่องจักรที่ใกล้จะล้าสมัยมาติดตั้งใช้ในโรงงาน 
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3. คุณภาพของผลผลิต เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงในเรื่องการวางแผนผังโรงงาน เพราะ
วัตถุประสงค์ของการผลิต คือต้องการให้สินค้ามีคุณภาพสูงดังนั้นในบางครั้งคุณภาพของสินค้าอาจจะลดลง 
เพราะแบบการติดตั้งเครื่องจักรไม่ถูกต้องจึงท าให้คุณภาพของสินค้าอาจลดลง ด้วยสาเหตุจากการใช้
เครื่องจักรล้าสมัยจึงท าให้สินค้านั้นล้าสมัยไปด้วย ดังนั้นจึงควรใช้เครื่องจักรใหม่ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของ
สินค้าให้ใหม่ตามไปด้วย ซึ่งเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตไปในตัว 

4. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา เครื่องจักรมักจะเสียค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาน้อยและถ้า
หากติดตั้งเครื่องจักร เพ่ือที่จะใช้ผลิตต่อเนื่องกันได้ ก็นับว่าจะลดต้นทุนในการบ ารุงรักษาให้น้อยลงได้ 

  
2.3.4.9 การจัดวางผังโรงงานที่ดี 
1. เครื่องมือการขนถ่ายล าเลียงวัสดุ ควรมีการออกแบบแผนผัง ให้สอดคล้องกับการใช้

เครื่องมือต่าง ๆ ด้วย 
2. พ้ืนที่ว่าง ควรจะต้องมีพ้ืนที่ว่างระหว่างกันระหว่างโต๊ะท างาน เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์

ต่าง ๆ 
3. สภาพแวดล้อมและความสวยงาม ควรจัดมุมมองจากทางหน้าต่าง การประดับด้วย

ต้นไม้ การระบายอากาศท่ีดี ฯลฯ 
4. การสื่อสารหรือการไหลของข้อมูล เป็นการสื่อสารระหว่างกัน และจ าเป็นต่อการ

ด าเนินงาน 
5. ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย หรือส่งวัสดุไปยังหน่วยผลิตต่าง ๆ ควรต้องค านึงถึงระยะ

ทางการเคลื่อนย้าย และเวลาที่ใช้ 
 

2.3.4.10 หลักเกณฑ์ในการวางผังโรงงาน 
การวางผังโรงงานหรือสถานประกอบการต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ใช้

ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้คือ 
1. ความคล่องตัว คือในการเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องมี

ความคล่องตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
2. การประสานงาน คือแต่ละแผนกงานจะต้องมีการประสานที่ดีและสอดคล้องกัน

เพ่ือท าการผลิต สามารถด าเนินการผลิตให้สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
3. การใช้ประโยชน์ของเนื้อที่  คือทุกส่วนของพ้ืนที่ โรงงาน จะต้องใช้ให้เกิด

ประโยชน์มากที่สุด 
4. เข้าถึงง่ายที่สุด หรือหยิบใช้ได้ง่ายสะดวก คืออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง 

ๆ จะต้องมีทางผ่านเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และไม่ควรมีสิ่งกีดขวางทางเดิน 
5. มองเห็นได้ชัดเจน คือบริเวณของโรงงานมีแสงสว่างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

เครื่องจักรควรมีการจัดไว้ให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบเพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
6. การเคลื่อนย้ายน้อย คือควรจะหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

ระหว่างการผลิตโดยไม่จ าเป็นและควรเลือกใช้อุปกรณ์ในการขนถ่ายให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการท างาน 
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7. เคลื่อนย้ายวัสดุทางเดียว คือเส้นทางในกระบวนการผลิตควรที่จะเป็นเส้นทาง
เดียวกันไม่ควรที่จะสวนทางกัน เพราะอาจท าให้เกิดความสับสนเกิดความล่าช้าในการท างานหรืออาจจะ
เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เช่นกัน 

8. ระยะทางสั้นที่สุด คือในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จะต้องมีระยะทาง
ที่สั้นที่สุดเพ่ือท าให้การด าเนินการผลิต เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ซึ่งจะช่วยประหยัด และลดต้นทุน
การผลิต 

9. ความปลอดภัย คือในการท างานจะต้องค านึงความปลอดภัย โดยเป็นเรื่องที่
ส าคัญมากอันดับแรกในการท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงงาน จะต้องมีป้ายแสดง
เตือนภัยต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและควรปลูกฝังจิตส านึกให้กับพนักงานหรือบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ประตูฉุกเฉิน สัญญาณเตือนภัย แสงสว่างเพียงพอ และ อ่ืน ๆ เป็นต้น 

10. สภาพแวดล้อมดี คือสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี คนงานมีความพึง
พอใจในการท างาน การออกแบบผังของโรงงานควรที่จะมีอากาศถ่ายได้สะดวก การถ่ายเทความร้อน การ
ควบคุมเสียง การสั่นสะเทือน ห้องพักผ่อน ห้องพยาบาล และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วย
ให้การปฏิบัติงานของคนงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน 

 
2.3.5 ประโยชน์ของการเลือกใช้เครื่องมือขนย้ายวัสดุในการวางผังโรงงานต่อระบบการผลิต 

1. ท าให้เกิดความสมดุลในกระบวนการผลิต 
2. ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน 
3. ใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ช่วยให้ใช้พ้ืนที่ในโรงงานให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่   
5. ช่วยให้มองเห็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในอนาคต 
6. ลดเวลาในการขนย้ายให้สั้นสุด 
7. ท าให้คนงานมีสุขภาพจิตที่ดี การวางผังโรงงานที่ถูกแบบ จะช่วยท าให้บรรยากาศใน

การท างานดีขึ้น 
8. ช่วยลดสิ่งรบกวนต่าง ๆ จากกระบวนการผลิต  
 

2.3.6 การวางแผนก าลังการผลิต 
2.3.6.1 ก าลังการผลิต (Capacity) 
ก าลังการผลิต (Capacity) คือ ความสามารถสูงสุดของหน่วยผลิตที่สามารถจะผลิต 

รองรับหรือจัดเก็บได้ในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 
1. ก าลังการผลิตตามแผน ( PlanCP ) คือ ความสามารถสูงสุดตามทฤษฏีที่ระบบถูก

ออกแบบไว้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ต้องการต่อหนึ่งหน่วยเวลา 
 

ก าลังการผลิตตามแผน (Planning Capacity Product)   = 
Time

PT                 (2.1) 
 
เมื่อ TP  คือ ความสามารถสูงสุดตามทฤษฏีที่ระบบถูกออกแบบไว้เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ต้องการ 

Time คือ เวลา 
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2. ก าลังการผลิตที่มีประสิทธิผล ( ePerformancCP ) คือ ก าลังการผลิตที่องค์กรคาดหวัง
จะผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้ในระยะเวลาหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นข้อจ ากัดของกระบวนการ 
 

ก าลังการผลิตที่มีประสิทธิผล (Performance Capacity Product)   = 
Time

PC       (2.2) 

 
เมื่อ CP  คือ ก าลังการผลิตที่องค์กรคาดหวังจะผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ  

          ที่เป็นข้อจ ากัดของกระบวนการ 
Time คือ เวลา 

 
2.3.6.2 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของระบบ 
ดัชนีที่ใช้วัดประสิทธิภาพของระบบมีทั้งสิ้น 2 ดัชนี คือ 
 

การใช้ประโยชน์ (Utilization)    = 
Plan

R

CP

P                                    (2.3) 

 

ประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency)   = 
ePerformanc

R

CP

P                             (2.4) 

 
เมื่อ RP  คือ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง 

PlanCP  คือ ก าลังการผลิตตามแผน 

ePerformancCP  คือ ก าลังการผลิตที่มีประสิทธิผล 

 
สิ่งที่ท าให้ก าลังการผลิตของเรามีประสิทธิภาพ มีดังนี ้

1. ความแม่นย าในการพยากรณ์ความต้องการ (Forecast Demand Accurately)  
2. ปรับก าลังการผลิตให้มีความยืดหยุ่น (Flexible Capacity)  
3. เลือกก าลังการผลิตที่เหมาะสมที่สุด (Choose the optimum capacity) 
4. การจัดการอุปสงค ์(Managing Demand)  

4.1 ความต้องการมากกว่าก าลังการผลิต (Demand Exceeds Capacity)  
4.2 ก าลังการผลิตมากกว่าความต้องการ (Capacity Exceeds Demand)  

5. กลยุทธ์การขยายก าลังการผลิต 
 
ตัวอย่างที่ 2.1 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงงานผลิตขนมปังแห่งหนึ่งผลิตขนมปังได้ 148,000 ชิ้น โดยโรงงาน
แห่งนี้ได้ก าหนดก าลังการผลิตที่มีประสิทธิผลไว้ที่ 175,000 ชิ้น ถ้าโรงงานแห่งนี้เปิดท างาน 7 วันต่อ
สัปดาห์ วันละ 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง สายการผลิตสามารถผลิตขนมปังได้  1,200 ชิ้นต่อชั่วโมง จง
ค านวณหา  

1. ก าลังการผลิตตามแผน  
2. การใช้ประโยชน์ (Utilization)  
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3. ประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency)  
4. ถ้าโรงงานแห่งนี้ต้องการประสิทธิภาพการผลิต  75% บริษัทแห่งนี้จะมีผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

เท่าใด 

วิธีท า โจทย์ก าหนดให้ 
1. ผลิตขนมปังได้ เท่ากับ 148,000 ชิ้น คือขนมปังท่ีผลิตได้จริง ( RP  = 148,000) 
2. ก าลังการผลิตที่มีประสิทธิผล เท่ากับ 175,000 ชิ้น ( ePerformancCP  =175,000) 

3. เวลาท างาน 7 วันต่อสัปดาห์ วันละ 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง เท่ากับ 7 x 3 x 8 = 168 ชั่วโมง 
(Time = 168) 

4. สายการผลิตสามารถผลิตขนมปังได้ เท่ากับ 1,200 ชิ้นต่อชั่วโมง 
 
1. ก าลังการผลิตตามแผน 

ก าลังการผลิตตามแผน ( PlanCP ) = ความสามารถการผลิตขนมปังได้ x เวลา  
= 1,200 x 168 
= 201,600  

PlanCP  = 201,600 ชิ้น                                                ตอบ 
 

2. การใช้ประโยชน์ (Utilization) 

การใช้ประโยชน์ (Utilization)    = 
Plan

R

CP

P   

= 
600,201

000,148  

       = 0.7341                                 ตอบ 
 
3. ประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency) 

ประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency)   = 
ePerformanc

R

CP

P                               

= 
000,175

000,148  

       = 0.8457                                   ตอบ 
 
4. ถ้าโรงงานแห่งนี้ต้องการประสิทธิภาพการผลิต 75% บริษัทแห่งนี้จะมีผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงเท่าใด 

ประสิทธิภาพการผลิต (%)   = 
ePerformanc

R

CP

P x 100                              

75 = 
000,175
RP x 100 

100

75  = 
000,175
RP  

     RP  = 
100

75 x 175,000 

   ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง ( RP ) = 131,250 ชิ้น                                    ตอบ 
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ขยายก าลังการผลติก่อนท่ีจะมคีวามต้องการของลูกค้า

จะเกิดขึ้น 
รักษาก าลังการผลติให้น้อยกว่าความต้องการของลูกค้า
เสมอ รอความต้องการเพิม่ขึ้นอย่างแน่นอนจึงเพ่ิมก าลัง

การผลิต 

รูปที่ 2.27 กลยุทธ์การขยายก าลังการผลิต 
(ที่มา : http://www.thailandindustry.com, ออนไลน์) 

 
2.3.6.3 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even Analysis) 
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนส าหรับการวางแผนก าลังการผลิต เป็นการค านวณหาจ านวนหน่วย

ในการผลิตที่ท าให้ “ต้นทุนรวม เท่ากับ รายได้รวม” สมการที่ใช้ในการค านวณจุดคุ้มทุน มีดังนี ้
1. จุดคุ้มทุน (จ านวนชิ้น) 

 

จุดคุม้ทุน   = 
VC

S

CS

C


                                  (2.5) 

 
2. จุดคุ้มทุน (จ านวนเงิน) 

จุดคุม้ทุน   = 










C

V

S

S

C

C

1

                                  (2.6) 

เมื่อ SC  คือ ต้นทุนคงท่ี 

CS  คือ ราคาขายต่อหน่วย 

VC  คือ ต้นทุนแปรผัน 
 

ตัวอย่างที่ 2.2  โรงงานผลิตกระดาษแห่งหนึ่งมีต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ในการผลิตเท่ากับ $10,000 
ต้นทุนแรงงาน $1.5 ต่อหน่วย และต้นทุนวัตถุดิบ $0.75 ต่อหน่วย โรงงานผลิตกระดาษแห่งนี้ตั้งราคาขาย
กระดาษ $4.00 ต่อรีม จงหาจุดคุ้มทุนให้แก่โรงงานผลิตกระดาษแห่งนี้ 
  
วิธีท า โจทย์ก าหนดให้ 

1. ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) ในการผลิตเท่ากับ $10,000 ( SC =10,000) 
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2. ต้นทุนแรงงาน $1.5 ต่อหน่วย 
3. ต้นทุนวัตถุดิบ $0.75 ต่อหน่วย 
4. ราคาขายกระดาษ $4.00 ต่อรีม ( CS =4.00) 

 
 จะได้ว่า ต้นทุนแปรผัน = ต้นทุนแรงงาน + ต้นทุนวัตถุดิบ = $1.5 + $0.75 = $2.25 ( VC =2.25) 
 

จุดคุ้มทุน  (จ านวนชิ้น) = 
VC

S

CS

C


        

= 
25.200.4

000,10


 

= 
75.1

000,10  

จุดคุ้มทุน  (จ านวนชิ้น) = 5,714.29 รีม                                       ตอบ 

 

จุดคุ้มทุน  (จ านวนเงิน) = 










C

V

S

S

C

C

1

        

= 




 

00.4

25.2
1

000,10  

= 
4375.0

000,10  

จุดคุ้มทุน  (จ านวนเงิน) = $22,857.14                                       ตอบ 
 

2.4 การออกแบบระบบเคร่ืองมือขนถ่ายวัสดุ 
2.4.1 การขนถ่ายวัสดุ  
การขนถ่ายวัสดุเป็นกรรมการวิธีที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุในกระบวนการผลิต  นับตั้งแต่เป็น

วัตถุดิบจนเป็นสินค้า 
- การขนถ่ายวัสดุเกิดขึ้นในการผลิตหนึ่ง จ านวน 50 - 70% ของกระบวนการทั้งหมด (20 

- 35% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์) 
- การขนถ่ายไม่ท าให้มูลค่าสูงขึ้น แต่จะท าให้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตสูงขึ้น 
 

2.4.2 วัตถุประสงค์หลักของการขนถ่าย  
วัตถุประสงค์หลักของการขนถ่าย มีดังนี ้

- เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
- เพ่ิมก าลังการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อชั่วโมง เพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องจักร 
- ท าให้สภาพการท างานดีขึ้น ปลอดภัย ลดความเหนื่อยล้า 
- ลดปริมาณของเสีย วัสดุเสียหายน้อย 
- เพ่ิมประโยชน์ของการใช้พ้ืนที่และอุปกรณ์ ใช้พ้ืนที่และอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ลดการหยุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
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- การรับ-จ่ายวัสดุได้ตามต้องการ ถูกต้อง ทั้งจ านวนและเวลา 
- ลดค่าใช้จ่าย 
 

2.4.3 สมการการขนถ่ายวัสดุ  
สมการการขนถ่ายวัสดุเป็นสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาและแก้ปัญหาการขนถ่ายวัสดุ ซึ่งจะมีค าถาม 6 

ค าถามในการขนถ่ายวัสดุ ดังนี้ 
1. ขนถ่ายวัสดุท าไม? 
2. ขนถ่ายวัสดุอะไร? 
3. ขนจากไหนไปไหน? 
4. ขนถ่ายเมื่อไร? 
5. ขนถ่ายอย่างไร? 
6. ขนถ่ายโดยใคร? 

 
สมการการขนถ่ายวัสดุ 

 
อะไร + ที่ไหน + เมื่อไร = อย่างไร + ใคร                           (2.7) 

นั่นคือ 
 วัสดุ + การเคลื่อนที ่= วิธีการ                           (2.8) 

 
ตัวอย่างที่ 2.3 จงเขียนสมการการขนถ่ายวัสดุของต้องการขนถ่ายเมล็ดธัญพืชไปเก็บรักษาในไซโล 
วิธีท า สมการการขนถ่ายวัสดุ เช่น ต้องการขนถ่ายเมล็ดธัญพืชไปเก็บรักษาในไซโล 

อะไร   = วัสดุ   คือ เมล็ดธัญพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด 
ที่ไหน + เมื่อไร  = การเคลื่อนที ่ คือ ขนจากรถบรรทุกไปยังไซโลทุกวัน เช้าและบ่าย 
อย่างไร + ใคร  = วิธีการ  คือ อุปกรณ์ล าเลียงในแนวราบและแนวดิ่งใช้คนควบคุมระบบ 

2 คน 
 
2.4.4 หลักการทั่วไปของการขนถ่ายวัสดุ 

- ต้องวางแผนกิจกรรมส าหรับการขนถ่ายทุกอย่างให้สัมพันธ์กัน 
- ลด รวม หรือก าจัดการเคลื่อนที่และอุปกรณ์ท่ีไม่จ าเป็น 
- ปล่อยให้วัสดุเคลื่อนที่ด้วยน้ าหนักของตัวเองมากท่ีสุด 
- เพ่ิมปริมาณ ขนาด น้ าหนักของภาระให้มากที่สุด 
- ใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
- ใช้ที่ว่างของอาคารให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 
 

2.4.5 สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการขนถ่ายวัสดุ 
- สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุ 
- สภาพพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม 
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- กระบวนการผลิต 
- ลักษณะการขนถ่าย 
- คุณสมบัติของอุปกรณ์ขนถ่าย 
 

2.4.6 รูปแบบของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง 
รูปแบบของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง สามารถจ าแนกได้หลายแบบ ดังนี้ 

1. หลักการถ่ายทอดก าลังของแรงขับไปยังวัสดุ 
- ขับด้วยกลไก 
- แรงโน้มถ่วงหรือน้ าหนักของวัสดุเอง 
- ขับแบบไฮดรอลิกและนิวแมติกส์ 

2. ชนิดของแรงขับ 
- มีชุดลาก/ดึง คือ วัสดุเคลื่อนที่ไปพร้อมกับชุดลาก 
- ไม่มีชุดลาก/ดึง คือ วัสดุเคลื่อนที่ไปโดยอาศัยการหมุนหรือสั่นของกลไกของ

อุปกรณ์ขนถ่าย 
3. ชนิดของวัสดุ 

- อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล 
- อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุชิ้น 

4. ทิศทางและเส้นทางของวัสดุ 
- แนวดิ่ง 
- แนวราบ 
- ผสมกัน 

5. ลักษณะของชุดขนถ่ายวัสดุ 
- สายพานต่อเนื่อง แผ่นเรียบ 
- กระพ้อ กระบะ 
- รางเปิด รางปิด 
- ขนถ่ายด้วยน้ า ลม 

6. การประยุกต์ใช้งาน 
- อยู่กับที่ 
- เคลื่อนย้ายได้ 

 
2.4.7 การเลือกอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 

1. การเลือกในสภาพแวดล้อมทั่วไป 
- ตอบสนองความซับซ้อนทางวิศวกรรมของงานได้ 
- ควรมีประสิทธิภาพในเทอมของเศรษฐศาสตร์ 

2. แฟกเตอร์ทางวิศวกรรม 
- คุณลักษณะของวัสดุ 
- ความสามารถในการขนถ่ายของอุปกรณ์ 



65 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                     การออกแบบระบบขนถ่ายวสัด ุ
   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

- ทิศทาง ความยาว ค่าต่าง ๆ ของเส้นทางขนถ่าย 
- วิธีการป้อนและถ่ายวัสดุ 
- ความเข้ากันกับกระบวนการผลิต 
- สิ่งแวดล้อมท่ีท างาน 

3. แฟกเตอร์ทางเศรษฐกิจ 
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 
- คนงานประจ าหน่วย 
- ระยะคืนทุน 

4. ทิศทางของการพัฒนา 
- การเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องของวัสดุจากจุดเริ่มต้นไปจุดปลาย 
- เพ่ิมความสามารถในการขนถ่าย 
- พัฒนาเส้นทางในแนวเอียงท่ีชัน เพ่ือเพ่ิมความเร็วในขนถ่าย 
- เพ่ิมความสามารถในการขนถ่ายในสภาพการท างานหนัก 
- การควบคุมอัตโนมัติ 
- ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบ 
- ลดการใช้โลหะ 
- แขนกล 
- สร้างมาตรฐานของอุปกรณ์ขนถ่าย 

 
2.4.8 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 

1. ชนิดของวัสดุ 
- วัสดุชิ้น (Individual Unit) ได้แก่ ลัง ขวด กระสอบข้าวสาร ชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ 

ฯลฯ 
- วัสดุปริมาณมวล (Bulk Material) ได้แก่ เมล็ดธัญพืช แป้งมัน น้ าตาลทราย หิน 

ดิน ฯลฯ 
2. สมบัติทางกายภาพของวัสดุชิ้น 

- ขนาด เล็ก กลาง และใหญ่ 
- น้ าหนัก เบา ปานกลาง และหนัก 
- ความหนาแน่นเนื้อ (solid density) คือ อัตราส่วนระหว่างมวลของเนื้อวัสดุล้วน 

ๆ ต่อปริมาตรของวัสดุนั้น 
- รูปร่าง เป็นรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงทั่วไป 
- ลักษณะผิว เรียบ และไม่เรียบ 
3. สมบัติทางกายภาพของวัสดุปริมาณมวล 
- ขนาด ละเอียดมาก ละเอียด เม็ด ก้อน 
- รูปร่าง ทรงกลม และรูปทรงทั่วไป 
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- ความหนาแน่นรวม (bulk density) คือ อัตราส่วนระหว่างมวลของวัสดุปริมาณ
มวลต่อปริมาตรรวมของวัสดุนั้น 

- มุมกองพ้ืน มี 2 ประเภท คือ มุมกองพ้ืนขณะหยุดนิ่ง (angle of repose) และ
ขณะเคลื่อนที่ (angle of surcharge) 

- ความคม เรียบ และไม่เรียบ 
- แรงเสียดทาน ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุกับอุปกรณ์ขนถ่าย 
 

2.5 การวิเคราะห์ต้นทุนของการขนถ่ายวัสดุ 
การผลิตสินค้าในระบบอุตสาหกรรม  อาจจะกล่าวได้ว่ามี เพียง 2 หน้าที่หลักใหญ่  ๆ คือ 

กระบวนการ  (processing) มีหน้ าที่ ปรับ เปลี่ ยนรูปร่างทางกายภาพของวัสดุ  และการขนถ่าย
วัสดุ(material handling) มีหน้าที่น าวัสดุเข้า เคลื่อนที่ผ่านหรือออกจากกิจกรรมของกระบวนการ ส่วน
ต้นทุนของกระบวนการ และการขนถ่ายวัสดุขึ้นอยู่กับลักษณะของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท แต่โดยทั่ว ๆ 
ไป ต้นทุนทั้ง 2 ประเภทรวมกันประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิต และต้นทุนการขนถ่ายวัสดุจะ
มีค่าประมาณ ครึ่งหนึ่งของต้นทุนทั้ง 2 ประเภทรวม หรือประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิต 

จะเห็นได้ว่า ต้นทุนการขนถ่ายวัสดุ เป็นส่วนที่ส าคัญของต้นทุนการผลิต ดังนั้นจึงควรได้รับความ
สนใจ เพ่ือที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการด้านการขนถ่ายวัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะไม่มีการแยกบันทึกต้นทุนการขนถ่ายวัสดุ  แต่จะรวมอยู่ในค่าโสหุ้ยการผลิตหรือ
ค่าใช้จ่ายโรงงาน (factory overhead) 

 
2.5.1 ปัญหาการวิเคราะห์ต้นทุนการขนถ่ายวัสดุ 
เหตุผลทั่วไปของการไม่แยกบันทึกต้นทุนการขนถ่ายวัสดุ คือ มีความยุ่งยากและไม่สามารถแยกได้

อย่างละเอียดถูกต้อง แม้ในความเป็นจริงมีความเป็นไปได้และไม่ยุ่งยาก แต่จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือ
มองปัญหาด้านการขนถ่ายวัสดุของผู้ที่เกี่ยวข้องให้แตกต่างจากเดิม ปัญหาการด าเนินการ เพ่ือให้ทราบ
ต้นทุนที่แท้จริงของการขนถ่ายวัสดุ ส่วนหนึ่งมาจากความคิดที่ว่า เป็นการยากที่จะแสดงรายละเอียดของ
งาน เพ่ือที่จะแยกต้นทุนการขนถ่ายวัสดุออกจากต้นทุนทางอ้อมอ่ืน  ๆ ตัวอย่างเหตุผลทั่วไปของ
แนวความคิดเดิม มีดังต่อไปนี้ 

1. ต้นทุนการขนถ่ายวัสดุส่วนมากรวมอยู่ในแรงงานทางอ้อม 
2. มีต้นทุนการขนถ่ายวัสดุจ านวนมากซ่อนอยู่ในแรงงานทางตรง เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่ง

ของการปฏิบัติหน้าที่ และถูกจ าแนกโดยวิธีการศึกษาเวลา และทางบัญชีว่า เป็นแรงงานทางตรง 
3. ยากท่ีจะหาต้นทุนด าเนินงานของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
4. มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการขนถ่ายวัสดุกับกิจกรรมอ่ืน ๆ 
5. ยากท่ีจะระบุต้นทุนการขนถ่ายวัสดุ 
6. ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง 
7. การบันทึกไม่เหมาะสมและสมบูรณ์ 
8. มีหลักการที่แตกต่างกันจ านวนมากว่าอะไร คือ การขนถ่ายวัสดุ 
9. แผนกบัญชีไม่ยินดีที่จะด าเนินการวิเคราะห์ด้านการขนถ่ายวัสดุ 
10. การด าเนินงานทั้งหมดไม่เพียงพอที่จะแยกเป็นหน่วยย่อย 
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11. กิจกรรมการขนถ่ายวัสดุรวมอยู่ในงานอื่น 
12. วิธีการขนถ่ายวัสดุมีความแตกต่างกันทั้งเวลาและเง่ือนไข 
13. ต้นทุนการขนถ่ายวัสดุอาจไม่สัมพันธ์กับตัววัดผลผลิตอ่ืน ๆ 
14. อาจไม่คุ้มค่าในการหาต้นทุนการขนถ่ายวัสดุ 
เมื่อมีความยุ่งยาก โดยธรรมชาติของคนส่วนมากจึงชอบที่จะท าในสิ่งที่ง่ายกว่า ต้นทุนการ

ขนถ่ายวัสดุจึงถูกมองข้าม และไม่ได้รับความสนใจมาเป็นเวลานาน 
 

2.5.2 เหตุผลที่ต้องทราบต้นทุนการขนถ่ายวัสดุที่แท้จริง 
เนื่องจากต้นทุนการขนถ่ายวัสดุเป็นส่วนใหญ่ของการผลิต ดังนั้นการบริหารจัดการที่ดีจะต้องไม่

ละเลยที่จะหาวิธีการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีเหตุผลที่จะต้องด าเนินการเกี่ยวกับต้นทุน
การขนถ่ายวัสดุ คือ 

1. จะท าให้สามารถบันทึกต้นทุนการผลิตได้อย่างละเอียดถูกต้อง 
2. จะท าให้สามารถควบคุมการขนถ่ายวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จะท าให้มีโอกาสในการปรับปรุงต้นทุนและวิธีการ 
4. เป็นข้อมูลส าหรับการเปรียบเทียบในการประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์และค่าใช้จ่าย เมื่อมีข้อเสนอ

ในการปรับปรุงวิธีการ 
5. สามารถตรวจสอบผลด้านต้นทุนของข้อเสนอที่เก่ียวกับการขนถ่ายวัสดุ 
6. ใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนการใช้เงินในการลงทุนระบบอัตโนมัติและระบบที่ใช้กลไกเป็นส่วนใหญ่ 

ด้วยการประเมินต้นทุนจากกิจกรรมที่ทดแทนด้วยการท างานของอุปกรณ์ท่ีเสนอ 
7. เพ่ือช่วยท าให้ต้นทุนการขนถ่ายวัสดุต่ าสุด 
8. ท าให้สามารถสะท้อนการขนถ่ายวัสดุได้ละเอียด และถูกต้องจากต้นทุนการผลิตรวม 
9. เพ่ือป้องกันการผิดเพ้ียนของต้นทุนการขนถ่ายวัสดุที่ประมาณจากค่าใช้จ่ายโรงงาน 
10 เพ่ือการจัดท างบประมาณ 
11. เพ่ือเป็นข้อมูลในการหาประสิทธิภาพของการขนถ่ายวัสดุ 
12. จะท าให้แรงงานทางตรงท างานในส่วนของการผลิตโดยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
13. ใช้เป็นเหตุผลในการเพิ่มบุคลากรหรือติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุเพ่ิมเติม 
14. ช่วยในการหาความต้องการส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านการขนถ่ายวัสดุ 
 
ผู้จัดการโรงงานที่มีแนวความคิดก้าวหน้าจะต้องค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องทราบต้นทุน

การขนถ่ายวัสดุที่ถูกต้องจากการด าเนินงาน เนื่องจากว่า ต้นทุนการขนถ่ายวัสดุเป็นส่วนใหญ่ของต้นทุน
การผลิตจากเหตุผลข้างบน ต้นทุนการขนถ่ายวัสดุจะต้องท าให้ถูกต้องจากท่ีได้ถูกละเลยมาเป็นเวลานาน 

 
2.5.3 ความจ าเป็นที่จะต้องมีวิธีการ 
เนื่องจากขอบเขตของการขนถ่ายวัสดุมีความกว้างขวางมาก เริ่มตั้งแต่ผู้จัดหา (supplier) จนถึง 

ผู้บริโภค (customer) ดังนั้นการขนถ่ายวัสดุจึงมีความสัมพันธ์กับหน้าที่อ่ืน  ๆ ในองค์การจ านวนมาก 
ความสัมพันธ์บางลักษณะสามารถประเมินต้นทุนได้ง่ายและบางลักษณะประเมินได้ยาก จึงจ าเป็นต้องมีการ
วางแผน และมีความพยายามทุก ๆ ขั้นตอนในการวิเคราะห์ เพ่ือให้แน่ใจว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
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แม่นย าเพียงพอ ในหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้จะกล่าวหลักการใหญ่ ๆ ในการวิเคราะห์และรวบรวมต้นทุนการขน
ถ่ายวัสดุ 

 
2.5.4 ขอบเขตของต้นทุนการขนถ่ายวัสดุ 
สิ่งที่ท าให้เกิดความสับสนมากที่สุดในการวิเคราะห์ต้นทุนการขนถ่ายวัสดุ คือ การจ าแนกกิจกรรม

การขนถ่ายวัสดุทั้งหมดออกเป็นกลุ่มกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน จากขอบเขต และกิจกรรมที่จัดเป็นการขนถ่าย
วัสดุทั้งหมดได้ 22 กิจกรรม ดังสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2.3 สามารถจ าแนกเป็นกลุ่มกิจกรรม เพ่ือเป็น
หลักในการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนได้ 4 กิจกรรม แต่ละกลุ่มกิจกรรมจะประกอบด้วยกิจกรรมย่อยต่าง ๆ 
ซึ่งจะได้อธิบายและยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

2.5.4.1 กิจกรรมเฉพาะการขนถ่ายวัสดุ (specialized material handling) 
กิจกรรมเฉพาะการขนถ่ายวัสดุ (specialized material handling) คือ กลุ่มกิจกรรมการ

ขนถ่ายวัสดุโดยตรง สามารถแยกและวัดได้ง่าย กิจกรรมเหล่านี้มักใช้คนงาน หรืออุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุเต็ม
เวลา ในระบบต้นทุนปกติคิดเป็นต้นทุนการขนถ่ายวัสดุแต่จ าแนกเป็นต้นทุนทางอ้อม  ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมต่อไปนี้ 

1. การลงสินค้า (unloading operation) 
2. กิจกรรมการรับของ (receiving activity) 
3. การจัดเก็บ (storage operation) 
4. การจ่ายวัสดุ (material issue) 
5. การกระจายวัสดุเพื่อการผลิต (material distribution to production) 
6. การขนถ่ายวัสดุระหว่างแผนก (intra-department handling) 
7. การข้ึนสินค้า (loading operation) 
8. การขนถ่ายวัสดุระหว่างโรงงาน (intra-plant handling) 

 
2.5.4.2 กิจกรรมการขนถ่ายวัสดุสนับสนุนกิจกรรมอ่ืน (mixed material handling) 
กิจกรรมขนถ่ายวัสดุสนับสนุนกิจกรรมอ่ืน (mixed material handling) เป็นกิจกรรม

การขนถ่ายวัสดุที่อยู่ภายในขอบเขตของกิจกรรมอ่ืน ซึ่งในระบบต้นทุนปกติจะไม่สามารถแยกต้นทุนการขน
ถ่ายวัสดุออกจากต้นทุนของกิจกรรมอ่ืน  ๆ ได้ จึงยากต่อการแยกและวัด กิจกรรมการขนถ่ายวัสดุใน
ประเภทนี้ มักจะเป็นส่วนหนึ่งของงานอ่ืนที่กระท าโดยคนงานที่ท าการผลิต ต้นทุนที่เกิดขึ้นจะจ าแนกเป็น
ต้นทุนทางตรง กิจกรรมการขนถ่ายวัสดุประเภทนี้ ได้แก่ 
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ตารางที่ 2.4 รูปการจ าแนกกิจกรรมตามขอบเขตการขนถ่ายวัสดุเพ่ือการวิเคราะห์ต้นทุนการขนถ่ายวัสดุ 

กิจกรรรมตาม 
ขอบเขตการขนถ่ายวัสดุ 

กิจกรรม
เฉพาะ 

กิจกรรม
สนับสนุน 
กิจกรรม

อ่ืน 

กิจกรรม
บริเวณ 
รอยต่อ
องค์การ 

กิจกรรมการ
กระจาย 
สินค้า 

1. การบรรจุภัณฑ์ที่โรงงานผู้ขาย   X  
2. การหีบห่อที่โรงงานผู้ขาย   X  
3. การข้ึนสินค้าของผู้ขาย    X 
4. การขนส่งไปยังโรงงานผู้ใช้    X 
5. การขนถ่ายภายนอกอาคาร    X 
6. การลงสินค้า X    
7. การตรวจรับสินค้า X    
8. การเก็บวัสดุ X    
9. การจ่ายหรือกระจายวัสดุ X    
10. การขนถ่ายในกระบวนการ  X   
11. การเก็บระหว่างกระบวนการ  X   
12. การขนถ่ายภายในสถานีท างาน  X   
13.การขนถ่ายภายในแผนก  X   
14.การขนถ่ายระหว่างแผนก X    
15.การขนถ่ายภายในโรงงาน X    
16.การบริการและสนับสนุน  X   
17.การบรรจุ    X 
8.การเก็บสินค้าส าเร็จรูป     
19. การหีบห่อ   X  
20.การข้ึนและส่งสินค้า X    
21.การขนส่งจากโรงงาน    X 
22.การขนถ่ายระหว่างโรงงาน X    

ที่มา : อ.ส ารวย เกษตรสกุลชัย ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
1. การขนถ่ายวัสดุในกระบวนการ (in-process handling) โดยคนงานผลิต 
2. การขนถ่ายวัสดุในแผนก (intra-departmental handling) จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด

หนึ่งภายในแผนกโดยคนงานที่คุมเครื่องจักรผลิต 
3. การขนถ่ายวัสดุในสถานีงาน (workplace material handling) เตรียมวัสดุส าหรับ

เครื่องจักร การขนถ่ายวัสดุเข้าเครื่องจักร การขนถ่ายวัสดุในวงจรการผลิต โดยไม่มีการเปลี่ยนคุณสมบัติ
ของวัสดุ และการขนถา่ยวัสดุจากสถานที่ท างานภายในสถานีงาน 
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4. การเก็บรักษาระหว่างกระบวนการ (in-process storage) การขนถ่ายวัสดุไปยังหรือ
จากที่เก็บวัสดุระหว่างผลิตโดยพนักงานผลิต 

5. การบริการและสนับสนุน (service and auxiliary operation) การขนถ่ายวัสดุไปยัง 
หรือจากบริเวณและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ห้องเครื่องมือ ที่เก็บเครื่องมือ ห้องควบคุมการผลิต ที่เก็บ
ของเสีย การซ่อมบ ารุง เป็นต้น และการขนถ่ายวัสดุไป ผ่าน หรือย้อนกลับจากการควบคุมคุณภาพ ซึ่งต้อง
ใช้เวลาของพนักงานควบคุมเครื่องจักร 

 
2.5.4.3 กิจกรรมการขนถ่ายวัสดุบริเวณรอยต่อองค์การ (borderline material 

handling) 
กิจกรรมการขนถ่ายวัสดุบริเวณรอยต่อองค์การ  (borderline material handling) 

กิจกรรมเหล่านี้จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของอุตสาหกรรม และการจ าแนกทางบัญชี จะเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมเหล่านี้ 

1. การบรรจุภัณฑ์ (packaging) และการหีบห่อ (packing) ที่โรงงานผู้ขาย 
2. การบรรจุภัณฑ์ (packaging) และการหีบห่อ (packing) ที่โรงงานผู้ผลิต ซึ่งใน

ระบบบัญชีปกติอาจจ าแนกเป็นแรงงานทางตรง หรือเป็นแรงงานทางอ้อม 
 
2.5.4.4  กิจกรรมการขนถ่ายวัสดุที่ ถูกจ าแนกเป็นต้นทุนการกระจายสินค้า 

(distribution cost) 
กิจกรรมการขนถ่ายวัสดุที่จ าแนกเป็นต้นทุนการกระจายสินค้า (distribution cost) ซึ่ง

โดยปกติมักจะรวมกิจกรรมการบรรจุหีบห่อประกอบด้วย 
1. การข้ึนสินค้าของผู้ขาย 
2. การขนส่งมายังโรงงาน ซึ่งอาจจะด าเนินการโดยผู้ขาย ผู้ใช้หรือ ผู้ประกอบการ

ขนส่งทั่วไป 
3. การขนถ่ายวัสดุภายนอกโรงงานก่อนเข้าอาคารโรงงาน เช่นสนาม ท่าเทียบ เป็น

ต้น 
4. คลังสินค้าส าเร็จรูป 
5. การจัดส่ง เช่น การติดตรา การรวบรวมสินค้า เป็นต้น 
6. การขนส่งจากโรงงานโดยรถบรรทุกของลูกค้า ของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ

ขนส่งทั่วไป 
 
2.5.4.5 ผลจากการวิเคราะห์อย่างละเอียด 
ที่กล่าวมายังไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา แต่กล่าวถึงความส าคัญของการหาต้นทุนการขนถ่าย

วัสดุที่ถูกต้อง โดยชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่มีการขนถ่ายวัสดุเข้าไปเกี่ยวข้อง ที่ฝ่ายบริหารจะต้องตัดสินใจว่าจะ
พิจารณาต้นทุนการขนถ่ายวัสดุทั้งหมดหรือไม่ และมีความเป็นไปได้ในการหาต้นทุนการขนถ่ายวัสดุโดย
ละเอียด โดยพิจารณาขอบเขตของกิจกรรมการขนถ่ายวัสดุอย่างระมัดระวัง 

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า ต้นทุนการขนถ่ายวัสดุจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายโรงงาน  และ
บางส่วนซ่อนเร้นอยู่ในแรงงานทางตรง ซึ่งวิศวกรด้านการขนถ่ายวัสดุจะต้องช่วยฝ่ายบริหารในการหา
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ต้นทุนการขนถ่ายวัสดุที่ถูกต้อง โดยการจ าแนกและวัดอย่างยุติธรรม  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ การเก็บ การบันทึก และการวิเคราะห์กิจกรรมจะต้องกระท าอย่าง
ระมัดระวังมากกว่าที่เคยปฏิบัติมา โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย เช่น การสุ่มงาน (work sampling) ข้อมูล
มาตรฐานและสถิติ ซึ่งจ าเป็นอาจจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผลจากการวิเคราะห์
ต้นทุนการขนถ่ายวัสดุอย่างละเอียด เป็นผลท าให้พบกิจกรรมการขนถ่ายวัสดุมากข้ึน วิธีการหนึ่งที่จะท าให้
สะท้อนถึงต้นทุนการขนถ่ายวัสดุได้ถูกต้อง คือ การมอบหมายให้บุคคลกรท าหน้าที่เฉพาะงานขนถ่ายวัสดุ
แทนพนักงานผลิต 

 

2.6 การจัดการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือล าเลียง 
2.6.1 การพัฒนาระบบซ่อมบ ารุง 
ยุคแรกโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องการพัฒนาระบบบ ารุงรักษาจะใช้

วิธีการใช้งานเครื่องมือล าเลียงและอุปกรณ์ล าเลียงจนเสียหาย แล้วจึงซ่อมบ ารุง (Break down: BM) ซ่ึงท า
ให้มีค่าใช้จ่ายสูง สูญเสียการผลิต คาดการณ์วางแผนล่วงหน้าไม่ได้ว่าจะเสียขัดข้องเมื่อใด ต่อมามีการ
พัฒนายกระดับระบบซ่อมบ ารุง เป็นการซ่อมบ ารุงป้องกันล่วงหน้าก่อนเครื่องจักรจะเสียหายขัดข้องเป็น
ระบบการซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance System : PM) โดยมีการวางแผนว่าจะ
หยุดซ่อม เปลี่ยน ตรวจสอบไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงก าหนดก็หยุดตามแผนที่ก าหนดไว้วิธีนี้ท าให้การเสียหาย 
ขัดข้อง ฉุกเฉินลดลง แต่ยังมีค่าใช้จ่าย ค่าแรง ค่าวัสดุ อะไหล่ต่าง ๆ สูงเพราะค่าวัสดุและอะไหล่บาง
ชิ้นส่วนยังใช้ต่อไปได้อีก โดยไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนหรือหยุดซ่อมขณะเดียวกันก็ท าให้เกิดการสูญเสียก าลัง
การผลิตเพราะต้องหยุดเพื่อซ่อมบ ารุงตามแผนไปด้วย 

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น ท าให้สามารถประดิษฐ์เครื่องมือวัดเครื่องมือวิเคราะห์
การเสื่อมสภาพของเครื่องจักรได้ ท าให้รู้สถานะเครื่องจักรมีการเสื่อมสภาพหรือขัดข้องมากหรือต้องแก้ไข 
โดยใช้วิธีการตรวจวัดการตรวจวิเคราะห์ท าให้ทราบถึงสาเหตุ ขจัดแก้ไขสาเหตุผิดปกติก่อนการใช้งาน ใน
กระบวนการผลิตป้องกันการผิดพลาด เสียหายขัดข้องตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นการเดินโรงงานที่เรียกว่า Ear 
Failure จะท าให้เครื่องจักรอุปกรณ์มีอายุการใช้งานยาวนาน วิธีการบ ารุงรักษาล่วงหน้าและขจัดสาเหตุ
การขัดข้องก่อนการใช้งานเรียกว่าระบบบ ารุงรักษาเชิงรุก การพัฒนาระบบการซ่อมบ ารุงในปัจจุบัน มุ่งเน้น
เพ่ือทีจ่ะท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา เพ่ือแบ่งเบาภาระงานบางส่วนจากฝ่ายซ่อมโดยการพัฒนา
พนักงานควบคุมและการเดินเครื่องจักรให้สามารถดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ง่าย ๆ ได้ด้วย
ตัวเอง เช่น เติมสารหล่อลื่น ท าความสะอาด ตรวจ-กวดขันด้วยตัวเอง ท าให้เครื่องจักรลดการขัดข้องได ้

 
2.6.2 การบริหารจัดการระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
ปัจจัยของการจัดท าระบบบ ารุงรักษาเชิงป้องกันประกอบด้วย  เครื่องจักร การวางแผนและงาน

บ ารุงรักษา ทั้งนี้จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลและพิจารณาคัดเลือกเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตทั้งหมด แต่
อาจจะไม่จ าเป็นต้องเข้าระบบทั้งหมดบางเครื่องจักรอาจใช้การบ ารุงรักษาแบบเสียหาย แล้วซ่อม (Break 
Down Maintenance: BM) ก็ได้ เทคนิคการเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรและข้อควรระวัง มีดังนี ้

1. ปฏิบัติตามค าแนะน าโดยเฉพาะที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรให้มา 
2. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีถูกต้อง 
3. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 
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2.6.3 การบ ารุงรักษาตามสภาพ 
การบ ารุงรักษาตามสภาพหรือ Predictive Maintenance เป็นวิธีบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักร

อย่างเหมาะสมตามสภาพและเวลา กลยุทธ์การบ ารุงรักษาตามสภาพจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีพ้ืนฐานอยู่ที่
ข้อมูลปัจจุบันและอดีตย้อนหลังเพ่ือที่จะก าหนดความส าคัญในการบ ารุงรักษาให้ดีที่สุดโดยอาศัยสัญญาณ
เตือนจากเครื่องจักร ซ่ึงโดยทั่วไปเครื่องจักรจะให้สัญญาณเตือนก่อนที่เครื่องจักรจะเสียหาย เช่น ความ
ร้อน, เสียง, การสั่นสะเทือน, เศษผงโลหะต่าง ๆ เป็นต้น ถ้าหากเราสามารถตรวจสอบสันญาณเตือนจาก
เครื่องจักรได้เราก็สามารถที่จะก าหนดการบ ารุงรักษาที่จ าเป็นก่อนที่เครื่องจักรจะเกิดความเสียหายได้ท า
ให้เราลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงได้เช่นกัน 

โดยดูตามสภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่ามีการสึกมากน้อยเพียงใดแล้วจึงค่อยตัดสินใจ
เปลี่ยน สิ่งที่ส าคัญของการบ ารุงรักษาแบบตามสภาพคือเราต้องเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับชนิดของ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และต้องก าหนดความถี่ในการตรวจสอบให้เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ การตรวจสภาพรวมของเครื่องจักรจะใช้ระบบตรวจวัดซึ่งท าไว้เพ่ือท าการประเมินหาสภาพ
ปัจจุบันของเครื่องจักรและใช้เพ่ือท าการวางแผนการบ ารุงรักษาเท่าที่จ าเป็น ดังนั้นกลยุทธ์ CBM จึง
จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดรวมทั้งเครื่องมือพิเศษส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือไว้ใช้ส าหรับ
พนักงานบ ารุงรักษาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

 
2.6.4 การบ ารุงรักษาเชิงรุก 
การบ ารุ งรักษ าเชิ งรุก  (Proactive Maintenance) หรือ  Design out Maintenance ห รือ 

Precision Maintenance คือ การแก้ปัญหาที่สาเหตุหลักที่ท าให้เครื่องจักรเสียหาย โดยท าการแก้ไข
ปัญหาล่วงหน้าเพ่ือลดโอกาสการช ารุดเสียหายของเครื่องจักรซึ่งจะท าให้เครื่องจักรมีอายุยาวนานขึ้นเมื่อ
ถูกน าไปใช้งาน อีกทั้งการบ ารุงรักษาที่กล่าวมาข้างต้นทั้ง 3 วิธี ไม่สามารถท าให้อายุการใช้งานของ
เครื่องจักรเพ่ิมขึ้นเพียงแต่หามาตรการมาใช้เพ่ือให้เครื่องจักรใช้งานได้นานที่สุด ตามที่ผู้ผลิตได้ออกแบบไว้ 
ข้อดีของการบ ารุงรักษาแบบเชิงรุก คือ อายุการใช้งานของเครื่องจักรจะเพ่ิมขึ้น, ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บ ารุง ลดการเสียหายของเครื่องจักร แต่เราต้องเสียก าลังคนในการรวบรวมข้อมูลและท าการแก้ไข ส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้ผลิตที่เก็บข้อมูลจากลูกค้าและท าการปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์ เช่น เมาส์ที่เราใช้กับคอมพิวเตอร์
แต่ก่อนจะเสียหายที่ลูกกลิ้งบ่อยมาก ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาไปใช้เป็นแบบใช้แสง (Optical) ซ่ึงอายุการ
ใช้งานนานขึ้นและไม่ต้องเสียเวลามาท าความสะอาดที่ลูกกลิ้งอีก เป็นต้น ปัจจัยที่เราต้องน ามาพิจารณาใน
การตัดสินใจการเลือกกลยุทธ์การบ ารุงรักษา คือ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเมื่อเครื่องจักรหยุดท างาน
ไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ทันเวลา ซึ่งระยะเวลาที่สูญเสียไปในการซ่อมแซมและรอคอย
ชิ้นส่วนที่จะใช้นั้นจะท าให้เกิดความเสียหายและสูญเสียความไว้วางใจของลูกค้าได้ 
 

2.7 บทสรุป 
 ปัจจุบันวิวัฒนาการอุตสาหกรรมการผลิตได้เจริญรวดเร็วไปอย่างมาก ในโลกของเทคโนโลยีการ

น าระบบขนถ่ายวัสดุมาใช้ในระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ซึ่ง
ผู้ประกอบการและวิศวกรควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือน ามาสนับสนุนกระบวนการ
ผลิตตั้งแต่การน าวัตถุดิบมายังโรงงาน ผ่านกระบวนการผลิต จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ไปยัง
คลังสินค้าหรือลูกค้า ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเคลื่อนที่หรือการขนย้ายทั้งสิ้น โดยจะต้องพิจารณาการขนถ่าย
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วัสดุให้เป็นระบบและพยายามลดปัญหาการขนถ่ายให้หมดไปให้เกิดการขนถ่ายวัสดุไปได้สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การขนถ่ายวัสดุเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและโรงฝึกงาน ซึ่งจะต้องทราบถึง
วัตถุประสงค์ในการใช้อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ กฎทั่วไปของการขนถ่ายวัสดุ การเลือกชนิดอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ
กับตัวแปรในการเลือก อุปกรณ์พ้ืนฐานในโรงงานทั่วไป เป็นปัจจัยที่น ามาใช้ในการพิจารณาหาอุปกรณ์ขน
ถ่ายวัสดุที่เหมาะสมกับวัสดุที่จะท าการขนถ่าย วิธีการเคลื่อนย้ายวัสดุของโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ถึงแม้ว่าการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าคงคลังในระหว่างการผลิต รวมถึงการ
ขนย้ายตัวสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วจะไม่ได้เป็นขั้นตอนการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยตรง แต่การบริหารจัดการ
การเคลื่อนย้ายโดยการจัดระบบการขนถ่ายวัสดุที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่แต่ละโรงงานอุตสาหกรรมต้องหา
วิธีการที่ดีที่สุด เพราะเนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมมีสินค้า พ้ืนที่การผลิต พ้ืนที่เก็บวัสดุ สินค้า หรือ
กระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ฉะนั้นการจัดระบบการขนถ่ายวัสดุจึงแตกต่างกันหรืออาจเหมือนกันได้
ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ว่าเป็นวิธีไหนที่ท าให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถบริหารกิจกรรมการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฉะนั้นธุรกิจควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมการขนถ่ายเนื่องจากการด าเนินการขนถ่ายอย่างไร้
ประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดปัญหาการขนย้ายสินค้าโดยไม่จ าเป็น ปัญหาสินค้าสูญหาย เสียหาย ปัญหา
ความพอใจของลูกค้าลดลง ปัญหาความล่าช้าในการผลิต ปัญหาคนงานและเครื่องจักรถูกปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ 
โดยไม่ได้ท างาน ดังนั้นการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling) เป็นเรื่องของกระบวนการผลิตขององค์กรที่
ต้องให้ความส าคัญและด าเนินการอย่างจริงจัง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยเพ่ือการบริหารในการผลิต
ของโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

2.1 ให้นักศึกษาบรรยายประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในกรขนถ่ายวัสดุ 
2.2 ให้นักศึกษาอธิบายแนวทางที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเครื่องมือเครื่องจักรมาใช้สาหรับการเคลื่อนย้าย
วัสดุ 
2.3 จงบอกความหมายการวางผังโรงงาน วัตถุประสงค์ของการวางผังการขนถ่ายวัสดุ วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการผลิตและประโยชน์จากการวางผังโรงงาน 
2.4 จงอธิบายประเภทของการวางผังโรงงานและเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของแต่ละประเภท 
2.5 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงงานผลิตขนมปังแห่งหนึ่งผลิตขนมปังได้ 24,000 ชิ้น โดยโรงงานแห่งนี้ได้ก าหนด
ก าลังการผลิตที่มีประสิทธิผลไว้ที่ 30,000 ชิ้น ถ้าโรงงานแห่งนี้เปิดท างาน 7 วันต่อสัปดาห์ วันละ 3 กะ กะ
ละ 8 ชั่วโมง สายการผลิตสามารถผลิตขนมปังได้ 500 ชิ้นต่อชั่วโมง จงค านวณหา  

1. ก าลังการผลิตตามแผน    
2. การใช้ประโยชน์ (Utilization)  
3. ประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency)  
4. ถ้าโรงงานแห่งนี้ต้องการประสิทธิภาพการผลิต 75% จะมีผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงเท่าใด 

2.6 โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งผลิตได้ 124,000 ชิ้น โดยโรงงานแห่งนี้ได้ก าหนดก าลังการ
ผลิตที่มีประสิทธิผลไว้ที่ 150,000 ชิ้น ถ้าโรงงานแห่งนี้เปิดท างาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันละ 2 กะ กะละ 12 
ชั่วโมง สายการผลิตสามารถผลิตขนมปังได้ 1,000 ชิ้นต่อชั่วโมง จงค านวณหา  

1. ก าลังการผลิตตามแผน    
2. การใช้ประโยชน์ (Utilization)  
3. ประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency)  
4. ถ้าโรงงานแห่งนี้ต้องการประสิทธิภาพการผลิต 90% จะมีผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงเท่าใด 

2.7 โรงงานผลิตเพลาขับรถยนต์แห่งหนึ่ง มีก าลังการผลิตตามแผน 50,000 ชิ้น โดยโรงงานผลิตเพลาขับ
รถยนต์ได้ 125,000 ชิ้น โดยโรงงานแห่งนี้ได้ก าหนดก าลังการผลิตที่มีประสิทธิผลไว้ที่ 150,000 ชิ้น ถ้า
โรงงานแห่งนี้เปิดท างาน 5 วันต่อสัปดาห์ วันละ 1 กะ กะละ 8 ชั่วโมง สายการผลิตสามารถผลิตขนมปังได้ 
1,000 ชิ้นต่อชั่วโมง จงค านวณหา  

1. ความสามารถการผลิตเพลาขับรถยนต์ได้   
2. การใช้ประโยชน์ (Utilization)  
3. ประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency)  
4. ถ้าโรงงานแห่งนี้ต้องการประสิทธิภาพการผลิต 80% จะมีผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงเท่าใด 

2.8 โรงงานผลิตตลับลูกปืนแห่งหนึ่งมีต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ในการผลิตเท่ากับ 50,000 บาท ต้นทุน
แรงงาน 30 บาทต่อหน่วย และต้นทุนวัตถุดิบ 3 บาทต่อหน่วย โรงงานผลิตตลับลูกปืนแห่งนี้ตั้งราคาขาย
กระดาษ 120 บาทต่อตลับ จงหาจุดคุ้มทุนให้แก่โรงงานผลิตตลับลูกปืนแห่งนี้ 
2.9 จงอธิบายการวิเคราะห์ต้นทุนการขนถ่ายวัสดุทีเ่ป็นส่วนที่ส าคัญของต้นทุนการผลิต 
2.10 จงบรรยายวิธีการการจัดการบ ารุงรักษาเครื่องมือล าเลียง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 
ระบบต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 4 ชั่วโมง 

 
หัวข้อเนื้อหา 

3.1 การแบ่งประเภทชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
3.2 การจัดวางชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
3.3 แนวทางการเลือกชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
3.4 ประสิทธิภาพในการขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
3.5 มอเตอร์ไฟฟ้าขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
3.6 เครื่องยนต์ขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
3.7 ระบบไฮดรอลิคขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
3.8 อุปกรณ์ลดความเร็ว 
3.9 โซ่ขับ สายพานรูปตัววีและเฟือง 
3.10 ชุดขับไฟฟ้าปรับความเร็ว 
3.11 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 ด้านความรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่าย 
2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
3. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเลือกชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
4. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
5. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่าย มอเตอร์ไฟฟ้าขับอุปกรณ์

ขนถ่ายวัสดุ เครื่องยนต์ขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ และระบบไฮดรอลิคขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
6. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบต้นก าลังขับอุปกรณ์ขน

ถ่าย อุปกรณ์ลดความเร็ว โซ่ขับ สายพานรูปตัววีและเฟือง และชุดขับไฟฟ้าปรับความเร็ว 
 ด้านทักษะ 
 1. สามารถออกแบบต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายได้ 
 2. สามารถออกแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายได้ 
 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา และเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบรูปภาพใน Power point 
3. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 



78 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                             ระบบต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายวสัด ุ
   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

4. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 

5. ให้ผู้เรียนออกแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายตามใบงานที่มอบหมาย 
6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 
7. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการขนถ่ายวัสดุ 
2. กระดาน 
3. สื่อบรรยาย Power point   
4. ใบงานที่ 3 การออกแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่าย 
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 
6. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
2. จากการสังเกตการมีส่วนร่วม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท าใบงาน 
5. จากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การประเมินผล 
1. จากการส่งการบ้าน แบบฝึกหัดตามเวลา 
2. การเข้าเรียนครบตามชั่วโมงเรียน 
3. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
4. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 3 
ระบบต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 

 
 

การติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุให้ประสิทธิภาพจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับชุดต้นก าลังขับอุปกรณ์ขน
ถ่ายวัสดุ รวมทั้งกลไกในการลดความเร็ว มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดควบคุม และอุปกรณ์ป้องกัน ชุดต้นก าลังขับจะ
มีต้นทุนตั้งแต่ 10-30% ของต้นทุนทั้งหมด ขึ้นอยู่กับความเร็วและก าลังม้าที่ใช้ในการท างาน ชุดต้นก าลัง
ขับเป็นต้นทุนที่ส าคัญมากและควรมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ  โดยต้องพิจารณาปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพพ้ืนที่ ต าแหน่งที่ติดตั้ง การเดินเครื่อง การบ ารุงรักษาและต้นทุน สภาพพ้ืนที่และการ
ติดตั้งอาจกลายมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจก็ได้ ตัวเลือกการติดตั้งเพลาชุดขับเป็นแบบต่ออนุกรมกัน  
เพลาขนานกัน  เพลาตั้งฉากกันและวิธีการติดตั้งมอเตอร์ เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณา
ร่วมกับสภาพพ้ืนที่ โดยตัวเลือกที่ถูกต้องจะสามารถช่วยลดต้นทุนเริ่มแรกของการติดตั้งชุดต้นก าลังขับได้
และช่วยประหยัดพ้ืนที่ส าหรับระบบเครื่องจักรกลทุกด้าน มักจะมีค าถามว่าอะไรคือทางที่ดีที่สุดที่จะได้มา
ซึ่งความเร็วส าหรับเพลาหลัก (Head-shaft) โดยใช้ชุดขับที่มีอัตราทดเฟืองเกียร์ที่ถูกต้องแม่นย าหรือชุดขับ
เฟืองเกียร์และสายพานรูปตัว V หรือชุดขับเฟืองเกียร์และโซ่และล้อเฟืองโซ่หรือชุดขับเฟืองเกียร์ 2 ชุด 
หรืออาจจะพิจารณาชุดขับด้วยก าลังของไหล (Fluid Power Drive) เพ่ือให้ปรับความเร็วได้ หรือเพ่ือให้
การสตาร์ทนุ่มนวล จุดส าคัญก็คือ ไม่สามารถที่จะเลือกชุดดันก าลังขับให้ดีที่สุดได้ นอกจากจะเป็นเพียง
ตัวเลือกตัวหนึ่ง ส าหรับการใช้งานชุดขับมอเตอร์มาตรฐานที่มีสภาพพ้ืนที่หรือสภาพล้อมรอบผิดธรรมดา 
ชุดขับประเภทหนึ่งอาจจะยังคงดีกว่าประเภทอ่ืนในด้านแง่คิดของต้นทุนเริ่มแรกหรือการบ ารุงรักษาหรือ
คุณลักษณะเฉพาะในการขับภาระ อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุแบบเดียวกันในโรงงานเดียวกันอาจจะต้องการชุด
เฟืองขับแตกต่างกันก็ได้ 

การเลือกมักจะท าได้ยากและควรจะปรึกษาตัวแทนจากผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและการส่งถ่ายก าลัง  
(Power Transmission) ที่ได้มาตรฐาน เพ่ือให้เข้าร่วมในกระบวนการเลือก ค าตอบในการเลือกอาจได้มา
จากประสบการณ์ซึ่งจะตัดสินว่าชุดขับแบบใดที่ดีที่สุดส าหรับงานนั้น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจะท าได้
หลังจากเกิดการวิเคราะห์และทดสอบแล้ว อย่างไรก็ตามในแต่ละกรณีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ
ประเภทของการจัดแนวชุดขับและส่วนประกอบจะเป็นพ้ืนฐานไปสู่การตัดสินใจเลือกชุดต้นก าลั งขับต่อไป 
ชุดขับอุปกรณ์ประกอบชุดต้นก าลังของการขนถ่าย ได้แก่ ชุดลดความเร็ว เฟืองเกียร์-มอเตอร์ สายพานรูป
ตัว V รอก โซ่ ล้อเฟืองโซ่ และชุดเฟืองเกียร์ระหว่างเพลาที่ออกจากมอเตอร์  เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ
เพลาหลักของอุปกรณ์ขนถ่าย ในบทนี้จะกล่าวถึงระบบต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ที่ใช้ในการประกอบขึ้นเป็นระบบขนถ่ายวัสดุ ต่อไป 
 

3.1 การแบ่งประเภทชุดขบัอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
ชุดต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายแบ่งตามเหตุผลได้เป็น 2 ประเภท คือ การแบ่งประเภทความเร็ว

ตายตัวและความเร็วปรับได้ ส่วนประกอบพื้นฐานของชุดขับทั้ง 2 ประเภท จะใช้กันได้ 
1. ชุดต้นก าลังความเร็วคงที่จะรับภาระการเปลี่ยนความเร็วโดยสับเปลี่ยนส่วนประกอบในกรณีที่

ผิดปกติอาจเปลี่ยนมอเตอร์หรือชุดลดความเร็ว โดยส่วนใหญ่จะรวมถึงการเปลี่ยนรอกสายพานรูปตัว V, 
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ล้อเฟืองโซ่ หรือชุดเฟืองเกียร์ในชุดลดความเร็ว ในการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล  มักจะใช้ชุดเฟืองเกียร์
เนื่องจากการเดินเครื่องมักจะสตาร์ทด้วยพื้นฐานเครื่องน าร่องและเลื่อนไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าได้ การแบ่งประเภทชุดขับความเร็วคงที่ ด้วยจ านวนขั้นตอนในการลดความเร็ว จุดส าคัญของชุดขับ
ความเร็วคงท่ี คือ ถูกจ ากัดก าลังม้าโดยขนาดทางกายภาพของล้อสายพาน 

2. ชุดต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายแบบปรับความเร็วได้ จะแยกออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้า
และระบบกลไก ชุดขับปรับความเร็วได้ระบบกลไกมีหลายชนิด ที่ใช้สายพานยาง โซ่หรือล้อสายพานแบบ
เป็นขั้น (Steel Cones)ชุดขับปรับความเร็วได้ระบบไฟฟ้าอาจจะขับมอเตอร์ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงหรือ
กระแสสลับก็ได้หรือขับมอเตอร์ด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ โดยมีคลัชแบบกระแสหมุนวนประกอบอยู่ด้วย อีก
ทั้งยังมีชุดขับ Hydraulic มีการส ารวจโดยผู้ผลิตเป็นจ านวนมาก พวกเขาได้มีการเสนอแนะสิ่งที่เป็นไปได้
บางอย่างที่น่าสนใจ คือ การใช้ปั๊มและมอเตอร์ของไหล (Fluid Motors) ตัวอย่างเช่น มอเตอร์ของไหล
สามารถที่จะส่งถ่ายแรงบิดที่ค่าหนึ่งได้ ดังนั้น ถ้าอุปกรณ์ขนถ่ายเกิดการติดขัด ชุดมอเตอร์ของไหลจะหยุด
กลางคันแต่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ายังคงขับปั๊มให้หมุนไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยก าลังของไหลทั้งหมด โดยการผ่าน
มอเตอร์ของไหล ปั๊มตัวเดียวสามารถที่จะขับมอเตอร์ของไหลได้หลาย ๆ ตัวที่ความเร็วต่าง ๆ กัน 

การแบ่งประเภทชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุบนพ้ืนฐานของชุดต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่าย  มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ชุดขับความเร็วคงที่ 
1.1 ไม่มีการลดความเร็ว 

1.1.1 มอเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับเพลาชุดขับโดยตรง 
1.2 การลดความเร็ว 1 ขั้นตอน 

1.2.1 มอเตอร์สายพานรูปตัว V และรอกเพลาชุดขับ 
1.2.2 มอเตอร์โซ่ และล้อเฟืองโซ่ เพลาชุดขับ 
1.2.3 มอเตอร์ ชุดเฟืองเกียร์ เพลาชุดขับ 
1.2.4 มอเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบลดความเร็ว (Coupling Reducer) และ

อุปกรณ์เชื่อมต่อเพลาชุดขับ (Coupling Drive Shaft) 
1.2.5 เฟืองเกียร์ของมอเตอร์ หรือชุดมอเตอร์ลดความเร็ว (Motorized Reducer) 

และอุปกรณ์เชื่อมต่อเพลาชุดขับ 
1.3 การลดความเร็ว 2 ขั้นตอน 

1.3.1 มอเตอร์และชุดลดความเร็ว (Reducer)  
1. สายพานรูปตัว V และรอก 
2. โซ่และล้อเฟืองโซ่  
3. ชุดเฟืองเกียร์ ระหว่างมอเตอร์กับชุดลดความเร็ว หรือระหว่างชุดลด

ความเร็วกับเพลาชุดขับ 
1.3.2 เฟืองเกียร์ของมอเตอร์ (Gear motor) หรือชุดมอเตอร์ลดความเร็วที่ใช้ 

1. สายพานรูปตัว V และรอก 
2. โซ่และล้อเฟืองโซ่ 
3. ชุดเฟืองเกียร์ระหว่างเพลาด้านออก (Output Shaft) กับเพลาชุดขับ 

1.3.3 การลดความเร็ว 2 ครั้ง 
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1. สายพานรูปตัว V และรอก 
2. โซ่และล้อเฟืองโซ่ 
3. ชุดเฟืองเกียร์ระหว่างมอเตอร์กับเพลาชุดขับ 

1.4 การลดความเร็ว 4 ขั้นตอน 
1.4.1 มอเตอร์และชุดลดความเร็ว (Reducer) ที่มีการลดความเร็ว 2 ครั้งผ่าน 

1. สายพานรูปตัว V และรอก 
2. โซ่และล้อเฟืองโซ่ 
3. ชุดเฟืองเกียร์หลายชุด 

1.4.2 การลดความเร็ว 3 ครั้ง ผ่านชุดเฟืองเกียร์ 
1.5 ล้อสายพานหลักของมอเตอร์ (Motorized Head Pulleys) ส าหรับสายพานล าเลียง 

2. ชุดขับปรับความเร็วได้ 
2.1 เครื่องกล 

2.1.1 สายพานยางที่ใช้กับรอกที่เปลี่ยนระยะพิตได้ 
2.1.2 โซ่ที่ท่ีมีล้อเฟืองโซ่ที่เปลี่ยนระยะพิตได้ 
2.1.3 แหวนต่อชุดขับ (Ring Connected Driver) และล้อสายพานที่ท าเป็นขั้น

ของชุดตาม (Driven Cones) หรือลูกบอล และแผ่น Discs 
2.2 ไฟฟ้า 

2.2.1 มอเตอร์กระแสสลับที่ถูกขับโดยก าลังจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 
(Alternator) 

2.2.2 มอเตอร์กระแสสลับขับ Clutch แบบกระแสหมุนวน (Eddy-Current) 
2.2.3 มอเตอร์กระแสตรงที่ถูกขับโดยชุดมอเตอร์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงที่

เปลี่ยนแปลงค่ากระแสขาออกได้หรือชุดเปลี่ยนแปลงอิเล็คทรอนิกส์ 
2.2.4 มอเตอร์ควบคุมแบบ Solid State (สภาวะต่อเนื่อง) 

3. ชุดขับความเร็วเปลี่ยนแปลงได้หรือชุดขับแบบใช้ของเพลาขับเคลื่อนคงที่  (Hydraulic 
Constant) 

3.1 อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบฉุดลาก (Traction Couplings) 
3.2 ชุดขับแบบ Hydro-static 
3.3 ชุดขับแบบ Hydro-viscous 
3.4 ชุดขับแบบ Hydro-kinetic 
 

3.2 การจัดวางชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
การจัดวางชุดขับอาจเปลี่ยนแปลงจากอุปกรณ์ขนถ่ายตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้มาก  ขึ้นอยู่กับ

ข้อก าหนดที่เจาะจงของระบบ ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.1 เป็นส่วนประกอบลายเส้นแบบต่าง ๆ ซึ่ง
อาจจะใช้อยู่ในระบบขนถ่ายส่วนใหญ่ 
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รูปที่ 3.1 การวางระบบขับอุปกรณ์ขนถ่าย 

(ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535) 
 

ในการติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายเกือบทั้งหมด เครื่องต้นก าลัง (The Prime Mover or Source of 
Power) จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ลักษณะเฉพาะของแรงบิดและความเร็วของมอเตอร์นี้จะถูกวิเคราะห์อย่าง
ละเอียดเหมือนกับที่แสดงไว้ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือให้ได้แรงบิดและความเร็วที่ก าหนดของเพลาขับ
อุปกรณ์ขนถ่าย การควบคุมความเร็วและแรงบิดจะต้องกระท าโดยส่วนของชุดส่งถ่ายก าลัง (Power 
Transmission) ได้แก่ ชุดลดความเร็ว คลัช และอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Couplings) โดยก าลังที่ส่งถ่ายไปยัง
เพลาขับของอุปกรณ์ขนถ่าย จะพิจารณาจากความเร็วตายตัวหรือความเร็วเปลี่ยนแปลงที่แรงบิดคงที่ ชุด
ขับที่ง่ายที่สุดจะใช้อุปกรณ์ให้น้อยที่สุด การจัดวางชุดขับประเภททั่ว ๆ ไป สามารถแสดงได้ดังรูปที ่3.2 ชุด
ขับทุกชนิดที่แสดงไว้สามารถที่จะประกอบเข้ากับการจัดวางไว้ที่ขวามือหรือซ้ายมือก็ได้ ดังนี้ 

a. Gear motor เชื่อมต่อโดยตรงด้วย Flexible Coupling ไปยังเพลาขับเป็นแบบง่าย ๆ  มี
ประสิทธิภาพสูงและประหยัด 

b. Gear motor ร่วมกับโซ่ขับไปยังเพลาขับ เป็นการจัดวางที่ยืดหยุ่น มีราคาถูกและเสถียรภาพ 
c. ชุดลดความเร็วต่อตรงเข้ากับมอเตอร์และเพลาขับแบบอเนกประสงค์ มีเสถียรภาพ โครงสร้างมี

น้ าหนักมากและบ ารุงรักษาง่าย 
d. ชุดลดความเร็วเชื่อมต่อเข้ากับมอเตอร์และชุดขับโซ่ไปยังเพลาขับ ท าให้สถานที่มีความยืดหยุ่น 

และเหมาะส าหรับการขนถ่ายที่ต้องการก าลังสูง ๆ 
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e. ชุดลดความเร็วแบบ Spiral-bevel Helical หรือแบบเฟืองตัวหนอน (Worm-gear) ต่อตรงเข้า
กับมอเตอร์และเพลาขับ ประหยัดพ้ืนที่ การรองรับไม่สลับซับซ้อน ชุดลดความเร็วแบบ Spiral-bevel จะมี
ราคาสูงกว่าชุดลดความเร็วแบบเฟืองตัวหนอน แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 

f. ชุดลดความเร็วแบบ Spiral-bevel Helical หรือชุดลดความเร็วแบบเฟืองตัวหนอนเชื่อมต่อเข้า
กับมอเตอร์และโซ่ขับไปยังเพลาขับ เหมาะส าหรับอัตราทดสูง ๆ ความต้องการก าลังม้าต่ า ชุดขับนี้จะมี
ประสิทธิภาพค่อนข้างต่ าแต่ต้นทุนเริ่มแรกต่ าและยืดหยุ่นได้มากในส่วนของต าแหน่งที่ตั้ง 

g. เพลาขับติดตั้งอยู่กับชุดลดความเร็วด้วยสายพานรูปตัว V ลดความเร็วจากมอเตอร์ ต้นทุน
เริ่มแรกต่ า ยืดหยุ่นในด้านสถานที่ติดตั้ง สามารถปรับความเร็วได้บ้าง ประหยัดพ้ืนที่ และก าลังม้าที่
ต้องการไม่มากเกินไป 

h. ล้อสายพานคู่ จะใช้เมื่อต้องการก าลังมาก ๆ และใช้อุปกรณ์ขับหนัก ๆ อาจจะประหยัดได้โดย
การลดแรงดึงสายพาน 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

รูปที่ 3.2 การจัดวางชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายประเภททั่ว ๆ ไป 
(ที่มา : สันต ์สุขแสนไกรศร , 2535) 

 

3.3 แนวทางการเลือกชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
จุดเริ่มต้นของการเลือกชุดขับ คือ ความเร็วและแรงบิดที่ต้องการ ส าหรับอัตราขนถ่ายที่ก าหนด 

การพิจารณาจะต้องน าการรับภาระแบบกระตุก (Shock) และภาระเกินพิกัด (Over load) มาพิจารณา
ด้วย โดยทั่วไปผู้ผลิตจะระบุคุณลักษณะเฉพาะของการรับภาระส าหรับอุปกรณ์ขนถ่ายแบบต่าง ๆ  และจะ
ให้แฟคเตอร์เพ่ือใช้กับสมรรถนะก าลังม้าที่ก าหนด โดยกล่าวได้ว่าเนื่องจากความเร็วมาตรฐานของมอเตอร์
ค่อนข้างที่จะถูกจ ากัด ดังนั้นการเลือกความเร็วมอเตอร์จะกระท าเป็นล าดับแรก ก าลังม้าจะถูกก าหนดโดย
ก าลังที่ต้องการของเพลาหลักของอุปกรณ์ขนถ่ายและการสูญเสียในการขับ โดยการลดความเร็วระหว่าง
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มอเตอร์กับเพลาหลักของอุปกรณ์ขนถ่ายจะมีผลต่อก าลังม้าที่ใช้อย่างแน่นอน  จะพบปัญหาเกี่ยวกับวิธีการ
ทีจ่ะได้ความเร็วของเพลาหลักของอุปกรณ์ขนถ่ายในขั้นสุดท้าย การเลือกควรใช้มอเตอร์ความเร็วมาตรฐาน 
และการลดความเร็วผ่านอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างกลาง มอเตอร์ความเร็วมาตรฐานที่มีการลดความเร็วผ่านชุด
ลดความเร็วว่าเป็นแบบที่ประหยัดมากที่สุด อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ขนถ่ายอาจมีข้อก าหนดเฉพาะ โดย
พิจารณาจากเส้น Curve แรงบิดในการสตาร์ทในอุดมคติและท่ัวไปส าหรับอุปกรณ์ขนถ่าย สามารถแสดงได้
ดังรูปที่ 3.3 “Break-away Time” จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องการส าหรับมอเตอร์ จะมีแรงบิดเพียงพอที่จะท า
ให้อุปกรณ์ขนถ่ายเริ่มหมุนเดินเครื่องได้ ในขณะที่สตาร์ทอุปกรณ์ขนถ่ายแรงบิดของมอเตอร์ควรจะเพียงพอ
ต่อการเร่งที่อัตราก าหนดโดยการออกแบบระบบ  เส้นทึบ ในรูปที่ 3.3 แสดงให้เห็นแรงบิดที่ต้องการใน
ขณะที่เส้นประจะแสดงให้เห็นผลของความเร็ว 

 
รูปที่ 3.3 เส้นโค้งแรงบิดในการสตาร์ทในอุดมคติส าหรับอุปกรณ์ขนถ่าย 

(ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535) 
 

มอเตอร์จะต้องเหมาะกับสภาพการเดินเครื่องและลักษณะเฉพาะ ซึ่งแรงบิดและความเร็วจะต้อง
เหมาะกับประเภทของอุปกรณ์ขนถ่ายที่จะน าไปใช้ วิศวกรมักจะต้องการความเร็วที่เปลี่ยนแปลงได้และชุด
เปลี่ยนแปลงความเร็วที่มีประสิทธิภาพสูง การสตาร์ทอย่างนิ่มนวลของอุปกรณ์ขนถ่ายมีความส าคัญมาก 
ซึ่งสามารถท าได้โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงบิดไม่ว่าจะเป็นกลไกหรือไฟฟ้าหรือใช้ร่วมกันทั้ง 2 แบบ การ
สตาร์ทอย่างนิ่มนวลจะเป็นข้อพิจารณาที่ส าคัญ เมื่อติดตั้งก าลังม้าให้มากไว้ เผื่อไว้ในการเพ่ิมอัตราขนถ่าย
ในอนาคตหรือการเพ่ิมความยาวอุปกรณ์ขนถ่ายในอนาคต ส าหรับสภาพของการรับภาระที่ส าคัญของ
อุปกรณ์ขนถ่ายที่ก าหนด จะต้องหาน้ าหนักทั้งหมดที่จะถูกท าให้เคลื่อนที่โดยค านวณเช่นเดียวกับน้ าหนัก
บนอุปกรณ์ขนถ่ายแต่ละส่วนตลอดด้านบนและด้านกลับ แรงหน่วงและแรงในการเร่งจะถูกกระจายไปบน
จุดต่าง ๆ ทั่วอุปกรณ์ในสัดส่วนโดยตรงกับน้ าหนักของส่วนประกอบที่เคลื่อนที่ทั้งหมดในแต่ละส่วนของ
อุปกรณ์ขนถ่าย น้ าหนักที่เกิดการเคลื่อนที่จะรวมถึงองค์ประกอบในการน าพาภาระและชิ้นส่วนที่มีการ
หมุน แรงในการเร่งหรือเบรกสามารถที่จะค านวณได้โดยสูตรต่อไปนี้ 
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maF                           (3.1) 
 

mgW                     (3.2) 
 

g

a

mg

ma

W

F
                    (3.3) 

 
 

เมื่อ  W คือ น้ าหนักท่ีจะท าการเร่งหรือหน่วง หน่วย นิวตัน (N) 
g คือ ค่าคงที่แรงโน้มถ่วง หน่วย m/s2 (9.81 m/s2) 
a คือ อัตราเร่งหรืออัตราหน่วงของอุปกรณ์ขนถ่าย หน่วย m/s2 
F คือ แรง หรือแรงดึง หน่วย นิวตัน (N) 
m คือ มวล หน่วย กิโลกรัม (kg) 

 
คุณลักษณะเฉพาะในการสตาร์ทของชุดขับจะต้องเลือกให้สามารถท่ีจะเร่งในสภาพที่ภาระต้องการ

ก าลังสูงสุดส าหรับอุปกรณ์ขนถ่ายที่ต้องการก าลังมาก สภาพเช่นนี้จะท าให้อุปกรณ์ขนถ่ายรับภาระได้อย่าง
เต็มที ่ถ้าต้องการค านวณเวลาที่ต้องการในการเร่ง สมการข้างล่างนี้จะใช้กับสายพานล าเลียงหรือโซ่ล าเลียง  

 

a

S
t

60
                    (3.4) 

 

เมื่อ  t คือ เวลา หน่วย วินาที (s) 
S คือ ความเร็วสุดท้ายของอุปกรณ์ขนถ่าย หน่วย m/min 
a คือ อัตราเร่งเฉลี่ย m/s2 ตามปกติทั่วไปจะเป็นดังนี้ 

a = 0.5 ft/s2 ส าหรับสภาวะที่ดีที่สุด นั่นคือ มอเตอร์แบบ Slip Ring  
      ควบคุมคลัชแบบกระแสหมุนวน (Eddy Current) หรือมอเตอร์แบบ Driven-dum 
a = 1 ft/s2 ส าหรับมอเตอร์และการควบคุมแบบปกต ิ
a = 3 ft/s2 ส าหรับผ่านข้ามเส้นการสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยวน ากระแส (Induction Line) 
a = 1 ft/s2 ตัว Thrustor และ Solenoid Brake ตามขนาดที่ก าหนดไว้ 

 
ตัวอย่างที่ 3.1 จงค านวณหาค่าเวลาที่ต้องการในการเร่งของโซ่ล าเลียงหินจากการระเบิดหินภูเขา ที่ใช้แรง
ดึงโซ่ขนาด 20 kN มีน้ าหนักของหินบรรทุก 20,000 N โซ่ล าเลียงมีความเร็วสุดท้ายของอุปกรณ์ขนถ่าย  
40 m/min  
วิธีท า  จากสมการแรงในการเร่งหรือเบรก  

g

a

W

F
  จะได้ว่า 

W

Fg
a   

 จากโจทย์ แรงดึงโซ่ขนาด 200 N คือ F = 200 N 
    น้ าหนักของหินบรรทุก 20,000 N คือ W = 20,000 N 

  โซ่ล าเลียงมีความเร็วสุดท้ายของอุปกรณ์ขนถ่าย 40 m/min คือ S =40 m/min 
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ดังนั้น เวลาที่ต้องการในการเร่งของโซ่ล าเลียง คือ 6.79 วินาที          ตอบ 
 

3.4 ประสิทธิภาพในการขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
การก าหนดค่าก าลังม้าต่ าสุดที่มอเตอร์หารค่าได้จากการหารก าลังม้าที่เพลาขับด้วยประสิทธิภาพ

รวมของเครื่องลดความเร็ว ประสิทธิภาพรวมหาได้โดยการน าค่าประสิทธิภาพของชุดขับในแต่ละหน่วยมา
คูณเข้าไป ประสิทธิภาพของชุดกลไกลดปรับความเร็วได้ จะระบุไว้ในตารางที่ 3.1 ค่าประสิทธิภาพเหล่านี้ 
จะเป็นค่าส าหรับอุปกรณ์ขับหลาย ๆ ประเภทที่ใช้กับอุปกรณ์ขนถ่ายทางกล 

 
ตารางที่ 3.1 ประสิทธิภาพทางกลของกลไกลดความเร็ว 

ประเภทของกลไกลดความเร็ว 
ประสิทธิภาพทางกล

โดยประมาณ 
สายพานรูปตัววี และลูกรอก 0.94 
โซ่ลูกกลิ้งและล้อเฟืองโซ่ ไม่มีฝาปิด 0.93 
โซ่ลูกกลิ้งและล้อเฟืองโซ่ มีฝาปิด มีน้ ามันหล่อลื่นอยู่ภายใน 0.95 
เกียร-์มอเตอร์หรือชุดลดความเร็วแบบ Helicalหรือ Herring Bone Gear ลด
ความเร็ว 1 ขั้น 

0.95 

เกียร-์มอเตอร์ หรือชุดลดความเร็วแบบ Helical หรือ Herring Bone Gear 
ลดความเร็ว 2 ขั้น 

0.94 

เกียร-์มอเตอร์ หรือชุดลดความเร็วแบบ Helical หรือ Herring Bone Gear 
ลดความเร็ว 3 ขั้น 

0.93 

ชุดลดความเร็วมีเพลาติดตั้งอยู่ (Shaft-mounted) Helical Gear ลด
ความเร็ว 2 ขั้น 

0.94 

ชุดลดความเร็ว เฟืองเกียร์ตัวหนอน (Worm-gear) อัตราทดต่ า (ช่วงต่ าถึง 20 
:1) 

0.90 

ชุดลดความเร็ว เฟืองเกียร์ตัวหนอน อัตราทดปานกลาง (ช่วง 20 : 1 ถึง 60 : 
1) 

0.70 

ชุดลดความเร็ว เฟืองเกียร์ตัวหนอน อัตราทดสูง (ช่วง 60 : 1 ถึง 100 : 1) 0.50 
Cut Spur Gears 0.90 
Cast Spur Gears 0.85 

ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535 
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ตัวอย่างที่ 3.2 จงค านวณหาค่าประสิทธิภาพรวมของชุดขับและขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต้องใช้เป็นต้นก าลัง 
เมื่อชุดขับอุปกรณ์ประกอบด้วยชุดลดความเร็วแบบ Double Helical Gear และโซ่ลูกกลิ้งแบบไม่มีฝาปิด
อยู่บนล้อเฟืองโซ่ (Cut Sprockets) และมีขนาดก าลังม้าต่ าสุดที่เพลาขับคือ 13.92 HP 
วิธีท า การใช้ค่าประสิทธิภาพรวมของชุดขับเป็นผลลัพธ์ของประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ร่วม ถ้าชุดขับ
อุปกรณ์ประกอบด้วย ชุดลดความเร็วแบบ Double Helical Gear และโซ่ลูกกลิ้งแบบไม่มีฝาปิดอยู่บนล้อ
เฟืองโซ่ (Cut Sprockets)  

จากตารางที่ 3.1 จะได้ค่าของประสิทธิภาพชุดลดความเร็วแบบ Double Helical Gear คือ 0.94 
และค่าของประสิทธิภาพโซ่ลูกกลิ้งแบบไม่มีฝาปิดอยู่บนล้อเฟืองโซ่ (Cut Sprockets) คือ 0.93 

สามารถค านวณหาค่าประมาณของประสิทธิภาพรวมได้ คือ (0.94) (0.93) = 0.874  
ถ้าก าลังม้าต่ าสุดที่เพลาขับคือ 13.92 HP  
ดังนั้น ก าลังม้าของมอเตอร์ที่ต้องการจะได้ 13.92/0.874 = 15.9 HP  
ดังนั้นจะต้องใช้มอเตอร์ขนาดมากกว่า 20 HP           ตอบ 

 

3.5 มอเตอร์ไฟฟ้าขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
ส าหรับระบบขนถ่ายจะต้องมีการหาก าลังม้าขั้นพ้ืนฐาน การเลือกมอเตอร์ส าหรับชุดขับจะขึ้นอยู่

กับแฟคเตอร์มากมาย ประกอบด้วยคุณลักษณะเฉพาะของการสตาร์ท ประเภทและแรงเคลื่อนไฟฟ้าของ
แหล่งส่งจ่ายก าลัง สภาวะบรรยากาศและสภาวะล้อมรอบ ความเร็วคงท่ีหรือปรับความเร็วได้ สภาวะการใช้
งานพิเศษ และอุปกรณ์ขนถ่ายต้องการการเบรคแบบพลวัต (Dynamic Braking) โดยอ้างอิงมาตรฐาน 
NEMA ที่ใช้กันอยู่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ที่ใช้ความถ่ีสัญญาณไฟฟ้า 60 Hz ส่วนประเทศท่ีใช้ความถ่ี 50 
Hz รวมทั้งประเทศไทย ความเร็วมาตรฐานของมอเตอร์จะต่ ากว่าปกติ 16.7% ส าหรับมอเตอร์ที่มีจ านวน
ขั้วแม่เหล็กเท่ากัน ประเทศส่วนใหญ่จะตั้งมาตรฐานมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นเอง มาตรฐานมอเตอร์ของ NEMA 
(National Electrical Manufacturers Association) และห้ องปฏิบัติ การทดลองของผู้ รับประกัน 
มาตรฐาน NEMA ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างผู้ผลิต  นัก
ออกแบบ ผู้ใช้และสมาคมวิศวกรรมแห่งชาติอเมริกา มาตรฐานเหล่านี้ให้ค าจ ากัดความของผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการระบบการตั้งชื่อ (Nomenclature) มิติ (Dimension) องค์ประกอบและวิธีการสร้างพิกัดเผื่อ
(Tolerance) อุ ป ก รณ์ ป้ อ งกั น ภั ย คุณ ลั กษ ณ ะ เฉพ าะขอ งก าร เดิ น เค รื่ อ งใช้ งาน  (Operating 
Characteristics) และสมรรถนะ ค่าที่บ่งบอก (Ratings) และอ่ืน ๆ  มาตรฐานส าหรับมอเตอร์ ปกติจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ตามสภาวะแวดล้อม ไฟฟ้าและกลไก 

1. สภาวะแวดล้อม ผู้ผลิตมอเตอร์และส านักงานมาตรฐานได้ตกลงกันเรื่อง สภาวะแวดล้อม
มาตรฐานหรือสภาวะแวดล้อมปกติการใช้งานมอเตอร์  มาตรฐานทั้งหมดได้ออกแบบมาเพ่ือให้เหมาะกับ
การใช้งานภายใต้สภาวะเหล่านั้น โดยสภาวะแวดล้อมมาตรฐาน ดังนี้ 

1.1 อุณหภูมิล้อมรอบระหว่าง 10 oc ถึง 40 oc 
1.2 ความสูงไม่เกิน 3,300 ฟุต (1,005.84 เมตร) ไม่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเล ไม่อยู่ในสภาพ

ความกดดันหรืออยู่ในอวกาศ ซึ่งจะมีผลต่อความดันภายนอก ตามขีดจ ากัดนี้ 
1.3 ต าแหน่งที่ติดตั้งซึ่งท าให้การหมุนเวียนของอากาศระบายความร้อนที่แห้งและสะอาด

เป็นไปอย่างอิสระและไม่ถูกจ ากัดขอบเขต 
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1.4 ต าแหน่งที่ติดตั้ง ภายใต้เงื่อนไข ทางเข้าส าหรับการตรวจสอบอย่างละเอียด การหล่อ
ลื่นและการบ ารุงรักษาเป็นครั้งคราว 

2. เกี่ยวกับไฟฟ้า ได้มีการก าหนดแนวทางและขีดจ ากัด ดังนี้ 
2.1 กระแสในแกนหมุน (Rotor) คงท่ี 
2.2 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ 
2.3 ความถี่เปลี่ยนแปลงได้ 
2.4 อุณหภูมิสูงขึ้นและมีฉนวนหุ้ม 

3. กลไก 
 
การก าหนดมาตรฐานส าหรับเส้นโค้งแรงบิด (Torque Curves) ก าลังม้าและความเร็ว Short-

time Ratings โครงฝาครอบ (Enclosures) โครงร่างแฟคเตอร์การใช้งานและอ่ืน ๆ ดังแสดงได้ในตารางที่ 
3.2 แสดงความเร็วที่สอดคล้องกันส าหรับก าลังม้าต่าง ๆ 

 
ตารางที่ 3.2 ความเร็วและก าลังม้ามาตรฐาน ส าหรับความถี่ 60 Hz 

ระดับแรงม้า (HP) ความเร็วที่สอดคล้องกัน (RPM) 
0.5 514, 600, 720, 900 
0.75 514, 600, 720, 900, 1,200 
1 514, 600, 720, 900, 1,200, 1,800 
1.5, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25 514, 600, 720, 900, 1,200, 1,800, 3,600 
30, 40, 50, 60, 75,100, 125 514, 600, 720, 900, 1,200, 1,800, 3,600 
150 600, 720, 900, 1,200, 1,800, 3,600 
200 720, 900, 1,200, 1,800, 3,600 
250 900, 1,200, 1,800, 3,600 
300, 350 1,200, 1,800, 3,600 
400, 450, 500 1,800, 3,600 

ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535 
 

แฟคเตอร์การใช้งานเป็นปริมาณที่ชี้ให้เห็นว่า มอเตอร์สามารถที่จะขับด้วยระดับที่สูงกว่าที่ระบุไว้
ในแผ่นป้ายชื่อ (Name Plate) โดยไม่ร้อนเกินพิกัด ขนาดของมอเตอร์จะมีผลต่อประเภทการใช้งานที่
ต้องการและมีผลให้อุณหภูมิเพ่ิมขึ้น ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.4 เป็นผลของมอเตอร์เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 
ส าหรับสภาพการใช้งานต่าง ๆ หรือการรับภาระเป็นวัฎจักร ดังนี้ 

a. การเดินเครื่องเต็มพิกัดอย่างต่อเนื่อง 
b. การเดินเครื่องช่วงเวลาสั้น ๆ เป็นครั้งคราว ท าให้อุณหภูมิลดลงเมื่อมอเตอร์เย็นลง 
c. การเดินเครื่องเป็นพัก ๆ ปล่อยให้มอเตอร์เย็นลง แต่ไม่นานพอที่อุณหภูมิจะลดลงมาก 
d. การเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องโดยมีภาระสูงสุดเป็นพัก ๆ ท าให้อุณหภูมิสูงขึ้น 
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(a) 

 
(c) 

 
(b) 

 
(d) 

รูปที่ 3.4 วัฎจักรการท างานที่แตกต่างกันเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้น 
(ที่มา : สันต ์สุขแสนไกรศร , 2535) 

 
เมื่อมีการก าหนดค่าแฟคเตอร์ใช้งานส าหรับภาระที่เกินพิกัด อาจต้องแก้ไขให้ประหยัดพลังงาน 

โดยการพิจารณาความแตกต่างของสมรรถนะระหว่าง การใช้มอเตอร์ขนาดเล็กกว่ากับการให้มีแฟคเตอร์ใช้
งานเพ่ือรับภาระเกินพิกัดและใช้มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ถัดขึ้นไป  ค่าแฟคเตอร์ใช้งานมาตรฐานส าหรับ
มอเตอร์ใช้งานทั่วไป แสดงได้ดังตารางที่ 3.3 
 
ตารางที ่3.3 ค่าแฟคเตอร์ใช้งานของมอเตอร์ใช้งานทั่วไปและมอเตอร์ที่มีอุณหภูมิ 40 oC 

ก าลังม้า (HP) 
ค่าแฟคเตอร์ใช้งาน 

มอเตอร์กระแสสลับ มอเตอร์กระแสตรง 
1/20 1.40 - 
1/12 1.40 - 
1/8 1.40 - 
1/6 1.35 - 
1/4 1.35 - 
1/3 1.35 - 
1/2 1.25 - 
3/4 1.25 - 
1 1.25 1.15 

1-1/2 1.20 1.15 
2 1.20 1.15 

3 และใหญ่กว่า 1.15 1.15 
ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535 
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ประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กับการขับอุปกรณ์ขนถ่าย สามารถแสดงได้ในรูปที่ 3.5 เป็นแผนผัง
การจัดประเภทส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ จะมีก าลังม้ามาตรฐานดังต่อไปนี้ 

1. 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2, 3, 5 และ 7-1/2 HP 
2. 10 ถึง 25 HP ในการเพิ่มขึ้น 5 HP 
3. 30 ถึง 60 HP ในการเพิ่มขึ้น 10 HP 
4. 75 ถึง 150 HP ในการเพิ่มขึ้น 25 HP 
5. 150 ถึง 500 HP ในการเพิ่มขึ้น 50 HP 
6. 500 ถึง 1,000 HP ในการเพิ่มขึ้น 100 HP 
7. 1,000 ถึง 2,500 HP ในการเพิ่มขึ้น 250 HP 

 
3.5.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหรือมอเตอร์หลายเฟส (AC or Poly Phase Motors) 
ผู้ผลิตมอเตอร์ส่วนใหญ่จะเสนอมอเตอร์เหนี่ยวน าหลายเฟส ตามพ้ืนฐานการสร้างเป็น 3 ประเภท 

มอเตอร์กรงกระรอกความเร็วคงที่ (Constant-speed Squirrel-cage Motor) เป็นแบบที่นิยมใช้กันอย่าง
กว้างขวาง จริง ๆ แล้ว ความเร็วของมอเตอร์แบบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาระเพียงเล็กน้อย แต่น้อยเกิน
กว่าที่จะเปลี่ยนแปลงจากต้นก าลังอ่ืน ๆ ของก าลังทางกลเช่นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง อย่างไรก็ตาม ยังมี
มอเตอร์กรงกระรอก ความเร็วหลายระดับที่จะให้ความเร็ว 2 ระดับขึ้นไปการสร้างมอเตอร์แบบที่ 2 จะ
สามารถควบคุมความเร็วในขณะที่รับภาระเต็มพิกัดได้หลาย ๆ ช่วงโดยตรง มอเตอร์แบบนี้ได้แก่ มอเตอร์
แบบ Wound-rotor ประเภทที่  3 ได้แก่ Synchronous Motor ซึ่งให้ความเร็วเดินเครื่องคงที่อย่าง
สมบูรณ์ 
 

 

 

รูปที่ 3.5 แผนผังการแยกประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง 
(ที่มา : สันต ์สุขแสนไกรศร , 2535) 
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สมการพ้ืนฐานที่สามารถใช้ส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ คือ  
1. เฟสเดียว 

000,1

cosEI
P                     (3.5) 

 
2. สามเฟส (ขดลวด 3 ขด) 

000,1

cos3 EI
P                  (3.6) 

 
3. สองเฟส (ขดลวด 4 ขด) 

000,1

cos2 EI
P                    (3.7) 

 
4. แฟคเตอร์ก าลัง (Power Factor) 

 

VA

W

kVA

kW
fPF  cos               (3.8) 

 
เมื่อ  P คือ ก าลัง หน่วยเป็น kW 

E คือ แรงเคลื่อนระหว่างขดลวด (Volts) 
I คือ กระแสไฟฟ้าต่อขดลวด 1 ขด (Amperes) 
f คือ การเคลื่อนที่เชิงมุมจากต าแหน่งเดิมระหว่างกระแสและแรงเคลื่อน 

 
3.5.1.1 มอเตอร์กรงกระรอก (Squirrel - Cage Motors) 
มอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาส่วนใหญ่ส าหรับการขับอุปกรณ์ขนถ่าย จะเป็นมอเตอร์เหนี่ยวน า

แบบกรงกระรอก มอเตอร์เหล่านี้จะถูกสตาร์ทด้วยแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยตรง หรือที่แรงเคลื่อนที่ลดลง โดย
อาศัยหม้อแปลงอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ Solid- state แบบอ่ืน ความต้องการความเร็ว ก าลังม้า แรงบิด 
จ านวนมากของการใช้งาน สามารถที่จะท าให้พอได้ด้วยการออกแบบแยกประเภทของ NEMA แบบใดแบบ
หนึ่งใน 4 แบบ ส าหรับมอเตอร์ความถี่ 60 Hz คือ 3,600/1,800 RPM (2/4 pole) 1,800/900 RPM (4/8 
pole) และ 1,200/600 RPM (6/12 pole) มอเตอร์แบบ Reconnected Winding  
 

3.5.1.2 มอเตอร์แบบ Wound - Rotor 
มอเตอร์แบบแกนหมุนพันขดลวด (Wound - rotor) หรือแบบ Slip - ring จะมีแกนหมุน

พันขดลวดที่มีตัวน าไฟฟ้าน าไปสู่ Slip Rings เพ่ือสอดแทรกตัวความต้านทางไว้เพ่ิมแรงบิดในขณะสตาร์ท
และลดกระแสในการสตาร์ทและยังวางใจได้ต่อการลดความเร็วลง 50% ภายใต้แรงบิดขณะรับภาระเต็มที่ 
มอเตอร์แบบนี้เหมาะกับอุปกรณ์ขนถ่ายทุกชนิดที่ต้องควบคุมแรงบิดในขณะสตาร์ท รูปที ่3.6 เส้น Curves 
เหล่านี้บางเส้นจะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างส าหรับมอเตอร์กรงกระรอกแบบ A, B และ C เนื่องจาก
มอเตอร์แบบ Wound-rotor อาจจะใช้เส้น Curves เส้นใดเส้นหนึ่งในกลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสม เส้น 
Curves นี้จึงใช้งานได้หลายอย่าง  
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รูปที่ 3.6 โปรแกรมแรงบิด-ความเร็วส าหรับการสตาร์ทของมอเตอร์แบบ Wound-rotor 

(ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535) 
 

3.5.1.3 มอเตอร์แบบ Synchronous 
มอเตอร์แบบ Synchronous ถูกสร้างให้มีความเร็วเฉลี่ยเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความถี่

ของแหล่งต้นก าลังและเป็นสัดส่วนกลับกับจ านวนขั้วแม่เหล็กในขดลวดที่อยู่กับที่ (Stator) และตามส่วนกัน
ในแกนหมุน (Rotor) มอเตอร์แบบ Synchronous มี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ แบบไม่มีการกระตุ้นด้วย
กระแสไฟฟ้า (Non-excited)และแบบกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรง 

1. มอเตอร์แบบไม่มีการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Non-excited Motors) ถูก
ออกแบบให้เป็นแบบความฝืดแม่เหล็ก (Reluctance) และแบบ Hysteresis มอเตอร์แบบนี้จะใช้วงจร
สตาร์ทในตัวเอง และไม่ต้องมีกระแสไฟฟ้าจากภายนอกมากระตุ้น 

2. มอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงมากระตุ้น จะมีขนาดใหญ่กว่า 1 HP และต้องมี
ไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายผ่าน Slip Rings ส าหรับการกระตุ้น ไฟฟ้ากระแสตรงอาจจะส่ง มาจากแหล่งจ่ายซึ่ง
แยกอยู่ต่างหาก หรือ สามารถที่จะส่งมาจากเครื่องก าเนิดกระแสไฟฟ้า กระแสตรงซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงเข้า
กับ เพลาของมอเตอร์ 
 

3.5.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motors) 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากความสัมพันธ์

ระหว่างความเร็วกับแรงบิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามการใช้งานได้เกือบทุกรูปแบบ ส าหรับการใช้งาน
ของทั้งมอเตอร์และการสร้างใหม่ (Regeneration) ในทิศทางและการหมุน การท างานอย่างต่อเนื่องของ 
DC Motors มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถที่จะจ่ายแรงบิดได้มากกว่า  5 เท่าของแรงบิดใช้งานปกติ 
โดยทั่วไปจะแบ่งโดยแยกประเภทของสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ ได้แก่ ขดลวดขนาน  (Shunt-wound), 
ขดลวดอนุกรม (Series-wound) และขดลวดแบบผสม (Compound-wound) นอกจากนี้ยังมีแบบ
แม่เหล็กถาวรและแบบไม่มีแปรงถ่าน (Brushless) ใช้งานอยู่บ้างเหมือนกัน มอเตอร์อาจจะแบ่งประเภท
เป็นแบบใช้งานต่อเนื่องหรือใช้งานเป็นช่วง ๆ มอเตอร์ที่ใช้งานต่อเนื่องสามารถที่จะท างานโดยไม่ต้องมี
เวลาหยุดพักได้ วิธีปรับความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดสนามแม่เหล็ก (Wound-field DC 
Motor) ตามพ้ืนฐานจะมี 2 วิธีในบางเวลาก็จะใช้แบบผสมทั้ง 2 วิธี ดังนี้ 
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3.5.2.1 ควบคุมสนามแม่เหล็กแบบขนาด  
การควบคุมท าได้โดยให้กระแสในขดลวดขนานของมอเตอร์มีค่าน้อย ๆ เพ่ือเพ่ิมความเร็ว 

และเพ่ือที่จะลดแรงบิดขาออกส าหรับกระแสในขดลวด Armature ที่ก าหนดให้ เนื่องจากอัตรากระแสของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกก าหนดโดยความร้อน , กระแสในขดลวด Armature สูงสุดที่ยอมได้จะ
ค่อนข้างคงที่ตลอดทุกช่วงความเร็ว หมายความถึงที่กระแสไฟฟ้าที่ระบุไว้ แรงบิดขาออกจะแปรผกผันกับ
ความเร็ว และมอเตอร์มีก าลังม้าคงที่ตลอดช่วงความเร็ว  

 
3.5.2.2 ควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าในขดลวด Armature  
วิธีนี้กระแสในขดลวดขนาด (Shunt-field) จากแหล่งจ่ายที่มีแยกไว้ต่างหากจะถูกรักษา

ให้คงที่ ในขณะที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้ในขดลวด Armature จะเปลี่ยนแปลง ความเร็วจะเป็นสัดส่วนกับ
แรงเคลื่อนไฟฟ้าย้อนกลับ (Counter-emf) ซึ่งเท่ากับแรงเคลื่อนที่ใช้ ลบด้วยความต้านทาน IR ตกคร่อมใน
วงจร Armature ที่กระแสที่ระบุไว้ แรงบิดจะคงค้างอยู่อย่างคงที่โดยไม่ค านึงถึงความเร็ว  
 

3.5.3 เส้นโค้งแรงบิดของมอเตอร์ (Motor Torque Curves) 
NEMA ได้ตั้งมาตรฐานของเส้นโค้งแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าแระแสสลับขึ้น เมื่อกล่าวถึงกระแสใน

การสตาร์ท (Starting Current) และแรงบิดในการสตาร์ท (Starting-Torque) ของมอเตอร์กรงกระรอก
แล้วจะมีการออกแบบของ NEMA อยู่ 4 แบบ ใน 2 แบบที่กล่าวถึงนี้ (แบบ B จะมีแรงบิดในการสตาร์ท
ปกติและกระแสในการสตาร์ทต่ า, และแบบ C จะมีแรงบิดในการสตาร์ทสูงและกระแสในการสตาร์ทต่ า) 
ปกตจิะแนะน าให้ใช้ขับอุปกรณ์ขับถ่าย ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.7 

สมการพ้ืนฐานของแรงบิดมอเตอร์ที่ใช้จะได้แก่  
 

แรงบิดมอเตอร์ (ปอนด์-ฟุต) 
N

HP


250,5                (3.9) 

 
เมื่อ N = ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที, RPM) 
 

 
รูปที่ 3.7 เส้นโค้งแรงบิดเปรียบเทียบกับความเร็วของ NEMA 

(ที่มา : ถาวร อมตกิตติ์, 2556) 
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ตัวอย่างที่ 3.3 จงค านวณหาค่าแรงบิดมอเตอร์ขนาด 20 HP มีความเร็วรอบในการหมุน 3,600 รอบต่อ
นาท ี 
วิธีท า  จาก สมการแรงบิดมอเตอร์  

N

HP


250,5  

 จากโจทย์ มอเตอร์ขนาด 20 HP คือ HP = 20 HP 
    ความเร็วรอบในการหมุน 3,600 รอบต่อนาที คือ N = 3,600 rpm 
 

แรงบิดของมอเตอร์ 17.29
600,3

000,105

600,3

20250,5



  

 
ดังนั้น แรงบิดของมอเตอร์ คือ 29.17 ปอนด-์ฟุต            ตอบ 
 

3.5.4 การควบคุมการสตาร์ท 
อุปกรณ์ขนถ่ายที่มีมวลมาก ๆมักจะต้องการเวลาในช่วงที่ความเร็วขึ้นถึงความเร็วเดินเครื่องปกติ

มากเมื่อใช้มอเตอร์กรงกระรอกกับอุปกรณ์ขนถ่ายจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบสมรรถนะด้านความร้อน  
(Thermal Capacity) ของมันด้วย ตามหลักทั่ว ๆ ไปแล้ว มอเตอร์ NEMA แบบ C ต้องการเวลาในการเร่ง
จนถึงความเร็วสูงสุด 6 วินาที หรือน้อยกว่า และมอเตอร์แบบ B ต้องการ 15 วินาที ผู้ผลิตมอเตอร์ควรให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับเวลาในการเร่งมีค่าใกล้เคียงหรือมากเกินไป การควบคุมแรงบิดในการสตาร์ทท าได้โดย
ทางไฟฟ้า ทางกล หรือ Hydraulic ทางใดทางหนึ่ง วิธีการควบคุมแรงบิดในการสตาร์ทของมอเตอร์ที่นิยม
ใช้กันทั่วไปคือ การลดแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะท าให้แรงบิดถูกลดลงตามไปด้วย การสตาร์ทมอเตอร์แบบการลด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าขณะสตาร์ทท าได้โดยการใช้ความต้านทานปฐมภูมิ  (Primary Resistant) หม้อแปลง
อัตโนมัติ หรือตัวสตาร์ทแบบ Solid State โดยลักษณะสัญญาณกระแสไฟฟ้าที่มีการควบคุมการสตาร์ท
มอเตอร์ตามช่วงเวลาในการสตาร์ท สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.8 โดยการคุมแบบ Solid-state หลัก ๆ 2 
แบบ ทีใ่ช้กับมอเตอร์เหนี่ยวน ากระแสสลับ คือ 

1. ลดแรงเคลื่อนไฟฟ้าผ่าน Thyristors ควบคุมแรงเคลื่อนมอเตอร์ปฐมภูมิที่เส้นระดับความถี่ 
(Line Frequencies) 

2. ปรับความถ่ีผ่าน Thyristor ควบคุมแรงเคลื่อนมอเตอร์ปฐมภูมิและควบคุมความถี่ 
 

 
รูปที่ 3.8 การจ ากัดกระแสของมอเตอร์ในระหว่างการสตาร์ทด้วยตัวควบคุม SCR 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ , 2559) 
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3.6 เคร่ืองยนต์ขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
3.6.1 ความหมายของเครื่องยนต์ 
เครื่องยนต์ หมายถึง เครื่องจักรเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถเปลี่ยนพลังความร้อน (Hear 

Energy) ให้ เป็นพลังงานกล (Mechanical Work) แล้วน าเอาพลังงานกลที่ ได้ปใช้ในการขับเคลื่อน
เครื่องจักรกล เช่น เครื่องสูบน้ า เครื่องตัดหญ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เป็นต้น  

 
3.6.2 ประวัติความเป็นมาของเครื่องยนต์   
  ปัจจุบันมีการน าเอายานพาหนะ เครื่องจักร และเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ มาอ านวยความสะดวกใน

การท างาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากแนวคิด จิตนาการ และความสามารถของมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการความคิด
ในการประดิษฐ์ โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ บุคคลเหล่านั้นคือ นักวิทยาศาสตร์เครื่องจักร เครื่องยนต์
ต่าง ๆ ซึ่งกว่าจะมาเป็นรถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องจักรย่อมมีวิวัฒนาการประวัติ ความเป็นมาที่
ยาวนาน ดังนี้  

- ค.ศ. 1794 (พ.ศ. 2337) โรเบริ์ต สตรีท (Robert Street) ชาวอังกฤษสร้างเครื่องยนต์เผาไหม้
ภายในเครื่องแรก  

- ค.ศ. 1862 (พ.ศ. 2405) โปเดอร์ โรชา (Beau De Rochas) ชาวฝรั่งเศส ได้ พิมพ์เอกสาร
หลักการท างานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะเป็นครั้งแรก โดยเน้นหลักการต่อไปนี้  

1.การอัดตัวของส่วนผสมของน้ ามันกับอากาศสูงสุดที่จุดเริ่มต้นของการขยายตัวเท่าที่จะ
เป็นไปได้  

2. การขยายตัวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
3. การขยายตัวรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
4. ปริมาตรความจุของกระบอกสูบมากที่สุด โดยมีพ้ืนที่ระบายความร้อนน้อยที่สุด       

- ค.ศ. 1872 (พ.ศ. 2415) เบรย์ตัน (Brayton) ชาวเยอรมันนี ได้พัฒนาเครื่องยนต์สามารถใช้
พาราฟิน และน้ ามันปิโตเลียมหนักเป็นเชื้อเพลิง             

- ค.ศ. 1876 (พ.ศ. 2419) ดร.ออตโต (Dr.N.A.Auto) ชาวเยอรมันสร้างเครื่องยนต์ 4 จังหวะตาม
หลักการของโรชาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้มีการประดิษฐ์ยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อน
ด้วย ก าลังของตัวเองมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ผลส าเร็จของการประดิษฐ์ เกิดขึ้นในปี 1876 นี้เอง ต่อมาใน
ปี ค.ศ. 1880 (พ.ศ. 2422) มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากเกิด ขึ้นในเยอรมัน เมื่อ เดทเลอร์ (Gottlieb 
Daimler) และเบนซ์ (Carl Benz) ท างานร่วมกับมาย บัค (Maybach) ได้ประดิษฐ์ เครื่องยนต์เครื่องแรก 
ปี ค.ศ. 1883 (พ.ศ. 2425) โดยเครื่องยนต์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นนี้มีความเร็วรอบมากกว่าของออตโต ถึง 4 เท่า 
คือความเร็วเท่ากับ 900 รอบตอ่นาที  

- ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2426) เดมเลอร์ติดตั้งเครื่องยนต์แรงม้าบนรถจักรยานยนต์  
- ค.ศ. 1881 (พ.ศ. 2423) เซอร์ดูกาล์ด เคลิก  (Sir Dugalald Clerk) ชาวอังกฤษประดิษฐ์

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2 จังหวะ  
- ค.ศ. 1892 (พ.ศ. 2435) ดร.รูดอร์ฟ ดีเซล (Dr.Rudolf Diesel) ชาวเยอรมันสร้างเครื่องยนต์

ดีเซลโดยมีการน าเอาอัดอากาศร้อนแล้วฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปเผาไหม้แล้วเกิดความร้อนและความดัน ดัน
ลูกสูบให้เคลื่อน ที่ระบบจุดระเบิดด้วยแมกนีโตและหัวเทียนมาใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  

- ค.ศ. 1894 (พ.ศ. 2437) เบนซ์ ประดิษฐ์เครื่องยนต์ 2 แรงม้า  
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- ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440) มอร์ (Mors) ชาวฝรั่งเศสได้ผลิตเครื่องยนต์ 8 สูบ (V- 8) แกรฟ และ
สตีฟ แห่งออสเตรียได้ผลิตรถยนต์แก๊สโซลีนขับเคลื่อนล้อหน้า  

- ค.ศ. 1898 (พ.ศ. 2441) เดมเลอร์ผลิตเครื่องยนต์ 4 สูบเรียง  
- ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) ส าปเดอร์ แห่งฮอลแลนด์ ได้ผลิตรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อใช้เครื่องยนต์ 

6 สูบเรียง  
- ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2447) อัศวิด แห่งอเมริกา ผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้ซูเปอร์ชาร์ด  
- ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2448) ฟอร์ด ผลิตรถยนต์แบบโมเดล-ที และได้ผลิตระบบขุดระเบิดที่ใช้คอยล์ 

และจานจ่าย ส่วน เอร์เบอร์ต  ฟรูด ชาวอังกฤษ ใช้ใยหินท าผ่าเบรก และผ้าคลัทช์  
- ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2449) คลิสตี้ ชาวอเมริกันติดตั้งเครื่องยนต์ 4 สูบ และเกียร์กับรถยนต์ขับล้อ

หน้า  
- ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2451) คาลิแลค แนะน าการสตาร์ด้วยไฟฟ้าและระบบไฟแสงสว่างกับไดนาโม  
- ค.ศ. 1912 (พ.ศ. 2452) เปอร์โย แนะน าเครื่องยนต์ที่ใช้เพลาลูกเบี้ยวคู่  
- ค.ศ. 1913 (พ.ศ. 2452) อังกฤษ ใช้คาร์บูเรเตอร์แบบสุญญากาศคงที่ (S.U.)  
- ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2458) อิสปาโน ซุบซา แห่งสเปนใช้เบรกแบบช่วยเพิ่มพลัง 
หลักจากนั้นก็ได้มีนักประดิษฐ์อ่ืน ๆ ที่คิดประดิษฐ์ส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์อีกมากมายจน

ท าให้เป็นรถยนต์ที่สมบูรณ์แบบในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามความ เจริญก้าวหน้าของรถยนต์ ก็ยังไม่มี
หยุดยั้งยังต้องมีผู้ประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆกับรถยนต์ ต่อไปอีก อย่างไม่หยุดยั้ง 

 
3.6.3 ประเภทของเครื่องยนต์ 
เครื่องยนต์ต้นก าลังโดยทั่วๆ ไปจะเป็นเครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ภายในแทบทั้งสิ้น ค าว่า “เผา

ไหม้ภายใน” ซึ่งหมายถึงพลังงานที่ได้มาจากการเผาไหม้ของน้ ามันเชื้อเพลิงกับอากาศภายในกระบอกสูบ
ของเครื่องยนต์นั่นเอง เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ภายในทุกชนิดจะใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่มาจากน้ ามันเป็น
ส่วนใหญ่ สามารถแบ่งตามการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงได้ 2 ชนิดคือ  

1. เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหรือเครื่องยนต์เบนซิน (Gasoline Engine)  
2. เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) 

 
3.6.3.1 เครื่องยนต์เบนซิน (Gasoline Engine) 
เครื่องยนต์เบนซินเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงกับอากาศผสมกันในคาร์บูเรเตอร์ 

โดยส่วนผสมที่ได้เราเรียกว่า “ไอดี” ไอดีจะถูกป้อนเข้าไปในกระบอกสูบทางช่องไอดี (Inlet valve) ไอดีจะ
ถูกอัดและถูกจุดระเบิดภายในกระบอกสูบโดยประกายไฟจากหัวเทียน  

 
3.6.3.1.1 ชิ้นส่วนหลักของเครื่องยนต์เบนซิน 
ชิ้นส่วนหลักของเครื่องยนต์เบนซินแบ่งออกได้ 2 แบบคือ  
1. แบบที่เคลื่อนไหวได้ มีดังนี ้ 

1. ลูกสูบ (Piston) 2. ก้านสูบ (Connecting rod) 
3. เพลาข้อเหวี่ยง (Crank shaft) 4. แหวนลูกสูบ (Piston rings) 
5. สลักลูกสูบ (Piston pins) 6. ล้อช่วยแรง (Fly wheel) 
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7. เพลาลูกเบี้ยว (Cam shaft) 8. ลิ้น (Valve) 
9. ลูกกระทุ้งลิ้น (Valve tappet)  10. สปริงลิ้น (Valve springs) 

 

 
รูปที่ 3.9 ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เบนซิน 

(ที่มา : http://www.asiaautowork.co.th/, 2559) 
 

2. แบบที่อยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหว มีดังนี ้
1. เสื้อสูบ (Cylinder block) 2. ฝาสูบ (Cylinder head) 
3. กระบอกสูบ (Cylinder) 4. ปะเป็นฝาสูบ (Cylinder head gasket) 
5. อ่างน้ ามันเครื่อง (Crank case) 6. คาร์บูเรเตอร์ (Carburetor) 
7. หม้อกรองอากาศ (Air cleaner) 8. ถังน้ ามันเชื้อเพลิง (Fuel tank) 
9. หัวเทียน (Spark plug)  

 
3.6.3.1.2 ประเภทของของเครื่องยนต์เบนซิน 
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่เราเห็นกันทั่ว ๆ ไปแบ่งตามจังหวะการท างานได้ 2 แบบคือ  
1. เครื่องยนต์ 4 จังหวะ (Four stroke cycle engine)  
2. เครื่องยนต์ 2 จังหวะ (Two stroke cycle engine) 
 
3.6.3.1.3 หลักการท างานเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 
วัฏจักรการท างานของเครื่องยนต์เล็กเบนซิน 4 จังหวะ คือ จังหวะดูด จังหวะอัด 

จังหวะระเบิด และจังหวะคาย สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.10 มีหลักการท างานของเครื่องยนต์ ดังนี้ 

http://www.asiaautowork.co.th/2013/07/how-engine-works/
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1. จังหวะดูด (Intake) จังหวะดูดเริ่มต้นจากลูกสูบอยู่ด้านบนของกระบอก
สูบเคลื่อนที่ลงสู่ด้านล่าง ลิ้นไอดีเปิดเพ่ือดูดส่วนผสมไอดี (น้ ามันเบนซินผสมกับอากาศ) เข้ากระบอกสูบจน
ลูกสูบเคลื่อนที่ลงสู่ศูนย์ตายล่างลิ้นไอดีจึงอยู่ในต าแหน่งปิด โดยในจังหวะนี้ลิ้นไอเสียอยู่ในต าแหน่งปิด  

2. จังหวะอัด (Compression) จังหวะอัดลูกสูบเคลื่อนที่จากศูนย์ตายล่าง
ขึ้นสู่ศูนย์ตายบนของกระบอกสูบ เพ่ืออัดส่วนผสมไอดีที่ถูกดูดเข้ามาภายในกระบอกสูบจากจังหวะดูด 
ส่งผลท าให้ภายในกระบอกสูบมีอัตราส่วนการอัดสูงขึ้นประมาณ 1:6 ถึง 1:10 ความดันประมาณ 6.0 – 
10.0 กก./ซม2. ในจังหวะนี้ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียอยู่ในต าแหน่งปิด 
 

 
 รูปที่ 3.10 การท างานของเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 
(ที่มา : http://www.asiaautowork.co.th/, 2559) 

 
3. จังหวะระเบิดหรือจังหวะงาน (Expansion) ก่อนลูกสูบเคลื่อนที่ถึงศูนย์

ตายบนเล็กน้อย จะเกิดประกายขึ้นที่เขี้ยวหัวเทียนท าให้เกิดการจุดระเบิดของเชื้อเพลิงขึ้นภายในกระบอก
สูบ ในจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ให้งานออกมา หลังจากนั้นลูกสูบก็จะเคลื่อนที่จากศูนย์ตายบนลงสู่ศูนย์ตาย
ล่าง โดยในจังหวะนี้วาล์วไอดีอยู่ในต าแหน่งปิดและวาล์วไอเสีย เริ่มเปิดเพ่ือระบายไอเสียที่เกิดขึ้นภายใน
กระบอกสูบ 

4. จังหวะคาย (Exhaust) จังหวะคายเป็นการท างานต่อจากจังหวะระเบิด 
เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่จากศูนย์ตายบนลงสู่ศูนย์ตายล่างเนื่องจากการได้รับแรงกระแทกจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิง จากนั้นลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นสู่ด้านบนของกระบอกสูบเพ่ือไล่ไอออกผ่านทางลิ้นไอเสีย เมื่อลูกสูบ
เคลื่อนที่ถึงศูนย์ตายบนวาล์วไอเสียก็จะปิด วาล์วไอดีก็จะอยู่ในต าแหน่งเริ่มเปิดอีกครั้ง เพ่ือเข้าสู่จังหวะดูด
ใหม่อีกครั้ง 

 
3.6.3.1.4 หลักการท างานเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
เครื่องยนต์ชนิด 2 จังหวะ ถูกออกแบบมาไม่เหมือนกับเครื่องยนต์เบนซิน 4 

จังหวะคือ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ จะใช้วาล์วไอดีและวาล์วไอเสียเป็นกลไกในการจ่ายไอดีและไอเสียสลับกัน 
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แต่เครื่อง 2 จังหวะ ถูกออกแบบให้มีช่องไอดีและไอเสียอยู่ที่กระบอกสูบ ซึ่งช่องนี้จะเปิดหรือปิดได้อยู่ที่
การเคลื่อนที่ของตัวลูกสูบเท่ากับว่าลูกสูบท าหน้าที่เป็นวาล์วไปในตัว 

1. จังหวะดูดและอัด เป็นจังหวะที่ลูกสูบเคลื่อนที่จากศูนย์ตายล่างขึ้นสู่ศูนย์
ตายบน ระหว่างการเคลื่อนที่นี้เองด้านบนลูกสูบคือการอัดอากาศไอดี ในขณะเดียวกันช่องไอเสียจะถูกปิด
ด้วยตัวลูกสูบโดยอัตโนมัติ โดยที่เวลาเดียวกันนี้เองความสูงของลูกสูบก็พ้นช่องไอดีออกไปท าให้อากาศไอดี
ไหลเข้าสู่ห้องเพลาข้อเหวี่ยงโดยอัตโนมัติเช่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 3.11 

2. จังหวะก าลังและจังหวะคาย เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นไปสู่ศูนย์ตายบนก็จะ
เกิดประกายไฟจากหัวเทียนท าให้เกิดระเบิดเพ่ือดันลูกสูบลงไปสู่ศูนย์ตายล่างอีกครั้ง ในระหว่างการ
เคลื่อนที่ลงครั้งนี้ความสูงของลูกสูบก็จะไปปิดช่องอากาศทางเข้าไอดีและด้านบนของลูกสูบก็จะพ้นช่อง 
ทางออกของไอเสียท าให้อากาศไอเสียไหลผ่านออกไป ในขณะเดียวกันนี้เองที่ด้านบนของลูกสูบก็จะพ้นช่อง
ไหลเข้าของไอดีที่มาจากห้องเพลาข้อเหวี่ยงเข้าไปแทนที่ ดังแสดงในรูปที่ 3.12 

 

  
รูปที่ 3.11 จังหวะดูดและอัด รูปที่ 3.12 จังหวะก าลังและจังหวะคาย 

(ที่มา : http://kanchanapisek.or.th, 2559) (ที่มา : http://www.motorival.com, 2559) 
 

3.6.3.2 เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine)  
เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) หรือเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยก าลังอัด (Compression 

Ignition Engine) ซึ่งจะอัดอากาศภายในกระบอกสูบด้วยก าลังสูง น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นชนิดที่ระเหย
ตัวยาก มีจุดเดือดที่อุณหภูมิสูง ไม่ใช้ประกายไฟเป็นตัวจุดระเบิด แต่จะใช้น้ ามันเชื้อเพลิงฉีดเข้าไปใน
กระบอกสูบอย่างแรงทางหัวฉีด ท าให้เกิดการระเบิดขึ้นภายในกระบอกสูบ ท าให้ได้ก าลังงานออกมาใช้งาน 
หลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ คือ จังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิด และจังหวะคาย ดัง
แสดงในรูปที่ 3.13 ในเครื่องยนต์ดีเซลการจุดระเบิดจะใช้ก าลังอัดอากาศในกระบอกสูบให้เหลือน้อยลง 
อุณหภูมิจะสูงแล้วหัวฉีดจะฉีดน้ ามันให้เป็นฝอย เมื่อกระทบกับอากาศร้อนก็จะเกิดการระเบิดขึ้น ดังนี้ 

1. จังหวะดูด (Suction Stroke) เมื่อลูกสูบเลื่อนจากศูนย์ตายบน (Top Dead Center) 
ลงสู่ศูนย์ตายล่าง (Bottom Dead Center) ลิ้นไอดีเปิด ลิ้นไอเสียปิด อากาศจะถูกดูดเข้าทางช่องไอดีผ่าน
ลิ้นไอดี เข้าบรรจุในกระบอกสูบจนลูกสูบเลื่อนลงถึงศูนย์ตายล่าง 

2. จังหวะอัด (Compression Stroke) จะท างานต่อเนื่องจากจังหวะดูดคือ เมื่อเลื่อนจาก
ศูนย์ตายล่างขึ้นสู่ศูนย์ตายบนจะอัดอากาศให้เหลือน้อยลงและมีความดันประมาณ 400 - 700 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว มีอุณหภูมิสูงประมาณ 400 องศาเซลเซียส 
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3. จังหวะระเบิด (Power Stroke) ก่อนลูกสูบเลื่อนถึงศูนย์ตายบนเล็กน้อย หัวฉีด 
(Injection) จะฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยเข้าไปกระทบกับ อากาศที่ร้อนจะท าให้เกิดการระเบิดขึ้น 
แรงดันจากการระเบิดจะ ผลักดันให้ลูกสูบเลื่อนลงสู่ศูนย์ตายล่าง เราจะได้ก าลังงานใน จังหวะนี้เอง 

4. จังหวะคาย (Exhaust Stroke) เมื่อลูกสูบเลื่อนถึงศูนย์ตายล่าง ลิ้นไอเสียจะเปิด ลิ้นไอ
ดีปิด ลูกสูบจะเลื่อนขึ้นจากศูนย์ตายล่างขึ้นสู่ศูนย์ตายบนและขับไล่ไอเสียในกระบอกสูบให้ออกไปทางลิ้น
ไอเสีย เมื่อลูกสูบเลื่อนถึงศูนย์ตายบน ลิ้นไอเสียจะปิด ลิ้นไอดีจะเปิดเมื่อลูกสูบเลื่อนลง ซึ่งจะเริ่มต้นจังหวะ
ดูดใหม่ต่อไป 

 

 
รูปที่ 3.13 การท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 
(ที่มา : http://www.asiaautowork.co.th/, 2559) 

 
3.6.4 ขนาดและการใช้งานของเครื่องยนต์ต้นก าลัง 
เครื่องยนต์ต้นก าลังที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลายด้าน เพ่ือให้ 

เครื่องยนต์ต้นก าลังมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่เกิดการช ารุดเสียหายง่าย ซึ่งจะต้องพิจารณา
องค์ประกอบต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1. งานที่จะใช้กับเครื่องยนต์ต้นก าลัง งานที่จะใช้กับเครื่องยนต์ต้นก าลังนั้นจ าเป็นต้องเลือกชนิด
ของเครื่องยนต์ต้นก าลังก่อนว่าควรใช้เครื่องยนต์ชนิดใด ดีเซลหรือเบนซิน เครื่องยนต์ 2 จังหวะ หรือ 4 
จังหวะ เพ่ือที่จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ราคาเครื่องยนต์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม เป็นต้น  

2. ก าลังม้าของเครื่องยนต์ต้นก าลังขนาดของเครื่องยนต์ต้นก าลังที่ใช้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะบอก
เป็นแรงม้า (Horse Power) ควบคู่กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ โดยจะบอกแรงม้าสูงสุดและแรงม้า
ต่ าสุดไว้ที่แผ่นด้านหน้าเครื่องยนต์ เช่น HP Max 10 HP at 2,400 rpm, HP Min 9 HP at 2,200 rpm 
หรือ แรงม้าสูงสุด 10 แรงม้า ที่ 2,400 รอบ/นาท ีแรงม้าต่ าสุด 9 แรงม้า ที่ 2,200 รอบ/นาที เป็นต้น 

3. ขนาดของปริมาตรกระบอกสูบ ในเครื่องยนต์ส่วนใหญ่จะบอกปริมาตรกระบอกสูบไว้ ทั้ง 
เครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซิน ซึ่งจะหมายถึงปริมาตรของเครื่องยนต์ในจังหวะอัดสุด และมีหน่วย
เป็นลูกบาศก์เซนติเมตร 

4. ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ต้นก าลังในการเลือกใช้เครื่องยนต์ต้นก าลัง จะต้องค านึงถึง 
ความสัมพันธ์ของรอบเครื่องยนต์กับรอบเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์ล าเลียงที่น ามาใช้ร่วมกันด้วย 
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ถ้าความเร็วรอบของเครื่องยนต์มากกว่าเครื่องจักรกล จ าเป็นต้องมีการทดรอบดังสมการ ดังนี้ 
 

D1N1 = D2N2          (3.10) 
หรือ  

Z1N1 = Z2N2          (3.11) 
 

เมื่อ  D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเลย์ตัวขับ (นิ้ว) 
D2 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเลย์ตัวตาม (นิ้ว) 
N1 คือ ความเร็วรอบของพูลเลย์ตัวขับ (rpm) 
N2 คือ ความเร็วรอบของพูลเลย์ตัวตาม (rpm) 
Z1 คือ จ านวนฟันเฟืองของพูลเลย์ตัวขับ (ฟัน)  
Z2 คือ จ านวนฟันเฟืองของพูลเลย์ตัวตาม (ฟัน) 

 
5. ความประหยัดในการใช้เครื่องยนต์ต้นก าลังในการใช้งานเครื่องยนต์ต้นก าลังอย่างประหยัดนั้น 

จะต้องพิจารณาจากพ้ืนที่ งานที่จะใช้เครื่องจักรกลเกษตรและเครื่องยนต์ต้นก าลัง เช่น พ้ืนที่ที่ท า 
การเกษตรมีน้อย แต่ใช้เครื่องยนต์ต้นก าลังขนาดใหญ่ แรงม้ามาก ก็จะท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือ 
พ้ืนที่ที่ท าการเกษตรมีมากแต่ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กก็จะท าให้เกิดความล่าช้าและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอีก 
ดังนั้นควรพิจารณาให้เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น 
 
ตัวอย่างที่ 3.4 ระบบสานพานล าเลียงกระสอบข้าวสารของโรงสีแห่งหนึ่ง ต้องการอัตราเร็วในการหมุนของ
สายพานล าเลียง 400 rpm โดยบริษัทผู้ผลิตระบบสายพานล าเลียงเลือกใช้เครื่องยนต์ต้นก าลังขนาด 2 HP 
ความเร็วรอบ 1,400 rpm และใช้พูลเลย์ขับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จงค านวณหาขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของพูลเลย์ตามของระบบสายพานล าเลียงนี้ 
 
วิธีท า  จาก สมการการทดรอบ D1N1 = D2N2 
 จากโจทย์ มอเตอร์ขนาด 2 HP ความเร็วรอบ 1,400 rpm คือ N1 = 1,400 rpm 

  พูลเลย์ขับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว คือ D1 = 4 นิ้ว 

    อัตราเร็วในการหมุนของสายพานล าเลียง 20 rpm  คือ N2 = 400 rpm  

จะได้ว่า   
2
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2
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D   14

400

600,5

400

400,14



 นิ้ว 

 
ดังนั้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเลย์ตามของระบบสายพานล าเลียง คือ 14 นิ้ว        ตอบ 
 
ตัวอย่างที่ 3.5 ระบบล าเลียงด้วยการสั่นของการส่งข้าวสารเพ่ือบรรจุถุงเพ่ือจ าหน่ายของโรงสีแห่งหนึ่ง 
ต้องการอัตราเร็วในการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงที่ท าให้เกิดการสั่นด้วยอัตรา 800 rpm ใช้ฟันเฟืองของ
ฟันเฟืองตัวตามที่เชื่อมต่อกับเพลาข้อเหวี่ยง จ านวน 42 ฟัน ระบบล าเลียงด้วยการสั่นนี้ใช้มอเตอร์ต้นก าลัง
ขนาด 5 HP ความเร็วรอบ 1,400 rpm จงค านวณหาจ านวนฟันเฟืองขับของระบบล าเลียงนี้ 
วิธีท า  จาก สมการการทดรอบ Z1N1 = Z2N2 
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 จากโจทย์ มอเตอร์ขนาด 5 HP ความเร็วรอบ 1,400 rpm คือ N1 = 1,400 rpm 
  ฟันเฟืองของฟันเฟืองตัวตาม จ านวน 36 ฟัน คือ Z2 = 42 ฟัน 

  อัตราเร็วในการหมุนของระบบสั่น 800 rpm คือ N2 = 800 rpm  

จะได้ว่า   
1

22
1

N

NZ
Z   24

400,1

400,38

400,1

80042



 ฟัน 

 
ดังนั้น จ านวนฟันเฟืองขับของระบบล าเลียง คือ 24 ฟัน           ตอบ 
 

3.6.5 การบ ารุงรักษา  
ในการใช้งานเครื่องยนต์ต้นก าลังจะต้องให้การบ ารุงรักษาตามบริษัทผู้ผลิตก าหนดเพราะจะท าให้

อายุการใช้งานของเครื่องยนต์นั้นยาวนาน การบ ารุงรักษาเป็นประจ ามี ดังนี้  
1. ระบบระบายความร้อน ในเครื่องยนต์ต้นก าลังโดยทั่วไปจะมีระบบระบายความร้อนอยู่ 2 ระบบ 

คือ  
1.1 ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ การบ ารุงรักษานั้นจะต้องหมั่นท าความสะอาด

ครีบระบายความร้อนอยู่เสมอ อย่าให้มีโคลนหรือเศษหญ้าเข้าไปติดค้างอยู่เพราะจะท าให้ประสิทธิภาพการ
ระบายความร้อนลดลงและอุณหภูมิของเครื่องยนต์จะสูงอาจท าให้ลูกสูบติดตายได้ 

1.2 ระบบระบายความร้อนด้วยน้ า การระบายความร้อนด้วยน้ าจะสามารถควบคุม
อุณหภูมิการท างานของเครื่องยนต์ให้คงที่ สังเกตได้จากเครื่องยนต์จะมีหม้อน้ าแบบรังผึ้งและมีพัดลมเป่า
ครีบเพ่ือระบายความร้อน ซึ่งการหมุนเวียนของน้ าจะอาศัยหลักการทางธรรมชาติ กล่าวคือ น้ าที่มีอุณหภูมิ
สูงจะลอยตัวขึ้นสูง น้ าที่มีอุณหภูมิต่ าจะไหลลงไปแทนที่ โดยน้ าที่มีอุณหภูมิสูงจะถูกระบายความร้อนโดย
พัดลม การบ ารุงรักษาระบบระบายความร้อนแบบนี้จะต้องหมั่นท าความสะอาดหม้อน้ ารังผึ้งไม่ให้มีเศษ
หญ้าหรือวัสดุอ่ืนๆ เข้าไปอยู่ในครีบหม้อน้ าเพราะจะท าให้ประสิทธิภาพการท างานของการระบายความ
ร้อนลดลงและหมั่นตรวจดูระดับน้ าในหม้อน้ าให้อยู่ในระดับที่ก าหนดเครื่องยนต์ต้นก าลังชนิดนี้ส่วนมากจะ
เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว แต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์หลายสูบจะมีปั๊มน้ าเข้ามาช่วยท าให้น้ าหมุนเวียนอีกตัว 

2. ระบบกรองอากาศ หม้อกรองอากาศที่ใช้กันในปัจจุบันมีอยู่หลายแบบ แต่ละแบบจะแตกต่าง
กันออกไป หม้อกรองอากาศจะเป็นตัวกรองอากาศให้สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง สิ่งสกปรก ก่อนส่งไปยัง 
คาร์บูเรเตอร์ หรือส่งเข้าห้องเผาไหม้ในเครื่องยนต์ดีเซล หม้อกรองอากาศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่ งตามชนิด
ของเครื่องยนต์ได้ ดังนี้  

2.1 หม้อกรองอากาศแบบไส้แห้ง (Dry Type Air Filter) หม้อกรองแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้
กระดาษเป็นไส้กรอง ส่วนใหญ่จะใช้กับเครื่องยนต์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อายุการ
ใช้งาน ประมาณ 200 – 400 ชั่วโมงการท างาน จึงท าการเปลี่ยน การท าความสะอาดหม้อกรองแบบนี้ให้
ใช้ลมเป่าจากด้านในออกด้านนอก  

2.2 หม้อกรองแบบเปียก (Oil Wetted Wire-Wool Element) หม้อกรองแบบนี้ไส้กรอง
จะท าด้วยผ้าสักหลาดหรือฝอยโลหะชโลมด้วยน้ ามันหล่อลื่นไว้พอหมาดๆ เมื่อเครื่องยนต์ท างานอากาศและ
ฝุ่นละอองจะไหลผ่านผ้าสักหลาดหรือฝอยโลหะที่ชโลมน้ ามันหล่อลื่นไว้เศษฝุ่นละอองจะถูกน้ ามันจับตัวไว้ 
ปล่อยให้อากาศท่ีสะอาดไหลผ่านเข้าไปยังห้องเผาไหม้ในกระบอกสูบ  

2.3 หม้อกรองอากาศแบบอ่างน้ ามันเครื่อง (Oil Both Element) หม้อกรองอากาศแบบ
นี้ ประกอบไปด้วยไส้กรองส่วนหนึ่งและอ่างน้ ามันเครื่องส่วนหนึ่ง การท างานของกรองแบบนี้ อากาศจะ
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ไหลผ่านอ่างน้ ามันเครื่องด้านล่างก่อน โดยผงฝุ่นที่หนักจะถูกน้ ามันเครื่องจับไว้ ส่วนผงที่เบากว่าจะจะถูก
กรองด้วยไส้กรองอีกชั้น  

3. ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ คือระบบที่เอามันมันหล่อลื่นไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของ
เครื่องยนต์ เพ่ือให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น น้ ามันหล่อลื่นมีหน้าที่ส าคัญๆ ดังนี้  

3.1 หล่อลื่นในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวต่างๆ  
3.2 ช่วยระบายความร้อนในเครื่องยนต์  
3.3 ช่วยท าความสะอาดชิ้นส่วน  
3.4 ช่วยป้องกันก าลังอัดรั่ว 
3.5 ป้องกันการกัดกร่อน  
3.6 ลดเสียงดังของเครื่องยนต์  

การบ ารุงรักษา คือต้องเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่หนังสือคู่มือก าหนด เช่น ประมาณ 300 – 400 
ชั่วโมงการท างาน หรือระยะทาง 3,000 – 5,000 กิโลเมตร 

4. ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ทุกชนิดต้องสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก 
เพราะถ้าน้ ามันสกปรกจะท าให้ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงมีปัญหา เครื่องยนต์เดินไม่เรียบหรือเครื่องยนต์ไม่ติด
ได้ การบ ารุงรักษาระบบน้ ามันเชื้อเพลิง คือ ต้องถอดเปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิงตามหนังสือคู่มือ หรือ 
ระยะเวลาที่บริษัทผู้ผลิตก าหนด เช่น ประมาณ 200 – 300 ชั่วโมงการท างาน เป็นต้น 

 

3.7 ระบบไฮดรอลิคขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
ชุดขับด้วยของไหลธรรมดาจะมีอัตราก าลังสูงและเนื่องจากแรงบิดจะถูกส่งถ่ายผ่านของไหล ดังนั้น 

ชุดขับเหล่านี้จึงท างานได้อย่างนุ่มนวลราบเรียบ  ชุดขับด้วยของไหลจะให้การส่งถ่ายที่ไม่ยุ่งยาก และ
ประสิทธิภาพในการส่งถ่ายก าลังปานกลาง 

 
ตารางที่ 3.4 ตารางเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของการใช้ระบบไฮดรอลิคเป็นอุปกรณ์ขับขนถ่ายวัสดุ 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. มอเตอร์ของไหล (Fluid Motors) สามารถถูก
ท าให้หยุดนิ่งทันทีได้โดยไม่เกิดความเสียหาย 

1. อุณหภูมิ สามารถท าให้เกิดปัญหาได้ และต้อง
เพ่ิมระบบระบายความร้อน 

2. ขนาดและน้ าหนัก ต่ออัตราก าลังม้า เป็นส่วนที่
อ านวยประโยชน์ได้ 

2. การรั่วออกมาภายนอก จะเป็นเรื่องธรรมดาและ
เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา 

3. ความดันของของไหล สามารถที่จะควบคุมได้
ง่าย 

3. ความสกปรกของของไหล มีผลที่ไม่ดีต่อระบบไฮ
ดรอลิค 

ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535 
 

3.7.1 ประเภทของชุดขับของไหล 
ชุดขับใช้ของไหลปรับความเร็วได้แบบพ้ืนฐาน 3 แบบ ดังนี้ 

1. ชุดขับแบบน้ ามันเคลื่อนที่  (Hydro-kinetic Drives) ชุดขับแบบน้ ามัน เคลื่อนที่ 
ประกอบด้วยส่วนประกอบพ้ืนฐานเหมือนกับตัวเชื่อมต่อแบบฉุดลาก (Traction Type Coupling) แต่จะ
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เพ่ิมตัวเรือนแบบพิเศษ ท่อดัก (Scoop Tube) และปั๊มน้ ามันไหลเวียน (Circulating Pump) ดังแสดงใน
รูปที ่3.14 (a) 

2. ชุดขับแบบใช้ความเหนียวของน้ ามัน (Hydro Viscous Drive) แรงบิดจะถูกส่งถ่ายโดยปฏิกิริยา
การเฉือนของของไหลระหว่างแผ่นจานที่ก าลังหมุน ดังแสดงในรูปที ่3.14 (b) 

3. ชุดขับแบบใช้ความดันน้ ามัน (Hydro Static Drive) ชุดขับแบบนี้จะประกอบด้วยปั๊มความเร็ว
ต่ า แรงบิดน้ ามันไฮดรอลิคสูง และตัวกระตุ้นให้หมุน (Rotary Actuator) (มอเตอร์) ชุดขับแบบนี้ใช้ได้ดีใน
งานซึ่งมีการกระแทก (Shock) การหน่วงเหนี่ยว (Stalling) การหมุนกลับทาง (Reversing) หรือความเร็ว
ต่ า ดังแสดงในรูปที ่3.14 (c) 
 

(a) 
HYDROKINETIC 

 

(b) 
HYDROVISCOUS 

 

(c) 
HYDROSTATIC 

 
รูปที่ 3.14 ไดอะแกรมชุดขับไฮดรอลิคปรับความเร็วได้แบบต่าง ๆ 

(ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535) 
 

3.7.2 หลักการท างานของชุดขับของไหล 
ชุดขับแบบน้ ามันเคลื่อนที่ จะอาศัยพลังงานจลน์ของของไหลพุ่งกระทบกังหันเช่นเดียวกับล้อเพ่ือ

ส่งถ่ายแรงบิด ขนาดของการหมุนวนในชุดขับแบบน้ ามันเคลื่อนที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่
เครื่องยังท างานอยู่ จากไม่มีความเร็วเลยไปจนถึงความเร็วสูงสุดของเพลาขาออกเพ่ือเปลี่ยนแปลงอัตรา
ความเร็วขาออกต่อขาเข้าและควบคุมลักษณะการเร่งของตัวเชื่อมต่อ ในระหว่างช่วงเวลาการท างานแบบ
ลื่นไถลสูงเมื่อการหมุนวนน้อยจะมีผลให้เกิดความร้อนมากเกินไป ถ้าชุดขับใช้ของไหลปรับความเร็วได้
อาศัยหม้อน้ าภายนอกในการระบายความร้อนน้ ามันตามที่ก าหนดด้วยแบบฉุดลาก  อุณหภูมิน้ ามันที่
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เหมาะสมจะรักษาไว้ได้ด้วยการใช้เครื่องระบายความร้อนน้ ามัน  (Oil Cooler) ผ่านเข้าไป ซึ่งน้ ามันจะ
หมุนเวียนอย่างคงที่ ในระหว่างที่ตัวเชื่อมต่อท างานอยู่เครื่องระบายความร้อนน้ ามันอาจใช้เป็นแบบอากาศ
หรือน้ าก็ได้ ชุดขับแบบใช้ของไหลปรับความเร็วได้ จะยอมให้ใช้มอเตอร์เอนกประสงค์ ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ
ในการเปลี่ยนแปลงความเร็วใช้งาน และท าหน้าที่เหมือนกับชุดขับที่ใช้ของไหลฉุดลากในการป้องกัน
มอเตอร์ขับและอุปกรณ์ที่หมุนตาม จากภาระที่กระแทก ความสั่นสะเทือนเนื่องจากแรงบิดและแรงบิดที่
มากเกินไปนอกจากนี้ในฐานะที่เป็นผลของลักษณะการปรับความเร็ว ดังนี้ 

1. ควบคุมการปรับความเร็วและควบคุมระดับความเร็ว ส าหรับความเร็วและก าลังม้าที่มีช่วงกว้าง 
ๆ เมื่อหมุนกลับทาง จะใช้มอเตอร์ขับไฟฟ้าความเร็วเดียวชุดขับด้วยของไหลและภาระของไหลสามารถที่จะ
กลับทางได้ด้วยในขณะที่เคลื่อนที่อยู่โดยเพียงแต่เปลี่ยนทิศทางการหมุนของมอเตอร์เท่านั้น 

2. การสตาร์ทและการเร่งของมอเตอร์ จะอยู่ภายใต้สภาวะไร้ภาระ (No-load) เกือบทั้งหมด ท า
ให้ง่ายต่อการเลือกประเภทของมอเตอร์ และอุปกรณ์ในการสตาร์ท ส าหรับภาระหนัก ๆขณะสตาร์ทวิธีการ
ประสานกันของการสตาร์ทท าได้ในหลายกรณี แม้ว่าจะมีภาระท่ีเฉื่อยสูงก็ตาม 

3. การควบคุมการเร่งอัตโนมัติ ผ่านการควบคุมอัตราการเคลื่อนที่ของ คานควบคุมความเร็วหรือ
ก้านจัดต าแหน่งท่อดัก (Scoop Tube Positioning Rod)  

4. ในขณะที่วัฏจักรก าลังท างาน มอเตอร์จะไม่หมุนขับภาระ 
 
สมรรถนะของชุดขับใช้ของไหลปรับความเร็วได้จะถูกก าหนดโดยการออกแบบวงจรไฮดรอลิคซึ่ง

ก าหนดลักษณะการควบคุมการไหลภายในตัวเชื่อมต่อ (Coupling) การออกแบบวงจร รวมถึงประเภทและ
ขนาดของส่วนควบคุมแรงบิดในการหน่วงเหนี่ยวที่ถูกเลือกใช้ด้วย การออกแบบวงจรและระดับความหนัก
เบาซึ่งตัวเชื่อมต่อถูกอัดอยู่ จะเป็น 2 แฟคเตอร์ ซึ่งก าหนดความเร็ว อัตราเร่ง และลักษณะการหน่วง
เหนี่ยว (Stall Characteristics) การลื่นไถลน้อยที่สุดส าหรับการใช้งานเฉพาะจะได้ผลเฉพาะเมื่อเครื่อง
ท างานภายใต้สภาวะการหมุนเวียนเต็มพิกัดเท่านั้น ส าหรับสภาวะการหมุนวนระยะกลางช่วงอ่ืนทั้งหมด
การลื่นไถลจะเกิดมากกว่าค่าน้อยสุดส าหรับภาระท่ีเท่ากัน จะท าให้มีผลต่อลักษณะการเร่ง ดังในรูปที ่3.15 

 
3.7.3 ชุดขับแบบใช้ความเหนียวของน้ ามัน (Hydroviscous Drives) 
ชุดขับแบบใช้ความเหนียวของน้ ามัน มีความสามารถเอนกประสงค์ ความเชื่อถือได้สูงกว่าผลที่ได้

จากคลัชแบบเปียก แรงบิดจะถูกส่งผ่านด้วยปฏิกิริยาการเฉือนของของไหล จากแผ่นจานขาเข้าไปยังแผ่น
จาขาออก (ดูรูปที่ 3.16) แต่ต่างจากคลัชแบบเปียก แผ่นความดัน (Plate Pressure) ดังนั้นแรงบิดจากการ
เฉือน จึงสามารถควบคุมได้อย่างเที่ยงตรงจากแรงบิด 0 % ถึง 100 % ณ ที่ค่าแรงบิดที่ตั้งไว้เต็มพิกัด การ
ลื่นไถลของคลัชลดลงเหลือ 0%ท าให้ได้แรงบิดที่ส่งถ่ายโดยปราศจากความสูญเสียจากการลื่นไถลคุณภาพ
เช่นนี้จึงท าให้ชุดขับแบบใช้ความเหนียวของน้ ามัน มีข้อดีเหนือกว่า คลัชแบบลื่นไถล หรือระบบส่งถ่าย
ก าลังแบบอ่ืน ชุดขับแบบนี้มีข้อดีเหนือกว่าชุดส่งถ่ายก าลังปรับความเร็วได้แบบอื่น ๆ อีกด้วย 

 
3.7.4 ชุดขับแบบใช้ความดันน้ ามัน (Hydrostatic Drives) 
ชุดขับแบบใช้ความดันน้ ามัน จะประกอบไปด้วย ปั๊มไฮดรอลิค และระบบมอเตอร์ ดูรูปที่ 3.17 

อัตราส่วนความเร็วขาเข้าต่อขาออก จะถูกควบคุมโดยแผ่นกระทบ (Swashplate) ซึ่งจะควบคุมระยะการ
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เคลื่อนที่ของลูกสูบในปั๊ม ความเร็วขาออกของมอเตอร์ไฮดรอลิค จะเป็นฟังก์ชั่นโดยตรงของปริมาตรที่เข้า
แทนที ่และปริมาตรของของไหลที่ส่งเข้าไปในมอเตอร์ไฮดรอลิคโดยปั๊ม 

 

 
รูปที่ 3.15 เส้นโค้งสมรรถนะของชุดขับไฮดรอลิคปรับความเร็วได้ส าหรับการเติมของไหลระดับต่าง ๆ 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2535) 
 

 
รูปที่ 3.16 ภาพประกอบลายเส้นของชุดขับใช้ความเหนียวน้ ามัน 

(ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535) 
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รูปที่ 3.17 ระบบขับใช้ความดันของของไหลที่ใช้กับปั๊มแบบลูกสูบแนวแกน 

(ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535) 
 

แรงบิดที่ได้และระบบความดัน ก็จะเป็นสัดส่วนโดยตรงเช่นกัน ทั้งแรงบิดและความดันจะเป็น
ฟังก์ชั่นของภาระของมอเตอร์เท่านั้น และจะเพ่ิมขึ้นถึงค่าอันตรายได้ ถ้าลิ้นนิรภัย หรือลิ้นระบายความดัน 
(Safety or Relief Valve) ไม่มีรวมอยู่ในวงจร แรงบิดที่ได้สูงสุดของมอเตอร์ไฮดรอลคิที่มีระยะเคลื่อนที่
คงท่ี คือ คงท่ีที่ค่าที่เป็นสัดส่วนต่อความดันที่ลิ้นระบายออกโดยไม่ค านึงถึงความเร็วของมอเตอร์ 

ปั๊มและมอเตอร์แบบปริมาตรเข้าแทนที่คงที่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบฟันเฟือง (Gears) ใบพัด (Vane) 
ลูกสูบแนวรัศมี (Radial Piston) ลูกสูบแนวแกน (Axial Piston) และแบบสลักเกลียว (Screw) ดูรูปที ่
3.18 ปั๊มเหล่านี้สามารถใช้เป็นปั๊มหรือมอเตอร์ที่มีการดัดแปลงน้อยหรือไม่มีเลย 

 

 
รูปที่ 3.18 ปั๊มไฮดรอลิคและมอเตอร์แบบระยะเคลื่อนที่คงที่ชนิดธรรมดา 

(ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535) 
 

ผลที่ได้จากปั๊มจะถูกพิจารณาให้สมมติว่าคงที่และปริมาตรการไหลเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเร็ว 
จะได้ว่า 

 
Q = d x n          (3.12) 

 
เมื่อ  Q คือ ปริมาตรการไหล (ลูกบาศก์นิ้วต่อนาที) 

d คือ ปริมาตรเข้าแทนที่ของปั๊ม (ลูกบาศก์นิ้วต่อการหมุน 1 รอบ) 
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n คือ ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) 
 

อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานจริง ปริมาตรที่ได้จากปั๊ม หรือความเร็วของมอเตอร์ลดลงเพียงเล็กน้อย
จะท าให้ความดันย้อนกลับเพ่ิมขึ้นการลดลงของประสิทธิภาพเชิงปริมาตรนี้เป็นผลเริ่มแรกของการรั่วของ
น้ ามันผ่านช่องว่างที่จ าเป็นต่อการหมุน (Necessary Running Clearances)เนื่องจากด้วยเหตุนี้ มันจึงเป็น
การยากที่จะลงความเห็นต่อขอบเขตของการระบุค่าเฉพาะของประสิทธิภาพเชิงปริมาตรที่ค่าความดันที่
ก าหนดสูงสุดให้กับปั๊มต่าง ๆ เช่นเดียวกับปั๊มแบบใบพัด (Vane) ฟันเฟือง และลูกสูบ 

ท่อทางเข้าของปั๊ม ควรจะท าให้สั้นและดัดโค้งได้อิสระ และข้องอ (Elbow) อิสระเท่าที่จะเป็นไป
ได้เพ่ือลดผลกระทบของการจ ากัดวงของทางเข้า 

ความเร็วของมอเตอร์ไฮดรอลิค ถูกสมมติให้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาตรการไหลผ่านมอเตอร์ 
หรือ n = Q/d ความสัมพันธ์นี้สามารถประยุกต์ใช้กับปั๊มได้ด้วย นั่นคือ ปริมาตรขาออกจะเป็นสัดส่วนกับ
ความเร็วขาเข้า แรงบิดขาเข้าของปั๊มหรือแรงบิดที่ได้จากมอเตอร์ไฮดรอลิค ถูกสมมติให้เป็นฟังก์ชั่นของ
ความดันตกคร่อมของเครื่องจักรเท่านั้น จะได้ว่า 
 

T = p x C         (3.13) 
 

เมื่อ  T คือ แรงบิด (ปอนด์-นิ้ว) 
C คือ ค่าคงที ่
p คือ ความดัน (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) 

 
            ในรูปของปริมาตรเข้าแทนที่ (Displacement) ของปั๊มหรือมอเตอร์ T = dp/2p จากพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์นี้ สูตรส าหรับทฤษฎีก าลังที่ได้ของมอเตอร์ไฮดรอลิคหรือก าลังที่ให้กับปั๊มจะตอบสนองต่อการ
ไหลและความดันที่ก าหนด คือ 
 

000,396

pQ
P            (3.14) 

 
เมื่อ  P คือ ก าลังของมอเตอร์ไฮดรอลิคหรือก าลังที่ให้กับปั๊ม (HP) 
 
           สมการนี้ชี้ให้เห็นว่า ทฤษฎีส าหรับปั๊มหรือมอเตอร์ ก าลังม้าจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นหรือความ
หนืดของของเหลวโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม การลื่นไถลในทั้งปั๊มและมอเตอร์จะแปรเปลี่ยนตาม
ความหนืด การลื่นไถลจะเพ่ิมข้ึนเมื่อความหนืดลดลงผู้ผลิตปั๊มและมอเตอร์ไฮดรอลิคจะก าหนดมาให้เอาใจ
ใส่ต่อความหนืดของของไหลที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ของเขาเพ่ือให้ได้สมรรถนะตามท่ีระบุไว้ 

วงจรการส่งถ่ายก าลังด้วยไฮดรอลิคปรับความเร็วได้มี 3 วงจร ที่ใช้เป็นทั้งมอเตอร์หรือปั๊ม
เปลี่ยนแปลงปริมาตรแทนที่ หรือเป็นทั้ง 2 อย่างได้ ได้แก่ 

1. ปั๊มแบบปริมาตรแทนที่คงที่และมอเตอร์ปริมาตรแทนที่ปรับได้ วงจรนี้จะมีแรงบิดปรับ
ได้และก าลังม้าคงที ่
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2. ปั๊มแบบปริมาตรแทนที่ปรับได้ และมอเตอร์ปริมาตรแทนที่คงที่ วงจรน้จะมีก าลังม้า
ปรับได้และแรงบิดคงท่ี และให้เกิดการย้อนกลับได้โดยกลับระยะชักของปั๊ม 

3. ปั๊มปริมาตรแทนที่ปรับได้ และมอเตอร์ปริมาตรแทนที่ปรับได้ ลักษณะที่ได้ของวงจร
ประเภทนี้จะรวมทั้ง 2 วงจรที่กล่าวมาแล้วเข้าด้วยกัน ดังรูปที่ 3.19 เส้นโค้งสมรรถนะทางด้านซ้ายของเส้น
ความเร็วตรงกลาง จะได้จากเปลี่ยนแปลงก าลังที่ได้จากปั๊มเพียงอย่างเดียว  เส้นโค้งทางด้านขวาของเส้น
ความเร็วตรงกลางเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาตรแทนที่ของมอเตอร์ ความเร็วช่วงตรงกลาง
เปรียบเทียบได้กับ การปรับให้ปริมาตร แทนที่สูงสุดส าหรับทั้งปั๊มและมอเตอร์ จุดเด่นเฉพาะของการ
รวมกันนี้ไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นการส่งถ่ายก าลังด้วยไฮดรอ   ลิคปรับความเร็วได้เอนกประสงค์มาก
ที่สุดและเป็นแบบที่น่าสนใจมากที่สุดในบทนี้ ในเวลา เดียวกันก็เป็นแบบที่มีราคาแพงที่สุดด้วย 

 

 
รูปที่ 3.19 การส่งถ่ายก าลังด้วยไฮดรอลิคแบบใช้ปั๊มและมอเตอร์ปริมาตรแทนที่ปรับได้ 

(ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535) 
 
ตัวอย่างที่ 3.6 ระบบเกลียวล าเลียงของโรงงานแห่งหนึ่ง ใช้ระบบไฮดรอลิคเป็นต้นก าลังในการขับอุปกรณ์ 
โดยมีความเร็วในการหมุน 60 รอบต่อนาที ปริมาตรการเข้าแทนที่ของปั๊มของระบบไฮดรอลิค 5 ลูกบาศก์
นิ้วต่อการหมุน 1 รอบ แรงบิดของการหมุนของเกลียวล าเลียงวัดค่าได้เท่ากับ 1,000 ปอนด์นิ้ว โดยเกลียว
ล าเลียงมีค่าคงที่ C = 10 จงค านวณหาความดันในสายน้ ามันไฮดรอลิคและขนาดของมอเตอร์ไฮดรอลิคที่
ใช้เป็นต้นก าลัง 
วิธีท า  จากโจทย์ ความเร็วในการหมุน 60 รอบต่อนาที คือ n = 60 rpm 

  ปริมาตรการเข้าแทนที่ของปั๊มของระบบไฮดรอลิค 5 ลูกบาศก์นิ้วต่อการหมุน 1 รอบ  
คือ d = 5 in3/1 rpm 

  แรงบิดของการหมุนของเกลียวล าเลียงวัดค่าได้เท่ากับ 1,000 ปอนด์-นิ้ว  
คือ T = 1,000 lb.in  

  ค่าคงที่ C = 10 

จาก สมการแรงบิด T = p x C จะได้ว่า  100
10

000,1


C

T
p  lb/in2  

ดังนั้น ความดันในสายน้ ามันไฮดรอลิค คือ 100 lb/in2           ตอบ 
 

จาก สมการปริมาตรการไหล Q = d x n จะได้ว่า  Q = 5 x 60 = 300 in3/min 
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จาก สมการก าลังที่ได้ของมอเตอร์ไฮดรอลิคหรือก าลังที่ให้กับปั๊ม 
000,396

pQ
P   จะได้ว่า 

075.0
000,396

000,30

000,396

300100



P  HP 

 จากการค านวณพบว่าก าลังที่ได้ของมอเตอร์ไฮดรอลิค เท่ากับ 0.075 HP แต่เนื่องจากขนาด
มอเตอร์ต้นก าลังต่ าที่สุดมีขนาด 0.25 (1/4) HP   
ดังนั้น ก าลังที่ได้ของมอเตอร์ไฮดรอลิคหรือก าลังที่ให้กับปั๊ม คือ 0.25 (1/4) HP         ตอบ 
 

3.8 อุปกรณ์ลดความเร็ว 
เพลาหลักของอุปกรณ์ขนถ่าย โดยทั่วไปจะหมุนด้วยความเร็วที่ต่ ากว่าแหล่งต้นก าลังมาก  จึง

ต้องการรูปแบบของการลดความเร็วที่ใช้กับการส่งถ่ายก าลัง ส่วนใหญ่มักจะใช้ชุดลดความเร็วโดยต้องการ
เพ่ิมแรงบิด ดังนั้น ก าลังม้าที่ส่งถ่ายจึงยังคงเท่าเดิม ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการลดความเร็ว โดยทั่วไป
จะเป็นอุปกรณ์ทางด้านเครื่องกล ซึ่งประกอบไปด้วยโซ่ขับ , สายพานรูปตัววี, เฟือง และการใช้งานร่วมกัน
ของอุปกรณ์เหล่านี้ ชุดลดความเร็วด้วยเฟืองเกียร์ แบบมาตรฐาน อัตราส่วนคงท่ีมีใช้กันอยู่โดยทั่วไป แม้แต่
แคตตาล้อคของบริษัทหนึ่งๆ ยังมีชุดลดความเร็วจ านวนมากมายในการผลิต ซึ่งมักจะเกี่ยวพันกับการระบุ
ค่าก าลังม้าและอัตราทด อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของชุดลดความเร็วทั้งหมดก็คือ ท าให้ส่วนขับ (Driving) และ 
ส่วนตาม (Driven)ของเครื่องท างาน ที่ความเร็วที่ เหมาะสมของแต่ละส่วนมากที่สุด การลดความเร็ว
ระหว่างเพลาขับและเพลาตามเป็นไปอย่างราบเรียบและแรงบิดเพ่ิมขึ้นทวีคูณ  โดยที่ความเร็วเพลาคงที่ 
และสอดคล้องกันอย่างเท่ียงตรง 

ชุดลดความเร็ว มักจะแบ่งประเภทตามการจัดแนวของเพลา ดูรูปที่ 3.20 ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น
แบบแนวนอนแนวขนาน แนวเอียง และแนวแยก (Offset) โดยปกติ จะเป็นเฟืองฟันตรง (Spur Gears) 
หรือเฟืองฟันเกลียว( Helical Gears) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงมาก แม้ว่าชุดลดความเร็วระดับเดียวจะถูก
จ ากัดให้มีอัตราส่วน 10 ต่อ 1 ชุดลดความเร็วหลายระดับที่มีการลด 6 ระดับก็มี โดยทั่วไปจะเป็นชุดลด
ความเร็ว 1, 2 และ 3 ระดับ การสูญเสียก าลังในชุดลดความเร็วแบบฟันเกลียว  (Helical Geared Speed 
Reducers) จะมีค่าประมาณ 2% ของก าลังที่ส่งถ่ายส าหรับการลดความเร็วระดับเดียว 3% ส าหรับการลด
ความเร็วระดับเดียว 3% ส าหรับ 2 ระดับ และ 4% ส าหรับ 3 ระดับ เนื่องจากสามารถจัดแนวเพลาให้ตั้ง
ฉากกันได้ ดังนั้นจึงมีการใช้เฟืองแบบ Bevel, Spiral Bevel และWorm Gears กันอย่างกว้างขวาง Bevel 
Gears จะมีประสิทธิภาพสูงกว่า Worm Gears อย่างไรก็ตามยังเป็นที่ยอมรับกันว่า การลดความเร็วระดับ
เดียวส าหรับ Bevel Gears สูงสุด ควรจะจ ากัดไว้ที่อัตราส่วน 6 ต่อ 1 

Worm Gears สามารถที่จะใช้อัตราส่วนความเร็ว 100 ต่อ 1 ได้ในการลดความเร็วระดับเดียว 
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่การออกแบบ ยอมให้มีการกระแทกอย่างรุนแรงได้ ซึ่งอาจจะสร้างปัญหา ในการ
ระบายความร้อนได้เนื่องจากประสิทธิภาพที่ต่ ากว่า ตัวอย่างเช่นที่อัตราส่วน 90 ต่อ 1 ชุด Worm Gear 
จะมีก าลังขาเข้าหายไปเกือบ 25% ซึ่งกลายไปเป็นความร้อนที่อัตราส่วนนี้ชุด Spiral Bevel Gears จะ
สูญเสียก าลังขาเข้าเพียง 5% เท่านั้น ขึ้นไปที่อัตราทดประมาณ 10 ต่อ 1 อย่างไรก็ตาม ชุดเฟืองเกียร์ทั้ง 2 
นี้จะมีประสิทธิภาพแตกต่างกันเล็กน้อย ชุดลดความเร็วทั้งแบบ Bevel และ Worm Gear จะพบเป็นแบบ
เพลาตั้งฉากกันไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน ดังนั้น มันจึงมักเป็นที่ต้องการ เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้าน
พ้ืนที่หรือต้องการส าหรับการขับหลายจุดจากชุดลดความเร็วระดับเดียว เฟืองแบบ Worm Gears สามารถ
ที่จะท าให้มีเพลาขาออกเป็นเพลาคู่ได้โดยปราศจากการรบกวนจากมอเตอร์ขับ 
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การเลือกชนิดของชุดลดความเร็วจะแยกวิเคราะห์ด้วยมันเอง  ในการเลือกประเภทที่มีขนาด
เหมาะสม แคตตาล้อกของผู้ผลิต จะท าขึ้นให้เลือกขนาดได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ถ้ารวมถึง การเลือก
ประเภทที่ถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วไม่ใช่เรื่องง่ายในการตัดสินใจเลย  กล่าวโดยทั่วไป ความ
แตกต่างทางด้านต้นทุนเริ่มแรก จะมีผลกระทบต่ออายุและการบ ารุงรักษาที่คาดหมายไว้ ดังนั้นเมื่อชุดลด
ความเร็ว 2 ประเภท มีค่าที่บ่งบอกเท่ากัน ราคาแตกต่างกันมาก จึงเป็นเหตุผลที่เข้าใจว่า ชุดที่ราคาถูกกว่า
จะไม่ทนทาน ตราบใดที่ปราศจากการบ ารุงรักษาเป็นเวลานาน ๆ ดังนั้น การตัดสินใจซื้อจึงต้องพิจารณา
ความแข็งแรง โดยการคาดคะเนอายุของระบบขนถ่ายเอง 

มีแฟคเตอร์อ่ืนอีกมากซึ่งต้องพิจารณาในการเลือกชุดลดความเร็ว ส าหรับการขับอุปกรณ์ขนถ่าย 
ซึ่งรวมถึงอุณหภูมิรอบ ๆ และสภาพฝุ่น ค่าความร้อน  การหล่อลื่นภาระที่แขวนอยู่  (Overhung 
Loads)   และสภาพการจัดวาง เนื่องจากค่าความร้อนของชุดลดความเร็ว ส าหรับการขับอุปกรณ์ขนถ่ายไม่
ค่อยจะต่ าเกินไปส าหรับค่าทางด้านเครื่องกล  ปัญหาของการระบายความร้อนจึงไม่ค่อยเกิดขึ้น 
 

3.9 โซ่ขับ สายพานรูปตัววีและเฟือง 
ความยืดหยุ่นเป็นกุญแจส าคัญในการใช้สายพานรูปตัววี และโซ่ในการขับอุปกรณ์ขนถ่ายประการ

แรก มันสามารถติดตั้งมอเตอร์และชุดลดความเร็วที่จุดห่างจากเพลาขับของอุปกรณ์ขนถ่ายได้  จึงติดตั้งได้
ในต าแหน่งที่ดีขึ้น ประการที่สองสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความเร็วอุปกรณ์ขนถ่ายได้ด้วยการเปลี่ยนรอก
หรือล้อเฟืองโซ่ อัตราการลดความเร็วของโซ่กับล้อเฟืองโซ่จะถูกจ ากัดอยู่ประมาณ 3 ต่อ 1 สายพานรูปตัววี
กับรอกโดยทั่วไปจะใช้อัตราทดถึง 6 ต่อ 1 ดังนั้น หากใช้สองแบบร่วมกัน สามารถที่จะให้อัตราทดถึง 18 
ต่อ 1 ซึ่งมากพอส าหรับการใช้เป็นชุดลดความเร็วขั้นตอนเดียวกับชุดขับต่าง ๆ ได้  การเปลี่ยนอัตราทดท า
ได้ด้วยการใช้งานร่วมกันดังนั้นเป็นไปได้มากท่ีอุปกรณ์ขนถ่ายสามารถที่จะติดตั้งเข้ากับชุดลดความเร็วแบบ
เดียวกันแม้ว่าความเร็วจะแตกต่างกันท าให้เป็นอะไหล่ (Spare Parts) ที่มีความส าคัญยิ่งทางเศรษฐศาสตร์ 

 
3.9.1 โซ่ขับ 
โซ่ลูกกลิ้งมาตรฐานอเมริกัน ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัทต่าง ๆ มากมายและสับเปลี่ยนใช้งานกันได้ โซ่

ขับแบบอ่ืน หาได้จากแหล่งต่าง ๆ และโดยทั่วไปก็จะสับเปลี่ยนใช้งานกันได้เช่นกัน การใช้ข้อต่อที่ประกอบ
เข้าด้วยกันง่าย จะท าให้โซ่ดัดแปลงเข้ากับล้อเฟืองโซ่ขนาดต่าง ๆ ได้ภายในขอบเขตของการออกแบบที่ดี
ล้อเฟืองโซ่ขับที่หาได้มีแบบเป็นแผ่นและดุม แบบดุมมีแบบศูนย์กลางร่วมกัน หรือแบบเยื้องศูนย์กลาง 
ปลอกสวมแบบเรียว ใช้สวมเข้ากับล้อเฟืองโซ่ที่มีรู Bore ที่ต้องการส าหรับเพลาที่ก าหนด โซ่ขับต้องมีการ
หล่อลื่น แต่เนื่องจากอุปกรณ์ขนถ่ายถูกขับให้ท างานที่ความเร็วค่อนข้างต่ า ดังนั้น จึงต้องการเพียงการหล่อ
ลื่นตามโอกาสเพ่ือความปลอดภัยและวัสดุมีคมในบรรยากาศ อาจต้องมีบังโซ่ (Chain Guards) หรือฝา
ครอบ 

 
3.9.2 สายพานรูปตัววี 
สายพานรูปตัววีที่ใช้งานมีการออกแบบอยู่มากมาย จากผู้ผลิตต่าง ๆ รวมทั้งแบบปรับได้ด้วย ซึ่ง

ทั้งหมดจะใช้ได้ดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูงถึง98%ถ้าใช้งานตามคู่มือรอกสายพานรูปตัววีส่วนมากใน
ปัจจุบันจะมีรูปแบบเป็นปลอกเรียว (Tape Bushing)   เพ่ือให้รอกมาตรฐานสวมเข้ากับเพลาขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางต่าง ๆ ได้  โดยการเปลี่ยนปลอกอย่างง่าย ๆ อะไหล่ในคลังจะเปลี่ยนแปลงอย่าง
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รวดเร็ว   และราคาไม่สูง นอกจากนี้ข้อดีของสายพานรูปตัววี ก็คือ   การท างานโดยให้เกิดการกระตุกข้ึนได้ 
(Shock-free) การจัดแนวกับรอกยืดหยุ่นได้  และไม่ต้องมีการหล่อลื่นเนื่องจากสายพานรูปตัววีส่วนใหญ่
เป็นแบบไม่มีปลาย จึงเป็นข้อดีอย่างเห็นได้ชัดเจน 
 

SHAFT ARRANGEMENT GEARING RATIO RANGE HP RANGE 
HORIZONTAL  

PARALLEL –  
OFFSET  

HELICAL  
OR 

SPUR 

1.5 TO 1 
TO 

100 TO 1 

FRACTIONAL 
TO 

3,000 

HORIZONTAL  

PARALLEL –  
IN LINE  

HELICAL  
OR 

SPUR 

3 TO 1 
TO 

950 TO 1 

FRACTIONAL 
TO 
800 

 

 

CYCLOID 
1 TO 87 

TO 
100,000 TO 1 

FRACTIONAL 
TO 
500 

HORIZONTAL  

PARALLEL –  
IN LINE  

PLANETARY 
4 TO 1 

TO 
106 TO 1 

FRACTIONAL 
TO 
150 

HORIZONTAL  

LIGHT 

ANGLE  

BEVEL 
OR 

BEVEL AND 
HELICAL 

1.5 TO 1 
TO 

500 TO 1 

5 
TO 

1,000 

HORIZONTAL  

LIGHT 

ANGLE  

WORM 
3 TO 1 

TO 
10,000 TO 1 

3 
TO 
450 

HORIZONTAL  

LIGHT 

ANGLE  

BEVEL 
OR 

BEVEL AND 
HELICAL 

1.5 TO 1 
TO 

500 TO 1 

5 
TO 

1,000 

HORIZONTAL  

LIGHT 

ANGLE  

WORM 
3 TO 1 

TO 
10,000 TO 1 

3 
TO 
450 

SHAFT 

MOUNTED 
 

HELICAL  
OR 

SPUR 

10 TO 420 
RPM 

OUTPUT 

1/4 
TO 
40 

GEAR 

MOTORS 
 ALL TYPES 

6 TO 420 
RPM 

OUTPUT 

FRACTIONAL 
TO 
150 

รูปที่ 3.20 ประเภทของชุดลดความเร็วตามการจัดแนวของเพลา 
(ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535) 
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3.9.3 ชุดเฟืองเกียร์ 
ชุดเฟืองเกียร์ก็ยังคงใช้งานที่ความเร็วต่ า อุปกรณ์ขนถ่ายงานหนัก  อุปกรณ์ขนถ่ายแบบกระบัง

โลหะงานหนัก (Heavy Apron Conveyors)และเครื่องป้อนเป็นตัวอย่างได้ดี ชุดขับส าหรับเครื่องแบบนี้
มักจะประกอบไปด้วย มอเตอร์ ชุดลดความเร็วและเฟืองตัวเล็ก (Pinion) และเพลาขับเฟืองตัวเล็ก(Pinion 
Shaft Driving) ขนาดเฟืองใหญ่ที่อยู่บนเพลาหลักของอุปกรณ์ขนถ่าย โดยปกติ การใช้เฟืองจะถูกจ ากัดโดย
ส่วนประกอบทั้งหมดของชุดลดความเร็ว เฟืองส่วนใหญ่จะใช้ทนและชุดขับทั้งหมดก็ทนทานด้วย แม้ว่า
ราคาจะแพงกว่าก็ตามเฟืองเกียร์มีหลายชนิดให้เลือกใช้ ดังนี้ 

1.  เพลาขนาน คือ Spur Gears, Helical Gears, Herringbone Gears 
2 .  เ พ ล า ตั ด ผ่ า น กั น  คื อ  Bevel Gears,  Spiral Bevel Gear,  Worm Gears 

(Intersection Shafts) 
3. เพลาอยู่ในเส้นศูนย์กลางเดียวกัน คือ Planetary Gears, Cycloid Gears, Toroidal 

Gears (In Line Shafts) 
 

ชุดขับเฟืองเกียร์ลายเส้นแบบต่าง ๆ และบอกจ านวนจุดสัมผัสผ่านตลอดซึ่งเป็นจุดส่งผ่านก าลัง 
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.21 

 

 
รูปที่ 3.21 เฟืองเกียร์ประเภทต่าง ๆ 
(ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535) 

 

3.10 ชุดขับไฟฟ้าปรับความเร็ว 
ชุดขับไฟฟ้าปรับความเร็วได้ส่วนใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม จะถูกระบุให้มีค่าต่ ากว่า  500 HP 

ภายในกลุ่มนี้จะมี 4 ชนิดที่แพร่หลาย คือ 
1. Solid State AC (ไฟฟ้ากระแสสลับ)  
2. Solid State DC (ไฟฟ้ากระแสตรง) 
3. มอเตอร์แกนหมุนฟันขดลวด (Wound-rotor Motor) 
4. คลัชที่ใช้กระแสไฟฟ้าหมุนวน (Eddy-current Clutch) 
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เนื่องจากชุดขับที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง ท างานโดยการเปลี่ยนแปลงความเร็วใช้งาน
ของเครื่องต้นก าลัง ในการพิจารณาเริ่มแรกเกี่ยวกับความประหยัดแล้ว มักจะนิยมเลือกใช้ชุดขับแบบนี้ 
ส าหรับการใช้งานที่ต้องการความเที่ยงตรง เปลี่ยนแปลงความเร็วได้รวดเร็ว ขั้นตอนส าหรับการเลือกชุดขับ
ในอุดมคติส าหรับการใช้งานเฉพาะด้านนั้น ยุ่งยากซับซ้อนไม่เพียงแต่จะต้องแข็งแรงทนทาน การควบคุม
ยืดหยุ่นได้ ประสิทธิภาพต้นทุนเริ่มแรก อายุการใช้งาน และสภาพแวดล้อมก็จะต้องน ามาพิจารณาด้วย แต่
ก็เช่นเดียวกัน อุปกรณ์ขนถ่ายกลไกจะต้องการแรงบิดคงที่จากชุดขับเพ่ือรักษาผลที่ได้ให้คงที่  ในบางกรณี 
ขั้นตอนในการเลือกค่อนข้างจะยุ่งยากและต้องพิจารณาถึงความสามารถในการสตาร์ทภาระที่มีความเสียด
ทานสูงโดยทั่วไปจะเลือกชุดขับไฟฟ้าและแบบ Electro-mechanical-slip ส าหรับภาระประเภทนี้ ในการ
เลือกมอเตอร์ไฟฟ้าปรับความเร็วได้ จ าเป็นต้องท าความเข้าใจแฟคเตอร์พ้ืนฐานซึ่งมีผลต่อ แรงบิดความเร็ว 
และก าลังม้าของมอเตอร์ ในเวลาเดียวกันก็ควรจะเข้าใจขีดจ ากัดประจ าตัวในเรื่องของการเร่งการหน่วงการ
ถอยหลัง และการหยุดของมอเตอร์เช่นกัน แฟคเตอร์ของวงจรป้องกันมอเตอร์และขีดจ ากัดการใช้งานของ
มอเตอร์จากแง่คิดเก่ียวกับความร้อนก็มีความส าคัญ ถึงแม้ว่าแง่ปัญหาเหล่านี้ต้องน ามาพิจารณากับมอเตอร์
ที่มีความเร็วคงที่ สิ่งเหล่านี้จะยิ่งมีความส าคัญเป็นทวีคูณกับการใช้งานของมอเตอร์ปรับความเร็วได้ 

ชุดขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ Solid-state แม้ว่าตัวควบคุมปรับความถี่ได้จะมีความ
สลับซับซ้อน แต่มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับไม่เป็นเช่นนั้นและมันเป็นมอเตอร์พ้ืนฐานแบบง่าย ๆ  ที่ชวนให้
ผู้ออกแบบน ามาใช้ในการปรับปรุงสมรรถนะของระบบควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
จะมีน้ าหนักเบา ขนาดเล็กกว่า แข็งแรงทนทานกว่า ราคาถูกกว่า  และหาซื้อได้ง่ายกว่ามอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง นอกจากนี้ยังไม่ต้องมีแปรงถ่านหรือตัวเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับให้ เป็นกระแสตรง
(Commutator) ซึ่งต้องมีการสึกหรอ หรือมีการเกิดประกายไฟ (Sparks) โดยสรุปแล้ว มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นอย่างมากมายกว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมา  ปัจจุบันมอเตอร์ขนาดเล็ก
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียง 90 % หรือมากกว่า มอเตอร์ขนาดใหญ่ท างานประสิทธิภาพสูงกว่า 
96 % ความก้าวหน้าของชุดขับไฟฟ้ากระแสสลับ เกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาของสะพานไฟแบบ  Solid-
state (Switch) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงควบคุมด้วยซิลิกอน (SCR) 
ซึ่งยังคงใช้อยู่ในมอเตอร์กระแสสลับขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม SCRs ธรรมดาทั่ว ๆ ไป ก็ไม่ใช้การแก้ปัญหา
วงจรอันสลับซับซ้อนของตัวควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับได้อย่างสมบูรณ์ ปัญหาก็คือ SCRs เริ่มจะซับซ้อนมาก
ขึ้น การปิดวงจรหนึ่งครั้งมันต้องถูกเปิดวงจรเป็นระยะ ๆ โดยที่รู้จักกันว่าเป็นวงจรเปลี่ยนกระแสสลับให้
เป็นกระแสตรง อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่กี่ปีมานี้ การพัฒนาของตัวควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับท าให้ขั้นตอนอ่ืน 
ๆ ก้าวหน้าไปด้วย ได้มีการเริ่มน าตัวควบคุมแบบใหม่ ๆ ออกมาใช้ โดยยึดหลักการใช้ทรานซีสเตอร์ที่มี
ก าลังมาก ๆ (460 V) แทน SCRs ทรานซีสเตอร์มีข้อดีที่ ไม่ต้องมีวงจรเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าสลับเป็น
กระแสตรงขนาดใหญ่ ๆ ดังนั้นตัวควบคุมแบบใหม่นี้จะเป็นแบบง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนและเชื่อถือได้มากกว่า
พร้อมกับมีขนาดเล็กกว่ากันมากและราคาถูกกว่าแบบใช้SCRs พัฒนาการทางเทคโนโลยีของตัวควบคุม
ไฟฟ้ากระแสสลับอ่ืน ๆ ที่มีระบบ SCR ที่ง่ายขึ้น คือ สะพานไฟเปิดวงจรขา Gate (Turnoff Switch) มัน
เป็น SCR แต่วงจรจะเปิดได้ด้วยสัญญานลบที่ขาGate แทนที่จะต้องมีวงจรเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็น
กระแสตรงเพ่ือขัดจังหวะสัญญานที่ไหล แฟคเตอร์เดียวที่ส าคัญที่สุดในการเลือกชุดขับไฟฟ้ากระแสสลับ ก็
คือ การใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด ที่ชุดขับจะต้องใช้ส าหรับระยะเวลาต่อเนื่องและสั้น ๆ  แรงบิดในการสตาร์ท
สูง ๆ ต้องการกระแสไฟในการสตาร์ทสูงด้วย ซึ่งอาจจะมากเกินขอบเขตของตัวควบคุม แม้ว่ามันสามารถ
จะจัดก าลังที่ต้องการของการใช้งานที่ความเร็วคงที่ ได้อย่างแม่นย าก็ตาม ค่าส าคัญที่ต้องรู้ในการเลือก
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ขนาดตัวควบคุม ก็คือ กระแสภาระเต็มพิกัดที่ความเร็วหลัก นี้คือ กระแสที่ต้องการของมอเตอร์ขนาดที่
เหมาะสม ท างานภายใต้สภาวะภาระที่มุ่งหวังไว้ ตัวควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับปรับความเร็วได้ แบบ Solid-
state ส่วนใหญ่ จะใช้กับมอเตอร์เหนี่ยวน ามาตรฐาน ที่ท าให้แรงเคลื่อนและความถี่  เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือ
ควบคุมมอเตอร์ความถี่จะถูกควบคุมเพ่ือให้เปลี่ยนแปลงความเร็วของมอเตอร์สมการส าหรับความเร็วและ
ความถี ่คือ 
 

Ns 
P

F


120               (3.15) 
 
เมื่อ  Ns คือ ความเร็วที่สอดคล้องกัน (Synchronous Speed) (RPM) 

F คือ ความถี่ (Hertz) 
P คือ จ านวนขั้วแม่เหล็ก 

 
แรงเคลื่อนจะเปลี่ยนแปลงไปตามความถี่ เพ่ือควบคุมความเข้มของเส้นแรงแม่เหล็กในช่องอากาศ

ระหว่างแกนหมุนกับส่วนที่อยู่กับที่  และจากนั้นมอเตอร์จึงสร้างแรงบิด ความสัมพันธ์ระหว่าง 
แรงเคลื่อนไฟฟ้า กับความถี่ จะถูกรักษาให้คงที่ เสมอ  ส่วนประกอบพ้ืนฐานของ ตัวควบคุมไฟฟ้า
กระแสสลับ ความถี่ปรับได้ ได้แก่ Power Converter, Power Inverter, Control Regulator และส่วนที่
เกี่ยวข้อง สามารถแสดงในรูปที่ 3.22 Power Converter จะเปลี่ยนกระแสสลับเป็นกระแสตรง Power 
Inverter จะแปลงไฟฟ้ากระแสตรง เป็นแรงเคลื่อนที่ปรับได้และความถี่ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับที่ปรับได้ ตัว 
Regulator ควบคุมปฏิกิริยาและผลตอบสนองของ Converter และ Inverter ส่วนที่ เกี่ยวข้อง เป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ เครื่องแบ่งไฟ (Potentiometer) และสะพานไฟ (On/Off Switch) ซึ่งจะส่งผล
ไปยังตัว Regulator ในขณะที่วงจรปิดหรือเปิดและบอกว่าต้องการความเร็วเท่าไร 
 

 
รูปที่ 3.22 วงจรควบคุมส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับปรับความถ่ีได้ 

(ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535) 
 
ตัวควบคุมปรับความถี่ได้ มี 3 แบบ ส าคัญ ๆ ขนาดใช้งานไม่เกิน 500 HP (ดูรูปที่ 3.23) แต่ละ

แบบจะมีลักษณะเทคนิคแตกต่างกันไป ส าหรับเปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง  จากนั้นแปร
กระแสตรงให้มีลักษณะคล้ายกระแสสลับ แต่ละแบบจะมีข้อดีในการใช้งานเฉพาะตัว 
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1. ชุดขับ Inverter ปรับแรงเคลื่อนขาเข้า (Variable-voltage-input, VVI) ใช้ตัวเปลี่ยน
กระแสสลับเป็นกระแสตรงแบบควบคุม (Controlled Rectifier) หรือเครื่องตัดต่อเปลี่ยนกระแสสลับเป็น
กระแสตรงแบบใช้ Diode (Diode Rectifier-chopper) ในการเปลี่ยนแรงเคลื่อนกระแสสลับขาเข้าไปเป็น
แรงเคลื่อนกระแสตรงปรับได้ ความถี่ขาออกจะถูกควบคุมโดยทรานซีสเตอร์ หรือ Thyristors ที่เป็น
สะพานไฟต่อเนื่องกันในส่วของ Inverter ใน 6 ขั้นตอนที่แยกกัน เพ่ือสร้างรูปแบบคลื่นขาออกดังที่แสดงใน
ภาพ กระแสจะแปรตามแรงเคลื่อนใกล้เคียงกับคลื่นแบบ Sinusoidal ตัวควบคุมแบบ VVI มีแบบแผน
ควบคุมที่ง่ายที่สุดของชุดขับปรับความถี่ได้ 3 แบบ แต่มันจะใช้ตัวกรองไฟฟ้ากระแสตรง (DC Filter 
Component) จ านวนมาก ซึ่งประกอบด้วยตัวน ากระแสตรง และตัวกรองเก็บประจุ (Filter Capacitors) 
ซึ่งจะกรองแรงเคลื่อนผ่านเข้าไปในส่วนของ Inverter และสะสมพลังงานไว้ส าหรับใช้ชั่วคราว 
 

 
รูปที่ 3.23 ตัวควบคุมเปลี่ยนแปลงความถี่ 3 แบบ เปลี่ยนกระแสสลับเป็นกระแสตรง 

และแปรกระแสตรงให้คล้ายกระแสสลับ 
(ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535) 

 
2. ชุดขับ Inverter แบบจ่ายกระแสเข้าจากแหล่งจ่าย (Current-Source-Input, CSI) ใช้

กับตัวเปลี่ยนกระแสสลับ เป็นกระแสตรงแบบควบคุม หรือเครื่องตัดต่อเปลี่ยนกระแสสลับเป็นกระแสตรง
แบบใช้ Diode เช่นเดียวกัน เพ่ือเปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นความต่างศักย์กระแสตรงปรับได้ (Variable 
Potential DC) กระแสไหล ผ่านหม้อแปลงกระแสสลับรับหน้าที่เป็นฐานปฏิบัติการส าหรับตัวเปลี่ยน
กระแสสลับเป็นกระแสตรงแบบควบคุมปรับได้ ในส่วน Inverter จะสร้างกระแสความถี่เปลี่ยนได้ 6 
ขัน้ตอนและแรงเคลื่อนจะตามกระแส (ด้วยเดือยแหลมในการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า เนื่องจากการประทุของ 
Thyristor ดังแสดงในรูป)ข้อดีหลัก ๆ ของชุดขับ CSI ก็คือสามารถควบคุมกระแสของมอเตอร์ได้สมบูรณ์
แบบซึ่งจะมีผลให้ควบคุมแรงบิดได้สมบูรณ์เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ลักษณะการควบคุมกระแสต้องการตัวน า
ตัวกรอง (Filter Inductor) และตัวควบคุมกึ่งซับซ้อน (Semi-complex Regulator) ขนาดใหญ่ เนื่องจาก
ความยากของการควบคุมมอเตอร์โดยกระแสเพียงอย่างเดียว 
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3 . ชุ ดขับ  Inverter ปรับความกว้ างของคลื่ น  แบบ เป็ น จั งห วะ  (Pulse-width-
modulated, PWM) จะใช้ตัวเปลี่ยน  กระแสสลับเป็นกระแสตรงแบบใช้ Diode (Diode Rectifier) 
เพ่ือให้แรงเคลื่อนกระแสตรงคงที่ ในส่วนของInverter จะควบคุมทั้งแรงเคลื่อนและความถี่ โดยการเปลี่ยน
ความกว้างของจังหวะขาออก (Output Pulse) เช่นเดียวกับความถี่ด้วยวิธีนี้จนกระทั่ง แรงเคลื่อนที่ได้
ใกล้เคียงกับแบบ Sinusoidal 
 

3.11 บทสรุป 
การติดตั้งชุดต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ รวมทั้งกลไกในการลดความเร็ว มอเตอร์ไฟฟ้า ชุด

ควบคุม และอุปกรณ์ป้องกัน ชุดต้นก าลังขับจะมีต้นทุนตั้งแต่ 10-30% ของต้นทุนทั้งหมด ขึ้นอยู่กับ
ความเร็วและก าลังม้าที่ใช้ในการท างาน โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพพ้ืนที่ ต าแหน่งที่ติดตั้ง การ
เดินเครื่อง การบ ารุงรักษาและต้นทุน สภาพพ้ืนที่และการติดตั้ง การติดตั้งเพลาชุดขับเป็นแบบต่ออนุกรม
กัน เพลาขนานกัน เพลาตั้งฉากกัน ส าหรับการใช้งานชุดขับมอเตอร์มาตรฐานที่มีสภาพพ้ืนที่หรือสภาพ
ล้อมรอบผิดธรรมดา ชุดขับประเภทหนึ่งอาจจะยังคงดีกว่าประเภทอ่ืนในด้านแง่คิดของต้นทุนเริ่มแรกหรือ
การบ ารุงรักษาหรือคุณลักษณะเฉพาะในการขับภาระ อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุแบบเดียวกันในโรงงานเดียวกัน
อาจจะต้องการชุดเฟืองขับแตกต่างกันก็ได้ การเลือกมักจะท าได้ยากและควรจะปรึกษาตัวแทนจากผู้ผลิต
มอเตอร์ไฟฟ้าและการส่งถ่ายก าลัง (Power Transmission) ที่ได้มาตรฐาน เพ่ือให้เข้าร่วมในกระบวนการ
เลือก ค าตอบในการเลือกอาจได้มาจากประสบการณ์ซึ่งจะตัดสินว่าชุดขับแบบใดที่ดีที่สุดส าหรับงานนั้น 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจะท าได้หลังจากเกิดการวิเคราะห์และทดสอบแล้ว อย่างไรก็ตามในแต่ละ
กรณีความรู้และประสบการณ์ที่เก่ียวกับประเภทของการจัดแนวชุดขับและส่วนประกอบจะเป็นพื้นฐานไปสู่
การตัดสินใจเลือกชุดต้นก าลังขับต่อไป ชุดขับอุปกรณ์ประกอบชุดต้นก าลังของการขนถ่าย ได้แก่ ชุดลด
ความเร็ว เฟืองเกียร์-มอเตอร์ สายพานรูปตัว V รอก โซ่ ล้อเฟืองโซ่ และชุดเฟืองเกียร์ระหว่างเพลาที่ออก
จากมอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเพลาหลักของอุปกรณ์ขนถ่าย  

ชุดต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายแบ่งตามเหตุผลได้เป็น 2 ประเภท คือ การแบ่งประเภทความเร็ว
ตายตัวและความเร็วปรับได้ ในการติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายเกือบทั้งหมด เครื่องต้นก าลัง (The Prime Mover 
or Source of Power) จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ โดยจะพิจารณาแรงบิดและความเร็ว การ
ควบคุมความเร็วและแรงบิดจะต้องกระท าโดยส่วนของชุดส่งถ่ายก าลัง (Power Transmission) ได้แก่ ชุด
ลดความเร็ว คลัช และอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Couplings) โดยก าลังที่ส่งถ่ายไปยังเพลาขับของอุปกรณ์ขนถ่าย 
มอเตอร์จะต้องเหมาะกับสภาพการเดินเครื่องและลักษณะเฉพาะ ซึ่งแรงบิดและความเร็วจะต้องเหมาะกับ
ประเภทของอุปกรณ์ขนถ่ายที่จะน าไปใช้ วิศวกรมักจะต้องการความเร็วที่ เปลี่ ยนแปลงได้และชุด
เปลี่ยนแปลงความเร็วที่มีประสิทธิภาพสูง การสตาร์ทอย่างนิ่มนวลของอุปกรณ์ขนถ่ายมีความส าคัญมาก 
ซึ่งสามารถท าได้โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงบิดไม่ว่าจะเป็นกลไกหรือไฟฟ้าหรือใช้ร่วมกันทั้ง 2 แบบ การ
สตาร์ทอย่างนิ่มนวลจะเป็นข้อพิจารณาที่ส าคัญ เมื่อติดตั้งก าลังม้าให้มากไว้ เผื่อไว้ในการเพ่ิมอัตราขนถ่าย
ในอนาคตหรือการเพ่ิมความยาวอุปกรณ์ขนถ่ายในอนาคต ส าหรับสภาพของการรับภาระที่ส าคัญของ
อุปกรณ์ขนถ่ายที่ก าหนด จะต้องหาน้ าหนักทั้งหมดที่จะถูกท าให้เคลื่อนที่โดยค านวณเช่นเดียวกับน้ าหนัก
บนอุปกรณ์ขนถ่ายแต่ละส่วนตลอดด้านบนและด้านกลับ แรงหน่วงและแรงในการเร่งจะถูกกระจายไปบน
จุดต่าง ๆ ทั่วอุปกรณ์ในสัดส่วนโดยตรงกับน้ าหนักของส่วนประกอบที่เคลื่อนที่ทั้งหมดในแต่ละส่วนของ
อุปกรณ์ขนถ่าย  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

3.1 จงอธิบายประเภทชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุบนพ้ืนฐานของชุดต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่าย 
3.2 จงอธิบายการจัดวางชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุตามล าดับการจัดวางอุปกรณ์ 
3.3 จงค านวณหาค่าเวลาที่ต้องการในการเร่งของโซ่ล าเลียงหินจากการระเบิดหินภูเขา ที่ใช้แรงดึงโซ่ขนาด 
10 kN มีน้ าหนักของหินบรรทุก 10,000 N โซ่ล าเลียงมีความเร็วสุดท้ายของอุปกรณ์ขนถ่าย 50 m/min 
3.4 จงค านวณหาค่าแรงดึงโซ่ของโซ่ล าเลียงหินจากการระเบิดหินภูเขา เมื่อระบบโซ่ล าเลียงสามารถบรรทุก
น้ าหนักของหินได้ 100,000 N โซ่ล าเลียงมีความเร็วสุดท้ายของอุปกรณ์ขนถ่าย 100 m/min ค่าเวลาที่
ต้องการในการเร่ง 30 วินาที 
3.5 จงค านวณหาค่าประสิทธิภาพรวมของชุดขับและขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต้องใช้เป็นต้นก าลัง เมื่อชุดขับ
อุปกรณ์ประกอบด้วยชุดลดความเร็วแบบ Cut Spur Gears, Cast Spur Gears และโซ่ลูกกลิ้งแบบไม่มีฝา
ปิดอยู่บนล้อเฟืองโซ่ (Cut Sprockets) และมีขนาดก าลังม้าต่ าสุดที่เพลาขับคือ 20 HP 
3.6 จงค านวณหาค่าประสิทธิภาพรวมของชุดขับและขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต้องใช้เป็นต้นก าลัง เมื่อชุดขับ
อุปกรณ์ประกอบด้วยชุดลดความเร็วแบบ Cut Spur Gearsเกียร์-มอเตอร์ หรือชุดลดความเร็วแบบ 
Helical หรือ Herring Bone Gear ลดความเร็ว 3 ขั้น, Cast Spur Gears, สายพานรูปตัววีและโซ่ลูกกลิ้ง
แบบไม่มีฝาปิดอยู่บนล้อเฟืองโซ่ (Cut Sprockets) และมีขนาดก าลังม้าต่ าสุดที่เพลาขับคือ 5 HP 
3.7 จงค านวณหาค่าแรงบิดมอเตอร์ขนาด 5 HP มีความเร็วรอบในการหมุน 1,440 รอบต่อนาที 
3.8 จงค านวณหาค่าแรงบิดมอเตอร์ขนาด 0.25 HP มีความเร็วรอบในการหมุน 10,000 รอบต่อนาที 
3.9 ระบบสานพานล าเลียงกระสอบข้าวสารของโรงสีแห่งหนึ่ง ต้องการอัตราเร็วในการหมุนของสายพาน
ล าเลียง 800 rpm โดยบริษัทผู้ผลิตระบบสายพานล าเลียงเลือกใช้มอเตอร์ต้นก าลังขนาด 1 HP ความเร็ว
รอบ 1,440 rpm และใช้พูลเลย์ขับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จงค านวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของพูลเลย์ตามของระบบสายพานล าเลียงนี้ 
3.10 ระบบล าเลียงด้วยการสั่นของการส่งข้าวสารเพ่ือบรรจุถุงเพ่ือจ าหน่ายของโรงสีแห่งหนึ่ง ต้องการ
อัตราเร็วในการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงที่ท าให้เกิดการสั่นด้วยอัตรา 1,000 rpm ใช้ฟันเฟืองของฟันเฟือง
ตัวตามท่ีเชื่อมต่อกับเพลาข้อเหวี่ยง จ านวน 24 ฟัน ระบบล าเลียงด้วยการสั่นนี้ใช้มอเตอร์ต้นก าลังขนาด 5 
HP ความเร็วรอบ 1,440 rpm จงค านวณหาจ านวนฟันเฟืองขับของระบบล าเลียงนี้ 
3.11 ระบบเกลียวล าเลียงของโรงงานแห่งหนึ่ง ใช้ระบบไฮดรอลิคเป็นต้นก าลังในการขับอุปกรณ์ โดยมี
ความเร็วในการหมุน 120 รอบต่อนาที ปริมาตรการเข้าแทนที่ของปั๊มของระบบไฮดรอลิค 10 ลูกบาศก์นิ้ว
ต่อการหมุน 1 รอบ แรงบิดของการหมุนของเกลียวล าเลียงวัดค่าได้เท่ากับ 1,000 ปอนด์นิ้ว โดยเกลียว
ล าเลียงมีค่าคงที่ C = 20 จงค านวณหาความดันในสายน้ ามันไฮดรอลิคและขนาดของมอเตอร์ไฮดรอลิคที่
ใช้เป็นต้นก าลัง 
3.12 จงอธิบายหลักการในการเลือกชุดต้นก าลังจากการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 
เกลียวล าเลียงหรอืสกรขูนถ่าย 8 ชั่วโมง 

 
หัวข้อเนื้อหา 

4.1 หลักการท างานของสกรูขนถ่าย 
4.2 ประเภทของใบเกลียวสกรูขนถ่าย 
4.3 การจัดอุปกรณ์ของระบบสกรูขนถ่าย 
4.4 อัตราขนถ่ายของสกรูขนถ่าย 
4.5 ก าลังม้าและแรงบิดที่ต้องการของสกรูขนถ่าย 
4.6 การประกอบสกรูขนถ่าย 
4.7 สกรูป้อนวัสดุ 
4.8 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 ด้านความรู้ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเกลียวล าเลียงหรือสกรูขนถ่าย 

2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างานของสกรูขนถ่าย 
3. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของใบเกลียวสกรูขนถ่ายและการจัดอุปกรณ์

ของระบบสกรูขนถ่าย 
4. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการค านวณหาค่าอัตราขนถ่ายของสกรูขนถ่าย ก าลังม้า

ที่ต้องการและแรงบิดที่ต้องการของสกรูขนถ่าย 
5. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบสกรูขนถ่าย 
6. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องสกรูป้อนวัสดุ 
7. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการออกแบบระบบเกลียวล าเลียง ท่อล าเลียง

และการขนถ่ายวัสดุเหลว 
 ด้านทักษะ 
 1. สามารถออกแบบอัตราขนถ่ายของสกรูขนถ่าย ก าลังม้าที่ต้องการและแรงบิดที่ต้องการของสกรู
ขนถ่ายได้ 
 2. สามารถการออกแบบก าลังม้าท่ีต้องการของสกรูป้อนวัสดุได้ 
 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา และเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบรูปภาพใน Power point 
3. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 
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4. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 

5. ให้ผู้เรียนออกแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายตามใบงานที่มอบหมาย 
6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 

7. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการขนถ่ายวัสดุ 
2. กระดาน 
3. สื่อบรรยาย Power point   
4. ใบงานที่ 4 การออกแบบอัตราขนถ่ายของสกรูขนถ่าย ก าลังม้าที่ต้องการและแรงบิดที่ต้องการ

ของสกรูขนถ่าย 
5. ใบงานที่ 5 การออกแบบก าลังม้าท่ีต้องการของสกรูป้อนวัสดุ 
6. แบบฝึกหัดท้ายบท 
7. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
2. จากการสังเกตการมีส่วนร่วม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท าใบงาน 
5. จากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
การประเมินผล 

1. จากการส่งการบ้าน แบบฝึกหัดตามเวลา 
2. การเข้าเรียนครบตามชั่วโมงเรียน 
3. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
4. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 4 
เกลียวล าเลียงหรอืสกรขูนถ่าย 

 
 

สกรูแบบก้นหอย (Helical Screws) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ล าเลียงวัสดุแข็งร่วนซุยในอุตสาหกรรมหลาย
ประเภทและท าหน้าที่ต่าง ๆ กันได้เป็นอย่างดี ระหัดเกลียว (Archimedean Screws) ได้มีการใช้ส าหรับ
ทดน้ ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีปลอกหมุนลาดเอียง (Inclined Rotating Casing) ประกอบอยู่กับ
ใบเกลียวก้นหอยอยู่ภายใน (Internal Helical Flight) ปลายด้านล่างจะจุ่มอยู่ในน้ า และการหมุนจะท าให้
น้ าในกระเปาะ Pocket ซึ่ งอยู่ระหว่างช่องว่างของเกลียวเคลื่อนตัวขึ้น  ถึงแม้ว่าสกรูขนถ่ายจะมี
ประสิทธิภาพทางกลสูงแต่มีขีดจ ากัดในเรื่องของมุมของใช้งาน เนื่องจากการเคลื่อนที่ของวัสดุที่อยู่ภายใน
เกิดข้ึนจากการเลื่อนไปบนใบเกลียวของสกรู  

ในปัจจุบันจะนิยมท าให้สกรูขนถ่ายแบบก้นหอย (Helical Screws) หมุนอยู่ภายในเปลือกท่ีอยู่กับ
ที่ (Stationary Casing) ส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับงานชลประทานและงานเคลื่อนย้ายของไหล  เช่น กากสิ่ง
โสโครกแต่ในด้านการล าเลียงวัสดุแข็ง (Solid Handling) ของ Helical Screws ก็ได้รับการยอมรับ และ
เนื่องจากการน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จึงท าให้ประสบความล้มเหลวในบางด้านได้  การใช้งานของสกรู
ส าหรับขนถ่ายวัสดุแข็งในอุตสาหกรรมอันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมโรงสี โรงโม่โรงงานท ากระดาษ 
(Milling Industry) เมื่อใบพัดไม้ถูกยึดเข้ากับเพลากลาง เพ่ือท าให้เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายในแนวนอนส าหรับ  
ข้าวโพด และแป้ง ด้วยความกะทัดรัด ประหยัดและเชื่อถือได้ของอุปกรณ์  ท าให้มีการสร้างใบเกลียวก้น
หอยด้วยเหล็กในเวลาต่อมา ซึ่งมีความแข็งแรงขึ้น  และยังคงใช้หลักการและเทคนิคการขนถ่ายวัสดุใน
อุตสาหกรรมโรงโม่แป้งอยู่ ในทางเกษตรกรรมพบว่าเหมาะมากที่จะใช้เครื่องสว่านเมล็ดพืช (Grain 
Augers) เช่น เครื่องอบแห้งและเครื่องเกี่ยวและนวดข้าว (Driers and Combines) เป็นต้น คุณสมบัติของ
การขนถ่ายวัสดุในตัวอย่างเหล่านี้ ได้แก่ ความเสียดทานผนังต่ า แรงดึงหรืออ านาจการรวมตัวและมุมตื้น
ของความเสียดทาน (Shallow Angles of Internal Friction) น้อยมาก คุณสมบัติดังกล่าวต้องน ามา
พิจารณา เพ่ือให้วัสดุมีลักษณะการไหล่เป็นอิสระและง่ายต่อการขนถ่ายในอุปกรณ์ทางกล 

 

4.1 หลกัการท างานของสกรูขนถ่าย 
สกรูขนถ่ายเป็นอุปกรณ์ในการขนส่ง สามารถล าเลียงวัสดุได้มากมายหลายประเภท ซึ่งมี

ความสามารถในการไหลดี ความสามารถในการไหลได้มีอธิบายไว้แล้วในมาตรฐานการจัดประเภทวัสดุของ 
CEMA และแสดงถึงระดับของอิสรภาพของแต่ละอนุภาควัสดุที่เคลื่อนที่ผ่านซึ่งกันและกัน  คุณสมบัติ
เฉพาะตัวเหล่านี้มีความส าคัญต่อการท างานของสกรูขนถ่ายเป็นแบบสกรูเกลียว (Screw Helix) ที่ติดตั้งอยู่
กับเพลาหรือท่อตรงกลางหมุนอยู่ภายในรางหรือท่อที่อยู่กับที่  ผลักดันวัสดุไปตามส่วนล่างและด้านข้าง
เฉือนวัสดุในช่องว่างแนวรัศมีระหว่างเกลียวกับรางและท าให้วัสดุกลิ้งหกคะเมนตีลังกาบนตัวมันเอง เป็น
การเคลื่อนที่ไปบนผิวของใบเกลียวก้นหอยท าให้วัสดุถูกยกข้ึน           

การน าสกรูขนถ่ายไปใช้งานต่าง ๆ เริ่มด้วยปัจจัย 2 ประการ 
1. คุณสมบัติของวัสดุที่จะขนถ่าย 
2. การใช้งานในลักษณะพิเศษ ถ้าใช้สกรูขนถ่ายจะได้เปรียบกว่า 
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ความโดดเด่นของสกรูขนถ่าย คือ เหมาะสมที่จะใช้ในการป้อนและปล่อยวัสดุได้หลายช่องโดย
เพียงแต่มีประตู เปิด-ปิด ที่แต่ละจุดเท่านั้น ท าให้เหมาะที่จะใช้รับและจ่ายวัสดุปริมาณมวลส าหรับคลังเก็บ
วัสดุภายในโรงงาน ในกรณีที่ขนถ่ายวัสดุต่างชนิดกันหรือต่างเกรดกันไปยังหรือมาจากถั งเก็บวัสดุที่
เหมาะสม นอกจากนั้นสกรูขนถ่ายยังอาจใช้ส าหรับขนถ่ายวัสดุออกจากรถ ถังเก็บหรือกองวัสดุ  อันเป็น
ขบวนการแรกของวัสดุ ตัวอย่างการใช้งานได้แก่ คลังเก็บเมล็ดพืช เครื่องบดอาหารสัตว์ โรงสีข้าว และ
โรงงานเคมี เป็นต้น ดังแสดงในรูปที ่4.1 

 

 
รูปที่ 4.1 โครงร่างของสกรูขนถ่าย 
(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 

 
สกรูขนถ่ายสามารถปรับตัวได้ง่ายต่อการควบคุมปริมาตรของวัสดุ จากส่วนล่างของถังเก็บ  ถังก้น

กรวย (Hoppers), Bag Dumps, กองเก็บวัสดุ และอ่ืน ๆ ในท านองนั้น ซึ่งการใช้งานนี้จะอยู่ในรูปของ
เครื่องป้อนแบบสกรู (Screw Feeders) และในฐานะเช่นนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญที่สุดในงานอุตสาหกรรม
ไม่เพียงแต่ควบคุมปริมาตรยังจ าเป็นส าหรับการท างานที่เหมาะสมของอุปกรณ์ขนถ่ายแบบต่อเนื่องของแต่
ละชนิดแต่ยังจ าเป็นส าหรับการท างานของหน่วยกระบวนการผลิตเช่น  เครื่องอบแห้ง (Driers) เครื่องบด
กระแทก (Hammer Mills) เครื่องบีบน้ ามัน (Oil Expellers) และเครื่องจักรกระบวนการผลิตอย่างอ่ืนอีก
นับไม่ถ้วน สกรูขนถ่ายอาจจะใช้ขนถ่ายในแนวราบ แนวลาดเอียง หรือในแนวดิ่งได้ บ่อยครั้งที่อุปกรณ์ขน
ถ่ายลาดเอียงท าให้ระบบการขนถ่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากสามารถท าส่วนประกอบอุปกรณ์ขนถ่าย
เป็นชุดเดียวได้ แม้ว่าจะต้องท าให้หน่วยในแนวนอนร่วมกับแนวดิ่งอย่างสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากก็ตาม 
สกรูขนถ่ายชนิดขนถ่ายในแนวดิ่งมีใช้งานหลายชนิด โดยทั่วไปจะเป็นแบบรางท่อ  ซึ่งจะท างานที่ความเร็ว
รอบสูงกว่าอุปกรณ์ในแนวราบมากพอสมควร 

การแบ่งประเภทของอุปกรณ์สกรูตามหน้าที่หลักของอุปกรณ์ ท าได้ง่าย ๆ ดังนี้ 
1. Conveyor 
2. Elevator 
3. Feeder (เครื่องป้อนวัสดุ) 
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4. Hopper Discharger (เครื่องปล่อยวัสดุออกจากถัง Hopper) 
5. ขบวนการที่ เกี่ ยวข้องกัน  ได้แก่  เครื่องท าความเย็น  (Cooler) เครื่องแยกน้ า 

(Dewatering Unit) เครื่องอัดแน่น (Compactor) เครื่องท าอาหาร (Cooker) 
 

4.2 ประเภทของใบเกลียวสกรูขนถ่าย 
ใบเกลียวของสกรูขนถ่ายมี 2 แบบ คือ Helicoid Flights (แบบขดเกลียว) ใบสกรู ท าเป็นแท่ง

แบนขดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขอบ นอกของใบสกรูจะบางกว่าขอบใน และ Sectional Flights (แบบท่อน) ใบ
สกรูท าจากแผ่น Disc แบนและความหนาของใบ สกรูสม่ าเสมอกัน แต่ละแผ่นจะมีความยาวมากกว่า 1 
ระยะ Pitch เล็กน้อย น ามาต่อกันบนท่อท่อนหนึ่งแล้วเชื่อมต่อกันโดยไม่ทาบ  (Butt Welding) ใบเกลียว
สกรูขนถ่ายอาจเป็นแบบเกลียวขวาหรือเกลียวซ้าย ซึ่งก าหนดโดยการหมุนของใบสกรูโดยการมองดูที่ปลาย
ของสกรู ดังรูปที่ 4.2 

 

 
รูปที่ 4.2 สกรูแบบเกลียวซ้ายและเกลียวขวา 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

ใบสกรูสามารถแบ่งตามลักษณะรูปร่างแบบต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
4.2.1 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตมาตรฐาน (Single Flight Standard Pitch)  
เป็นใบสกรูใบเต็มที่มีระยะพิตเท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอกสุดของสันใบ ใช้ส าหรับ

ขนถ่ายวัสดุทั่วไปเหมาะกับการขนถ่ายวัสดุในแนวนอน ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.3 
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รูปที่ 4.3 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตมาตรฐาน 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 
4.2.2 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางใบ  (Single 

Flight Haft Pitch)  
เป็นใบสกรูที่มีระยะพิตเท่ากับครึ่งหนึ่งของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอกสุดของสันใบ ใช้กับ

งานขนถ่ายวัสดุแนวเอียงและแนวดิ่ง เหมาะส าหรับการขนย้ายวัสดุที่ไหลตัวได้ดี ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 
4.4 

 

 
รูปที่ 4.4 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางใบ 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 

4.2.3 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตสั้น (Single Flight Short Pitch)  
เป็นใบสกรูที่มีระยะพิตเท่ากับ 2/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางใบสกรู สามารถใช้ในการขนถ่าย

วัสดุแนวเอียงที่ท ามุมมากกว่า 20 องศา หรือแนวดิ่ง และยังสามารถใช้ลดการพุ่งของวัสดุเพ่ือใช้ในการจ่าย
วัสดุด้วย ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.5 
 

4.2.4 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตยาว (Long Pitch Conveyor Screws)  
เป็นใบสกรูที่มีระยะพิตเท่ากับ 1-1/2 ของเส้นผ่าศูนย์กลางใบสกรู เหมาะส าหรับใช้เป็น

เครื่องตีกวนของเหลวหรือขนถ่ายวัสดุด้วยความเร็วส าหรับวัสดุที่ไหลได้ดี ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.6 
 

4.2.5 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตขยาย (Single Flight Variable Pitch)  
เป็นใบสกรูที่ระยะพิตของใบจะค่อย ๆ ขยายเพ่ิมขึ้น เหมาะส าหรับใช้ในการจ่ายหรือป้อน

วัสดุ เหมาะกับวัสดุที่ละเอียดไหลตัวง่าย การไหลของวัสดุต่อเนื่อง สม่ าเสมอตลอดความยาวของสกรู ดัง
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.7 

http://www.thaiconveyorbelt.com/
http://www.thaiconveyorbelt.com/
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รูปที่ 4.5 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตสั้น 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 

 
รูปที่ 4.6 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตยาว 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 

 
รูปที่ 4.7 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตขยาย 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 

4.2.6 ใบสกรูแบบที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มขึ้นเป็นระดับขั้น  (Stepped Pitch 
Conveyor Screw)  

ใบสกรูแบบนี้จะประกอบไปด้วยใบสกรูที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ต่างกัน แต่มีระยะพิต
เท่ากันมาเชื่อมติดตั้ง เรียงกันบนแกนเพลาเดียวกันเป็นช่วง ๆ ส่วนมากจะใช้ในงานสกรูจ่ายวัสดุส่วนที่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยจะติดตั้งไว้ที่ต าแหน่งใต้ Hopper เพ่ือใช้จ่ายวัสดุและควบคุมการไหลของวัสดุ 
ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.8 

 
4.2.7 ใบสกรูแบบใบเรียวระยะพิตมาตรฐาน (Single Tapered Flight Standard 

Pitch) 
เป็นใบสกรูที่มีระยะพิตมาตรฐาน แต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางค่อย ๆ ขยายเพ่ิมขึ้น ใช้ใน

งานสกรูจ่ายเหมาะกับการขนวัสดุที่เป็นก้อนหรือร่วนซุยออกจากถังเก็บหรือ  Hopper การไหลของวัสดุ
เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.9 

http://www.thaiconveyorbelt.com/
http://www.thaiconveyorbelt.com/
http://www.thaiconveyorbelt.com/
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4.2.8 ใบสกรูแบบใบเต็ม 2 ชั้น ระยะพิตมาตรฐาน  (Double Flight Standard 
Pitch)  

เป็นใบสกรูแบบมาตรฐานสองใบน ามาติดซ้อนกันบนเพลาเดียวใช้ในการขนถ่ายวัสดุ
ราบเรียบ การปล่อยวัสดุออกเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.10 

 
4.2.9 ใบสกรูแบบระยะพิตสั้นสองชั้น  (Double Flight Shot Pitch Conveyor 

Screws)  
เป็นใบสกรูแบบที่น าใบสกรูระยะพิตสั้น 2 ใบมาติดตั้งซ้อนกันบนเพลาเดียว ระยะพิตจะ

สั้นมากท าให้แม่นยาในการจ่ายวัสดุ วัสดุที่ไหลออกจากสกรูจะไม่พุ่งไปไกล เหมาะกับงานป้อนวัสดุเข้า
เครื่องผสมที่ต้องการส่วนผสมและการไหลสม่ าเสมอ ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.11 
 

 
รูปที่ 4.8 ใบสกรูแบบที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มข้ึนเป็นระดับขั้น 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 

 
รูปที่ 4.9 ใบสกรูแบบใบเรียวระยะพิตมาตรฐาน 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 

 
รูปที่ 4.10 ใบสกรูแบบใบเต็ม 2 ชั้น ระยะพิตมาตรฐาน 
(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 

 

http://www.thaiconveyorbelt.com/
http://www.thaiconveyorbelt.com/
http://www.thaiconveyorbelt.com/
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รูปที่ 4.11 ใบสกรูแบบระยะพิตสั้นสองชั้น 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 

4.2.10 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตมาตรฐานติดใบพาย  (Standard Pitch with 
Paddles)  

ใบสกรูแบบนี้จะเป็นแบบใบเต็มระยะพิตมาตรฐานติดใบพายตามเพลาเป็นช่วย ๆ ใบพาย
จะเป็นตัวกวาดช่วยในการไหลหรือผสมวัสดุ สามารถปรับมุมบิดใบพายได้จะใช้กับวัสดุน้ าหนักเบา น้ าหนัก
ปานกลาง มีลักษณะละเอียดเป็นเมล็ดหรือเป็นแผ่น ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.12 

 
4.2.11 ใบสกรูแบบใบตัด (Single Cut Flight) 
ใบสกรูแบบนี้จะเป็นแบบใบสกรูมาตรฐาน แต่ขอบนอกสุดของสันใบสกรูจะมีการตัดบาก

เป็นช่อง รอยบากจะช่วยในการผสมกันของวัสดุในขณะขนถ่าย ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.13 
 
4.2.12 ใบสกรูแบบตัดและพับ (Cut and Folded Flight Conveyor Screws)  
เป็นใบสกรูที่มีรอยตัดและพับ ซึ่งจะเป็นส่วนที่ใช้สาหรับการผสมและกวนวัสดุซึ่งจะทาให้

วัสดุลอยตัวขึ้นในอากาศ เป็นผลให้เกิดการผสมกันของวัสดุได้ดีขึ้น ใบสกรูนี้จะใช้กับวัสดุที่มีน้าหนักเบา มี
ขนาดปานกลางหรือวัสดุละเอียด ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.14 
 

4.2.13 ใบสกรูแบบตัดและติดใบพาย (Cut Flight with Paddled)  
เป็นใบสกรูแบบตัดแล้วมีใบพัดติดอยู่เป็นช่วง ๆ ซึ่งเป็นตัวขวางการไหลของวัสดุเพ่ือท าให้

เกิดการผสมกันของวัสดุมากขึ้นในขณะขนถ่ายวัสดุ ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.15 
 

 
รูปที่ 4.12 ใบสกรูแบบใบเต็มระยะพิตมาตรฐานติดใบพาย 
(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
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รูปที่ 4.13 ใบสกรูแบบใบตัด 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 

 
รูปที่ 4.14 ใบสกรูแบบตัดและพับ 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 

 
รูปที่ 4.15 ใบสกรูแบบตัดและติดใบพาย 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 

4.2.14 ใบกรูแบบริบบอน (Ribbon Flights)  
ใบสกรูแบบนี้จะท าจากเหล็กแบนบิดม้วนเป็นเกลียวแล้วน ามายึดติดกับเพลาด้วย

เหล็กเส้น ช่องว่างของใบสกรูกับเพลาจะท าให้วัสดุลอดผ่านได้ ท าให้วัสดุผสมกันไปด้วย เหมาะกับงานขน
ถ่ายวัสดุเหลวมีความหนืดและเหนียว ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.16 

 
4.2.15 ใบสกรูแบบริบบอนติดใบพาย (Ribbon Flight with Paddles) 
ใบสกรูแบบริบบอนติดใบพายนี้ จะน าใบพายมาติดระหว่างระยะพิตของใบใบพาย จะติด

เป็นแนวเกลียวสวนการเคลื่อนที่ของวัสดุ ใบพายจะใช้วิธีเชื่อมติดกับเพลาเพื่อลดส่วนยื่นของใบพาย ใบสกรู
ชนิดนี้เหมาะกับการใช้ในงานผสมวัสดุขณะขนถ่าย ใช้ล าเลียงวัสดุแข็งมีน้ าหนักเบาถึงปานกลาง หรือวัสดุ
ละเอียดเป็นเม็ดหรือเกล็ด ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.17 
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4 .2 .16 ใบ สกรู แบ บ ริบ บ อน ห ลาย ใบ  (Multiple Ribbon Flight Conveyor 
Screws)  

ใบสกรูริบบอนแบบนี้จะมีใบสกรูริบบอนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขอบนอกใบสกรูที่แตกต่างกัน
ออกไป มายึดติดตั้งอยู่บนแกนเพลา การพาวัสดุของใบสกรูจะมีทิศทางตรงกันข้าม ใบหนึ่งจะพาวัสดุไป
ข้างหน้าอีกใบก็จะพาวัสดุกลับ วัสดุจะคลุกเคล้ากันได้เป็นอย่างด ีดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.18 
 

4.2.17 ใบสกรูแบบใบพาย (Van Paddle Conveyor)  
ใบพายจะท าจากเหล็กติดกับก้านที่สอดทะลุเพลาแล้วยึดด้วยนัต ใบพายนี้จะสามารถปรับ

มุมเอียงได้เพ่ือควบคุมทิศทางการไหล เหมาะในการใช้กับงานผสมวัสดุใช้ได้ทั้งวัสดุแห้งหรือเหลว  ดัง
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.19 

 
4.2.18 ใบสกรูล าเลียงแบบใบถ้วย (Cupped Pitch)  
ใบสกรูแบบนี้จะมีประสิทธิภาพในการผลักดันวัสดุให้เคลื่อนตัวไปช้า  ๆ เพ่ือให้การจ่าย

วัสดุออกจาก Hopper ไหลตัวได้ง่าย เหมาะกับการจ่ายวัสดุในแนวเอียงท ามุมและแนวดิ่ง เนื่องจาก
ความสามารถอุ้มวัสดุได้ดีและขนาดของความยาวพิตจะค่อนข้างยาว ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.20 
 

 
รูปที่ 4.16 ใบสกรูแบบริบบอน 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 

 
รูปที่ 4.17 ใบสกรูแบบริบบอนติดใบพาย 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 

 

รูปที่ 4.18 ใบสกรูแบบริบบอนหลายใบ 
(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
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รูปที่ 4.19 ใบสกรูแบบใบพาย 
(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 

 

 
รูปที่ 4.20 ใบสกรูลาเลียงแบบใบถ้วย 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 

4.2.19 สกรูแบบกรวยระยะพิตสม่ าเสมอ (Cone with Consistent Pitch)  
เพลาของสกรูจะเป็นรูปกรวย ใช้ในงานสกรูจ่ายวัสดุตามแนวราบตามความยาวที่ต้องการ 

เพลารูปกรวยจะให้วัสดุไหลออกจาก Hopper หรือถังเก็บได้ง่ายขึ้น ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.21 
 
4.2.20 สกรูแบบกรวยระยะพิตเพิ่มขึ้น (Cone with Varied Pitch)  
ใบสกรูแบบนี้ เพลาของสกรูจะเป็นรูปกรวย ใช้ในงานสกรูจ่ายวัสดุตามแนวราบไปตาม

ความยาวที่ต้องการ เพลารูปกรวยจะให้วัสดุไหลออกจาก Hopper หรือถังเก็บได้ง่ายขึ้น ดังสามารถแสดง
ได้ดังรูปที่ 4.22 

 
4.2.21 ใบสกรูแบบไม่มีเพลา (Shaft Less Flight)  
ใบสกรูแบบนี้เป็นใบสกรูใบเกลียวที่ไม่มีเพลายึดใบเกลียว รับแรงบิดสูงความเร็วในการขน

ถ่ายต่ า เหมาะสาหรับการลากพาวัสดุหรือขนถ่ายวัสดุที่เกิดการอัดตัวกันง่าย เป็นเส้นใย ดังสามารถแสดงได้
ดังรูปที่ 4.23 
 

 
รูปที่ 4.21 สกรูแบบกรวยระยะพิตสม่ าเสมอ 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
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รูปที่ 4.22 สกรูแบบกรวยระยะพิตเพ่ิมขึ้น 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 

 
รูปที่ 4.23 ใบสกรูแบบไม่มีเพลา  

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
 

4.2.22 ใบสกรูแบบยืดหยุ่นได้ (Flexible Screw Conveyors)  
ใบสกรูแบบนี้จะท าเหล็กกล้าสปริงหรือสแตนเลสโดยที่ใบสกรูจะอยู่ภายในท่อที่เป็นทั้งท่อ

อ่อนหรือท่อแข็งทั้งพลาสติกหรือโลหะแข็งและมีชุดมอเตอร์ขับไฟฟ้า ซึ่งปกติจะติดตั้งที่ส่วนปลายของสกรู
ล าเลียง ใบสกรูแบบนี้จะสามารถโค้งไปตามรางแบบท่อมีทั้งแบบกลมและแบบแบน  

1. ใบสกรูยืดหยุ่นได้แบบกลม ใช้แรงขับเคลื่อนวัสดุออกสู่ภายนอกโดยผ่านไปตาม
ใบเกลียวกับท่อ ใบสกรูแบบนี้จะลดการเสียดสีกันระหว่างใบกับท่อ ใช้ก าลังขับต่ าวัสดุจะค่อย ๆ กระจาย
ตัว ภายในท่อมีการขวางการไหลในตัวช่วยในการผสมวัสดุ ใบสกรูแบบกลมจะมีประสิทธิภาพในการการ
ขนส่งและผสมวัสดุ อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบบแบน ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.24 

2. ใบสกรูยืดหยุ่นได้แบบแบน ผลิตจากเส้นลวดสี่เหลี่ยม มีแรงขับเคลื่อนดีมากมี
ความจุเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเหมาะกับการขนวัสดุที่เบา วัสดุจะผสมกับอากาศได้ดี ใช้เมื่อต้องการให้วัสดุผสมกับ
อากาศ ซึ่งช่วยในการเคลื่อนที่ของวัสดุไปเมื่อไม่มีการไหลย้อยกลับ เหมาะกับวัสดุจาพวกแป้ง, ผงดับเพลิง 
รวมทั้งวัสดุที่ผ่านการกรองทั้งหลาย ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.25 

3. ใบสกรูยืดหยุ่นได้แบบมีขอบใบเอียง ออกแบบให้ขนถ่ายวัสดุที่ไหลยากประเภท
ที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ วัสดุมีการชุบสีย้อมสี วัสดุจะถูกพาไปตามและใบสกรู ไม่เหมาะที่จะขนถ่ายใน
งานที่ใช้ที่งอ แต่ก็สามารถขนถ่ายวัสดุในแนวเอียงได้ ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.26 
 

4.3 การจัดอุปกรณ์ของระบบสกรูขนถ่าย 
การจัดช่องป้อนวัสดุเข้า (In-Feed) และช่องปล่อยวัสดุออก (Discharge) แบบต่างๆ ซึ่งสามารถ

ประยุกต์ใช้กับสกรูขนถ่ายได้ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.27 
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รูปที่ 4.24 ใบสกรูยืดหยุ่นได้แบบกลม 
(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 

2559) 

รูปที่ 4.25 ใบสกรูยืดหยุ่นได้แบบแบน 
(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 

2559) 
 

 
รูปที่ 4.26 ใบสกรูยืดหยุ่นได้แบบมีขอบใบเอียง 

(ที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com, 2559) 
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4.3.1 การพิจารณาออกแบบการจัดอุปกรณ์ของระบบล าเลียงด้วยเกลียวล าเลียง 
ประสบการณ์จะเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จในการออกแบบสกรูขนถ่าย  ซึ่งได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ

คุณสมบัติของวัสดุที่จะขนถ่าย ความเข้าใจถึงปฏิกิริยาของสกรูขนถ่าย ต่อการพลิกไปมา (Tumble) และ
เฉือนวัสดุขณะที่วัสดุก าลังถูกขนถ่ายมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวัสดุซึ่งพลิกไปมา หรือ
ถูกเฉือนได้ง่ายจะขนถ่ายได้ง่ายกว่าวัสดุอ่ืนที่ท ายากกว่า ความส าคัญในการออกแบบของอุปกรณ์ขนถ่าย 
คือ ความรู้ความเข้าใจของเส้นทางที่วัสดุจะไหลผ่านและผลกระทบอ่ืน ๆ ต่อการไหล  อัตราขนถ่ายวัสดุ
ปริมาณมวลส่วนมากมักจะมีหน่วยเป็น ปอนด์หรือตันต่อหน่วยเวลา อัตราขนถ่ายสูงสุดมักจะมากกว่าอัตรา
ขนถ่ายเฉลี่ยต่อวันหรือต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยังปรากฏว่าความหนาแน่นของวัสดุอาจไม่เท่ากัน ขนาดและ
ความเร็วของอุปกรณ์ขนถ่ายจะขึ้นอยู่กับปริมาตรสูงสุด เพ่ือหลีกเลี่ยงความยุ่งยากควรก าหนดอัตราขนถ่าย
สูงสุดเป็นหน่วยน้ าหนักต่อหน่วยเวลาก่อน แล้วจึงค านวณหาอัตราขนถ่ายเป็นปริมาตรที่สอดคล้องกันโดย
การหารอัตราขนถ่ายน้ าหนักสูงสุดด้วย ความหนาแน่นต่ าสุดของวัสดุที่คาดหมายไว้ ในระบบขนถ่ายหลาย 
ๆ ระบบ จะเกิดการกระเพ่ือมของวัสดุเป็นประจ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการไหลในช่วงแรกของวัสดุ การกระเพ่ือมนี้
อาจจะไม่สลับซับซ้อน แต่ค่อนข้างจะควบคุมได้ยาก เช่น ประตูเลื่อน (Slide Gate) ด้านล่างของถัง (Bin) 
ในทางตรงข้ามกลับซับซ้อนในการควบคุมการป้อนวัสดุมากกว่าประตูธรรมดา วัสดุจะไหล่จากด้านล่างของ
ถังเก็บวัสดุ (Bin or Stock Pile) อย่างสม่ าเสมอไม่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความไม่แน่นอนของการไหลอย่าง
ผันแปร ควรมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังเก่ียวกับการเกิดการกระเพ่ือมของวัสดุ และความสมดุลยกับสก
รูขนถ่ายเพ่ือจะได้มีอัตราขนถ่ายที่ยังคงรับปริมาตรสูงสุดของการกระเพ่ือมได้ 
 

 
รูปที่ 4.27 การจัดสกรูขนถ่ายแบบต่าง ๆ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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4.3.2 การจัดประเภทวัสดุโดยท่ัวไป 
วัสดุแบ่งออกเป็น 4 ประเภทกว้าง ๆ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเลือกสกรูขนถ่าย และก าหนดอัตรา

ขนถ่าย ดังนี้ 
4.3.2.1 ประเภทที่ 1 วัสดุเบา ไหลตัวอิสระ ไม่คม เช่น เมล็ดข้าวสาลี ข้าวไรย์ ฝักข้าวโพด 

กราไฟต์ แป้งหมี่ และอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นรหัสวัสดุของ CEMA ได้แก่ 
A 15, A 25 
B 15, B 25  
C 15, C 25 

4.3.2.2. ประเภทที่ 2 วัสดุไม่คม ซึ่งการไหลตัวอิสระน้อยกว่าวัสดุประเภทที่ 1 (วัสดุก้อน
เล็กผสมละเอียด) เช่น แป้งอบขนมปัง ฝักข้าวป่น (Alfalfa Meal) ถ่านหินบดละเอียด ข้าวโพดบด ได้แก่ 

A 35, A 45 
B 35, B 45 
C 35, C 45 
D 15, D 25, D 35, D 45 
E 15, E 25, E 35, E 45 

4.3.2.3 ประเภทที่  3 ขนาดและการไหลตัวคล้ายแบบประเภทที่ 2 แต่คมมากกว่า 
ต้องการความเร็วสกรูต่ า เช่น ขี้เถ้าแห้ง ซีเมนต์ เกลือ ถ่านไม้ ชอล์คบด และอ่ืน ๆ วัสดุเหล่านี้น าไปสู่รหัส 
6 ส าหรับความคม 

4.3.2.4 ประเภทที่ 4 วัสดุมีคม และการไหลตัวไม่ดี เช่น เถ้าถ่านหิน (Coke Breeze) กาก
ถ่านหิน (Cinders) กากแร่จากเตา (Furnace Slag) อลูมินา (Alumina) แร่ Bauxite บด ทรายแห้ง อ่ืน ๆ 
วัสดุเหล่านี้น าไปสู่ รหัส 7 ส าหรับความคม 
 

4.3.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่ออัตราขนถ่ายของระบบสกรูขนถ่าย 
อัตราขนถ่ายของสกรูขนถ่ายหรือสกรูป้อนวัสดุขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัยที่สัมพันธ์กัน ดังนี้ 

1. รูปทรงเรขาคณิตของใบสกรู 
2. ความเร็วของสกรู 
3. มุมลาดเอียงในการขนถ่าย 
4. รูปทรงเรขาคณิตของถังเก็บ (Hopper) และราง 
5. คุณสมบัติการไหลตัวของวัสดุ 
6. ความเสียดทานของวัสดุบนใบสกรูและราง 
 

4.3.4 ข้อจ ากัดของวัสดุก้อน 
ขนาดของสกรูขนถ่ายไม่เพียงแต่จะขึ้นอยู่กับ อัตราขนถ่ายที่ต้องการ  แต่ยังขึ้นอยู่กับขนาด และ

ขนาดที่สัมพันธ์กันของวัสดุที่จะขนถ่าย ขนาดของก้อนวัสดุจะสัมพันธ์กับขนาดมิติสูงสุดของอนุภาค 
คุณสมบัติของก้อนวัสดุก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย วัสดุบางชนิดมีก้อนแข็งไม่แยกตัวขณะขนถ่ายผ่านสกรูขนถ่าย 
ในกรณีพิเศษเหล่านั้น ต้องก าหนดขนาดเป็นพิเศษเพ่ือขนถ่ายวัสดุก้อนนี้ วัสดุอ่ืน ๆ เป็นก้อนที่แตกตัวได้
ง่ายในสกรูขนถ่ายไม่ต้องมีข้อจ ากัดเรื่องขนาดก้อนวัสดุ ขนาดก้อนวัสดุ แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 
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1. วัสดุก้อนผสมกับวัสดุละเอียด มีวัสดุก้อนใหญ่สุดถึงขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดใหญ่สุด ไม่เกิน 
10% และ 90% เป็นวัสดุก้อนเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดใหญ่สุด 

2. วัสดุก้อนผสมกับวัสดุละเอียด มีวัสดุก้อนใหญ่สุด ถึงขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดใหญ่สุดไม่เกิน 
25% และ 75% เป็นวัสดุก้อนเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดใหญ่สุด 

3. วัสดุก้อนผสมอย่างเดียว ซึ่งมีวัสดุขนาดใหญ่สุด ถึงขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดใหญ่สุดไม่เกิน 95% 
และ 5% หรือน้อยกว่าเป็นวัสดุก้อนเล็กกว่าหนึ่งในสิบของขนาดใหญ่สุด 

 
ตารางที่ 4.1 เป็นขนาดวัสดุก้อนใหญ่สุดที่ทาง CEMA และ ก าหนดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู

และช่วงขนาดวัสดุก้อน 3 ช่วง อัตราส่วน R ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยเฉลี่ยที่ใช้ส าหรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของสกรู โดยอัตราส่วน R สามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้ 
 

material  theof Size

radius in the Gaps
RRatio               (4.1) 

 
เมื่อ Ratio R   คือ อัตราส่วน R 

Gaps in the radius  คือ ช่องว่างในแนวรัศมี 
Size of the material  คือ ขนาดก้อนวัสดุ 

 
ขนาดวัสดุ ในสกรูขนถ่ าย  ที่ ยอมให้ จะเป็ น ฟั งก์ชั่ นของระยะห่ างในแนวรัศมี ระหว่ าง

เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกของท่อตรงกลาง และรัศมีด้านในของรางสกรู และเท่ากับสัดส่วนของวัสดุในส่วน
ที่ผสมกัน ดังแสดงในรูปที ่4.28 

 

 
รูปที่ 4.28 พ้ืนที่หน้าตัดของสกรูแสดงให้เห็นระยะห่างในแนวรัศม ี

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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ตารางที ่4.1 สกรูขนถ่ายวัสดุก้อนใหญ่สุด 
Screw 

Diameter 
Inches 

Pipe 
O.D. 

Inches 

Radial 
Clearance 

Inches 

10% lumps 
Ratio R = 1.75 
Max.lump,Inch 

25% lumps 
Ratio R = 2.5 

Max.lump,Inch 

95% lumps 
Ratio R = 4.5 

Max.lump,Inch 
6 2-3/8 2-5/16 1-1/4 3/4 1/2 
9 2-3/8 3-13/16 2-1/4 1-1/2 3/4 
9 2-7/8 3-9/16 2-1/4 1-1/2 3/4 
12 2-7/8 5-1/16 2-3/4 2 1 
12 3-1/2 4-3/4 2-3/4 2 1 
12 4 4-1/2 2-3/4 2 1 
14 3-1/2 5-3/4 3-1/4 2-1/2 1-1/4 
14 4 5-1/2 3-1/4 2-1/2 1-1/4 
16 4 6-1/2 3-3/4 2-3/4 1-1/2 
16 4-1/2 6-1/4 3-3/4 2-3/4 1-1/2 
18 4 7-1/2 4-1/4 3 1-3/4 
18 4-1/2 7-1/4 4-1/4 3 1-3/4 
20 4 8-1/2 4-3/4 3-1/2 2 
20 4-1/2 8-1/4 4-3/4 3-1/2 2 
24 4-1/2 10-1/4 6 3-3/4 2-1/2 

Based on DIN 15261, the limiting lumpsizes are: 
mm 

 

mm mm Mm 
100 35 10 5 
125 40 15 10 
160 45 20 15 
200 50 30 20 
250 60 40 25 
315 75 50 30 
400 100 65 40 
500 125 80 50 
630 150 100 65 
800 175 150 85 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
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4.4 อัตราขนถ่ายของสกรูขนถ่าย 
4.4.1 การเลือกขนาดและความเร็วอุปกรณ์ขนถ่าย 
ในการก าหนดขนาดและความเร็วของสกรูขนถ่าย สิ่งแรกที่จ าเป็นต้องท า คือ บัญญัติตัวเลขแบ่ง

ประเภทของวัสดุขึ้น การแบ่งประเภทนี้จะควบคุมพ้ืนที่หน้าตัดของภาระที่จะน ามาใช้ พ้ืนที่หน้าตัดการขน
ถ่ายต่าง ๆ ดูได้จากตารางที่ 4.2 ซึ่งใช้กบัส่วนประกอบของสกรูขนถ่ายที่ได้มาตรฐานและส าหรับการใช้งาน
ของสกรูขนถ่ายโดยทั่วไป ซึ่งอาจจะก าหนดการใช้งานในอุตสาหกรรมเหล่านั้นเมื่อควบคุมการขนถ่ายด้วย
เครื่องป้อนในหน่วยปริมาตร และเมื่อวัสดุถูกป้อนเข้าไปยังสกรูขนถ่ายและปล่อยออกมาอย่างสม่ าเสมอ ใน
การออกแบบพิเศษ พ้ืนที่หน้าตัดวัสดุในรางอาจเพิ่มขึ้นถึง 60 - 80% 

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าอัตราขนถ่ายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมงที่ความเร็ว 1 รอบต่อนาที
ส าหรับสกรูขนถ่ายหลาย ๆ ขนาด ส าหรับพ้ืนที่หน้าตัดวัสดุในราง 4 ขนาด และส าหรับวัสดุหลาย ๆ 
ประเภทตามรหัสของ CEMA นอกจากนี้ยังมีอัตราขนถ่ายหน่วยลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมงที่ความเร็วรอบต่อ
นาทีสูงสุดที่แนะน าไว้ด้วย ค่าอัตราขนถ่ายจะครอบคลุมใกล้เคียง 3 ขนาด ในกรณีของสกรูขนถ่ายขนาด 
12 นิ้ว จะมีมาตรฐานส าหรับสกรู 3 มาตรฐาน ประกอบด้วยใบสกรูที่ติดตั้งบนท่อ Schedule 40 ขนาด 2-

1/2 นิ้ว, 3 นิ้ว และ 3-1/2 นิ้ว พ้ืนที่หน้าตัดวัสดุในรางสุทธิจะไม่เท่ากันในทั้ง 3 กรณีนี้ เนื่องจากขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากันหากแต่ว่าความแตกต่างนี้น้อยมาก ดังนั้นอัตราขนถ่ายส าหรับสกรูขนถ่ายขนาด 
12 นิ้ว จะคิดค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่หน้าตัดวัสดุทั้ง 3 ขนาด ในท านองเดียวกันเงื่อนไขนี้จะใช้ส าหรับขนาดอ่ืน ๆ 
ด้วย เมื่อเส้นผ่าศูนย์กลางท่อมีมากกว่า 1 ขนาด 

 ค่าอัตราขนถ่ายจะค านวณโดยไม่ค านึงถึงความหนาของใบสกรู พิกัดเผื่อเส้นผ่าศูนย์กลางใบสกรู 
พิกัดเผื่อระยะพิต หรืออ่ืน ๆ ส าหรับสภาพความเป็นจริงที่วัสดุอาจเคลื่อน หรือ ไม่เคลื่อนตัวในช่องว่าง
ระหว่างใบสกรูกับราง ในตารางจะมีค่าอัตราขนถ่าย ส าหรับการใช้งานเกือบจะทั้งหมด อัตราขนถ่ายสูงสุด
ของสกรูขนถ่ายขนาดใดๆ ส าหรับวัสดุหลาย ๆ ประเภทและเงื่อนไขการป้อนวัสดุหลายๆเงื่อนไข  อาจจะ
ได้มาจากตารางที่ 4.2 หน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมงท่ีความเร็วสูงสุดตามค าแนะน า ส าหรับสกรูขนถ่ายที่
มีเกลียวสกรูซึ่งมีระยะพิตมาตรฐาน ความเร็วขนถ่ายอาจค านวณได้จากสมการที่ 4.2 
 

contain

request

Q

Q
N                 (4.2) 

 
เมื่อ N  คือ ความเร็วรอบของสกรู แต่ต้องไม่มากกว่าความเร็วรอบสูงสุดที่แนะน า 

    (รอบต่อนาที) 
requestQ  คือ อัตราการขนถ่ายที่ต้องการ (ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง) 
containQ  คือ อัตราการขนถ่ายต่อ 1 รอบการหมุน (ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมงท่ีการหมุน 

        1 รอบต่อนาที) 
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ตารางที่ 4.2 อัตราขนถ่ายสกรูขนถ่าย 

CEMA Materail Class 
Code 

Degree of 
Trough 
Loading 

Screw 
Dia. 
inch 

Maximun 
RPM 

Capacity 
Cubic Feet Per Hour 

At Max. RPM 
At One 
RPM 

A-15 
A-25 
B-15 
B-25 
C-15 
C-25 

 

 

 

 

 

 

 

45% 
 

 

6 
9 
 

12 
14 
 
 

16 
18 
20 
24 

165 
155 

 
145 
140 

 
 

130 
120 
110 
100 

368 
1270 

 
2820 
4370 

 
 

6060 
8120 
10300 
16400 

2.23 
8.2 

 
19.4 
31.2 

 
 

46.7 
67.6 
93.3 
164.0 

A-35 
A-45 
B-35 
B-45 
C-35 
C-45 
D-15 
D-25 
D-35 
D-45 
E-15 
E-25  

 
 

Non-Abrasive 
Materails 

30% 
 
 
 
 

 

6 
9 
12 
14 
 
 

16 
18 
20 
24 

120 
100 
90 
85 
 
 

80 
75 
70 
65 
 

180 
545 
1160 
1770 

 
 

2500 
3380 
4370 
7100 

1.49 
5.45 
12.9 
20.8 

 
 

31.2 
45.0 
62.5 
109.0 

A-16 
A-26 
A-36 
A-46 
B-16 
B-26 
B-36 
B-46 
C-16 
C-26 
C-36 
C-46 

D-16 
D-26 
D-36 
D-46 
E-16 
E-26 
E-36 
E-46 
 
 

 

 
Abrasive 
Materails 

30% 
 
 
 
 
 

 

6 
9 
12 
14 
 
 
 
 

16 
18 
20 
24 

60 
55 
50 
50 
 
 
 
 

45 
45 
40 
40 

90 
300 
645 
1040 

 
 
 
 

1400 
2025 
2500 
4360 

1.49 
5.45 
12.9 
20.8 

 
 
 
 

31.2 
45.0 
62.5 
109.0 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
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ตารางที่ 4.2 อัตราขนถ่ายสกรูขนถ่าย (ต่อ) 

CEMA Materail Class 
Code 

Degree of 
Trough 
Loading 

Screw 
Dia. 
inch 

Maximun 
RPM 

Capacity 
Cubic Feet Per Hour 

At Max. RPM 
At One 
RPM 

A-17 
A-27 
A-37 
A-47 
B-17 
B-27 
B-37 
B-47 
C-17 
C-27 
C-37 
C-47 

D-17 
D-27 
D-37 
D-47 
E-17 
E-27 
E-37 
E-47 
 
 

 

15 % 
 

 

6 
9 
12 
14 
 
 
 
 

16 
18 
20 
24 

60 
55 
50 
50 
 
 
 
 

45 
45 
40 
40 

45 
150 
325 
520 

 
 
 
 

700 
1010 
1250 
2180 

0.75 
2.72 
6.46 
10.4 

 
 
 
 

15.6 
22.5 
31.2 
54.6 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 

ส าหรับความยาวของสกรู สามารถค านวณได้จากสมการที่ 4.3 
 

12

LN p t
L


                (4.3) 

 
เมื่อ L  คือ ความยาวของสกรู (ฟุต) 

N  คือ ความเร็วรอบของสกรู (รอบต่อนาที) 
pL  คือ ความยาวระยะพิต 1 พิต (นิ้ว) 

t  คือ เวลาในการหมุน (นาที) 
 
ส าหรับการค านวณความเร็วรอบของสกรูขนถ่าย เมื่อใช้สกรูขนถ่ายแบบพิเศษ เช่น สกรูระยะพิต

สั้นใบสกรูแบบตัด ใบสกรูแบบตัดและพับ และใบสกรูแบบ Ribbon ต้องใช้อัตราขนถ่ายเทียบเท่าความ
ต้องการ (Equivalent Required Capacity) คิดจากแฟคเตอร์ CF1 สัมพันธ์กับระยะพิตของสกรู ในตาราง
ที่ 4.3 แฟคเตอร์ CF2 สัมพันธ์กับประเภทของใบสกรู ในตารางที่ 4.4 แฟคเตอร์ CF3 สัมพันธ์กับการใช้ใบ
พาน (Paddles) ติดตั้งระหว่างระยะพิตของใบสกรู  ในตารางที่ 4.5 

อัตราขนถ่ายเทียบเท่า (Equivalent Capacity) จะหาได้จากการคูณอัตราขนถ่ายมาตรฐานด้วย
แฟคเตอร์อัตราขนถ่ายที่เก่ียวข้อง จ านวน 1 แฟคเตอร์ หรือมากกว่า 
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ตารางที ่4.3 แฟคเตอร์อัตราขนถ่าย (CF1) 
แฟคเตอร์อัตราขนถ่าย 

ระยะพิต รายละเอียด CF1 
มาตรฐาน ระยะพิต = เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู 1.00 

สั้น ระยะพิต = 2/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางสกรู 1.50 
ปานกลาง ระยะพิต = ฝ ของเส้นผ่าศูนย์กลางสกรู 2.00 

ยาว ระยะพิต = 1 ฝ ของเส้นผ่าศูนย์กลางสกรู 0.67 
ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 
ตารางที ่4.4 แฟคเตอร์อัตราขนถ่าย (CF2) 

แฟคเตอร์อัตราขนถ่ายใบสกรูแบบพิเศษ CF2 

ประเภทของใบสกรู พื้นที่หน้าตัดวัสดุในราง 
15 % 30 % 45 % 

ใบสกรูแบบตัด 1.95 1.57 1.43 
ใบสกรูแบบตัดและพับ N.R* 3.75 2.54 
ใบสกรูแบบ Ribbon 1.04 1.37 1.62 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
หมายเหตุ * ไม่แนะน า (Not Recommended) 
 
ตารางที ่4.5 แฟคเตอร์อัตราขนถ่าย (CF3) 

แฟคเตอร์อัตราขนถ่ายเพิ่มใบพายแบบพิเศษ CF3 ใบพายมาตรฐาน 
 ใบพายต่อ 1 พิต 

ที่มุมพลิกกลับ 45 องศา  ไม่มี 1 2 3 4 
แฟคเตอร์ CF3 1.00 1.08 1.16 1.24 1.32 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 

ตัวอย่างที่ 4.1 พิจารณาสกรูขนถ่ายที่มีระยะพิตมาตรฐาน ขนถ่ายวัสดุ 36,000 ปอนด์ต่อชั่วโมง น้ าหนัก 
60 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต พ้ืนที่หน้าตัดวัสดุในราง 30% ประเภท II นอกจากนี้ต้องการที่จะผสมวัสดุ
ในขณะขนถ่ายด้วยใบสกรูแบบตัด และมีใบพายมุมพลิกกลับ 45 องศา 1 ใบต่อ 1 พิต เพ่ือการผสมวัสดุ
ส าหรับเวลาในการผสมอย่างน้อย 40 วินาที จงหาขนาดความยาวของสกรูขนถ่าย 
 

วิธีท า อัตราขนถ่ายที่ต้องการ = 
60

36,000  = 600 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง 
เนื่องจากความด้อยประสิทธิภาพในการขนถ่ายของสกรูขนถ่ายที่มีใบสกรูเป็นแบบตัดและมีใบพาย

ร่วมด้วยอัตราขนถ่ายเทียบเท่าจะค านวณได้จาก แฟคเตอร์อัตราขนถ่ายที่เหมาะสม 
 
อัตราขนถ่ายเทียบเท่า = 600 x 1.57 x 1.08= 1,020 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง 
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ในขณะนี้ ค้นหาพ้ืนที่หน้าตัดวัสดุในราง 30% ประเภท II ในตารางอัตราขนถ่าย 3.2 จะพบว่าสกรู
ขนาด12 นิ้ว ที่ความเร็วรอบสูงสุด (Maximum RPM) จะมีอัตราขนถ่ายมากกว่าอัตราขนถ่ายเทียบเท่า
เล็กน้อย และจะมีอัตราขนถ่าย 12.9 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมงท่ีการหมุน 1 รอบต่อนาท ี

 
ดังนั้น ความเร็วจะเป็นดังนี้ 

N = 
12.9

1,020 = 79 RPM 

ความยาวของสกรู ที่จะท าให้เวลาการผสมวัสดุเท่ากับ 40 วินาที หรือ 2/3 นาท ีค านวณได้ดังนี้ 

12

LN p t
L


  = 

12

)666.0)(12)(79(  = 53 ฟุต      ตอบ 

 
ค่าท่ีได้นี้ คือ ความยาวในการผสมของสกรู ความยาวของสกรูและรางจะมากกว่าเล็กน้อย เพ่ือให้มี

ช่องว่างที่จะน าวัสดุเข้าไปในราง และปล่อยวัสดุออกจากราง โดยปราศจากการลดลงของเวลาในการผสมที่
ระบ ุ
 

4.4.2 อัตราขนถ่ายของสกรูขนถ่ายมุมชันขึ้น 
สกรูขนถ่ายมักจะดีเลิศเมื่อใช้ล าเลียงวัสดุปริมาณมวลขึ้นทางชัน  เพ่ือแก้ไขปัญหาในการขนถ่าย

ด้วยอุปกรณ์น้อยชิ้นที่สุด ในพ้ืนที่น้อยที่สุด ท าได้ทางเดียวคือ ขนถ่ายวัสดุในแนวราบ จากนั้นจึงตั้งขึ้นหรือ
ในท านองเดียวกันกรณีที่ต้องใช้อุปกรณ์ขนถ่าย 2 ชุด เพ่ือท างานนี้ อย่างไรก็ตามนอกจากจุดเด่นที่ปรากฏ
แล้วยังมีปัญหามากมายที่ต้องจ าแนกออกในการออกแบบสกรูขนถ่ายมุมชันขึ้น เมื่อมุมชันของสกรูขนถ่าย
เพ่ิมข้ึนประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมาก มีผลดังนี้ 

1. อัตราขนถ่ายหรืออัตราขนถ่ายสูงสุด ของสกรูขนถ่ายท่ีก าหนดให้ จะลดลงเมื่อมุมชันเพิ่มขึ้น 
2. ก าลังม้าต่อหน่วยอัตราขนถ่ายเพ่ิมข้ึน 
 
ผลกระทบดังกล่าวมาจากมูลเหตุมากมาย เช่น มุมชันเพ่ิมขึ้น จะมีการลดลงของมุมบังคับ 

(Effective Angle) ของใบสกรูในฐานะท่ีมันผลักกระทบกับวัสดุที่มุมชันแน่นอนและขึ้นอยู่กับระยะส่วนของ
เกลียวสกรูจะอยู่ในแนวราบเกือบทั้งหมดและส่วนของใบสกรูนี้จะไม่ผลักดันวัสดุให้เลื่อนไปข้างหน้าแม้แต่
น้อย การลดความสามารถในการผลักดันวัสดุไปข้างหน้าของใบสกรูจะท าให้วัสดุเคลื่อนตัวอย่างไม่เป็น
ระเบียบเป็นสาเหตุให้พ้ืนที่หน้าตัดวัสดุในรางเพ่ิมขึ้นท าให้ต้องใช้ก าลังมากขึ้น การขจัดปัญหาของสกรูขน
ถ่ายมุมชันขึ้น ท าได้หลาย ๆ ประการ และเพ่ือให้การติดตั้งสกรูขนถ่ายมุมชันขึ้นประสบผลส าเร็จท าได้ดังนี้ 

1. จ ากัดการใช้ส่วนประกอบของสกรูขนถ่ายมาตรฐานกับมุมชันขึ้นให้ต่ ากว่า 25 องศา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งไม่ให้เกิน 15 องศา  

2. ให้ระยะห่างระหว่างรางกับใบสกรูน้อย ๆ 
3. เพ่ิมความเร็วรอบให้มากกว่า ที่ใช้ขนถ่ายในแนวราบ โดยที่ตัวสกรูมีขนาดเท่ากัน 
4. ใช้สกรูระยะสั้น 2/3 หรือ 1/2 พิต เท่าท่ีวัสดุจะล าเลียงได้ 
5. ใช้สกรูที่มีความยาวพิเศษ เพ่ือขจัดตัวแขวนช่วงกลาง เท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
6. ใช้รางที่มีระยะห่างระหว่างสกรูกับรางน้อยที่สุด 
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รูปที่ 4.29 ผลกระทบของมุมชันต่ออัตราขนถ่ายของสกรูขนถ่าย 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

รูปที่ 4.29 แสดงคุณลักษณะเป็นเปอร์เซ็นต์ อัตราขนถ่ายของสกรูขนถ่ายที่มุมชันต่าง ๆ ส าหรับ
การออกแบบมาตรฐาน แบบดัดแปลง และแบบในแนวดิ่ง รูปที่ 4.30 ส าหรับการออกแบบดัดแปลงที่ดีที่สุด
จะอยู่ที่มุมชันระหว่าง 25 องศา และ 65 องศา เมื่ออัตราขนถ่ายอยู่ที่ค่าต่ าสุด มุมอัตราขนถ่ายน้อยสุดนี้จะ
ไม่มีก าหนดไว้ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ สิ่ง ได้แก่ คุณสมบัติของวัสดุ การออกแบบใบสกรู ระยะ ความเร็วรอบ 
และราง เป็นต้น 

 

 
รูปที่ 4.30 การออกแบบสกรูขนถ่ายมุมชันขึ้นแบบต่าง ๆ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

การเพ่ิมความเร็วรอบในการหมุนของสกรูจะส่งให้ความเร็วของวัสดุที่เคลื่อนไปข้างหน้าสูงมากขึ้น
ซึ่งเป็นการเพ่ิมการผลักดันวัสดุผ่านตัวแขวนช่วงกลาง แม้ว่าจะเพ่ิมการกวนวัสดุและการกลิ้งหกคะเมนตี
ลังกาของวัสดุก็ตาม ผลลัพธ์สุทธิจะยังเป็นการเพ่ิมอัตราขนถ่าย ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุที่จะล าเลียง 
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การลดระยะของใบสกรู ท าให้มุมของใบสกรูมากขึ้น ซึ่งวัสดุต้องค่อย ๆ เลื่อนไปแม้ว่าวัสดุจะเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าได้ระยะทางน้อยลงตามการหมุนของสกรู 1 รอบ เนื่องจากระยะที่ลดลงเพ่ือให้วัสดุเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าด้วยความเร็วที่พอใจ อาจท าได้ด้วยการเพิ่มความเร็วในการหมุนของสกรู มีความเป็นไปได้ที่จะขจัด
ตัวแขวนแบริ่งช่วงกลางรางในบางกรณี โดยการท าให้ส่วนของสกรูขนถ่ายมีความยาวมากกว่ามาตรฐาน มัน
ต้องยอมรับได้ด้วย อย่างไรก็ตามความยาวที่เพ่ิมขึ้น อาจท าให้สกรูเกิดการแอ่น (Deflections) มากเกินไป
จนท าให้ใบสกรูเสียดสีกับราง ซึ่งในบางกรณีอาจไม่เกิด ขึ้นอยู่กับการใช้งาน  วัสดุบางชนิดในขณะขนถ่าย
อาจจะเป็นตัวรองรับสกรูด้วยตัววัสดุเอง อันเป็นการป้องกันการเสียดสีระหว่างใบสกรูกับราง ตัวรางรูปท่อ
มีข้อได้เปรียบมากกว่าในบรรดาสกรูขนถ่ายทั้งหลาย เนื่องจากมันมักจะจ ากัดขอบเขตวัสดุไว้ในสกรู และ
ป้องกันการถอยหลั่ง (Fall-back) ของวัสดุข้ามส่วนบนของสกรู ซึ่งเกิดขึ้นในรางรูปตัวยู ยกเว้นในขณะใช้
ความเร็วในการหมุนสูงกว่าปกติ 

 

4.5 ก าลังม้าและแรงบิดทีต่้องการของสกรูขนถ่าย 
ก าลังที่ต้องการของสกรูขนถ่าย จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุที่ขนถ่าย ความยาวของสกรู และ

อัตราของการขนถ่าย คุณสมบัติด้านความเสียดทาน และการเกาะกันเป็นก้อนของวัสดุเป็นตัวแปรที่ส าคัญ
มากต่อการสิ้นเปลืองก าลังทั้งหมด จึงต้องเอาใจใส่ต่อแฟคเตอร์นี้เป็นพิเศษ ซึ่งสูตรง่าย ๆ ที่สัมพันธ์กับ
คุณสมบัติเหล่านี้กับ ก าลังม้าที่ต้องการนั้นไม่มีให้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาของการลองผิดลองถูก (Trial and 
Error) ผู้ผลิตสกรูขนถ่ายได้พัฒนาตารางรายละเอียดของ “แฟคเตอร์วัสดุ” (Material Factors) หรือ 
“สัมประสิทธิ์ความต้านทาน” (Resistance Coefficients) ขึ้น ซึ่งครอบคลุมวัสดุหลายชนิด แต่ก็ยังไม่
ทั้งหมด เพ่ือให้ก าหนดก าลังม้าส าหรับสกรูขนถ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง  ควรติดต่อผู้ผลิตหรือทดลอง
เดินเครื่องพร้อมวัสดุบ้าง ก่อนที่จะระบุรายละเอียดของระบบขับ 

 
4.5.1 การค านวณก าลังม้า 
ก าลังม้าที่ต้องการส าหรับการท างานของสกรูขนถ่าย จะอิงอยู่กับการติดตั้งที่เหมาะสม  อัตราการ

ป้อนสม่ าเสมอและสอดคล้องกัน แฟคเตอร์ต่อไปนี้ จะเป็นตัวก าหนดก าลังม้าที่ต้องการ ของการท างานของ
สกรูขนถ่ายภายใต้เงื่อนไขข้างต้น ได้แก่ 

C   คือ  อัตราขนถ่าย (ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง) 
e   คือ ประสิทธิภาพการขับ 
Fb  คือ แฟคเตอร์แบริ่งแขวน ดูตารางที่ 4.6 
Fd  คือ  แฟคเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู ดูตารางที่ 4.7 
Ff   คือ  แฟคเตอร์ชนิดใบสกรู ดูตารางที่ 4.8 
Fm  คือ  แฟคเตอร์วัสดุ 
Fo  คือ  แฟคเตอร์เกินพิกัด (Overload Factor) ดูรูปที ่4.31 
Fp  คือ  แฟคเตอร์ใบพาย (Paddle Factor) ดูตารางที่ 4.9 
L    คือ  ความยาวรวมของสกรูขนถ่าย (ฟุต) 
H   คือ ระยะยกข้ึน (ฟุต) 
N   คือ ความเร็วเดินเครื่อง (รอบการหมุนต่อนาท,ี RPM) 
W  คือ  ความหนาแน่นเริ่มแรกของวัสดุขณะขนถ่าย (ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต) 
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รูปที่ 4.31 แผนภูมิส าหรับค่าแฟคเตอร์ Fo 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

ตารางที ่4.6 แฟคเตอร์แบริ่งแขวน Fb 
Bearings, Bearing Type Hanger 

Bearing 
Component Groups Factor Fb 

Group A Ball 1.0 
Group B Babbill   

Bronze   
*Graphie bronze 1.7 
*Canvas base phenolic   
*Oil Impreg. Bronze   
*Oil Impreg. Wood   

Group C *Plastic, graphite Impreg   
*Nylon 2.0 
*Teflon   

Group D *Chilled hard iron   
*Hard surfaced 4.4 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
หมายเหตุ * Non lubricated bearings, or bearings not additionally lubricated. 
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ตารางที ่4.7 แฟคเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู Fd 
Screw 

Diameter 
Inches 

Factor 
Fd 

Screw 
Diameter 
Inches 

Factor 
Fd 

Screw 
Diameter 
Inches 

Factor 
Fd 

4 12.0 12 55.0 20 165.0 
6 18.0 14 78.0 24 235.0 
9 31.0 16 106.0 30 325.0 
10 37.0 18 135.0   

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 
ตารางที ่4.8 แฟคเตอร์ชนิดใบสกรู Ff 

Flight Type 
Ff Factor for Per Cent Conveyor Loading 

15% 30% 45% 95% 
Standard 1.0 1.0 1.0 1.0 
Cut Flight 1.10 1.15 1.20 1.3 

Cut & Folded Flight N/A 1.50 1.70 2.20 
Ribbon Flight 1.05 1.14 1.20 N/A 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 
ตารางที ่4.9 แฟคเตอร์ใบพาย Fb 

Number of Paddles Per Pitch 0 1 2 3 4 
Paddle Factor - Fp 1.0 1.29 1.58 1.87 2.16 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 

ก าลังม้าที่ต้องการเป็นก าลังม้ารวมของก าลังม้าความเสียดทาน HPf ก าลังม้าในการขนส่งวัสดุที่
อัตราก าลัง HPm และก าลังม้ายกวัสดุ HPl คูณด้วยแฟคเตอร์เกินพิกัด Fo และหารด้วยประสิทธิภาพการขับ 
e ได้สมการดังนี ้
 

1,000,000
bd

f

FLNF
HP                 (4.4) 

 

1,000,000

5.0 CWH
HPl                 (4.5) 

 

1,000,000

mpf

m

FFCLWF
HP  *               (4.6) 

 

ก าลังม้ารวม (Total HP) =
e

)( olmf FHPHPHP  *             (4.7) 
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หมายเหตุ * แฟคเตอร์ Ff, Fb และ Fm จะปรับด้วยค่า 1.98 เพ่ือให้ได้ค่าตัวหาร 1,000,000 
 
จะเห็นได้ว่าเมื่อทราบค่าอัตราขนถ่าย ขนาดสกรูขนถ่ายและความเร็วรวมกับความยาวสกรูขนถ่าย

ทั้งหมดแล้วแฟคเตอร์ Fm, Fd และ Fb จะส าคัญทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงค่าแฟคเตอร์เหล่านี้เล็กน้อยจะท า
ให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงก าลังม้าท่ีต้องการอย่างมากด้วย ดังค าอธิบายต่อไปนี้ 

1. แฟคเตอร์ Fb จะสัมพันธ์กับความเสียดทานในแบริ่งแขวน เนื่องจากการเสียดสีของ
เพลา (Journals) กับโลหะของแบริ่งและส าหรับแบริ่งแขวนแบบปลอก (Sleeve Type) ต้องพิจารณาเรื่อง
วัสดุแปลกปลอมหลงเข้าไปในแบริ่งด้วย แฟคเตอร์นี้ได้มาจากการทดลอง 

2. แฟคเตอร์ Fd ได้มีการค านวณสัดส่วนระหว่างน้ าหนักเฉลี่ยต่อฟุตของชิ้นส่วนหมุนที่
หนักที่สุด กับเส้นผ่าศูนย์กลางของเพลาหน้าแปลนเชื่อมต่อ 

3. แฟคเตอร์ Fm จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุ ซึ่งได้จากการทดลอง ก าหนดโดย
ประสบการณ์อันยาวนานในการออกแบบและการท างานของสกรูขนถ่าย  ไม่มีการวัดความสัมพันธ์ต่อ
คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุขนถ่ายไว้ 

4. แฟคเตอร์วัสดุ Fm ของวัสดุชนิดหนึ่งจะแตกต่างจากชนิดอ่ืนเป็นอย่างมาก แคตตาล้อค
จากผู้ผลิตส่วนใหญ่จะให้รายละเอียดค่าแฟคเตอร์นี้ไว้อย่างเหมาะสม 
 

ค่าประมาณต่อไปนี้อาจจะใช้เพียงเป็นแนวทางได้เท่านั้น 
ประเภทของวัสดุ           Fm 
  ประเภทที่ 1              0.5 - 1.0 
  ประเภทที่ 2              1 – 2 
  ประเภทที่ 3              2 – 3 
  ประเภทที่ 4                  3 – 4 

 
แฟคเตอร์เกินพิกัด Fo (รูปที่ 4.30) เป็นค่าที่ใช้ตรวจแก้ส าหรับการค านวณก าลังม้าที่น้อยกว่า 5 

แรงม้าให้ถูกต้อง ซึ่งมีความจ าเป็นเนื่องจากสกรูขนถ่ายมักจะต้องการช่วงแรงบิดมากกว่ามอเตอร์ขนาดเล็ก
ที่จัดเตรียมไว้หรืออีกนัยหนึ่ง สภาพการเกินพิกัดเล็กน้อยหรือสภาพการส าลักเล็กน้อย (Minor Choke) จะ
ท าให้เกิดการหน่วงเหนี่ยวชุดขับได้ง่าย และรบกวนต่อกระบวนการแบบต่อเนื่องมากเกินไป การเพ่ิมก าลัง
ม้าขึ้นของมอเตอร์ขนาดเล็กนี้ จะจัดหาวิธีการตรวจแก้สภาพที่ไม่ต้องการนี้ และค่าแฟคเตอร์ Fb จึงถูก
น ามาใช้ แฟคเตอร์ Ff และ Fb เป็นแฟคเตอร์ที่ใช้ตรวจแก้ให้ถูกต้องส าหรับรูปแบบของใบสกรูชนิดต่าง ๆ 
ค่านี้ได้จากการทดลอง แต่ก็มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่สุทธิที่แท้จริงของใบสกรู 

ระบบอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุท างานตามที่ต้องการโดยการควบคุมของระบบเองมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ในสภาการเริ่มเดินเครื่อง (Start-up) หรือสภาวะการเกินพิกัดชั่วขณะ จะไม่ท าให้การใช้งานเกิดชะงักงันขึ้น
ดังนั้นจะต้องเลือกส่วนประกอบของชุดขับรวมทั้งมอเตอร์ให้สอดคล้อง ปัจจัยหลักการส่งถ่ายก าลังทั้งหมด
ของสกรูขนถ่ายซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไปคือ เลือกขนาดและแรงบิดของมอเตอร์ที่จะขนถ่ายวัสดุเต็มพิกัดได้
อย่างปลอดภัย ยอย่างไรก็ตาม สกรูขนถ่ายประกอบด้วยใบสกรูหลายช่วงดังนั้นเพลาขับจึงต้องรองรับภาระ
เต็มพิกัดของมอเตอร์ได้ ช่วงของสกรูและอุปกรณ์เชื่อมต่อชุดต่อ ๆ มา จะต้องรองรับภาระตามสัดส่วนของ 
ระยะทางของส่วนประกอบหลักห่างจากเพลาขับ เพ่ือความประหยัด การออกแบบและบ ารุงรักษาง่าย โดย
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ปกติแล้วจะเลือกอุปกรณ์เชื่อมต่อ สลักเกลียวของอุปกรณ์เชื่อมต่อและส่วนประกอบที่หมุนส่วนอ่ืน ๆ ให้มี
ขนาดเดียวกันทั้งหมดและเปลี่ยนกันได้ (Interchangeable) แม้ว่ามันจะมีขนาดใหญ่กว่าความจ าเป็น
เล็กน้อยก็ตาม ภาระล าเลียงที่ต้องการจริงก่อนหน้าที่ เป็นองค์ประกอบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การกระแทก
อย่างกะทันหันขณะป้อนวัสดุ (Shock Loading) ความล้าของโลหะเนื่องจากการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง 
ต้องน ามาพิจารณาด้วย 
 
ตัวอย่างที่ 4.3 จงออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุแบบเกลียวล าเลียง โดยที่ระบบสกรูล าเลียง มีข้อมูลดังนี้ 

อัตราขนถ่าย C = 2,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง 
ประสิทธิภาพการขับ e = 90% 
แฟคเตอร์แบริ่งแขวน Fb = 1.0 
แฟคเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู Fd  = 55 
แฟคเตอร์ชนิดใบสกรู Ff  = 1.15 
แฟคเตอร์วัสดุ Fm = 1.0 
แฟคเตอร์เกินพิกัด (Overload Factor) Fo = 2.5 
แฟคเตอร์ใบพาย (Paddle Factor) Fp = 1.29 
ความยาวรวมของสกรูขนถ่าย L = 60 ฟุต 
ระยะยกข้ึน H = 4 ฟุต 
ความเร็วเดินเครื่อง N = 40 rpm 
ความหนาแน่นเริ่มแรกของวัสดุขณะขนถ่าย W = 20 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต 

 

วิธีท า จากก าลังม้ารวม (Total HP) =
e

*)( olmf FHPHPHP   และ 
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จะได้ว่า ก าลังม้ารวม (Total HP) =
9.0

431.9

100
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5.2)5604.308.0132.0(










 = 10.48 HP 

จากการค านวณก าลังม้ารวมได้เท่ากับ 10.48 HP ดังนั้นต้องเลือกมอเตอร์ต้นก าลังขนาด 12 HP 
จึงจะท าให้ระบบขนถ่ายวัสดุแบบเกลียวล าเลียงสามารถท างานได้          ตอบ 
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ตัวอย่างที่ 4.4 จงออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุแบบเกลียวล าเลียง โดยที่ระบบสกรูล าเลียง มีข้อมูลดังนี้ 
อัตราขนถ่าย C = 1,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพการขับ e = 80% แบริ่งเลือกใช้แบบ Hard 
surfaced เส้นผ่าศูนย์กลางสกรูขนาด 12 นิ้ว ชนิดใบสกรูเป็นแบบ Ribbon Flight 45% วัสดุที่ขนถ่ายเป็น
ข้าวเปลือกมีค่า Fm = 1.25 ซึ่งเป็นวัสดุประเภทที่ 2 แฟคเตอร์ Fo = 2.0 จ านวนใบพายต่อพิต มีจ านวน 3 
ใบพายต่อพิต ความยาวรวมของสกรูขนถ่ายยาว 20 ฟุต ระยะยกขึ้น 5 ฟุต ความเร็วรอบของ สกรูขนถ่าย 
เท่ากับ 20 รอบต่อนาที และความหนาแน่นของข้าวเปลือกขณะขนถ่าย เท่ากับ 40 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต 
 
วิธีท า จากข้อมูลการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุแบบเกลียวล าเลียง จะได้ว่า 

อัตราขนถ่าย C = 1,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง  
ประสิทธิภาพการขับ e = 80% 
แฟคเตอร์แบริ่งแขวน Fb = 4.4 
แฟคเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู Fd  = 55 
แฟคเตอร์ชนิดใบสกรู Ff  = 1.20 
แฟคเตอร์วัสดุ Fm = 1.25 
แฟคเตอร์เกินพิกัด (Overload Factor) Fo = 2.0 
แฟคเตอร์ใบพาย (Paddle Factor) Fp = 1.87 
ความยาวรวมของสกรูขนถ่าย L = 20 ฟุต 
ระยะยกข้ึน H = 5 ฟุต 
ความเร็วเดินเครื่อง N = 20 rpm 
ความหนาแน่นเริ่มแรกของวัสดุขณะขนถ่าย W = 40 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต 

 

วิธีท า จากก าลังม้ารวม (Total HP) =
e

*)( olmf FHPHPHP   และ 
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จะได้ว่า ก าลังม้ารวม (Total HP) =
8.0

8816.4

100
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0.2)244.21.00968.0(










 = 6.102 HP 

จากการค านวณก าลังม้ารวมได้เท่ากับ 6.102 HP ดังนั้นต้องเลือกมอเตอร์ต้นก าลังขนาด 7.5 HP 
จึงจะท าให้ระบบขนถ่ายวัสดุแบบเกลียวล าเลียงสามารถท างานได้          ตอบ 
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4.5.2 อัตราการบิดของส่วนประกอบสกรูขนถ่าย (Torsional Rating of Conveyor Screw 
Parts) 

ความยาวทั้งหมดของสกรูขนถ่ายจะถูกจ ากัดโดยปริมาณแรงบิด เพ่ือให้สามารถส่งถ่ายก าลังผ่าน
ท่อและอุปกรณ์เชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัย  ตารางที่ 4.8 จะรวมอัตราแรงบิดต่าง ๆ ของสลักเกลียว (Bolts) 
อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Couplings) และท่อไว้ด้วยกันเพ่ือให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบอัตราแรงบิดของชิ้นส่วน
บังคับของสกรูขนถ่ายมาตรฐาน ค่าอัตราแรงบิดต่ าสุดส าหรับขนาดของอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Coupling) ที่
ก าหนดให้จะมีอยู่ 1 ค่าที่จะควบคุมว่า แรงม้าเท่าใดจึงจะส่งถ่ายได้ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น  การใช้สลัก
เกลียวเพลาเชื่อมต่อ 2 ตัวไม่ชุบแข็งขีดจ ากัดความต้านทานแรงบิดของแต่ละส่วนจะชี้ให้เห็นด้วยตัวเลขที่
ขีดเส้นใต้ในตารางที่ 4.10 แรงบิดที่ใช้ส าหรับหมุนสกรูขนถ่าย จะถูกส่งถ่ายผ่านสลักเกลียวอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
ในการค านวณความเค้นอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ยอมได้ ผู้ผลิตจะสนใจผลของแรงบิดดังต่อไปนี้ 

1. ความเค้นแรงเฉือนบนสลักเกลียว โดยสันนิษฐานว่าเกิดการเฉือนควบคู่บนสลักเกลียว
ทุกตัว 

2. ความเค้นกระแทก (Crushing) หรือความเค้นกล (Bearing Stresses) บนสลักเกลียว
และท่อ 

3. ความเค้นแรงบิดบนเพลาท่อ 
4. ความเค้นแรงบิดบนเพลาเชื่อมต่อ ที่ พ้ืนที่ลดลงโดยรูสลักเกลียวเชื่อมต่อ (Coupling 

Bolt Hole) 
 

ตารางที ่4.10 อัตราแรงบิดของเกลียว ท่อ และอุปกรณ์เชื่อมต่อ หน่วยเป็นปอนด์ 
Coupling Pipe Couplings Bolts 

Shaft 
Dia. In. 

Size 
In. 

Torque 
In.Lbs. 

Torque in. Lbs. 
Dia
. 

In. 

Bolts in Shear 
In. Lbs. 

No. of Bolts Used 

Bolts in Bearing 
In. Lbs. 

No. of Bolts Used 
Std. Hard 1 2 3 1 2 3 

1 1-1/4 3,140 820 1,025 3/8 690 1,380 2,070 985 1,970 2,955 
1-1/2 2 7,500 3,070 3,850 1/2 1,830 3,660 5,490 2,500 5,000 7,500 

2 2-1/2 14,250 7,600 9,500 5/8 3,800 7,600 11,400 3,930 7,860 11,790 
2-7/16 3 23,100 15,090 18,900 5/8 4,635 9,270 13,900 5,820 11,640 17,460 

3 3-1/2 32,100 28,370 35,400 3/4 8,200 16,400 24,600 7,770 15,540 23,310 
3 4 43,000 28,370 35,400 3/4 8,200 16,400 24,600 12,500 25,000 37,500 

3-7/16 4 43,000 42,550 53,000 7/8 42,800 25,600 38,400 10,900 21,800 32,700 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 

อัตราแรงบิด (Torque Rating) จะมีในแคตตาล้อค ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอิงกับความเค้นที่ยอมให้ 
(Allowable Stresses) ส าหรับชิ้นส่วนเหล็กคาร์บอนมาตรฐาน ได้แก่ ความเค้นเฉือนสลักเกลียว (Bolt 
Shear Stress) 6,200 psi; ความเค้นกด (Bearing Stress) 6,000 psi; ความเค้นการบิดของท่อ6,700 psi; 
และความเค้นการบิดของเพลา 7,000 psi 

อัตราแรงบิดสูงสุดของ Couplings ตามแคตตาล้อคของผู้ผลิต  จะอิงอยู่กับความเค้น ใน
ส่วนประกอบที่อ่อนแอที่สุด โดยทั่วไปจะเป็นสลักเกลียว (แรงเฉือน) อย่างไรก็ตามอัตราเหล่านี้จะเกี่ยวข้อง
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กับความเค้นที่เกิดจากภาระแรงบิดเพียงอย่างเดียว ควรระมัดระวัง ภาระการโก่งผิดปกติบนเพลา เนื่องจาก
ภาระการขับส่วนที่ยื่นออกมา (Overhung Drive Loads) แนวการขับของเฟือง Spur Gear ผิดพลาดบน
สกรูขนถ่ายซ้อนหลายตัวหรือแนวระหว่างใบสกรูกับแบริ่งแขวนไม่ตรงกัน ดังนั้น ความเค้นดัดและความล้า
แบบ Cyclic และรอยบากที่เสียหายที่รู้สลัก Coupling จะท าให้เพลาเสียหายที่ภาระการบิดต่ า ๆ ได้ 
นอกจากนี้ยังเห็นได้ชัดว่าแรงบิดของส่วนสกรูขนถ่ายจะเพ่ิมขึ้นโดยการใช้สลักเกลียวที่มีความแข็งแรงสูง
กว่า โดยการเพ่ิมจ านวน Coupling Bolts (3 ตัว แทนที่จะใช้ 2 ตัว ที่ใช้อยู่ทั่วไป) และการเพ่ิมความหนา
ของท่อและปลอก (Bushing) 

 
4.5.3 การรุนที่ปลายของสกรู (Screw End Thrust) 
การรุนที่ปลายในสกรูขนถ่าย จะเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาโต้กลับของแรงที่ต้องการในการเคลื่อนวัสดุ 

ตลอดความยาวแกนของรางสกรู ได้แก่แรงในทิศทางตรงกันข้ามกับการไหลของวัสดุ  การต้านทานแรงรุน
ต้องใช้แบริ่งกันรุน (Thrust Bearing) และในบางครั้งต้องท าให้รางแข็งแรงขึ้น  เราสามารถคาดหมาย
คุณสมบัติการเดินเครื่องสูงสุดได้ ถ้าแบริ่งกันรุนที่ปลายสกรูได้ติดตั้งไว้เพ่ือให้ส่วนประกอบที่หมุนอยู่ในแรง
ดึง เนื่องจากแบริ่งกันรุนที่ปลายจะติดตั้งอยู่ที่ปลายด้านปล่อยวัสดุออกของสกรูขนถ่าย  การติดตั้งชุดแบริ่ง
กันรุนที่ปลายไว้ที่ปลายด้านป้อนวัสดุเข้า วางส่วนที่หมุนไว้ในความกด ซึ่งอาจจะมีผลกระทบที่ไม่ต้องการ 
แต่บางครั้งจะจ าเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์ ประสบการณ์ที่ผ่านมาท าให้การเลือกส่วนประกอบที่ต่อต้านการ
รุนด้านปลาย ไม่ค่อยจะเป็นปัจจัยที่วิกฤตนัก และส าหรับความมุ่งหมายในการออกแบบโดยทั่วไปจะไม่
ค านวณแรงรุนไว้ด้วย ส่วนประกอบกันรุนมาตรฐานจะดูดกลืนแรงรุนไว้ โดยปราศจากวิธีการพิเศษในการ
ออกแบบให้ใช้งานส่วนใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่ส่วนประกอบควรที่จะรับภาระการรุนมาก ๆ ได้ ส าหรับกรณีเหล่านี้  
อาจใช้สูตรในการคิดแรงรุนที่ปลายสกรูในการค านวณดังต่อไปนี้ได้ 
 

แรงรุน (ปอนด์) =
)(N)(D

))()(000,252(

5

KHP                (4.8) 

 
เมื่อ  K = 1.0 ส าหรับระยะพิตมาตรฐาน (ระยะพิต = เส้นผ่าศูนย์กลาง) 

K = 1.5 ส าหรับ 2/3 พิต 
K = 2.0 ส าหรับ 1/2  พิต 
K = 3.0 ส าหรับ 1/3 พิต 
K = 4.0 ส าหรับ 1/4  พิต 
N = ความเร็วรอบต่อนาที 
D5 = เส้นผ่าศูนย์กลางสกรูขนถ่าย (นิ้ว) 

 
ตัวอย่างที่ 4.5 ระยะพิตสกรูขนถ่ายมาตรฐานขนาด 16 นิ้ว ขับโดยมอเตอร์ 10 แรงม้า และท างานที่
ความเร็ว 60 รอบต่อนาท ีจงค านวณหาค่าแรงรุนที่เกิดขึ้น 
 

วิธีท า   แรงรุน (ปอนด์) =
)(N)(D

))()(000,252(

5

KHP     
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=
)(60)(16

)0.1)(10)(000,252(  

 แรงรุน = 2,630 ปอนด ์          ตอบ 

 

4.6 การประกอบสกรูขนถ่าย 
ชิ้นส่วน ขนาด ขนาดพิกัดเผื่อ (Dimensional Tolerances) และวัสดุที่ใช้ในการสร้างสกรูขนถ่าย

จะต้องมาตรฐานของอุตสาหกรรมการขนถ่ายปริมาณมวล CEMA ในอเมริกา และ DIN ในเยอรมันได้
รวบรวมและออกเป็นมาตรฐานสมบูรณ์ รวมถึงขนาดและพิกัดเผื่อที่แนะน าส าหรับส่วนประกอบหลักของ
สกรูขนถ่าย ในทางปฏิบัติผู้ผลิตทั้งหมดจะใช้มาตรฐานนี้และส่วนประกอบจากผู้ผลิตต่าง ๆ  สามารถ
น ามาใช้งานแทนกันได้ 

 
4.6.1 มาตรฐานการสร้าง (Standard Construction) 
ในมาตรฐานการสร้างปลอก (Collars) ท่อไร้ตะเข็บจะอัดแน่นเข้ากับปลายแต่ละด้านของเพลาท่อ

ปลายท่อท าเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเชื่อมหรือหด (Shrunk) ปลอก (Bushings) เข้าในต าแหน่ง และปลอก
(Bushings)กับท่อจะเจาะรูไว้ส าหรับสลักเกลียว Couplings ในที่สุดแล้ว ใบสกรูจะวางไว้รอบ ๆ พร้อมกับ
เชื่อมเข้ากับท่อเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอ่ืน ใบสกรูจะเชื่อมเข้ากับท่อเป็นช่วง ๆ แบบ Intermittent Stitch 
Welded บนด้านล าเลียง (Carrying Side) ใบสกรูอาจเป็นแบบ Sectional หรือแบบ Helicoid ใบสกรู
แบบ Sectional ท าขึ้นโดยตัดและแยกแผ่น Disc จากแผ่น Plate หรือ Sheet และอัดเย็น (Cold 
Pressing) ขึ้นเป็นรูปร่างของเกลียวเดี่ยว ใบเกลียวจะประกอบเข้ากับท่อและเชื่อมแบบ Buttor Lap 
Welded เพ่ือให้เป็นเกลียวที่ต่อเนื่อง ความหนาของใบสกรูจากเพลาท่อถึงเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกจะ
เท่ากันตลอด ใบสกรูแบบ Helicoid ท าขึ้นโดยการเปลี่ยนรูป แถบเหล็กต่อเนื่อง(Continuous Steel 
Strip) ในเครื่องม้วนแบบพิเศษ เพ่ือลดความหนาที่ด้านหนึ่งของส่วนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของแถบเหล็ก
ลงประมาณครึ่งหนึ่งของความหนาอีกด้านหนึ่ง โดยความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่เปลียนแปลง จึงท าให้
แถบเหล็กมีรูปร่างเป็นเกลียวแบบต่อเนื่อง ความหนาของใบสกรูแบบ Helicoid ที่ขอบด้านนอกจึงหนา
ครึ่งหนึ่งของขอบด้านในที่เพลาท่อ ความหนาของแถบเหล็กนี้เป็นวิธีการขึ้นรูปเย็นในเครื่องม้วนที่ทันสมัย 
การด าเนินการข้ึนรูปเย็นจะท าให้ขอบด้านนอกเกิดการชุบแข็งขึ้น 

 
4.6.2 ระยะห่างของแบริ่งแขวน (Hanger Bearing Spacing) 
แบริ่งแขวนภายใน โดยธรรมชาติแล้ว ต าแหน่งของมันจะตรวจซ่อมยากและไม่มีที่กันฝุ่น และ

บางครั้งมันจะสึกกร่อนเนื่องจากอากาศภายในราง ถ้าเป็นไปได้เรามักจะยอมให้มีแบริ่งแขวนน้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย โดยการเพ่ิมระยะห่างของแบริ่งแขวนและเลือกขนาดเพลาท่อที่จะจ ากัดการแอ่นตัว 
(Deflection) ขนาดของเพลาท่อจะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงที่ ก าหนดในการควบคุมการแอ่ นตัว 
(Deflection) ระหว่างฐานรองรับ การแอ่นตัว (Deflection) เนื่องจากน้ าหนักของท่อและใบสกรูไม่ควรจะ
เกินประมาณ 0.25 นิ้วส่วนประกอบที่ได้มาตรฐานที่มีระยะห่างตัวแขวน (Hanger) การค านวณการแอ่นตัว
ของท่อจะใช้สมการของคานเป็นดังนี้ 
 

384EI

5 4
WL

D                 (4.9) 
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เมื่อ  W = น้ าหนักของชุดสกรู (ปอนด)์ 

L   = ความยาวระหว่างแบริ่ง (นิ้ว) 
E  = โมดูลัสความยืดหยุ่น (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) 
I    = โมเมนต์แรงเฉื่อยของเพลาท่อ (นิ้ว4) 

 
4.6.3 ปลอกแบริ่งแขวน (Hanger Bearing Bushings) 
ปลอกแบริ่งภายใน (Internal Bearing Bushings) มีใช้งานอย่างกว้างขวาง แต่จากประสบการณ์

การท างานจริงในการก าหนดวัสดุท าแบริ่งที่เหมาะสมแล้วยังใช้วัสดุอ่ืนแทนกันไม่ได้ ยังโชคดีท่ีเปลี่ยนปลอก 
(Bushings) ในงานได้ง่ายและเมื่อพบว่าเลือกใช้วัสดุไม่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ทันเวลา  ประเภท
ของวัสดุท าปลอก (Bushings) มีดังนี้ 

1. พลาสติกแข็งและเป็นแผ่น 
2. วัสดุอ่อน (Soft Metals) เช่น บรอนซ์ (Bronze), Babbit เป็นต้น ทั้งที่มีการหล่อลื่น

และไม่ต้องหล่อลื่น 
3. ไม ้
4. วัสดุที่สามารถต้านแรงเสียดทานได้ (Anti-Friction) 
5. โลหะผสมชุบแข็ง และเหล็กแข็ง (Hardened Alloys and Hard Iron) 

 
4.6.4 ซีลคอเพลา (Shaft Seals) 
การซีลป้องกันฝุ่นของเพลาที่ด้านหัวและด้านปลาย มักจะอยู่ในข้อก าหนดในการออกแบบด้วย

เสมอด้วยเทคนิคการผลิตแบบมาตรฐานที่ใช้ผลิตสกรูขนถ่าย ควรพิจารณาถึงความเบี้ยว (Run-out) ของ
เพลา ซึ่งจะมีผลต่อการซีลป้องกันฝุ่นได้ดีหรือไม่ด้วย โดยทั่วไปค่าที่ได้จาก Indicator รวมประมาณไม่เกิน 
1/16 นิ้ว จะเป็นค่าที่ดีที่สุดส าหรับความตรงที่เอาใจใส่ต่อการท าให้สกรูตรงภายหลังการเชื่อมอย่าง
ระมัดระวังแล้วก็ตาม เห็นได้ชัดว่าระดับความเบี้ยว (Run-out) นี้ Stuffing Box Seals จะไม่สามารถ
ป้องกันการรั่วของฝุ่นได้เพียงพอปัญหาจะยิ่งมากขึ้นเมื่อสกรูขนถ่ายถูกอัดไว้ด้วยแก๊สที่มีความดันบวก
เล็กน้อย เมื่อต้องการการซีลที่ดีที่สุดมีวิธีออกแบบหลาย ๆ วิธีที่จะใช้เพ่ือท าให้ฝุ่นรั่วได้น้อยที่สุดมีข้อควร
ปฏิบัติดังนี้ 

1. จะเห็นได้ว่า เมื่อเพลาอันหนึ่งกับซีลจะใช้งานในสภาพที่จมอยู่ในฝุ่นนั้นยกต่อการ
บ ารุงรักษา การซีลสามารถแก้ไขง่าย ๆ โดยการวางซีลเพลาให้ห่างจากจุดที่วัสดุเข้าและออกดังนั้นมุมกอง
พ้ืนของวัสดุจะป้องกันความดัน ของวัสดุที่กระท าต่อซีลโดยตรงได้ นอกจากนี้ใบสกรูแบบระยะพิตสั้นยัง
สามารถที่จะใส่ไว้บนเพลาสกรูที่ ปลายด้านต่ออยู่กับซีลเพ่ือให้เกิดการท าความสะอาดด้วยตัวเองระหว่าง
วัสดุกับซีล 

2. ซีลแบบ Stuffing Box ใช้แก๊สกวาด (Gas Purged) จะได้ผลดี ถ้าเพลาเบี้ยว (Run-
out) น้อยที่สุด โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกันตามลักษณะที่ได้อธิบายข้างต้น  เมื่อเพลาเบี้ยว (Run-out) 
เล็กน้อย แก๊สกวาด (Purge Gas) จะเป่าเข้าไปในเรือน (Casing) ผ่านซีลเหล่านี้แล้ว จะสามารถป้องกันฝุ่น
ที่ออกจากสกรูขนถ่ายในขณะที่แก๊สกวาดให้ซีลสะอาด ถ้าเพลาเบี้ยว (Run-out) มากเกินไป วัสดุมีแนวโน้ม
ที่จะก่อตัวขึ้นในบริเวณซีลคอเพลา และ รั่วออกมาในขณะที่แก๊สกวาดผ่านมายังส่วนนี้ของซีล การใช้ 
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Lantern Rings ร่วมกับปลอก  คอคอด (Throttle Bushing) หรือซีลแบบแตะ (Lip-type) จะใช้ได้ผลใน
การกวาดที่มีจุดศูนย์กลางร่วม กันของซีลแบบ Stuffing box 

 
4.6.5 การติดตั้ง 
การติดตั้ งสกรูขนถ่ายจ าเป็นต้องจัดแนวเพลาอย่างระมัดระวังในระหว่างการติดตั้ง  ซึ่งมี

ความส าคัญมากแต่มักจะถูกมองข้ามบ่อย ๆ สกรูขนถ่ายควรมีการประกอบในโรงงานผลิตทุกครั้ง และตอก
มาร์คต าแหน่ง(Match-marked) ก่อนที่จะถอดเพ่ือการส่งของ การติดตั้งที่เหมาะสมมีความส าคัญต่ออายุ
ของแบริ่งและเพลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสกรูขนถ่ายยาว ๆ ควรประกอบรางก่อน จากนั้นจึงติดตั้งแบริ่ง
แขวน แล้วจึงวางแนวเพลาด้วย Piano Wire ก่อนที่จะมีการติดตั้งใบสกรูในงานจริง ถ้าประกอบแต่ละส่วน
ของสกรูขนถ่ายเข้าด้วยกันโดยไม่ได้เอาใจใส่ต่อการจัดแนวเพลา เพลาอาจเกิดแตกหักข้ึนได้เนื่องจากความ
เค้นดัดแบบเป็นรอบ (Cyclic Bending Stresses) อย่างรุนแรง และอายุของแบริ่งจะลดลงอย่างมาก 

 
4.6.6 การขยายตัวของสกรูขนถ่ายในการล าเลียงวัสดุร้อน 
สกรูขนถ่ายมักจะใช้ในการขนถ่ายวัสดุร้อน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องรู้ว่าความยาวของสกรูขนถ่ายจะ

เพ่ิมขึ้นเมื่ออุณหภูมิของรางและใบสกรูเพ่ิมขึ้นในขณะที่เริ่มขนถ่ายวัสดุร้อนในตอนแรก  ข้อแนะน าในการ
ปฏิบัติทั่ว ๆ ไป ก็คือ จัดหาฐานรองรับส าหรับรางซึ่งจะยอมให้ฐานรองรับที่ปลายรางเคลื่อนตัวได้  ใน
ระหว่างที่รางขยายตัว และการหดตัวภายหลังการขนถ่ายวัสดุร้อนสิ้นสุดลง  ปลายด้านขับของสกรูขนถ่าย
โดยปกติแล้วจะคงท่ีตายตัว และจะยอมให้ส่วนที่เหลืออยู่ของรางขยายตัวหรือหดตัวได้ ในกรณีที่มีการป้อน
วัสดุ หรือรางส่งวัสดุออกอยู่ในช่วงกลาง ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เมื่อนั้นจึงต้งอใช้รางแบบขยายตัวได้ 

นอกจากนั้น ใบสกรูอาจจะขยายตัวหรือหดตัวตามแนวยาวในอัตราที่แตกต่างจากรางได้  ดังนั้นจึง
ควรใช้ตัวแขวนแบบขยายตัวได้ (Expansion Hangers) ปลายรางด้านที่ไม่มีชุดขับควรรวมแบริ่งแบบลูกปืน
หรือลูกกลิ้งหรือแบริ่งแบบปลอกชนิดขยายตัวได้เข้าด้วยกัน ซึ่งจะมีความปลอดภัยพอเพียงในการเคลื่อนที่ 
ความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปของสกรูขนถ่ายอาจจะหาได้จากสมการต่อไปนี้ 

 
CttLLDelta )( 21               (4.10) 

 
เมื่อ  Delta  L = ความยาวที่เปลี่ยนแปลง (นิ้ว) 

L    = ความยาวรวมของสกรูขนถ่าย (นิ้ว) 
t1    = อุณหภูมิขีดจ ากัดบน (Upper Limit), (องศา F) 
t2    = อุณหภูมิขีดจ ากัดล่าง (Lower Limit) (องศา F) 
             (หรือ อุณหภูมิล้อมรอบต่ าสุดที่คาดไว้) 
C    = สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวตามเส้น (นิ้วต่อนิ้วต่อองศา F) 
           ค่าสัมประสิทธิ์นี้มีค่าส าหรับโลหะต่าง ๆ ดังนี้: 

1. เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน มีค่า 6.5 x 10–6  
2. เหล็กกล้าไร้สนิม มีค่า 9.9 x 10–6 
3. อลูมินั่ม มีค่า 12.8 x 10–6 
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4.7 สกรูป้อนวัสดุ 
เมื่อสกรูติดตั้งอยู่ใต้ทางออกของถังเก็บวัสดุเป็นเครื่องป้อนหรือตัวส่งออกของถัง  การหาอัตราขน

ถ่ายของสกรูขนถ่ายจะยุ่งยากมากการป้อนแบบท่วมนี้วัสดุจะเต็มพ้ืนที่หน้าตัดของใบสกรู อัตราการขนถ่าย
ในเชิงปริมาตรมีระบุไว้ในแคตตาล้อคของผู้ผลิตสกรูขนถ่ายส าหรับสกรูแบบท่วม โดยสมมติว่าการขนถ่ายมี
วัสดุ 95% ของพ้ืนที่หน้าตัด และระยะ 1 พิต ส่งถ่ายต่อ 1 รอบหมุนอย่างไรก็ตามการคาดคะเนและ
ประสบการณ์ก็มีความจ าเป็นในการแปลข้อมูลอัตราขนถ่ายนี้ให้ถูกต้องเหมาะสมด้วย  เกี่ยวกับปริมาตร 
หรือขอบเขตปริมาตรของการที่สกรูหมุน สามารถที่จะหาได้โดยการตรวจสอบรูปทรงเรขาคณิตของสกรู 
ปริมาตรจริงของวัสดุแข็งเฉพาะอย่างจะเคลื่อนตัว หรือเคลื่อนย้ายในแต่ละรอบการหมุนของเครื่องป้อนสก
รูแบบจม(Submerged Screw Feeder) อย่างไรก็ดี มันยังคงเป็นตัวปัญหาอยู่อีกปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อปริมาตรการขนถ่ายจริง วิศวกรส่วนมากจะประยุกต์ “แฟคเตอร์ประสิทธิภาพ” 
(Efficiency Factor) ในการค านวณเพ่ือที่จะให้เหตุผลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างอัตราการขนถ่ายจริง 
กับอัตราการขนถ่ายตามหลักวิชา โดยทั่วไปแฟคเตอร์เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์เกี่ยวกับวัสดุแข็ง
ประเภทที่คล้ายคลึงกัน รูปที่ 4.32 เป็นตัวอย่างเครื่องป้อนสกรู ซึ่งสามารถพิจารณาตามส่วนประกอบได้
ดังต่อไปนี้ 

1. ส่วนทางเข้าหรือส่วนป้อน (B) ในส่วนนี้ เมื่อใบสกรูหมุนเลื่อนขึ้น  จะเกิดโพรงขึ้น 
(Cavitation) ในส่วนนี้ภายใต้ขอบใบสกรูที่เลื่อนไปข้างหน้า และวัสดุแข็งจะไหลเข้าไปในโพรงนี้ และถูกน า
ข้ามผ่านเพลาไปที่ความเร็วสูง ๆ และ/หรือส่วนป้อนระยะสั้น ๆ อาจจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเติมวัสดุเข้า
โพรงนี้ให้เต็มได้ และอัตราการขนถ่ายอาจจะน้อยกว่าที่คาดคะเนไว้ ควรออกแบบเครื่องป้อนเป็นแบบเรียว 
(Tapered) หรือแบบใบสกรูที่ระยะพิตเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการถอยกลับขวางช่องความยาวของทางเข้า 

2. ส่วนฝาครอบ (Shrouded) หรือส่วนอัด (Choke) (C) ส่วนนี้มีความยาวอย่างน้อย 2 
ระยะพิต มีไว้ส าหรับควบคุมการไหลโดยจ ากัดพ้ืนที่การไหลของวัสดุแข็งของใบสกรู  ลดการท่วมรางของ
วัสดุแข็ง หรือข้ามส่วนบนสูดของสกรู และท าให้การไหลสม่ าเสมอมากข้ึน เมื่อมีวัสดุก้อนขนาดใหญ่จ านวน
มาก พอที่จะท าให้เกิดการอัดแน่นอาจต้องเปลี่ยนไปใช้แผ่นปิด (Shroud Plate) หรือแผ่นตัด (Cut-off 
Plate) แทน 

3. ส่วนการขนถ่ายระยะสั้น (Short Conveying Section) ในส่วนนี้ ถ้าจ าเป็นต้องขนถ่าย
มากกว่า 2-3 ระยพิตผ่านส่วนฝาครอบ (Shrouded Section) ดังนั้นควรที่จะเพ่ิมระยะพิต และ/หรือใช้ราง
รูปตัวยูแทนเพ่ือหลีกเลี่ยงการอัดแน่นของวัสดุและการใช้ก าลังม้าเพ่ิมข้ึนโดยไม่จ าเป็น จะเห็นได้ชัดว่า ถ้ามี
แบริ่งภายในแล้ว ระยะพิตและ/หรือเส้นผ่าศูนย์กลางต้องเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดพ้ืนที่หน้าตัดวัสดุขนถ่ายในรางลง  
อันจ าเป็นต่อการป้องกันการอัดแน่น (Jamming) 

มีการทดลองเพ่ือวิเคราะห์กฏเกณฑ์การไหลของวัสดุในสกรูป้อนวัสดุแบบท่วมนี้ ยังไม่มีทฤษฎีที่น่า
พอใจใช้โดยตรงส าหรับวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ซึ่งยังคงมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ แต่งานวิเคราะห์นี้และงานใน
การไหลของวัสดุได้เริ่มท าให้เข้าใจปัญหาและต้นเหตุที่เกิดปัญหาขึ้นบ้างแล้ว 
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รูปที่ 4.32 ตัวอย่างภาพตัดของเครื่องป้อนแบบสกรู 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, ออนไลน์) 
 

4.7.1 การออกแบบถังรูปกรวย (Hopper Design) 
ดูเหมือนว่า ความรู้ด้านการไหลของวัสดุในถังเก็บรูปกรวย (Storage Hopper) และปฏิกิริยาที่มี

ต่อสกรูป้อนวัสดุนั้นจ าเป็นมาก ก่อนที่วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุจะสามารถพัฒนาข้อมูลเชิงปริมาณมารับช่วง
ของ “แฟคเตอร์ประสิทธิภาพ” ในการค านวณเครื่องป้อนได้มีการศึกษา คุณสมบัติและรูปแบบการไหลของ
วัสดุในถังเก็บ (Storage Bins) และถังรูปกรวย (Hoppers) เพ่ิมขึ้น การออกแบบถังรูปกรวย (Hopper) 
และเครื่องป้อนแบบสกรูนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยสมมติฐานได้ว่า  เมื่อควบคุมการไหลแบบ 
“Mass Flow” ในส่วนป้อนแบบท่วมของเครื่องป้อนสกรูที่ออกแบบได้เหมาะสมแล้ว  วัสดุแข็งจะมีการ
กระท าคล้ายความดันและมีข้อจ ากัดที่สอดคล้องกัน เมื่อวัสดุไหลเข้าไปในช่องเปิด (Exposed Voides) 
และพ้ืนที่ที่เป็นโพรงในใบสกรู วัสดุที่ส่งออกมา(Output) จะสม่ าเสมอและคาดคะเนล่วงหน้าได้ แต่เมื่อ
ความเร็วรอบของใบสกรูเพ่ิมขึ้น วัสดุจะถูกส่งผ่านถังรูปกรวยทรงเรขาคณิตมากเกินไป ท าให้เกิดความดัน
แตกต่างตัดผ่านกับช่องเปิดมาก และขึ้นไปในส่วนของรูปกรวยท าให้ความหนาแน่นปริมาณมวลเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดช่องว่างขึ้น ถ้าช่องว่างนี้เกิดขึ้นใกล้จุดส่งออก (Discharge) จะเกิดปฏิกิริยาไหล
ทะลัก (Turbulent) ของใบสกรูท าให้เกิดการผสมของอากาศกับวัสดุดังนั้นความหนาแน่นปริมาณมวลจึง
เปลี่ยนไป ผลลัพธ์สุทธิก็คือ จ านวนข้อมูลจริงในครั้งหนึ่ง ๆ จะเปลี่ยนแปลงกว้างมากและที่หนักที่สุดก็คือ 
“การล้นท่วม” (Flooding) เมื่อไม่เกิด “Mass Flow” ช่วงกว้างของความดันจะเปลี่ยนแปลงมากจะเกิด
การไหลแบบ Funnel Flow และเกิดการหยุดไหลแบบ Ratholing ขึ้นเหนือสกรู สภาวะเหล่านี้ท าให้วัสดุ
ความดันรวม (Consolidation Pressure) เปลี่ยนแปลงได้มาก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่น
ปริมาณมวลอย่างรุนแรง และจะยิ่งแย่ขึ้นไปอีกหากความเร็วสกรูสูงเมื่อเกิดการหยุดไหลแบบ Ratholing 
ขึ้น การยุบตัวลงทันทีทันใดและการท่วมล้นตลอดจะมีอันตรายตลอดเวลาด้วยเหตุที่เครื่องป้อนสกรู
โดยทั่วไปไม่ได้ออกแบบให้เป็นอุปกรณ์กันรั่วได้อย่างเด็ดขาด 
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4.7.2 ก าลังที่ต้องการของเครื่องป้อนสกรู 
การค านวณก าลังม้าที่ต้องการใช้เดินเครื่องป้อนสกรูจะคล้ายคลึงกับ  การค านวณส าหรับสกรูขน

ถ่ายมาตรฐาน การค านวณมีก าลังม้าท่ีเกี่ยวข้อง 3 อย่าง คือ  
1. ก าลังม้าความเสียดทานของเครื่องป้อนขณะเดินตัวเปล่า  
2. ก าลังม้าความเสียดทานของวัสดุ  
3. การเฉือนวัสดุในช่องทางออกของถัง Hopper 
 

ก าลังม้าส าหรับเครื่องป้อนสกรูเดี่ยว เป็นดังนี้ 
 

e
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             (4.11) 
  
เมื่อก าลังความเสียดทานเครื่องป้อนขณะเดินตัวเปล่า เป็นดังนี้ 
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ก าลังความเสียดทานของวัสดุ เป็นดังนี้ 
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ก าลังส าหรับการเฉือนวัสดุในช่องทางออกของถัง Hopper เป็นดังนี้ 
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เมื่อ C  = อัตราขนถ่าย (ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง) 

W = ความหนาแน่นที่ปรากฎขึ้นของวัสดุขณะขนถ่าย (ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต) 
B  = ความยาวช่องทางเข้าของเครื่องป้อน (ฟุต) 
L   = ความยาวของเครื่องป้อน (ฟุต)  
N  = ความเร็วรอบการหมุนของสกรู (รอบต่อนาที, rpm) 
Fb = แฟคเตอร์แบริ่ง ตารางที่ 4.6 
Fd = แฟคเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรูขนถ่าย ตารางที่ 4.7 
Fm = แฟคเตอร์วัสดุ 
Fo = แฟคเตอร์เกินพิกัด ดังแสดงในรูปที ่4.31 
e   = ประสิทธิภาพของตัวขับตามที่เลือก 
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ในบางกรณี เมื่อเครื่องป้อนสกรูติดตั้งอยู่ที่ส่วนล่างของถัง Bins หรือถัง Hoppers สกรูจะท างาน
ตามหน้าที่ของมันภายใต้ภาระอันหนักหน่วงของวัสดุเหนือช่องเปิดของถัง Bin หรือทางเข้าเครื่องป้อน ใน
บางสภาวะและวัสดุบางประเภท แรงบิดขณะเริ่มเดินเครื่องจะหนักมากมีผลให้ต้องใช้ชุดขับขนาดใหญ่ และ
ส่วนประกอบของเครื่องป้อนก็ต้องมีขนาดใหญ่กว่าด้วย 

 
4.7.3 ความเร็วรอบของเครื่องป้อน 
อัตราขนถ่ายที่ความเร็วรอบสูงสุด จะพบว่าอัตราขนถ่ายซึ่งเท่าหรือมากกว่าอัตราขนถ่ายเครื่อง

ป้อนที่ต้องการ จากนั้นหาเส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องป้อนและอัตราขนถ่ายที่ความเร็วรอบ 1 rpm เมื่อหา
อัตราขนถ่ายเครื่องป้อนที่ต้องการ (C) ด้วยอัตราขนถ่ายที่ความเร็วรอบ 1 rpm (Cf) จะได้ความเร็วรอบเป็น 
rpm ที่ต้องการ 
 

fC

C
N               (4.15) 

 
เมื่อ  N = ความเร็วรอบของเครื่องป้อน เป็น rpm 

C = อัตราขนถ่ายของเครื่องป้อนที่ต้องการ (ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง) 
Cf = อัตราขนถ่ายที่ความเร็วรอบ 1 rpm (ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง) 

 
4.7.3 ประเภทของเครื่องป้อนสกรู 

4.7.3.1 เครื่องป้อนสกรูเดี่ยว (Single Screw Feeders) 
เครื่องป้อนสกรูจะใช้ส าหรับป้อนวัสดุจากช่องทางออกของถังเก็บรูปกรวย  ดังนั้นควร

ระมัดระวังเกี่ยวกับวัสดุที่เข้าไปในช่องทางออกของถังเก็บอย่างเต็มที่  ทั้งในแนวขวางและแนวยาว นั่น
หมายความว่าจะต้องเพ่ิมอัตราการป้อนวัสดุในทิศทางการไหล ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะก าหนดให้ใช้ใบสกรูแบบ
เรียว หรือใบสกรูแบบค่อย ๆ เพ่ิมระยะพิตส าหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว เครื่องป้อนสกรูระยพิตคงที่จะดูด
เอาวัสดุทางปลายด้านหลังของทางออกจากถังรูปกรวย (Hopper Outlet) เพียงอย่างเดียว สกรูแบบค่อย 
ๆ เพ่ิมระยะพิตจะป้อนวัสดุได้เต็มช่อง ผลที่ได้จะเหมือนกับสกรูระยะพิตคงที่ และสามารถลดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของเพลาในส่วนป้อนลงได้ ดังแสดงในรูปที ่4.33 

 
4.7.3.2 เครื่องป้อนใบสกรูหลายชุด (Multiple Screw Feeders) 
เครื่องป้อนใบสกรูขนาน อาจประกอบด้วยใบสกรูคู่ ใบสกรู 3 ชุด หรือ 4 ชุด อยู่เคียงข้าง

กัน เพ่ือป้อนวัสดุจากช่องทางเข้าท่ีกว้างมาก ๆ ดังแสดงในรูปที ่4.34 แสดงให้เห็นเครื่องป้อนใบสกรูคู่ ควร
ออกแบบเครื่องป้อนใบสกรูหลายชุดให้ใบสกรูอยู่เป็นกลุ่ม โดยสกรูแต่ละตัวจะถูกออกแบบให้เป็นเครื่อง
ป้อนที่ใช้เฉพาะงานแยกออกจากกัน สกรูแต่ละตัวควรมีฝาครอบที่ปลายด้านช่องทางเข้าของมันเอง เพ่ือให้
แน่นอนว่าสกรูแต่ละตัวควบคุมการขนถ่ายได้อย่างเต็มที่ สกรูตัวข้างเคียงอาจจะหมุนในทิศทางตรงกันข้าม 
โดยตัวหนึ่งใช้ใบสกรูเกลียวซ้าย อีกตัวหนึ่งใช้ใบสกรูเกลียวขวา เพ่ือที่จะดูดวัสดุจากความกว้างทั้งหมดของ
ช่องทางเข้าได้ และท านองเดียวกันจะเป็นการจัดเฟืองเกียร์ที่ง่าย รางอาจจะเป็นแบบพ้ืนล่างเรียบ มี
ช่องทางเข้าร่วมกัน หรือเป็นแบบรางตัวยูแยกเฉพาะสกรูแต่ละตัว 
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รูปที่ 4.33 เครื่องป้อนสกรูเดี่ยว 

(ที่มา : https://www.indiamart.com/proddetail/screw-conveyor, 2559) 
 

 
รูปที่ 4.34 เครื่องป้อนใบสกรูคู่ 

(ที่มา : https://www.indiamart.com/proddetail/screw-conveyor, 2559) 
 

4.7.3.3 สกรูขนถ่ายแนวดิ่ง (Vertical Screw Conveyors) 
สกรูขนถ่ายแนวดิ่งเป็นแบบหนึ่งที่ใช้ขนถ่ายวัสดุขึ้นในเส้นทางแนวดิ่ง  ซึ่งบางครั้งจะ

เรียกว่า “Lifts”หรือ “Elevators” แต่ชื่อจริง ๆ นั้นยังก ากวมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นชื่อไหนก็ตาม มันก็สามารถที่
จะใช้แก้ปัญหาการขนถ่ายได้มาก และยังมีข้อดีที่ว่ารูปร่างกระทัดรัดด้วย มันต้องการช่องว่างน้อยกว่า
อุปกรณ์ขนถ่ายแนวดิ่งอย่างอ่ืน สกรูขนถ่ายแนวดิ่งสามารถใช้ได้กับวัสดุปริมาณมวลมากมาย ยกเว้นวัสดุ
ก้อนขนาดใหญ่หรือวัสดุที่มีความหนาแน่นมาก ๆ หรือวัสดุมีคมมาก ๆ สกรูขนถ่ายแนวดิ่งประกอบด้วยใบ
สกรู หมุนอยู่ในเรือนหรือห้องในแนวดิ่ง มีช่องทางเข้าที่เหมาะสมอยู่ที่ปลายด้านล่างและช่องทางออกอยู่ที่
ปลายด้านบน ชุดขับอาจจะติดตั้งไว้ที่ส่วนบนสุดหรือส่วนล่างสุดก็ได้ แบริ่งส่วนบนสุดส าหรับเพลาสกรูต้อง
เพียงพอที่จะรองรับภาระทั้งในแนวรัศมีและในแนวการรุน (Thrust) วิธีการป้อนวัสดุของอุปกรณ์ขนถ่าย
แนวดิ่งมีความส าคัญมากที่สุด เนื่องจากวิธีการป้อนวัสดุบางชนิดวิธีหนึ่งจะมีส่วนช่วยในการป้อนวัสดุเอง
ดีกว่าวิธีอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น วัสดุที่มีน้ าหนักเบามาก ๆ จะไม่สามารถใช้กับทางเข้าของถังเก็บรูปกรวยแบบ
แรงโน้มถ่วงได้ เนื่องจากการหมุนของสกรูจะเป็นเหมือนกับพัดลมและจะเป่าวัสดุ ให้ย้อนกลับลงมา วัสดุ
ส่วนใหญ่จะถูกป้อนไปยังแนวดิ่ง โดยเครื่องป้อนแนวดิ่งโดยตรง หรือเครื่องป้อนแนวราบ ชุดที่ใช้เครื่องป้อน
แนวดิ่งโดยตรงจะง่าย และมีผลดีต่อวัสดุเหล่านั้น  ซึ่งจะไม่เกิดการเสียหายขึ้นเนื่องจากการติดขัด 
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(Jamming) หรือการรุน (Forcing) ชุดที่ใช้เครื่องป้อนตั้งฉากกับสกรูขนถ่าย ส่วนใหญ่มักจะใช้เฉพาะกับ
วัสดุที่เปราะมาก มาตรฐานการออกแบบและการใช้งานของผู้ผลิตค่อนข้างจะแตกต่างกันไปบ้าง และท าให้
จ าเป็นต้องปรึกษาผู้ผลิตเพ่ือขอค าแนะน าและรายละเอียดต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ รูปที่ 4.35 แสดงการออกแบบ
เฉพาะ (Screw-Lift) โดย Screw Conveyor Corporation เหมาะส าหรับอัตราขนถ่ายไม่เกิน 6,000 
ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง มันถูกออกแบบให้ใช้ที่ความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพในการขนถ่ายด้วยระบบ
อัตโนมัติขึ้นในแนวดิ่งได้ถึง 100 ฟุตScrew-Lift ได้ถูกพัฒนาและขัดเกลาเพ่ือที่จะเอาชนะปัญหาต่าง ๆ 
เช่น การเกิดความดันย้อนกลับบริเวณจุดเชื่อมต่อการป้อน การอัดแน่น (Choking) การแอ่น (Deflection) 
และการรวมตัวอย่างรวดเร็ว (Whip) และการเปลืองเนื้อที่ปริมาณมวล(Space-Consuming Bulk) Screw-
Lift จะถูกปิดมิดชิดตลอด ท าให้ป้องกันความชื้นและฝุ่นได้ ขนาดก็กะทัดรัดต้องพ้ืนที่ว่างน้อยและติดตั้งง่าย 

ความเร็วสกรูขนถ่ายแนวดิ่งต้องสูงพอ ไม่เพียงแต่จะเฉพาะเพ่ือการขนถ่ายเท่านั้น แต่ยัง
ต้องไม่ท าให้วัสดุร่วงกลับลงมาตามช่องว่างระหว่างเรือนหรือห้องกับสกรู  นอกจากนี้ยังต้องระลึกไว้ด้วยว่า 
ความเร็วของสกรูแนวดิ่งจะบอกถึงความเร็วแล่นของวัสดุต่ออิทธิพลของแนวโน้มถ่วง  และความเร็วนี้มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการแล่นของวัสดุผ่านช่องว่างระหว่างส่วนของสกรูบริเวณแบริ่งแขวนระหว่างทาง  
ตารางที่ 4.11 เป็นตัวอย่างอัตราขนถ่ายเฉลี่ยส าหรับสกรูขนถ่ายแนวดิ่งขนาดต่าง ๆในการขนถ่ายวัสดุบาง
ชนิดซึ่งมีคุณสมบัติอ านวยต่อการขนถ่ายแล้ว อัตราขนถ่ายอาจจะสูงกว่านี้ได้ 
 

  
รูปที่ 4.35 สกรูขนถ่ายแบบ Lift (Courtesy Screw Conveyor Corp.) 

(ที่มา : http://www.solidswiki.com, 2559) 
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ตารางที ่4.11 อัตราขนถ่ายสกรูแนวดิ่ง 
เส้นผ่าศูนย์กลางสกรูขนถ่าย อัตราขนถ่าย ความเร็วของสกรูแนวดิ่ง นิ้ว มม. Cu. Ft/h m3/h 

6 152 350 10 ไม่เกิน 400 RPM 
9 228 1200 35 ไม่เกิน 300 RPM 
12 304 2600 75 ไม่เกิน 250 RPM 
16 406 6000 170 ไม่เกิน 200 RPM 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 

ช่วงความเร็วของสกรูแนวดิ่งมีแสดงค่าไว้ และแม้ว่าความเร็วของสกรูจะคงที่ส าหรับการ
ใช้งานที่ก าหนดให้ใด ๆ ก็ตาม จะต้องเลือกใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัสดุด้วย 

 
4.7.3.4 สกรูขนถ่ายแนวดิ่งแบบ Siwertell 
รูปที่ 4.36 เป็นการใช้งานพิเศษของสกรูขนถ่ายแนวดิ่งออกแบบโดย Siwertell (สวีเดน) 

ส าหรับการขนถ่ายข้ึนจากเรือ 
 

 
รูปที่ 4.36 สกรูขนถ่ายวัสดุขึ้นจากเรือของ Siwertell 

(ที่มา : http://www.spraydrying.co.kr/products/power/shiploader/, 2559) 
 

รูปที่ 4.37 เป็นทางเข้าของสกรู ประกอบด้วยเครื่องป้อนแบบพิเศษที่มีใบพัดน าทาง 
(Guide Vanes) ซึ่งหมุนในทิศทางตรงกันข้ามกับชุดสกรูหลัก มันจะป้อนวัสดุเข้าไปยังสกรูหลักและในเวลา
เดียวกันก็จะป้องกันไม่ให้วัสดุถูกเหวี่ยงออก วัสดุจึงไหลขึ้นไปตามท่อด้วยความเร็วสูงอย่างแท้จริงน่าสังเกต
ว่าแฟคเตอร์เติมวัสดุ (Fill Factors) จะไม่เกี่ยวข้องกับความเร็วของสกรูและไม่มีอนุภาคแตกหัก ปกติแล้ว
แฟคเตอร์เติมวัสดุ (Fill  Factors) ที่ให้อัตราขนถ่ายที่ดีที่สุดจะอยู่ระหว่าง 70% ถึง 90% เครื่องป้อนจะขับ
ด้วยมอเตอร์แยกต่างหาก ความเร็วจะปรับอัตโนมัติเพ่ือรักษาการไหลของวัสดุผ่านสกรูให้คงที่ 
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รูปที่ 4.37 ส่วนทางเข้าของสกรู ของ Siwertell 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

4.7.3.5 สกรูขนถ่ายแบบโค้งได้ (Flexible Screw Conveyor) 
ส าหรับการขนถ่ายระยะทางสั้น ๆ และอัตราขนถ่ายต่ า ๆ อาจจะใช้สกรูแบบขด (Spiral-

Type) ท างานอยู่ภายในท่อพลาสติกตัดได้ (Flexible Plastic Tube) ดังในรูปที่ 4.38 สกรูขนถ่ายแบบนี้
มักมีความยาวไม่ค่อยเกิน 20 ฟุต หรือ 6 เมตร และมักจะใช้ได้ดีเมื่อประยุกต์เป็นอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ได้ 
(Portable Equipment) ได้แก่ เครื่องบรรจุถุง (Bag Unloaders) หรือเครื่องเติมรูปกรวยขนาดเล็ก 
(Small Fill Hoppers) ส าหรับเครื่องบรรจุหีบห่อ  (Packaging Machinery) วัสดุขนถ่ายควรจะไหล
ตัวอย่างอิสระ 

 

  
รูปที่ 4.38 สกรูขนถ่ายแบบขด-ดัดโค้งได้ (Flexible Spiral Conveyor)  

(ที่มา : http://www.zoneindustrie.com/Produit/Convoyeur-a-vis-flexible, 2559) 
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ตารางที ่4.12 ตัวอย่างอัตราขนถ่ายและก าลังม้าท่ีต้องการ 

ขนาดท่อที่ดีที่สุด 
(เส้นผ่าศูนย์กลาง) 

ขนาดมอเตอร์ 
(HP) 

ความยาว*.
สูงสุด (ฟุต) 

รัศมีต่ าสุดของ
ท่อโค้ง 
(ฟุต) 

ขนาดอนุภาค
ใหญ่สุด 
(นิ้ว) 

อัตราขนถ่าย 
(cu.ft/hr) 

1 ฝ” 1 20 3 1/8 10 
2” 1-1/2 30 4 1/4 25 

2 ฝ” 2 30 5 3/8 50 
3” 3 30 10 3/4 100 
4” 5 - 7-1/2 40 - 60 25 1 250 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
* ระบบที่มีความยาวมากกว่านี้ ให้ใช้การเชื่อมต่อสกรูหลาย ๆ ชุดเป็นอนุกรมกัน 

 

4.8 บทสรุป 
ระบบสกรูล าเลียง (Screw Conveyor) ใช้ส าหรับขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล ได้ทั้งในแนวระนาบ

หรือแนวลาดเอียง ลักษณะสร้างของสกรูเป็นได้ทั้งแผ่นเกลียวสกรูตัวเต็ม หรือแผ่นเส้นเกลียวขับหรือแกน
กวน สร้างได้ง่ายเพราะมีองค์ประกอบเพียง 3 ชิ้น คือ รางตัวถัง เกลียวสกรูขนถ่าย และต้นก าลังขับ 

สกรูล าเลียง เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายล าเลียงอย่างง่ายที่เหมาะกับการใช้งานในการล าเลียงวัสดุที่มี
ลักษณะเป็นเม็ด เมล็ด ผง หรือก้อนเล็ก เช่น ผลปาล์ม, เมล็ดข้าว ทรายแห้ง ซีเมนต์ หรือเม็ดพลาสติก เป็น
ต้น ส าหรับการประยุกต์ใช้งานในด้านอ่ืน ด้แก่ ล าเลียงกากน้ าตาล (ลักษณะเป็นเค้ก , ข้น) หรือเศษกลึง 
(ลักษณะเป็นเส้น) นั้นเป็นไปได้ ภายใต้การออกแบบการใช้งานที่เหมาะสม 

การใช้งานสกรูล าเลียงมีข้อจ ากัดบางอย่าง ซึ่งต้องพิจารณาก่อนการเลือกใช้ เช่น ข้อจ ากัดเรื่อง
ความยาว (ระยะทางในการล าเลียง) การเสียดสีกันของวัสดุขณะล าเลียง การมีวัสดุตกค้างภายในรางหลัง
การเดินเครื่อง การแตกป่นเนื่องจากการเสียดสีของวัสดุขณะล าเลียง การสึกหรอสูงที่ใบและราง ข้อจ ากัด
เกี่ยวกับความลาดเอียง (ในการล าเลียงของวัสดุบางชนิด) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี วัสดุบางอย่างสามารถ
ล าเลียงได้ดีด้วยสกรูล าเลียงทั้งแนวราบ แนวเอียง หรือแนวดิ่ง ส่วนการออกแบบสกรูล าเลียงให้มีแบริ่ง
แขวนท าให้สามารถเพ่ิมระยะทางในการขนถ่ายล าเลียงได้ แต่ก็ส่งผลให้เกิดวัสดุตกค้างในต าแหน่งที่ติดตั้ง
แบริ่งแขวนและอาจเพิ่มภาระในการดูแลและบ ารุงรักษาระหว่างการใช้งาน 

ข้อดีของสกรูล าเลียงในการล าเลียงวัสดุมีหลายอย่าง เช่น ออกแบบง่าย สามารถควบคุมฝุ่นหรือ
ความชื้นไว้ภายในตัวสกรูล าเลียงไม่ให้ฟุ้งออกมาด้านนอกได้ง่ายเป็นการล าเลียงวัสดุภายในท่อ เป็นต้น 
สามารถท าหน้าที่ในการผสมวัสดุในขณะล าเลียงควบคู่กันไป การใช้สกรูล าเลียงในบางกรณีจะมีการซ่อม
บ ารุงต่ า การดูแลรักษาง่าย มีขนาดกระทัดรัด นิยมใช้ในงานที่มีพ้ืนที่จ ากัด สามารถใช้กับงานที่มีจุดให้
วัตถุดิบเข้าและ/หรือออกหลายจุด สามารถติดตั้งอุปกรณ์ร่วม เช่น  วาล์วเปิด-ปิด ที่ต าแหน่งทางเข้า/ออก 
เพ่ือก าหนดจุดปล่อยวัสดุเข้า/ออกได้ สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของวัสดุ (ชุดป้อนวัสดุ) 
ได้ในบางกรณี สามารถติดใบพัดหรือเลือกชนิดของใบเพ่ือท าหน้าที่เป็นเครื่องผสมขณะล าเลียง สามารถ
เสริมเสื้อท่ีรางเพ่ือส่งผ่านความร้อนหรือความเย็นไปยังวัสดุที่ล าเลียงผ่านได้ 

 
 

http://www.wellroll.co.th/th/tag/%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94-th/
http://www.wellroll.co.th/th/tag/%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b8-th/
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

4.1 จงอธิบายหลักการท างานของสกรูขนถ่าย รวมถึงยกตัวอย่างโรงงานหรืออุตสาหกรรมที่ต้องใช้ระบบสก
รูขนถ่าย 
4.2 จงอธิบายประเภทของใบเกลียวสกรูขนถ่าย 
4.3 จงอธิบายการพิจารณาออกแบบการจัดอุปกรณ์ของระบบล าเลียงด้วยเกลียวล าเลียง 
4.4 จงอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราขนถ่ายของระบบสกรูขนถ่าย 
4.5 สกรูขนถ่ายที่มีระยะพิตมาตรฐาน ขนถ่ายวัสดุ 24,000 ปอนด์ต่อชั่วโมง น้ าหนัก 60 ปอนด์ต่อลูกบาศก์
ฟุต พื้นที่หน้าตัดวัสดุในราง 30% ประเภท II นอกจากนี้ต้องการที่จะผสมวัสดุในขณะขนถ่ายด้วยใบสกรู
แบบตัด และมีใบพายมุมพลิกกลับ 45 องศา 1 ใบต่อ 1 พิต เพ่ือการผสมวัสดุส าหรับเวลาในการผสมอย่าง
น้อย 60 วินาที จงหาขนาดความยาวของสกรูขนถ่าย 
4.6 จงออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุแบบเกลียวล าเลียง โดยที่ระบบสกรูล าเลียง มีข้อมูลดังนี้ 

อัตราขนถ่าย C = 900 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง 
ประสิทธิภาพการขับ e = 85% 
แฟคเตอร์แบริ่งแขวน Fb = 1.0 
แฟคเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู Fd  = 55 
แฟคเตอร์ชนิดใบสกรู Ff  = 1.15 
แฟคเตอร์วัสดุ Fm = 3.0 
แฟคเตอร์เกินพิกัด (Overload Factor) Fo = 1.5 
แฟคเตอร์ใบพาย (Paddle Factor) Fp = 1.29 
ความยาวรวมของสกรูขนถ่าย L = 30 ฟุต 
ระยะยกข้ึน H = 2 ฟุต 
ความเร็วเดินเครื่อง N = 80 rpm 
ความหนาแน่นเริ่มแรกของวัสดุขณะขนถ่าย W = 30 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต 

4.7 จงออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุแบบเกลียวล าเลียง โดยที่ระบบสกรูล าเลียง มีข้อมูลดังนี้ อัตราขนถ่าย 
C = 500 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพการขับ e = 90% แบริ่งเลือกใช้แบบ Hard surfaced 
เส้นผ่าศูนย์กลางสกรูขนาด 12 นิ้ว ชนิดใบสกรูเป็นแบบ Ribbon Flight 45% วัสดุที่ขนถ่ายเป็น
ข้าวเปลือกมีค่า Fm = 3.5 ซึ่งเป็นวัสดุประเภทที่ 2 แฟคเตอร์ Fo = 2.5 จ านวนใบพายต่อพิต มีจ านวน 2 
ใบพายต่อพิต ความยาวรวมของสกรูขนถ่ายยาว 40 ฟุต ระยะยกขึ้น 4 ฟุต ความเร็วรอบของ สกรูขนถ่าย 
เท่ากับ 30 รอบต่อนาที และความหนาแน่นของข้าวเปลือกขณะขนถ่าย เท่ากับ 20 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต 
4.8 ระยะพิตสกรูขนถ่ายมาตรฐานขนาด 16 นิ้ว ขับโดยมอเตอร์ 5 แรงม้า และท างานที่ความเร็ว 20 รอบ
ต่อนาที จงค านวณหาค่าแรงรุนที่เกิดขึ้น 
4.9 ระยะพิตสกรูขนถ่ายมาตรฐานขนาด 12 นิ้ว ขับโดยมอเตอร์ 15 แรงม้า และท างานที่ความเร็ว 100 
รอบต่อนาท ีจงค านวณหาค่าแรงรุนที่เกิดขึ้น 
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4.10 จงออกแบบระบบสกรูป้อนวัสดุ โดยที่มีอัตราขนถ่าย C = 500 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพ
การขับ e = 90% แบริ่งเลือกใช้แบบ Hard surfaced เส้นผ่าศูนย์กลางสกรูขนาด 12 นิ้ว ชนิดใบสกรูเป็น
แบบ Ribbon Flight 45% วัสดุที่ขนถ่ายเป็นข้าวเปลือกมีค่า Fm = 3.5 ซึ่งเป็นวัสดุประเภทที่ 2 แฟคเตอร์ 
Fo = 2.5 จ านวนใบพายต่อพิต มีจ านวน 2 ใบพายต่อพิต ความยาวรวมของสกรูขนถ่ายยาว 40 ฟุต ระยะ
ยกข้ึน 4 ฟุต ความเร็วรอบของ สกรูขนถ่าย เท่ากับ 30 รอบต่อนาที และความหนาแน่นของข้าวเปลือก
ขณะขนถ่าย เท่ากับ 20 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต ความยาวช่องทางเข้าของเครื่องป้อน เท่ากับ 3 ฟุต 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 
กะพ้อล าเลียง 4 ชั่วโมง 

 
หัวข้อเนื้อหา 

5.1 ความหมายของกระพ้อล าเลียง 
5.2 ส่วนประกอบของกระพ้อล าเลียง 
5.3 ความเร็วกระพ้อล าเลียง 
5.4 อัตราขนถ่ายและก าลังม้าส าหรับกะพ้อล าเลียง 
5.5 อุปกรณ์ล าเลียงขึ้นที่สูง 
5.6 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 ด้านความรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกระพ้อล าเลียง 
2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของกระพ้อล าเลียง 
3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงส่วนประกอบของกระพ้อล าเลียง 
4. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการค านวณหาค่าความเร็วกระพ้อล าเลียง อัตราขนถ่าย

และก าลังม้าส าหรับกะพ้อล าเลียง 
5. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ล าเลียงขึ้นท่ีสูง 

 ด้านทักษะ 
 1. สามารถออกแบบค่าความเร็วกระพ้อล าเลียง อัตราขนถ่ายและก าลังม้าส าหรับกะพ้อล าเลียงได้ 
  
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา และเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบรูปภาพใน Power point 
3. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 
4. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 

5. ให้ผู้เรียนออกแบบค่าความเร็วกระพ้อล าเลียง อัตราขนถ่ายและก าลังม้าส าหรับกะพ้อล าเลียง
ตามใบงานที่มอบหมาย 

6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 

7. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการขนถ่ายวัสดุ 
2. กระดาน 
3. สื่อบรรยาย Power point   
4. ใบงานที่ 6 การออกแบบค่าความเร็วกระพ้อล าเลียง อัตราขนถ่ายและก าลังม้าส าหรับกะพ้อ

ล าเลียง 
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 
6. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
2. จากการสังเกตการมีส่วนร่วม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท าใบงาน 
5. จากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
การประเมินผล 

1. จากการส่งการบ้าน แบบฝึกหัดตามเวลา 
2. การเข้าเรียนครบตามชั่วโมงเรียน 
3. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
4. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                                         กะพ้อล าเลียง 
   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

บทท่ี 5 
กะพ้อล าเลียง 

 
 

อุปกรณ์ล าเลียงมาตรฐานส่วนใหญ่จะมีขีดจ ากัดด้านสมรรถนะส าหรับการล าเลียงวัสดุแข็งปริมาณ
มวลขึ้นที่สูงความชันมากกว่า 20o ตามที่การวางผังโรงงานและการพิจารณาอ่ืน ๆ ถ้าต้องการให้วัสดุ
จ านวนมาก ๆ เคลื่อนตัวขึ้นที่สูงภายในขอบเขตพ้ืนที่ตามแนวนอนที่จ ากัด จึงได้มีการพัฒนาอุปกรณ์
ประเภทนี้ขึ้น เรียกว่า “กระพ้อล าเลียง” (Bucket Elevators) ในเวลาต่อมาได้มีการเริ่มน าสายพานยาง
ชนิดพิเศษมาใช้งานส าหรับการท างานประเภทนี้  ในบางครั้งอุปกรณ์ล าเลียงขึ้นที่สูงจะเป็นแบบสั่นวนก้น
หอย ซึ่งจะถูกใช้ส าหรับขนถ่ายวัสดุเปราะร่วนขึ้นที่สูง การเคลื่อนที่ด้วยความสั่นสะเทือนจะถูกประยุกต์ใช้
กับทางลาดก้นหอยบังคับให้วัสดุเคลื่อนตัวขึ้นทางลาดอย่างช้า ๆ แต่เนื่องจากอุปกรณ์ประเภทนี้ไม่ค่อยจะมี
ใช้งาน แตม่ักจะถูกใช้ในโรงงานส าหรับเคลื่อนวัสดุขึ้นในแนวดิ่งระยะสูงมากกว่า 20 ฟุต ขึ้นไป 

 

5.1 ความหมายของกระพ้อล าเลียง 
สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ล าเลียงได้นิยามความหมายของ “กระพ้อล าเลียง” คือ อุปกรณ์ล าเลียง

ส าหรับน าพาวัสดุปริมาณมวลในแนวดิ่งหรือเส้นทางลาดชัน ประกอบไปด้วยสายพานหรือโซ่ที่มีการต่อชน
ปลายทั้ง 2 เข้าด้วยกันโดยมีชุดกระพ้อประกอบอยู่ ซึ่งกลไกที่จ าเป็นจะอยู่ที่บริเวณปลายด้านบนสุด ฝา
ครอบ และโครงหรือเรือนรองรับสายพานที่จะท างานในทิศทางเดียว ดังนั้นจากค านิยามข้างต้นจึงไม่รวม 
Skip Hoist และ Freight Elevators เข้าไว้ด้วย อุปกรณ์ล าเลียงขึ้นทางชันจะมีใช้งานอยู่อย่างจ ากัด 
ตามปกติแล้วการขนถ่ายแนวนอน ยกขึ้นแล้วจึงถ่ายเทค่อนข้างจะประหยัดมากกว่ากระพ้อล าเลียงขึ้นทาง
ลาดชัน 

กระพ้อล าเลียงกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบของอุปกรณ์ล าเลียงที่เก่าแก่ที่สุด โดยมีประวัติมาตั้งแต่สมัย
บาบิโลนที่มีการใช้ตะกร้าหวายซึ่งบุด้วยยางสนและยึดเข้ากับเชือก  ท างานอยู่บนลูกรอกไม้ที่ใช้ทาสหมุน 
เพ่ือวิดน้ าขึ้นไปยังท่อชลประทาน กระพ้อล าเลียงจึงมีความส าคัญที่สุดในอดีต ซึ่งในปัจจุบันสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้งานอย่างเหมาะสมโดยมีข้อดีเหนือกว่าการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวลขึ้นที่สูงวิธีอ่ืน  กระพ้อ
ล าเลียงแนวดิ่งจะประหยัดพ้ืนที่มากกว่าท าให้การวางผังเครื่องจักรยืดหยุ่นได้พร้อมกับมีต้นทุนงบประมาณ
เริ่มแรกต่ าที่สุดซึ่งเป็นข้อดีที่ส าคัญที่สุด ในขณะที่กระพ้อล าเลียงมีข้อดีมากมายแต่ก็ไม่ค่อยนิยมใช้กัน
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสูงและความเชื่อถือได้ต่ า กระพ้อล าเลียงถูกมองว่าเป็นสิ่งเลวร้ายที่
ส าคัญในระบบขนถ่ายวัสดุ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนดใช้งานของกระพ้อล าเลียงมักจะมีน้อยมากส่วนใหญ่จะ
มาจากแคตาล้อคของผู้ผลิต การใช้งานอุปกรณ์ล าเลียงขึ้นที่สูงในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้มีการปรับปรุงเทคนิค
การผลิตส่วนประกอบของอุปกรณ์ล าเลียงขึ้นที่สูงมากมาย การเลือกใช้วัสดุให้ดีขึ้นสามารถที่จะน ามา
ปรับปรุงกระพ้อล าเลียงในปัจจุบันได้ ผู้ผลิตอุปกรณ์ล าเลียงขึ้นที่สูงจะมีอุปกรณ์มาตรฐานและจัดเป็นชุดไว้
ส าหรับอัตราขนถ่ายความเร็ว กระพ้อและส่วนประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดตามอัตราที่ก าหนดให้เพ่ือให้สามารถ
เลือกอุปกรณ์ส าหรับวัสดุปริมาณมวลถัวเฉลี่ยได้อย่างเหมาะสม วัสดุปริมาณมวลถัวเฉลี่ยส าหรับกระพ้อ
ล าเลียงจะมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
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1. วัสดุก้อนขนาดเล็ก 4” (วัสดุที่ถูกบดหรือถูกคัดขนาดเล็กกว่า 4” และอาจรวมส่วนที่เป็นผง
ละเอียดด้วย) 

2. ไม่มีปัญหาการไหลตัวอย่างผิดปกติ ซึ่งต้องการกระพ้อแบบพิเศษหรือไม่ยินยอมที่จะพิจารณา
กระพ้อล าเลียงแบบทั่ว ๆ ไป เช่น วัสดุเหนียวมากที่มีคุณลักษณะพิเศษคล้ายกับสิ่งโสโครก 

3. วัสดุที่มีอุณหภูมิเท่าสภาพแวดล้อมหรือสูงกว่าเล็กน้อย 
4. วัสดุที่มีความคมไม่มาก (+7 Moh) หรือไม่มีการผุกร่อนอย่างรุนแรง 
5. ไม่เสื่อมสภาพง่ายในการขนถ่ายปกติ 
6. ความไหลช้า (Sluggishness) วัสดุบางประเภทอาจต้องการลักษณะพิเศษ ได้แก่มีรู (Bucket 

Holes) หรือกระพ้อที่มีรูปร่างพิเศษ เพ่ือท าให้การปล่อยวัสดุดี 
7. อุณหภูมิสูง วัสดุที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 250 oF (121 oC) ปกติจะไม่ใช้อุปกรณ์ล าเลียงขึ้นที่สูงแบบ

สายพาน และวัสดุที่ร้อนกว่านี้อาจต้องการส่วนประกอบ โครงสร้างที่ดีมากขึ้นหรือกระพ้อที่ดีมากกว่าเพ่ือ
ป้องกันการบิดเสียรูป (Warpage) 
 

ตัวอย่าง วัสดุปริมาณมวลถัวเฉลี่ยจะรวมหินปูนบดขนาดไม่เกิน 1.5 นิ้ว ได้แก่ ทรายโรงหล่อ, หิน
ฟอสเฟต, ถ่านหิน, ถ่านโค้ก, เศษก้อนปูนซีเมนต์บด, วัตถุดิบอ่ืน ๆ และปูนซีเมนต์ส าเร็จ เป็นต้น วัสดุที่
ไหลตัวได้ไม่ถัวเฉลี่ยซึ่งเป็นวัสดุที่ปราศจากน้ าและหินบดขั้นต้นที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 นิ้ว อาจจะสามารถขน
ถ่ายขึ้นในแนวดิ่งได้เช่นกัน กระพ้อล าเลียงสามารถที่จะใช้โซ่หรือสายพานเป็นตัวน าพาไปได้ ข้อดีหลักของ
สายพานกระพ้อล าเลียงที่ดีกว่ากระพ้อแบบโซ่ มีดังนี ้

1. ความเร็วสูงกว่า และท าให้อัตราขนถ่ายสูงกว่าด้วย 
2. การท างานนิ่มนวลกว่า และเงียบกว่า 
3. ทนทานต่อการขัดสีของวัสดุได้สูง เช่น ทราย เศษถ่านโค้ก วัสดุกลุ่มที่เป็นแก้ว และประเภทที่

คล้ายกัน 
4. ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง ได้แก่ วัสดุประเภทโซดาไฟ และเกลือ 

 
การออกแบบและการใช้งานของกระพ้อล าเลียงต้องท าความเข้าใจหลักเบื้องต้นของอุปกรณ์

ล าเลียงขึ้นที่สูง โดยพิจารณาตามเส้นทางขนถ่ายและเส้นทางปล่อยวัสดุออก โดยทั่วไปกระพ้อล าเลียงจะ
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 

5.1.1 กระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกด้วยแรงเหว่ียงหนีศูนย์กลาง 
กระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกด้วยแรงเหวี่ยงจะประกอบไปด้วย ตัวกระพ้อที่ติดตั้งอยู่บนโซ่

หรือสายพาน โดยเว้นระยะช่องว่างไว้ ดังแสดงในรูปที่ 5.1 วัสดุจะถูกป้อนเข้าไปยังส่วนล่างของอุปกรณ์
และถูกกระพ้อตักขึ้นในขณะที่วัสดุอยู่บริเวณรอบ ๆ ล้อด้านล่าง และจะถูกปล่อยออกด้วยแรงเหวี่ยงหนี
ศูนย์เมื่อวัสดุผ่านข้ามล้อด้านบนกระพ้อล าเลียงแบบนี้จะท างานที่ความเร็วสูงกว่าประเภทที่ปล่อยวัสดุออก
อย่างต่อเนื่องเนื่องจากอุปกรณ์นี้จะอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางเพ่ือให้วัสดุถูกปล่อยออกอย่างถูกต้อง ดัง
แสดงในรูปที ่5.2 ความเร็วใช้งานจะเป็นส่วนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมาก เนื่องจากรูปแบบการปล่อยวัสดุ
ออกท่ีถูกต้องจะเป็นฟังก์ชั่นของเส้นผ่าศูนย์กลางล้อด้านบนกับความเร็วที่พอเหมาะกับการออกแบบของตัว
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กระพ้อ กระพ้อล าเลียงแบบนี้ส่วนใหญ่จะท างานที่ช่วงความเร็วตั้งแต่ 225 ฟุตต่อนาที ถึง 400 ฟุตต่อนาที 
(69 ถึง 122 เมตรต่อนาที) 

 

 
รูปที่ 5.1 กระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 

(ที่มา : http://www.moro.co.th/, 2559) 
 

 
รูปที่ 5.2 แบบวิถีโค้งของกระพ้อแบบแรงเหวี่ยง 

(ที่มา : http://www.svconveyors.com/bucket_elevators, 2559) 
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เนื่องมาจากปฏิกิริยาการตักวัสดุของตัวกระพ้อบริเวณที่ป้อนวัสดุเข้า กระพ้อล าเลียงแบบที่ปล่อย
วัสดุออกด้วยแรงเหวี่ยง จ าเป็นต้องจ ากัดให้วัสดุที่จะขนถ่ายเป็นวัสดุค่อนข้างละเอียดและไหลตัวได้อย่าง
อิสระ ถ้าป้อนวัสดุก้อนขนาดใหญ่ (มากกว่า 2 นิ้ว หรือ 5.0 มม.) เข้าสู่ส่วนล่างของกระพ้อล าเลียง ใน
บางครั้งจะเกิดความเสียหายต่อโซ่หรือตัวกระพ้อได้ค่ ท าให้ไม่สามารถที่จะขนถ่ายวัสดุก้อนขนาดใหญ่ได้ 
วิธีการหยาบ ๆ ที่ได้ผลในการจ ากัดขนาดก้อนวัสดุส าหรับกระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกด้วยแรง
เหวี่ยงนี้ ก็คือเปรียบเทียบปฏิกิริยาการตักวัสดุของตัวกระพ้อกับการตักวัสดุที่จะขนถ่ายโดยใช้คนและพลั่ว 
วัสดุที่ตักด้วยมือได้ง่ายจะสามารถขนถ่ายด้วยกระพ้อแบบนี้ได้ผลดี  ในขณะที่วัสดุที่ตักด้วยมือได้ยากจะ
ส่งผลให้ชุดกระพ้อล าเลียงเกิดเสียหายขึ้นได้ นิยมน ามาใช้ในการขนถ่ายวัสดุที่มีความละเอียดน้อยกว่า 200 
Mesh เนื่องจากมันจะมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นของไหล กระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกด้วยแรงเหวี่ยง
แบบมาตรฐานทั่วไป เรียกว่า “Spaced Bucketประกอบด้วย กระพ้อเหล็กหล่อเหนียว (Cast Malleable 
Iron Buckets) แบบ “A” หรือ “AA” ขนาด 6” x 4” ถึง 20” x 8” (150 x 100 มม. ถึง 500 x 200 
มม.) โดยทั่วไประยะห่างกระพ้อแต่ละตัวประมาณ 13” ถึง 18” (32 มม. ถึง 46 มม.) ขึ้นอยู่กับขนาดตัว
กระพ้อที่ใช้ ตัวกระพ้อเหล่านี้สามารถติดตั้งกับโซ่ได้เกือบทุกชนิด แต่ปัจจุบันจะนิยมใช้โซ่ประเภทข้อ
เหล็กกล้าผสมและข้อเหล็กกล้าเชื่อม (Welded Steel Chains) การใช้งานกระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุ
ออกด้วยแรงเหวี่ยง ได้แก่ โรงโม่ปูนซีเมนต์ (Cement Mill) น ามาซึ่งอัตราขนถ่ายที่สูงมากขึ้น (25,000 
ft3/hr หรือ 700 m3/hr) และทนทานต่อการใช้งานในโรงโม่ปูนซีเมนต์ เป็นต้น 

 
5.1.2 กระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกอย่างต่อเนื่อง 
กระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกอย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วยแถวของตัวกระพ้อที่ติดตั้งอย่าง

ต่อเนื่อง โดยไม่เว้นระยะบนโซ่หรือสายพาน ดังแสดงในรูปที่ 5.3 วัสดุจะถูกป้อนเข้าไปยังตัวกระพ้อ
โดยตรงด้วยช่องป้อน (Loading Leg) เป็นการขจัดปฏิกิริยาการขุดที่เกิดขึ้นในกระพ้อแบบแรงเหวี่ยงทิ้งไป 
และป้อนวัสดุออกโดยแรงโน้มถ่วงผ่านด้านหลังของกระพ้อตัวก่อนหน้านั้น ในขณะที่มันผ่านข้ามล้อด้านบน 
กระพ้อล าเลียงแบบนี้จะท างานที่ความเร็วต่ าในช่วง 100 ฟุตต่อนาที ถึง 160 ฟุตต่อนาที (30.5 ถึง 48.8 
เมตรต่อนาที) ซึ่งปกติจะถูกก าหนดโดยระยะพิตของโซ่และเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อกระพ้อแบบต่อเนื่อง 
ประเภทการใช้งานมาตรฐานของกระพ้อต่อเนื่อง ได้แก่ แบบ “D” หรือ “DH” ท าด้วยเหล็กกล้า 
Fabricated ติดตั้งกันอย่างต่อเนื่องบนโซ่แนวเดียวหรือแนวคู่ขึ้นอยู่กับความกว้างของตัวกระพ้อ โดยมี
ขนาดมาตรฐานตั้งแต่ 8” x 5” ถึง 24” x 8” (20 x 12.7 มม. ถึง 61 x 20 มม.) ตัวกระพ้อจะติดตั้งอยู่บน
โซ่ทะลุด้านหลังของตัวกระพ้อ กระพ้อล าเลียงแบบต่อเนื่องประเภท Super Capacity จะเป็นกระพ้อที่ถูก
ออกแบบให้ติดตั้งอยู่ระหว่างโซ่ 2 เส้น กระพ้อยื่นไปทางด้านหลังของเส้นศูนย์กลางโซ่ได้ท าให้เพ่ิมอัตราขน
ถ่ายให้มากขึ้นและยังสามารถขนถ่ายวัสดุก้อนขนาดใหญ่ขึ้นได้อีกด้วย  วัสดุจะถูกป้อนเข้าไปยังกระพ้อ
โดยตรงผ่านช่องป้อนวัสดุและจะปล่อยวัสดุออกเหนือกระพ้อตัวก่อนหน้า สามารถท างานได้ถึงความเร็ว 80 
- 120 ฟุตต่อนาที (24 - 36.5 เมตรต่อนาที) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระยะพิตของโซ่ เพ่ือความประหยัดควรจ ากัด
การเลือกเฉพาะวัสดุก้อนหรือวัสดุที่ไม่สามารถขนถ่ายด้วยแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางได้ 
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รูปที่ 5.3 กระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกอย่างต่อเนื่อง 

(ที่มา : http://www.moro.co.th/, 2559) 
 

5.1.3 กระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกได้อย่างเชื่อถือได้ 
กระพ้อล าเลียงแบบนี้ เป็นแบบผสมผสานกันระหว่างประเภทต่าง ๆ ในส่วนลักษณะเพ่ิมเติม โดย

มันจะมีช่องว่างระหว่างตัวกระพ้อ ตักวัสดุจากส่วนล่างและมันจะติดตั้งอยู่ระหว่างโซ่ 2 แนว ท างานที่
ความเร็วต่ า 120 ฟุตต่อนาที (36.5 เมตรต่อนาที) และมีลักษณะของมันโดยเฉพาะซึ่งเป็นแบบเพลาข้อต่อ
พิเศษและล้อเฟืองโซ่อยู่หลังล้อด้านบน เพ่ือให้กระพ้อคว่ าปล่อยวัสดุได้อย่างสมบูรณ์ กระพ้อแบบนี้ปกติจะ
ใช้กับวัสดุเบาอ่อนนุ่มหรือวัสดุเฉื่อย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะยึดติดในกระพ้อประเภทอ่ืน ดังแสดงในรูปที่ 5.4 

 
5.1.4 กระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุด้วยแรงโน้มถ่วง 
ในบางครั้งกระพ้อประเภทนี้จะถูกพิจารณาเป็นกระพ้อล าเลียงประเภทที่ 4 ใช้ขนถ่ายวัสดุปริมาณ

มวลที่ไม่มีความคมขึ้นในแนวดิ่งหรือผสมกันระหว่างแนวราบและแนวดิ่ง ซึ่งเรียกจากการที่วัสดุถูกปล่อย
ออกจากตัวกระพ้อด้วยแรงโน้มถ่วง ดังแสดงในรูปที่ 5.5 เนื่องจากการรับและปล่อยวัสดุได้อย่างนุ่มนวล 
กระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกด้วยแรงโน้มถ่วงจึงมีแนวโน้มที่จะถูกน ามาใช้เป็นอันดับแรกเมื่อ
พิจารณาถึงการขนถ่ายที่จะท าให้วัสดุแตกหรือสึกกร่อน นอกจากนี้ยังเหมาะที่จะใช้กับวัสดุก้อนได้อีกด้วย 
กระพ้อขนถ่ายวัสดุชนิดนี้มีอัตราขนถ่ายค่อนข้างมากและการใช้ประโยชน์อีกมากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์อ่ืนที่
ต้องการใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด กระพ้อล าเลียงแบบนี้ประกอบด้วย ตัวสื่อล าเลียงของกระพ้อดัดแปลงรูป
ตัววี ติดตั้งอยู่ระหว่างโซ่ลูกกลิ้งเหล็กกล้า ระยะพิตยาว 2 แนวอย่างมั่นคง ท างานอยู่บนล้อเฟืองโซ่ ซึ่งอยู่
ในต าแหน่งที่เหมาะสมและในรางเปิดหรือตัวเรือนปิดตามที่ก าหนดโดยความต้องการของการติดตั้งอุปกรณ์ 
กระพ้อชนิดนี้มักจะใช้ในการขนถ่ายถ่านหินและวัสดุไม่คม ได้แก่ วัสดุป้อนมาจากถังรูปกรวย โม่ หรือ
เครื่องป้อน เป็นต้น แต่ต้องมีปริมาตรสม่ าเสมอ เพ่ือให้อัตราขนถ่ายแน่นอนและป้องกันการท่วมตัวของ
วัสดุ โดยอัตราขนถ่ายในส่วนน้ าหนักของภาระต่อกระพ้อล าเลียงยาว  1 ฟุต และตันต่อชั่วโมง จะมีค่า
ระหว่าง 75-80 % ของปริมาตรเต็มตัวกระพ้อขนถ่านหินที่ 50 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต ที่ความเร็ว 100 ฟุต
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ต่อนาที (FPM) ปริมาตรและอัตราขนถ่ายส าหรับวัสดุอ่ืนและที่ความเร็วอ่ืน จะเพ่ิมหรือลดอย่างเป็นสัดส่วน
กันเมื่อน้ าหนักและความเร็วเปลี่ยนไป 
 

 
รูปที่ 5.4 กระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกได้อย่างเชื่อถือได้ 

(ที่มา : http://www.moro.co.th/, 2559) 
 

 
รูปที่ 5.5 กระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกด้วยแรงโน้มถ่วง 

(ที่มา : http://www.moro.co.th/, 2559) 
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5.2 ส่วนประกอบของกระพ้อล าเลียง 
5.2.1 ตัวกระพ้อ (Elevator Buckets) 
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุหรือความสามารถในการไหลตัวของวัสดุ เป็นปัจจัยที่ ใช้ในการ

ก าหนดการเลือกตัวกระพ้อได้ การน ากระพ้อไปใช้งานอย่างถูกต้องจะเป็นตัวก าหนดการเลือกตัวกระพ้อ
เอง จากการเลือกตัวกระพ้อก่อนจึงจะก าหนดประเภทหรืออกแบบชุดล าเลียงได้  ตัวกระพ้อโดยทั่วไป
สามารถแสดงได้ในรูปที ่5.6  

โดยตัวกระพ้อแบบ A เป็นรากฐานของกระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกด้วยแรงเหวี่ยงรูปแบบ
ของตัวกระพ้ออ่ืน ๆ จะใช้ส าหรับการพิจารณาขั้นพิเศษ ตัวอย่างเช่น กระพ้อแบบ AA ใช้กับวัสดุค่อนข้าง
คม เมื่อต้องการป้องกันการใช้ขอบในการตักเป็นกระพ้อแบบ SC และ C ใช้ส าหรับการขนถ่ายวัสดุเหนียว 
ที่มีแนวโน้มจะอัดตัวแน่นในส่วนล่างของตัวกระพ้อ กระพ้อแบบ AC เดิมนั้นถูกพัฒนาขึ้นใช้ในโรงงาน
ปูนซีเมนต์ ส่วนมากจะใช้ส าหรับวัสดุแข็งละเอียด (Fine Mesh Fluor Solids) เมื่อต้องการขนถ่ายอัตรา
มาก ๆ วัสดุความคมสูง การไหลตัวอิสระ ตัวกระพ้อท ามาจากเหล็กหล่อ เหล็กกล้า Fabricated หรือ
พลาสติก ได้แก่ ไนล่อนหล่อ หรือ Polypropylene เป็นต้น ส่วนกระพ้อแบบ AC หรือ ACS ใช้ขอบ
ด้านหน้าสูงส าหรับอัตราขนถ่ายที่มีระดับน้ าสูงสุด จากการเปรียบเทียบแบบขอบหน้าสูงจะให้อัตราขนถ่าย
สุงกว่ากระพ้อแบบ AA ทั่วไปประมาณ 25% ดังแสดงในรูปที่ 5.7 โดยทั่วไประยะช่องว่างของกระพ้อ
ธรรมดาจะถูกก าหนดโดยการปล่อยวัสดุออกอย่างเหมาะสมและถูกจ ากัดให้มีช่องว่างอย่างน้อย  18 นิ้ว 
(457 มม.) ส าหรับขนาดภาพฉาย 10 นิ้ว เพ่ือให้ได้อัตราขนถ่ายเชิงปริมาตรที่ต้องการ การเว้นระยะห่าง
ของตัวกระพ้อแบบปล่อยวัสดุออกด้วยแรงเหวี่ยงจะมีอิทธิพลต่อการขนถ่ายเป็นอย่างมาก ซึ่งมีการใช้งาน
ในอุตสาหกรรมเมล็ดพืชมาเป็นเวลานาน โดยกระพ้อทั่วไปประสิทธิภาพของกระพ้อบริเวณที่ป้อนวัสดุเข้า
และบริเวณปล่อยวัสดุออกจะต่ ามากเนื่องมาจากอากาศที่ค้างอยู่ภายในตัวกระพ้อ ในอุตสาหกรรมเมล็ดพืช
มีการใช้กระพ้อแบบระบายอากาศส าหรับขนถ่ายแป้งเพ่ือควบคุมอากาศที่ค้างอยู่ภายใน  ซึ่งเป็นการ
พยายามแก้ปัญหาเมื่อใช้กระพ้อแบบ A ในการขนถ่ายวัสดุละเอียดมาก ต่อมาได้มีการประยุกต์หลักการนี้
กับกระพ้อแบบ กระพ้อแบบ AA-RB ขนาด 24 x 10 x 10-1/2 นิ้ว วางห่างกัน 12 นิ้ว ทีค่วามเร็ว 230 ฟุต
ต่อนาที ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางล้อ 52 ฟุต การใช้กระพ้อที่มีฝาปิดอย่างต่อเนื่องในกระพ้อแบบแรง
เหวี่ยงจ าเป็นต้องควบคุมความเร็วให้ดี การควบคุมอยู่ในรูปแบบของการเลือกความเร็วในขณะเริ่มต้นอย่าง
เหมาะสม โดยช่องว่างระหว่างกระพ้อโดยทั่วไปจะเป็น 2 หรือ 3 เท่าของภาพฉายของกระพ้อ 

 
5.2.2 สื่อในการล าเลียง (Carrying Medium) 
สื่อในการล าเลียงส าหรับกระพ้อจะมี 2 ชนิด คือ โซ่และสายพาน ดังนี้ 

5.2.2.1 โซ ่
กระพ้อล าเลียงที่ใช้โซ่ท าจากเหล็กกล้าผสมที่มีปลอกใหญ่ ไม่มีลูกกลิ้ง ยึดอยู่กับแผ่นข้าง

และเชื่อมต่อกันด้วยสลัก แผ่นข้างอาจเป็นแบบตรงหรือเอียงก็ได้ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้แบบเอียงมากกว่า
เพราะท างานแบบปลายเปิดน าหน้า โซ่แบบนี้จะมีระยะพิตอยู่ระหว่าง 2.609 – 24 นิ้ว (66 – 610 มม.) 
และความแข็งแรงใช้งานไม่เกิน 30,000 ปอนด์ ส าหรับกระพ้อที่มีความสูงน้อยและใช้งานเบากว่า จะใช้โซ่
เหล็กกล้าเชื่อม (Welded Steel Chains) ระยะพิตโซ่อยู่ระหว่าง 2.609 – 9 นิ้ว (66 – 228.6 มม.) และ
ความแข็งแรงใช้งานไม่เกิน 17,000 ปอนด ์
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CENTRIFUGAL - TYPE  

STYLE A 

 

STYLE AA 

 

STYLE AA-RB 

 

STYLE C 

 

STYLE SC 

 

STYLE AC 

 

CONTINUOUS – TYPE 
STEEL UCKET 

 

STYLE D 

 

รูปที่ 5.6 ตัวกระพ้อ 
(ที่มา : https://www.kmutnb.ac.th/, ออนไลน์) 
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STYLE AA STYLE AC 

 
 DIMENSIONS CAPACITY CAPACITY 
 LENGTH WIDTH DEPTH X-X (CU. FT.) WL. (CU. FT.) 

STYLE AA 18 10 10.5 0.61 366 (60%) 
STYLE AC 18 10 10.5 0.62 490 (79%) 

SPACING AA BUCKET -------------- 18” 
SPACING AC BUCKET -------------- 12” 
CAPACITY PER FOOT OF CHAIN 

  

 

รูปที่ 5.7 เปรียบเทียบอัตราขนถ่ายระหว่างแบบ AA กับแบบ AC 
(ที่มา : https://www.kmutnb.ac.th/, ออนไลน์) 

 
ความเร็วโซ่จะถูกจ ากัดด้วยการปล่อยหรือป้อนวัสดุที่เหมาะสมและปฏิกิริยาที่ล้อเฟืองโซ่  

(Chordal Action) เกิดจากการที่มีล้อเฟืองโซ่หลายด้านท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วในแนวเส้นตรง
ในขณะที่ความเร็วเชิงมุมคงที่ ส าหรับกระพ้อแบบแรงเหวี่ยงส่วนใหญ่ที่มีความเร็วต่ ากว่า 350 ฟุตต่อนาที 
(107 เมตรต่อนาที) การเลือกขนาดล้อด้านบนเหมาะสมกับวิถีโค้งของการปล่อยวัสดุออกจ าเป็นต้องจ ากัด
ปฏิกิริยาดังกล่าวให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามกระพ้อที่มีอัตราขนถ่ายมากมักจะใช้โซ่ที่มีระยะพิตยาว  
จ านวนฟันบนล้อเฟืองโซ่น้อยที่สุด ซึ่งจะมีผลต่ออายุการใช้งานของโซ่เป็นอย่างมาก ผู้ผลิตโซ่ส่วนใหญ่จะมี
ข้อมูลให้เฉพาะความเร็วสูงสุดส าหรับจ านวนฟันของล้อเฟืองโซ่ขนาดต่าง ๆ ส่วนอายุโซ่จะถูกจ ากัดโดยการ
กัดกร่อน การใช้งาน ความแข็งของข้อต่อโซ่ และความแข็งของวัสดุที่จะขนถ่าย ข้อส าคัญในการเลือกโซ่ 
คือ การจ ากัดแรงอัดในแนวแบริ่ง คือ แรงดึงโซ่สุงสุด (ปอนด์) หารด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางสลักโซ่ (นิ้ว) คูณ
ด้วยความยาวปลอก (นิ้ว) เมื่อจ ากัดแรงอัดในแนวแบริ่งไว้ที่ 2,000 ถึง 2,300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ข้อต่อโซ่
ทีท่ างานเฉลี่ย 2,000 ชั่วโมงต่อปี เป็นค่าที่ท าให้อายุโซ่เหมาะสมที่สุด ค่าแรงอัดสูงกว่าหรือต่ ากว่าปกติจะมี
ผลสอดคล้องกับอายุโซ่ที่จะยาวกว่าหรือสั่นกว่าด้วย  

ในกรณีที่มีการใช้โซ่ 2 แนว ที่ติดตั้งอย่างอิสระต่อกันเชื่อต่อเข้ากับกระพ้อล าเลียง มักจะ
พบปัญหาเกี่ยวกับการยึดโซ่ทั้ง 2 แนวเข้าด้วยกัน (Over chaining) ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บริเวณที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง การติดตั้งโซ่ 2 แนวอิสระจากกันไม่สามารถจะท างานได้เต็มที่ โซ่แนวเดียว
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โดยทั่วไปจะรับส่วนแบ่งของภาระได้มากกว่าในบางครั้ง ภาระจะถูกย้ายจากโซ่แนวหนึ่งไปยังอีกแนวหนึ่งมี
ผลท าให้โซ่สึกหรอไม่เท่ากันหรืออายุโซ่สั้น แต่ข้อได้เปรียบของโซ่แนวที่ 2 จะเป็นเครื่องมือป้องกันในกรณีมี
โซ่เสียหายท าให้กระพ้อไม่ร่วงลงไปในส่วนล่าง 

สลักโซ่ คือ อุปกรณ์ที่ยึดโซ่เข้าด้วยกัน ซึ่งจะถูกอัดเข้าไปในแผ่นด้านข้างเพ่ือป้องกันไม่ให้
สลักหลวมขณะใช้งาน ถ้าเกิดสลักหลวมจะเกิดความเสียหายเนื่องจากความล้าของแผ่นด้านข้าง จากการ
วิเคราะห์ประเภทความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ชัดว่าภาระที่โซ่ของกระพ้อรับนั้นมากกว่าขอบเขตของ
การค านวณปกติ การวิเคราะห์ความเสียหายเนื่องจากความล้าของแผ่นด้านข้างอาศัยการใช้เทคนิคการวัด
ความยืด (Strain – gage Techniques) ท าให้ได้ประเภทของการป้อนพอเหมาะกับกระพ้อโซ่ โดยพบว่า
การออกแบบภาระของโซ่ที่ยอมได้จะถูกจ ากัดไว้ที่ 1 ใน 3 ของค่าความทนทานต่อความล้า ทั้งนี้เพ่ือจะได้
ชดเชยแฟคเตอร์ที่ไม่รู้ค่าอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่ออายุของโซ่ นอกจากนี้ความส าคัญของความทนทานต่อ
ความล้าในการออกแบบกระพ้อโซ่เพ่ือให้โซ่สามารถเพ่ิมความทนทานต่อความล้าของแผ่นด้านข้างได้ ค่า
แฟคเตอร์ความเครียดรวมปกติที่ใช้กับการออกแบบโซ่ตามที่ก าหนดโดยการวัดในห้องทดลองจะไม่ตรงกับ
ค่าที่ใช้งานจริง จากการพัฒนาการเลือกความแข็งของสลักโซ่เพ่ือให้ได้ความแข็งผิวด้านหลังใช้งานสุงสุด  
(58 - 62 Rockwell C) โดยให้ด้านหลังของสลักทนทานและแข็งแรงโซ่โดยทั่วไปจะถูกผลิตขึ้นให้เหมาะที่
จะใช้กับกระพ้อแบบแรงเหวี่ยงบนโซ่แนวเดียวได้อย่างกว้างขวาง  

จากความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของตัวกระพ้อกับความยาวปลอกโซ่ที่ใช้กับโซ่แนว
เดียวที่เหมาะสม ได้แก่ 5 ต่อ 1 เช่น กระพ้อยาว 24 นิ้ว ต้องการปลอกยาวประมาณ 5 นิ้ว เพ่ือรักษา
ความสัมพันธ์ 5 ต่อ 1 ไว้ โดยเมื่อเพ่ิมความยาวตัวกระพ้อ สลักโซ่จะรับภาระแรงตัดมากขึ้นซึ่งแก้ไขได้โดย
การใช้สลักโซ่ชุบแข็งแบบเหนี่ยวน าจะช่วยให้อายุการใช้งานเพ่ิมสูง 

 
5.2.2.2 สายพาน 
กระพ้อที่ใช้สายพานเป็นสื่อในการล าเลียง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขนถ่ายวัสดุ ได้แก่ 

การถอนตัวออกจากสายพานของสลักเกลียวยึดตัวกระพ้อการต่อประกบ อุณหภูมิ การเสื่อมสภาพของโครง
สายพานจากความชื้นและความเสียหายของสายพานเนื่องจากการเจาะรู เป็นต้น กระพ้อสายพานใช้งานได้
ดีในการล าเลียงแร่ในเหมืองที่มี Moh Hardness Number สูงกว่า 7 และในการใช้งานความเร็วสูง เช่น 
กระพ้อล าเลียงเมล็ดพืช กระพ้อล าเลียงเศษไม้ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยของการเลือกกระพ้อสายพาน คือ ความ
ต้านทานต่อการถอนตัวออกจากสายพานของสลักเกลียว ปฏิกิริยาแรงที่กระท าบนตัวกระพ้อจากการขุดใน
ส่วนล่างและการบิดเนื่องจากการอัดตัวของวัสดุระหว่างตัวกระพ้อกับสายพาน ท าให้สลักเกลียวยึดกระพ้อ
ถอนตัวออกจากสายพาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงใช้สลักเกลียวหัวใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็ก (1/4 หรือ 
3/8 นิ้ว) การเลือกสายพานจะยึดหลักให้มีจ านวนชั้นผ้าใบเพียงพอต่อการต้านทานการถอนตัวของสลัก
เกลียวเมื่อระยะระหว่างล้อสายพานซ่ึงจะส่งผลต่อแรงดึงสายพานด้วย 

การบิดตัวของกระพ้อที่เกิดจากวัสดุอัดตัวอยู่ระหว่างกระพ้อกับสายพานจะท าให้กระพ้อ
สายพานไม่สามารถใช้กับประเภทที่ปล่อยวัสดุออกด้วยแรงเหวี่ยงได้ รูปที ่5.8 เป็นตัวอย่างรอยต่อสายพาน
แบบเกยกันที่แนะน าให้ใช้กับกระพ้อสายพานทั่ว ๆ ไป เนื่องจากขอบเขตด้านระยะห่างและการป้อนแบบ
กระแทกจากการตักของกระพ้อในส่วนล่างการต่อสายพานแบบทั่วไปจะไม่เหมาะสมส าหรับสายพานที่หนา
มาก ๆ มีผ้าใบ 8 ชั้น และมากกว่า การต่อสายพานแบบปลายต่อชนแบบพิเศษ (Special Butt Strap 
type Splice) จะให้ผิวสายพานราบเรียบสม่ าเสมออย่างต่อเนื่องในขณะที่เข้าหรือออกจากล้อสายพาน 
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(ก) การต่อชนปลายสายพานส่วนใหญ่ (ข) การต่อสายพานแบบเกยกัน 
รูปที่ 5.8 การต่อชนสายพานของกระพ้อล าเลียง 

(ที่มา : https://www.kmutnb.ac.th/, ออนไลน์) 
 

ผ้าที่ใช้ท าสายพานกระพ้อจะต้องมีขนาดใหญ่และแข็งแรงพอที่จะทนต่อการกระชากของ
สลักเกลียวกระพ้อแข็งแรงพอที่จะรับแรงดึงในสายพานและโค้งตัวเมื่อผ่านไปบนล้อสายพานผ้าฝ้ายลินิน
ขาว (Cotton Duck) และใยผ้าสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ สามารถที่จะใช้ท าสายพานกระพ้อได้ ตารางที่ 5.1 
เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของผ้าส าหรับใช้เป็นสายพานกระพ้อ ผ้าฝ้ายแพรเทียม (Cotton-rayon) และผ้า
แพรไนล่อน (Rayon-nylon) จะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่ดีที่สุดส าหรับใช้งานกับกระพ้อ รอยต่อสายพาน
แบบ Vulcanized จะเป็นแบบที่ควรใช้ แต่ปกติแล้วใช้กันน้อยเนื่องจากไม่ค่อยมีเนื้อที่ไว้ส าหรับอุปกรณ์อบ
ยาง สายพานจะถูกยึดแบบชั่วคราวด้วยวิธีอ่ืนและใช้งานไปจนกว่าจะผ่านการยึดตัวในช่วงแรกไปแล้วจึงจะ
ท าการอบโดยใช้กรรมวิธีธรรมดา  
 
ตารางที ่5.1 คุณลักษณะเฉพาะของสายพานผ้าที่ใช้กับกระพ้อ 

ประเภท วัสดุปริมาณมวล 
ความต้านทานต่อการ

กระชากของสลักเกลียว 
ทนทานแรงดึง ความอ่อนตัว 

ฝ้าย-แพร ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดี 
ฝ้าย ดีเยี่ยม ดี ดี ดี 
แพร ดี ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

แพร-ฝ้าย ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ที่มา : https://www.kmutnb.ac.th/, 2559 
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การต่อชนปลายสายพานส่วนใหญ่ ดังรูปที่ 5.8 (ก) จะใช้สลักเกลียวของกระพ้อและแผ่น
ยึดในการเชื่อมต่อสายพาน ก่อนที่จะติดตั้งแถบยึดปลายสายพาน (Butt-strap) ควรยึดสายพานด้วยแผ่น
ยึดขนาดที่เหมาะสมให้แน่น ตัวกระพ้อจะยึดเข้ากับแถบยึดปลายสายพานก่อนโดยใช้เฉพาะรูแถวล่างของ
กระพ้อ จากนั้นจึงน าไปยึดเข้ากับสายพานโดยใช้รูแถวบนของตัวกระพ้อแล้วยึดด้วยสลักเกลียวทะลุผ่าน
แถบยึดสายพานและสายพานขอแนะน าให้ใช้สลักเกลียวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้นเมื่อใช้ยึดในช่วง
ที่มีแถบยึดปลายสายพานและสายพาน แถบยึดปลายสายพานควรมีโครงสร้างเท่าเทียมกับสายพานที่ใช้กับ
กระพ้อและมีสารประกอบเหมือนสายพาน ความยาวมากพอส าหรับติดตั้งกระพ้อบนปลายแต่ละด้านของ
ช่วงต่อสายพาน 2 - 4 ตัว และติดตั้งเข้ากับสายพานให้มีน้ าหนักเบาที่สุด กระพ้อในบริเวณแถบยึดไม่ควร
ยื่นออกมา มิเช่นนั้นมันจะตีโครงสร้างกระพ้อล าเลียงได้ 

การต่อสายพานแบบเกยกัน (Lap-splice) ดังในรูปที่ 5.8 (ข) จะมีสลักเกลียวของกระพ้อ
เท่านั้นที่ต่อปลายสายพานนี้ ปลายสายพานจะเกยกันโดยมีกระพ้อยึดอย่างน้อย 4 ตัว และยึดด้วยสลัก
เกลียวแถบบนของกระพ้อทะลุผ่านสายพานทั้ง 2 ชิ้น ส าหรับสายพานที่หนากว่า 5/8 นิ้ว ไม่ควรใช้การ
เชื่อมต่อสายพานวิธีนี้ เนื่องจากการกระแทกและความเค้นในขณะโค้งตัวอยู่เหนือล้อสายพานมากเกินไป 
สายพานจะถูกยึดจนแน่นมิเช่นนั้นปลายสายพานด้านที่ติดกับล้อสายพานจะเลื้อยตัวในขณะที่แล่นอยู่เหนือ
ล้อสายพาน ประเภทของสายพานที่ใช้กับกระพ้อจะถูกจ ากัดโดยอุณหภูมิ ยางและสารประกอบของยางจะ
เสื่อมที่อุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งต้องท าให้มีการเปลี่ยนสายพานเร็วเกินไป เนื่องจากสายพานที่ใช้กับกระพ้อจะมี
ต้นทุนประมาณ 1 ใน 3 ของราคาอุปกรณ์ล าเลียง เมื่ออุณหภูมิใช้งานสูงเกิน 300 oF (150 oC) ควรใช้โซ่
มากกว่า 

โครงสายพาน (Belt Duck or Carcass) จะถูกปกป้องด้วยการหุ้มยางซึ่งความหนาของ
ยางด้านตัวกระพ้อและด้านล้อสายพานจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัสดุที่จะขนถ่าย เช่น เมื่อขนถ่ายทราย
ความหนาของยางหุ้มทั้ง 2 ด้าน จะเท่ากับ 1/16 นิ้ว และเมื่อขนถ่ายวัสดุประเภท Glass Cullet ยางด้าน
กระพ้อจะหนา 1/8 นิ้ว ด้านล้อสายพานจะหนา 3/16 นิ้ว นอกจากนี้ยางที่หุ้มยังป้องกันความชื้นที่จะเข้าสู่
สายพาน ป้องกันโครงสายพานจากการสึกหรอเนื่องจากการขัดสี และยังรองรับเพ่ือไม่ให้หัวสลักเกลียวยึด
สัมผัสกับสายพานซึ่งจะท าให้สายพานเสียหายได้ กระพ้อล าเลียงที่มีระยะทางยาว ๆ ต้องมีข้อก าหนด
ส าหรับการยืดของสายพานในช่วงแรกและระหว่างช่วงเวลาเดินเครื่องให้เข้าที่  ข้อดีของกระพ้อที่ใช้
สายพาน คือ มันสามารถใช้งานที่ความเร็วสูง ๆ และมีกระพ้อได้หลายแนว ส าหรับอัตราขนถ่ายมาก ๆ 
(โดยทั่วไปจะจ ากัดการใช้งานกับวัสดุที่ ไหลตัวอิสระไม่คม) และขนถ่ายแร่ที่คมมาก ๆ  มีค่า Moh 
Hardness Numbers มากกว่า 7 

 
5.2.3 ส่วนปลายของกระพ้อล าเลียง (Terminals) 
กระพ้อโซ่ทั้งหมดที่แล่นอยู่บนล้อเฟืองโซ่ด้านบนหรือล้อลาก (Traction Wheels) จะใช้ล้อที่ท า

จากเหล็กหล่อ เหล็กรีดเย็น (Chilled Iron) เหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าหรือเหล็กเหนียว จะแนะน าให้ใช้ล้อ
ลากเมื่ออัตราส่วนด้านรับภาระต่อด้านไม่รับภาระพอเหมาะ คือ ไม่ควรเกิน 1.5 ต่อ 1 ปกติชุดปรับความตึง 
(Take-ups) จะติดตั้งอยู่ที่เพลาด้านล่าง แต่ก็สามารถท่ีจะติดตั้งไว้ที่เพลาด้านบนได้ถ้าต้องการ ชุดปรับอาจ
เป็นแบบสกรูหรือแบบแรงโน้มถ่วงหรือน้ าหนักถ่วงก็ได้ชุดปรับแบบแรงโน้มถ่วงภายในจะดีกว่า  เนื่องจาก
มันจะยอมให้มีฝุ่นอัดแน่นที่ส่วนล่างได้มากกว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป ควรจะใช้ชุดปรับความตึงแบบ
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แรงโน้มถ่วงเสมอ การเลือกใช้ล้อด้านบนแบบพิเศษจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ปัญหาหนึ่ง ล้อแบบ
เปลี่ยนขอบได ้(Segmental Rim) มีราคาแพง แต่ก็เหมาะที่จะใช้เมื่อมีการขนถ่ายวัสดุที่มีความคม 

การใช้ล้อลาก (Traction Wheels) เป็นล้อด้านบนของกระพ้อล าเลียง จะเพ่ิมอายุการใช้งานของ
ทั้งโซ่และล้อได้อย่างมาก ล้อลากสามารถที่จะใช้ได้กับกระพ้อแบบแรงเหวี่ยงได้ทั้งหมด ยกเว้นเมื่อขนถ่าย
วัสดุที่มีการหล่อลื่นตามธรรมชาติ ได้แก่ สารส้ม เพ่ือให้ล้อลากท างานได้ดี ล้อลากจะต้องมีสัมประสิทธิ์
ความเสียดทานระหว่างปลอกโซ่ (Bushings) กับผิวหน้าของล้อสูง ๆ ถ้าใช้ล้อลากอย่างเหมาะสมโดยไม่มี
การลื่นไถล จะช่วยขจัดปฏิกิริยาการขัดถูอย่างรุนแรง (Scrubbing Action) หรือการเคลื่อนที่เชิงมุม
สัมพัทธ์ (Relative Angular Movement) ระหว่างโซ่กับผิวหน้าของล้อ ซึ่งเป็นธรรมดาของการใช้ล้อเฟือง
โซ่ร่วมกับโซ่ เนื่องจากความเร็วต่ าการใช้ล้อลากกับกระพ้อแบบต่อเนื่องจึงไม่ค่อยมีความส าคัญนัก เมื่อใช้
จะต้องเลือกประเภทอย่างรอบคอบเพ่ือขจัดการเกิดการลื่นไถล เมื่อใช้ล้อลากเป็นล้อด้านล่างการขบเกี่ยว
กันระหว่างล้อกับเฟืองมีแนวโน้มที่จะหลวม มีผลให้แนวแล่นของโซ่และกระพ้อผ่านช่วงการป้อนวัสดุไม่ดี 
ล้อเฟืองโซ่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นล้อด้านล่าง 

Pulleys ถูกใช้กับสายพาน ล้อสายพานกระพ้ออาจท าจากเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าเชื่อมที่มี
ผิวหน้าเป็นแบบ Nominal Crown ส าหรับการฉุดสายพานการเลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อสายพานจะ
ยึดเอาจ านวนชั้นผ้าใบในสายพานเป็นหลัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อสายพานจะต้องใหญ่พอที่จะหลีกเลี่ยง
การเกิดการดัดโค้งและความเค้นที่ชั้นผ้าใบชั้นนอกมากเกินไป  เพ่ือให้อายุใช้งานของสายพานเหมาะสม 
เมื่อต้องการใช้ยาง Vulcanized หรือผ้าแบบกันการลื่นไถล ล้อสายพานจะต้องหุ้มด้วยสายพานยาง 
สายพานผ้าแบบไม่กันลื่นไถลจะเป็นผ้าบาง ๆ กันน้ าได้ด้วยการเคลือบตะข่ายหินละเอียดที่จะไม่ท าให้แผ่น
ยางชั้นนอกของสายพานเสียหายได้และช่วยให้การหุ้มกันลื่นไถลมีราคาต่ า  การหุ้มล้อสายพานจะช่วยให้
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างสายพานกับล้อสายพานสูงขึ้น  ท าให้แรงในการขับมากขึ้น โดยเฉพาะ
กับการใช้งานในที่เปียก การหุ้มด้วยยางจะช่วยลดการกระแทกของกระพ้อต่อล้อสายพานได้ แหวนยางรอง
ระหว่างกระพ้อและสายพานช่วยลดการกระแทกได้เช่นกัน  ชุดขับส าหรับกระพ้อล าเลียงอาจใช้มอเตอร์
ประเภทที่มีชุดลดความเร็ว (Reducer) ที่มีโซ่ขับไปยังเพลาหลัก หรืออาจใช้ชุดลดความเร็วประเภทที่ติด
ตั้งอยู่กับเพลาโดยตรงควรมีชุดBackstopใช้งานร่วมอยู่ในระบบขับในกรณีท่ีชุดก าลังขับเกิดบกพร่อง 
 

5.2.4 ตัวเรือน (Casings) 
ตัวเรือนกระพ้อล าเลียงจะประกอบไปด้วยส่วนบน ส่วนกลางและส่วนล่าง ปกติตัวเรือนจะสร้างขึ้น

จากแผ่นเหล็กกล้า และเชื่อมต่อเข้าด้วยกันที่มุมหัวต่อ (Corner Angles) ตัวเรือนส่วนล่างปกติแล้วจะมี
ความส าคัญมากกว่าส่วนกลางและส่วนบน กระพ้อล าเลียงเป็นแบบตั้งอิสระ แต่จะต้องมีเครื่องค้ าด้านข้าง
ของโครงสร้างกันกระแสลม ซึ่งปกติจะอยู่ในช่วง 20-30 ฟุต (6.1 - 9.1 เมตร) จากการที่ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษามีความผันแปรตลอดเวลา จึงควรเอาใจใส่ในการออกแบบตัวเรือนจากแง่คิดของวิธีการเข้าไปยัง
เครื่องจักรกลของกระพ้อ โดยทั่วไปทางเข้านี้ต้องใช้เหตุผล 2 ข้อ ดังนี้ 

1. ทางเข้าส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องจักรเป็นประจ า 
2.ทางเข้าส าหรับท าความสะอาดวัสดุออกจากกระพ้อ 
 
วิธีเข้าไปยังเครื่องจักรสามารถท าได้ 2 ทาง ส่วนแยกด้านบนสุดจะมีน้ าหนักเบาช่วยให้สามารถเข้า

ไปยังเพลาด้านบนได้ดีที่สุดเช่นเดียวกับโซ่และกระพ้อ การบ ารุงรักษาเป็นประจ าของโซ่และตัวกระพ้อ ท า
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ได้โดยผ่านประตูทางเข้าขนาดใหญ่ที่เปิดได้เร็ว ซึ่งอยู่ในส่วนกลางของกระ-พ้อล าเลียงใกล้กับระดับที่ท างาน
ได้สะดวก ในกรณีที่ใช้ชุดปรับความตึงแบบแรงโน้มถ่วงภายในมีความจ าเป็นต้องมีทางเข้าส าหรับถอดชุด
ปรับความตึงนี้ได้ ในบางครั้งจะมีความจ าเป็นต้องท าความสะอาดส่วนล่างของชุดกระพ้อล าเลียงและควร
จัดทางเข้าไว้ให้ง่ายและสะดวกต่อการท าความสะอาดนี้ ทางเข้าอาจท าเป็นแบบประตูที่เปิดได้เร็ว มีขนาด
ใหญ่พอให้คนงานเข้าไปท างานได้อย่างสะดวก 
 

5.3 ความเร็วกระพ้อล าเลียง 
งานในยุคแรก ๆ ของ Hetzel แสดงให้เห็นว่ากระพ้อล าเลียงวัสดุเมล็ดพืชจะท างานได้ผลดีมาก ก็

ต่อเมื่อแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางมีขนาดเท่ากับประมาณ 2 ใน 3 ของแรง Gravitation ซึ่งจะช่วยให้มี
เวคเตอร์ความเร็วเริ่มแรกออกจากตัวกระพ้อที่ประมาณ 45o จากแนวนอน ดูรูปที ่5.9 

 

 
รูปที่ 5.9 ตัวอย่างรูปแบบการปล่อยวัสดุออกส าหรับกระพ้อล าเลียงแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 

(ที่มา : https://www.kmutnb.ac.th/, 2559) 
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หากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ขนาด 
gR

Wv2

 ถูกท าให้เท่ากับ 2 ใน 3 ของแรง Gravitational (W) แล้ว

สูตรความเร็วที่ใช้ส าหรับกระพ้อแบบแรงเหวี่ยง สามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้ 
 

W
3

2

gR

Wv2

            (5.1) 

 
เมื่อ  W = มวลของวัสดุในตัวกระพ้อ (ปอนด์) 

v  = ความเร็วในทิศทางของเส้นสัมผัสวงกลม (Tangential Velocity) (ฟุตต่อวินาที) 
R  = เส้นรัศมีถึงจุดศูนย์กลางของวัสดุในกระพ้อ (ฟุต) 
g  = อัตราเร่งของความโน้มถ่วง (ฟุตต่อวินาที2) 

 
เนื่องจากความเร็วในทิศทางของเส้นสัมผัสวงกลม (Tangential Velocity) สามารถหาได้จาก

สมการที่ 5.2 จะได้ว่า 
 

60

RN2
v            (5.2) 

 
เมื่อ  N = ความเร็วเพลาต้น (rpm) 
 

ดังนั้นจะได้ว่า     W
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N            (5.3) 

 
ส าหรับการใช้งานทั่ว ๆ ไป เส้นรัศมี R อาจประมาณได้จากจุดศูนย์ถ่วงของกระพ้อ เนื่องจากจุด

ศูนย์กลางของวัสดุในตัวกระพ้อมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อกระพ้อเคลื่อนที่ข้ามล้อด้านบน แนวทางการใช้
งานส าหรับความเร็วกระพ้อในอุตสาหกรรม ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 5.2 ความเร็วเหล่านี้จะท าให้แรงตัก
วัสดุต่ าสุดในส่วนล่างและลดการแตกของวัสดุเปราะ มีการโน้มน้าวที่จะเพ่ิมความเร็วเพ่ือให้อัตราขนถ่าย
เพ่ิมขึ้นโดยเพ่ิมค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเมื่อความเร็วสูงขึ้นนั้นจะท าให้การเริ่มปล่อยวัสดุด้วย
แรงเหวี่ยงเกิดขึ้นก่อนที่ตัวกระพ้อจะขึ้นไปถึงจุดบนสุดของล้อขับ และอาจท าให้เกิดการหกกระจาย
ค่อนข้างมาก จากรูปที่ 5.9 แรงที่กระท าต่อวัสดุภายในตัวกระพ้อจะเป็นแรงโน้มถ่วง (mg) และแรงเหวี่ยง
หนีศูนย์ (

R

mv 2

F ) ได้เป็นแรงรวม (FR) ซึ่งจะเปลี่ยนขนาดและทิศทางไปเมื่อกระพ้อเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ 

เส้นทางโค้งและถูกต้านด้วยแรงขนาดเท่ากันที่กระท าต่อวัสดุโดยตัวกระพ้อ 
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ตารางที ่5.2 ความเร็วแนะน าส าหรับกระพ้อแบบแรงเหวี่ยง 

เส้นผ่าศูนย์กลางล้อสายพาน 
ด้านบน (นิ้ว) 

(1) 
วัสดุก้อนธรรมดา 
ความเร็ว FPM. 

(2) 
วัสดุที่ไหลตัวอิสระได้แก่ วัสดุเม็ดเล็ก ๆ 

ความเร็ว FPM. 
24 250 330 
30 300 360 
36 325 390 
42 350 425 
48 375 460 

ที่มา : https://www.kmutnb.ac.th/, 2559 
 

จากตารางที่ 5.2 เมื่อขนถ่ายวัสดุเบาและฟูให้ใช้ค่าที่ให้มาใต้คอลัมน์ (1) แต่จะต้องลดค่าลง 15 - 
20% กระพ้อที่ขนถ่ายวัสดุเมล็ดพืช โดยปกติจะมีความเร็วสูงกว่าค่าที่ระบุไว้ในตาราง ส าหรับกระพ้อแบบ
ปล่อยวัสดุอย่างต่อเนื่อง ช่วงความเร็วทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 100 ถึง 200 fpm. (30.5 – 61 m/min) 
 
ตัวอย่างที่ 3.1 จงหาความเร็วเพลาของกระพ้อล าเลียงที่ขนถ่ายข้าวเปลือกขึ้นไปยังเครื่องกะเทาะเปลือก
ในกระบวนการสีข้าวของโรงสีแห่งหนึ่ง มีน้ าหนักรวม 1 ตัน กระพ้อล าเลียงเป็นกระพ้อสายพานแบบแรง
เหวี่ยงมีจ านวนกระพ้อตลอดทั้งชุดติดตั้งจ านวน 100 ตัว มีความยาวกระพ้อสายพานรวม 6 เมตร รัศมีถึง
จุดศูนย์กลางของวัสดุในกระพ้อมีระยะเท่ากับ 20 เซนติเมตร 
วิธีท า  จากโจทย์จะได้ว่า ข้อมูลของการขนถ่ายข้าวเปลือกเพ่ือส่งเข้าไปยังเครื่องกะเทาะ มีดังนี้ 
  1. ข้าวเปลือก มีน้ าหนักรวม 1 ตัน 
  2. กระพ้อตลอดทั้งชุดติดตั้งจ านวน 100 ตัว 
  3. ความยาวกระพ้อสายพานรวม 6 เมตร 
  4. รัศมีถึงจุดศูนย์กลางของวัสดุในกระพ้อมีระยะเท่ากับ 20 เซนติเมตร = 0.2 เมตร 
 จาก สมการความเร็วเพลากระพ้อสายพานแบบแรงเหวี่ยง คือ 

R

44.3
N  

      
4472.0

3.44

0.2

44.3
N = 99.06 rpm 

 
 ดังนั้น ความเร็วเพลากระพ้อสายพานแบบแรงเหวี่ยงของการขนถ่ายข้าวเปลือกเพ่ือส่งเข้าไปยัง
เครื่องกะเทาะ คือ 99.06 rpm              ตอบ 

 
เมื่อพิจารณาถึงวิถีโค้งเริ่มแรก ของการปล่อยวัสดุของอนุภาคออกจากตัวกระพ้อจ าเป็นที่อนุภาค

จะต้องปลิวอย่างอิสระไปตามเส้นทางหนึ่ง ซึ่งไม่ไปขัดขวางเส้นทางที่ตามมาโดยขอบด้านนอกของตัวกระ
พ้อ ดังแสดงในรูปที่ 5.10 วิธีการที่เหมาะสมของการตรวจสอบสภาพการขัดขวาง โดยอาศัยจุดซึ่งวิถีโค้งอยู่
ในแนวนอน ( 0

dx

dy
 ) จุดนี้จะตรงกับจุดสูงสุดของเส้นทางและการขัดขวางจะไม่เกิดขึ้นเมื่อจุดนี้อยู่ที่

ด้านขวาของเส้นแนวดิ่ง การทดลองชุดกระพ้อทดลองแบบชั่วคราวมีล้อสายพานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
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500 mm และระยะห่างจุดศูนย์กลางล้อสายพาน 2,500 mm เดินเครื่องที่ความเร็ว 84 rpm ให้ความเร็ว
กระพ้อเหล็กกล้า (จุดศูนย์ถ่วง) 615 fpm ใช้ลูกปัดพลาสติกเป็นวัสดุขนถ่าย มีมุมเสียดทานลื่นไถลของ
ลูกปัดบนเหล็กเป็น 34o ในขณะที่มุมความเสียดทานภายในเป็น 47o ใช้กล้องภาพยนตร์ความเร็วสูงบันทึก
รูปแบบการปล่อยวัสดุ พบว่าภาพฉายของการการทดลองชุดกระพ้อนั้นสามารถแสดงได้ดังรูปที ่5.11 

 

 
รูปที่ 5.10 การปล่อยอนุภาควัสดุที่กระพ้อความเร็วสูง 

(ที่มา : https://www.kmutnb.ac.th/, 2559) 
 

      

 
รูปที่ 5.11 ขั้นตอนการด าเนินการปล่อยวัสดุออกของกระพ้อล าเลียง 

(ที่มา : https://www.kmutnb.ac.th/, 2559) 
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การเคลื่อนตัวของอนุภาคจะเริ่มขึ้นที่จุด A วัสดุจะเคลื่อนตัวออกจากผิวด้านในของตัวกระพ้อจะ
เห็นส่วนโค้งนูนเล็กน้อยบนผิวหน้าด้านบนของวัสดุ การเคลื่อนตัวนี้อาจเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของวัสดุ 
เครื่องแสดงถึงการเคลื่อนตัวของวัสดุส่วนใหญ่จะเริ่มขึ้นที่จุด B ซึ่งเป็นจุดที่วัสดุเริ่มถูกปล่อยออกจากตัว
กระพ้อ เมื่อวัสดุถูกปล่อยออกจากตัวกระพ้อ การเปลี่ยนรูปร่างของชั้นวัสดุจะยังเห็นได้ชัดเจน แสดงให้เห็น
ว่าวัสดุไหลจากด้านในของตัวกระพ้อด้วยการเลื่อนข้ามตัววัสดุเอง รูปแบบการปล่อยวัสดุนี้ไม่สอดคล้องกับ
ข้อสมมติขั้นพ้ืนฐานของทฤษฎีอนุภาคเดี่ยวแบบง่าย การเลื่อนไถลของอนุภาคชั้นบนสุดไปบนวัสดุที่
เหลืออยู่จะตรงกับตัวกระพ้อมที่อยู่ในมุม 90o แต่ความเสียดทานจะมีผลให้อนุภาคเลื่อนไถลไปบนอนุภาค
ซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อความเสียดทานบนตัวกระพ้อ (f = 34o) น้อยกว่าความเสียดทานระหว่าง 
ตัวอนุภาค (f = 47o) การเลื่อนไถลจะเกิดขึ้นบนผิวหน้าชั้นบนเนื่องจาก “มุมประสิทธิภาพตัวกระพ้อ” 
(Effective Bucket Angle) 90o มากกว่ามุมของตัวกระพ้อเอง ผิวของวัสดุก่อนหน้าที่จะถูกปล่อยออกเป็น
รูปโค้งนูน ซึ่งชวนให้นึกถึงวิธีใดวิธีหนึ่งที่ปลายของกระพ้อจะจ ากัดการเลื่อนไถลตัวของอนุภาค หลังจากที่
วัสดุเริ่มถูกปล่อยออกการไหลของชั้นวัสดุข้ามปลายกระพ้อมจะขัดขวางการเลื่อนไถลตัวไปตามผิวของกระ
พ้อ การเลื่อนไถลตัวของวัสดุไปตามผิวหน้าด้านนอกของตัวกระพ้อจะยังไม่เริ่มขึ้นจนกว่าตัวกระพ้อจะผ่าน
ต าแหน่งจุดศูนย์ตายบน (Top Dead Center Position) ดังแสดงไว้ที่จุด C ในรูปที ่5.11 
 

5.4 อัตราขนถ่ายและก าลังม้าส าหรับกะพ้อล าเลียง 
กระพ้อล าเลียงที่ใช้สายพานเป็นสื่อในการน าพาตัวกระพ้อ จะถูกจ ากัดโดยการถอนตัวออกจาก

สายพานของสลักเกลียวยึดตัวกระพ้อ (Bucket Mounting Bolt Pull-out) การต่อปลายสายพานที่
เหมาะสม, อุณหภูมิ, การเสื่อมสภาพของโครงสายพานเนื่องจากความชื้นและความเสียหายของสายพาน
เนื่องจากรูที่เจาะ การต้านทานการถอนตัวออกจากสายพานของสลักเกลียว จะถูกพิจารณาเป็นอันดับแรก
แรงที่กระท าต่อตัวกระพ้อซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาการตักที่บริเวณส่วนล่าง และปฏิกิริยาการบิดตัวจากการอัด
ของวัสดุระหว่างตัวกระพ้อกับสายพาน ท าให้สลักเกลียวยึดกระพ้อถูกดึงทะลุผ่านสายพาน จากเหตุผลนี้จึง
ใช้สลักเกลียวขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4 หรือ 3/8 นิ้ว แต่หัวใหญ่จ านวนมาก ในการยึดกระพ้อเข้ากับ
สายพาน การเลือกสายพานต้องยึดหลักให้มีจ านวนชั้นผ้าใบมากพอที่จะต้านการถอนตัวออกจากสายพาน
ของสลักเกลียวเฉพาะเมื่อระยะห่างจุดศูนย์กลางของล้อสายพานมีค่ามาก  ๆ จึงต้องพิจารณาถึงแรงดึง
สายพาน 

 
5.4.1 อัตราขนถ่าย 

อัตราขนถ่ายของกระพ้อล าเลียงมีปัจจัยดังนี้  
1. ความจุของกระพ้อ (สมมติเป็น 75% ของปริมาตรวัด, Struck Volume) 
2. ระยะห่างตัวกระพ้อ (ระยะพิต) 
3. ความเร็วสายพาน 
4. น้ าหนักของวัสดุขนถ่าย 

 
อัตราขนถ่ายสูงสุดสามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้ 

 

DS

SW
C




36.0            (5.2) 
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เมื่อ C  = อัตราขนถ่ายสูงสุดของกระพ้อล าเลียง (ตันต่อชั่วโมง) 
W = น้ าหนักของวัสดุในตัวกระพ้อ (lbs.) 
S  = ความเร็วของสายพาน (ฟุต/นาที) 
SD = ระยะห่างตัวกระพ้อ (ระยะพิต, นิ้ว) 

 
ความเร็วส าหรับกระพ้อล าเลียงแบบเหวี่ยงจะขึ้นอยู่กับประเภทของตัวกระพ้อ ระยะห่างตัวกระ

พ้อ และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อสายพานด้านหัวและด้านท้าย  จ าเป็นต้องเลือกความเร็วให้ถูกต้อง
เพ่ือความแน่ใจว่าการป้อนและการปล่อยวัสดุออกมีประสิทธิภาพเพียงพอและความเร็วที่แนะน าให้ใช้
บางส่วนจะระบุรายละเอียดไว้ในตารางที่ 5.2 

 
5.4.2 ก าลังม้าที่ต้องการ 
ก าลังม้าท่ีต้องการ (HP) ในการขับกระพ้อล าเลียงสามารถค านวณได้จากสมการต่อไปนี้ 

 

eS

ndkHSW
HP

D 



750,2

)(           (5.3) 

 
เมื่อ  W = น้ าหนักของวัสดุในกระพ้อ 1 ตัว (ปอนด์) 

S = ความเร็ว (ฟุตต่อนาที) 
n = จ านวนแถวของกระพ้อ 
H = ระยะทางในแนวดิ่งระหว่างเส้นศูนย์กลางเพลา (ฟุต) 
d = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อสายพานด้านล่าง (นิ้ว) 
SD = ระยะห่างระหว่างตัวกระพ้อ (ระยะพิต, นิ้ว) 
k  = ค่าคงที่กระพ้อขนถ่าย 

       = 1.00 ส าหรับกระพ้อแบบแรงเหวี่ยง, การขนถ่ายธรรมดา ๆ , วัสดุก้อน 
          = 0.67 ส าหรับกระพ้อแบบแรงเหวี่ยง, การขนถ่ายละเอียด, วัสดุไหลตัวอิสระ 

    = 0.50 ส าหรับกระพ้อแบบปล่อยวัสดุต่อเนื่อง 
e  = ประสิทธิภาพการขับ 

 
ก าลังม้าท่ีต้องการโดยประมาณสามารถค านวณได้จากสมการต่อไปนี้ 
1. กรณอัีตราขนถ่ายยึดหลักวัสดุเต็มตัวกระพ้อ 100 % 
 

000,1

3.1
 ddC

HP            (5.4) 

 
2. กรณอัีตราขนถ่ายยึดหลักวัสดุเต็มตัวกระพ้อ 75 % 
 

500
ddC

HP


             (5.5) 
 



190 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                                         กะพ้อล าเลียง 
   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

เมื่อ  C  = อัตราขนถ่ายสูงสุดของกระพ้อล าเลียง (ตันต่อชั่วโมง) 
dd = ระยะห่างจุดศูนย์กลางของล้อสายพาน (นิ้ว) 

 
ตัวอย่างที่ 5.2 การล าเลียงข้าวเปลือกด้วยกระพ้อล าเลียงขึ้นไปยังเครื่องกะเทาะเปลือกในกระบวนการสี
ข้าวของโรงสีแห่งหนึ่ง มีน้ าหนัก 10 ปอนด์ต่อกระพ้อ กระพ้อล าเลียงเป็นกระพ้อสายพานแบบแรงเหวี่ยงมี
จ านวนกระพ้อตลอดทั้งชุดติดตั้งจ านวน 100 ตัว มีความยาวกระพ้อสายพานรวม 6 เมตร ความเร็วกระพ้อ
ในการขนถ่ายเท่ากับ 20 ฟุตต่อนาที และระยะห่างตัวกระพ้อเท่ากับ 2 นิ้ว จงค านวณหาอัตราการขนถ่าย
ข้าวเปลือกสูงสุด 
วิธีท า จากโจทย์จะได้ข้อมูลการขนถ่าย ดังนี้ 

1. ข้าวเปลือก มีน้ าหนัก 10 ปอนด์ต่อกระพ้อ จ านวนกระพ้อตลอดทั้งชุดติดตั้งจ านวน 100 ตัว  
2. มีความยาวกระพ้อสายพานรวม 6 เมตร  
3. ความเร็วกระพ้อในการขนถ่ายเท่ากับ 20 ฟุตต่อนาที  
4. ระยะห่างตัวกระพ้อเท่ากับ 2 นิ้ว 

 

 จากสมการอัตราขนถ่ายสูงสุด คือ 
DS

SW
C




36.0  จะได้ว่า 

  W = น้ าหนักของวัสดุในตัวกระพ้อ = น้ าหนักข้าวเปลือกต่อกระพ้อ x จ านวนกระพ้อ 
  W = 10 x 100 = 1,000 ปอนด ์
   S = 20 ฟุต/นาที 
  SD = 2 นิ้ว 
 

 จะได้ว่า   
2

200,7

2

20000,136.0



C = 3,600 ตันต่อชั่วโมง           ตอบ 

 
ตัวอย่างที่ 5.3 การล าเลียงข้าวเปลือกด้วยกระพ้อล าเลียงขึ้นไปยังเครื่องกะเทาะเปลือกในกระบวนการสี
ข้าวของโรงสีแห่งหนึ่ง มีน้ าหนัก 10 ปอนด์ต่อกระพ้อ กระพ้อล าเลียงเป็นกระพ้อแบบปล่อยวัสดุต่อเนื่องมี
จ านวนกระพ้อตลอดทั้งชุดติดตั้งจ านวน 100 ตัว มีความยาวกระพ้อสายพานรวม 6 เมตร ความเร็วกระพ้อ
ในการขนถ่ายเท่ากับ 20 ฟุตต่อนาที จ านวนแถวของกระพ้อเท่ากับ 1 แถว ระยะทางในแนวดิ่งระหว่างเส้น
ศูนย์กลางเพลาเท่ากับ 20 ฟุต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อสายพานด้านล่างเท่ากับ 20 นิ้ว ระยะห่างตัว
กระพ้อเท่ากับ 2 นิ้ว และประสิทธิภาพต้นก าลังเท่ากับ 80%  จงค านวณหาก าลังม้าที่ต้องใช้ในการขนถ่าย
ข้าวเปลือกด้วยกระพ้อล าเลียง 
วิธีท า จากโจทย์จะได้ข้อมูลการขนถ่าย ดังนี้ 

1. ข้าวเปลือก มีน้ าหนัก 10 ปอนด์ต่อกระพ้อ จ านวนกระพ้อตลอดทั้งชุดติดตั้งจ านวน 100 ตัว  
2. มีความยาวกระพ้อสายพานรวม 6 เมตร  
3. ความเร็วกระพ้อในการขนถ่ายเท่ากับ 20 ฟุตต่อนาที  
4. จ านวนแถวของกระพ้อเท่ากับ 1 แถว 
5. ระยะทางในแนวดิ่งระหว่างเส้นศูนย์กลางเพลาเท่ากับ 20 ฟุต 
6. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อสายพานด้านล่างเท่ากับ 20 นิ้ว 
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7. ระยะห่างตัวกระพ้อเท่ากับ 2 นิ้ว 
8. กระพ้อล าเลียงเป็นกระพ้อแบบปล่อยวัสดุต่อเนื่อง 

 

 จากสมการก าลังม้าต้นก าลัง คือ 
eS

ndkHSW
HP

D 



750,2

)(  จะได้ว่า 

  W = น้ าหนักของวัสดุในกระพ้อ 1 ตัว = 10 ปอนด ์
   S = 20 ฟุต/นาที 

n = 1 
H = 20 ฟุต 
d = 20 นิ้ว 
SD = 2 นิ้ว 
k  = 0.50 ส าหรับกระพ้อแบบปล่อยวัสดุต่อเนื่อง 
e  = 80% = 0.8 

 

 จะได้ว่า   
750,2

000,6

5.0750,22

1))5.020(20(2010





HP = 2.182 แรงม้า 

 ดังนั้น แรงม้าท่ีค านวณได้คือ 2.182 แรงม้า ต้องเลือกมอเตอร์ต้นก าลังขนาด 2.5 แรงม้า      ตอบ 

 
ตัวอย่างที่ 5.4 การล าเลียงข้าวเปลือกด้วยกระพ้อล าเลียงขึ้นไปยังเครื่องกะเทาะเปลือกในกระบวนการสี
ข้าวของโรงสีแห่งหนึ่ง มีอัตราการขนถ่ายสูงสุดของกระพ้อล าเลียงเท่ากับ 360 ตันต่อชั่วโมง และมี
ระยะห่างจุดศูนย์กลางของล้อสายพานเท่ากับ 20 นิ้ว จงค านวณหาก าลังม้าที่ต้องใช้ในการขนถ่ายวัสดุกรณี
อัตราขนถ่ายยึดหลักวัสดุเต็มตัวกระพ้อ 100 % และอัตราขนถ่ายยึดหลักวัสดุเต็มตัวกระพ้อ 75 % 
วิธีท า จากโจทย์จะได้ข้อมูลการขนถ่าย ดังนี้ 

1. อัตราการขนถ่ายสูงสุดของกระพ้อล าเลียงเท่ากับ 360 ตันต่อชั่วโมง (C = 360 ตันต่อชั่วโมง) 
2. ระยะห่างจุดศูนย์กลางของล้อสายพานเท่ากับ 20 นิ้ว (dd = 20 นิ้ว) 
 

กรณีท่ี 1 อัตราขนถ่ายยึดหลักวัสดุเต็มตัวกระพ้อ 100 % 

 จากสมการก าลังม้า คือ 
000,1

3.1
 ddC

HP   

 จะได้ว่า   
000,1

360,9

000,1

3.120360



HP = 9.36 แรงม้า 

 ดังนั้น แรงม้าท่ีค านวณได้คือ 9.36 แรงม้า ต้องเลือกมอเตอร์ต้นก าลังขนาด 10 แรงม้า        ตอบ 

 
กรณีท่ี 1 อัตราขนถ่ายยึดหลักวัสดุเต็มตัวกระพ้อ 75 % 

 จากสมการก าลังม้า คือ 
500

ddC
HP


   

 จะได้ว่า   
500

200,7

500

20360



HP = 14.4 แรงม้า 

 ดังนั้น แรงม้าท่ีค านวณได้คือ 14.4 แรงม้า ต้องเลือกมอเตอร์ต้นก าลังขนาด 15 แรงม้า        ตอบ 
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ตัวอย่างที่ 5.5 สมมติให้นาย ก. จะขนถ่ายหินบดหนัก 100 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต ที่อัตรา 100 ตันต่อ
ชั่วโมง โดยมีระยะทางยกขึ้น 50 ฟุต วัสดุก้อนใหญ่สุด 4 นิ้ว ขนาดเฉลี่ย 1-1/2 นิ้ว และมีความคม จง
ออกแบบการขนถ่ายวัสดุด้วยกะพ้อล าเลียง 
วิธีท า ควรใช้การปล่อยวัสดุออกแบบแรงเหวี่ยงหรือแบบต่อเนื่องก็ได้ แต่ส าหรับจุดมุ่งหมายของตัวอย่างนี้ 
จะเลือกกระพ้อแบบต่อเนื่อง ความเร็วต่ า เนื่องจากความคมและก้อนวัสดุขนาดใหญ่ ที่ความเร็ว 160 ฟุต
ต่อนาท ีปริมาตรขนถ่ายต่อความยาวสายพาน 1 ฟุต คือ  

(min)60)(160)/(100

)(000,2)(100
3 



FPMftlbs

lbsTPH =
000,960

000,200  = 0.208 ft3/ft 

 
กระพ้อแบบ “D” ขนาด 12” x 8” x 11 พ” จะมีความจุเต็มที่ 100% เท่ากับ 0.296 ft3 ใช้

หลักการให้ประสิทธิภาพกระพ้อ 75% ความจุจะกลายเป็น 0.222 ft3 ดังนั้น กระพ้อขนาด 12” x 8” 
ประสิทธิภาพความจุ 75% จะขนถ่ายแนวเดียวและมีระยะห่างตัวกระพ้อ 12”  

 

000,2

60160100222.0  = 110 TPH 

 
แทนภาระโซ่และก าลังม้าแรงดึงได้ดังนี้ : 

Load L1 = ด้านกระพ้อที่เลื่อนข้ึนหรือด้านที่รับภาระ 
Load L2 = ด้านที่เลื่อนลงหรือด้านกระพ้อว่างเปล่า 
 

L1       L2 
 8            (น้ าหนักโซ่และอุปกรณ์ติดตั้งต่อหนึ่งฟุต)           8 
18                  (น้ าหนักตัวกระพ้อต่อหนึ่งฟุต)                18 
30               (น้ าหนักวัสดุเต็มกระพ้อต่อหนึ่งฟุต)             0 
56 lbs/ft                                                             26 lbs/ft 
x 50 ft                 (ระยะห่างจุดศูนย์กลางล้อ)               x 50 ft 
2,800 lbs                                                            1,300 lbs 
 

ดังนั้น ภาระของโซ่ที่ต้องการ คือ 2,800 ปอนด ์
L = ภาระรวมบนเพลา = L1 + L2 + เพลาและล้อเฟืองโซ่ + ความเสียดทาน 
 
L1 + L2 + เพลาและล้อเฟืองโซ่ = 2,800 + 1,300 + 300 = 4,400 ปอนด ์ 
 
ความเสียดทาน = 4,400 x 0.05 = 220 ปอนด ์
 
L = 2,800 + 1,300 + 300 + 220 = 4,620 ปอนด ์
 
ก าลังม้าแรงดึง = L1 – L2 + ความเสียดทาน = แรงดึงโซ่ตามก าลังม้า 
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ก าลังม้าแรงดึง = 2,800 – 1,300 + 220 = 1,720 ปอนด ์
 

HP = 
000,33

)(FPMvHPF  = 
000,33

160720,1  = 8.3 ที่เพลา 

 
ใช้ประสิทธิภาพการขับ 0.87 : HP = 

87.0

3.8 = 9.5 ส าหรับมอเตอร์ขับ          ตอบ 

 

5.5 อุปกรณ์ล าเลียงขึ้นทีสู่ง 
5.5.1 กระพ้อแบบกระดกของ Peck 
รูปที่ 5.12 เป็นกระพ้อแบบกระดก (Peck Carrier) ซึ่งใช้แกนหมุนของกระพ้อติดตั้งอยู่ระหว่างโซ่

ต่อปลาย 2 แนว ท างานอยู่ในเครื่องน าทางหรือตัวเรือนในแนวราบ แนวตั้งขึ้น หรือทั้ง 2 แนวร่วมกันอย่าง
เหมาะสม กระพ้อจะยังอยู่ในต าแหน่งล าเลียงวัสดุจนกว่ามันจะกระดกเพ่ือปล่อยวัสดุออก 

รูปที่ 5.13 เป็นตัวอย่างโครงร่างของกระพ้อล าเลียงประเภทนี้ เส้นทางล าเลียงไม่จ าเป็นต้องเป็น
มุมฉาก เช่น การแล่นของกระพ้อแบบกระดก (Peck Carrier) ในส่วนล่างอาจจะขยายออกไปผ่านด้านใต้
ของรถบรรทุก หรือเส้นทางของถังรูปกรวยที่ต้องอยู่นอกอาคารที่กระพ้อติดตั้งอยู่  ทางแล่นในแนวดิ่ง
อาจจะใกล้ชิดกันหรือแยกห่างกันมากก็ได้ ทางแล่นด้านบนอาจจะสั้นเพ่ือให้ปล่อยวัสดุออกที่จุด ๆ เดียว 
หรืออาจจะยาวพอส าหรับการปล่อยวัสดุออกหลาย ๆ จุดได้  แม้ว่าจะตั้งอยู่ห่างจากทางแล่นในแนวดิ่งก็
ตาม เป็นต้น การขนถ่ายปริมาตรมาก ๆ สามารถท าได้ที่ความเร็วต่ า การใช้โซ่ระยะพิตยาว ๆ  ที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางลูกกลิ้งใหญ่ ๆ จะช่วยลดก าลังที่ต้องการได้ การสึกหรอของโซ่จะถูกจ ากัดได้ด้วยการหล่อ
ลื่นอย่างง่าย ๆ ใช้สลักโซ่ปลอกสวมและลูกกลิ้งที่มีผิวชุบแข็ง อายุของตัวกระพ้อและลูกเบี้ยวกระดก 
(Dumping Cams) จะเพ่ิมข้ึนอีกเท่าตัว โดยวิธีสร้างให้ทั้งคู่มีความสมมาตรกันซึ่งยอมให้มันกลับทางได้ 

 
5.5.2 ส่วนประกอบพื้นฐาน (Basic Components) 
ขนาดตัวกระพ้อตามมาตรฐานของ Peck Carriers จะอยู่ในช่วงจาก 18” x 15” (ยาว x กว้าง) ไป

จนถึง 36” x 36” ระยะพิตของโซ่ต้องเท่ากับความยาวของตัวกระพ้อ ดังนั้นจึงใช้ความยาวระยะพิตของโซ่
วิศวกรรม Spacer Rods จะยึดให้โซ่ทั้ง 2 เส้นอยู่ในแนวเดียวกัน และเป็นเสมือนเพลาหมุนที่ซึ่งตัวกระ
พ้อนจะแขวนอยู่จุดศูนย์ถ่วงของตัวกระพ้อไม่ว่าจะมีวัสดุอยู่หรือไม่ จะอยู่ที่ใต้เส้นจุดหมุน ดังนั้นตัวกระพ้อ
จะคงตั้งขึ้นเสมอ ยกเว้นเมื่อกระดกเพ่ือปล่อยวัสดุออก ชิ้นส่วนอ่ืน ๆ ของส่วนการล าเลียงอาจถูกเปลี่ยนได้
เมื่อสึกหรอจนกระทบกระเทือนชิ้นส่วนต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย เดือยตัวกระพ้อสามารถเปลี่ยนแท่นแบริ่ง 
(Bearing Blocks) ได้และตัวกระพ้ออาจถูกถอดออกโดยปราศจากการถอด Cross Rods หน้าแปลน
ลูกกลิ้ง (Flanged Rollers) มีความแข็งขอบ 400 Brinell 

แถบโซ่ (Chain Bars) จะแข็ง ท าให้เป็นร่อง และท ามาจากเหล็กเหนียวอ่อน (Malleable Iron) ที่
มีสลักโครเมียม-นิเกิลชุบแข็ง เชื่อมต่อเข้าไปในแถบด้านข้าง (Sidebars) สลัก ปลอกสวม และลูกกลิ้ง จะ
ถูกหล่อลื่นผ่านทาง Alemite Fitting ซึ่งอยู่ที่ปลายของสลัก ปลอกสวมจะเป็นเหล็กกล้าไร้รอยต่อ ชุบแข็ง
ผิว และรับภาระเป็นSpacer ส าหรับแถบด้านข้างที่จุดเชื่อมประกอบแต่ละจุด ตัวกระพ้อจะเป็นเหล็กหล่อ
เหนียว(Malleable Castings) ชิ้นเดียวที่มีลูกเบี้ยงกระดกเหล็กเหนียวอ่อนยึดอยู่ที่ปลายทั้ง 2 ข้าง  
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ตัวเท (Dumper) หรือตัวกระดก (Tripper) อาจจะอยู่กับที่ โดยเป็นตัวก าหนดการเลื่อนขึ้นหรือลง 
หรือมันอาจจะติดตั้งอยู่บนส่วนเคลื่อนที่ เพ่ือเป็นตัวก าหนดให้ปล่อยวัสดุที่จุดใด ๆตลอดแนวแล่นด้านบน 
กลไกตัวกระดกอาจจะหมุนตัวกระพ้อได้รอบ 360o ดังแสดงในรูปที่ 5.14(A) หรือหมุนเพียง 110o ดังแสดง
ในรูปที ่5.14(B) ก็ได้ 

 

 
รูปที่ 5.12 ตัวอย่างโครงร่างกระพ้อล าเลียงแบบกระดก 

(ที่มา : https://www.kmutnb.ac.th/, 2559) 
 

5.5.3 อัตราขนถ่ายและก าลังท่ีต้องการ 
ตารางที่ 5.3 เป็นขนาดมาตรฐานของกระพ้อล าเลียงแบบกระดกที่มีอัตราขนถ่ายและความเร็ว

สูงสุดที่แนะน าให้ใช้ อัตราขนถ่ายเหล่านี้ถือตามหลักการป้อนวัสดุเข้า 80% ของความจุตัวกระพ้อ การขน
ถ่ายด้วยโซ่ระยะพิตที่ยาวกว่า และตัวกระพ้อที่แคบกว่าจะมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าโซ่ที่มีระยะพิตสั้นกว่า และตัว
กระพ้อกว้างกว่าโดยมีอัตราขนถ่ายที่เท่ากัน ถ้ารู้ระยะห่างจุดศูนย์กลางล้อในแนวราบและแนวดิ่ง ตัวเลขค่า
ก าลังม้าในตารางนี้ใช้กับวัสดุที่หนัก 50 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต 
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รูปที่ 5.13 โครงร่างการจัดแนวของกระพ้อแบบกระดก (Peck Carriers) แบบต่าง ๆ 

(ที่มา : https://www.kmutnb.ac.th/, 2559) 
 

5.5.4 การใช้งาน (Applications) 
กระพ้อล าเลียงแบบกระดก มักจะใช้ส าหรับเส้นทางแล่นเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากในระนาบแนวดิ่ง เช่น 

ใช้ขนถ่ายถ่านหินและขี้เถ้าในโรงงานผลิตไอน้ า อย่างไรก็ตามอาจจะใช้เส้นทางแตกต่างไปจากนี้ก็ได้ ในที่ที่
มีการเลื่อนขึ้นในแนวดิ่งอย่างเดียวกระพ้อล าเลียงธรรมดาจะมีน้ าหนักท้ังหมดน้อยกว่าและค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 
ถ้าการเลื่อนขึ้นในที่สูงมาก ๆ การใช้ Skip Hoist ซึ่งยิ่งมีน้ าหนักรวมทั้งหมดน้อยกว่าและค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 
จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ถ้าเส้นทางขนถ่ายขึ้นแนวดิ่งแล้วจึงแล่นในแนวราบ เป็นระยะทางสั้น  ๆควร
เลือกใช้กระพ้อล าเลียงแบบปล่อยวัสดุออกด้วยแรงโน้มถ่วง แต่ถ้าเป็นวัสดุมีคม  ควรเลือกกระพ้อแบบ
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กระดกมากกว่า เนื่องจากมันจะน าพาวัสดุแทนที่จะครูดมันไปตามรางกระพ้อล าเลียงที่ใช้งานร่วมกับ
อุปกรณ์ล าเลียงแนวราบอ่ืนที่เหมาะกันอาจจะมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่ากระพ้อแบบกระดก หากอาศัยคุณลักษณะ
พิเศษของวัสดุจะดีกว่า 
 

 
รูปที่ 5.14 วัฎจักรการเทตัวกระพ้อ 

(ที่มา : https://www.kmutnb.ac.th/, 2559) 
 

 
ตารางที ่5.3 อัตราขนถ่ายของกระพ้อแบบกระดก ที่ขนถ่ายถ่านหิน หรือวัสดุคล้ายกันน้ าหนัก 50 ปอนด ์

       ต่อลูกบาศก์ฟุต ที่ความเร็วก าหนด 
ขนาดกระพ้อ 

(นิ้ว) 
ความจุกระพ้อ

เต็มพอดี อัตราขนถ่าย 
ความเร็ว

แนะน าสูงสุด 
ระยะพิต กว้าง ft3 ft3/hr TPH ฟุตต่อนาที 

18 15 0.74 800 20 40 
18 18 0.89 1,000 25 40 
18 21 1.04 1,200 30 40 
24 18 1.55 1,800 45 50 
24 24 2.08 2,400 60 50 
24 30 2.55 3,000 75 50 
30 24 3.65 4,200 105 60 
30 30 4.55 5,200 130 60 
30 36 5.47 6,200 155 60 
36 36 8.00 10,200 255 80 

ที่มา : https://www.kmutnb.ac.th/, 2559 
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กระพ้อแบบกระดกจะมีค่าใช้จ่ายเริ่มแรกสูง ลักษณะเด่น คือ ติดตั้งครั้งเดียวจะใช้งานไปนานปี 
โดยมีค่าบ ารุงรักษาต่ ามาก มักจะใช้งานได้ดีกว่าอุปกรณ์ล าเลียงประเภทอ่ืน ๆ เนื่องจากการขนถ่ายวัสดุใน
กระพ้อแบบกระดกนี้เกือบจะไม่มีการเสื่อมสภาพใด ๆ จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับข้าว รูปที่ 5.15 เป็นการจัดแนวหลาย ๆ แนว อัตราขนถ่ายมักถูกจ ากัดไว้ประมาณ 
3000 ft3/hr โดยมีความเร็วโซ่ได้ถึง 120 ฟุตต่อนาที ความจุตัวกระพ้ออยู่ในช่วง 0.009 ft3 ถึง 1.2 ft3  รูป
ที ่5.16 เป็นระบบอุปกรณ์ล าเลียงนี้สามารถขนถ่ายและเลื่อนวัสดุขึ้นได้ 3 ทิศทาง 
 

  
รูปที ่5.15 การจัดแนวแบบต่าง ๆ  
ของกระพ้อล าเลียงแบบกระดก 

(ที่มา : https://www.kmutnb.ac.th/, 2559) 

รูปที่ 5.16 ELECON-TRI-PLANER  
(COURTESY GOUGH-ECON) 

(ที่มา : https://www.kmutnb.ac.th/, 2559) 
 

5.6 บทสรุป 
กระพ้อล าเลียง (Bucket Elevator) คือ เครื่องมือในการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล  (Bulk 

Material) ในทิศทางเดียว (One way) อย่างต่อเนื่องในแนวเอียง (Incline) หรือในแนวดิ่ง (vertical) กระ
พ้อล าเลียง (Bucket Elevator) ใช้โซ่(Chain) หรือสายพาน(Belt) เป็นตัวกลาง(Medium) ในการล าเลียง
ลูกกระพ้อ (Bucket) ที่ยึดติดกับโซ่ (Chain) หรือสายพาน (Belt) โดยล าเลียงจากส่วนล่าง (Boot) ของต้น
กระพ้อไปยังส่วนหัว (Head) ที่เป็นต าแหน่งจ่าย (Discharge) วัสดุ กระพ้อล าเลียงเป็นอุปกรณ์ขนถ่ายที่ใช้
กันมาตั้งแต่โบราณ ต าราฝรั่งบางเล่มอ้างอิงว่า กระพ้อล าเลียง (Bucket Belt Elevator) ที่ใช้ถ้วย/กระพ้อ 
(Cup/Bucket) ติดกับสายพานผ้าฝ้ายหรือผ้าใบ  

ส่วนประกอบสายพานกระพ้อล าเลียง (Bucket Belt Elevator) คือด้านล่าง (Boot) หรือด้านท้าย
ของตัวกระพ้อ ประกอบด้วย ตัวเรือน (กล่องเหล็ก), Pulley, Take Up (อาจเป็นแบบ Screw take 
Up หรือ Gravity Take Up ), รางป้อน (Loading Leg) หน้าที่ของด้านล่าง (Boot) คือ เป็นส่วนที่รับวัสดุ 
โดยวัสดุจะถูกป้อนทางรางป้อน Loading Leg (ต าแหน่งอยู่เหนือ Center line ของ Boot Pulley) เพ่ือ
เติมวัสดุให้เต็มลูกกระพ้อ (กรณีเป็นกระพ้อล าเลียงจ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง (Continuous Discharge 
Elevator)) หรือให้ลูกกระพ้อจะขุด/ตัก (Dig/Scoop) วัสดุก็ได้ แล้วแต่ประเภทของสายพานกระพ้อ
ล าเลียง (Types of Bucket Belt Elevator) จากนั้นวัสดุและจะถูกล าเลียงไปยังส่วนหัว (Head) ที่เป็น
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ต าแหน่งจ่าย (Discharge) เพ่ือให้ด้านล่าง (Boot) ที่เป็นส่วนที่รับวัสดุท างานได้ดี จ าเป็นต้องออกแบบให้
มุมของ Intake มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดฝุ่นและวัสดุแตกหัก ต าแหน่งของ Intake ควรท ามุม 

1. 45 องศากับแนวราบ (Horizontal) เมื่อล าเลียงวัสดุที่เป็นเมล็ดพืช( Grain) 
2. 50 องศากับแนวราบ (Horizontal) เมื่อวัสดุเป็น Meal or Pellet   
3. 55 องศากับแนวราบ (Horizontal) เมื่อเป็นวัสดุอุสาหกรรม (Industrial Material) 

 
ส าหรับ Boot Pulley แบบผิวเรียบที่ล าเลียงวัสดุประเภทที่เป็นเมล็ด (Grain) ควรเป็นวัสดุเป็น

เม็ดแข็ง เหนียว หากวัสดุเหล่านี้ติดระหว่างสายพานและ Pulley ที่จะท าให้สายพานยืด เสียหายและส่าย
ไป-มา สามารถเปลี่ยนใช้เป็น Wing Pulley ก็ลดสามารถปัญหานี้ได้ นอกจากนี้ควรบุ (Lining) ผนัง
ด้านล่างให้เรียบเพ่ือลดแรงเสียดทานขณะลูกกระพ้อขุด/ตัก (Dig/Scoop) วัสดุจะท าให้สายพานจะเดิน
เรียบ ไมส่ิ้นเปลืองพลังงานของต้นก าลัง 

กระพ้อล าเลียงเป็นรูปแบบของอุปกรณ์ล าเลียงที่เก่าแก่ที่สุด โดยมีประวัติมาตั้งแต่สมัยบาบิโลนที่
มีการใช้ตะกร้าหวายซึ่งบุด้วยยางสนและยึดเข้ากับเชือก ท างานอยู่บนลูกรอกไม้ที่ใช้ทาสหมุน เพ่ือวิดน้ าขึ้น
ไปยังท่อชลประทาน กระพ้อล าเลียงจึงมีความส าคัญที่สุดในอดีต ซึ่งในปัจจุบันสามารถน ามาประยุกต์ใช้
งานอย่างเหมาะสมโดยมีข้อดีเหนือกว่าการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวลขึ้นที่สูงวิธีอ่ืน กระพ้อล าเลียงแนวดิ่งจะ
ประหยัดพ้ืนที่มากกว่าท าให้การวางผังเครื่องจักรยืดหยุ่นได้พร้อมกับมีต้นทุนงบประมาณเริ่มแรกต่ าที่สุดซึ่ง
เป็นข้อดีที่ส าคัญที่สุด ในขณะที่กระพ้อล าเลียงมีข้อดีมากมายแต่ก็ไม่ค่อยนิยมใช้กันเนื่องจากค่าใช้จ่ายใน
การบ ารุงรักษาสูงและความเชื่อถือได้ต่ า กระพ้อล าเลียงถูกมองว่าเป็นสิ่งเลวร้ายที่ส าคัญในระบบขนถ่าย
วัสดุ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนดใช้งานของกระพ้อล าเลียงมักจะมีน้อยมากส่วนใหญ่จะมาจากแคตาล้อคของ
ผู้ผลิต การใช้งานอุปกรณ์ล าเลียงขึ้นที่สูงในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้มีการปรับปรุงเทคนิคการผลิตส่วนประกอบ
ของอุปกรณ์ล าเลียงขึ้นที่สูงมากมาย การเลือกใช้วัสดุให้ดีขึ้นสามารถที่จะน ามาปรับปรุงกระพ้อล าเลียงใน
ปัจจุบันได้ ผู้ผลิตอุปกรณ์ล าเลียงขึ้นที่สูงจะมีอุปกรณ์มาตรฐานและจัดเป็นชุดไว้ส าหรับอัตราขนถ่าย
ความเร็ว กระพ้อและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ทั้งหมดตามอัตราที่ก าหนดให้เพื่อให้สามารถเลือกอุปกรณ์ส าหรับ
วัสดุปริมาณมวลถัวเฉลี่ยได้อย่างเหมาะสม วัสดุปริมาณมวลถัวเฉลี่ยส าหรับกระพ้อล าเลียงจะมีคุณลักษณะ
เฉพาะดังนี้ 

1. วัสดุก้อนขนาดเล็ก 4” (วัสดุที่ถูกบดหรือถูกคัดขนาดเล็กกว่า 4” และอาจรวมส่วนที่เป็นผง
ละเอียดด้วย) 

2. ไม่มีปัญหาการไหลตัวอย่างผิดปกติ ซึ่งต้องการกระพ้อแบบพิเศษหรือไม่ยินยอมที่จะพิจารณา
กระพ้อล าเลียงแบบทั่ว ๆ ไป เช่น วัสดุเหนียวมากที่มีคุณลักษณะพิเศษคล้ายกับสิ่งโสโครก 

3. วัสดุที่มีอุณหภูมิเท่าสภาพแวดล้อมหรือสูงกว่าเล็กน้อย 
4. วัสดุที่มีความคมไม่มาก (+7 Moh) หรือไม่มีการผุกร่อนอย่างรุนแรง 
5. ไม่เสื่อมสภาพง่ายในการขนถ่ายปกติ 
6. ความไหลช้า (Sluggishness) วัสดุบางประเภทอาจต้องการลักษณะพิเศษ ได้แก่มีรู (Bucket 

Holes) หรือกระพ้อที่มีรูปร่างพิเศษ เพ่ือท าให้การปล่อยวัสดุดี 
7. อุณหภูมิสูง วัสดุที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 250 oF (121 oC) ปกติจะไม่ใช้อุปกรณ์ล าเลียงขึ้นที่สูงแบบ

สายพาน และวัสดุที่ร้อนกว่านี้อาจต้องการส่วนประกอบ โครงสร้างที่ดีมากขึ้นหรือกระพ้อที่ดีมากกว่าเพ่ือ
ป้องกันการบิดเสียรูป (Warpage) 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

5.1 จงอธิบายความหมายของของกระพ้อล าเลียงและบอกถึงส่วนประกอบหลักของกระพ้อล าเลียง 
5.2 จงอธิบายลักษณะของวัสดุปริมาณมวลถัวเฉลี่ยส าหรับกระพ้อล าเลียง 
5.3 จงบรรยายประเภทของกระพ้อล าเลียงและเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละประเภท 
5.4 จงหาความเร็วเพลาของกระพ้อล าเลียงที่ขนถ่ายข้าวเปลือกขึ้นไปยังเครื่องกะเทาะเปลือกใน
กระบวนการสีข้าวของโรงสีแห่งหนึ่ง มีน้ าหนักรวม 1 ตัน มีรัศมีถึงจุดศูนย์กลางของวัสดุในกระพ้อมีระยะ
เท่ากับ 30 เซนติเมตร 
5.5 จงหาความเร็วเพลาของกระพ้อล าเลียงที่ขนถ่ายข้าวเปลือกขึ้นไปยังเครื่องกะเทาะเปลือกใน
กระบวนการสีข้าวของโรงสีแห่งหนึ่ง มีน้ าหนักรวม 3 ตัน กระพ้อล าเลียงเป็นกระพ้อสายพานแบบแรง
เหวี่ยงมีจ านวนกระพ้อตลอดทั้งชุดติดตั้งจ านวน 50 ตัว มีความยาวกระพ้อสายพานรวม 6 เมตร รัศมีถึงจุด
ศูนย์กลางของวัสดุในกระพ้อมีระยะเท่ากับ 20 เซนติเมตร 
5.6 การล าเลียงข้าวเปลือกด้วยกระพ้อล าเลียงขึ้นไปยังเครื่องกะเทาะเปลือกในกระบวนการสีข้าวของโรงสี
แห่งหนึ่ง มีน้ าหนัก 5 ปอนด์ต่อกระพ้อ กระพ้อล าเลียงเป็นกระพ้อสายพานแบบแรงเหวี่ยงมีจ านวนกระพ้อ
ตลอดทั้งชุดติดตั้งจ านวน 100 ตัว มีความยาวกระพ้อสายพานรวม 6 เมตร ความเร็วกระพ้อในการขนถ่าย
เท่ากับ 25 ฟุตต่อนาที และระยะห่างตัวกระพ้อเท่ากับ 3 นิ้ว จงค านวณหาอัตราการขนถ่ายข้าวเปลือก
สูงสุด 
5.7 การล าเลียงข้าวเปลือกด้วยกระพ้อล าเลียงขึ้นไปยังเครื่องกะเทาะเปลือกในกระบวนการสีข้าวของโรงสี
แห่งหนึ่ง มีน้ าหนัก 5 ปอนด์ต่อกระพ้อ กระพ้อล าเลียงเป็นกระพ้อแบบปล่อยวัสดุต่อเนื่องมีจ านวนกระพ้อ
ตลอดทั้งชุดติดตั้งจ านวน 150 ตัว มีความยาวกระพ้อสายพานรวม 10 เมตร ความเร็วกระพ้อในการขน
ถ่ายเท่ากับ 20 ฟุตต่อนาที จ านวนแถวของกระพ้อเท่ากับ 2 แถว ระยะทางในแนวดิ่งระหว่างเส้นศูนย์กลาง
เพลาเท่ากับ 30 ฟุต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อสายพานด้านล่างเท่ากับ 15 นิ้ว ระยะห่างตัวกระพ้อ
เท่ากับ 3 นิ้ว และประสิทธิภาพต้นก าลังเท่ากับ 85%  จงค านวณหาก าลังม้าที่ต้องใช้ในการขนถ่าย
ข้าวเปลือกด้วยกระพ้อล าเลียง 
5.8 การล าเลียงข้าวเปลือกด้วยกระพ้อล าเลียงขึ้นไปยังเครื่องกะเทาะเปลือกในกระบวนการสีข้าวของโรงสี
แห่งหนึ่ง มีอัตราการขนถ่ายสูงสุดของกระพ้อล าเลียงเท่ากับ 500 ตันต่อชั่วโมง และมีระยะห่างจุด
ศูนย์กลางของล้อสายพานเท่ากับ 25 นิ้ว จงค านวณหาก าลังม้าที่ต้องใช้ในการขนถ่ายวัสดุกรณีอัตราขน
ถ่ายยึดหลักวัสดุเต็มตัวกระพ้อ 100 % และอัตราขนถ่ายยึดหลักวัสดุเต็มตัวกระพ้อ 75 % 
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เอกสารอ้างอิง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 
สายพานล าเลียง 8 ชั่วโมง 

 
หัวข้อเนื้อหา 

6.1 หลักการท างานของสายพานล าเลียง 
6.2 การจัดโครงร่างและมุมลาดเอียงของสายพานล าเลียง 
6.3 ความกว้างสายพานและความเร็วมาตรฐานของสายพานล าเลียง 
6.4 อัตราการขนถ่ายของสายพานล าเลียง 
6.5 การก าหนดแรงดึงและก าลังม้าของสายพานล าเลียง 
6.6 โครงสร้างของสายพานล าเลียง 
6.7 ลูกกลิ้งและล้อสายพาน 
6.8 การออกแบบระบบสายพานล าเลียงแบบโมดูล่าร์ 
6.9 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 ด้านความรู้ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสายพานล าเลียงและหลักการท างานของสายพาน
ล าเลียง 

2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงร่างและมุมลาดเอียงของสายพานล าเลียง 
3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงความกว้างสายพานและความเร็วมาตรฐานของ

สายพานล าเลียง 
4. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายของสายพานล าเลียง 

แรงดึงและก าลังม้าของสายพานล าเลียง 
5. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของสายพานล าเลียง ลูกกลิ้งและล้อสายพาน 
6. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบสายพานล าเลียงแบบโมดูล่าร์ 

 ด้านทักษะ 
 1. สามารถออกแบบหาค่าอัตราการขนถ่ายของสายพานล าเลียง แรงดึงและก าลังม้าของสายพาน
ล าเลียงได้ 
 2. สามารถออกแบบระบบสายพานล าเลียงแบบโมดูล่าร์ได้ 
 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา และเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบรูปภาพใน Power point 
3. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 
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4. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 

5. ให้ผู้เรียนออกแบบหาค่าอัตราการขนถ่ายของสายพานล าเลียง แรงดึงและก าลังม้าของสายพาน
ล าเลียงตามใบงานที่มอบหมาย 

6. ให้ผู้เรียนออกแบบระบบสายพานล าเลียงแบบโมดูล่าร์ตามใบงานที่มอบหมาย 
7. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 

8. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการขนถ่ายวัสดุ 
2. กระดาน 
3. สื่อบรรยาย Power point   
4. ใบงานที่ 7 การออกแบบหาค่าอัตราการขนถ่ายของสายพานล าเลียง แรงดึงและก าลังม้าของ

สายพานล าเลียง 
5. ใบงานที่ 8 การออกแบบระบบสายพานล าเลียงแบบโมดูล่าร์ 
6. แบบฝึกหัดท้ายบท 
7. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
2. จากการสังเกตการมีส่วนร่วม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท าใบงาน 
5. จากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
การประเมินผล 

1. จากการส่งการบ้าน แบบฝึกหัดตามเวลา 
2. การเข้าเรียนครบตามชั่วโมงเรียน 
3. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
4. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 6 
สายพานล าเลียง 

 
 

6.1 หลกัการท างานของสายพานล าเลียง 
สายพานล าเลียง (Belt Conveyor) คือ อุปกรณ์ล าเลียง (Conveyor) ที่ใช้สายพาน (Belt) เป็นตัว

น าพาวัสดุ ระบบสายพานล าเลียงท าหน้าที่เคลื่อนย้ายวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  หลังจากวัสดุหรือ
ชิ้นงานผ่านกระบวนการตามขั้นตอนมา เมื่อมาถึงการขนย้ายหรือล าเลียงก็จะใช้ระบบสายพานล าเลียง 
(Belt Conveyor System) ในการเคลื่อนย้ายวัสดุหรือชิ้นงาน ดังนั้นระบบสายพานล าเลียงจึงเหมาะ
ส าหรับ โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ใช้ระบบสายพานล าเลียงในกระบวนการผลิต 

สายพานล าเลียง เป็นการขนถ่ายวัสดุที่เคลื่อนที่ต่อเนื่องตลอดเวลาใช้งาน โดยปลายทั้งสองข้าง
ของสายพานจะต่อชนเข้าด้วยกัน ใช้ส าหรับขนถ่ายวัสดุทั้งในแนวราบและแนวลาดเอียง ดังแสดงได้ดังรปูที ่
6.1 สายพานล าเลียงมีส่วนประกอบหลัก 5 ส่วน ดังนี้ 

1. สายพาน (Belt) เป็นส่วนรองรับวัสดุขนถ่ายและท าให้วัสดุขนถ่ายที่อยู่บนสายพานนั้นเคลื่อนที่
ตามสายพานไปด้วย 

2. ลูกกลิ้ง (Idlers) เป็นตัวรองรับสายพานอีกทีหนึ่ง ลูกกลิ้งนี้จะมี 2 ชนิด คือ 
2.1 ลูกกลิ้งด้านล าเลียงวัสดุ (Carrying Idlers) 
2.2 ลูกกลิ้งด้านสายพานกลับ (Return Idlers) 

3. ล้อสายพาน (Pulleys) เป็นตัวรองรับ และขับสายพาน และควบคุมแรงดึงในสายพาน 
4. ชุดขับ (Drive) เป็นตัวส่งก าลังขับให้กับล้อสายพาน เพ่ือขับสายพานและวัสดุขนถ่ายให้เคลื่อนท่ี 
5. โครงสร้าง (Structure) เป็นส่วนรองรับและรักษาแนวของลูกกลิ้ง (Idlers) และล้อสายพาน 

(Pulleys), และรองรับเครื่องขับสายพาน 
 

 
รูปที่ 6.1 การจัดวางแนวสายพานล าเลียง 

(ที่มา : https://engineerm637.blogspot.com, 2559) 
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นอกจากส่วนประกอบหลัก ๆ ของระบบสายพานล าเลียงดังกล่าวข้างต้นแล้วยังต้องมีอุปกรณ์ช่วย  
(Ancillary Equipment) อีก ดังนี้ 

1. อุปกรณ์ปรับความตึงสายพาน (Belt take - ups) ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบใช้คนปรับ 
2. อุปกรณ์ท าความสะอาด  
3. ชุดป้องกันสายพานเสียหายใต้รางป้อนวัสดุ (Tramp - Iron Protection)  
4. ตัวส่งวัสดุออก (Trippers) และเครื่องกวาด (Plows) 
5. ระบบป้องกันสภาพอากาศ (Weather Protection) 
 
สายพานล าเลียงจะใช้ในการขนถ่ายวัสดุประเภทผง (Pulverized), เมล็ด (Granular) และวัสดุ

ก้อน (Lumps) ในปริมาณมวลวัสดุเฉลี่ยมากและเส้นทางในการขนถ่ายอยู่ในแนวระนาบหรือลาดเอียง (ขึ้น
, ลง) แต่มีข้อจ ากัด คือ อุณหภูมิต้องไม่สูงนักจนท าให้สายพานไหม้ ความลาดเอียงต้องไม่ชันเกินไปจนท า
ให้วัสดุเลื่อนไหลลง และระยะทางของจุดศูนย์กลาง (Center's Distance) จะต้องอยู่ภายในช่วงยืดตัวของ
สายพานที่ใช้ การดัดแปลงสายพานล าเลียงเพ่ือใช้ส าหรับวัตถุประสงค์พิเศษและใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน  
จะท าให้สายพานล าเลียงมีประโยชน์กว้างขวางขึ้น การใช้งานสายพานล าเลียงส่วนใหญ่เป็นการใช้งานใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเหมือง 

การออกแบบส่วนประกอบและการจัดวางของสายพานล าเลียงมีหลักการที่ค่อนข้างแน่นอน การ
ออกแบบ การป้อนวัสดุ การส่งวัสดุออก และการเปลี่ยนการท างานที่ดีจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความช่าง
สังเกต และความช่างคิดประดิษฐ์ของผู้ออกแบบ ถ้าจะให้สายพานล าเลียงท างานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 
จะต้องให้ต าแหน่งรับน้ าหนักบรรทุกอยู่ที่กลางสายพานและในอัตราที่สม่ าเสมอ  เพ่ือให้การล าเลียงมี
รูปแบบที่ถูกต้องจึงต้องมีเครื่องป้อนวัสดุและการจัดวางเครื่องป้อนวัสดุหลาย  ๆ ชนิด โดยส่วนใหญ่แล้ว 
ระบบสายพานล าเลียงจะมีจุดรับวัสดุตายตัว ซึ่งจะรับวัสดุมาจากอุปกรณ์ขนถ่ายชนิดอ่ืน เช่น รถบรรทุก 
(Trucks) หรือรถไฟ (Trains) เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นตัวเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างแหล่งวัสดุกับ
ระบบสายพานล าเลียง เมื่อการส่งวัสดุไปยังสายพานล าเลียงเป็นแบบไม่ต่อเนื่องจึงจ าเป็นที่จะต้องจัดหาถัง
เก็บ (Surge hopper) และเครื่องป้อนวัสดุบางชนิดไว้เพ่ือให้การส่งวัสดุไปยังสายพานล าเลียงเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีอัตราความเร็วสม่ าเสมอ ข้อจ ากัดของการออกแบบระบบสายพานล าเลียง คือ การออกแบบ
จุดส่งถ่าย (Transfer points) ที่เหมาะสมโดยมีเงื่อนไขมากมาย ได้แก่ คุณสมบัติของวัสดุ , ความเร็ว
สายพาน,ทิศทางของการขนถ่าย และอัตราการขนถ่าย เป็นต้น สายพานล าเลียงจะมีชุดสายพานหลักอยู่ 1 
ชุด ส่งวัสดุออกไปยังสายพานล าเลียงชุดอ่ืน ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการกระจายตัวของวัสดุในระหว่างที่วัสดุตกลง
บนสายพานชุดต่อ ๆ ไป ด้งนั้นสายพานที่รับวัสดุต่อจากชุดสายพานหลักจะต้องมีขนาดที่สัมพันธ์กับวัสดุที่
ส่งออกจากชุดสายพานหลักด้วย เมื่อวัสดุถูกส่งมาถึงจุดหมายปลายทางจะถูกส่งไปเก็บในคลังสินค้าหรือ
ส่งไปยังอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตโดยตรงหรือส่งไปยังเรือขนส่งสินค้า 
 

6.2 การจัดโครงร่างและมุมลาดเอียงของสายพานล าเลียง 
ในการออกแบบสายพานล าเลียง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท างานของสายพานล าเลียง ได้แก่ การจัด

โครงร่างของสายพานล าเลียง ปริมาณการขนถ่าย มุมชัน และจุดรับวัสดุของสายพาน วัสดุที่จะขนถ่าย 
สมรรถนะของสายพาน ความกว้างสายพาน โครงสร้างสายพาน ความเร็วสายพานแนวของสายพาน (Belt 
Training) ชุดขับและโครงสร้างที่ใช้รองรับ เป็นต้น 
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6.2.1 การจัดโครงร่าง 
รูปแบบการจัดวางสายพานและเส้นทางล าเลียงอาจท าได้หลายรูปแบบ ทั้งในแนวราบ ชันขึ้น ลาด

ลงเป็นแนวโค้งขึ้น ลาดลงเป็นแนวโค้งขึ้นลง หรือผสมกัน มุมเอียงขึ้นหรือลง ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญคือคุณสมบัติ
ของวัสดุที่จะขนถ่าย โดยปกติแล้วเส้นทางของสายพานล าเลียงในแนวราบจะเป็นเส้นตรง เมื่อมีการเปลี่ยน
สายพานจากสายชุดหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่ง มีการประยุกต์สร้างทางโค้งในแนวราบส าหรับสายพานล าเลียงขึ้น 
ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์การออกแบบของระบบล าเลียงและคุณสมบัติของสายพานอย่างระมัดระวังมาก  
สภาพบางประการที่มีการติดตั้งทางโค้งในแนวราบ (ประเทศเยอรมัน) คือ รัศมีส่วนโค้งประมาณ 600 เมตร 
หรือ 2000 ฟุต ลูกกลิ้ง (Idlers) ถูกจับเอียงในทิศทางตรงกันข้าม โดยเส้นทางล าเลียงประกอบด้วย ลาดลง
แนวราบ แนวโค้ง เอียงขึ้น ล าเลียงขึ้น แนวราบ และลาดลง เมื่อมีที่ไม่พอท าแนวโค้งสามารถใช้สายพานชุด
เดียวได้ ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 6.2 การบรรทุกสมบูรณ์บนทางเอียงขึ้นและลาดลงมีมุมน้อย ๆ เส้นทาง
ล าเลียงแนวราบและเอียงขึ้นเมื่อมีที่ว่างไม่พอส าหรับแนวโค้งหรือเมื่อต้องใช้ สายพานล าเลียง 2 ชุด อ่าง
ป้อนวัสดุเลื่อนได้เพ่ือรับวัสดุตามจุดต่าง ๆ ตลอดเส้นทางล าเลียง สายพานล าเลียงสามารถส่งวัสดุออกที่
เหนือปลายล้อสายพาน (Pulley) หรือที่จุดระหว่างทางได้ ดังสามารถแสดงในรูปที ่6.3 

 
6.2.2 มุมลาดเอียง 
มุมความลดเอียงของสายพานล าเลียงที่ขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุนั้น 

เช่น ขนาด รูปร่าง ปริมาณความชื้น มุมกองวัสดุ และการไหลตัวของวัสดุ แฟคเตอร์การออกแบบที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของวัสดุบนสายพานมุมเอียง ประกอบด้วย ความเร็วสายพานล าเลียงวัสดุขึ้นหรือลง น้ าหนัก
สูงสุดที่สายพานรับได้และการล าเลียงเป็นแบบต่อเนื่อง สม่ าเสมอและน้ าหนักอยู่กลางสายพานหรือไม่ เมื่อ
ความชันมากเกินไป อาจเกิดการลื่นไหล ไหลตัวหรือถอยกลับที่บางส่วนของฐานวัสดุ ท าให้วัสดุหกหล่น 
โดยเฉพาะเมื่อสายพานเปียกชุ่มเกินไป ขนาดวัสดุใหญ่เกินไปหรือวัสดุรูปทรงกลมอาจท าให้วัสดุหกหล่น
ออกจากฐานของวัสดุ ไม่ว่าจะใกล้ด้านข้างของสายพานหรือปลายสุกของสายพานด้านป้อนวัสดุในขณะที่
สายพานท าการล าเลียงวัสดุน้อยกว่า 60% ของพ้ืนที่หน้าตัดการล าเลียงปกติ จะท าให้สภาพการล าเลียง
วัสดุขนาดใหญ่เลวลง อาจเกิดการกระแทกขึ้น สภาพการล าเลียงดังกล่าว (ยกเว้นกรณีหกหล่นที่ปลายด้าน
ของวัสดุ) แก้ไขได้โดยให้สายพานรับภาระในแนวราบหรือมุมเอียงน้อย ๆ ก่อน  แล้วจึงเพ่ิมความชัน
สายพานขึ้น 

ตารางที่ 6.1 แสดงขอบเขตของมุมสูงสุดที่ซึ่งสายพานล าเลียงจะล าเลียงวัสดุได้ตามอัตราที่ก าหนด 
แม้ว่าจะเป็นขณะความเร็วสูงและบรรทุกไม่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามกว่าสภาพการเดินเครื่องจะดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่า เมื่อใช้มุมเอียงที่ต่ ากว่าค่าสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท าการขนถ่ายวัสดุขนาดใหญ่กว่า 4 
นิ้ว (10 ซม.) ขึ้นไป มุมลาดลงส าหรับการล าเลียงลงอาจใช้มุมเดียวกับการล าเลียงขึ้น เช่น ดินเปียก  เป็น
ต้น แต่ถ้าเป็นวัสดุก้อนมุมจะลดลงบ้างจึงจะไว้วางใจได้ อย่างไรก็ดีทั้งมุมลาดเอียงและความเร็วของ
สายพานอาจจะไม่เป็นสิ่งวิกฤต เมื่ออุปกรณ์ขนถ่ายทางลาดลงส่งวัสดุออกไปยังกองวัสดุ (Stockpile) หรือ
ส่งวัสดุเข้าไปยังถัง (Bin) เมื่อการล้น ออกมาของวัสดุจะไม่สร้างปัญหาในการท าความสะอาด 
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สายพานแนวราบ 
อ่างป้อนวัสดุเลื่อนได้ เมื่อรับวัสดุตาม 

จุดต่างๆ ตลอดเส้นทางล าเลียง 
  

  
เส้นทางล าเลียงแนวราบและล าเลียงขึ้น 

เมื่อมีที่ว่างพอส าหรับแนวโค้งขึ้นและสายพาน 
แข็งแรงพอที่จะใช้สายพานชุดเดียว 

เส้นทางล าเลียงแนวราบและเอียงขึ้น 
เมื่อมีที่ว่างไม่พอที่จะโค้งข้ึน แต่สายพาน 

แข็งแรงพอที่จะใช้ชุดเดียว 
  

  

เส้นทางล าเลียงขึ้นและแนวราบ เมื่อแรงดึง 
สายพานมากพอท่ีจะใช้สายพานชุดเดียวและมี 

ที่ว่างพอที่จะใช้แนวโค้ง 

เส้นทางล าเลียงประกอบด้วย ลาดลง 
แนวราบ แนวโค้ง และเอียงขึ้น 

  

  
เส้นทางล าเลียงขึ้นและแนวราบ 
เมื่อใช้สายพานล าเลียง 2 ชุด 

การบรรทุกสมบูรณ์บนทาง 
เอียงขึ้นและลาดลงมีมุมน้อยๆ 

  

  
เส้นทางล าเลียงแนวราบและเอียงขึ้น เมื่อมี 
ที่ว่างไม่พอส าหรับแนวโค้ง หรือ เมื่อต้องใช้ 

สายพานล าเลียง 2 ชุด 

เส้นทางล าเลียงขึ้นและแนวราบ หรือแนวราบ 
และ ลาดลง เมื่อมีที่ไม่พอท าแนวโค้งแต่ยัง 

สามารถใช้สายพานชุดเดียวได้ 
รูปที่ 6.2 ตัวอย่างโครงร่างรูปแบบสายพานล าเลียง 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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การส่งวัสดุออกที่เหนือปลายล้อสายพาน  
ท าให้เกิดกองวัสดุรูปกรวย 

การส่งวัสดุออกจากสายพานที่จัดต่อกันหลายชุด 
Trippers แบบตายตัว ซึ่งอาจมีหรือ ไม่มีการน า 
ข้ามอุปกรณ์ขนถ่ายไปยังกองวัสดุที่ก าหนดหรือ 

ถังวัสดุแบบเปิด 

  
การส่งวัสดุออกโดย Tripper แบบเลื่อนได้ หรือผ่าน 
Tripper ไปยังสถานที่เก็บรักษา กองวัสดุขนาดใหญ่ 

การส่งวัสดุออกโดย Trippers แบบเลื่อนได้หรือ 
แบบเลื่อนไม่ได้ไปยังอุปกรณ์ขนถ่ายแบบเอียงขึ้น 

  

การส่งวัสดุออกที่ปลายล้อสายพานของ 
สายพาน ล าเลียง แบบเคลื่อนกลับไปกลับมาได้ 

การส่งวัสดุออกโดยเครื่องกวาดแบบพับขึ้นได้  
ไปยังสถานที่ที่ก าหนด สามารถปรับวัสดุที่ส่งออก

ให้มีสัดส่วนเท่า ๆ กัน ไปยังหลาย ๆ ที่ได้ 

  
การส่งวัสดุออกมาจาก Tripper ออกด้านข้าง ด้าน
เดียวทั้ง 2 ด้าน หรือด้านหน้าของสายพานล าเลียง 

การส่งวัสดุโดย Tripper แบบเลื่อนได้หรือแบบ
เลื่อนไม่ได้ ซึ่งล าเลียงแบบเคลื่อนกลับไปกลับมาได้ 

 
รูปที่ 6.3 รูปแบบการส่งวัสดุออกของสายพานล าเลียง 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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รูปที่ 6.4 มุมและความยาวของความลาดเอียง 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

ตารางที่ 6.1 มุมลาดเอียงสูงสุด 

วัสดุขนถ่าย 
มุมลาดเอียงสูงสุด 

(องศา)* 
อลูมินา, แห้ง, ไหลอิสระ 12 - 14 
เมล็ดถั่ว, ทั้งเมล็ด 5 - 8 
ถ่านหิน, แอนทราไซด์ 16 
ถ่านหิน, บิทูมินัส, คัดขนาด, ใหญ่กว่า 4 นิ้ว 15 
ถ่านหิน, บิทูมินัส, คัดขนาด, ขนาด 4 นิ้ว ลงมา 16 
ถ่านหิน, บิทูมินัส, ไม่คัดขนาด 18 
ถ่านหิน, บิทูมินัส, ละเอียด, ไหลอิสระ 20 
ถ่านหิน, บิทูมินัส, ละเอียด, ไหลช้า (Sluggish) 22 
ถ่านโค้ก, คัดขนาด 17 
ถ่านโค้ก, ไม่คัดขนาด 18 
ถ่านโค้ก, ละเอียด, เถ้า 20 
ดิน, ไหลอิสระ 20 
ดิน, ไหลช้า 22 
กรวด, คัดขนาด, ล้าง 12 
กรวด, คัดขนาด, ไม่ล้าง 15 
กรวด, ไม่คัดขนาด 18 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
หมายเหตุ * ส าหรับการล าเลียงขึ้น ขณะที่ภาระสม่ าเสมอและป้อนวัสดุคงที่ 
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ตารางที่ 6.1 มุมลาดเอียงสูงสุด (ต่อ) 

วัสดุขนถ่าย 
มุมลาดเอียงสูงสุด 

(องศา)* 
เมล็ดข้าว 15 
แร่ธาตุ (ดูก้อนหิน) 15 - 20 
หีบห่อ 15 - 25 
มูลสัตว์, ขึ้นอยู่กับขนาด, ฐานของวัสดุและความเข้มข้น (ทาโคไนท์, ปุ๋ย, ฯลฯ) 5 - 12 
หิน (ดูก้อนหิน) 15 - 20 
ทราย, ไหลอิสระ 15 - 20 
ทราย, ไหลช้า (ชื้น) 20 
ทราย, ผ่านการหลอมเหลว, โรงหล่อ 24 
ก้อนหิน, คัดขนาด, ใหญ่กว่า 4 นิ้ว 15 
ก้อนหิน, คัดขนาด, ใหญ่กว่า 3/8 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว 16 
ก้อนหิน, ไม่คัดขนาด, ใหญ่กว่า 4 นิ้ว 16 
ก้อนหิน, ไม่คัดขนาด, ใหญ่กว่า 3/8 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว 18 
ก้อนหิน, ละเอียด, ขนาด 3/8 นิ้ว และเล็กกว่า 20 
ชิ้นไม้ 27 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
หมายเหตุ * ส าหรับการล าเลียงขึ้น ขณะที่ภาระสม่ าเสมอและป้อนวัสดุคงที่ 
 

จากรูปที่ 6.4 มุมของความลาดเอียงและความยาวของส่วนที่เอียงของสายพานล าเลียงอาจจะหา
ได้เมื่อรู้ความยาวในแนวราบ และความสูงของส่วนที่เอียงขึ้น 
 
ตัวอย่างที่ 6.1 สายพานล าเลียงมีความยาวในแนวราบ 152 ฟุต และสูงขึ้น 38 ฟุต จงหาความยาวในแนว
ลาดเอียงของการติดตั้งสายพานนี้ 
วิธีท า   ส าหรับตัวอย่างนี้ การใช้รูปที่ 6.4 หาค่าจะต้องน าค่าที่ให้มาหารด้วย 2 จะได้ 76 ฟุต และ 19 ฟุต 
ลากเส้นในแนวตั้งขึ้นจากความยาวแนวราบ 76 ฟุต ไปตัดกับเส้นที่ลากจากความสูง 19 ฟุตในแนวนอนจะ
ตัดกันที่ประมาณเส้น 140 เมื่อลากเส้นรัศมีจากจุด 140 ขึ้นไป จะได้ค่า 78.5 ฟุต แล้วคูณด้วย 2 จะได้
ความยาวในแนวลาดเอียงเท่ากับ 157 ฟุต มีมุม 140             ตอบ 

 

6.3 ความกว้างสายพานและความเร็วมาตรฐานของสายพานล าเลียง 
ความกว้างของสายพาน โดยทั่วไปจะมีหน่วยเป็นนิ้วหรือมิลลิเมตร ความกว้างของสายพาน

ล าเลียงที่ผลิตในสหรัฐและแคนาดา มีขนาดดังนี้ 14, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 42, 54, 60, 72, 84, 96 
และ 108 นิ้ว ในยุโรปความกว้างสายพานตามมาตรฐาน (DIN 22107) มีขนาดดังนี้ 400, 500, 650, 800, 
1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 มิลลิเมตร โดยทั่วไปส าหรับ
ความเร็วที่ก าหนดค่าหนึ่ง ความกว้างสายพานเพ่ิมจะท าให้อัตราขนถ่ายเพ่ิมขึ้นด้วย  อย่างไรก็ตามความ
กว้างสายพานอาจจะขึ้นอยู่กับขนาดของวัสดุขนถ่าย สายพานจะต้องกว้างพอที่จะล าเลียงทั้งวัสดุก้อนและ
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วัสดุผงได้โดยวัสดุจะไม่อยู่ใกล้ขอบสายพานจนเกินไป โดยเฉพาะขนาดด้านในของรางป้อนวัสดุ (Loading 
Chutes) และระยะระหว่างแผ่นกั้น (Skirt boards) ต้องมากพอที่วัสดุขนาดต่าง ๆ จะผ่านไปได้ขนาดวัสดุ
มีผลต่อรายละเอียดของสายพาน และการเลือกลูกกลิ้งด้านล าเลียงวัสดุ  (Carrying Idlers) เช่นเดียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดวัสดุ กับความกว้างสายพาน 

 

 
รูปที่ 6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดวัสดุกับความกว้างสายพาน 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

ค าแนะน า ขนาดวัสดุใหญ่ส าหรับความกว้างสายพานมีดังนี้ (ดูรูปที ่6.5) 
1. วัสดุก้อน 10% และวัสดุผง 90% ขนาดวัสดุใหญ่สุดคือ 1/3 ของความกว้างสายพาน (B/3)  
2. วัสดุก้อนทั้งหมดไม่มีวัสดุผง ขนาดวัสดุใหญ่สุดคือ 1/5 ของความกว้างสายพาน (B/5) 
 
 ความเร็วของสายพานล าเลียงที่เหมาะสม ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุที่จะขนถ่าย อัตรา

ขนถ่ายที่ต้องการและแรงดึงในสายพาน วัสดุที่เป็นผงควรขนถ่ายด้วยความเร็วต่ า เพ่ือให้ฟุ้งน้อยที่สุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดป้อนวัสดุและจุดปล่อยวัสดุ วัสดุเปราะก็ต้องจ ากัดความเร็วด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดความ
เสียหายที่จุดป้อนวัสดุและจุดปล่อยวัสดุขณะที่สายพานวัสดุก าลังเคลื่อนที่อยู่เหนือลูกกลิ้งสายพาน  วัสดุ
หนักและคมควรใช้ความเร็วสายพานพอประมาณเนื่องจากขอบคมจะท าให้ผิวของสายพานสึกหรอมาก
เกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความเร็วของการป้อนวัสดุในทิศทางเคลื่อนที่ของสายพานต่ ากว่าความเร็วของ
สายพาน ความเร็วที่ใช้กันทั่วไปของสายพานล าเลียง แสดงไว้ในรูปที่ 6.6 ภายใต้สภาพการรับและ
เคลื่อนย้ายวัสดุ ส าหรับสายพานแอ่งที่กว้างกว่า 36 นิ้ว หรือ 900 มิลลิเมตร ใช้ ความเร็วมากกว่า 1000 
ฟุตต่อนาที (5.1 เมตร/วินาที) (แม้ว่าอายุการใช้งานของยางหุ้มสายพานจะลดลง) ส าหรับวัสดุผง, ทราย
เปียก, ถ่านหิน, ดินก้อนไม่ใหญ่นักและหินบด 
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ก าลังที่ใช้ในการขับสายพานและน้ าหนักบรรทุกเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องพิจารณาที่น้ าหนัก
บรรทุกที่ยอมได้ (ตันต่อชั่วโมง, TPH) ก าลังที่ใช้ขับสายพานขณะบรรทุกจะมากกว่าก าลังที่ใช้ขับสายพาน
เปล่ามาก ส่วนการเพ่ิมความเร็วสายพานเล็กน้อยจะมีผลในการเพ่ิมก าลังขับเพียงเล็กน้ อยเท่านั้น 
นอกจากนี้ยังต้องท าการปล่อยวัสดุออกที่เหนือล้อสายพานขับมาพิจารณาด้วย  ถ้าวัสดุแห้งละเอียดและ 
ความเร็วสายพานสูงจะท าให้วัสดุฟุ้งกระจายมาก แต่ถ้าเป็นวัสดุหนักก้อนใหญ่หรือถ้ามีขอบเป็นเหลี่ยมคม
ความ เร็วในการปล่อยวัสดุสูงอาจท าให้รางปล่อยวัสดุหรือรางเปลี่ยนทิศทางสึกหรอมากเกินไป 

 

 
รูปที่ 6.6 ความเร็วสายพานที่เหมาะสมกับความกว้างสายพาน 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

6.4 อัตราการขนถ่ายของสายพานล าเลียง 
ความเร็วที่ก าหนดค่าหนึ่ งสมรรถนะของสายพานล าเลียงจะเพ่ิมขึ้นเมื่อสายพานกว้างขึ้น 

นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับมุมกองขณะเคลื่อนที่ (Surcharge Angle) และมุมแอ่งของลูกกลิ้งสายพานแบบ 3 
ลูก ดังแสดงในรูปที่ 6.7 

 

  
(ก) สายพานแบนบนลูกกลิ้ง (ข) สายพานแอ่ง มุมลูกกลิ้ง 200 

รูปที่ 6.7 แสดงให้เห็นภาพตัดของวัสดุขนถ่ายบนสายพานล าเลียง 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 



212 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                                      สายพานล าเลยีง 
   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

1. สายพานแบนบนลูกกลิ้ง สามารถใช้กับปริมาณมวลที่มีมุมกองพ้ืนชัน ๆ ซึ่งได้แก่ เมล็ดฝ้ายที่ยัง
ไม่ได้สกัดหรือ ทรายโรงหล่อเปียก เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปล่อยวัสดุออกระหว่างทางด้วย
แผ่นกวาด (Plows) หรือแผ่น เบี่ยง (Deflector Plates) ดังแสดงในรูปที่ 6.7 (ก) 

2. สายพานแอ่ง ใช้ล าเลียงวัสดุปริมาณมวลใด ๆ ที่เหมาะสมกับสายพานล าเลียงมุมแอ่ง 200 ใช้
กับสายพาน ขนาดหนาที่สุด เพ่ือใช้ล าเลียงวัสดุหนักและขนาดใหญ่ที่สุดได้ ในอเมริกาเหนือจะนิยมใช้กับ
วัสดุก้อน เช่น ถ่านหิน แร่ ดิน และกรวด เป็นต้น มุมแอ่งมาตรฐานในยุโรปได้แก่ 200, 300 และ 400 
ในขณะที่อเมริกาเหนือใช้ 200, 350 และ 450 ส่วนมุมแอ่งที่ชันกว่านี้จะเลือกใช้กับวัสดุที่มีมุมกองพ้ืน 
(Angle of Repose) มีค่าน้อย ดังแสดงในรูปที่ 6.7 (ข) 

มุมกองขณะเคลื่อนที่ (Angle of Surcharge) ขณะที่สายพานเคลื่อนที่ผ่านไปบนลูกกลิ้งด้าน
ล าเลียง แต่ละลูกอย่างต่อเนื่อง วัสดุบนสายพานจะกระเพ่ือม การกระเพ่ือมนี้จะท าให้พ้ืนผิวของวัสดุขน
ถ่ายกว้างข้ึนและลาดลง ซึ่งอธิบายได้ว่าท าไมมุมกองขณะเคลื่อนที่ (Angle of Surcharge) จึงมีค่าน้อยกว่า
มุมกองพ้ืนของวัสดุเมื่อยู่กับที่ จากการวัดในการปฏิบัติงานจริงสามารถตั้งขึ้นเป็นกฎความสัมพันธ์ระหว่าง
มุมกองพ้ืนกับมุมกองขณะเคลื่อนที่ ได้ดังนี้ 
 

)181.0(11.1 o bda            (6.1) 
 

เมื่อ    a = มุมกองขณะเคลื่อนที่ (Angle of Surcharge) 
        d = มุมกองพ้ืนขณะอยู่กับที่ (Angle of Repose) 
        b = มุมแอ่งของลูกกลิ้ง 
 

         ตารางที่  6.2 แสดงความสัมพันธ์โดยทั่วไประหว่าง การไหลตัว (Flow-ability) มุมกองขณะ
เคลื่อนที่ (Angle of Surcharge) และมุมกองพ้ืน (Angle of Repose) เมื่อป้อนวัสดุลงบนสายพานอย่าง
สม่ าเสมอ พ้ืนที่หน้าตัดของกองวัสดุบนสายพานจะเป็นตัวก าหนดอัตราการขนถ่ายของสายพานล าเลียง ณ 
ความเร็วสายพานค่าหนึ่ง พ้ืนที่หน้าตัดของสายพานแอ่งบนลูกกลิ้งยาวเท่ากัน 3 ลูก หาได้โดยการรวมพ้ืนที่
สี่เหลี่ยมคางหมู (Ab) กับพ้ืนที่ที่เป็นส่วนโค้ง (As) 

Atotal = Ab + As           (6.2) 
 

เมื่อ ATotal  = พ้ืนที่หน้าตัดของกองวัสดุบนสายพาน 
B = ความกว้างสายพาน 
Ab = พ้ืนที่ส่วนบน 
As = พ้ืนที่สี่เหลี่ยมคางหมู 
A = มุมกองขณะเคลื่อนที่ 
b         = มุมแอ่ง 
C        = ขอบว่างสายพาน = 0.055B + 0.9" 
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ตารางที ่6.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง การไหลตัว มุมกองขณะที่เคลื่อนที่ มุมกองพ้ืนของวัสดุ 
FLOWABILITY-ANGLE OF SURCHARGE-ANGLE OF REPOSE 

Very free 
flowing 1* 

Free 
flowing 2* 

Average flowing 3* Sluggish 4* 
Profile on 
flat belt 

5o Angle of 
Surcharge 

10o Angle of 
Surcharge 

20o Angle of 
Surcharge 

25o Angle of 
Surcharge 

30o Angle of 
Surcharge 

Angle of 
Surcharge 

      
0o-20o Angle 
of Repose 

20o-30o Angle 
of Repose 

30o-35o Angle 
of Repose 

35o-40o Angle 
of Repose 

40o-up Angle 
of Repose 

Other Angle 
of Repose 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 

 
รูปที่ 6.8 ภาพตัดวัสดุบนสายพาน 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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ตารางที ่6.3 พ้ืนที่หน้าตัด (ตารางฟุต) 
ความกว้าง
สายพาน 

มุมกองขณะเคลื่อนที่ (องศา) 

(นิ้ว) 00 50 100 150 200 250 
มุมแอ่ง 200 

24 0.174 0.209 0.246 0.284 0.321 0.360 
30 0.285 0.342 0.402 0.463 0.523 0.586 
36 0.423 0.508 0.596 0.685 0.774 0.867 
42 0.589 0.706 0.829 0.952 1.074 1.204 
48 0.782 0.937 1.099 1.262 1.424 1.595 
54 1.002 1.201 1.407 1.615 1.823 2.040 
60 1.250 1.497 1.753 2.012 2.270 2.540 
66 1.525 1.825 2.138 2.453 2.767 3.095 
72 1.826 2.187 2.560 2.937 3.313 3.710 

มุมแอ่ง 350 
24 0.278 0.309 0.341 0.374 0.406 0.441 
30 0.456 0.506 0.558 0.610 0.663 0.718 
36 0.676 0.750 0.827 0.904 0.981 1.062 
42 0.940 1.043 1.148 1.255 1.361 1.473 
48 1.249 1.383 1.523 1.664 1.804 1.952 
54 1.600 1.771 1.950 2.130 2.309 2.498 
60 1.992 2.208 2.430 2.653 2.876 3.111 
66 2.430 2.692 2.962 3.234 3.506 3.791 
72 2.922 3.225 3.547 3.872 4.197 4.538 

มุมแอ่ง 450 
24 0.327 0.355 0.383 0.412 0.440 0.470 
30 0.536 0.580 0.625 0.671 0.716 0.764 
36 0.795 0.860 0.926 0.993 1.060 1.131 
42 1.106 1.194 1.286 1.379 1.471 1.568 
48 1.467 1.584 1.705 1.777 1.848 2.076 
54 1.877 2.028 2.182 2.338 2.493 2.656 
60 2.340 2.527 2.718 2.911 3.104 3.307 
66 2.855 3.080 3.314 3.549 3.783 4.030 
72 3.420 3.689 3.967 4.248 4.528 4.873 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
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จากรูปที่ 6.8 จะได้พ้ืนที่หน้าตัดรวมเป็นตารางนิ้ว โดยใช้มาตรฐานระยะขอบว่างของอเมริกา    
(C = 0.055B + 0.9 นิ้ว) ดังนี้ 
 

2

sin

)025.12595.0(cos125.01855.0

2

2sin

180

)025.12595.0()(sin025.12595.0(cos25.0371.0(







 






 








BB

BBBAt

        (6.2) 

 
โดยตารางที่ 6.3 แสดงค่าพ้ืนที่หน้าตัดที่ค านวณได้หน่วยเป็นตารางฟุต ส าหรับความกว้างสายพาน

ขนาดต่าง ๆ มุมกองขณะเคลื่อนที่ และมุมแอ่งของลูกกลิ้งเท่ากัน 3 ลูก การแปลงหน่วยเป็นตันต่อชั่วโมงได้ 
โดยคูณพ้ืนที่ (ตารางฟุต) ด้วย ความเร็วสายพาน (ฟุตต่อนาที) และความหนาแน่นวัสดุ (ปอนด์ต่อตาราง
ฟุต) สามารถหาอัตราการขนถ่ายได้จากสมการต่อไปนี้ 

 

000,2

60
)(




vA
CapacityTHP

            (6.3) 

 
ตัวอย่างที่ 6.2 จงค านวณหามุมกองขณะเคลื่อนที่ของสายพานล าเลียง ที่มีมุมกองขณะยังไม่เคลื่อนที่ 
เท่ากับ 50 องศา และมุมแอ่งของลูกกลิ้ง เท่ากับ 20 องศา 
วิธีท า   จากการหาค่ามุมกองขณะเคลื่อนที่  คือ )181.0(11.1 o bda   

เมื่อ    d = มุมกองพ้ืนขณะอยู่กับที่ = 50 
        b = มุมแอ่งของลูกกลิ้ง = 20 
จะได้ว่า  )18)201.0(()5011.1( oa  = 55.5 – 20 = 35.5  
ดังนั้น ค่ามุมกองขณะเคลื่อนที่  คือ 35.5 องศา           ตอบ 

 
ตัวอย่างที่ 6.3 จงค านวณหาพ้ืนที่หน้าตัดของกองวัสดุบนสายพานล าเลียง ที่มีความกว้างสายพาน เท่ากับ 
72 นิ้ว พ้ืนที่ส่วนบน เท่ากับ 0.25 ตารางฟุต พ้ืนที่สี่เหลี่ยมคางหมู เท่ากับ 0.15 ตารางฟุต มุมกองขณะ
เคลื่อนที่ เท่ากับ 50 องศา และมุมแอ่งของลูกกลิ้ง เท่ากับ 20 องศา 
วิธีท า   จากการหาค่าพ้ืนที่หน้าตัดของกองวัสดุบนสายพานล าเลียง คือ Atotal = Ab + As  

เมื่อ    Ab = พ้ืนที่ส่วนบน = 0.25 
As = พ้ืนที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 0.15 

จะได้ว่า  Atotal = Ab + As = 0.25 + 0.15 = 0.40 
ดังนั้น พ้ืนที่หน้าตัดของกองวัสดุบนสายพานล าเลียง คือ 0.4 ตารางฟุต        ตอบ 

 
ตัวอย่างที่ 6.4 จงค านวณหาอัตราการขนถ่ายวัสดุบนสายพานล าเลียง ที่มีพ้ืนที่สายพานเท่ากับ 30 ตาราง
ฟุต ความเร็วสายพานเท่ากับ 10 ฟุตต่อนาที และวัสดุมีความหนาแน่นเท่ากับ 2 ปอนต์ต่อตารางฟุต 

วิธีท า   จากการหาค่าอัตราการขนถ่าย คือ 
000,2

60
)(




vA
CapacityTHP

  

เมื่อ    A = พ้ืนทีส่ายพาน = 30 ตารางฟุต 
v = ความเร็วสายพาน = 10 ฟุตต่อนาที 
  = ความหนาแน่นของวัสดุ = 2 ปอนต์ต่อตารางฟุต 
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จะได้ว่า  
000,2

000,36

000,2

6010230
)( 


CapacityTHP = 18 ปอนดต์่อชั่วโมง 

ดังนั้น อัตราการขนถ่าย คือ 18 ปอนดต์่อชั่วโมง           ตอบ 

 

6.5 การก าหนดแรงดึงและก าลังม้าของสายพานล าเลียง 
มหาวิทยาลัยและบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกได้พัฒนาสมการส าหรับการค านวณแรงดึงสายพาน โดย

ก าหนดเป็นฟังก์ชั่นของน้ าหนักบรรทุก ความเร็ว และความยาว บางสมการได้ใช้เป็นมาตรฐานแล้วได้แก่ 
DIN#22101 ของเยอรมัน และ CEMA ของอเมริกาซึ่งต่างก็มีข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวและการเลือกใช้จะขึ้นอยู่
กับความต้องการของท้องถิ่นนั้นหรือการระบุมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม สมการทั้งหมดต้องรวมแฟคเตอร์
ความเสียดทานส าหรับหมุนลูกกลิ้งและการแอ่นตัวของสายพานต่อน้ าหนักบรรทุกประกอบด้วยก าลัง 4 
อย่างรวมกันคือ 

1. ก าลังที่ใช้ขับสายพานเปล่าให้เคลื่อนที่ โดยเอาชนะความเสียดทานขณะไม่มีภาระ 
2. ก าลังที่ใช้ขับสายพานขณะบรรทุกให้เคลื่อนท่ีโดยเอาชนะความเสียดทานขณะบรรทุก 
3. ก าลังขณะเพ่ิม หรือลดน้ าหนักบรรทุก 
4. ความเสียดทานจากอุปกรณ์สนับสนุน เช่น แผ่นกั้น (Skirts) คราด (Scrapers) Trippers เป็น

ต้น 
 

6.5.1 สมการก าลังของ CEMA 
สมการก าลังของ CEMA มีดังนี ้

 

  
000,33

)015.0(
S

HWLWKWWKKKLHPBelt mmybbyxt          (6.4) 

 
เมื่อ Belt HP    = ก าลังม้าของสายพาน (ก าลังม้า CEMA) 
               L     = ความยาว (ฟุต) 

       H    = ระยะยกของสายพาน (ฟุต) 
       Wb  = น้ าหนักของสายพาน (ปอนด์ต่อความยาวสายพาน 1 ฟุต) 
       Wm = น้ าหนักของวัสดุขนถ่าย (ปอนด์ต่อความยาวสายพาน 1 ฟุต) 
       S    = ความเร็วสายพาน (ฟุตต่อนาที) 
       Kt   = แฟคเตอร์อุณหภูมิ (ไม่มีหน่วย) 
        Kx  = แฟคเตอร์ความต้านทานการหมุนลูกกลิ้ง 
        Ky  = แฟคเตอร์ความต้านทานการเคลื่อนที่ของสายพานและวัสดุ (ไม่มีหน่วย) 

 
CEMA ได้จัดท าแผนภูมิและตารางค่าแฟคเตอร์ Kt, Kx และ Ky ไว้ในหนังสือ "Belt Conveyors 

for Bulk Materials" 
สมการก าลังม้าของสายพาน (Belt Horse Power) ตามมาตรฐาน DIN 22101 คือ  

 

270
)6.3(

270

HQ
QVG

CfL
HPBelt t

tm            (6.5) 
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เมื่อ  Belt HP    = ก าลังม้าของสายพาน (ก าลังม้าเมตริก (PS)) 
    C        = แฟคเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับความยาวสายพาน 
    f         = ค่าความเสียดทานลูกกลิ้ง 
    L        = ความยาวสายพาน (เมตร) 
    Gm       = น้ าหนักสายพานท้ังหมด บวก น้ าหนักลูกกลิ้งทั้งหมด 
                (กิโลกรัมต่อสายพาน 1 เมตร) 
    V       = ความเร็วสายพาน (เมตรต่อวินาที) 
    Qt      = ปริมาณขนถ่าย (ตันต่อชั่วโมง) 
    H       = ระยะยกของสายพาน (เมตร) 
 

โดย 
L

LL
C 0
  สมการของ DIN จะคล้ายกับสมการของ Goodyear ดังนี้ 
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   (หน่วยเมตริก)       (6.5-a) 
หรือ 
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   (หน่วยอังกฤษ)      (6.5-b) 
 
เมื่อ L0 เป็นค่าแฟคเตอร์ความยาวเทียบเท่าหน่วยฟุต  ซึ่งได้รวมความเสียดทานคงที่ของล้อ

สายพานไว้ด้วยแล้ว 
เนื่องจากไม่สามารถน าตารางและกราฟ ส าหรับค่าแฟคเตอร์ความเสียดทานต่าง ๆ  ที่ใช้ในการแก้

สมการ ก าลังของ CEMA และ DIN น ามาบรรจุไว้ในที่นี้ได้ แต่จะพิจารณาการหาก าลังม้าสายพานและแรง
ดึ งส ายพ าน  โดย ใช้ วิ ธี ขอ ง  Goodyear Handbook of Conveyor and Elevator Belting) ซึ่ ง ใช้
ตารางข้อมูล น้อยกว่ามาก ผู้ผลิตสายพานล าเลียงจ านวนมากจะใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้สมการแรงดึงและ
สมการก าลังขับเพ่ือลด ความยุ่งยากในการค านวณ ส าหรับวิศวกรสนามจ าเป็นต้องมีการค านวณหาแรงดึง
สายพานอย่างคร่าว ๆ ดังนั้น Goodyear จึงได้หาความสัมพันธ์ของแรงดึงตามความยาวของสายพานขึ้น 
โดยใช้สมการของ Goodyear ดังนี้ 

 

sAccessorie
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 และ 
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เมื่อ TE     = แรงดึงใช้งานหรือแรงดึงสายพานที่ล้อสายพานขับ (ปอนด์) 

C      = แฟคเตอร์ความเสียดทาน (ดูตารางที่ 6.4) 
L      = ความยาวสายพานล าเลียง (ฟุต)  

(คิดความยาวระหว่าง จุดศูนย์กลางของล้อสายพาน) 
L0     = ความยาวเทียบเท่า (ฟุต) (ดูตารางที่ 6.4) 



218 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                                      สายพานล าเลยีง 
   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

Q     = แฟคเตอร์น้ าหนัก (ปอนด์ต่อระยะขนถ่าย 1 ฟุต) แสดงถึงน้ าหนักของส่วน 
ที่เคลื่อนที่ของสายพานล าเลียง (ดูตารางท่ี 6.5) 

T      = อัตราขนถ่าย (Short Tons ต่อชั่วโมง หรือ 2000 lb/hr) 
S      = ความเร็วสายพาน (ฟุตต่อนาที) 
H      = ระยะยกข้ึนของการล าเลียง (ฟุต) 

S

T

3

100 = น้ าหนักของวัสดุที่บรรทุกอยู่บนสายพาน (ปอนด์ต่อฟุต) 

 
ส าหรับหน่วยเมตริก  

T      มีหน่วยเป็น ตันต่อชั่วโมง 
Q     มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อเมตร 
H, L  มีหน่วยเป็น เมตร 
S      มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที 
TE     มีหน่วยเป็น กิโลกรัม 

ดังนั้นสมการของ Goodyear ส าหรับหน่วยเมตริก จึงกลายเป็นสมการดังนี้ 
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)(( 0            (6.8) 

 และ 
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75

                   (6.9) 

 
ตารางที ่6.4 แฟคเตอร์ความเสียดทาน (C) และแฟคเตอร์ความยาว (L0) ส าหรับสูตรหาแรงดึง 

ประเภทของการขนถ่าย 
แฟคเตอร์ 

ความเสียดทาน (C)* 
แฟคเตอร์ความยาว (L0) 

(ฟุต)* 
ส าหรับการขนถ่ายที่มี โครงสร้างถาวร หรือจัดแนว
โครงสร้างดี และการบ ารุงรักษาตามปกติ 0.022 200 

ส าหรับโครงสร้างแบบชั่วคราว เคลื่อนย้ายได้ หรือจัด
แนวโครงสร้างไม่ดี รวมถึงการล าเลียงในสภาพอากาศ
เย็นจัด ไม่ว่าจะหยุด และ Start บ่อย ๆ หรือใช้งานเป็น
เวลานาน ๆ ที่อุณหภูมิ - 400 F หรือต่ ากว่า 

0.03 150 

ส าหรับการขนถ่ายที่ ต้องการรั้งสายพานในขณะที่
รับภาระอยู่ 0.012 475 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
หมายเหตุ * ค่าแฟคเตอร์ C และ L0 มีการทดลองจนได้ค่าเป็นที่น่าพอใจส าหรับการค านวณหาแรงดึงใน
สายพานและก าลังม้า อย่างไรก็ตาม ถ้าการขนถ่ายระยะทางไกล ๆ และอยู่ในระดับที่ได้ส่วนกัน รับน้ าหนัก
บรรทุกเต็มที่ได้ก็ต่อ เมื่อ ก าลังที่ต้องการใช้มาก และได้ชดเชยค่าความเสียดทานขณะเริ่มต้นได้แล้ว ซึ่ง
แนะน าให้ผู้ผลิตสายพานให้ค าปรึกษาส าหรับวิศวกรในการเลือกค่าแฟคเตอร์เหล่านี้ 
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6.5.2 ค่าพารามิเตอร์ส าหรับแฟคเตอร์น้ าหนักและน้ าหนักสายพาน 
จากตารางที่ 6.5 แสดงค่าเฉลี่ยของน้ าหนักสายพาน (Bw) และแฟคเตอร์น้ าหนัก (Q) ส าหรับความ

กว้างสาย พานแบบชั้น (Ply - type) ขนาดต่าง ๆ ดังนั้นค่าเหล่านี้จึงไม่ควรน าไปใช้กับสายพานแบบลวด
เหล็ก (Steel  Cable) เนื่องจากทั้งค่า Bw และ Q โดยทั่วไปจะสูงกว่ามาก การค านวณหาค่า Q ที่ถูกต้อง
จะต้องได้รับการ พิจารณาก่อนเสมอในทุก ๆ กรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีต่อไปนี้ 

1. ระดับของอุปกรณ์ขนถ่าย ที่ซึ่งท าให้แรงดึงสายพานและก าลังม้าที่เกิดขึ้นในช่วงแรกเนื่องจาก
ความเสียดทาน 

2. ความกว้างสายพาน ที่ท าให้ค่าประมาณของ Q และ Bw เปลี่ยนแปลงไปจากค่าท่ีแท้จริงมาก 
3. ในกรณีที่น้ าหนักจริงของสายพานที่เลือกใช้แตกต่างจากน้ าหนักเฉลี่ยข้างต้นเกินกว่า  20% ให้

เปลี่ยนค่า Q และค านวณค่าแรงดึงสายพานใหม่ 
4. อุปกรณ์ขนถ่ายที่ใช้สายพานลวดเหล็ก (Steel Cable)   
 
ค่า Q สามารถค านวณค่าส าหรับใช้กับสายพานและลูกกลิ้ง ได้ดังนี้ 
 

2

2

1

12
l

W

l

W
BQ w           (6.10) 

 
เมื่อ  Q         = แฟคเตอร์น้ าหนัก (ปอนด์ต่อฟุต) 

Bw        = น้ าหนักสายพาน (ปอนด์ต่อฟุต) 
W1, W2  = น้ าหนักของชิ้นส่วนที่หมุนของลูกกลิ้งล าเลียง และลูกกลิ้งด้านกลับแต่ละชุด 

    (ปอนด์) 
l1, l2     = ระยะห่างของลูกกลิ้งล าเลียงและลูกกลิ้งด้านกลับแต่ละชุด (ฟุต) 

 
ตัวอย่างที่ 6.5 การขนถ่ายวัสดุบนสายพานล าเลียงเป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดเพ่ือส่งไปบรรจุลงกระสอบเพ่ือ
จ าหน่ายจงค านวณหาแรงม้าของสายพานแบบ CEMA เพ่ือใช้ในการขนถ่ายปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด โดยความยาว
สายพานเท่ากับ 30 ฟุต ระยะยกของสายพานเท่ากับ 5 ฟุต น้ าหนักของสายพานเท่ากับ 1 ปอนด์ต่อความ
ยาวสายพาน 1 ฟุต น้ าหนักของปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดที่ขนถ่ายเท่ากับ 3 ปอนด์ต่อความยาวสายพาน 1 ฟุต 
ความเร็วสายพานเท่ากับ 30 ฟุตต่อนาที แฟคเตอร์อุณหภูมิเท่ากับ 0.5 แฟคเตอร์ความต้านทานการหมุน
ลูกกลิ้งเท่ากับ 0.75 และแฟคเตอร์ความต้านทานการเคลื่อนที่ของสายพานและวัสดุเท่ากับ 1.0 
วิธีท า   จากการค านวณหาแรงม้าของสายพานแบบ CEMA คือ 

  
000,33

)015.0(
S

HWLWKWWKKKLHPBelt mmybbyxt   

เมื่อ    L     = ความยาว = 30 ฟุต 
H    = ระยะยกของสายพาน =5 ฟุต 
Wb  = น้ าหนักของสายพาน = 1 ปอนด์ต่อความยาวสายพาน 1 ฟุต 
Wm = น้ าหนักของวัสดุขนถ่าย = 3 ปอนด์ต่อความยาวสายพาน 1 ฟุต 
S    = ความเร็วสายพาน = 30 ฟุตต่อนาท ี
Kt   = แฟคเตอร์อุณหภูมิ = 0.5 
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Kx  = แฟคเตอร์ความต้านทานการหมุนลูกกลิ้ง = 0.75 
        Ky  = แฟคเตอร์ความต้านทานการเคลื่อนที่ของสายพานและวัสดุ = 1.0 
จะได้ว่า   
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)35()3300.1())1015.0()10.1(75.0(5.030 HPBelt  
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000,33

30
95.145  

000,33

5.378,4
 = 0.132 แรงม้า 

ดังนั้น แรงม้าของสายพานแบบ CEMA คือ 0.132 แรงม้า          ตอบ 

 
ตัวอย่างที่ 6.6 การขนถ่ายวัสดุบนสายพานล าเลียงเป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดเพ่ือส่งไปบรรจุลงกระสอบเพ่ือ
จ าหน่าย จงค านวณหาแรงม้าของสายพานตามมาตรฐาน DIN 22101 แบบอังกฤษ เพ่ือใช้ในการขนถ่าย
ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด โดยความยาวสายพานเท่ากับ 30 ฟุต ระยะยกของสายพานเท่ากับ 5 ฟุต ค่าความเสียด
ทานลูกกลิ้งเท่ากับ 0.2 ความเร็วสายพานเท่ากับ 2 ฟุตต่อวินาที น้ าหนักสายพานทั้งหมดบวกน้ าหนัก
ลูกกลิ้งทั้งหมดเท่ากับ 200 ปอนด์ต่อสายพาน 1 เมตร แฟคเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับความยาวสายพานเท่ากับ 0.5 
และปริมาณขนถ่ายเท่ากับ 10 ตันต่อชั่วโมง 
วิธีท า   จากการค านวณหาแรงม้าของสายพานแบบ DIN 22101 แบบอังกฤษ คือ 
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เมื่อ        C        = แฟคเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับความยาวสายพาน = 0.5 
    f         = ค่าความเสียดทานลูกกลิ้ง = 0.2 
    L        = ความยาวสายพาน = 30 ฟุต 
    Gm       = น้ าหนักสายพานท้ังหมดบวกน้ าหนักลูกกลิ้งทั้งหมด = 200 กิโลกรัมต่อ 

     สายพาน 1 เมตร 
    V       = ความเร็วสายพาน = 2 ฟุตต่ฮวินาที 
    Qt      = ปริมาณขนถ่าย = 10 ตันต่อชั่วโมง 
    H       = ระยะยกของสายพาน = 5 ฟุต 

จะได้ว่า   
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990

40

990

322,6
  

กรณกี าลังม้าสูงสุด 

HP 
990

40

990

322,6
  

990

362,6
 = 6.385 แรงม้า 

 
กรณีก าลังม้าต่ าสุด 

HP 
990

40

990

322,6
  

990

282,5
 = 5.335 แรงม้า 

 
ดังนั้น สายพานแบบ DIN 22101 คือ  

กรณีก าลังม้าสูงสุด 6.385 แรงม้า 
กรณีต่ าสุด 5.33 แรงม้า            ตอบ 

 
ตารางที่ 6.5 ค่าเฉลี่ยของค่า Bw และ Q ส าหรับสายพานแบบชั้น (Ply - type) หน่วยเป็นปอนด์ต่อฟุต 

ความกว้าง 
(นิ้ว) 

ขนถ่ายวัสดุน้ าหนักเบา 
ถึง 50 lb/cu.ft. 

ขนถ่ายวัสดุน้ าหนัก 
ปานกลาง 50 ถึง 100 

lb/cu.ft. 

ขนถ่ายวัสดุน้ าหนัก 
มากกว่า 100 lb/cu.ft. 

Bw Q Bw Q Bw Q 
14 1 7 2 13 3 19 
16 2 8 3 14 4 21 
18 3 9 4 16 5 23 
20 4 10 5 18 6 25 
24 5 14 6 21 7 29 
30 6 19 7 28 8 38 
36 7 26 9 38 11 52 
42 9 33 11 50 14 66 
48 12 40 15 60 18 82 
54 14 50 18 71 22 97 
60 17 62 21 85 27 115 
66 20 75 24 103 32 135 
72 22 88 28 121 36 155 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
หมายเหตุ Bw  = น้ าหนักสายพาน 

Q    = แฟคเตอร์น้ าหนักของชิ้นส่วนเคลื่อนที่ 
 

ตัวอย่างที่ 6.7 จงค านวณหาแฟคเตอร์น้ าหนักส าหรับใช้กับสายพานและลูกกลิ้ง ซึ่งชนิดสายพานเป็นแบบ
ชั้น (Ply - type) มีขนาดหน้ากว้าง 20 นิ้ว น้ าหนักสายพานเท่ากับ 6  ปอนด์ต่อฟุต น้ าหนักของชิ้นส่วนที่



222 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                                      สายพานล าเลยีง 
   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

หมุนของลูกกลิ้งล าเลียงและลูกกลิ้งด้านกลับมีค่าเท่ากับ 3 และ 5 ปอนด์ ตามล าดับ และระยะห่างของ
ลูกกลิ้งล าเลียงและลูกกลิ้งด้านกลับแต่ละชุด 2 ฟุต เท่ากัน 
วิธีท า   จากการค านวณหาค่าแฟคเตอร์น้ าหนักส าหรับใช้กับสายพานและลูกกลิ้ง คือ 
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l

W

l

W
BQ w   

เมื่อ  Bw = น้ าหนักสายพาน = 6 ปอนด์ต่อฟุต 
W1 = น้ าหนักของชิ้นส่วนที่หมุนของลูกกลิ้งล าเลียง = 3 ปอนด ์
W2 = น้ าหนักของชิ้นส่วนที่หมุนของลูกกลิ้งด้านกลับ = 5 ปอนด ์
l1 = ระยะห่างของลูกกลิ้งล าเลียง = 2 ฟุต 
l2 = ระยะห่างของลูกกลิ้งด้านกลับ = 2 ฟุต 

จะได้ว่า  
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 =16 ปอนด์ต่อฟุต 

ดังนั้น แฟคเตอร์น้ าหนักส าหรับใช้กับสายพานและลูกกลิ้ง คือ  16 ปอนด์ต่อฟุต        ตอบ 
 
ตัวอย่างที่ 6.8 การขนถ่ายวัสดุบนสายพานล าเลียงเป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดเพ่ือส่งไปบรรจุลงกระสอบเพ่ือ
จ าหน่าย จงค านวณหาก าลังม้าของมอเตอร์ต้นก าลังของระบบขนถ่ายด้วยสายพานตามมาตรฐานของ 
Goodyear แบบอังกฤษ เพ่ือใช้ในการขนถ่ายปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ซึ่งเป็นการขนถ่ายที่มีโครงสร้างถาวรหรือจัด
แนวโครงสร้างดีและการบ ารุงรักษาตามปกติ ชนิดสายพานเป็นแบบชั้น (Ply - type) ขนาดหน้ากว้าง 20 
นิ้ว พ้ืนที่สายพานเท่ากับ 30 ตารางฟุต ความเร็วสายพานเท่ากับ 10 ฟุตต่อนาที วัสดุมีความหนาแน่น
เท่ากับ 2 ปอนต์ต่อตารางฟุต โดยอัตราเวลาในการขนถ่ายคือ 1 ชั่วโมงต่อลูกบาศก์ฟุต ความยาวสายพาน
คิดความยาวระหว่างจุดศูนย์กลางของล้อสายพานเท่ากับ 30 ฟุต ระยะยกขึ้นของการล าเลียงเท่ากับ 5 ฟุต 
ประสิทธิภาพการท างานของมอเตอร์ต้นก าลัง 80% และระบบสายพานล าเลียงไม่มีอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ 
วิธีท า   จากการค านวณหาแรงม้าของสายพานตามมาตรฐานของ Goodyear แบบอังกฤษ คือ 

sAccessorie
ST

HP E 



000,33

  

 และ  
S

TH

S

T
QLLCTE

3

100
)

3

100
)(( 0    

การขนถ่ายที่มีโครงสร้างถาวรหรือจัดแนวโครงสร้างดีและการบ ารุงรักษาตามปกติ  ชนิดสายพาน
เป็นแบบชั้น (Ply - type) ขนาดหน้ากว้าง 20 นิ้ว จะได้ว่า 

C      = แฟคเตอร์ความเสียดทาน = 0.022 
L      = ความยาวสายพานล าเลียง = 30 ฟุต 
L0     = ความยาวเทียบเท่า = 200 ฟุต 

T      = อัตราขนถ่าย (ปอนด์ต่อชั่วโมง) หาได้จาก 
000,2

60
)(




vA
CapacityTHP

  

เมื่อ    A = พ้ืนที่สายพาน = 30 ตารางฟุต 
v = ความเร็วสายพาน = 10 ฟุตต่อนาที 
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  = ความหนาแน่นของวัสดุ = 2 ปอนต์ต่อตารางฟุต 

จะได้ว่า 
000,2

000,36

000,2

6010230



T = 18 ปอนดต์่อชั่วโมง 

S      = ความเร็วสายพาน = 10 ฟุตต่อนาที 
H      = ระยะยกข้ึนของการล าเลียง = 5 ฟุต 
จากค่าอัตราการขนถ่ายเท่ากับ 18 ปอนด์ต่อชั่วโมง และตารางที่ 6.5 ชนิดสายพานเป็นแบบชั้น 

(Ply - type) ขนาดหน้ากว้าง 20 นิ้ว อัตราเวลาในการขนถ่ายคือ 1 ชั่วโมงต่อลูกบาศก์ฟุต พบว่าอัตราการ
ขนถ่ายวัสดุเท่ากับ 18 x 1 = 18 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต (lb/cu.ft) ซึ่งต่ ากว่า 50 ปอนด์ต่อชั่วโมง เป็นการ
ขนถ่ายวัสดุน้ าหนักเบา ที่หน้ากว้างสายพาน 20 นิ้ว จะได้ว่า  

Q         = แฟคเตอร์น้ าหนัก = 10 ปอนด์ต่อฟุต 
Bw        = น้ าหนักสายพาน = 4 ปอนด์ต่อฟุต 

จาก แรงดึงใช้งานหรือแรงดึงสายพานที่ล้อสายพานขับ คือ 
S

TH

S

T
QLLCTE

3

100
)

3

100
)(( 0   

จะได้ว่า  TE  
)103(

)518100(

)103(

)18100(|
10)20030(022.0















  

    
30

000,9

30

800,1|
1006.5 






   

      300601006.5   

      3007006.5   
TE 3002.354  ปอนด ์

จาก ก าลังม้าของสายพานตามมาตรฐานของ Goodyear คือ sAccessorie
ST

HP E 



000,33

 และ 

Accessories = 0 

จะได้ว่า  sAccessorie
ST

HP E 



000,33

 

กรณีก าลังม้าสูงสุด HP 0
000,33

10)3002.354(



  

000,33

542,6
 = 0.2 แรงม้า 

กรณีก าลังม้าต่ าสุด HP 0
000,33

10)3002.354(



  

000,33

542
 = 0.02 แรงม้า 

 
ดังนั้น ก าลังม้าสูงสุดของการขนถ่ายวัสดุ คือ 0.2 แรงม้า และก าลังม้าต่ าสุด คือ 0.02 แรงม้า การ

ออกแบบระบบต้นก าลังจ าเป็นต้องเลือกก าลังม้าสูงสุดของระบบสายพานล าเลียง และประสิทธิภาพการ
ท างานของมอเตอร์ต้นก าลัง 80% จะได้ว่า 
 

 ก าลังม้าของมอเตอร์ = 


HPBelt


8.0

2.0
 = 0.25 แรงม้า 

 
ดังนั้น จะต้องใช้มอเตอร์ต้นก าลังขนาด 0.25 แรงม้า หรือ ¼ แรงม้า         ตอบ 
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6.5.3 การใช้แรงดึง, แรงดึงด้านหย่อนและแฟคเตอร์การโอบ 
ส าหรับชุดขับใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องส่งถ่ายก าลัง (Transmission) อุปกรณ์ขนถ่ายหรืออุปกรณ์

ขนถ่ายแนวดิ่ง (Elevator) จะมีแรงดึงในสายพานบนล้อขับทั้ง 2 ด้านไม่เท่ากัน ด้านที่มีแรงดึงมากกว่า 
เรียกว่า  "แรงดึงด้านตึง" (Tight Side, T1)และด้านที่มีแรงดึงน้อยกว่า เรียกว่า "แรงดึงด้านหย่อน"  (Slack 
Side Tension, T2) ถ้าไม่มีแรงดึงด้านหย่อนเพ่ือป้องกันการลื่นไถลแล้วสายพานจะไม่สามารถ ถูกขับให้
เคลื่อนที่ได้ ความแตกต่างระหว่างแรงดึงด้านตึงกับแรงดึงด้านหย่อน จะเป็น "แรงดึงที่แท้จริง"  (Effective 
Tension, TE) ซึ่งเป็นแรงดึงที่ท าให้เกิดการท างานจริง ดังแสดงในรูปที่ 6.9 

 

 

 
รูปที่ 6.9 ตัวอย่างการจัดวางล้อขับแบบล้อเดียวและแบบสองล้อ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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การค านวณหาค่าแรงม้าสายพานได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นจึงสามารถจะหาค่าแรงดึงท่ีแท้จริงได้ดังนี้ 
 

v

HPBeltTotal
TE

000,33
         (6.11) 

 
นอกจากนี้ แรงดึงที่แท้จริง ยังอาจค านวณได้จาก ก าลังที่อ่านได้จาก Watt - meter ที่ติดตั้งไว้ใน

กรณี นี้จะต้องหักค่าความสูญเสียจากมอเตอร์และชุดขับออกจากค่าก าลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์  เหลือ
เฉพาะก าลัง ที่ใช้กับสายพาน แทนค่าที่ได้นี้ในสมการข้างต้นด้วยค่าความเร็ว (S) ที่เหมาะสมก็จะได้ค่าแรง
ดึงที่แท้จริงเช่น กัน ต้องระลึกไว้เสมอด้วยว่า ในกรณีสายพานลาดลงจะต้องรวมค่าความสูญเสียของ
มอเตอร์และชุดขับเข้ากับ ค่าก าลังที่ได้จากมอเตอร์เพื่อให้ได้ค่าก าลังม้าสายพาน 

โดยปกติแรงดึงสายพานด้านหย่อนจะได้จากชุดปรับความตึงสายพานแบบใช้น้ าหนักถ่วงหรือแบบ
สลัก เกลียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบใช้น้ าหนักถ่วงจะสามารถรักษาแรงดึงให้คงที่ได้โดยอัตโนมัติในทุก ๆ 
สภาวะของ การบรรทุก, สตาร์ท, พัก และอาจจะปรับแรงดึงต่ าสุดเพื่อให้สายพานสามารถเคลื่อนที่ได้ 

แรงดึงด้านหย่อนที่ใช้สามารถหาได้ด้วยการคูณแรงดึงที่แท้จริง (TE) ด้วยแฟคเตอร์การโอบ (Cw) 
ค่า Cw จะขึ้นอยู่กับส่วนโค้งของหน้าสัมผัสระหว่างสายพานกับล้อหรือล้อสายพาน ชนิดของชุดปรับความ
ตึงสายพานกับล้อขับแบบเปลือยหรือแบบหุ้ม ส าหรับชนิดของชุดขับสายพานที่แน่นอน อัตราส่วน T1/T2 
จะคงที่และถูกควบคุมด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างสายพานกับล้อและส่วนโค้งของหน้าสัมผัส
ในขณะนั้น 
 

w

wf

C

C
e

T

T 


1

2

1          (6.12) 

 
เมื่อ  e     = ลอกการิทึมฐานธรรมชาติ 

f       = สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 
q     = มุมโอบรอบล้อสายพาน หน่วยเป็นเรเดียน (10 = 0.0174 เรเดียน) 
Cw  = แฟคเตอร์การโอบ 

 
ตารางที่ 6.6 ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน (f) 

สภาพสายพาน ล้อสายพานแบบเปลือย ล้อสายพานแบบหุ้ม 
แห้ง 0.5 0.6 

เปียกเล็กน้อย 0.2 0.4 
เปียก 0.1 0.4 

เปียกและสกปรก 0.05 0.2 
ที่มา : ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 

จาก T1 - T2 = TE จะได้ว่า w
E

C
T

T
2  หรือแรงดึงหย่อน EwTCT 2  
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ตารางที่ 6.7 แสดงค่าแฟคเตอร์การโอบ (Cw) โดยใช้ค่า f ดังนี้ 
f = 0.25 ส าหรับล้อสายพานแบบเปลือย 
f = 0.35 ส าหรับล้อสายพานแบบหุ้ม 

 
ตารางที ่6.7 แฟคเตอร์การโอบ (Cw) 

ประเภทของ
การขับ 

มุมโอบ C0 

เครื่องปรับความตึงสายพาน 
แบบแรงโน้มถ่วง แบบสลักเกลียว 

ล้อสายพาน ล้อสายพาน 
เปลือย หุ้ม เปลือย หุ้ม 

ธรรมดา 1800 0.84 0.50 1.2 0.8 

Snubbed 
2000 
2700 
3400 

0.66 
0.62 
0.54 

0.38 
0.35 
0.30 

1.0 
0.9 
0.8 

0.7 
0.6 
0.6 

ร่วมกัน หรือ 
เรียงตามกัน 

3800 
4200 

0.23 
0.18 

0.11 
0.08 

0.5 
- 

0.3 
- 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 
เมื่อใช้ชุดปรับความตึงสายพานแบบสลักเกลียว แฟคเตอร์การโอบจะเพ่ิมขึ้นเสมอเพ่ือให้ได้แรงตึง

หย่อน T2 ที่เพียงพอหลังจากที่สายพานยืดออก ส าหรับชุดปรับความตึงสายพานแบบใช้แรงโน้มถ่วงจะ
ชดเชยค่าส าหรับการยืดของสายพานโดยอัตโนมัติ 

 
6.5.4 แรงดึงต่ าสุด, การตกท้องช้างของสายพาน และระยะห่างลูกกลิ้ง 
เพ่ือให้วัตถุหกหล่นน้อยที่สุด และเพ่ือป้องกันแรงดึงในสายพานมากเกินไปอันเกิดขึ้นจากวัสดุท า

ให้สายพาน แอ่นลง จึงต้องจ ากัดการตกท้องช้างของสายพานได้ไม่เกิน 3%ของระยะระหว่างลูกกลิ้งด้าน
ล าเลียงในกรณีที่ ต้องการให้ตกท้องช้างได้เกินกว่า 3%จะต้องรักษาแรงดึงต่ าสุด (T0) ในสายพานขณะ
บรรทุกไว้เสมอ สมการพ้ืนฐานส าหรับการตกท้องช้างของสายพาน คือ 
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1         (6.13) 

 
อย่างไรก็ตาม สมการง่าย ๆ และนิยมใช้กันมากกว่า (เม่ือ i = 0) 

 

T

Wl
Sag

8

2
1           (6.14) 

  
เมื่อ  Sag   = ระยะแอ่นตัว (ตกท้องช้าง) (ฟุต) 

W     = น้ าหนักของสายพานและวัสดุ (Wb + Wm) (lbs / ft) 
li      = ระยะห่างลูกกลิ้ง (ฟุต) 
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T      = แรงดึงสายพาน (ปอนด์) 
E      = โมดูลัสความยืดหยุ่นของสายพาน (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) 
I       = โมเมนต์แรงเฉื่อยของหน้าตัดสายพาน (นิ้ว4) 
 

ถ้าระยะตกท้องช้างอยู่ที่ 3% ดังนั้นจะได้ว่า 
 

)(2.40 mbi WWlT           (6.15) 
 
ระยะห่างของลูกกลิ้งที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับ 

- น้ าหนักของสายพานและน้ าหนักบรรทุก 
- การตกท้องช้างของสายพาน 
- ชนิดของลูกกลิ้ง 

 
แม้ว่าค่าระยะห่างลูกกลิ้งจะเปลี่ยนแปลงไปตามการแนะน าของแต่ละบริษัท ในตารางที่ 6.8 จะ

เป็นค่าที่ให้ความปลอดภัยได้ 
 
ตารางที่ 6.8 ระยะห่างของลูกกลิ้งสายพานธรรมดา* 

B ความ
กว้าง

สายพาน 
(นิ้ว) 

ลูกกลิ้งสายพานแอ่งน้ าหนักของวัสดุขนถ่าย 
(ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต) ลูกกลิ้ง

ด้าน
กลับ 30 50 75 100 150 200 

14 5.5ft 5.0ft 5.0ft 5.0ft 4.5ft 4.5ft 10.0ft 
16 5.5ft 5.0ft 5.0ft 5.0ft 4.5ft 4.5ft 10.0ft 
18 5.5ft 5.0ft 5.0ft 5.0ft 4.5ft 4.5ft 10.0ft 
20 5.5ft 5.0ft 4.5ft 4.5ft 4.0ft 4.0ft 10.0ft 
24 5.0ft 4.5ft 4.5ft 4.0ft 4.0ft 4.0ft 10.0ft 
30 5.0ft 4.5ft 4.5ft 4.0ft 4.0ft 4.0ft 10.0ft 
36 5.0ft 4.5ft 4.0ft 4.0ft 3.5ft 3.5ft 10.0ft 
42 4.5ft 4.5ft 4.0ft 3.5ft 3.0ft 3.0ft 10.0ft 
48 4.5ft 4.0ft 4.0ft 3.5ft 3.0ft 3.0ft 10.0ft 
54 4.5ft 4.0ft 3.5ft 3.5ft 3.0ft 3.0ft 10.0ft 
60 4.0ft 4.0ft 3.5ft 3.0ft 3.0ft 3.0ft 10.0ft 
66 4.0ft 4.0ft 3.5ft 3.0ft 3.0ft 2.5ft 8.0ft 
72 4.0ft 3.5ft 3.5ft 3.0ft 2.5ft 2.5ft 8.0ft 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
หมายเหตุ * ระยะห่างอาจถูกจ ากัดโดยอัตราการรับน้ าหนักของลูกกลิ้ง 
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6.5.5 แรงในการเร่งและแรงในการเบรค 
ในบางครั้ง แรงในการเร่ง หรือแรงในการชะลอจะมีผลกระทบต่อปริมาณการใช้น้ าหนักถ่วง เมื่อ

แรงดัง กล่าวผ่านไปยังชุดปรับความตึงสายพาน ชุดน้ าหนักถ่วงต้องมีน้ าหนักมากพอที่จะรั้งชุดปรับความตึง
สายพาน ไว้ได้ หรือต้องมีการก าจัดแรง โดยการลดอัตราเร่ง หรือค่อย ๆ เพ่ิมแรงเบรค ไม่เช่นนั้นแล้ว ชุด
น้ าหนักถ่วงจะ กระดกขึ้น และความหย่อนยานในขณะปรับความตึงปกติจะเพ่ิมขึ้นในบางจุดที่แรงดึงต่ า
กว่าภายในระบบ ตารางที่ 6.9 แสดงถึงรูปแบบการจัดสายพานล าเลียง และชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ที่อาจ
เกิดข้ึน เมื่อแรงใน การเร่ง หรือแรงในการเบรคถึงค่าวิกฤต และไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ 
 
ตารางที ่6.9 ผลกระทบของอัตราเร่งหรือเบรกต่อชุดปรับความตึงสายพานแบบน้ าหนักถ่วง 

รูปแบบการขนถ่าย 
ต าแหน่งที่ติดตั้งชุด

ปรับความตึงสายพาน 
ผลกระทบจากการเร่ง ผลกระทบจากการเบรค 

แนวราบ , ขับที่ด้าน
หัว 

หลังชุดขับ ไม่มี มีแนวโน้มที่ชุดน้ าหนัก 
ถ่วงจะกระดก; ส่วนใหญ่
แล้วการเบรคจะไม่มาก
พอที่จะก่อ ให้เกิดปัญหา 

แน วชั น ขึ้ น , ขั บ ที่
ด้านหัว 

หลังชุดขับหรือด้านท้าย เล็กน้อยหรือไม่มี เล็กน้อยหรือไม่มี 

แนวลาดลง, ขับด้าน
ท้าย 

ที่ด้านหัวหรือใกล้เคียง มีแนวโน้มที่ชุดน้ าหนัก
ถ่ ว งจะกระดกถ้ ามุ ม
เอียงน้อย 

ไม่มี 

ลาดลงสู่ แนวราบ , 
ขับที่ด้านท้าย 

ที่ด้านหัวหรือใกล้เคียง วิกฤต : ชุดน้ าหนักถ่วง
จะกระดกและความ
หย่อนจะอยู่ที่ส่วนล่าง
สุดของมุมเอียงขึ้น * 

ไม่มี 

ผสมระหว่างแนวชัน
ขึ้นและลาดลง, ขับที่
ด้านหัว 

หลังด้านหัวหรือจุดล่าง
ในด้านกลับ 

เล็กน้อยหรือไม่มี วิกฤต  เมื่ อห ยุ ดขณ ะ
บรรทุกลาดลง ; ชุดหนัก
ถ่วงจะกระดกและความ
หย่อนจะไม่อยู่ที่ส่วนล่าง 
สุดของแนวลาดลง * 

ผสมระหว่างแนวชัน
ขึ้นและลาดลง, ขับ
ด้านท้าย 

หลังด้านหัวหรือจุดล่าง
ในด้านกลับ 

วิกฤต ชุดน้ าหนักถ่วงจะ 
กระดกและความหย่อน
จะไม่อยู่ที่ ส่ วนล่างสุด
ของแนวลาดลง 

  

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
หมายเหตุ * ปัญหาเหล่านี้ แก้ไขได้ โดยใช้ชุดน้ าหนักถ่วงเดี่ยวที่หนัก ๆ , โดยใช้ชุดน้ าหนักถ่วงคู่, ชุดเบรค 
อยู่ที่ปลาย  ด้านท้าย หรือใช้ขับทั้งที่ด้านหัวและด้านท้าย 
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ในบางกรณี ปัญหาของการเร่ง สามารถแก้ไขด้วยตัวเราเองได้ ตัวอย่างเช่น สายพานล าเลียงวัสดุ
ขึ้นทางชัน ล้อขับอยู่ที่ด้านหัวและชุดน้ าหนักถ่วงอยู่หลังล้อขับ ถ้ามีน้ าหนักถ่วงหรือระยะเลื่อนของน้ าหนัก
ถ่วงไม่เพียงพอ สายพานจะลื่นไถลไปบนล้อขับในระหว่างการสตาร์ทเนื่องจากไม่มีแรงดึงด้านหย่อน การ
แก้ไขปัญหาการลื่นไถลในลักษณะนี้ด้วยตัวเองท าได้โดยเร่งความเร็วสายพานในอัตราที่ต่ าลงหากมีน้ าหนัก
ถ่วงเพียงพอ แต่ถ้าไม่ได้เผื่อระยะเลื่อนของชุดน้ าหนักถ่วงไว้ ระหว่างการเร่งและการเบรกก็จะมีระยะเลื่อน
ไม่เพียงพอ การหาค่าของแรงในการเร่ง หรือแรงในการหน่วง มีความส าคัญต่อสายพานล าเลียงแบบโค้งขึ้น
ในแนวตั้ง (Concave Vertical Curves) รัศมีของโค้งจะขึ้นอยู่กับแรงดึงสูงสุดที่เกิดขึ้นในโค้ง แรงดึงยิ่ง
มากโค้งจะยิ่งยาว ถ้าแรงดึงในขณะเร่งสูงส่วนโค้งจะสั้นเกินไปเป็นผลให้สายพานจะลอยขึ้นมาจากลูกกลิ้ง
ในระหว่างการสตาร์ท เมื่อติดตั้งสายพานแนวโค้งขึ้นเสร็จแล้วการแก้ไขอีกทางหนึ่งก็คือจ ากัดอัตราในการ
เร่งเพื่อป้องกันแรงดึงไม่ให้มากเกินไปและป้องกันสายพานลอยขึ้นในโค้ง 

 

6.6 โครงสร้างของสายพานล าเลียง 
ในขณะที่สายพานล าเลียงประกอบไปด้วยส่วนส าคัญหลาย ๆ ส่วน  แต่ไม่มีส่วนใดมีความส าคัญ

ทาง เศรษฐศาสตร์มากเท่ากับตัวสายพานเอง โดยทั่ว ๆ ไป สายพานจะเป็นส่วนส าคัญส่วนแรกในการคิด
ราคาของชุด สายพานล าเลียง ดังนั้นจึงต้องเลือกโครงสร้างของสายพานอย่างรอบคอบ สายพานประกอบ
ไปด้วยส่วนประกอบมากมาย แต่ละส่วนมีความส าคัญต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ของสายพาน
ล าเลียงทั้งสิ้น 

 
6.6.1 แผ่นยางชั้นนอก (Covers) 
สารประกอบที่ใช้ท าแผ่นยางชั้นนอกของสายพานล าเลียงอาจประกอบด้วยยางธรรมชาติหรือยาง

สังเคราะห์หรือทั้งสองอย่างผสมกัน คุณภาพของแผ่นยางชั้นนอกควรจะประเมินจากคุณลักษณะทางด้าน
กายภาพ แต่ละระดับมากกว่าจะประเมินตามส่วนประกอบของยาง กว่า 40 ปีมาแล้วในอุตสาหกรรมยาง
ได้น าขอบเขตของความเค้นแรงดึงและการยืดตัวภายใต้ความเค้นมาใช้ในการแบ่งระดับคุณภาพของแผ่น
ยางชั้นนอก ซึ่งในขณะนั้นมีเพียงยางธรรมชาติเท่านั้นที่ถูกน ามาใช้งาน ดังนั้นค่าแรงดึงและการยืดตั วของ
ยางธรรมชาติจึงเป็นเกณฑ์ของการวัดคุณภาพของแผ่นยางชั้นนอก 

ในปัจจุบัน มีการน ายางธรรมชาติและยางสังเคราะห์หลายชนิดมาใช้ท าสายพาน ซึ่งแต่ละชนิดก็จะ
มีคุณลักษณะเฉพาะตัว เมื่อน ามาใช้งานอย่างเหมาะสมจะเป็นการขนถ่ายที่มีค่าโสหุ้ยต่อหน่วยต่ าที่สุด  
ภายใต้สภาพการใช้งานที่ระบุไว้ จุดประสงค์แรกของแผ่นยางชั้นนอก คือ ป้องกันความเสียหายต่อโครง
สายพาน (Belt Carcass) เนื่องจากวัสดุที่ท าการขนถ่าย ดังนั้นแผ่นยางชั้นนอกด้านบนจะหนากว่าด้านล่าง
เนื่องจากด้านบนหรือด้านล าเลียง (Carrying Side) จะเป็นจุดศูนย์รวมของการสึกหรอ ในขณะเดียวกัน ได้
มีการก าหนดแฟคเตอร์คุณภาพของแผ่นยางชั้นนอกแบบยางธรรมชาติขึ้นค่าต่าง  ๆ ถูกก าหนดขึ้นใช้กับ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของสายพานล าเลียงเมื่อ 40 ปีมาแล้วค่าเหล่านั้น ได้แก่ อายุความสามารถในการโค้งงอ (A 
Measure of The Flex Life) ของสายพานเพราะสายพานที่ใช้ท าจากยางธรรมชาติและผ้าฝ้ายล้วน 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้เริ่มมีการน ายางสังเคราะห์ และส่วนผสมระหว่างใยสังเคราะห์และใยฝ้าย มาใช้
กับโครงสายพาน (Carcass Fabrics) ค่าต่าง ๆ ที่เคยใช้ก าหนดจึงหมดความส าคัญไป ค่าเหล่านั้นไม่  ได้
หมายถึง สภาพการวัดความสามารถในการโค้งงอจริงของส่วนผสมของยางและผ้า 
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6.6.2 โครงสายพาน (Belt Carcass) 
จุดประสงค์แรกของโครงสายพาน คือ ส่งผ่านแรงดึงตามความจ าเป็นไปขับเคลื่อนสายพานและลด

แรงกระแทกของวัสดุ เมื่อวัสดุถูกปล่อยลงบนสายพาน โดยปกติโครงของสายพานจะประกอบด้วยชั้นของ
ผ้า (Plies or Layers of Fabric) เชื่อมติดเข้าด้วยกันโดยความเสียดทาน และ/หรือ เคลือบด้วยยาง 
อย่างไรก็ตามโครงสายพานอาจประกอบด้วย ผ้าใบสานกันชั้นเดียวหรือมีชั้นของเส้นด้าย (Cords) ชั้นของ
ผ้าใบทอมาตรฐาน เป็นการน ากลุ่มเส้นด้ายตามแนวยาว (Warp Cord) ใส่เข้ากับเส้นด้ายที่เป็นไส้ (Filler 
Cord) กลุ่มเส้นด้ายตามแนวยาวจะเป็นส่วนรองรับแรงดึงตามแนวยาว กลุ่มที่เป็นไส้จะเป็นส่วนที่ ขวางกัน
อยู่และใช้รับแรงกระแทกและเป็นตัวรักษาเสถียรภาพโดยทั่วไปของเนื้อผ้า 

โดยทั่วไป ผ้าหรือส่วนที่เป็นเส้นที่ใช้เป็นขดรับแรงดึงของสายพานล าเลียง จะได้แก่ ฝ้ายธรรมชาติ
แพร เทียมแบบเหนียว (Viscose Rayon), ไนลอน (โพลีอะไมด์) และไหมเทียม (โพลีเอสเตอร์) ส าหรับ
สายพานที่ ท าขึ้นเป็นพอเศษ บางครั้งจะใช้แร่ใยหิน (Asbestos), และใยแก้ว ชั้นของส่วนที่เป็นเส้น 
(Single Layer Cord) ท ามาจากเส้นด้ายที่กล่าวข้างต้นชนิดเดียวหรือหลาย ชนิด หรือเส้นลวดซึ่งท ามา
จากเส้นลวดเหล็กฟ่ันเป็นเกลียว ส าหรับผ้าทอเส้นด้ายตามแนวยาว (Warp) และไส้ (Filler) สามารถใช้เส้น
ใยผ้าทอชนิดเดียวกันได้หรือ เส้นด้ายตามแนวยาว ใช้เส้นใยผ้าทอชนิดหนึ่งและไส้ใช้อีกชนิดหนึ่งได้ หรือ
อาจจะใช้เส้นใยหลายชนิดผสมกัน 
 

6.6.3 เบรคเกอร์ (Breakers) 
Breakers ใช้ส าหรับเพ่ิมการยึดเกาะระหว่างแผ่นยางชั้นนอก (Cover) กับโครงสายพาน 

(Carcass) และยังเพ่ิมความต้านทานต่อการกระแทกและความต้านทานต่อการแฟบตัวของสายพาน 
Breakers ท ามาจาก วัสดุชนิดเดียวกับท่ีใช้ท าโครงสายพาน (Belt Carcass) 

Breakers ที่ใช้อยูโ่ดยทั่วไป มีอยู่ 2 ชนิด ซึ่งทั้ง 2 ชนิดใช้งานได้เหมือนกัน 
- Cord Breaker ประกอบด้วยเส้นผ้าเว้นช่องเปิด 
- Leno Breaker เป็นผ้าตาข่ายเปิดท าจากพรมน้ ามัน (Leno) ถักซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นด้าย

ยาวตามแนวยาวฟ่ันเกลียวหรือไขว้กันผ่านจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของปลายด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 
แล้วผูกให้อยู่ในต าแหน่งนี้ด้วยไส้ที่ซึ่งเกิดการไขว้กันจะเปิดเป็นกรุไว้ 

 
6.6.4 เกรดของสายพานและการใช้งาน 
1. สายพานเกรด 1 แผ่นยางชั้นนอกจะท าจากยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์  ส่วนผสมของยาง

ธรรมชาติ สังเคราะห์ หรือส่วนผสมของยางสังเคราะห์ สายพานแบบนี้จะมีความต้านทานของมีคมต้านทาน
ต่อการเซาะเป็นร่องของแผ่นยางชั้นนอก ส าหรับวัสดุที่เจาะจงและขนาดของวัสดุที่จะขนถ่าย สายพาน
เกรด 1 จะมีส่วนผสมของยางซึ่งเป็นผ้าพิเศษ เคลือบระหว่างชั้นเพ่ือท าให้มีความแข็งแรงใน การโค้งงอมาก
ที่สุด  

2. สายพานเกรด 2 แผ่นยางชั้นนอก (Covers) ท ามาจากยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ผสมกัน
ระหว่าง ยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ หรือผสมกันระหว่างยางสังเคราะห์ด้วยกัน ท าให้มีความต้านทาน
ต่อของมีคมได้ดีที่สุด แต่ความต้านทานการเซาะเป็นร่องสู้สายพานเกรด 1 ไม่ได้ สายพานเกรด 2 จะมี
ส่วนผสมของยางซึ่งเป็นผ้าแบบพิเศษเคลือบระหว่างชั้น เพ่ือให้ความแข็งแรงใน การโค้งงอในการใช้งาน
ตามปกติดีเยี่ยม เมื่อใช้ล้อสายพานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เหมาะสมและที่สภาพการท า งานโดยรวมน้อย
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กว่าสายพานเกรด 1 สายพานเกรด 2 เหมาะกับงานที่มีความต้านทานต่อการกระแทก ในสภาพที่แผ่นยาง
ชั้นนอกของเกรด 1 และเกรด 2 มีความหนาเท่ากัน หรือเมื่อเพ่ิมความหนาของแผ่นยางชั้นนอกของ
สายพานเกรด 2 เพ่ือให้ประหยัด กว่าใช้สายพานเกรด 1 

3. สายพานเกรด 3 ใช้กับงานเบา ๆ ซึ่งแผ่นยางชั้นนอกมีความต้านทานการสึกกร่อนพอประมาณ
และวัสดุที่ ท าการขนถ่ายมีคุณสมบัติการตัด (Cutting) ต่ าสายพานเกรด 3 ไม่มียางเคลือบระหว่างชั้น
สภาพการใช้งานจ า กัดไม่ต้องการความแข็งแรงในการโค้งงอสูงเหมือนเกรด 1 และ 2 

 
ตารางที่ 6.10 การเลือกใช้สายพานตามคุณภาพ 

เกรด 

ความ
ต้านทาน
การฉีก
ขาด 

ความ
ต้านทาน
การสึก
กร่อน 

ความต้านทาน
ต่อน้ ามัน 

การใช้งานโดยท่ัวไป 

เกรด 1 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ไม่แนะน าให้ใช้ แร่ขนาดใหญ่, วัสดุมีคม ใช้งานที่เต็มไปด้วย
ความล าบาก 

เกรด 2 ดี ดีเยี่ยม ไม่แนะน าให้ใช้ วัสดุคัดขนาด ความคมน้อย ใช้งานหนัก 
เกรด 3 เลว ดี จ ากัด วัสดุขนาดเล็ก ใช้งานเบาโดยทั่วไป 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 

6.6.5 โครงสร้างสายพาน (Conveyor Belt Construction) 
สายพานล าเลียงประกอบด้วยวัสดุหลายชนิด  เพ่ือให้เกิดความแข็งแรง ความยืดหยุ่นความ

ต้านทานต่อ การสึกกร่อน และสภาพแวดล้อม รูปที่ 6.10(ก) เป็นตัวอย่างหนึ่งของโครงสร้างสายพาน 
(Carcass) จะมีชั้นของผ้าหลายชั้น จะอยู่ระหว่างผ้าแต่ละชั้นเพื่อให้ความแข็งแรงในการโค้งงอเพ่ิมข้ึน แผ่น
ยางชั้น นอกจะหุ้มอยู่รอบ ๆ โครงสายพานเพ่ือป้องกันการสึกหรอและสภาพแวดล้อม เส้นลวดเหล็กจะ
แสดงให้เห็นในรูปที่ 6.10(ข) เส้นลวดจะไม่กระแทกกันรุนแรงเนื่องจากมีผ้าหุ้ม (Fabric Envelope) รอบ 
ๆ เส้นลวดท าให้ง่าย ต่อการซ่อมในงานจริงโครงสายพาน (Carcass) และแผ่นยางชั้นนอกจะใช้วัสดุหลาย 
ๆ ชนิดผสมกันเพ่ือการ ใช้โครงสร้างสายพานให้ใช้งานได้ถูกต้องและคุ้มค่าความปรึกษาผู้ผลิตสายพาน 

 

  
(ก) โครงสร้างสายพาน (ข) เส้นลวดในสายพาน 

รูปที่ 6.10 ภาพตัดของสายพานโครงผ้าและโครงเส้นลวด 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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ตารางที ่6.11 คุณสมบัติสารยืดหยุ่น 
ชื่อทางการค้า ประเภท ASTM ตัวอย่างคุณสมบัติ 
ยางธรรมชาติ 

 

Isoprene 
ธรรมชาติ NR 

มีความยืดหยุ่นสูงทนแรงดึงและต้านทานการฉีกขาด 
สึกหรอเร็ว ไม่ทนทาน และประสิทธิภาพการยืดหยุ่น
ตัวดีที่อุณหภูมิต่ าความต้านทานต่อการฉีกขาดดีกว่า 

Natsyn 
Isoprene 
สังเคราะห์ IR 

ยืดหยุ่นสูง ทนต่อแรงดึงและการฉีกขาดสูง ที่
อุณหภูมิต่ า 

Plioflex 
Styrene และ 
Butadiene 

SBR 
คุณสมบัติทางกลดีแต่ต่ ากว่ายางธรรมชาติเล็กน้อย 
ใช้ผสมเพื่อให้ทนต่อการสึกกร่อนถลอก แรงดึงดีขึ้น 

Butyl และ 
Chlorobutyl 

Isobutylene 
Isoprene 

และ Butyl , 
Chlorinated 

IIR 
CIIR 

แก๊สและไอ ซึมเข้าไปได้น้อย ลดแรงสั่นสะเทือนได้ดี
เยี่ยม ต้านทานการเก่าเนื่องจากดินฟ้าอากาศ ,โอโซน 

, ความร้อน และเคมี เป็นฉนวนอย่างดี 

Ethylene 
Propylene 
Terpolymer 

Ethylene, 
Propylene และ 

Non-Conjugated 
Diene 

EPDM 

ต้านทานต่อโอโซน , ออกซิเจน , และดินฟ้าอากาศดี
เยี่ยม ผิวหน้าคงทนเป็นฉนวน เสถียรภาพของสีดี 
เป็นฉนวนที่ดี และใช้งานที่อุณหภูมิต่ า ยืดหยุ่นสูง

และต้านทานความร้อนดี 

Chemigum 
Butadiene and 
Acrylonitrile 

NBR 
ต้านทานต่อสารละลาย ไขมัน และน้ ามัน และ 

Aromatic Hydrocarbons ได้ดีเยี่ยม เก่าเร็ว และ
ต้านทานการถลอกได้ดี 

Chloroprene Polychloroprene CR 
ต้านทานน้ ามันและสารเคมีได้ดี ต้านทานความร้อน

และเปลวไฟ ต้านทานการเกิด Oxidation ความร้อน 
และการถลอกได้ดี 

Hypalon 
Chlorosulfonyl 
Polyethylene 

CSM 

ต้านทานการเกิดโอโซน และการติดไฟได้ดี ด้วยความ
ต้านทานต่อดินฟ้าอากาศ ความร้อน และการถลอก
ได้ดีเยี่ยม ต้านทานต่อกรดและด่างหลายชนิดได้ดี 

ต้านทานมันและจารบี 

Urethane 

Polyester or 
Polyether 

Polyols and 
di-isocyanates 

 

ต้านทานการถลอกได้สูง ทนทานต่อการฉีกขาดและ
แรงดึง ยึดได้ด ีลดการระเทือนได้ดีเยี่ยมเนื่องจากมี

ช่วงการยืดหยุ่นและอ่อนตัวกว้าง ต้านทาน
สารละลายถึงน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันเชื้อเพลิง 

Fluoroelas- 
Tromers 

Fluoride and 
Herafluore- 
Propylene 

FPM 
ต้านทานความร้อนสูง ต้านทานต่อน้ ามันสารละลาย

น้ ามันเชื้อเพลิง และการสึกกร่อนจากสารเคมี 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
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ตารางที่ 6.11 แสดงการใช้สารยืดหยุ่นโดยทั่วไปบางชนิด (ยางหรือ ส่วนผสมของยาง) และตาราง
ที่ 6.11 แสดงวัสดุเสริมท าให้โครงสายพานแข็งแรง 

 
ตารางที่ 6.12 คุณสมบัติเส้นใยสายพาน 

คุณสมบัติ ฝ้าย 

แพร
เทียมเร
ยอน 

(เหนียว
มาก) 

ไนลอน 
(เหนียว
มาก) 

เหล็ก แก้ว 
โพลีเอ
สเตอร์ ใยหิน 

ความถ่วงจ าเพาะ 1.55 1.53 1.14 7.8 2.5 1.38 2.6 

แรงดึง (psi) 
59,000 

ถึง 
85,000 

59,000 
ถึง 

112,000 

88,000 
ถึง 

139,000 
330,000 9.6 9.5 2.2+ 

ความเหนียว , 
แห้ง* 

(กรัมต่อ denier) 

3.0 ถึง 
4.5* 

(1.3–2.0) 

3.0 ถึง
5.7 

6.0 ถึง 
9.5 

- 92 70 - 

ความเหนียว , 
เปียก  

(เปอร์เซนต์ของ
ความแห้ง) 

100 ถึง
130 

61 ถึง 
75 

84 ถึง90 100 2 ถึง 3 
10 ถึง 
13.7 

6 

ความยืดขณะเบรก 
(เปอร์เซ็นต์) 3 ถึง 7 9 ถึง26 16 ถึง28 1 ถึง2 

0.008 – 
0.01 

> 0.008 0.00002 

ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง

ของเส้นใย  
(มม.) 

0.018 – 
0.02 

0.01 – 
0.038 

> 0.008 
0.1 – 
0.5 

308,000 
106,000 

ถึง 
168,000 

เฉลี่ย 
72,000 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
หมายเหตุ *  ความเหนียว เป็นความแข็งแรงต่อหน่วยน้ าหนัก เทียบกับความแข็งแรงของโครงสร้างที่ตั้งชื่อ
ขึ้นใหม่ต่อ หน่วยของพ้ืนที่ภาพตัด คือ กรัมของความแข็งแรงต่อ denier ของน้ าหนักเมื่อ denier เป็น
น้ าหนักกรัมของ เส้นด้ายหรือเส้นใยยาว 9,000 เมตร ดังนั้น 2,200 denier ของแพรเทียมเรยอนจะหนัก 
2,200 กรัมต่อความ ยาว 9,000 เมตรความแข็งแรงหน่วยปอนด์ต่อตารางนิ้ว = ความเหนียว x 12,800 x 
ความถ่วงจ าเพาะ 
     *   หน่วยความเหนียวของเส้นด้ายจะต่ ากว่าความเหนียวของเส้นใย ส าหรับผ้าฝ้ายและใยหินแต่
ค่าที่หายไปนี้จะ น้อยส าหรับเส้นด้ายขนาดเล็ก เช่น แพรเทียมเรยอน และไนล่อน ดังนั้นความแข็งแรงของ
เส้นด้ายจะสูงขึ้นสัม พันธ์กัน ส าหรับแพรเทียมเรยอน และไนล่อนเส้นใยจะถูกท าให้เป็นเส้นด้าย  ซึ่งเป็น
การทอแบบต่อเนื่องเป็นสาย พานผ้าประกอบด้วยเส้นด้ายในแนวยาว และเส้นด้ายตามแนวขวาง ในรูป 
6.11 แสดงผ้าทอโดยทั่วไป 
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(A) PLAIN WEAVE (B) FILLING RIB WEAVE (C) WOVEN CORD 

 

 

 

(D) STRAIGHT WRAP WEAVE (E) SOLID WEAVE (F) LEND WEAVE 

รูปที่ 6.11 โครงสร้างผ้าทอชนิดต่าง ๆ 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 

 
1 . ผ้าทอแบบธรรมดา (Plain Weave) โครงสายพานผ้าส่วนใหญ่จะเป็นแบบธรรมดา กล่าวคือ 

เส้นด้ายในแนวยาวแต่ละเส้นจะทอสลับซึ่งกันและกัน โดยที่เส้นด้ายตามแนวยาวจะเป็นส่วนรับแรงดึงหรือ
ล าเลียงวัสดุ ผ้าในทิศทางนี้จะมีความแข็งแรงเป็นส าคัญ โดยใช้เส้นด้ายในแนวยาวต่อนิ้วมากกว่า ใหญ่กว่า 
หรือแข็งแรงกว่า 

2. ผ้าทอแบบทอเต็ม (Filling Rib Weave) การทอแบบนี้คล้ายกับแบบธรรมดา ยกเว้นมันจะมี
เส้นด้ายในแนวยาว 2 เส้นและเส้นด้ายตามแนวขวางมี 1 เส้น 

3 . ผ้าทอแบบเส้นด้ายถัก (Woven Cord) ส่วนประกอบหลัก คือ เส้นด้ายตามแนวยาวขนาดใหญ่
ยึดอยู่ในต าแหน่งที่มีช่องว่างกว้างเส้นด้ายตามขวาง ขนาดจะเล็กกว่ามาก ผ้าทอแบบนี้จะไม่มีลักษณะเป็น
คลื่นในเส้นด้าย ดังนั้นต้องควบคุมการขึงตึงโดยธรรมชาติ  ของเส้นใยที่ใช้ และจ านวนของการบิดใน
เส้นด้าย 

4 . ผ้าทอแบบเส้นด้ายในแนวยาวเป็นเส้นตรง (Straight Warp Weave) ผ้าทอแบบนี้ เส้นด้ายรับ
แรงดึงในแนวยาวจะเป็นเส้นตรงโดยไม่มีลักษณะเป็นคลื่น หรือเป็นเล็กน้อย เส้น ด้ายตามแนวขวางจะวาง
พาดข้างบนและล่างเส้นด้ายในแนวยาว และเส้นด้ายในแนวยาวและแนวขวางยึดกันได้ ด้วยเส้นด้ายส าหรับ
ยึด (Binder Yarns) 

5 . ผ้าทอแบบ Solid Weave ประกอบด้วย เส้นด้ายในแนวยาวและขวางหลายชั้น ยึดกันด้วย
เส้นด้ายส าหรับยึด(Binder Warp Yarns) 

6 . ผ้าทอแบบ Leno เป็นผ้าทอแบบตาข่ายเปิด โดยปกติใช้เป็นผ้า Breaker 
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อัตราความแข็งแรงขณะท างานของสายพานล าเลียงตามค าแนะน า คือ ประมาณ 1/6 ถึง 1/10 
ของ ความแข็งแรงขณะ Breakโดยขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าและผู้ผลิต การยึดขณะเบรกแรงดึงประมาณ 12%
ส าหรับ สายพานแพรเทียมเรยอน, 15% ส าหรับสายพานผ้าฝ้าย, ประมาณ 20% ส าหรับสายพานไนล่อน 
ค่าการยึดนี้ คือ 2% , 3% , และ 2% ตามล าดับ ณ อัตราแรงดึงที่ก าหนด 

 
6.6.6 การเลือกสายพาน 
ส าหรับการติดตั้งอย่างพิถีพิถัน ผู้ออกแบบจะต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ที่แน่นอนเท่าที่จะหาได้ส าหรับ

การวางแผนติดตั้ง จะต้องรู้หรือคาดคะเน ปริมาณขนถ่ายสูงสุดต่อชั่วโมง , ขนาดวัสดุ, ความหนาแน่นวัสดุ
และรูปทรงวัสดุที่ต้องการ ส าหรับการเปลี่ยนสายพานใหม่ไม่เพียงแต่ต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว แต่ผู้ออกแบบ
จะต้องใช้ความรู้ความสามารถจากการพิจารณาสายพานที่จะเปลี่ยนให้มีประโยชน์เพ่ิมขึ้น  และปรับปรุง
จุดอ่อนของการออกแบบดั้งเดิมด้วยเพ่ือให้ใช้ประโยชน์เต็มที่ในการตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้สายพานที่มีโครง
สายพาน และแผ่นบางชั้นนอกที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

ขั้นตอนการเลือกสายพานโดยทั่วไปมีดังนี้ 
1. เลือกขนาดความกว้าง และความเร็วให้เหมาะสมกับอัตราขนถ่าย 
2. ตรวจสอบแรงดึงสายพานสูงสุด (Tm)  
3. ระบุรายละเอียดของสายพาน ได้แก่  ชนิดของผ้า และจ านวนชั้นผ้าตามแรงดึงที่

ต้องการ 
4. ตรวจสอบความต้องการชั้นผ้าสูงสุด และต่ าสุด 
5. ตรวจสอบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อสายพาน เทียบกับสายพานที่เลือก 
6. เลือกโครงสายพานขั้นสุดท้าย 
7. เลือกคุณภาพของโครงสายพาน (เกรด 1, 2 หรือ 3) 
8. เลือกคุณภาพและความหนาของแผ่นยางชั้นนอก 
9. เลือก Breakers ถ้าต้องการ 

 
อุปกรณ์ขนถ่ายส่วนใหญ่ จะใช้การออกแบบง่าย ๆ แรงดึงต่ า ดังนั้นข้อความที่กล่าวมาแล้วจึงเป็น

ความต้องการปกติทั้งหมดในการพิจารณาเลือกสายพานอย่างไรก็ตาม  เมื่อความยาวของอุปกรณ์ขนถ่าย
มากขึ้นซับซ้อนมากขึ้น หรือแรงดึงสูงขึ้น จ าเป็นที่จะต้องค้นหาข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติมหนึ่งข้อหรือมากกว่า 

1. ปัญหาในการเร่ง เบรก และแรงดึง 
2. เวลาและระยะทางในการแล่นไหล 
3. แรงดึงและรัศมีความโค้ง ในแนวดิ่ง 
4. ระยะทางท่ีเปลี่ยนจากสายพานแอ่งเป็นสายพานแบนราบ 
5. ความยาวของหัวโค้ง 
6. ปัญหาการขับด้วยล้อขับ 2 ล้อ 
7. ต าแหน่งและปัญหาของชุดปรับความดึงสายพาน 
8. รูปร่างของอุปกรณ์ขนถ่ายหลาย ๆ ชนิด 
9. ระยะห่างลูกกลิ้งที่ผ่านจากข้ันหนึ่งไปยังอีกขั้นหนึ่ง 



236 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                                      สายพานล าเลยีง 
   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

การพิจารณาที่น ามาเป็นปัญหาของสายพานแบบพิเศษ เช่น สายพานส าหรับวัสดุหีบห่อและ
อาหารและสายพานล าเลียงเมล็ดพืช เป็นต้น ค่าความแข็งแรงของโครงสายพานจะแตกต่างกันในหลาย ๆ 
ประเทศ ในสหรัฐอเมริกาค่าความแข็งแรงของโครงสายพานตั้งขึ้นโดยสมาคมผู้ผลิตยาง (RMA) ซึ่งระบบนี้
ความแข็งแรงเป็นปอนด์ต่อชั้นต่อนิ้วของ ความกว้างสายพาน (ppi) ดังในตารางที่ 6.13 ด้วยเหตุที่สายพาน
จะต้องต่อชนท าให้ค่าแรงดึงต่ าสุดเมื่อใช้ยึดรอยต่อด้วยกลไกต่ าสุด 

 
ตารางที ่6.13 ค่าแรงดึงของสายพานล าเลียง* 

อัตราแรงดึง, ปอนด์ต่อนิ้วต่อชั้น ค่าแรงดึง ยึดรอยต่อทางกลปกติ ยึดรอยต่อด้วยการอบ (Vulcanized) 
35 
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ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
หมายเหตุ *Rubber Manufacturers Association 

 

6.7 ลูกกลิ้งและล้อสายพาน 
ในทางปฏิบัติการติดตั้งสายพานล าเลียงจะแพงที่สุดและส่วนประกอบเสียหายมากท่ีสุด ดังนั้นการ

ออก แบบ การสร้างลูกกลิ้ง และล้อสายพานเพ่ือเอ้ือให้สายพานมีอายุการใช้งานสูงสุด  ึจงต้องพิจารณาเป็น
อันดับแรก ความต้านทานแรงเสียดทานของลูกกลิ้งทรงกระบอก จะมีผลต่อแรงดึงสายพาน และก าลังม้าที่
ต้องการขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอก การออกแบบแบริ่ง และการจัดต าแหน่งซีล มีความส าคัญ
มากเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบหลักท่ีมีผลต่อความต้านทานแรงเสียดทาน 

ประเภทการติดตั้งและระยะห่างของลูกกลิ้งจะช่วยลดการหกหล่นของวัสดุ  และมีผลต่อการ
เคลื่อนที่ของสายพาน การจัดล้อสายพานที่ด้านปลายสุดของสายพานล าเลียงเป็นตัวก าหนดก าลังขับ  การ
ปรับความดึงสายพาน การน าทางของสายพานและแรงต้านส าหรับดึงสายพาน การออกแบบการจัดแนว
ลูกกลิ้งและล้อสายพาน ต้องกระท าอย่างระมัดระวังเนื่องจากเป็นพื้นฐานต่อผล กระทบของระบบสายพาน
ล าเลียง 
 

6.7.1 ประเภทและการออกแบบลูกกลิ้ง 
รูปที่ 6.12 เป็นประเภทของลูกกลิ้งที่เลือกใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  การออกแบบในแต่ละ

ประเภทมีจุดมุ่ง หมายส าหรับสภาพการใช้งานเฉพาะด้านหรือประเภทของวัสดุ การออกแบบลูกกลิ้งใช้งาน
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ทั่วไปจะเป็นแบบทรงกระบอกยาวเท่ากัน 3 ลูก ลูกกลิ้งทรงกระบอกนี้มีการผลิต ขนาดที่แน่นอน และมี
ผลดีต่อการบ ารุงรักษาเพราะหาอะไหล่ได้ง่าย การจัดลูกกลิ้งแบบเท่ากัน 3 ลูก จะได้พ้ืนที่ หน้าตัดไม่ใหญ่
เกินไป 

 

   
FLAT CATENARY SPIRAL 5-ROLL CATENARY 

   

   
SHALLOW TROUGH PICKING 3-ROLL CATENARY 

   

   
DEEP TROUGH RUBBER DISCS RETURN V TROUGH 

   

   
CUSHION IMPACT SELF ALIGNING TRAINING SHORT CENTER ROLL 

   

รูปที ่6.12 ลูกกลิ้งประเภทต่าง ๆ 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 

 
รูปที่ 6.13 เป็นกราฟระหว่างพ้ืนที่หน้าตัดกับความยาวของลูกกลิ้งทรงกระบอกตรงกลาง (% ของ

ความกว้างสายพาน) ส าหรับมุมกองขณะเคลื่อนที่ (Angle of Surcharge) ประมาณ 20 องศา และส าหรับ
มุมแอ่งลูกกลิ้ง b = 20 องศา , 35 องศา และ 45 องศา กราฟรูปนี้จะแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่หน้าตัดจะ
เพ่ิมข้ึนโดยใช้ลูกกลิ้งตัวกลางให้สั้นกว่าลูกกลิ้งด้านข้าง (Wing – rolls) ในลูกกลิ้งแอ่ง 

ลูกกลิ้งจะออกแบบให้เป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4, 5, 6 และ 7 นิ้ว โดยมีแบริ่งลด
แรงเสียดทานและซีลสวมอัดอยู่บนเพลาขนาดตั้งแต่ 5/8” ถึง 1-3/8” หรือ 15 มม. ถึง 35 มม. ผู้ผลิตแต่
ละรายจะเลือกใช้แบริ่งและซีลที่ออกแบบเอง ลูกกลิ้งมี 2 ชนิด คือ 

1.  ลูกกลิ้งล าเลียง (Carrying Idlers) ซึ่งจะรองรับส่วนที่รับน้ าหนักของสายพานและส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบแอ่ง 

2. ลูกกลิ้งด้านสายพานกลับ (Return Idlers) ซึ่งจะรองรับเฉพาะสายพานว่างเปล่า โดย
ปกติจะเป็นแบบสายพานแบน แม้ว่าบางครั้งจะสร้างเป็นแบบแอ่งตัว V ตื้น (Shallow V-Through) 
ส าหรับสายพานท่ีค่อนข้างกว้าง 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลูกกลิ้ง, เพลา และแบริ่งที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน CEMA ได้
บัญญัติประเภทของลูกกลิ้งไว้ 5 ระดับ ดังในตารางที่ 6.14 
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รูปที ่6.13 ผลกระทบของความยาวลูกกลิ้งทรงกระบอกต่อพื้นที่หน้าตัด 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

ตารางที่ 6.15 เป็นรายละเอียดแนะน าอัตราบรรทุกสูงสุดต่อลูกกลิ้ง ส าหรับลูกกลิ้งแบบต่าง ๆ 
อัตราบรรทุกเหล่านี้อยู่บนพ้ืนฐานที่อายุของแบริ่ง ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า ณ  ความเร็ว สายพานที่สม่ าเสมอ
ความเร็วรอบของลูกกลิ้งโดยปกติต้องต่ ากว่า 600 rpm. 

แบริ่งส าหรับลูกกลิ้งทรงกระบอก โดยทั่วไปจะมีอายุอยู่ในอัตรา B-10 ซึ่งหมายถึง 90% ของแบริ่ง
ทั้งหมดในกลุ่มหนึ่งต้องเกิน 20,000 ชั่วโมง ใช้งานภายใต้สภาพการใช้งานเหมือนกัน อายุปานกลาง คือ 
50% ของแบริ่งกลุ่มนี้จะใช้งานมากกว่า 80,000 ชั่วโมง 

 
ตารางที ่6.14 ประเภทของลูกกลิ้ง 

หมายเลขอันดับของ CEMA 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของทรงกระบอก 
(นิ้ว) 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของเพลา 

(นิ้ว) 
A งานเบา 4 & 5 5/8 
B งานเบา 4 & 5 1/2 ถึง 3/4 

C งานปานกลาง 4 & 5 3/4 
D งานปานกลาง 6 3/4 หรือ 1 

E งานหนัก 6 & 7 1-3/16 หรือ 1-1/4 
ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 



239 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                                      สายพานล าเลยีง 
   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

เมื่อใช้อัตราบรรทุกแบบเคลื่อนที่ (Dynamic Load Rating, C) ส าหรับแบริ่ง, สถิติอายุของแบริ่ง
ภายใต้สภาพที่ก าหนด เป็นไปตามสมการดังต่อไปนี้ 
 

L

b

f
P

C
L 



          (6.16) 

 
เมื่อ L = อายุการหมุน 1 ล้านรอบ 

C = อัตราบรรทุกเคลื่อนที่ (Dynamic Load Rating), (ปอนด)์ 
P = น้ าหนักจริงในแนวรัศมี (Actual Radial Load), (ปอนด)์ 
b = 3.0 ส าหรับลูกปืนเม็ดกลม 
b = 3.3 ส าหรับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก 
fL = แฟคเตอร์การหล่อลื่น 
 

เมื่อต้องการเปลี่ยนหน่วยเป็นชั่วโมง จะใช้สมการดังต่อไปนี้ 
 

L

b

f
P

C

N
lifeB 








60

000,000,1
10         (6.17) 

 
เมื่อ   N = ความเร็วรอบ 
 
ความหมายของสมการนี้ คือ 

1. B-10 life เป็นสัดส่วนกลับกับ N 
2. เมื่อแบริ่งรับน้ าหนัก (P) เป็น 2 เท่า อายุของลูกปืนเม็ดกลมจะลดลงประมาณ 8 เท่า 

และอายุของลูกปืนเม็ดทรงกระบอก จะลดลงประมาณ 10 เท่า 
 
ตารางที ่6.15 อัตราบรรทุกของลูกกลิ้งแอ่งเป็นปอนด์ 

ความกว้างสายพาน 
(นิ้ว) 

หมายเลขอันดับของ CEMA 
A B C D E 

24 
30 
36 
42 
48 
54 
60 
72 
96 

300 
300 
300 
300 
300 

- 
- 
- 
- 

450 
450 
450 
450 
450 
450 

- 
- 
- 

900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 

- 
- 

1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 

- 

- 
- 
- 

1800 
1800 
1800 
1800 
1800 
1800 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
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เนื่องจากลูกกลิ้งตรงกลางต้องรับน้ าหนักมากสุด โดยทั่วไปจึงเป็นแฟคเตอร์ในการควบคุมอายุของ
ลูกกลิ้งอัตราอายุของลูกกลิ้งตรงกลางแบบมีแบริ่ง 2 ตัว คือ 0.57 ของอายุ B-10 ของแบริ่งเดี่ยว ในรูปที ่
6.14 เป็นส่วนประกอบของแบริ่งลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบธรรมดาของลูกกลิ้งทรงกระบอก ประเภท
ของซีลและการหล่อลื่น จะมีผลต่อความต้านทานการหมุนของลูกกลิ้งทรงกระบอก  ส าหรับสายพาน
ล าเลียงความยาวน้อย ๆ ความเสียดทานของลูกกลิ้งนี้จะเป็นเพียงส่วนน้อย ๆ  ต่อแรงดึงสายพานทั้งหมด 
อย่างไรก็ตาม สายพานที่มีความยาวมาก ๆ (1 ถึง 4 ไมล์) ความเสียดทานของลูกกลิ้งจะกลายเป็นสิ่งส าคัญ
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกกลิ้งใหม่หรือลูกกลิ้งอัดจารบีใหม่ ความเสียดทานขณะตีจาก  (Break – Away) 
หรือขณะเริ่มล าเลียง จะมากกว่าลูกกลิ้งเปลี่ยนทิศทาง อุณหภูมิ  น้ าหนักและความเร็ว ล้วนแต่มีผลต่อ
ความเสียดทาน 

 

 
รูปที ่6.14 ส่วนประกอบของแบริ่งลูกกลิ้งแบบธรรมดา 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

6.7.2 การเลือกลูกกลิ้ง 
การเลือกลูกกลิ้งถูกบังคับโดยเงื่อนไข 3 ข้อ ดังนี้ 

1. ประเภทของการใช้งาน 
2. วัสดุที่จะท าการขนถ่าย (น้ าหนักและขนาดก้อน) 
3. ความเร็วสายพาน 

ประเภท และสภาพการท างาน ที่จะใช้ลูกกลิ้งจะประกอบด้วยชั่วโมงการท างานรวมต่อวันและอายุ
ทั้งหมดที่ก าหนดไว้ของระบบขนถ่าย แฟคเตอร์ใช้งาน A (Service Factor A) ส าหรับสภาพต่าง ๆ 
สามารถแสดงได้ในตารางที่ 6.16 น้ าหนักเฉลี่ยโดยประมาณของสายพาน สามารถแสดงได้ในตารางที่ 6.17 

ส าหรับลูกกลิ้งสายพานด้านกลับ มีเพียงน้ าหนักของสายพานเท่านั้นที่มีผลต่อลูกกลิ้ง และอาจจะ
ใช้แฟคเตอร์น้ าหนัก (Weight Factors) ดังในตารางที่ 6.18 

ค่าเหล่านี้ใช้ส าหรับน้ าหนักในรูปของ Wb ตารางที่ 6.25 เป็นรายละเอียดของแฟคเตอร์วัสดุ B 
(Material Factor B) ส าหรับวัสดุน้ าหนักต่าง ๆ และขนาดก้อนใหญ่สุดที่ใช้กับลูกกลิ้งด้านล าเลียง 
(Carrying Idlers) 
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วัสดุคัดขนาด หมายความถึง วัสดุก้อนที่มีขนาดเดียวกันมากกว่า 70 % จากวัสดุทั้งหมดวัสุดไม่คัด
ขนาด หมายความถึง มีวัสดุก้อนน้อยกว่า 75% และมากกว่า 25% เป็นวัสดุละเอียด ส าหรับการเลือก
ลูกกลิ้งที่เหมาะสมสามารถใช้รูปที่ 6.15 และ 6.16 ได้ แฟคเตอร์ใช้งาน (Application Factor) เป็นผลมา
จากแฟคเตอร์ใช้งาน A (Service Factor A) คูณกับแฟคเตอร์วัสดุ B (ส าหรับลูกกลิ้งด้านล าเลียง) หรือคูณ
กับน้ าหนักสายพาน (ส าหรับลูกกลิ้งด้านกลับ) พ้ืนที่ใช้กราฟจะระบุชื่อเป็น A ถึง E ตามล าดับของ CEMA  

 
ตารางที่ 6.16 รายละเอียดของแฟคเตอร์ใช้งาน A (Service Factor A) ส าหรับสภาพต่าง ๆ 

ประเภทของการใช้งาน แฟคเตอร์ A 
ท างานเป็นช่อง ๆ 

น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน 
ติดตั้งแบบชั่วคราว  
ท างานตามฤดูกาลส าหรับการสะสม 
วัสดุขนถ่ายสูงกว่า 120 lbs/ft3 

 
6 
6 
12 
15 

ท างาน 1 กะ 
ท างาน 6-9 ชั่วโมงต่อวัน 
วัสดุคัดขนาดไม่เกิน 80 lbs/ft3 
วัสดุคัดขนาด 80-120 lbs/ft3 
วัสดุคัดขนาดเกิน 120 lbs/ft3 
วัสดุไม่คัดขนาด, จ ากัดขนาดก้อนโดยความกว้างสายพาน 

 
9 
9 
12 
15 
15 

ท างาน 2 กะ 
ท างาน 10-16 ชั่วโมงต่อวัน 
วัสดุไม่คัดขนาด ไม่เกิน 100 lbs/ft3 
วัสดุคัดขนาด เกิน 100 lbs/ft3 
วัสดุไม่คัดขนาด, จ ากัดขนาดก้อนโดยความกว้างสายพาน 

 
12 
12 
15 
15 

ท างานแบบต่อเนื่อง 
ท างานเกิน 16 ชั่วโมงต่อวัน, วัสดุทุกประเภท 

 
15 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
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รูปที ่6.15 แผนภูมิการเลือกลูกกลิ้งแอ่ง 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

 
รูปที ่6.16 แผนภูมิการเลือกลูกกลิ้งด้านกลับ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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ตารางที ่6.17 น้ าหนักเฉลี่ยโดยประมาณของสายพาน, ปอนด์ต่อความยาว 1 ฟุต 
ความกว้างสายพาน 

(นิ้ว) 
น้ าหนักวัสดุขนถ่าย , lbs/ft3 

30-74 75-129 180-200 
14 2.4 3.1 3.2 
16 2.8 3.6 3.7 
18 3.1 4.0 4.1 
20 3.4 4.5 4.6 
24 4.2 5.7 6.2 
30 5.3 7.2 8.0 
36 9.2 9.6 11.5 
42 10.7 11.5 13.8 
48 13.6 14.2 16.6 
54 15.3 16.9 19.3 
60 17.7 19.4 21.4 
66 19.0 21.8 23.6 
72 20.3 24.3 25.7 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 
ตารางที ่6.18 น้ าหนักและขนาดวัสดุ แฟคเตอร์ B ส าหรับลูกกลิ้งแอ่งเท่านั้น 
ขนาดก้อน
ใหญ่สุด
(นิ้ว) 

แฟคเตอร์ B น้ าหนักวัสดุ lbs/ft3 

50 75 100 125 150 175 200 

4 24 36 48 60 72 84 96 
6 32 48 64 80 96 112 128 
8 40 60 80 100 120 140 160 
10 48 72 96 120 144 168 192 
12 56 84 112 140 168 196 224 
14 64 96 128 160 192 224 256 
16 72 108 144 180 216 252 288 
18 80 120 160 200 240 280 320 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 
6.7.3 ล้อสายพานด้านปลายสุด 
ล้อสายพานจะใช้พลิกกลับสายพานในแนวดิ่ง ขึ้นหรือลง ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของมัน ซึ่งจะเรียกว่า ล้อ

สายพานด้านหัว (Head Pulleys), ล้อสายพานด้านท้าย (Tail Pulleys), ล้อขับสายพาน (Drive Pulleys), 
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ล้อเปลี่ยนทิศทาง (Bend Pulleys), ล้อตรึงสายพาน (Snub Pulleys), และล้อปรับความดึงสายพาน 
(Take- up Pulleys) ล้อสายพานเหล่านี้อาจจะมียางหุ้มชั้นนอกท าเป็นร่องไว้ หรือไม่มียางหุ้มก็ได้ 

ชนิดที่ใช้กันทั่วไป คือ ล้อสายพานเหล็กเชื่อมมาตรฐาน (Standard Welded Steel Pulley) ซึ่งมี 
ขอบต่อเนื่อง และมีแผ่นจานที่ปลายทั้ง 2 ข้างสวมอัดแน่นกับดุมและเพลาหมุน (ดูรูปที่ 6.17) ในล้อ
สายพานหน้า กว้าง, แผ่นจานแข็งระหว่างกลางจะเชื่อมที่ขอบด้านในล้อสายพานเหล็กเชื่อม (Welded 
Steel Conveyor) ที่มีอยู่ในขณะนี้มีมาตรฐาน USA ต่าง ๆ กัน,  มีอัตราบรรทุก, ขนาดพิกัดเผื่อและระยะ
ช่องว่าง (Clearance) อัตราบรรทุกจะคิดจากความแข็งแรงของเพลาแผ่นจานที่ปลายและขอบ  โดยมี
สมการที่ใช้ค านวณหาค่าความแข็งแรงของอุปกรณ์นี้อยู่หลายสมการ ดุมแบบอัด (Compression) มักจะใช้
กับเพลาที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 นิ้ว ถ้าเพลาใหญ่กว่าจะใช้เป็นแบบ Shrink Fit  การประกอบช่วง
คอคอดที่ปลายเพลาสวมเข้ากับแท่นตุ๊กตา (Pillow Blocks) ที่มีราคาถูกกว่า การออกแบบเพลามีบทบาท
ส าคัญมากในการออกแบบล้อสายพาน ต้องมีข้อก าหนดความแข็งโครงสร้างของเพลาและล้อสายพานเพ่ือ
ใช้ในการประกอบเป็นโครงสร้าง 

 

 
รูปที ่6.17 ตัวอย่างภาพตัดล้อสายพาน 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 

 
6.7.4 การส่งผ่านจากลูกกลิ้งแอ่งไปยังล้อสายพานด้านปลาย 
ในการผ่านจากลูกกลิ้งแอ่งชุดสุดท้ายไปยังล้อสายพานด้านปลาย , ขอบสายพานจะยึดตัวตามการ

เพ่ิมขึ้น ของแรงดึงที่ขอบนอก ถ้าความเค้นที่ขอบสายพานมีค่าเกินขีดจ ากัดของการหยุ่นตัว (Elastic 
Limit) ของโครง สายพาน, ขอบสายพานจะยืดออกอย่างถาวร ซึ่งจะท าให้การเคลื่อนที่ของสายพานเต็มไป
ด้วยความยุ่งยากอีกด้าน หนึ่ง ถ้าลูกกลิ้งแอ่งติดตั้งอยู่ไกลจากล้อสายพานด้านปลายมากเกินไปจะท าให้
วัสดุหกหล่นได้ง่าย หลักทั่ว ๆ ไป คือ ติดตั้งลูกกลิ้งมุ่มแอ่ง 20 องศา ชุดที่ใกล้ที่สุด ห่างจากเส้นศูนย์กลาง
ของล้อสายพาน ด้านปลายให้มีระยะไม่น้อยกว่าความกว้างสายพาน ส าหรับลูกกลิ้งมุมแอ่ง 35 องศา ให้ใช้
ความกว้างสายพานคูณด้วย 1.5 ส่วนลูกกลิ้งมุมแอ่ง 45 องศา ให้คูณความกว้างสายพานด้วย 2.0 หลักการ
นี้จะสามารถรักษาแรงดึงที่ขอบสายพานให้อยู่ในระดับความเค้นที่ปลอดภัยได้ส าหรับสายพานผ้าฝ้ายและ
สายพานผ้าฝ้ายสังเคราะห์ เมื่อแรงดึงในสายพานไม่เกิน 75 % ของค่าแรงดึงใช้งานสูงสุดที่ยอมได้ 
ระยะทางต่ าสุดของลูกกลิ้งอาจจะลดลงอีก 10 % นอกจากนั้นยังเป็นการดีหากติดตั้งลูกกลิ้งมุมแอ่ง 20 
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องศา ให้เป็นชุดส่งผ่านด้านหน้าของลูกกลิ้งมุมแอ่ง 35 องศา และลูกกลิ้งมุมแอ่งทั้ง 20 องศา และ 35 
องศา ควรจะติดตั้งอยู่ด้านหน้าของลูกกลิ้งมุมแอ่ง 45 องศา ส าหรับสายพานใยสังเคราะห์ และ/หรือ 
สายพานทนแรงดึงสูงให้ปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ขนถ่าย 

 
6.7.5 การจัดแนวของสายพานและลูกกล้ิง 
สายพานล าเลียงต้องมีการออกแบบ, สร้าง และบ ารุงรักษา เพ่ือให้การแล่นของสายพานบนระบบ

กลไกของลูกกลิ้งและล้อสายพานอยู่ ในแนวกึ่งกลางอย่างถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงต้องแนะน าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. ลูกกลิ้งทั้งหมด ต้องอยู่ในแนวและระดับเดียวกันผ่านต่อกันได้ 
2. ล้อสายพานทั้งหมดต้องอยู่ในแนวเดียวกัน พร้อมกับเพลาของล้อสายพานต้องขนาน  

ซึ่งกันและกัน และตั้งได้ฉากกับเส้นศูนย์กลางของสายพาน 
3. วัสดุจะต้องบรรทุกอยู่กลางสายพาน 
4. การต่อชนของสายพานจะต้องถูกต้องเหมาะสม 
5. โครงสร้างรองรับ ต้องตรงและได้ระดับ 
 

6.7.6 การป้อนและปล่อยวัสดุออกของสายพานล าเลียง 
การท างานของสายพานล าเลียงที่ต้องการจะประสบผลส าเร็จ ก็ต่อเมื่อ 

1. การป้อนวัสดุลงบนสายพานเป็นไปอย่างเหมาะสม 
2. วัสดุที่ล าเลียงโดยสายพานได้ถูกปล่อยออกไปอย่างเหมาะสม 

จุดส่งถ่ายของสายพานล าเลียงโดยทั่วไปจะมีฝุ่นมาก ในปัจจุบันมีการเน้นเรื่องมลภาวะทางอากาศ
จึงควรควบคุมการแผ่กระจายของฝุ่นโดยการออกแบบโครงล้อมรอบ  (Enclosures) และระบบไอเสียให้
เหมาะสม 

 
6.7.7 การป้อนวัสดุลงบนสายพาน 
วิธีการและอุปกรณ์ส าหรับป้อนวัสดุลงบนสายพาน มีส่วนช่วยมากต่อการยืดอายุของสายพาน, ลด

การหกหล่นให้เหลือน้อยที่สุด และรักษาแนวเคลื่อนที่ของสายพานในระหว่างท างานโดยเหตุที่หลังจากวัสดุ
ไปกองอยู่บนสายพานแล้ว โอกาสที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นอีกมีน้อยมาก การพิจารณา
ออกแบบเกี่ยวกับวิถีทางของการป้อนวัสดุลงบนสายพาน จึงมีความส าคัญมาก การออกแบบราง (Chute) 
และอุปกรณ์รับวัสดุอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราขนถ่าย, ขนาด และคุณสมบัติของวัสดุที่ถูกขน
ถ่าย, ความเร็ว และการลาดเอียงของสายพาน และจ านวนต าแหน่งที่ป้อนวัสดุเข้า ข้อก าหนดส่วนใหญ่
ส าหรับการป้อนวัสดุลงบนสายพานอย่างเหมาะสม สรุปได้ดังนี้ 

1. ป้อนวัสดุลงบนสายพานด้วยอัตราสม่ าเสมอ 
2. ป้อนวัสดุลงบนกึ่งกลางสายพาน 
3. ลดการกระแทกของวัสดุที่ตกลงบนสายพาน 
4. ส่งวัสดุลงบนสายพานด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับความเร็วสายพานเท่าที่จะท าได้ 
5. ที่จุดป้อนวัสดุ มุมชันของสายพานควรจะน้อยที่สุด 
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วิธีการป้อนวัสดุลงบนสายพาน มีดังนี ้
1. ป้อนวัสดุลงบนสายด้วยอัตราสม่ าเสมอ โดยทั่ว ๆ ไปจะใช้เครื่องป้อน (Feeder) ซึ่งท างาน

ประสานกับสายพานล าเลียง ดังนั้นเมื่อสายพานล าเลียงหยุดโดยเจตนาหรืออุบัติเหตุก็ตามเครื่องป้อนก็จะ
หยุดท างานด้วยบางครั้งก็เป็นไปได้ที่จะป้อนวัสดุจากชูทแบบควบคุมประตูได้ลงบนสายพานล าเลียงโดยตรง
ถ้าวัสดุมีขนาดเล็กและไหลอย่างอิสระ แต่ประตูควรจะจัดการไม่ให้วัสดุท่วมสายพานหรือสายพานต้องรับ
น้ าหนักมากเกินไปในขณะที่หยุดหรือลดความเร็วสายพานลง นอกจากการไหลอย่างสม่ าเสมอไปยังราง
ป้อนวัสดุแล้ว ตัวรางเองยังต้องออกแบบให้ป้องกันการเกิดกระเพ่ือมหรือการอุดตันในรางได้ในบางครั้ง  
ด้านล่างของรางชูทควรมีความลาดเอียงเพียงพอ และระยะช่องว่าง B (ตามที่แสดงในรูปที่ 6.18) ควรมี
ขนาดเป็น 2 เท่าของขนาดก้อนวัสดุใหญ่สุด ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรที่จะมีมุมแอ่งลึก  (Valley Angle) หรือ
ท างานให้ชันพอที่จะป้องกันการอัดตัวหรือติดแน่นอยู่ภายใน 

 

 
รูปที ่6.18 การจัดวางรางส่งถ่าย 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 
2. ป้อนวัสดุลงตรงที่กึ่งกลางสายพาน ท าได้โดยป้อนให้วัสดุไหลลงตรงกลางตรง ๆ หรือโดย

ล้อมรอบระหว่างแผ่นกั้น (Skirt Plates) จนกระทั่งการไหลอย่างไม่เป็นระเบียบได้ลดลง ข้อก าหนดนี้
จะต้องพิจารณาออกแบบรางและแผ่นกั้นอย่างรอบคอบ แผ่นกั้น (Skirt Plates) ควรยาวออกไปอีก 8 ถึง
10 ฟุตถัดจากจุดที่วัสดุไหลลงไปบนสายพานแล้วความยาวช่วงนี้ขึ้นอยู่กับการขนถ่ายวัสดุและความเร็ว  
และมุมซ้ายของสายพานที่รับวัสดุ ระยะ A ระหว่างแผ่นกั้นควรมีขนาดประมาณ 2/3 ของความกว้าง
สายพานไม่เกิน 30 นิ้ว เพ่ือให้มีระยะช่องว่างพอส าหรับวัสดุก้อนขนาดใหญ่ที่สุดควรมีการเพ่ิมช่องว่าง
ระหว่างขอบล่างของแผ่นกั้นเหล็กกับสายพานให้มากขึ้นในทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพาน เพ่ือเผื่อให้ชิ้น
วัสดุสามารถท างานได้อิสระปราศจากการท าให้สายพานเสียหาย หรือผลักให้วัสดุออกจากต าแหน่งกึ่งกลาง
บนลูกกลิ้ง ขอบล่างของแผ่นกั้นควรสวมแน่นตลอดความยาวด้วยแผ่นยางชิ้นยาวเพ่ือเป็นซีลและป้องกัน
สายพาน การรักษาหน้าสัมผัสระหว่างแผ่นยางกับสายพานอย่างเหมาะสมท าได้ด้วยการเว้นระยะให้สนิท
แนบกับลูกกลิ้ง โดยทั่วไปแล้ว D จะมีขนาด 6 นิ้ว ส่วน E, F และ G จะขึ้นอยู่กับขนาดและน้ าหนักของ
วัสดุขนถ่าย, แรงดึงสายพาน และการตกท้องช้าง ดังแสดงในรูปที่ 6.19 มีรูปแบบที่แน่นอนใช้ส าหรับ
เปลี่ยนทิศทางการไหลของวัสดุปริมาณมากกว่าปกติ ทั้งยังไว้ใจได้ส าหรับส่งถ่ายวัสดุเหนียว ซึ่งมักจะก่อตัว
ขั้นภายในมุมแอ่งลึก (Valley Angles) ของมุมลาดเอียงของรางแบบธรรมดา 
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รูปที ่6.19 การจัดวางสายพานส่งถ่าย 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 

 
3. การกระแทกของวัสดุเมื่อตกลงสู่สายพานจะลดลงโดยการให้ระยะ C มีค่าน้อยที่สุดที่จะ

สอดคล้องกับข้อก าหนดการออกแบบของรางชูทข้ออ่ืน ๆ แผ่นรองด้านล่าง (Chute Bottom Plate) ควร
จะติดตั้งไว้เพ่ือรับแรงกระแทกจากการไหลของวัสดุทั้งหมด ยกเว้นวัสดุที่จะติดและก่อตัวขึ้นในรางชูท ซึ่ง
อาจจ าเป็นต้องปล่อยวัสดุลงบนสายพานโดยตรง ส าหรับวัสดุความจุมาก วัสดุก้อนหนัก ควรใช้ Scalping 
Bars แทนแผ่นรางด้านล่าง เพ่ือปล่อยให้วัสดุละเอียดไหลผ่านและเป็นตัวกันการกระแทกบนสายพาน
ส าหรับวัสดุก้อน เมื่อใช้ Scalping Bars วัสดุละเอียดจะถูกจ ากัดขอบเขตและมุ่งตรงไปยังสายพานโดย 
Dribble Chute อันมักจะใช้รับช่วงวัสดุ ที่เอาออกโดยเครื่องท าความสะอาดสายพาน โดยทั่วไปมุม a ของ 
Dribble Chute ควรจะพิจารณาให้ชันกว่ามุม b ของ Scalping Bars หรือแผ่นรางด้านล่าง ส าหรับวัสดุมี
คมมาก ในบางครั้งจะใช้ปลอกหิน (Stone Boxes) แทนรางชูทเอียงเพ่ือลดการสึกหรอของแผ่นรองราง 
(Chute Liners) Stone Boxes จะมีขอบหรือส่วนล่างในแนวดิ่ง ซึ่งวัสดุจะก่อตัวขึ้นเป็นความลาดเอียงได้
เอง แผ่นกั้นจะติดอยู่กับส่วนล่างของ Stone Boxes ลูกกลิ้งที่มียางกันกระแทกใต้จุดป้อนวัสดุ (Loading 
Point) จะเว้นช่องว่างน้อยเพ่ือป้องกันสายพานได้ดีขณะขนถ่ายวัสดุก้อนหรือวัสดุน้ าหนักมาก สายพานส่ง
ถ่ายใช้ในการลดการกระแทกบนสายพานหลัก (Main Belts) ที่มีราคาแพง ขณะขนถ่ายวัสดุปริมาณมาก ๆ 
ซึ่งมีความจุมาก วัสดุก้อนหนัก การตกลงจากล้อสายพานด้านหัวจะน้อยที่สุด 

4. การส่งวัสดุไปในทิศทางเคลื่อนที่ของสายพานจะบรรลุผลได้ โดยการเอียงของแผ่นรางด้านล่าง
หรือ Scalping Bars ในทิศทางเคลื่อนที่ของสายพานเพ่ือบ่ายเบนการไหลให้เหมาะสมการส่งถ่ายมุมฉาก
ต้องมีการพิจารณาออกแบบผนังราง (Chute Sides) และแอ่งลึก (Valleys) ให้แน่นอนเช่น ทิศทางการ
ไหลที่เปลี่ยนไป, วัสดุจะยังอยู่กลางสายพาน โดยปราศจากการก่อตัว หรืออุดตัน  เมื่อส่งถ่ายวัสดุปริมาณ
มากบริเวณมุมฉากไปยังสายพานความเร็วสูง สายพานส่งถ่าย ดังแสดงในรูปที่ 6.21 จะส่งวัสดุไปในทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของสายพานรับวัสดุได้ดี 

5. การส่งวัสดุด้วยอัตราความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วสายพาน เพ่ือลดการไหลอย่างไม่เป็น
ระเบียบและการถลอก (Scuffing) ของสายพานเมื่อวัสดุไหลไปยังสายพาน กรณีนี้มีความส าคัญเฉพาะกับ
สายพานความเร็วสูงแผ่นรางด้านล่างควรจะลาดเอียง และโค้งในบางครั้งเพ่ือให้เกิดอัตราความเร็วต้นใน
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การไหลอย่างอิสระ ส าหรับวัสดุที่มีแนวโน้มจะอุดแน่นหรือติดแน่นอยู่ในรางแล้ว  การใช้สายพานส่งถ่าย
อาจจะประหยัดกว่า ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะและต้นทุนของสายพานหลักมีราคาแพง 

6. มุมชันของสายพาน ณ จุดป้อนวัสดุเข้า ควรให้มีมุมน้อยที่สุดเท่าที่วัสดุจะมีจังหวะหยุดใน
ขณะที่วัสดุอยู่อย่างจ ากัดในระหว่างแผ่นกั้น วัสดุหยาบ วัสดุเมล็ดหรือก้อน ต้องการเวลาในการท าให้แน่น
บนสายพานมุมชันมากกว่าวัสดุละเอียด, ชื้น โดยเฉพาะที่ความเร็วสายพานสูง ๆ เมื่อสายพานชันเกินไป
วัสดุก้อนกลมเล็ก ๆ จ านวนมากอาจจะไหลออก และกลิ้งกลับไปยังพ้ืนด้านล่าง หลังจากที่ออกมาจากแผ่น
กั้นของรางป้อนวัสดุ ในท านองเดียวกัน วัสดุก้อนอาจจะไหลออก และกลิ้งกลับมาจากปลายด้านส่งวัสดุ
ออก หลังจากได้ปิดการป้อนวัสดุให้ป้อนวัสดุ ณ จุดที่สายพานอยู่ในแนวราบหรือใกล้เคียง ก่อนที่สายพาน
จะโค้งขึ้นไปยังมุมชัน โดยทั่วไปสายพานความเร็วสูงจ าเป็นต้องมีแผ่นกั้น (Skirts) ยาว ๆ ในบางกรณี
อาจจะยาวตลอดความยาวสายพานล าเลียงเพ่ือป้องกันโอกาสที่วัสดุก้อนปริมาณมาก  ๆ ร่วงหล่นออกจาก
สายพาน ฝาครอบเหนือแผ่นกั้น ที่มีช่องว่างกว้างพอส าหรับฐานของวัสดุ อาจจะแนะน าให้ใช้เพ่ือป้องกัน
อันตรายต่อบุคคล  สายพานแบบลาดลง (Descending Conveyors) จะมีส่วนลาดชันลง ต้องมีการ
พิจารณาถึงเงื่อนไขการป้อนวัสดุลงบนสายพานเช่นเดียวกัน ถ้าวัสดุถูกป้อนลงบนสายพาน มีทิศทางการ
ไหลแบบทั่ว ๆ ไป ที่จุดของการประสานกับผิวหน้าของสายพาน  นอกจากจะป้อนวัสดุเข้าไปในแนว
เคลื่อนที่ของสายพานแล้วเป็นไปได้ที่สายพานจะเคลื่อนที่อย่างเฉ ๆ ไปบนลูกกลิ้งรองรับ อนึ่ง หากวัสดุไม่
แพร่กระจายอย่างสม่ าเสมอบนสายพาน และจะกองสุมชิดแผ่นกั้นไปด้านใดด้านหนึ่งสานพานจะเคลื่อนเฉ
ไปบนลูกกลิ้ง ท าให้สายพานเคลื่อนที่ด้วยความล าบากและอาจจะเป็นผลให้วัสดุหกหล่นออกนอกขอบของ
สายพาน พ้นจากแผ่นกั้น 

เมื่อป้อนวัสดุลงไม่ตรงกลางสายพาน จุดศูนย์ถ่วงของวัสดุจะโอนเอียงไปจากจุดศูนย์กลางของ
ลูกกลิ้งแอ่งท าให้สายพานเลื่อนไปทางด้านที่มีน้ าหนักน้อยแทน (แสดงในรูปที ่6.20) 

 

 
รูปที ่6.20 ผลกระทบจากการป้อนวัสดุลงไม่ตรงกลาง 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

6.7.8 การปล่อยวัสดุออกจากสายพาน 
วัสดุอาจจะถูกปล่อยออกจากสายพานล าเลียงไปยังที่ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการต าแหน่งปล่อย

วัสดุออกอาจถูกจ ากัดไว้อย่างแน่นอน 1 แห่ง หรือมากกว่าหรือวัสดุอาจถูกแจกจ่ายไปหลายที่ตลอดความ
ยาวของสายพานล าเลียงตามต้องการ วัสดุอาจถูกส่งไปเก็บยังพ้ืนที่กว้าง ๆ ได้ด้วยอุปกรณ์ช่วย Stackers
และ Shuttles การปล่อยวัสดุออกจากสายพานใช้วิธีการต่อไปนี้ 
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1. ปล่อยข้าม ล้อสายพานด้านปลาย 
2. ปล่อยข้าม Trippers แบบตายตัว 1 ตัว หรือมากกว่า 
3. ปล่อยข้าม Trippers แบบเลื่อนได้ 
4. กวาดวัสดุจากสายพาน ด้านเดียว หรือท้ัง 2 ด้าน ด้วยเครื่องกวาดแบบตายตัวหรือแบบเลื่อนได้ 
 
1. ปล่อยข้าม ล้อสายพานด้านปลายไปยังราง (Spout หรือ Chute) หรือปล่อยโดยตรงไปยังกอง

วัสดุต าแหน่งของการปล่อยวัสดุถูกจ ากัดไว้ โดยสายพานล าเลียงแบบเดินทางเดียว จะอยู่ที่ปลายด้านเดียว
และสายพานล าเลียงแบบเดินกลับไปกลับมาได้จะอยู่ที่ปลายทั้ง 2 ด้าน แม้ว่าการท างานปกติของสายพาน
ล าเลียง อาจไม่ต้องใช้การปล่อยวัสดุออกข้ามล้อสายพานด้านปลายแต่ส าหรับวัสดุบางชนิด ซึ่งมีการปล่อย
วัสดุที่ช่วงกลางของสายพานออกไม่หมดควรจัดให้มีการปล่อยวัสดุออกข้ามล้อสายพานด้านปลายไว้ด้วย  
ระยะของการปล่อยวัสดุข้ามล้อสายพานด้านปลายอาจจะยืดออกไปได้อีก โดยใช้ Belt Slinger หรือ 
Shuttle Conveyor ซึ่งเป็นสายพานล าเลียงในแนวราบติดตั้งอยู่บนล้อที่มีแนวขนานกับสายพาน Shuttle 
Conveyors โดยทั่วไปจะเป็นแบบแอ่นกลับไปกลับมาได้ 

2. ปล่อยข้าม Trippers แบบตายตัว จะใช้ได้ผลเมื่อวัสดุถูกพ่นเข้าไปในจุดตายตัวหนึ่งหรือหลาย
จุดตามส่วนต่าง ๆ ของสายพานล าเลียง รางของ Trippersมีไว้ส าหรับจ่ายวัสดุออกด้านข้างด้านเดียวหรือ
ทั้ง 2 ด้านของสายพานล าเลียงหรือย้อนกลับไปยังสายพานโดยไม่ผ่านการจ่ายด้านข้าง  Trippers แบบ
ตายตัว สามารถติดตั้งได้ตลอดความยาวสายพานโดยไม่จ ากัดจ านวนแต่เพ่ือยืดอายุของสายพานอาจจะ
แนะน าให้ใช้ Shuttle Conveyors หรือ Trippers แบบเลื่อนได้แทน เพ่ือลดปริมาณของการส่งถ่ายวัสดุ
และการโค้งตัวของสายพาน ในบางสภาวะอาจจะก าหนดล าดับของอุปกรณ์ขนถ่ายแยกเฉพาะตัว  ตัวหนึ่ง
ปล่อยวัสดุไปยังตัวอ่ืนหรือถังเก็บ ณ จุดส่งถ่าย 

3. จะใช้การปล่อยวัสดุข้าม Trippers แบบเลื่อนได้ เมื่อวัสดุถูกแจกจ่ายอย่างต่อเนื่องหรือเป็น
ช่วงเวลาตามด้านข้างของสายพาน ทั้งด้านเดียวหรือ 2 ด้าน เมื่อใช้ Trippers แบบเลื่อนได้ประกอบเข้า 
Shuttle Conveyors เป็นมุมฉากกับสายพานหลัก วัสดุจะถูกแจกจ่ายตามสายพานหลักไปยังกองวัสดุได้
กว้างกว่ารางชูท Trippers แบบเลื่อนได้ สามารถที่จะยึดให้อยู่กับที่ส าหรับการปล่อยวัสดุแบบเป็นช่วงๆ 
หรือแบบต าแหน่งตายตัวได้ด้วย และอาจจะใช้กับรางชูทเพื่อผ่านวัสดุย้อนกลังไปบนสายพานล าเลียง 

4. การปล่อยวัสดุออก โดยเครื่องกวาด (Plows) หรือเครื่องขูด (Scrapers) โดยทั่วไปจะใช้ส าหรับ
การปล่อยวัสดุเบา ไหลอิสระ วัสดุมวลเมล็ด ณ ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าตลอดสายพานล าเลียง  วัสดุ
ละเอียดหนัก เช่น ทรายโรงหล่อ (Foundry Sand) อาจจะใช้กวาดออกได้ เครื่องกวาดใช้ส าหรับปล่อยวัสดุ
ที่มีปริมาณเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ออกจากขอบของสายพานด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้ง 2 ด้าน และการสั่งให้
แผ่นกวาดเข้า หรือออกจากต าแหน่งใช้งานท าโดยใช้รีโมทแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะใช้กับสายพานแบนแต่ก็
สามารถใช้กับสายพานแบบแอ่งตื้น ๆ ได้ โดยการท าให้สายพานแอ่งราบลงขณะผ่านเครื่องกวาด โดยทั่วไป
แล้วเครื่องกวาดจะติดตั้งในต าแหน่งตายตัว แต่ในบางครั้งก็ท าให้สามารถเลื่อนตามสายพานได้ด้วย เครื่อง
กวาดมีราคาไม่แพงและต้องการที่น้อย แต่ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง  เพ่ือป้องกันสายพานเสียหาย และ
ความเร็วสายพานปกติไม่ควรเกิน 60 เมตรต่อนาที และสายพานควรเชื่อมต่อรอยชนด้วยการอบแบบ 
Vulcanized รางชูทส าหรับปล่อยวัสดุควรท าให้มีขนาดใหญ่และชันเพียงพอที่จะป้องกันการอุดตัน  และ
ควรจะอยู่ที่ต าแหน่งซึ่งวัสดุก้อนจะไม่สามารถเกาะ หรืออัดระหว่างสายพานล าเลียงกับขอบใด ๆ ของราง
ชูท เมื่อใช้เครื่องท าความสะอาดหรือเครื่องขูด พ้ืนด้านล่างของรางชูทควรจะติดตั้งให้ต่ าพอที่วัสดุจะเกาะ
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กันแล้วค่อย ๆ กลิ้ง นอกจากจะใช้การแยกรางส าหรับกลิ้ง (Dribble Chutes) ออกต่างหาก ควรมี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับระยะช่องว่าง (Clearance) และคลังเก็บของ Tramp Iron ในเมื่อใช้ตัวแยกล้อสายพาน
แบบแม่เหล็ก (Magnetic Separator Pulley) เป็นการดีที่จะติดตั้งสวิทช์ความดัน หรือสวิทช์จ ากัด
ขอบเขต (Pressure or Limit Type Switch) ไว้ในรางชูทหรือถังวัสดุ (Bin) ภายในช่วงปล่อยวัสดุออกของ
สายพาน เพ่ือที่จะหยุดสายพานตามระดับของวัสดุที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ถ้าวัสดุก่อตัวขึ้นในรางหรือถังวัสดุ 
(Bin) เร็วกว่าที่จะถูกน าออกไป ดังนั้นจึงควรมีอุปกรณ์ส าหรับป้องกันการเอ่อล้น (Overflow) และความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสายพาน เพ่ือจะลดการสึกหรอบนรางชูทและการแตกหักของวัสดุเปราะขณะผ่าน
รางควรพิจารณาถึงการออกแบบและต าแหน่งของวิถีโคจรของวัสดุที่จะเคลื่อนที่ไปในขณะที่ถูกปล่อยออก
จากล้อสายพาน วิถีโคจรนี้ถูกก าหนดโดยอิทธิพลร่วมของแรงโน้มถ่วง ความเร็วสายพาน  และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อสายพาน ซึ่งหาได้จากกราฟดังสามารถแสดงได้ในรูปที ่6.21 

 

 
รูปที ่6.21 วิถีโคจรของวัสดุเหนือล้อสายพานปล่อยวัสดุ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

รูปที่ 6.21 อาจใช้ในการก าหนดวิถีโคจร (Trajectory) ของวัสดุที่ถูกปล่อยออกจากล้อสายพาน 
ส าหรับเงื่อนไขตามภาพประกอบข้างต้นและเงื่อนไขต่อไปนี้ 
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เงื่อนไขท่ี 1 ใช้กับสายพานแนวราบและเอียงขึ้น เมื่อมุม A เกิน 0 องศา และส าหรับสายพานลาด
ลง เมื่อมุม A มากกว่ามุม W 

เงื่อนไขที่ 2 ใช้กับสายพานลาดลง เมื่อมุม A น้อยกว่ามุม W  
เงื่อนไขที่ 3 ใช้กับสายพานแนวราบ เมื่อมุม A = 0 องศา 
เงื่อนไขที่ 4 ใช้กับสายพานลาดเอียง เมื่อมุม A = 0 องศา 
 
A = มุมในแนวดิ่งจากที่ซึ่งวัสดุจะออกจากสายพานโดยที่มันเคลื่อนที่ข้ามล้อสายพานปล่อยวัสดุ  

ค่ามุม A จะได้จากจุดบนแผนภูมิโดยการลากเส้นจากความเร็วสายพานไปทางขวา เพ่ือตัดกับเส้นที่ลากลง
มาจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อสายพาน  

B = 1” ต่อความเร็วสายพาน 100 ฟุตต่อนาที โดยวัดไปตามเส้นสัมผัสวงกลม (Tangent) ที่เสกล
เดียวกับการวัดระยะ C 

C = รัศมีของล้อสายพานปล่อยวัสดุ หน่วยเป็นนิ้วบวก 1 นิ้ว 1 นิ้วที่บวกเข้าไปเป็นความหนา
โดยประมาณของ สายพาน และเนื่องจากการลดลงของอนุภาคของวัสดุ ค่า C 

 
จะอ้างอิงได้จากแผนภูมินี้ แตถ่้าต้องการหาค่า A และ C ที่แตกต่างไป ดังนี้ 
 

gC

v
A

2

cos           (6.18) 

 
เมื่อ  V = ความเร็วสายพาน หน่วยฟุตต่อวินาที 

g = อัตราเร่งของแรงโน้มถ่วง = 32.16 
C = ระยะจากจุดศูนย์กลางของล้อสายพานถึงเส้นสัมผัสวงกลม หน่วย ฟุต 

 

6.8 การออกแบบระบบสายพานล าเลียงแบบโมดูล่าร์ 
ระบบล าเลียง ระบบขนถ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง ที่สามารถขนถ่ายได้ทั้งแนวระนาบและเอียงหรือขึ้น

ลง ทั้งวัสดุปริมาณมวลและหน่วย ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภทวัสดุที่ขนถ่ายและลักษณะในการ
ขนถ่าย การโยกย้ายผลิตภัณฑ์เพ่ือให้รวดเร็วยิ่งขึ้น สายพานล าเลียงท าให้ย่นเวลาในการขนย้ายโยกย้าย
ผลิตภัณฑ์ แต่ถึงจะมีข้อดีแต่ก็ยังมีข้อจ ากัดอยู่เช่นกัน เช่น ถ้าหากอุณหภูมิของอุปกรณ์ที่จะย้ายสูงเกินไป 
จนเกินความสามารถของผิวสายพานล าเลียงที่จะรับไหว สายพานล าเลียงก็จะเสียหาย เพราะฉะนั้นระบบ
สายพานล าเลียง ก็จะไม่สามารถโยกย้ายอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูงประเภทนี้ได้  เป็นต้น เทคนิคการเลือก
สายพานล าเลียง ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ชนิดของสายพานแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้ 
 1. สายพานแบน (Flat Belts) มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 2. สายพานลิ้ม (V-Belts) มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
 3. สายพานกลม (Ropes) มีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม 
 4. สายพานไทม์ม่ิง (Timing Belt) มีหน้าตัดเป็นร่องคล้ายฟันเฟือง 
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รูปที่ 6.22 ระบบล าเลียงแบบสายพาน (Belt Conveyor) 
(ที่มา : https://www.thaimodularbelt.com, 2559) 

 
รูปที่ 6.23 ระบบล าเลียงแบบสายพาน (Belt Conveyor) 
(ที่มา : https://www.thaimodularbelt.com, 2559) 

 
  ข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการออกแบบสายพานล าเลียงเพ่ือก าหนดขนาด มีดังนี ้

 1. รูปแบบ Application 
 2. คุณสมบัติของวัสดุ 
 3. เลือกความเร็ว 
 4. ดูลักษณะสิ่งแวดล้อม 
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 5. ลักษณะ Load/Unload ของวัสดุ 
 

  ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ (Design Selection Process) มีดังนี ้
 1. ระบบสายพานเป็นแบบวิ่งตรง/วิ่งโค้ง 
 2. Lay Out 
 3. ความเร็วในการล าเลียง 
 4. คุณสมบัติวัสดุ เช่น ความหนาแน่น รูปร่าง ขนาด การกัดกร่อน 

อุณหภูมิ ความแข็ง 
 5. การล าเลียงมีการเปลี่ยน Process เช่น มีการเปลี่ยน ความร้อน การ

หล่อเย็น การล้างท าความสะอาด 
 6. ได้รับการรับรองด้านสุขอนามัย 
 7. รูปแบบ แรงที่กระท าต่อสายพาน 
 8. สภาพแวดล้อมในการท างาน            
 9. รูปแบบการขับ 

 
  เมื่อต้องการค านวณหาค่า Belt Pull ของสายพาน มีวิธีการดังนี้ 
 

  
รูปที่ 6.24 ระบบสายพานล าเลียง 

(ที่มา : https://www.thaimodularbelt.com, 2559) 
 

 สูตรการค านวณค่า Belt Pull 
 

      HMLMFWMBT PW  2        (6.19) 
 
 เมื่อ M = Product loading (kg/m2) 
  W = Belt weight (kg/m2) (found on belt data page) 
  L = Length of conveyor (m) 
  H = Elevation change of conveyor (m) 
  Fw = Wear strip belt friction coefficient 
  Mp = Loading due to backed up product (kg/m2) 
 
 สูตรค านวณหาค่า ADJUSTED BEIT PULL 
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     SFBPABP                    (6.20) 
  
 เมื่อ BT = Belt Pull 
  SF = Service factor 
 
 Note : For Bi-Directional Pusher Conveyor 
 
     2.2 SFBPABP                  (6.21) 
 ค่า SF (Service Factor) และค่า T (Temperature Factor) ที่ใช้ในการค านวณสามารถหาได้
จากกราฟ ดังแสดงในรูปที่ 6.26 
 

 
รูปที่ 6.25 กราฟแสดงค่า SF (Service Factor) และค่า T (Temperature Factor) 

(ที่มา : https://www.thaimodularbelt.com, 2559) 
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 เมื่อค านวณหาค่า BP และ SF แล้ว สามารถค านวณหาค่า Allowable Belt Strength ได้
ดังต่อไปนี้ 
 
     STBSABS                   (6.22) 
 
 เมื่อ BS = Belt strength (kg/m) from Belt Data 
   T  = Temperature factor 
   S = Strength factor (S=1) 
 
 ซึ่งจากการค านวณค่า ABS และ ABP แล้วจะต้องพิจารณาค่า ABP < ABS จึงจะสามารถใช้งาน
ได้ เมื่อพิจารณาการเลือกขนาดมอเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน  สามารถค านวณหาขนาดก าลังที่ใช้ใน
การขับเคลื่อนสายพานล าเลียงได้ดังสมการที่ 
 

     
12.6

VBABP
Power


                  (6.23) 

 เมื่อ ABS = Adjusted Belt Pull 
    B  = Belt Width (m) 
    V  = Belt Speed (m/min) 
 
 สามารถสรุปขั้นตอนการค านวณหาขนาดของมอเตอร์ใช้ในการขับเคลื่อนสายพานล าเลียงได้ดังนี้ 
 STEP 1 : Determine the bake-up product load  
 STEP 2 : Calculate belt pull  (BP) 
 STEP 3 : Adjusted Belt Pull ABP  
 STEP 4 : Calculate the allowable strength ABS  
 STEP 5 : Maximum spacing of drive sprockets 
 STEP 6 : Determine drive shaft deflection 
 STEP 7 : Drive shaft torque, T  
 STEP 8 : Belt drive power  
 STEP 9 : Determine drive motor power 
 
ตัวอย่างที่ 6.9 สายพานล าเลียงแบบ Polypropylene รุ่น 400 มีที่จับโดยใช้สายรัดโครงสร้างยกขึ้น มี
การล าเลียงเหล็กน้ าหนัก 122 กิโลกรัมต่อตารางเมตร บนสายพานล าเลียงที่มีความยาว 18.3 เมตร กว้าง 
1.2 เมตร สายรัดดังกล่าวจะวิ่งบนแถบ UHMW ที่ความเร็ว 6 เมตรต่อนาที โดยคาดว่าสามารถใช้งานได้
บ่อยครั้งภายใต้ก าลังโหลดและเหล็กสามารถ "Back-up" รวม ได้ระยะ 15.2 เมตร อุณหภูมิในการท างาน
อยู่ที่  82 องศาเซลเซียส จ านวนฟันของเพลาเหล็กคาร์บอน 12 ฟัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 198 
มิลลิเมตร จงหาขนาดก าลังของมอเตอร์ต้นก าลังส าหรับสายพานล าเลียงแบบโมดูลาร์ขณะที่มีประสิทธิภาพ 
80%  
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วิธีท า STEP 1 : หา Mp                                                                                
                 Mp = M * Fp (percentage of belt area Back-up /100)              
                       = 122 x 0.26 x 0.831 
            Mp = 26.4 kg/m2 
 
 โดยที่ค่า Fp = percentage of belt area Back-up = 26% 
     
  Belt area Back-up is (15.2/18.3) x 100 = 83.1% 
 
  STEP 2 : Calculate Belt Pull, BP 
               BP = ((M + 2W) x Fw + Mp) x L + (M + H) 
                         = ((122 + (2 x 9.52)) x 0.11 +26.4) x 18.3 
             BP = 767 kg/m of belt width 
 M = Product Loading (122 kg/m2) 
 W = Belt weight (9.52 kg/m2) 
 L = Conveyor Length (18.3 m) 
 Mp = Backed-up Product Load (26.4 kg/ m2) 
 H = Elevation Change (Zero)  
 STEP 3 : Adjust Belt Pull, BP (Formula 2) 
      ABP = BP x SF                            
                   = 767 x 1.2 
             ABP = 920 kg/m of Belt 
The service factor, SF, หาได้จาก “รูปที่ 6.26” 
  
 STEP 4 : Calculate the allowable belt strength (ABS) 
  ABS = BS x T x S 
        =  3,570 x 0.48 x 1.0 
                        = 1,714 kg/m of belt width 
  
 STEP 5 : Maximum Spacing of drive shaft sprockets 
  ABSU = (ABP/ABS) x 100% 
                             = (920/1714) x 100% 
                             = 54% 
 STEP 6 : Determine drive shaft deflection 
      W = Total Shaft Load             Shaft determine (D) 
             W = (ABS + Q) x B                     D = (5/384) x (W x (Ls)3)/(E x I) 
             W = (920 + 29.11) x 1.2             D = 1.50 
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               W = 1,139 kg. 
 STEP 7 : Drive Shaft Torque 
                    To = ABP x B x (P.D./2) 
                    = 920 x 1.2 x (198/2) 
                To = 109,296 kg-mm 
 STEP 8 : Belt Drive Power 
            Belt Power = ((ABP x B x V)/6.12) 
                   = ((920 x 1.2 x 6.0)/6.12) 
            Belt Power = 1,082 Watts 
 STEP 9 : Determine Drive Motor Power 
            Motor Power = (1,082/90) x 100 
                                  = 1,216 Watts 
 Therefore a 2 kW motor will be good choice           ตอบ 

  
 ตัวอย่างที่ 6.10 จงค านวณหาพิกัดของสายพานล าเลียงเอียง โดยที่ระบบสายพานล าเลียงเอียงออกแบบ
มาเพ่ือล้างผัก  มีความสูงตามแนวตั้งเท่ากับ 4 เมตร ความยาวทั้งหมดของสายพานล าเลียงเทากับ 10 
เมตร และความกว้างของสายพาน 900 มิลลิเมตร ท างานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นซึ่งมีความเร็วรอบ
สายพาน 20 เมตรต่อนาที เพ่ือขนส่งถั่วที่น้ าหนัก 600 kg/m2 สายพานสึกหรอเป็นวัสดุ UHMW และ
สายพานล าเลียงเป็นรุ่น HS-200B พร้อมตัวป้องกันด้านข้างความสูง (H) 50 มิลลิเมตร ระบบเริ่มต้นโดยไม่
ต้องแบกสัมภาระและท างานได้อย่างน้อย 7.5 ชั่วโมง ใช้จ านวนฟันของเพลาเท่ากับ 12 ฟัน และเพลาท า
จากสแตนเลสขนาด 38 มม. x 38 มม.  
วิธีท า STEP 1 : Calculate of unit theory tension (TB) 
            Formula TB = {(Wp + 2WB) x FBM  + WF} x L(WP x H) 
                            = {(60 + (2 x 4.4)) x 0.12 + 0)} 4 x (10 + 60) 
                        TB = 322.6 kg/m 
 Because of it is not a piling up conveyor, WF can be ignored 
  STEP 2 : Calculation of unit total tension (Tw)  
            Formula :    Tw  = TB x TA 
                                  = 322.6 x 1.6 
           Tw = 516.2 kg/m 
 Due to value TB is larger than Tw therefore HS-200BFP conveyor belt is safe and 
proper selection 
  STEP 3 : Calculation of unit allowable tension (TA) 
            Formula : TA  = BS x FS x FT 
                               = 980 x 1.0 x 0.95 
                           TA = 931 kg/m             ตอบ 
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6.9 บทสรุป 
สายพานล าเลียง (Conveyor Belt System) คือ ระบบล าเลียงเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ชิ้นงาน 

ผลิตภัณฑ์หรือล าเลียงกระสอบจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใช้สายพานล าเลียง (Belt) และมอเตอร์เกียร์
เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานล าเลียงกระสอบ หลังจากผ่านกระบวนต่าง ๆ ของทางโรงงานเรียบร้อยแล้วและ
ต้องการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปที่ต้องการ ดังนั้นระบบสายพานล าเลียงจึงเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม
ทุกประเภททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

สายพานล าเลียงเป็นสายพานที่ใช้ขนส่งวัสดุจากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยจะต้องมีตัวขับและพูเลย์
ในการท างานให้สายพานล าเลียงเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ของสายพานล าเลียงจะเกิดจากแรงเสียดทาน
ระหว่างสายพานกับพูเลย์ แรงเสียดทานดังกล่าวจะขึ้นอยุ่กับผิวสัมผัส ระหว่างสายพานกับพูเลย์ และแรง
ดึงให้สายพานตึง  

โครงสร้างของสายพานล าเลียง สายพานล าเลียงมีส่วนประกอบหลักคือ 
1. ยางผิวบน : ท าหน้าที่ รองรับวัสดุขนถ่าย และป้องกันการเสียหายของชั้นผ้าใบในการ

รับแรง และยังมีคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ป้องกันการเจาะทะลุ ป้องกันน้ ามัน   ป้องกันความร้อน ผิว
ของยางบนมีหลายชนิด สามารถเลือกให้ใช้งานตามความเหมาะสมของวัสดุที่ล าเลียง 

2. ชั้นผ้าใบ : ท าหน้าที่ เป็นแกนกลางในการรับแรงดึงของสายพานทั้งเส้น และช่วยใน
การกระจายแรงดึงของสายพาน ขณะล าเลียงวัสดุอีกด้วย 

3. ชั้นยางประสานผ้าใบหรือชั้นน้ ากาว : ท าหน้าที่ในการประสานผ้าใบของแต่ละชั้นเข้า
ด้วยกันเพ่ือให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

4. ยางผิวล่าง : ท าหน้าที่ป้องกันชั้นผ้าใบของสายพานเพื่อไม่ให้เสียหายจากการเสียดสีกับ
ลูกกลิ้งและพูเล่ย์ 

ประโยชน์การใช้งานของสายพานล าเลียง สายพานล าเลียงที่ เป็นเครื่องล าเลียงสินค้าแบบ
สายพาน ที่มีลักษณะการเชื่อมต่อกันเป็นวง แล้วขับเคลื่อนหมุนวน โดยมีสายพานเป็นตัววางสินค้าเพ่ื อ
ล าเลียงไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไม่จ าเป็นต้องเดินยกของไปให้เหนื่อยหรือเปลืองแรง โดยเฉพาะในกิจการที่
จะต้องขยายธุรกิจให้ส่งของได้จ านวนมากขึ้น แต่กลับขาดแคลนแรงงานในการล าเลียงสินค้าขึ้นสู่รถเพ่ือ
การขนส่งไปกระจายขายต่อตามที่ต่าง ๆ โดยที่สายพานล าเลียงนี้สามารถใช้งานได้กับหลากหลายกิจการ 
สายพานก็มีให้เลือกหลายแบบเพ่ือให้ตรงกับการใช้งานของกิจการแต่ละประเภท แต่โดยรวมแล้วก็คือการ
สายพานล าเลียงที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการล าเลียงที่ทุกกิจการควรมีติดเอาไว้ 

ในการเลือกสายพานล าเลียงที่มีความเหมาะสม จะต้องมีความกว้างมากพอต่อการขนวัสดุ ใน
ปริมาณที่ต้องการของผู้ใช้งานได้ โดยวัสดุจะต้องไม่อยู่ชิดขอบของสายพานมากเกินไป ดังนั้นขนาดความ
กว้างของสายพานจะต้องล าเลียงวัสดุได้อย่างไม่แออัดจนเกินไป การเลือกขนาดความกว้างของสายพาน
ล าเลียงที่เหมาะสมจะข้ึนอยู่กับปัจจัยดังนี้ 

- ชนิดของวัสดุที่ล าเลียงและคุณสมบัติของวัสดุ 
- ขนาดก้อนโตของวัสดุ (Lump Size) 
- ความเร็วสายพาน (Belt Speed) ที่ใช้งาน 
- อัตราการขนถ่ายล าเลียง 
 
 

http://www.nli-engineering.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

6.1 จงอธิบายความหมายของระบบสายพานล าเลียงและหลักการท างานของสายพานล าเลียง 
6.2 จงอธิบายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบสายพานล าเลียง การจัดโครงร่างและมุมลาดเอียงของสายพาน
ล าเลียง 
6.3 สายพานล าเลียงมีความยาวในแนวราบ 183 ฟุต และสูงขึ้น 45 ฟุต จงหาความยาวในแนวลาดเอียง
ของการติดตั้งสายพานนี้ 
6.4 จงค านวณหามุมกองขณะเคลื่อนที่ของสายพานล าเลียง ที่มีมุมกองขณะยังไม่เคลื่อนที่เท่ากับ 45 องศา 
และมุมแอ่งของลูกกลิ้งเท่ากับ 25 องศา 
6.5 จงค านวณหาพ้ืนที่หน้าตัดของกองวัสดุบนสายพานล าเลียง ที่มีพ้ืนที่ส่วนบนเท่ากับ 0.2 ตารางฟุต 
พ้ืนที่สี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับ 0.15 ตารางฟุต มุมกองขณะเคลื่อนที่เท่ากับ 45 องศา และมุมแอ่งของลูกกลิ้ง
เท่ากับ 25 องศา 
6.6 จงค านวณหาอัตราการขนถ่ายวัสดุบนสายพานล าเลียง ที่มีพ้ืนที่สายพานเท่ากับ 45 ตารางฟุต 
ความเร็วสายพานเท่ากับ 12 ฟุตต่อนาที และวัสดุมีความหนาแน่นเท่ากับ 2.5 ปอนต์ต่อตารางฟุต 
6.7 การขนถ่ายวัสดุบนสายพานล าเลียงเป็นข้าวสารเพ่ือส่งไปบรรจุลงกระสอบเพ่ือจ าหน่าย จงค านวณหา
แรงม้าของสายพานแบบ CEMA โดยความยาวสายพานเท่ากับ 45 ฟุต ระยะยกของสายพานเท่ากับ 7 ฟุต 
น้ าหนักของสายพานเท่ากับ 1.5 ปอนด์ต่อความยาวสายพาน 1 ฟุต น้ าหนักของปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดที่ขนถ่าย
เท่ากับ 2.5 ปอนด์ต่อความยาวสายพาน 1 ฟุต ความเร็วสายพานเท่ากับ 15 ฟุตต่อนาที แฟคเตอร์อุณหภูมิ
เท่ากับ 0.5 แฟคเตอร์ความต้านทานการหมุนลูกกลิ้งเท่ากับ 0.75 และแฟคเตอร์ความต้านทานการ
เคลื่อนที่ของสายพานและวัสดุเท่ากับ 1.0 
6.8 การขนถ่ายวัสดุบนสายพานล าเลียงเป็นข้าวสารเพ่ือส่งไปบรรจุลงกระสอบเพ่ือจ าหน่าย จงค านวณหา
แรงม้าของสายพานตามมาตรฐาน DIN 22101 แบบเมตริก โดยความยาวสายพานเท่ากับ 12 เมตร ระยะ
ยกของสายพานเท่ากับ 2.5 เมตร ค่าความเสียดทานลูกกลิ้งเท่ากับ 0.2 ความเร็วสายพานเท่ากับ 20 
เซนติเมตรต่อวินาที น้ าหนักสายพานทั้งหมดบวกน้ าหนักลูกกลิ้งทั้งหมดเท่ากับ 20 กิโลกรัมต่อสายพาน 1 
เมตร แฟคเตอร์ที่ขึน้อยู่กับความยาวสายพานเท่ากับ 0.5 และปริมาณขนถ่ายเท่ากับ 10 ตันต่อชั่วโมง 
6.9 การขนถ่ายวัสดุบนสายพานล าเลียงเป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดเพ่ือส่งไปบรรจุลงกระสอบเพ่ือจ าหน่าย จง
ค านวณหาก าลังม้าของมอเตอร์ต้นก าลังของระบบขนถ่ายด้วยสายพานตามมาตรฐานของ Goodyear แบบ
เมตริก เพ่ือใช้ในการขนถ่ายปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ซึ่งเป็นการขนถ่ายที่มีโครงสร้างถาวรหรือจัดแนวโครงสร้างดี
และการบ ารุงรักษาตามปกติ  ชนิดสายพานเป็นแบบชั้น (Ply - type) ขนาดหน้ากว้าง 20 นิ้ว พ้ืนที่
สายพานเท่ากับ 12 ตารางเมตร ความเร็วสายพานเท่ากับ 6 เมตรต่อนาที วัสดุมีความหนาแน่นเท่ากับ 20 
กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยอัตราเวลาในการขนถ่ายคือ 0.5 ชั่วโมงต่อลูกบาศก์เมตร ความยาวสายพานคิด
ความยาวระหว่างจุดศูนย์กลางของล้อสายพานเท่ากับ 7.5 เมตร ระยะยกขึ้นของการล าเลียงเท่ากับ 3 
เมตร ประสิทธิภาพการท างานของมอเตอร์ต้นก าลัง 90% และระบบสายพานล าเลียงมีอุปกรณ์ประกอบ 
คือ มอเตอร์ช่วยสตาร์ทขนาด 0.25 แรงม้า 
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6.10 จากหาขนาดของมอเตอร์ในการขนถ่ายวัสดุ โดยใช้สายพาน modular ที่สายพานเป็นแบบ Straight 
Running ใช้ล าเลียงถั่วงอก น้ าหนักถั่วงอกที่จะขนถ่าย 15 kg/m2 มีค่า Mp เท่ากับ 0.5 kg/m2 ยกขึ้นสูง 
(H) เท่ากับ 1.5 m สายพานหน้ากว้างเท่ากับ 70 cm สายพานยาวเท่ากับ 6 เมตร เป็นสายพานแบบ Flat 
Top วัสดุที่ใช้ท าสายพานเป็นสแตนท์เลส มีค่า Belt weight เท่ากับ 10.5 kg/m2 มีค่า Fw ของ UHMW 
เท่ากับ 0.15 การออกแบบใช้ Safety factor เท่ากับ 1.5 สายพานมีค่า Belt strength เท่ากับ 3,500 
kg/m มีค่า Temperature Factor เท่ากับ 0.95 และมีค่า Strength factor เท่ากับ 1 และในการขนถ่าย
ถั่วงอกนี้ใช้ความเร็วสายพาน 0.6 m/s ตอบในหน่วยของแรงม้า 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 
โซ่ล าเลียง 4 ชั่วโมง 

 
หัวข้อเนื้อหา 

7.1 ความหมายของโซ่ล าเลียง 
7.2 ชนิดของโซ่ล าเลียง 
7.3 ประเภทของโซ่ล าเลียง 
7.4 ประเภทของระบบโซ่ล าเลียง 
7.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบระบบโซ่ล าเลียง 
7.6 อัตราขนถ่ายและก าลังม้าที่ต้องการ 
7.7 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 ด้านความรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโซ่ล าเลียงและหลักการท างานของระบบโซ่
ล าเลียง 

2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของโซ่ล าเลียงและประเภทของโซ่ล าเลียง 
3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงประเภทของระบบโซ่ล าเลียง 
4. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบระบบโซ่ล าเลียง 
5. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการค านวณหาค่าอัตราขนถ่ายและก าลังม้าที่ต้องการ 

 ด้านทักษะ 
 1. สามารถออกแบบค านวณหาค่าอัตราขนถ่ายและก าลังม้าที่ต้องการของระบบโซ่ล าเลียงได้ 

 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา และเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบรูปภาพใน Power point 
3. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 
4. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 

5. ให้ผู้เรียนออกแบบค านวณหาค่าอัตราขนถ่ายและก าลังม้าที่ต้องการของระบบโซ่ล าเลียงตามใบ
งานที่มอบหมาย 

6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 

7. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการขนถ่ายวัสดุ 
2. กระดาน 
3. สื่อบรรยาย Power point   
4. ใบงานที่ 9 การออกแบบค านวณหาค่าอัตราขนถ่ายและก าลังม้าที่ต้องการของระบบโซ่ล าเลียง 
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 
6. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
2. จากการสังเกตการมีส่วนร่วม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท าใบงาน 
5. จากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
การประเมินผล 

1. จากการส่งการบ้าน แบบฝึกหัดตามเวลา 
2. การเข้าเรียนครบตามชั่วโมงเรียน 
3. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
4. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 7 
โซ่ล าเลียง 

 
 

โซ่ล าเลียงเป็นอุปกรณ์ขนถ่ายชนิดหนึ่งซึ่งโซ่มีปลายทั้งสองเชื่อมต่อกัน  โซ่มีหลายชนิดและ
เคลื่อนที่ได้ตลอดความยาวของอุปกรณ์ขนถ่าย การส่งถ่ายก าลังการลากมาจากชุดขับ และในบางกรณีการ
ล าเลียงน้ าหนักท้ังหมดของวัสดุจะถูกล าเลียงอยู่ในภาชนะ วัสดุล าเลียงอาจจะถูกล าเลียงโดยตรงบนโซ่ บน
อุปกรณ์ติดตั้ง (Attachments) พิเศษที่สวมแน่นอยู่กับโซ่บนใบกวาด (Flights) ผลักหรือลากโดยโซ่ หรือ
อาจจะผลัก หรือ ดึงด้วยโซ่ หรือโดยอุปกรณ์ยึดติดพิเศษบนโซ่ประเภทของอุปกรณ์ติดตั้ง (Attachment) 
ตัวอย่าง ได้แก่ โซ่ล าเลียงแบบอ่างและแบบถาด (Apron and Pan Conveyors) โซ่ล าเลียงแบบกวาด 
(Flight Conveyor) โซ่ล าเลียงแบบลากพา (Drag Conveyor) เป็นต้น การใช้โซ่ล าเลียงในโรงงานต่าง ๆ 
ในช่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ลดลงมาก เนื่องจากข้อพิจารณาที่ว่า ต้องมีการบ ารุงรักษามากและประสบ
ปัญหาด้านการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้เกิดจากวิศวกรผู้ออกแบบมีข้อมูลไม่เพียงพอและขาดแรง
ดึงดูดทางเศรษฐกิจของผู้ประมูลรับงาน เห็นได้จากตัวอย่างส าหรับผู้คิดค้นเหล็กท่ีจะใช้กับอุปกรณ์ในระบบ
โซ่ล าเลียงมีน้อยและการใช้ส่วนประกอบมาตรฐานราคาถูก 

การออกแบบระบบโซ่ล าเลียงที่ดีส่วนประกอบต้องมีคุณภาพสูงโดยท ามาจากโลหะผสม ผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือหล่อด้วยความแน่นอน ราคาไม่ถูกนัก การประยุกต์ใช้งานต้อง
ระมัดระวังน้ าหนักของวัสดุที่จะขนถ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความคม มีการบ ารุงรักษาล่วงหน้า 
(Preventive Maintenance Programs) ก่อนใช้งานจะสามารถหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักในกระบวนการ
ผลิตได้ ถึงแม้ว่าค าอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ขนถ่าย (Conveyors) ค่อนข้างจะมากกว่าเครื่องป้อน 
(Feeders) สิ่งส าคัญอันดับแรกที่ต้องทราบคือความแตกต่างระหว่างเครื่องป้อน (Feeder) กับอุปกรณ์ขน
ถ่าย (Conveyor) ให้ชัดเจนเพราะปัจจัยนี้จะมีผลกระทบต่อความหมายของการรับวัสดุ (Loading) และ
การค านวณออกแบบของโซ่ 

เครื่องป้อน (Feeder) ใช้ส าหรับควบคุม (Regulate) หรือแบ่ง (Meter) การไหลของวัสดุปริมาณ
มวลภายใต้ถังเก็บ เช่น ถังรูปกรวย (Hopper) ถังไซโล หรือ คลังพัสดุ (Stockpile) เป็นต้น 

อุปกรณ์ขนถ่าย (Conveyor) ใช้ส าหรับล าเลียง (Carry) ลากพา (Drag) กวาด (Scrape) หรืออ่ืนๆ
เพ่ือท าให้วัสดุเคลื่อนที่ ซึ่งวัสดุจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ขนถ่ายโดยใช้เครื่องป้อน 

โซ่ล าเลียงที่จะกล่าวถึงนี้เกือบจะทั้งหมดอาจใช้เป็นเครื่องป้อนได้ โดยมีข้อยกเว้นเพียงหนึ่ง หรือ
สองข้อเท่านั้น เป็นไปได้มากที่จะใช้เครื่องป้อน (Feeder) ร่วมกับโซ่ล าเลียงตราบใดที่ยังต้องดูแลปัญหา
การเฉือนของวัสดุใต้ทางออกของถังรูปกรวย (Hopper Outlet) ให้ถูกต้องเหมาะสมอยู ่
 
7.1 ความหมายของโซ่ล าเลียง 

นิยามของ “โซ่” คือ วัสดุที่ฟ่ันกันเป็นเส้นโค้งงอได้ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นโลหะท าเป็นชิ้นส่วนแข็ง
หลาย ๆ ชิ้น เรียกว่า ข้อต่อโซ่ (Links) ต่อแน่นเข้าด้วยกันจากข้อหนึ่งไปยังอีกข้อหนึ่งแต่การเคลื่อนที่จะ
อิสระในแนวหนึ่งหรือหลายแนว มีหลักฐานเกี่ยวกับโซ่ในสมัยก่อนซึ่งกล่าวถึงการใช้โซ่เป็นเครื่องกีด
ขวางทางเข้าท่าเรือเพ่ือแบ่งการจราจรทางเรือ การใช้งานด้านวิศวกรรมครั้งแรกในอเมริกาคืองานก่อสร้าง
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และการติดตั้งโซ่ข้ามแม่น้ าฮัดสันที่ West Point ในมลรัฐนิวยอร์ค ซึ่งมีชื่อเสียงมากในการป้องกันการส่ง
เสบียงของอังกฤษไปตามแม่น้ าจากแคนาดามายังนิวยอร์ค การเติบโตในการใช้งานของโซ่ มีหลักฐานว่าเพ่ิง
จะเริ่มขึ้นหลังศตวรรษที่ 19 โดยมีการแข่งขันกันพัฒนาเหล็กเหนียว (Malleable Iron) ที่ใช้ในการผลิตโซ่ 
แต่เหล็กเหนียวนี้มีการผลิตขึ้นในอังกฤษและเยอรมันในช่วงต้นปี ค.ศ.1722 และจนกระทั่งกลางศตวรรษที่ 
19 ได้มีการเริ่มผลิตในอเมริกา 

โซ่ล าเลียงเป็นอุปกรณ์ขนถ่ายชนิดหนึ่งซึ่งโซ่มีปลายทั้งสองเชื่อมต่อกัน  โซ่มีหลายชนิดและ
เคลื่อนที่ได้ตลอดความยาวของอุปกรณ์ขนถ่าย การส่งถ่ายก าลังการลากมาจากชุดขับ และในบางกรณีการ
ล าเลียงน้ าหนักท้ังหมดของวัสดุจะถูกล าเลียงอยู่ในภาชนะ 

 

7.2 ชนิดของโซล่ าเลียง 
7.2.1 ชนิดของโซ่ล าเลียง 
การพิจารณาออกแบบจะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของโซ่ล าเลียงและวัสดุที่

ต้องการขนถ่าย โดยชนิดของโซ่ล าเลียงได้มีการก าหนดเป็น 4 ชนิดพ้ืนฐาน ตามหลักของแฟคเตอร์ความ
เสียดทานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของโซ่ (การลื่นไถลหรือกลิ้ง) และการเคลื่อนที่ของวัสดุ (การลื่นไถลหรือ
ถูกพาไป) โซ่ดังสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 7.1 

 
ตารางที ่7.1 ชนิดของโซ่ล าเลียง 

ชนิดที่ การเคลื่อนที่ของโซ่ การเคลื่อนที่ของวัสดุ ประเภทของอุปกรณ์ขนถ่าย 

1 
ลื่นไถล , มีใบกวาด 

(Flights) หรือไม่มีก็ได้ ลื่นไถล กวาด (Scraper), ลากพา (Drag) 

2 กลิ้ง ลื่นไถล กวาด (Scraper) 
3 ลื่นไถล ถูกพาไป อ่างและถาด (Apron & Pan) 
4 กลิ้ง ถูกพาไป อ่างและถาด (Apron & Pan) 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 

7.2.1.1 การลื่นไถลของโซ่ (Chain Sliding) วิธีนี้โครงสร้างเป็นแบบง่าย ๆ  มีส่วนที่
เคลื่อนที่น้อยและโดยทั่วไปราคาจะถูกที่สุดเมื่อภาระเท่ากันใช้กับงานสกปรกได้ดีมาก และการสร้างเป็น
แบบหยาบๆ เหมาะส าหรับงานที่มีการกระแทก ก าลังม้าที่ต้องการจะสูงกว่าโซ่แบบใช้ลูกกลิ้ง (Roller 
Chains) ดังแสดงในรูปที่ 7.1 (ก) 

7.2.1.2 การกลิ้ งของโซ่  (Chain Rolling) วิธีนี้ การท างานจะนุ่มนวลกว่าการเต้น 
(Pulsation) จะน้อยกว่าโซ่แบบลื่นไถล ความเสียดทานต่ าท าให้จุดศูนย์กลางยาวกว่า มอเตอร์ขนาดเล็ก
กว่า และค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องต่ ากว่า ไม่เหมาะที่จะใช้กับงาน“สกปรก”เช่น วัสดุแปลกปลอมอาจท า
ให้ลูกกลิ้งติดขัดได ้ดังแสดงในรูปที่ 7.1 (ข) 

 
7.2.2 นิยามและขอบเขต 

นิยามและขอบเขตเก่ียวกับโซ่ล าเลียงมีดังนี ้     
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(ก) การลื่นไถลของโซ่ (ข) การกลิ้งของโซ่ 
รูปที ่7.1 ชนิดของโซ่ล าเลียง 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

7.2.2.1 โซ่ล าเลียง (Chain Conveyor) เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายชนิดหนึ่งซึ่งใช้โซ่ชุดหนึ่งหรือ
มากกว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการขนถ่าย 

7.2.2.2 โซ่ล าเลียงแบบลากหา (Drag Chain Conveyor) เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายที่โซ่มีปลาย
ทั้งสองเชื่อมต่อกันโดยไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (Attachments) ซึ่งวัสดุจะถูกลากพาไปตามราง 

7.2.2.3 โซ่ล าเลียงแบบกวาด (Scraper or Flight Conveyor) ประกอบด้วยโซ่แนวเดียว
หรือหลายแนว ซึ่งมีก้าน (Bars or Flights) ติดตั้งอยู่ ซึ่งมันจะผลักดันวัสดุไปตามราง 

7.2.2.4 โซ่ล าเลียงแบบเป็นกลุ่ ม  (En-Masse Conveyor) ประกอบด้วยโครงค้ า 
(Skeleton) หรือก้านแข็ง (Solid Flights) เชื่อมต่ออยู่กับโซ่ที่มีปลายทั้งสองเชื่อมต่อกัน ซึ่งจะท างานใน
แนวราบ ลาดเอียงแนวใดแนวหนึ่งและ/หรือ มีแผ่นเสริมในแนวดิ่งสวมอยู่ภายในเรือน ส าหรับการแล่นพา
วัสดุปริมาณมวลจะถูกล าเลียงและเลื่อนขึ้นในกระแสการไหลอย่างต่อเนื่องภายในหน้าตัดของเรือนอย่าง
เต็มที ่

7.2.2.5 โซ่ในด้านวิศวกรรม (Engineering Chains) การออกแบบโซ่ในครั้งแรกของโซ่
หลาย ๆ ชนิดก็เพ่ือที่จะส่งผ่านก าลังจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโซ่เกือบทุกชนิดได้พัฒนาขึ้นถึงจุดจุดหนึ่ง  
และใช้เป็นโซ่ทางด้านวิศวกรรมได้ โซ่ที่ใช้ในการขนถ่ายวัสดุโดยการขนส่ง  (Conveying) การชักขึ้น 
(Hoisting) หรือการเลื่อนขึ้น (Elevating) การลาก (Propelling) หรือการท าหน้าที่นอกเหนือจากนี้
เพ่ือที่จะเคลื่อนย้ายก าลังจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 

7.2.2.6 ระยะพิต (Pitch) ระยะพิตของโซ่ 1 พิต คือ หน่วยที่วัดจากจุดเชื่อมประกบไปยัง
จุดเชื่อมประกบถัดไป 1 หน่วย รวมสลัก (Pin) ด้วย ตามแคตตาล้อคของผู้ผลิตระยะพิตจะแตกต่างกันจาก 
1/4 ถึง 30 นิ้ว ในความหมายของโซ่ทางด้านวิศวกรรม โดยทั่วไปจะจ ากัดระยะพิตไว้ตั้งแต่ 4 ถึง 30 นิ้ว 
และท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยโซ่ทางวิศวกรรมที่ใช้โดยทั่วไปจะมีขนาด 4, 6, 9, 12, 18, 24 และ 30 
นิ้ว หรือในระบบเมตริกได้แก่ 100, 125, 142, 160, 200, 250, 315, 400, 500 และ 1,000 มม. 

7.2.2.7 อุปกรณ์ติดตั้ง (Attachments) เป็นส่วนประกอบที่เพ่ิมเข้าไปยังโซ่ธรรมดาเพ่ือ
สร้างเป็นใบกวาด (Flights) ถาด (Pans)กระพ้อ (Buckets) เป็นต้น อาจจะเชื่อมต่อเข้าไป เพ่ือให้เกิดการ
พา ลาก ยก หรือวิธีใดก็ได้ที่ท าให้ภาระเคลื่อนที่อุปกรณ์ติดตั้งอาจเป็นแบบตายตัว (Rigid) แบบพับได้ 
(Hinged) หรือแบบหัวต่อหมุน (Swivel) และออกแบบให้เหมาะกับวัตถุประสงค์พิเศษได้โดยไม่มีข้อบังคับ 

7.2.2.8 แถบด้านข้างแบบตรง (Straight Sidebar) การออกแบบจะก าหนดแถบด้านข้าง
เป็น 2 ชนิด คือ แถบด้านในเชื่อมต่ออยู่กับถังรูปทรงกระบอก (Barrel) หรือปลอก (Bushing) จะมีลูกกลิ้ง
ที่เรียกว่า Block Link หรือไม่มีก็ได้ เชื่อมต่อไปยังแถบด้านนอกโดยผ่านสลัก 
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7.2.2.9 แถบด้านข้างแบบเอียง (Offset Sidebars) แถบด้านข้างแบบนี้จะเป็นทั้งส่วนใน
และส่วนนอกของข้อลูกโซ่ (Link) 

7.2.2.10 สลัก (Pins) เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ใช้เชื่อมต่อข้อลูกโซ่ (Link) ข้อหนึ่งไปยังข้อ
ลูกโซ่ข้อถัดไปสลักมี 3 ประเภทหลัก คือ สลักแบบหมุดย้ า (Rivet Pin) สลักแบบถอดเปลี่ยนได้ 
(Detachable) และสลักแบบสลักเกลียว (Bolted)  

7.2.2.10 ปลอก  (Bushing of Thimble) เป็นท่อสวมแน่นเพ่ือล๊อคแถบด้านข้าง 
(Sidebars) เข้าด้วยกัน โดยปลอกจะยึดแน่นอยู่ระหว่างแถบด้านข้างทั้ง 2 ด้าน เพ่ือป้องกันการบิดเบี้ยว 
(Turning) 

7.2.2.11 ลูกกลิ้ง (Rollers) กาติดตั้งลูกกลิ้งเพ่ือเหตุผลพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ ลดความ
เสียดทานซึ่งโซ่จึงรับภาระได้และการช่วยเคลื่อนไหวบริเวณล้อฟันเฟือง (Sprockets) ลูกกลิ้งธรรมดาที่ใช้
กันอยู่มี 2 ชนิด คือ แบบผิวหน้าเรียบตรง (Straight Face) และแบบหน้าแปลนเดี่ยว (Single Flange) 

7.2.2.12 ความแข็งแรงสูงสุดเฉลี่ย (Average Ultimate Strength) เป็นค่าเฉลี่ยของ
ความแข็งแรงแตกหักจริง (Actual Breaking Strength) ของโซ่ในขณะท าการทดสอบการดึง (Pull Tests) 
จุดนี้เป็นจุดที่โซ่จะเสียหายจริงหรือแตกออก (Part) เนื่องจากการแตกร้าว (Fracture) หรือการแยกออก 
(Rupture) 

7.2.2.13 แรงดึงโซ่ที่ยอมได้หรือความแข็งแรงใช้งานออกแบบ (Allowable Chain Pull 
or Design Working Strength) เป็นค่าที่ใช้ส าหรับการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโซ่แต่ละชนิดที่สัมพันธ์กับ
สภาวะการเดินเครื่องปกติและอายุการใช้งานเฉลี่ยที่คาดหวังได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับแฟค      เตอร์หลายค่า แต่
ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญต่อการสึกหรอของแบริ่ง  โดยทั่วไปแล้วค่าความแข็งแรงสูงสุดเฉลี่ยจะ
เปลี่ยนแปลงไปประมาณ 1/6 ถึง 1/10 th จากค่าที่ระบุไว้ในแคตตาล้อคเมื่อก าหนดความแข็งแรงใช้งานที่
ต้องการให้กับโซ่แล้ว ต้องประยุกต์ใช้กับแฟคเตอร์ต่าง ๆ เช่น ความเร็ว จ านวนฟันของล้อฟันเฟืองโซ่ 
(Sprocket) ให้สัมพันธ์กับระยะพิตของโซ่ วัสดุที่จะขนถ่ายและสภาพการเดินเครื่องอ่ืน ๆ เป็นต้น 

 

7.3 ประเภทของโซ่ล าเลียง 
ประเภทของโซ่ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปมีดังนี้ 
 
7.3.1 โซ่แบบถอดได้ (Detachable Link Chain) 
โซ่ประเภทนี้ เป็นโซ่เหล็กเหนียวที่พัฒนาขึ้นมาก่อนและแก้ไขได้ง่ายที่สุดในบรรดาโซ่ล าเลียง

ทั้งหมด การสร้างจะขึ้นอยู่กับขอบเขตของการส่งถ่ายก าลังและการขนถ่ายวัสดุที่ได้มีการพัฒนาขึ้นรูปร่าง
คล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าและปลายด้านหนึ่งจะเป็นตะขอเปิด (Open Hook) ปลายอีกด้านหนึ่งจะปิด ตะขอ
ของข้อต่อโซ่อันหนึ่งจะเกี่ยวเข้ากับราวทรงกระบอก (Bar or Barrel) ที่ปลายข้อต่อโซ่อันถัดไปเพ่ือฟ่ันหรือ
เกยกันให้เป็นโซ่ ข้อต่อโซ่อาจจะประกอบเข้าหรือถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยการแกว่ง (Swinging) ข้อ
ต่อโซ่ในทิศทางที่ถูกต้องและเลื่อนปลายราวออกจากข้อต่อโซ่ที่อยู่ติดกัน โซ่แบบนี้เดิมทีได้ออกแบบเป็นตัว
ส่งถ่ายก าลังหรือโซ่ขับและใช้กันมากในเครื่องกลเกษตร ได้มีการดัดแปลงให้เหมาะส าหรับงานเบา ๆ 
อุปกรณ์ขนถ่ายความเร็วต่ า และกระพ้อ (Elevators) เมื่อใช้กับอุปกรณ์ติดตั้ง (Attachments) ชนิดต่าง ๆ 
ระยะพิตมีตั้งแต่ประมาณ 1 ถึง 4 นิ้ว และความแข็งแรงใช้งาน 200 ปอนด์ ถึง 3,000 ปอนด์ ดังแสดงใน
รูปที่ 7.2 (1) 
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7.3.2 โซ่แบบสลักหางเสือ (Welded Steel Chains) 
โซ่ประเภทนี้ พัฒนามาจากแบบถอดได้เพ่ือให้ดีขึ้น เนื่องจากโซ่แบบถอดได้มีโครงสร้างของข้อต่อ

แบบเปิดท าให้มีวัสดุแปลกปลอมเข้าไปในข้อต่อโซ่ได้และเมื่อมีการสึกหรอเกิดขึ้นจะท าให้ระยะพิตยืดออก 
ท าให้มีแนวโน้มที่การขนถ่ายจะเกิดความล้มเหลว โซ่แบบสลักหางเสือจะเป็นข้อต่อโซ่แบบหล่อที่มีปลาย
ด้านหนึ่งเป็นวงแหวนทรงกระบอกและอีกด้านหนึ่งเป็นปลายเปิด ข้อต่อโซ่จะถูกต่อกันด้วยหมุดย้ าเหล็ก 
หรือสลักเชื่อมต่อ ท าให้เกิดโครงสร้างข้อต่อแบบปิด โซ่แบบนี้ถูกออกแบบให้มีระยะพิตเท่ากับโซ่แบบถอด
ได้เพ่ือให้ใช้งานกับล้อฟันเฟือง (Sprocket) ขนาดเดียวกันได้ ระยะพิตจะมีตั้งแต่ประมาณ 1-3/8 ถึง 4 นิ้ว 
และมีความแข็งแรงใช้งานประมาณ 800 ถึง 5,000 ปอนด ์ดังแสดงในรูปที่ 7.2 (2) 

 
7.3.3 โซ่แบบ H Mill 
โซ่ประเภทนี้ จะมีความประณีตมากกว่าโซ่แบบสลักหางเสือ การวางข้อต่อและสลักเชื่อมต่อเป็น

แบบเดียวกัน แต่มีกลไกล๊อคที่ดีกว่าเพ่ือที่จะยึดสลักไว้ในต าแหน่งของมันเพ่ือป้องกันการเบี้ยว  (Turning) 
และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการจ ากัดการสึกหรอทั้งหมดตลอดผิวหน้าของวงแหวนทรงกระบอก  (Barrel) 
นอกจากนี้ด้านล่างของแถบด้านข้างยังผายออกเป็นแผ่นที่ผิวหน้าจะสึกหรอส าหรับการกวาดเหนือทางแล่น 
หรือรางโซ่แบบนี้ใช้กันอย่างกว้างขวางในโรงเลื่อย (Lumber Mills) และยังใช้เป็นโซ่ขับเคลื่อนและโซ่ยก
ของ (Elevator Chains) โดยทั่วไปจะมีระยะพิตตั้งแต่ 2.308 ถึง 4 นิ้ว และความแข็งแรงใช้งาน 1,200 ถึง 
5,000 ปอนด์ ดังแสดงในรูปที่ 7.2 (3) 

 
7.3.4 โซ่แบบ H Drag Chain 
โซ่แบบนี้ ดัดแปลงมาจากโซ่แบบ H Mill แต่มีความกว้างมากกว่าและมีผิวภายในทรงกระบอกของ

โซ่ที่ทนต่อการสึกหรอยาวกว่า ผิวส่วนหน้าของทรงกระบอกจะเรียบ ใช้ส าหรับดันหรือกวาดวัสดุ ในขณะที่
ด้านหลังของทรงกระบอกจะกลมเพ่ือให้มีหน้าสัมผัสที่เหมาะสมกับล้อฟันเฟือง (Sprocket) โซ่เหล่านี้ยังมี
แผ่นเรียบที่มีผิวหน้าลื่นไถลด้วย และนอกจากนี้ ยังมีส่วนที่คล้ายหูอยู่บนแถบด้านข้างเพ่ือป้องกันหัวของ
สลักโซ่เหล่านี้เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับการขนถ่ายแบบลากพา เช่น ขนถ่ายไม้ เศษหินเศษไม้ ขี้เลื่อย ขี้เถ้า 
ขยะ ขนส่งท่อนซุง ตอไม้ กิ่งไม้ เป็นต้น โซ่แบบนี้มีระยะพิตตั้งแต  ่5 ถึง 8 นิ้ว มีความแข็งแรงใช้งาน 3,500 
ถึง 6,500 ปอนด ์ดังแสดงในรูปที่ 7.2 (4) 

 
7.3.5 โซ่แบบ C Drag Chains 
 โซ่แบบนี้เป็นแบบผสม คล้ายกับประเภท H Mill แต่มีความแข็งแรงมากกว่าสลัก มีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า และประกอบด้วยข้อต่อโซ่แท่งเหล็กเหนียวต่ออยู่กับแถบเหล็กด้านข้าง จะมีผิวที่
ทนทานต่อการสึกหรอมากกว่าส าหรับการลื่นไถลทั้งการแล่นด้านล าเลียงและด้านกลับ  มีระยะพิต 5, 6 
และ 8 นิ้ว ความแข็งแรงใช้งาน 7,000 ถึง 9,300 ปอนด ์ดังแสดงในรูปที่ 7.2 (5) 

 
7.3.6 โซ่แบบ SD Drag Chains 
โซ่แบบนี้คล้ายกับโซ่แบบ H และ C Drag Chains แต่โซ่แบบนี้จะท าให้มีขนาดใหญ่ข้อต่อเป็น

เหล็กหล่อผสมผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน สลักเป็นเหล็กกล้าผสมผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยความร้อนและมีแถบด้านข้างกว้างเรียบ มีหน้าตัดเป็นตัว Z โดยส่วนใหญ่แล้วโซ่แบบนี้จะใช้ส าหรับการ

http://mdmetric.com/prod/kana/engineering-chain_wr.htm
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ขนถ่ายวัสดุมีคม เช่น ซีเมนต์จากเตาหลอม (Cement Clinkers) กากของหลอมเหลว (Slag) และขี้เถ้า 
เป็นต้น มีระยะพิต 6 และ 9 นิ้ว ความแข็งแรงใช้งาน 16,700 ถึง 23,400 ปอนด ์ดังแสดงในรูปที่ 7.2 (6) 

 
7.3.7 โซ่แบบ 700 Class Pintle Chain 
โซ่แบบนี้ มีการสร้างคล้ายกับโซ่แบบ 400 Class หรือ H Mill Chain ยกเว้นระยะพิตจะยาวกว่า

ระยะพิตที่ใช้กันมากที่สุด คือ 6 นิ้ว มีอุปกรณ์ติดตั้งชนิด F และโครงสร้างโซ่เป็นเหล็กหล่อเหนียววางเป็น
มุมเอียงและข้อต่อเป็นแบบปิด ใช้มากในโรงบ าบัดน้ าเสียและสิ่งโสโครก ส าหรับการเก็บตะกอน นอกจากนี้
ยังประยุกต์ใช้ในกระพ้อบางชนิด ความแข็งแรงใช้งานอยู่ในช่วง 3,200 ถึง 3,800 ปอนด์ ดังแสดงในรูปที่ 
7.2 (7) 

 
7.3.8 โซ่แบบ 800 Class Bushed Chain 
โซ่แบบนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นส าหรับงานที่มีความแม่นย ามากกว่าโซ่ที่ได้กล่าวมาแล้ว และจะพบว่ามี

การใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมซีเมนต์  ข้อต่อเป็นเหล็กหล่อเหนียว แต่จะมีลักษณะเฉพาะที่
ออกแบบพิเศษให้เปลี่ยนปลอก (Bushing) ในวงแหวนทรงกระบอกได้ ซึ่งปลอกนี้ท าด้วยเหล็กกล้าชุบผิว
แข็ง (Case-Hardened Steel) หรือเหล็กกล้าแมงกานีส และอัดแน่นอยู่ในต าแหน่ง วงแหวนทรงกระบอก
จะถูกหล่อขึ้นรูปจนกระทั่งเป็นพุ่มส าหรับสัมผัสกับล้อฟันเฟือง (Sprocket) และยังมีความต้านทานต่อการ
สึกหรอระหว่างสลักกับปลอก Bushing ได้อย่างดีเยี่ยม โซ่แบบนี้มีระยะพิต 4 และ 6 นิ้ว ความแข็งแรงใช้
งาน 3,200 ถึง 10,000 ปอนด ์ดังแสดงในรูปที่ 7.2 (8) 

 
7.3.9 โซ่แบบผสม (Combination Chains) 
โซ่แบบผสมนี้เป็นโซ่เหล็กกล้า โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ 

1. โซ่แบบผสมนี้เป็นโซ่เหล็กกล้าที่มีข้อต่อทั้งชิ้น (Block Link) เป็นเหล็กหล่อเหนียว 
เชื่อมต่อในต าแหน่งสลับกันด้วยแถบเหล็กกล้าด้านข้างและสลักโซ่แบบนี้ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในกระ
พ้อล าเลียง มีระยะพิต 2.609 ถึง 6 นิ้ว ความแข็งแรงใช้งานประมาณ 2,000 ถึง  8,300 ปอนด์ ดังแสดงใน
รูปที่ 7.2 (9a) 

2. โซ่แบบผสมนี้เป็นโซ่ที่ดัดแปลงมาจากโซ่ผสมแบบ 9a เป็นโซ่ผสมแบบ PW ซึ่งถูก
พัฒนาขึ้นส าหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ (Pulpwood Industry) มีผิวกันสึกขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 
ส าหรับการเลื่อนไถลภายในรางและอุปกรณ์ติดตั้งแบบพิเศษอีกมาก ใช้ในการขนถ่ายท่อนซุงในลานกองไม้
ไปมาระหว่างถังฟอกเปลือกไม้ได้อย่างดีเยี่ยม ดังแสดงในรูปที่ 7.2 (9b) 

 
7.3.10 โซ่แบบ Malleable Roller Chain 
ความเสียดทานรวมจะน้อย การฉุดกระชากต่ า โซ่แบบนี้ได้มีการออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นปี 1882 และ

มีราคาถูกท่ีสุดในบรรดาโซ่ลูกกลิ้งที่มีใช้อยู่ เป็นโซ่ลูกกลิ้งประเภทที่หยาบที่สุดในปัจจุบัน โซ่แบบนี้สร้างขึ้น
เพ่ือให้ลูกกลิ้งหมุนอยู่บนดุม ซึ่งหล่อเป็นชิ้นเดียวกับแถบด้านข้าง ดุมนี้จะท าหน้าที่เป็นปลอกหรือปลอก
สวมและยึดเข้าด้วยกันทั้งหมดด้วยสลักย้ าหัว (Forged Head Pins) มีระยะพิต 2 ถึง 6 นิ้ว และความ
แข็งแรงใช้งาน 700 ถึง 4,700 ปอนด์ ใช้งานกับโซ่ล าเลียงงานเบาแบบกระบังหรืออ่างโลหะ (Apron) หรือ
แบบกวาด (Scraper) ได้ดี ดังแสดงในรูปที่ 7.2 (10) 
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7.3.11 โซ่ปลอกเหล็กกล้า (Engineering Steel Bushed Chain) 
การพัฒนาของโซ่แบบนี้ คือ ออกแบบดัวยการน าโลหะผสมชนิดต่าง ๆ ทั้งหมดและสิ่งอ่ืน ๆ มาใช้

งาน โซ่แบบนี้แถบด้านข้างมีลักษณะที่ก าหนดอย่างแม่นย า (แถบตรงหรือเอียงอย่างใดอย่างหนึ่ง) มีปลอก
หรือปลอกสวม (Bushing or Thimbles) อัดแน่นเข้ากับแถบด้านข้างและสลักเหล็กกล้าล็อคเข้ากับแถบ
ด้านข้างด้วยหมุดย้ าหรือสลักชนิดผ่า (Cottered) อาจจะมีลูกกลิ้งหรือไม่มีก็ได้ โซ่แบบนี้นิยมใช้ในการขน
ถ่าย มีระยะพิตตั้งแต ่4 ถึง 30 นิ้ว และความแข็งแรงใช้งาน 2,000 ถึง 25,000 ปอนด์ ดังแสดงในรูปที่ 7.2 
(11) 

 
7.3.12 โซ่แบบ Drop Forged Rivetless Chain 
โซ่แบบนี้เป็นแบบพับได้ไม่มีหมุดย้ า ถูกพัฒนาขึ้นให้มีความแข็งแรงต่อหน่วยน้ าหนักสูงและการ

ออกแบบไม่สลับซับซ้อน ซึ่งท าให้สามารถประกอบเข้าหรือถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย  มันจะ
ประกอบด้วยส่วนประกอบของเหล็กเตาหล่อ 4 ส่วน (Forged Steel Parts) คือ สลักหัวตัว T คู่ ข้อต่อ
ส่วนกลางซึ่งเป็นห่วงรัดเป็นวง และแถบด้านข้าง 2 อัน ลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ มันสามารถท างาน
หรือสามารถโค้งได้ในสองทิศทางในระยะจ ากัดที่แน่นอน เดิมจะใช้ในโซ่ล าเลียงเหนือศีรษะ (Overhead 
Trolley)แต่ยังใช้ได้ในโซ่ล าเลียงแบบกวาด (Scraper) และลิฟท์หรือกระพ้อ (Elevator) มีระยะพิตใช้งาน 
3, 4, 6 และ 9 นิ้ว ดังแสดงในรูปที่ 7.2 (12) 

 
7.3.13 โซ่แบบ Welded Steel Chains 
โซ่แบบนี้เป็นแบบที่เปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาให้ดีขึ้น เพ่ือใช้แทนโซ่แบบถอดได้ (Detachable) 

โซ่แบบ Mill และแบบผสมด้วยความที่แข็งแรงกว่าทนต่อการสึกหรอได้ดีกว่า และมีแนวพิกัดเผื่อแคบกว่า  
ปกติจะเป็นโซ่ที่มีแถบด้านข้างเอียง (Offset) และประกอบไปด้วยวงแหวนเหล็กกล้าทรงกระบอกเชื่อมยึด
ระหว่างแถบด้านข้างเหล็กกล้ากับสลักข้อต่อที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน มักถูกออกแบบให้แล่นไปบน
ล้อฟันเฟืองเหมือนกับโซ่ที่เราเปลี่ยนทิ้งไป มีระยะพิตตั้งแต่ 2.609 ถึง 9 นิ้ว และความแข็งแรงใช้งาน
ตั้งแต่3,000 ถึง 17,000 ปอนด์ นอกจากนี้ยังใช้เป็นโซ่แบบลากพาระยะพิต 5, 6 และ 8 นิ้ว พร้อมกับมี
ความแข็งแรงใช้งาน 10,000 ถึง 15,000 ปอนด ์ดังแสดงในรูปที่ 7.2 (13) 

 
7.3.14 โซ่พิเศษ (Special Chains) 
ค าอธิบายที่กล่าวมาแล้วอาจท าให้ผู้อ่านเห็นถึงการพัฒนาของโซ่ จนกระทั่งเป็นโซ่ที่เรารู้จักในวันนี้

เห็นได้ชัดว่าสามารถดัดแปลงรูปร่างและเหล็กที่ใช้น ามาผสมผสานกันเพ่ือก่อให้เกิดเป็นโซ่ประเภทพิเศษ
เฉพาะงานตามความประสงค์ มีการออกแบบโซ่ส าหรับการท างานของประตูน้ าของเขื่อนขนาดใหญ่  มีการ
ใช้เหล็กเครื่องจักรกล (Steel Mills) ท าเป็นขด (Coils) ท่อนเล็ก ๆ (Billets) แถบ (Bars) แผ่น (Plates 
Sheets) ใช้กับวัสดุร้อน 1,300 องศา F (690 องศา C) และสูงกว่า มีการสร้างโซ่ความแข็งแรงสูงสุด 
(Ultimate Strength) 3,000,000 ปอนด์ ดังนั้นการออกแบบ และการสร้างโซ่แบบพิเศษ จึงไม่มีขีดจ ากัด
การใช้งานแฟคเตอร์ที่จะเป็น ดังแสดงในรูปที่ 7.2 (14) 
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(1) โซ่แบบถอดได้ (2) โซ่แบบสลักหางเสือ (3) โซ่แบบ H Mill 
   

   

(4) โซ่แบบ H Drag Chain (5) โซ่แบบ C Drag Chains (6) โซ่แบบ SD Drag Chains 
   

  
 

(7) โซ่แบบ 700 Class 
Pintle Chain 

(8) โซ่แบบ 800 Class  
Bushed Chain 

(9) โซ่แบบผสม  
(Combination Chains) 

   

 
  

(10) โซ่แบบ Malleable 
Roller Chain 

(11) โซ่ปลอกเหล็กกล้า 
(Engineering Steel Bushed 

Chain) 

(12) โซ่แบบ Drop Forged 
Rivetless Chain 

 

  
(13) โซ่แบบ Welded Steel Chains (14) โซ่พิเศษ (Special Chains) 

รูปที ่7.2 ชนิดของโซ่ล าเลียง 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 

 
7.3.15 ข้อต่อโซ่ล าเลียง 
การพิจารณาขั้นต้นในส่วนอ่ืน ๆ ได้แก่ ข้อต่อโซ่ที่มีอุปกรณ์ติดตั้ง ข้อต่อโซ่ที่มีเหล็กยื่นออกมามี

ห่วงหรือรูส าหรับอุปกรณ์ติดตั้งของแผ่นกั้น (Slats) ใบกวาด (Flights) และอุปกรณ์อ่ืน ๆส าหรับเกี่ยวลาก
วัสดุ ข้อต่อที่มีอุปกรณ์ติดตั้งจะถูกแบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ และแต่ละชนิดจะบอกเป็นตัวอักษร ดังแสดงในรูปที ่
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7.3 เป็นข้อต่อที่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (Attachment Links) แบบธรรมดา โซ่ที่ใช้งานเฉพาะอาจจะมีรูปร่าง
แตกต่างกันไปจากนี้ ข้อต่อที่มีอุปกรณ์ติดตั้งโดยทั่วไปจะใช้ข้อต่อแบบ Bushing และข้อต่อแบบสลักของโซ่
ที่มีแถบข้างตรง ข้อต่อโซ่ที่มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบพิเศษตามแต่ละงาน 

ข้อต่อที่มีอุปกรณ์ติดตั้งสามารถแบ่งได้เป็น แบบที่มีรูปร่างสมมาตรและแบบที่รูปร่างไม่สมมาตร 
ข้อต่อที่มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบรูปร่างสมมาตร ได้แก่ แบบ “K” และ “F” มีแนวโน้มที่จะกระจายน้ าหนักให้
เท่ากันได้และจะรักษาแนวการเคลื่อนที่ของโซ่ไว้ ส่วนใหญ่จะใช้กับงานที่มีน้ าหนักมาก ๆ ข้อต่อที่มีอุปกรณ์
ติดตั้งแบบรูปร่างไม่สมมาตร ได้แก่ แบบ “A” น้ าหนักจะถูกวางบนโซ่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น โซ่จะบิดเสีย
รูปท าให้เกิดความเค้นไม่ปกติขึ้นในโซ่และเกิดการสึกหรอที่มีรูปแบบไม่แน่นอนบนผิวรองรับของโซ่  การ
ประยุกต์ใช้งานบางอย่างจะมีก้านรองรับอันหนึ่งคอยรักษาแนวของโซ่ไว้  ส าหรับโซ่ที่มีแถบข้างเอียง  
(Offset) จะถูกก าหนดให้อยู่ทางด้านซ้ายมือหรือขวามือ ข้อต่อท่ีมีอุปกรณ์ติดตั้งซึ่งใช้ส าหรับโซ่แต่ละแบบมี
แสดงไว้ในภาพประกอบพร้อมกับระบุชื่อของโซ่ด้วย ทิศทางการเคลื่อนที่ของโซ่ล าเลียงที่มีแถบข้างเอียง  
(Offset) โดยทั่วไปจะไปทางปลายด้านเปิดของข้อต่อ 

 

 
   รูปที ่7.3 ข้อต่อที่มีอุปกรณ์ติดตั้งแบบต่าง ๆ 
(ที่มา : http://www.feelthree.com, 2559) 

 
โซ่เหล็กกล้าเป็นผลผลิตของการผสมผสานเหล็กกล้าหลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกัน  ได้แก่ เหล็กกล้า 

Carbon สแตนเลสและทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการชุบผิวแข็ง (Case Hardening)  การปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยความร้อน (Heat Treatments) เป็นต้น รายละเอียดต่อไปนี้เป็นตารางอธิบายคุณสมบัติทางกายภาพ
ของโลหะที่กล่าวข้างต้นบางชนิดส าหรับการเลือกใช้ความแข็งโซ่ จ าเป็นที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับความแข็งที่
ต้องการต่อการขัดถูของวัสดุที่จะขนถ่าย การขัดถู (Abrasiveness) ในที่นี้ จะอธิบายในรูป ค่าโดยประมาณ
ของ Moh’s Scale ดังนี้  

1. ค่า Moh’s Scale อยู่ระหว่าง 1 – 3 คือ ไม่มีความคม 
2. ค่า Moh’s Scale อยู่ระหว่าง 3 – 5 คือ คมปานกลาง 
3. ค่า Moh’s Scale มากกว่า 5 คือ คมมาก 
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ตารางที ่7.2 การค่าความแข็งของบริเนล 

โลหะ 
ความเค้นแรงดึง 

(Lbs/in2) 
Yield Point 
(Lbs/in2) ความแข็งบริเนล 

Malleable Iron 53,000 35,000 110/120 
Ductile Iron 75,000 60,000 229/270 
Supermal 75,000 55,000 187/217 
Perduro 80,000 60,000 187/217 
Cast Steel (0.4-0.5 C) 80,000 45,000 160/180 

Manganese Bronze 105,000 71,000 197/217 

Stainless Steel (18-8) 70,000 35,000 140/180 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 

แนวทางนี้อาจช่วยในการก าหนดความแข็งของวัสดุต่าง ๆ และช่วยในการเลือกโซ่ให้มีความแข็ง
เหมาะสมกับการขนถ่ายเหล่านั้น ด้วยการสึกหรอที่น้อยที่สุด ตารางนี้ให้ค่าเปรียบเทียบระหว่างความแข็ง
ของวัสดุปริมาณมวลกับวัสดุของส่วนประกอบโซ่ เมื่อเลือกโซ่แล้วความแข็งของข้อต่อโซ่ควรจะเท่ากับหรือ
มากกว่าความแข็งของวัสดุที่จะท าการขนถ่าย อุณหภูมิ การกัดกร่อน (Corrosiveness) และความคม ต่าง
ก็เป็นแฟคเตอร์ที่สามารถก าหนดวัสดุที่จะใช้สร้างอุปกรณ์ขนถ่ายและลิฟท์หรือกระพ้อ 

 

 
รูปที ่7.4 แนวทางการเปรียบเทียบความแข็งระหว่าง Moh’s Index กับบริเนล 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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7.4 ประเภทของระบบโซล่ าเลียง 
7.4.1 โซ่ล าเลียงแบบอ่าง (Apron Conveyors) 
โซ่ล าเลียงแบบอ่าง ใช้ล าเลียงวัสดุปริมาณมวลที่มีน้ าหนักมากแบบพาไป (Carrying) ได้ดีมากและ

ยังใช้ในการป้อนวัสดุเข้าเครื่องบด เครื่องท าลาย (Breakers) เครื่องขัด (Grinders) โม่ (Pulverizers) และ
เครื่องจักรท านองเดียวกันนี้ โซ่ต่อปลาย (Endless Chains) 1 ชุด หรือมากกว่า แล้วน าอ่าง (Pans) มายึด
ติดเรียงต่อเข้าด้วยกันหรือเหลื่อมกันเพ่ือจัดให้วัสดุปริมาณมวลมีการเคลื่อนที่เป็นแนวอย่างต่อเนื่อง  โซ่
ล าเลียงแบบนี้เหมาะที่สุดส าหรับการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวลที่มีน้ าหนักมาก ๆ ได้แก่ถ่านหิน ถ่านโค้ก ขี้
โลหะ (Slag) แร่หิน อิฐ กรวด หิน Clinker หรือ ดิน โซ่ล าเลียงแบบอ่างจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ใน
แนวราบ แต่ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุขนถ่ายและรูปร่างของอ่าง(Pans) แบบเรียงต่อกัน หรือเหลื่อมกัน มุมเอียงขึ้น
ได้ถึง 35 องศา อ่างแบบเหลื่อมกันอาจจะมีแผ่นด้านข้างในแนวดิ่ง เพ่ือกั้นวัสดุบนอ่างไว้  เนื่องจากโซ่
ล าเลียงแบบอ่างจะขนถ่ายวัสดุด้วยวิธีน าพามากกว่าการกวาดหรือลากดังนั้นจึงมีความเสียดทานน้อย  โซ่
ล าเลียงแบบอ่างทั้งหมดจะใช้โซ่แบบลูกกลิ้งและต้องการแรงดึงน้อย หรือก าลังน้อยกว่าโซ่ล าเลียงประเภท
อ่ืนส าหรับอัตราขนถ่ายเท่า ๆ กัน มีโซ่ล าเลียงแบบอ่างประเภทต่าง ๆ มากมายที่ใช้งานส าหรับการติดตั้ง
และสภาพงานต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รูปที ่7.5 เป็นโซ่ล าเลียงแบบอ่างธรรมดาประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

(E) 

 

(F) 

 
รูปที ่7.5 โซ่ล าเลียงแบบอ่างประเภทต่าง ๆ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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A. เป็ นประเภทที่ มี รูปทรงเป็นแนวคู่ เหลื่ อมกันแบบง่าย  ๆ (Double–beaded 
Overlapping Types) ใช้กับงานในแนวราบและแนวลาดเอียงขึ้นไม่เกิน 20 องศา ประเภทที่มีระยะพิตสั้น
จะใช้ส าหรับเครื่องป้อนระยะสั้นในขณะที่ระยะพิตปานกลางและยาวจะใช้ส าหรับโซ่ล าเลียงยาว ๆ 

B. อ่างประเภทนี้เป็นแบบเดียว และออกแบบให้การส่งวัสดุออกจากโซ่ล าเลียงท าได้ง่าย
และเป็นอิสระ เหมาะอย่างยิ่งส าหรับการขนถ่ายวัสดุก้อน ซึ่งจะไม่ท าให้เกิดการแตกหัก  นิยมใช้เป็นโซ่
ล าเลียงอย่างกว้างขวางและส าหรับ ชุดขนถ่ายเอียงข้ึนไม่เกิน 25 องศา 

C. ใช้ส าหรับโซ่ล าเลียงแบบน าพาวัสดุก้อนหรือวัสดุละเอียดอัตราขนถ่ายปริมาณมาก ๆ  
โซ่ประเภทนี้ออกแบบเป็นแนวคู่ มีอ่างลึกกว่าแบบ (A) ; มุมเอียงในการขนถ่ายขึ้นไม่เกิน 30 องศา 

D. คล้ายกับแบบ (B) แต่โครงสร้างของแผ่นเหล็กกล้าและส่วนที่กลิ้ง มีผลให้ใช้งานได้
อย่างดีเยี่ยมกับโซ่ล าเลียง กว้าง ๆ และน้ าหนักมาก ๆ มุมเอียงในการขนถ่ายขึ้นไม่เกิน 30 องศา 

E. แบบอ่างเป็นบานพัก (Hinged–Style) ใช้ส าหรับขนถ่ายวัสดุรูปร่างต่าง ๆ ขนาดเล็ก ๆ 
เศษโลหะและเศษวัสดุได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากไม่มีช่องว่างระหว่างอ่าง  ให้วัสดุที่ขนถ่ายเข้าไปอุดตาม
ช่องว่างนั้นได้ สามารถขนถ่ายทางชันขึ้นถึง 35 องศา โซ่ล าเลียงแบบอ่างชนิดนี้มีการออกแบบหลาย ๆ 
แบบ รวมทั้งอ่างแบนและอ่างลึกส าหรับการขนถ่ายปริมาณมาก ๆ ขอบอ่างจะประสานกันที่จุดหมุนเพ่ือให้
มีช่องน้อยที่สุด และรอยต่อราบเรียบ  ก้าน Rod จะทะลุผ่านโซ่และการประสานกันของขอบอ่างจะ
ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

F. แบบอ่างแบน ใช้ส าหรับขนถ่ายวัสดุรูปร่างต่าง ๆ ขนาดเล็ก ๆ เศษโลหะและเศษวัสดุ 
เนื่องจากไม่มีช่องว่างระหว่างอ่าง สามารถขนถ่ายทางชันขึ้นถึง 20 องศา 

ปกติอ่างจะติดตั้งอยู่ที่ส่วนบนสุดของแนว (Strands) ทั้ง 2 ข้างของปลอกลูกกลิ้ง โซ่เหล็กกล้า
ทางด้านวิศวกรรมหนักที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกกลิ้งขนาดเล็ก ๆ ดังแสดงในรูปที่ 7.6 ชุดโซ่ทั้งหมดและ
วัสดุขนถ่ายจะถูกน าพาไปบนลูกกลิ้งขอบเดียวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่  ติดตั้งอยู่บนก้าน Rods ที่มี
ความแข็งแรง ซึ่งมักจะผ่านตลอดทุก ๆ พิต หรือพิตเว้นพิต ลูกกลิ้งด้านนอกนี้ ปกติจะมีการออกแบบอยู่ 3 
ลักษณะ คือ แบริ่งแบบธรรมดา แบริ่งแบบลูกบอลและแบริ่งแบบลูกกลิ้ง ชุดโซ่ล าเลียงแบบนี้ เดิมทีจะ
ออกแบบส าหรับใช้ในโรงหล่อเพ่ือขนถ่ายทรายที่ร่อนแล้ว (Shake-out Sand) ต่อมาเมื่อไม่นานนี้จึงได้มี
ประยุกต์ใช้กับงานหนัก (Heavy Duty) เนื่องจากการออกแบบที่ทนทานมากกว่า แต่ก็มีราคาแพงกว่าแบบ
อ่ืน ๆ 

 

 
รูปที่ 7.6 ตัวอย่างโซ่ล าเลียงแบบอ่าง “Leak Proof” 

(ที่มา : https://fluentconveyors.com, 2559) 
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โครงสร้างฐานรองรับ (Supporting Structure) คือ เป็นแนวทางให้ลูกกลิ้งของโซ่ล าเลียงแล่นผ่าน 
และเป็นฐานส าหรับยึดแผ่นกั้นที่อยู่กับที่ (The Stationary Skirt Plates) การออกแบบโครงสร้างส าหรับ
โครงของโซ่ล าเลียงแบบอ่างมี 3 ประเภทหลัก ดูได้จากรูปที ่7.7 

1. แบบ A โซ่จะแล่นอยู่บน Angle Runways ทั้งด้านล าเลียงและด้านกลับ โดยทั่วไปจะ
มีแถบกันสึกเหล็กกล้าAR (AR Steel Wearbars) 

2. แบบ B โซ่จะแล่นอยู่บนราง ทั้งด้านล าเลียงและด้านกลับ 
3. แบบ C เป็นแบบผสม คือ ใช้รางบนด้านล าเลียง และใช้ Angle Runways ที่มีแถบกัน

สึกบนด้านกลับ 

 

 

 
รูปที ่7.7 ตัวอย่างโครงของโซ่ล าเลียง 

(ที่มา : https://www.pinterest.com, 2559) 
 

โดยปกติแล้วจะรวมเข้ากับโครงเหล็กกล้าของการสร้างช่องทางที่มีเหล็กยึดราง (Ties) และดัดมุม 
มันยังสามารถขัดกันเป็นแบบฟันปลา (Trussed) ส าหรับช่วงที่ยาว ๆ และจะมีทางเดิน (Walkways) 
เหมือนกับสายพานล าเลียง โซ่ล าเลียงแบบนี้มักจะมีแผ่นกั้นเหล็กกล้าร่วมด้วย (ดูรูปที่ 7.7-D) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความลึกของวัสดุที่ก าหนดส าหรับอัตราขนถ่ายที่ต้องการ เมื่อใช้แผ่นกั้น จะต้องเพ่ิมแรงดึงโซ่ที่ก าหนดด้วย
เพ่ือเอาชนะความเสียดทานของวัสดุต่อแผ่นกั้น 

โดยทั่วไปแล้ว ความเร็วในการเดินเครื่องโซ่ล าเลียงแบบอ่างจะอยู่ในช่วง 5 ถึง 100 ฟุตต่อนาที 
(0.025 – 0.5 m/s) ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะพิต จ านวนฟันบนล้อฟันเฟือง วัสดุที่จะขนถ่าย เป็นต้น ดูตารางที่ 
7.3 ระยะพิตของโซ่ล าเลียงแบบอ่างที่ใช้กันมากในขณะนี้ คือ 6, 9 และ 12 นิ้ว และความกว้างตั้งแต่ 12 
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ถึง 72 นิ้ว แต่ก็ยังมีกว้างถึง 120 นิ้ว โดยทั่วไปแล้วความกว้างที่เกิน 60 หรือ 72 นิ้ว ขึ้นไป อาจจะต้องเพ่ิม
แนวโซ่ (Strands) ที่ช่วงกลางด้านกว้างดีกว่าการเพ่ิมแรงดึงโซ่ 

 
ตารางที ่7.3 ความเร็วและขนาดก้อนวัสดุใหญ่สุดส าหรับโซ่ล าเลียงแบบอ่าง 

ความกว้างอ่าง 
(นิ้ว) 

ขนาดก้อนวัสดุใหญ่สุด 
(นิ้ว) 

ความเร็วโซ่ล าเลียง 
(ฟุตต่อนาที) 

ไม่คัดขนาด คัดขนาด 
ระยะพิตอ่าง (นิ้ว) 

3-6 9 12 
18 6 4 100 100 - 
24 8 5 100 95 - 
30 12 6 90 90 85 
36 14 7 90 85 60 
42 16 8 80 75 70 
48 19 10 80 70 65 
54 21 11 - - 60 
60 24 12 - - 60 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 

7.4.2 โซ่ล าเลียงแบบลากพา (Drag Conveyors) 
โซ่ล าเลียงแบบลากพา มักจะใช้สลับกันกับโซ่ล าเลียงแบบกวาดและมีความสับสนเกี่ยวกับความ

แตกต่างระหว่างกัน โซ่ล าเลียงแบบลากพาจะแตกต่างจากโซ่ล าเลียงแบบกวาดเพราะโซ่ล าเลียงแบบลาก
พาจะประกอบด้วยโซ่เท่านั้น อาจจะมีแนวเดียวหรือหลายแนวซึ่งจะลากหรือลากพาวัสดุไปตลอดความยาว
ราง โซ่ล าเลียงแบบลากพาจะมีเพียงข้อต่อธรรมดาเท่านั้น โดยปราศจากอุปกรณ์ติดตั้งอ่ืน  ๆ โดยทั่วไปจะ
ล าเลียงวัสดุไปบนโซ่ด้านล่างและกลับอีกด้านหนึ่งเหนือล้อลูกกลิ้ง (Idler Wheels) หรือล าเลียงไปบนราง
หรือทางแล่นที่มีแถบกันสึก ดังแสดงในรูปที่ 7.8 แต่ก็ยังสามารถจะล าเลียงวัสดุโซ่ด้านบนได้ถ้าต้องการ 
เมื่อล าเลียงวัสดุบนโซ่ด้านบน รางจะสิ้นสุดก่อนถึงเพลาด้านหัว ท าให้วัสดุขนาดเล็กถูกปล่อยออกผ่านโซ่ใน
ขณะที่วัสดุก้อนขนาดใหญ่กว่าจะถูกปล่อยออกข้ามล้อด้านหัว รางอาจท ามาจากเหล็กกล้า เหล็กหล่อหรือ
เหล็กกล้าผสมที่มีเหล็กแข็งรองอยู่ (Hard Iron Liners)และบางครั้งอาจเป็นคอนกรีต รางอาจจะผายออก
หรือมีด้านข้างแนวดิ่ง ความเร็วจะจ ากัดไว้ไม่เกิน 50 ฟุตต่อนาที (0.25 m/s) และอัตราขนถ่ายไม่เกิน 
1,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง ส าหรับโซ่กว้าง 20 นิ้ว (28 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงส าหรับโซ่กว้าง 500 
mm.) โซ่ล าเลียงแบบลากพาโดยมากจะใช้ขนถ่ายซีเมนต์ Clinker (ร้อนหรือเย็น) ขี้เถ้า ถ่านหิน เศษไม้ ขี้
เลื่อย และเยื่อไม้ หรือท่อนซุง เป็นต้น ส าหรับขนถ่ายวัสดุประเภท ถ่านหิน ขี้เลื่อย หรือเศษไม้ ควรใช้โซ่
ลากพาแบบ H, แบบ C หรือเหล็กกล้าเชื่อม (Welded Steel) ส าหรับวัสดุขนถ่ายเป็นเถ้าและซีเมนต์ 
Clinker จะท าให้ความต้านทานการขัดสีกลายมาเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง จึงควรใช้โซ่ลากพาเหล็กกล้าหล่อผสม
ประเภท SD และส าหรับวัสดุขนถ่ายเป็นท่อนซุงในโรงงานกระดาษและเหยื่อกระดาษ จะใช้โซ่ล าเลียงแบบ
ลากพาประเภทผสม PW ซึ่งมีความเร็วสูงขึ้นถึง 100 ฟุตต่อนาที (0.5 m/s) และมากกว่า 
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รปูที ่7.8 ตัวอย่างโซ่ล าเลียงแบบลากพา 

(ที่มา : https://www.indiamart.com, 2559) 
 

โดยทั่วไป โซ่ล าเลียงแบบลากพาเหมาะกับการติดตั้งที่ประหยัดแต่ต้องพิจารณาถึงโซ่ล าเลียงแบบ
กวาด (Scraper Conveyors) ด้วย เนื่องจากโซ่ล าเลียงแบบลากพามีค่าบ ารุงรักษาในการขนถ่ายสูงกว่า
แบบอ่ืน 

 
7.4.3 โซ่ล าเลียงแบบกวาด (Flight and Scraper Conveyors)  
โซ่ล าเลียงแบบกวาด (Scraper or Flight Conveyors) เป็นโซ่ล าเลียงแนวเดี่ยวหรือแนวคู่ที่มีชุด

ของใบกวาด (Flights or Scrapers) เรียงต่อกัน โดยเว้นช่องไว้และท าจากเหล็กเหนียวหรือแผ่นเหล็กกล้า
โซ่ล าเลียงแบบใช้ใบกวาด (Flights Conveyors) โดยปกติจะใช้กับโซ่ลูกกลิ้งในขณะที่โซ่ล าลียงแบบ
Scraper Conveyors จะอาศัยการลื่นไถลของโซ่ภายในราง ตัวอย่างของ Scraper Conveyors  แสดงไว้
ในรูปที่ 7.9 โซ่ล าเลียงแบบนี้จะใช้งานในการติดตั้งโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมหนัก  อย่างไรก็ตามมักจะ
ประยุกต์โซ่ล าเลียงแบบนี้ที่มีขนาดเล็กกว่า พิถีพิถันกว่าใช้กับกระบวนการพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โรงงานเคมีบางแห่ง โซ่ล าเลียงแบบนี้เหมาะที่จะใช้ส าหรับล าเลียงวัสดุปริมาณมวล เช่น ถ่านหินขนาดเล็ก
และกลางเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆเศษถ่านโค้กและขี้เถ้าเบา วัสดุมีคมปานกลาง วัสดุอุณหภูมิสูง ๆ ก็สามารถ
ล าเลียงได้ดี 
 

  
รปูที ่7.9 Scraper Conveyor 

(ที่มา : http://www.tosoconveyors.com, 2559) 
รปูที ่7.10 Flight Conveyor 

(ที่มา : https://www.gheng.co.uk, 2559) 
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จากรูปที่ 7.10 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า โครงสร้างหรือชิ้นส่วนประกอบในการสร้าง Flight 
Conveyor ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ใบ Flights ที่ยึดติดอยู่กับโซ่แนวเดียวหรือแนวคู่ท่ีแล่นอยู่ในรางโดยให้มีช่อง
ว่าที่ด้านข้างและด้านล่างอย่างพอเหมาะแนวด้านกลับ (ถ้าโซ่ล าเลียงนั้นแล่นทิศทางเดียว) โดยทั่วไปจะเป็น
แนวบน อาจจะแล่นอยู่บนรางเหล็กฉากหรือแล่นอยู่บนลูกกลิ้ง โซ่จะเคลื่อนไปในรางและผลักหรือขับดัน
วัสดุไปด้วย โซ่ล าเลียงแบบนี้อาจจะล าเลียงวัสดุที่ด้านล่างหรือด้านบน  หรือในการใช้งานบางอย่างจะ
ล าเลียงทั้งด้านบนและด้านล่าง อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วจะล าเลียงวัสดุทางด้านล่าง และปล่อยวัสดุออก
โดยผ่านช่องเปิดในราง ปกติแล้ววัสดุจะติดโซ่จะท าให้เกิดปัญหาในการบ ารุงรักษาโซ่ เมื่อแขวนใบ Flight 
ตรงส่วนบน (ดูรูปที ่7.10) จะเกิดความเค้นมากท่ีอุปกรณ์ติดตั้งโซ่  

โซ่ล าเลียงแบบกวาด (Scraper Conveyors) จะมีราคาถูกกว่าโซ่ล าเลียงแบบอ่าง การพิจารณา
ออกแบบต้องรวมแฟคเตอร์ความเสียดทานเข้าไปด้วยจึงท าให้โซ่ล าเลียงแบบกวาดต้องการก าลังมากกว่า 
โซ่ล าเลียงชนิดอ่ืน ต้องบ ารุงรักษามากกว่าและมีขีดจ ากัดในการใช้งานมากกว่า อย่างไรก็ตาม โซ่ล าเลียง
แบบกวาดมีข้อได้เปรียบโซ่ล าเลียงแบบอ่างอยู่ 3 ประการ คือ 

1. อาจจะปิดล้อมรอบได้อย่างสมบูรณ์ส าหรับควบคุมฝุ่นหรือสภาพแวดล้อม 
2. มีช่องปล่อยวัสดุออกได้หลายช่องภายในราง 
3. เหมาะส าหรับวัสดุเปราะปานกลาง เนื่องจากสามารถก าจัดการหล่นของวัสดุที่จุด

ปล่อยได ้โดยการติดตั้งรางปล่อยวัสดุเข้าโดยตรงที่ส่วนล่างของราง 
โซ่ล าเลียงแบบกวาดแนวเดี่ยวส่วนใหญ่จะจ ากัดความกว้างไว้ไม่ให้เกิน 18” เนื่องจากใบ Flight 

จะต้องยึดแน่นเพ่ือคงต าแหน่งแนวดิ่งให้ได้ฉากกับการไหลของวัสดุ ดังในรูปที่ 7.11 ส าหรับด้านกลับ
อาจจะแล่นอยู่บนล้อลูกกลิ้ง (Idler Wheels) หรืออาจลากไปบนปลอกกันสึกที่ติดตั้งอยู่บนใบกวาด ซึ่งจะ
เลื่อนไถลไปบนรางเหล็กฉาก (Angle Tracks) หรือทางแล่น โซ่ล าเลียงแบบกวาดแนวคู่จะมีความคล่องตัว
มากกว่าแน่นอน รูปที ่7.12 แสดงตัวอย่างโซ่ล าเลียงแบบกวาดแนวคู่ โดยใช้ข้อต่อโซ่แบบซ่อม (Fork-Link 
Chain) ซึ่งส่วนใหญ่จะแล่นไปบนรางเหล็กฉากท่ีมีแถบกันสึกทั้งด้านล าเลียงและด้านกลับ 
 

  
รปูที ่7.11 โซ่ล าเลียงแบบกวาดแนวเดี่ยว 

แบบต่าง ๆ 
(ที่มา : https://dongwu-chain.en.made-in-

china.com, 2559) 

รปูที่ 7.12 โซ่ล าเลียงแบบกวาด 2 แนว 
ของ Courtesy Rise-Louise 

(ที่มา : https://www.aggregateresearch.com, 
2559) 
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การจัดแนวการป้อนวัสดุเป็นแบบอ่อนตัวปานกลางแม้ว่ารางชูทที่ตายตัวจะมีผลกระทบโดยตรง
จากรูปแบบของอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้แก่ เครื่องป้อนแบบสายพานหรือแบบสกรู, กระพ้อ (Bucket Elevators) 
แต่ในบางครั้งก็อาจจะป้อนด้วยมือ การจัดแนว 2 แบบแรกจะมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจัดให้โซ่ล าเลียง
แบบขูดนี้มีการไหลของวัสดุต่อเนื่องอย่างคงที่-ลดการป้อนไม่ต่อเนื่องเท่าที่จะเป็นไปได้แฟคเตอร์หนึ่ง ซึ่ง
จะช่วยยืดอายุของชิ้นส่วนในการล าเลียงและส่วนประกอบชุดขับ ในขณะที่การป้อน 2 วิธีหลัง คือ ใช้กระ
พ้อหรือใช้มือป้อน อาจจะต้องใช้ถังรูปกรวย (Hoppers) ขนาดเล็กระหว่างกลางร่วมเข้าไปด้วยเพ่ือให้การ
ไหลสม่ าเสมอและต่อเนื่องตามต้องการ การจัดวางแนวการป้อนวัสดุ สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 แนว ดังนี้ 

1. แบบธรรมดาแนวราบ หรือชันขึ้นป้อนแบบท่วมหรือแบบควบคุมช่องเข้าและช่องออกหลายช่อง 
ดังแสดงในรูปที ่7.13 (A) 

2. แบบธรรมดามีช่องเข้าต่อจากถังรูปกรวยส าหรับวัสดุซึ่งต้องป้อนโดยตรงเข้าไปในแนวล าเลียง 
ป้อนแบบท่วมหรือแบบควบคุม ดังแสดงในรูปที ่7.13 (B) 

3. แบบแยกช่วงการแล่น (Split-Leg) มีช่องเข้ารูปกรวย ช่องเข้าหลายช่อง ป้อนวัสดุโดยตรงเข้า
ไปในแนวล า เลียงป้อนแบบท่วมหรือแบบควบคุม ดังแสดงในรูปที ่7.13 (C) 

4. แบบสองทาง การล าเลียงทั้ง 2 ทิศทางในเวลาเดียวกัน ช่องเข้าและช่องออกหลายช่อง ป้อน
แบบท่วมหรือแบบควบคุม ดังแสดงในรูปที ่7.13 (D) 

5. แบบการวัด (Metering) ปล่อยวัสดุออกจากการป้อนแบบท่วมตามอัตราที่ก าหนด โดยประตูจะ
ควบคุมการวัดทั้งหมด นอกจากนี้ยังเหมาะกับการขับความเร็วเปลี่ยนแปลงได้ ส าหรับอัตราการป้อนต่าง ๆ 
หรือมีการนับหน่วยรวมส าหรับการวัดแต่ละครั้ง ดังแสดงในรูปที ่7.13 (E) 

6. แบบปล่อยมาจากถังเก็บ (Bin) ให้ “อาศัย” ส่วนล่างของถังเก็บ ท าให้สามารถป้อนวัสดุออกใน
อัตราที่ควบคุม ดังแสดงในรูปที ่7.13 (F) 
 

7.4.4 โซ่ล าเลียงแบบเป็นกลุ่ม (En Masse Conveyors) 
ค าว่า En Masse (เป็นกลุ่ม) ใช้ส าหรับบอกความแตกต่างระหว่างประเภทของการขนถ่ายวัสดุที่มี

ฝาปิดล้อมรอบทั้งหมด ไหลอย่างต่อเนื่องไปตามเรือน Casing ท่อหรือทางไหล (Duct) ในเรื่องตรงกันข้าม
กับประเภทที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งชิ้นส่วน ส่วนใหญ่เป็นลักษณะเปิด นอกจากเม่ือจัดให้มีโรงเรือน (Housed) 
หรือฝาปิด เพ่ือเหตุผลอ่ืน ๆ เช่น ฝุ่นหรือสภาพอากาศ รูปที่ 7.14 เป็นตัวอย่างโซ่ล าเลียงแบบ En Masse  
ขนถ่ายแนวดิ่ง 

ระบบโซ่ล าเลียงแบบ En Masse ส าหรับการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องของ ของแข็งปริมาณมวลเริ่ม
ก่อเกิดขึ้นโดย Arnold Redler ในราวปี ค.ศ. 1920 ในประเทศอังกฤษเขาเป็นผู้พัฒนาเทคนิคในการขน
ถ่ายแป้งฝุ่นตามแนวราบในรางที่อยู่กับที่ โดยท าให้เกิดการเคลื่อนที่ด้วยแนวโซ่ที่มีแถบขวาง (Transverse 
Bars) สวมอยู่ภายในเป็นช่วง ๆ การสร้างโครงร่างให้เคลื่อนที่เป็นหลักนี้ ซึ่งจะขับดันผงแป้งให้เคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าด้วยความเร็วที่เท่ากันเป็นกลุ่ม ตลอดความกว้างทั้งหมดของรางและรักษาการเคลื่อนที่จ านวนมาก
เหนือโซ่ไปจนถึงส่วนล่างให้เท่ากัน อย่างน้อยท่ีสุดก็เท่ากับความกว้างของโซ่ 
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(A) แบบธรรมดาแนวราบ (B) แบบธรรมดามีช่องเข้า 

  

  
(C) แบบแยกช่วงการแล่น (D) แบบสองทาง 

  

 
 

(E) แบบการวัด (F) แบบปล่อยมาจากถังเก็บ 

รูปที่ 7.13 ตัวอย่างการจัดแนวโซ่ล าเลียงแบบกวาด 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 

 

 
รูปที ่7.14 โซ่ล าเลียงแบบ En Masse 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, ออนไลน์) 
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เทคนิคในการจัดให้การเคลื่อนที่ในทางไหล (Duct) แนวดิ่งได้มีการพัฒนาขึ้นต่อมาในภายหลัง ใน
กรณีนี้แถบขวาง (Transverse Bars) จะมีรูปร่างเต็มเส้นขอบภายในของทางไหล เพ่ือที่จะรักษา
ประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ แต่กับรูปทรงของโซ่แล้วมีเพียงกรอบของโครงร่างเท่านั้นที่ท าให้เกิดการ
เคลื่อนที่ ส าหรับการล าเลียงขึ้นทางดิ่ง (Elevating) จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งวัสดุเข้าเครื่องจักรด้วยแรงโน้ม
ถ่วง และด้วยเหตุนี้ จึงต้องจัดให้มีส่วนในแนวราบสั้น ๆ หรือวง Loop ขึ้นที่ฐานส าหรับป้อน และรักษาการ
ส่งวัสดุไปยังส่วนที่เป็นล าในแนวดิ่ง (Vertical Column) ตัวการที่จะท าให้การเคลื่อนที่เป็นกลุ่ม (En 
Masse) คือ หลักการขั้นพ้ืนฐานที่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของวัสดุ ซึ่งมีแฟคเตอร์ความเสียดทานภายในสูง
กว่าแฟคเตอร์ความเสียดทานของวัสดุบนหน้าสัมผัสของรางที่อยู่กับท่ี ผู้ผลิตทั้งหมดจะมีชื่อที่แตกต่างกันไป 
เช่น Redler, Bulk-Flow, Uni-Flow และ Mass-Flow ซึ่งทั้งหมดนี้จะเหมือนกัน คือ ประกอบด้วยโซ่แนว
เดียวที่มีใบ Flight รูปตัวยูหรือแบบเต็มติดตั้งอยู่เป็นช่วง ๆท างานอยู่ในเรือนที่ปิดแน่น ดูรูปที ่7.15 

 

   

(A) (B) (C) 
รูปที ่7.15 ใบ Flight รูปร่างต่าง ๆ ส าหรับโซ่ล าเลียงแบบ En Masse 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

ความสามารถอย่างเอนกประสงค์ในการขนถ่ายวัสดุของโซ่ล าเลียงแบบนี้เป็นที่ยอมรับกัน ไม่ว่าจะ
เป็นการขนถ่ายในแนวราบ แนวดิ่งหรือแนวอ่ืน ๆ ในโซ่ล าเลียงเพียงชุดเดียว นอกจากนี้ยังมีขนาดค่อนข้าง
เล็กและกินเนื้อที่น้อย ทั้งยังสามารถป้อนเข้าเองได้ด้วยศิลปะการสร้างของมัน โซ่ล าเลียงประเภทนี้จะถูก
จ ากัดเฉพาะวัสดุที่มีการไหลตัวอิสระ, เม็ดเล็ก ๆ, บดหรือโม่, เศษวัสดุ, ไม่คม และไม่กัดกร่อน เป็นต้น 
โครงร่างและการจัดแนวแหล่งป้อนสามารถที่จะก าหนดอัตราในขณะขนถ่ายได้ล่วงหน้า แต่ก็พอ ๆ  กับที่
อาจใช้ทางเข้าเป็นแบบท่วม (Flood-Type) ออกแบบมาเพ่ือควบคุมอัตราการเข้าและป้องกันการส าลัก 
(Chokage) ระบบการขนถ่าย En Masse ช่วยให้การเคลื่อนที่นุ่มนวลปานกลางตลอดเวลาและอยู่ภายใน
ห้องปิดกันฝุ่น, ปราศจากสิ่งเจือปน นอกจากนี้ยังมั่นใจในการเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัย ชุดขับจะจัดให้อยู่
ที่ล้อฟันเฟืองที่ปลายด้านปล่อยวัสดุออก การขนถ่ายขึ้นในแนวดิ่งจะใช้ส่วนประกอบและชิ้นส่วนเหมือนกับ
ที่ขนถ่ายในแนวราบ (แสดงในรูปที่ 7.16) ใบ Flights เป็นแบบ “U” ส าหรับหน้าตัดของเรือนที่เป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือประเภท “H” ส าหรับหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส การจัดแนวของโซ่ล าเลียงแบบ En 
Masse จัดได้หลายแนว ดังแสดงในรูปที ่7.17 
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รูปที ่7.16 การใช้โซ่ล าเลียงแบบ “En Masse” ในแนวดิ่ง (Courtesy Redler Conveyors Ltd.) 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

 
 

(A) Horizontal Conveyor (B) Horizontal Inclined Conveyor 
 

   

(C) L Type (D) Z Type (E) Loop Boot Type 
รูปที ่7.17 การจัดแนวแบบต่าง ๆ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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รูปที ่7.18 โซ่ล าเลียง ‘BUHLER SKT MARINE LEG’ 
(ที่มา : https://www.buhlergroup.com, 2559) 

 
จากรูปที่ 7.18 เป็นโซ่ล าเลียง BUHLER SKT MARINE LEG เป็นโซ่ล าเลียงแบบที่มีส่วนประกอบ

ในตัวเองพร้อม ซึ่งมีใช้งานอย่างกว้างขวางส าหรับการล าเลียงวัสดุปริมาณมวลขึ้นจากเรือหรือเรือท้องแบน
(Barges) โซ่ล าเลียงแบบนี้ที่มีขนาดใหญ่ ๆ จะติดตั้งถาวรอยู่กับท่าเทียบเรือและในขนาดเล็กๆ จะติดตั้ง
แบบเคลื่อนย้ายได้ โซ่ล าเลียงแบบนี้เหมาะที่จะใช้แก้ปัญหาในการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวลความคมปาน
กลาง ชุดขับจะรวมมอเตอร์ไฟฟ้า เกียร์ลดความเร็ว และโซ่ขับลูกกลิ้งเข้าด้วยกันเป็นชุดเดียว ส่วนที่อยู่
ล่างสุดของโซ่ล าเลียงแบบ Marine Leg นี้จะมีฃ่องทางเข้า ที่ออกแบบให้เหมาะเป็นพิเศษกับวัสดุที่จะขน
ถ่าย ทางเข้าส่วนล่างสุดของโซ่แบบนี้ จะจมลึกลงไปในวัสดุปริมาณมวล  เพ่ือให้เกิดการไหลเข้าไปใน
ช่องทางเข้า ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการไหลตัวไม่เป็นอิสระจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการป้อน  

โซ่ล าเลียงแบบ Marine Leg สามารถที่จะใช้งานร่วมกับโครงเหล็กเลื่อนถ่ายวัสดุ (Traveling 
Unloading Gantries) ได้ ดังรูปที่ 7.19 ได้มีการพัฒนาโครงเหล็กเลื่อนถ่ายวัสดุประเภทต่าง ๆที่ใช้อยู่บน
เรือสินค้า หรือเรือขนส่ง (Bulk Carries) โซ่ล าเลียงแบบ Marine Leg จะติดตั้งและรองรับอยู่ด้วยคาน 
(Boom) รองรับที่จัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งสามารถที่จะเลื่อนปลายช่องทางเข้าไปตามขวางความ
กว้างของเรือ ท าให้มีขอบเขตในการท างานกว้าง ซึ่งเป็นการลดจ านวนของวัสดุปริมาณมวลที่ถูกป้อนหรือ
ถูกเก็บรวบรวมด้วย ชุดเครื่องมืออ่ืน ๆ ให้เหลือน้อยที่สุด ส าหรับชุดที่มีอัตราขนถ่ายสูง ๆ การป้อนและ
กระบวนการช าระล้าโดยทั่วไปจะใช้ล้อเลื่อนที่ปลายด้านหน้าของอุปกรณ์ (Front-End Loader Vehicles) 
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รูปที ่7.19 TRAVELING UNLOADING GANTRY WITH BUHLER SKT MARINE LEG 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

 
รูปที ่7.20 แสดงภาพสเก็ตซ์ของ Buhler Miag Ship Unloader ที่มีอุปกรณ์ช่วยในการป้อน 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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7.4.5 โซ่ล าเลียงแบบท่อ (Tubular Conveyors) 
โซ่ล าเลียงแบบท่อใช้ได้ดีกับการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวลภายในท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่  2 

ถึง 12 นิ้ว ตัวอย่างโครงร่างนี้ดูได้จากรูปที่ 7.21 โดยพ้ืนฐานแล้วโซ่ล าเลียงแบบท่อนี้จะเป็นเรือนส่วนนอก
อยู่กับที่รูปทรงกลมตลอดแนว ซึ่งโซ่หรือสายเคเบิ้ลจะถูกดึงด้วยมอเตอร์หรือล้อฟันเฟืองขับใบ Flights 
ทรงกลมจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า I.D. ของท่อเล็กน้อย และยึดติดเข้ากับโซ่หรือสายเคเบิ้ลเว้น
ระยะเป็นช่วง ๆ และเมื่อมันเคลื่อนที่ วัสดุจะถูกลากจากจุดป้อนไปยังจุดปล่อยออก โซ่ล าเลียงแบบท่อ
สามารถใช้ในการขนถ่ายวัสดุได้อย่างกว้างขวางขอบเขตการใช้งานโดยทั่วไปจะเป็น ผงเคมีแห้งไปจนถึงกาก
ผลิตผลอุตสาหกรรมแห้งและหินกรวดแห้ง จะพบมากในกระบวนการก าจัดสิ่งโสโครกและกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า 

 

  
รูปที ่7.21 โซ่ล าเลียงแบบท่อ 

(ที่มา : http://www.hapman.biz, 2559) 
 

วัสดุที่ใช้ท าโซ่ล าเลียงแบบท่อนี้มีตั้งแต่ท่อเหล็กกล้าเหนียวธรรมดาไปจนถึงท่อเหล็กกล้าไร้สนิม  
วัสดุที่ใช้ท าโซ่ ได้แก่ ไนล่อน, ยูรีเทน, เหล็กกล้าเหนียวธรรมดา หรือเหล็กกล้าไร้สนิม เป็นต้น ซึ่งอาจมีการ
ประยุกต์ใช้วัสดุอย่างอ่ืน หรือใช้เงื่อนไขอ่ืนเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษได้ โซ่ที่มีแผ่น Flight (Flight-
discs) ติดตั้งอยู่ จะเป็นส่วนประกอบที่วิกฤตที่สุดในการออกแบบโซ่ล าเลียงแบบท่อ  การเลือกใช้โซ่ชนิด
ต่าง ๆ เริ่มต้นจากความยาวของวงจร และภาระที่จะขนถ่าย; ความเร็วในการเคลื่อนตัว; และจ านวนของ
แนว ซึ่งโซ่ต้องผ่าน รูปร่างสัณฐานของโซ่ที่นิยมใช้กันมาก 3 แบบ แสดงไว้ในรูปที่ 7.22 โซ่แต่ละแบบจะมี
อิทธิพลต่อหลักการ ลากท่ีจุดกึ่งกลาง เพ่ือให้แผ่น Flight มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดเท่าที่จะท าได้ และ
เพ่ือให้การออกแบบวงจรยืดหยุ่นได้มากที่สุด โซ่ที่ออกแบบเป็น Offset ยังคงมีใช้อยู่ แต่เนื่องจากมีลักษณะ
การสึกหรอสูง จึงมีใช้เฉพาะการเปลี่ยนชิ้นส่วนส าหรับโซ่ล าเลียงเก่าเท่านั้นโดยทั่วไปการประกอบโซ่จะมี
แหวนยาง Neoprene 
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รูปที่ 7.22 โซ่รูปทรงต่าง ๆ ที่ใช้กับโซ่ล าเลียงแบบท่อ 

(ที่มา : https://www.abconvey.com, 2559) 
 

7.4.6 ล้อฟันเฟือง 
ล้อฟันเฟืองสามารถท าข้ึนจากวัสดุหลาย ๆ ชนิดและมีหลายประเภท (รูปที ่7.23) ขึ้นอยู่กับการใช้

งาน และความยากล าบากในการบ ารุงรักษาที่ต้องการ ล้อฟันเฟืองสามารถท าขึ้นจากวัสดุหล่อหลายชนิด 
เช่น เหล็กหล่อสีเทา (Gray Iron) และ Chilled Rim และยังมี Fabricated Steel ที่มีความแข็งแรงสูงสุด
และมีความต้านทานการสึกหรอตามท่ีต้องการล้อฟันเฟืองที่นิยมใช้กัน 3 ประเภท มีดังนี้ 

1. Arm Body ล้อฟันเฟืองประเภทนี้ โดยทั่วไปจะใช้เมื่อต้องการให้มีขนาดใหญ่ เพ่ือลด
น้ าหนักท าให้การขนถ่ายง่ายขึ้นและราคาถูก 

2. Split Body (Arm or Plate) ล้อฟันเฟืองแบบ Split Body เป็นแบบแยกเป็น 2 ส่วน 
ออกแบบมาให้สะดวกในการติดตั้งและถอดออกจากเพลาได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับแบริ่งหรืออุปกรณ์ที่ด้าน
ปลายอื่น ๆ ซึ่งลดเวลาในการติดตั้งหรือถอดได้มาก 

3. Plate Body ล้อฟันเฟืองแบบนี้ โดยทั่วไปจะใช้เมื่อต้องการให้มีขนาดเล็กลง ในเมื่อใช้
ล้อฟันเฟืองแบบ Arm ไม่ได้และจะใช้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อแรงดึงโซ่มากกว่าความแข็งแรงของล้อฟันเฟือง
แบบ Arm Body 

ล้อฟันเฟืองแบบ Fabricated Steel โดยทั่วไปเป็นแบบ Flame–cut และผลิตขึ้นจากแผ่น
เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา (Plain Carbon) หรือโลหะผสม ฟันเฟืองจะชุบแข็งแบบ Flame หรือแบบ
กระแสเหนี่ยวน า นอกจากนี้ล้อฟันเฟืองยังสามารถท าได้จากแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า แผ่นเหล็กกล้า 
Carburized และชุบแข็งแบบ Flame แบบกระแสเหนี่ยวน าหรือ Salt Bath 
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ล้อฟันเฟืองแบบแยกส่วน (ดูรูปที่ 7.24) มีส่วนดีมากกว่าในการติดตั้งและการเปลี่ยนที่ท าได้ง่าย 
ขอบล้อท าจากเหล็กกล้าชุบแข็ง และนิยมใช้ทั้งแบบ Split และ Solid Bodies การติดตั้งที่มีอยู่อาจจะ
ทันสมัยขึ้นโดยการถอดล้อฟันเฟืองของเก่าออก และใส่ชุดขอบแยกส่วน ของดุมแบบแยกไม่ได้หรือแบบ
แยกส่วนได้แทนจุดเด่นที่ส าคัญในการใช้ล้อชุดลากสามส่วน (Three Segment Traction Wheels) คือ 
สามารถที่จะเปลี่ยนส่วนที่สึกหรอออก 1 ส่วน ในแต่ละครั้งได้โดยไม่ต้องถอดโซ่ออก ส าหรับล้อฟันเฟือง
แบบแยกส่วน ต้องถอดขอบทั้งหมดออกจากดุมก่อนจึงจะติดตั้งขอบใหม่แทนได้ 

ดุมแบบแยกไม่ได้ (Solid Hub Bodies) แนะน าให้ใช้ส าหรับการติดตั้งใหม่หรือที่ติดตั้งอยู่แล้วและ
สะดวกในการติดตั้งดุมแบบนี้เพ่ือเพ่ิมความประหยัดต้นทุนของดุมแบบแยกส่วน  (Split Hub) ดุมท าจาก
เหล็กหล่อเม็ดเกรนละเอียด ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักอย่างแม่นย า Bodies สามารถท าได้จากเหล็กกล้า (Steel) 
แต่มีขนาดต่างกัน 
 

   
(A) Cast Sprocket Arm body (B) Cast Split Arm Body (C) Cast Steel Plate Body 

   

   
(D) Fabricated Steel with 

Lightening Holes 
(E) Fabricated Steel  

Split Sprocket 
(F) Fabricated Steel  

Plate Body 
   

   

(G) Shear Pin Sprocket 
(H) Drum Flanged Arm 

Body Sprocket 
(I) Flanged Rim Sprocket 

รูปที่ 7.23 ล้อฟันเฟืองประเภทต่าง ๆ 
(ที่มา : https://www.globalspec.com, 2559) 
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รูปที ่7.24 ล้อฟันเฟืองแบบขอบแยกส่วน 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

7.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบระบบโซ่ล าเลียง 
7.5.1 ความเค้นในข้อต่อและสลักของโซ่ 
โซ่ไม่ได้เป็นส่วนรับแรงดึงเพียงอย่างเดียว มันยังเป็นโครงสร้างที่โค้งดัดได้อีกด้วย ประกอบไปด้วย

ชิ้นส่วนเคลื่อนที่พร้อมข้อต่อท าหน้าที่เป็นแบริ่ง โซ่โดยทั่วไปจะอยู่ภายใต้แรงดึงแต่ภาระทั้งหมดนี้จะท าให้
เกิดความเค้นอ่ืน ๆ อีกมาก ดูในรูปที่ 7.25 การโก่ง (Bending) ซึ่งอยู่ในรูปของแรงดึงและแรงอัดที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ยังมีแรงเฉือน แบริ่งตาย (ในรูปของแรงอัด) และความเค้นทั้งหมดจะท าให้เกิดแบริ่งสึกหรอหรือ
อายุแบริ่งสั้นลง ส่วนประกอบของโซ่จะรับภาระเกี่ยวกับแรงดึง แรงกระแทก ผลของความล้า และการสึก
หรอ 

 

 
รูปที ่7.25 ความเค้นในข้อต่อและสลักของโซ่ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

7.5.2 ภาระแรงดึง (Tension Loads) 
แรงดึงที่ใช้ส าหรับการเคลื่อนที่ของภาระ (Load) หรือการส่งถ่ายก าลังเป็นแรงชนิดแรกที่จะต้อง

พิจารณาในการออกแบบโซ่ ส่วนของโซ่ที่เกิดการหมุนไปกับล้อฟันเฟือง (Sprocket) จะท าให้เกิดแรงดึง
เพ่ิมขึ้นอีก เนื่องมาจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Force) ผลจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางนี้
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อาจจะถูกกระท าเป็นอนุกรมของแรงรวมที่ข้อต่อโซ่ แรงรวมเหล่านี้จะถูกท าให้สมดุลย์ด้วยแรงที่เท่ากันซึ่ง
กระท าตามเส้นศูนย์กลางในแนวยาวของข้อต่อใกล้เคียงทั้ง 2 อัน แรงนี้จะท าให้แรงดึงรวมในโซ่เพ่ิมขึ้น แต่
จะไม่มีผลกระทบต่อการรับภาระของล้อฟันเฟืองหรือแบริ่งเพลาขนาดของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์นี้จะเป็น
สัดส่วนกับน้ าหนักของโซ่ และเป็นก าลังสองของความเร็วโซ่ในแนวตรง (Linear Velocity) โซ่จะถูกสร้าง
ขึ้นให้เพียงพอต่อการดึงโดยปลอดภัยในการรองรับแรงดึงที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากผลของแรงเหวี่ยงที่ความเร็ว
สูงมาก ๆ นอกขอบเขตการเดินเครื่องที่แนะน าไว้ซ่ึงจะท าให้แรงดึงหนีศูนย์นี้กลายมาเป็นแฟคเตอร์ที่ส าคัญ
ยิ่งและจะต้องพิจารณาด้วย โดยเส้นโค้งแขวน (Catenary) จะเกิดขึ้นในการเดินเครื่องระหว่างโซ่ด้าน
หย่อนท าให้อยู่ในรูปคล้าย ๆ กับเส้นโค้งแขวน น้ าหนักของโซ่จะท าให้เกิดแรงดึงอย่างสม่ าเสมอตลอดความ
ยาว ดังนั้นจึงท าให้เกิดภาระเพ่ิมข้ึนบนโซ่และล้อฟันเฟืองของชุดขับอีก 

 
7.5.3 การสึกกร่อน (Wear) 
การสึกกร่อนเกิดขึ้นจากการสั่นของสลักในปลอก(Bushings)และจากการเสียดสีของปลอก

(Bushings)บนฟันของล้อฟันเฟือง (Sprocket Teeth) ในกรณีของโซ่แบบใช้ลูกกลิ้ง การสึกกร่อนจะ
เกิดขึ้นบริเวณขอบนอกของลูกกลิ้งและระหว่างลูกกลิ้งกับปลอก โซ่ล าเลียงแบบเลื่อนไถลหรือแบบลากพา
ทุกชนิด จะมีการสึกกร่อนบริเวณส่วนบนสุดและล่างสุดของข้อต่อ การสึกกร่อนในข้อต่อโซ่จะเป็นแฟค
เตอร์จ ากัดอายุของโซ่ (Limiting Factor) ดังนั้นการสึกกร่อนมีผลท าให้โซ่ยืดออกและระยะพิตของโซ่
เพ่ิมขึ้น การเพ่ิมขึ้นของระยะพิตนี้ต้องเผื่อไว้ส าหรับให้โซ่ยังขับขี่ไปบนฟันของล้อฟันเฟืองได้  ซึ่งจะ
ออกแบบให้พิตยืดได้พอประมาณ เมื่อพิตยืดเกินขนาดต้องเปลี่ยนโซ่ก่อนที่มันจะคร่อมข้ามฟันของล้อ
ฟันเฟืองหรือเกิดความเสียหายขึ้น การหล่อลื่นผิวหน้าแบริ่งของข้อต่อโซ่ที่เหมาะสมจะส าคัญมากต่อการลด
การสึกกร่อน การสึกกร่อนบริ เวณ เส้นรอบวงด้านนอกของลูกกลิ้ งและการสึกกร่อนระหว่าง
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในกับปลอก จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาด้วย เนื่องจากการสึกกร่อนในบริเวณนี้จะท าให้
เส้นการโคจรของข้อต่อโซ่ไปบนล้อฟันเฟืองมีระยะพิตน้อยลง ซึ่งมีผลกระทบเหมือนกับโซ่ที่มีระยะพิตยาว
ขึ้น การจัดแนวที่ไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการหา Alignment ขณะอยู่กับที่หรือแนวขณะเคลื่อนที่
ผิดพลาด จะท าให้เกิดการสึกกร่อนผิดปกติทั้งบนโซ่และล้อฟันเฟือง การติดตั้งโซ่ใหม่บนล้อฟันเฟืองเก่าที่
ไม่สมบูรณ์ หรือใช้ล้อฟันเฟืองใหม่กับโซ่เก่าที่ไม่สมบูรณ์จะมีผลต่อการสึกกร่อนที่ผิดปกติ  เป็นผลมาจาก
ขนาดที่ไม่เหมาะสมกันและควรหลีกเลี่ยงเสีย 

การออกแบบและการใช้งานโซ่อย่างเหมาะสม จะต้องเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการสึกกร่อน
ที่เกิดขึ้นในโซ่แบบแถบข้างตรงกับการสึกกร่อนที่เกิดขึ้นในโซ่แบบแถบข้างเอียงใน โซ่แบบแถบข้างตรง 
(Straight Sidebar Chain) สามารถแสดงได้ในรูปที่ 7.26(a) การสึกกร่อนที่มีผลต่อระยะพิตที่เกิดขึ้น
ระหว่างสลักกับรู (Bore) ของข้อต่อด้านใน (Block Link) ที่ผิวหน้า (a) และ (a’) เมื่อพ้ืนที่เหล่านี้สึกกร่อน
เนื่องจากแรงดึง ข้อต่อด้านนอกจะประกบให้สลักสัมผัสอยู่กับ Bushing ที่บริเวณผิวหน้าที่สึกนี้ ท าให้
ระยะห่าง (Clearance) ที่จุด (b) และ (b’) เกิดขึ้น ดังนั้นระยะพิตของข้อต่อด้านนอกแต่ละข้อจะเพ่ิมขึ้น
เป็นระยะ 2x เหตุดังกล่าวเมื่อโซ่แบบแถบข้างตรงสึก ระยะพิตระหว่าง Block Link ยังคงเท่าเดิมอยู่ 
ในขณะที่ระยะพิตของข้อต่อด้านนอกจะเพ่ิมขึ้นเนื่องจากผลที่เกิดขึ้นจากการสึกนี้  และในโซ่แบบแถบข้าง
เอียง (Offset Sidebar Chain) ดังแสดงในรูปที่ 7.26(b) ผิวหน้าที่เกิดการสึกหลัก ๆ ยังคงเป็นที่ (a) และ 
(a’) ระหว่างสลักกับรูของข้อต่อ เมื่อผิวหน้าที่ (a) สึกเนื่องจากแรงดึง ข้อต่อหมายเลข1จะประกบให้สลัก
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สัมผัสอยู่กับ Bushing ที่บริเวณผิวหน้าที่สึกนี้พ้ืนที่หลังการสึกจะเกิดขึ้นที่ (b) ดังนั้นระยะพิตของข้อต่อ
หมายเลข 1 จะเพ่ิมข้ึนด้วยระยะ x 
 

 
รูปที ่7.26 รูปแบบการสึกของโซ่ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

เมื่อปฏิกิริยาการสึกแบบนี้เกิดขึ้นที่ผิวหน้า (a’) พ้ืนที่ (b’) จะเกิดขึ้น ท าให้ระยะพิตของข้อต่อ
หมายเลข 2 เพ่ิมขึ้น ดังนั้นระยะพิตของโซ่แบบแถบข้างเอียงทุก ๆ ข้อจะเพ่ิมขึ้นในระยะที่เท่ากัน  หาก
พิจารณาแล้วจะพบว่าโครงสร้างแถบด้านข้างของโซ่ทุกชนิด อีกทั้งแบบที่มีลูกกลิ้งจะสึกตามรูปแบบที่กล่าว
มานี้ ไม่แบบใดก็แบบหนึ่ง ขึ้นอยู่กับลักษณะของแถบด้านข้างเพียงอย่างเดียว 

 
7.5.4 ภาระแบบกระแทก (Shock Loads) 
ขนาดของภาระแบบกระแทกขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น มอเตอร์ไฟฟ้าจะก่อให้เกิด

การกระแทกเล็กน้อยหรือไม่เกิดเลยเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน  ภาระการขับจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากตัวอย่าง เช่น เมื่อขับปั๊มแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal Pump) จะนุ่มนวลกว่าปั๊มแบบ
สูบเดียวที่มีการสั่นเป็นช่วง ๆโซ่จะถูกประเมินค่าให้มีการกระแทกต่ าสุด ส าหรับสภาวะอ่ืน แฟคเตอร์การ
บ ารุงรักษา (Service Factor) จะเป็นตัวชี้ว่าต้องเพ่ิมขนาดโซ่เพ่ือชดเชยส าหรับผลของการกระแทก การ
กระแทกส่วนใหญ่ของโซ่ล าเลียงหรือโซ่ยกของขึ้น จะเป็นผลลัพธ์ของสภาวะการรับน้ าหนักและปฏิกิริยา
ระหว่างโซ่กับล้อฟันเฟือง (Sprockets) การรับน้ าหนักกระแทกจะเพ่ิมขึ้นเมื่อระยะพิตและความเร็วของโซ่
เพ่ิมขึ้น และขนาดของล้อฟันเฟืองเล็กลง ควรพิจารณาอย่างรอบคอบส าหรับอุปกรณ์บางอย่างในการที่จะ
ท าให้สภาวะการกระแทกเกิดข้ึนน้อยที่สุด 
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7.5.5 ความล้า (Fatigue) 
ตามที่ได้ก าหนดให้ข้อต่อเคลื่อนไปบนชุดขับที่คับแน่น มันจะรับภาระแรงดึงสูงสุดและแรงดึงนี้จะ

ลดลงเมื่อข้อต่อไปถึงด้านหย่อน โดยทั่วไปแล้วการเปลี่ยนแปลงความเค้นนี้ จะมีขนาดไม่มากพอที่จะน ามา
พิจารณาออกแบบ อย่างไรก็ตาม เมื่อใดที่โซ่ถูกใช้งานสูงกว่าสมรรถนะที่ก าหนดของมัน หรือรับภาระ
น้ าหนักในจ านวนรอบที่สูง ๆ แล้วความล้าก็จะกลายเป็นแฟคเตอร์ที่ส าคัญมากอีกอย่างหนึ่ง 

 
7.5.5.1 การแกว่งของโซ่ขณะแล่นผ่านล้อฟันเฟือง (Oscillation of Chain Speed 

at Sprockets) 
ในขณะที่โซ่ถูกม้วนไปบนล้อฟันเฟืองจุดศูนย์กลางของข้อต่อโซ่ที่วางนอนไปบนเส้นโค้งพิต 

(Pitch Circle) ของล้อฟันเฟืองและเส้นศูนย์กลาง (Centerline) ของข้อต่อแต่ละอัน (เส้นระหว่างจุด
ศูนย์กลางของข้อต่อ) จะอยู่ในรูปของเส้นตรงตัดเส้นโค้ง (Chord) ของวงกลมนี้ เมื่อลูกกลิ้งเคลื่อนเข้าใกล้
ล้อฟันเฟือง โดยไม่เคลื่อนไปตามเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งพิต (Pitch Circle) แต่จะเคลื่อนเป็นส่วนโค้งที่ต่อ
อนุกรมกัน เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Oscillation หรือการแกว่ง โดยเมื่อลูกกลิ้ง A เคลื่อนเข้าใกล้ล้อ
ฟันเฟืองและมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตามเส้น Chord ไปยังต าแหน่งของลูกกลิ้ง B อย่างไรก็ตาม การเกี่ยว
เข้ากับล้อฟันเฟืองจะบังคับโซ่ไปตามส่วนโค้งของเส้นโค้งพิต (Pitch Circle) เมื่อลูกกลิ้ง A เลื่อนไปอยู่ใน
ต าแหน่งที่ท าให้มีระยะเพ่ิมขึ้นอีก (PR-r) ดังแสดงไว้ในรูปที่ 7.27 ด้วยเหตุนี้ เมื่อเกิดการหมุนขึ้นจุด
ศูนย์กลางของลูกกลิ้ง A จะกลับมามีระยะจากเส้นศูนย์กลางในแนวราบเท่ากับ r อีก ลูกกลิ้งลูกต่อไปก็จะ
ถูกเกี่ยวรั้งและพร้อมที่จะเกิดกระบวนเช่นนี้ขึ้นอีก ปฏิกิริยานี้ท าให้เกิดการสั่นในข้อต่อข้อถัด ๆ มา และจะ
ผันแปรไปตามความเร็วเชิงเส้นของโซ่ 

 

 
รูปที ่7.27 การแกว่งของโซ่ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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ความเร็วแตกต่าง คือ 
 













Z
PRw

o180
cos1            (7.1) 

 
เมื่อ w   = ความเร็วในแนวรัศมี (m/s) 

PR = รัศมีของเส้นโค้งพิต (m) 
Z   = จ านวนฟันบนล้อฟันเฟือง (ฟัน) 
 
ขนาดของการแกว่งนี้ หรือการเคลื่อนไหวแบบ Chordal จะขึ้นอยู่กับจ านวนของฟันบน

ล้อฟันเฟืองฟันยิ่งมาก ความเร็วจะเปลี่ยนแปลงน้อย ส่วนที่ราบเรียบจะผ่านส่วนโค้งตลอด ท าให้ข้อต่อ
แกว่งเป็นจังหวะและเกิดการสั่น เล็กน้อยการใช้ โซ่ที่ มีระยะพิตสั้นกว่ากับล้อฟันเฟืองที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันจะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน การแกว่งมากเกินไปจะท าให้เกิดเสียงดังขณะเดินเครื่อง 
และที่ความเร็วสูง ๆ จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วในการหมุนของล้อฟันเฟือง อย่างไรก็ตาม หาก
เลือกส่วนประกอบที่เหมาะสมกันแล้วความเร็วที่ไม่สม่ าเสมอนี้จะลดลงด้วยคุณภาพความยืดหยุ่นของโซ่ ใน
บริเวณทางแล่นของโซ่ มักจะมีการเสริมผิวกันสึกอยู่ครึ่งทางระหว่างจุดสูงและต่ าของการแกว่ง 

 
7.5.5.2 ทิศทางการเคลื่อนที่ 
บ่อยครั้งที่เราจะรู้ทิศทางการเคลื่อนที่ของโซ่ได้จากอุปกรณ์ติดตั้ง (Attachments) และ

ในบางกรณีอุปกรณ์ติดตั้งอาจจะถูกใช้งานในอีกทิศทางหนึ่งได้ดีเท่า ๆ กันด้วย การก าหนดทิศทางเคลื่อนที่
ของโซ่ให้เหมาะสม จะต้องพิจารณาปฏิกิริยาระหว่างโซ่กับล้อฟันเฟืองทั้งล้อขับและล้อตาม (Driving and 
Driven) ด้วย โดยทิศทางเคลื่อนที่จะมีผลให้การสึกหรอทั้งหมดในโซ่และที่ล้อฟันเฟืองเกิดขึ้นน้อยที่สุด ใน
กรณีของโซ่ข้อต่อตรง หรือโซ่ประเภท Block Link การท างานในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจะให้สมรรถนะที่
เท่าเทียมกัน ถ้ามีการสึกบริเวณด้านนอกของ Bushing ของข้อต่อ Leading มาก ดังนั้นการสึกระหว่าง
สลักกับด้านในของ Bushings ของข้อต่อ Leading ข้อนั้นจะน้อย และส าหรับข้อต่อลม (Trailing) จะ
เป็นไปในท านองกลับกัน จากเหตุผลดังกล่าวจึงสามารถพัฒนารูปแบบการสึกให้สมดุลย์กันได้ ด้วยการกลับ
โซ่เป็นอีกด้านหนึ่งบ่อย ๆ และให้โซ่แล่นในทิศทางตรงกันข้าม จะท าให้ Bushing สึกอีกด้านหนึ่งด้วย การ
ประยุกต์นี้ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นโซ่ล าเลียงหรือโซ่ขับ ในกรณีของโซ่แถบข้างเอียง ปฏิกิริยาการสึกจะเหมือนกัน
ในข้อต่อทุกข้อส าหรับการใช้งานล าเลียงหรือใช้เป็นโซ่ยกของ ส่วนใหญ่แล้วการเริ่มรับน้ าหนักบรรทุกจะ
เริ่มขึ้นที่ล้อฟันเฟืองขับ ดังนั้น จึงควรเลือกข้อต่อโซ่ที่จะท าให้การสึกน้อยที่สุดอันเนื่องมาจากปฏิกิรยาที่
เกิดข้ึนส าหรับจุดที่โซ่จะเก่ียวเข้ากับล้อฟันเฟืองขับ 

โดยเหตุที่ชุดขับโซ่โดยทั่วไปจะป้องกันวัสดุแปลกปลอมได้ดีกว่า และมีการหล่อลื่นที่ดีกว่า
นั้น ปลายด้านปิดของข้อต่อแถบข้างเอียงจะเป็นส่วนหน้า ลดแรงกดระหว่างสลักกับด้านในของปลอก 
Bushing เพ่ือให้การรับน้ าหนักของโซ่อยู่ระหว่างด้านนอกของปลอก Bushingกับล้อฟันเฟืองหรือในกรณี
ของโซ่แบบลูกกลิ้งจะอยู่ระหว่างรู ของลูกกลิ้งกับด้านนอกของปลอกซึ่งจะเป็นการยืดอายุโซ่และท าให้เกิด
การยืดของระยะพิตน้อยที่สุด ส าหรับโซ่ล าเลียงจะเป็นในทางตรงกันข้าม มันจะแล่นไปโดยมีปลายด้านเปิด
เป็นส่วนหน้าเพ่ือให้เกิดการเคลื่อนที่ภายใต้การรบน้ าหนักที่เกิดขึ้นระหว่างด้านนอกของปลายสลักกับด้าน
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ในของ Bushing เนื่องจากวัสดุแปลกปลอมมีโอกาสที่จะตกลงไปยังแบริ่งสลักน้อยกว่ารูลูกกลิ้ง ส่วนใหญ่
แล้วการรับภาระบนล้อฟันเฟืองขับหรือล้อฟันเฟืองด้านหัวจะมากกว่าบนล้อฟันเฟืองอ่ืน ๆ ของโซ่ล าเลียง
หรือโซ่ยกของด้วยเหตุที่ข้อต่อโซ่ยาวกว่า และความเร็วทั่วไปของโซ่ล าเลียงและโซ่ยกของจะต่ ากว่าชุดขับ 
ดังนั้นชุดขับและล้อฟันเฟืองด้านหัวจึงควรจะดี 

 

7.6 อัตราขนถ่ายและก าลังม้าที่ต้องการ 
จุดมุ่งหมายของแนวทางการเลือกโซ่ล าเลียง (Conveyor Chain Selection Procedure) อันดับ

แรก คือ ใช้เป็นแนวทางส าหรับการเลือกประเภท (Type) หรือชนิด (Class) โดยทั่วไปของโซ่ เมื่อมีการ
ออกแบบโซ่ล าเลียงใหม่ เมื่อด าเนินการตามเค้าโครงของแนวทางนี้ไปทีละขั้น ผู้ใช้อาจพบว่ามีโซ่มากกว่า
หนึ่งประเภทที่จะเหมาะกับความต้องการของอุปกรณ์ล าเลียงนั้น ๆ ดังเช่นในกรณีที่การเลือกโซ่ขั้นสุดท้าย 
อาจจะมีผลมาจากแฟคเตอร์บางอย่าง เช่น  เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อฟันเฟืองที่ยอมให้ , ขีดจ ากัดระยะ 
(Space Limitations), ระยะพิตของโซ่, แฟคเตอร์ออกแบบ และแฟคเตอร์สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เป็นต้น ใน
การออกแบบโซ่ล าเลียงแบบพิเศษ เมื่อโซ่ที่จะเลือกมีมากกว่า 1 ชนิดให้ปรึกษาบริษัทผู้ผลิตเพ่ือช่วยให้การ
เลือกโซ่ดีที่สุด 

 
7.6.1 อัตราการขนถ่ายด้วยโซ่ล าเลียง 
ปกติอัตราขนถ่ายถูกก าหนดโดยผลคูณของพ้ืนที่หน้าตัดล าวัสดุกับความเร็วโซ่ ความเร็วโซ่

โดยทั่วไป คือ 20 ฟุตต่อนาที ไปจนถึง 200 ฟุตต่อนาที (หรือ 0.1 เมตรต่อวินาที ไปจนถึง 1 เมตรต่อ
วินาที) แต่การเลือกความเร็วจะขึ้นอยู่กับแฟคเตอร์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของวัสดุและ
ลักษณะเฉพาะในการใช้งาน สามารถขนถ่ายในอัตราสูงถึง 200 ตันต่อชั่วโมง และรูปที 7.28 (Courtesy 
of REDLER Conveyors, Ltd.) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการขนถ่ายและช่วงของขนาดโซ่
ล าเลียง (5 ถึง 23 นิ้ว) 

อัตราขนถ่ายที่ได้จากแผนภูมินี้ จะเป็นค่าประมาณ เหมาะส าหรับวัสดุและสภาวะปกติ  เมื่อ
ก าหนดอัตราขนถ่ายของ REDLER ขึ้น ซึ่งมีหน่วยเป็น ตันต่อชั่วโมง หรือปอนด์ต่อนาที น้ าหนักของวัสดุจะ
เป็นแฟคเตอร์หนึ่งด้วย และแผนภูมิน้ าหนักด้านล่างซ้ายมือจะเริ่มขึ้นจากด้านซ้ายมือหรือขวามือแล้วเลื่อน
เข้าไปยังเส้นทแยงมุมส าหรับน้ าหนักของวัสดุ จากนั้นจึงไขว้ขึ้นไปยังแผนภูมิปริมาตรที่อยู่ด้านบนและ
เปลี่ยนอัตราขนถ่ายเป็นปริมาตร ถ้าอัตราขนถ่ายที่ต้องการเป็นปริมาตร (ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีหรือ 
Bushels ต่อชั่วโมง) จะไม่ต้องสนใจเรื่องน้ าหนักและใส่ค่าปริมาตรที่ต้องการเข้าไปยังแผนภูมิด้านบน
ซ้ายมือได้โดยตรงลากเส้นตามแนวดิ่งไปยังเส้นทแยงมุมที่บอกประเภทของอุปกรณ์ขนถ่ายที่จ าเป็นในการ
ล าเลียงวัสดุที่ก าหนด จุดตัดระหว่างปริมาตรขนถ่ายกับประเภทของอุปกรณ์นี้ให้ลากเส้นแนวราบไป
ทางขวามือเข้าไปยังแผนภูมิขนาดและความเร็ว ตัดกับเส้นทแยงมุมที่บอกขนาดของอุปกรณ์ขนถ่ายที่จะขน
ถ่ายวัสดุในปริมาณที่ต้องการแล้วจึงไขว้ลงมาทางด้านล่างเพ่ือหาค่าความเร็วที่จ าเป็นส าหรับอุปกรณ์ขน
ถ่ายแต่ละขนาด 
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รปูที ่7.28 แผนภูมิอัตราขนถ่ายของโซ่ล าเลียงแบบ “EN MASSE” 

(COURTESY REDLER CONVEYORS LTD.) 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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ตัวอย่างที่ 7.1 จงหาความเร็วที่แนะน าของระบบโซ่ล าเลียงแนวดิ่ง (Elevator) ของ REDLER เพ่ือล าเลียง
ถ่านหิน 17 ตันต่อชั่วโมง 
วิธีท า เส้นแลเงาจะแสดงวิธีการหาขนาดและความเร็วของโซ่ล าเลียงแนวดิ่ง (Elevator) ของ REDLER 
เพ่ือล าเลียงถ่านหิน 17 ตันต่อชั่วโมง  

1. เริ่มลากเส้นจากแผนภูมิน้ าหนัก (Weight Chart) ที่ 17 ตันต่อชั่วโมง (หรือเทียบเท่า
กับ 575 ปอนด์ต่อนาที) ไปยังเส้นทแยงมุมที่บอกน้ าหนักถ่านหินที่ 50 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต  

2. จากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปยังแผนภูมิปริมาตร (Volume Chart) ด้านบนที่บอกปริมาตร 12 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที จากจุดตัดของเส้นนี้กับเส้นทแยงมุม “Elevators Handling Granulated 
Materials” ให้ลากเส้นไปทางขวา ไปยังอุปกรณ์ล าเลียงขนาด 7 นิ้ว ในแผนภูมิขนาด 

3. จากนั้นเราจะได้ความเร็วที่แนะน าคือ 50 ฟุตต่อนาท ี
 
ดังนั้น ความเร็วที่แนะน าของระบบโซ่ล าเลียงแนวดิ่ง (Elevator) ของ REDLER เพ่ือล าเลียงถ่านหิน 17 ตัน
ต่อชั่วโมง คือ 50 ฟุตต่อนาที              ตอบ 
 
ตัวอย่างที่ 7.2 จงหาความเร็วที่แนะน าของระบบโซ่ล าเลียงแนวดิ่ง (Elevator) ของ REDLER เพ่ือล าเลียง
ถ่านหิน 17 ตันต่อชั่วโมง เมื่อใช้โซ่ล าเลียงแนวดิ่งขนาด 9 นิ้ว 
วิธีท า เส้นแลเงาจะแสดงวิธีการหาขนาดและความเร็วของโซ่ล าเลียงแนวดิ่ง (Elevator) ของ REDLER 
เพ่ือล าเลียงถ่านหิน 17 ตันต่อชั่วโมง หากจะใช้โซ่ล าเลียงแนวดิ่งขนาด 9 นิ้ว จะได้ความเร็ว 35 ฟุตต่อนาที  
 
ดังนั้น ความเร็วที่แนะน าของระบบโซ่ล าเลียงแนวดิ่ง (Elevator) ของ REDLER เพ่ือล าเลียงถ่านหิน 17 ตัน
ต่อชั่วโมง ใช้โซ่ล าเลียงแนวดิ่งขนาด 9 นิ้ว คือ ความเร็ว 35 ฟุตต่อนาที         ตอบ 
 
ตัวอย่างที่ 7.3 จงหาความเร็วที่แนะน าของระบบโซ่ล าเลียงแนวดิ่ง (Elevator) ของ REDLER เพ่ือล าเลียง
ถ่านหิน 17 ตันต่อชั่วโมง เมื่อใช้โซ่ล าเลียงแนวดิ่งขนาด 5 นิ้ว 
วิธีท า เส้นแลเงาจะแสดงวิธีการหาขนาดและความเร็วของโซ่ล าเลียงแนวดิ่ง (Elevator) ของ REDLER 
เพ่ือล าเลียงถ่านหิน 17 ตันต่อชั่วโมง หากจะใช้โซ่ล าเลียงแนวดิ่งขนาด 5 นิ้ว จะได้ความเร็ว 90 ฟุตต่อนาที  
 
ดังนั้น ความเร็วที่แนะน าของระบบโซ่ล าเลียงแนวดิ่ง (Elevator) ของ REDLER เพ่ือล าเลียงถ่านหิน 17 ตัน
ต่อชั่วโมง ใช้โซ่ล าเลียงแนวดิ่งขนาด 5 นิ้ว คือ ความเร็ว 90 ฟุตต่อนาที         ตอบ 
 

7.6.2 ก าลังม้าที่ต้องการ 
ก าลังที่ใช้รับภาระที่เพลาขับจะได้จาก ผลรวมของ งานที่ใช้ในการขับเคลื่อนชิ้นส่วนที่ใช้ในการ

ล าเลียงกับงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนวัสดุ การค านวณนี้จะรวมเอาแฟคเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุและรูปร่างสัณฐานของระบบขนถ่าย โดยมีขั้นตอนให้การห่าคาก าลังม้าที่ใช้ในการขนถ่ายวัสดุด้วย
โซ่ล าเลียง ดังนี้ 
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7.6.2.1 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดชนิดของโซ่ล าเลียง 
ตรวจสอบส่วนของประเภทอุปกรณ์ล าเลียง , ชนิดของอุปกรณ์ล าเลียง และวิธีการแล่น

ของโซ่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการขนถ่าย ทดลองเลือกชนิดของโซ่ที่ต้องการ 
 
7.6.2.2 ขั้นตอนที่ 2 ประเมินค่าแรงดึงโซ่รวมที่ต้องการ (Pm) ส าหรับภาระอยู่กับที่ 

(Static Load) 
ใช้สูตรซึ่งประยุกต์ใช้ในการทดลองเลือกชนิดของอุปกรณ์ล าเลียงและค านวณแรงดึงโซ่

รวม (Pm) ส าหรับภาระอยู่กับที่ (Static Load) ส าหรับโซ่ล าเลียงที่มีบางส่วนอยู่ในแนวราบ และบางส่วน
ลาดเอียง ค านวณแรงดึงโซ่ส าหรับแต่ละส่วนและน ามาบวกกันเป็นแรงดึงโซ่รวม สูตรส าหรับการค านวณ
แรงดึงโซ่ (ดูรูปที ่7.29) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
7.6.2.2.1 โซ่ล าเลียงชนิดที่ 1 และ 2 (โซ่ลื่นไถลหรือกลิ้ง และวัสดุลื่นไถล) ดัง

แสดงในรูปที ่7.23 (A) 
1. แนวราบ (H/L น้อยกว่า 1f ) จะได้ว่า 
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2. แนวลาดเอียง (H/L มากกว่า 1f ) จะได้ว่า 
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7.6.2.2.2 โซ่ล าเลียงชนิดที่ 3 และ 4 (โซ่ลื่นไถลหรือกลิ้ง และวัสดุถูกพาไป) 

ดังแสดงในรูปที ่7.23 (B) 
1. แนวราบ (H/L น้อยกว่า 1f ) จะได้ว่า 
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2. แนวลาดเอียง (H/L มากกว่า 1f ) จะได้ว่า 
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การค านวณข้างบนใช้สมมติฐานที่ว่า แรงปรับความตึง (Take-up Force) เท่ากับ 2f1Wc 
L ถ้าแรงปรับความตึงมากกว่านี้ ค่า Pm จะเพ่ิมข้ึน 
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7.6.2.2.3 การค านวณก าลังม้า 
1. โซ่ล าเลียงแนวราบ จะได้ว่า 
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          (7.6) 

 
2. โซ่ล าเลียงแนวลาดเอียง จะได้ว่า 
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         (7.7) 

 

 
รูปที ่7.29 วิธีการล าเลียงโดยโซ่ต่างชนิดกัน 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, ออนไลน์) 
 

โดย น้ าหนักของวัสดุขนถ่ายต่อความยาวโซ่ล าเลียง 1 ฟุต สามารถหาได้จาก
สมการ ต่อไปนี้ 
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เมื่อ  1f   = สัมประสิทธิ์ความเสียดทานโซ่ลื่นไถลหรือกลิ้งไปบนทางแล่น ดูตารางที่ 7.4 
        ส าหรับค่าก าหนดของสัมประสิทธิ์ถ้าโซ่ถูกรองรับด้วย Flights, 1f  จะเป็น 
         สัมประสิทธิ์ส าหรับ Flights ที่ลื่นไถลไปบนทางแล่น 

mf   = สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน – วัสดุลื่นไถลไปบนราง (ดูตารางท่ี 7.6) 
BD  = ความหนาแน่นปริมาณมวลของวัสดุ (ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต) 

mW  = น้ าหนักของวัสดุขนถ่ายต่อความยาวโซ่ล าเลียง 1 ฟุต (ปอนด์ต่อฟุต) 
    = ประสิทธิภาพชุดขับทางกล มีค่าเท่ากับ 87% 
h    = ความสูงของวัสดุที่เสียดสีกับรางด้านข้างของโซ่ล าเลียง (นิ้ว) 

mP   = แรงดึงรวมของโซ่ขณะอยู่กับที่ (Total Static Chain Pull) (ปอนด์) 
1P     = แรงดึงด้านหย่อน (ปอนด์) 

HP   = ก าลังม้าท่ีต้องการที่เพลาด้านหัว (แรงม้า) 
S     = ความเร็วโซ่ล าเลียง (ฟุตต่อนาที) 
TPH  = อัตราขนถ่ายเป็นตันต่อชั่วโมง (1 ตัน = 2,000 ปอนด์) 
L      = ระยะระหว่างจุดศูนย์กลางในแนวราบ (ฟุต) 
H     = ความสูงแนวดิ่ง (ฟุต) 
Z     = จ านวนฟันโซ่ (ฟัน) 

CW   = น้ าหนักชิ้นส่วนเคลื่อนที่ของโซ่ล าเลียงต่อโซ่ยาว 1 ฟุต (ปอนด์ต่อฟุต) 
 

โดยน้ าหนักชิ้นส่วนเคลื่อนที่ของโซ่ล าเลียงต่อโซ่ยาว 1  ฟุต ( CW ) เช่น โซ่, ใบกวาด, แผ่น 
Slats เป็นต้น สามารถหาค่าได้โดยขึ้นอยู่กับวิธีเคลื่อนตัวของโซ่ ใช้แฟคเตอร์ต่อไปนี้ส าหรับการประเมิน
ค่าประมาณน้ าหนักโซ่ (ปอนด์ต่อฟุต) ถ้าไม่รู้น้ าหนักจริง ดังนี้ 

1. วัสดุหรือโซ่ลื่นไถล : 0.0015 x น้ าหนักรวมของวัสดุบนโซ่ล าเลียงในขณะนั้น  
(ชนิดที่ 1, 2 หรือ 3) 

2. วัสดุถูกพาไปและโซ่กลิ้ง : 0.0005 x น้ าหนักรวมของวัสดุบนโซ่ล าเลียงใน
ขณะนั้น (ชนิดที่ 4) 
 
ตัวอย่างที่ 7.4 ถ้าใช้โซ่ล าเลียงชนิดที่ 4 และน้ าหนักรวมวัสดุ คือ 40,000 ปอนด์ จงพิจารณาหาค่า CW  
วิธีท า  จากโจทย์ โซ่ล าเลียงชนิดที่ 4 และน้ าหนักรวมวัสดุ คือ 40,000 ปอนด ์จะได้ว่า 

น้ าหนักชิ้นส่วนเคลื่อนที่ของโซ่ล าเลียงต่อโซ่ยาว 1  ฟุต ( CW ) คือ 

CW = 0.0005 x น้ าหนักรวมของวัสดุบนโซ่ล าเลียงในขณะนั้น 

CW  = 0.0005 x 40,000  
      = 20.0 ปอนด์ต่อฟุต 
 

ดังนั้น น้ าหนักประเมินของโซ่ คือ 20.0 ปอนด์ต่อฟุต            ตอบ 
 
 
 



301 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                                              โซ่ล าเลยีง 
   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

3. โซ่แบบกลิ้ง จะได้ว่า 
 

r

mr

d

df
f


1           (7.10) 

 
เมื่อ  md  = เส้นผ่าศูนย์กลางแกนเพลา (นิ้ว) (ปกติจะเป็น 0.D. ของ Bushing) 

rd   = เส้นผ่าศูนย์กลางขอบนอกของลูกกลิ้ง (นิ้ว) 
 
ตารางที ่7.4 แฟคเตอร์ความเสียดทานของโซ่ ( 1f ) 

โซ่แบบลื่นไถล ความเสียดทานของโซ่ 
( 1f ) 

โซ่ลื่นไถลไปบนรางเหล็ก ไม่มีการหล่อลื่น 0.3 – 0.5 

โซ่ลื่นไถลไปบนรางเหล็ก มีการหล่อลื่น 0.2 

โซ่ลื่นไถลไปบนไม้เนื้อแข็ง 0.5 

โซ่ลื่นไถลไปบนแถบพลาสติกกันสึก 0.2 – 0.3 

โซ่ลื่นไถลไปบน Ultra High Modular Polyethylene 0.15 – 0.2 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 
ตารางที ่7.5 แฟคเตอร์ความเสียดทานของลูกกลิ้ง ( rf ) 

แฟคเตอร์ความเสียดทานของลูกกล้ิง ( rf ) 

ลูกกล้ิงโลหะ ลูกกล้ิง 
ปลอกพลาสติก ลูกกล้ิงเหล็กหล่อ ลูกกล้ิงเหล็กกล้า 

แห้ง 0.5 แห้ง 0.4 
0.25 มีสารหล่อลื่น 0.4 มีสารหล่อลื่น 0.3 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 
ตัวอย่างที่ 7.5 จงหาค่าก าลังม้าที่ต้องการของระบบขนถ่ายวัสดุด้วยโซ่ล าเลียงในแนวราบและแนวลาด
เอียง ถ้าใช้โซ่ล าเลียงชนิดที่ 4 และน้ าหนักรวมวัสดุ คือ 40,000 ปอนด์ แรงดึงรวมของโซ่ขณะอยู่กับที่ มีค่า
เท่ากับ 60,000 ปอนด์ แรงดึงด้านหย่อน เท่ากับ 5,000 ปอนด์ และความเร็วโซ่ล าเลียง เท่ากับ 10 ฟุตต่อ
นาท ี 
วิธีท า  จากโจทย์ โซ่ล าเลียงชนิดที่ 4 และน้ าหนักรวมวัสดุ คือ 40,000 ปอนด ์จะได้ว่า 

แรงดึงรวมของโซ่ขณะอยู่กับที่ คือ mP  = 60,000 ปอนด ์ 
แรงดึงด้านหย่อน คือ 1P  = 5,000 ปอนด ์ 
ความเร็วโซ่ล าเลียง คือ S  = 10 ฟุตต่อนาที 

 จาก ก าลังม้าท่ีต้องการของโซ่ล าเลียงแนวราบ คือ   
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000,33

000,690
HP  = 20.90 แรงม้า          ตอบ 

 
 จาก ก าลังม้าต้องการของโซ่ล าเลียงแนวลาดเอียง คือ  

000,33

)000,5000,60)(10(25.1

000,33

)(25.1 1 





PPS
HP m  

    
000,33

000,687
HP  = 20.83 แรงม้า          ตอบ 

 
ตารางที ่7.6 แฟคเตอร์ความเสียดทานวัสดุ 

วัสดุ แฟคเตอร์ความเสียดทานวัสดุลื่นไถลไปบนรางเหล็ก 
( mf ) 

อลูมินา 0.40 
ขี้เถ้าถ่านหิน แห้ง 0.50 
ขี้เถ้าถ่านหิน เปียก 0.60 
ชานอ้อย (กากอ้อย) 0.40 
ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 0.65 
ซีเมนต ์Clinker 0.70 
ถ่านหินแอนทราไซท ์คัดขนาด 0.40 
ถ่านหินแอนทราไซท ์ไม่คัดขนาด 0.45 
ถ่านโค้ก, ผสม 0.55 
ถ่านโค้ก, เศษถ่าน 0.65 
เมล็ดข้าว 0.40 
กรวด แห้ง 0.45 
กรวด ชายฝั่ง 0.60 
น้ าแข็งบด 0.15 
ดินเหนียว Kaolin Clay 1.00 
ปูนขาว, เม็ดเล็ก 0.50 
ทราย, แห้ง 0.60 
ทราย, ชื้น 0.85 
ก้อนหิน, ร่อนด้วยตะแกรง 0.60 
เศษไม,้ ส่วนที่นิ่ม 0.40 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 

ความเร็วของโซ่ล าเลียง ขึ้นอยู่กับวัสดุที่จะล าเลียงเป็นอย่างมาก เพ่ือให้การสึกหรอต่ าสุด 
ต้องพิถีพิถันใน การรักษาความเร็วโซ่ล าเลียงให้ต่ าเท่าที่จะยังเหมาะสมอยู่ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างง่าย  ๆของ
การใช้งานอุตสาหกรรม 



303 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                                              โซ่ล าเลยีง 
   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

A. วัสดุคมมาก ได้แก่ กากถ่านหิน, กากแร่, ถ่านโค้ก, แร่, Bauxite, ทรายซิลิก้า 
เป็นต้น S = 0.03 m/s หรือ 5 – 6 ฟุตต่อนาท ี

B. วัสดุคมปานกลาง ได้แก่ ถ่านหินไม่คัดขนาด, หินปูน, หินฟอสเฟสต์, เกลือเป็น
ต้น S = 0.35 m/s หรือ 60 – 70 ฟุตต่อนาท ี

C. วัสดุคมน้อย ได้แก่ เมล็ดข้าว, ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, แร่ยิบซั่ม, ถ่านหินบิทูมินัส
สะอาด, เศษไม ้เป็นต้น S = 0.5 – 1.0 m/s หรือ 100 – 200 ฟุตต่อนาท ี
 

7.6.3 ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดภาระใช้งานออกแบบ 
การก าหนดแรงดึงของโซ่ ( mP ) ส าหรับสภาพที่อยู่กับที่ (Static) และไม่รวมการพิจารณา

สภาพการเคลื่อนที่ (Dynamic) ต่อไปนี้ 
1. การเปลี่ยนแปลงของภาระอาจจะมากกว่าสภาวะที่ภาระอยู่กับที่  การ

เปลี่ยนแปลงนี้ถูกก าหนดโดยแฟคเตอร์ใช้งาน (Service Factor), ตารางที่ 7.7 ตัวแปร “การเดิน ๆ หยุด 
ๆ” และ “% ภาระ” มีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นแนวทางในการแยกหมวดหมู่ ความแม่นย าของการบรรทุก
ส าหรับโซ่ล าเลียง ถ้าตัวแปรทั้ง 2 นี้ อยู่ในประเภทที่ต่างกัน (ตัวอย่าง : เดิน ๆ หยุด ๆน้อยกว่า 5 ต่อวัน, 
% ภาระขณะนั้น 5 – 20%) ให้ใช้ประเภทที่มากกว่า (สูงปานกลาง) 

2. ความเร็วโซ่ล าเลียง และจ านวนฟันบนล้อฟันเฟืองที่ใช้ แฟคเตอร์นี้ครอบคลุม
โดยแฟคเตอร์ความเร็ว ( mf ) ดูตารางที่ 7.8 

 
ตารางที ่7.7 แฟคเตอร์ใช้งาน (Service Factors, SF ) 

ประเภทของ 
ภาระ 

สภาพการเดินเครื่อง* แฟคเตอร์ใช้งาน ( SF ) 
เดิน ๆ หยุด ๆ บ่อย ๆ 

ภายใต้ภาระ 
% ภาระเพิ่ม 
ในเวลานั้น 

ช่วงเวลาการเดินเครื่องในแต่ละวัน 
8–10 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 

สม่ าเสมอ น้อยกว่า 5 ต่อวัน น้อยกว่า 5% 1.0 1.2 
สูงปานกลาง 5 ต่อวันถึง 2 ต่อ ช.ม. 5–20% 1.2 1.4 

สูงมาก 2 ต่อ ช.ม.–10 ต่อ ช.ม. 20–40% 1.5 1.8 
ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
หมายเหตุ *การถอยหลังภายใต้ภาระจะท าให้เกิดการเสียหายและต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

การค านวณภาระใช้งานออกแบบ (Design Working Load) โดยการดัดแปลงค่า Pm 
ดังต่อไปนี้  

1. ส าหรับโซ่ล าเลียงแนวเดียว  
 

ภาระใช้งานออกแบบ = mP  x SF  x mf          (7.11) 
 
2. ส าหรับโซ่ล าเลียงหลายแนว 

 

ภาระใช้งานออกแบบ = mP  x SF  x mf  x 
NH

2.1         (7.12) 
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เมื่อ  SF   = แฟคเตอร์ใช้งาน ดูตารางที่ 7.7 
NH   = จ านวนแนวล าเลียง 
ตัวคูณ 1.2 ใช้ส าหรับการเกินพิกัดในแนวล าเลียงแนวหนึ่งซึ่งเกิดโดยการกระจายภาระไม่

เท่ากัน 
 

ตารางที ่7.8 แฟคเตอร์ความเร็ว ( mf ) 

ฟัน 
บน 
ล้อ 
ฟัน 

เฟือง 

ความเร็วโซ่ – ฟุตต่อนาที 
50 100 150 200 

โซ ่
เหล็ก 
หล่อ 

โซ ่
เหล็ก 
กล้า 

โซ ่
เหล็ก 
หล่อ 

โซ ่
เหล็ก 
กล้า 

โซ ่
เหล็ก 
หล่อ 

โซ ่
เหล็ก 
กล้า 

โซ ่
เหล็ก 
หล่อ 

โซ ่
เหล็ก 
กล้า 

6 1.6 1.4 2.3 2.0 3.3 2.9 5.0 4.4 
7 1.3 1.1 1.6 1.4 2.0 1.8 2.6 2.3 
8 1.2 1.0 1.4 1.3 1.7 1.5 2.0 1.8 
9 1.1 1.0 1.3 1.2 1.6 1.4 1.8 1.6 
10 1.0 0.9 1.3 1.1 1.4 1.2 1.6 1.4 
11 1.0 0.9 1.2 1.0 1.3 1.2 1.5 1.3 
12 1.0 0.9 1.1 1.0 1.3 1.1 1.4 1.2 
14 1.0 0.8 1.1 0.9 1.2 1.0 1.3 1.1 
16 0.9 0.8 1.0 0.9 1.1 1.0 1.2 1.0 
18 0.9 0.8 1.0 0.9 1.0 0.9 1.2 1.0 
20 0.9 0.8 1.0 0.9 1.0 0.9 1.1 1.0 
24 0.9 0.8 0.9 0.8 1.0 0.9 1.1 0.9 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
หมายเหตุ : ถ้าขนาดของล้อฟันเฟืองไม่มีในก าหนด ให้ใช้แฟคเตอร์ความเร็วส าหรับล้อฟันเฟือง จ านวน 12 
ฟัน 
 
ตัวอย่างที่ 7.6 จงหาค่าภาระใช้งานออกแบบของระบบขนถ่ายวัสดุด้วยโซ่ล าเลียงในแนวราบและหลาย
แนว ถ้าใช้โซ่ล าเลียงชนิดที่ 4 โดยแรงดึงรวมของโซ่ขณะอยู่กับที่ มีค่าเท่ากับ 60,000 ปอนด์ แฟคเตอร์ใช้
งาน เท่ากับ 1.4 แฟคเตอร์ความเร็ว เท่ากับ 1.0 และจ านวนฟันบนล้อฟันเฟือง เท่ากับ 20  
วิธีท า  จากโจทย์ โซ่ล าเลียงชนิดที่ 4 จะได้ว่า 

แรงดึงรวมของโซ่ขณะอยู่กับที่ คือ mP  = 60,000 ปอนด ์ 
แฟคเตอร์ใช้งาน คือ SF  = 1.4  
แฟคเตอร์ความเร็ว คือ mf  = 1.0 
จ านวนฟันบนล้อฟันเฟือง คือ Z  = 20 

 จาก ภาระใช้งานออกแบบของโซ่ล าเลียงแนวราบ คือ   
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ภาระใช้งานออกแบบ = mP  x SF  x mf  = 60,000 x 1.0 x 1.0 = 60,000 ปอนด ์
  

จาก ภาระใช้งานออกแบบของโซ่ล าเลียงหลายแนว คือ   
ภาระใช้งานออกแบบ = mP x SF x mf x

NH

2.1  = 60,000x1.0x1.0x
20

2.1  = 3,600 ปอนด ์

ดังนั้น ภาระใช้งานออกแบบของโซ่ล าเลียงหลายแนว คือ = 3,600 ปอนด ์         ตอบ 

 
7.6.4 ขั้นตอนที่ 4 ทดลองเลือกโซ ่

ตารางที่ 7.9 จะระบุประเภทของโซ่ใช้ส าหรับแยกสภาวะการเดินเครื่อง 
 

ตารางที ่7.9 ตารางการเลือกโซ่ 
Application Type of Chain 

Conveyor Type Load  

Chain sliding 
materiel carried 

น้อย 

โซ่แบบถอดได้ (Detachable Link Chain) 
โซ่แบบ Class 400 Pintle 
โซ่แบบ Type H Mill 
โซ่แบบ Welded Steel Chains 

ปานกลาง 
โซ่แบบ Class 700 Pintle 
โซ่แบบผสม (Combination Chains) 
โซ่แบบ Welded Steel Chains (H.T. Pins) 

หนัก 
โซ่ปลอกเหล็กกล้า (Engineering Steel Bushed Chain) 
โซ่แบบ Welded Steel Chains 

Chain sliding 
materiel sliding 

น้อย โซ่แบบ Type H Mill 

ปานกลาง 
โซ่แบบผสม (Combination Chains) 
โซ่แบบ Welded Steel Chains  
โซ่แบบ Drop Forged Rivetless Chain 

หนัก 

โซ่แบบ Type H Drag 
โซ่แบบ Type C Drag 
โซ่แบบ Type SD Drag 
โซ่แบบ Welded Steel Chains  
โซ่แบบ Welded Steel Chains  
โซ่แบบ Drop Forged Rivetless Chain  

Chain rolling  
materiel carried 

น้อยหรือปาน
กลางหรือหนัก 

โซ่ปลอกเหล็กกล้า (Engineering Steel Bushed Chain) 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
หมายเหตุ W.S. = Welded steel chain. 
    H.T. = heat – treated. 
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จากแผนผังให้เลือกประเภทโซ่ ซึ่งเหมาะส าหรับชนิดของอุปกรณ์ล าเลียงภายใต้การ
พิจารณาตรวจสอบแคตตาล้อคจากผู้ผลิตด้วย สังเกตด้วยว่าในหลาย ๆ กรณี จะมีประเภทของโซ่จ านวน
มากมายที่เหมาะกับความต้องการเพ่ือเป็นการ ช่วยในการเลือก พิจารณาตามนี้  

1.  อายุการใช้งานด้านการสึกหรอและความสัมพันธ์ของราคาของโซ่แต่ละ
ประเภท 

2. ระยะห่างจุดศูนย์กลางล้อฟันเฟืองสั้นและความเร็วโซ่สูงจะท าให้ข้อต่อสึกหรอ
อย่างรวดเร็วและโซ่ยืดอย่างรวดเร็ว สภาวะเช่นนี้ควรใช้โซ่ที่มีอัตราต่อต้านการสึกหรอสูงขึ้น 

3. ภาระหนึก ๆ จะท าให้การสึกหรอแบบกลิ้ง และแบบลื่นไถลเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว  

4. สภาวะนี้ควรใช้โซ่ที่มีอัตราต่อต้านการสึกหรอแบบกลิ้งและแบบลื่นไถลให้
สูงขึ้น 

5. โซ่ล าเลียงท างานในบริเวณที่มีการขัดสีสูงต้องใช้แบริ่งที่มีผิวหน้าแข็ง สภาวะ
เช่นนี้ควรใช้โซ่เหล็กกล้า 

6. สภาวะการขัดสีน้อย และการกัดกร่อนปานกล่ง อาจจะเลือกใช้โซ่เหล็กหล่อ
เพ่ือความประหยัด 

7.  บรรยากาศที่มีการกัดกร่อนจะลดความแข็งแรงเกี่ยวกับความล้าของชิ้นส่วน
ประกอบต่าง ๆ ลง ในกรณีนี้แนะน าให้ใช้โซ่ที่มีสลักเคลือบผิว 

8.  ระยะพิตของโซ่ อาจจะบอกได้โดยความต้องการเนื้อที่ของข้อต่อที่มีอุปกรณ์
ติดตั้งระยะพิตยาวจะประหยัดกว่า ในขณะที่ระยะพิตที่สั้นกว่าจะต้องการเนื้อที่ว่างส าหรับล้อฟันเฟืองน้อย
กว่าระยะพิตโซ ่4 ถึง 6 นิ้ว จะอยู่ ในช่วงกลาง ๆ ที่ใช้งานได้ดีในหลาย ๆ กรณ ี

9. เค้าโครงการด าเนินการเลือกโซ่จะเพียงแต่ใช้งานได้เท่านั้น ถ้าอุณหภูมิของโซ่
คงอยู่ระหว่าง –40 องศา F และ +350 องศา F (–40 องศา C และ +177 องศา C) ในอุณหภูมิสูงกว่า 
294 องศา F (121 องศา C) อาจจะต้องมีการหล่อลื่นเป็นพิเศษ ถ้าขีดจ ากัดอุณหภูมิสูงเกินไปให้ปรึกษา
ผู้แทนจ าหน่าย 

แฟคเตอร์เพ่ิมเติม ได้แก่ ความยากง่ายในการหามาใช้งานและราคาของล้อฟันเฟือง การ
น าส่งโซ่ก่อนเวลาและราคาโซ่ ควรที่จะพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกครั้งสุดท้ายด้วย ในการตัดสินใจ
เลือกครั้งสุดท้าย จะต้องพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ (Reliability) เป็นอันดับแรกโดยทั่วไปแล้วโซ่
เหล็กหล่อจะใช้งานได้ดีในงานลื่นไถลและมีความต้านทานการกัดกร่อนได้อย่ างดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ใน
การใช้งานวิกฤตอาจจะพบการเกินพิกัดจะท าให้การใช้งานยาวนานขึ้นและน่าเชื่อถือได้มากข้ึน 

 
7.6.5 ขั้นตอนที่ 5 ทดลองเลือกข้อต่อโซ่ที่มีอุปกรณ์ติดตั้ง 

อ้างอิงไปยังส่วนของอุปกรณ์ติดตั้ง บนพ้ืนฐานของข้อมูลขณะนี้ และบนพ้ืนฐานของการ
เลือกโซ่ให้ทดลองเลือกข้อต่อโซ่ที่มีอุปกรณ์ติดตั้งได้ตามความพอใจ 
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7.6.6 ขั้นตอนที่ 6 ยืนยันการเลือกโซ่และตรวจสอบภาระใช้งานออกแบบอีกครั้ง 
ค านวณแรงดึงรวมของโซ่ (Pm) อีกครั้งและออกแบบภาระใช้งาน (Design Working 

Load) โดยใช้โซ่ให้ถูกต้อง และน้ าหนักของอุปกรณ์ติดตั้งที่ให้ไว้ในรายละเอียดของแคตตาล้อคของผู้ผลิต
เพ่ือยืนยันการเลือกโซ่จะเหมาะสมกับความต้องการ 
 

7.7 บทสรุป 
โซ่ล าเลียง หมายถึง อุปกรณ์ล าเลียงวัสดุโดยมีโซ่เป็นองค์ประกอบหลัก การใช้โซ่ในแนวคิดนี้ มุ่ง

น าคุณสมบัติเด่นหลายๆด้านของโซ่มาใช้งาน ในการล าเลียงวัสดุที่มีลักษณะเด่นต่างๆ กัน เช่น มีน้ าหนัก
มาก น้ าหนักสะสมมาก มีความแหลมคม มีความร้อนสูง ความชื้นสูง มีฝุ่นเยอะ หรือกัดกร่อน แต่บางกรณี
เป็นการน าคุณสมบัติเด่นของโซ่มาใช้เพ่ือตอบสนองสภาพการใช้งานพิเศษบางอย่าง เช่น การล าเลียงอย่าง
ต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงระนาบในตัว การล าเลียงที่ต้องการท าในระบบปิดเพ่ือควบคุมฝุ่น ความชื้น 
หรืออุณหภูมิ การใช้งานที่ต้องการยึดอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนบางอย่างติดกับโซ่ หรือการใช้โซ่ที่มีลักษณะพิเศษ
ของปีกเพ่ือยึด, เกาะ หรือ เกี่ยว สิ่งที่ต้องการ 

ระบบโซ่ล าเลียง หรือระบบล าเลียงแบบโซ่ Chain Conveyor system เป็นระบบล าเลียงที่เหมาะ
ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นงานทุกชนิด ระบบล าเลียงแบบโซ่หรือโซ่ล าเลียง (Chain Conveyor) 
คือ ระบบล าเลียงที่ใช้โซ่ (Chain) เป็นตัวขับเคลื่อน ท าหน้าที่ล าเลียงย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง สามารถ
ปรับไลน์การผลิตให้มีความโค้งได้ตามต้องการ ดังนั้น  ระบบล าเลียงแบบโซ่หรือโซ่ล าเลียง (Chain 
Conveyor) จึงเป็นระบบล าเลียงที่เหมาะส าหรับ งานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ใช้ระบบ Conveyor ใน
การล าเลียง ระบบโซ่ล าเลียง Chain Conveyor มี 7 ประเภท คือ 

1. ระบบโซ่ล าเลียง Trolley Conveyor (แบบแขวน) 
2. ระบบโซ่ล าเลียง Floor Chain Conveyor (แบบพ้ืนราบ) 
3. ระบบโซ่ล าเลียง Power And Free Conveyor (แบบแนวนอน) 
4. ระบบโซ่ล าเลียง Spin Line Conveyor (แบบหมุน) 
5. ระบบโซ่ล าเลียง Slat Conveyor (แบบแผ่นระนาด) 
6. ระบบโซ่ล าเลียง Accumulator Conveyor (แบบ 2 ชั้น) 
7. ระบบโซ่ล าเลียง Automation Conveyor (แบบอัตโนมัติ) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://heiphar.blogspot.com/search/label/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://heiphar.blogspot.com/search/label/Chain%20Conveyor
http://heiphar.blogspot.com/search/label/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

7.1 จงอธิบายความหมายและหลักการท างานของระบบโซ่ล าเลียง 
7.2 จงอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของโซ่ล าเลียงและวัสดุที่ต้องการขนถ่าย 
7.3 จงอธิบายประเภทของโซ่ล าเลียง 
7.4 จงอธิบายประเภทของระบบโซ่ล าเลียง 
7.5 จงหาความเร็วที่แนะน าของระบบโซ่ล าเลียงแนวดิ่ง (Elevator) ของ REDLER เพ่ือล าเลียงถ่านหิน 17 
ตันต่อชั่วโมง เมื่อใช้โซ่ล าเลียงแนวดิ่งขนาด 12 นิ้ว 
7.6 ถ้าใช้โซ่ล าเลียงชนิดที่ 4 และน้ าหนักรวมวัสดุ คือ 20,000 ปอนด์ จงพิจารณาหาคา่ CW  
7.7 จงหาค่าก าลังม้าท่ีต้องการของระบบขนถ่ายวัสดุด้วยโซ่ล าเลียงในแนวราบและแนวลาดเอียง ถ้าใช้โซ่
ล าเลียงชนิดที่ 3 และน้ าหนักรวมวัสดุ คือ 20,000 ปอนด์ แรงดึงรวมของโซ่ขณะอยู่กับที่ มีค่าเท่ากับ 
40,000 ปอนด์ แรงดึงด้านหย่อน เท่ากับ 5,000 ปอนด์ และความเร็วโซ่ล าเลียง เท่ากับ 12 ฟุตต่อนาที 
7.8 จงหาค่าภาระใช้งานออกแบบของระบบขนถ่ายวัสดุด้วยโซ่ล าเลียงในแนวราบและหลายแนว ถ้าใช้โซ่
ล าเลียงชนิดที่ 4 โดยแรงดึงรวมของโซ่ขณะอยู่กับท่ี มีค่าเท่ากับ 10,000 ปอนด์ แฟคเตอร์ใช้งาน เท่ากับ 
1.4 แฟคเตอร์ความเร็ว เท่ากับ 1.1 และจ านวนฟันบนล้อฟันเฟือง เท่ากับ 30 
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เอกสารอ้างอิง 
 

Flight Conveyor (2559) แหล่งที่มา : https://www.gheng.co.uk 
George A. Schultz (2008). Materials Handling Handbook, 2nd Edition : Chain 

Conveyors: Apron, Pan, and Flight. Wiley Online Library  
L. Jones (2001). Mechanical Handling with Precision Conveyor Chain. Hutchinson, 

London, Britain 
Michael G. Kay (2012). Material Handling Equipment. Dept. of Industrial and 

Systems Engineering, North Carolina State University. USA  
Patrick M. McGuire (2010). Conveyors: applications selection, and integration.  

Journal of Production Planning & Control . 21(8), pp 794-795 
Patrick M McGuire (2009). Conveyors: Application, Selection, and Integration 

(Systems Innovation Book Series) 1st Edition. CRC Press. 
Scraper Conveyor (2559) แหล่งที่มา : http://www.tosoconveyors.com 
ข้อต่อโซ่ล าเลียง (2559) แหล่งที่มา : http://www.feelthree.com 

โซ่ล าเลียง (2559) แหล่งที่มา : https://www.kmutnb.ac.th 
โซ่ล าเลียงแบบอ่าง “Leak Proof”(2559) แหล่งที่มา : https://fluentconveyors.com 
โครงของโซ่ล าเลียง (2559) แหล่งที่มา : https://www.pinterest.com 
โซ่ล าเลียงแบบลากพา (2559) แหล่งที่มา : https://www.indiamart.com 
โซ่ล าเลียง BUHLER SKT MARINE LEG (2559) แหล่งที่มา : https://www.buhlergroup 

.com 
โซ่ล าเลียงแบบท่อ (2559) แหล่งที่มา : http://www.hapman.biz 
พรชัย จงจิตรไพศาล (2559). เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  โซ่ล าเลียง . ภาควิชาวิศวกรรมขน

ถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

ล้อฟันเฟือง (2559) แหล่งที่มา : https://www.globalspec.com 
เอกสารประกอบการเรียนวิชาการขนถ่ายวัสดุ  (2558) แหล่งที่มา : http://ie.pit.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Schultz%2C+George+A
https://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=L.+Jones+%28edited+by%29&cm_sp=det-_-bdp-_-author
https://www.tandfonline.com/toc/tppc20/current
http://www.moro.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-bucket-elevator-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
http://www.moro.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-bucket-elevator-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
http://ie.pit.ac.th/sunetr/images/data/material_handling_bit/safety%20handling2558.pdf
http://019panuwuch.blogspot.com/
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 
การล าเลียงแบบสั่น 8 ชั่วโมง 

 
หัวข้อเนื้อหา 

8.1 ความหมายของการล าเลียงแบบสั่น 
8.2 การจ าแนกประเภทอุปกรณ์ล าเลียงแบบสั่น 

8.3 อัตราการขนถ่ายวัสดุด้วยการล าเลียงแบบสั่น 

8.4 ก าลังม้าที่ต้องการ 
8.5 การออกแบบและการน าอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่าไปใช้งาน 
8.6 เครื่องป้อนแบบสั่นสะเทือน 
8.7 บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 ด้านความรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการล าเลียงแบบสั่นและหลักการท างานของระบบการ
ล าเลียงแบบสั่น 

2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทอุปกรณ์ล าเลียงแบบสั่น 
3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงการค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายวัสดุด้วยการล าเลียง

แบบสั่นและก าลังม้าที่ต้องการ 

4. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและการน าอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่าไป
ใช้งาน 

5. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครือ่งป้อนแบบสั่นสะเทือน 
 ด้านทักษะ 
 1. สามารถออกแบบค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายวัสดุด้วยการล าเลียงแบบสั่นและก าลังม้าที่
ต้องการได้ 
 2. สามารถออกแบบเครื่องป้อนแบบสั่นสะเทือนได้ 

 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา และเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบรูปภาพใน Power point 
3. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 
4. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 

5. ให้ผู้เรียนออกแบบค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายวัสดุด้วยการล าเลียงแบบสั่นและก าลังม้าที่
ต้องการตามใบงานที่มอบหมาย 
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6. ให้ผู้เรียนออกแบบออกแบบเครื่องป้อนแบบสั่นสะเทือนตามใบงานที่มอบหมาย 
7. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 

8. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการขนถ่ายวัสดุ 
2. กระดาน 
3. สื่อบรรยาย Power point   
4. ใบงานที่ 10 การออกแบบค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายวัสดุและก าลังม้าที่ต้องการของด้วย

การล าเลียงแบบสั่น 
5. ใบงานที่ 11 การอออกแบบเครื่องป้อนแบบสั่นสะเทือน 

 6. แบบฝึกหัดท้ายบท 
7. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
2. จากการสังเกตการมีส่วนร่วม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท าใบงาน 
5. จากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
การประเมินผล 

1. จากการส่งการบ้าน แบบฝึกหัดตามเวลา 
2. การเข้าเรียนครบตามชั่วโมงเรียน 
3. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
4. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 8 
การล าเลียงแบบสั่น 

 
 

วิศวกรมีบทบาทในการออกแบบเพ่ือก าจัดความสั่นสะเทือนของเครื่องมวลอย่างต่อเนื่องของการ
ระบบขนถ่ายวัสดุ แต่ยังมีการน าเอาการสั่นสะเทือนมาใช้งานได้ โดยการน าความสั่นสะเทือนมาประยุกต์ใช้
เป็นอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า (Vibratory Conveyors) ในการขับเคลื่อนวัสดุเมล็ดปริมาณมวล ความ
ต้องการส าหรับพืชผลที่เพ่ิมขึ้น, การปรับปรุงคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ก าหนด, ประหยัดค่าใช้จ่ายและการ
จัดพ้ืนที่ใช้สอยของโรงงาน ถึงแม้ว่าการขนถ่ายด้วยแรงเขย่าจะมีใช้งานมานานกว่า 100 ปี แล้วก็ตาม แต่
แนวความคิดของการป้อนและการขนถ่ายด้วยแรงเขย่าเพ่ิงจะเกิดความเข้าใจเมื่อประมาณ 20 ปี ที่ผ่านมา
นี้เอง เหตุผลหนึ่งที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าในการออกแบบและการน าอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าไปใช้
งาน เริ่มจากการน าวิชาความสั่นสะเทือนประยุกต์ (Applied Vibrations) บรรจุเข้าในหลักสูตรด้าน
วิศวกรรมโดย Mr.Den Hartog และ Mr.Timoshenko ได้วางขั้นตอนส าหรับการใช้และการวิเคราะห์
ความสั่นสะเทือน การประยุกต์อุปกรณ์ล าเลียงวัสดุด้วยแรงเขย่า การออกแบบอุปกรณ์ให้แข็งแกร่งพอ
ส าหรับความต้องการของอุตสาหกรรมและมีแฟคเตอร์ความปลอดภัยเพียงพอต่อความแน่นอนในการใช้
งานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม งานที่เกิดขึ้นในโรงงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า
ยังคงถูกเก็บเป็นความลับและถูกใช้ในการออกแบบอุปกรณ์ล าเลียงวัสดุด้วยแรงเขย่าประเภทต่าง ๆ  ที่เป็น
บทความในสิ่งตีพิมพ์ ส่วนใหญ่ในอเมริกาจะมีความเกี่ยวข้องกับการน าไปใช้งานจริง  จากการประมวล
ความรู้ตามหลักวิชาการ ความพยายามในการพัฒนาและความรู้ที่ได้จากการใช้งานจริงในงานอุตสาหกรรม
จ านวนมาก ท าให้สามารถออกแบบเพ่ือจัดเตรียมอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าและเครื่องป้อนซึ่งได้ท าการ
ทดลองจริงกับอุปกรณ์ที่มีชิ้นส่วนส่วนใหญ่เชื่อถือได้ในโรงงานสมัยใหม่ อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าและ
เครื่องป้อนสามารถพบได้ในอุตสาหกรรมขนถ่ายทุกประเภท วัสดุปริมาณมวลเกือบทั้งหมด เช่น ผลิตภัณฑ์
อาหาร เคมีภัณฑ์ ทรายโรงหล่อ ถ่านหิน แร่เหล็ก กระบวนการหล่อและเศษเหล็ก เป็นต้น 
 
ตารางที่ 8.1 การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. สามารถที่จะลอก ร่อน หรือคัดเลือกได้ 
2. สามารถใช้ล าเลียงวัสดุมีคมและร้อนได้ 
3. ใน 1 เครื่อง สามารถท่ีจะแบ่งแยกกระแสการไหลและมีจุดปล่อย
วัสดุได้หลายจุด 
4. สามารถที่จะท าการหล่อเย็น, ท าให้แห้ง หรือขจัดน้ าได้ 
5. เป็นอุปกรณ์ที่ท าความสะอาดตัวเองได้และได้มาตรฐานด้าน
สุขอนามัย 
6. สามรรถท าโครงปิดล้อมรอบเพ่ือป้องกันฝุ่นได้ 
7. การก่อสร้างง่ายและติดตั้งในห้องเพดานต่ าได้ 

1. มีความยาวขนถ่ายค่อนข้าง
สั้น 
2. จ ากัดอัตราขนถ่าย 
3. วัสดุจะสึกกร่อน แตกตัว 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
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8.1 ความหมายของการล าเลียงแบบสั่น 
รูปที่ 8.1 แสดงตัวอย่างของอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าแบบง่าย ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ราง

ล าเลียง ขารองรับหรือ Spring และระบบขับ โดยระบบขับจะส่งแรงให้รางล าเลียงเกิดการเคลื่อนไหวแบบ
สั่นด้วยความถี่และมีระยะการเคลื่อนที่ไป-กลับ (Amplitude) ระดับหนึ่ง ซึ่งวัสดุปริมาณมวลที่อยู่บนราง
ล าเลียงจะเคลื่อนตัวไปตามรางโดยอาศัยการเคลื่อนที่เป็นช่วง ๆ ของรางและระยะเคลื่อนที่ของรางจะ
เท่ากับ 2 เท่าของระยะการเคลื่อนที่ไป-กลับของการสั่นสะเทือน 

 

 
รูปที ่8.1 อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า 

(ที่มา : https://www.researchgate.net, 2559) 
 

 
รูปที ่8.2 ช่วงความถ่ี-ระยะเคลื่อนที่ส าหรับอุปกรณ์สั่นสะเทือน 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

ความสัมพันธ์ของระยะเคลื่อนที่เปรียบเทียบกับความถี่ ซึ่งจะเห็นช่วงของการผสมผสานกันที่
แบ่งแยกระหว่าง “เครื่องป้อน” กับ “อุปกรณ์ล าเลียง” โดยเครื่องป้อนจะใช้เป็นเครื่องมือในการปล่อยวัสดุ
ออกจากด้านใต้ของถังรูปกรวยหรือถังเก็บ ซึ่งรับภาระการเปลี่ยนแปลงของภาระด้านบนอุปกรณ์ล าเลียง
ต้องการการควบคุมอัตราการป้อนและต้องไม่เดินเครื่องภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภาระด้านบน 
จากรูปที่ 8.2 จะเห็นว่ามีจุดเปลี่ยนแปลง (Break Point) ความถ่ีระหว่างเครื่องป้อน (Feeder) กับอุปกรณ์
ล าเลียงที่ประมาณ 900 rpm (15 Hz.) อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าโดยทั่วไปจะมีทั้งหมด 3 - 4 g 
ในขณะที่เครื่องป้อนโดยทั่วไปจะมีอัตราเร่ง 5 - 13 g ดังนั้น อัตราเร่งที่ต้องการอาจจะได้มาโดยการสั่นที่
ความถี่ต่ าส าหรับอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าใช้ระยะการเคลื่อนที่ไป-กลับมาก และการสั่นที่ความถี่สูง
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ส าหรับเครื่องป้อนใช้ระยะการเคลื่อนที่ไป-กลับน้อย เครื่องป้อนด้วยแรงเขย่าจะท างานในช่วง 900 rpm ที่
มีระยะเคลื่อนที่ 0.23 นิ้ว (6 mm) ขึ้นไป จนถึงความถี่ 7,200 rpm (120 Hz.) ที่ระยะเคลื่อนที่ 0.035 นิ้ว  
(0.9 mm) ปกติความถี่ในการเดินเครื่องส าหรับเครื่องป้อนด้วยแรงเขย่าจะอยู่ในช่วง 900 ถึง 3,600 rpm
แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า คือ ไม่ค่อยจะเกิน 1,000 rpm ความถี่ในการเดินเครื่องปกติจะอยู่
ระหว่าง 300 ถึง 600 rpm (5 - 10 Hz.) และมีระยะเคลื่อนที่อยู่ในช่วง 4 ถึง 1/4 นิ้ว  (100 mm – 6 
mm) ปกติจะมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างค าว่า “Vibratory” กับ “Vibrating” หรือ “Oscillatory” 
กับ “Oscillating” ถึงแม้ว่าในบางครั้ง ค าว่า “Vibratory” จะกล่าวถึงการเคลื่อนไหวเป็นช่วงเวลาที่มี
ความถี่สูงกว่า 900 rpm (15 Hz.) และค าว่า “Oscillatory” จะมีช่วงความถี่ 150 ถึง 900 rpm ส าหรับ
ความถี่ต่ า ๆ (150 rpm หรือต่ ากว่า) สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่เข้าใจได้ง่ายต่อการเคลื่อนที่ด้วยแรงเขย่า ก็คือ 
การเกาะตัวระหว่างอนุภาคกับอนุภาคจะมากกว่าภาวะการเกาะติดระหว่างอนุภาคกับรางโดยอนุภาคของ
วัสดุจะไม่เกาะติดกับรางเขย่า 

 

8.2 การจ าแนกประเภทอุปกรณ์ล าเลียงแบบสั่น 

โดยทั่วไปแล้วจะจ าแนกประเภทอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า ด้วยรากฐานการน ามาใช้งานของ
มัน เช่น อุปกรณ์ขนถ่ายโรงหล่อ (Foundry Conveyors) อุปกรณ์ขนถ่ายทรายและกรวด เป็นต้น หรือ
ด้วยประเภทการใช้งาน ได้แก่ งานเบา งานปานกลาง งานหนัก และงานหนักมาก เป็นต้น การออกแบบ
อุปกรณ์ส าหรับการบ ารุงรักษาประเภทที่ก าหนดผู้ผลิตจะเป็นผู้ก าหนด เป็นไปได้มากที่จะมีการบอกรูปร่าง
ลักษณะเพ่ือแยกประเภทหรือจัดหมวดหมู่ของอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าโดยวิธีการระบบขับหรือวิธีการ
สร้าง อาศัยความถ่ีและระยะเคลื่อนที่ตามที่ต้องการ อาจจะเลือกประเภทของตัวกระตุ้นที่มีอยู่มากมาย ดัง
แสดงในรูปที่ 8.3 แสดงประเภทของตัวกระตุ้น 

 

  
(A) ECCENTRIC CRANK (B) SINGLE ROTATING ECCENTRIC WEIGHT 

  

  
(C) DOUBLE ROTATING ECCENTRIC WEIGHT (D) ELECTRO-MAGNETIC 

รปูที ่8.3 ตัวอย่างของอุปกรณ์สั่นสะเทือนตามประเภทของตัวกระตุ้น 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 

 
A. เป็นแบบธรรมดาใช้งานร่วมกับลูกเบี้ยว หรือเพลาข้อเหวี่ยงเป็นตัวกระตุ้น ซึ่งท าให้

การเคลื่อนที่ของระบบรางคงที่แน่นอนเท่ากับรัศมีของเพลาคูณด้วย 2 
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B. ตัวกระตุ้นแบบน้ าหนักหมุน ซึ่งมีน้ าหนักเยื้องศูนย์อยู่บนเพลาที่ก าลังหมุน  ระบบ
น้ าหนักเยื้องศูนย์โดยทั่วไป จะถูกจ ากัดที่ความเร็วอุปกรณ์ล าเลียง และเครื่องป้อนสูงปานกลาง (900 rpm) 

C. ระบบน้ าหนักเยื้องศูนย์ 2 ชุด จะท าให้การเคลื่อนตัวเป็นเส้นตรง ปราศจากแรงต่าง ๆ 
แต่จะต้องตรงเข้าไป ยังเส้นแนวตรง 

D. การเคลื่อนตัวเป็นเส้นตรงอาจท าได้โดยตัวกระตุ้นแบบแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนใหญ่จะ
ก าหนดให้ใช้เป็นเครื่องป้อนที่มีช่วงความเร็วตั้งแต่ 3,600 ถึง 7,200 cpm อุปกรณ์ล าเลียงความยาวสั้น ๆ 
ประมาณ 10 - 20 ฟุต อาจจะใช้ชุดขับประเภทนี้ได้ 

ความแตกต่างขั้นพ้ืนฐานของอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า คือ  ความสัมพันธ์ของความถี่ของ
ตัวกระตุ้น ( ) กับความถี่ธรรมชาติ ( 0 ) ของระบบ ถ้าอัตราส่วน ( / 0 ) เข้าใกล้ 1 (ประมาณ 0.8 – 
0.9) จะจัดเป็นอุปกรณ์ล าเลียงแบบความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency Conveyor) หรือแบบความถี่
ที่ได้ระดับกัน (Resonance Conveyor) ความถี่ธรรมชาติ ( 0 ) เป็นความถี่ที่ซึ่งส่วนที่สั่นจะเขย่าอย่าง
ต่อเนื่องตามธรรมชาติ แม้ว่าจะเอาแรงกระตุ้นจากภายนอกออกแล้วก็ตาม 

 

  
(A)  (B) 

  

 

(C) 
รูปที ่8.4 ระบบอุปกรณ์ล าเลียงแบบความถี่ท่ีได้ระดับกัน (Resonance Conveyor System) 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

รูปที่ 8.4 เป็นรูประบบลายเส้นของอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าแบบความถี่ธรรมชาติ  อุปกรณ์
ล าเลียงด้วยแรงเขย่าแบบพื้นฐานจะประกอบด้วย รางวัสดุ (Trough Mass) ใช้สัญลักษณ์ “m” และระบบ
สปริงซึ่งเชื่อมต่อรางเข้ากับรากฐานที่ไม่มีความยืดหยุ่น ระบบสปริง “k” จะมีระดับความถี่ของระบบ
ใกล้เคียงกับสภาวะความถี่ที่ได้ระดับกัน ถ้าน้ าหนัก “m” ถูกท าให้สั่น ดังแสดงในรูปที่ 8.4 (A) มันจะสั่น
อย่างต่อเนื่องอยู่เวลาหนึ่งซึ่งมีการลดความสั่นอยู่ในระบบบ้างเพียงเล็กน้อย  ความถี่ของการสั่นนี้จะเป็น
ความถี่ที่ ได้ระดับกัน (Resonant Frequency) อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าจะน าประโยชน์ของ
ปรากฏการณ์จากความถี่ธรรมชาติมาใช้ในขณะที่มีแรงกระตุ้นจากภายนอกมากระท าที่ความถี่ใช้งาน
ใกล้เคียงกับจุดที่ได้ระดับกัน ดังแสดงในรูปที่ 8.4 (B) การสั่นอย่างต่อเนื่องที่ระยะเคลื่อนที่และความถี่ที่
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ก าหนดให้นั้นจะถูกก าหนดโดยระบบของสปริงและวิธีการในการกระตุ้น ในการเอาชนะพลังงานด้านความ
เสียดทานของสปริง จะต้องการพลังงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โครงร่างโดยทั่วไปของอุปกรณ์ล าเลียงแบบนี้
แสดงไว้ในรูปที่ 8.4 (C) ซึ่งจะมีสปริงเป็นตัวควบคุมรางให้ขนถ่ายวัสดุจากจุดป้อนเข้าไปยังจุดปล่อยออก 
อุปกรณ์ล าเลียงนี้เป็นแบบพ้ืน ๆ มีข้อดีเหนือแบบอ่ืน ๆ อยู่ข้อหนึ่งคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเคลื่อนที่
หรือความถี่ของการสั่นของอุปกรณ์ล าเลียงภายใต้สภาวะขนถ่าย  ดังนั้น วัสดุจะถูกส่งถ่ายในอัตราที่คงที่
ปราศจากการกระเพ่ือม (Surges) ซึ่งอาจท าให้เกิดข้ึนกับอุปกรณ์ล าเลียงที่มีการออกแบบซับซ้อนมากกว่า 

ระบบที่สมดุลย์จะประกอบไปด้วย มวลตอบสนอง (Reaction Mass) ซึ่งจะมีอิสระในการเคลื่อน
ตัวและต้านกับแรงโต้กลับ (Reaction Forces) การออกแบบอุปกรณ์ล าเลียงแบบสมดุลย์แรงโต้กลับจะถูก
รับโดยมวลชิ้นที่สอง ดังแสดงในรูปที่ 8.5 ดังนั้น ระบบนี้จะมีพฤติกรรมเป็นระบบที่มีมวล 2 ก้อน และจะ
ถูกแยกออกจากกัน อยู่บนชุดของสปริงชุดที่ 2 ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็น “kc” ระบบสมดุลย์จะใช้ในที่ซึ่งไม่
สามารถใช้ระบบความถี่ที่ได้ระดับกัน (Resonant System) ได้ เช่น ในโครงสร้างที่อุปกรณ์ล าเลียงถูก
ก าหนดให้อยู่บนตึกชั้นที่ 2 หรือชั้นที่ 3 แรงโต้กลับไม่สามารถท่ีจะรับแรงในโครงสร้างได้อย่างราบรื่น และ
มันต้องรับแรงโดยระบบสั่นสะเทือนของมันเอง ลักษณะเช่นนี้เองที่ควรใช้อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าแบบ
สมดุล 

 

 
รูปที ่8.5 อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าแบบสมดุล 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

ด้วยเหตุที่มวลตอบสนอง (Reaction Mass) คือ มวลซึ่งถูกแยกกันอยู่บนอุปกรณ์ล าเลียงแบบ
สมดุลย์จึงจ าเป็นที่จะต้องมีน้ าหนักของมวลตอบสนองมาก ๆ เท่าที่จะท าได้ ในบางครั้งผู้ผลิตอุปกรณ์
ล าเลียงจะผลิตฐานคอนกรีตอัดแรงหรือวัสดุที่หนักและไม่แพงอย่างอ่ืนแทนเพ่ือให้อัตราส่วนน้ าหนักของ
มวลตอบสนองต่อน้ าหนักรางอยู่ในช่วงตั้งแต่ 4 ถึง 8 มวลสะท้อนกลับจะถูกแยกออกและแรงโต้กลับจะ
ส่งผ่านสปริงชุดแยกนี้เพียงเล็กน้อยเท่ากับค่าคงที่ของสปริงคูณกับค่าการบ่ายเบน (Deflection) รูปที่ 8.6 
เป็นภาพสรุปของอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าแบบพ้ืนฐานและการใช้งานแบบความถี่ได้ระดับกัน
(Resonant) จะถูกออกแบบมาเพ่ือใช้กับงานค่อนข้างเบา ประมาณ 30 ตันต่อชั่วโมง ปกติขนาดของรางจะ
กว้าง 8 ถึง 30 นิ้ว และความยาวสูงสุด 50 ฟุต เมื่อต้องการความยาวเพ่ิมข้ึนอาจต้องดัดแปลงแบบความถี่
ได้ระดับกัน (Resonant) โดยการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบยืดหยุ่น (Elastic Coupling) ไว้ระหว่าง
ตัวกระตุ้น (Exciter) กับรางเพ่ือช่วยในการเริ่มเดินเครื่อง ด้วยวิธีนี้ส าหรับงานเบาถึงปานกลางอาจขนถ่าย
วัสดุ 50 ตันต่อชั่วโมง ได้ความยาวเกือบ 100 ฟุต 
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LIGHT DUTY SHORT TROUGHS  
  

  
LIGHT TO MEDIUM DUTY LIGHT TO MEDIUM DUTY 

  

  
MEDIUM AND HEAVY DUTY MEDIUM AND HEAVY DUTY 

(A) RESONANT DESIGN (B) BALANCED DESIGN 
รูปที ่8.6 อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าแบบพ้ืนฐานประเภทต่าง ๆ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 
ส าหรับการเพ่ิมอัตราขนถ่าย ให้เปลี่ยนสปริงแผ่น (Leaf Spring) เป็นแกนข้อต่อตายตัว (Rigid 

Pivotable Links) ดังในรูปการใช้งานปานกลางและงานหนัก (Medium and Heavy Application) ใน
ระบบนี้ สปริงขด (Coil Spring) จะปรับรางให้มีสภาพได้ระดับความถี่กัน ในขณะที่แกนข้อต่อจะช่วยให้
สามารถใช้รางที่มีน้ าหนักเพ่ิมขึ้น โดยปราศจากการโค้งงอ (Buckling) ขนาดปกติของรุ่นเหล่านี้จะมีความ
กว้างตั้งแต่ 36 ถึง 48 นิ้ว อัตราขนถ่าย 50 ตันต่อชั่วโมงส าหรับความยาว 50 ฟุตความ แต่อุปกรณ์แบบ
สมดุลย์จะพยายามใช้ข้อดีของการส่งถ่ายแรงไปยังโครงสร้างรอบ ๆ ต่ า  แต่จะมีข้อเสียหลายอย่าง เช่น 
ราคาแพงกว่า เนื่องจากต้องใช้มวลและระยะเคลื่อนที่เพ่ิมข้ึน และปริมาณท่ีส่งออกอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
ภาระบนรางขนถ่าย เป็นต้น ดังนั้นการเพ่ิมหรือลดความยาวจะต้องมีการพิจารณาที่ยุ่งยากมากกว่าแบบ
ความถี่ได้ระดับธรรมดา 

 

 
รูปที ่8.7 อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าของ COURTESY GENERAL KINEMATICS CORP. 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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8.2.1 การสั่นสะเทือนแบบแบบเชิงเส้น (Linear Vibratory Conveyors) 
ค าว่า “Linear” จะใช้เพ่ือแยกอุปกรณ์ล าเลียงประเภทนี้ออกจากอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า

แบบหมุนรอบ “Spiral” ลักษณะส าคัญของอุปกรณ์ล าเลียงทั้งหมด ซึ่งท าให้แตกต่างจากอุปกรณ์ขนถ่าย
ประเภทอ่ืน ๆ ทั้งหมด คือ การแบ่งแยก การเคลื่อนตัวของวัสดุขนถ่ายออกจากการเคลื่อนไหวของชั้น
ล าเลียง (Deck) ของมันเองอย่างชัดเจน การส่งถ่ายการเคลื่อนตัวจะเกิดขึ้นจากความเสียดทานของ
หน้าสัมผัสระหว่าง ผิวหน้าของชั้นล าเลียงที่สั่นกับวัสดุที่จะขนถ่าย โดยพื้นฐานแล้ว จะมีการเคลื่อนตัวของ
การสั่นเชิงเส้นอยู่ 2 ประเภท คือ 

1. การเคลื่อนตัวของการสั่นอยู่ในแนวเดียวกับชั้นล าเลียง 
2. การเคลื่อนตัวของการสั่นที่ท ามุมกับแนวของชั้นล าเลียง 

ประเภทแรก จะใช้ส าหรับเป็นอุปกรณ์ล าเลียงแบบเคลื่อนไปมา (Reciprocating) และอาจจะ
จ าแนกให้เป็นแบบที่มีแรงคงที่ของการยึดเหนี่ยว การเคลื่อนตัวของชั้นล าเลียงเป็นแบบธรรมดา คือเคลื่อน
ตัวไปข้างหน้าจะช้าและเคลื่อนตัวกลับอย่างรวดเร็ว ระหว่างการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆวัสดุจะ
เคลื่อนตัวไปตามการเคลื่อนที่ของชั้นล าเลียงเนื่องจากความเสียดทานของการยึดเหนี่ยวระหว่างชั้นล าเลียง
กับวัสดุ ในระหว่างที่เคลื่อนตัวกลับด้วยความรวดเร็ว วัสดุจะลื่นไถล มีผลให้มีการเคลื่อนเข้าแทนที่ของ
ภาระซึ่งมีความสัมพันธ์กับชั้นล าเลียง (Deck) เนื่องจากการเคลื่อนตัวประเภทนี้ไม่ค่อยนิยมใช้กับอุปกรณ์
ล าเลียงด้วยแรงเขย่า จึงจะขอกล่าวถึงพอสังเขปเท่านั้น 

ประเภทที่สองของการเคลื่อนตัว โดยทั่วไปจะจ าแนกให้เป็นแบบที่มีความดันบนชั้นล าเลียง 
(Deck) เปลี่ยนแปลงได้ การเคลื่อนตัวไปข้างหน้าของวัสดุจะเกิดขึ้นได้จากการโยนตัวขึ้นลงโดยอาศัยการที่
วัสดุถูกยกขึ้นจากชั้นล าเลียง (Deck) มีการพิจารณาค้นคว้าและวิเคราะห์ศึกษาการเคลื่อนตัวประเภทนี้
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมันเนเธอร์แลนด์และเกาะอังกฤษการวิจารณ์และอภิปรายรายละเอียด
ในการวิเคราะห์การท างานแบบนี้จะเกินขอบเขตของปริญญานิพนธ์เล่มนี้  ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงเพียง
หลักการขั้นพ้ืนฐานให้เพียงพอที่จะท าให้ผู้อ่านทราบเกี่ยวกับความซับซ้อนของหลักการวิเคราะห์ของ
อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าเท่านั้น หลักการขั้นต้นของอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าจะขึ้นอยู่กับการ
วิเคราะห์การเคลื่อนตัวของอนุภาคเดี่ยวบนชั้นล าเลียงที่ไม่ยืดหยุ่น   เพ่ือให้ระบบชื่อและสัญลักษณ์
สอดคล้องกัน 

 
8.2.2 การสั่นสะเทือนแบบกลมกลืน (Harmonic Vibrations) 
การเคลื่อนตัวอย่างกลมกลืนกัน (Harmonic) หรือแบบ Sinusoidal เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดของ

การเคลื่อนตัวด้วยแรงเขย่าและอธิบายในทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยสมการดังนี้ 
 

)sin( ftAx              (8.1) 
 

ซึ่งถูกก าหนดให้เป็นฟังก์ชั่นของเวลา ดังในรูปที่ 8.8 ระยะ A แทนระยะการเคลื่อนที่ไปกลับจาก
ต าแหน่งเฉลี่ย ในบางครั้งจะหมายถึงระยะการเคลื่อนที่ไปกลับเที่ยวเดียว (Single Amplitude) ระยะ 2 A 
แทนระยะการเคลื่อนที่ไปกลับระหว่างจุดยอดของกราฟ (Peak-to-Peak) ในบางครั้งจะหมายถึงระยะ
เคลื่อนที่และเป็นระยะที่ส่วนใหญ่มักจะวัดได้จากเครื่องบันทึกความสั่นสะเทือน  (Vibration Records)
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ความถี่ซึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลม (Circular Frequency) หรือความเร็วเชิงมุม (Angular Velocity) w จะ
ก าหนดอัตราของการสั่นในรูปของรอบต่อหน่วยเวลา ซึ่งหาได้ดังนี้ 
 

 
รปูที่ 8.8 ความยาวที่บอกถึงการเคลื่อนตัวอย่างกลมกลืน (Harmonic) 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

f = N = 


2

           (8.2)  

 
ในบางครั้งหน่วยรอบต่อวินาที จะเรียกว่า Hertz เขียนย่อเป็น Hz. เวลาที่ต้องการส าหรับการ

เคลื่อนที่ ที่เริ่มกระท าซ้ าอีกครั้ง จะเรียกว่า ช่วงเวลาของการสั่นสะเทือน (The Peroid of Vibration) 
และหาได้ดังนี้ 

T = 
f

1 = 

2            (8.3) 

 
จากรูปที่ 8.8 จะอธิบายถึงการเคลื่อนตัวอย่างกลมกลืน  ซึ่งต้องการตัวแปรอิสระของระยะ 

(Quantity) 2 ตัว นิยมใช้ความถี่และระยะการเคลื่อนที่ไปกลับ (Amplitude and Frequency) ในบาง
กรณีต้องการตัวแปรตัวที่ 3 คือ มุม Phase Angle f เพ่ือก าหนดความสัมพันธ์ด้านเวลาระหว่างระยะ 
(Quantity) ทั้ง 2 ที่มีความถี่เหมือนกันในขณะที่อยู่ที่ค่าสูงสุดมีเครื่องหมายบวกหรือลบเหมือนกัน ไม่ให้
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ในสมการ (8.1) มุม Phase Angle จะอ้างอิงถึงเวลาขณะเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม 
ส่วนใหญ่แล้วมุม Phase Angle  จะอ้างอิงกับระยะอ่ืนที่มีความถ่ีเดียวกันได้ตัวอย่างเช่นที่จุดอ้างอิงจุดหนึ่ง
ในระบบการสั่นสะเทือนแบบกลมกลืนระบบหนึ่ง การเคลื่อนตัวอาจจะแสดงเป็นสมการได้ดังนี้ 

 
)sin( 1111 ftAX             (8.4) 

 
เมื่อ  1X  = ระยะทางการเคลื่อนที่ของการสั่น (m) 

1A   = ระยะการเคลื่อนที่ไปกลับเที่ยวเดียว (m) 
    = ความถี่ของการเคลื่อนที่ของการสั่น (rad/s) 
t     = เวลาของการเคลื่อนที่ของการสั่น (s) 

1f   = มุมเริ่มการเคลื่อนที่ของการสั่น (rad) 
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ส าหรับมุม f ที่มีค่าเป็นบวกการเคลื่อนตัวที่จุด i จะเพ่ิมข้ึนถึงค่าสูงสุดภายในครึ่งรอบหลังจากการ
เคลื่อนตัวสูงสุดเกิดขึ้นที่จุด 1 มุม f นี้จะเรียกว่า มุม Phase ล้าหลัง (Phase Lag) ส าหรับมุม f ที่มีค่าเป็น
ลบ การเคลื่อนตัวสูงสุดที่จุด i จะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนตัวที่จุด 1 ภายในครึ่งรอบ และมุม f นี้จะเรียกว่า 
มุม Phase น าหน้า (Phase Lead) จะเห็นได้ชัดว่าการเคลื่อนตัวทั้งหมดของส่วนที่สั่นสะเทือนจะไม่เป็นไป
อย่างกลมกลืนและตามความเป็นจริงแล้ว การเคลื่อนตัวอย่างกลมกลืนจะเกิดขึ้นได้เฉพาะภายใต้สภาวะ
การควบคุมภายในห้องทดลองเท่านั้น จากรูปที่ 8.9 แสดงการเคลื่อนตัวแบบอ่ืน ๆ 3 แบบ การเคลื่อนตัว
แบบเป็นช่วง ๆ (Periodic Motion) จากรูปที่ 8.9 (a) เป็นแบบที่มีการเคลื่อนที่ซึ่งสัมพันธ์กับเวลานั้นจะ
เกิดขึ้นซ้ ารูปแบบเดิมอีก แต่ทว่าในการเคลื่อนที่ในแบบสุ่ม (Random Motion) ดังรูปที่ 8.9 (b) การ
เคลื่อนที่จากต าแหน่งเดิมกับเวลาจะไม่มีการซ้ ากันอีก รูปที่ 8.9 (c) แสดงการเคลื่อนตัวแบบชั่วคราว 
(Transient Motion) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับระบบหน่วงลดความถี่  (Damped Systems) ที่น ามาใช้ในการ
รบกวนแบบกระตุ้นภายในช่วงเวลาสั้น ๆ หลังจากการกระตุ้นการสั่นสะเทือนจะค่อย ๆ ลดลงจนกระทั่ง
ระบบกลับมาอยู่ในสภาพหยุดนิ่ง 

 

 
(A) Periodic 

 

 
(B) Random 

 

 
(C) Transient 

 
รูปที ่8.9 การเคลื่อนตัวแบบเป็นช่วง ๆ แบบสุ่มและแบบชั่วคราว 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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เมื่อการเคลื่อนตัวอย่างกลมกลืน 2 ช่วงมีความถ่ีแตกต่างกันเล็กน้อย จะเกิดการเคลื่อนตัวอย่างไม่
กลมกลืน (A Non-Harmonic Motion) ดังรูปที่ 8.10 ซึ่งจะเห็นว่าเป็นแบบกลมกลืน (Harmonic) อยู่
ยกเว้นการค่อยๆเพ่ิมหรือลดขนาดของระยะการเคลื่อนที่ไปกลับ (Amplitude) ส าหรับสภาวะเช่นนี้อาจ
เขียนเป็นการเคลื่อนตัวอย่างกลมกลืนรวม 2 ชุด จะได้ว่า 
 

)sin()sin( 222111 ftAftAx            (8.5) 
 
เส้นโค้งที่ ยุ่ งเหยิง (Dash Curve) จะแทนเส้นห่อหุ้มระยะการเคลื่อนที่ ไปกลับของความ

สั่นสะเทือน ณ ความถี่หนึ่ง เรียกว่า จังหวะความถี่ (Beat Frequency) ซึ่งสอดคล้องกับความแตกต่างใน
ความถี่ท่ีมาจาก 2 แหล่ง ดังนี้ 

 

fb = 
bT

1 = 



2

)( 21             (8.6) 

 
ความถี่ของการสั่นรวมจะเป็นค่าเฉลี่ยของความถี่ของ ส่วนประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ 
 

f = 
T

1 = 
2
1

2

)( 21              (8.7) 

 
ความกว้างของคลื่นต่ าสุดและสูงสุดของการเคลื่อนตัว คือ ผลรวมและแสดงให้เห็นความแตกต่าง 

ของระยะการเคลื่อนที่ไปกลับของแหล่ง 2 แหล่ง ตามล าดับ 
 

 
รูปที ่8.10 การเคลื่อนตัวจังหวะหนึ่ง 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 

 

21min

21max

AAX

AAX


            (8.8) 

 
การเคลื่อนตัวแบบนี้อธิบายได้จากสมการ (8.5) ซึ่งมักจะเกิดเมื่อเกิดความสั่นสะเทือนโดย

เครื่องจักร 2 เครื่อง ที่ออกแบบให้ท างานที่ความเร็วเดียวกัน นอกจากระบบขับของเครื่องทั้ง 2 ท างานเข้า
จังหวะกันแล้ว ยังจะมีความแตกต่างของความเร็วในการเดินเครื่องเล็กน้อย  มีผลให้ความสั่นสะเทือนมี
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ความถี่เป็นแบบจังหวะ (Beat Frequency) จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังมีเพียงการพิจารณาระยะการเคลื่อนที่
เท่านั้น ในปัญหาหลาย ๆ ปัญหาจะต้องพิจารณาอนุพันธ์อันดับที่ 1 และอนุพันธ์อันดับที่ 2 ในบางกรณีก็
พิจารณาอนุพันธ์อันดับที่ 3 ของระยะการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวกับเวลา หาความยาวได้จากอนุพันธ์ของสมการ 
(8.1) ดังที่ก าหนดข้างล่างดังนี้ 

 
ระยะการเคลื่อนที่ (Displacement) = )sin( ftAx            (8.9) 
 

ความเร็ว  (Velocity) = )cos( ftAx
dt

dx



        (8.10) 

 

อัตราเร่ง   (Acceleration) = )sin(2

2

2

ftAx
dt

xd



       (8.11) 

 
จุดที่อยู่เหนือระยะการเคลื่อนที่ (x) แสดงถึงอนุพันธ์เกี่ยวกับเวลา ถ้ามีการเปรียบเทียบระยะการ

เคลื่อนที่ จะพบว่ามีคลื่นลูกต่อ ๆ มาที่มีระยะการเคลื่อนที่ ซึ่งหาได้จากน าความกว้างของคลื่นลูกก่อนหน้า
นั้นคูณด้วย   ดังนั้น ส าหรับการเคลื่อนตัวอย่างกลมกลืน ระยะการเคลื่อนที่ของคลื่น และความถี่เป็นสิ่ง
ส าคัญในการหาค่าระยะการเคลื่อนที่ไปกลับของระยะการเคลื่อนที่ (x) ใด ๆ ตามความเป็นจริง ถ้าก าหนด
ระยะการเคลื่อนที่ไปกลับ 1 หรือ 2 ลูก พร้อมกับค่าความถี่ เมื่อนั้นระยะการเคลื่อนที่อ่ืนใดทั้งหมดก็จะหา
ได้ 
 

8.2.3 ความสั่นสะเทือนเนื่องจากแรง (Forced Vibration) 
เมื่อมีแรงภายนอก โดยทั่วไปจะเป็น tFtF sin)(  หรือ tF sin  t มากระท าต่อระบบในระหว่าง

ที่มันเคลื่อนตัวด้วยการสั่น จะเรียกว่า ความสั่นสะเทือนเนื่องจากแรง (Forced Vibration) ขณะที่เกิดการ
สั่นสะเทือนเนื่องจากแรง ระบบจะมีแนวโน้มที่จะสั่นสะเทือนที่ความถี่ธรรมชาติของมันเอง พอ ๆ  กับ
ความถี่ของแรงกระตุ้น การที่มีความเสียดทานเข้าร่วมด้วยนั้น  ส่วนหนึ่งของการเคลื่อนที่จะไม่ได้รับการ
รักษาไว้ซึ่งแรงกระตุ้น Sinusoidal และจะค่อย ๆ หยุดไป มีผลให้ระบบจะสั่นที่ความถี่ที่มีแรงกระตุ้นมา
กระท า โดยไม่สนใจสภาวะแรกเริ่ม หรือความถ่ีธรรมชาติของระบบ ในส่วนที่ช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนจะ
ถูกเรียกว่าสภาวะการสั่นสะเทือนที่คงที่ (Steady State Vibration) หรือการตอบรับของระบบส่วนใหญ่
แล้วการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนจะต้องการสภาวะการตอบสนองที่คงที่  เนื่องจากผลกระทบที่ต่อเนื่อง
ของมัน 

 

)-tsin(
)(c)m-(k

F

22


 
pX        (8.12) 

และ   

    






 
2

1

m-k

c
tan




f          (8.13) 

 
เมื่อ  pX = ระยะการเคลื่อนที่ไปกลับของการสั่นสะเทือนในสภาวะการตอบสนองที่คงที่ (m) 
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F   = ขนาดของแรงกระตุ้น (N) 
k   = ค่าคงที่ของสปริง 
m  = มวลของระบบ (kg) 
c   = สัมประสิทธิ์การหน่วง  
 = ความถี่เป็นรอบของแรงกระตุ้น (rad/s) 
f = มุม Phase Angle (rad) 

 
ในระบบทางด้านวิศวกรรม ระหว่างที่เกิดการเคลื่อนตัวแบบสั่นสะเทือน มักจะประสบกับความ

เสียดทานหรือความต้านทานในรูปของการหน่วง (Damping) การหน่วงในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การหน่วง
ด้วยอากาศ (Air Damping) ความเสียดทานของของไหล ความเสียดทานแห้งแบบ Coulomb การหน่วง
ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Damping) การหน่วงภายใน (Internal Damping) เป็นต้นจะลดการ
เคลื่อนที่ให้ช้าลงเสมอ และผลสุดท้ายก็จะหยุดการสั่นถ้าการหน่วงมาก การเคลื่อนที่ด้วยการสั่นจะไม่
เกิดขึ้น ระบบนี้กล่าวได้ว่าเกิดการหน่วยมากเกินไป ถ้าการหน่วงน้อยอาจเกิดการสั่นขึ้น ระบบนี้กล่าวได้ว่า 
อยู่ภายใต้การหน่วงระบบการหน่วงวิกฤต เป็นแบบหนึ่งซึ่งปริมาณการหน่วงมีผลให้ การเคลื่อนตัวอยู่บน
เส้นแบ่งระหว่าง 2 กรณี ที่กล่าวมาแล้ว ในเวลาที่มวลถูกปล่อยลงมา มันจะเลื่อนกลับไปยังต าแหน่งหยุดที่
สมดุลย์ ในปัญหาการสั่นสะเทือนส่วนมากแล้ว การหน่วงด้วยอากาศจะมีปริมาณน้อยเกินไปจึงอาจตัดทิ้งได้ 
ยกเว้นแต่ในกรณีพิเศษ การสั่นได้ระดับกัน (Resonance) จะเกิดขึ้นเมื่อความถี่ของการกระตุ้นเท่ากับ
ความถ่ีธรรมชาติของระบบ ระยะการเคลื่อนที่ไปกลับของการสั่นสะเทือนจะเพ่ิมขึ้นอย่างไร้ขอบเขตและจะ
ควบคุมได้เพียงจ านวนของการหน่วงในขณะนั้นของระบบเท่านั้น  เพราะฉะนั้นเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงความ
เสียหาย อันเป็นผลมาจากระยะการเคลื่อนที่ไปกลับของการสั่นขนาดใหญ่ๆที่สั่นได้ระดับกันจะต้องรู้ความถี่
ธรรมชาติของระบบและดูแลอย่างเหมาะสม 

 

 
รูปที ่8.11 แบบโครงสร้างของการสั่นสะเทือนเนื่องจากแรงอย่างง่าย ๆ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

จากรูปที่ 8.11 เป็นระบบ Single Degree of Freedom ที่มีการสั่นสะเทือนด้วยแรงพร้อมกับมี
ตัวหน่วง สมการของการเคลื่อนที่ คือ 
 

tFkxxcxm sin


        (8.14) 
 

ผลของระยะการเคลื่อนที่ไปกลับของมวลของการสั่นสะเทือนด้วยแรงแบบนี้ ก็คือ 
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A = 
k

F

2

0

2

2

0

D2)(-1

1
























       (8.15) 

 

เมื่อ  0  = 
m

k  (ความถี่ธรรมชาติ) 

    D  = 
02m

c


 (แฟคเตอร์การหน่วง)  

 
อัตราส่วน 

F/k

A  เรียกว่า แฟคเตอร์การขยายระยะการเคลื่อนที่ไป -กลับ M (The Amplitude 

Magnification Factor) 
 

M = 
2222 D4)1(

1

 
        (8.16)  

 

เมื่อ  l = 
0
  

 
รูปที ่8.12 แสดงแฟคเตอร์การขยายระยะการเคลื่อนที่ไปกลับ ที่เขียนเทียบกับอัตราส่วนความถี่ l 

ระยะการเคลื่อนที่ไปกลับจะเพ่ิมขึ้นสูงสุดเมื่อ l = 1 และ D = 0 ส าหรับค่าอ่ืน ๆ ของ D ค่าสูงสุดของ M 
จะอยู่ที่ค่าของ  lR < 1 

 

 
รูปที ่8.12 กราฟแสดงการขยายระยะการเคลื่อนที่ไปกลับเป็นฟังก์ชั่นหนึ่ง 

ของการปรับความถี่ส าหรับค่าต่าง ๆ ของการหน่วง 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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ถ้า l < 1 กล่าวได้ว่าระบบนี้เป็นแบบ Sub-Critically Tuned และถ้า l > 1 กล่าวได้ว่าเป็นระบบ
แบบ Super-Critically Tuned อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าจะต้องปรับให้อยู่ในช่วง Sub-Critically 

โดยทั่วไปจะเป็น 0.8 < l < 0.9 ส าหรับบางกรณีที่มวล (m) เพ่ิมขึ้น ความถี่ธรรมชาติ 0  = 
m

k  ควรจะ

ลดลง และค่า l จะเพ่ิมขึ้น ส าหรับค่า l ที่สูงกว่า ค่า M จะเพ่ิมขึ้นด้วย โดยถือว่าการหน่วงคงที่ การเพ่ิม
ระยะการเคลื่อนที่ไปกลับโดยทั่วไปจะจ ากัดการเพ่ิมขึ้นของมวลและเมื่อมวลกลับมายังค่าครั้งแรก  ค่า 0 , 
l และ M ก็จะกลับไปมีค่าเดิมด้วย 
 

8.3 อัตราการขนถ่ายวัสดุด้วยการล าเลียงแบบสั่น 

การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัสดุเมล็ดปริมาณมวลไปตามรางอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า มีการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน เมื่อมีอิทธิพลจากแฟคเตอร์ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนตัว
ของรางและคุณสมบัติของวัสดุ ผู้ออกแบบส่วนมากจะอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์แต่อาจจะมีประโยชน์ที่
จะทบทวนทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรเหล่านี้ สิ่งหนึ่งที่ส าคัญมากต่อมาตรฐานการออกแบบ
อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า คือ อัตราขนถ่ายเชิงปริมาตรส าหรับความกว้างของรางและความสูงของชั้นที่
แน่นอน ซึ่งต้องก าหนดความเร็วเฉลี่ยในการไหลของวัสดุไปตามรางที่มีความแม่นย าพอสมควร 

 
ตารางที่ 8.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนตัวของรางและคุณสมบัติของวัสดุ 

ในด้านที่เกี่ยวกับราง ในด้านที่เกี่ยวกับวัสดุ 
ประเภทของการเคลื่อนตัวและมุม 
ของระยะวิ่ง 
ระยะการเคลื่อนที่ไปกลับ 
มุมลาดเอียง 
การสั่นครั้งที่สองภายในราง 
รูปทรงและความเรียบของราง 
ความยืดหยุ่นของผิวเคลือบราง 
ปรากฏการณ์ของกระแสไฟฟ้าสถิตย์ 

ความหนาแน่นปริมาณมวล 
รูปทรงและขนาดของอนุภาค 
การกระจายขนาด 
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานภายใน 
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานขณะลื่นไถล 
แรงยึดเกาะตัว 
การหน่วงภายในของวัสดุ 
ความหนาของชั้น 
ความสามารถในการซึมผ่านได้ 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 

8.3.1 อัตราการขนถ่าย 
อัตราขนถ่ายของอุปกรณ์ล าเลียงส่วนใหญ่จะหาได้จากพ้ืนที่หน้าตัด  และความเร็วในการขนถ่าย

วัสดุ อัตราขนถ่ายที่มีหน่วยเป็นต้นสุทธิต่อชั่วโมง เขียนเป็นสูตรได้ตามความสัมพันธ์ง่ายๆ ดังนี้ 
 

TPH =
4,800

Wdgv avx             (8.17) 

 
เมื่อ TPH = อัตราขนถ่าย (ตันสุทธิต่อชั่วโมง, ต้นสุทธิ = 2,000 ปอนด์) 

W    = ความกว้างของราง (นิ้ว, 8 – 60 นิ้ว) 
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d     = ความลึกของวัสดุ (นิ้ว, 3 – 5 นิ้ว) 
g     = ความหนาแน่นปริมาณมวล (ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต) 
Vavx  = อัตราการไหลเชิงเส้น (ฟุตต่อนาที)  

 
โดยที่อัตราการไหลเชิงเส้นหรือความเร็วในการล าเลียงเป็นฟังก์ชั่นของคุณสมบัติวัสดุและการ

ออกแบบอุปกรณ์ล าเลียงส าหรับการประเมินอย่างหยาบ ๆ จากสมการ 
 

 Vavx = 0.15N x S             (8.18) 
 

เมื่อ  N = จ านวนรอบการเคลื่อนที่ (rpm)  
S = ระยะเคลื่อนที่ (นิ้ว) 
 

การไหลเชิงเส้นหรือความเร็วในการล าเลียงของวัสดุบนรางจะมีขีดจ ากัด ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ
การสร้างความถ่ีและระยะเคลื่อนที่ รูปที่ 8.13 แสดงกราฟที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการไหลของวัสดุที่ไหล
ได้โดยเฉลี่ยและชี้ให้เห็นว่าท าไมจึงต้องเสนอระยะการเคลื่อนที่และความถี่ที่สูงกว่า เมื่อใช้ทฤษฎีในการ
ค านวณความเร็วในการล าเลียง โดยมีสมมุติฐานดังนี้ 

1. พฤติการณ์ของของแข็งปริมาณมวลเป็นวัตถุมั่นคงและสามารถแสดงให้เห็นเป็นระบบมวลก้อน
เดียว (Single-Point-Mass System) 

2. การกระแทกระหว่างของแข็งปริมาณมวลกับรางเป็นแบบไม่มีการยืดหยุ่น 
3. ไม่สนใจความต้านทานของอากาศ 
4. แนวการสั่นของรางเป็นเส้นตรง 
5. ไม่สนใจการหมุนของของแข็งปริมาณมวล 
6. ไม่สนใจอิทธิพลของผนังราง 
7. สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของการหยุดอยู่กับที่ กับการเคลื่อนไหว (Static and Dynamic 

Friction) เท่ากัน ยกเว้นวัสดุที่ถูกท าให้เป็นของไหล (Fluidized) 
 

 
รูปที ่8.13 ความเร็วในการล าเลียงวัสดุโดยประมาณเทียบกับระยะเคลื่อนที่ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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8.3.2 แฟคเตอร์การโยนตัว 
การสั่นอย่างกลมกลืน (Harmonic Oscillation) ซึ่งจะพิจารณาต่อไปสามารถแสดงออกให้เป็น

การปล่อยออกมาของการเคลื่อนที่ในแนววงกลม โดยสมมติให้   เป็นค่าคงที ่จะได้ว่า 
 การเคลื่อนที่ในทิศทางตามแกน x จะได้ว่า 
 

 cossin trx        (8.19-a) 

 coscos trx 


     (8.19-b) 

 cossin2
trx 


     (8.19-c) 

 
 การเคลื่อนที่ในทิศทางตามแกน y จะได้ว่า 
 

 sinsin try        (8.20-a) 

 sincos try 


     (8.20-b) 

 sinsin2
try 


     (8.20-c) 

 
จะได้แฟคเตอร์การโยนตัวสามารถหาได้จากสมการ 
  

     Kv =
 g

r.sin2           (8.21) 

ถ้า 0 < Kv < 1 วัสดุจะไม่หลุดออกจากราง 
ถ้า Kv > 1 วัสดุจะออกจากรางตามวิถีโค้ง 
 
ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะสภาพที่ Kv > 1 แผนผังแรงของอนุภาคบนรางสั่นสะเทือนได้แสดงไว้ในรูปที ่

8.14 
 

 
รูปที ่8.14 การเคลื่อนตัวอย่างกลมกลืนแบบง่าย (Simple Harmonic Motion) 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

เมื่อ  r   = ความกว้างของคลื่นซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของระยะทางการเคลื่อนที่ (ฟุต) 
  = มุมของระยะการเคลื่อนที่ (องศา) 
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  = ความเร็วเชิงมุม (เรเดียนต่อวินาที, rad/s) 
t   = เวลา (วินาที) 
g   = ค่าคงที่แรงโน้มถ่วง (32.2 ฟุตต่อวินาที2) 
 

การเคลื่อนตัวของอนุภาคจะสัมพันธ์กับรางเขย่า, เมื่อ Kv > 1, สามารถแบ่งแยกออกเป็นรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้ เช่น รูปแบบการโยนตัว (อนุภาคในวิถีโค้ง) รูปแบบการเลื่อนไถลบวกและลบ (อนุภาคเลื่อนไถล
อยู่ในราง) รูปแบบการกระแทก และรูปแบบการหยุดนิ่ง (อนุภาคไม่มีการเคลื่อนที่ภายในราง) เป็นต้น 
รูปแบบเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่ช่วงเวลาที่แน่นอนระหว่างการสั่น ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวแปรเกี่ยวกับออกแบบที่เลือก 
ประสิทธิภาพในการเดินเครื่องสูงสุดจะเกิดขึ้นในขณะที่รูปแบบการกระแทกเกิดขึ้นพร้อมกับการเริ่ม
ช่วงเวลาใหม่ของรูปแบบการโยนตัวภายใต้สภาวะเช่นนี้จะไม่มีความเร็วย้อนกลับของอนุภาค ณ เวลาใด ๆ 
  อัตราเร่งของรางในแนวดิ่ง ที่ค่าเริ่มแรกของรูปแบบการโยนตัว จะเท่ากับ 
 

gtry 


 sinsin 1
2          (8.21) 

 
ซ่ึง 1t  จะหมายถึงเวลาเริ่มต้นของการลอยตัวของอนุภาค และ 1t = td  ส าหรับต าแหน่งของราง 

และอนุภาคการแก้ปัญหาส าหรับ td  สามารถหาได้จาก 
 

tdsin  = 
 r.sin

g
2

 =
 vK

1         (8.22) 

 
การลอยตัวจะสิ้นสุดลงเมื่อต าแหน่งของอนุภาคในแนวดิ่งสอดคล้องกับรางอีกครั้ง  ซึ่งจะเกิด เมื่อ 

t = te  จะได้ว่า 
  

ter sinsin   = tdr sinsin   + )(cossin ttt dedr  – 
2

1 g
2

22 -


       (8.23) 

และ 

vK

1 +
vK

1
1K 2

v  . )( tt de  – 
v2K

1 2)( tt de  – 1sin te  = 0      (8.24) 

 
จากสมการ (8.23) และ (8.24) สรุปไดว้่า et เป็นฟังก์ชั่นของ Kv  และจะได้ว่า 

 

Kv =
 

2

1
2

22

2sin2

1N2cos2
1
































        (8.25) 

 
ความสัมพันธ์ของตัวเลขการโยนตัวสามารถเขียนเป็นกราฟได้ดังรูปที่ 8.16 ส าหรับ Thrown-

Number (Kv) แต่ละตัวเราจะทราบลักษณะการโยนตัวในแต่ละช่วง (et – dt) ได้  สามารถหาค่า
ประสิทธิภาพความเร็ว ได้ดังนี้ 
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RELATIONSHIP  

Kv = 
2

1
2

22

2sin2

1N2cos2
1

































 

รูปที ่8.15 วิถีโค้งของอนุภาคส าหรับช่วงเวลา 
การลอยตัวต่าง ๆ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 

รูปที ่8.16 กราฟความสัมพันธ์ของตัวเลขการ
โยนตัว Thrown-Number (Kv) 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

  = 
r.cos

vavg =
mvx

avx

v

v

        
(8.26) 

 
ซึ่งเก่ียวพันกับตัวเลขที่ไร้มิติเพียง 2 ตัวเท่านั้น กล่าวคือ แฟคเตอร์การโยนตัว (Kv) และผลคูณของ 

 tan เมื่อ m เป็นสัมประสิทธิ์ความเสียดทานขณะเคลื่อนที่ (Dynamic Friction Coefficient) สามารถ
แสดงไว้ในรูปที ่8.17 ซึ่งตัวแปร Kv มีค่าเป็น 1.6 

การออกแบบโครงสร้างของอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าจะถูกจ ากัดโดยแรงเฉื่อยในต าแหน่งแรก 
จึงแนะน าให้ใช้ “Machine Number” ซึ่งสามารถหาได้จากสมการดังนี้ 

 

K = 
g

r2  = 
sin 

K v         (8.27) 

 
โดยทั่วไปแล้วค่า K จะน้อยกว่า 13 ส าหรับเครื่องป้อนและน้อยกว่า 4 ส าหรับอุปกรณ์ล าเลียง รูป

ที่ 8.18 เป็นภาพตัวอย่างอิทธิพลของ m และ b ส าหรับค่า K ที่ = 2 แม้ว่าความเร็วเฉลี่ยในกรณีนี้จะมี
ความเกี่ยวข้องกับความเร็วสูงสุดของราง r (แทนที่จะเป็นส่วนประกอบในแนวนอน) จะมีอิทธิพล
ค่อนข้างมากต่อสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ณ ที่มุมปกติของระยะการเคลื่อนที่ (Stroke, b ) จะปรากฏ
อย่างชัดเจน 
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รูปที ่8.17 ประสิทธิภาพความเร็ว 

เปรียบเทียบกับ  tan  
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 

รูปที ่8.18 อิทธิพลของ b และ m  
ต่อความเร็วขนถ่ายวัสดุ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

8.3.3 ความเร็วในการขนถ่ายวัสดุ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการค านวณหาค่าความเร็วในการขนถ่ายวัสดุตามรางสั่นสะเทือน มีความซับซ้อน

มาก เช่น อิทธิพลจากคุณสมบัติความเสียดทานของวัสดุและการออกแบบอุปกรณ์ล าเลียง เป็นต้น โดยที่
สมการส าหรับทฤษฎีความเร็วแตกต่างกันออกไป เมื่อความเร็ววัสดุขึ้นอยู่กับวิถีโค้งที่สัมพันธ์กับรางและ
อาจมีส่วนประกอบในขณะเดินหน้าและถอยหลังซึ่งมีผลตอบสนองต่อการพิจารณาความเร็วเฉลี่ยต่อรอบ 
สมการที่ใช้ส าหรับวัสดุที่มีการไหลตัวอย่างอิสระและอุปกรณ์ล าเลียงในแนวราบ เป็นดังนี้ 

 
 cos26.0 NSVavx          (8.28) 

 
เมื่อ avxV  = ความเร็วเฉลี่ยในการขนถ่ายวัสดุตามรางสั่นสะเทือน (ฟุตต่อนาที) 

  = สัมประสิทธิ์ความเร็ว (ดูรูปที ่8.19) 
N  = ความเร็ว (รอบต่อนาที) 
S  = ระยะการเคลื่อนที่ (นิ้ว) 
  = มุมในการขับ (องศา) 

รูปที่ 8.19 เป็นกราฟเปรียบเทียบระหว่าง   กับ  tan  ส าหรับค่า Kv ต่าง ๆ (แฟคเตอร์การ
โยนตัว) ดังสมการที่ (8.21)  
 

ค่า Kv (แฟคเตอร์การโยนตัว) จากสมการที่ (8.21) สามารถเขียนให้เป็นสมการในหน่วยเมตริกได้
ดังนี้ 

 

Kv = 
70,470

sin  S N2          (8.29) 

และ 

 cosrVmvx           (8.30) 
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เมื่อ  m vxV  = ความเร็วสูงสุดในการขนถ่ายวัสดุตามรางสั่นสะเทือน (เซนติเมตรต่อวินาที) 
N  = ความเร็วรอบการสั่น (รอบต่อวินาที, Hertz) 
r  = ความกว้างของคลื่น (cm) 
S  = ระยะการเคลื่อนที่ (นิ้ว) 

 

 
รูปที ่8.19 กราฟของ Kv ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นของสัมประสิทธิ์ความเร็ว และความเสียดทาน 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

ส าหรับเหตุผลในการออกแบบใช้งานค่า Kv ก็คือ โดยทั่วไปแล้วจะเลือกใช้ค่าระหว่าง 1.5 และ 2.0 
ส าหรับอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่า เพ่ือให้มีความเร่ง 3 ถึง 4 g’s แต่ช่วงหลัง ๆนี้จะใช้ค่า Kv ที่สูงกว่านี้ 
ค่า Kv ใช้งานสูงสุดจะเป็น 3.3 ถ้า Kv น้อยกว่า 1 วัสดุจะไม่ออกจากผิวของรางและเพียงแต่จะเลื่อนไถลไป
เท่านั้น ซ่ึงประเภทของวัสดุขนถ่าย, ความสูงของฐาน, ปริมาณความคมในวัสดุและมุมลาดเอียงของรางจะมี
ผลกระทบต่อความเร็ววัสดุจริง (Vavx) อาจมีการพิจารณาผลกระทบเหล่านี้ส าหรับการใช้แฟคเตอร์แก้ไข 
(Correction Factors) แต่ละตัวคือ K1 , K2 , K3 , และ K4   

แฟคเตอร์วัสดุ K1 จะถูกก าหนดมาโดยในห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบมีค่าระหว่าง 0.85 ถึง 
1.1 และรูปที่ 8.20 เป็นค่าแฟคเตอร์แก้ไขอ่ืน ๆ ได้แก่ K2 , K3 , และ K4 แม้ว่าในรูปที่ 8.19 จะมีการ
ค านวณค่าแฟคเตอร์การโยนตัว (Kv) มากถึง 3 อุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่าส่วนใหญ่ที่ผลิตขึ้นในอเมริกา
จะใช้ค่า Kv ประมาณ 1.7 ในขณะที่การออกแบบในยุโรปใช้ค่าสูงขึ้นมาอีก คือ Kv = 2 การจ ากัดค่า Kv ก็
เพราะเหตุผลในการรักษาแรงเฉื่อยให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้  ด้วยเหตุผลดังกล่าวยังสามารถยอมให้
เครื่องป้อนท างานที่แฟคเตอร์การโยนตัวที่สูงกว่านี้ได้ เช่น มวลเคลื่อนที่เหล่านั้นจะถูกจ ากัดโดยอัตโนมัติ 
โดยใช้อ่างที่มีความยาวสั้น ๆ ความแตกต่างของการออกแบบในอเมริกากับยุโรปจะมีอยู่เล็กน้อย เกี่ยวกับ
ราคาเหล็กกล้าและพลังงาน ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ในยุโรปจะมีราคาถูกกว่าในสหรัฐ 
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รูปที ่8.20 แฟคเตอร์แก้ไข (Correction Factors) 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 
ตัวอย่างท่ี 8.1 จงหาอัตราขนถ่ายของอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่าแนวราบ ขนถ่ายทรายแห้ง ขนาดเฉลี่ย 
50 Mesh (1mm.), ความหนาแน่นปริมาณมวล 80 - 90 lbs/ft3 (@ 1,280-1,440 kg/m3), ระยะการ
เคลื่อนที่ 5/16” (8 mm.), ความถี่ประมาณ 845 cpm (88.5 rad/sec), ความสูงของวัสดุ = 3” (@ 7.5 
cm.), ความกว้างอ่าง = 12 นิ้ว (@ 30.5 cm), มุมของระยะเคลื่อนที่  = 30o, สัมประสิทธิ์ความเสียด
ทาน  = 0.5 (ทรายบนเหล็ก) และแฟคเตอร์วัสดุ K1 ของผู้ผลิต = 0.9 
วิธีท า 

แฟคเตอร์การโยนตัว Kv = 
g

sin r  2   = 
9.81

 0.50.0045.88 2   = 1.6 

 tan = 0.5 x tan30O = 0.5 x 0.577 = 0.289  จากรูปที 8.17 จะได้   = 0.6 
 cosrVmvx  = 88.5 x (0.008/2) x cos30O  = 88.5 x 0.004 x 0.866 = 0.3 m/s 

mvxavx VV   = 0.6 x 0.3 = 0.18 m/s หรือ 35.4 fpm 
ความเร็วจริงต้องคูณผลลัพธ์ที่ได้นี้ด้วยแฟคเตอร์วัสดุของผู้ผลิต ดังนั้นจะได้ว่า 

 
Vreml = 0.9 x 0.18 = 0.162 m/s หรือ 32 fpm. 
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อัตราขนถ่ายเชิงปริมาตรหาได้จากผลคูณของความเร็วเฉลี่ยกับพ้ืนที่หน้าตัดของวัสดุ จะได้ว่า 
อัตราขนถ่ายเชิงปริมาตร  = 0.162 x 0.305 x 0.075 m3/s = 0.004 m3/s 

= 0.162 x 0.305 x 0.075 x 3600 m3/h = 13.34 m3/h 
 

อัตราขนถ่ายเชิงน้ าหนักเมื่อความหนาแน่นปริมาณมวลต่ าสุดเท่ากับ  13.34 x 1.28 = 17 
เมตริกตันต่อชั่วโมง และส าหรับความหนาแน่นปริมาณมวลสูงสุดเท่ากับ 13.34 x 1.44 = 19.2 เมตริกตัน
ต่อชั่วโมง                ตอบ 

 
ตัวอย่างที่ 8.2 ส าหรับทรายแห้งขนาด 1 มม. ค่า  = 0.5 บนเหล็ก ใช้สภาวะของการทดลองนี้ N = 900 
cpm, ระยะเคลื่อนที่ = 5/8 นิ้ว, มุมของระยะเคลื่อนที่  = 20O และแฟคเตอร์วัสดุ K1 ของผู้ผลิต = 0.9 
จงหาความเร็วเฉลี่ยของการสั่นและแฟกเตอร์การโยนของการล าเลียงทรายด้วยการสั่น 

วิธีท า การค านวณความเร็วเฉลี่ย จะได้ว่า 
 cos26.0 NSVavx    

      = 0.26 x   x 900 x (5/8) x 0.94 = 137.4  
ในขณะที่ แฟกเตอร์การโยน หาได้จาก 

Kv = 
70,470

sin  S N2   = 
70,470

0.3425/8)(9002   = 2.4 

และ     tan  = 0.5 x 0.364 = 0.182 
ใช้รูปที ่8.19 หาค่าประสิทธิภาพจะได้ว่า   = 0.91 
ดังนั้น :    Vavx = 137.4 x 0.91 = 125 fpm. 

 
เมื่อใช้แฟคเตอร์วัสดุเป็น 0.9 ดังนั้น ความเร็วจริงสูงสุดจะกลายเป็นประมาณ 110 fpm      ตอบ 
 
ความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติปริมาณมวลของวัสดุ  กับการขนถ่ายด้วยแรง

เขย่าจะเพ่ิมมากข้ึน ถ้าหากไม่มีข้อมูลจากการทดลอง การอธิบายสมการข้างต้นเพียงเท่านี้ ไม่สามารถที่จะ
ค านวณให้ได้ค่าที่ถูกต้องในการใช้งานทุก ๆ สภาวะได้ ดังนั้น จะต้องแนะน าให้ด าเนินการทดลองกับวัสดุที่
จะขนถ่ายจริง เพ่ือการก าหนดค่าแฟคเตอร์แก้ไขส าหรับสูตรการหาอัตราการป้อน ในช่วงนี้ยังไม่มีสูตรใช้
อย่างตายตัวเพ่ือที่จะพยากรณ์ค่าตัวแปรออกแบบที่ดีที่สุดส าหรับการขนถ่ายด้วยแรงเขย่า 
 

8.3.4 ระยะการเคลื่อนที่ไปกลับของรางและแรงส าหรับกลไกในการขับ 
ประเภทของกลไกในการขับโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะได้แก่ 

1. ประเภทข้อเหวี่ยง (Crank – type) 
2. ประเภทน้ าหนักหมุน (Rotating Weights – type) 
3. ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro – magnetic – type) 

ตัวกระตุ้นกลไกในการขับแต่ละชนิดสามารถที่จะจัดแนวของราง , มวลตอบสนอง(Reaction–
mass) และสปริงได้หลายแบบ ดังในรูปที ่8.21 
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(A) (B) 

  

  
(C) (D) 

  

  
(E) (F) 

  

 
(G) 

รูปที ่8.21 การใช้แรงในการขับ รูปแบบต่าง ๆ 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 

 

8.4 ก าลังม้าที่ต้องการ 
การจัดแนวเหล่านี้แต่ละแบบจะมีความต้องการระยะการเคลื่อนที่ ไปกลับ  (Amplitude), 

อัตราส่วนความถี่ 
0
 และแรงกระตุ้นแตกต่างกันไป และจะมีผลต่อการใช้ก าลังแตกต่างกันไปด้วย  

 
8.4.1 แรงขับระบบขับแบบข้อเหวี่ยงยืดหยุ่น  
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ด้วยแรงเขย่า, การค านวณระยะการเคลื่อนที่ไปกลับ(Amplitude), แรง

และก าลังที่ต้องการอย่างแม่นย านั้นมีความซับซ้อนมาก ถ้าตัวแปรทั้งหมดถูกรวมเข้าด้วยกัน  ในการ
วิเคราะห์เพ่ือการค านวณต้องใช้สภาวะง่าย ๆ ที่คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์มากเกินไป โดยทั่วไป
แล้วผู้ผลิตจะมีแฟคเตอร์เพ่ิมเติม (Fudge-factors) บางตัวเพ่ิมให้หลังจากการทดสอบในห้องทดลอง 
ตัวอย่างประเภทของการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นไปได้ คือ ในกรณีเฉพาะของการขับแบบข้อเหวี่ยง
ยืดหยุ่น (Elastic-coupled Crank Drive) ซึ่งจะอธิบายต่อไป รูปที่ 8.22 แทนผังของระบบขับแบบข้อ
เหวี่ยงยืดหยุ่น 

แรงขับระบบขับแบบข้อเหวี่ยงยืดหยุ่น สามารถหาได้จากสมการดังนี้ 
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)cos( xtrKF c           (8.31) 
 

เมื่อความถ่ีที่ได้ระดับกันคือ  
c

ct
0

m

kk 
   

 

 
รูปที ่8.22 ตัวอย่างการขับแบบข้อเหวี่ยงยืดหยุ่น 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

ดังนั้นจะได้สมการของแรงแรงขับระบบขับแบบข้อเหวี่ยงยืดหยุ่น คือ 
 

trKkkxcxm cctt cos)( 


        (8.32) 
 

ระยะการเคลื่อนที่ไปกลับ (ความกว้างของคลื่นหรือ Amplitude) 
 

a = 
ct

ct

kk

rkk


 x

 22 D4)-(l

1


 = ast M       (8.33) 

 
ระยะการเคลื่อนที่ไปกลับขณะอยู่กับที่ (Static Amplitude) : 

 

ast = 
ct

c

kk

k


 r = Cf x r         (8.34) 

 
เมื่อ Cf = แฟคเตอร์การเชื่อมต่อ 

 
แรงขับสูงสุด F เป็นฟังก์ชั่นหนึ่งของ Cf และ l จะได้ว่า 
 

)(MC2CM 2
f

2
f

2
max  llrKF c         (8.35) 
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และอัตราส่วนของแรงขับต่อแรงขณะเริ่มเดินเครื่อง สามารถหาได้จาก 
 

อัตราส่วนของแรงขับต่อแรงขณะเริ่มเดินเครื่อง = 
force starting

force drive = 
0)F(

)F(


        (8.36) 

 
ตารางที่ 8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงขับสูงสุด F และ l  

ค่า l แรงขับสูงสุด F 
)( maxF  

อัตราส่วนของแรงขับต่อแรงขณะเริ่มเดินเครื่อง 

0)F(

)F(


  

l = 0 Cf.r.kt 1 

l = 1 kt.r.Cf.M 
2

f
2CM

1
1  infinity 

l = infinity infinity 
fC-1

1  

l = fC-1   0 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 

สามารถสรุปได้ว่า F(l) < F(l=0) เป็นเพียงขอบเขตในช่วงเกือบได้ระดับกัน (Sub-resonant) เมื่อ 
l < 1 เพ่ือให้เห็นอิทธิพลของการหน่วง D รูปที่ 8.23 แสดงกราฟ ส าหรับ Cf = 0.1และ Cf = 0.3 ระยะ
การเคลื่อนที่ไปกลับและการวิเคราะห์แรงขับประเภทนี้ เป็นไปได้ที่จะมีการรวมมวล, สปริง และชุดขับเข้า
ด้วยกัน 
 

  
รูปที ่8.23 กราฟอัตราส่วนของแรงส าหรับแฟคเตอร์เชื่อมต่อขนาดต่าง ๆ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

8.4.2 ก าลังที่ต้องการ (Power Requirements) 
ในการท าให้บรรลุผลส าเร็จของจุดมุ่งหมายของฟังก์ชั่นเหล่านั้น อุปกรณ์สั่นสะเทือนจะต้องท างาน

ตามกรรมวิธีของมันต่อวัสดุ ซึ่งเกี่ยวกับการป้อน,การขนส่งหรือการร่อนของวัสดุปริมาณมวลแต่อาจรวม
ปฏิกิริยาอ่ืนๆไว้ด้วย เช่น การเจียรนัย, การขัดมัน, การลบเสี้ยน, การจ าแนกประเภทและฟังก์ชั่นอ่ืน
เพ่ิมเติม เป็นต้น การท าให้เครื่องจักรสั่นสะเทือนจ าเป็นต้องประยุกต์พลังงานที่ใช้กับวัสดุในรูปของความ
สั่นสะเทือน การส่งถ่ายก าลังผ่านระบบสั่นสะเทือนสามารถวิเคราะห์ได้ในลักษณะที่คล้ายกับการส่งถ่าย
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ก าลังในสายพาน, เพลา หรือเกียร์ งานทั้งหมดจะเกิดขึ้นเมื่อแรงช่วงหนึ่งได้ถูกใช้เป็นคนละช่วงกับการ
เคลื่อนจากต าแหน่งเดิม งาน (W) ที่กระท าต่อรอบส าหรับการเคลื่อนที่อย่างกลมกลืน (Harmonic 
Motion) สามารถหาค่าได้จากสมการต่อไปนี้ 

 

 sin00 XFW          (8.37) 
 

เมื่อ W = งานส าหรับการเคลื่อนที่อย่างกลมกลืน (J) 
Fo  = ค่าสูงสุดของแรงที่ใช้ (N) 
Xo  = ระยะกว้างของคลื่นการเคลื่อนที่สูงสุด (นิ้ว) 
  = มุมของการเคลื่อนที่ (องศา) 
 

ถ้าการเคลื่อนตัวอย่างกลมกลืนเกิดขึ้นที่ความถี่ N รอบต่อนาที สมการก าลังสามารถหาได้จาก
สมการต่อไปนี้ 

 
 sin00 NXFWN          (8.38) 

และ   

051,126

sin00 NFC
HP          (8.39) 

   
ถ้าใช้ฟังก์ชั่นก าลังนี้กับชุดเชื่อมต่อแบบยืดหยุ่นตัว , ข้อเหวี่ยงเพลาขับ, ความสอดคล้องที่ได้ระดับ

กัน (Resonance Tuned), อุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่าที่มีฐานแยกต่างหาก อาจแทนค่าได้ดังนี้ 
 

Xo = X1 + X2 =
2

ST +
2

SB  = 
2

AT










B

T

W

W
1        (8.40) 

  
เมื่อ X1 = 2/ST = ระยะเคลื่อนที่ไปกลับของราง เป็นนิ้ว 

X2 = 2/SB = ระยะเคลื่อนที่ไปกลับของฐาน เป็นนิ้ว 
 Fo = แรงในสภาวะสม่ าเสมอ (Steady State Force) ที่ต้องการท าให้ระบบท างานได้ 
 
แรงในสภาวะสม่ าเสมอที่ต้องการท าให้ระบบท างานได้ สามารถหาได้จาก 
 

Fo = 







 ct

c

kk

k

g

WT .
2

ST . 2         (8.41) 

 
เมื่อ kc  = ค่ายืดหยุ่นคงที่หรืออัตราส่วนสปริงของข้อเหวี่ยง 

kt  = อัตราส่วนสปริงทั้งหมดของสปริงที่กลับสู่สภาพเดิมซึ่งต่ออยู่ระหว่างรางกับฐานของ            
        อุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่า 
WT = น้ าหนักสั่นสะเทือนของราง (ปอนด์) 
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WB = น้ าหนักสั่นสะเทือนของฐาน (ปอนด์) 
g   =  อัตราเร่งของแรงโน้มถ่วง (386 in/s2) 
   = ความเร็วเชิงมุมของการเคลื่อนที่แบบสั่นสะเทือน (rad/s) โดยที่  =

60

N2   

N   = รอบต่อนาที 
     

ct

c

kk

k


= 1 – l2 ส าหรับในกรณีที่อุปกรณ์ขนถ่ายถูกปรับให้ได้ระดับกันทีค่วามเร็วใช้งาน N  

        เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อข้อเหวี่ยงชุดขับ 
l   =  อัตราส่วนระหว่างความเร็วตาม N และความถี่ท่ีได้ระดับกัน (Resonant  

        Frequency) No ของระบบที่มีข้อเหวี่ยงชุดขับเชื่อมต่ออยู่ โดยที่ l = 
0
   

        (โดยทั่วไป 0.8 < l < 0.9) 
 

แทนค่าในสมการที่ (8.39) จะได้ว่า 
 

HP = (1 – l2) .
 g

WT .
2

ST .
2

60

2






  . N2 x 

2

ST . 









B

T

W

W
1

126,051

sin N       (8.42) 

และ 

 HP = 5.635 x 10–11 (1 – l2) 









B

T

W

W
1

2

2







 T
T

S
W N3 sin      (8.43)

 
 

สมการนี้สามารถท่ีจะใช้ในการหาก าลังสูงสุดที่จะสามารถส่งถ่ายโดยเครื่องสั่นสะเทือนถ้ารู้น้ าหนัก
ของราง, ฐาน, ระยะการเคลื่อนที่ของเครื่องและความเร็ว นอกจากนี้ยังต้องรู้ค่า l หรืออัตราส่วนของ kc 
และ kt ก าลังในการส่งถ่ายสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อ sin  เท่ากับ 1 ในการน าไปใช้งาน ค่ามุม Phase ( ) จะ
อยู่ระหว่างประมาณ 25o ส าหรับการเดินเครื่องเปล่า ๆ ถึง 65o ที่ภาระออกแบบสูงสุด 

ก าลังที่ต้องการโดยทั่วไปจะหาได้จากการทดสอบ แต่ค่าที่ก าหนดค่าหนึ่งคือ อัตราส่วน
 ct

c

kk

k


 

หรือ l สามารถที่จะปรับเพ่ือให้มีก าลังในการส่งถ่ายเพียงพอ และยังหลีกเลี่ยงการใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่ ๆ 
ด้วย รูปแบบของสมการสามารถที่จะใช้กับเครื่องที่มีรูปร่างสัณฐานแบบอ่ืนได้  

ถ้าฐานของเครื่องถูกยืดแน่นเข้ากับรากฐาน มวลของ WB จะเข้าใกล้ a และในรูปของ 









B

T

W

W
1

จะเข้าใกล้ 1 และสมการจะกลายเป็น 
 

HP = 5.635 x 10–11 (1 – l2) 
2

2







 T
T

S
W N3 sin        (8.44)

 
 
ถ้าเครื่องจักรมีข้อเหวี่ยงที่แน่นกว่าข้อเหวี่ยงที่เชื่อมต่ออย่างยืดหยุ่น ค่าคงที่ของสปริงของข้อ

เหวี่ยง kc จะเข้าใกล้ a และ l เข้าใกล้ 0 ภายใต้สภาวะเช่นนี้ สมการจะกลายเป็น 
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HP = 5.635 x 10–11 









B

T

W

W
1

2

2







 T
T

S
W N3 sin       (8.45) 

 
จะเห็นว่ามีก าลังมากพอที่จะส่งถ่ายก าลังได้ แต่แรงหมุนข้อเหวี่ยงจะเพ่ิมขึ้นจนมากเกินไปด้วย

นอกจากนี้ การที่ไม่ยอมปรับเครื่องสั่นสะเทือนแบบขับด้วยข้อเหวี่ยงตายตัวจะท าให้มีความต้องการแรงบิด
จ านวนมากในการสตาร์ทเครื่อง สมการที่ (8.44) และ (8.45) อาจใช้ได้กับเครื่องที่ขับโดยแม่เหล็กไฟฟ้า
และเครื่องที่ขับโดยตัวกระตุ้นแบบน้ าหนักหมุนไม่สมดุลย์ (Rotating Unbalanced Weight) 

ในกรณีของเครื่องที่มีการปรับมวล 2 ชุด ที่ขับโดยเครื่องกระตุ้นแบบน้ าหนักหมุนไม่สมดุลย์ จะใช้
แรงขับเฉพาะรางหรือฐานท าให้ต้องพิจารณาในการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างรางกับระยะการเคลื่อนที่
ของส่วนประกอบที่ต่อต้านการเคลื่อนที่โดยไม่ค านึงถึงส่วนนี้ สมการที่ให้มาจะยึดผลรวมของรางกับระยะ
การเคลื่อนที่ของฐานเป็นหลัก และใช้ในการหาค่าสมรรถนะในการส่งถ่ายก าลังของเครื่องในขณะที่ใช้แรง
กระท ากับส่วนประกอบเดียวเท่านั้น สมการนี้ยังคงเป็นสูตรที่ยังไม่ได้คิดการหน่วงและยังแม่นย าพอส าหรับ
การใช้ส่วนใหญ่ สมการเหล่านี้มักจะใช้แทนก าลังขณะเริ่มเดินเครื่องมากกว่าก าลังในขณะเดินเครื่องของ
อุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่า ก าลังในขณะเดินเครื่องอาจจะประเมินได้จากการใช้สมการต่อไปนี้ 

 

000,10

LTPH
HP


          (8.46) 

 
เมื่อ TPH = อัตราขนถ่าย (ตันสุทธิต่อชั่วโมง, ต้นสุทธิ = 2,000 ปอนด์) 

L     = ความยาวของเครือ่งของอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่า (ฟุต) 
 

ส าหรับการหาค่าก าลังที่ใช้ในการสตาร์ทอย่างรวดเร็ว ให้สมมติเป็นการขับด้วยเพลาข้อเหวี่ยงที่มี
การเชื่อมต่อแบบยืดหยุ่นเป็นอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่าแบบสมดุลย์ อาจจะใช้สมการดังต่อไปนี้ 

 

10

23

105.6 



Maf

HP         (8.47) 

 
เมื่อ f  = ความถี่การขนถ่าย (cpm) 

a  = ระยะการเคลื่อนที่ (นิ้ว) 
M = น้ าหนักวัสดุที่ขนถ่าย (ปอนด์) 

 
รูปที ่8.24 เป็น Nomogram ของสมการที่ (8.47) ซึ่งใช้ดังนี้ 

1. หาต าแหน่งของน้ าหนักทั้งหมดของการสั่นสะเทือนจากด้านซ้ายมือของแผนผัง 
2. เลื่อนตามแนวราบไปยังเส้นทแยงมุมที่บอกความถ่ี 
3. เลื่อนตามแนวดิ่งไปยังเส้นทแยงมุมที่บอกระยะเคลื่อนที่ (Stroke) 
4. อ่านค่า HP ได้จากช่อง HP ในแนวราบ 
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ตัวอย่างที่ 8.3 ความเร็วในการขนถ่ายวัสดุ มีน้ าหนักทั้งหมดของการสั่นสะเทือน 900 ปอนด์ เป็นหลัก ที่
ความถี่ 845 cpm. และระยะการเคลื่อนที่ 5/16 นิ้ว จงหาก าลังของการขนถ่ายวัสดุ 
วิธีท า  จาก Nomogram ของก าลังม้าในการสตาร์ท ดังรูปที่ 8.24 จะได้ว่า 

1. หาต าแหน่งของน้ าหนักทั้งหมดเท่ากับ 900 ปอนด์ ของการสั่นสะเทือนจากด้สนซ้ายมือของ
แผนผัง 

2. เลื่อนตามแนวราบไปยังเส้นทแยงมุมที่บอกความถ่ีที่ความถี่ 845 cpm 
3. เลื่อนตามแนวดิ่งไปยังเส้นทแยงมุมที่บอกระยะเคลื่อนที่ (Stroke) ที ่5/16 นิ้ว 
4. อ่านค่า HP ได้จากช่อง HP ในแนวราบจะได้ผลลัพธ์ของค่า HP จะเป็นแรงขับ 1 HP 
 

ดังนั้น การขนถ่ายวัสดุนี้ด้วยอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่า จะใช้ก าลังขนาด 1 HP       ตอบ 

 
ตัวอย่างที่ 8.4 จงหาก าลังม้าของการขนถ่ายทรายด้วยการเขย่า เมื่อการขนถ่ายมีระยะเคลื่อนที่ไปกลับ
ของราง 4 นิ้ว น้ าหนักสั่นสะเทือนของราง WT = 500 ปอนด์ น้ าหนักสั่นสะเทือนของฐาน WB = 250 
ปอนด์ ความเร็วรอบการเขย่า N = 250 รอบต่อนาที อัตราส่วนระหว่างความเร็วตาม N และความถี่ที่ได้
ระดับกัน (Resonant Frequency) No ของระบบที่มีข้อเหวี่ยงชุดขับเชื่อมต่ออยู่ l = 0.9 และมุมของการ
เคลื่อนที ่เท่ากับ 30 องศา  
วิธีท า  จากสมการก าลังที่ต้องการ สมการที ่(8.43) 

HP = 5.635 x 10–11 (1 – l2) 
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W
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จากโจทย์ จะได้ว่า  
ระยะเคลื่อนที่ไปกลับของราง 4 นิ้ว จะได้ 2/ST = 4 นิ้ว ดังนั้น TS = 2 x 4 = 8 นิ้ว 
น้ าหนักสั่นสะเทือนของราง WT = 500 ปอนด์ 
น้ าหนักสั่นสะเทือนของฐาน WB = 250 ปอนด์  
ความเร็วรอบการเขย่า N = 250 รอบต่อนาที อั 
ตราส่วนระหว่างความเร็วตาม N และความถ่ีที่ได้ระดับกัน (Resonant Frequency) No ของ

ระบบที่มีข้อเหวี่ยงชุดขับเชื่อมต่ออยู่ l = 0.9  
มุมของการเคลื่อนที่  = 30 องศา 

จะได้ว่า 

HP = 5.635 x 10–11 (1 – 0.92) 
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8
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 (250)3 o30sin  

 
        = 5.635 x 10–11 (1 – 0.81)  21  24)500( (250)3 (0.5) 
        = 5.635 x 0.19 x 3 x 500 x 16 x 15,625,000 x 0.5 x 10–11 
        = 200,746,875,000 x 10–11 
        = 2.00746875000  

        = 2.00 แรงม้า               ตอบ 
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รูปที่ 8.24 Nomogram ของก าลังม้าในการสตาร์ท 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 
ตัวอย่างที่ 8.5 การขนถ่ายเกลือเพ่ือไปอบแห้งมีระยะเคลื่อนที่ไปกลับของราง 2 นิ้ว น้ าหนักสั่นสะเทือน
ของราง WT = 200 ปอนด์ น้ าหนักสั่นสะเทือนของฐาน WB = 200 ปอนด์ ความเร็วรอบการเขย่า N = 
400 รอบต่อนาที ความถี่ท่ีได้ระดับกัน (Resonant Frequency) No เท่ากับ 500 รอบต่อนาที มุมของการ
เคลื่อนที่ เท่ากับ 20 องศา เมื่ออัตราส่วนสปริงของข้อเหวี่ยง kc  = 1.5 อัตราส่วนสปริงทั้งหมดของสปริงที่
กลับสู่สภาพเดิมซึ่งต่ออยู่ระหว่างรางกับฐานของอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่า  kt  = 1.0 จงหาแรงที่ใช้ใน
การเขย่าเกลือให้เคลื่อนที่และก าลังม้าของมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์มีประสิทธิภาพ 80% 
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วิธีท า  สมการสมการแรงที่ใช้ในการล าเลียงแบบสั่น สมการที่ (8.41) คือ 

Fo = 







 ct

c

kk

k

g

WT .
2

ST  . 2  

จากสมการก าลังที่ต้องการ สมการที ่(8.43) 

HP = 5.635 x 10–11 (1 – l2) 
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จากโจทย์ จะได้ว่า  
ระยะเคลื่อนที่ไปกลับของราง 2 นิ้ว จะได้ 2/ST = 2 นิ้ว ดังนั้น TS = 2 x 2 = 4 นิ้ว 
น้ าหนักสั่นสะเทือนของราง WT = 200 ปอนด์ 
น้ าหนักสั่นสะเทือนของฐาน WB = 200 ปอนด์  
ความเร็วรอบการเขย่า N = 400 รอบต่อนาที  
ความถี่ท่ีได้ระดับกัน (Resonant Frequency) No = 500 รอบต่อนาที 
มุมของการเคลื่อนที่  = 20 องศา 
อัตราส่วนสปริงของข้อเหวี่ยง kc  = 1.5  
อัตราส่วนสปริงทั้งหมดของสปริงที่กลับสู่สภาพเดิมซึ่งต่ออยู่ระหว่างรางกับฐานของอุปกรณ์ขนถ่าย

ด้วยแรงเขย่า kt  = 1.0 
มอเตอร์มีประสิทธิภาพ 80% 

จะได้ว่า     =
60

N2 = 
60

(400)2 = 
60

800 = 41.89 rad/s 

และ   Fo = 







1.51.0

1.0 x
386

200 x
2

4  x 2)89.41(  

   = 







2.5

1.0 x 0.52 x 2 x 1,754.7721 

   = 0.4 x 0.52 x 2 x 1,754.7721 
Fo = 729.99 N            ตอบ 

 

จาก l = 
0
 = 

0N

N = 
500

400 = 0.8 

HP = 5.635 x 10–11 (1 – 0.82) 
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        = 5.635 x 10–11 (1 – 0.64) (1+1)(200)(2)2 (400)3 (0.342) 
        = 5.635 x 0.36 x 2 x 200 x 4 x 64,000,000 x 0.342 x 10–11 
        = 71,043,194,880 x 10–11 
        = 0.7104319488  

    HP = 0.71 แรงม้า 
และมอเตอร์มีประสิทธิภาพ 80% 

    HP (มอเตอร์) = 


HP =
8.0

71.0 = 0.8875 แรงม้า 

ดังนั้น การขนถ่ายเกลือเพ่ือไปอบแห้งนี้ในการต้องใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า            ตอบ 
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8.5 การออกแบบและการน าอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่าไปใช้งาน 
อุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่า ประเภทที่มีความถี่ได้ระดับกัน (Resonant Type) สมัยใหม่จะมีการ

ใช้ก าลังต่อหน่วยน้ าหนักของวัสดุขนถ่ายต่ า ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่อาจเห็นว่าการขนถ่ายปริมาณน้อย ๆ ไม่มี
ความส าคัญ แต่ในงานเหมืองและเคมีหรือกระบวนการอุตสาหกรรมปริมาณจะมากเป็นล าดับตัน ๆ 
เพราะฉะนั้นการประหยัดพลังงานต่อปีส าหรับโรงงานที่มีปริมาตรมาก ๆ นั้นเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง ในระหว่าง
การวิเคราะห์อุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่าให้สมมติว่าในขณะนั้นมีแต่เพียงการเคลื่อนที่ของอนุภาคอนุภาค
เดียวเท่านั้น วิธีการนี้ท าให้ประเมินค่าของกระบวนการพ้ืนฐานได้ ซึ่งเกิดข้ึนในอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่า
ในระหว่างที่มันเคลื่อนที่สั่นไปมา 

ค่าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานในการเลื่อนไถลที่ได้จากแต่ละเมล็ดของวัสดุไม่สอดคล้อง
กับแฟคเตอร์ที่ได้ เมื่อพิจารณาปริมาณมวล นอกจากนี้ ยังสมมติว่าค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานส าหรับ
ผิวหน้าทั้งสองราบเรียบเข้าคู่กันดี ในขณะที่รางถูกสร้างขึ้นอย่างธรรมดาและผิวหน้าของมันก็ไม่มีความ
ราบเรียบเลย และยังควรเพ่ิมความชื้น น้ ามัน หรือสิ่งเจือปนอ่ืนที่ท าให้เกิดการเกาะติดที่ผิวของรางเข้าไป
ด้วยมากน้อยตามจุดหรือต าแหน่งต่าง ๆ บนราง โดยอุปกรณ์การขนถ่ายด้วยแรงเขย่าที่ต้องประกอบกันขึ้น
เป็นเครื่องล าเลียงแบบสั่น มีดังนี้ 
 

8.5.1 ชุดขับ (Drives) 
การออกแบบชุดขับประเภทต่าง ๆ ส าหรับอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่า จะขึ้นอยู่กับความต้องการ

ในการเดินเครื่อง ระบบขับที่นิยมใช้ ได้แก่ 
1. แบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro - magnetic DC หรือ AC) 
2. แบบกลไก-ไฟฟ้า (Electro - Mechanical) 

2.1 เพลาลูกเบี้ยวที่มีด้านหมุนข้อเหวี่ยง (Electric Shaft with Crank Arm) 
2.2 น้ าหนักหมุนไม่สมดุลย์ (Rotating Unbalanced Weights) 

ในทุก ๆ กรณี มวลของรางจะติดตั้งอยู่บนองค์ประกอบที่ยืดหยุ่นได้ ชุดขับเดียวสามารถท่ีจะติดตั้ง
ไว้ที่ปลายของรางหรือที่กึ่งกลางของอุปกรณ์ขนถ่ายใต้ราง ในบางครั้งสามารถที่จะใช้ชุดขับหลาย ๆ ชุด
ส าหรับอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่าแบบแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ดังรูปที่ 8.25 

 

 
รูปที ่8.25 ตัวอย่างอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่าแบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีชุดขับหลายชุด 

(ที่มา : http:// http://frrq.cvg.utn.edu.ar, 2559) 
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8.5.1.1 ชุดขับแบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro-Magnetic Drives) 
กลไกการขับส าหรับอุปกรณ์สั่นสะเทือนที่นิยมกันมาก จะใช้แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวกระตุ้น

เป็นหลัก ซึ่งมีส่วนดี คือ ไม่มีหน้าสัมผัสของวัตถุระหว่างส่วนประกอบหลักของชุดสั่นสะเทือน ดังนั้นจึงไม่มี
แบริ่งรองรับ จึงไม่ต้องมีการหล่อลื่นและบ ารุงรักษา ความไม่ซับซ้อนของชุดขับแบบแม่เหล็กไฟฟ้า ท าให้
เป็นตัวกระตุ้นในการสั่นสะเทือนที่ดึงดูดความสนใจมาก ข้อเสียเปรียบที่ส าคัญที่สุดก็คืออัตราส่วนของ
น้ าหนักต่อแรงที่ใช้ต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับชุดที่เป็นกลไกข้อบกพร่องอีกประการหนึ่งก็เพราะกระแสที่มี
ความเข้มข้นสูงถูกเชื่อมเข้ากับแฟคเตอร์ก าลัง (Power Factor) ที่ต่ า ข้อบกพร่องทั้ง 2 จุดนี้เกิดขึ้นจาก
ช่องว่างระหว่างขดลวด Armature กับแกน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของอุปกรณ์ ความต้านทาสนามแม่เหล็กของ
ช่องว่างท าให้ต้องใช้แรงแม่เหล็กมาก ซึ่งจะหาได้จากผลคูณของจ านวนรอบของขดลวดกับกระแสที่ไหล
ผ่านขดลวด การที่ต้องใช้แรงแม่เหล็กมากท าให้ต้องใช้ชุดสั่นสะเทือนแบบแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ เหตุผล
จากตัวอย่างข้างต้น ท าให้ต้องก าหนดขีดจ ากัดก าลังใช้งานสูงสุดส าหรับการออกแบบทางการค้าของชุด
สั่นสะเทือนแบบแม่เหล็กไฟฟ้า 

 

 
รูปที ่8.26 โครงร่างส่วนประกอบของชุดขับแบบแม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับอุปกรณ์ขนถ่ายและเครื่องป้อน 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, ออนไลน์) 
 

รูปที่ 8.27 แสดงแผนผังแบบง่าย ๆ ของอุปกรณ์ขนถ่ายที่มีชุดขับสั่นสะเทือนแบบ
แม่เหล็กไฟฟ้า ตัวกระตุ้น(Exciter) หรือชุดสั่นสะเทือน (Vibrator) มีลักษณะเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ แกน 
และขดลวด ซึ่งทั้ง 2 ประกอบเข้ากับเหล็กกล้าพิเศษแผ่นบาง ๆ (Special Steel Laminations) หรือ
เหล็กกล้าซิลิกอน ซึ่งจะมีวานิชเคลือบเป็นฉนวนอยู่แล้วยึดแน่นเข้าด้วยกัน รูปที่ 8.26 (B) เป็นตัวอย่าง
แผนผังของชุดขับของอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่าแบบแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนเหล่านี้สร้างรูปแบบขึ้นเป็นวงจร
ของแม่เหล็ก ซึ่งเทียบได้กับเป็นขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า (Solenoid)ชุดหนึ่ง ส่วนของขดลวด Armature จะ
ยึดเข้ากับรางโดยสลักเกลียวและมีแหวนสปริงเป็นตัวกันคลาดแม้ว่าการออกแบบบางอย่างจะอาศัยการ
เชื่อมติดถาวร 

แรงดึงดูดของขดลวด Armature ต่อแกน ถูกควบคุมโดยกฎของ Maxwell’s ซึ่งก าหนด
เป็นรูปแบบง่าย ๆ ดังนี้ 
 

tsKBF 22
0 sin         (8.48) 
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เมื่อ F = ค่าแรงดึงในขณะนั้น (ปอนด์) 
K = แฟคเตอร์สัดส่วน (A Proportionality Factor) ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นของตัวแปรง 
      วงจรแม่เหล็ก 
Bo = ความกว้างสูงสุดของการเหนี่ยวน าแม่เหล็กในช่องว่าง (Gauss) 
s = พ้ืนที่ของช่องว่างทั้งหมดที่เส้นแรงแม่เหล็กเคลื่อนที่จากแกน ไปยังขดลวด  
      (ตารางนิ้ว) 
  = ความถี่เชิงมุมของตัวจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้า f 2 = 2x3.14x50 = 314 rad/s 

 
แฟคเตอร์สัดส่วน K ในกรณีของเครื่องสั่นสะเทือนแบบแม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นค่าไม่คงที่ซึ่ง

มีลักษณะซับซ้อนมาก 
เครื่องสั่นสะเทือนแบบแม่เหล็กไฟฟ้า จะขับด้วยตัวเปลี่ยนกระแสสลับเป็นกระแสตรง 

(Rectifier) ที่มีคลื่นครึ่งเดียวซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง Sinusoidal ของแรงดึงแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงครึ่งหนึ่ง
ของวัฎจักร ในขณะที่พลังงานศักย์ (Potential Energy) จะสะสมอยู่ในรูปของพลังงานความเครียด(Strain 
Energy) ในสปริงของอุปกรร์ขนถ่าย ในช่วงครึ่งวัฎจักรหลัง  แรงยืดหยุ่นที่สะสมอยู่จะเปลี่ยนไปเป็น
พลังงานจลย์ (Kinetic Energy) ของการเคลื่อนที่ตามทฤษฎีต้องการเพียงครึ่งวัฎจักรเท่านั้นในการใส่เข้าไป
ในระบบ เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง การไม่สามารถหลีกเลี่ยงความสูญเสียทั้งภายในและ
ภายนอก (การหน่วงสปริง, ความต้านทานของอากาศ) การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ล าเลียงจะค่อย ๆ  ลดลง
ภายในเวลาอันสั้น การป้อนพลังงานใหม่จากสายส่งอย่างต่อเนื่องจะรับหน้าที่เป็นปั๊ม  เพ่ือชดเชยความ
สูญเสียจากการเอาพลังงานไฟฟ้าออก และเปลี่ยนแปลงไปเป็นแรงดึงแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือท าให้รางเคลื่อนที่ 
ในการรักษาการท างานให้อยู่สภาวะคงที่สม่ าเสมอ ณ  ระดับที่ต้องการ เช่นรางที่เคลื่อนที่ด้วยระยะการ
เคลื่อนที่ไปกลับเป็นคลื่น (Amplitude) ที่ก าหนด เครื่องสั่นสะเทือนแบบแม่เหล็กไฟฟ้าอาจจะมีการ
ควบคุมอยู่ 2 ประเภท ซึ่งทั้ง 2 ประเภท มีจุดประสงค์เหมือนกัน กล่าวคือ ท าให้เป็นวิธีการง่าย ๆ ในการ
ลดแรงดึงดูดของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยพ้ืนฐานแล้วอาจจะได้รับจากการลดแรงเคลื่อนผ่านขั้วปลายสายไฟของ
ขดลวดกระตุ้นในเครื่องสั่นสะเทือนหรือโดยการลดความกว้างของการเต้นเป็นจังหวะ (Pulse Width) ของ
เส้นโค้งกระแสไฟฟ้า ยังคงมีการดัดแปลงการขับของแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ิมเติมอยู่ 2 วิธี หนึ่งคือการเปลี่ยน
บทบาทของตัวที่แขวนอย่างยืดหยุ่นของอุปกรณ์ให้สมบูรณ์ โดยออกแบบให้แกนคู่และขดลวด Armature 
เรียงตามกันดังในรูปที ่8.27 (A) อีกวิธีหนึ่งก็คือ ใช้การกระตุ้นระบบ DC-AC ร่วมกันดังในรูปที ่8.27 (B) 

การออกแบบให้เรียงตามกัน ท าให้การท างานของอุปกรณ์ไม่เป็นแบบ  Sinusoidal 
ลักษณะเด่นส่วนใหญ่ได้แก่ การจัดแนวสปริง ซึ่งต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์จะอยู่ในสภาวะไม่ถูกกระตุ้นใน
ต าแหน่งศูนย์ การเคลื่อนที่ของรางในแต่ละทิศทางจะถูกควบคุมด้วยลักษณะพิเศษเฉพาะของเครื่อง
สั่นสะเทือนแบบแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งสมมาตรกับเส้นอ้างอิง (Zero Line) การออกแบบแบบที่สอง (รูปที ่
8.29 (B)) เริ่มจากกระแสตรงที่เข้าสู่ขดลวดที่แยกต่างหากท าให้แม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการโน้มเอียง  (Bias) 
ระบบความโน้มเอียง (Biasing System) เครื่องสั่นสะเทือนจะใช้งานร่วมกับแม่เหล็กไฟฟ้า 3 ขั้ว ท างาน
ประสานกับแม่เหล็กถาวร “Alnico V” ที่มี 2 ขั้ว การจัดแนวเช่นนี้ แม่เหล็กถาวรจะขึ้นรูปเป็นขดลวด 
Armature และยึดติดกับรางของอุปกรณ์ด้วยสลักเกลียวในขณะที่แม่เหล็ กไฟฟ้าจะยึดติดกับมวล
ตอบสนอง (Reactive Mass) ความถี่ของการดึงเป็นเช่นเดียวกับการป้อนไฟกระแสสลับ  แต่ไม่ต้องมีตัว
ปรับกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง(Rectifier) 
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จากรูปที่ 8.29 (B) ส่วนที่เป็นขั้วของแม่เหล็กถาวรจะถูกท าให้ประสานกับช่องว่างของ
แม่เหล็กไฟฟ้า การเกิดขั้วแม่เหล็กของแม่เหล็กไฟฟ้าจะเกิดสลับกันไปที่เส้นความถ่ี การเกิดขั้วแม่เหล็กของ
แม่เหล็กไฟฟ้าจะเป็นตัวบอกให้รู้ว่ายังมีคลื่น Sine Wave บนด้านหนึ่งอยู่ ขั้วทั้งสองของแม่เหล็กถาวรจะ
ดึงดูดไปยังขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นขั้วต่างกัน ทั้งนี้ยังมีการผลักกันของขั้วที่เหมือนกันไปในทิศทางเดียวกัน 
เป็นผลให้เกิดแรง 4 แรงสะสมเพ่ือที่จะขับขดลวด Armature ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกับมีผลให้
แม่เหล็กไฟฟ้าวงจรปิดขึ้น เกิดผลทางแม่เหล็กต่อแม่เหล็กถาวร บนคลื่น  Sine Waveแต่ละด้าน เมื่อการ
เกิดขั้วแม่เหล็กของแม่เหล็กไฟฟ้าเปลี่ยนไป แรงทั้งหมดจะกลับทางและขดลวด Armatureของแม่เหล็ก
ถาวรก็จะถูกขับในทิศทางตรงกันข้าม 
 

 
รูปที ่8.27 การออกแบบพิเศษของเครื่องสั่นสะเทือนแบบแม่เหล็กไฟฟ้า 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

8.5.1.2 ชุดขับแบบกลไก-ไฟฟ้า (Electro-Mechanical Drives) 
การออกแบบของชุดขับแบบกลไก-ไฟฟ้า ส าหรับอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าส่วนใหญ่

จะประกอบด้วย เพลาลูกเบี้ยวที่มีแขนหมุน (Eccentric Shaft With Crank Arm) รูปที ่8.28 เป็นกลไกชุด
ขับที่ใช้กับอุปกรณ์ล าเลียงส่วนใหญ่ โดยปกติแล้วเพลาลูกเบี้ยวจะถูกขับโดยสายพานรูปตัววี (V-belts) 
จากมอเตอร์ไฟฟ้า มีหลาย ๆ วิธีในการลดการกระตุกในระบบขับ  ขณะที่มีการเริ่มเดินเครื่องและหยุด
เครื่อง สปริงยาง ได้แก่ ปลอกสาม สปริงอัดหรือสปริงอากาศ จะถูกใช้เชื่อมต่อระหว่างแขนกับราง  การ
สั่นสะเทือนอาจเลือกใช้ ตัวหน่วงการกระตุก (Shock-absorber) เพ่ือจุดประสงค์ดังกล่าวได้ ดังรูปที่ 8.28 
ชุดขับอาจจะติดตั้งอยู่ที่ปลายราง หรือที่ใดที่หนึ่งในช่วงกลางภายใต้ราง (ขับช่วงตรงกลาง) ดังรูปที่ 8.29 
ชุดขับจะถูกเลือกขนาดให้มีก าลังที่ต้องการมากพอเพ่ือที่จะเอาชนะความเสียดทานของกลไกการขับและ
ความเสียดทานการหน่วงของการเคลื่อนที่ของวัสดุ(ดูหัวข้อ  “ก าลังที่ต้องการ”)กลไกการขับแบบ
สั่นสะเทือนของอุปกรณ์ล าเลียงแบบความถี่ธรรมชาติจะยอมให้ราง  และสปริงรองรับแต่ละตัว สั่นอยู่ที่
ความถี่ธรรมชาติของมันเอง ท าให้เกิดการเก็บสะสมและการปล่อยพลังงานที่ช่วงปลายของระยะการ
เคลื่อนที่ของรางแต่ละช่วง สปริงรองรับจะกระจายแรงขับแบบสม่ าเสมอตลอดแนวความยาวของอุปกรณ์ 
ลดความเค้นขณะเดินเครื่องให้เหลือน้อยที่สุด และกระจายแรงโต้กลับไปยังฐานและโครงสร้างฐานรองรับ 
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รูปที ่8.28 ชุดขับแบบเพลาลูกเบี้ยวที่มีแขนหมุน 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

 
รูปที ่8.29 ต าแหน่งติดตั้งชุดขับต าแหน่งต่าง ๆ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 
8.5.2 น้ าหนักหมุนเยื้องศูนย์ (Rotating Eccentric Weights) 
ตัวอย่างประเภทของตัวกระตุ้นให้สั่นสะเทือนที่เป็นที่นิยมมากแบบอ่ืน ๆ ได้แก่ การหมุนสวนทาง

ไร้สมดุลย์ของน้ าหนัก (Counter-rotating out-of-balance Weights) ดังรูปที ่8.30 
ในแผนผังลายเส้น (Schematic Diagram)เส้นที่ต่อเข้ากับจุดศูนย์กลางของการไร้สมดุลย์จะผ่าน

จุดศูนย์ถ่วงของระบบ ส าหรับการพิจารณาน าไปใช้งาน การจัดแนวประเภทนี้ในบางครั้งจะยากต่อการท า
ให้ส าเร็จดังนั้นจึงน าไปสู่การไร้สมดุลย์ที่ปลายด้านขาเข้าของรางจ านวนมาก แม้ว่าประสิทธิภาพของชุดขับ
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ชนิดนี้อาจจะถูกต่อต้านได้ สมมติว่าการหมุนของน้ าหนักไร้สมดุลย์ 2 ตัว แต่ละตัวมีมวล 1/2 mo อยู่ใน
จังหวะที่สอดคล้องซึ่งกันและกัน และทั้ง 2 เท่ากันอย่างแท้จริง เส้นที่ต่อจุดศูนย์กลางการหมุนของมวลทั้ง 
2 จะตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของแผ่นสปริงรองรับ แน่นอนว่าส่วนประกอบของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางที่
เพ่ิมขึ้นโดยมวลในทิศทางที่ขนานกับแผ่นสปริงจะหักล้างกันเอง เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า ณ เวลาใด ๆ แรง
จะมีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางจะตรงข้ามกัน อย่างไรก็ตามส่วนประกอบที่ตั้งฉากกับแผ่นสปริงจะท างาน
ร่วมกัน และด้วยเหตุนี้จึงสามารถเสริมกันได้ เนื่องจากการหมุนของมวลทั้ง 2 ส่วนประกอบเหล่านี้จะ
เปลี่ยนแปลงแบบ Sinusoidal ไปตามเวลา 
 

 
รูปที ่8.30 การกระตุ้นโดยน้ าหนักหมุนสวนทางกันไร้สมดุลย์ 2 ตัว ท าให้เกิดแรงเชิงเส้น 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

โดยพ้ืนฐานแล้วจะมีการจัดวางน้ าหนักไร้สมดุลย์เยื้องศูนย์เหล่านี้เป็น 2 แบบหลัก ๆ แบบที่หนึ่ง 
เพลาจะมีน้ าหนักเยื้องศูนย์อยู่ที่ปลายทั้ง 2 ข้างและถูกขับโดยมอเตอร์ผ่านทางสายพานโซ่หรือเกียร์ เพลา
ทั้ง 2 จะต่อเข้าด้วยกันด้วยเกียร์ที่มีจ านวนฟันเฟืองเท่ากัน ดังนั้นมันจะแล่นไปอย่างสอดคล้องกัน และ
แบบที่สอง มักจะเรียกว่า “Vibration-motor” ซึ่งมันจะรับภาระเป็นน้ าหนักไร้สมดุลย์เอง การออกแบบนี้
จะมีขนาดกระทัดรัดกว่าแบบแรกที่มีเพลา น้ าหนักถ่วงแต่ละลูกจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจะใส่สลัก
เข้ากับเพลามอเตอร์ ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งอาจจะหมุนไปยังต าแหน่งใด ๆ โดยเกี่ยวข้องกับส่วนแรก การจัด
แนวแบบนี้ท าให้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางเปลี่ยนแปลงจากศูนย์ไปยังค่าสูงสุด  เมื่อทั้งสองส่วนมาอยู่ใน 
Phase เดียวกัน 

นอกจากนี้การกระเพ่ือมของกระแสอาจท าให้มอเตอร์ไหม้ก่อนถึงเวลาอันควร ถ้ามีการสตาร์ทบ่อย 
ๆ ข้อบกพร่องที่กล่าวมาแล้วจะถูกขจัดไปได้ โดยใช้สปริงรองรับน้ าหนักเยื้องศูนย์อัตโนมัติ (Automatic 
Spring Loaded Eccentric Weight) ดังแสดงไว้ในรูปที ่8.31 เมื่อมอเตอร์หยุดนิ่ง น้ าหนักไร้สมดุลย์จะถูก
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สปริงกดไปทางเส้นศูนย์กลางของเพลามอเตอร์ ในระหว่างช่วงเวลาชั่วขณะเปิดสวิทช์ ความเร็วมอเตอร์จะ
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากแขนและความไม่สมดุลย์ของมันเองนั้นน้อย ผลที่สุด ความต้านทานแรงบิด
ของมอเตอร์จะต่ า ในขณะที่มอเตอร์มีความเร็วเพ่ิมขึ้น แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางของความไม่สมดุลย์ในครั้ง
แรกจะเพ่ิมขึ้นเป็นสัดส่วนกับความเร็วหมุนของมอเตอร์ยกก าลังสอง; สปริงจะยังคงไม่สมดุลย์และจะค่อย 
ๆ อัดต้านกับภาระที่มีอยู่ก่อน (Preload) จนถึงจุดสุดท้ายเมื่อแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสมดุลย์กับภาระที่
สปริงรับอยู่ก่อน (Preload) และกดสปริงด้วย ช่วยให้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางมีขนาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และกระบวนการอัดตัวของสปริงนี้จะด าเนินต่อไปด้วยอัตราที่เพ่ิมข้ึน การเคลื่อนที่ของก้อนน้ าหนักสามารถ
ที่จะปรับไว้ล่วงหน้าได้โดยวิธีการจัดต าแหน่งของการหยุด อุปสรรคในการออกแบบนี้คือ ราคาจะแพงกว่า
และความแข็งแรงทนทานจะลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์ของเครื่องสั่นสะเทือนที่มีโครงสร้างตายตัว 

 
รูปที่ 8.31 การออกแบบน้ าหนักเยื้องศูนย์อัตโนมัติ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

8.5.3 ระบบรองรับด้วยสปริง (Spring-Support Systems) 
ไม่ว่าอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าจะใช้ระบบขับประเภทใดก็ตาม มวลสั่นสะเทือนจะวางอยู่บน

ส่วนประกอบที่ยืดหยุ่นได้ ในขณะเดียวกันการรองรับที่ยืดหยุ่นได้นี้จะถูกใช้เป็นระบบสับเปลี่ยนพลังงาน 
เมื่อพลังงานศักย์ถูกสะสมอยู่ในรูปของความเครียดของวัสดุที่ใช้ท าสปริง การเริ่มน้ าการรองรับแบบยืดหยุ่น
เข้าใช้งาน เปิดโอกาสให้การใช้ข้อดีของปรากฏการณ์ Resonance ท าประโยชน์ได้เต็มที่ด้วยสปริงที่มี
ขนาดเหมาะสมสัมพันธ์กับมวลรองรับของระบบ ระบบรองรับด้วยสปริงมี 4 ประเภท คือ 

1.สปริงแผ่น (Leaf Springs) 
2.สปริงขด (Coil Springs) 
3.สปริงยาง (Rubber Springs) 
4.สปริงลม (Pneumatic Springs) 

 
8.5.3.1 สปริงแผ่น (Leaf Springs) 
สปริงแผ่นอาจท าจากเหล็กกล้าหรือแผ่นพลาสติกเสริมไฟเบอร์ การค านวณสปริงส าหรับ

การใช้งานกับอุปกรณ์ล าเลียง โดยทั่วไปจะยึดหลักการสมมติว่า  ปลายทั้งสองจะถูกจับยึด และส่วนที่
ท างานอยู่ระหว่างการจับยึดจะรับภาระในการดัดโค้งเท่านั้น ความไม่ยืดหยุ่นของรางและฐานจะถูกน าไป
เปรียบเทียบกับความแข็งแรงในขณะดัดโค้งของสปริงแผ่น  และปลายที่ถูกจับยึดของสปริงแผ่นที่ยังคง
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เหลืออยู่เปรียบเทียบกับกระบวนการของการสั่นสะเทือน น้ าหนักของรางและภาระของมันยังมีอิทธิพลต่อ
ภาระในแนวแกน (Axial Load) ของสปริง ในที่สุด การค านวณที่ถูกต้องแม่นย าที่สุดของสปริงแผ่นส าหรับ
อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าต้องมีการพิจารณารวมความเค้นในแนวแกนและแนวขวางของส่วนประกอบ
เหล่านี้เข้าไปด้วย ภาระที่ถูกบีบบังคับของรางซึ่งจับยึดอยู่เหนือสปริงแผ่น ท าให้เกิดเส้นโค้งยืดหยุ่นเสียรูป
ของสปริงแผ่นดังในรูปที ่8.32 

 

 
รูปที ่8.32 การเบี่ยงเบนของสปริงแผ่นที่ถูกจับยึดปลายทั้งสองไว้ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

การเบี่ยงเบนทั้งหมด (Deflection) ของปลายทั้ง 2 จากต าแหน่งเป็นกลาง (Neutral 
Position) สามารถหาได้ดังนี้ 

 

x = 
12EI

PL3

         (8.49) 

 
เมื่อ  E = โมดูลัสยืดหยุ่น 

I = Planer Moment of Inertia 
สอดคล้องกับความเหนียวของสปริงที่ถูกบังคับ คือ 

 
k = 

3L

12EI          (8.50) 

 
การเบี่ยงเบน (Deflection) จะเพ่ิมขึ้น  ด้วยแฟคเตอร์ซึ่ งพิจารณาถึง การโค้งงอ 

(Buckling) ของสปริงภายใต้การกระท าของแรงในแนวแกนที่มาจากการรองรับน้ าหนัก (ราง , ภาระ, และ
อุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด) ซึ่งน าไปสู่สูตรที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยปกติ สปริงแผ่นจะท ามาจากเหล็กกล้าที่ผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนที่มีคุณลักษณะเฉพาะเฉลี่ยดังนี้  

1. Tensile Strength - 180,000 lb/in2  
2. Young’s Modulus E - 3 x 107 lb/in2  
3. ขีดจ ากัดความล้า (Fatigue Limit) - 40 x 103 lb/in2 
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8.5.3.2 สปริงขด (Coil Springs) 
สปริงขึ้นรูปประเภทนี้เป็นกลุ่มของการรองรับอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าแบบยืดหยุ่น

ได้ที่มีความส าคัญเป็นอันดับสอง ซึ่งจะใช้สปริงทั้งแบบกดและแบบดึง อาจเป็นแบบเดี่ยวหรือใช้ผสมกัน 
(อนุกรม, ขนาน หรือผสมกัน) คุณลักษณะพิเศษเฉพาะและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงที่ท าให้เกิดการเบี่ยงเบน
ของสปริงเหล่านี้ (The Force-defloection Function of this Springs) อาจจะถูกแก้ไขได้ง่าย โดยการ
ให้รับภาระล่วงหน้า (Pre-load) หรือการน าขดสปริงที่เปลี่ยนระยะพิตได้มาใช้งาน สมการที่ใช้โดยทั่วไป
ส าหรับการออกแบบสปริงขดที่มีระยะพิตของขดลวดทรงกระบอกคงท่ี คือ 

 

t = 
3d

8PD


         (8.51) 

 
เมื่อ  t = ความเค้นเฉือน (lb/in2) 

 
เมื่อติดตั้งสปริงแบบขนานกัน ความแข็งแรง (Stiffness) รวมของอุปกรณ์จะเท่ากับ

ผลรวมของความแข็งแรงของสปริงแต่ละตัวในอุปกรณ์ 
 

x = 
4

3

Gd

n8PD          (8.52) 

 และ 

k =
 x

P  = 
n8D

Gd
3

4

         (8.53) 

 
เมื่อ  x = ความเบี่ยงเบน (in.) 

k = อัตราสปริง (lb/in.) 
P = ภาระ (ปอนด์) 
D = เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของขดลวด (นิ้ว) 
d = เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นสปริง (นิ้ว) 
G = โมดูลัสเฉือน (lbs/in2) 
n = จ านวนขดของสปริง 

 
8.5.3.3 สปริงยาง (Rubber Spring) 
เหตุผลหลักส าหรับการเริ่มน ายาง และยางที่ มี โลหะประกบ  (Rubber-Metallic 

Sandwiches)มาใช้เป็นส่วนประกอบในการรองรับแบบยืดหยุ่นได้ ส าหรับอุปกรณ์ล าเลียงและอุปกรณ์
สั่นสะเทือนอ่ืน ๆ ก็คือ การที่มีการหน่วงได้มาก, ความแข็งแรงไม่เป็นเชิงเส้นตรงและการเดินเครื่อง
ค่อนข้างจะเงียบข้อดีเหล่านี้จะถูกน ามาพิจารณา อย่างไรก็ตามต้องเทียบกับการไวต่ออุณหภูมิและ
ความรู้สึกไว้ต่อการเสื่อมอย่างรวดเร็วเมื่ออยู่กับน้ ามันหรือไอน้ ามัน คุณสมบัติการเป็นสปริงของยางจะ
ได้รับผลกระทบมากจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ แต่ทว่าเหล็กกล้าอาจจะถูกพิจารณาถึงการปลอดจาก
การเอาใจใส่เรื่องดังกล่าว เมื่ออุณหภูมิรอบ ๆ อยู่ในระดับปกตินี่เป็นเกณฑ์ที่จะต้องน ามาตัดสินใจอีกอย่าง
หนึ่ง โดยไม่รวมยางที่มีโลหะประกบเข้าไปในการออกแบบ การเปลี่ยนแปลงอย่างมากของคุณสมบัติในด้าน
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กายภาพและด้านเครื่องกลของตัวอย่างยางแต่ละแบบท าให้จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการทดสอบเพ่ือให้การ
ก าหนดพฤติกรรมการยืดหยุ่นของส่วนประกอบได้อย่างถูกต้อง การสอดคล้องกันของชิ้นส่วนหลักส าหรับ
อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าที่ก าหนดให้แสดงให้เห็นว่า  ผลลัพธ์ที่คาดหมายไว้จะต้องแม่นย าอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากยางจ านวนมากที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน  ผู้ผลิตจะให้ข้อมูลมาพร้อมกับค่า
สัมประสิทธิ์ที่ได้จากการสังเกตส าหรับการค านวณที่เชื่อถือได้ 

สปริงยางแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ใช้งานกับการอัดและการเฉือน นอกจากนี้
ยังมีรูปแบบเฉพาะที่ใช้ 2 รูปแบบ แบบที่หนึ่ง ยางจะถูกยึดด้วยกลไกอยู่ระหว่างผิวงาน ดังนั้นจะเกิดความ
เสียดทานขึ้นบางส่วนในขณะที่ยางถูกอัดอยู่ ควรระลึกไว้เสมอว่า ยางอาจจะถูกพิจารณาว่าเป็นวัสดุอัดตัว
ไม่ได้ ดังนั้น เมื่อแผ่นยางถูกอัดอยู่ระหว่างผิวหน้า 2 ชิ้น มันจะแผ่กว้างออกใน 2 ทิศทาง ถ้าการขยายตัวนี้
ถูกขัดขวาง ความแข็งแรงของยางจะเพ่ิมข้ึนอย่างมาก เพราะฉะนั้น เมื่อแผ่นยางถูกอัด ยางมักจะขยายออก
ทางด้านข้าง และการเคลื่อนที่ของปลายผิวที่ถูกอัด จะเกิดความเสียดทาน และความร้อนกระจายตัว  ใน
การเดินเครื่องด้วยความถี่ที่สูงขึ้นนั่นคือ การอัดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การกระจายตัวของความร้อน
เนื่องจากความเสียดทานนี้ จะเพ่ิมปัญหาของการหน่วงภายในขึ้น ถ้าไม่มีข้อมูลของผู้ผลิตให้มาจะต้องมีการ
ทดลองเพ่ือที่จะก าหนดประเภทและขนาดของแผ่นยางที่เหมาะสมส าหรับงานเฉพาะอย่าง ความแข็งของ
ยางมีความส าคัญต่อการก าหนดอัตราของสปริง เช่น ค่าโมดูลัสเฉือนของยางจะเปลี่ยนแปลงไปตามความ
แข็งของยาง ดังแสดงในรูปที่ 8.33 ส าหรับสารประกอบของยางที่ก าหนด 
 

 
รูปที ่8.33 การอาศัยโมดูลัสเฉือนต่อความแข็งของยาง 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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รูปที ่8.34 การเสียรูปขณะถูกเฉือนของยางที่ประกบด้วยโลหะ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, ออนไลน์) 
 

โมดูลัสเฉือนเป็นตัวแปรที่ส าคัญส าหรับการวิเคราะห์ความเครียดของสปริงยาง ไม่เฉพาะ
ความแข็ง แต่ยังมีการออกแบบรูปทรงของสปริงยางด้วย ความสัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานระหว่างโมดูลัสเฉือน (G) 
กับโมดูลัสยืดหยุ่นส าหรับยางที่ไม่ถูกบีบ คือ E = 3G อย่างไรก็ตามเมื่อยางถูกบีบโดยการผนึกเข้ากับแผ่น
เหล็กกล้า เมื่อนั้นค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่เหมาะสมคือ En = Kmod G เมื่อ Kmod คือ แฟคเตอร์การเปลี่ยนแปลง
โมดูลัสที่ขึ้นอยู่กับรูปทรงของสปริงยางและอาจมีค่าอยู่ในช่วง 3 ถึง 30 โครงร่าง โดยทั่วไปส่วนใหญ่ของ
สปริงยางจะเป็นโครงสร้างแบบประกบดังในรูปที ่8.34 เมื่อยางถูกผนึกอยู่ระหว่างแผ่นโลหะ 

สปริงยางประเภทประกบเหล่านี้ ตามปกติจะใช้กับการเฉือนโดยเฉพาะระยะเคลื่อนที่ของ
การเฉือนสัมพัทธ์d ของสปริงจะถูกก าหนดเป็นอัตราส่วนของระยะเคลื่อนที่ (x) ต่อความหนาของแผ่น
ประกบ (h) ความเหนียวของสปริงขณะเคลื่อนที่อาจจะแสดงได้ดังนี้ 

 
k = 

h

GA d         (8.54) 

 
เมื่อ  G = โมดูลัสเฉือนขณะอยู่กับที่ของยาง 

A = พ้ืนที่หน้าตัดของยางในแนวเดียวกับแรงเฉือน 
h = ความหนาของแผ่นประกบ 
d = แฟคเตอร์แก้ไขความเหนียวขณะเคลื่อนที่หรืออัตราส่วนของ โมดูลัสเฉือนขณะ 

       เคลื่อนที่กับขณะอยู่กับที่ 
 

ในช่วงของความถี่ปกติพบในอุปกรณ์สั่นสะเทือน ความแข็งแรงสปริงขณะเคลื่อนที่ (k) 
(The Dynamic Spring Stiffness) เกือบจะไม่ขึ้นอยู่กับความถี่เลย แต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับ
(Grade) ของยาง สปริงที่แข็งกว่า จะมีความเหนียวและเคลื่อนที่สูงกว่า ค าแนะน าแฟคเตอร์แก้ไข (The 
Correction Factor) (d) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.1 ถึง 1.4 ส าหรับความแข็ง durometer ในช่วงปกติ 35 ถึง 
90 สปริงยางมีใช้อยู่หลายประเภทและหลายรูปทรง ดังในรูปที่ 8.35 รูปทรงแต่ละแบบจะมีความแข็งแรง
สปริงแตกต่างกันไป 
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รูปที ่8.35 โครงร่างของสปริงยางแบบต่าง ๆ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

8.5.3.4 สปริงลม (Pneumatic Suspension Elements) 
ข้อดีหลัก ๆ ของการเชื่อมต่อด้วยลมในอุปกรณ์สั่นสะเทือนก็คือการง่ายต่อการดัดแปลง

ความเหนียวของมันด้วยการควบคุมความดันภายในภาชนะใส่ลม การออกแบบสามารถที่จะแยกชุดลมออก
ได้เป็น 2 ประเภท 

1.ประเภทที่มีแผ่นบุผิวยืดหยุ่นทั้งหมด (รูปที่ 8.36 (A)) 
2.ประเภทที่มีส่วนกลางตายตัวประกอบเข้ากับแผ่นบุผิว (รูปที ่8.36 (B)) 

 

 
รูปที ่8.36 สปริงลม 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

ประเภทแรกจะประกอบไปด้วยห้อง (เหล็กกล้า , Bronze หรือเหล็กหล่อ) ที่มีแผ่น 
Diaphragm เป็นตัวยืดหยุ่น (รูปที่ 8.36 (A)) แบริ่งที่แนบชิดอยู่กับรางสั่นสะเทือนหรือส่วนอ่ืน ๆ ของ
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เครื่องสั่นสะเทือน ที่ความดันสูงสุดของอุปกรณ์สั่นสะเทือน แผ่น Diaphragm จะเบี่ยงเบนไปได้ระยะ x 
จากจุดที่เป็นรูปร่างกลมอิสระของมันพื้นที่ผิวสัมผัสจะเป็นส่วนโค้งของรัศมี r (บนสมมติฐานที่ว่า ปลายของ
รางหรือส่วนอ่ืน ๆ ของเครื่องสั่นสะเทือนนั้นเป็นแผ่นเรียบ ความดันภายในห้องระบุให้เป็น P แรงที่กระท า
บนแผ่น Diaphragm หาได้ดังนี้ 

 
P = 2

r  = xxR )2(          (8.55) 
 

เมื่อ  R = รัศมีของส่วนโค้ง  
x = ความเบี่ยงเบน เนื่องจากการกระท าของแรง P 
 
ความแข็งแรงของแผ่น Diaphragm อาจจะถูกก าหนดโดย ความแตกต่างของแรง P ใน

ส่วนของความเบี่ยงเบน x 
 

kd = )(2 xR           (8.56) 
   

เนื่องจากค่าออกแบบใช้งาน R มีค่าสูงกว่า x มาก เราสามารถประมาณค่าความเหนียว
โดย 

kd = R2           (8.57) 
 

เนื่องจากชุดรับแรงปะทะแบบสปริงลมประกอบด้วย กระบอกสูบ และส่วนตัดของรูปทรง
กลม ดังนั้น รัศมีในสูตรข้างต้นจะถูกค านวณโดยมีความสัมพันธ์กับรัศมีของกระบอกสูบ  r1 และความสูง
ของส่วนตัดของรูปทรงกลม w1 

 

R = 
1

2
1

2
1

2w

wr           (8.58) 

และ 

    kd = 
 1

2
1

2
1

w

wr          (8.59) 

 
ความเหนียวออกแบบของสปริงแบบใช้ลมที่กล่าวมาแล้ว จะถูกก าหนดโดยรัศมีกระบอก

สูบ ความสูงของส่วนนูนของแผ่น Diaphragm และความดันภายในเท่านั้น จะเห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มที่ให้มา
ของความเหนียวประเภทนี้จะเป็นฟังก์ชั่นของความดันรับแรงปะทะ  (Buffer Pressure) ซึ่งอาจจะถูก
ควบคุมอยู่ภายในขอบเขตความเหนียวช่วงหนึ่ง ในการใช้งานจริงแฟคเตอร์ที่จ ากัดความดัน คือความ
ทนทานต่อการแตกออกของแผ่น Diaphragm การใช้แผ่นโลหะตรงกลางแบบตายตัว จะช่วยลดความ
สูญเสียความเสียดทานที่เกิดขึ้นจากแผ่นบุผิวแบบยืดหยุ่นโดยทั้งหมด การวิเคราะห์อย่างแม่นย าของสปริง
ลมจะน าไปสู่สมการทางคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยากของค่าที่ยังไม่ได้ตัดสินใจส าหรับปัญหาในการออกแบบใช้งาน
จริง ยังพอที่จะหาสิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้าง และผลของการทดลองไม่ได้ครอบคลุมตัวแปรทุกตัวซึ่ง
แสดงคุณลักษณะของประ-สิทธิภาพของกลุ่มเหล่านี้ ในการออกแบบใช้งานจริงความเหนียวของชุดรับแรง
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ปะทะแบบชุดเดี่ยวจะถูกก าหนดโดยสภาพการท างานของชุดสั่นสะเทือน  ท านองเดียวกัน ค่าความดัน P 
และการเสียรูปเนื่องจากการเคลื่อนที่ของส่วนที่สั่นของเครื่อง x จะถูกก าหนดด้วยหน้าที่ของตัวมันเอง 

 
8.5.4 การตอบสนองของฐานราก (Foundation Reactions) 
อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าทั้งหมด (โดยไม่สนใจรายละเอียดการออกแบบของแต่ละชนิด) จะ

รับภาระตามกฎทางกายภาพพ้ืนฐานเหมือนกัน และจะส่งทั้งภาระที่อยู่กับที่ (Static) และภาระที่เคลื่อนที่ 
(Dynamic) หรือแรงตอบสนองไปยังฐานรากหรือโครงรอบรับที่เครื่องตั้งอยู่ ต้องมีการพิจารณาค่าทั้งสอง
ให้เหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า 

 
8.5.4.1 อุปกรณ์ล าเลียงแบบไร้สมดุลย์ (Unbalanced Conveyors) 
ภาระที่อยู่กับที่ คือ น้ าหนักทั้งหมดของเครื่อง รวมทั้งฐานและส่วนประกอบของเครื่อง

ทั้งหมดบวกกับน้ าหนักของวัสดุสูงสุดที่คาดว่าจะล าเลียงได้  ภาระนี้จะเป็นแรงที่กระท าลงด้านล่าง
เช่นเดียวกับเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ ภาระขณะเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า จะต้องมีการพิจารณา
ก าหนดกันอย่างรอบคอบ เช่น ผลของมวลซึ่งถูกท าให้เกิดการเร่งและช้าลงที่ความถี่ที่ก าหนด  ดังนั้นฐาน
รากหรือฐานรองรับ จะอยู่ในสภาวะที่รับภาระในทิศทางตรงกันข้าม การตอบสนองขณะเคลื่อนที่จะเป็นผล
มาจากแรงที่เกิดจากการเบี่ยงเบนของสปริงแต่ละตัวในระบบตอบสนองปกติแล้ว แรงนี้จะค่อย ๆ ปรากฏ
ชัดขึ้นมาตามเส้นการเคลื่อนไหว (Line-of-Action) ของอุปกรณ์ล าเลียงและด้วยเหตุนี้ สามารถแยกแรง
ปฏิกิริยาออกเป็นแรงในแนวดิ่งและแรงในแนวราบได้ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า ซึ่งมีการ
เคลื่อนที่ถอยหลังกลับและไปข้างหน้าตลอดเส้นการเคลื่อนไหวที่ก าหนด ผลของแรงที่แยกเป็นเส้นสมมติ
แนวขึ้น-ลง ในแนวดิ่ง และไป-กลับในแนวราบ 

ปฏิกิริยาแรงกระท าลงข้างล่าง พยายามที่จะกดเครื่องลงกับฐานราก ในทางตรงกันข้าม
แรงกระท าขึ้นพยายามที่จะยกเครื่องให้ห่างออกจากฐานรากหรือแยกออกจากโครงรองรับอุปกรณ์ขนถ่าย
จึงต้องมีการเชื่อมเข้ากับโครงเหล็กกล้าหรือฐานรองรับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ ยึดให้อยู่กับที่โดยระบบสลัก
เกลียวหลักที่เหมาะสม เส้นสมมติของแรงในแนวราบจะถูกประยุกต์ให้เป็นกิริยา ซึ่งใช้เป็นปฏิกิริยาการ
เฉือนที่กระท าต่อสลักเกลียวหลักหรือการเชื่อมยึดเครื่องให้อยู่กับที่ ปกติแล้วแรงในแนวราบจะมีขนาด
มากกว่าแรงในแนวดิ่งและจะต้องมีการพิจารณาเต็มที่เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าแบบตายตัว  
ลักษณะที่น่าสนใจของแรงตอบสนองขณะเคลื่อนที่ ก็คือ ข้อเท็จจริงดังนี้เนื่องจากสปริงระบบตอบสนองจะ
กระจายอย่างสม่ าเสมอตลอดความยาวของเครื่อง แรงตอบสนองขณะเคลื่อนที่รวมทั้งหมดบนอุปกรณ์
ล าเลียงแบบความถี่ธรรมชาติจะถือว่ากระจายอย่างสม่ าเสมอ ในทางกลับกัน อุปกรณ์ล าเลียงแบบแรง
ตอบสนองช้า (Brute force conveyor) อาจจะมีแรงรวมเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ขับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะ
สตาร์ทและขณะหยุด ฐานรากและฐานรองรับของอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าต้องมีการออกแบบให้ทน
ต่อภาระตอบสนองขณะอยู่กับที่และขณะเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ล าเลียงโดยไม่ขัดขวางการเกิดการสั่นและ
เบี่ยงเบน การยอมให้เกิดการเบี่ยงเบนขึ้นในฐานรองรับท าให้การพิจารณาแรงสั่นสะเทือนมีน้อยกว่า
โครงสร้างซึ่งมีผลเฉพาะกับสภาพการรับภาระขณะอยู่กับที่ นอกจากนี้จะจ ากัดการเบี่ยงเบนโครงสร้างของ
ฐานรองรับจะต้องแน่นเพียงพอต่อเมื่อความถี่ธรรมชาติมากเกินไปขณะเครื่องท างานเพ่ือป้องกัน
แรงสั่นสะเทือนจ านวนน้อย ๆ เพ่ิมขนาดขึ้น และการเกิดการกระตุ้นขึ้นที่บริเวณอ่ืนในโครงสร้าง แนวทาง
ด้านวิศวกรรมจะขอได้จากผู้ผลิตอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าหรือจากแหล่งอ่ืน 
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8.5.4.2 อุปกรณ์ล าเลียงแบบสมดุลย์ (Balanced Conveyors) 
เมื่อมีความจ าเป็นที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่านับจากเหนือศีรษะ  หรือใน

บริเวณโครงสร้างฐานรองรับที่มีปัญหาหรือสภาพที่เป็นพ้ืนดิน จะน าการออกแบบอุปกรณ์ล าเลียงแบบ
สมดุลย์ชนิดต่าง ๆ มาใช้งานเหล่านี้ เช่นเดียวกับที่อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าที่ทันสมัย  บางครั้งจะมี
ลักษณะใกล้เคียงขนาด และมวลที่ไม่สามารถพิจารณาติดตั้งได้โดยปราศจากความสมดุลย์บางประเภท 
เพ่ือที่จะรักษาฐานรากและฐานรองรับทางด้านความประหยัดอย่างเหมาะสมไว้  อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรง
เขย่าแบบสมดุลย์ ถูกออกแบบมาเพ่ือลดแรงตอบสนองไม่สม-ดุลย์ที่ส่งผ่านไปยังฐานรากหรือโครงสร้าง
ฐานรองรับ มุมของการสมดุลย์จะก าหนดผลลัพธ์ของแรงที่ส่งผ่านไปยังโครงสร้างฐานรองรับหรือฐานราก 
ผู้ออกแบบต้องพิจารณามุมของการสมดุลย์เป็นอันดับแรก เช่นเดียวกับน้ าหนักขณะอยู่กับที่ของเครื่อง เมื่อ
มีการก าหนดโครงสร้างฐานรองรับปกติแล้วเมื่อด าเนินการตามค าแนะน าของผู้ผลิต  ปัญหาเกี่ยวกับการ
ขัดขวางการส่งเสริมให้ส่งถ่ายความสั่นสะเทือนก็จะหมดไปอย่างสิ้นเชิง 

อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าเป็นแบบหนึ่งที่ซึ่งมวลที่ 2 จะสั่นที่มุม 180 องศาห่างจาก
การสั่นของราง ดังนั้นแรงเฉื่อยที่ปลายระยะการเคลื่อนที่แต่ละด้านของรางจะลดลงระบบการสมดุลย์ที่มี
ราคาไม่แพงเป็นอีกข้อหนึ่งซึ่งมีการเพ่ิมมวลของน้ าหนักถ่วงให้กับฐานของอุปกรณ์ล าเลียงและทุกส่วนของ
เครื่องจะติดตั้งอยู่บนฐานที่แยกออกต่างหาก ซึ่งจะรับภาระการเคลื่อนที่ส่วนที่เหลือไว้ วิธีการสมดุลย์นี้
สามารถที่จะออกแบบให้ลดแรงในการส่งถ่ายลงได้ประมาณ 90-95 เปอร์เซ็นต์ ยังมีระบบการสมดุลย์แบบ
อ่ืนอีกที่สามารถจะรับแรงตอบสนองได้ 98 เปอร์เซนต์หรือมากกว่า การออกแบบเหล่านี้ ปกติจะเกี่ยวข้อง
กับการติดตั้งมวลสมดุลย์ล าดับสองไว้บนระบบสปริงตอบสนองคล้าย ๆ กับที่ใช้กับรางล าเลียง โดยอาจจะ
จัดให้ชุดขับเยื้องศูนย์เดี่ยวให้ขับมวลทั้งสองเคลื่อนที่คนละช่วงกันได้อย่างเด็ดขาด มีการออกแบบการ
สมดุลย์จากผู้ผลิตต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ซึ่งท าให้สามารถก าจัดแรงตอบสนองได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ 
การออกแบบวิธีหนึ่งจะใช้ตัวท าให้สมดุลย์ที่ลอยตัวอิสระ (Free-floating Balancer) ซึ่งช่วยในการ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงระยะการเคลื่อนที่ของรางหรือการเคลื่อนที่ของฐาน  เพ่ือที่จะชดเชยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการรับภาระ การออกแบบแบบนี้จะต้องติดตั้งบนฐานแยก แบบยืดหยุ่นได้เพ่ือการ
ตอบสนองที่เหมาะสมแน่นอน 

 
8.5.3.3 การติดตั้งยางแบบแยกส่วน (Rubber Isolation Mountings) 
การติดตั้งยางแบบแยกส่วน ก็เพ่ือป้องกันการส่งถ่ายความสั่นสะเทือนจากแหล่งก าเนิดไป

ยังฐานรากหรืออาคาร ขึ้นอยู่กับอัตราส่วน /  หรืออัตราส่วนของ “ความถ่ีของภาระสั่นสะเทือน” กับ 
“ความถี่ธรรมชาติของฐานยาง” รูปที่  8.37 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน  /  และ
ความสามารถในการส่งถ่าย (Transmissibility) ในระบบที่ไม่มีการหน่วง ในการใช้ “ความสามารถในการ
ส่งถ่าย” นี้อาจจะระบุเป็นอัตราส่วนของ “ความสั่นสะเทือนที่ส่งถ่ายไปยังฐานรากโดยฐานที่แยกต่างหาก” 
กับ “ความสั่นสะเทือนซึ่งควรจะส่งถ่ายได้ถ้าไม่ได้ใช้ฐานแยก” 

เส้นโค้งความสามารถในการส่งถ่ายจะแสดงให้เห็นว่าถ้าอัตราส่วนความถี่ต่ ากว่า 1.4 แล้ว 
จะไม่เป็นผลดี ฐานแยกจะมีผลจริง ๆ ที่อัตราส่วน 3 และมากกว่า เนื่องจากความถี่ของภาระสั่นสะเทือน 
( ) จะถูกก าหนดโดยอุปกรณ์สั่นสะเทือนซึ่งต้องถูกแยกออก ความถี่ธรรมชาติของฐานยางแยกส่วนจะ
กลายเป็นเพียงตัวแปรส าหรับการเลือก ความถี่ธรรมชาติของฐานติดตั้งจะถูกก าหนดโดยการเคลื่อนที่ที่
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เกิดขึ้นในฐานติดตั้ง โดยแรงรบกวน ซึ่งท าให้เกิดความสั่นสะเทือน ปริมาณการรับภาระความสั่นสะเทือน
จะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ฐานติดตั้งที่มีผลมาจากแรงกระตุ้นอิสระของการเคลื่อนที่ครั้งแรก อันเนื่องมาจาก
ภาระขณะอยู่กับที่ ความจริงอีกประการหนึ่งก็คือการหน่วงมีบทบาทมากในการรับภาระความสั่นสะเทือน
โดยมีชุดยางเป็นตัวท าหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมันสามารถรับภาระของพลังงาน (Hysteresis) ได้สูงใน
ขณะที่เกิดการเบี่ยงเบนและคลายตัว ค่าดังกล่าวนี้จะยากต่อการค านวณ แต่เราต้องรู้ว่ามันเป็นแฟคเตอร์
ส าคัญตัวหนึ่งที่จะต้องน ามาพิจารณาด้วย 

ในท านองเดียวกัน ความถี่ธรรมชาติของตัวกลางที่ยืดหยุ่นได้  ส่วนมากจะเป็นสัดส่วน
ผกผันกับรากที่สองของการเบี่ยงเบน (x) ซึ่งเป็นผลมาจากภาระภายนอก ( x/13.30  ) แนะน าให้ใช้
ฐานสั่นสะเทือนแบบแยกส่วนของ 30 durometer การเคลื่อนที่ยิ่งมากในขณะที่การเปลี่ยนแปลงภาระ
น้อยและอัตราส่วนของเกณฑ์ความถี่กับความถี่ธรรมชาติยิ่งมาก  การส่งถ่ายของ การขัดขวางการ
สั่นสะเทือนจะยิ่งน้อย ดังนั้น ตัวหน่วงจึงต้องใช้ยางที่อ่อนนิ่มกว่า ซึ่งจะได้ผลดีกว่า ตามปกติแล้วจะเลือก
ขนาดของฐานยางให้รับการเบี่ยงเบนได้มากที่สุด  รูปที่ 8.38 เป็นกราฟ (เส้น Curve ประสิทธิภาพการ
สั่นสะเทือนแบบแยก) บอกเปอร์เซนต์การรบกวนความสั่นสะเทือนที่ลดลงอันเป็นฟังก์ชั่นของความถี่และ
ความเบี่ยงเบน 
 

 
รูปที ่8.37 กราฟความสามารถในการส่งถ่าย 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

โดยเหตุที่ ความสั่นสะเทือนจะถูกรองรับในต าแหน่งการเคลื่อนที่กลับสู่สภาพเดิม ชุดต้น
ก าลังไม่ควรที่จะติดตั้งไว้บนฐานที่แยกออกจากอุปกรณ์ล าเลียง มิฉะนั้น ทั้งสองส่วนจะเคลื่อนตัวเป็นอิสระ
จากกัน ท าให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ ชุดต้นก าลังและระบบล าเลียงจะต้องยึดแกน่นเข้ากับฐานเดียวกัน 
และฐานควรจะรองด้วยยาง 
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รูปที 8.38 เส้น Curves ประสิทธิภาพการสั่นสะเทือนแบบแยก 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

 
รูปที ่8.39 ภาพตัดของฐานยางแบบแยกส่วน ประเภทต่าง ๆ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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1. ประเภท A จะมีความยาวหลายขนาดและความแข็ง durometer ต่าง ๆ กัน 
เหมาะที่จะใช้กับความถี่ในการสั่นสะเทือน 300 ถึง 700 cpm. และความเบี่ยงเบน 1/4” ถึง 1/2” อัตรา
การรับภาระโดยทั่วไป คือ จาก 40 ถึง 60 ปอนด์ต่อความยาว 1 นิ้ว 

2. ประเภท B เป็นแบบยางเส้น (Strip) เหมือนแบบ A และใช้ส าหรับความถี่สูง
กว่า 700 cpm.ความเบี่ยงเบนไม่เกิน 1/4 นิ้ว 

3. ประเภท C เป็นฐานยางแบบท่อนสูง 4” ถึง 7” ยาว 5” ถึง 13” และกว้าง 
3” ถึง 8” ฐานยางประเภทนี้เหมาะอย่างยิ่งส าหรับรองรับภาระหนัก ๆ (ไม่เกิน 3000 lbs, 1365 kg.) มี
ประสิทธิภาพการแยกตัวในหลายทิศทางสูง สั่นสะเทือนที่ความถี่ต่ า ความเบี่ยงเบนภายใต้ภาระสูงสุดผัน
แปรจาก 1/4” ถึง 1” 

 
8.5.6 การใช้ งาน ของอุป กรณ์ ล า เลี ย งด้ วยแ รงเขย่ า  (Applications of Vibratory 

Conveyors) 
อุตสาหกรรมรู้จักใช้ประโยชน์ของความสั่นสะเทือนเพ่ือท าให้วัสดุเคลื่อนที่อย่างไรก็ตามวิศวกร

ออกแบบเพ่ิงจะมีความเข้าใจประยุกต์หลักการสั่นสะเทือนมาผลิตขึ้นเป็นอุปกรณ์จริง ๆเมื่อไม่กี่ 10 ปีมานี้
เอง แม้ว่าอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่กล่าวมาแล้ว เช่นสายพาน,โซ่ล าเลียงแบบอ่าง(Aprons), สกรูขนถ่ายและโซ่
ล าเลียงแบบกวาดจะมีใช้กันกว้างขวางในอุตสาหกรรมก็ตาม อุปกรณ์สั่นสะเทือนก็ยังมีใช้อย่างแพร่หลาย 
เนื่องจากความสามารถเฉพาะตัว, การปรับตัวได้ง่าย คุณลักษณะพิเศษในการบ ารุงรักษาค่อนข้างน้อยและ
ติดตั้งง่าย ปัจจัยส าคัญ ปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างจากอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุประเภทอ่ืนก็คือ วัสดุจะ “คงอยู่” 
และเคลื่อนตัวเป็นอิสระจากตัวกลางในการขนถ่าย แต่ว่าสายพานล าเลียงทั่วไป  วัสดุจะอยู่กับที่ (Static) 
และตัวกลางในการขนถ่ายจะเคลื่อนที่ คุณลักษณะเฉพาะส าคัญนี้รวมกับข้อดีพิเศษอ่ืน ๆ อีกมาก ท าให้
วิศวกรออกแบบสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาการขนถ่ายวัสดุที่ยุ่งยากได้มาก 

การใช้งานหลัก ๆ มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือขนถ่ายวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอย่างไรก็ตาม
อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่ามีข้อได้เปรียบ เนื่องจากวัสดุจะมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่เกิดการส่งถ่าย
ลักษณะเฉพาะบางอย่างที่เกิดจากอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าได้แก่  

1. สามารถด าเนินการลอกเปลือก (Scalping) และร่อน (Screening) ได้ในขณะขนถ่าย 
2. วัสดุอาจถูกท าให้เย็นลง หรือถูกท าให้แห้งในขณะท าการขนถ่าย 
3. สามารถขนถ่ายวัสดุร้อนมาก ๆ ได้ 
4. สามารถขนถ่ายวัสดุมีคมมาก ๆ ได้ 
5. สามารถขนถ่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้บนเครื่องเครื่องเดียวโดยการแยกรางกัน 
6. วัสดุสามารถส่งออกได้หลายจุดตลอดแนวราง 
7. สามารถขจัดน้ าออกจากวัสดุได้ 
8. ท าให้วัสดุร้อนจุ่มลงในน้ าได้ทันที 
9. สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับวัสดุขนาดต่าง ๆ ได้ง่าย 
10. อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าสามารถท าความสะอาด และป้องกันการรั่วไหลได้ด้วยตัวเองไม่มี

เส้นทางแล่นกลับท าให้ไม่มีการหกล้น 
11. สามารถออกแบบอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการด้าน สุขอนามัยมาก ๆ ได้ 
12. สามารถท าการโกรก (Leaching) ด้วยของเหลวที่ไหลย้อนทางกับการเคลื่อนตัวของวัสดุ 
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13. รางล าเลียงสามารถที่จะสร้างให้ป้องกันฝุ่นได้ง่ายหรือออกแบบส าหรับการท างานที่ป้องกัน
แก๊สรั่วได้ 

14. มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่เพียงส่วนเดียว ก็คือ ราง ซึ่งจะสัมผัสกับวัสดุที่จะขนถ่าย 
15. สามารถขนถ่ายวัสดุเปราะ กรอบ ร่วน หรือสึกกร่อนง่าย ได้อย่างปลอดภัย 
16. เครื่องแต่ละเครื่องมีความยาวได้ 300 ฟุต 
17. ความสั่นสะเทือนที่ฐานรากหรือฐานรองรับ สามารถก าจัดได้โดยการออกแบบแบบสมดุล 
 
บริษัทผู้ผลิตมักจะมีการออกแบบพิเศษ ส าหรับการใช้งานเฉพาะอย่างในอุตสาหกรรมตัวอย่างดัง

รูปที่ 8.40 เป็นอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า มีรางรูปตัว V ล าเลียงวัสดุขึ้นทางชันใช้ในอุตสาหกรรมโรง
หล่อรางรูปตัว V จะมีขอบเป็นร่องคล้ายฟันเลื่อยตรง ๆ เพื่อที่จะหยุดและยกวัสดุขึ้น 

 

 
รูปที ่8.40 อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าแบบรางรูปตัว V สามารถที่จะล าเลียงวัสดุ 
ขึ้นทางชันได้ 15 องศาหรือมากกว่า (COURTESY GENERAL KINEMATIC CORP.) 

(ที่มา : https://www.generalkinematics.com, 2559) 
 

อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าที่รวมเครื่องอบแห้ง และเครื่องท าความเย็นไว้ด้วยกัน แสดงไว้ในรูปที ่
8.41 
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รูปที ่8.41 อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า แบบพ้ืนล่างท าให้วัสดุลอยตัวมีเครื่องอบแห้ง 

และเครื่องท าความเย็น 
(ที่มา : https://www.kinergy.com, 2559) 

 

8.6 เครื่องป้อนแบบสั่นสะเทือน 
เครื่องป้อนวัสดุแบบสั่นสะเทือนถูกออกแบบส าหรับการป้อนวัสดุเมล็ดแข็ง  ที่อัตราควบคุมอัตรา

หนึ่งปกติแล้วจะติดตั้งอยู่ใต้ถังไซโล Reclaim Tunnel หรือ ถัง Surge Binตัวเครื่องต้องออกแบบให้
ทนทานต่อภาระเหนือศีรษะ (Head Load) ของวัสดุในถังรูปกรวย (Hopper) และจัดให้มีการควบคุมอัตรา 
เพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ส่งออกจากน้อยสุดถึง 100 เปอร์เซ็นต์ แบบเชิงเส้นพอสมควร ปกติเครื่องจะมี
ชุดขับและแรงตอบสนองอยู่ในตัว และความสั่นสะเทือนจะถูกแยกออกจากโครงสร้างรองรับผ่านทางสปริง
แต่ละตัวอย่างเหมาะสม 

 
8.6.1 หลักการออกแบบ (Design Principles) 
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการที่ต้องรู้ว่ามีการออกแบบเครื่องป้อนแบบสั่นสะเทือนมากมายหลาย

ชนิดโดยทั่วไปจะเป็นแบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro-Magnetic) และกลไก-ไฟฟ้า (Electro-Mechanical) 
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของการกระตุ้น การแบ่งแยกประเภทก็มีความส าคัญเช่นกัน โดยยึดหลักที่ มวล
เคลื่อนที่ต่ออยู่กับสปริง 2 ตัวหรือมากกว่าซึ่งตรงข้ามกับแบบมวลเดี่ยว ระบบขับส าหรับเครื่องป้อนแบบ
สั่นสะเทือสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือแบบแรงตอบสนองช้า (Brute Force) และแบบระบบ
ความถี่ธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับแรงที่ใช้กับรางเป็นแบบไหนการพิจารณาเลือกแบบที่ถูกต้องส าหรับการใช้งาน
เฉพาะจะรวมน้ าหนักและขนาดของราง สภาพแวดล้อมประเภทของวัสดุที่จะขนถ่าย และแน่นอนปริมาณ
การป้อนที่ต้องการส าหรับขบวนการที่ก าหนด เพ่ือเป้าหมายของการป้อนเครื่องป้อนแบบปรับได้จะเป็น
ประเภทที่นิยมมากที่สุด 

 
8.6.2 เครื่องป้อนแบบความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency Feeder) 
เครื่องป้อนแบบความถี่ธรรมชาติ มักจะเรียกว่า เครื่องป้อนแบบปรับได้ (Tuned) หรือแบบได้

ระดับกัน (Resonant) ใช้สปริง 2 ตัวหรือมากกว่าต่อเข้ากับมวลเคลื่อนที่ เครื่องป้อนแบบปรับได้โดยทั่วไป
จะมีมวล 2 มวลมีสปริงต่อเข้ากับระบบสั่นสะเทือน ดังรูปลายเส้นในรูปที่ 8.42 มวลหนึ่งเป็นรางมวลอีก
ด้านหนึ่งคือมวลตอบสนองหรือมวลกระตุ้น (Reaction or Excitation Mass) เนื่องจากการเลือกค่าคงที่
ของสปริง แรงกระตุ้นที่ค่อนข้างน้อยจะถูกขยายให้เกิดการเคลื่อนที่แบบสั่นสะเทือน จุดส าคัญเครื่องป้อน
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แบบปรับได้จะใช้ข้อได้เปรียบของการขยายตัวตามธรรมชาติของคลื่นความสั่นสะเทือน ซึ่งเกิดข้ึนเมื่อระบบ
สั่นสะเทือนท างานใกล้กับความถี่ธรรมชาติของมันหรือสภาวะความถี่ได้ระดับกัน แรงกระตุ้นหรือแรงขับ
อาจจะเกิดโดยแม่เหล็กไฟฟ้าหรือน้ าหนักหมุนเยื้องศูนย์กลาง รูปที ่8.42 เป็นเครื่องป้อนแบบ 2 มวล และ
การจัดแนวสปริงแทนมวลทั้งสอง (เชื่อมติดเข้ากับสปริง) ด้วย Mt (ราง) และ Mo (ตัวกระตุ้น) อัตราการ
สปริงตัวของระบบสรปิงและน้ าหนักของรางเครื่องป้อน และตัวกระตุ้น  (Exciter) จะเป็นตัวก าหนดวามถี่
ธรรมชาติของการสั่นสะเทือน การที่ระบบมวล 2 มวล น าข้อได้เปรียบของแฟคเตอร์ 

 

 
รูปที ่8.42 ตัวอย่างเครื่องป้อนแบบ 2 มวล 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

การขยายตัวตามธรรมชาติมาใช้ ระบบจะต้องมีความถี่ธรรมชาติของการสั่นสะเทือนใกล้เคียงกับ
ความถี่ในการท างาน ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ความถี่ใช้งานหรือความถี่ในการขับควรจะต่ ากว่าความถี่ธรรมชาติ
ของเครื่องป้อน ซึ่งเรียกการปรับแบบนี้ว่า เกือบได้ระดับกัน (Sub-resonant) ปัจจุบันผู้ผลิตเกือบทั้งหมด
จะออกแบบเครื่องป้อนสั่นสะเทือนให้เป็นแบบนี้ ระบบที่เกือบได้ระดับกันนี้ สามารถท่ีจะท างานได้ดีภายใต้
ภาระเหนือศีรษะมาก ๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดถังรูปกรวยขนาดใหญ่รางที่หนักมากๆหรือความ
จ าเป็นในการขนถ่ายวัสดุระยะทางไกลๆ จากถังรูปกรวย (Hopper) ไปยังปลายของราง 

การท างานของเครื่องป้อนจะไม่มีน้ าหนักของภาระเหนือศีรษะ แต่ตรงกันข้ามกับความสามารถใน
การหน่วยของวัสดุปริมาณมวลที่จะท าการขนถ่าย ซึ่งต้องพิจารณาในการออกแบบและเลือก ผลจากการ
หน่วงของวัสดุจะเป็นปริมาณที่วัดได้โดยตรงของพลังงานที่ถูกรองรับโดยวัสดุในขณะเคลื่อนที่จากถังรูป
กรวยและไปตามอ่างสั่นสะเทือน การท างานของระบบมวล 2 มวล อธิบายเป็นกราฟโดยเส้นโค้งแฟคเตอร์
การขยายตัว (Magnification Factor Curves) ของรูปที่  8 .43 เส้น โค้ งนี้ จะเขียนระยะเคลื่ อนที่ 
(Amplitude) ที่ไม่มีขนาดให้เป็นฟังก์ชั่นของอัตราการปรับระดับของการหน่วง อัตราการปรับ 1.0 เป็นจุด
ที่ได้ระดับกัน เมื่อความถี่ในการเดินเครื่องเท่ากับความถี่ธรรมชาติ 
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รูปที ่8.43 ตัวอย่างเส้นโค้งแฟคเตอร์การขยายตัวส าหรับระบบมวล 2 มวล ปรับได้ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

8.6.3 การออกแบบชุดขับ (Drive Designs) 
การเลือกระบบขับส าหรับเครื่องป้อนสั่นสะเทือน มีหลักการเดียวกับอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า 
 

8.6.3.1 ชุดขับแบบแม่เหล็กไฟฟ้าและชุดควบคุม (Electro-Magnetic Drives and 
Controls) 

ระบบสั่นสะเทือนแบบนี้จะถูกออกแบบและผลิตขึ้นเพ่ือให้มีความถี่ธรรมชาติ  (ขณะไม่มี
วัสดุอยู่) สูงกว่าความถี่ของกระแสสลับที่ใช้กับชุดขับแม่เหล็กไฟฟ้าประมาณ 8 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ในกรณี
ความถี่ธรรมชาติสามารถอธิบายเป็นความถี่ที่ซึ่งระบบจะสั่นอย่างอิสระเมื่อปลดก าลังออกจาก
แม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องป้อนจะถูกปรับให้มีความถี่ธรรมชาติที่ต้องการ  โดยการปรับจ านวนและขนาดของ
สปริงแผ่นที่เชื่อมต่ออยู่กับรางและแท่นรองรับรางเชื่อมต่อเข้ากับชุดขับแม่เหล็กไฟฟ้า  ความถี่ธรรมชาติ
เป็นฟังก์ชั่นของอัตราสปริงรวมของสปริงแผ่นและมวลของระบบสั่นสะเทือน ชุดขับสามารถติดตั้งไว้ที่เหนือ
รางหรือใต้รางก็ได้ (รูปที่ 8.44) ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ชุดขับแบบที่ติดตั้งอยู่ด้านใต้ราง แต่ชุดขับแบบติดตั้ง
เหนือรางจะใช้เมื่อเนื้อที่ใต้รางไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามชุดขับแบบติดตั้งเหนือรางอาจจะมีอัตราขนถ่าย
ลดลงเล็กน้อย ผลผลิตที่ออกจากเครื่องป้อนแบบแม่เหล็กไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงไปได้ โดยการปรับก าลังของ
แม่เหล็กไฟฟ้า ระดับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้ และกระแสไฟฟ้าที่ไหลไปยังขดลวดของแม่เหล็ก อาจจะมี
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แผนการควบคุมได้หลาย ๆ แบบ ขึ้นอยู่กับการก าหนดของผู้ผลิต ซึ่งรวมทั้งการใช้ส่วนควบคุมแบบ Solid 
State เช่น SCR’s หรือ Triacs มีหม้อแปลงหรือเครื่องปรับกระแสไฟฟ้า (Rheostats) แบบอัตโนมัติต่อ
อนุกรมอยู่กับขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า การควบคุมบางแบบน าข้อดีของการปรับเครื่องป้อนให้อัตราการป้อน
เปลี่ยนแปลงได้มาใช้ การควบคุมเหล่านี้ถูกใช้กับการปรับเครื่องป้อนที่ความถี่ครึ่งหนึ่งของแรงเคลื่อนไฟฟ้า 
การใช้ความถี่สูงหรือต่ ากับเครื่องป้อนจะท าให้ผลที่ได้เปลี่ยนแปลงไป เช่นเมื่อใช้ความถี่สูงขึ้นจะมี
ผลกระทบต่อความถี่ธรรมชาติของเครื่องป้อนและระยะการเคลื่อนที่ของการสั่น  Solid State Diodes 
และ SCR’s เป็นตัวปรับ 

 

 
รูปที ่8.44 ตัวอย่างเครื่องป้อนแบบแม่เหล็กไฟฟ้า 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

8.6.3.2 ชุดขับและชุดควบคุมแบบกลไก-ไฟฟ้า (Electro-Mechanical Drives and 
Controls) 

ความถี่ใช้งานของเครื่องป้อนแบบนี้ โดยทั่วไปคือ 720 ถึง 1800 rpm. ระบบสปริง
อาจจะประกอบด้วยขดลวดสปริงเหล็กกล้า ยางในลักษณะถูกกด  ยางในลักษณะถูกเฉือนสปริงแผ่น
เหล็กกล้า สปริงลม หรือแบบผสมผสานกัน ชุดขับจะถูกกระตุ้นโดยมอเตอร์ตัวเดียว ต่ออยู่กับเพลาคู่ที่มี
น้ าหนักเยื้องศูนย์กลางติดตั้งอยู่ ดังในรูปที่ 8.45 อาจใช้มอเตอร์หมุนสวนทางกันได้โดยไม่ต้องมีการ
เชื่อมต่อเพลาทางด้านกลไกท าให้มันอยู่บนโครงที่มั่นคง ซึ่งในกรณีนี้มันจะท างานสอดคล้องกัน การใช้
มอเตอร์ตัวเดียวขับชุดเฟือง 2 ชุด ที่ต่ออยู่กับเพลาด้วยสายพานรูปตัว V จะให้ผลที่เหมือนกัน เพลาแต่ละ
ชุดจะมีน้ าหนักเยื้องศูนย์เท่ากัน ส่วนระบบอ่ืน ๆ จะใช้น้ าหนักเยื้องศูนย์อยู่บนเพลาถูกขับด้วยมอเตอร์
กระแสสลับแบบกรงกระรอก (Squirrel Cage AC Motor) ผ่านสายพานรูปตัว V การปรับความถี่
ธรรมชาติของเครื่องป้อนแบบกลไก-ไฟฟ้า ท าได้หลายวิธี รวมทั้งการปรับความเร็วใช้งานสูงสุด การเปลี่ยน
อัตราสปริงโดยเพ่ิมหรือลดจ านวนสปริงที่ใช้ หรือการออกแบบ เพ่ิมหรือลดมวล  (น้ าหนัก) บนรางหรือ
โครงสร้างของตัวกระตุ้น 
 

8.6.4 การใช้งานและการติดตั้ง (Applications and Installation) 
เมื่อเครื่องป้อนถูกใช้น าวัสดุออกจากถังเก็บรูปกรวยถังรูปกรวยจ าเป็นที่จะต้องถูกออกแบบอย่าง

เหมาะสม เพ่ือให้วัสดุไหลลงด้วยแรงโน้มถ่วงไปยังเครื่องป้อน สิ่งจ าเป็นที่สุดของการป้อนวัสดุปริมาณมวล 
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ก็คือวัสดุส่วนแรกจะต้องถูกส่งไปยังรางของเครื่องป้อนดังนั้นถังรูปกรวยและขนาดของช่องเปิดจะต้องถูก
ออกแบบอย่างเหมาะสม การออกแบบส่วนการส่งผ่านไม่ถูกต้องมักจะท าให้อัตราขนถ่ายของเครื่องป้อน
ลดลง 20 ถึง 30 % และถ้าในกรณีที่แย่มาก ๆ จะลดการไหลลงเหลือศูนย์ การพิจารณาก าหนดส่วนกา
ส่งผ่านระหว่างถังรูปกรวยหรือถังเก็บ(Bin)กับเครื่องป้อนอย่างถูกต้องมีความส าคัญมากถ้าเกิดปัญหาที่มี
ลักษณะเฉพาะผู้ผลิตเครื่องป้อนควรจะเข้าไปติดตามเพ่ือให้ระบบท างานได้อย่างเหมาะสมแน่นอน ถังรูป
กรวยที่ออกแบบอย่างเหมาะสม จะท าให้การไหลของวัสดุเกือบจะสม่ าเสมอ ช่องเปิดของถังที่มีขนาดใหญ่
เกินไป อาจท าให้วัสดุหยุดนิ่งอยู่ในส่วนหลังของเครื่องป้อน ในขณะที่ช่องเปิดของถังขนาดเล็กเกินไป อาจ
ท าให้ทางไหลอุดตันได ้
 

 
รูปที ่8.45 ตัวอย่างเครื่องป้อนแบบกลไก-ไฟฟ้า ปรับได้ มวล 2 มวล 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 
ควรน าตัวแปรส าหรับการออกแบบถังรูปกรวยที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปมาใช้งาน  โดยยึดเอา

คุณสมบัติการไหลตัวแบบสม่ าเสมอเป็นหลัก นอกจากนี้ควรพิจารณาช่องทางออกของถังไปยังเครื่องป้อน
เป็นพิเศษด้วย ตัวอย่าง ช่องทางออกของถังรูปกรวย ดังในรูปที่ 8.46 จะมีผลให้เครื่องป้อนสั่นสะเทือนมี
ประสิทธิภาพและประหยัดมากที่สุดส าหรับอัตราขนถ่ายที่ก าหนด เมื่อขนาดทางเข้าของถังใหญ่ขึ้นขนาด
และต้นทุนของเครื่องป้อนก็จะเพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งอาจจะไม่สามารถเลี่ยงได้ถ้าส่วนที่เป็นรูปโค้งยังคงเป็นช่อง
เปิดขนาดใหญ่ เนื่องจากขนาดของก้อนวัสดุหรือการเกาะตัวของวัสดุ อย่างไรก็ตามในกรณีที่แย่ที่สุดการ
เพ่ิมขนาดช่องเปิดของถังจะท าให้ตัวมันเองใช้งานไม่ได้ เมื่อวัสดุทางด้านหลังของเครื่องป้อนหยุดไหลและ
ดูดซับพลังงาน หากเป็นไปได้ขอแนะน าให้ใช้การออกแบบถังรูปกรวย โดยต้องมั่นใจว่าถังรูปกรวยมีขนาด
ใหญ่พอที่จะถ่ายทอดการไหลสูงสุดที่ต้องการได้  ลักษณะเฉพาะตามธรรมชาติส าหรับเครื่องป้อน
สั่นสะเทือน คือ ชักกลับจากส่วนหน้าของช่องเปิดของถังรูปกรวย การออกแบบที่เหมาะสมจะท าให้วัสดุถูก
วางลงบนเครื่องป้อนที่ด้านหลังของราง ในการออกแบบบางแบบควรมีการพิจารณาตามขั้นตอนจากโครง
ร่าง ดังนี้ 
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รูปที ่8.46 โครงร่างแบบพ้ืนฐานของช่องทางออกของถังรูปกรวยที่ถูกต้อง 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

1. มุมลาดชันของผนังด้านหลัง (A) ควรชันพอที่จะท าให้วัสดุไหลลงมาตามผนังด้านหลัง
ได้ (65o หรือมากกว่า) 

2. มุมลาดชันของผนังด้านหน้า (B) ควรพอดีที่จะท าให้วัสดุไหล ถ้าความลาดเอียงน้อย
เกินไป จะมีผลให้วัสดุก่อตัวขึ้นเหนือช่องทางออก ในขณะที่ถ้าชันมากเกินไปอาจจะรบกวนรูปแบบการไหล
ตัวของวัสดุภายในถังรูปกรวยได้ โดยทั่วไปแล้ว ความลาดเอียงส าหรับผนังด้านหน้า (B) ที่ยอมได้จะน้อย
กว่ามมุของผนังด้าน หลัง (A) อยู่ 5o 

3. ส่วนแนวดิ่งสั้น ๆ (C) ควรอยู่เหนือส่วนหลังของราง ความสูงของส่วนนี้ (C) ต้องไม้
น้อยกว่าความสูงของราง การใช้งานอัตราขนถ่ายสูง ๆ แนะน าให้ใช้ความสูง 1 ฟุต 

4. ระยะขนาดทางเข้า (T) ส าหรับอนุภาคขนาดต่าง ๆ  อย่างน้อยควรจะใหญ่กว่า
เส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาควัสดุที่ใหญ่ที่สุดอยู่ 2.5 เท่า ส าหรับการใช้งานกับวัสดุที่มีขนาดใกล้เคียงกัน 
ระยะทางเข้า (T) ควรใหญ่กว่าขนาดของอนุภาคเหล่านี้อยู่ 5 เท่า เพ่ือจะป้องกันการเชื่อมต่อกันและการ
พักชั่วคราวที่เกิดขึ้นในช่องทางเข้า   ในขณะที่ปล่อยวัสดุเหนียวจะต้องก าหนดขนาดช่องเปิดส าหรับการ
ไหลตามแรงโน้มถ่วงเป็นพิเศษด้วย 

5. ช่องทางออก (H) ควรมีขนาดอย่างน้อย 2 เท่าของอนุภาคใหญ่สุดของวัสดุความสูงของ
ช่องทางออก จะเพ่ิมขึ้นเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอัตราขนถ่ายที่ต้องการ และขนาดอนุภาค เพ่ือให้รูปแบบ
การไหลภายในถังรูปกรวยดีที่สุด ระยะขนาดทางเข้า (T) ควรจะเท่ากับขนาดของช่องทางออก (H) หรือ
ใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งเล็กน้อย ถ้า ขนาด (T) ใหญ่กว่าขนาด (H) เกิน 1.5 เท่า อาจเกิดการรบกวนรูปแบบการ
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ไหลของวัสดุ เนื่องจากความเร็วที่ด้านหน้าของถังมากเกินไป ขนาด (H) ควรจะวัดจากพ้ืนของรางที่ลาดลง
ประมาณ 8o 

6. ความกว้างของช่องเปิด (D) ควรมีขนาดไม่ต่ ากว่า 3 เท่าของช่องทางเข้า (T) ท าให้เป็น
ช่องทางเปิดตามยาว ส าหรับถังรูปกรวย และท าให้เครื่องป้อนสั่นสะเทือนมีประสิทธิภาพในการรับวัสดุ
สูงสุด 

7. แผ่นกั้น (Skirt Boards) ควรจะผายออกตามอัตราประมาณ 0.5 นิ้ว ต่อความยาว 1 
ฟุต เพ่ือให้ช่องทางเปิดที่ด้านหน้าของรางเครื่องป้อนใหญ่กว่าช่องเปิดที่ถังรูปกรวยแผ่นกั้นยังควรห่างจาก
พ้ืนรางเพ่ิมขึ้นจากถังรูปกรวยไปยังด้านหน้าของรางในอัตราประมาณ 0.5 นิ้วต่อความยาว 1 ฟุต เพ่ือ
ป้องกันการอุดตนัของวัสดุ ระหว่างแผ่นกั้นกับพ้ืนราง 

ในการติดตั้งเครื่องบริเวณใด ๆ ก็ตามอาจจะมีข้อซักถาม จึงควรติดต่อกับตัวแทนหรือผู้ผลิตเครื่อง
ป้อนหลักพ้ืนฐานส าหรับการติดตั้งเครื่องป้อนสั่นสะเทือน ก็คือการออกแบบโครงรองรับให้เหมาะสมเพ่ือ
ก าจัดการสั่นสะเทือนแบบความถ่ีได้ระดับกัน (Resonant Vibration) ที่อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าเครื่องป้อนส่วน
ใหญ่จะถูกจัดส่งด้วยระบบแยกส่วนซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า  90% ก็ตาม องค์ประกอบการรองรับที่มี
ความถี่ใช้งานที่ได้ระดับกันมีแนวโน้มที่จะเกิดการสั่นขึ้น ด้วยการที่ต้องน าพลังงานจากเครื่องป้อนส าหรับ
ส่งถ่ายวัสดุมาใช้ส่วนหนึ่งด้วย ถังเก็บ, ไซโล และถังรูปกรวยธรรมดาจะมีความมั่นคงเพียงพอ เนื่องจาก
ลักษณะการรับภาระที่มั่นคงของมันเอง หลักที่ดีของการเต้นเป็นจังหวะ คือมีองค์ประกอบของโครงสร้าง
ฐานรองรับเป็นสี่เท่าของความถ่ีเดินเครื่อง 

เครื่องป้อนสั่นสะเทือน ปกติแล้วจะติดตั้งอยู่บนฐานระบบรองรับด้วยลวดเคเบิ้ลยืดหยุ่นได้ 4 เส้น
เครื่องป้อนยังสามารถที่จะส่งให้ส าหรับการติดตั้งบนพ้ืนที่มีฐานแข็งแรง หรือผสมกันระหว่างพ้ืนกับระบบ
รองรับ ต้องมีการรักษาช่องว่างระหว่างถังหรือแผ่นกั้นกับรางเครื่องป้อนให้คงที่  การสั่นสะเทือนของราง
ต้องไม่ถูกหน่วงเหนี่ยวโดยอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบตายตัวกับส่วนข้างเคียง การเชื่อมต่อใด ๆ (เช่น ซีลกันฝุ่น)
ระหว่างรางกับส่วนข้างเคียงต้องยืดหยุ่นได้ โดยการใช้ผ้าหรือยาง การแยกออกจากโครงสร้างฐานรองรับ 
ท าได้โดยการใช้สปริงขดเหล็กกล้า, Elastomer Springsหรือสปริงลม เนื่องจากเครื่องป้อนเหล่านี้เป็นแบบ
มวล 2 มวลปรับได้ (Tuned Two-mass) มีความจ าเป็นต้องรู้ว่าไม่ควรดัดแปลงรางหรือตัวกระตุ้น  โดย
ปราศจากการปรึกษาผู้ผลิต การเชื่อมหรือการตัดรางหรือโครงสร้างฐานจะมีผลในการปรับของเครื่อง  ซึ่ง
อาจท าให้เครื่องเสียหายหรือท างานไม่ถูกต้องดังนั้นการดัดแปลงในงานจะท าให้โครงสร้างอ่อนแอด้วย ท า
ให้เกิดความเสียหายโดยความเค้นล้า (Fatigue Stress) 
 

8.7 บทสรุป 

ระบบขนถ่ายวัสดุแบบสั่นสะเทือน เป็นระบบขนถ่ายวัสดุที่ใช้การสั่นสะเทือนของมอเตอร์ พาวัสดุ
ไปยังทิศทางที่ต้องการ และยังที่ท าหน้าที่เป็นตัวช่วย ท าให้การล าเลียงวัสดุเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ และยัง
ท าหน้าที่คัดแยกวัสดุได้เป็นอย่างดี นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมถ่านหิน ,อุตสาหกรรม
ผลิตอิฐมวลเบา,โรงโม่,โรงน้ าตาล เป็นต้น 

การล าเลียงโดยใช้หลักการสั่นสะเทือน หรือ Vibration นั้นเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้ได้ดีกับวัสดุ
แบบ Bulk Material ทั้งนี้เนื่องจากวัสดุชนิด ผง เมล็ด เกล็ด ต่าง ๆ เช่น ครีมเทียม นมผง แป้ง ชนิดต่าง ๆ 
เกล็ดขนมปังกรอบ ผงปรุงรส เมล็ดธัญญาพืช ฯลฯ วัสดุต่าง ๆ เหล่านี้มีคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่าง
กัน เช่น Bulk Density (ความหนาแน่นจ าเพาะของวัสดุ) ความคม ความเปราะบาง อัตราการไหล เป็นต้น 
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โครงสร้างของสายพานล าเลียงระบบสั่น ประกอบไปด้วย 
1. รางล าเลียงยอดฐาน รางล าเลียงและฐานยอดคงเหลือ (ฐาน) มีสององค์ประกอบหลักในระบบ

สายพานล าเลียงการสั่น ตัวรางล าเลียงวัสดุ ฐานร่างกายส่วนใหญ่ยอดร่องแรงเฉื่อย และลดการโหลดแบบ
ไดนามิกที่ส่งให้กับมูลนิธิ 

2. เครื่องสั่น Exciter เป็นแหล่งพลังงานของระบบสั่นล าเลียงและบังคับให้ตื่นซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง วารสารเพ่ือให้ร่องล าเลียงและเฟรมดุลผลิตอะไหล่การสั่นต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
เครื่องจักรกล ไฟฟ้า ชนิดไฮดรอลิก และนิวเมติก ขนาดของแรงไฟฟ้าโดยตรงต่อความกว้างของถังล าเลียง 

3. หลักการสั่นสะเทือนสปริงและแยกการสั่นสะเทือนสปริง สปริงสั่นสะเทือนหลักและฤดูใบไม้ผลิ
แยกการสั่นสะเทือนมีองค์ประกอบความยืดหยุ่นในระบบสายพานล าเลียงการสั่น ฟังก์ชันหลักสั่นสะเทือน
สปริง: สปริงสั่นสะเทือนหลักรองรับรางล าเลียง มักจะเอียงงวด มุมเอียงเฉียงเป็นเบต้า (มุมการสั่น) หน้าที่
ของมันคือ ท าให้สายพานล าเลียงการสั่นให้เหมาะสมใกล้ จุดเรโซแนนซ์งาน ช่วยในระบบพลังงานจลน์ 
และพลังงานศักย์เปลี่ยนร่วมกัน ใช้พลังสั่นสะเทือนอย่างมีประสิทธิภาพ การท างานของสปริงแยกการ
สั่นสะเทือน: สนับสนุน และลดการโหลดแบบไดนามิกที่ถูกส่งไปยังฐานหรือกรอบ 

4. ไกด์ร็อด บทบาทของก้านคู่มือจะท าให้ร่องเนื้อและตัวถังตามแนวเส้นศูนย์กลางตั้งฉากกับก้าน
คู่มือเป็นการสั่นสะเทือนที่สัมพัทธ์ ผ่านบานพับยางกับตัวรางและการเชื่อมต่อแชสซี 

5. อุปกรณ์ป้อนและปล่อยอุปกรณ์ อุปกรณ์ป้อนและอุปกรณ์การปฏิบัติที่ใช้เพ่ือควบคุมการไหล
ของวัสดุ และจะอ่อนมักจะเชื่อมต่อกับตัวราง 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

8.1 จงอธิบายความหมายของระบบการล าเลียงแบบสั่นและหลักการท างานของระบบการล าเลียงแบบสั่น 
พร้อมทั้งยกตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ต้องใช้การล าเลียงแบบสั่น 
8.2 ให้อธิบายการเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า 
8.3 จงบรรยายประเภทของอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า 
8.4 จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนตัวของรางและคุณสมบัติของวัสดุ 
8.5 จงค านวณหาอัตราการไหลเชิงเส้นหรือความเร็วในการล าเลียงแบบสั่น เมื่อต้องการให้เครื่องล าเลียง
แบบสั่นสามารถล าเลียงวัสดุไปได้เป็นระยะทาง 20 นิ้ว และใช้ความเร็วรอบในการเคลื่อนที่ 400 รอบต่อ
นาท ี
8.6 จงค านวณหาอัตราขนถ่ายของการล าเลียงเมล็ดข้าวโพดเพ่ือน าเข้าเครื่องอบแห้งด้วยการเขย่า โดย
เครื่องล าเลียงแบบสั่นมีขนาดความกว้างของราง 15 นิ้ว ความลึกของวัสดุ 5 นิ้ว ความหนาแน่นปริมาณ
มวล 20 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต และอัตราการไหลเชิงเส้น 5 ฟุตต่อนาที 
8.7 จงหาอัตราขนถ่ายของอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่าแนวราบ โดยขนถ่ายหินบดขนาดเฉลี่ย 2 mm, 
ความหนาแน่นปริมาณมวล 2,500 kg/m3, ระยะการเคลื่อนที่ 6 mm, ความถี่ประมาณ 88.5 rad/s, 
ความสูงของวัสดุ = 7.5 cm, ความกว้างอ่าง = 30.5 cm, มุมของระยะเคลื่อนที่  = 30o, สัมประสิทธิ์
ความเสียดทาน  = 0.5 (หินบนเหล็ก) และแฟคเตอร์วัสดุ K1 ของผู้ผลิต = 0.8 
8.8 จงหาความเร็วเฉลี่ยของการสั่นและแฟกเตอร์การโยนของการล าเลียงทรายด้วยการสั่นส าหรับทราย
แห้งขนาด 2 มม. ค่า  = 0.5 บนเหล็ก โดยใช้สภาวะของการทดลองดังนี้ N = 800 cpm, ระยะเคลื่อนที่ 
= 5/16 นิ้ว, มุมของระยะเคลื่อนที่  = 30O และแฟคเตอร์วัสดุ K1 ของผู้ผลิต = 0.85 
8.9 จงหาก าลังของการขนถ่ายวัสดุ เมื่อความเร็วในการขนถ่ายวัสดุใช้น้ าหนักทั้งหมดของการสั่นสะเทือน 
1,200 ปอนด ์เป็นหลัก ทีค่วามถี่ 700 cpm. และระยะการเคลื่อนที่ 5/8 นิ้ว 
8.10 การขนถ่ายเกลือเพ่ือไปอบแห้งมีระยะเคลื่อนที่ไปกลับของราง 4 นิ้ว น้ าหนักสั่นสะเทือนของราง WT 
= 500 ปอนด์ น้ าหนักสั่นสะเทือนของฐาน WB = 250 ปอนด์ ความเร็วรอบการเขย่า N = 450 รอบต่อ
นาที ความถี่ที่ได้ระดับกัน (Resonant Frequency) No เท่ากับ 500 รอบต่อนาที มุมของการเคลื่อนที่ 
เท่ากับ 30 องศา เมื่ออัตราส่วนสปริงของข้อเหวี่ยง kc  = 1.0 อัตราส่วนสปริงทั้งหมดของสปริงที่กลับสู่
สภาพเดิมซึ่งต่ออยู่ระหว่างรางกับฐานของอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่า kt  = 1.5 จงหาแรงที่ใช้ในการเขย่า
เกลือให้เคลื่อนท่ีและก าลังม้าของมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์มีประสิทธิภาพ 90% 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9 

การขนถ่ายวัสดุด้วยลม 4 ชั่วโมง 
 

หัวข้อเนื้อหา 

9.1 ความหมายของการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 
9.2 คุณสมบัติของวัสดุที่ขนถ่ายด้วยลม 
9.3 หลักการท างานของระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 
9.4 อัตราการขนถ่ายและความดันที่ต้องการในการขนถ่ายด้วยลม 

9.5 ประเภทของการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 
9.6 บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 ด้านความรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการขนถ่ายวัสดุด้วยลมและหลักการท างานของระบบ
การขนถ่ายวัสดุด้วยลม 

2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ขนถ่ายด้วยลม 
3. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 
4. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงการค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายและความดันที่

ต้องการในการขนถ่ายด้วยลม 

 ด้านทักษะ 

 1. สามารถออกแบบค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายและความดันที่ต้องการในการขนถ่ายด้วยลมได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา และเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบรูปภาพใน Power point 
3. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 
4. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 

5. ให้ผู้เรียนออกแบบค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายและความดันที่ต้องการในการขนถ่ายด้วยลม
ตามใบงานที่มอบหมาย 

6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 

7. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการขนถ่ายวัสดุ 
2. กระดาน 
3. สื่อบรรยาย Power point   
4. ใบงานที่ 12 การออกแบบค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายและความดันที่ต้องการในการขนถ่าย

ด้วยลม 
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 
6. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การวัดผลและการประเมินผล 

 การวัดผล  
1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
2. จากการสังเกตการมีส่วนร่วม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท าใบงาน 
5. จากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
การประเมินผล 

1. จากการส่งการบ้าน แบบฝึกหัดตามเวลา 
2. การเข้าเรียนครบตามชั่วโมงเรียน 
3. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
4. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 9 

การขนถ่ายวัสดุด้วยลม 

 
 

การขนถ่ายวัสดุด้วยลมเป็นวิธีการขนถ่ายวัสดุชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ทักษะหรือศิลปะมาประกอบกับ
หลักการทางวิทยาศาสตร์ เพราะโดยหลักการต้องท าให้อากาศภายในท่อมีแรงดันสูงกว่าบรรยากาศปกติ 
(14.7 PSI. ที่ 70 องศาเซลเซียส ณ ระดับน้ าทะเล) หรือลดแรงดันที่ปลายด้านให้ต่ ากว่าบรรยากาศปกติ 
ตามวิธีดังกล่าวจะท าให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่ และท าให้เกิดความดันสมบูรณ์ขึ้นจ านวนหนึ่ง เมื่ออากาศ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่พอเหมาะสมจะพาให้วัสดุในท่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่พอเหมาะก็จะพาให้วัสดุใน
ท่อเคลื่อนที่ไปด้วย ส่วนการที่วัสดุจะเคลื่อนที่ไปด้วย ส่วนการที่วัสดุจะเคลื่อนที่ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ 
ชนิด น้ าหนัก ความหนาแน่น และองค์ประกอบอื่น ๆ ของวัสดุ ซึ่งแตกต่างกันออกไป 

วิธีการขนถ่ายวัสดุนี้ ได้เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1866 คือ คนเราเริ่มรู้จักน าพัดลม (Fan) เป่าลมเข้าไปใน
ท่อพอประมาณปี ค.ศ. 1890 ได้มีการใช้ท่อลมเพ่ือล าเลียงแจ้งยอดการขายในห้างสรรพสินค้าและต่อมาได้
มีการดัดแปลงหลักการนี้ ใช้ส าหรับขนวัสดุที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน แต่การใช้งานยังจ ากัดอยู่เพราะใช้ขน
วัสดุได้เฉพาะพวกวัสดุเบา ๆ เช่น ขี้เลื่อยฝุ่นผง เป็นต้น ภายหลังได้มีการพัฒนาใช้ระบบสูญญากาศร่วมกับ
ระบบความดัน ท าให้ใช้ท่อขนาดเล็กลงและสามารถขนถ่ายได้ระยะทางไกล ๆ โดยใช้ท่อขนาดเล็กได้  
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับขนถ่ายวัสดุด้วยลมนี้ เรียกว่า นิวเมติคคอนเวเยอร์ (Pneumatic Conveyor) 
 

9.1 ความหมายของการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 
ความหมายของค าว่า นิวเมติคคอนเวเยอร์ คือ เครื่องมือขนถ่ายวัสดุชนิดหนึ่งใช้ส าหรับล าเลียง

วัสดุที่มีลักษณะเป็นเมล็ดหรือเป็นกลุ่มก้อนหรือลักษณะอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยวัสดุเหล่านี้จะอยู่ใน
สภาพแห้งสามารถลอยตัวได้ง่ายและเป็นอิสระในการเคลื่อนที่ วัสดุเหล่านี้จะถูกล าเลียงอยู่ในท่อทางโดยใช้
แรงดันของกระแสอากาศ สุญญากาศ หรือแรงดึงดูดของโลกโดยทั่ว ๆ ไป จะแบ่งนิวเมติคคอนเวเยอร์ เป็น 
3 พวกใหญ่ ๆ คือ 

1. Pipeline เป็นระบบที่ใช้ความดันหรือสูญญากาศหรือใช้ทั้งสองแบบรวมกัน 
2. Air activated gravity เป็นท่อหน้าตัดสี่เหลี่ยม เอียงท ามุมต่าง ๆ กัน ท างานด้วยแรงดึงดูด

ของโลก 
3. Tube เป็นระบบท่อ (Tubular system) ซึ่งมีพ้ืนที่หน้าตัดไม่เกิน 15 ตารางนิ้ว ใช้ในโรงงาน, 

ห้องเครื่องมือ, ธนาคาร, โรงพยาบาล ฯลฯ ใช้ส าหรับล าเลียงอะไหล่และเครื่องมือขนาดเล็ก, เงิน, แบบ
พิมพ์เขียว ฯลฯ 

ปกติเราสามารถใช้นิวเมติคคอนเวเยอร์ขนถ่ายวัสดุได้ทั้งแนวดิ่ง, แนวระดับ, เอียงท ามุมหรือแนว
โค้งได้ นอกจากนี้ยังเหมาะสมส าหรับขนวัสดุจากท่ีสูงลงข้างล่าง (Unloading) และสามารถใช้ขนวัสดุที่เป็น
หน่วย (Unit handling) ได้ โดยข้อดี ข้อเสีย และข้อจ ากัดของระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลม 
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รูปที่ 9.1 อุปกรณ์ล าเลียงแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก 

(ที่มา : https://catalog.conveyorspneumatic.com, 2559) 
 

ตารางที่ 9.1 การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 
ข้อดี ข้อเสีย 

1. ให้ความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานสูง เมื่อเทียบกับ
การขนถ่ายชนิดอ่ืน ๆ เพราะไม่ต้องใช้คนแบกถุง หรือ
อันตรายจากฝุ่น หรือสารมีพิษอ่ืน ๆ 
2. ช่วยท าให้สภาพที่ท างานปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น ลด
อันตรายที่เกิดจากไฟไหม้และการระเบิดได้ เพราะ
วัสดุอยู่ในท่อที่มิดชิด นอกจากนี้ยังลดเสียงดังขณะขน
ถ่ายวัสดุอีกด้วย 
3. ประหยัดราคาในการซื้อวัสดุ เพราะไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการบรรจุ และค่าภาชนะส าหรับบรรจุ 
เช่น ถุง, กระสอบ ฯลฯ 
4. ประหยัดค่าแรงงานในการขนถ่าย และค่าระวางใน
การขนถ่ายในลักษณะเป็นกลุ่มก้อ(Bulk  handling) 
ถูกกว่าการขนถ่ายโดยบรรจุในกระสอบ หรือถุง ฯลฯ 
5. ลดการสูญเสีย เนื่องจากวัสดุตกค้างในภาชนะที่
บรรจุ  หรือบรรจุ รั่ ว  เช่น  กระสอบขาดเป็ นต้น 
นอกจากนี้ยังท าให้ โรงงานสะอาด  ซึ่งเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาดโรงงาน เพราะวัสดุที่
ขนถ่ายจะถูกล าเลียงอยู่ในท่อ โดยไม่สามารถรั่วออก
ข้างนอก 
6. สามารถท าความสะอาดตัวเองได้ 
7. บ ารุงรักษาและควบคุมท าได้ง่าย 

1. การลงทุนครั้งแรกสูง 
2. ทิศทางการขนถ่ายวัสดุ เฉพาะทางใดทาง
หนึ่ง (Unidirectional) 
3. ระยะทางจ ากัด คือระบบสูญญากาศได้
ระยะทางประมาณ 1,500 ฟุต และระบบความ
ดันประมาณ 1 ไมล์ 
4. ความจุหรือความสามารถในการท างานจ ากัด 
5. วัสดุจะต้องอยู่ในสภาพแห้งมีลักษณะเป็น
เมล็ด เป็นผง ฯลฯ สามารถไหลตัวได้ง่าย และ
ไม่เหมาะส าหรับวัสดุที่แตกหักง่าย 
6. ไม่มีนิวเมติคส์คอนเวเยอร์ชนิดใดที่เหมาะกับ
การขนถ่ายวัสดุทุกชนิด โดยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้อง
เลือกชนิดของเครื่องมือไปใช้งานให้ถูกต้องกับ
งาน 
7. ความสามารถของระบบที่มีอยู่จริงคือใน
ระดับที่ 1 - 400 สิ่งของที่มีขนาดเล็กที่สุด ซึ่งมี
ขนาดเล็กกว่า 20 มม. 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 
 
 



377 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                              การขนถ่ายวัสดดุ้วยลม 

   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

ตารางที่ 9.1 การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของการขนถ่ายวัสดุด้วยลม (ต่อ) 
ข้อดี ข้อเสีย 

8. ปรับตัวได้ง่ายคือง่ายในการเพ่ิม, เปลี่ยนหรือดัดแปลงให้
เหมาะสมกับขั้นตอนในการท างานหรือ การวางผังโรงงาน 
เพราะโครงสร้างไม่ยุ่งยากเมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการขน
ถ่าย ก็เพียงแต่ใช้ท่องอต่อเข้าไป 
9. ลดการเปื้อนของผลิตภัณฑ์เพราะเป็นการขนถ่ายวัสดุใน
ระบบปิด 
10. เมื่อออกแบบการขนถ่ายวัสดุด้วยมือ การขนถ่ายวัสดุด้วย
ลมมีข้อดีมากกว่าการขนถ่ายวัสดุแบบวิธีอ่ืน 

 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 

9.2 คุณสมบัติของวัสดุทีข่นถ่ายด้วยลม 

การพิจารณาวัสดุขนถ่ายนี้ โดยทั่วไปจะดูว่าเมื่อผ่านการขนถ่ายในระบบ คือ ท่อ ไซโครน หรือ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ แล้วจะไม่ท าให้วัสดุนี้เกาะติดอยู่กับอุปกรณ์ ติดกันเอง หรือเสื่อมสภาพไป รวมถึงต้อง
แยกตัวออกจากระบบลมที่ใช้ในการล าเลียงได้ วัสดุบางชนิดมีการเติมกลิ่นหรือน้ าหอมเมื่อผ่านระบบแล้ว
กลิ่นจะลดลงท าให้ต้องเติมน้ าหอมมากขึ้นซึ่งท าให้สิ้นเปลืองมากกว่าเดิม การออกแบบการล า เลียงควรท า
การทดลองในห้องปฏิบัติการก่อนใช้งานระบบ โดยค านึงถึงระยะเวลาในการทดลองขนถ่าย ความชื้น 
ความเร็วในการขนถ่าย และลักษณะของผงที่ติดในถุงกรอง 

ในขณะที่ท าการขนถ่ายวัสดุบางอย่างจะติดผนังท่อภายในที่ละน้อยโดยเฉพาะที่ข้องอ เมื่อเวลา
ผ่านไปนาน ๆ ก็จะเกิดการอุดตัน วัสดุบางอย่างจะแยกขนาดในระหว่างการขนถ่ายและผงเล็ก ๆ จะไป
รวมกันที่ถุงกรอง วัสดุบางอย่างจะดูดความชื้นและความร้อนจากลมท าให้เหนียวขึ้นและเกาะติดผนัง วัสดุ
ที่มีกลิ่นอาจจะสูญเสียกลิ่นไป วัสดุบางอย่างจะขัดสีกับผนังท่อท าให้เสียหายได้ ดังนั้นก่อนที่จะท าการเลือก
ชนิดของระบบขนถ่ายควรท าการพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ ซึ่งสามารถแสดงได้ตามตารางท่ี 9.2 
 
ตารางที่ 9.2 คุณสมบัติของวัสดุที่ต้องน ามาพิจารณาในการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 

คุณสมบัติ การพิจารณาคุณสมบัติ 
1. ความถ่วงจ าเพาะ ก าลังและปริมาณอากาศที่ใช้ 
2. น้ าหนักจ าเพาะก่อนล าเลียง ก าลังและปริมาณอากาศที่ใช้ 
3. น้ าหนักจ าเพาะขณะล าเลียง ปริมาตรถังเก็บและอัตราการป้อนวัสดุ 
4. ขนาดที่ผ่านตะแกรง ชนิดการล าเลียง ขนาดของเครื่องดักฝุ่น ระบบกันรั่วที่จุดป้อน

วัสดุ การเลือกตลับลูกปืนและก าลังเครื่อง 
5. ความสามารถในการขัดสีเทียบ
กับวัสดุทั่วไปที่ทราบคุณสมบัติ 

ชนิดการล าเลียง วัสดุที่ใช้สร้างอุปกรณ์ ชนิดของการป้อนวัสดุ 
ระบบกันรั่วที่จุดป้อนวัสดุ และก าลังเครื่อง 

ที่มา : โสภณ  เรืองกิตติกุล และอภิรักษ์  โพธิสว่าง, 2535 
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ตารางที่ 9.2 คุณสมบัติของวัสดุที่ต้องน ามาพิจารณาในการขนถ่ายวัสดุด้วยลม (ต่อ) 
คุณสมบัติ การพิจารณาคุณสมบัติ 

6. ปริมาณความชื้น ชนิดการล าเลียง ขนาดของเครื่องดักฝุ่น การท าอากาศให้แห้ง 
การระบายอากาศในถังเก็บ และชนิดของการป้อนวัสดุ 

7. ลักษณะการดูดซับอากาศ ชนิดของการล าเลียง ชนิดของเครื่องวัดระดับ และการ
ออกแบบรางเพื่อปล่อยลงถังเก็บ 

8. การกัดกร่อน วัสดุที่ใช้สร้างอุปกรณ์ การท าอากาศให้แห้ง และการระบาย
อากาศในถังเก็บ 

9. ความสามารถในการเกาะติด ชนิดของการล าเลียง การท าอากาศให้แห้ง การระบายอากาศ
ในถังเก็บ ชนิดของเครื่องดักฝุ่น และวัสดุที่ใช้สร้างอุปกรณ์ 

10. การดูดกลิ่น สถานที่และชนิดของไส้กรองลม 

11. มุมการไหลของวัสดุ การออกแบบถังเก็บ และชนิดของเครื่องดักฝุ่น 

12. อุณหภูมิสูงสุดที่ทนได้ ความต้องการท าอากาศให้เย็น การหุ้มฉนวนที่ถังเก็บ ท่อ และ
เครื่องดักฝุ่น 

13. โครงสร้างผลึกและรูปแบบวัสดุ ชนิดการล าเลียง ชนิดการป้อนวัสดุ และรูปแบบการเดินท่อ 

ที่มา : โสภณ  เรืองกิตติกุล และอภิรักษ์  โพธิสว่าง, 2535 
 
 การออกแบบในการขนถ่ายจ าเป็นต้องทราบคุณสมบัติของวัสดุ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องสร้างระบบ
จ าลองก่อนหรือไม่ก็ต้องมีข้อมูลจากผู้ผลิตอุปกรณ์ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้ออกแบบเอง สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้ระบบบสมบูรณ์แบบและก่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด 

 

9.3 หลกัการท างานของระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 
ในงานอุตสาหกรรมปัจจุบันระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมหรือนิวเมติคคอนเวเยอร์จะเข้าไปมีบทบาท

ในการท างานอยู่มาก ดังนั้นในสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ผลิตช่างเทคนิค และวิศวกรเกี่ยวกับการขนถ่ายวัสดุจึง
ได้จัดให้มีวิชาดังกล่าวเข้าในหลักสูตร ในการศึกษาวิชานี้ นักศึกษาส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการ
ออกแบบที่ถูกต้องเพ่ือให้สอดคล้องกับทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาเนื่องจากค่าต่าง ๆ ที่อ้างอิงอยู่ภายในต าราที่
ศึกษาจะมีความผิดพลาดอยู่มากดังนั้นจึงได้มีการน าเอาโรงต้นแบบมาสร้างเพ่ือใช้ในการทดสอบค่าการ
ทดลองเพ่ือเอาไปประกอบในการค านวณออกแบบที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงควรศึกษาให้เข้าใจอย่างมาก 

วัสดุหลายชนิดที่จะน ามาขนถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่เป็นผง หรือวัสดุที่เป็นก้อน ในตารางที่ 9.3 
เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ท าส าเร็จ โดยใช้ระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม เครื่องเขย่าขนาด 70 mm ที่
ล าเลียงไก่และปลาที่ผ่านกระบวนการผลิต ซึ่งจะลมช่วยในการขนถ่าย ปกติชิ้นส่วนขนาดใหญ่ ๆ และหนา
มาก ๆ จะถูกขนถ่ายด้วยลมที่มีความเร็วสูงมาก ๆ และพลังงานที่ใหญ่มหาศาล จึงเป็นที่ต้องการของระบบ
ขนถ่ายวัสดุด้วยลมซึ่งมีการไหลอย่างอิสระไม่เสียดสีให้เกิดรอยหรือเป็นเส้น นั่นเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
ส าหรับการขนถ่ายวัสดุด้วยลม การพัฒนาการขนถ่ายวัสดุด้วยลม โดยใช้อัตราความเร็วลมต่ านั้นได้ประสบ
ความส าเร็จในการขนถ่ายวัสดุที่มีลักษณะเป็นก้อน แต่วัสดุจะถูกขีดได้ง่าย โดยวัสดุจะเป็นเส้น ๆ 
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ระดับความเหมาะสม 

ไม่ดี พอใช้ ดี ดีมาก 
ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนของการติดตั้ง     
ค่าใช้จ่ายการท างาน     
ระยะทางความต้องการของระบบ     
ความง่ายของการติดตั้ง     
ความยืดหยุ่นของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต     
ความเหมาะสมส าหรับระบบอัตโนมัติ     
การบ ารุงรักษา     
ความปลอดภัย     
ความสะอาด     
การขนวัสดุที่มีพิษ     
ระยะทางการขนถ่าย     
ประสิทธิภาพในการขนถ่าย     
ขอบเขตของวัสดุที่จะขนถ่าย     
ความทนทาน     

                                        ระบบนิวเมติคคอนเวเยอร์ 
                                        ระบบอ่ืน 

รูปที่ 9.2 แผนภาพการเปรียบเทียบระหว่างการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 
กับการขนถ่ายวัสดุด้วยเครื่องจักรกลขนถ่ายชนิดอื่น ๆ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

ตารางที ่9.3 วัสดุที่เหมาะสมกับการขนถ่ายด้วยลม 
ผง ABS แคลเซี่ยมฟอสเฟส มันฝรั่งสด 
กรดอะแซทลิติค หินปูน มันฝรั่งแห้ง 
ธาตุ แอคทิแฝทเท็ดที่ได้จากดิน ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแป้งเปียก แร่เหล็กซัลเฟอร์ 
กรดแอดดิพคิค แป้งมัน หินเขี้ยวหนุมาน 
เซลลูโลสอัลคะไล แร่หินฟันม้า ผงแร่หินเขี้ยวหนุมาน 
ผงแอลทูไลท์ สินค้าท่ีเกี่ยวกับอาหาร ชานอ้อย 
อัลลูมินา ข้าวไรน์ ผงเบคัลไรท์ 
อัลลูมิเนียม ฟลูออไรด์ แป้งสาลี ข้าวสาลี แร่ไนแบไรท์ 
ของเสียและตัวท าปฏิกริยา อิฐ เถ้าถ่าน แร่บอกโซด์ 
อัลลูมิเนียม กรดฟลูมาริค เนื้อหัวผักกาดแดง 
อัลลูมิเนียมไฮเดรด แผ่นวุ้นเจลาติน แร่เบนโทไนต์ 
เศษของอัลลูมิเนียม โพลีเอทธิลีนฝุ่น โซดาไบคาบอเนต 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
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ตารางที ่9.3 วัสดุที่เหมาะสมกับการขนถ่ายด้วยลม (ต่อ) 
อัลลูมิเนียมซิลิเกต โพลีเอทธิลีนผง หินปูน 
อัลลูมิเนียมซัลเฟท เม็ดไฟเบอร์ ผงฟอกสี 
แอมมอนเนี่ยมนิทเรทท์ เม็ดโพลีเอสเตอร์ สมุนไพร 
แอมมอนเนี่ยมซัลเฟท ลูกปัด บอแรกซ์แห้ง 
ถ่านหิน แอนธราไคท์ โพลีสไตลีน กรดบอริค 
แอนทิมโมนี่ อ๊อกไซด์ พีวีซี ผง ร าข้าว 
แร่ แอพพาทไทท์ พีวีซี เมล็ด แกลบ 
กรดสารหนู กากแอ๊ปเปิ้ล แผ่นทองเหลือง 
อาซเซ็นนินัส แอนไฮไดรด์ โปแตสเซี่ยม อิฐบด 
เยื่อหรือเกล็ดของแร่ใยหิน โปแตสเซี่ยมคลอไรน์ เศษขนมปัง 
แร่ใยหินที่มาจากดิน โปแตสเซี่ยมไนเตรด เศษยาง 
ผงตะก่ัว ปอ ป่าน สัตว์น้ าขนาดเล็ก 
เมล็ดข้าว สินแร่เหล็ก ผงที่ละลายน้ าได้ 
เม็ดกราไฟต์ ดินขาว เม็ดแก้ว 
ถั่วลิสง ปูนขาว ลูกปัด 
แคลเซียมซัลเฟต ผงยาง ผลองุ่น 
เกลือ ข้าวโพด กาแฟคั่ว 
ทราย แมงกานีสไดออกไซด์ ถ่านหิน 
ขี้เลื่อย เศษหินอ่อน ถ่านโค้ก 
แป้งสาลี ไมกา แร่โคมาไนท์ 
ผลซิลิกาแห้ง โซเดียมไซเตรด ทองแดงแผ่น 

โซเดียมคลอไรด์ สารตกผลึก เนื้อมะพร้าวตากแห้ง 
แคลเซียมคลอไรด์ กรดดินประสิว นมต่าง ๆ 
แคลเซียมไซยาไนท์ โซเดียมไฮโดรซัลไฟล์ นิเกิล 
ผงคาร์บอน โซเดียมไนเตรด นิเกิลซัลไฟด์ 
โปรตีนเหลว โซเดียมเพอโบเรท ไนล่อน 
เซลลูโลซ โซเดียมซัลเฟท แป้งสาลี 
เยื่อไม้ โซเดียมซัลไฟล์ มะกอก 
เกลืออะซิเตทแห้ง โลหะเงิน สารโปรตีน 
เกลืออะซิเตทเปียก ถั่วเหลือง ไม้วอลเปเปอร์ 
ซีเมนต์ เหล็กกลึง ลูกแพร์ 
ชอล์ก ฟาง แป้งทาตัว 
ถ่านเผา น้ าตาลเมล็ด ไททาเนียมไดออกไซด์เม็ด 
ไม้ ครีม ไททาเนียมไดออกไซด์ผง 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
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ตารางที ่9.3 วัสดุที่เหมาะสมกับการขนถ่ายด้วยลม (ต่อ) 
รากไม้แห้ง ก ามะถัน ใบยาสูบ 
ตะกั่ว เมล็ดทานตะวัน สารประกอบไนโตรเจน 
เห็ดต่าง ๆ ดินเหนียว ยูเรเนียม 
ถ่านหินลิกไนต์ เมล็ดโครเมี่ยมซัลเฟต เมล็ดยูเรียฟอมัลดีไฮด์ 
หินปูน แร่โคบอลท์ เศษไม้ชิ้น ๆ 
ปูนขาว เปลือกโกโก้ แร่หินเวอร์มิวคูไรท์ 
ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต ถั่วต่าง ๆ แร่ยูเรเนียม 
แมกนีเซียมออกไซด์ เชอร์รี่ เตตระฟลูออไรด์ 
แมกนีเซียมฟลูออไรด์ เมล็ดกาแฟ ปาล์มต่าง ๆ 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 

 

 

(ก) ระบบหมุน (ข) ระบบผ้ากรองอากาศ 
รูปที่ 9.3 อุปกรณ์แยกลม 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

 การเร่งความเร็วลมเพ่ิมขึ้น 1 ครั้ง จะท าให้วัสดุที่เป็นของแข็งเคลื่อนที่เข้าไปในพ้ืนที่การขนถ่าย 
ซึ่งจะประกอบด้วยท่อโค้ง (Bend) การขยายตัว (Diverters) และอ่ืน ๆ การเลือกท่อที่ใช้กับการขนถ่าย
วัสดุขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของค่าความดันหรือความสึกหรอของวัสดุที่เกิดจากการเสียดสีระหว่างท่อกับ
วัสดุ หรือความเหมาะสมของลักษณะของรูปร่างภายนอกของวัสดุ  ส่วนโค้งจะท าให้ทิศทางการไหล
เปลี่ยนไป และวัสดุจะไหลช้าลง เพราะการเคลื่อนที่ผ่านส่วนโค้งของท่อและส่วนบริเวณที่จะเพ่ิมความเร็ว
ควรจะจัดให้อยู่ตรงทางออกของช่วงโค้ง เครื่องมือ 2 ชนิด ที่จะแยกวัสดุกับลมตรงช่วงปลายท่อ ซึ่งแสดงใน
รูปที่ 9.3 เครื่องมือ 2 อย่างนี้จะท างานอย่างต่ าเนื่องจากวัสดุที่เป็นเม็ดและผ้ากรองวัสดุที่เป็นผงก็เป็น
สิ่งจ าเป็นและส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการขนถ่ายที่มีขนาดความกว้างต่ าสุด ซึ่งมันอาจจ าเป็นและเป็นตัวบ่ง
บอกความสกปรกของลมและสามารถจะดูได้จากผ้ากรอง จากการปฏิบัติงานของเครื่องกรองจะถูกท าให้
สะอาดโดยการสั่นผ้ากรอง โดยใช้ระบบ Mechanic เพ่ือท าให้ฝุ่นที่ติดอยู่กับผ้ากรองหลุดออกจากผ้ากรอง
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ในทิศทางที่ย้อนกลับการไหลของวัสดุ ซึ่งจะท าให้ผ้ากรองสะอาดและเหมาะสมกับการใช้งานต่อไป การ
จ่ายวัสดุของระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมมีวิธีการส่งถ่ายวัสดุ 4 วีธี ดังที่แสดงในรูปที่ 9.4 

 

  
(ก) วาล์วโรตารี่ (ข) คอคอด 

  

  
(ค) ใบสกรู (ง) ดูดด้วยสูญญากาศ 

รูปที่ 9.4 อุปกรณ์การจ่ายวัสดุด้วยลม 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 

 

9.3.1 รูปแบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 

การขนถ่ายวัสดุด้วยลมแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบ ซึ่งการแบ่งแยกประเภทต่าง ๆ นั้นจะต้องดู
ความเหมาะสม ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่าเฉลี่ยความเข้มข้นที่น้อยที่สุดในท่อ ดังนั้นการท างานของการขน
ถ่ายวัสดุด้วยลมจึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1. ระบบการไหลแบบเบาบาง (Dilute Phase) 
2. ระบบการไหลแบบหนาแน่น (Dense Phase) 
 
ตามค าแนะน าในแต่ละ Phase ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นเทอมของ อัตราส่วนการไหลของมวล 

( 
m ) ซึ่งอัตราส่วนของการไหลของมวลของแข็ง ( sm ) และอัตราการไหลของอากาศในท่อขนถ่าย (

fm ) 

สูตรค านวณ 
 


m  =

f

s

m

m            (9.1) 

 
กฏการไหลแบบเบาบาง 0 < 

m  < 15 และส าหรับการไหลแบบหนาแน่น 
m  > 15 แผนการ

ออกแบบรูปแบบการไหลตามแนวระดับ ซึ่งรูปแบบต่าง ๆ จะแสดงในรูปที่ 9.5 ระบบการขนที่เบาบาง 
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วัสดุจะลอยตัวอยู่เต็มท่อและระบบการไหลแบบหนาแน่นซึ่งจะไม่ใช้การไหลแบบเบาบาง (Dilute Phase) 
การไหลแบบหนาแน่นมีข้อจ ากัดให้มีการไหลแบบเต็มท่อ  

ระบบการไหลแบบเบาบาง โดยทั่วไปจะใช้ปริมาณลมมากและต้องใช้ความเร็วสูง ลมจะดึงเอาวัสดุ
โดยวิธีการยกและด้วยแรงดึงออกโดยใช้ความดันลม ระบบการไหลแบบเบาบางนั้นใช้กันอย่างกว้างขวางใน
ระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม การลดความเร็วให้ต่ ากว่าค่าวิกฤตที่จ าเป็นนั้นเพ่ือจะรักษาวัสดุชิ้นเล็ก ๆ  ที่
กระจัดกระจายไว้ในรูปแบบของแข็ง เมื่อตัดท่อทางการขนถ่ายความเร็วลมวิกฤตจะถูกก าหนดด้วย
ความเร็ว Saltation ส าหรับการขนถ่ายในแนวระดับ  และ Chocking ส าหรับการขนถ่ายในแนวตั้ง 
ความเร็วลมที่ผิวหน้าจะถูกท าให้ต่ ากว่าความเร็ว Saltation ในแนวระดับของท่อการขนถ่ายที่เกิดขึ้นกับ
สัดส่วนอย่างต่ าของการไหลของวัสดุที่แข็ง ซึ่งจะไหลผ่านส่วนบนของท่อทางเมื่อตัด Section ออกมาดูจะ
ไหลได้เต็มในส่วนที่เหลือของท่อ ณ ที่นี้ การไหลจะไม่คงตัวเนื่องจากธรรมชาติการไหลไม่ราบเรียบของการ
ไหล 23 ชนิด บางครั้งบางจุดในท่อทางจะมีวัสดุอยู่เต็มและในบางครั้งบางส่วนเต็มท่อ บางส่วนไม่เต็มท่อ 
การขนถ่ายภายใต้กรณีดังกล่าวสามารถที่จะท าให้โครงสร้างของท่อเกิดการเสียหาย  และท าให้เกิดเสียงดัง
จากการขนถ่ายส าหรับสภาวะดังกล่าว รูปแบบของการไหลเป็นดังรูปที่ 9.5 
 

  
(A) HOMOGENOUS FLOW (B) IMMATURE SLUG FLOW 

  

  
(C) DEGENERATE HOMOGENOUS FLOW (D) SLUG FLOW 

  

  
(E) IMMATURE DUNE FLOW (F) DEGENERATE SLUG FLOW 

  

  
(G) DUNE FLOW (H) RIPPER FLOW 

  

  
(I) DEGENERATE DUNE FLOW (J) PIPE PLUGGED 

รูปที่ 9.5 รูปแบบการไหลในท่อแบบแนวนอน 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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ตัวอย่างที่ 9.1 จงพิจารณาว่าการขนถ่ายวัสดุต่อไปนี้เป็นการไหลวัสดุแบบใด เมื่อการขนถ่ายวัสดุในท่อซึ่ง
มีอัตราส่วนของการไหลของมวลของแข็งเท่ากับ 35 และอัตราการไหลของอากาศในท่อขนถ่ายเท่ากับ 5 

วิธีท า จาก อัตราส่วนการไหลของมวล 
m  =

f

s

m

m  

 จากโจทย์ อัตราส่วนของการไหลของมวลของแข็ง ( sm ) = 35 
อัตราการไหลของอากาศในท่อขนถ่าย (

fm ) = 5 


m  =
f

s

m

m = 
5

35 = 7 

ดังนั้น อัตราส่วนการไหลของมวล เท่ากับ 7 อยู่ในช่วงการไหลแบบเบาบาง         ตอบ 

 

9.3.2 การไหลของวัสดุที่ขนถ่ายด้วยลม 
รูปแบบของการไหลแบบหนาแน่น สามารถที่จะท าให้เกิดความแตกต่างของการไหลที่ไม่คงที่ ไป

หาในที่ที่คงที่และไหลอย่างช้า ซึ่งข้ึนอยู่กับความดันลม ลักษณะของวัสดุและอัตราการไหล ความเสียดทาน
ของท่อและเส้นผ่าศูนย์กลางท่อรูปแบบของการขนถ่ายวัสดุแบบ Dense Phase ซึ่งแตกต่างกับเงื่อนไข 

 
9.3.2.1 คุณลักษณะของการขนถ่ายด้วยลม 

บางครั้งทางที่ดีที่สุดในการขนถ่ายวัสดุที่เป็นของแข็งโดยใช้ลม  ก็คือการใช้ไดอะแกรม
(State Diagram) ตัวอย่างอยู่ในรูปที่ 9.6 ไดอะแกรมจะเป็นระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลมแบบตามแนว
ขวางและเป็นจุดต่าง ๆ ของท่อที่มีความดันลาดเอียง (Pt/L) ที่ต้านกับความดันลม (Vf) การขนถ่ายด้วยลม
ทั้งหมดนี้เอามาระบบการไหลของวัสดุแบบเบาบางแล้วเปลี่ยนไปเป็นการไหลแบบหนาแน่นที่แสดงไว้ใน
ไดอะแกรม รูปที่ 9.6 

เส้น A-B ในรูปที่ 9.6 แสดงถึงการเสียดสีของวัสดุซึ่งจะท าให้เกิดการเสียหายต่อการขน
ถ่ายด้วยลมไปยังท่อตามแนวขวาง ที่อัตราความเร็วลมวัสดุที่เป็นของแข็งจ านวนน้อย จะถูกส่งผ่านไปที่ท่อ
จะคงที่ (mm) ผลที่ได้ก็คือ ท าให้ส่งผลกระทบ ต่อการเพ่ิมแรงดัน ตั้งแต่ B-C การลดความเร็วของลมตาม
แนวเส้น C-D ท าให้ความเร็วที่เป็นผลมากจากความดันลมที่ลดต่ าลงไปและเกิดการเสียดสีกันของวัสดุ จาก
วัสดุของแข็งที่มีอัตราส่วนของปริมาณลม (m*) เพ่ิมขึ้นด้วยจากจุด D จะแสดงถึงจุดของการวิเคราะห์ ใน
แผนผังซึ่งวัสดุที่เป็นของแข็ง (เม็ด) ทั้งหมดจะไหลมาหยุดอยู่กับท่ีในชั่วขณะหนึ่ง ในระบบของการไหลแบบ
เบาบาง (Dilute Phase) ด้วยอัตราความเร็วของลมที่มากกว่าความเร็วของลมที่จุด D เรียกว่า Saltation 
Velocity ส าหรับความปลอดภัยในระบบการไหลแบบเบาบาง การท างานในอัตราความเร็วของลมมากกว่า 
Saltation Velocity เล็กน้อย 

การลดความเร็วของลมที่อยู่ภายใต้จุด Saltation Velocity ท าให้เกิดผลกระทบต่อความ
คงทนของวัสดุ ที่เป็นของแข็งที่เกิดจากสถานะจากวัสดุตามเส้นทางของท่อซึ่งมีผลกระทบต่อจุด E ส่วน
ฐานท าให้พ้ืนที่ ๆ ตรงกันข้ามของท่อลดลงและท าให้พ้ืนที่ของความเร็วรอบในการขนถ่ายวัสดุที่เป็น
ของแข็งมีเพ่ิมมากข้ึน ปกติแล้วฐานมีความส าคัญมากฐาน 2 ชนิด ที่เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
วัสดุและความดันที่มีอยู่ ฐานที่คงที่สม่ าเสมอจะมีผลต่อวัสดุอย่างถาวรที่ตกอยู่ในท่อข้างล่างที่ยังคงอยู่ใน  
ขณะที่ความเร็วของลมมากกว่าและวัสดุที่เป็นของแข็งไม่มีการเปลี่ยนแปลง ฐานท าให้พ้ืนที่ตรงกันข้ามของ
ท่อลดลง และยอมให้เป็นการไหลแบบเบาบางไหลผ่านฐานได้กับวัสดุที่เป็นของแข็งบางอย่างอาจจะได้รับ
การเคลื่อนไหวของฐาน ซึ่งคล้ายกับที่พบในรูปแบบของการไหลแบบหนาแน่น การอธิบายการไหลของวัสดุ
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และลมนั้นมีลักษณะที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยการเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ของฐานที่บรรทุก วัสดุที่เป็นของแข็งไว้
ที่การไหลที่ฐานของท่อ ซึ่งความเร็วในการขนถ่ายแบบเบาบาง เพ่ิมมากขึ้นปกติลมและวัสดุที่เป็นของแข็ง
จะไหลไม่คงที่ ซึ่งฐานที่ถาวรจะเปลี่ยนไปเป็นฐานที่เคลื่อนที่ได้ หรือไม่ก็เปลี่ยนจากฐานที่เปลี่ยนแปลงได้ไป
เป็นฐานแบบถาวร ส าหรับเงื่อนไขดังกล่าว การไหลจึงไม่สม่ าเสมอและยังมีผลกระทบต่อแรงดันอย่าง
รุนแรงที่ไม่สม่ าเสมอหรือท่อตัน การวัดความดันของลมในเส้น Fเป็นเหตุให้วัสดุที่เป็นของแข็งบางส่วนหยุด
ชั่วคราว บางส่วนไหลไปเรื่อย ๆ ลักษณะรูปร่างของโค้งและอัตราการไหลของวัสดุต่าง ๆ นั้นมีลักษณะ
คล้ายกันซึ่งจุดที่ส าคัญก็คือ ท่อที่ต่างจากความดันลมต่ าสุด ส าหรับแต่ละอัตราโค้งของการไหลของวัสดุที่
เป็นของแข็ง เส้นทางนี้เคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนทางด้านขวาจะแสดงให้เห็นว่าระบบได้ถูกออกแบบส าหรับ
วัสดุเฉพาะอย่าง ซึ่งจ าเป็นต้องท าให้ระบบดีขึ้น ดังนั้นอัตราการไหลของลมจึงจ าเป็นต้องเพ่ิมข้ึน ส าหรับท่อ
ที่เป็นเส้นตรงดังในรูปที่ 9.6 มีจุดต่าง ๆ เพื่อปิดลม (Chocking) ซึ่งมีลักษณะอัตราความเร็วของ Saltation 
ในท่อแบบแนวนอนมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างความเร็วลมของ Saltation ในท่อตามแนวขวาง
กับอัตราความเร็วของ Chocking (ท่อเส้นตรง) ดังในตารางที่ 9.4 คืออัตราความเร็วของลมที่ปลอดภัยใน
อัตราต่ าสุด ซึ่งมีผลกระทบต่อการขนถ่ายที่ค่อนข้างมีความแตกต่างจากระบบท่อตามแนวขวางละท่อที่เป็น
เส้นตรง อัตราความเร็วในการขนถ่ายตามแนวขวางมีประมาณ 3 - 5 เท่า ซึ่งมากกว่าการขนถ่ายแบบ
เส้นตรง 
 

 
รูปที่ 9.6 State Diagram ส าหรับการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 

(ที่มา : https://link.springer.com, 2559) 
 

9.3.2.2 ระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 

ในรูปที่ 9.7 เป็นการแสดงระบบการท างานด้วยลมที่รวมความส าคัญของส่วนประกอบไว้
เพ่ือการขนถ่ายวัสดุที่เป็นของแข็งจากจุดที่ป้อนวัสดุไปยังส่วนที่แยกลมและของแข็งออกจากกัน วัสดุที่เป็น
ของแข็งจะถูกเก็บไว้ที่ส่วนบนเหนืออุปกรณ์การจ่ายวัสดุ  อนุภาคของอากาศจะไหลขึ้นข้างบนเป็นตัว



386 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                              การขนถ่ายวัสดดุ้วยลม 

   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

เคลื่อนที่ ๆ ส าคัญ ที่จะสามารถขนถ่ายลมตามความต้องการของอัตราการไหลและแรงดันของวัสดุที่เป็น
ของแข็งซึ่งเก็บไว้ใน Hopper ที่ใกล้แรงดันลม ซึ่งมีความส าคัญเมื่อลมไหลมาถึงท่อที่มีความยาวเพียงพอ
นั้นจะรับประกันได้ว่าจะถูกเร่งจากลมที่เหลือ ที่จุดเร่งนี้เองมีความดันที่สูญเสียไป และความสูญเสียของ
ระบบความดันทั้งหมดไปนั้นจะข้ึนอยู่กับหลาย ๆสาเหตุและจากการกระตุ้นหรือเร่งให้ความดันที่สูญเสียนั้น
จะมีความดันที่เสียไป สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อแรงดันที่สูญเสียไป คือ ขนาด พลังงานไฟฟ้า แรงดันที่รวม
กับความชื้นและอ่ืน ๆ ตามทฤษฎีบวกกับการพยากรณ์ของการขนถ่ายวัสดุ  ด้วยความดันลมสูญเสียไป 
เนื่องจากการไหลในส่วนที่ผิวท่อไม่เรียบ ซึ่งจะไม่สามารถใช้กับแป้งฝุ่นที่ละเอียดได้ การสึกกร่อนจะเกิดขึ้น
ได้ในระหว่างการขนถ่ายวัสดุด้วยลม อัตราการสึกหรอจะขึ้นอยู่กับความเร็วของลมและการขีดข่วน หรือ
การสึกหรอทางธรรมชาติของวัสดุ ขอบเขตของการสึกกร่อนนั้นคือส่วนโค้งของท่อซึ่งมีผลกระทบอย่างมาก
ในขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ การสึกหรอของท่อที่มีผลต่อความดันลมแต่สาเหตุที่เด่นชัดที่มีให้เกิดอาการลังเล
ใจในการติดตั้งระบบขนถ่ายวัสดุ ดังที่แสดงในรูปที ่9.8 
 
ตารางที ่9.4 ความเร็วที่ต่ าที่สุดในการขนถ่ายวัสดุต่างขนาดและความหนาแน่นในแนวนอนและแนวตั้ง 

วัสดุ 

ความหนาแน่น 
ของวัสดุโดย 

เฉลี่ย 
(kg/m3) 

ขนาดของ 
วัสดุโดย 
ประมาณ 
(mm.) 

ค่าน้อยของความ 
ปลอดภัยของ 

ความเร็วการขน 
ถ่ายในแนวตั้ง 

(m/s) 

ค่าน้อยของความ 
ปลอดภัยของ 

ความเร็วการขน 
ถ่ายในแนวนอน 

(m/s) 
ถ่านหิน 720 13 13 15 
ถ่านหิน 720 6 9 12 
ข้าวสาลี 753 5 9 12 
Polythene Cubes 480 3 9 12 
ปูนซีเมนต์ 1,400 0.09 1.5 7.6 
แป้ง 560 0.15 1.5 4.6 
ถ่านหินที่บดละเอียด 720 0.075 1.5 4.6 
เถ้าถ่านละเอียด 720 0.15 1.5 4.6 
Fullers Earth 640 0.106 1.5 6.2 
Bentonite 900 0.075 1.5 7.6 
แร่แบไรท์ 1,750 0.063 4.6 7.6 
ผงซิลิกา 880 0.106 1.5 6.2 
Flour Spar 1,760 0.075 3.0 9.2 
แร่ฟอสเฟต 1,280 0.15 3.0 9.2 
Tripolyphosphate 1,040 0.18 1.5 7.6 
Common Salt 1,360 0.15 3.0 9.2 
เถ้าถ่านที่เป็นด่าง 560 0.106 3.0 9.2 
Sodium Sulphate 1,360 0.106 3.0 12.2 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
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รูปที่ 9.7 State Diagram ส าหรับการขนถ่ายในแนวตั้ง 

(ที่มา : Klinzing G.E. and etc., 2010) 
 

การสึกกร่อนต่อระบบท่อในโรงงานปิโตรเคมี ประกอบกับปัญหาหลัก ๆ ในการออกแบบ
และท างานของอุปกรณ์เคมีและเป็นจุดส าคัญของการล้มเลิกในโรงงานเล็ก ๆ การสึกกร่อนก็เป็นปัญหา
ใหญ่ในการขนถ่ายถ่ายหินด้วยลมและการใช้เชื้อเพลิงเพ่ือการต้ม ส่วนของการสึกหรอของท่อแบบแนวตรง
ไม่ควรจะเป็นปัญหา แต่อย่างไรก็ตามถ้าท่อเกิดมีผิวที่ผิดปกติ ต่อจากนั้นการสึกกร่อนอาจจะเกิดปัญหาขึ้น
ได้ ขอบเขตของการสึกกร่อนส่วนใหญ่เกิดภายในข้อต่อท่อเช่นส่วนโค้งของลิ้นเปิดปิดและส่วนของท่อ การ
แสดงของความเป็นไปได้ของการสึกกร่อน แต่แตกต่างกันในความแข็งขอวัสดุที่ถูกขนถ่ายกับท่อของวัสดุ
และอัตราความเร็วของการขนถ่ายของวัสดุที่เป็นของแข็ง การสึกกร่อนนั้นเป็นสัดส่วนของความเร็วชั้นที่
สูงสุด ขั้นที่ N ที่อยู่ในช่วงระหว่าง 3.5 - 4.5 ในรูปที่ 9.9 แสดงถึงอิทธิพลที่มีผลกระทบต่ออัตราของ
ความเร็วในการสึกกร่อนของท่อส่วนที่โค้งซึ่งเป็นไปได้ที่จะเกิดอัตราการสึกหรอกับวัสดุที่สึกกร่อนถ้า
ความเร็วสูงๆ การสึกกร่อนก็จะสามารถลดลงได้ด้วยการออกแบบการไหลแบบหนา (Dense Phase) อย่าง
ถูกต้องและมีศักยภาพในการแก้ปัญหา ส าหรับการไหลแบบเบาบาง (Lean Phase) ระบบการขนถ่ายวัสดุ
ที่แข็ง ๆ จบสิ้นลงที่บริเวณจุดแยกลมกับวัสดุ ส่วนต่าง ๆมีขนาดเล็กลงถูกแยกออกตากที่เป็นลมโดย
วิธีการใช้ความกดอากาศต่ าหรือการใช้ผ้ากรอง การแยกของแข็งจะถูกเก็บไว้ใน Bunker ซึ่งตั้งอยู่ใต้บริเวณ
จุดแยกลมและของแข็งออกจากกัน 

 
9.3.2.3 วัฎจักรของการขนถ่ายวัสดุ 
โดยหลักการของระบบความดันสูงจะมีความสามารถที่จะขนถ่ายวัสดุในระบบการไหล

แบบหนาแน่น (Dense Phase) โดยเหตุที่วัสดุหลาย ๆ ชนิดที่มีลักษณะร่วนหรือมีคมไม่สามารถที่จะขน
ถ่ายใสความเร็วที่ต่ าได้ การอ้ันของวัสดุภายในท่อจะแสดงถึงปัญหาใหญ่ ๆ ที่เกิดขึ้นกับวัสดุบางชนิด ซึ่งมี
ความจ าเป็นที่จะต้องหยุดหรือเริ่มต้นการท างานใหม่ในขณะที่ท าการขนถ่ายและมันจะเป็นไปไม่ได้ ส าหรับ



388 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                              การขนถ่ายวัสดดุ้วยลม 

   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

ระบบความเร็วต่ า ซึ่งได้น ามาพัฒนาระบบแล้ว ส าหรับระบบถังอัดความดันเดี่ยว ปริมาณของวัสดุจะถูก
บรรจุเข้าไปเก็บไว้ในถัง Blow Tank จะถูกอัดความดันจากส่วนบนและวัสดุจะไหลออกจากทางด้านล่าง 
ดังรูปที่ 9.10 มันเป็นธรรมดาที่ปริมาตรของ Blow tank จะต้องน้อยกว่าปริมาตรของท่อทางและใช้ความ
ดันท างานที่ 600 kPa วัสดุที่ไหลออกมาจะมีลักษณะเป็นแท่งนั้นเรียกว่า Plug มันจะถูกดันให้ไหลผ่านท่อ
ทางออกมา ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับลูกสูบและจะมีความยาวปกติคือ 15 ถึง 20 เมตร ดังนั้นถ้าท่อมีขนาด
ยาว 100 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ดังนั้นขนาดของ Blow tank ที่ต้องการคือ 0.16 
ลูกบาศก์เมตร ส าหรับวัสดุที่มีความหนาแน่น 1,400 kg/m3  ใช้วัสดุประมาณ 220 kg สามารถที่จะขนถ่าย
ภายใน 1 cycle วัฏจักรการขนถ่ายสามารถแสดงในรูปที่ 9.11 ซึ่งจะขนถ่ายวัสดุในเวลา 15 วินาที ด้วย
ระยะทาง 100 เมตร ไปในท่อทางซึ่งจะมีความเร็วคงที่ = 4 m/s และส าหรับ Plugที่มีความยาว 20 เมตร 
จะใช้เวลาในการขนถ่าย 5 วินาที และ 5 วินาที ส าหรับงานของ Valve ของ Blow Tank ใช้เวลา 5 วินาที 
ส าหรับการสร้างความดันใน Blow Tank และใช้เวลา 8 วินาที ส าหรับการขนถ่ายวัสดุจึงมีเวลารวมทั้งสิ้น 
53 วินาที ดังนั้นจึงมีมวลการขนถ่ายเฉลี่ย 15 t/h และวัสดุที่ถูกจ่ายออกไปจะแสดงถึงปัญหาของระบบนี้ 
แม้ว่า Plug จนขนถ่ายด้วยความเร็วต่ าการจ่ายวัสดุครั้งหนึ่ง ๆ ในท่อทาง ซึ่งจะมีความดันสูงอยู่ทางข้าง
หลัง Plug มันสามารถที่จะลดความดันลงได้ก็ต่อเมื่อวัสดุถูกขนถ่ายออกมาจาก Pipe Line 

 

 
รูปที่ 9.8 แบบแสดงระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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รูปที่ 9.9 อิทธิพลของความเร็วที่มีผลต่อส่วนป้อนกันการกัดกร่อนของท่อโค้ง 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

 
รูปที่ 9.10 ระบบ Blow Tank ที่มีการไหลแบบ Plug เดียว 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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รูปที่ 9.11 วัฎจักรของการขนถ่ายวัสดุแบบ Plug เดี่ยว 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

Plug เดี่ยวของ Impermeable สามารถจะเป็นเหตุให้ท่อทางเกิดการอุดตันได้ใน
ระยะทางสั้น ๆ การใช้ลมในการดัน Plug ให้ไหลไปตามท่อจะมีลักษณะเช่นเดียวกับกลไกที่ใช้ดันวัสดุ 
ส าหรับแรงดันที่ใช้ดัน Plug คาดว่าจะเป็นสัดส่วน Exponential กับความยาวของ Plug การเคลื่อนที่ของ 
Plug ที่มีความยาวสั้น ๆ ก็จะมีความจ าเป็นในการลดความดันในการเคลื่อนที่ของ Plug  ซึ่งจะยอมให้
อากาศแทรกตัวอยู่ในวัสดุท าให้วัสดุหลอมตัว ซึ่งเป็นเหตุให้ลดความฝืดระหว่าง Plug กับผนังท่อ ส่วน
ความดันนั้นเป็นเหตุให้ความยาวของ Plug เพ่ิมขึ้นถึง Power n ดังแสดงในรูปที่ 9.12 ค่าของ n จะขึ้นอยู่
กับคุณสมบัติของวัสดุ ซึ่งก็คือ 1 < n < 2 ส าหรับระบบการขนถ่ายแบบต่อเนื่องจะต้องเพ่ิมความยาวของ
ลม “Pocket” ในท่อทางและเพ่ิมจ านวนของ Pipe Line เพ่ือจะยอมให้มีการขนถ่ายในเส้นทางยาว ๆ 
ส าหรับระยะท่ีจ ากัดความดัน 

 

 
รูปที่ 9.12 แรงดันที่ท าให้วัสดุเคลื่อนที่ในท่อ 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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ในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ความแตกต่างของระบบได้ถูกพัฒนาให้ขยายขอบเขตของวัสดุที่
สามารถจะขนถ่ายPlug ด้วยความเร็วต่ าและขยายวิธีการท างานแบบต่อเนื่อง ซึ่งป้อนกลับด้วย Rotary 
Valves และ สกรูระบบเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับสภาพของความดัน และ Plug ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 9.13 
การเพ่ิมการขนถ่ายข้ึนอยู่กับข้อก าหนดดังนี้ 

1. ความสัมพันธ์ของจ านวนของการเพ่ิม ณ ต าแหน่งวิกฤติของการไหล (มักจะ
เป็นท่อโค้ง) ตลอดเส้นทางการไหล 

2. ตัวเพ่ิมแรงดันจะเพ่ิมที่ช่องว่างปกติตลอดเส้นทางช่องว่าง จะแปรผันจาก 1 
เมตร ถึง 10 เมตร ซึ่งจะข้ึนอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุ 

3. ที่รูเล็ก ๆ จะถูกติดตั้งไว้ภายในที่ทางการขนถ่ายหลัก ๆ ซึ่งใช้ส าหรับการเพ่ิม
ลมตลอดความยาวท่อ 

ตัวเพ่ิมแรงดันจะถูกติดตั้งไว้ตลอดท่อทาง ซึ่งจะต้องไว้กับความดันในแต่ละ Stage และ
ปรับแรงดันภายในที่เพ่ือรักษาระดับการไหลและป้องกันระบบแรงดันสูง  ระบบเพ่ิมแรงดันจะเพ่ิมอากาศ
เข้าไปในเส้นทางการขนถ่ายและเพ่ิมความเร็วของอากาศ วัสดุที่เป็นเหล็กหลายชนิดมักจะขนถ่ายด้วย
ระบบนี้ 

 

 
รูปที่ 9.13 ตารางความสัมพันธ์แรงดันและความยาว Plug ในการขนถ่าย แบบ Plug เดี่ยวและหลาย Plug 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

ระบบการผ่านออกของอากาศมักจะใช้งานในวัสดุที่อากาศซึมผ่านไม่ได้ ซึ่งอยู่ในรูป Plug 
ที่เป็นของแข็งเมื่อขนถ่ายด้วยความเร็วต่ า เมื่อรูปแบบของ Plug ในเส้นทางการขนถ่ายด้วยลม By Pass 
มักจะไหลผ่านท่อ By Pass และเข้าไปอีกครั้งในที่ซึ่งมีความต้านทานของ Plug น้อยกว่าในท่อทาง By 
Pass Plug ที่มีความยาวของวัสดุมากจะถูกแยกเป็น Plug สั้น ๆ ซึ่งจะสามารถท าให้ขนถ่ายได้ออกจากท่อ 
By Pass และพ้ืนที่ ระยะอากาศจะสามารถบรรจุในหรือนอกเส้นทางของการขนถ่าย การควบคุมการไหล
ของ Plug สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 9.14 
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หลีกเลี่ยงภายนอก 

  

 
หลีกเลี่ยงภายใน 

  

 
ท่อที่ดูดซับได้ 

  

 

เส้นทางของการสนันสนุน 

รูปที่ 9.14 การควบคุมความยาวของ Plug 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 

 
ในกรณีที่วัสดุสามารถไหลลงได้โดยตรงในทิศทางของแรงโน้มถ่วง ระบบการขนถ่ายแบบ 

Air Activated Gravity จะใช้ประโยชน์ได้ง่าย ซึ่งจะท าให้วัสดุลอยตัวเทียบได้กับระบบ Pneumatic 
Conveyor Plantซึ่งมีความส าคัญและต้นทุนของการปฏิบัติงานจะต่ ากว่าการขนถ่ายที่ใช้ความเร็วต่ า การ
ขนถ่ายแบบ Air Activated Gravity อาจจะพิจารณาเช่นเดียวกับการขนถ่ายแบบหนาแน่น ซึ่งอุปกรณ์การ
ขนถ่ายจะแสดงไว้ในรูปที่ 9.15 จะประกอบด้วยช่องที่ซึ่งจะถูกแบ่งด้วยแผ่นกั้นที่มีรูเล็ก ๆ  ให้วัสดุไหล
คล้ายกับของเหลวความดันของอากาศต่ าที่มีปริมาณเล็กน้อย  จะถูกฉีดผ่านแผ่นกั้นเพ่ือจะท าให้วัสดุมี
สภาพการไหลและเลื่อนลงตาม Slope ของช่องการล าเลียงหรือน าให้วัสดุไหลทีละน้อย 

 

 
รูปที่ 9.15 อุปกรณ์ล าเลียงแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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รูปที่ 9.16 การแบ่งระดับของ Gelddarts 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

Air Gravity Conveyor มีขนาดจาก 100 มิลลิเมตร ถึง 800 มิลลิเมตรและมีความยาวถึง 
100 เมตร สามารถขนถ่ายวัสดุที่มีอัตราการขนถ่าย 3000 L/h วัสดุที่เหมาะสมกับการขนถ่ายแบบนี้ก็คือ
วัสดุ Geldart’s Group B ดังแสดงในรูปที่ 9.16 วัสดุเหล่านี้จะถูกท าให้ไหลได้และเมื่อลมที่ท าให้เกิดการ
ไหลถูกปิดที่ท่อโค้งวัสดุจะยุบตัวลงอย่างเร็วและวัสดุจะหยุดไหลวัสดุ Group D จะสามารถขนถ่ายผ่าน Air 
Gravity Conveyorแต่ปริมาณอากาศที่ใช้ท าให้วัสดุไหลจะมีการเหลือ วัสดุ Group A สามารถไหลได้ง่าย
แต่ว่าอากาศที่เก็บไว้จะไหลต่อเนื่องภายหลังจากที่อากาศจ่ายออกไปลดลง  วัสดุ Group C มักจะเป็นผง
แป้งที่จับกันเป็นก้อนและไม่เหมาะกับระบบ Air Gravity Conveyor บางทีวัสดุที่เกาะเป็นก้อนอาจจะขน
ถ่ายด้วยอุปกรณ์ขนถ่ายที่มี Slope ที่มากกว่าปกติ Air Gravity Conveyor เหมาะสมกับวัสดุทั้งมีคมและ
ปนเป็นผง 

 
9.3.2.4 ความสามารถของระบบ 

ความสามารถของระบบ Pneumatic Conveyor จะประสบผลส าเร็จถ้าให้อัตราการไหล
เป็นแบบ Mass flow ซึ่งข้ึนอยู่กับองค์ประกอบต่อไปนี้ 

1. เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อทาง 
2. ระยะทางการขนถ่ายวัสดุ 
3. แรงดันตกท่ีเกิดข้ึนภายในท่อทาง 

สมบัติของวัสดุส าหรับอัตราการไหลคือ  ขีดจ ากัดด้านบนที่ถูกติดตั้งในการไหลของ
ของแข็งแบบหนาแน่น (m*) ที่ซึ่งวัสดุสามารถขนถ่ายด้วยระบบทางการขนถ่ายเฉพาะอย่าง อัตราการไหล
ของ อากาศขึ้นอยู่กับขนาดของท่อทาง ความยาวและแรงดันใช้งานและมันเป็นค่า Parameter ที่ส าคัญ 
และเป็นสภาพการขนถ่ายนอกระบบอย่างเช่น ความหนาแน่นของอากาศเปลี่ยนกับแรงดัน ความเร็วของ
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อากาศ หรือปริมาณการไหลจะถูกเปลี่ยนตลอดความยาวของท่อ ซึ่งเป็นคุณสมบัติการไหลที่ใช้ประโยชน์ได้
มากเทียบเคียงได้กับค่า Parameter ตัวอ่ืน อิทธิพลของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อความสามารถในการขน
ถ่ายวัสดุที่เป็นของแข็ง สามารถใช้จากการวิเคราะห์สมการที ่9.1 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

  

fs mmm             (9.2) 

 

 
รูปที่ 9.17 อิทธิพลของอัตราการไหลและความหนาแน่นและความดันลดในเส้นทางการขนถ่าย 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

ปริมาณมวลของอากาศสามารถแสดงเป็น Function ของความหนาแน่นของอากาศ (  ) 
พ้ืนที่ท่อ m มีค่าเท่ากับ [d2/4] ขณะที่ d คือ เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในของท่อ และ Vf  คือ ความเร็วลมของ
การขนถ่าย ซึ่งมีความสัมพันธ์ดังนี้ 
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(9.3) 

 
ความสามารถในการไหลผ่านของระบบการขนส่งสามารถเพ่ิมขึ้น  โดยการขยายเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของท่อ อากาศที่ถูกเพ่ิมจะเป็นสัดส่วนตามค่าคงที่ 
.

m  ลักษณะของความหนาแน่นของวัสดุที่จะ
สามารถขนถ่ายได้นั้น ขึ้นอยู่กับทั้งความดันตกคร่อมที่ใช้ไปในเส้นทางและระยะทางในการขนถ่าย ถ้า
ก าหนดค่าแรงดันตกคร่อมในส่วนของอากาศที่ต้องการขนถ่ายวัสดุผ่านท่อทางคืออากาศที่เหลือจากการ
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ผ่านของความต้านทานของท่อทาง ดังแสดงในรูปที่ 9.16 คือ ผลรวมของลักษณะของการขนถ่ายเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่าง mf และ ms (ส าหรับค่าคงที่ของความดันตกคร่อมของระบบ P ) ส าหรับการขน
ถ่าย Cement ผ่านความยาว 100 เมตร ท่อในแนวระดับมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 50 มิลลิเมตรกับท่อ
โค้ง 17 อัน (90 องศา) อัตราการไหลของมวลอากาศจะแสดงอยู่ในแกนนอน เพราะว่า  ปริมาตรการไหล
ของมวลอากาศจะขึ้นอยู่กับแรงดันที่ใช้ตัวเลือก Parameter บนแกนนอนและแกนตั้งจะยอมให้เป็นเส้น
ค่าคงที่ของ Phase Density ดังแสดงในรูปที่ 9.17 เส้นบนด้านล่างซ้ายเป็นตัววัดอัตราการไหลของอากาศ
ในการขนถ่ายที่เป็นไปได้ต่ าสุดที่อัตราการไหลที่ด้านซ้ายของเส้นนี้ท่อจะถูกคาดว่าจะกั้นหรือ  การขนถ่าย
นั้นจะไม่ราบเรียบหรือมีเสียงเส้นนี้จะแสดงถึงค่าการขนถ่ายต่ าสุดและเป็นไปได้จะใช้สมการ 
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เพ่ือค านวณความเร็วของอากาศที่ความแตกต่าง ความหนาแน่นของ Phase ที่จุดหรือเขต

ของความส าคัญในการขนถ่ายจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วในการขนถ่ายต่ าสุด  และความ
หนาแน่นของ Phase ส าหรับ Cement และวัสดุชนิดอ่ืน จะถูกแสดงในรูปที่ 9.18 Cement และ 
Barytes สามารถจะถูกขนถ่ายในระบบ Lean และ Dense Phaseในกรณีของ Alumina และทรายจะขน
ถ่ายในระบบ Lean Phase เท่านั้นที่เป็นไปได้ 

 

 
รูปที่ 9.18 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วอากาศต่ าสุดกับความหนาแน่น 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

อัตราแรงดันของ Fan , Blower หรือ Conveyor ที่จะบ่งบอกคือปริมาตร , ระยะทาง
และวัสดุที่ใช้ในการขนถ่ายในเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ให้มา ซึ่งสรุปต่าง ๆ อยู่ในรูปที่ 9.19 ส าหรับเส้น
ผ่านศูนย์กลางของท่อที่ใหญ่กว่า ในความเร็วของอากาศเดียวกับความดันของอากาศที่ลด จะเพ่ิมด้วยการ
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เพ่ิมความยาวของท่อทางและลดแรงดันที่ถูกใช้ในการขนถ่ายวัสดุตลอดความยาวท่อการลดลงของความดัน
ในเส้นทางการขนถ่ายจะถูกประมาณจากสัดส่วนของความยาว ส าหรับความหนาแน่นของ Phase ที่คงที่, 
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อและวัสดุคือ tPtaL (m, D, Material, Constant)  ในท านองเดียวกันความดันที่
ลดในเส้นทางการขนถ่าย จะประมาณเป็นสัดส่วนกับ Phase และความหนาแน่นของวัสดุด้วยการก าหนด
รายละเอียดค่าวัสดุ, ความยาวท่อและเส้นผ่านศูนย์กลาง ซึ่งจะดูได้จากสมการ 

 

 
รูปที่ 9.19 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันลม, ความหนาแน่นและระยะการขนถ่าย 

 (ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

ส าหรับระยะทางในการขนถ่ายประมาณ 1 – 3 กม. ก็จะเกิดความดันลดลงในเส้นทางขน
ถ่าย ส าหรับ Phase ที่มีความหนาแน่นต่ า, ระบบความดันต่ า, ความหนาแน่นของ Phase สูง ความยาว
ของท่อจะไม่มากนัก 

Power, Po จะค านวณได้จากสูตรต่อไปนี้ 
 








 


a

ta

P

)P(P
ln2


RTmP fo           (9.6) 

 
ตัวอย่างที่ 9.2 ข้อมูลที่แสดงในรูปที่ 9.17 จะใช้ในการค านวณหาอัตรามวลของอากาศและความดันที่
ต้องการในการขนถ่าย Cement ขนาด 15 ton/h จะใช้ความยาวท่อ 100 เมตร ซึ่งจะมีท่อโค้ง 17 ท่อ จง
ค านวณระบบ Lean Phase (

.

m = 10) , ระบบ Dense Phase และระบบ 2 Dense Phase โดยเทียบจาก
เส้นผ่านศูนย์กลางต่าง ๆ ที่เส้นการขนถ่ายค่าคงที่ 
วิธีท า  

.

m = 10 (ดูรูปที่ 9.17) ค่า mf = 0.058 Kg/s , ms = 2 ton/hและ Pt = 100 KPa อยู่ใกล้กับเส้น
โค้งการขนถ่ายวัสดุต่ า แฟคเตอร์ความปลอดภัยต่ าสุดคือ 10% ที่ยอมให้ใช้เมื่อหาค่า mf สมการ 9.4 จะ



397 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                              การขนถ่ายวัสดดุ้วยลม 

   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

บอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อประมาณ 139 มิลลิเมตร (50(15/2)0.5 ms = 15 ton/h ค่าแรงดัน
สูญเสียในการขนถ่ายน้อยกว่า 100 kPa นี้ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานของท่อและใช้ท่อขนาด 127 เมตร อัตรา
การไหลที่ได้ mf = 0.42 Kg/s2 และ P = 100 kPa   

ส าหรับระบบ Dense Phase Blow Tank จะถูกใช้ส าหรับจ่ายวัสดุให้กับท่อทางและคาดว่าระบบ
การขนถ่ายวัสดุประมาณ 79% ของเวลาทั้งหมด รูปแบบของอัตราการไหลก็คือ ms = 15/0.79 = 19 
ton/h ในรูปที่ 9.17 อัตราการไหลของวัสดุนี้ใช้ mf = 0.065 Kg/s และ Pt = 400 kPa ระบบของการ
ก าหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเป็นช่วง ๆ จะถูกก าหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเป็นช่วง ๆ จะถูก
ก าหนดด้วยรูปแบบหรือวิธีทาง Computer ที่ซึ่งแสดงในช่วงต่อไป ค่า Parameter หลักที่ถูกก าหนด
ส าหรับระบบทั้ง 3 จะถูกรวบรวมไว้ในตารางที่ 9.5 

ขณะที่ R = 287 J/(Kg.k) คือค่าคงที่ของอากาศ , T = 303 K คือค่าอุณหภูมิของอากาศและ Pa = 
100 kPa คือความดันบรรยากาศ ข้อดีของระบบ Dense Phase ที่ดีกว่า Lean Phase คือใช้อากาศน้อย
กว่า Power ที่ต่ ากว่า ค่าความเร็วอากาศสูงสุดของระบบหลาย ๆ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้อย
กว่าระบบ Dense Phaseท่อเดียวดังนั้นความสึกหรอหรือความเสียหายของอณูวัสดุจะชี้ว่าลดลงขนาดของ 
Blow Tank ในระบบ Dense Phase คือ 1 ลูกบาศก์เมตรและความหนาแน่นของ Cement   = 800 
kg/m3 ซึ่งจะใช้เวลา 151 วินาที ในการจ่ายวัสดุหมด Blow Tank ยอมให้ใช้เวลา 10 วินาที ในการอัดและ
ลดความดันระบบ 12 วินาที ในการเดิม Cement ลงใน Blow Tank และ 7 วินาที ส าหรับการปรับจัด 
Valve เวลารอบการขนถ่ายคือ 190 วินาที หรือประมาณ 19 รอบต่อชั่วโมงถือว่าบรรลุเป้าหมาย 
อัตราส่วนของเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายต่อรอบเวลาคือ 0.79           ตอบ 

 
ตารางที ่9.5 รายละเอียดการออกแบบของระบบนิวเมติคคอนเวเยอร์ 3 ระบบ 

ชนิดของระบบ 
ระบบ 1 

ระยะที่มีไขมัน 
น้อย 

ระบบ 2 
ระยะที่มีความ

หนาแน่น 

ระบบ 3 
ระยะที่มีความ

หนาแน่น 

D (mm) 127 50 76 
L (mm) 100 100 100 
การโค้งงอ 17 17 17 
ชนิดของระบบ ต่อเนื่อง เป็นช่วง เป็นช่วง 
% เวลาท างาน 100 79 79 
Ms (ton/h) 15 15 15 
mf (kg/s) 0.42 0.065 0.065 
Pt (kPa) 100 400 270 

.

m  10 81 81 

Qf (Nm3/h) 1260 185 185 
Po (kW) 51 18.2 14.8 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
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9.4 อัตราการขนถ่ายและความดันที่ต้องการในการขนถ่ายด้วยลม 
การออกแบบหาค่าความเร็วลม ปริมาณลมในการขนถ่าย อัตราการขนถ่าย ระดับความสูงการขน

ถ่ายที่ต้องการและความดันในการขนถ่ายวัสดุ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
9.4.1 การตกของอนุภาคในการไหล 

การหาค่าความเร็วลมในการขนถ่ายจ าเป็นต้องหาค่าความเร็วที่ท าให้อนุภาคลอยนิ่งก่อน ซึ่งต้อง
พิจารณาจากสภาวะการตกของอนุภาคใด ๆ ในของไหลนั้น สภาวะการตกจะขึ้นอยู่กับขนาด ลักษณะ
รูปร่าง ความหนาแน่นมวลอนุภาคและความหนาแน่นของมวลการไหล แต่ในความเป็นจริงแล้วปริมาณต่าง 
ๆ เหล่านี้จะมีปริมาณไม่เท่ากัน จึงต้องใช้ปริมาณเฉลี่ยเพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาออกแบบระบบ 

9.4.1.1 สมการการเคลื่อนที่ของอนุภาค 

จากรูปที่ 9.20 ถ้าอนุภาคทรงกลมที่มีขนาดความโต ds (m) มีมวล m (kg) และมีความ
หนาแน่นของมวลอนุภาค ท (kg/m3) ตกอย่างอิสระในของไหลใด ๆ ที่มีความหนาแน่นมวล  (kg/m3) 
แรงที่กระท าต่ออนุภาคสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

 1. แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity force) 
 

mgFgf             (9.7) 

 

 2. แรงลอยตัวของอนุภาคในของไหล (Pascal’s bouyancy force) 
 











m

bf mgF

            (9.8) 

 

 3. แรงต้านทานการเคลื่อนท่ีของของไหล (Resistance force) 
 

gfrf FF             (9.9) 

 

 
รูปที่ 9.20 แรงที่กระท าต่ออนุภาคขณะตก 

 (ที่มา : : โสภณ  เรืองกิตติกุล และอภิรักษ์  โพธิสว่าง, 2535) 
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สมการการเคลื่อนที่ของอนุภาคสามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 
 

maF   

       
dt

dU
m m  

       
dt

dU
mFmgmg m

m



          (9.10) 

 
เมื่อ mU  คือ ความเร็วการเคลื่อนที่ของอนุภาค 

โดยที ่
6

3
mmd

m


  และ 
3

tbl
dm


  โดยที่ md สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 9.21 

 

 
รูปที่ 9.21 ขนาดเฉลี่ยของเม็ดวัสดุ 

 (ที่มา : : โสภณ  เรืองกิตติกุล และอภิรักษ์  โพธิสว่าง, 2535) 
 

       D
m

m C
d

UF
42

1
2

2 
   

       Dmm CdUF
22

8


           (9.11) 

 

จะได้ว่าอัตราเร่งของการเคลื่อนที่ของอนุภาคในการตกในของไหล สามารถหาได้จาก
สมการดังต่อไปนี้ 
 

       
mm

Dm

m

mm

d

CUg

dt

dU







4

3)( 2




         (9.12) 

 
เมื่อ DC  คือ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของของไหลต่ออนุภาค (Resistance Coefficient) 
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9.4.1.2 ความเร็วสุดท้ายของการตกของอนุภาค 

เมื่ออนุภาคตกมาถึงสภาวะหนึ่ง ซึ่งแรงที่กระท าต่ออนุภาครวมเป็นศูนย์ อนุภาคจะ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ นั่นคือความเร็วสุดท้ายของการตก จะได้ว่าความเร็วของอนุภาค  คือ tm UU   

และความเร็วสุดท้ายของอนุภาค คือ 0
dt

dU m  จากสมการที่ 9.12 จะได้ว่า 
 

       0
4

3)( 2




mm

Dm

m

m

d

CUg





  

 
ดังนั้น ค่าความเร็วสุดท้ายจะมีค่าเป็น 

 

       m

mD

t d
C

g
U 












1
3

4          (9.13) 

  

เมื่อ tU  คือ ความเร็วสุดท้ายของการตกของอนุภาค (m/s) 
 

สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของของไหลต่ออนุภาค (Resistance Coefficient) สามารถ
หาได้จาก 

         )( etD RfC          (9.14) 
 

เมื่อ etR  คือ Reynold number ที่สภาวะความเร็วสุดท้าย 
 

Reynold number ที่สภาวะความเร็วสุดท้าย สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 
 

        












mtmt
et

dUdU
R        (9.15) 

 

เมื่อ   คือ viscosity of fluid (kg/m.s) 
  คือ kinematic viscosity of fluid (m2/s) 
  คือ density of fluid (kg/m3) 

g  คือ 9.81 m/s2 
 

9.4.1.3 สภาวะการตกของอนุภาค 

ในของไหลใด ๆ เมื่อความหนาแน่นของอนุภาคและขนาดของอนุภาคเปลี่ยนไปจะท าให้
ค่า Reynold number ของการตกที่ความเร็วสุดท้ายเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งจะมีผลท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ความ
เสียดทานของของไหลต่ออนุภาคเปลี่ยนแปรไป ท าให้ค่าความเร็วสุดท้ายของอนุภาคแตกต่างกันออกไป
ตามสภาวะการตกนั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปตามความสัมพันธ์ตามท่ีได้แสดงในตารางที่ 9.6 
และสมการดังต่อไปนี้ 
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et

etD
R

K
RfC  )(         (9.16) 

 
ตารางที่ 9.6 ค่า K และ  ที่สภาวะการไหลต่าง ๆ 

etR  K    
< 0.4 24.0 1 

0.4 – 10.0 23.0 0.833 
10.0 – 100.0 15.7 0.583 

100.0 – 1,000.0 5.79 0.367 
1,000.0 – 5,000.0 0.987 0.111 
5,000.0 – 1 x 104 0.207 0.073 
1x 104 – 2 x 105 0.458 0 

ที่มา : โสภณ  เรืองกิตติกุล และอภิรักษ์  โพธิสว่าง, 2535 
 

เมื่อ   คือ ค่าความขรุขระของอนุภาคในท่อขนถ่าย  
    (Porosity of conveying material in the pipe) 

 
ตัวอย่างที่ 9.3 จงหาค่าแรงที่เกิดขึ้นและอัตราเร่งจากการตกของวัสดุในการล าเลียงในท่อล าเลียงด้วยลม 
ซึ่งเป็นการล าเลียงเมล็ดข้าวเปลือกที่มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 0.002 m ยาว 0.005 m และสูง 0.002 m ใช้
ความเร็วลมในการขนถ่าย 5 m/s ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียง 0.1 m ความหนาแน่นของลมที่
ใช้ในการขนถ่าย 1.25 kg/m3 ความหนาแน่นของข้าวเปลือก 875 kg/m3 และสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
ของของไหลต่ออนุภาคเท่ากับ 2,025 

วิธีท า จากโจทย์ ก าหนดให้เป็นการล าเลียงข้าวเปลือกในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งประกอบไปด้วย 
เมล็ดข้าวเปลือกท่ีมีขนาดเฉลี่ย กว้าง 0.002 m ยาว 0.005 m และสูง 0.002 m จะได้ว่า 
 

3

tbl
dm


 = 

3

009.0

3

002.0002.0005.0


 = 0.003 

ความเร็วลมในการขนถ่าย mU = 5 m/s  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียง d = 0.1 m  
ความหนาแน่นของลมที่ใช้ในการขนถ่าย  = 1.25 kg/m3  
ความหนาแน่นของข้าวเปลือก m = 875 kg/m3  
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของของไหลต่ออนุภาคเท่ากับ DC = 2,025 

 

 จาก แรงที่เกิดขึ้นจากการตกของวัสดุในท่อล าเลียง คือ Dmm CdUF
22

8


  จะได้ว่า 

)025,2()003.0()5)(25.1(
8

22
F = 

8

789.1

8

)55953125.0(


 = 0.224 N 

ดังนั้น แรงที่เกิดขึ้นจากการตกของวัสดุในท่อล าเลียง 0.224 N           ตอบ 
 จากอัตราเร่งของของการเคลื่อนที่ของอนุภาคในการตกในของไหล คือ  
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mm

Dm

m

mm

d

CUg

dt

dU







4

3)( 2




 = 
)875)(003.0(4

)025,2)(25.1()5(3

875

)87525.1(81.9 2


  

           = 
5.10

75.843,189

875

49.571,8


 = - 9.79598857 – 18,080.35714286 

           = - 18,090.14 m/s2  

ดังนั้น วัสดุตกลงด้วยอัตราเร่ง 18,090.14 m/s2            ตอบ 
 
ตัวอย่างที่ 9.4 จากตัวอย่างที่ 9.3 จงหาความเร็วสุดท้ายของการตกของวัสดุในการล าเลียงในท่อล าเลียง
ด้วยลม ซึ่งเป็นการล าเลียงเมล็ดข้าวเปลือก 
วิธีท า จากโจทย์ ก าหนดให้เป็นการล าเลียงข้าวเปลือกในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งประกอบไปด้วย 

เมล็ดข้าวเปลือกท่ีมีขนาดเฉลี่ย กว้าง 0.002 m ยาว 0.005 m และสูง 0.002 m จะได้ว่า 
 

3

tbl
dm


 = 

3

009.0

3

002.0002.0005.0


 = 0.003 

ความเร็วลมในการขนถ่าย mU = 5 m/s  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียง d = 0.1 m  
ความหนาแน่นของลมที่ใช้ในการขนถ่าย  = 1.25 kg/m3  
ความหนาแน่นของข้าวเปลือก m = 875 kg/m3  
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของของไหลต่ออนุภาคเท่ากับ DC = 2,025 

 

จาก ความเร็วสุดท้าย คือ m

mD

t d
C

g
U 












1
3

4  จะได้ว่า 

)003.0(
875

25.1
1

)025,2(3

)81.9(4




 tU  =   )003.0(00142875.01

075,6

24.39
  =

075,6

)0029957.0(24.39  

    = 
075,6

117551268.0 = 1.935 x 10-5 m/s 

ดังนั้น ความเร็วสุดท้ายของการตกของข้าวเปลือก คือ 1.935 x 10-5 m/s         ตอบ 

 

 
รูปที่ 9.22 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Reynold number และ Resistance coefficient 

 (ที่มา : https://commons.wikimedia.org/wiki/DragcoefficientvsReynoldsnumber, 2559) 
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ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทของสภาวะออกตามกลุ่มลักษณะของอนุภาคสามารถแสดงได้
ตามตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 9.7 จ าแนกประเภทของสภาวะออกตามกลุ่มลักษณะของอนุภาค 

ประเภทของสภาวะ ทฤษฎี etR  K    สมการความเร็วสุดท้าย 

อนุภาคท่ีมีขนาดเล็ก
และละเอียด (Fine 
particles)  

Stoke < 1 24.0 1 


18

)( mm
t

dg
U


     (9.17) 

อนุภาคท่ีมีปานกลาง 
(Middle size 
particles) 

Allen 2 - 500 10 
2

1  
m

m
t d

g
U

3

1
2)(

261.0










 



 (9.18) 

อนุภาคท่ีมีขนาดโต
และหยาบ (Course 
size particles) 

Newton 500 – 2 x 105 0.44 0 

 mm

t

dg
U

)(
741.1


    (9.19) 

ที่มา : โสภณ  เรืองกิตติกุล และอภิรักษ์  โพธิสว่าง, 2535 
 

แต่ในการออกแบบใช้ของไหลเป็นอากาศซึ่งมีสถานะเป็นแก๊ส ค่าความหนาแน่นมวลของ
แก๊สมีค่าต่ ากว่าค่าความหนาแน่นของวัสดุมาก การพิจารณาสมการความเร็วสุดท้ายของอนุภาค จึง
สามารถแสดงได้ดังนี้ 

 1. อนุภาคท่ีมีขนาดเล็กและละเอียด ( etR < 1) 
 

         



18

2
mm

t

dg
U           (9.20) 

 
 2. อนุภาคท่ีมีขนาดปานกลาง ( etR < 1 - 500) 

         
m

m
t d

g
U

3

1
2

261.0














         (9.21) 

 
 3. อนุภาคท่ีมีขนาดโตและหยาบ ( etR < 500 – 2 x 105) 

 

         


 mm
t

dg
U 741.1         (9.22) 

 
ส าหรับค่าความหนาแน่นของอากาศ m หาได้จากทฤษฎีแก๊ส 

 

         
22

2

11

1

 T

P

T

P
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2

1

1

12
2

T

T

P

P 
           (9.23) 

 
โดยก าหนดให้ที่สภาวะอุณหภูมิ 273 องศาเคลวิน ความดัน 9.81 x 104 N/m2 มีความ

หนาแน่นของอากาศเท่ากับ 1.293 kg/m3 จะได้ว่า 
 

         










m

m
m

T

P

273

273

1081.9

293.1
4

        (9.24) 

 
เมื่อ m  คือ ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m3) 

mP  คือ ความดันของอากาศ (N/m2) 

mT  คือ อุณหภูมิของอากาศ (oC) 
 
ตัวอย่างที่ 9.5 จงหาค่าความเร็วสุดท้ายและค่า Reynold number ที่สภาวะความเร็วสุดท้ายของวัสดุใน
การล าเลียงในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งเป็นการล าเลียงทรายที่มีขนาดเฉลี่ย 0.001 m ใช้ความเร็วลมในการ
ขนถ่าย 30 m/s ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียง 0.075 m ความหนาแน่นของลมที่ใช้ในการขน
ถ่าย 1.25 kg/m3 ค่าความหนืดของอากาศ 0.785 kg/m.s ความหนาแน่นของทราย 950 kg/m3 และ
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของของไหลต่ออนุภาคเท่ากับ 1,125 

วิธีท า จากโจทย์ ก าหนดให้เป็นการล าเลียงทรายในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งประกอบไปด้วย 
ทรายที่มีขนาดเฉลี่ย md = 0.001 m  

ความเร็วลมในการขนถ่าย mU = 30 m/s  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียง d = 0.075 m  
ความหนาแน่นของลมที่ใช้ในการขนถ่าย  = 1.25 kg/m3  
ค่าความหนืดของอากาศ  = 0.785 kg/m.s 
ความหนาแน่นของทราย m = 950 kg/m3  
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของของไหลต่ออนุภาคเท่ากับ DC = 1,125 

 เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าทรายเป็นอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กและละเอียด จากตารางที่ 9.6 คือ 

จาก ความเร็วสุดท้ายของอนุภาค คือ 



18

)( mm
t

dg
U


 จะได้ว่า 

)785.0(18

)001.0)(25.1950)(81.9( 
tU = 

)785.0(18

)001.0)(75.948)(81.9( =
13.14

3072375.9 = 0.66 m/s 

ดังนั้น ความเร็วสุดท้ายของการตกของทราย คือ 0.66 m/s           ตอบ 

จาก Reynold number ที่สภาวะความเร็วสุดท้าย ของอนุภาค คือ 












mtmt
et

dUdU
R  จะได้ว่า 

        












mt
et

dU
R = 









25.1

875.0

)001.0)(66.0( = 
7.0

00066.0 = 9.42857 x 10-4 

ดังนั้น Reynold number ของการตกของทราย คือ 9.42857 x 10-4          ตอบ 
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9.4.2 ความเร็วลมในการขนถ่าย 

การขนถ่ายวัสดุด้วยลมเมื่อเปลี่ยนจากการตกของวัสดุหรืออนุภาคมาเป็นการใช้ของไหลเป่าผ่าน
วัสดุด้วยความเร็วที่มีค่าความเร็วเท่ากับความเร็วสุดท้ายของการตก วัสดุจะหยุดนิ่งลอยตัวในของไหล 
ดังนั้นหากต้องการให้วัสดุเคลื่อนไหวไปตามของไหลจะต้องให้ความเร็วของของไหลมากกว่าความเร็ว
สุดท้ายของอนุภาค โดยการพิจารณาการขนถ่ายวัสดุจะท าการพิจารณาเฉพาะอนุภาคเพียงก้อนเดียว
เท่านั้น แต่ในการขนถ่ายวัสดุจ านวนมากได้ถูกพัฒนาขึ้นมาซึ่งจะท าให้สภาพการไหลเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความมากน้อยของอัตราส่วนวัสดุด้วย จึงได้น าอัตราส่วนผสมดังกล่าวมาพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 
4.4.2.1 ความเร็วที่ปลอดภัยต่อการขนถ่ายวัสดุ 
ความเร็วที่ปลอดภัยต่อการขนถ่ายวัสดุ หมายถึง ความเร็วที่สามารถขนถ่ายวัสดุจากจุด

ป้อนให้ไปถึงจุดหมายได้โดยไม่มีการอุดตันในท่อล าเลียง ซึ่งจะต้องมีค่ามากกว่าค่าความเร็วสุดท้ายของการ
ตกของอนุภาค เมื่อขนถ่ายวัสดุด้วยอัตราส่วนผสมค่าหนึ่ง ค่าความเร็วที่ปลอดภัยต่อการขนถ่ายวัสดุเพ่ือ
ป้องกันการอุดตันของวัสดุเป็นดังนี้ 

ความเร็วลมขนถ่าย ( mU ) จะได้ว่า 
 

       Dg
K

U
n

m

1
410











 
          (9.25) 

 

เมื่อ   คือ อัตราส่วนผสมของการขนถ่าย 

K , n  คือ ค่าคงท่ีเฉพาะอนุภาคต่อการไหล 

D  คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อขนถ่ายวัสดุ 
g  คือ 9.81 m/s2 

 
อัตราส่วนผสมของการขนถ่ายวัสดุ สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 

 

       
w

m

m

m
           (9.26) 

 
เมื่อ mm  คือ มวลวัสดุที่ขนถ่ายต่อเวลา (kg/s) 

wm  คือ มวลของลมที่ใช้ต่อเวลา (kg/s) 
 
ตารางที่ 9.8 ค่า K และ n  

ลักษณะวัสดุ ขนาดท่อล าเลียง 
(mm) K  n  

อนุภาคท่ีมีขนาดเล็กและละเอียด (Fine particles)  20 – 420 0.4 3 
อนุภาคท่ีมีปานกลาง (Middle size particles) - - - 
อนุภาคท่ีมีขนาดโตและหยาบ (Course size particles) 20 - 420 0.31 4 

ที่มา : โสภณ  เรืองกิตติกุล และอภิรักษ์  โพธิสว่าง, 2535 
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ตัวอย่างที่ 9.6 จงหาค่าความเร็วที่ปลอดภัยต่อการขนถ่ายวัสดุในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งเป็นการล าเลียง
ทรายที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียง 0.075 m มวลวัสดุที่ขนถ่ายต่อเวลา 0.25 kg/s มวลของ
ลมที่ใช้ต่อเวลา 0.1 kg/s ความหนาแน่นของทราย 950 kg/m3 และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของของ
ไหลต่ออนุภาคเท่ากับ 1,125 

วิธีท า จากโจทย์ ก าหนดให้เป็นการล าเลียงทรายในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งประกอบไปด้วย 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียง D = 0.075 m  
มวลวัสดุที่ขนถ่ายต่อเวลา mm = 0.25 kg/s  
มวลของลมที่ใช้ต่อเวลา wm = 0.1 kg/s  
ความหนาแน่นของทราย m = 950 kg/m3  
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของของไหลต่ออนุภาคเท่ากับ DC = 1,125 

 จาก ความเร็วลมขนถ่าย คือ Dg
K

U
n

m

1
410











 
  และอัตราส่วนผสมของการขนถ่ายวัสดุ คือ 

w

m

m

m
  จะได้ว่า 

1.0

25.0
 = 2.5 และ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าทรายเป็นอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กและละเอียด 

จากตารางที่ 9.7 จะได้ว่า ค่า K = 0.4 และ n = 3 นั่นคือ 

)81.9)(075.0(
4.0

)5.2(10 3

1
4












mU = 73575.0

4.0

000,25 3

1





 =   )85775871.0(500,62 3

1

 

     = (39.685)(0.85775871) = 34.01 m/s 
ดังนั้น ความเร็วที่ปลอดภัยต่อการขนถ่ายของทราย คือ 34.01 m/s          ตอบ 

 
4.4.2.2 ความเร็ววิกฤติส าหรับการขนถ่ายวัสดุ 
ความเร็ววิกฤติส าหรับการขนถ่ายวัสดุ หมายถึง ความเร็วลมที่ใช้ในการขนถ่ายวัสดุมีค่า

เป็นศูนย์ ซึ่งที่ความเร็วนี้จะท าให้การขนถ่ายวัสดุหยุดชะงัก เกิดการอุดตันของวัสดุภายในท่อล าเลียงเพราะ
ในการออกแบบเครื่องขนถ่าย สามารถเปลี่ยนมุมการขนถ่ายได้ จึงได้น าความสัมพันธ์ของความเร็ววิกฤติที่
มุมต่าง ๆ มาพิจารณา ถ้าการขนถ่ายที่มุม   ใด ๆ โดยก าหนดให้มีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ 

 

       
w

m

v

v
           (9.27) 

 
เมื่อ   คือ อัตราส่วนความเร็ว 

mv  คือ ความเร็ววัสดุ (m/s) 

wv  คือ ความเร็วลม (m/s) 
 

โดยที่อัตราส่วนความเร็ว สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 
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     2

1

sincos1  
m

t

U

U          (9.28) 

 
เมื่อ   คือ อัตราส่วนพื้นที่วัสดุต่อพ้ืนที่หน้าตัดท่อ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.1 – 1.0 
 

ที่ค่าความเร็ววิกฤติจะท าให้ความเร็วขนถ่ายหรือความเร็ววัสดุที่มีค่าเป็นศูนย์ ซึ่งจะท าให้
อัตราส่วนความเร็วเป็นศูนย์ด้วย จากสมการที่ 9.28 จะได้ว่า 
 

     2

1

sincos   tU           (9.29) 
 
ตัวอย่างที่ 9.7 จงหาค่าความเร็วลมสุดท้ายของการขนถ่ายวัสดุในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งเป็นการล าเลียง
ทรายที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียง 0.075 m ความเร็วของทรายที่ขนถ่าย 2.5 m/s ความเร็ว
ของลมที่ใช้ 5 m/s ความหนาแน่นของทราย 950 kg/m3 อัตราส่วนพ้ืนที่วัสดุต่อพ้ืนที่หน้าตัดท่อ 0.25 
และมุมของท่อล าเลียงขึ้น 30 องศา โดยเกิดข้ึนในขณะที่ความเร็วของการขนถ่ายวิกฤติ 
วิธีท า จากโจทย์ ก าหนดให้เป็นการล าเลียงทรายในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งประกอบไปด้วย 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียง D = 0.075 m  
ความเร็วของทรายที่ขนถ่าย mv = 2.5 m/s  
ความเร็วของลมที่ใช้ wv = 5 m/s  
ความหนาแน่นของทราย m = 950 kg/m3  
อัตราส่วนพื้นที่วัสดุต่อพ้ืนที่หน้าตัดท่อ  = 0.25  
มุมของท่อล าเลียงขึ้น  = 30 องศา 

 จาก อัตราส่วนความเร็วขณะที่ความเร็วของการขนถ่ายวิกฤติของการขนถ่าย คือ  
 2

1

sincos   tU  และ 
w

m

v

v
  จะได้ว่า  2

1

sincos   t

w

m U
v

v  นั้นคือ 

 2

1

sincos  


w

m
t

v

v
U = 

 2

1

30sin30cos)25.0(0.5

5.2


 

    =
 2

1

)5.0()866.0)(25.0(0.5

5.2


=

 2

1

7165.00.5

5.2 =
)8465.0(5

5.2 =
232.4

5.2 = 0.591 m/s 

ดังนั้น ความเร็วลมสุดท้ายของการขนถ่ายของทราย คือ 0.591 m/s          ตอบ 

 
4.4.2.3 ความเร็วที่เหมาะสมต่อการขนถ่ายวัสดุ 
ในการขนถ่ายวัสดุนอกจากจะต้องค านึกถึงค่าความเร็วลมวิกฤติแล้ว การออกแบบจะต้อง

ค านึงถึงการแตกหักของวัสดุพร้อมกันไปด้วย เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดจากการอุดตันของวัสดุ
อันเนื่องมากจากความไม่สม่ าเสมอของวัสดุที่อาจจะท าให้ผลจากการออกแบบที่ผิดพลาดทางทฤษฎีและ
ปัญหาจากการแตกหักจากการขัดสีของวัสดุกับท่อล าเลียง หากความเร็วสูงเกินไปส าหรับการขนถ่ายวัสดุ
ความหนาแน่นต่ าให้ใช้ความเร็วลมอยู่ในช่วง 15 – 30 m/s จะท าให้การไหลของวัสดุเป็นลักษณะ 
Homogeneous flow ความดันต่ า (Low pressure) ดังแสดงในตารางที่ 9.8 
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รูปที่ 9.23 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนความเร็ว 
m

t

U

U  ที่ความเร็ววิกฤติกับมุมของการล าเลียง 

 (ที่มา : : โสภณ  เรืองกิตติกุล และอภิรักษ์  โพธิสว่าง, 2535) 
 

9.4.3 อัตราการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 

อัตราการขนถ่ายวัสดุด้วยลม คือ ปริมาณการขนถ่ายวัสดุไปได้ในท่อล าเลียงซึ่งเป็นสัดส่วนระหว่าง
มวลวัสดุที่ขนถ่ายได้ต่อระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่าย ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังสมการดังต่อไปนี้ 

 

       
t

m
Q            (9.30) 

 
เมื่อ Q  คือ อัตราการขนถ่ายวัสดุ (kg/s) 

m  คือ มวลของวัสดุที่ขนถ่าย (kg) 
t  คือ เวลาที่ใช้ในการขนถ่าย (s) 

 
ตัวอย่างที่ 9.8 จงหาอัตราการขนถ่ายวัสดุในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งเป็นการล าเลียงทรายที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อล าเลียง 0.075 m มวลของทรายที่ขนถ่าย 50,000 kg ความเร็วของลมที่ใช้ 5 m/s ความ
หนาแน่นของทราย 950 kg/m3 และเวลาที่ใช้ในการขนถ่าย 1 ชั่วโมง 
วิธีท า จากโจทย์ ก าหนดให้เป็นการล าเลียงทรายในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งประกอบไปด้วย 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียง D = 0.075 m  
มวลของทรายที่ขนถ่าย m= 50,000 kg  
ความเร็วของลมที่ใช้ wv = 5 m/s  
ความหนาแน่นของทราย m = 950 kg/m3  
เวลาที่ใช้ในการขนถ่าย t = 1 ชั่วโมง = 3,600 s 
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จาก อัตราการขนถ่ายวัสดุด้วยลม คือ 
t

m
Q   จะได้ว่า 

600,3

000,50
Q  = 13.89 kg/s = 50 Ton/hr 

ดังนั้น อัตราการขนถ่ายวัสดุด้วยลมของทราย คือ 13.89 kg/s = 50 Ton/hr         ตอบ 

 
ตารางที่ 9.9 ลักษณะการไหลของวัสดุล าเลียงของการขนถ่ายวัสดุด้วยลมชนิดต่าง ๆ 

Description Flow pattern 
Power 
sources 

Pressure 
(N/m2) 

Air 
velocity 
(m/s) 

Material/Air 

Su
ct
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n 

or
 L

ow
 p

re
ss

ur
e 
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sp

en
sio

n 
flo

w
 

  

Ho
m

og
en

eo
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 fl
ow
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n 

Ro
ot

s 
bl

ow
er

 
0.5 – 1.4 x 105 15 – 30 0.1 – 5 

 

De
ge

ne
ra

te
 H

om
og

en
eo

us
 

flo
w

 

Ro
ot

s 
bl

ow
er

 

0.5 – 1.5 15 – 30 5 – 15 

 

Im
m

at
ur

e 
Du

ne
 fl

ow
 

Sc
re

w
 c

om
pr

es
so

r 
Re

cip
ro

ca
l c

om
pr

es
so

r 

1.4 – 4 15 – 30 7 – 50 

Hi
gh

 p
re

ss
ur

e 

De
ns

e 
ph

as
e 

slu
gg

in
g 

flo
w

 

 

Du
ne

 fl
ow

 

 2.5 – 7 5 – 15 40 – 150 

 

Sl
ug

 o
r P

lu
g 

flo
w

 

 2.5 - 7 1 - 10 50 - 300 

ที่มา : โสภณ  เรืองกิตติกุล และอภิรักษ์  โพธิสว่าง, 2535 
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9.4.4 ปริมาณลมขนถ่าย 

ปริมาณลมขนถ่ายจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผสมและค่าความหนาแน่นของอากาศที่ใช้งานและอัตรา
การขนถ่าย สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังสมการดังต่อไปนี้ 
 

       
m

a

Q
Q


           (9.31) 

 
เมื่อ aQ  คือ ปริมาณลมขนถ่ายวัสดุ (kg/s) 

  คือ อัตราส่วนผสมของการขนถ่าย 

m  คือ ความหนาแน่นของอากาศท่ีใช้งาน (kg/m3) 
 

9.4.5 ขนาดของท่อล าเลียง 
ในการค านวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียงวัสดุด้วยลม จะใช้ค่าความเร็วลมของการ

ขนถ่ายและปริมาณลมท่ีต้องการเป็นตัวก าหนด ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังสมการดังต่อไปนี้ 
 

       
m

a

U

Q
D

60

4
          (9.32) 

 

เมื่อ D  คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียง (m) 

aQ  คือ ปริมาณลมขนถ่ายวัสดุ (kg/s) 
mU  คือ ความเร็วลม (m/s) 

 
การเลือกขนาดท่อล าเลียง หากท าการเลือกใช้ท่อมาตรฐานให้ใช้ขนาดที่โตกว่าขนาดที่ค านวณได้

จากสมการที่ 9.32 แล้วหาปริมาณลมที่ใช้ใหม่ตามค่าความเร็วลมขนถ่ายที่ก าหนด เมื่อได้ขนาดท่อล าเลียง
แล้วก็ก าหนดระยะทางในการล าเลียงหรือความยาวของท่อล าเลียงตามท่ีต้องการ 
 
ตัวอย่างท่ี 9.9 จงหาขนาดของท่อล าเลียงของการขนถ่ายวัสดุด้วยลม ซึ่งเป็นการล าเลียงทรายที่มีมวลของ
ทรายที่ขนถ่าย 50,000 kg ความหนาแน่นของทราย 950 kg/m3 มวลวัสดุที่ขนถ่ายต่อเวลา 0.025 kg/s 
ความเร็วของลมที่ใช้ 0.5 m/s ความหนาแน่นของลมที่ใช้ในการขนถ่าย 1.25 kg/m3 มวลของลมที่ใช้ต่อ
เวลา 0.01 kg/s และเวลาที่ใช้ในการขนถ่าย 1 ชั่วโมง 
วิธีท า จากโจทย์ ก าหนดให้เป็นการล าเลียงทรายในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งประกอบไปด้วย 

มวลของทรายที่ขนถ่าย m= 50,000 kg  
ความหนาแน่นของทราย m = 950 kg/m3  
มวลวัสดุที่ขนถ่ายต่อเวลา mm = 0.025 kg/s  
ความเร็วของลมที่ใช้ mU = 0.5 m/s  
ความหนาแน่นของลมที่ใช้ในการขนถ่าย  = 1.25 kg/m3  
มวลของลมที่ใช้ต่อเวลา wm = 1.0 kg/s  
เวลาที่ใช้ในการขนถ่าย t = 1 ชั่วโมง = 3,600 s 
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ความเร็วของลมที่ใช้ wv = 5 m/s  
จาก อัตราการขนถ่ายวัสดุด้วยลม คือ 

t

m
Q   จะได้ว่า 

600,3

000,50
Q  = 13.89 kg/s = 50 Ton/hr 

 จาก ปริมาณลมขนถ่าย คือ 
m

a

Q
Q


  และอัตราส่วนผสมของการขนถ่ายวัสดุ คือ 

w

m

m

m
  จะ

ได้ว่า 
0.1

025.0
 = 0.025 นั่นคือ 

)950)(025.0(

89.13
aQ = 

75.23

89.13 = 0.585 kg/s 

จาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียงวัสดุด้วยลม คือ 
m

a

U

Q
D

60

4
  จะได้ว่า 

)5.0(60

)585.0(4


D = 

25.94

34.2  = 0.0248 m = 2.48 cm 

 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียงของทรายที่ค านวณได้ คือ 0.0248 m หรือ 2.48 cm 
ดังนั้น จะต้องใช้ท่อล าเลียงมาตรฐานขนาด 1 นิ้ว หรือ 2.54 cm ในการล าเลียงครั้งนี้        ตอบ 

 
9.4.6 ค่าความดันลมขนถ่าย 

ค่าความดันที่ใช้ในการขนถ่ายวัสดุจะต้องพิจารณาทั้งความดันในการเคลื่อนลมและการสูญเสีย
ความดันต่าง ๆ ที่มีข้ึนภายในระบบขนถ่ายวัสดุควบคู่กันไปด้วยดังต่อไปนี้ 

 
4.4.6.1 ค่าความดันการขนถ่าย 

จากรูปที่  9 .24 ที่ สภาวะการขนถ่ายความดันต่ าที่ มีการไหลของวัสดุ เป็นแบบ 
Homogeneous ภายในท่อล าเลียงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง D (m) ความยาว L (m) และมุมของการขน
ถ่าย   องศา ซึ่งค่าความดันที่ใช้ส าหรับการขนถ่ายจะเท่ากับความดันสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานของ
ท่อล าเลียงและความดันสูญเสียเฉพาะการขนถ่าย สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังสมการดังต่อไปนี้ 
 

 
รูปที่ 9.24 ค่าความดันที่มีต่อการไหลของวัสดุของการขนถ่ายด้วยลมความดันต่ า 

ที่มีการไหลแบบ Homogeneous ภายในท่อล าเลียง 
 (ที่มา : : โสภณ  เรืองกิตติกุล และอภิรักษ์  โพธิสว่าง, 2535) 
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       mT PPP           (9.33) 
 

เมื่อ P  คือ ค่าความดันที่ใช้ส าหรับการขนถ่าย (N/m2) 

TP  คือ ค่าความดันสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานของท่อล าเลียง (N/m2) 

mP  คือ ความดันสูญเสียเฉพาะการขนถ่าย (N/m2) 
 

โดยที่ความดันสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานของท่อล าเลียงและความดันสูญเสียเฉพาะ
การขนถ่าย สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 
 

       2

2
m

meq

T U
D
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         (9.34) 

 และ 
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     (9.35) 

 
เพราะฉะนั้นค่าความดันขนถ่ายสามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 
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      (9.36) 

 
เมื่อ mU  คือ ความเร็วลมการขนถ่าย (m/s) 

Fr  คือ ค่า Froud number ซ่ึง 
Dg

U
Fr m  

etR  คือ ค่า Reynold number ซ่ึง 


DU
R m

et   

f  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของท่อล าเลียง 
md  คือ ขนาดของวัสดุ (m) 

  คือ อัตราส่วนความเร็ว 

eqL  คือ ความยาวสมมูลของท่อเมื่อคิดข้องอเทียบเป็นท่อตรง 
 

4.4.6.2 ค่าความดันสูญเสียในการเร่งความเร็ววัสดุที่จุดป้อน 

ในการป้อนวัสดุเข้าสู่ท่อล าเลียง เมื่อวัสดุเข้าสู่ท่อในช่วงแรกจะมีความเร็วเป็นศูนย์ วัสดุ
จะถูกเร่งให้มีความเร็วเท่ากับความเร็วในการขนถ่ายภายในเวลาต่อมา ท าให้ต้องสูญเสียความดันบางส่วน
ไป ค่าความดันดังกล่าวจะมีค่าเป็นดังนี้ 
 

       2

2
)( m

m
at UCP


         (9.37) 
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เมื่อ C  คือ ค่าแฟกเตอร์การเปลี่ยนแปลง (Variable factor) 
      ส าหรับ Rotary feeder C = 1 – 3 
      ส าหรับ Suction nozzle C = 5 – 10 

 
4.4.6.3 ค่าความดันสูญเสียเนื่องจากการรั่วไหล 

หากเครื่องเป็นเครื่องที่สร้างขึ้นเองก็อาจจะมีการรั่วไหลอันเกิดจากการสร้างที่ไม่ได้
มาตรฐาน ความเสียดทานอ่ืน ๆ ที่ไม่อาจน ามาพิจารณาได้และรวมไปถึงการสูญเสียของลมรั่วไหลที่จุดป้อน
วัสดุ อย่างไรก็ตามเพ่ือให้ระบบท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าความดันรั่วไหลนี้ยอมรับได้เมื่อมีความ
ผิดพลาด 10% ของความดันลมที่ใช้ขับวัสดุขณะไม่มีการขนถ่าย ดังนั้นความดันรั่วไหลจะมีค่าเป็นดังนี้ 

 

       2
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        (9.38) 

 

ดังนั้น ในการออกแบบเครื่องขนถ่ายวัสดุด้วยลมจะต้องใช้พัดลมที่มีความสามารถสร้าง
ความดันได้มากกว่าค่าความดันที่กล่าวมาทั้งหมดรวมกันที่ความเร็วลมที่ต้องการ ดังนั้นค่าความดันที่
สูญเสียทั้งหมดในการขนถ่าย สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 
 

       xatt PPPP          (9.39) 
 หรือ 

       xatmTt PPPPP         (9.40) 
 
 

 
รูปที่ 9.25 Blower ใช้งานมาตรฐานในการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 

 (ที่มา : : http://www.namsaeinter.com, 2559) 
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ตารางที่ 9.10 ขนาด Blower ใช้งานมาตรฐานในการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 

Phase Voltage Hz 
Rated 
Output 
(kW) 

Blowers with 50 Hz Vacuum with 50 Hz 
Noise 
Level 
dB (A) 

Rated 
Current 
(Amps) 

Max. 
Pressure 
(mbar) 

Max. 
Airflow 
(m3/h) 

Rated 
Current 
(Amps) 

Max. 
Pressure 
(mbar) 

Max. 
Airflow 
(m3/h) 

Single 
100-200 

/ 
200-240 

50 

0.22 2.4/1.2 65 52 2.4/1.2 60 58 64 
0.38 3.6/1.8 100 75 3.6/1.8 92 74 69 
0.80 12.5/6.3 160 144 12/6 150 144 69 
1.10 14.5/7.3 190 144 13.8/6.9 170 144 69 
1.50 21.3/10.7 200 210 20/10 185 200 72 

Three 
∆-Y 

200-240 
/ 

380-440 
50 

0.22 1.1/0.6 65 52 1.1/0.6 60 58 64 
0.38 1.9/1.1 100 75 1.9/1.1 92 74 69 
0.76 3.8/2.2 140 144 3.8/2.2 140 144 69 
0.90 4.2/2.4 180 144 4.2/2.4 170 144 69 
1.10 4.5/2.6 200 144 4.5/2.6 180 144 69 
1.50 7.4/4.3 220 210 7.4/4.3 210 210 72 
2.20 8.0/4.6 270 210 8.0/4.6 220 210 72 
2.20 9.8/5.7 220 306 9.8/5.7 230 306 76 
3.00 12.0/6.9 280 306 10.9/6.3 250 306 76 
4.00 14.0/8.1 340 306 11.6/6.7 270 306 76 

200-240 
/ 

345-415 

5.5 - - - - - - - 
7.5 28.6/16.5 400 510 23.6/13.6 300 510 73 
10.0 32.6/19.5 450 550 29.6/15.5 350 550 70 

ที่มา : http://www.namsaeinter.com, 2559 
 
ตัวอย่างที่ 9.10 จงหาความดันที่สูญเสียทั้งหมดในการขนถ่ายและความดันการขนถ่ายที่ต้องใช้ในการ
ล าเลียงทรายในท่อล าเลียงที่มีมวลของทรายที่ขนถ่าย 50,000 kg ความหนาแน่นของทราย 950 kg/m3 
มวลวัสดุที่ขนถ่ายต่อเวลา 0.025 kg/s ความเร็วของทรายที่ขนถ่าย 0.25 m/s ความเร็วของลมที่ใช้ 0.5 
m/s ความหนาแน่นของลมที่ใช้ในการขนถ่าย 1.25 kg/m3 มวลของลมที่ใช้ต่อเวลา 0.01 kg/s ขนาดของ
วัสดุเฉลี่ย 0.001 m ความยาวสมมูลของท่อเมื่อคิดข้องอเทียบเป็นท่อตรง 30 m ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียด
ทานของท่อล าเลียง 0.125 ค่าแฟกเตอร์การเปลี่ยนแปลง (Variable factor) ส าหรับ Rotary feeder C = 
3.0 ค่าความหนืดของอากาศ 0.785 kg/m.s และเวลาที่ใช้ในการขนถ่าย 1 ชั่วโมง 
วิธีท า จากโจทย์ ก าหนดให้เป็นการล าเลียงทรายในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งประกอบไปด้วย 

มวลของทรายที่ขนถ่าย m= 50,000 kg  
ความหนาแน่นของทราย m = 950 kg/m3  
มวลวัสดุที่ขนถ่ายต่อเวลา mm = 0.025 kg/s  
ความเร็วของทรายขนถ่าย mv  = 0.25 m/s  
ความเร็วของลมที่ใช้ wv หรือ mU = 0.5 m/s  
ความหนาแน่นของลมที่ใช้ในการขนถ่าย  = 1.25 kg/m3  
มวลของลมที่ใช้ต่อเวลา wm = 1.0 kg/s  
เวลาที่ใช้ในการขนถ่าย t = 1 ชั่วโมง = 3,600 s 
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ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของท่อล าเลียง f = 0.125 
ขนาดของวัสดุเฉลี่ย md = 0.001 m 
ความยาวสมมูลของท่อเมื่อคิดข้องอเทียบเป็นท่อตรง eqL = 30 m 

ค่าแฟกเตอร์การเปลี่ยนแปลง (Variable factor) ส าหรับ Rotary feeder C = 3.0 
ค่าความหนืดของอากาศ  = 0.785 kg/m.s  
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าทรายเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กและละเอียด จากตารางที่ 9.6 จะได้ว่า 

ค่า K = 24 และ  = 1 นั่นคือ 
 

จาก อัตราการขนถ่ายวัสดุด้วยลม คือ 
t

m
Q   จะได้ว่า 

600,3

000,50
Q  = 13.89 kg/s = 50 Ton/hr 

 จาก ปริมาณลมขนถ่าย คือ 
m

a

Q
Q


  และอัตราส่วนผสมของการขนถ่ายวัสดุ คือ 

w

m

m

m
  จะ

ได้ว่า 
0.1

025.0
 = 0.025 นั่นคือ 

)950)(025.0(

89.13
aQ = 

75.23

89.13 = 0.585 kg/s 

จาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียงวัสดุด้วยลม คือ 
m

a

U

Q
D

60

4
  จะได้ว่า 

)5.0(60

)585.0(4


D = 

25.94

34.2  = 0.0248 m = 2.48 cm 

จาก ค่า Froud number คือ 
Dg

U
Fr m  จะได้ว่า 

)81.9)(0248.0(

5.0
Fr =

43288.2

5.0  

=
49324.0

5.0 = 1.01371 

จาก ความเร็วสุดท้ายของอนุภาค คือ 



18

)( mm
t

dg
U


 จะได้ว่า 

)785.0(18

)001.0)(25.1950)(81.9( 
tU = 

)785.0(18

)001.0)(75.948)(81.9( =
13.14

3072375.9 = 0.66 m/s 

จาก Reynold number ที่สภาวะความเร็วสุดท้ายของอนุภาค คือ 












mtmt
et

dUdU
R  จะได้ว่า 
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dU
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25.1

875.0

)001.0)(66.0( = 
7.0

00066.0 = 9.42857 x 10-4 

จาก อัตราส่วนความเร็ว คือ 
w

m

v

v
  

m

m

U

v
 =

5.0

25.0 = 0.5 

        จาก ค่าความดันขนถ่าย   2
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0496.0

125,7
00132.08.24
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   =    )2.649,143()8118528.0(10 0051.0125.0 4 =   )2.649,143(0732.41125.0   
   = 5,918,081.63 N/m2 = 5.92 x 106 N/m2 = 5.92 x 106 Pa = 5.92 x 103 kPa 
ดังนั้น ค่าความดันขนถ่าย คือ 5,918,081.63 N/m2 หรือ 5.92 x 103 kPa        ตอบ 

จาก ค่าความดันสูญเสียในการเร่งความเร็ววัสดุที่จุดป้อน คือ 2

2
)( m

m
at UCP


  จะได้ว่า 

2)5.0(
2

950
)025.00.3(  atP = )25.0(

2

950
)025.3(  = 359.22 N/m2 = 359.22 Pa 

 จาก ค่าความดันสูญเสียเนื่องจากการรั่วไหล คือ 2

2
1.0.1.0 m

meq

Tx U
D

L
fPP


  จะได้ว่า 

2)5.0(
2

950

0248.0

30
125.01.0  xP = 1,795.62 N/m2 = 1,795.62 Pa 

จาก ความดันที่สูญเสียทั้งหมดในการขนถ่าย คือ xatt PPPP   จะได้ว่า 
tP  = 5,918,081.63 + 359.22 + 1,795.62 = 5,920,236.47 N/m2  

      = 5.92 x 106 N/m2  
      = 5.92 x 106 Pa  
     = 5.92 x 103 kPa  
ดังนั้น ความดันที่สูญเสียทั้งหมดในการขนถ่าย คือ 5.92 x 103 kPa         ตอบ 

 

9.5 ประเภทของการขนถา่ยวัสดุด้วยลม 
การขนถ่ายวัสดุด้วยลม สามารถแบ่งออกได้เป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

 
9.5.1 ระบบสูญญากาศ 

ระบบสุญญากาศ (Vacuum system) ใช้ความเร็วของอาการเพ่ือพาวัสดุที่ความเร็วระหว่าง 
4,000 – 8,000 ฟุตต่อนาที ที่ความดันสุญญากาศต่ ากว่า 12 mm.Hg ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้ blower ที่
เป็นปั้มสุญญากาศ ดูดล าเลียงอากาศที่ความเร็วสูงเพ่ือล าเลียงวัสดุขึ้นที่เก็บ สามารถล าเลียงกับวัสดุที่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 2 นิ้ว สามารถติดตั้งที่ความยาวได้ถึง 1,800 ฟุต การท างานของระบบ
สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 9.26 
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รูปที่ 9.26 ระบบสูญญากาศ 

(ที่มา : : https://www.vac-u-max.com, 2559) 
 

9.5.2 ระบบความดันต่ า 

ระบบความดันต่ า (Low pressure system) ใช้ความเร็วลมปานกลาง วัสดุที่ความดันถึง 12 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ระบบนี้เป็นอีกระบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก โดยใช้ blower ชนิด roots ดังสามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 9.27 
 

 
รูปที่ 9.27 ระบบความดันต่ า 

(ที่มา : http://www.trimechindia.com, 2559) 
 

9.5.3 ระบบความดันปานกลาง 
ระบบความดันปานกลาง (Medium pressure system) ใช้ความเร็วลมต่ าพาวัสดุที่ความดันถึง 

15 - 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  โดยใช้เครื่องอัดลมประเภทโรตารี่อัดผ่านเครื่องปั้ม ซึ่งจะมีการป้อนวัสดุอย่าง
ส่ าเสมอ โดยจะต้องก าหนดขนาดวัสดุไว้โดยจะต้องบดวัสดุให้ละเอียดอย่างน้อย 60% ดังสามารถแสดงได้
ดังรูปที่ 9.28 วัสดุขนถ่ายจะต้องแห้งที่การไหลอิสระ ระยะทางในการขนถ่ายของระบบนี้สามารถท าได้ถึง 
4,000 ฟุต วัสดุจะถูกล าเลียงผ่านสกรูไปยังปั้มลงไปยังอากาศที่ความดัน 15 – 45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ไป
ยังถังเก็บโดยผ่ายวาล์วเปลี่ยนทิศทาง 
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รูปที่ 9.28 ระบบความดันปานกลาง 

(ที่มา : http://www.cnsilos.com, 2559) 
 

9.5.4 ระบบความดันสูง 
ระบบความดันสูง (High pressure system) ใช้ความเร็วลมต่ าพาวัสดุที่ความดันถึง 45 - 125 

ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  เป็นระบบที่สามารถขนถ่ายวัสดุไปได้ไกลเหมาะส าหรับการขนถ่ายส่งวัสดุที่เป็นผง
ละเอียด เช่น ผงซีเมนส์ เป็นต้น ระบบนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบถังเดี่ยวและระบบถังคู่ 
ซึ่งระบบถังเดี่ยว สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 9.29 วาล์วจะเปิดให้วัสดุไหลลงมาในถัง จากนั้นวาล์วจะปิดแล้ว
เปิดลมอัดวัสดุออกจากถัง ซึ่งระบบถังเดี่ยวไม่สามารถป้อนวัสดุลงถังเก็บพร้อม ๆ กับท าการล าเลียงได้ ซึ่ง
สามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้ระบบถังคู่  ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 9.30 ซึ่งสามารถท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องได้ระหว่างที่ถังใบหนึ่งท าการป้อนวัสดุลงมา ถังอีกใบหนึ่งก็จะอัดส่งวัสดุออกไปสลับกัน 
 

 
รูปที่ 9.29 ระบบความดันสูงแบบถังเดี่ยว 

(ที่มา : https://www.klein-ag.de, 2559) 
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รูปที่ 9.30 ระบบความดันสูงแบบถังคู่ 

(ที่มา : http://www.teknoconvey.com, 2559) 
 

9.5.5 ระบบความหนาแน่นสูงท างานเป็นจังหวะ 

ระบบความหนาแน่นสูง (High density pulse phase system) ใช้ความเร็วลมต่ าพาวัสดุที่ความ
ดันถึง 10 - 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยใช้ลมทั้งในการอักและการขับเคลื่อนวัสดุ ดังแสดงในรูปที่ 9.31 
วัสดุจะถูกอัดกันอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างจากระบบความดัน ดังนั้นเพ่ือให้วัสดุสามารถเคลื่อนที่ได้จึงต้องมีลม
ตัดตอน (Air knife) วัสดุออกเป็นช่วง ๆ โดยมีลมคั่นกลางสลับกัน ระบบนี้ไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากมี
โอกาสอุดตันในท่อได้มาก 
 

 
รูปที่ 9.31 ระบบความหนาแน่นสูงท างานเป็นจังหวะ 

(ที่มา : http://www.tbma.com, 2559) 
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9.5.6 ระบบความดันต่ าป้อนวัสดุด้วยระบบเวนจูรี่ 
ระบบความดันต่ าป้อนวัสดุด้วยระบบเวนจูรี่  (Low press venture feed system) ใช้ความเร็ว

อากาศปานกลางจนถึงสูง ใช้ความดันที่ 1 - 2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ระบบนี้ถูกออกแบบให้ท างานที่ความดัน
ต่ า ดังนั้นแหล่งก าเนิดลมจึงสามารถใช้พัดลมหรือ blower ได้ ดังแสดงในรูปที่ 9.32 โดยใช้หลักการเวนจูรี่ 
คือ ท าให้ความเร็วลมเพ่ิมข้ึนที่จุดป้อนวัสดุจนความดันที่เกิดจากความเร็วมากกว่าความดันสถิตย์และท าให้
เกิดความดันสูญญากาศที่ด้านป้อนวัสดุ 

 
รูปที่ 9.32 ระบบความดันต่ าป้อนวัสดุด้วยระบบเวนจูรี่ 

(ที่มา : https://www.foxvalve.com, 2559) 
 

9.5.7 ระบบรวมสูญญากาศกับความดันเข้าด้วยกัน 

ระบบรวมสุญญากาศกับความดันเข้าด้วยกัน (Combination vacuum pressure system) 
ระบบนี้เหมาะที่จะใช้ล าเลียงวัสดุจากหลาย ๆ แหล่งไปยังที่เก็บหลาย ๆ ที่ โดยจะใช้ระบบสูญญากาศดูด
วัสดุเก็บไว้แล้วใช้ความดันส่งออกไปยังถังเก็บ ความดันที่ใช้เป็นความดันต่ า กลาง หรือสูง ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ชนิดวัสดุ ปริมาณ และระยะทางในการขนถ่าย ระบบนี้จะใช้ blower แบบสุญญากาศ ดังสามารถแสดงได้
ในรูปที่ 9.33 แต่ระบบนี้มักมีปัญหาเกี่ยวกับเมื่อโหลดมาก ก าลังจะตก ท าให้ประสิทธิภาพในการขนถ่าย
ลดลง เพื่อหลักเลี่ยงปัญหานี้ได้มีการออกแบบแยกระบบสุญญากาศและความดันออกจากกัน ดังรูปที่ 9.34   
 

 
รูปที่ 9.33 ระบบรวมสุญญากาศกับระบบความดันใช้ blower ตัวเดียว 

(ที่มา : https://nationalconveyors.com, 2559) 
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รูปที่ 9.34 ระบบรวมสุญญากาศกับระบบความดันใช้ blower 2 ตัว 

(ที่มา : https://nationalconveyors.com, 2559) 
 

9.5.8 ระบบวงจรปิด 

ระบบวงจรปิด (Closed circuit system) ใช้ความเร็วและความดันต่ าและปานกลาง เหมาะ
ส าหรับการขนถ่ายวัสดุที่แห้งและเบา แต่ค่อยข้างจะเป็นอันตราย จึงจ าเป็นต้องเก็บไว้ในที่แห้งเพ่ือป้องการ
ระเบิด ซึ่งจะใช้เป็นก๊าซเฉื่อยแทนอากาศในการล าเลียง ใช้ blower เป็นตัวขับเคลื่อนอากาศหรือก๊าซเฉื่อย 
วัสดุจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบทางโรตารี่วาล์วผ่านท่อไซโคลน ในไซโคลนวัสดุจะถูกเหวี่ยงออกจากอากาศหรือ
ก๊าซเฉื่อยลงถังเก็บ เนื่องจากไซโคลนไม่สามารถแยกฝุ่นได้หมด จึงยังมีบางส่วนกลับเข้าสู่ด้านดูดของ 
blower ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้โดยการติดตั้งระบบกรองลมเพ่ิมดังรูปที่ 9.36 

 

 
รูปที่ 9.35 ระบบปิด 

(ที่มา : http://www.singhasini.or, 2559) 
 

9.5.9 ระบบสายพานแรงโน้มถ่วงโดยใช้ลมกระตุ้น 

ระบบสายพานแรงโน้มถ่วงโดยใช้ลมกระตุ้น (Air activated gravity conveyer) ระบบนี้ใช้แรง
โน้มถ่วงและลมในการขับเคลื่อนวัสดุ โดยปกติแล้วถ้าพูดถึงการล าเลียงโดยใช้แรงโน้มถ่วง วัสดุเคลื่อนที่ใน
แนวดิ่งหรือแนวเอียงซึ่งมุมเอียงจากแนวระดับจะมากกว่ามุมที่วัสดุหยุดนิ่งจนเกือบจะไถล (Angle of 
response) มุมที่วัสดุหยุดนิ่งจนเกลืบจะไถลนี้วัดได้โดยกองวัสดุให้ยอดแหลมสุด วัสดุแต่ละชนิดจะปรับมุม
ที่กองอยู่เป็นค่าหนึ่งจนตัวหยุดนิ่งไม่มีการไถล ดังแสดงในรูปที่ 9.37 การออกแบบสายพานแรงโน้มถ่วงโดย
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ใช้ลมกระตุ้น สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 9.38  วัสดุที่จะขนถ่ายจะต้องไม่ท าปฏิกิริยากับอากาศแบะเป็นผง
ละเลียด โดยปกติก าหนดค่าขนาดของวัสดุอย่างน้อย 40% สามารถผ่านตะแกรงเบอร์ 200 (200 mesh) 
ได้ 

 
รูปที่ 9.36 ระบบปิดติดตั้งระบบกรองลมเพ่ิม 

(ที่มา : http://machineryequipmentonline.com, 2559) 
 

 
รูปที่ 9.37 ระบบการออกแบบระบบแรงโน้มถ่วงโดยใช้ลมกระตุ้น 

(ที่มา : https://mugilenelangovan.wordpress.com, 2559) 
 

 
รูปที่ 9.38 สายพานแรงโน้มถ่วงโดยใช้ลมกระตุ้น ซึ่งออกแบบเป็นระบบปิด 

(ที่มา : http://www.pneuvay.com.au, 2559) 
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9.6 บทสรุป 
การล าเลียงขนถ่ายวัสดุชนิด Bulk Material ประเภท ผง เกล็ด และ เมล็ด ด้วยแรงลมหรือนิวเม

ติกคอนเวเยอร์นั้น (Pneumatic Conveyor) เป็นวิธีการล าเลียงขนถ่ายวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะ
ของการล าเลียงภายในท่อ ให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ในระยะทางไกล ๆ ซึ่งเป็นการล าเลียงแบบระบบปิด 
การที่วัสดุจะสามารถเคลื่อนที่ไปในท่อได้นั้น ต้องอาศัยความเร็วของลมที่เหมาะสมท าให้วัสดุชนิด ผง เกล็ด 
และเมล็ด เกิดการลอยตัว และสามารถเคลื่อนที่ในท่อล าเลียงไปยังปลายทางตามอัตราเร็วที่ก าหนด หลาย
ปีที่ผ่านมาการล าเลียงด้วยลมได้ถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภท เช่น แป้ง น้ าตาล ตลอด
จนถึงเม็ดพลาสติก ซึ่งการล าเลียงด้วยลมนี้สามารถท างานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้อย่างสอดคล้องกัน เช่น 
ไซโคลน ถุงกรองอากาศ ตลอดจน เครื่องกรองฝุ่น แบบไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น ซึ่งการล าเลียงด้วยลมให้ได้
ความเร็วตามที่ต้องการนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ ชนิด น้ าหนัก ความหนาแน่น และ องค์ประกอบอ่ืน ๆ ของวัสดุ 
ที่แตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้เอง การล าเลียงขนถ่ายด้วยแรงลม จึงเป็นการผสมผสานระหว่างทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องของแรงดันภายในท่อที่เหมาะสมกับวัสดุที่ใช้ในการล าเลียง 

ระบบนิวเมติคคอนเวเยอร์ สามารถล าเลียงขนถ่ายวัสดุได้ทั้งแนวดิ่ง , แนวระดับ, เอียงท ามุมหรือ
แนวโค้งได้ นอกจากนี้ยังเหมาะสมส าหรับล าเลียงวัสดุในพ้ืนที่ที่ค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากการล าเลียงจะเป็น
การล าเลียงภายในท่อ จึงท าให้ประหยัดพ้ืนที่ในการติดตั้งประโยชน์ของการใช้ระบบนิวเมติกคอนเวเยอร์  
เมื่อมีการเปรียบเทียบการใฃ้ระบบนิวเมติกคอนเวเยอร์กับระบบการล าเลียงแบบอ่ืน 

1.เป็นระบบปิด ท าให้ช่วยลดปัญหาเรื่องของการฟุ้งกระจายในขณะที่ล าเลียง 
2. ท่อล าเลียงสามารถออกแบบให้รองรับการใช้งานได้ดีเนื่องจากสามารถติดตั้งได้ในที่ท่ีจ ากัด 
3. ระบบสามารถออกแบบให้มีจุดรับวัสดุและ จุดส่งวัสดุได้หลาย ๆ จุดท าให้สะดวกสบายและง่าย

ต่อการใช้งาน 
4. ระบบ Dense Phase สามารถใช้ล าเลียงกับวัสดุที่มีความเปราะบาง หรือ วัสดุที่มีความคม โดย

การล าเลียงแบบ Dense Phase นี้ จะช่วยลดการกระทบกระแทกกันของวัสดุในขณะที่เคลื่อนที่ ท าให้ช่วย
ลดปัญหาการแตกหักของวัสดุ จึงสามารถล าเลียงวัสดุดังกล่าวได้ในระยะทางไกล 

5. ต้นทุนการบ ารุงรักษาระบบค่อนข้างต่ า 
อุปกรณ์ล าเลียงด้วยลม (pneumatic conveyor) เป็นอุปกรณ์ล าเลียง (conveyor) ที่ใช้ขนถ่าย

วัสดุที่มีมวลเบา  และสามารถใช้ลมเป่าให้ลอยได้ เช่น เมล็ดธัญพืช (cereal grain) สตาร์ซ (starch) แป้ง 
(flour) อาหารสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร (food additive) วัสดุเคลื่อนที่ภายในท่อจึงสามารถล าเลียงขนถ่าย
วัสดุได้ทั้งแนวดิ่ง แนวระดับ แนวราบ เอียงท ามุม หรือแนวโค้งได้ เหมาะส าหรับล าเลียงวัสดุในพ้ืนที่ที่
ค่อนข้างจ ากัด การล าเลียงด้วยลมใช้เพ่ือล าเลียงในกระบวนการผลิต เช่น การท าแห้งด้วยลม ( flash 
drier หรือ pneumatic drier) หรือการล าเลียงเข้า (loading) เพ่ือการถ่ายออก (unloading) จาก
รถบรรทุก ไซโล (silo) หรือไซโคลน อุปกรณ์ล าเลียงด้วยลม มี 2 วิธีหลัก คือ 

1. ระบบมีความดันเป็นบวก (positive pressure) เป็นการล าเลียงแบบใช้ลมเป่า หรือ เรียกว่า 
การล าเลียงด้วยความดัน (pressure conveying) สามารถล าเลียงได้ในระยะทางไกล 

2. ระบบมีความดันเป็นลบ (negative pressure) เป็นการล าเลียงโดยใช้ลมดูด  (suction 
conveying) หรือที่เรียกว่า การล าเลียงด้วยสุญญากาศ (vacuum conveying) ล าเลียงได้ในระยะทางสั้น
กว่าแบบความดันเป็นบวก มีข้อดีคือ ไม่มีการรั่ว หรือฟุ้งกระจายออกจากระบบ เหมาะกับระบบที่ต้องการ
ความสะอาดสูง หรืออาจใช้ทั้งสองระบบร่วมกัน 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0262/conveyor-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0229/cereal-grain-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0501/starch-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0324/flour-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0331/food-additive-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2974/flash-drier
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2974/flash-drier
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0494/silo-%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%A5
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การล าเลียงแบบ นิวเมติกนั้น สามารถใช้ได้ ในการล าเลียงวัสดุชนิดผง เกล็ดและเมล็ด ได้หลาย
ชนิด แต่ต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม รวมถึงต้องได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้งาน ซึ่งอาจ
ไม่ใช่เรื่องง่ายจึงควรปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ และ Shape สามารถช่วยท่านวิเคราะห์ถึงความต้องการที่
แท้จริงของท่าน และแนะน าระบบที่ดีที่สุดส าหรับความต้องการนั้นๆ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

9.1 จงอธิบายความหมายของการขนถ่ายวัสดุด้วยลมและเปรียบเทียบข้อดี – ข้อด้อยของการขนถ่ายวัสดุ
ด้วยวิธีนี้ 
9.2 จงบรรยายคุณสมบัติของวัสดุที่ต้องน ามาพิจารณาในการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลม 
9.3 จงเปรียบเทียบการขนถ่ายวัสดุด้วยลมและการขนถ่ายวัสดุด้วยเครื่องจักรกลขนถ่ายชนิดอื่น ๆ 
9.4 จงหาค่าอัตราส่วนการไหลของมวล เมื่อการขนถ่ายวัสดุในท่อซึ่งมีอัตราส่วนของการไหลของมวล
ของแข็งเท่ากับ 20 และอัตราการไหลของอากาศในท่อขนถ่ายเท่ากับ 5 
9.5 จงบรรยายประเภทของการขนถ่ายวัสดุด้วยลม 
9.6 จงหาค่าแรงที่เกิดขึ้นและอัตราเร่งจากการตกของวัสดุในการล าเลียงในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งเป็นการ
ล าเลียงเมล็ดข้าวเปลือกท่ีมีขนาดเฉลี่ย กว้าง 0.001 m ยาว 0.004 m และสูง 0.001 m ใช้ความเร็วลมใน
การขนถ่าย 15 m/s ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียง 0.25 m ความหนาแน่นของลมที่ใช้ในการขน
ถ่าย 1.25 kg/m3 ความหนาแน่นของข้าวเปลือก 875 kg/m3 และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของของไหล
ต่ออนุภาคเท่ากับ 2,025 
9.7 จงหาความเร็วสุดท้ายของการตกของวัสดุในการล าเลียงในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งเป็นการล าเลียงทราย
ซึ่งเป็นการล าเลียงเมล็ดข้าวเปลือกที่มีขนาดเฉลี่ย 0.001 m ใช้ความเร็วลมในการขนถ่าย 30 m/s ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียง 0.1 m ความหนาแน่นของลมที่ใช้ในการขนถ่าย 1.25 kg/m3 ความ
หนาแน่นของทราย 950 kg/m3 และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของของไหลต่ออนุภาคเท่ากับ 1,125 
9.8 จงหาค่าความเร็วสุดท้ายและค่า Reynold number ที่สภาวะความเร็วสุดท้ายของวัสดุในการล าเลียง
ในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งเป็นการล าเลียงข้าวเปลือกที่มีขนาดเฉลี่ย 0.003 m ใช้ความเร็วลมในการขนถ่าย 
20 m/s ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียง 0.25 m ความหนาแน่นของลมที่ใช้ในการขนถ่าย 1.25 
kg/m3 ค่าความหนืดของอากาศ 0.785 kg/m.s ความหนาแน่นของข้าวเปลือก 875 kg/m3 และ
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของของไหลต่ออนุภาคเท่ากับ 2,025 
9.9 จงหาค่าความเร็วที่ปลอดภัยต่อการขนถ่ายวัสดุในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งเป็นการล าเลียงข้าวเปลือกที่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียง 0.25 m มวลวัสดุที่ขนถ่ายต่อเวลา 0.5 kg/s มวลของลมที่ใช้ต่อ
เวลา 0.01 kg/s ความหนาแน่นของข้าวเปลือก 875 kg/m3 และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของของไหล
ต่ออนุภาคเท่ากับ 2,025 
9.10 จงหาอัตราการขนถ่ายวัสดุในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งเป็นการล าเลียงข้าวเปลือกที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อล าเลียง 0.25 m มวลของข้าวเปลือกที่ขนถ่าย 10,000 kg ความเร็วของลมที่ใช้ 30 m/s 
ความหนาแน่นของข้าวเปลือก 875 kg/m3 และเวลาที่ใช้ในการขนถ่าย 1 ชั่วโมง 30 นาที 
9.11 จงหาขนาดของท่อล าเลียงของการขนถ่ายวัสดุด้วยลม ซึ่งเป็นการล าเลียงข้าวเปลือกที่มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียง 0.25 m มวลของข้าวเปลือกที่ขนถ่าย 10,000 kg ความหนาแน่นของ
ข้าวเปลือก 875 kg/m3 มวลวัสดุที่ขนถ่ายต่อเวลา 0.5 kg/s ความเร็วของลมที่ใช้ 30 m/s ความหนาแน่น
ของลมที่ใช้ในการขนถ่าย 1.25 kg/m3 มวลของลมที่ใช้ต่อเวลา 0.01 kg/s และเวลาที่ใช้ในการขนถ่าย 1 
ชั่วโมง 30 นาที 
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9.12 จงหาความดันที่สูญเสียทั้งหมดในการขนถ่ายและความดันการขนถ่ายที่ต้องใช้ในการล าเลียง
ข้าวเปลือกในท่อล าเลียงที่มีมวลของข้าวเปลือกที่ขนถ่าย 10,000 kg ความหนาแน่นของข้าวเปลือก 875 
kg/m3 มวลวัสดุที่ขนถ่ายต่อเวลา 0.5 kg/s ความเร็วของข้าวเปลือกที่ขนถ่าย 0.3 m/s ความเร็วของลมที่
ใช้ 0.5 m/s ความหนาแน่นของลมที่ใช้ในการขนถ่าย 1.25 kg/m3 มวลของลมที่ใช้ต่อเวลา 0.01 kg/s 
ขนาดของวัสดุเฉลี่ย 0.003 m ความยาวสมมูลของท่อเมื่อคิดข้องอเทียบเป็นท่อตรง 25 m ค่าสัมประสิทธิ์
ความเสียดทานของท่อล าเลียง 0.125 ค่าแฟกเตอร์การเปลี่ยนแปลง (Variable factor) ส าหรับ Rotary 
feeder C = 10.0 ค่าความหนืดของอากาศ 0.785 kg/m.s และเวลาที่ใช้ในการขนถ่าย 1 ชั่วโมง 30 นาที 
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อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า  แบบพื้นล่างท าให้วัสดุลอยตัวมีเครื่องอบแห้งและเครื่องท าความ

เย็น (2559) แหล่งที่มา : https://www.kinergy.com 
อุปกรณ์ล าเลียงแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (2559) แหล่งที่มา : https://catalog. 

conveyorspneumatic.com , 

:%20http:/www.namsaeinter.com
https://www.taylorfrancis.com/books/9780203021989
https://www.taylorfrancis.com/books/9780203021989
http://ie.pit.ac.th/sunetr/images/data/material_handling_bit/safety%20handling2558.pdf
http://019panuwuch.blogspot.com/


428 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                              การขนถ่ายวัสดดุ้วยลม 

   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 10 
การขนถ่ายวัสดุขึ้น-ลง 12 ชั่วโมง 

 
หัวข้อเนื้อหา 

10.1 ลิฟท์ 
10.2 บันไดเลื่อนและทางเลื่อน 
10.3 เครน รอกไฟฟ้าและปั้นจั่น 
10.4 บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท 
เอกสารอ้างอิง 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 ด้านความรู้ 

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลิฟท์และหลักการท างานของระบบลิฟท์ 
2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทและการออกแบบลิฟท์ 
3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงการค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายและก าลังม้าที่

ต้องการของลิฟท์ 
4. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบันไดเลื่อนและทางเลื่อนและหลักการท างานของระบบ

บันไดเลื่อนและทางเลื่อน 
5. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทและการออกแบบบันไดเลื่อนและ

ทางเลื่อน 
6. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงการค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายและก าลังม้าที่

ต้องการของบันไดเลื่อนและทางเลื่อน 

7. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครน รอกไฟฟ้าและปั้นจั่นและหลักการท างานของ
ระบบเครน รอกไฟฟ้าและปั้นจั่น 

8. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทและการออกแบบบเครน รอกไฟฟ้า
และปั้นจั่น 

9. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงการค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายและก าลังม้าที่
ต้องการของเครน รอกไฟฟ้าและปั้นจั่น 

 ด้านทักษะ 
 1. สามารถออกแบบลิฟท์ได้ 
 2. สามารถออกแบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนได้ 
 3. สามารถออกแบบเครน รอกไฟฟ้าและปั้นจั่นได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรม 
1. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา และเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบรูปภาพใน Power point 
3. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 
4. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 

5. ให้ผู้เรียนออกแบบลิฟท์ตามใบงานที่มอบหมาย 
6. ให้ผู้เรียนออกแบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนตามใบงานที่มอบหมาย 
7. ให้ผู้เรียนออกแบบเครน รอกไฟฟ้าและปั้นจั่นตามใบงานที่มอบหมาย 
8. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 

9. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการขนถ่ายวัสดุ 
2. กระดาน 
3. สื่อบรรยาย Power point   
4. ใบงานที่ 13 การออกแบบระบบลิฟท ์
5. ใบงานที่ 14 การออกแบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อน 
6. ใบงานที่ 15 การออกแบบเครน รอกไฟฟ้าและปั้นจั่น 
7. แบบฝึกหัดท้ายบท 
8. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
2. จากการสังเกตการมีส่วนร่วม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท าใบงาน 
5. จากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
การประเมินผล 

1. จากการส่งการบ้าน แบบฝึกหัดตามเวลา 
2. การเข้าเรียนครบตามชั่วโมงเรียน 
3. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
4. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 10 
การขนถ่ายวัสดุขึ้น-ลง 

 
 

  การที่จะให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่อยู่ในรูปของสินค้าและบริการนั้น จะเห็นว่า ในระบบการผลิตต้องมี
การเคลื่อนที่ ด้วยเหตุนี้จึงมีระบบการขนถ่ายวัสดุเกิดขึ้น ค าว่า การขนถ่ายวัสดุ (Materials Handling) จึง
หมายถึง การจัดเตรียมสถานที่และต าแหน่งของวัสดุเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือเก็บ
รักษา ซึ่งการที่จะท าให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ต้องอาศัยศิลปะในการสรรหาเครื่องมือและอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ
มาใช้ให้เหมาะสมกับงาน นอกจากนั้นยังต้องมีศิลปะในการออกแบบสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ให้
เหมาะสมและเป็นไปอย่างมีระบบตามหลักการ ความส าคัญของการขนถ่ายวัสดุสามารถสรุปง่ายๆ คือ ต้อง
อาศัยศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการก าหนดวิธีการขนถ่ายวัสดุนั่นเอง การจัดการระบบการขนถ่ายวัสดุถือ
ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในองค์กรการผลิต ถึงแม้ว่าการขนถ่ายวัสดุจะไม่สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าก็
ตาม แต่ก็มีผลต่อการบริการการผลิตของโรงงานได้เช่นกัน การจัดระบบการขนย้ายหรือการเคลื่อนย้าย 
วัสดุ วัตถุดิบ สินค้า ฯลฯ โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องพิจารณาให้รอบคอบในการเลือกใช้ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม สามารถลดปัญหาการหยุดกระบวนการผลิต การซ่อมบ ารุง ลดต้นทุนในการผลิต และความ
สูญเสียอื่น ๆ ที่ใช้ระยะยาวของโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้ภาพรวมขององค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การขนถ่ายวัสดุขึ้น-ลง ได้แก่ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ปั้นจั่นและลูกรอกเป็นอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม
กับลักษณะงานที่มีความจ ากัดส าหรับพ้ืนที่ในแนวราบ การขนถ่ายกระท าเป็นครั้งคราวไม่จ าเป็นต้องท า
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและวัสดุที่ถูกขนถ่ายมีรูปร่างที่แตกต่างไม่แน่นอน ตัวอย่างการใช้งานของอุปกรณ์
ประเภทปั้นจั่นและลูกรอก ได้แก่ การขนย้ายชิ้นส่วนขนาดใหญ่ในโรงงานที่มีพ้ืนที่ในแนวราบที่จ ากัด
สามารถใช้ลูกรอกติดตั้งบนเพดานเพ่ือ การขนย้าย ในบางครั้งอุปกรณ์ประเภทนี้สามารถใช้ในการขนย้าย
วัสดุที่มีน้ าหนักมาก เช่น แม่พิมพ์ขนาดใหญ่ รวมถึงการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรในโรงงาน เป็นต้น ส าหรับ
ตัวอย่างของอุปกรณ์ในประเภทนี้ ได้แก่ Overhead traveling crane, Gantry crane, Jib crane และ 
Hoist เป็นต้น 
 

10.1 ลิฟท ์
ลิฟต์เป็นพาหนะเคลื่อนที่ในแนวดิ่งชนิดหนึ่ง มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของ

ระหว่างชั้นในอาคาร ลิฟต์ในปัจจุบันใช้พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าในการท างาน ปี ค.ศ. 1800 กระบวนการ
ผลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขีดสุดมีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส้น เหล็กฉากหรือ
เสาเหล็ก ทั้งหมดเป็นพ้ืนฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูง
หลายร้อยเมตร ตึกระฟ้าท าให้เกิดเทคโนโลยีอ่ืนๆตามขึ้นมาอีกมากมาย หนึ่งในนั้นคือลิฟท์ เมืองหลวงใน
ทุกประเทศต้องพ่ึงพาอาศัยลิฟท์หรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้า โลตัส  บิ๊กซี เซ็นทรัล และเดอะมอลล์ เป็นต้น 
ล้วนต้องมีลิฟท์ใช้ส่งผู้โดยสารหรือขนของ 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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10.1.1 หลักการท างานของลิฟต์ 
การเคลื่อนที่ของลิฟต์ใช้หลักการของรอกกว้านและน้ าหนักถ่วงเพ่ือลดการใช้พลังงานในการ

ขับเคลื่อนลิฟต์ โดยปลายเชือกรอกกว้านด้านหนึ่งของลิฟต์จะยึดติดกับตัวลิฟต์ ในขณะที่ปลายเชือกรอก
กว้านอีกด้านหนึ่งจะผูกติดกับน้ าหนักถ่วง โดยปลายเชือกรอกกว้านหรือสลิงจะมีความยาวเท่ากับความสูง
ของตึกโดยประมาณ ดังนั้นเมื่อลิฟต์โดยสารจอดที่ชั้นล่างสุดของอาคาร น้ าหนักถ่วงจะอยู่ชั้นบนสุด เมื่อ
ลิฟต์โดยสารเคลื่อนที่ขึ้น น้ าหนักถ่วงจะมีหน้าที่ขับลิฟต์ให้เคลื่อนที่ควบคู่ไปกับเบรคเพ่ือชะลอความเร็ว 
โดยมอเตอร์จะท าหน้าที่ควบคุมความเร็วของลิฟต์ให้เป็นไปตามพิกัด ในท านองเดียวกันหากลิฟต์จอดชั้น
บนสุด น้ าหนักถ่วงจะอยู่ชั้นล่างสุด ลิฟต์จะเคลื่อนที่ลงโดยอาศัยน้ าหนักของตัวลิฟต์ จากหลักการดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าการออกแบบลิฟต์ให้เกิดความได้เปรียบเชิงกลจะท าให้ลิฟต์ใช้พลังงานน้อยมากเมื่อเทียบกับ
เครื่องจักรอ่ืนๆ ที่ใช้งานในอาคาร 

 

 
รูปที่ 10.1 แสดงหลักการออกแบบลิฟต์โดยใช้หลักการรอกกว้าน 

(ที่มา : ข้อมูลด้านเทคนิค ของ OTIS, 2559) 
 

10.1.2 ประเภทของลิฟต์ 
10.1.2.1 ลิฟต์ระบบไฟฟ้า  
องค์ประกอบหลักของระบบลิฟต์ มีดังต่อไปนี้ 

1. ตัวลิฟต์ (Car) 
2. สลิง (Sling) 
3. เครื่องลิฟต์ (Elevator Machine) 
4. อุปกรณ์ควบคุม (Control Equipment) 
5. น้ าหนักถ่วง (Counterweight) 
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6. ปล่องลิฟต์ (Hoistway) 
7. รางบังคับ (Guide Rail) 
8. ห้องเครื่องลิฟต ์(Machine Room) 
9. บ่อลิฟต์ (Pit) 

ตัวลิฟต์ คือ ส่วนเดียวที่ผู้ ใช้ลิฟต์ทั่วไปคุ้นเคย  ตัวลิฟต์เป็นห้องเล็กๆที่รองรับด้วย
โครงสร้างเหล็ก ที่ด้านบนของโครงสร้างเหล็กจะยึดติดกับสลิง ตัวลิฟต์จะเคลื่อนที่โดยวิ่งไปตามรางบังคับ
ในแนวดิ่งตลอดความสูงของปล่องลิฟต์ ตัวลิฟต์จะประกอบด้วยประตูนิรภัย อุปกรณ์ควบคุม หมายเลข
บอกชั้น ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉินและระบบระบายอากาศ สลิงยึดติดกับส่วนบนของตัว
ลิฟต์และเป็นส่วนที่รับน้ าหนักที่เกิดขึ้น จะประกอบด้วยสลิงที่ผลิตมาเป็นพิเศษเพ่ือใช้กับลิฟต์ โดยปกติจะ
มีประมาณ 4 ถึง 8 เส้นขึ้นอยู่กับความเร็วและขนาดของลิฟต์ ในการออกแบบทั่วไป สลิงแต่ละเส้นจะ
สามารถรับน้ าหนักได้ทั้งหมดอยู่แล้ว จึงหมายความว่าสลิงที่เหลือเป็นการเผื่อเพ่ือความปลอดภัย สลิงจะ
ต่อเชื่อมจากตัวลิฟต์ขึ้นไปยังรอกที่เครื่องลิฟต์ และต่อไปยังน้ าหนักถ่วง น้ าหนักถ่วงซึ่งประกอบด้วยแผ่น
เหล็กจ านวนหลายแผ่นยึดติดกันจะต่อเชื่อมกับปลายอีกด้านหนึ่งของสลิง น้ าหนักถ่วงจะวิ่งตามแนวดิ่งใน
ทิศทางตรงข้ามกับตัวลิฟต์ น้ าหนักของน้ าหนักถ่วงจะประมาณเท่ากับน้ าหนักของตัวลิฟต์เปล่าบวกกับ 
40% ของน้ าหนักบรรทุก วัตถุประสงค์ของการมีน้ าหนักถ่วงก็เพ่ือให้เครื่องลิฟต์ไม่ต้องออกแรงมาก
สามารถใช้เครื่องลิฟต์ได้ขนาดเล็กลงและประหยัดพลังงาน 

 
10.1.2.2 ประเภทของลิฟต์ระบบไฟฟ้า 

1. แบบไม่มีเกียร์ (Gearless Traction Machine) 
ระบบนี้ประกอบด้วยมอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) ซึ่งเพลาต่อตรงกับรอก

ขับเคลื่อน (Sheave) การที่ไม่มีเกียร์แสดงว่ามอเตอร์จะต้องมีความเร็วรอบค่อนข้างต่ าเท่ากับรอก
ขับเคลื่อน ดังนั้นระบบขับเคลื่อนแบบไม่มีเกียร์จึงไม่เหมาะกับลิฟต์ความเร็วต่ า ระบบนี้เหมาะกับลิฟต์ที่มี
ความเร็ว 120 เมตรต่อนาทีขึ้นไป โดยทั่วไปลิฟต์แบบไม่มีเกียร์จะมีขนาดรับน้ าหนักประมาณ  900 ถึง 
1800 กิโลกรัม แต่ลิฟต์ออกแบบเป็นพิเศษถึง 4500 กิโลกรัม เช่น ลิฟต์ที่อาคารเวิลดเทรดเซ็นเตอร์ นิวย
อรค์ เป็นต้น ส าหรับลิฟต์ที่มีความเร็วต่ ากว่า 120 เมตรต่อนาที จะใช้ระบบมีเกียร์ระบบไม่มีเกียร์มีข้อ
ดีกว่าแบบมีเกียร์ที่วิ่งและหยุดได้นุ่มนวลกว่า มีเสียงเงียบกว่า และมีอายุใช้งานยาวนานกว่า 

 
2. แบบมีเกียร์ (Geared Traction Machine) 
ระบบนี้ จะมีเฟืองตัวหนอน (Worm Gear) เป็นชุดส่งก าลังและทดรอบระหว่าง

มอเตอร์กับรอบขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ใช้จึงมีรอบสูงได้ และมีราคาถูกกว่า ระบบแบบมีเกียร์อาจใช้มอเตอร์
แบบกระแสตรงก็ได้ หรือเป็นมอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor) ก็ได้ ระบบมีเกียร์สมัยใหม่จะใช้มอเตอร์
กระแสสลับที่ควบคุมด้วยอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ ซึ่งจะสามารถสร้างความเร่งและความเร็วได้มีคุณภาพ
ใกล้เคียงกับมอเตอร์กระแสตรง โดยที่มีราคาถูกกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า 

 
10.1.2.3 ลิฟต์ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) 
ลิฟต์ระบบไฮดรอลิคมีลักษณะพ้ืนฐานคล้ายกับลิฟต์ระบบไฟฟ้า ยกเว้นไม่ได้ใช้มอเตอร์

และสลิงในการขับเคลื่อนลิฟต์ แต่ใช้ก้านยกไฮดรอลิคและปั๊มไฮดรอลิคในการขับเคลื่อนแทนก้านยกไฮดรอ
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ลิคจะยึดติดกับด้านล่างของตัวลิฟต์ เมื่อลิฟต์ต้องการวิ่งขึ้น ปั๊มไฮดรอลิคจะอัดน้ ามันไฮดรอลิคเข้าไปก้าน
ยก ก้านยกจะยืดตัวและยกตัวลิฟต์ขึ้น เมื่อลิฟต์ต้องการวิ่งลง ปั๊มจะหยุดท างานปล่อยให้ลิฟต์วิ่งลงโดย
อาศัยน้ าหนักของตัวเอง และควบคุมความเร็วในการวิ่งลงด้วยการปรับวาล์วไฮดรอลิค ลิฟต์ระบบไฮดรอลิค 
ไม่จ าเป็นต้องมีห้องเครื่องที่ด้านบนเหมือนลิฟต์ระบบไฟฟ้า โดยทั่วไปจะมีห้องเครื่องปั๊มไฮดรอลิคอยู่ด้าน
ล้างใกล้กับปล่องลิฟต์ (แต่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ติดกัน อาจอยู่ห่างกันได้) ลิฟต์ระบบไฮตรอลิค เหมาะกับอาคาร
ที่ไม่สูงมาก (โดยทั่วไปไม่เกิน 20 เมตร) และต้องการลิฟต์ความเร็วต่ า (ไม่เกิน 60 เมตร/นาที) ระบบ
ควบคุมต่างๆ จะเหมือนกันลิฟต์ระบบไฟฟ้า เช่น ปุ่มเรียกลิฟต์ ระบบประตู และระบบความปลอดภัย เป็น
ต้น 

 

 
รูปที่ 10.2 ลิฟต์ระบบไฟฟ้า 

(ที่มา : http://www.archiexpo.fr, 2559) 
 

 
รูปที่ 10.3 ลิฟต์ระบบไฮดรอลิค 

(ที่มา : http://www.allianceelevator.net, 2559) 
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10.1.3 อุปกรณ์หลักของลิฟต์ 
10.1.3.1 ห้องเครื่องลิฟต์ 
ห้องเครื่องลิฟต์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ลิฟต์ที่มีห้องเครื่องและลิฟต์ที่ไม่มีห้องเครื่อง

ลิฟต์ ดังแสดงในรูปที่ 10.4 – 10.5 ตามล าดับ ส าหรับลิฟต์ที่มีห้องเครื่องลิฟต์ ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ ลิฟต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและลิฟต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกโดยลิฟต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก
จะใช้ก าลังไฟฟ้าที่สูงกว่ามาก ลิฟต์ที่มีห้องเครื่องและขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเป็นลิฟต์ที่นิยมใช้ในปัจจุบั น 
เนื่องจากสะดวกและง่ายต่อการบ ารุงรักษา ส าหรับลิฟต์ที่ไม่มีห้องเครื่องนิยมใช้กับอาคารที่มีความสูงไม่
มากเนื่องจากพิกัดความเร็วน้ าหนักบรรทุกและจ านวนชั้นจอดยังเป็นข้อจ ากัด 
 

 
รูปที่ 10.4 ลิฟต์ที่มีห้องเครื่อง 

 (ที่มา : http://www.asianelevators.com, 2559) 
 

 
รูปที่ 10.5 ลิฟต์ที่ไม่มีห้องเครื่อง 

(ที่มา : http://3.bp.blogspot.com/, 2559) 

http://3.bp.blogspot.com/
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10.1.3.2 เครื่องลิฟต์ (driving machine ) 
เครื่องลิฟต์ หมายถึง ตัวต้นก าลังที่ให้พลังงานในการขับเคลื่อนตัวลิฟต์แบ่งเป็น 

10.1.3.2.1 เครื่องลิฟต์แรงฉุดจากความฝืด (traction machine ) หมายถึง 
เครื่องลิฟต์ที่ขับเคลื่อนตัวลิฟต์ โดยอาศัยความฝืดระหว่างเชือกลวดแขวนกับรอกขับเคลื่อน ซึ่งมีมอเตอร์
ไฟฟ้าเป็นต้นก าลังในการหมุนรอกขับเคลื่อน โดยมีทั้งแบบส่งก าลังผ่านเฟืองและแบบขับเคลื่อนโดยตรง 

ก. เครื่องลิฟต์ขับเคลื่อนด้วยเฟือง (geared-drive machine, geared 
machine) หมายถึง เครื่องลิฟต์ที่ใช้ก าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านเฟืองไปหมุนรอกขับเคลื่อน ส่วนมากมักใช้
เฉพาะกับลิฟต์ท่ีมีความเร็วต่ าที่ไม่สามารถขับโดยตรงจากมอเตอร์ได้ ดังแสดงในรูปที่ 10.6 

ข. เครื่องลิฟต์ขับเคลื่อนโดยตรง (direct drive machine, gearless 
machine) หมายถึง เครื่องลิฟต์ที่ใช้ก าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต่อโดยตรงกับรอกขับเคลื่อน ส่วนมากเป็น
ลิฟต์ที่มีความเร็วสูง ดังแสดงในรูปที่ 10.7 

10.1.3.2.2 เครื่องลิฟต์รอกกว้าน (winding drum machine) หมายถึง เครื่อง
ลิฟต์ที่ใช้ก าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านไปหมุนรอกกว้านเชือกลวดแขวน 

10.1.3.2.3 เครื่องลิฟต์ไฮดรอลิค (hydraulic power unit ) หมายถึง เครื่อง
ลิฟต์ที่ใช้ก าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าขับเครื่องสูบน้ ามันเข้าระบบไฮดรอลิค เพ่ือขับเคลื่อนลิฟต์ให้เคลื่อนขึ้น 
และลิฟต์เคลื่อนลงโดยแรงโน้มถ่วง เมื่อปล่อยน้ ามันไหลกลับสู่ถังเก็บน้ ามัน 
 
ตารางที่ 10.1 การเปรียบเทียบการใช้งานเครื่องลิฟต์แรงฉุดจากความฝืดขับเคลื่อนด้วยเฟือง (geared 
machine) และขับเคลื่อนโดยตรง (gearless machine) 

ประเภท 
ความสูง 

(m) 
ความเร็ว 
(m/s) 

ชุดควบคุม 
อายุการ
ใช้งาน 

ค่าใช้จ่าย
การ

บ ารุงรักษา 

เงิน
ลงทุน 

ความ
นุ่มนวล 

Geared 
a - c 

45 0.25 – 1.0 Rheostatic 30 – 40 
ปี for 
Gear 
and 

Worm 
 

ปานกลาง ต่ า ไม่ดี 

90 0.75 – 2.5 Thyristor 
ปาน
กลาง ดีเยี่ยม 

Geared 
d - c 

52.5 0.25 – 2.0 
Variable 
Voltage 

ปาน
กลาง พอใช้ 

75 1.75 
Variable 

Frequency 
ปาน
กลาง ดีเยี่ยม 

Gearless 
a - c 

ไม่จ ากัด 2 - 10 

Solid 
State 

Voltage 
Variable 

ไม่ระบุ สูง สูง ดีเยี่ยม 

 ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559 
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รูปที่ 10.6 เครื่องลิฟต์ขับเคลื่อนด้วยเฟือง (geared-drive machine) 

(ที่มา : https://www.isfelevator.com, 2559) 
 

 
รูปที่ 10.7 เครื่องลิฟต์ขับเคลื่อนโดยตรง (direct drive machine, gearless machine) 

(ที่มา : https://www.isfelevator.com, 2559) 
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10.1.3.3 ระบบควบคุมการขับเคลื่อน (drive control) 
ระบบควบคุมการขับเคลื่อน หมายถึง ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ การหยุดทิศทางการ

เคลื่อนที่ ความเร่ง อัตราเร็ว และความหน่วงของส่วนที่เคลื่อนที่ ดังสามารถแสดงในรูปที่ 10.8 มีดังนี้ 
10.1.3.3.1 ระบบควบคุมการขับเคลื่อนโดยสนามแม่เหล็กของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

(generator field control) หมายถึง ระบบควบคุมซึ่งปรับแรงดันไฟฟ้า ที่จ่ายให้กับมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อน
ลิฟต์โดยการเปลี่ยนแปลงความเข้มและทิศทางของสนามแม่เหล็กของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบนี้ใช้กับ
ลิฟต์ที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตัวเองเป็นระบบควบคุมที่มีการสูญเสียพลังงานสูงมาก 

10.1.3.3.2 ระบบควบคุมโดยรีโอสแตต (rheostat control) หมายถึง ระบบ
ควบคุมซึ่งเปลี่ยนแปรค่าความต้านทานและ/หรือค่ารีแอกแตนซ์ในอาร์มาเจอร์ และ/หรือในวงจร
สนามแม่เหล็กของมอเตอร์เครื่องลิฟต์ ใช้กับลิฟต์ที่มีความเร็วต่ าและเป็นอาคารที่ไม่สูงมาก 

10.1.3.3.3 ระบบควบคุมโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับอัตราความเร็วเดียว (single 
speed alternating current control )หมายถึง ระบบควบคุมที่ใช้มอเตอร์แบบเหนี่ยวน า ( induction 
motor) อัตราความเร็วค่าเดียวขับเคลื่อนตัวลิฟต์ 

10.1.3.3.4 ระบบควบคุมโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับสองอัตราความเร็ว (two 
speed alternating current control)หมายถึง ระบบควบคุมที่ ใช้มอเตอร์แบบเหนี่ยวน าสองอัตรา
ความเร็วขับเคลื่อนตัวลิฟต์ซึ่งท าให้หมุนด้วยอัตราความเร็วซิงโครนัส 2 ค่า โดยการต่อขดลวดของมอเตอร์
ให้มีจ านวนขั้วต่างกัน 

10.1.3 .3.5 ระบบควบคุมโดยการแปรเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้า (variable 
voltage control) หมายถึง ระบบควบคุมที่แปรเปลี่ยนแรง เคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ขับเคลื่อนตัว
ลิฟต์ โดยมากใช้อุปกรณ์ประเภท SCR หรือ Thyristor ใช้กับลิฟต์ที่มีความเร็วปานกลาง-สูง 

10.1.3.3.6 ระบบควบคุมโดยแปรเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้า 
(variable voltage , variable frequency control :VVVF) หมายถึง ระบบควบคุมที่ แปรเปลี่ ยน
แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ขับเคลื่อนตัวลิฟต์ เป็นชุดควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
พลังงานสูง โดยใช้งานกับมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ชนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 

 
10.1.3.4 รางบังคับลิฟต์และปล่องลิฟต์ 
รางบังคับลิฟต์และปล่องลิฟต์ ท าหน้าที่น าทางให้ห้องโดยสารเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง การ

ติดตั้งรางลิฟต์ภายในปล่องลิฟต์จะต้องมีระยะที่ห้องโดยสารกับรางลิฟต์อย่างเหมาะสม โดยห้องลิฟต์กับ
รางลิฟต์ต้องไม่ห่างจนเกินไปและไม่ชิดจนเกินไปเพ่ือไม่ให้เกิดการแกว่งขณะเคลื่อนที่ นอกจากนี้ภายใน
ปล่องลิฟต์จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้ความสว่างและช่องเปิดที่ปลอดภัยเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าภายใน
ปล่องลิฟต์ได้ 

 
10.1.3.5 อุปกรณ์ควบคุมการท างานของลิฟต์ (systems of elevator operation 

and supervision) 
ลิฟต์จะถูกควบคุมการใช้งานผ่านเครื่องควบคุมการใช้งาน โดยพลังงานไฟฟ้าที่ลิฟต์ใช้จะ

ขึ้นอยู่กับน้ าหนักบรรทุกและความเร็วในขณะนั้น มอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับลิฟต์จะรับสัญญาณเพ่ือควบคุมให้
ความเร็วลิฟต์เป็นไปตามน้ าหนักบรรทุกจริงรวมถึงความเร็ว นอกจากนี้อุปกรณ์ควบคุมการท างานของลิฟต์
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ยังจะต้องจัดการท างานของลิฟต์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานลิฟต์ เช่น ให้ลิฟต์ที่อยู่ใกล้ที่สุด
มาให้บริการ การลดเวลารอคอย การประหยัดพลังงาน ซึ่ งในปัจจุบัน เป็นระบบคอมพิวเตอร์ 
(computerized system control) เป็นส่วนใหญ่ 

 

 
รูปที่ 10.8 แสดงเครื่องลิฟต์และชุดควบคุมประเภทต่าง ๆ 

(ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559) 
 

https://i0.wp.com/ienergyguru.com/wp-content/uploads/2015/10/10282015.png
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10.1.3.5.1 Collective Control เป็นระบบการควบคุมที่มีปุ่มกดเรียกลิฟต์เพียง
จุดเดียวในแต่ละชั้น โดยลิฟต์จะจอดทุกชั้นที่มีการเรียก ซึ่งท าให้ต้องใช้เวลาในการรอคอยนานมาก 
โดยมากมีใช้ในอาคารที่พักอาศัย และลิฟต์ขนของในโรงงานอุตสาหกรรม 

10.1.3.5.2 Selective Collective Control เป็นระบบการควบคุมทีมีปุ่มกด
เรียกลิฟต์ขึ้นและลงในแต่ละชั้น เมื่อลิฟต์อยู่ในช่วงขาขึ้นลิฟต์จะเลือกจอดเฉพาะชั้นที่ผู้โดยสารต้องการไป
และจอดรับผู้โดยสารที่เรียกขึ้น (up) เท่านั้น เช่นเดียวกันเมื่อลิฟต์อยู่ในช่วงขาลงลิฟต์จะเลือกจอดเฉพาะ
ชั้นที่ผู้โดยสารต้องการไปและจอดรับผู้โดยสารที่เรียกลง (down) เท่านั้น ระบบการควบคุมแบบนี้มีการใช้
งานกันอย่างแพร่หลาย ในอาคารส านักงาน อาคารธุรกิจประเภทต่าง ๆ 

10.1.3.5.3 Computerized System Control  เนื่องจากระบบการควบคุม
แบบเดิม ๆ ยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ เช่น ระยะเวลาในการรอคอย และการจัดการการใช้งานลิฟต์
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผู้ผลิตลิฟต์ก็มีการพัฒนาหลายด้านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิต่าง ๆ โดยได้ น า
ระบบการประมวลผล และเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์สมัยใหม่มาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
และการบริหารลิฟต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น ระบบที่มีการ เรียกลิฟต์โดยที่โถงลิฟต์จะไม่
มีปุ่มกดขึ้นและลง แต่จะมีอุปกรณ์เรียกลิฟต์ที่มีหน้าจอแบบสัมผัส (touchscreen keypad) ผู้โดยสาร
จะต้องป้อนข้อมูลชั้นที่ผู้โดยสารต้องการไปและระบบควบคุมของลิฟต์จะประมวลผลและแจ้งผู้โดยสาร
ทันทีว่าจะต้องไปรอขึ้นลิฟต์ตัวใด ระบบควบคุมแบบนี้เหมาะที่จะใช้ในอาคารขนาดใหญ่ และมีผู้โดยสาร
จ านวนมาก เพราะระบบควบคุมดังกล่าวสามารถลดระยะเวลาการรอคอย ระยะเวลาการเดินทางของลิฟต์
แต่ละตัว(round-trip time)เนื่องจากจะไม่มีกรณีที่ลิฟต์ต้องหยุดเกือบทุกชั้นเพ่ือรับและส่งผู้โดยสาร 
นอกจากนั้นยังลดความแออัดของผู้ใช้ลิฟต์เนื่องจากสามารถจัดกลุ่มของผู้โดยสารที่ลงชั้นเดียวกันให้ใช้ลิฟต์
ตัวเดียวกัน และสามารถบริหารให้ลิฟต์ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 
รูปที่ 10.9 อุปกรณ์เรียกลิฟต์ที่มีหน้าจอแบบสัมผัส (touchscreen keypad) 

(ที่มา : https://cn.tripadvisor.com, 2559) 
 

10.1.4 การใช้พลังงานของลิฟต์ 
ลิฟต์มีการใช้พลังงานส่วนใหญ่ในส่วนของเครื่องลิฟต์ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนตัวลิฟต์ ซึ่งมีอยู่

หลายประเภท ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น นอกจากประเภทของเครื่องลิฟต์แล้วระบบควบคุมการขับเคลื่อน 
(drive control) ยังเป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการใช้พลังงานของลิฟต์ ลิฟต์ที่มีมวลบรรทุก
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ที่ก าหนด (rated load) มากและความเร็ว (rated speed) สูงย่อมต้องใช้พลังงานมากตามไปด้วย แต่
อย่างไรก็ตาม ลิฟต์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ออกแบบไว้ให้มีความได้เปรียบเชิงกลและใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด 
ส าหรับลิฟต์ที่มีมวลบรรทุก 900 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 2.5 เมตรต่อวินาที จะใช้พลังงานไม่ถึง 1 
หน่วย(kWh)ต่อครั้ง โดยบางช่วงของการเคลื่อนที่มอเตอร์ขับลิฟต์ท าหน้าที่เป็นทั้งไดนาโมและมอเตอร์ใน
คราวเดียวกัน ดังนั้นลิฟต์จะใช้พลังงานไฟฟ้ากับระบบเบรคเพ่ือชะลอความเร็วให้ลิฟต์จอดชั้นที่ต้องการ
อย่างปลอดภัย รูปที่ 10.10 แสดงค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าของเครื่องลิฟต์แรงฉุดจากความฝืดขับเคลื่อน
ด้วยเฟือง(geared machine) และขับเคลื่อนโดยตรง (gearless machine) 
 

 
รูปที่ 10.10 แสดงการใช้ก าลังไฟฟ้าของเครื่องลิฟต์ที่ใช้แรงฉุดจากความฝืดขับ 

เคลื่อนด้วยเฟือง (geared machine) และขับเคลื่อนโดยตรง (gearless machine) 
(ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559) 

 
ตัวอย่างที่ 10.1 ลิฟต์กลุ่มหนึ่งมีจ านวน 5 ตัว แต่ละตัวมีน้ าหนักบรรทุก 1,600 กิโลกรัม ความเร็ว 3 
เมตร/วินาที โดยใช้แผนภาพค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าของเครื่องลิฟต์แรงฉุดจากความฝืดขับเคลื่อนด้วย
เฟือง (geared machine) และขับเคลื่อนโดยตรง (gearless machine) 
วิธีท า จากแผนภาพค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าของเครื่องลิฟต์แรงฉุดจากความฝืดขับเคลื่อนด้วยเฟือง
(geared machine) และขับเคลื่อนโดยตรง (gearless machine) ทีล่ิฟต์กลุ่มหนึ่งมีจ านวน 5 ตัว แต่ละตัว
มีน้ าหนักบรรทุก 1,600 กิโลกรัม ความเร็ว 3 เมตร/วินาที จะได้ว่า 

ลิฟต์แต่ละตัวต้องการก าลังไฟฟ้า 48 แรงม้า และ group demand factor = 0.67 
 ดังนั้น จะได้ว่า 

ก าลังไฟฟ้ารวมที่ต้องการ = 5 x 48 x 0.67 = 160 แรงม้า            ตอบ 
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10.1.5 การประเมินความร้อนสูญเสียของลิฟต์ 
ความร้อนสูญเสียในลิฟต์เกิดจากความร้อนในระบบเบรกบวกกับการสูญเสียของระบบ

ไฟฟ้าของมอเตอร์ขับลิฟต์และอุปกรณ์ในระบบจ่ายก าลังไฟฟ้าของชุดควบคุม รายละเอียดของการสูญเสีย
ก าลังไฟฟ้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียก าลังไฟฟ้าของเครื่องลิฟต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเฟือง  (geared 
machine) มีค่ามากกว่าเครื่องลิฟต์ที่ขับเคลื่อนโดยตรง (gearless machine) เกือบ 2 เท่า ตัวอย่างการ
พิจารณาการสูญเสียด้านความร้อนในลิฟต์ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 10.11 

 
รูปที่ 10.11 แสดงแผนภาพการสูญเสียก าลังไฟฟ้าของลิฟต์เครื่องลิฟต์แรงฉุดจากความฝืด 
ขับเคลื่อนด้วยเฟือง (geared machine) และขับเคลื่อนโดยตรง (gearless machine) 

(ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559) 
 

ตัวอย่างท่ี 10.2 ลิฟต์กลุ่มหนึ่งจ านวน 5 ตัว แต่ละตัวมีน้ าหนักบรรทุก 1,600 กิโลกรัม ความเร็ว 3 เมตร/
วินาที ชุดควบคุมเป็นแบบ solid state control ให้ค านวณความร้อนสูญเสียที่เกิดขึ้นในห้องเครื่องลิฟต์ 
ในช่วงการจราจรสูงสุดลิฟต์ท างานประมาณ 50% โดยขณะท างานใช้ก าลังไฟฟ้า 90% ของพิกัด ใช้เครื่อง
ลิฟต์ขนาด 48 แรงม้า  
วิธีท า ดังนั้นการสูญเสียรวมต่อตัวมีค่าดังนี้ 

1) การสูญเสียในชุดควบคุม เท่ากับ 

48 แรงม้า/0.9eff x 90% load x 50% operation x 10% loss  
= 2.4 แรงม้า               ตอบ 

2) การสูญเสียในมอเตอร์ขับลิฟต์ เท่ากับ 
48 แรงม้า x 90% load x 50% operation x 20% loss  

= 4.32 แรงม้า                ตอบ 
การสูญเสียรวม = 2.4 + 4.32 = 6.72 แรงม้า  

= 5.01 กิโลวัตต์ 
= 4,307 กิโลแคลอรี่/ชั่วโมง ต่อลิฟต์ 1 ตัว  

ดังนั้น ลิฟต์จ านวน 5 ตัว รวมความร้อนสูญเสีย = 21,535 กิโลแคลอรี่/ชั่วโมง           ตอบ 
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ในปัจจุบันผู้ผลิตได้มีการจัดท าข้อมูลทางด้านเทคนิคของลิฟต์แต่ละรุ่นไว้อย่างครบถ้วนทั้ง
ในส่วนของ น้ าหนักบรรทุก ความเร็ว ก าลังไฟฟ้าที่ต้องการ ความร้อนสูญเสีย และการระบาย
อากาศที่เหมาะสม ซึ่งผู้ออกแบบหรือเจ้าของอาคารสามารถเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวในเชิงของ
ประสิทธิภาพพลังงานได้ 

 
ตารางที่ 10.2 ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเครื่องลิฟต์ที่ขับเคลื่อนโดยตรง (gear less machine) 

น้ าหนักบรรทุก ความเร็ว มอเตอร์ ความร้อนสูญเสีย 
กิโลกรัม คน (m/s) (kW) (kW) (Kcal/h) 

900 12/13 

2.5 14.1 2.13 1,832 
3.0 17.1 2.57 2,206 
3.5 19.9 2.99 2,567 
4.0 22.8 3.42 2,941 

1.150 16/17 

2.5 18.2 2.73 2,348 
3.0 21.8 3.27 2,812 
3.5 25.4 3.81 3,277 
4.0 29.1 4.37 3,754 

1,350 18/20 

2.5 21.3 3.20 2,748 
3.0 25.6 3.84 3,302 
3.5 29.9 4.49 3,857 
4.0 34.1 5.12 4,399 

ที่มา : ข้อมูลด้านเทคนิค ของ Schindler 500P, 2559 
 

10.1.6 การเลือกขนาดและจ านวนของลิฟต์ (Elevator Selection) 
การเลือกขนาดและจ านวนของลิฟต์ (elevator selection) จ าเป็นต้องมีการพิจารณาอย่าง

ละเอียดเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ความเพียงพอของการให้บริการในอาคารนั้นๆ ความ
คุ้มค่าในการเลือกใช้ลิฟต์ พ้ืนที่ว่างที่สอดคล้องกับงานด้านสถาปัตยกรรม(โถงลิฟต์ ช่องลิฟต์ ห้องเครื่อง
ลิฟต์) ดังนั้นในอาคารขนาดใหญ่และมีการใช้งานที่หลากหลายการค านวณด้วยมืออาจท าให้เกิดความ
ยุ่งยาก จึงมีความจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการค านวณ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงคุณภาพ
การบริการของลิฟต์ดังนี ้

10.1.6.1 Interval (I) หรือ lobby dispatch time หรือ เวลาในการรอคอย (waiting 
time) คือ ระยะเวลาเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของลิฟต์มารับผู้โดยสารและเคลื่อนที่ออกจากโถงลิฟต์ ส่วน
เวลาในการรอคอย (waiting time) หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้ลิฟต์ใช้ในรอลิฟต์โดยนับตั้งแต่เวลาที่
ผู้ใช้ลิฟต์เรียกลิฟต์จนกระทั่งเดินเข้าลิฟต์ ในทางปฏิบัติก าหนดให้ระยะเวลาในการรอคอยคิดเป็น 60% 
ของ Interval เป็นไปดังสมการต่อไปนี้ 
 

ItimewaitingAverage 6.0         (10.1) 
 



444 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                               การขนถ่ายวัสดุขึ้น-ลง 
   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

อาคารส านักงานชั้นดีจะออกแบบระยะเวลาในการรอคอยอยู่ระหว่าง 15-18 วินาทีในช่วง
การจราจรสูงสุด หรืออาจสูงถึง 22 วินาที แต่ไม่ควรเกิน 26 วินาที ในตารางที่ 10.3 แสดงค่า I ที่เหมาะสม
ในอาคารแต่ละประเภท 

 
ตารางที่ 10.3 ค่า I ที่เหมาะสมในอาคารแต่ละประเภท 

ประเภทอาคาร Interval Time (วินาที) 
อาคารส านักงาน 
     ย่านใจกลางเมือง 25 – 30 
     บริเวณรอบเมือง 30 - 35 
     ชานเมือง 35 – 40 
อาคารที่พักอาศัย 
     คอนโดมีเนียม 50 – 70 
     เซอร์วิสอพาร์คเมนต์ 60 – 80 
     อพาร์คเมนต์, แมนชั้น 80 – 120 
     อาคารหอพัก 60 – 80 
     โรงแรมชั้นหนึ่ง 40 – 60 
     โรงแรมชั้นสอง 50 – 70 

ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559 
 

10.1.6.2 ความสามารถในการบรรทุก (handling capacity) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึง
ความสามารถสูงสุดในการบรรทุกผู้โดยสารในระยะเวลาหนึ่ง (ในทางปฎิบัติ จะต้องคิดจ านวนผู้โดยสารที่
สามารถบรรทุกได้สูงสุดในช่วงเวลา 5 นาที) 

 
 
Interval

carpassengers
HCCapacityHandling

)/300(
)(


    

 หรือ 

I

p
HC

300
          (10.2) 

ตารางที่ 10.4 ความสามารถในการบรรทุกของตัวลิฟต์ car passenger capacity (p) 
น้ าหนักบรรทุกของลิฟต์ 

(กิโลกรัม) 
จ านวนผู้โดยสารสูงสุด 

(คน) 
จ านวนผู้โดยสารต่อรอบ 

(คน) 
900 12 10 

1,150 17 13 
1,350 20 16 
1,600 23 19 
1,800 28 22 

ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559 
 



445 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                               การขนถ่ายวัสดุขึ้น-ลง 
   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

ตารางที่ 10.5 ความสามารถในการบรรทุกต่ าสุด (minimum handling capacity) 
ประเภทของอาคาร เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้อาคารที่เคลื่อนย้ายใน 5 นาที 

อาคารส านักงาน 
     ย่านใจกลางเมือง 12-14 
     บริเวณรอบเมือง 11.5-13 
     ชานเมือง 14-16 
อาคารที่พักอาศัย 
     คอนโดมิเนียม 5-7 
     เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 6-8 
     อาคารหอพัก 10-11 
     โรงแรม-ชั้นหนึ่ง 12-15 
     โรงแรม-ชั้นสอง 10-12 

ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559 
 
ตารางที่ 10.6 การประมาณการจ านวนผู้ใช้อาคาร (population) ของอาคารประเภทต่าง ๆ 

ประเภทของอาคาร  
อาคารส านักงาน ตารางเมตรต่อคน 

แบบใช้งานหลายประเภท (diversified)  
   ชั้นล่างที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ (large lower floors) 11.25-12.6 
   ชั้นสูงขึ้นไป (upper floors) 12.6-14.4 
   พ้ืนที่ทั่วไป (average use) 13.5 
แบบใช้งานประเภทเดียว(single purpose) 11.7 
โรงแรม คนต่อห้องพัก 
   ห้องพัก(normal use) 1.3 
   ห้องประชุม(conventions) 1.9 
โรงพยาบาล คนต่อเตียงผู้ป่วย 
   โรงพยาบาลเอกชน 3 
   โรงพยาบาลของรัฐ 3-4 
อาคารเพ่ือพักอาศัย คนต่อเตียงนอน 
   คอนโดมิเนียม 1.5 
   เซอร์วิสอพาร์ทเม้น 2 
   อพาร์ทเม้นหรือแมนชั่น 2.5-3.0 

ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559 
 

10.1.6 .3 ระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย  (traveling time or average trip time, 
AVTRP) หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้ลิฟต์ใช้ในการเดินทางโดยใช้ลิฟต์ ซึ่งนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้ลิฟต์เรียก
ลิฟต์และโดยสารลิฟต์จนกระทั่งออกจากลิฟต์ในชั้นที่ต้องการ โดยทั่วไป ระยะเวลาของการเดินทางที่น้อย
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กว่า 1 นาที เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม แม้จะใช้เวลา 75 ถึง 90 วินาทีก็สามารถยอมรับได้ แต่ไม่ควรเกินกว่า 120 
วินาที ส าหรับระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย(traveling time or average trip time) ที่ใช้ในการประเมิน
สามารถพิจารณาได้จากเส้นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง จ านวนชั้น และความเร็วของลิฟต์ค่าต่างๆ 
ที่ขนาดน้ าหนักบรรทุกแต่ละตัว (สามารถหาข้อมูลได้จากผู้ผลิต) โดยที่ระยะเวลาดังกล่าวยังมีความ
คลาดเคลื่อนได้ 10% ดังแสดงในรูปที่ 10.12 

10.1.6.4 ระยะเวลาในการบริการ 1 รอบ (round-trip time) หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่
ลิฟต์ใช้ในการเดินทางโดยนับตั้งแต่เวลาที่ลิฟต์เคลื่อนที่เพ่ือบริการครบ 1 รอบ โดยระยะเวลาดังกล่าวเป็น
ผลรวมของเวลา 4 ส่วน คือ ระยะเวลาในการเร่งและลดความเร็ว ระยะเวลาในการเปิดและปิดประตู 
ระยะเวลาในการรับและส่ง และเวลาในการเคลื่อนที่ ดังแสดงในรูปที่ 10.13 

 
รูปที่ 10.12 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย (average trip time : 

AVTRP) ที่ความเร็วระดับต่าง ๆ ของลิฟต์ ขนาดน้ าหนักบรรทุก 1,350 กิโลกรัม 
(ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559) 

 
10.1.7 ขั้นตอนและวิธีในการค านวณเพื่อเลือกขนาดและจ านวนลิฟต์ 
ขั้นตอนและวิธีในการค านวณเพ่ือเลือกใช้ขนาดและจ านวนลิฟต์ที่จะแสดงต่อไปนี้เป็นเพียง

ตัวอย่างเพ่ือให้มีความเข้าใจการใช้ปัจจัยต่างๆ ข้างต้นในการก าหนดขนาดและจ านวนลิฟต์ที่เหมาะสมซึ่งมี
ความเกี่ยวเนื่องถึงการใช้พลังงานของลิฟต์ในอาคารนั้น ในการปฏิบัติจริงควรค านวณโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะสะดวกและแม่นย ากว่า ส่วนขั้นตอนเบื้องต้นมีดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลของอาคาร ประเภทอาคาร พ้ืนที่ใช้สอยหรือจ านวนห้องพัก 
จ านวนชั้นและความสูงของชั้นและของอาคาร 

ขั้นตอนที่ 2 หาค่าของ interval (I) จากตารางที่ 10.3 
ขั้นตอนที่ 3 ค านวณหาจ านวนผู้ใช้อาคารโดยใช้ตารางที่ 10.6 

 

https://i0.wp.com/ienergyguru.com/wp-content/uploads/2015/10/9.png
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รูปที่ 10.13 แผนภาพระยะเวลาในการบริการ 1 รอบ (round-trip time)  
ที่ความเร็วระดับต่าง ๆ ของลิฟต์ ขนาดน้ าหนักบรรทุก 1,350 กิโลกรัม 

(ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559) 
 

ขั้นตอนที่ 4 หาค่าความสามารถในการบรรทุก (handling capacity) จากตาราง
ที่ 10.4 

ขั้นตอนที่ 5 ใช้ข้อมูลที่ได้เลือกขนาดของลิฟต์(น้ าหนักบรรทุกและความเร็ว) จาก
ข้อมูลในตารางที่ 10.7 

ขั้นตอนที่ 6 ใช้ข้อมูลขนาดของลิฟต์ที่ได้เลือกไว้หาระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย 
(traveling time or average trip time : AVTRP) และระยะเวลาในการบริการ 1 รอบ (round-trip 
time : RT) ตามจ านวนชั้นของอาคารที่ใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 7 ค านวณหาความสามารถในการบรรทุก (handling capacity) ของ
ลิฟต์ที่เลือกไว้ต่อหนึ่งตัว HC = 300p/I โดยค่าใช้ p จากข้อมูลในตารางที่ 10.4 

ขั้นตอนที่ 8 ค านวณหาจ านวนลิฟต์ที่ต้องใช้เพ่ือบรรทุกผู้โดยสารให้ได้จ านวนที่
ต้องการในขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 9 ใช้ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากการเลือกขนาดและจ านวนลิฟต์เพ่ือค านวณ
ย้อนกลับมาหาค่าระยะเวลาในการบริการ 1 รอบ (round-trip timer : RT) และเปอร์เซนต์ของ
ความสามารถในการบรรทุก (handling capacity) ว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมหรือใหม่ 

https://i1.wp.com/ienergyguru.com/wp-content/uploads/2015/10/10.png
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ขั้นตอนที่ 10 ทดลองเปลี่ยนขนาดของลิฟต์ (น้ าหนักบรรทุกและความเร็วที่
แตกต่างจากครั้งแรก) เพ่ือค านวณค่าระยะเวลาในการบริการ 1 รอบ (round-trip timer :RT) และ
เปอร์เซนต์ของความสามารถในการบรรทุก (handling capacity) แล้วจึงเลือกขนาดและจ านวนลิฟต์ที่
เหมาะสม โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทั้งความสามารถและคุณภาพในการให้บริการของระบบลิฟต์ในอาคาร
นั้นๆ ต้นทุนในการลงทุนครั้งแรก และข้อจ ากัดด้านสถาปัตยกรรม เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 11 เลือกชนิดของลิฟต์ที่ใช้งานทั้งส่วนของเครื่องลิฟต์และชุดควบคุม 
โดยพิจารณาข้อมูลด้านเทคนิคของผู้ผลิตประกอบ ทั้งต้นทุนในการลงทุนครั้งแรก ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
และ ค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบ ารุงตลอดอายุการใช้งานของลิฟต์ ข้อจ ากัดด้านสถาปัตยกรรม เป็นต้น 

 
ตัวอย่างที่ 10.3 จงค านวณเพ่ือเลือกขนาดและจ านวนลิฟต์ อาคารส านักงานแห่งหนึ่งมีการใช้งานหลาย
ประเภท (diversified) เป็นอาคารสูง 14 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย 1,080 ตารางเมตรต่อชั้น ความสูงของชั้น 3.60 
เมตร ให้เลือกระบบลิฟต์ที่เหมาะสม 
วิธีท า ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลของอาคาร อาคารส านักงานมีการใช้งานหลายประเภท (diversified) เป็น
อาคารสูง 14 ชั้น ความสูงของชั้น 3.60 เมตร 

ขั้นตอนที่ 2 หาค่าของ interval(I) จากตารางที่ 10.3 เท่ากับ 30 วินาที 
ขั้นตอนที่ 3 ค านวณหาจ านวนผู้ใช้อาคารโดยใช้ตารางที่ 10.6 
จ านวนผู้ใช้อาคาร(building population) : 14 ชั้น = 1,080 ตารางเมตร x 14/13.5 ตารางเมตร

ต่อคน = 1,120 คน 
ขั้นตอนที่  4 หาค่าความสามารถในการบรรทุก (handling capacity) จากตารางที่ 10.4 ซึ่ง

เท่ากับ 13 % HC = 0.13 x 1,120 คน = 146 คน 
ขั้นตอนที่ 5 ใช้ข้อมูลที่ได้เลือกขนาดของลิฟต์ (น้ าหนักบรรทุกและความเร็ว) จากข้อมูลในตารางที่ 

10.7 โดยระยะสัญจรของลิฟต์ = 14 ชั้น x 3.60 เมตร = 50.40 เมตร เลือกลิฟต์ ขนาด 1,350 กิโลกรัม 
ความเร็ว 2.50 เมตรต่อวินาที 

ขั้นตอนที่ 6 ใช้ข้อมูลขนาดของลิฟต์ที่ได้เลือกไว้หาระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย (traveling 
time or average trip time : AVTRP) และระยะเวลาในการบริการ 1 รอบ (round-trip timer : RT) 
ตามจ านวนชั้นของอาคารที่ใช้งาน AVTRP = 76 วินาที, RT = 143 วินาที 

ขั้นตอนที่ 7 ค านวณหาความสามารถในการบรรทุก (handling capacity) ของลิฟต์ที่เลือกไว้ต่อ
หนึ่งตัว HC = 300p/I โดยค่าใช้ p จากข้อมูลในตารางที่ 10.4 

ความสามารถในการบรรทุกของลิฟต์หนึ่งตัว = 300(16)/143 = 33.5 คน 
ขั้นตอนที่ 8 ค านวณหาจ านวนลิฟต์ที่ต้องใช้เพ่ือบรรทุกผู้โดยสารให้ได้จ านวนที่ต้องการในขั้นตอน

ที่ 3 จ านวนลิฟต์ที่ใช้เพื่อการบรรทุกคนทั้งหมด 146 คน = 146/33.5 = 4.4 ตัว คิดเป็น 5 ตัว 
ขั้นตอนที่ 9 ใช้ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากการเลือกขนาดและจ านวนลิฟต์เพ่ือค านวณย้อนกลับมาหา

ค่าเวลา Interval (I) และเปอร์เซนต์ของความสามารถในการบรรทุก (handling capacity) ว่าอยู่ในเกณฑ์
ที่เหมาะสมหรือใหม่ I = RT/N = 143/5 = 28.3 วินาที 

HC = 5(13)/4.4 = 14.77% 
ขั้นตอนที่ 10 ทดลองเปลี่ยนขนาดของลิฟต์ (น้ าหนักบรรทุกและความเร็วที่แตกต่างจากครั้งแรก) 

เพ่ือค านวณค่าระยะเวลาในการบริการ 1 รอบ (round-trip timer : RT) และเปอร์เซนต์ของความสามารถ



449 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                               การขนถ่ายวัสดุขึ้น-ลง 
   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

ในการบรรทุก (handling capacity) แล้วจึงเลือกขนาดและจ านวนลิฟต์ที่เหมาะสม โดยพิจารณาปัจจัย
ต่างๆ ทั้งความสามารถและคุณภาพในการให้บริการของระบบลิฟต์ในอาคารนั้นๆ ต้นทุนในการลงทุนครั้ง
แรก และข้อจ ากัดด้านสถาปัตยกรรม             ตอบ 
 
ตารางที่ 10.7 ข้อแนะน าในการเลือกลิฟต์ในอาคารแต่ละประเภท 

ประเภทอาคาร น้ าหนักบรรทุก 
(กิโลกรัม) 

ความเร็วต่ าสุด 
(เมตร/วินาที) 

ระยะความสูง 
(เมตร) 

อาคารส านักงาน  1.75 - 2 0 - 37.5 
   อาคารขนาดเล็ก 1,150 2.5 - 3 37.8 - 67.5 
   อาคารขนาดกลาง 1,350 3.5 67.8 - 82.5 
   อาคารขนาดใหญ่ 1,600 4 82.8 - 112.5 

  5 มากกว่า 112.5 
โรงแรม  1.75 - 2 0 - 37.5 

 1,150 2.5 - 3 37.8 - 67.5 
 1,350 3.5 67.8 - 82.5 
  4 82.8 - 112.5 
  5 มากกว่า 112.5 

โรงพยาบาล  0.75 0 - 18 
  1 - 1.25 18.3 - 30 
 1,600 1.25 - 1.5 30.3 - 37.5 
 1,800 1.75 - 2 37.8 - 52.5 
  2.5 - 3 52.8 - 75 
  3.5 มากกว่า 75 

อาคารที่พักอาศัย  0.5 0 - 22.5 
 900 1 22.8 - 37.5 
 1,150 1.25 - 1.75 37.8 - 60 
  1.75 - 2 มากกว่า 60 

ห้างสรรพสินค้า  1 0 - 30 
 1,600 1.25 - 1.5 30.3 - 45 
 1,800 1.75 - 2 45.3 - 60 
 2,260 2.5 มากกว่า 60 

ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559 
 

ระบบระบายอากาศในห้องเครื่องลิฟต์อาจไม่จ าเป็นต้องติดตั้งระบบปรับอากาศในห้องเครื่องลิฟต์ 
กรณีท่ีสามารถติดตั้งระบบระบายอากาศได้ตามข้อก าหนดในมาตรฐานของ ว.ส.ท. (E.I.T. Standard 3007 
- 43) ซึ่งก าหนดไว้ว่า ในห้องเครื่องลิฟต์ จะต้องติดตั้งระบบระบายอากาศทางกล เพ่ือรักษาค่าอุณหภูมิของ
อากาศในระยะ 1.00 เมตรโดยรอบเครื่องจักรที่ให้ความร้อนไม่ให้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส 
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สูตรการค านวณหาค่าความร้อนของห้องเครื่องลิฟต์ 
 

NFVWQ           (10.3) 
 

โดยที่    Q = ค่าความร้อนต่อชั่วโมง (กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง) 
W = น้ าหนักบรรทุก (กิโลกรัม) 
V = ความเร็วพิกัด (เมตร/นาที) 
F = ค่าสัมประสิทธิ์ (ขึ้นกับแต่ละรุ่นของลิฟต์ ในที่นี้เท่ากับ 1/45) 
N = จ านวนของลิฟต์ท่ีติดตั้งในห้องเครื่องลิฟต์เดียวกัน 

 
สูตรการค านวณหาปริมาณอากาศที่ใช้ในการระบายความร้อน 

 

1.2)( 12

Q

ttC

Q
K 


          (10.4) 

 
โดยที่   K = ปริมาณอากาศที่ใช้ในการระบายความร้อน (ลูกบาศ์กเมตรต่อชั่วโมง) 

Q = ค่าความร้อนสูญเสียของลิฟต์ (กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมง) 
t2 = อุณหภูมิอากาศภายในห้องเครื่องลิฟต์ที่ยอมรับได้ (ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส) 
t1 = อุณหภูมิอากาศเข้า (ประมาณ 33 องศาเซลเซียส) 
 

 

10.2 บันไดเลื่อนและทางเลื่อน 
บันไดเลื่อนและทางเลื่อน คือ เครื่องจักรกลที่ออกแบบให้ใช้งานง่าย และไม่มีความซับซ้อน มี

วัตถุประสงค์เพ่ือในการขนส่งคนโดยใช้ขั้นบันไดในการล าเลียงคนจ านวนมากด้วยความเร็วที่เหมาะสม และ
คงท่ี บันไดเลื่อน ถูกคิดค้น ออกแบบ และน ามาใช้ในตั้งแต่ ปี ค.ศ.1900 โดยใช้ชื่อ Escalator ที่มีรากศัพท์
มาจากภาษาละตินของค าผสมระหว่าง Elevator และ Scala 

ส าหรับประเทศไทยใช้บันไดเลื่อนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 ที่ห้างสรรพสินค้า ไทยไดมารู ราช
ประสงค์ เป็นผู้น าบันไดเลื่อนชุดแรก เข้ามาใช้ เปิดบริการเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2507 ปรากฏว่า คน
กรุงเทพ แห่กันไปใช้บันไดเลื่อนกันอย่างเนืองแน่น 
 

10.2.1 มาตรฐานบันไดเลื่อนและทางเลื่อน 
มาตรฐานบันไดเลื่อนท่ีถือเป็นต้นแบบ และนิยมใช้กันหลายประเทศคือ 

1. ประเทศแถบยุโรป เป็น กฎความปลอดภัยในการออกแบบ และติดตั้งบันไดเลื่อน และ
ลิฟต์  ตาม  BS EN115 (European Standard BS EN115  Safety rules for the Construction and 
Installation Escalators and Passenger Conveyors) 

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นข้อบังคับส าหรับลิฟต์และบันไดเลื่อนตาม  ASME 
A17.1 (Safety Code for Elevators and Escalators American Standard) 
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3. ประเทศญี่ปุ่น เป็นมาตรฐานการตรวจสอบลิฟต์ บันไดเลื่อน และลิฟต์ส่งของ 
(Inspection standard of elevator, escalator and dumbwaiter) 

4. ประเทศไทย โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดท า
มาตรฐานไว้สองเล่ม คือมาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร (เรียบเรียงตาม  ASME A17.1) และ
มาตรฐานระบบลิฟต์ (เรียบเรียงตาม BS EN 115) ทั้งมาตรฐานยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นล้วนมีใช้ใน
ประเทศไทย และอีกหลายประเทศในเอเชีย 

 

 
รูปที่ 10.14 ตัวอย่างบันไดเลื่อนและทางเลื่อน 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

10.2.2 ส่วนประกอบของบันไดเลื่อนและทางเลื่อน 
บันไดเลื่อนและทางเลื่อน สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 10.12 มีอุปกรณท์ี่เป็นส่วนประกอบหลักดังนี้ 

1. โครงสร้างบันได เป็นโครงสร้างเหล็กท่ีออกแบบและยึดนัตต์ด้วยแรงที่ถูกต้อง 
2. มอเตอร์และชุดทดรอบ โดยปกติจะทดรอบประมาณ 1.5 ถึง 3 ต่อ 1 
3. จานหลักและโซ่ขับ ลักษณะคล้ายจาน และโซ่ของจักรยาน 
4. ขั้นบันไดเลื่อนและทางเลื่อนออกแบบให้รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อขั้น

หรือประมาณ 750 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยไม่แตก หรือแอ่นตัว 
5. ราวมือจับ ออกแบบให้รับแรงดึงเมื่อขดเป็นวงได้ 2,500 กิโลกรัม โดยไม่ฉีกขาด 
6. ตู้ไฟฟ้าควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ของบันไดเลื่อน 

10.2.3 การท างานของบันไดเลื่อนและทางเลื่อน 
บันไดเลื่อน (Escalators) คือระบบขนส่งด้วยสายพานแบบหนึ่งที่ใช้บันไดในการล าเลียงคนจ านวน

มากด้วยความเร็วที่เหมาะสมและคงที่ การเคลื่อนที่ของบันไดเลื่อนจะใช้โซ่ที่มีข้อต่อ 1 คู่ (ลักษณะคล้ายโซ่
จักรยานหรือรถยนต์ยนต์แต่ใหญ่กว่า) คล้องผ่านเกียร์หรือเฟือง 2 คู่ (ด้านบนและด้านล่างของบันได) เฟือง
จะขับบันไดเลื่อนที่เรียงต่อกันหลายๆ ชั้นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ระดับความเร็วคงที่ และเพ่ือให้บันไดเลื่อนมี
ความปลอดภัยในการใช้งาน ราวบันไดจะถูกออกแบบมาให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับบันไดด้วย
ความเร็วเท่ากับบันไดด้วย ดังนั้นมอเตอร์ขับบันไดเลื่อน นอกจากจะขับบันไดแล้วยังท าหน้าที่ขับราวบันได
ด้วย โดยมีหลักการท างานดังนี้

1. มอเตอร์ไฟฟ้าที่ทดรอบให้มีความเร็วตามพิกัด 30 เมตรต่อนาที ท าหน้าที่ขับเพลาที่มี
จานเฟืองติดอยู่ให้หมุน (ลักษณะคล้ายจาน และโซ่จักรยาน)  

2. จานเฟืองนี้จะท าหน้าที่ขับขั้นบันได และราวมือจับไปพร้อม ๆ กัน 
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3. ปลายทั้งสองข้างของขั้นบันไดเลื่อนจะมีล้อหมุนติดอยู่ด้านข้างซ้าย และขวาเพ่ือให้
ขั้นบันไดเคลื่อนที่ไปตามรางบังคับล้อ ส่วนปลายอีกด้านของขั้นบันไดจะเกี่ยวกับขั้นบันไดเลื่อนขั้นต่อไป 
และจะเรียงต่อ ๆ กันจนถึงปลายบันได 

4. จากนั้นขั้นบันไดเลื่อนจะเคลื่อนเข้าไปในบ่อบันไดเลื่อนด้านท้ายของบันได ผ่านจานตัว
ตามเพ่ือหมุนขั้นบันไดกลับ พร้อม ๆ กับราวมือจับที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับบันไดด้วยความเร็วที่
เท่ากับบันไดด้วย  

 

 
รูปที่ 10.15 ส่วนประกอบของบันไดเลื่อน 

(ที่มา : ข้อมูลด้านเทคนิค ของ OTIS Compass, 2559) 
 

10.2.4 ขั้นบันไดเลื่อนและทางเลื่อน 
1. ขนาดของบันไดขั้นของบันไดเลื่อนจะมีขนาดลูกตั้ง (ประมาณ  35 เซนติเมตร) และลูกนอน 

(ประมาณ 40 เซนติเมตร) ซึ่งจะกว้างกว่าขั้นบันไดธรรมดาท่ีใช้ในการขึ้นลงของอาคาร 
2. บันไดเลื่อนแต่ละขั้นจะมีล้อหมุนสองชุดติดที่ปลายขั้นบันไดซ้ายและขวา ล้อทั้งคู่ของบันไดจะ

เคลื่อนที่ไปตามรางบังคับเพ่ือให้ขั้นบันไดสามารถเลื่อนไปบนทางวิ่งของขั้นบันไดที่ออกแบบให้เป็นวงตาม
ความยาวและมุมของบันได เพ่ือให้ขั้นบันไดเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง ไม่หลุดออกจากกันและไม่หลุดจากทาง
วิ่งของขั้นบันได ทุกขั้นบันไดจึงมีลักษณะเป็นซี่และร่อง เพ่ือให้บันไดทุกข้ันขบกันอย่างต่อเนื่อง 

3. ความแข็งแรงของขั้นบันไดเลื่อน การทดสอบความแข็งแรงของขั้นบันไดเลื่อนจะใช้
น้ าหนัก 300 กิโลกรัมกดลงกลางแผ่นแล้วปล่อยออก ขั้นบันไดเลื่อนจะต้องไม่แตกหัก และแอ่นตัว จากนั้น
จะทดสอบการกระแทกอีกอย่างน้อยห้าล้านครั้งโดยใช้น้ าหนักกด 50 กิโลกรัม สลับกับ 300 กิโลกรัม ตรง
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กลางแผ่นด้วยความถี่ 5 ถึง 20 ครั้งต่อนาที หลังการทดสอบขั้นบันไดเลื่อนจะต้องแอ่นตัวไม่เกิน
กว่า 4 มิลลิเมตร  

 

 
รูปที่ 10.16 ขั้นของบันไดเลื่อน 

(ที่มา : ข้อมูลด้านเทคนิค ของ OTIS Compass, 2559) 
 

10.2.5 ความสามารถของบันไดเลื่อนและทางเลื่อน 
10.2.5.1 ความสามารถของบันไดเลื่อน 
ความสามารถของบันไดเลื่อนและทางเลื่อนในการขนส่งผู้โดยสาร แปรตามความกว้างของ

ขั้นบันได และความเร็วที่ปกติจะใช้ 30 เมตรต่อนาที (1.80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ตามมาตรฐาน EN 115-1 
2008 Annex H โดยทั่วไป บันไดเลื่อน และทางเลื่อนจะเลือกใช้ที่ความกว้างของบันได  0.80 เมตร 
สามารถล าเลียงคนได้ 4,800 คนต่อชั่วโมง ยืนแบบหลวม ๆ กรณีของบันไดเลื่อนจะถูกวางเอียงที่มุม 30 
องศา แต่หากมีความจ าเป็น หรือข้อจ ากัดของสถานที่ บันไดเลื่อนอาจถูกวางมุมเอียงที่ 35 องศา ทั้งนี้ ที่
มุมดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรด้วยความปลอดภัย อีกทั้งบันไดเลื่อนจะเคลื่อนที่ด้ วย
ความเร็ว 30 เมตรต่อนาที ส าหรับการโดยสารทั่วไป ส่วนการโดยสารในอาคารที่ต้องขนส่งคนจ านวนมาก
ในช่วงเวลาเร่งด่วน เช่น ในรถไฟฟ้าใต้ดิน ความเร็วบันไดอาจเคลื่อนที่ได้กว่า 45 เมตรต่อนาที ส่วนทาง
เลื่อนจะมีมุมดั้งแต่ 0 – 15 องศา ดังสามารถแสดงตารางความสามารถของบันไดเลื่อนในการขนส่ง
ผู้โดยสารของบันไดเลื่อนที่ 10.8 

 

10.2.5.2 การใช้พลังงานของบันไดเลื่อน 
บันไดเลื่อนใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์ขับชุดเฟืองขับที่ต่อโดยตรงกับโซ่

ของบันไดและชุดขับราวบันได โดยขนาดก าลังของมอเตอร์ที่ใช้งานแปรผันตามความกว้างของขั้นบันได 
และความสูงของระหว่างชั้นที่ติดตั้งบันไดเลื่อน เนื่องจากส่วนมากบันไดเลื่อนมีความเร็วต่ าและคงที่ ดังนั้น
ความเร็วจึงไม่มีผลต่อก าลังของมอเตอร์ที่ใช้มากนัก  พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียเกิดขึ้นจากการส่งก าลังผ่าน
ระบบเฟืองและโซ่ ถ้าระบบส่งก าลังมีความฝืดสูง(high friction) เช่นการขาดการบ ารุงรักษาย่อมมีผลต่อ
การใช้พลังงานที่สูงขึ้น ดังสามารถแสดงตารางขนาดมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนบันไดเลื่อนที่ 10.9 

เนื่องจากบันไดเลื่อนมีการส่งก าลังผ่านระบบเฟืองและโซ่ในการขับเคลื่อน ดังนั้นถ้าระบบ
ส่งก าลังมีความฝืดสูง (high friction) ย่อมท าให้มอเตอร์ท างานหนักขึ้นและใช้พลังงานไฟฟ้ามากข้ึน ดังนั้น
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การอนุรักษ์พลังงานของบันไดเลื่อนอันดับแรกคือต้องให้ความส าคัญต่อการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอย่าง
สม่ าเสมอตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

การระบายความร้อนของมอเตอร์ โดยส่วนใหญ่มอเตอร์ของบันไดเลื่อนจะติดตั้งอยู่ในจุด
ที่ระบายความร้อนได้ยาก ดังนั้น ถ้าผู้ออกแบบหรือติดตั้งบันไดเลื่อนไม่ให้ความส าคัญกับการระบายความ
ร้อนของมอเตอร์มากนัก จะท าให้มอเตอร์ต้องท างานภายใต้สภาพอากาศที่อุณหภูมิสูงและมีการสูญเสีย
พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ข้อแนะน าในการค านวณค่าความร้อนสูญเสียของมอเตอร์ประเมินว่าค่าความร้อนที่
เกิดข้ึน ประมาณ 40% ของก าลังไฟฟ้าที่สูญเสียในรูปของความร้อน 
 
ตัวอย่าง 10.4 จงค านวณหาค่าความร้อนสูญเสียของมอเตอร์ของบันไดเลื่อนที่ติดตั้งมอเตอร์ต้นก าลังขนาด 
10 แรงม้า  
วิธีท า มอเตอร์ขนาด 10 แรงม้า  

ต้องการการระบายความร้อน = 0.4 x 10 แรงม้า x 2500 บีทียู/แรงม้า  
                                    = 10,000 บีทียู/ชั่วโมง             ตอบ 
 
10.2.6 อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อหยุดการท างานของบันไดเลื่อนและทางเลื่อน 
บันไดเลื่อนและทางเลื่อนเป็นเครื่องจักรกลที่ออกแบบให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะเป็น

เครื่องจักรกลที่ท างานโดยมีผู้โดยสาร ดังนั้นผู้ผลิตบันไดเลื่อน และทางเลื่อนจะติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือความ
ปลอดภัยไว้ที่จุดต่าง ๆ ของบันไดเลื่อน และทางเลื่อนเพ่ือหยุดการท างานโดยอัตโนมัติ และโดยคน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ราวบันได เกิดการขัดตัว ขาดจากกัน ถูกกระแทกอย่างแรง มีของกีดขวางที่ช่อง
ทางเข้า และออกของราวบันได และเคลื่อนที่เร็วหรือช้ากว่าก าหนด 

2. โซ่ขับบันได เกิดการขัดตัว ขาดจากกัน และเคลื่อนที่เร็วหรือช้ากว่าก าหนด 
3. ขั้นบันไดเลื่อน และทางเลื่อน เกิดการขัดตัว ล้อบันไดหลุดจากราง บันไดตกหล่น

หายไป ขั้นบันไดเอียง ขั้นบันไดกระดก ถูกกระแทกอย่างแรง รับน้ าหนักมากกว่าปกติ มีสิ่งของกีดขวางที่
ช่องทางเข้า และออกของบันได และเคลื่อนที่เร็ว หรือช้ากว่าก าหนด 

4. แผ่นพื้นปิดห้องเครื่องบันไดเลื่อน และทางเลื่อนเปิดขณะใช้งาน 
5. ระบบไฟฟ้าผิดปกติ และใช้ไฟฟ้าเกินขีดจ ากัด 
6. ปุ่มฉุกเฉินเพ่ือหยุดบันไดเลื่อน และทางเลื่อน 
7. กุญแจส าหรับการเปิด และหยุดการใช้งาน 
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ตารางที่ 10.8 ความสามารถของบันไดเลื่อนในการขนส่งผู้โดยสารของบันไดเลื่อน 

ความกว้างของบันได ความเร็ว 
จ านวนผู้โดยสาร(คน/ชั่วโมง) 

Maximum Nominal Observed 
ผู้ผลิตตามมาตรฐานอังกฤษและอเมริกา 

32 นิ้ว 90 ฟุต/นาที 5,000 3,750 2,100 
 120 ฟุต/นาที 6,666 5,025 2,800 

48 นิ้ว 90 ฟุต/นาที 8,000 6,000 4,000 
 120 ฟุต/นาที 10,665 8,025 5,500 

ผู้ผลิตตามมาตรฐาน SI 
600 มิลลิเมตร 30 เมตร/นาที N/A 3,600 N/A 

40 เมตร/นาที N/A 4,400 N/A 
45 เมตร/นาที N/A 4,900 N/A 

800 มิลลิเมตร 30 เมตร/นาที 6,000 4,800 N/A 
40 เมตร/นาที N/A 5,900 N/A 
45 เมตร/นาที N/A 6,600 N/A 

1,000 มิลลิเมตร 30 เมตร/นาที N/A 6,000 N/A 
40 เมตร/นาที N/A 7,300 N/A 
45 เมตร/นาที N/A 8,200 N/A 

1,200 มิลลิเมตร 30 เมตร/นาที 9,000 N/A N/A 
ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559 
หมายเหตุ N/A คือ ไม่มีผลการทดสอบ 
 

ตารางที่ 10.9 ตารางขนาดมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนบันไดเลื่อน 

ความกว้างของบันได 
ความเร็ว 
(m/min) 

ความสูง 
(m) 

มอเตอร์ต้นก าลัง 
(HP) 

800 มิลลิเมตร 27/36 4.20 7.0 
 27/36 5.10 7.5 

1,200 มิลลิเมตร 27 5.10 7.5 
 27 6.30 10.0 

 27/36 7.50 15.0 
ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559 
 



456 

เอกสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสดุ                                                               การขนถ่ายวัสดุขึ้น-ลง 
   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

 
1. ปุ่มหยุดบันไดเลื่อนฉุกเฉิน 2. อุปกรณ์หยุดบันไดเลื่อนเมื่อบันไดเลื่อนเกิดการขัดตัว 
3. อุปกรณ์หยุดบันไดเลื่อนเมื่อไฟฟ้าเกินพิกัด 4. อุปกรณ์หยุดบันไดเลื่อนเมื่อความเร็วเกินพิกดั 
5. อุปกรณ์หยุดบันไดเลื่อนเมื่อไฟฟ้าผิดปกต ิ 6. อุปกรณ์หยุดบันไดเลื่อนเมื่อโซข่ับขาด 
7. ปุ่มหยุดบันไดเลื่อนเมื่อราวมือจบัขาด 8. ปุ่มหยุดบันไดเลื่อนเมื่อข้ันบันไดเลื่อนหลุด 
9. ปุ่มหยุดบันไดเลื่อนฉุกเฉิน 10. อุปกรณ์หยุดบันไดเลื่อนเมื่อขั้นบันไดขัดกับแผ่น 
11. อุปกรณ์หยุดบันไดเลื่อนที่ราวมือจับ 12. อุปกรณ์หยุดบันไดเลื่อนเมื่อขั้นบันไดหาย 

13. อุปกรณ์หยุดบันไดเลื่อนเมื่อโซ่ขับบันไดขาด 14. อุปกรณ์หยุดบันไดเลื่อนเมื่อความเร็วไม่สมันพันธ ์

15. อุปกรณ์หยุดบันไดเลื่อนเมื่อฝาครอบเปิดออก  

รูปที่ 10.17 อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อหยุดการท างานของบันไดเลื่อนและทางเลื่อน 
(ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559) 

 

 
รูปที่ 10.18 อุปกรณ์ตรวจจับผู้โดยสารของบันไดเลื่อนที่ท างานแบบอัตโนมัติ (Scan Sensors ) 

(ที่มา : ข้อมูลด้านเทคนิค ของ Schindler 9500, 2559) 
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รูปที่ 10.19 ระยะห่างที่ปลอดภัยและข้อแนะน าการใช้งานของบันไดเลื่อน 
(ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559) 

 
10.2.7 การใช้ระบบควบคุมการท างานของบันไดเลื่อนแบบอัตโนมัติ 
การใช้ระบบควบคุมการท างานของบันไดเลื่อนแบบอัตโนมัติ : ส าหรับการใช้บันไดเลื่อนในช่วง

การจราจรน้อย (off peak) เป็นเวลานาน ๆ เช่น ในโรงแรม  ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น ควร
เลือกใช้การควบคุมแบบอัตโนมัติ กล่าวคือ บันไดเลื่อนจะท างานเมื่อมีผู้โดยสารเท่านั้น ในช่วงเวลาที่ไม่มี
ผู้โดยสารใช้งานเกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ บันไดเลื่อนจะหยุดการท างานโดยอัตโนมัติ โดยการควบการ
ท างานผ่านอุปกรณ์ตรวจจับ (Scan sensors) ดังที่แสดงตัวอย่างในรูปอุปกรณ์ตรวจจับผู้โดยสารของบันได
เลื่อนที่ท างานแบบอัตโนมัติ (Scan Sensors) ทั้งนี้ชุดขับมอเตอร์ต้องเป็นชนิดที่ปรับความเร็วรอบได้ 
(variable speed drive) เพ่ือให้การเดินและหยุดของบันไดเลื่อนมีความนุ่มนวล (soft-start, soft –stop) 

 

10.3 เครน รอกไฟฟ้าและปั้นจั่น 
10.3.1 เครน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโกดังวัตถุดิบและโกดังสินค้าส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งเครื่องยกของ

(Overhead Crane)หรือเครน เพ่ือการใช้งานอยู่จ านวนมาก เรามาท าความรู้จักกับเครื่องยกของหรือเครน
กัน 
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10.3.1.1) ประเภทของเครน 
บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจ าหน่ายเครน โดยจะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตาม

ลักษณะการใช้งานของแต่ละโรงงาน ดังนี้ 
1) เครนเหนือศีรษะ (Overhead Cranes) ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานยก

น้ าหนัก การติดตั้งเครนและรอกไฟฟ้าแบบวิ่งเหนือศีรษะ โรงงานจ าเป็นต้องมีการออกแบบและสร้างเสาไว้
เพ่ือรองรับเครนเหนือศีรษะก่อน โดยประเภทเครนเหนือศีรษะที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิตมีอยู่สองแบบ 
คือ เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว (Single Girder Overhead Cranes) จะ มีการติดตั้งรอกไฟฟ้าไว้ใต้
รางวิ่ง และเครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ (Double Girder Overhead Cranes) จะติดตั้งรอกไฟฟ้าไว้
ด้านบนระหว่างคานสองตัว  เหมาะส าหรับอุตสาหกรรม ทุกประเภท  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์  
อุตสาหกรรมเคมี และโรงไฟฟ้า เป็นต้น เครนเหนือศรีษะแบบคานคู่ที่ ALLA สามารถผลิตได้มีน้ าหนัก
สูงสุด 300 ตัน แต่ที่ผ่านมาน้ าหนักสูงสุดที่ลูกค้าเคยสั่งผลิตเท่ากับ 180 ตัน ดังที่แสดงได้ในรูปที่ 10.20 

 

  
(ก) เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว  

ALLA น้ าหนักยกสูงสุด 16 ตัน 

(ข) เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว 
ONVALLA น้ าหนักยกสูงสุด 12.5 ตัน 

  

  

(ค) เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ 
ALLA น้ าหนักยกสูงสุด 300 ตัน 

(ง) เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ 
ONVALLA น้ าหนักยกสูงสุด 120 ตัน 

รูปที่ 10.20 เครนเหนือศีรษะ 
(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 

 
2)  เครนสนามขาสูง 2 ข้าง (Gantry Cranes)  และเครนสนามขาสูงข้างเดียว 

(Semi Gantry Cranes) เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีต โรงงงานผลิตเสาเข็ม
และโรงงานผลิตพรีคาสท์ เป็นต้น แบ่งออกเป็น 2 แบบหลักๆ ได้แก่  
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2.1) เครนสนามขาสูง 2 ข้าง  (Gantry Cranes) 
2.1.1) แบบคานเดี่ยว (Single Girder Gantry Cranes) เป็นเครนที่

สามารถติดตั้งได้ทั้งบริเวณพ้ืนที่กลางแจ้งหรือในร่มใต้หลังคาโรงงาน เหมาะส าหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียม
โครงสร้างเสาไว้เพ่ือรองรับเครนเหนือศีรษะ เพราะเครนสนามขาสูงจะมีขาติดมาพร้อมกับตัวเครนวางบน
พ้ืนโรงงาน เครนประเภทนี้มีความเหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ าหนักไม่มากนัก ควรมีความ
กว้างใช้งานตั้งแต่ 6 - 22 เมตร ดังที่แสดงได้ในรูปที่ 10.21 

 

  
(ก) เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานเดี่ยว  

ALLA น้ าหนักยกสูงสุด 16 ตัน 

(ข) เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานเดี่ยว 
ONVALLA น้ าหนักยกสูงสุด 12.5 ตัน 

รูปที่ 10.21 เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบรางเดี่ยว 
(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 

 
2.1.2) แบบคานคู่ (Double Girder Gantry Crane) เป็นเครนที่สามารถ

ติดตั้งได้ทั้งบริเวณพ้ืนที่กลางแจ้งหรือในร่มใต้หลังคาโรงงาน เหมาะส าหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้าง
เสาไว้เพ่ือรองรับเครนเหนือศีรษะ เครนประเภทนี้มีความเหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ าหนัก
มาก ควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 10 - 35 เมตร ดังที่แสดงได้ในรูปที่ 10.22 
 

  
(ก) เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานคู่  

ALLA น้ าหนักยกสูงสุด 100 ตัน 
(ข) เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานคู่ 
ONVALLA น้ าหนักยกสูงสุด 100 ตัน 

รูปที่ 10.22 เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานคู่ 
(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 
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2.2) เครนสนามขาสูงข้างเดียว (Semi Gantry Cranes)  
2.2.1) แบบคานเดี่ยว (Single Girder Semi  Gantry Cranes) เหมาะสม

กับการใช้งานบนพ้ืนที่กลางแจ้ง โดยติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสาด้านข้างนอกตัวอาคารโรงงาน หรือใช้ติดตั้ง
ในร่ม โดยติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสาด้านข้างในตัวอาคารโรงงาน ดังที่แสดงได้ในรูปที่ 10.23 

2.2.2) แบบคานคู่ (Double Girder Semi Gantry Cranes) เหมาะสม
กับการใช้งานทั้งบนพ้ืนที่กลางแจ้งและในร่มภายในตัวอาคารโรงงาน และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเครน
สนามขาสูงข้างเดียวแบบคานเดี่ยว แต่การออกแบบเป็นแบบคานคู่ จะท าให้ประสิทธิภาพในการยกวัตถุ
และสินค้าได้ดีกว่าแบบคานเดี่ยว ดังที่แสดงได้ในรูปที่ 10.24 
 

 
(ก) เครนสนามขาสูงข้างเดียวแบบคานเดี่ยว 

ALLA น้ าหนักยกสูงสุด 16 ตัน 
(ข) เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานเดี่ยว

ONVALLA น้ าหนักยกสูงสุด 12.5 ตัน 
รูปที่ 10.23 เครนสนามขาสูงข้างเดียวแบบคานเดี่ยว 

(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 
 

 
รูปที่ 10.24 เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานคู่ ALLA น้ าหนักยกสูงสุดได้ถึง : 100 ตัน 

(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 
 

3) เครนแขนหมุน (Jib Crane) เป็นเครนที่ออกแบบให้มีแขนที่สามารถหมุนแขน
ไปรอบตัว โดยท ามุมได้ตั้งแต่ 90 - 360 องศา สามารถยกน้ าหนักได้ประมาณ 125 – 10,000 กิโลกรัม 
ขึ้นอยู่กับประเภทของเครนแขนหมุน ส่วนใหญ่จะใช้ภายในโรงงาน ซึ่งเหมาะส าหรับการยกวัตถุงานหรือ
สินค้าเฉพาะพ้ืนที่ที่มีรอบวงรัศมีความยาวของวงแขนที่ยื่นหมุนตามรัศมีของชุดเครน เหมาะกับทุกประเภท
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อุตสาหกรรม ใช้งานกับโรงงานที่มีพ้ืนที่จ ากัด บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจ าหน่ายเครนแขนหมุน 2 
แบบ ได้แก่  

3.1) เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน (Pillar Jib Crane)   เป็นเครนที่มีลักษณะ
เป็นเสาติดตั้งกับพ้ืน เหมาะส าหรับงานยกสิ่งของเฉพาะพ้ืนที่รอบวงรัศมีความยาวของวงแขนหมุนของชุด
เครน ดังที่แสดงได้ในรูปที่ 10.25 

3.2) เครนติดผนังยื่นแขนหมุน (Wall Jib Crane) เป็นเครนที่ติดตั้งกับเสา
ของโรงงานหรือเสาเหล็กของอาคารโรงงานเป็นตัวยึดโครงสร้าง เหมาะส าหรับงานยกสิ่งของเฉพาะพ้ืนที่ 
รอบวงรัศมีความยาวของวงแขนหมุนของชุดเครน เช่นเดียวกับเครนตั้งเสายื่นแขนหมุน แต่แตกต่างกันตรง
การใช้เสาของอาคารโรงงานเป็นตัวยึดโครงสร้างเพื่อใช้แขนหมุนเท่านั้น ดังที่แสดงได้ในรูปที่ 10.26 

 

  
(ก) เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน  ALLA (ข) เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน ONVALLA 

รูปที่ 10.25 เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน 
(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 

 

  
(ก) เครนติดผนังยื่นแขนหมุน ALLA (ข) เครนติดผนังยื่นแขนหมุน ONVALLA 

รูปที่ 10.26 เครนติดผนังยื่นแขนหมุน 
(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 

 

4) เครนติดผนังยื่นแขนยก (Wall Travelling Crane) เป็นเครนที่ติดตั้งไว้ที่ราง
วิ่งไว้กับเสาข้างผนังโรงงาน และมีชุดคานเครนที่ยื่นออกมาอิสระเพ่ือยกสิ่งของหรือสินค้า ซึ่งการใช้งาน
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เหมาะส าหรับงานยกสิ่งของหรือสินค้าตามความยาวตลอดแนวด้านข้างของผนังตัวอาคารโรงงาน 
เช่นเดียวกันกับเครนสนามขาสูงข้างเดียว แต่มีความสะดวกมากกว่า ดังที่แสดงได้ในรูปที่ 10.27 

 
รูปที่ 10.27 เครนติดผนังยื่นแขนยก ALLA 

(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 
 

5) เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว (Monorail Crane) เป็นรอกติดตั้งและ
เคลื่อนที่ตามรางวิ่งที่ติดตั้งตามสภาพโครงสร้างของกระบวนการผลิต  ตัวรางจะสามารถออกแบบเป็น
เส้นตรงหรือคดโค้งตามสภาพพ้ืนที่ที่ต้องการท างานได้ เหมาะส าหรับโรงงานหรือสถานที่ต้องการใช้เครน
เพ่ือให้ผ่านแค่บางพ้ืนที่ โดยต้องการให้หยุดในแต่ละสถานีผลิต ใช้ส าหรับงานยกน้ าหนักประมาณ 500 – 
3,000 กิโลกรัม โดยเครนประเภทนี้สามารถติดตั้งรอกไฟฟ้าได้มากกว่า 1 ตัว ดังที่แสดงได้ในรูปที่ 10.28 

 

  
(ก) เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว ALLA (ข) เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว ONVALLA 

รูปที่ 10.28 เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว 
(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 

 
6) เครนเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่ง (Suspension Crane) มีการติดตั้งคานล้อให้

อยู่ด้านใต้ของรางโดยเครน 1 ตัว อาจจะใช้ชุดคานล้อมากกว่า 2 ชุดเพ่ือที่จะช่วยกันรับน้ าหนักรางเครน 
โดยสามารถออกแบบสร้างได้ทั้งแบบคานเดี่ยวและแบบคานคู่ เหมาะส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมบางอย่าง
ที่ต้องการใช้งานพ้ืนที่ด้านล่างกว้างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น โรงจอดซ่อมเครื่องบินขนาดใหญ่  เป็น
ต้น ดังที่แสดงได้ในรูปที่ 10.29 
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(ก) เครนเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่ง ALLA (ข) เครนเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่ง ONVALLA 

รูปที่ 10.29 เครนเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่ง 
(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 

 
7) เครนกันระเบิด (Explosion-Proof Crane) บริษัทสามารถผลิตเครนทุกชนิด

ตามข้อ (1) – (6) ในระบบกันระเบิดซึ่งสามารถน าไปใช้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมน้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง STAHL เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้เป็นอย่างมากจนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้น าใน
การผลิตชิ้นส่วนประกอบเครนในระบบกันระเบิด 

 
10.3.1.2) การค านวณพิกัดก าลังของมอเตอร์ต้นก าลัง 
ในกรณีที่ไม่มีการสตาร์ตมอเตอร์และไม่มีปัญหาเรื่องอุณหภูมิเพ่ิมสูงมากนัก เช่นในกรณี

ของ Overhead Crane ในโรงงานทั่วไป จะสามารถค านวณก าลังขับท่ีต้องใช้โดยสังเขปดังนี้ 
1)  มอเตอร์ส าหรับกว้าน การค านวณหาก าลังที่ใช้ในการยก ในกรณีการพัน

เคเบลิเป็นแบบไม่สมดุล สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 
 

1

1
11

100

60 


v
gWP          (10.5) 

 
เมื่อ  1P   = ค านวณหาก าลังที่ใช้ในการยกของมอเตอร์ส าหรับกว้าน (Watt) 

1W   = น้ าหนักของของที่จะยกข้ึน (kg) 
1v  = ความเร็วในการยกขึ้น (m/min) 

1  = ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องกว้าน (%) 
 g  = ความเร่งแรงโน้มถ่วง (9.8 m/s2) 

 
2) มอเตอร์ส าหรับเลื่อนแนวระดับ การค านวณหาก าลังที่ใช้ในการเลื่อนวัตถุ 

สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 
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gcWWP         (10.6) 

เมื่อ  2P   = ค านวณหาก าลังที่ใช้ในการยกของมอเตอร์ส าหรับเลื่อนแนวระดับ (Watt) 

2W   = มวลของ Trolley (kg) 
2v  = ความเร็วในการเลื่อนแนวระดับ (m/min) 
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2c  = ความต้านทานการเลื่อนในแนวระดับ (N/kg) 

2  = ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องเลื่อนในแนวระดับ (%) 
 

3) มอเตอร์ส าหรับเลื่อนคาน การค านวณหาก าลังที่ใช้ในการเลื่อนคาน สามารถ
หาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 
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gcWWWP        (10.7) 

 
เมื่อ  3P   = ค านวณหาก าลังที่ใช้ในการยกของมอเตอร์ส าหรับเลื่อนคาน (Watt) 

3W   = มวลของคาน (kg) 
3v  = ความเร็วในการเลื่อนคาน (m/min) 

3c  = ความต้านทานการเลื่อนคาน (N/kg) 

3  = ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องเลื่อนคาน (%) 
 

ตัวอย่าง 10.5  มีรถกระเช้าแบบ Well Bucket ตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ ก าลังขาออกสูงสุด (kW) ที่
มอเตอร์ต้องให้ในการขับเครื่องกว้านนี้จะเท่ากับเท่าใด  ทั้งนี้ให้มวลของกระเช้าแต่ละตู้เท่ากับ 4,000 kg 
พิกัดจ านวนผู้โดยสาร 24 คน น้ าหนักผู้โดยสาร 60 kg/คน ความเร็วในการเดินเครื่อง 40 m/min ความ
ชันของเส้นทางเท่ากับ 30° ความต้านทานการเคลื่อนที่เท่ากับ 10·g×10-3 N/kg ประสิทธิภาพเชิงกล
เท่ากับ 85% 
วิธีท า  รถเคเบิลจะมีโครงสร้างคล้ายกับเครื่องกว้านขึ้นตามปล่องเอียง แบบ Well Bucket หมายถึง ใช้
สายเคเบิลโยงกระเช้าแต่ละตู้ที่เลื่อนขึ้นลงตามราง น าไปคล้องกับรอก แล้วพันเคเบิลแบบสมดุล ความ
ต้านทานในการเคลื่อนที่จะมีคุณสมบัติเหมือนกับความต้านทานของการเคลื่อนที่แนวระดับและการเลื่อน
คานของ Overhead Crane ก าลังขาออกสูงสุดของมอเตอร์ จะต้องใช้ในกรณีที่กระเช้าขาขึ้นมีผู้โดยสาร
เต็มคันรถ และกระเช้าขาลงไม่มี ผู้โดยสารเลย ดังนั้น 

กระเช้าขาข้ึนจะเท่ากับ 4,000 + (60 × 24) = 5,440 kg   
กระเช้าขาลงจะเป็น 4,000 kg 
ดังนั้น ก าลังขับในการเอาชนะความต้านทานของการเคลื่อนที่ของกระเช้าแต่ละตัว 

ขาข้ึน      5,440 × 0.098 × (40 / 60) × cos 30° = 307.8 W 
ขาลง       4,000 × 0.098 × (40 / 60) × cos 30° = 226.3 W 

ก าลังจากมวลของตัวกระเช้าจะสมดุล ดังนั้น น้ าหนักไม่สมดุลจึงเกิดจากผู้โดยสารเท่านั้น ซึ่งเมื่อ
ค านวณแรงย่อยตามทิศทางของรางจะได้ว่า 

F = (24 × 60) × 9.8 × sin 30° = 7,056 N 
ก าลังขับเพื่อดึงต้านแรง F ขึ้นด้วยความเร็ว 40 m/min จะเท่ากับ 

Fv = 7,056 × (40 / 60) = 4,704 W 
จากข้างต้นจะได้ว่า ก าลังขาออก P [kW] ที่มอเตอร์ต้องการจะเท่ากับ 

85.0

704,41.534

85.0

704,4)3.2268.307( 



P = 6.16 kW           ตอบ 
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ตัวอย่าง 10.6  Overhead Crane ซึ่งมีมวลรวมในขณะเคลื่อนที่ W (W1+W2+W3) เท่ากับ 30t ความเร็ว
ในการเคลื่อนที่เท่ากับ 50 m/min ความต้านทานการเคลื่อนที่เท่ากับ 30g×10-3 N/kg หากปิดมอเตอร์ขับ
ในขณะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 50 m/min ปั้นจั่นจะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยแรงเฉื่อยกี่เมตรจึงจะหยุด 
วิธีท า พลังงานจลน์ A ของปั้นจั่นในขณะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 50 m/min จะเท่ากับ 
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 WvA = 1.04 x 104 kW 

หากให้แรงต้านจากความต้านทานการเคลื่อนที่เท่ากับ F จะได้ว่า 
F = 30 × 30 × 9.8 = 8.82 × 103 N 
 

หาระยะทางท่ีเคลื่อนที่ต่อไป ℓ จากความสัมพันธ์ของงาน F × ℓ = A จะได้ว่า 
ℓ = A / F = (1.04 × 104) / (8.82 × 103) = 1.18 m          ตอบ 

 
10.3.1.3) มอเตอร์ส าหรับปั้นจั่นและระบบการควบคุม 
ภาระของปั้นจั่นประกอบด้วยภาระแนวระดับ เช่น การเลื่อนในแนวระดับ การเลื่อนคาน 

และการหมุนรอบตัว และภาระแนวดิ่งที่แขวนห้อยลง  เช่น การกว้านขึ้น การเงยขึ้นลง ภาระเหล่านี้ทุกตัว
เป็นภาระแรงบิดคงที่ในการเปลี่ยนความเร็ว และในการขับและเบรกจะต้องเดินเครื่องด้วยโหมด   2-
quadrant หรือ 4-quadrant การควบคุมปั้นจั่นเป็นการควบคุมต าแหน่งด้วยการแรงบิดตามสัญญาณสั่ง
ความเร็ว 

คุณลักษณะการเดินเครื่องที่ต้องใช้ในการท างานนั้น ได้แก่ ความเร็วคงที่ที่ค่าใดๆ แรงบิด
เบรกเพ่ือป้องกันการของหล่น และสามารถที่จะเดินเครื่องแบบขยับที่ลดน้อยได้บ่อยๆ  แต่เดิมจะใช้
คุณลักษณะแรงบิดมอเตอร์ด้วยการควบคุมความต้านทานทุติยภูมิของมอเตอร์เหนี่ยวน าแบบโรเตอร์พัน
ขดลวดส าหรับปั้นจั่น (JEM 1202) เป็นหลัก ซึ่งได้น าเอา Thruster Braking, Eddy Current Braking, DC 
Dynamic Braking  (การปรับการก าเนิดสนามแม่เหล็กกระแสตรงทางด้านปฐมภูมิของมอเตอร์หลัก) มาใช้
ร่วมในการให้แรงบิดเบรก แล้วน าแรงบิดมอเตอร์และแรงบิดเบรกมารวมกันที่เพลาของมอเตอร์ นอกจากนี้ 
ในกรณีที่ต้องการการควบคุมความเร็วอย่างละเอียดหรือความเร็วสูง เช่น Unloader และ Container 
Crane จะใช้ระบบ Static Ward Leonard ของมอเตอร์กระแสตรง 

ในระยะหลังนี้ ระบบการขับด้วยอินเวอร์เตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวน าแบบกรงกระรอกได้
แพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว ในจ านวน Overhead Crane นั้น จะมีปั้นจั่นยกขยะซึ่งต้องท างานภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ย่ าแย่ จึงควรท าให้ไม่ต้องมีการซ่อมบ ารุง นอกจากนั้น การควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์แบบ
ไม่ใช้เซ็นเซอร์วัดความเร็วยังถูกน ามาใช้ในทุกๆ การเคลื่อนไหวของปั้นจั่น เช่น การยกขึ้น การเลื่อนแนว
ระดับ และการเลื่อนคาน เมื่ออินเวอร์เตอร์มี Capacity สูงขึ้น ได้มีการน าไปใช้ในปั้นจั่นขนาดใหญ่ เช่น 
Unloader, Container Crane อีกด้วย ส าหรับการยกและการเลื่อนในแนวระดับที่ต้องการการตอบสนอง
การบังคับจะใช้การควบคุมเวกเตอร์แบบใช้เซ็นเซอร์ ส่วนการเลื่อนคานที่จะเดินเครื่อ งพร้อมกันหลาย
เครื่องโดยทั่วไปจะใช้การควบคุม V/f จะเรียกรวมส่วนของ Trolley เพ่ือเครื่องกว้านและเลื่อนไปในแนว
ระดับว่า Hoist แต่ใน Inverter Hoist ขนาด 1/2-30t จะใช้การควบคุม V/f เนื่องจากความเที่ยงตรงของ
ความเร็วที่ต้องการจะอยู่ในระดับ ±10% ในกรณีที่จะใช้อินเวอร์เตอร์กับปั้นจั่น จุดที่ควรระวังจะมีดังนี้ 
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1. จะต้องมีขั้นตอนพิเศษ เช่น ตรวจสอบการสร้างสนามแม่เหล็กระยะแรกของ
มอเตอร์กับการก าเนิดแรงบิดของมอเตอร์ การอุ่นเบรก เป็นต้น เพ่ือป้องกันการเลื่อนตกหล่นของสิ่งของ
และป้องกันการสูญเสียความเร็ว 

2. ในการยกข้ึน จะต้องใช้แรงบิดส าหรับสตาร์ทจ านวนมาก 
3. ในเวลาที่หย่อนลง เนื่องจากเป็นการเดินเครื่องแบบ Regenerative จ าเป็นที่

จะต้องใช้เร็กติฟายเออร์ PWM ที่สามารถ Regenerate ก าลังไฟฟ้าไปที่แหล่งจ่ายไฟ หรือท าการป้องกัน
แรงดันไฟฟ้าสูงเกิน โดยเชื่อมต่อกับความต้านทานการหยุดที่ลิงค์กระแสตรง 
 
ตัวอย่าง 10.7  เมื่อหย่อนสิ่งของมวล 10t ลงด้วยความเร็วคงท่ี 0.2 m/s ด้วยปั้นจั่นที่ใช้มอเตอร์เหนี่ยวน า
ขับด้วยอินเวอร์ เตอร์ที่ มีการ Regenerate ก าลั งไฟฟ้าไปที่ แหล่งจ่ายไฟ จงหาก าลั งไฟฟ้า P ที่ 
Regenerate ให้แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ อนึ่ ง  ก าหนดให้ประสิทธิภาพรวมของปั้นจั่น มอเตอร์ 
อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์ปรับกระแส PWM เท่ากับ 70% 
วิธีท า ก าลังไฟฟ้าที่ Regenerate ได้ จะเท่ากับอัตราการลดลงของพลังงานศักย์ของสิ่งของคูณด้วย
ประสิทธิภาพ 70% 

P = mgv  = 10,000 × 9.8 × 0.2 × 0.7 
     = 13.36 × 1,000 W = 13.64 kW           ตอบ 

  
10.3.1.4) กระบวนการผลิตเครน  
ในการผลิตเครนของบริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนการผลิตดังนี้ 

1) การตรวจรับวัสดุจากผู้ จัดหาวัสดุ  (Material receiving) ก่อนเริ่มเข้าสู่
กระบวนการผลิต ฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพจะท าการตรวจรับวัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบใน
การผลิต เช่น แผ่นเหล็กส าหรับประกอบเครน เหล็กฉาก ท่อสี่เหลี่ยม และท่อกลม เป็นต้น เพ่ือว่าให้เกิด
ความมั่นใจว่าวัสดุที่จะน ามาใช้ในการผลิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดในแต่ละงาน โดยท าการตรวจ
นับจ านวนวัสดุ ความเรียบร้อยของชิ้นงาน การตรวจวัดขนาดของวัสดุ ความตรงของแผ่นเหล็ก ความเรียบ
ของพ้ืนผิวแผ่นเหล็ก และตรวจสอบใบรับรอง (COA) ของเหล็กที่ส่งมาต้องมีข้อมูลระบุส่วนประกอบ ขนาด 
คุณสมบัติและ Lot การผลิตเพ่ือที่จะสามารถสอบกลับได้หากเหล็กมีปัญหาเกิดข้ึน ดังแสดงในรูปที่ 10.30 
 

  

รูปที่ 10.30 การตรวจรับวัสดุจากผู้จัดหาวัสดุ 
(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 

 
2) การเตรียมผิวชิ้นงานโลหะ (Surface preparation) และงานท าสี (Painting) 

การเตรียมผิวชิ้นงานเหล็กก่อนที่จะน ามาท าการผลิต โดยใช้เครื่องพ่นเม็ดโลหะ (Grit blast machine) 
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เพ่ือเปิดผิวเหล็กและท าความสะอาดผิวของแผ่นเหล็ก เช่น คราบน้ ามัน สนิม จารบี รวมถึงสิ่งสกปรกอ่ืนๆ 
เพ่ือให้ได้ผิวของชิ้นงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ จากนั้นน าไปทาสีรองพ้ืนเพ่ือกันสนิม ยืดอายุการใช้งาน
ให้ยาวนาน และความเรียบร้อยสวยงามของสินค้า ดังแสดงในรูปที่ 10.31 

3) การเตรียมรอยต่อและการประกอบแผ่นงาน น าแผ่นเหล็กที่ผ่านการเตรียม
ผิวชิ้นงานเรียบร้อยแล้วมาท าการประกอบแผ่นงานให้มีขนาดความยาวตามที่ต้องการโดยการเชื่อมต่อกัน 
ทั้งนี้ ลักษณะการเตรียมรอยต่อ การบากมุม การเว้นระยะห่างระหว่างชิ้นงานจะขึ้นอยู่กับความหนาของ
ชิ้นงานและข้อก าหนดตามมาตรฐาน AWS D14.1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของงานเชื่อมโครงสร้าง เมื่อท า
การเชื่อมต่อแผ่นงานเรียบร้อยแล้วจะต้องท าการตรวจสอบงานเชื่อมและรอยต่อด้วยวิธีใช้คลื่นความถี่สูง 
(U.T. test) เพ่ือตรวจสอบหาจุดบกพร่องของแนวเชื่อมท าให้สามารถมั่นใจได้ว่าแนวเชื่อมต่อแผ่นมีความ
สมบูรณ์และแข็งแรง 100% หลังจากนั้นท าการเชื่อมต่อเหล็กฉากเข้ากับแผ่นงานตามขนาดและระยะห่างที่
ระบุไว้ เพ่ือเสริมความแข็งแรงของแผ่นเหล็กด้านข้างคาน (Girder) ดังแสดงในรูปที่ 10.32 

4) การประกอบคานและงานเชื่อม ภายหลังจากเตรียมแผ่นงานที่จะใช้ประกอบ
คานให้มีขนาดความยาวตามที่ต้องการแล้ว จะต้องตัดแผ่นเสริมภายในคาน (Diaphragm) เพ่ือท าให้คาน
สามารถรองรับน้ าหนักได้ดีขึ้น โดยในแต่ละคานจะมีแผ่นเสริมหลายแผ่นวางอยู่ในระยะห่างที่ก าหนดไว้ 
หลังจากนั้นท าการเชื่อมต่อแผ่นเสริมเข้ากับแผ่นล่าง แล้วประกอบและเชื่อมต่อแผ่นข้างของคานทั้ง 2 ข้าง
เข้ากับแผ่นล่างและแผ่นเสริม สุดท้ายจะต้องประกอบแผ่นปิดคานซึ่งมีลักษณะเหมือนกล่อง (Box Girder) 
หลังจากนั้นใส่รางวิ่งทางขวาง ท าจากเหล็กสี่เหลี่ยมตัน (Square Bar) ที่มีความคงทน สึกหรอได้ยาก โดย
วางเชื่อมยึดติดกับตัวคานด้านบน เพ่ือเป็นรางของล้อชุดรอกยก (มีเฉพาะเครนแบบคานคู่ Double 
Girder) แล้วท าการเชื่อมภายนอกคานโดยใช้เครื่องเชื่อม 6 หัว ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา ลดความเสี่ยงที่จะ
ท าให้กล่องคานเบี้ยว คด และช่วยลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน  ต่อจากนั้นจึงท าการตรวจสอบ
งานเชื่อมภายนอกด้วยน้ ายาแทรกซึม (P.T. test) และตรวจสอบความตรงของคาน ว่าได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด ดังแสดงในรูปที่ 10.33 

5) การประกอบทางเดิน (Walkway) และคานล้อ การประกอบทางเดินจะใช้
ส าหรับเครนรางคู่ (Double Girder) ซึ่งมีไว้เพ่ือให้พนักงานใช้เดินตรวจสอบสภาพเครน หรือซ่อมแซม เป็น
ต้น หลังจากนั้นจึงเชื่อมต่อชุดคานล้อเข้ากับเครน โดยใช้ Jig ตัด Span ที่ผ่านการตรวจสอบระดับและมี
ความแม่นย าสูง เพ่ือให้ระยะความยาวของเครนไม่คลาดเคลื่อน ในระหว่างกระบวนการวัดระยะและระดับ 
มีจุดตรวจสอบคุณภาพโดย QA และ QC ตลอดกระบวนการ เมื่อระยะความยาวของเครนตรงตาม
ข้อก าหนดแล้ว จะเชื่อมยึด Girderให้ติดกับคานล้อและตรวจสอบผลการเชื่อมโดยใช้น้ ายาแทรกซึม (P.T. 
Test) เพ่ือให้ลูกค้าม่ันใจได้ว่าแนวเชื่อมที่จุดรับแรงมีความสมบูรณ์และแข็งแรง ดังแสดงในรูปที่ 10.34 

6) การท าสี เมื่องานเชื่อมจบกระบวนการแล้ว จะเตรียมผิวและท าความสะอาด
เพ่ือท าสีตามที่ลูกค้าก าหนด โดยการควบคุมความหนาของสีแต่ละชั้น โดยใช้เครื่องวัดความหนาสี 
(Coating Thickness Gauge Meter) ที่ถูกสอบเทียบเครื่องมือวัดจากหน่วยงานภายนอก  ส าหรับ
กระบวนการท าสีจะใช้เครื่องพ่นแบบ Air Less Spray ดังแสดงในรูปที่ 10.35 
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รูปที่ 10.31 การเตรียมผิวชิ้นงานโลหะ 
(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 

 

 

รูปที่ 10.32 การเตรียมรอยต่อและการประกอบแผ่นงาน 
(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 
 

 
รูปที่ 10.33 การประกอบคานและงานเชื่อม 

(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 
 

 

รูปที่ 10.34 การประกอบทางเดิน (Walkway) และคานล้อ 
(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 
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รูปที่ 10.35 การท าสี 
(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 

 

8) การติดตั้งระบบไฟฟ้า เมื่องานท าสีเรียบร้อยแล้ว จะน ารอกไฟฟ้าที่สั่งมาจาก
ต่างประเทศตาม คุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ มาประกอบกับเครน และติดตั้งระบบควบคุมการท างานของ
เครนทั้งระบบ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โดยท าการทดสอบระบบไฟฟ้าจากที่โรงงาน 100% 
เพ่ือให้เครนสามารถตอบสนองการท างานได้หลากหลายตรงตามความต้องการของลูกค้า  ดังแสดงในรูปที่ 
10.37 

 

 

รูปที่ 10.36 ระบบควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 
(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 

 

 

รูปที่ 10.37 การติดตั้งระบบไฟฟ้า 
(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 

 
9) การเตรียมชิ้นส่วนเพ่ือน าไปประกอบหน้างาน : หลังจากนั้นท าการเตรียม

อุปกรณ์ต่างๆ เช่น มอเตอร์ ชุดหูยกที่ใช้ส าหรับติดตั้งหน้างาน รอก รวมถึงท าสีชิ้นงาน และติดสติ๊กเกอร์ 
เพ่ือเตรียมน าไปติดตั้งให้กับลูกค้า และเมื่อติดตั้งเสร็จ จะมี QC ตรวจสอบคุณภาพหน้างานหลังจากติดตั้ง
เสร็จเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้ง ดังแสดงในรูปที่ 10.38 
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รูปที่ 10.38 การเตรียมชิ้นส่วนเพื่อน าไปประกอบหน้างาน 
(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 

 
10.3.2 รอก (Hoist) 
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้น าเข้าและจ าหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้าตราสินค้า 

STAHL และตราสินค้า ABUS ตามล าดับ โดยจะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะการใช้งานของ
ลูกค้า ดังนี้ 

10.3.2.1) ประเภทของรอก  
1) รอกโซ่ไฟฟ้า (Electric chain hoist) โครงสร้างจะมีขนาดพอเหมาะ ซี่งสามารถ ใช้

งานได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร สามารถเพ่ิมระยะยกโดยการเปลี่ยนความยาวโซ่ใหม่ได้ ตามความ
ต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 10.39 

2) รอกสลิงไฟฟ้า (Electric wire rope hoist) มีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบ หุ้มมิด
เหมาะส าหรับใช้งานที่กลางแจ้งหรือที่มีฝุ่นจ านวนมาก แต่ไม่สามารถเปลี่ยน ระยะยกได้ตามที่ต้องการได้
เหมือนรอกโซ่ไฟฟ้า แต่มีความแข็งแรงทนทาน และความสามารถในการรับน้ าหนักได้มากกว่ารอกโซ่ไฟฟ้า 
ดังแสดงในรูปที่ 10.40 

 

  
(ก) รอกโซ่ไฟฟ้า ตราสินค้า STAHL (ข) รอกโซ่ไฟฟ้า ตราสินค้า ABUS 

รูปที่ 10.39 รอกโซ่ไฟฟ้า 
(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 
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(ก) รอกสลิงไฟฟ้า ตราสินค้า STAHL (ข) รอกสลิงไฟฟ้า ตราสินค้า ABUS 

รูปที่ 10.40 รอกสลิงไฟฟ้า 
(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 

 
3) รอกโซ่มือสาว (Manual chain hoist) เป็นอุปกรณ์ ชักรอก รอกมือ ไม่มีชิ้นส่วนที่เป็น

อิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เหมาะส าหรับงานยกแบบครั้งคราว ดังแสดงในรูปที่ 10.41 
 

 
รูปที่ 10.41 รอกโซ่มือสาว 

(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 
 

4) รอกกันระเบิด (Explosion-Proof hoist) เป็นรอกที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิด
ประกายไฟ โดยชิ้นส่วนแต่ละชิ้นในรอกกันระเบิด จะช่วยลดการเกิดประกายไฟ และมีการป้องกันไม่ให้
ประกายไฟที่เกิดจากการท างานเล็ดลอดออกมา เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับวัตถุไวไฟ โดยรอกประเภทนี้จะมีทั้งแบบโซ่และแบบสลิง ดังแสดงในรูปที่ 10.42 

 

 
รูปที่ 10.42 รอกกันระเปิด 

(ที่มา : บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน), 2559) 
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10.3.2.2) การออกแบบรอกขนส่ง 
รอก เป็นเครื่องกลที่ใช้ส าหรับยกของขึ้นที่สูงหรือหย่อนลงไปในที่ต่ า รอกมีลักษณะเป็น

ล้อมหมุนได้คล่องรอบตัว และมีเชือกพาดล้อส าหรับยกตัวและดึงวัตถุ 
1) รอกเดี่ยวตายตัว (Fix Pulley) เป็นรอกท่ีไม่ช่วยผ่อนแรง แต่ช่วยอ านวยความ

สะดวก สมการที่ใช้ในการค านวณหาแรงที่ใช้ในการยกมีดังนี้ 
 

 
รูปที่ 10.43 รอกเดี่ยวตายตัว 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

TE            (10.8) 
และ 

WT            (10.9) 
ดังนั้น 

WE          (10.10) 
 

เมื่อ E   = แรงดึง (นิวตัน) 
W  = น้ าหนักหรือความต้านทาน (นิวตัน) 
T   = แรงดึงของเชือก (นิวตัน) เมื่อดึงวัตถุเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วคงท่ี 

 
2) รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ (Moveable Pulley) เป็นรอกที่ช่วยอ านวยความสะดวก

และช่วยผ่อนแรง สมการที่ใช้ในการค านวณหาแรงที่ใช้ในการยกมีดังนี้ 
 

 
รูปที่ 10.44 รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ 
(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
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WTE         (10.11) 
และ 

ET          (10.12) 
 

 (เพราะเป็นเชือกเส้นเดียวกัน) ดังนั้น 
WEE         (10.13) 

 
WE 2        (10.14) 

ดังนั้น 

2

W
E          (10.15) 

 
เมื่อ E   = แรงดึง (นิวตัน) 

W  = น้ าหนักหรือความต้านทาน (นิวตัน) 
T   = แรงดึงของเชือก (นิวตัน) เมื่อดึงวัตถุเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วคงท่ี 
 

3) รอกพวง (Block Pulley) เกิดจากการน ารอกหลายๆตัวมาผูกเป็นพวง
เดียวกัน ท าให้ผ่อนแรงมากขึ้น การค านวณให้คิดทีละตัวแบบรอกเดี่ยว สมการที่ใช้ในการค านวณหาแรงที่
ใช้ในการยกมีดังนี้ 

 
2

2








W
E        (10.13) 

 
เมื่อ E  = แรงที่ใช้ดึงวัตถุ (นิวตัน) 

W = น้ าหนักของวัตถุ (นิวตัน) 
n = จ านวนรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ 

 

 
รูปที่ 10.45 รอกพวง 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
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10.3.3 ปั้นจั่น (Hoist) 
ปั้นจั่น หมายถึง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ยกสิ่งของหรือวัสดุขึ้น-ลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้าย

วัสดุนั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ 
10.3.3.1) ประเภทของป้ันจั่น 
ปั้นจั่นสามารถแบ่งโดยใช้การเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ ปั้นจั่นแบบอยู่

กับท่ีและปั้นจั่นแบบเคลื่อนที ่
1. ปั้นจั่นแบบอยู่กับที่ หมายถึง ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การควบคุมที่ติด

ตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้ง หรือบนล้อเลื่อน ซึ่งการใช้งานจะถูกจ ากัดตามระยะที่ขาตั้งหรือล้อเลื่อนเคลื่อนที่ไป
ได้ 

2. ปั้นจั่นแบบเคลื่อนที่ หมายถึง ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมติดตั้งอยู่
บนยานพาหนะที่ขับเคลื่อนในตัว ปั้นจั่นแบบนี้จะสามารถเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เช่น รถ
ปั้นจั่นหรือรถเครน เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 10.46 

 
10.3.3.2) หลักการท างานของป้ันจั่น 
ปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรที่ใช้บรรทุกสินค้าขึ้นเรือหรือรถไฟ เคลื่อนย้ายวัสดุ ผลิตภัณฑ์ใน

โรงงานหรือในสถานประกอบการ ซึ่งจะมีหลายหลากประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานและ
เป้าหมาย ตัวอย่างของ Overhead Crane นอกจากจะใช้ส าหรับโรงงานทั่วไปแล้ว ปั้นจั่นที่ใช้งานกับการ
ผลิตเหล็กนั้น ยังแยกย่อยออกได้เป็น Ladle Crane, Stripper Crane, Charging Crane ต่างๆ เป็นต้น 
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน Overhead Crane จะพาดคานที่มีล้อบนรางเลื่อนที่ติดตั้งบน
เสา ดังแสดงในรูปที่ 10.47 แล้วติดตั้ง Trolley ติดกว้านและให้ Trolley วิ่งบนรางที่ติดไว้ที่คาน เวลาที่จะ
เคลื่อนย้ายของ ก่อนอ่ืน จะต้องกว้านของนั้นขึ้นจนถึงต าแหน่งที่สูงกว่าสิ่งกีดขวางระหว่างทาง แล้ว
เคลื่อนย้ายไปยังต าแหน่งที่ต้องการโดยการเลื่อนและเคลื่อนที่ไป เมื่อไปถึงท่ีจึงวางของลง 

 

 
รูปที่ 10.46 รถปั้นจั่นหรือรถเครน 

(ที่มา : http://www.munckcranes.com, 2559) 
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รูปที่ 10.47 Overhead Crane 

(ที่มา : http://www.munckcranes.com, 2559) 
 

10.3.3.3) ส่วนประกอบของป้ันจั่น 
ส่วนประกอบหลักของปั้นจั่นมีดังนี้ 

1. แขนบูม เป็นแขนโลหะซ้อนกันอยู่ ท าจากเหล็กกล้า มีโครงสร้างระบบไฮดรอ
ลิค สามารถยืด-หดได้ ยิ่งแขนบูมยื่นออกไปในแนวราบมาก การยกน้ าหนักที่ไม่ท าให้เครนล้ม ก็จะท าได้
น้อยลง ดังแสดงในรูปที่ 10.48 

 

 
รูปที่ 10.48 แขนบูม 

(ที่มา : http://www.munckcranes.com, ออนไลน์) 
 

2. กว้าน ท าหน้าที่ควบคุมลวดสลิงเครนที่ใช้ในการยกสิ่งของ เมื่อกว้านม้วน
ลวดสลิงเครนกลับเข้ามา สิ่งของจะถูกยกลอยขึ้น ระบบของรอกชุดและลวดสลิงเครนที่อยู่ระหว่างบู
มกับตะขอจะท าหน้าที่ช่วยผ่อนแรงให้กับกว้าน เช่น ถ้าน้ าหนักยก 20 ตัน ลวดสลิงเครนจะผ่านรอก 4 
หรือ 5 ตัว ถ้าน้ าหนักยก 45 ตัน ลวดสลิงเครนจะผ่านรอก 7 หรือ 11 ตัว ดังแสดงในรูปที่ 10.49 

3. ขายันพ้ืน ในระหว่างยกของหนัก เครนต้องพ่ึงขายันพ้ืนในการป้องกันไม่ให้
เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ขายันพ้ืนแต่ละอันจะท าหน้าที่เหมือนจุดหมุนของตาชั่ง ช่วยรักษาสมดุลระหว่าง
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น้ าหนักสิ่งของที่ยกกับ น้ าหนักของรถเครนเอง ขายันพ้ืนท าจากเหล็กกล้าอลูมิเนียม แต่ละขาสามารถเลื่อน
ขึ้นลง-ได้อย่างอิสระ เพ่ือท าให้รถเครนวางตัวอยู่ในแนวระดับ ดังแสดงในรูปที่ 10.50 
 

 
 

รูปที่ 10.49 กว้าน รูปที่ 10.50 ขายันพ้ืน 
(ที่มา : http://www.munckcranes.com, 2559) (ที่มา : http://www.munckcranes.com, 2559) 

 
4. น้ าหนักถ่วง น้ าหนักถ่วงมีไว้เพ่ือท าให้เครนสมดุล ขณะก าลังยกสิ่งของ ดัง

แสดงในรูปที่ 10.51 
5. ลวดสลิงเครน ลวดสลิงที่ใช้ส าหรับรถเครน จะเป็นลวดสลิงที่เกลียวละเอียด 

เพ่ือให้มีความอ่อนตัวและยืดหยุ่น เหมาะกับการใช้งานกับรอก ดังแสดงในรูปที่ 10.52 
6. ตะขอ ตะขอใช้ส าหรับเกี่ยวกับสิ่งของที่ต้องการยก ตะขอมีหลากหลาย

รูปแบบ ต้องเลือกให้ถูกต้องกับการใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 10.53 
 

 
รูปที่ 10.51 น้ าหนักถ่วง 

(ที่มา : http://www.munckcres.com, 2559) 
 

 
      รูปที่ 10.52 ลวดสลิงเครน 

(ที่มา : http://www.munckcres.com, 2559) 
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รูปที่ 10.53 ตะขอ 

(ที่มา : http://www.munckcres.com, 2559) 
 

10.3.3.4) การค านวณเกี่ยวกับปั้นจั่น 
1) การค านวณ Load เพื่อเลือกเครนในการยก 
ส าหรับการค านวณ Load ส าหรับการ ยกวัตถุใดๆ ด้วยรถเครน มีความส าคัญ

มาก ทั้งด้วยเรื่องของความปลอดภัย และราคาในการว่าจ้างรถเครนนั้น แต่ละ ระดับค่อนข้างต่างกันมาก 
ซึ่งวิธีค านวณคร่าวๆ นั้น จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการเลือกเช่ารถเครน 

Load Chart หรือ ตารางแสดงความสามารถในการยกเครน เราสามารถหาได้
ทั่วไปซึ่งความสามารถในแต่ละยี่ห้อจะไม่ค่อยแตกต่างกันมาก แนวแกนตั้งและแนวแกนนอน คือ เงื่อนไขที่
มีผลต่อประสิทธิภาพในการยก Load ของเครน 

1. แนวแกนนอน คือ ระยะห่างระหว่าง Load กับตัวรถ ต้องดูจากสิ่งกีด
ขวางหรือสภาพหน้างาน ต าแหน่งการวาง Load และ รถเครน 

2. แนวแกนตั้ง คือ ความสูงของแขนเครน (Boom) โดยขึ้นอยู่กับความ
ต้องการยกชิ้นงานสูงขึ้นเท่าใด 

จากการพิจารณาจะท าให้ทราบค่า Max Load หรือความสามารถสูงสุดที่เครน
จะยกได้ หลังจากนั้นหาน้ าหนักรวมทั้งหมด (Total Weight) ดังสมการ 

 
 น้ าหนักรวม = น้ าหนักของ Load + น้ าหนักอุปกรณ์ช่วยยกและอ่ืนๆ    (10.16) 

 
Lifting capacity rate คือ อัตราส่วนความสามารถในการยกชิ้นงาน  โดยที่ 

Lifting capacity rate หน่วยเป็น % และต้องมีค่าไม่เกิน 75% 
 

Lifting capacity rate = Total Weight / Max Load     (10.17) 
 
ตัวอย่าง 10.8 จาค านวณหาค่า อัตราส่วนความสามารถในการยกชิ้นงาน โดย Total Weight = 28 Tons 
และ Max Load = 45 Tons 
วิธีท า จาก   Lifting capacity rate = Total Weight / Max Load  

Lifting capacity rate = 28/45 = 62% สามารถยกชิ้นงานชิ้นนี้ได้         ตอบ 
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รูปที่ 10.54 ตารางแสดงความสามารถในการยกเครน (Load Chart) 

(ที่มา : http:// thai-draftman.blogspot.com, 2559) 
 

2) การค านวณแรงกดที่ขาเครน (Bearing pressure under outriggers.) 
การค านวณแรงกดที่ขาเครน พิจารณาจาก “น้ าหนักรวม” (น้ าหนักรถเครน + 

น้ าหนักชิ้นงาน) และแรงกดของขารถเครนข้างที่ใกล้ชิ้นงานให้คิดข้างละ 75% ของน้ าหนักกด ส่วนข้างที่
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับชิ้นงาน ให้คิดข้างละ 50% หลังจากนั้นน าจ านวนพ้ืนที่หารน้ าหนักในแต่ละข้าง จะได้
น้ าหนักแรงกดต่อพ้ืนที่เพ่ือไปเปรียบเทียบกับ วิศวกรโยธา (Civil Engineer) ที่ค านวณไว้ 

 
ตัวอย่าง 10.9 รถเครนน้ าหนัก 96 ตัน น้ าหนักถ่วง 135 ตัน ยกของ 49 ตัน ใช้แผ่นเหล็กแบบ   2 X 2 ม. 
ขารถเครนแต่ละข้างรับน้ าหนักที่เท่าไหร่ 
วิธีท า น้ าหนักรวม คือ 96 + 135 + 49 ตัน = 280 ตัน 

จ านวนพื้นที่ คือ 2 X 2 = 4 ตารางเมตร 
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ขารถเครนข้างฝั่งที่ยกของค านวณท่ี 75% จะได้ว่า 280 x 0.75 = 210 ตัน 
แรงกดต่อตารางเมตร คือ 210 ตัน/4 ตารางเมตร = 52.5 ตันต่อตารางเมตร           ตอบ 
ขารถเครนข้างฝั่งตรงข้ามค านวณที่ 50% จะได้ว่า  280 x 0.5 = 140 ตัน 
แรงกดต่อตารางเมตร คือ 140 ตัน/4 ตารางเมตร = 35 ตันต่อตารางเมตร           ตอบ 
 

3) การค านวณหาค่ารอบการทบสลิง (Calculate Parts of Line) 
การยกของที่มีน้ าหนักมาก สามารถท าได้โดยการทบลวดสลิงหลายๆ รอบกับตัว

รอก 
1 การทบสลิง 2 รอบ สามารถรับน้ าหนักได้เกือบ 2 เท่าเมื่อเทียบ กับการ

ใช้สลิงเส้นเดียว 
2. การทบสลิง 2 รอบจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าครึ่งหนึ่งของการใช้สลิง เส้น

เดียว 
3. ความเร็วในการขึ้น-ลงของรอกข้ึนอยู่กับจ านวนรอบของการทบสลิง 

 
การค านวณหาค่ารอบการทบสลิง โดยใช้สมการดังต่อไปนี้ 

 

S

T

W

W
n         (10.18) 

 
 เมื่อ n = จ านวนการทบสลิง (เส้น) 

WT = น้ าหนักรวมทั้งหมด (Tons) 
WS = น้ าหนักจ ากัดการยกของสลิง 1 เส้น (Tons) 

 โดยที่ 
WT = WL + WHB + WH     (10.19) 

 
 เมื่อ WL = น้ าหนักวัตถุที่ยก (Load Weight) มีหน่วยเป็นตัน 

WHB = น้ าหนักรอก (Weight of Hook Block) มีหน่วยเป็นตัน 
WH = น้ าหนักอุปกรณ์ที่ใช้ยกทั้งหมด (Weight of Slings and Rigging Hardware) 

มีหน่วยเป็นตัน 
 

4) การวางแผนการยก (Lift Planning) 
1. จุดศูนย์กลางเครน (Center of Crane) 
2. ความยาวของบูม (Boom Length) 
3. องศาของบูม (Boom Angle) 
4. รัศมีการยก (Load Radius) 
5 ระยะความสูงปลาย (Boom Point Elevation) 
6. จุดศูนย์ถ่วงวัตถุท่ียก (C.G. of Load) 
7 น้ าหนักของวัสดุ (Load Weight) 
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รูปที่ 10.55 การวางแผนการยก 

(ที่มา : http:// thai-draftman.blogspot.com, 2559) 
 

ปัจจุบันมีการน า Software มาใช้ในการค านวณเพ่ือวางแผนการยก ดังแสดงได้
ในรูปที่ 10.56 และ 10.57 
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รูปที่ 10.56 ตารางการวางแผนการยก 

(ที่มา : http:// thai-draftman.blogspot.com, 2559) 
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รูปที่ 10.57 แผนภาพจ าลองการวางแผนการยก 

(ที่มา : http:// thai-draftman.blogspot.com, 2559) 
 

10.3.3.5) การใช้งานปั้นจั่น 
1) ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น 
1. ผู้ควบคุมปั้นจั่นต้องมีความรู้ในการควบคุมกฎความปลอดภัยและสัญญาณมือ

ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ 
2. กรณีที่ห้องควบคุมปั้นจั่นอยู่สูงจากพ้ืน บันไดขึ้นจะต้องมีครอบป้องกันโดย

ตลอด ขั้นบันไดต้องมีความแข็งแรง 
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3. ผู้ควบคุมปั้นจั่นต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วย ขณะปฏิบัติงานต้องสวมชุด
ปฏิบัติงานที่รัดกุม ใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เช่น ปลั๊กอุดหู หรือ
หมวกนิรภัย เป็นต้น 

4. ก่อนเปิดสวิตซ์ใหญ่ควบคุมการท างาน ควรตรวจปุ่มควบคุมการท างานว่าอยู่
ในต าแหน่งปิด จากนั้นจึงเปิดสวิตซ์ใหญ่ แล้วทดสอบระบบการท างานต่างๆ เช่น การเคลื่อนที่เดินหน้า-

ถอยหลัง ขึ้น-ลง เบรก สัญญาณ เสียง และแสง เป็นต้น 
5. ผู้ควบคุมการเคลื่อนย้ายวัสดุซึ่งอยู่ข้างล่างจะต้องรู้จักวิธีการส่งสัญญาณมือที่

ใช้ในการเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้อง และต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวก
นิรภัย รองเท้านิรภัย และถุงมือหนัง เป็นต้น 

6. รู้น้ าหนักของที่จะยก และไม่ยกเกินที่เครื่องจักรสามารถยกระยะนั้น ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

7. กรณีที่ ใช้ปั่ นจั่นชนิดเคลื่อนที่  ก่อนยกเคลื่อนย้ายวัสดุต้องใช้ตีนช้าง 
(Outrigger) ยันกับพ้ืนที่มั่นคงแข็งแรงให้เรียบร้อย 

8. การเริ่มยกขึ้นครั้งแรก ควรด าเนินการอย่างช้าๆ และยกขึ้นเพียงเล็กน้อยเพ่ือ
ตรวจสอบความสมดุลย์และความสามารถในการยก กรณีที่วัสดุที่ยกหนักใกล้เคียงกับพิกัดก าหนด ควร
ทดสอบการท างานของเบรคด้วย 

9. ขณะวัสดุที่เคลื่อนย้ายลอยสูงจากพ้ืน จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
9.1 ไมส่ัมผัสสิ่งกีดขวาง หรือข้ามศีรษะผู้ปฏิบัติงานอื่น 
9.2 ห้ามผู้ปฏิบัติงานเกาะบนสิ่งของที่ยก 
9.3 กรณีท่ีเป็นปั้นจั่นชนิดที่อยู่กับที่ ควรมีสัญญาณเสียงและแสง 
9.4 หลีกเลี่ยงการแขวนสิ่งของไว้กลางอากาศ แต่ถ้าจ าเป็นต้องล็อค

เครื่องด้วย ห้ามใช้เบรคเพียงอย่างเดียว 
9.5 กรณีมีลมพัดแรงมากจนวัสดุที่เคลื่อนย้ายแกว่งไปมาอย่างรุนแรง

ต้องรีบวางวัสดุลงทันที 
9.6 เมื่อจ าเป็นต้องวางของต่ ามากๆ ต้องเหลือลวดสลิงไว้มากกว่า 2 

รอบบนดรัม 
10. การใช้ปั้นจั่นตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปยกของร่วมกัน ให้สัญญาณมือผู้ควบคุม

การเคลื่อนย้ายเพียงคนเดียว 
11. การใช้ปั้นจั่นใกล้กับสายไฟฟ้าแรงสูง ชิ้นส่วนต่างๆ ของปั้นจั่นต้องห่างจาก

สายไฟไม่น้อยกว่า 3 เมตร หรือตามขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้า ถ้าไม่สามารถท าตามระยะที่ก าหนดได้ ต้อง
มีผู้คอยสังเกตและให้สัญญาณเตือน 

12. การใช้ปั้นจั่นชนิดที่มีการถ่วงน้ าหนักด้านท้าย ห้ามถ่วงเพ่ิมจากท่ีก าหนด 
13. การปฏิบัติงานตอนกลางคืนควรมีไฟแสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณที่

ปฏิบัติงาน แต่แสงไฟต้องไม่รบกวนการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมปั้นจั่น 
14. กรณีที่ใช้ปั้นจั่นบนตึกสูง ต้องมีสัญญาณไฟหรือสัญญาณบอกต าแหน่งให้

เครื่องบินทราบ 
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15. การยกของต้องยกขึ้นในแนวดิ่ง ให้รอกตะขอตรงกับศูนย์กลางของน้ าหนักที่
ยก และตรงก่ึงกลางแขนของปั้นจั่น 

16. ปรับให้ตัวปั้นจั่นมีเสถียรภาพมากที่สุด และได้ดิ่ง 
17. เมื่อหยุดหรือเลิกใช้งานปั้นจั่น ผู้ควบคุมควรปฏิบัติ ดังนี้ 

17.1 วางสิ่งของที่ยกค้างอยู่ลงกับพื้น 
17.2 กว้านหรือม้วน ลวดสลิงและตะขอ เก็บเข้าที่ 
17.3 ใส่เบรคและอุปกรณ์ล็อคชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ 
17.4 ปลดสวิตซ์ใหญ่ที่จ่ายไฟให้ปั้นจั่น 

18. ห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในห้องควบคุมปั้นจั่น 
19. ภายในห้องควบคุมปั้นจั่น ไม่ควรมีเครื่องมือที่ไม่เกี่ยวข้องเก็บไว้แต่ต้องมีถัง

ดับเพลิง 
20. ต้องบ ารุงรักษาเป็นระยะฯ โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการเคลื่อนไหวหรือเสียดสี 
 

2) การตรวจปั้นจั่น 
ควรกระท าทุก 1 หรือ 3 เดือน หรือตามบริษัทผู้ผลิตแนะน า แต่ไม่น้อยกว่าที่

กฎหมายก าหนด ส าหรับปั้นจั่นที่หยุดใช้งานเกินกว่า 1 เดือน เมื่อน ามาใช้งานควรตรวจสอบเช่นกัน การ
ตรวจสอบปั้นจั่นท าได้ดังนี้ 

1. ตรวจการท างานของอุปกรณ์และชิ้นส่วนควบคุมปั้นจั่น เพ่ือหาการสึกหรอ 
การช ารุด หรือความผิดปกติอ่ืนๆ 

2. ตรวจการท างานและการช ารุดของต้นก าลังระบบส่งก าลัง ผ้าเบรคและคลัช 
เป็นต้น 

3. ตรวจที่รองรับ เช่น คาน เสา รางเลื่อน แขน และโครงสร้าง เป็นต้น เพ่ือหา
การสึกหรอ สนิม ผุกร่อน และบิดเบี้ยว โดยเฉพาะบริเวณท่ีเชื่อมหรือยึดด้วยสลักเกลียว 

4. ตรวจการช ารุดหรือสึกหรอของรอกหรือดรัม โดยเส้นผ่าศูนย์กลางของดรัม
ต้องมากกว่าของลวดสลิง 15 ต่อ 1 

5. ตรวจการช ารุดหรือสึกหรอของลวดสลิง เชือก หรือโซ่ ตามท่ีกล่าวแล้ว 
6. ตรวจตะขอและท่ีล็อค เพ่ือดูการช ารุด บิดงอ ปากถ่าง หรือแตกร้าว 
7. ส าหรับปั้นจั่นที่ติดตั้งบนรถบรรทุก ต้องตรวจสอบรถบรรทุกเกี่ยวกับเบรค 

ยาง พวงมาลัย และไฟสัญญาณต่างๆ 
 

3) ความปลอดภัยในการยกของ 
ก่อนที่จะมีการยกของนั้นควรได้มีการตรวจสอบสภาพของการจับยึด การควบคุม

ทิศทางของของที่ยกสลิงและอุปกรณ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีการท าลายทิ้ง เพ่ือไม่ให้มีการ
น ามาใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กฎทั่วไปประกอบด้วย 

1. การจับยึดของที่จะยกต้องมีความแน่นหนาและเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ร่วงหล่นขณะที่มีการยกของขึ้นท่ีสูง 
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2. ต้องมีการใช้เชือกหรือสลิง (Tagline) ในการควบคุมบังคับทิศทางการหมุน
หรือแกว่งตัวของของที่ยก 

3. ของที่จะยกจะต้องไม่ถูกยึดติดกับอะไร หรือถูกสิ่งอ่ืนทับอยู่ และสลิงทุกเส้น
ต้องได้รับแรงเท่ากัน โดยดูได้จากความตึงของสลิง และใช้สลิงที่ยาวเท่ากัน 

4. ห้ามใช้ปั้นจั่นในการลาก ดึง สิ่งของโดยเด็ดขาด เพราะอาจท าให้ปั้นจั่นล้มได้ 
5. ต้องระวังไม่ให้สลิงพันกัน เพราะจะท าให้สลิงขาด และเกิดอันตรายได้ 
6. ต้องแจ้งให้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างานออกจากพ้ืนที่ท างานก่อนที่จะมีการยก 

ยกเว้นว่าจะได้รับมอบหมายและอบรมในการท างานกับบริเวณที่มีอันตราย 
7. ห้ามคนนั่งหรือขึ้นไปกับของที่จะยกเด็ดขาด เนื่องจากสลิงอาจขาดได้ทุกเมื่อ

ขณะที่ไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นมาช่วย 
8. ก่อนหมุนเคลื่อนที่ หรือหมุนของที่ยก ผู้ควบคุมหน้างานต้องดูรัศมีที่จะหมุนไป

ไม่มีอะไรมากีดขวาง หรือเป็นอันตรายต่อผู้ที่ท างาน เพราะคนขับรถปั้นจั่นอาจมองไม่เห็นชัดเจน 
9. ห้ามคนท างานใต้ของที่แขวน ถ้าไม่มีการยึดอย่างแน่นหนาและตรวจสอบ

อย่างดีจากผู้ควบคุมงาน  
 

10.4 บทสรุป 
บันไดเลื่อน คือ ระบบขนส่งด้วยสายพานแบบหนึ่งที่ใช้บันไดในการล าเลียงคนจ านวนมากด้วย

ความเร็วที่เหมาะสมและคงที่ การเคลื่อนที่ของบันไดเลื่อนจะใช้โซ่ที่มีข้อต่อ 1 คู่ (ลักษณะคล้ายโซ่จักรยาน
หรือรถยนต์ยนต์แต่ใหญ่กว่า) คล้องผ่านเกียร์หรือเฟือง 2 คู่ (ด้านบนและด้านล่างของบันได) เฟืองจะขับ
บันไดเลื่อนที่เรียงต่อกันหลายๆ ชั้น ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ระดับความเร็วคงที่ และเพ่ือให้บันไดเลื่อนมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน ราวบันไดจะถูกออกแบบมาให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับบันไดด้วยความเร็ว
เท่ากับบันไดด้วย ดังนั้นมอเตอร์ขับบันไดเลื่อน นอกจากจะขับบันไดแล้วยังท าหน้าที่ขับราวบันไดด้วย 
บันไดเลื่อนและทางเลื่อนเป็นเครื่องจักรกลที่ออกแบบให้ใช้งานง่าย และไม่มีความซับซ้อน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือในการขนส่งคนโดยใช้ขั้นบันไดในการล าเลียงคนจ านวนมากด้วยความเร็วที่เหมาะสม และคงที่  บันได
เลื่อนมีวิวัฒนาการมาจากสายพานที่เลื่อนไปได้ไม่มีจบสิ้น ใช้ส าหรับน าสินค้าเลื่อนไปในโรงงาน ต่อมามีการ
ใช้สายพานนี้วางเอียงๆ เป็นเครื่องพานักท่องเที่ยวขึ้นไปบนหน้าผา นั่นเป็นรูปแบบดั้งเดิมของบันไดเลื่อนที่
ไม่มีขั้นบันได ส าหรับบันไดเลื่อนรูปแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น บันไดแต่ละขั้นจะยึดติดกัน และมีล้อเลื่อน
ขึ้นลงได้ไปตามรางใต้บันได ขั้นบันไดจะเลื่อนไปสู่ปลายด้านหนึ่งของบันไดเลื่อน โดยจะค่อยๆ ลดระดับลง
จนสุดที่ปลายบันไดเลื่อนพาผู้ใช้ขึ้นไปถึงที่พักบันไดเพ่ือเลื่อนกลับมาการท างานของบันไดเลื่อนจะมีมอเตอร์
ไฟฟ้าหมุนเฟืองอันใหญ่ฉุดให้ขั้นบันไดเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังฉุดราวบันได ซึ่งเป็นสายพานวิ่งได้รอบให้
เคลื่อนที่ตามด้วย ส าหรับให้ผู้ใช้บันไดเลื่อนยึดจับได้มั่น ความเร็วของบันไดเลื่อนนั้น ประมาณ ๔๐ ฟุตต่อ
นาที แม้ลิฟท์จะขนคนขึ้นที่สูงได้เร็วกว่าแต่บันไดเลื่อนก็ยังเป็นสิ่งจ าเป็นอยู่ดีเพราะบันไดเลื่อนเคลื่อนที่อยู่
ตลอดเวลา ท าให้ขนย้ายจ านวนคนได้มากกว่าลิฟทใ์นเวลาเท่ากัน 

ลิฟต์เป็นพาหนะเคลื่อนที่ในแนวดิ่งชนิดหนึ่ง มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของ
ระหว่างชั้นในอาคาร ลิฟต์ในปัจจุบันใช้พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าในการท างาน การเคลื่อนที่ของลิฟต์ใช้
หลักการของรอกกว้านและน้ าหนักถ่วงเพ่ือลดการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนลิฟต์ โดยปลายเชือกรอก
กว้านด้านหนึ่งของลิฟต์จะยึดติดกับตัวลิฟต์ ในขณะที่ปลายเชือกรอกกว้านอีกด้านหนึ่งจะผูกติดกับน้ าหนัก

https://guru.sanook.com/
https://guru.sanook.com/
https://guru.sanook.com/
https://guru.sanook.com/
https://guru.sanook.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ถ่วง โดยปลายเชือกรอกกว้านหรือสลิงจะมีความยาวเท่ากับความสูงของตึกโดยประมาณ ดังนั้นเมื่อลิฟต์
โดยสารจอดที่ชั้นล่างสุดของอาคาร น้ าหนักถ่วงจะอยู่ชั้นบนสุด เมื่อลิฟต์โดยสารเคลื่อนที่ขึ้น น้ าหนักถ่วง
จะมีหน้าที่ขับลิฟต์ให้เคลื่อนที่ควบคู่ไปกับเบรคเพ่ือชะลอความเร็ว โดยมอเตอร์จะท าหน้าที่ควบคุม
ความเร็วของลิฟต์ให้เป็นไปตามพิกัด ในท านองเดียวกันหากลิฟต์จอดชั้นบนสุด น้ าหนักถ่วงจะอยู่ชั้นล่างสุด 
ลิฟต์จะเคลื่อนที่ลงโดยอาศัยน้ าหนักของตัวลิฟต์ จากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการออกแบบลิฟต์ให้เกิด
ความได้เปรียบเชิงกลจะท าให้ลิฟต์ใช้พลังงานน้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่องจักรอ่ืนๆ ที่ใช้งานในอาคาร ใน
ระยะเริ่มต้นลิฟต์ได้ใช้แรงจากคนหรือสัตว์ ในยุคต่อมาเริ่มพัฒนาการใช้แรงกังหันน้ าในช่วงศตวรรษที่ 3 
งานก่อสร้างปิรามิดที่อียิปต์เป็นตัวอย่างหนึ่งในการใช้ลิฟท์จากแรงงานของทาสทั้งหลายในการยก รูปแบบ
ของลิฟต์สมัยใหม่เกิดข้ึนจริงๆ ในปี 1743 ในฝรั่งเศสส าหรับพระราชวังแวร์ซายส์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 มี
ความเชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ลิฟต์ส าหรับนางสนมต่างๆ อย่างลับๆ ลิฟต์ได้พัฒนาการใช้เครื่องจักรกลใน
ศตวรรษที่ 19 ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับระบบปัจจุบัน โดย Elisha  Otis ประดิษฐ์ลิฟต์ที่มีระบบความ
ปลอดภัยครั้งแรกในราวปี 1850 ตัวลิฟต์จะเคลื่อนที่ข้ึนลงโดยระบบไฮดรอลิกหรือระบบตุ้มน้ าหนักมีรางรับ
ด้านข้าง ซึ่งติดตั้งตัวหนีบในกรณีฉุกเฉิน ถ้าลิฟท์มีการเคลื่อนที่เร็วเกินที่ก าหนดระบบความปลอดภัยจะ
ท างานโดยการชลอและหยุดลิฟท์ ท าให้เกิดความปลอดภัยในการใช้มากข้ึน 

เครน หรือที่เรียกว่าปั้นจั่น หมายถึง เครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้าย
สิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ  เครนแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆ คือ เครนเหนือ
ศีรษะและเครนขาสูง (Overhead Crane) เครนหอสูง (Tower Crane) และรถเครน เรือเครน (Mobile 
Crane) ปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรที่เหมาะสมส าหรับเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ าหนักมากแต่วัสดุควรมีรูปร่างแข็งแรง 
ถ้าเป็นวัสดุที่อ่อนตัวง่ายหรือเป็นของเหลวต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่แข็งแรง ปั้นจั่นใช้เคลื่อนย้ายวัสดุขึ้นลง
ในแนวดิ่ง แล้วเคลื่อนที่ไปมาโดยรอบหรือตามทิศทางที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้การท างานของปั้นจั่นจะผ่านทางส
ลิง ซึ่งท าด้วยเหล็กเส้นบางๆ ถักสานเป็นโครง ตัวปั้นจั่นจะมีโครงสร้างเป็นเหล็กถัก เพ่ือให้สามารถรับ
น้ าหนัก หรือภาระได้ตามออกแบบ และส าคัญ คือ มีน้ าหนักเบา ซึ่งสามารถแบ่งชนิดของปั้นจั่นได้เป็น 2 
แบบ คือ 

1. ปั้นจั่นชนิดที่อยู่กับที่ หมายถึง ปั้นจั่นที่อุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องต้นก าลังติดตั้งอยู่บน
ขาตั้ง ล้อเลื่อน รางเลื่อน หรือหอสูง การใช้งานจะถูกจ ากัดตามระยะที่ขาตั้งหรือล้อเลื่อนจะเคลื่อนที่ไปได้ 
หรือแขนของปั้นจั่นที่ติดบนหอสูงจะยาวไปถึงปั้นจั่นอยู่กับที่ใช้มากในโรงงานอุตสาหกรรม ท่าเรือ และการ
ก่อสร้างอาคารสูง 

2. ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ หมายถึง ปั้นจั่นที่อุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องต้นก าลังติดตั้งอยู่บน
ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนในตัวเอง เช่น รถบรรทุก หรือรถตีนตะขาบ สามารถเคลื่อนที่ไปท างานที่บริเวณ
อ่ืนๆ ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

10.1 จงบรรยายความหมายของลิฟท์และอธิบายหลักการท างานของการขนถ่ายวัสดุด้วยลิฟท์ 
10.2 จงอธิบายประเภทของลิฟท์และองค์ประกอบของลิฟท์ 
10.3 ลิฟต์กลุ่มหนึ่งมีจ านวน 3 ตัว แต่ละตัวมีน้ าหนักบรรทุก 1,350 กิโลกรัม, ความเร็ว 2.5 เมตร/วินาที 
โดยใช้แผนภาพค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าของเครื่องลิฟต์แรงฉุดจากความฝืดขับเคลื่อนด้วยเฟือง(geared 
machine) และขับเคลื่อนโดยตรง (gearless machine) 
10.4 ลิฟต์กลุ่มหนึ่งจ านวน 6 ตัว แต่ละตัวมีน้ าหนักบรรทุก 1,800 กิโลกรัม, ความเร็ว 2.0 เมตร/วินาที ชุด
ควบคุมเป็นแบบ solid state control ให้ค านวณความร้อนสูญเสียที่เกิดขึ้นในห้องเครื่องลิฟต์ ในช่วง
การจราจรสูงสุดลิฟต์ท างานประมาณ 60% โดยขณะท างานใช้ก าลังไฟฟ้า 80% ของพิกัด ใช้เครื่องลิฟต์
ขนาด 55 แรงม้า 
10.5 จงค านวณเพ่ือเลือกขนาดและจ านวนลิฟต์ คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งเป็นอาคารสูง 25 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 
1,800 ตารางเมตรต่อชั้น ความสูงของชั้น 3.00 เมตร ให้เลือกระบบลิฟต์ที่เหมาะสม 
10.6 จงบรรยายความหมายของบันไดเลื่อน-ทางเลื่อนและอธิบายหลักการท างานของบันไดเลื่อน-ทาง
เลื่อน 
10.7 จงบรรยายส่วนประกอบของบันไดเลื่อนและทางเลื่อน 
10.8 จงค านวณหาค่าความร้อนสูญเสียของมอเตอร์ของบันไดเลื่อนที่ติดตั้งมอเตอร์ต้นก าลังขนาด 15 
แรงม้า 
10.9 จงบรรยายความหมายของเครน รอกไฟฟ้าและปั้นจั่น และอธิบายหลักการท างานของการขนถ่าย
วัสดุด้วยเครน รอกไฟฟ้าและปั้นจั่น 
10.10 จงอธิบายองค์ประกอบของรอกไฟฟ้าและปั้นจั่น 
10.11 มีรถกระเช้าแบบ Well Bucket ตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ ก าลังขาออกสูงสุด (kW) ที่มอเตอร์ต้อง
ให้ในการขับเครื่องกว้านนี้จะเท่ากับเท่าใด ทั้งนี้ให้มวลของกระเช้าแต่ละตู้เท่ากับ 3,000 kg พิกัดจ านวน
ผู้โดยสาร 20 คน น้ าหนักผู้โดยสาร 65 kg/คน ความเร็วในการเดินเครื่อง 40 m/min ความชันของ
เส้นทางเท่ากับ 20° ประสิทธิภาพเชิงกลเท่ากับ 90% 
10.12 Overhead Crane ซึ่งมีมวลรวมในขณะเคลื่อนที่ W (W1+W2+W3) เท่ากับ 20t ความเร็วในการ
เคลื่อนที่เท่ากับ 40 m/min ความต้านทานการเคลื่อนที่เท่ากับ 20g×10-3 N/kg หากปิดมอเตอร์ขับใน
ขณะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 30 m/min ปั้นจั่นจะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยแรงเฉื่อยกี่เมตรจึงจะหยุด 
10.13 จาค านวณหาค่า อัตราส่วนความสามารถในการยกชิ้นงาน โดย Total Weight = 35 Tons และ 
Max Load = 45 Tons 
10.14 รถเครนน้ าหนัก 120 ตัน น้ าหนักถ่วง 150 ตัน ยกของ 64 ตัน ใช้แผ่นเหล็กแบบ 3 X 3 ม. ขารถ
เครนแต่ละข้างรับน้ าหนักที่เท่าไหร่ 
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ใบงานที่ 1 
 

เรื่อง การออกแบบวิธีการขนถ่ายวัสดุและการเลือกเครื่องมือการขนถ่ายวัสดุ       วิชา การขนถ่ายวัสดุ 

ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้  

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการขนถ่ายวัสดุและการเลือกเครื่องมือการขนถ่าย
วัสดุ 
 2. สามารถออกแบบวิธีการขนถ่ายวัสดุและการเลือกเครื่องมือการขนถ่ายวัสดุ 
 3. สามารถออกแบบเส้นทางล าเลียง ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์ล าเลียงวัสดุ 
 
ทฤษฎี 

ในการล าเลียงวัสดุจากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง จะต้องมีการวิเคราะห์และวางแผน
ปฏิบัติงานโดยแผนที่วางนั้นจะต้องค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกเครื่องมือ
ล าเลียงวัสดุ ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ ลักษณะพ้ืนที่ท างาน สภาวะแวดล้อม 
ประเภทของอุตสาหกรรม หน้าที่การท างานของเครื่องมือล าเลียงวัสดุและวิธีการล าเลียงวัสดุ ในการ
วิเคราะห์ระบบล าเลียงวัสดุที่ถูกต้อง ผู้วิเคราะห์ควรจะท าการศึกษาและท าความเข้าใจในตังแปรส าคัญแต่
ละตัวก่อน โดยตัวแปรประกอบส าคัญในการวิเคราะห์ระบบล าเลียงวัสดุ มีดังนี ้

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์  
2. พ้ืนที่ท างาน  
3. สภาวะแวดล้อมในการท างาน  
4. ลักษณะของงานหรือประเภทอุตสาหกรรม  
5. หน้าที่การท างานของอุปกรณ์  
6. เครื่องมือและวิธีการใช้งาน  
7. ปัจจัยอื่น ๆ  
วิธีการขนถ่ายวัสดุ หมายถึง วิธีการใช้ในการเคลื่อนย้ายวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ จากจุดต้นทางสู่จุด

ปลายทาง ประกอบด้วย องค์ประกอบ ส าคัญ 3 ประการ คือ 
1.1 ระบบ (Systems) 
1.2 อุปกรณ์ (Equipment) 
1.3 หน่วยรองรับ (Transport units)  
การเลือกเครื่องมือขนถ่ายวัสดุที่ดีและเหมาะสม จะช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ ลด

ต้นทุนการผลิต ยิ่งถ้าการค้ามีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงต้นทุน เพราะต้นทุนจากอุปกรณ์     
การขนถ่ายวัสดุมีมากถึง 30 % ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด 
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ตารางที่ 1.1 ตารางชนิดเครื่องมือล าเลียงวัสดุ 7 ชนิด 
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งาน 
ต่ า-

กลาง กลาง ของแข็ง-
ก้อน 

ต่ า-
กลาง ไม่ สั้น บ่อย ต่ า สูง 
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เครื่องมือ
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กลาง 
เล็ก-
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ก้อน 
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ที่มา : http://www.pnkreis.com 
 
การก าหนดเส้นทางล าเลียง ลักษณะของการเคลื่อนย้ายหรือลักษณะของการล าเลียง สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 4 ส่วน คือ 
 1. เส้นทางการล าเลียง (the path traveled) 
 2. การบังคับเส้นทาง (the course followed) 
 3. ประเภทของการเคลื่อนที่ (the kind of motion) 
 4. การเคลื่อนย้ายแบบผสมผสาน (the mixing of motion) 
การเคลื่อนที่แบบผสมผสานและอุปกรณ์ล าเลียงวัสดุที่เกิดจากการผสมผสานกันเพ่ือให้เกิดความ

สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะจะล าเลียงในทิศทางเดียวไม่ได้จะต้องผสมทิศทางอ่ืน ๆ ไปด้วย จึงถือได้ว่าเป็นการ
ผสมผสานเพ่ือให้สะดวกส าหรับการใช้งาน ซึ่งเครื่องมือที่มีการเคลื่อนย้ายแบบผสมผสานสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
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1. เครื่องมือขนส่ง (transporting equipment) เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพ่ือท าการขนส่ง
ได้ทั้งในเส้นทางตรง เส้นทางโค้ง เส้นทางแนวระนาบ เส้นทางพ้ืนเอียง และเส้นทางผสมผสาน 

2. เครื่องมือยก (elevating equipment) เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบให้สามารถล าเลียง
ในแนวดิ่งซึ่งผสมการเคลื่อนที่ทั้งแบบต่อเนื่อง แบบไม่ต่อเนื่อง และแบบเคลื่อนที่ส่งต่อ 

3. เครื่องมือล าเลียง (conveying equipment) เป็นเครื่องมือที่ประกอบขึ้นด้วยการ
ก าหนดขนาดของแรง ขนาดของมอเตอร์ขับ เพ่ือล าเลียงตามเส้นทางตรงและเส้นทางโค้ง ทั้งแบบบังคับ
ทิศทางและแบบไม่บังคับทิศทาง เป็นต้น 

4. เครื่องมือถ่ายเท (transferring equipment) เป้นกลุ่มของเครื่องมือที่เน้นการบรรทุก
ยกในเส้นทางที่ตายตัว และการเคลื่อนที่มีลักษณะเคลื่อน ๆ หยุด ๆ เป็นช่วง ๆ 
 

ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์ล าเลียงวัสดุ การแบ่งชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์ล าเลียงวัสดจะ
อาศัยความแตกต่างของหน้าที่การท างาน ดังสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1.2 โดยรายละเอียดจะประกอบ
ไปด้วย ลักษณะของการล าเลียงและหน้าที่หลักของเครื่องมือ เครื่องมือที่น ามาใช้ในการล าเลียงวัสดุจะมี
ลักษณะเฉพาะตัว เช่น อุปกรณ์บางตัวสามารถจับหมุนวัสดุไปพร้อม ๆ กับการล าเลียงวัสดุ และมีทิศทางที่
ไม่แน่นอน ส่วนเส้นทางการล าเลียงที่บังคับไว้แล้วก็จะเป็นเครื่องมือประเภทสายพานล าเลียง เครน หรือ
รางเลื่อนต่าง ๆ 
 
ตารางที่ 1.2 ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณล์ าเลียงวัสดุ 

หน้าที่การท างาน
หลักของเครื่องมือ 

ลักษณะ
การ

บรรทุก 
เส้นทางการล าเลียง การบังคับ

เส้นทาง 
ประเภทของการ

เคลื่อนที่ 

รอ
งรับ

 

น า
พา

ไป
 

ตามรูปแบบ 
ตาม

แผนงาน 

บัง
คับ

เส้น
ทา

ง 

ไม
่บัง

คับ
เส้น

ทา
ง 

ต่อ
เนื่อ

ง 

ไม
่ต่อ

เนื่อ
ง 

ส่ง
ต่อ

 

แน
วน

อน
 

แน
วด

ิ่ง 

ระ
นา

บพ
ื้นเอ

ียง
ขึ้น

 

ระ
นา

บพ
ื้นเอ

ียง
เอง

 

แน
วเส

้นต
รง 

แน
วเส

้นโ
ค้ง

 

เครื่องมือขนส่ง     ● ●        
เครื่องมือยก     ● ●        
เครื่องมือล าเลียง    ●          
เครื่องมือถ่ายเท              
เครื่องมือป้อน-จ่าย              
วัสดุด้วยตัวเอง     ● ●        

ที่มา : http://www.pnkreis.com  
หมายเหตุ ● ไม่แนะน าให้ใช้ 
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ค าชี้แจง 
 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน พร้อมตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ให้นักศึกษาออกแบบ
วิธีการล าเลียงตามเครื่องมือและอุปกรณ์ล าเลียงวัสดุที่ก าหนด และอธิบายการวิธีการท างานของอุปกรณ์ที่
เลือก 
 

ชนิดของ
เครื่องมือ
ล าเลียง 

ลักษณะการ
บรรทุก 

เส้นทางการล าเลียง การบังคับ
เส้นทาง 

ประเภท
ของการ 

การท างาน
ของการ
ล าเลียง ตามรูปแบบ ตามแผนงาน 

การ
ล าเลียง
ด้วยแขน

กล 

      

การ
ล าเลียง
ด้วยรถ
ล าเลียง
อัตโนมัติ 

      

การ
ล าเลียง
ด้วยรถ

ล าเลียงบน
ราง 

      

การ
ล าเลียง

ด้วยเครน 
      

การ
ล าเลียง
ด้วยรถ
ฟอร์ก 
ลิฟต์ 
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ชนิดของ
เครื่องมือ
ล าเลียง 

ลักษณะการ
บรรทุก 

เส้นทางการล าเลียง การบังคับ
เส้นทาง 

ประเภท
ของการ 

การท างาน
ของการ
ล าเลียง ตามรูปแบบ ตามแผนงาน 

การ
ล าเลียง
ด้วยสาย
ล าเลียง 

      

การ
ล าเลียง
ด้วย

แรงงานคน 
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ใบงานที่ 2  
 

เรื่อง การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุและการวิเคราะห์ต้นทุนของการขนถ่ายวัสดุ วิชา การขนถ่ายวัสดุ 

ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้  
 1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ 

2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางผังขนถ่ายวัสดุ การออกแบบระบบเครื่องมือขน
ถ่ายวัสดุ 
 3. ผู้เรียนสามารถออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุและการวิเคราะห์ต้นทุนของการขนถ่ายวัสดุได้ 
 
ทฤษฎี 

ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ เมื่อทราบถึงลักษณะขอบเขตการขนย้ายวัสดุสินค้าแล้ว โรงงาน
อุตสาหกรรมเองก็ต้องหาวิธีการ และการ เลือกใช้ระบบการเคลื่อนย้าย ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือการขนย้าย
อยู่หลายอย่าง ที่สามารถจัดหาและน ามาพัฒนาเพ่ือสร้างเป็นระบบของโรงงานอุตสาหกรรมได้ ปัจจุบันการ
เคลื่อนย้ายวัสดุสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้ 

1. การเคลื่อนย้ายโดยเครื่องจักร  
2. การเคลื่อนย้ายอัตโนมัติ 
3. การล าเลียงด้วยลมหรือนิวเมติกคอนเวเยอร์ 
4. การล าเลียงด้วยแรงเขย่า (Vibratory Conveyors) 
5. สายพานล าเลียง (Belt Conveyors)  
6. สกรูขนถ่าย (Screw Conveyors) 
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการขนย้ายตามลักษณะงาน การที่จะตัดสินใจน าเครื่องมือมาใช้ใน

กิจการต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ แนวทางท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกเครื่องมือเครื่องจักรมาใช้สาหรับ
การเคลื่อนย้ายวัสดุที่ส าคัญมี 6 ประการ คือ  

1. เครื่องมือเครื่องจักรที่น ามาใช้ต้องมีมาตรฐานเท่าที่จะเป็นไปได้ 
2. เครื่องมือเครื่องจักรที่น ามาใช้ต้องช่วยในการเคลื่อนย้ายวัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องในขณะ

ปฏิบัติงานขนย้าย 
3. ควรลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรชนิดที่สามารถเคลื่อนที่ได้มากกว่า ลงทุนในเครื่องมือ

เครื่องจักรชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่  
4. ต้องใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเครื่องจักรชนิดเคลื่อนที่ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
5. พยายามเลือกเครื่องมือที่จะท าให้สัดส่วนต้นทุนการเคลื่อนย้ายวัสดุต่อน้ าหนักหรือปริมาณของ

วัสดุที่เคลื่อนย้ายมีอัตราต่ าสุด  
6. พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากแรงถ่วงของโลกในการเคลื่อนย้ายวัสดุ 
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หลักเกณฑ์ในการวางผังการขนย้ายวัสดุ การเคลื่อนย้ายวัสดุมีหลักเกณฑ์ในการวางผังการขนย้าย

วัสดุ ดังนี้ 
1. ความคล่องตัวสูง (maximum flexibility) 
2. การประสานงานได้ดีที่สุด (maximum co-ordination) 
3. ใช้เนื้อที่ให้มากที่สุด (maximum use of volume) 
4. มองเห็นได้มากท่ีสุด (maximum visibility) 
5. เข้าถึงได้ง่ายที่สุด (maximum accessibility) 
6. ระยะสั้นที่สุด (minimum handing) 
7. การเคลื่อนย้ายน้อยที่สุด (minimum handing) 
8. สภาพแวดล้อมการท างานที่ดีท่ีสุด (maximum comfort) 
9. ความปลอดภัย (inherent safety) 
10. เคลื่อนย้ายวัสดุทางเดียว (unidirectional flow) 
 

การวางผังการขนย้ายวัสดุ การเลือกใช้เครื่องมือการขนย้ายวัสดุ เพ่ือใช้ในการขนย้ายวัสดุเป็นใน
การขนย้ายวัสดุเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ส าคัญมากอย่างหนึ่ง ที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการผลิต โดยมี
ประโยชน์ของการเลือกใช้เครื่องมือขนย้ายวัสดุในการวางผังโรงงาน มีวิธีการในการเลือกใช้เครื่องมือการขน
ย้ายวัสดุดังนี้ 

 1. ท าให้เกิดความสมดุลในกระบวนการผลิต 
 2. ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน 
 3. ใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ช่วยให้ใช้พ้ืนที่โรงงานให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 5. ช่วยมองเห็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในอนาคต 
 6. ลดเวลาในการขนย้ายให้สั้นที่สุดในการผลิตสินค้าต่าง ๆ 
 7. ท าให้คนงานมีสุขภาพจิตที่ดี 
 8. ช่วยลดสิ่งรบกวนต่าง ๆ 
การเคลื่อนย้ายวัสดุในโรงงาน เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้สร้างมูลค่า แต่กลับจะเพ่ิมต้นทุน  ดังนั้นต้อง

พิจารณาเครื่องขนย้าย ขนาดความกว้าง ความสูง ทิศทาง การเคลื่อนที่ให้เหมาะสมเพ่ือน ามาช่วยในการ
ขนย้าย มีหลายอย่าง ได้แก่ รางเลื่อน รถอุตสาหกรรม รถอัตโนมัติ ปั่นจั่นและรอก และหุ่นยนต์ เป็นต้น  

การวางผังโรงงาน จะด าเนินการหลังจากท่ีได้ท าการก่อสร้างอาคารโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับการออกแบบในการวางผังโรงงานให้แก่ระบบการผลิตนั้น ผู้ออกแบบจ าเป็นต้องทราบถึง
ขั้นตอนการผลิต เพ่ือจัดสถานที่ปฏิบัติการและจัดวางเครื่องจักรต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพ่ือที่จะให้การผลิต มี
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดวางผังโรงงานให้ดีนั้น จ าเป็นต้องใช้
วิศวกรโรงงาน ผู้บริหารจะต้องให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด จึงจะท าให้งานส าเร็จลงได้ และเกิดประโยชน์
สูงสุดตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นความจ าเป็นที่ต้องมีการวางผังโรงงาน มีสาเหตุหลายประการดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
2. ขยายหรือลดขนาดของหน่วยงาน 
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3. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของเครื่องจักร 
4. การย้ายหน่วยงานหรือแผนก 
5. การเพ่ิมชนิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
6. การเปลี่ยนแปลงสภาพการท างานที่ไม่เหมาะสม 
ประเภทของการวางผังโรงงาน การวางผังโรงงานเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเกิดความได้เปรียบ

เปรียบในด้านการแข่งขัน ในการจัดวางเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ส าหรับการผลิต จะต้องทราบถึง
ลักษณะของโรงงาน กระบวนการผลิต ความเหมาะสมในการน าไปใช้งานและข้อมูลการใช้งานของ
เครื่องจักร โดยประเภทของการวางผังโรงงาน มีดังต่อไปนี้ 

1. การวางผังตามกระบวนการผลิต (Process Layout) เป็นการจัดวางเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ หรือลักษณะการใช้งานเหมือนกันไว้ในแผนกเดียวกัน การวางผังโรงงาน
แบบนี้เหมาะส าหรับการผลิตที่มีจ านวนไม่มาก อาจผลิตตามใบสั่งซื้อ ขนาดของผลิตภัณฑ์ไม่แน่นอน 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ก็สามารถผลิตได้หลายชนิด  

2. การวางผังตามลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Layout) เป็นการจัดล าดับขั้นตอนการผลิต โดย
จัดเรียงแถวเครื่องจักร ไปตามข้ันตอนการผลิต ซึ่งจะมีการผลิตสินค้า เป็นแบบชนิดเดียวเหมาะส าหรับการ
ผลิตแบบต่อเนื่อง เช่น การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ การผลิตรถยนต์ และการผลิตกระป๋อง เป็นต้น  

3. การวางผังแบบอยู่กับที่ (Fixed Position Layout) เป็นการวางผังโดยชิ้นงานจะอยู่กับที่ โดยน า
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ไปใช้ในการผลิตชิ้นงานชิ้นหนึ่ง ซึ่งจะมีน้ าหนักมากหรือมีขนาดใหญ่ 
เช่น การสร้างเขื่อน การสร้างเรือ และการสร้างเครื่องบิน เป็นต้น  

4. การวางผังแบบผสม(Mixed Layout) เป็นการวางผังที่ผสมผสานรูปแบบการวางผังแบบ 1-3 
โดยอาจจัดพนักงานให้ท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งให้จัดงานกันเอง อาจจัดการท างานออกเป็นกลุ่มผลิต เพ่ือผลิต
เพียงบางส่วนของผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น แบงออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ การวางผังแบบเซลล์ (Cellular) การวางผังแบบปรับเปลี่ยน (Flexible Manufacturing Systems) 
และการวางผังแบบผลิตภัณฑ์ผสม (Mixed Model Assembly Lines)  

 
การวางแผนก าลังการผลิต 
1. ก าลังการผลิต (Capacity) คือ ความสามารถสูงสุดของหน่วยผลิตที่สามารถจะผลิต รองรับหรือ

จัดเก็บได้ในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 
1. ก าลังการผลิตตามแผน ( PlanCP ) คือ ความสามารถสูงสุดตามทฤษฏีที่ระบบถูก

ออกแบบไว้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ต้องการต่อหนึ่งหน่วยเวลา 
 

ก าลังการผลิตตามแผน (Planning Capacity Product)   = 
Time

PT                 (2.1) 
 
เมื่อ TP  คือ ความสามารถสูงสุดตามทฤษฏีที่ระบบถูกออกแบบไว้เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ต้องการ 

Time คือ เวลา 
 

2. ก าลังการผลิตที่มีประสิทธิผล ( ePerformancCP ) คือ ก าลังการผลิตที่องค์กรคาดหวังจะ
ผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้ในระยะเวลาหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นข้อจ ากัดของกระบวนการ 
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ก าลังการผลิตที่มีประสิทธิผล (Performance Capacity Product)   = 
Time

PC       (2.2) 

 
เมื่อ CP  คือ ก าลังการผลิตที่องค์กรคาดหวังจะผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ  

          ที่เป็นข้อจ ากัดของกระบวนการ 
Time คือ เวลา 

 

9.2 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของระบบ มีทั้งสิ้น 2 ดัชนี คือ 
 

การใช้ประโยชน์ (Utilization)    = 
Plan

R

CP

P                                    (2.3) 

 

ประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency)   = 
ePerformanc

R

CP

P                             (2.4) 

 
เมื่อ RP  คือ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง 

PlanCP  คือ ก าลังการผลิตตามแผน 

ePerformancCP  คือ ก าลังการผลิตที่มีประสิทธิผล 

 
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even Analysis) 
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนส าหรับการวางแผนก าลังการผลิต เป็นการค านวณหาจ านวนหน่วยในการ

ผลิตที่ท าให้ “ต้นทุนรวม เท่ากับ รายได้รวม” สมการที่ใช้ในการค านวณจุดคุ้มทุน มีดังนี้ 
1. จุดคุ้มทุน (จ านวนชิ้น) 
 

จุดคุ้มทุน   = 
VC

S

CS

C


                                  (2.5) 

 
2. จุดคุ้มทุน (จ านวนเงิน) 
 

จุดคุ้มทุน   = 










C

V

S

S

C

C

1

                                  (2.6) 

เมื่อ SC  คือ ต้นทุนคงท่ี 

CS  คือ ราคาขายต่อหน่วย 

VC  คือ ต้นทุนแปรผัน 
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ค าชี้แจง 
 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน พร้อมตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ให้นักศึกษาออกแบบ
ระบบการขนถ่ายวัสดุ ค านวณหาก าลังการผลิตตามแผน การใช้ประโยชน์ ประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิต
จริงที่ประสิทธิภาพการผลิต 90% และวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนในการผลิตของโรงงานผลิตขนมปังไส่ไส้ โดย
ให้เขียนแผนภาพการขนส่งวัตถุดิบเพ่ือส่งต่อสายการผลิตในกระบวนการผลิตขนมปังไส่ ไส้ ซึ่งมี
กระบวนการผลิตทั้งสิ้น 6 กระบวนการ ดังแผนภาพที่ 2.1 เมื่อโรงงานผลิตขนมปังไส่ไส้ผลิตได้ 950,000 
ชิ้น โดยโรงงานแห่งนี้ได้ก าหนดก าลังการผลิตที่มีประสิทธิผลไว้ที่ 1,000 ,000 ชิ้น ถ้าโรงงานแห่งนี้เปิด
ท างาน 7 วันต่อสัปดาห์ วันละ 2 กะ กะละ 12 ชั่วโมง สายการผลิตสามารถผลิตขนมปังได้ 2 ,500 ชิ้นต่อ
ชั่วโมง โดยที่โรงงานแห่งนี้มีต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ในการผลิตเท่ากับ 3,000,000 บาท ต้นทุนแรงงาน 
1 บาทต่อชิ้น และต้นทุนวัตถุดิบ 3 บาทต่อชิ้น โรงงานผลิตขนมปังไส่ไส้แห่งนี้ตั้งราคาขาย 8 บาทต่อชิ้น 
 
 

 
รูปที่ 2.1 ดังแผนภาพกระบวนการผลิต 6 กระบวนการ 

(ท่ีมา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 
โดยที่ 

กระบวนการที่ 1 คือ การผสมแป้งและนวดแป้ง 
กระบวนการที่ 2 คือ การรีดแป้งแผ่น 
กระบวนการที่ 3 คือ การเตรียมไส้ขนมบัง 
กระบวนการที่ 4 คือ การผับแป้งแผ่นประกบไส้ขนมบังแล้วตัดเป็นชิ้น 
กระบวนการที่ 5 คือ การอบขนมบัง 
กระบวนการที่ 6 คือ การบรรจุหีบห่อ (บรรจุภัณฑ์) 

 
1. ก าลังการผลิตตามแผน 

ก าลังการผลิตตามแผน ( PlanCP ) = ความสามารถการผลิตขนมปังได้ x เวลา  
= ........................................ 
= ........................................ 

PlanCP  = ........................................ ชิ้น        ตอบ 
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2. การใช้ประโยชน์ (Utilization) 

การใช้ประโยชน์ (Utilization)    = 
Plan

R

CP

P   

= .......................................... 
       = ...........................................            ตอบ 
 
3. ประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency) 

ประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency)   = 
ePerformanc

R

CP

P                               

= .............................................. 
       = ..............................................         ตอบ 
 
4. ถ้าโรงงานแห่งนี้ต้องการประสิทธิภาพการผลิต 90% บริษัทแห่งนี้จะมีผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงเท่าใด 

ประสิทธิภาพการผลิต (%)   = 
ePerformanc

R

CP

P x 100                              

.................... = ............................  x 100 

.................... = ............................  x 100 
     RP  = ................................... 
   ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง ( RP ) = ................................. ชิ้น                ตอบ 
 

 จะได้ว่า ต้นทุนแปรผัน     = ต้นทุนแรงงาน + ต้นทุนวัตถุดิบ 
= ............................ + ........................... 
= ............................. ( VC =............................) 

 

จุดคุ้มทุน  (จ านวนชิ้น) = 
VC

S

CS

C


        

= .......................................... 
= .......................................... 

จุดคุ้มทุน  (จ านวนชิ้น) = ..........................................        ชิ้น        ตอบ 
 

จุดคุ้มทุน  (จ านวนเงิน) = 










C

V

S

S

C

C

1

        

= ............................................. 
= .............................................. 

จุดคุ้มทุน  (จ านวนเงิน) = ..............................................                   ตอบ 
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สรุป 
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ใบงานที่ 3  
 

เรื่อง การออกแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่าย        วิชา การขนถ่ายวัสดุ 

ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้  

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่าย มอเตอร์ไฟฟ้าขับอุปกรณ์
ขนถ่ายวัสดุ เครื่องยนต์ขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ และระบบไฮดรอลิคขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 

2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบต้นก าลังขับอุปกรณ์ขน
ถ่าย อุปกรณ์ลดความเร็ว โซ่ขับ สายพานรูปตัววีและเฟือง และชุดขับไฟฟ้าปรับความเร็ว 
 3. สามารถออกแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายได้ 
 
ทฤษฎี 

ชุดต้นก าลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายแบ่งตามเหตุผลได้เป็น 2 ประเภท คือ การแบ่งประเภทความเร็ว
ตายตัวและความเร็วปรับได้ การแบ่งประเภทชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุบนพ้ืนฐานของชุดต้นก าลังขับ
อุปกรณ์ขนถ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชุดขับความเร็วคงที่ 
1.1 ไม่มีการลดความเร็ว 

1.1.1 มอเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับเพลาชุดขับโดยตรง 
1.2 การลดความเร็ว 1 ขั้นตอน 

1.2.1 มอเตอร์สายพานรูปตัว V และรอกเพลาชุดขับ 
1.2.2 มอเตอร์โซ่ และล้อเฟืองโซ่ เพลาชุดขับ 
1.2.3 มอเตอร์ ชุดเฟืองเกียร์ เพลาชุดขับ 
1.2.4 มอเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบลดความเร็ว (Coupling Reducer) และ

อุปกรณ์เชื่อมต่อเพลาชุดขับ (Coupling Drive Shaft) 
1.2.5 เฟืองเกียร์ของมอเตอร์ หรือชุดมอเตอร์ลดความเร็ว (Motorized Reducer) 

และอุปกรณ์เชื่อมต่อเพลาชุดขับ 
1.3 การลดความเร็ว 2 ขั้นตอน 

1.3.1 มอเตอร์และชุดลดความเร็ว (Reducer)  
1. สายพานรูปตัว V และรอก 
2. โซ่และล้อเฟืองโซ่  
3. ชุดเฟืองเกียร์ ระหว่างมอเตอร์กับชุดลดความเร็ว หรือระหว่างชุดลด

ความเร็วกับเพลาชุดขับ 
1.3.2 เฟืองเกียร์ของมอเตอร์ (Gear motor) หรือชุดมอเตอร์ลดความเร็วที่ใช้ 
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1. สายพานรูปตัว V และรอก 
2. โซ่และล้อเฟืองโซ่ 
3. ชุดเฟืองเกียร์ระหว่างเพลาด้านออก (Output Shaft) กับเพลาชุดขับ 

1.3.3 การลดความเร็ว 2 ครั้ง 
1. สายพานรูปตัว V และรอก 
2. โซ่และล้อเฟืองโซ่ 
3. ชุดเฟืองเกียร์ระหว่างมอเตอร์กับเพลาชุดขับ 

1.4 การลดความเร็ว 4 ขั้นตอน 
1.4.1 มอเตอร์และชุดลดความเร็ว (Reducer) ที่มีการลดความเร็ว 2 ครั้งผ่าน 

1. สายพานรูปตัว V และรอก 
2. โซ่และล้อเฟืองโซ่ 
3. ชุดเฟืองเกียร์หลายชุด 

1.4.2 การลดความเร็ว 3 ครั้ง ผ่านชุดเฟืองเกียร์ 
1.5 ล้อสายพานหลักของมอเตอร์ (Motorized Head Pulleys) ส าหรับสายพานล าเลียง 

 
2. ชุดขับปรับความเร็วได้ 

2.1 เครื่องกล 
2.1.1 สายพานยางท่ีใช้กับรอกที่เปลี่ยนระยะพิตได้ 
2.1.2 โซ่ที่ท่ีมีล้อเฟืองโซ่ที่เปลี่ยนระยะพิตได้ 
2.1.3 แหวนต่อชุดขับ (Ring Connected Driver) และล้อสายพานที่ท าเป็นขั้น

ของชุดตาม (Driven Cones) หรือลูกบอล และแผ่น Discs 
2.2 ไฟฟ้า 

2.2.1 มอเตอร์กระแสสลับที่ถูกขับโดยก าลังจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 
(Alternator) 

2.2.2 มอเตอร์กระแสสลับขับ Clutch แบบกระแสหมุนวน (Eddy-Current) 
2.2.3 มอเตอร์กระแสตรงที่ถูกขับโดยชุดมอเตอร์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงที่

เปลี่ยนแปลงค่ากระแสขาออกได้หรือชุดเปลี่ยนแปลงอิเล็คทรอนิกส์ 
2.2.4 มอเตอร์ควบคุมแบบ Solid State (สภาวะต่อเนื่อง) 

3. ชุดขับความเร็วเปลี่ยนแปลงได้หรือชุดขับแบบใช้ของเพลาขับเคลื่อนคงที่ (Hydraulic 
Constant) 

3.1 อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบฉุดลาก (Traction Couplings) 
3.2 ชุดขับแบบ Hydro-static 
3.3 ชุดขับแบบ Hydro-viscous 
3.4 ชุดขับแบบ Hydro-kinetic 
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การจัดวางชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
การจัดวางชุดขับอาจเปลี่ยนแปลงจากอุปกรณ์ขนถ่ายตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้มาก ขึ้นอยู่กับ

ข้อก าหนดที่เจาะจงของระบบ ดังสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3 .1 เป็นส่วนประกอบลายเส้นแบบต่าง ๆ ซึ่ง
อาจจะใช้อยู่ในระบบขนถ่ายส่วนใหญ่ 

 

 
รูปที่ 3.1 การวางระบบขับอุปกรณ์ขนถ่าย 

(ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535) 
 

แนวทางการเลือกชุดขับอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ 
จุดเริ่มต้นของการเลือกชุดขับ คือ ความเร็วและแรงบิดที่ต้องการ ส าหรับอัตราขนถ่ายที่ก าหนด 

การพิจารณาจะต้องน าการรับภาระแบบกระตุก (Shock) และภาระเกินพิกัด (Over load) มาพิจารณา
ด้วย โดยทั่วไปผู้ผลิตจะระบุคุณลักษณะเฉพาะของการรับภาระส าหรับอุปกรณ์ขนถ่ายแบบต่าง ๆ และจะ
ให้แฟคเตอร์เพื่อใช้กับสมรรถนะก าลังม้าที่ก าหนด  
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ค าชี้แจง 
 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน พร้อมตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ให้นักศึกษาออกแบบ
ระบบล าเลียงด้วยสายพานล าเลียงของการส่งข้าวสารถุงเพ่ือบรรจุถุงเพ่ือจ าหน่ายของโรงสีแห่งหนึ่ง 
ค านวณหาจ านวนฟันเฟืองขับของระบบล าเลียงนี้และเลือกชนิดของต้นก าลัง เมื่อโรงสีต้องการอัตราเร็วใน
การหมุนของเพลาที่ท าให้เกิดการหมุนสายพานด้วยอัตรา 50 rpm ความยาวสายพาน 50 เมตร ใช้ฟันเฟือง
ของฟันเฟืองตัวตามที่เชื่อมต่อกับเพลาตาม จ านวน 42 ฟัน ระบบล าเลียงด้วยการสายพานนี้ใช้ต้นก าลัง
ขนาด 5 HP ความเร็วรอบ 1,400 rpm อุปกรณ ์
 
ตารางที่ 3.2 ประสิทธิภาพทางกลของกลไกลดความเร็ว 

ประเภทของกลไกลดความเร็ว 
ประสิทธิภาพทางกล

โดยประมาณ 

สายพานรูปตัววี และลูกรอก 0.94 
โซ่ลูกกลิ้งและล้อเฟืองโซ่ ไม่มีฝาปิด 0.93 
โซ่ลูกกลิ้งและล้อเฟืองโซ่ มีฝาปิด มีน้ ามันหล่อลื่นอยู่ภายใน 0.95 
เกียร-์มอเตอร์หรือชุดลดความเร็วแบบ Helicalหรือ Herring Bone Gear ลด
ความเร็ว 1 ขั้น 

0.95 

เกียร-์มอเตอร์ หรือชุดลดความเร็วแบบ Helical หรือ Herring Bone Gear 
ลดความเร็ว 2 ขั้น 

0.94 

เกียร-์มอเตอร์ หรือชุดลดความเร็วแบบ Helical หรือ Herring Bone Gear 
ลดความเร็ว 3 ขั้น 

0.93 

ชุดลดความเร็วมีเพลาติดตั้งอยู่ (Shaft-mounted) Helical Gear ลด
ความเร็ว 2 ขั้น 

0.94 

ชุดลดความเร็ว เฟืองเกียร์ตัวหนอน (Worm-gear) อัตราทดต่ า (ช่วงต่ าถึง 20 
:1) 

0.90 

ชุดลดความเร็ว เฟืองเกียร์ตัวหนอน อัตราทดปานกลาง (ช่วง 20 : 1 ถึง 60 : 
1) 

0.70 

ชุดลดความเร็ว เฟืองเกียร์ตัวหนอน อัตราทดสูง (ช่วง 60 : 1 ถึง 100 : 1) 0.50 
Cut Spur Gears 0.90 
Cast Spur Gears 0.85 

ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535 
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รูปที่ 3.3 การวางระบบขับอุปกรณ์ขนถ่าย 

(ที่มา : สันต์ สุขแสนไกรศร , 2535) 
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1. ประสิทธิภาพชุดลดความเร็ว 
การใช้ค่าประสิทธิภาพรวมของชุดขับเป็นผลลัพธ์ของประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ร่วม ชุดขับ

อุปกรณ์ประกอบด้วย  
จากตารางที่ 3.1 จะได้ค่าของประสิทธิภาพชุดลดความเร็ว 
 
1..........................................................................  ค่าของประสิทธิภาพชุดลดความเร็ว คือ ............. 
2..........................................................................  ค่าของประสิทธิภาพชุดลดความเร็ว คือ ............. 
3..........................................................................  ค่าของประสิทธิภาพชุดลดความเร็ว คือ ............. 
4..........................................................................  ค่าของประสิทธิภาพชุดลดความเร็ว คือ ............. 
5..........................................................................  ค่าของประสิทธิภาพชุดลดความเร็ว คือ ............. 
 
สามารถค านวณหาค่าประมาณของประสิทธิภาพรวมได้ คือ  
 
......................x……………………x……………………x………………….x……………………. = ……………………  
 
ถ้าก าลังม้าขับของต้นก าลังที่เลือก คือ .......................................... HP  
 
ดังนั้น ก าลังม้าต่ าสุดของต้นก าลังที่ต้องการจะได้ เท่ากับ .................x….…………...= ………….. HP  

 
2. แรงบิดของอุปกรณ์ต้นก าลัง 
 

สมการแรงบิดมอเตอร์  
N

HP


250,5  

 
 จากต้นก าลังขนาด ........................................ HP 

ความเร็วรอบในการหมุน ..................................... รอบต่อนาที คือ N = .............................. rpm 
 

แรงบิดของมอเตอร์ = …………………………………………. 
                        
                        = …………………………………………. 

 
ดังนั้น แรงบิดของอุปกรณ์ต้นก าลัง คือ ………………………………………………………… N.m  

 
3. จ านวนฟันเฟืองขับของระบบล าเลียง  
 

สมการการทดรอบ Z1N1 = Z2N2 

 
 จากต้นก าลังขนาด ........................................ HP 



513 

การขนถ่ายวัสด ุ                               ใบงาน 
   

   
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

ความเร็วรอบในการหมุน ..................................... รอบต่อนาที คือ N = .............................. rpm 
 
 ฟันเฟืองของฟันเฟืองตัวตาม จ านวน ..........................ฟัน คือ Z2 = ....................... ฟัน 
 
อัตราเร็วในการหมุนของระบบ คือ ............................. rpm คือ N2 = ..................... rpm  

 

จะได้ว่า   
1

22
1

N

NZ
Z   = …………………………………………………….. 

 
     = ……………………………………………………… 

 

ดังนั้น จ านวนฟันเฟืองขับของระบบล าเลียง คือ .............................................ฟัน  

   

4. เลือกชนิดของต้นก าลัง คือ .............................................................................................................  
 

สรุป 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ............................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................. ....................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ............................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................. ....................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 
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ใบงานที่ 4  
 

เรื่อง การออกแบบอัตราขนถ่ายของสกรูขนถ่าย ก าลังม้าที่ต้องการและแรงบิด    วิชา การขนถ่ายวัสดุ 

       ที่ต้องการของสกรูขนถ่าย        

ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้  
 1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเกลียวล าเลียงหรือสกรูขนถ่าย 

2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการค านวณหาค่าอัตราขนถ่ายของสกรูขนถ่าย ก าลังม้า
ที่ต้องการและแรงบิดที่ต้องการของสกรูขนถ่าย 
 3. สามารถออกแบบอัตราขนถ่ายของสกรูขนถ่าย ก าลังม้าที่ต้องการและแรงบิดที่ต้องการของสกรู
ขนถ่ายได้ 
 
ทฤษฎี 

สกรูขนถ่ายเป็นอุปกรณ์ในการขนส่ง  สามารถล าเลียงวัสดุได้มากมายหลายประเภท ซึ่งมี
ความสามารถในการไหลดี ความสามารถในการไหลได้มีอธิบายไว้แล้วในมาตรฐานการจัดประเภทวัสดุของ 
CEMA และแสดงถึงระดับของอิสรภาพของแต่ละอนุภาควัสดุที่เคลื่อนที่ผ่านซึ่งกันและกัน  คุณสมบัติ
เฉพาะตัวเหล่านี้มีความส าคัญต่อการท างานของสกรูขนถ่ายเป็นแบบสกรูเกลียว (Screw Helix) ที่ติดตั้งอยู่
กับเพลาหรือท่อตรงกลางหมุนอยู่ภายในรางหรือท่อที่อยู่กับที่ ผลักดันวัสดุไปตามส่วนล่างและด้านข้าง
เฉือนวัสดุในช่องว่างแนวรัศมีระหว่างเกลียวกับรางและท าให้วัสดุกลิ้งหกคะเมนตีลังกาบนตัวมันเอง  เป็น
การเคลื่อนที่ไปบนผิวของใบเกลียวก้นหอยท าให้วัสดุถูกยกข้ึน           

การน าสกรูขนถ่ายไปใช้งานต่าง ๆ เริ่มด้วยปัจจัย 2 ประการ 
1. คุณสมบัติของวัสดุที่จะขนถ่าย 
2. การใช้งานในลักษณะพิเศษ ถ้าใช้สกรูขนถ่ายจะได้เปรียบกว่า 

ความโดดเด่นของสกรูขนถ่าย คือ เหมาะสมที่จะใช้ในการป้อนและปล่อยวัสดุได้หลายช่องโดย
เพียงแต่มีประตู เปิด-ปิด ที่แต่ละจุดเท่านั้น ท าให้เหมาะที่จะใช้รับและจ่ายวัสดุปริมาณมวลส าหรับคลังเก็บ
วัสดุภายในโรงงาน ในกรณีที่ขนถ่ายวัสดุต่างชนิดกันหรือต่างเกรดกันไปยังหรือมาจากถังเก็บวัสดุที่
เหมาะสม นอกจากนั้นสกรูขนถ่ายยังอาจใช้ส าหรับขนถ่ายวัสดุออกจากรถ ถังเก็บหรือกองวัสดุ  อันเป็น
ขบวนการแรกของวัสดุ ตัวอย่างการใช้งานได้แก่ คลังเก็บเมล็ดพืช เครื่องบดอาหารสัตว์ โรงสีข้าว และ
โรงงานเคมี เป็นต้น ดังแสดงในรูปที ่4.1 
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รูปที่ 4.1 โครงร่างของสกรูขนถ่าย 
(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 

 
สกรูขนถ่ายสามารถปรับตัวได้ง่ายต่อการควบคุมปริมาตรของวัสดุ จากส่วนล่างของถังเก็บ  ถังก้น

กรวย (Hoppers), Bag Dumps, กองเก็บวัสดุ และอ่ืน ๆ ในท านองนั้น ซึ่งการใช้งานนี้จะอยู่ในรูปของ
เครื่องป้อนแบบสกรู (Screw Feeders) และในฐานะเช่นนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญที่สุดในงานอุตสาหกรรม
ไม่เพียงแต่ควบคุมปริมาตรยังจ าเป็นส าหรับการท างานที่เหมาะสมของอุปกรณ์ขนถ่ายแบบต่อเนื่องของแต่
ละชนิดแต่ยังจ าเป็นส าหรับการท างานของหน่วยกระบวนการผลิตเช่น เครื่องอบแห้ง (Driers) เครื่องบด
กระแทก (Hammer Mills) เครื่องบีบน้ ามัน (Oil Expellers) และเครื่องจักรกระบวนการผลิตอย่างอ่ืนอีก
นับไม่ถ้วน สกรูขนถ่ายอาจจะใช้ขนถ่ายในแนวราบ แนวลาดเอียง หรือในแนวดิ่งได้ บ่อยครั้งที่อุปกรณ์ขน
ถ่ายลาดเอียงท าให้ระบบการขนถ่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากสามารถท าส่วนประกอบอุปกรณ์ขนถ่าย
เป็นชุดเดียวได้ แม้ว่าจะต้องท าให้หน่วยในแนวนอนร่วมกับแนวดิ่งอย่างสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากก็ตาม  
สกรูขนถ่ายชนิดขนถ่ายในแนวดิ่งมีใช้งานหลายชนิด โดยทั่วไปจะเป็นแบบรางท่อ ซึ่งจะท างานที่ความเร็ว
รอบสูงกว่าอุปกรณ์ในแนวราบมากพอสมควร 

การแบ่งประเภทของอุปกรณ์สกรูตามหน้าที่หลักของอุปกรณ์ ท าได้ง่าย ๆ ดังนี้ 
1. Conveyor 
2. Elevator 
3. Feeder (เครื่องป้อนวัสดุ) 
4. Hopper Discharger (เครื่องปล่อยวัสดุออกจากถัง Hopper) 
5. ขบวนการที่ เกี่ยวข้องกัน ได้แก่  เครื่องท าความเย็น (Cooler) เครื่องแยกน้ า  

(Dewatering Unit) เครื่องอัดแน่น (Compactor) เครื่องท าอาหาร (Cooker) 
  
การพิจารณาออกแบบการจัดอุปกรณ์ของระบบล าเลียงด้วยเกลียวล าเลียง 
ประสบการณ์จะเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จในการออกแบบสกรูขนถ่าย ซึ่งได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ

คุณสมบัติของวัสดุที่จะขนถ่าย ความเข้าใจถึงปฏิกิริยาของสกรูขนถ่าย ต่อการพลิกไปมา (Tumble) และ
เฉือนวัสดุขณะที่วัสดุก าลังถูกขนถ่ายมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวัสดุซึ่งพลิกไปมา หรือ
ถูกเฉือนได้ง่ายจะขนถ่ายได้ง่ายกว่าวัสดุอ่ืนที่ท ายากกว่า ความส าคัญในการออกแบบของอุปกรณ์ขนถ่าย 
คือ ความรู้ความเข้าใจของเส้นทางที่วัสดุจะไหลผ่านและผลกระทบอ่ืน ๆ ต่อการไหล  อัตราขนถ่ายวัสดุ
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ปริมาณมวลส่วนมากมักจะมีหน่วยเป็น ปอนด์หรือตันต่อหน่วยเวลา อัตราขนถ่ายสูงสุดมักจะมากกว่าอัตรา
ขนถ่ายเฉลี่ยต่อวันหรือต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยังปรากฏว่าความหนาแน่นของวัสดุอาจไม่เท่ากัน ขนาดและ
ความเร็วของอุปกรณ์ขนถ่ายจะขึ้นอยู่กับปริมาตรสูงสุด เพ่ือหลีกเลี่ยงความยุ่งยากควรก าหนดอัตราขนถ่าย
สูงสุดเป็นหน่วยน้ าหนักต่อหน่วยเวลาก่อน แล้วจึงค านวณหาอัตราขนถ่ายเป็นปริมาตรที่สอดคล้องกันโดย
การหารอัตราขนถ่ายน้ าหนักสูงสุดด้วย ความหนาแน่นต่ าสุดของวัสดุที่คาดหมายไว้ ในระบบขนถ่ายหลาย 
ๆ ระบบ จะเกิดการกระเพ่ือมของวัสดุเป็นประจ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการไหลในช่วงแรกของวัสดุ การกระเพ่ือมนี้
อาจจะไม่สลับซับซ้อน แต่ค่อนข้างจะควบคุมได้ยาก เช่น ประตูเลื่อน (Slide Gate) ด้านล่างของถัง (Bin) 
ในทางตรงข้ามกลับซับซ้อนในการควบคุมการป้อนวัสดุมากกว่าประตูธรรมดา วัสดุจะไหล่จากด้านล่างของ
ถังเก็บวัสดุ (Bin or Stock Pile) อย่างสม่ าเสมอไม่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความไม่แน่นอนของการไหลอย่าง
ผันแปร ควรมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการเกิดการกระเพ่ือมของวัสดุ และความสมดุลยกับสก
รูขนถ่ายเพ่ือจะได้มีอัตราขนถ่ายที่ยังคงรับปริมาตรสูงสุดของการกระเพ่ือมได้ 

ความเร็วขนถ่ายอาจค านวณได้จากสมการที่ 4.2 

contain

request

Q

Q
N                 (4.1) 

 
เมื่อ N  คือ ความเร็วรอบของสกรู แต่ต้องไม่มากกว่าความเร็วรอบสูงสุดที่แนะน า 

    (รอบต่อนาที) 
requestQ  คือ อัตราการขนถ่ายที่ต้องการ (ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง) 
containQ  คือ อัตราการขนถ่ายต่อ 1 รอบการหมุน (ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมงท่ีการหมุน 

        1 รอบต่อนาที) 
 
ส าหรับความยาวของสกรู สามารถค านวณได้จากสมการที่ 4.3 

12

LN p t
L


                (4.2) 

 
เมื่อ L  คือ ความยาวของสกรู (ฟุต) 

N  คือ ความเร็วรอบของสกรู (รอบต่อนาที) 
pL  คือ ความยาวระยะพิต 1 พิต (นิ้ว) 

t  คือ เวลาในการหมุน (นาที) 
 
อัตราขนถ่ายของสกรูขนถ่ายมุมชันขึ้น สกรูขนถ่ายมักจะดีเลิศเมื่อใช้ล าเลียงวัสดุปริมาณมวลขึ้น

ทางชัน เพ่ือแก้ไขปัญหาในการขนถ่ายด้วยอุปกรณ์น้อยชิ้นที่สุด ในพ้ืนที่น้อยที่สุด  ท าได้ทางเดียวคือ ขน
ถ่ายวัสดุในแนวราบ จากนั้นจึงตั้งขึ้นหรือในท านองเดียวกันกรณีที่ต้องใช้อุปกรณ์ขนถ่าย 2 ชุด เพ่ือท างาน
นี้ อย่างไรก็ตามนอกจากจุดเด่นที่ปรากฏแล้วยังมีปัญหามากมายที่ต้องจ าแนกออกในการออกแบบสกรูขน
ถ่ายมุมชันขึ้น เมื่อมุมชันของสกรูขนถ่ายเพ่ิมข้ึนประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมาก มีผลดังนี้ 

1. อัตราขนถ่ายหรืออัตราขนถ่ายสูงสุด ของสกรูขนถ่ายท่ีก าหนดให้ จะลดลงเมื่อมุมชันเพิ่มขึ้น 
2. ก าลังม้าต่อหน่วยอัตราขนถ่ายเพ่ิมข้ึน 
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ก าลังม้าที่ต้องการเป็นก าลังม้ารวมของก าลังม้าความเสียดทาน HPf ก าลังม้าในการขนส่งวัสดุที่
อัตราก าลัง HPm และก าลังม้ายกวัสดุ HPl คูณด้วยแฟคเตอร์เกินพิกัด Fo และหารด้วยประสิทธิภาพการขับ 
e ได้สมการดังนี ้

1,000,000
bd

f

FLNF
HP                 (4.3) 

1,000,000

5.0 CWH
HPl                 (4.4) 

1,000,000

mpf

m

FFCLWF
HP  *               (4.5) 

ก าลังม้ารวม (Total HP) =
e

)( olmf FHPHPHP  *             (4.6) 

 
ค าชี้แจง 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน พร้อมตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ให้นักศึกษาต้องการส่งน้ า
จากหม้อต้มน้ าไปยังระบบซักล้างผ้าดังแสดงในรูปที่ 4.2 จงออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุแบบเกลียวล าเลียง 
ขนาดความยาวของสกรูขนถ่ายและก าลังม้าที่ต้องการ ส าหรับการขนถ่ายวัสดุด้วยสกรูขนถ่ายที่มีระยะพิต
มาตรฐาน ขนาด12 นิ้ว ขนถ่ายวัสดุ 60 ,000 ปอนด์ต่อชั่วโมง น้ าหนัก  60 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต 
พ้ืนที่หน้าตัดวัสดุในราง 45% ประเภท I นอกจากนี้ต้องการที่จะผสมวัสดุในขณะขนถ่ายด้วยใบสกรูแบบตัด
และพับ มีใบพายมุมพลิกกลับ 45 องศา 1 ใบต่อ 2 พิต เพ่ือการผสมวัสดุส าหรับเวลาในการผสมอย่างน้อย 
20 วินาที และประสิทธิภาพการขับ e = 85% แฟคเตอร์แบริ่งแขวน Fb = 1.0 แฟคเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง
สกรู Fd = 55 แฟคเตอร์ชนิดใบสกรู Ff  = 1.15 แฟคเตอร์วัสดุ Fm = 1.0 แฟคเตอร์เกินพิกัด (Overload 
Factor) Fo = 2.5 แฟคเตอร์ใบพาย (Paddle Factor) Fp = 1.29 ระยะยกขึ้น H = 10 ฟุต และความ
หนาแน่นเริ่มแรกของวัสดุขณะขนถ่าย W = 80 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต 
 

 
รูปที่ 4.2 ระบบขนถ่ายวัสดุแบบเกลียวล าเลียง 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
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1. อัตราขนถ่ายที่ต้องการ 
อัตราขนถ่ายที่ต้องการ  = ..................................................  
 

= .................................................. ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง 
 

เนื่องจากความด้อยประสิทธิภาพในการขนถ่ายของสกรูขนถ่ายที่มีใบสกรูเป็น................................. 
 

............................................................................................................... และมีใบพายร่วมด้วย 
 
อัตราขนถ่ายเทียบเท่าจะค านวณได้จาก แฟคเตอร์อัตราขนถ่ายที่เหมาะสม 

 
อัตราขนถ่ายเทียบเท่า  = .............................. x ........................... x ............................ 
 

= ................................................. ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง 
 
พ้ืนที่หน้าตัดวัสดุในราง ....................................%  ประเภท................................ 
 
สกรูขนาด............................................. นิ้ว  
ในตารางอัตราขนถ่าย จะได้ว่าที่ความเร็วรอบสูงสุด (Maximum RPM) จะมีอัตราขนถ่ายมากกว่า

อัตราขนถ่ายเทียบเท่าเล็กน้อย  
 
และจะมีอัตราขนถ่าย ............................................ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมงท่ีการหมุน 1 รอบต่อนาท ี
 
ดังนั้น ความเร็วของการขนถ่ายวัสดุ คือ 

contain

request

Q

Q
N  

 
N = ..................................... 
 
   = ............................................ RPM 
 

ความยาวของสกรู ที่จะท าให้เวลาการผสมวัสดุเท่ากับ 40 วินาที หรือ 2/3 นาท ีค านวณได้ดังนี้ 
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   = ...............................................................  
 
   = ............................................................... ฟุต  
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2. ก าลังม้าท่ีต้องการ  
อัตราขนถ่าย C = ………………………………………………. ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง 
ประสิทธิภาพการขับ e = ……………………………………..% 
แฟคเตอร์แบริ่งแขวน Fb = ………………………………………. 
แฟคเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู Fd  = …………………………………………. 
แฟคเตอร์ชนิดใบสกรู Ff  = …………………………………………… 
แฟคเตอร์วัสดุ Fm = ……………………………………………………. 
แฟคเตอร์เกินพิกัด (Overload Factor) Fo = …………………………………………….. 
แฟคเตอร์ใบพาย (Paddle Factor) Fp = ………………………………………………… 
ความยาวรวมของสกรูขนถ่าย L = …………………………………………………………. ฟุต 
ระยะยกข้ึน H = ………………………………………………………….. ฟุต 
ความเร็วเดินเครื่อง N = ………………………………………… rpm 
ความหนาแน่นเริ่มแรกของวัสดุขณะขนถ่าย W = ……………………………………ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต 

 

จากก าลังม้ารวม (Total HP) =
e

*)( olmf FHPHPHP    

และ 

1,000,000
bd

f

FLNF
HP     

 
      = ...................................................................................................... 
 
      = ………………………………………….. HP 

 
 

1,000,000

5.0 CWH
HPl   

 
      = ...................................................................................................... 
 
      = ………………………………………….. HP 

 

1,000,000

mpf

m

FFCLWF
HP   

 
      = ...................................................................................................... 
 
      = ………………………………………….. HP 
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จะได้ว่า ก าลังม้ารวม (Total HP) 
 

Total HP = …………………………………………………………………………………………… 
 

  = …………………………………………………………….. 
 
  = ……………………………………. HP 

 
 
 จากต้นก าลังขนาด ........................................ HP 
 
สรุป 

............................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

........................................................................................................................................ ................................ 

.................................................................................................. ...................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ............................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................. .......................................................................  

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................................ ............................ 

...................................................................................................... .................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

................................................................................................................................................. ....................... 

........................................................................................................... ............................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

...................................................................................................................................................... .................. 

................................................................................................................ ........................................................ 
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ใบงานที่ 5  
 

เรื่อง การออกแบบก าลังม้าที่ต้องการของสกรูป้อนวัสดุ             วิชา การขนถ่ายวัสดุ 

ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้  
 1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเกลียวล าเลียงหรือสกรูขนถ่าย 

2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องสกรูป้อนวัสดุ 
 3. สามารถการออกแบบก าลังม้าท่ีต้องการของสกรูป้อนวัสดุได้ 
 
ทฤษฎี 

เมื่อสกรูติดตั้งอยู่ใต้ทางออกของถังเก็บวัสดุเป็นเครื่องป้อนหรือตัวส่งออกของถัง  การหาอัตราขน
ถ่ายของสกรูขนถ่ายจะยุ่งยากมากการป้อนแบบท่วมนี้วัสดุจะเต็มพ้ืนที่หน้าตัดของใบสกรู อัตราการขนถ่าย
ในเชิงปริมาตรมีระบุไว้ในแคตตาล้อคของผู้ผลิตสกรูขนถ่ายส าหรับสกรูแบบท่วม โดยสมมติว่าการขนถ่ายมี
วัสดุ 95% ของพ้ืนที่หน้าตัด และระยะ 1 พิต ส่งถ่ายต่อ 1 รอบหมุนอย่างไรก็ตามการคาดคะเนและ
ประสบการณ์ก็มีความจ าเป็นในการแปลข้อมูลอัตราขนถ่ายนี้ให้ถูกต้องเหมาะสมด้วย  เกี่ยวกับปริมาตร 
หรือขอบเขตปริมาตรของการที่สกรูหมุน สามารถที่จะหาได้โดยการตรวจสอบรูปทรงเรขาคณิตของสกรู  
ปริมาตรจริงของวัสดุแข็งเฉพาะอย่างจะเคลื่อนตัว หรือเคลื่อนย้ายในแต่ละรอบการหมุนของเครื่องป้อนสก
รูแบบจม(Submerged Screw Feeder) อย่างไรก็ด ีมันยังคงเป็นตัวปัญหาอยู่อีกปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อปริมาตรการขนถ่ายจริง วิศวกรส่วนมากจะประยุกต์ “แฟคเตอร์ประสิทธิภาพ” 
(Efficiency Factor) ในการค านวณเพ่ือที่จะให้เหตุผลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างอัตราการขนถ่ายจริง  
กับอัตราการขนถ่ายตามหลักวิชา โดยทั่วไปแฟคเตอร์เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์เกี่ยวกับวัสดุแข็ง
ประเภทที่คล้ายคลึงกัน รูปที่ 4.31 เป็นตัวอย่างเครื่องป้อนสกรู ซึ่งสามารถพิจารณาตามส่วนประกอบได้
ดังต่อไปนี้ 

1. ส่วนทางเข้าหรือส่วนป้อน (B) ในส่วนนี้เมื่อใบสกรูหมุนเลื่อนขึ้น จะเกิดโพรงขึ้น 
(Cavitation) ในส่วนนี้ภายใต้ขอบใบสกรูที่เลื่อนไปข้างหน้า และวัสดุแข็งจะไหลเข้าไปในโพรงนี้ และถูกน า
ข้ามผ่านเพลาไปที่ความเร็วสูง ๆ และ/หรือส่วนป้อนระยะสั้น ๆ อาจจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเติมวัสดุเข้า
โพรงนี้ให้เต็มได้ และอัตราการขนถ่ายอาจจะน้อยกว่าที่คาดคะเนไว้ ควรออกแบบเครื่องป้อนเป็นแบบเรียว 
(Tapered) หรือแบบใบสกรูที่ระยะพิตเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการถอยกลับขวางช่องความยาวของทางเข้า 

2. ส่วนฝาครอบ (Shrouded) หรือส่วนอัด (Choke) (C) ส่วนนี้มีความยาวอย่างน้อย 2 
ระยะพิต มีไว้ส าหรับควบคุมการไหลโดยจ ากัดพ้ืนที่การไหลของวัสดุแข็งของใบสกรู  ลดการท่วมรางของ
วัสดุแข็ง หรือข้ามส่วนบนสูดของสกรู และท าให้การไหลสม่ าเสมอมากขึ้น เมื่อมีวัสดุก้อนขนาดใหญ่จ านวน
มาก พอที่จะท าให้เกิดการอัดแน่นอาจต้องเปลี่ยนไปใช้แผ่นปิด (Shroud Plate) หรือแผ่นตัด (Cut-off 
Plate) แทน 
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3. ส่วนการขนถ่ายระยะสั้น (Short Conveying Section) ในส่วนนี้ ถ้าจ าเป็นต้องขนถ่าย
มากกว่า 2-3 ระยพิตผ่านส่วนฝาครอบ (Shrouded Section) ดังนั้นควรที่จะเพ่ิมระยะพิต และ/หรือใช้
รางรูปตัวยูแทนเพ่ือหลีกเลี่ยงการอัดแน่นของวัสดุและการใช้ก าลังม้าเพ่ิมขึ้นโดยไม่จ าเป็น  จะเห็นได้ชัดว่า 
ถ้ามีแบริ่งภายในแล้ว ระยะพิตและ/หรือเส้นผ่าศูนย์กลางต้องเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดพ้ืนที่หน้าตัดวัสดุขนถ่ายในราง
ลง อันจ าเป็นต่อการป้องกันการอัดแน่น (Jamming) 

มีการทดลองเพ่ือวิเคราะห์กฏเกณฑ์การไหลของวัสดุในสกรูป้อนวัสดุแบบท่วมนี้ ยังไม่มีทฤษฎีที่น่า
พอใจใช้โดยตรงส าหรับวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ซึ่งยังคงมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ แต่งานวิเคราะห์นี้และงานใน
การไหลของวัสดุได้เริ่มท าให้เข้าใจปัญหาและต้นเหตุที่เกิดปัญหาขึ้นบ้างแล้ว 

การออกแบบถังรูปกรวย (Hopper Design) การไหลของวัสดุในถังเก็บรูปกรวย (Storage 
Hopper) และปฏิกิริยาที่มีต่อสกรูป้อนวัสดุนั้นจ าเป็นมาก ก่อนที่วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุจะสามารถพัฒนา
ข้อมูลเชิงปริมาณมารับช่วงของ “แฟคเตอร์ประสิทธิภาพ” ในการค านวณเครื่องป้อนได้มีการศึกษา 
คุณสมบัติและรูปแบบการไหลของวัสดุในถังเก็บ (Storage Bins) และถังรูปกรวย (Hoppers) เพ่ิมขึ้น การ
ออกแบบถังรูปกรวย (Hopper) และเครื่องป้อนแบบสกรูนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยสมมติฐานได้
ว่า เมื่อควบคุมการไหลแบบ “Mass Flow” ในส่วนป้อนแบบท่วมของเครื่องป้อนสกรูที่ออกแบบได้
เหมาะสมแล้ว วัสดุแข็งจะมีการกระท าคล้ายความดันและมีข้อจ ากัดที่สอดคล้องกัน เมื่อวัสดุไหลเข้าไปใน
ช่องเปิด (Exposed Voides) และพ้ืนที่ที่เป็นโพรงในใบสกรู วัสดุที่ส่งออกมา(Output) จะสม่ าเสมอและ
คาดคะเนล่วงหน้าได้ แต่เมื่อความเร็วรอบของใบสกรูเพ่ิมขึ้น วัสดุจะถูกส่งผ่านถังรูปกรวยทรงเรขาคณิต
มากเกินไป ท าให้เกิดความดันแตกต่างตัดผ่านกับช่องเปิดมาก และขึ้นไปในส่วนของรูปกรวยท าให้ความ
หนาแน่นปริมาณมวลเกิดการเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดช่องว่างขึ้น ถ้าช่องว่างนี้เกิดขึ้นใกล้จุดส่งออก
(Discharge) จะเกิดปฏิกิริยาไหลทะลัก (Turbulent) ของใบสกรูท าให้เกิดการผสมของอากาศกับวัสดุ
ดังนั้นความหนาแน่นปริมาณมวลจึงเปลี่ยนไป  ผลลัพธ์สุทธิก็คือ จ านวนข้อมูลจริงในครั้งหนึ่ง ๆ จะ
เปลี่ยนแปลงกว้างมากและที่หนักที่สุดก็คือ “การล้นท่วม” (Flooding) เมื่อไม่เกิด “Mass Flow” 
ช่วงกว้างของความดันจะเปลี่ยนแปลงมากจะเกิดการไหลแบบ Funnel Flow และเกิดการหยุดไหลแบบ 
Ratholing ขึ้นเหนือสกรู สภาวะเหล่านี้ท าให้วัสดุความดันรวม (Consolidation Pressure) เปลี่ยนแปลง
ได้มาก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นปริมาณมวลอย่างรุนแรง  และจะยิ่งแย่ขึ้นไปอีกหาก
ความเร็วสกรูสูงเมื่อเกิดการหยุดไหลแบบ Ratholing ขึ้น การยุบตัวลงทันทีทันใดและการท่วมล้นตลอดจะ
มีอันตรายตลอดเวลาด้วยเหตุที่เครื่องป้อนสกรูโดยทั่วไปไม่ได้ออกแบบให้เป็นอุปกรณ์กันรั่วได้อย่างเด็ดขาด 

 

ก าลังที่ต้องการของเครื่องป้อนสกรู 
การค านวณก าลังม้าที่ต้องการใช้เดินเครื่องป้อนสกรูจะคล้ายคลึงกับ  การค านวณส าหรับสกรูขน

ถ่ายมาตรฐาน การค านวณมีก าลังม้าท่ีเกี่ยวข้อง 3 อย่าง คือ  
1. ก าลังม้าความเสียดทานของเครื่องป้อนขณะเดินตัวเปล่า  
2. ก าลังม้าความเสียดทานของวัสดุ  
3. การเฉือนวัสดุในช่องทางออกของถัง Hopper 
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ก าลังม้าส าหรับเครื่องป้อนสกรูเดี่ยว เป็นดังนี้ 
 

e

FHPHPHP
HP sba 0)( 

             ( 5.1) 
  
เมื่อก าลังความเสียดทานเครื่องป้อนขณะเดินตัวเปล่า เป็นดังนี้ 
 

000,000,1
bd

a

FLNF
HP                (5.2) 

 
ก าลังความเสียดทานของวัสดุ เป็นดังนี้ 
 

000,000,1
m

b

CWLNF
HP                (5.3) 

 
ก าลังส าหรับการเฉือนวัสดุในช่องทางออกของถัง Hopper เป็นดังนี้ 
 

000,000,1

2 m
m

CWBF
HP                (5.4) 

 
เมื่อ C  = อัตราขนถ่าย (ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง) 

W = ความหนาแน่นที่ปรากฎขึ้นของวัสดุขณะขนถ่าย (ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต) 
B  = ความยาวช่องทางเข้าของเครื่องป้อน (ฟุต) 
L   = ความยาวของเครื่องป้อน (ฟุต)  
N  = ความเร็วรอบการหมุนของสกรู (รอบต่อนาที, rpm) 
Fb = แฟคเตอร์แบริ่ง  
Fd = แฟคเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรูขนถ่าย  
Fm = แฟคเตอร์วัสดุ 
Fo = แฟคเตอร์เกินพิกัด  
e   = ประสิทธิภาพของตัวขับตามที่เลือก 

 
ในบางกรณี เมื่อเครื่องป้อนสกรูติดตั้งอยู่ที่ส่วนล่างของถัง Bins หรือถัง Hoppers สกรูจะท างาน

ตามหน้าที่ของมันภายใต้ภาระอันหนักหน่วงของวัสดุเหนือช่องเปิดของถัง Bin หรือทางเข้าเครื่องป้อน ใน
บางสภาวะและวัสดุบางประเภท แรงบิดขณะเริ่มเดินเครื่องจะหนักมากมีผลให้ต้องใช้ชุดขับขนาดใหญ่ และ
ส่วนประกอบของเครื่องป้อนก็ต้องมีขนาดใหญ่กว่าด้วย 

 
ความเร็วรอบของเครื่องป้อน 
อัตราขนถ่ายที่ความเร็วรอบสูงสุด จะพบว่าอัตราขนถ่ายซึ่งเท่าหรือมากกว่าอัตราขนถ่ายเครื่อง

ป้อนที่ต้องการ จากนั้นหาเส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องป้อนและอัตราขนถ่ายที่ความเร็วรอบ 1 rpm เมื่อหา
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อัตราขนถ่ายเครื่องป้อนท่ีต้องการ (C) ด้วยอัตราขนถ่ายที่ความเร็วรอบ 1 rpm (Cf) จะได้ความเร็วรอบเป็น 
rpm ที่ต้องการ 
 

fC

C
N                 (5.5) 

 
เมื่อ  N = ความเร็วรอบของเครื่องป้อน เป็น rpm 

C = อัตราขนถ่ายของเครื่องป้อนที่ต้องการ (ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง) 
Cf = อัตราขนถ่ายที่ความเร็วรอบ 1 rpm (ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง) 

 

 
รูปที่ 5.1 โครงร่างของเครื่องป้อนสกรู 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

 
ค าชี้แจง 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน พร้อมตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ให้นักศึกษาออกแบบ
ระบบสกรูป้อนวัสดุ โดยที่มีอัตราขนถ่าย C = 500 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพการขับ e = 90% 
แบริ่งเลือกใช้แบบ Hard surfaced เส้นผ่าศูนย์กลางสกรูขนาด 12 นิ้ว ชนิดใบสกรูเป็นแบบ Ribbon 
Flight 45% วัสดุที่ขนถ่ายเป็นข้าวเปลือกมีค่า Fm = 3.5 ซึ่งเป็นวัสดุประเภทที่ 2 แฟคเตอร์ Fo = 2.5 
จ านวนใบพายต่อพิต มีจ านวน 2 ใบพายต่อพิต ความยาวรวมของสกรูขนถ่ายยาว 40 ฟุต ระยะยกขึ้น 4 
ฟุต ความเร็วรอบของ สกรูขนถ่าย เท่ากับ 30 รอบต่อนาที และความหนาแน่นของข้าวเปลือกขณะขนถ่าย 
เท่ากับ 20 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต ความยาวช่องทางเข้าของเครื่องป้อน เท่ากับ 3 ฟุต 
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รูปที่ 5.2 ระบบสกรูป้อนวัสดุ 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

1. ก าลังม้าที่ต้องการ  
อัตราขนถ่าย C = ………………………………………………. ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง 
ประสิทธิภาพการขับ e = ……………………………………..% 
แฟคเตอร์แบริ่งแขวน Fb = ………………………………………. 
แฟคเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู Fd  = …………………………………………. 
แฟคเตอร์ชนิดใบสกรู Ff  = …………………………………………… 
แฟคเตอร์วัสดุ Fm = ……………………………………………………. 
แฟคเตอร์เกินพิกัด (Overload Factor) Fo = …………………………………………….. 
แฟคเตอร์ใบพาย (Paddle Factor) Fp = ………………………………………………… 
ความยาวรวมของสกรูขนถ่าย L = …………………………………………………………. ฟุต 
ระยะยกข้ึน H = ………………………………………………………….. ฟุต 
ความเร็วเดินเครื่อง N = ………………………………………… rpm 
ความหนาแน่นเริ่มแรกของวัสดุขณะขนถ่าย W = ……………………………………ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต 

 
จากก าลังม้ารวม (Total HP)  

e

FHPHPHP
HP sba 0)( 

   
และ 

1,000,000
bd

f

FLNF
HP     

 
      = ...................................................................................................... 
 
      = ………………………………………….. HP 
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000,000,1
m

b

CWLNF
HP   

 
      = ...................................................................................................... 
 
      = ………………………………………….. HP 

 

000,000,1

2 m
m

CWBF
HP   

 
      = ...................................................................................................... 
 
      = ………………………………………….. HP 

 
จะได้ว่า ก าลังม้ารวม (Total HP) 
 

Total HP = …………………………………………………………………………………………… 
 

  = …………………………………………………………….. 
 
  = ……………………………………. HP 

 
 
 จากต้นก าลังขนาด ........................................ HP 
 
สรุป 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................................. ...................... 

............................................................................................................ ............................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ............................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................................................................... ................................. 



529 

การขนถ่ายวัสด ุ                               ใบงาน 
   

   
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

ใบงานที่ 6 
 

เรื่อง การออกแบบค่าความเร็วกระพ้อล าเลียง อัตราขนถ่าย        วิชา การขนถ่ายวัสดุ 

      และก าลังม้าส าหรับกะพ้อล าเลียง 

ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้  

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกระพ้อล าเลียง 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงส่วนประกอบของกระพ้อล าเลียง 
3. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการค านวณหาค่าความเร็วกระพ้อล าเลียง อัตราขนถ่าย

และก าลังม้าส าหรับกะพ้อล าเลียง 
 4. สามารถออกแบบค่าความเร็วกระพ้อล าเลียง อัตราขนถ่ายและก าลังม้าส าหรับกะพ้อล าเลียงได้ 
 
ทฤษฎี 

กระพ้อล าเลียง คือ อุปกรณ์ล าเลียงส าหรับน าพาวัสดุปริมาณมวลในแนวดิ่งหรือเส้นทางลาดชัน 
ประกอบไปด้วยสายพานหรือโซ่ที่มีการต่อชนปลายทั้ง 2 เข้าด้วยกันโดยมีชุดกระพ้อประกอบอยู่ ซ่ึงกลไกที่
จ าเป็นจะอยู่ที่บริเวณปลายด้านบนสุด ฝาครอบ และโครงหรือเรือนรองรับสายพานที่จะท างานในทิศทาง
เดียว ดังนั้นจากค านิยามข้างต้นจึงไม่รวม Skip Hoist และ Freight Elevators เข้าไว้ด้วย อุปกรณ์ล าเลียง
ขึ้นทางชันจะมีใช้งานอยู่อย่างจ ากัด ตามปกติแล้วการขนถ่ายแนวนอน  ยกขึ้นแล้วจึงถ่ายเทค่อนข้างจะ
ประหยัดมากกว่ากระพ้อล าเลียงขึ้นทางลาดชัน 
 

 
รูปที่ 6.1 โครงร่างของกระพ้อล าเลียง 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

ความเร็วของกระพ้อล าเลียง 
ความเร็วในทิศทางของเส้นสัมผัสวงกลม (Tangential Velocity) สามารถหาได้จากสมการที่ 5.2 

จะได้ว่า 
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R

44.3
N            (5.1) 

 
อัตราขนถ่ายของกระพ้อล าเลียง 
อัตราขนถ่ายของกระพ้อล าเลียงมีปัจจัยดังนี้  

1. ความจุของกระพ้อ (สมมติเป็น 75% ของปริมาตรวัด, Struck Volume) 
2. ระยะห่างตัวกระพ้อ (ระยะพิต) 
3. ความเร็วสายพาน 
4. น้ าหนักของวัสดุขนถ่าย 

อัตราขนถ่ายสูงสุดสามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้ 
 

DS

SW
C




36.0            (6.2) 

เมื่อ C  = อัตราขนถ่ายสูงสุดของกระพ้อล าเลียง (ตันต่อชั่วโมง) 
W = น้ าหนักของวัสดุในตัวกระพ้อ (lbs.) 
S  = ความเร็วของสายพาน (ฟุต/นาที) 
SD = ระยะห่างตัวกระพ้อ (ระยะพิต, นิ้ว) 

 
ความเร็วส าหรับกระพ้อล าเลียงแบบเหวี่ยงจะขึ้นอยู่กับประเภทของตัวกระพ้อ ระยะห่างตัวกระ

พ้อ และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อสายพานด้านหัวและด้านท้าย จ าเป็นต้องเลือกความเร็วให้ถูกต้อง
เพ่ือความแน่ใจว่าการป้อนและการปล่อยวัสดุออกมีประสิทธิภาพเพียงพอและความเร็วที่แนะน าให้ใช้
บางส่วนจะระบุรายละเอียดไว้ในตารางที่ 5.2 

 
ก าลังม้าท่ีต้องการของกระพ้อล าเลียง 
ก าลังม้าท่ีต้องการ (HP) ในการขับกระพ้อล าเลียงสามารถค านวณได้จากสมการต่อไปนี้ 

 

eS

ndkHSW
HP

D 



750,2

)(           (6.3) 

 
เมื่อ  W = น้ าหนักของวัสดุในกระพ้อ 1 ตัว (ปอนด์) 

S = ความเร็ว (ฟุตต่อนาที) 
n = จ านวนแถวของกระพ้อ 
H = ระยะทางในแนวดิ่งระหว่างเส้นศูนย์กลางเพลา (ฟุต) 
d = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อสายพานด้านล่าง (นิ้ว) 
SD = ระยะห่างระหว่างตัวกระพ้อ (ระยะพิต, นิ้ว) 
k  = ค่าคงที่กระพ้อขนถ่าย 

       = 1.00 ส าหรับกระพ้อแบบแรงเหวี่ยง, การขนถ่ายธรรมดา ๆ , วัสดุก้อน 
          = 0.67 ส าหรับกระพ้อแบบแรงเหวี่ยง, การขนถ่ายละเอียด, วัสดุไหลตัวอิสระ 

    = 0.50 ส าหรับกระพ้อแบบปล่อยวัสดุต่อเนื่อง 
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e  = ประสิทธิภาพการขับ 
 

ก าลังม้าท่ีต้องการโดยประมาณสามารถค านวณได้จากสมการต่อไปนี้ 
1. กรณอัีตราขนถ่ายยึดหลักวัสดุเต็มตัวกระพ้อ 100 % 
 

000,1

3.1
 ddC

HP            (6.4) 

 
 

2. กรณอัีตราขนถ่ายยึดหลักวัสดุเต็มตัวกระพ้อ 75 % 
 

500
ddC

HP


             (6.5) 
 

เมื่อ  C  = อัตราขนถ่ายสูงสุดของกระพ้อล าเลียง (ตันต่อชั่วโมง) 
dd = ระยะห่างจุดศูนย์กลางของล้อสายพาน (นิ้ว) 

 
ค าชี้แจง 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน พร้อมตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ให้นักศึกษาออกแบบ
ระบบกระพ้อล าเลียง ด้วยการล าเลียงข้าวเปลือกด้วยกระพ้อล าเลียงขึ้นไปยังเครื่องกะเทาะเปลือกใน
กระบวนการสีข้าวของโรงสีแห่งหนึ่ง มีน้ าหนัก 20 ปอนด์ต่อกระพ้อ กระพ้อล าเลียงเป็นกระพ้อแบบปล่อย
วัสดุต่อเนื่องมีจ านวนกระพ้อตลอดทั้งชุดติดตั้งจ านวน 200 ตัว มีความยาวกระพ้อสายพานรวม 12 เมตร 
ความเร็วกระพ้อในการขนถ่ายเท่ากับ 20 ฟุตต่อนาที จ านวนแถวของกระพ้อเท่ากับ 1 แถว ระยะทางใน
แนวดิ่งระหว่างเส้นศูนย์กลางเพลาเท่ากับ 20 ฟุต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อสายพานด้านล่างเท่ากับ 
20 นิ้ว ระยะห่างตัวกระพ้อเท่ากับ 2 นิ้ว และประสิทธิภาพต้นก าลังเท่ากับ 85% 
 

 
รูปที่ 6.2 ระบบกระพ้อล าเลียงข้าวเปลือก 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
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1. ข้าวเปลือก มีน้ าหนัก W = ……………………………………………………………..10 ปอนด์ต่อกระพ้อ  
    จ านวนกระพ้อตลอดทั้งชุดติดตั้งจ านวน …………………………………………… ตัว  
2. มีความยาวกระพ้อสายพานรวม ……………………………………………..เมตร  
3. ความเร็วกระพ้อในการขนถ่ายเท่ากับ S = …………………………………………….. ฟุตต่อนาที  
4. จ านวนแถวของกระพ้อเท่ากับ n = …………………………………….. แถว 
5. ระยะทางในแนวดิ่งระหว่างเส้นศูนย์กลางเพลาเท่ากับ H = ……………………………………. ฟุต 
6. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อสายพานด้านล่างเท่ากับ d = ……………………………………. นิ้ว 
7. ระยะห่างตัวกระพ้อเท่ากับ SD = …………………………………………………………….. นิ้ว 
8. กระพ้อล าเลียงเป็นกระพ้อแบบ………………………………………………………… k  = ……………………  
9. ประสิทธิภาพการขับ e  = ……………………………% = ………………………………… 

 
1. ความเร็วเพลากระพ้อสายพานแบบแรงเหวี่ยง  

จาก ความเร็วเพลากระพ้อสายพานแบบแรงเหวี่ยง  

R

44.3
N  

       
N = ………………………………………………………………………… 
 
   = ………………………………… rpm 

 
2. อัตราการขนถ่าย 
  จากสมการอัตราขนถ่ายสูงสุด  

DS

SW
C




36.0   

 
จะได้ว่า   C = ……………………………………………………………………………………….. 

 
   = ………………………………………………………………………………. 
 
   = ……………………………………….. ตันต่อชั่วโมง 

 
3. ก าลังม้าท่ีต้องการ 

จากสมการก าลังม้าต้นก าลัง  
 

eS

ndkHSW
HP

D 
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จะได้ว่า ก าลังม้ารวม (Total HP) 
 

 HP = …………………………………………………………………………………………… 
 

         = …………………………………………………………….. 
 

      = ……………………………………. HP 
 
 
 จากต้นก าลังขนาด ........................................ HP 
 
สรุป 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 
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............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 
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............................................................................................ ............................................................................ 
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ใบงานที่ 7 
 

เรื่อง การออกแบบหาค่าอัตราการขนถ่ายของสายพานล าเลียง        วิชา การขนถ่ายวัสดุ 

      แรงดึงและก าลังม้าของสายพานล าเลียง 

ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้  
 1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสายพานล าเลียงและหลักการท างานของสายพาน
ล าเลียง 

2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายของสายพานล าเลียง 
แรงดึงและก าลังม้าของสายพานล าเลียง 
 3. สามารถออกแบบหาค่าอัตราการขนถ่ายของสายพานล าเลียง แรงดึงและก าลังม้าของสายพาน
ล าเลียงได้ 
 
ทฤษฎี 

สายพานล าเลียง (Belt Conveyor) คือ อุปกรณ์ล าเลียงที่ใช้สายพาน (Belt) เป็นตัวน าพาวัสดุ 
ระบบสายพานล าเลียงท าหน้าที่เคลื่อนย้ายวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  หลังจากวัสดุหรือชิ้นงานผ่าน
กระบวนการตามขั้นตอนมา เมื่อมาถึงการขนย้ายหรือล าเลียงก็จะใช้ระบบสายพานล าเลียง (Belt 
Conveyor System) ในการเคลื่อนย้ายวัสดุหรือชิ้นงาน ดังนั้นระบบสายพานล าเลียงจึงเหมาะส าหรับ 
โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ใช้ระบบสายพานล าเลียงในกระบวนการผลิต 

สายพานล าเลียง เป็นการขนถ่ายวัสดุที่เคลื่อนที่ต่อเนื่องตลอดเวลาใช้งาน โดยปลายทั้งสองข้าง
ของสายพานจะต่อชนเข้าด้วยกัน ใช้ส าหรับขนถ่ายวัสดุทั้งในแนวราบและแนวลาดเอียง ดังแสดงได้ดังรูปที่ 
7.1 สายพานล าเลียงมีส่วนประกอบหลัก 5 ส่วน ดังนี้ 

1. สายพาน (Belt) เป็นส่วนรองรับวัสดุขนถ่ายและท าให้วัสดุขนถ่ายที่อยู่บนสายพานนั้นเคลื่อนที่
ตามสายพานไปด้วย 

2. ลูกกลิ้ง (Idlers) เป็นตัวรองรับสายพานอีกทีหนึ่ง ลูกกลิ้งนี้จะมี 2 ชนิด คือ 
2.1 ลูกกลิ้งด้านล าเลียงวัสดุ (Carrying Idlers) 
2.2 ลูกกลิ้งด้านสายพานกลับ (Return Idlers) 

3. ล้อสายพาน (Pulleys) เป็นตัวรองรับ และขับสายพาน และควบคุมแรงดึงในสายพาน 
4. ชุดขับ (Drive) เป็นตัวส่งก าลังขับให้กับล้อสายพาน เพ่ือขับสายพานและวัสดุขนถ่ายให้เคลื่อนท่ี 
5. โครงสร้าง (Structure) เป็นส่วนรองรับและรักษาแนวของลูกกลิ้ง (Idlers) และล้อสายพาน 

(Pulleys), และรองรับเครื่องขับสายพาน 
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รูปที่ 8.1 การจัดวางแนวสายพานล าเลียง 

(ที่มา : https://engineerm637.blogspot.com, 2559) 
 

สายพานล าเลียงจะใช้ในการขนถ่ายวัสดุประเภทผง (Pulverized), เมล็ด (Granular) และวัสดุ
ก้อน (Lumps) ในปริมาณมวลวัสดุเฉลี่ยมากและเส้นทางในการขนถ่ายอยู่ในแนวระนาบหรือลาดเอียง (ข้ึน
, ลง) แต่มีข้อจ ากัด คือ อุณหภูมิต้องไม่สูงนักจนท าให้สายพานไหม้ ความลาดเอียงต้องไม่ชันเกินไปจนท า
ให้วัสดุเลื่อนไหลลง และระยะทางของจุดศูนย์กลาง (Center's Distance) จะต้องอยู่ภายในช่วงยืดตัวของ
สายพานที่ใช้ การดัดแปลงสายพานล าเลียงเพ่ือใช้ส าหรับวัตถุประสงค์พิเศษและใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน  
จะท าให้สายพานล าเลียงมีประโยชน์กว้างขวางขึ้น การใช้งานสายพานล าเลียงส่วนใหญ่เป็นการใช้งานใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเหมือง 

การค านวณแรงดึงสายพาน โดยก าหนดเป็นฟังก์ชั่นของน้ าหนักบรรทุก ความเร็ว และความยาว 
บางสมการได้ใช้เป็นมาตรฐานแล้วได้แก่ DIN#22101 ของเยอรมัน และ CEMA ของอเมริกาซึ่งต่างก็มีข้อดี
ข้อเสียอยู่ในตัวและการเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับความต้องการของท้องถิ่นนั้นหรือการระบุมาตรฐาน อย่างไรก็
ตาม สมการทั้งหมดต้องรวมแฟคเตอร์ความเสียดทานส าหรับหมุนลูกกลิ้งและการแอ่นตัวของสายพานต่อ
น้ าหนักบรรทุกประกอบด้วยก าลัง 4 อย่างรวมกันคือ 

1. ก าลังที่ใช้ขับสายพานเปล่าให้เคลื่อนที่ โดยเอาชนะความเสียดทานขณะไม่มีภาระ 
2. ก าลังที่ใช้ขับสายพานขณะบรรทุกให้เคลื่อนท่ีโดยเอาชนะความเสียดทานขณะบรรทุก 
3. ก าลังขณะเพ่ิม หรือลดน้ าหนักบรรทุก 
4. ความเสียดทานจากอุปกรณ์สนับสนุน เช่น แผ่นกั้น (Skirts) คราด (Scrapers) Trippers เป็น

ต้น 
 

สมการก าลังของ CEMA มีดังนี ้
 

  
000,33

)015.0(
S

HWLWKWWKKKLHPBelt mmybbyxt          (7.1) 

 
เมื่อ Belt HP    = ก าลังม้าของสายพาน (ก าลังม้า CEMA) 
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               L     = ความยาว (ฟุต) 
       H    = ระยะยกของสายพาน (ฟุต) 
       Wb  = น้ าหนักของสายพาน (ปอนด์ต่อความยาวสายพาน 1 ฟุต) 
       Wm = น้ าหนักของวัสดุขนถ่าย (ปอนด์ต่อความยาวสายพาน 1 ฟุต) 
       S    = ความเร็วสายพาน (ฟุตต่อนาที) 
       Kt   = แฟคเตอร์อุณหภูมิ (ไม่มีหน่วย) 
        Kx  = แฟคเตอร์ความต้านทานการหมุนลูกกลิ้ง 
        Ky  = แฟคเตอร์ความต้านทานการเคลื่อนที่ของสายพานและวัสดุ (ไม่มีหน่วย) 

 
CEMA ได้จัดท าแผนภูมิและตารางค่าแฟคเตอร์ Kt, Kx และ Ky ไว้ในหนังสือ "Belt Conveyors 

for Bulk Materials" 
สมการก าลังม้าของสายพาน (Belt Horse Power) ตามมาตรฐาน DIN 22101 คือ  

 

270
)6.3(

270

HQ
QVG

CfL
HPBelt t

tm            (7.2) 

 
เมื่อ  Belt HP    = ก าลังม้าของสายพาน (ก าลังม้าเมตริก (PS)) 

    C        = แฟคเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับความยาวสายพาน 
    f         = ค่าความเสียดทานลูกกลิ้ง 
    L        = ความยาวสายพาน (เมตร) 
    Gm       = น้ าหนักสายพานท้ังหมด บวก น้ าหนักลูกกลิ้งทั้งหมด 
                (กิโลกรัมต่อสายพาน 1 เมตร) 
    V       = ความเร็วสายพาน (เมตรต่อวินาที) 
    Qt      = ปริมาณขนถ่าย (ตันต่อชั่วโมง) 
    H       = ระยะยกของสายพาน (เมตร) 
 

โดย 
L

LL
C 0
  สมการของ DIN จะคล้ายกับสมการของ Goodyear ดังนี้ 

 

270
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LLf
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tm 


   (หน่วยเมตริก)       (7.3-a) 
หรือ 

990
)03.0(

990

)( 0 HQ
QVG

LLf
HPBelt t

tm 


   (หน่วยอังกฤษ)      (7.3-b) 
 
เมื่อ L0 เป็นค่าแฟคเตอร์ความยาวเทียบเท่าหน่วยฟุต  ซึ่งได้รวมความเสียดทานคงที่ของล้อ

สายพานไว้ด้วยแล้ว 
เนื่องจากไม่สามารถน าตารางและกราฟ ส าหรับค่าแฟคเตอร์ความเสียดทานต่าง ๆ  ที่ใช้ในการแก้

สมการ ก าลังของ CEMA และ DIN น ามาบรรจุไว้ในที่นี้ได้ แต่จะพิจารณาการหาก าลังม้าสายพานและแรง
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ดึ ง ส า ยพาน  โ ดย ใ ช้ วิ ธี ข อ ง  Goodyear Handbook of Conveyor and Elevator Belting) ซึ่ ง ใ ช้
ตารางข้อมูล น้อยกว่ามาก ผู้ผลิตสายพานล าเลียงจ านวนมากจะใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้สมการแรงดึงและ
สมการก าลังขับเพ่ือลด ความยุ่งยากในการค านวณ ส าหรับวิศวกรสนามจ าเป็นต้องมีการค านวณหาแรงดึง
สายพานอย่างคร่าว ๆ ดังนั้น Goodyear จึงได้หาความสัมพันธ์ของแรงดึงตามความยาวของสายพานขึ้น 
โดยใช้สมการของ Goodyear ดังนี้ 

 

sAccessorie
ST

HP E 
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                   (7.4) 

 และ 
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เมื่อ TE     = แรงดึงใช้งานหรือแรงดึงสายพานที่ล้อสายพานขับ (ปอนด์) 

C      = แฟคเตอร์ความเสียดทาน  
L      = ความยาวสายพานล าเลียง (ฟุต)  

(คิดความยาวระหว่าง จุดศูนย์กลางของล้อสายพาน) 
L0     = ความยาวเทียบเท่า (ฟุต)  
Q     = แฟคเตอร์น้ าหนัก (ปอนด์ต่อระยะขนถ่าย 1 ฟุต) แสดงถึงน้ าหนักของส่วน 

ที่เคลื่อนที่ของสายพานล าเลียง  
T      = อัตราขนถ่าย (Short Tons ต่อชั่วโมง หรือ 2000 lb/hr) 
S      = ความเร็วสายพาน (ฟุตต่อนาที) 
H      = ระยะยกข้ึนของการล าเลียง (ฟุต) 

S

T

3

100 = น้ าหนักของวัสดุที่บรรทุกอยู่บนสายพาน (ปอนด์ต่อฟุต) 

 
ส าหรับหน่วยเมตริก  

T      มีหน่วยเป็น ตันต่อชั่วโมง 
Q     มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อเมตร 
H, L  มีหน่วยเป็น เมตร 
S      มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที 
TE     มีหน่วยเป็น กิโลกรัม 

ดังนั้นสมการของ Goodyear ส าหรับหน่วยเมตริก จึงกลายเป็นสมการดังนี้ 
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 และ 
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                   (7.7) 
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ค าชี้แจง 
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน พร้อมตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ให้นักศึกษาออกแบบการ

ขนถ่ายปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดบนสายพานล าเลียงเพ่ือส่งไปบรรจุลงกระสอบเพ่ือจ าหน่าย จงค านวณหาก าลังม้า
ของมอเตอร์ต้นก าลังของระบบขนถ่ายด้วยสายพานตามมาตรฐานของ Goodyear แบบอังกฤษ เพ่ือใช้ใน
การขนถ่ายปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ซึ่งเป็นการขนถ่ายที่มีโครงสร้างถาวรหรือจัดแนวโครงสร้างดีและการ
บ ารุงรักษาตามปกติ ชนิดสายพานเป็นแบบชั้น (Ply - type) ขนาดหน้ากว้าง 10 นิ้ว พ้ืนที่สายพานเท่ากับ 
30 ตารางฟุต ความเร็วสายพานเท่ากับ 12 ฟุตต่อนาที วัสดุมีความหนาแน่นเท่ากับ 3 ปอนต์ต่อตารางฟุต 
โดยอัตราเวลาในการขนถ่ายคือ 2 ชั่วโมงต่อลูกบาศก์ฟุต ความยาวสายพานคิดความยาวระหว่างจุด
ศูนย์กลางของล้อสายพานเท่ากับ 35 ฟุต ระยะยกขึ้นของการล าเลียงเท่ากับ 10 ฟุต ประสิทธิภาพการ
ท างานของมอเตอร์ต้นก าลัง 75% และระบบสายพานล าเลียงไม่มีอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ 
 

 
รูปที่ 8.2 ระบบสายพานล าเลียง 
(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 

 
การขนถ่ายที่มีโครงสร้างถาวรหรือจัดแนวโครงสร้างดีและการบ ารุงรักษาตามปกติ  ชนิดสายพาน

เป็นแบบชั้น (Ply - type)  
มีขนาดหน้ากว้าง ........................................................ นิ้ว  
จะได้ว่า 

C      = แฟคเตอร์ความเสียดทาน = ............................................................. 
L      = ความยาวสายพานล าเลียง = .............................................................. ฟุต 
L0     = ความยาวเทียบเท่า = ......................................................... ฟุต 
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1. การค านวณหาแรงม้าของสายพานตามมาตรฐาน 
T      = อัตราขนถ่าย (ปอนด์ต่อชั่วโมง)  
 

หาได้จาก 
000,2

60
)(




vA
CapacityTHP

  

 
เมื่อ    A = พ้ืนที่สายพาน = .................................................... ตารางฟุต 

v = ความเร็วสายพาน = ................................................ ฟุตต่อนาที 
  = ความหนาแน่นของวัสดุ = ......................................... ปอนต์ต่อตารางฟุต 
 
จะได้ว่า T = ………………………………………………………….. 
 

   = ………………………………………………………………… 
 
   = ………………………………………………..ปอนดต์่อชั่วโมง 

 
S      = ความเร็วสายพาน = …………………………………………… ฟุตต่อนาท ี
H      = ระยะยกข้ึนของการล าเลียง = ……………………………………………… ฟุต 
 

การค านวณหาแรงม้าของสายพานตามมาตรฐานของ Goodyear แบบอังกฤษ คือ 
 

sAccessorie
ST

HP E 



000,33

  

 และ 

  
S

TH

S

T
QLLCTE

3

100
)

3

100
)(( 0   

 
จากค่าอัตราการขนถ่ายเท่ากับ …………………………………………….. ปอนดต์่อชั่วโมง  
 
และตารางชนิดสายพานเป็นแบบชั้น (Ply - type) ขนาดหน้ากว้าง ……………………………… นิ้ว  
 
อัตราเวลาในการขนถ่ายคือ ……………………………………………………….. ชั่วโมงต่อลูกบาศก์ฟุต  
 
พบว่าอัตราการขนถ่ายวัสดุเท่ากับ ……………………….. x ………………………………. 
 

 = …………………………………ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต (lb/cu.ft)  
 

ซ่ึงต่ ากวา่ ………………………………………… ปอนดต์่อชั่วโมง  
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เป็นการขนถ่ายวัสดุน้ าหนักเบา ที่หน้ากว้างสายพาน …………………………………………….. นิ้ว  
จะได้ว่า  

Q         = แฟคเตอร์น้ าหนัก = …………………………………………. ปอนด์ต่อฟุต 
 
Bw        = น้ าหนักสายพาน = ……………………………………………. ปอนด์ต่อฟุต 
 

2. แรงดึงใช้งานหรือแรงดึงสายพานที่ล้อสายพานขับ 
จากแรงดึงใช้งานหรือแรงดึงสายพานที่ล้อสายพานขับ  
 

S

TH

S

T
QLLCTE

3

100
)

3

100
)(( 0   

จะได้ว่า   
TE  = ……………………………………………………………………………… 
 
     = …………………………………………………………………………… 
 
     = …………………………………………………………………………… 
 
 
     = …………………………………………………………………………… 
 
 TE = …………………………………………………………..ปอนด ์
 

จาก ก าลังม้าของสายพานตามมาตรฐานของ Goodyear  
 

 sAccessorie
ST

HP E 



000,33

  

และ 
Accessories = 0 
 

จะได้ว่า    
 

กรณีก าลังม้าสูงสุด HP = ………………………………… =………………………… = ………………… แรงม้า 
 
กรณีก าลังม้าต่ าสุด HP = ………………………………… =………………………… = ………………… แรงม้า 

 
ดังนั้น ก าลังม้าสูงสุดของการขนถ่ายวัสดุ คือ …………………………………….. แรงม้า 
และก าลังม้าต่ าสุด คือ …………………………………………… แรงม้า  
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การออกแบบระบบต้นก าลังจ าเป็นต้องเลือกก าลังม้าสูงสุดของระบบสายพานล าเลียง  
และประสิทธิภาพการท างานของมอเตอร์ต้นก าลัง …………………………………………………..%  
จะได้ว่า 

 

 ก าลังม้าของมอเตอร์ = 


HPBelt
  

 
    = …………………………………………………………………………. 
 
    = …………………………………………………… แรงม้า 

 
ดังนั้น จะต้องใช้มอเตอร์ต้นก าลังขนาด ………………………………………………………. แรงม้า  
 

สรุป 

.............................................................................................................. .......................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ............................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ............................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................. ....................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................................ ............................ 

...................................................................................................... .................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

................................................................................................................................................. ....................... 

........................................................................................................... ............................................................. 
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ใบงานที่ 8 
 

เรื่อง การออกแบบระบบสายพานล าเลียงแบบโมดูล่าร์         วิชา การขนถ่ายวัสดุ 

ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้  
 1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสายพานล าเลียงและหลักการท างานของสายพาน
ล าเลียง 

2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบสายพานล าเลียงแบบโมดูล่าร์ 
 3. สามารถออกแบบระบบสายพานล าเลียงแบบโมดูล่าร์ได้ 
 
ทฤษฎี 

สายพานล าเลียง (Belt Conveyor) คือ อุปกรณ์ล าเลียงที่ใช้สายพาน (Belt) เป็นตัวน าพาวัสดุ 
ระบบสายพานล าเลียงท าหน้าที่เคลื่อนย้ายวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  หลังจากวัสดุหรือชิ้นงานผ่าน
กระบวนการตามขั้นตอนมา เมื่อมาถึงการขนย้ายหรือล าเลียงก็จะใช้ระบบสายพานล าเลียง (Belt 
Conveyor System) ในการเคลื่อนย้ายวัสดุหรือชิ้นงาน ดังนั้นระบบสายพานล าเลียงจึงเหมาะส าหรับ 
โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ใช้ระบบสายพานล าเลียงในกระบวนการผลิต 

สายพานล าเลียง เป็นการขนถ่ายวัสดุที่เคลื่อนที่ต่อเนื่องตลอดเวลาใช้งาน โดยปลายทั้งสองข้าง
ของสายพานจะต่อชนเข้าด้วยกัน ใช้ส าหรับขนถ่ายวัสดุทั้งในแนวราบและแนวลาดเอียง ดังแสดงได้ดังรูปที่ 
7.1 สายพานล าเลียงมีส่วนประกอบหลัก 5 ส่วน ดังนี้ 

1. สายพาน (Belt) เป็นส่วนรองรับวัสดุขนถ่ายและท าให้วัสดุขนถ่ายที่อยู่บนสายพานนั้นเคลื่อนที่
ตามสายพานไปด้วย 

2. ลูกกลิ้ง (Idlers) เป็นตัวรองรับสายพานอีกทีหนึ่ง ลูกกลิ้งนี้จะมี 2 ชนิด คือ 
2.1 ลูกกลิ้งด้านล าเลียงวัสดุ (Carrying Idlers) 
2.2 ลูกกลิ้งด้านสายพานกลับ (Return Idlers) 

3. ล้อสายพาน (Pulleys) เป็นตัวรองรับ และขับสายพาน และควบคุมแรงดึงในสายพาน 
4. ชุดขับ (Drive) เป็นตัวส่งก าลังขับให้กับล้อสายพาน เพ่ือขับสายพานและวัสดุขนถ่ายให้เคลื่อนท่ี 
5. โครงสร้าง (Structure) เป็นส่วนรองรับและรักษาแนวของลูกกลิ้ง (Idlers) และล้อสายพาน 

(Pulleys), และรองรับเครื่องขับสายพาน 
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รูปที่ 8.1 การจัดวางแนวสายพานล าเลียง 

(ที่มา : https://engineerm637.blogspot.com, 2559) 
 

ระบบล าเลียงแบบโมดูลาร์เป็นระบบขนถ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง ที่สามารถขนถ่ายได้ทั้งแนวระนาบ
และเอียงหรือขึ้นลง ทั้งวัสดุปริมาณมวลและหน่วย ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภทวัสดุที่ขนถ่ายและ
ลักษณะในการขนถ่าย การโยกย้ายผลิตภัณฑ์เพ่ือให้รวดเร็วยิ่งขึ้น สายพานล าเลียงท าให้ย่นเวลาในการขน
ย้ายโยกย้ายผลิตภัณฑ์ แต่ถึงจะมีข้อดีแต่ก็ยังมีข้อจ ากัดอยู่เช่นกัน เช่น ถ้าหากอุณหภูมิของอุปกรณ์ที่จะ
ย้ายสูงเกินไป จนเกินความสามารถของผิวสายพานล าเลียงที่จะรับไหว  สายพานล าเลียงก็จะเสียหาย 
เพราะฉะนั้นระบบสายพานล าเลียง ก็จะไม่สามารถโยกย้ายอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูงประเภทนี้ได้ เป็นต้น 
เทคนิคการเลือกสายพานล าเลียง ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ชนิดของสายพานแบ่งออกเป็น 4 
ชนิด ดังนี้ 
 1. สายพานแบน (Flat Belts) มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 2. สายพานลิ้ม (V-Belts) มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
 3. สายพานกลม (Ropes) มีหน้าตัดเป็นรูปวงกลม 
 4. สายพานไทม์ม่ิง (Timing Belt) มีหน้าตัดเป็นร่องคล้ายฟันเฟือง 
 

 
รูปที่ 8.2 ระบบล าเลียงแบบสายพาน (Belt Conveyor) 
(ที่มา : https://www.thaimodularbelt.com, 2559) 
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  ข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการออกแบบสายพานล าเลียงเพ่ือก าหนดขนาด มีดังนี้ 

 1. รูปแบบ Application 
 2. คุณสมบัติของวัสดุ 
 3. เลือกความเร็ว 
 4. ดูลักษณะสิ่งแวดล้อม 
 5. ลักษณะ Load/Unload ของวัสดุ 

 
  ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ (Design Selection Process) มีดังนี ้

 1. ระบบสายพานเป็นแบบวิ่งตรง/วิ่งโค้ง 
 2. Lay Out 
 3. ความเร็วในการล าเลียง 
 4. คุณสมบัติวัสดุ เช่น ความหนาแน่น รูปร่าง ขนาด การกัดกร่อน 

อุณหภูมิ ความแข็ง 
 5. การล าเลียงมีการเปลี่ยน Process เช่น มีการเปลี่ยน ความร้อน การ

หล่อเย็น การล้างท าความสะอาด 
 6. ได้รับการรับรองด้านสุขอนามัย 
 7. รูปแบบ แรงที่กระท าต่อสายพาน 
 8. สภาพแวดล้อมในการท างาน            
 9. รูปแบบการขับ 

 
  เมื่อต้องการค านวณหาค่า Belt Pull ของสายพาน มีวิธีการดังนี้ 
 

  
รูปที่ 8.3 ระบบสายพานล าเลียง 

(ที่มา : https://www.thaimodularbelt.com, 2559) 
 

 สูตรการค านวณค่า Belt Pull 
 

      HMLMFWMBT PW  2          (8.1) 
 
 เมื่อ M = Product loading (kg/m2) 
  W = Belt weight (kg/m2) (found on belt data page) 
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  L = Length of conveyor (m) 
  H = Elevation change of conveyor (m) 
  Fw = Wear strip belt friction coefficient 
  Mp = Loading due to backed up product (kg/m2) 
 
 สูตรค านวณหาค่า ADJUSTED BEIT PULL 
 
     SFBPABP                      (8.2) 
  
 เมื่อ BT = Belt Pull 
  SF = Service factor 
 Note : For Bi-Directional Pusher Conveyor 
 
     2.2 SFBPABP                    (8.3) 
 
 ค่า SF (Service Factor) และค่า T (Temperature Factor) เมื่อค านวณหาค่า BP และ SF แล้ว 
สามารถค านวณหาค่า Allowable Belt Strength ได้ดังต่อไปนี้ 
 
     STBSABS                     (8.4) 
 
 เมื่อ BS = Belt strength (kg/m) from Belt Data 
   T  = Temperature factor 
   S = Strength factor (S=1) 
 
 ซึ่งจากการค านวณค่า ABS และ ABP แล้วจะต้องพิจารณาค่า ABP < ABS จึงจะสามารถใช้งาน
ได้ เมื่อพิจารณาการเลือกขนาดมอเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถค านวณหาขนาดก าลังที่ใช้ใน
การขับเคลื่อนสายพานล าเลียงได้ดังสมการที่ 
 

     
12.6

VBABP
Power


                    (8.5) 

 
 เมื่อ ABS = Adjusted Belt Pull 
    B  = Belt Width (m) 
    V  = Belt Speed (m/min) 
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 สามารถสรุปขั้นตอนการค านวณหาขนาดของมอเตอร์ใช้ในการขับเคลื่อนสายพานล าเลียงได้ดังนี้ 
 STEP 1 : Determine the bake-up product load  
 STEP 2 : Calculate belt pull  (BP) 
 STEP 3 : Adjusted Belt Pull ABP  
 STEP 4 : Calculate the allowable strength ABS  
 STEP 5 : Maximum spacing of drive sprockets 
 STEP 6 : Determine drive shaft deflection 
 STEP 7 : Drive shaft torque, T  
 STEP 8 : Belt drive power  
 STEP 9 : Determine drive motor power 
 
ค าชี้แจง 
 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน พร้อมตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ให้นักศึกษาออกแบบ
สายพานล าเลียงแบบโมดูลาร์ ชนิด Polypropylene รุ่น 400 มีที่จับโดยใช้สายรัดโครงสร้างยกขึ้น มีการ
ล าเลียงเหล็กน้ าหนัก 100 กิโลกรัมต่อตารางเมตร บนสายพานล าเลียงที่มีความยาว 25 เมตร กว้าง 1.0 
เมตร สายรัดดังกล่าวจะวิ่งบนแถบ UHMW ที่ความเร็ว 3 เมตรต่อนาที โดยคาดว่าสามารถใช้งานได้
บ่อยครั้งภายใต้ก าลังโหลดและเหล็กสามารถ "Back-up" รวม ได้ระยะ 30 เมตร อุณหภูมิในการท างานอยู่
ที่ 82 องศาเซลเซียส จ านวนฟันของเพลาเหล็กคาร์บอน 15 ฟัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 212 มิลลิเมตร 
จงหาขนาดก าลังของมอเตอร์ต้นก าลังส าหรับสายพานล าเลียงแบบโมดูลาร์ขณะที่มีประสิทธิภาพ 90%  
 

 
รูปที่ 8.4 ระบบล าเลียงแบบโมดูลาร์ 

(ที่มา : https://www.thaimodularbelt.com, 2559) 
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STEP 1 : หา Mp                                                                                
                 Mp = M * Fp (percentage of belt area Back-up /100)              
 
                       = ................................. x ............................... x ...................................... 
 
            Mp = ................................................ kg/m2 
 
 โดยที่ค่า Fp = percentage of belt area Back-up = ....................................................% 
     
  Belt area Back-up คือ (....................../.........................) x 100 = ................................% 
 
 STEP 2 : Calculate Belt Pull, BP 
               BP = ((M + 2W) x Fw + Mp) x L + (M + H) 
 
                         = ((........................ + (2 x ...................)) x ..................... +..................) x ................ 
 
             BP = ........................................... kg/m of belt width 
 
 M = Product Loading = .............................. kg/m2 

 
 W = Belt weight = …………………………………….. kg/m2 

 
 L = Conveyor Length = ……………………………… m 
 
 Mp = Backed-up Product Load = ………………………………………………… kg/ m2 
 
 H = Elevation Change = …………………………………….. m 
 
STEP 3 : Adjust Belt Pull, BP (Formula 2) 
 
      ABP = BP x SF      
                       
                   = …………………………………… x ……………………………………………. 
 
             ABP = …………………………………………………… kg/m of Belt 
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The service factor, SF = ………………………………………………….. 
  
STEP 4 : Calculate the allowable belt strength (ABS) 
  ABS = BS x T x S 
 
                   = …………………………………… x ……………………………………………. 
 
                        = ………………………………………. kg/m of belt width 
  
STEP 5 : Maximum Spacing of drive shaft sprockets 
  ABSU = (ABP/ABS) x 100% 
 
                   = …………………………………… x ……………………………………………. 
 
                             = ………………………………………….% 
 
STEP 6 : Determine drive shaft deflection 
    W = Total Shaft Load             Shaft determine (D) 
              W = (ABS + Q) x B             D = (……………/………….) x (W x (Ls)3)/(E x I) 
 
              W = (………….. + …………) x ……………….         D = …………………… 
 
               W = ………………………………………. kg. 
 
STEP 7 : Drive Shaft Torque 
                    To = ABP x B x (P.D./2) 
 
                    = ………………………………… x ……………………………….. x (…………………………/2) 
 
                To = ………………………………………………. kg-mm 
 
STEP 8 : Belt Drive Power 
            Belt Power = ((ABP x B x V)/6.12) 
 
                   = ((……………………………. x ………………………… x …………………………)/6.12) 
 
            Belt Power = …………………………………………… Watts 
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STEP 9 : Determine Drive Motor Power 
 
            Motor Power = (……………………………………/………………………………) x 100 
 
                                  = ……………………………………………. Watts 
 
เลือหกมอเตอร์ต้นก าลังขนาด .......................................  kW หรือ ....................................HP 
 
สรุป 

............................................................................................................................. ........................................... 
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ใบงานที่ 9 
 

เรื่อง การออกแบบค านวณหาค่าอัตราขนถ่ายและก าลังม้าที่ต้องการ       วิชา การขนถ่ายวัสดุ 

      ของระบบโซ่ล าเลียง 

ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้  

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโซ่ล าเลียงและหลักการท างานของระบบโซ่
ล าเลียง 

2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการค านวณหาค่าอัตราขนถ่ายและก าลังม้าที่ต้องการ 
 3. สามารถออกแบบค านวณหาค่าอัตราขนถ่ายและก าลังม้าที่ต้องการของระบบโซ่ล าเลียงได้ 
 
ทฤษฎี 

โซ่ล าเลียงเป็นอุปกรณ์ขนถ่ายชนิดหนึ่งซึ่งโซ่มีปลายทั้งสองเชื่อมต่อกัน โซ่มีหลายชนิดและเคลื่อนที่
ได้ตลอดความยาวของอุปกรณ์ขนถ่าย การส่งถ่ายก าลังการลากมาจากชุดขับ และในบางกรณีการล าเลียง
น้ าหนักท้ังหมดของวัสดุจะถูกล าเลียงอยู่ในภาชนะ วัสดุล าเลียงอาจจะถูกล าเลียงโดยตรงบนโซ่ บนอุปกรณ์
ติดตั้ง (Attachments) พิเศษที่สวมแน่นอยู่กับโซ่บนใบกวาด (Flights) ผลักหรือลากโดยโซ่ หรืออาจจะ
ผลัก หรือ ดึงด้วยโซ่ หรือโดยอุปกรณ์ยึดติดพิเศษบนโซ่ประเภทของอุปกรณ์ติดตั้ง (Attachment) ตัวอย่าง 
ได้แก่ โซ่ล าเลียงแบบอ่างและแบบถาด (Apron and Pan Conveyors) โซ่ล าเลียงแบบกวาด (Flight 
Conveyor) โซ่ล าเลียงแบบลากพา (Drag Conveyor) เป็นต้น  

 

 
รูปที ่9.1 ตัวอย่างโครงของโซ่ล าเลียง 

(ที่มา : https://www.pinterest.com, 2559) 
  

ก าลังม้าท่ีต้องการ 
ก าลังที่ใช้รับภาระที่เพลาขับจะได้จาก ผลรวมของ งานที่ใช้ในการขับเคลื่อนชิ้นส่วนที่ใช้ในการ

ล าเลียงกับงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนวัสดุ การค านวณนี้จะรวมเอาแฟคเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะ
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ของวัสดุและรูปร่างสัณฐานของระบบขนถ่าย โดยมีขั้นตอนให้การห่าคาก าลังม้าที่ใช้ในการขนถ่ายวัสดุด้วย
โซ่ล าเลียง ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดชนิดของโซ่ล าเลียง 
ตรวจสอบส่วนของประเภทอุปกรณ์ล าเลียง, ชนิดของอุปกรณ์ล าเลียง และวิธีการแล่นของ

โซ่ที่เก่ียวข้องกับปัญหาในการขนถ่าย ทดลองเลือกชนิดของโซ่ที่ต้องการ 
 

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินค่าแรงดึงโซ่รวมที่ต้องการ (Pm) ส าหรับภาระอยู่กับที่ (Static Load) 
ใช้สูตรซึ่งประยุกต์ใช้ในการทดลองเลือกชนิดของอุปกรณ์ล าเลียงและค านวณแรงดึงโซ่

รวม (Pm) ส าหรับภาระอยู่กับที่ (Static Load) ส าหรับโซ่ล าเลียงที่มีบางส่วนอยู่ในแนวราบ และบางส่วน
ลาดเอียง ค านวณแรงดึงโซ่ส าหรับแต่ละส่วนและน ามาบวกกันเป็นแรงดึงโซ่รวม สูตรส าหรับการค านวณ
แรงดึงโซ่ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
โซ่ล าเลียงชนิดที่ 1 และ 2 (โซ่ลื่นไถลหรือกลิ้ง และวัสดุลื่นไถล) ดังแสดงในรูปที ่7.23 (A) 

1. แนวราบ (H/L น้อยกว่า 1f ) จะได้ว่า 
 

mmcm HW
Z

BDhf
WfWfLP 












2
2

212           (9.1) 

 
2. แนวลาดเอียง (H/L มากกว่า 1f ) จะได้ว่า 

 

)(2
2

2
21 mcmcm WWH

Z

BDhf
WfWfLP 










          (9.2) 

 
โซ่ล าเลียงชนิดที่ 3 และ 4 (โซ่ลื่นไถลหรือกลิ้ง และวัสดุถูกพาไป)  

1. แนวราบ (H/L น้อยกว่า 1f ) จะได้ว่า 
 

  L
Z

BDhf
HWWWLfP mmcm

2
2

1 2         (9.3) 
 

2. แนวลาดเอียง (H/L มากกว่า 1f ) จะได้ว่า 
 

  L
Z

BDhf
WLfWWP mmcm

2
2

1 )(          (9.4) 
 

การค านวณข้างบนใช้สมมติฐานที่ว่า แรงปรับความตึง (Take-up Force) เท่ากับ 2f1Wc 
L ถ้าแรงปรับความตึงมากกว่านี้ ค่า Pm จะเพ่ิมข้ึน 
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การค านวณก าลังม้า 
1. โซ่ล าเลียงแนวราบ จะได้ว่า 

 

000,33

15.1 mPS
HP


          (9.5) 

 
2. โซ่ล าเลียงแนวลาดเอียง จะได้ว่า 

 

000,33

)(25.1 1PPS
HP m 

         (9.6) 

 
โดย น้ าหนักของวัสดุขนถ่ายต่อความยาวโซ่ล าเลียง 1 ฟุต สามารถหาได้จากสมการ ต่อไปนี้ 
 

S

TPH
Wm 




3

100

             
(9.7) 

หรือ 

S

BD
hr

ftcu

Wm 










60

.

           (9.8) 
 

เมื่อ  1f   = สัมประสิทธิ์ความเสียดทานโซ่ลื่นไถลหรือกลิ้งไปบนทางแล่น ดูตารางที่ 7.4 
        ส าหรับค่าก าหนดของสัมประสิทธิ์ถ้าโซ่ถูกรองรับด้วย Flights, 1f  จะเป็น 
         สัมประสิทธิ์ส าหรับ Flights ที่ลื่นไถลไปบนทางแล่น 

mf   = สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน – วัสดุลื่นไถลไปบนราง (ดูตารางท่ี 7.6) 
BD  = ความหนาแน่นปริมาณมวลของวัสดุ (ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต) 

mW  = น้ าหนักของวัสดุขนถ่ายต่อความยาวโซ่ล าเลียง 1 ฟุต (ปอนด์ต่อฟุต) 
    = ประสิทธิภาพชุดขับทางกล มีค่าเท่ากับ 87% 
h    = ความสูงของวัสดุที่เสียดสีกับรางด้านข้างของโซ่ล าเลียง (นิ้ว) 

mP   = แรงดึงรวมของโซ่ขณะอยู่กับที่ (Total Static Chain Pull) (ปอนด์) 
1P     = แรงดึงด้านหย่อน (ปอนด์) 

HP   = ก าลังม้าท่ีต้องการที่เพลาด้านหัว (แรงม้า) 
S     = ความเร็วโซ่ล าเลียง (ฟุตต่อนาที) 
TPH  = อัตราขนถ่ายเป็นตันต่อชั่วโมง (1 ตัน = 2,000 ปอนด์) 
L      = ระยะระหว่างจุดศูนย์กลางในแนวราบ (ฟุต) 
H     = ความสูงแนวดิ่ง (ฟุต) 
Z     = จ านวนฟันโซ่ (ฟัน) 

CW   = น้ าหนักชิ้นส่วนเคลื่อนที่ของโซ่ล าเลียงต่อโซ่ยาว 1 ฟุต (ปอนด์ต่อฟุต) 
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โดยน้ าหนักชิ้นส่วนเคลื่อนที่ของโซ่ล าเลียงต่อโซ่ยาว 1  ฟุต ( CW ) เช่น โซ่, ใบกวาด, แผ่น 
Slats เป็นต้น สามารถหาค่าได้โดยขึ้นอยู่กับวิธีเคลื่อนตัวของโซ่ ใช้แฟคเตอร์ต่อไปนี้ส าหรับการประเมิน
ค่าประมาณน้ าหนักโซ่ (ปอนด์ต่อฟุต) ถ้าไม่รู้น้ าหนักจริง ดังนี้ 

1. วัสดุหรือโซ่ลื่นไถล : 0.0015 x น้ าหนักรวมของวัสดุบนโซ่ล าเลียงในขณะนั้น  
(ชนิดที่ 1, 2 หรือ 3) 

2. วัสดุถูกพาไปและโซ่กลิ้ง : 0.0005 x น้ าหนักรวมของวัสดุบนโซ่ล าเลียงใน
ขณะนั้น (ชนิดที่ 4) 
 

ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดภาระใช้งานออกแบบ 
การก าหนดแรงดึงของโซ่ ( mP ) ส าหรับสภาพที่อยู่กับที่ (Static) และไม่รวมการพิจารณา

สภาพการเคลื่อนที่ (Dynamic) ต่อไปนี้ 
1. การเปลี่ยนแปลงของภาระอาจจะมากกว่าสภาวะที่ภาระอยู่กับที่  การ

เปลี่ยนแปลงนี้ถูกก าหนดโดยแฟคเตอร์ใช้งาน (Service Factor) ตัวแปร “การเดิน ๆ หยุด ๆ” และ “% 
ภาระ” มีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นแนวทางในการแยกหมวดหมู่ ความแม่นย าของการบรรทุกส าหรับโซ่
ล าเลียง ถ้าตัวแปรทั้ง 2 นี้ อยู่ในประเภทที่ต่างกัน (ตัวอย่าง : เดิน ๆ หยุด ๆน้อยกว่า 5 ต่อวัน, % ภาระ
ขณะนั้น 5 – 20%) ให้ใช้ประเภทที่มากกว่า (สูงปานกลาง) 

2. ความเร็วโซ่ล าเลียง และจ านวนฟันบนล้อฟันเฟืองที่ใช้ แฟคเตอร์นี้ครอบคลุม
โดยแฟคเตอร์ความเร็ว ( mf ) 

 
ขั้นตอนที่ 4 ทดลองเลือกโซ่ 

 
ขั้นตอนที่ 5 ทดลองเลือกข้อต่อโซ่ที่มีอุปกรณ์ติดตั้ง 

อ้างอิงไปยังส่วนของอุปกรณ์ติดตั้ง บนพ้ืนฐานของข้อมูลขณะนี้ และบนพ้ืนฐานของการ
เลือกโซ่ให้ทดลองเลือกข้อต่อโซ่ที่มีอุปกรณ์ติดตั้งได้ตามความพอใจ 
 

ขั้นตอนที่ 6 ยืนยันการเลือกโซ่และตรวจสอบภาระใช้งานออกแบบอีกครั้ง 
ค านวณแรงดึงรวมของโซ่ (Pm) อีกครั้งและออกแบบภาระใช้งาน (Design Working 

Load) โดยใช้โซ่ให้ถูกต้อง และน้ าหนักของอุปกรณ์ติดตั้งที่ให้ไว้ในรายละเอียดของแคตตาล้อคของผู้ผลิต
เพ่ือยืนยันการเลือกโซ่จะเหมาะสมกับความต้องการ 
 
ค าชี้แจง 
 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน พร้อมตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ให้นักศึกษาออกแบบ
ระบบขนถ่ายวัสดุด้วยโซ่ล าเลียงในแนวราบและหาค่าภาระใช้งานออกแบบของระบบขนถ่ายวัสดุด้วยโซ่
ล าเลียงในแนวราบและหลายแนวถ้าใช้โซ่ล าเลียงชนิดที่ 4 และน้ าหนักรวมวัสดุ คือ 20,000 ปอนด์ แรงดึง
รวมของโซ่ขณะอยู่กับที่ มีค่าเท่ากับ 40,000 ปอนด ์แรงดึงด้านหย่อน เท่ากับ 5,000 ปอนด ์และความเร็ว
โซ่ล าเลียง เท่ากับ 12 ฟุตต่อนาที แฟคเตอร์ใช้งาน เท่ากับ 1.6 แฟคเตอร์ความเร็ว เท่ากับ 1.0 และจ านวน
ฟันบนล้อฟันเฟือง เท่ากับ 22 
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รูปที ่9.2 ระบบโซ่ล าเลียง 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 
โซ่ล าเลียงชนิดที่ ..................................  
จะได้ว่า 

แรงดึงรวมของโซ่ขณะอยู่กับที่ คือ mP  = ...................................... ปอนด ์ 
 
แฟคเตอร์ใช้งาน คือ SF  = .................................... 
 
แฟคเตอร์ความเร็ว คือ mf  = ..................................... 
 
จ านวนฟันบนล้อฟันเฟือง คือ Z  = ..................................... 
 

 จาก ภาระใช้งานออกแบบของโซ่ล าเลียงแนวราบ คือ   
ภาระใช้งานออกแบบ = mP  x SF  x mf   
 

     = .......................... x ......................... x ........................... 
 
     = ............................................. ปอนด ์

  
จาก ภาระใช้งานออกแบบของโซ่ล าเลียงหลายแนว คือ   

ภาระใช้งานออกแบบ = mP x SF x mf x
NH

2.1   

 
     = .......................... x ......................... x ........................... 
 
     = ............................................. ปอนด ์
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ดังนั้น ภาระใช้งานออกแบบของโซ่ล าเลียงหลายแนว คือ = ............................................ ปอนด์ 
 

จากน้ าหนักรวมวัสดุ คือ ............................................... ปอนด ์ 
จะได้ว่า 

แรงดึงรวมของโซ่ขณะอยู่กับที่ คือ mP  = ........................................... ปอนด ์ 
 
แรงดึงด้านหย่อน คือ 1P  = ........................................................ ปอนด ์ 
 
ความเร็วโซ่ล าเลียง คือ S  = ............................................... ฟุตต่อนาท ี
 

 จาก ก าลังม้าท่ีต้องการของโซ่ล าเลียงแนวราบ คือ   
 

000,33

15.1 mPS
HP


  

 
HP = …………………………………………………………… 
 
     = …………………………………………………………… 
      

         = ……………………………………… แรงม้า   
        
 จาก ก าลังม้าต้องการของโซ่ล าเลียงแนวลาดเอียง คือ  
 

000,33

)(25.1 1PPS
HP m 

  

 
HP = …………………………………………………………… 
 
     = …………………………………………………………… 
      

         = ……………………………………… แรงม้า   
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สรุป 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ............................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................. ....................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................................ ............................ 

...................................................................................................... .................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

................................................................................................................................................. ....................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ............................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................. ....................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 
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ใบงานที่ 10 
 

เรื่อง การออกแบบค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายวัสดุและก าลังม้าที่ต้องการ       วิชา การขนถ่ายวัสดุ 

      ของด้วยการล าเลียงแบบสั่น 

ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้  

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการล าเลียงแบบสั่นและหลักการท างานของระบบการ
ล าเลียงแบบสั่น 

2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงการค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายวัสดุด้วยการล าเลียง
แบบสั่นและก าลังม้าที่ต้องการ 

 3. สามารถออกแบบค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายวัสดุด้วยการล าเลียงแบบสั่นและก าลังม้าที่
ต้องการได้ 
 
ทฤษฎี 

อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าแบบง่าย ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วย รางล าเลียง ขารองรับหรือ Spring 
และระบบขับ โดยระบบขับจะส่งแรงให้รางล าเลียงเกิดการเคลื่อนไหวแบบสั่นด้วยความถี่และมีระยะการ
เคลื่อนที่ไป-กลับ (Amplitude) ระดับหนึ่ง ซึ่งวัสดุปริมาณมวลที่อยู่บนรางล าเลียงจะเคลื่อนตัวไปตามราง
โดยอาศัยการเคลื่อนทีเ่ป็นช่วง ๆ ของรางและระยะเคลื่อนที่ของรางจะเท่ากับ 2 เท่าของระยะการเคลื่อนที่
ไป-กลับของการสั่นสะเทือน  

 

 
รูปที ่10.1 อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า 

(ที่มา : https://www.researchgate.net, 2559) 
 

ความสัมพันธ์ของระยะเคลื่อนที่เปรียบเทียบกับความถี่ ซึ่งจะเห็นช่วงของการผสมผสานกันที่
แบ่งแยกระหว่าง “เครื่องป้อน” กับ “อุปกรณ์ล าเลียง” โดยเครื่องป้อนจะใช้เป็นเครื่องมือในการปล่อยวัสดุ



560 

การขนถ่ายวัสด ุ                               ใบงาน 
   

   
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

ออกจากด้านใต้ของถังรูปกรวยหรือถังเก็บ ซึ่งรับภาระการเปลี่ยนแปลงของภาระด้านบนอุปกรณ์ล าเลียง
ต้องการการควบคุมอัตราการป้อนและต้องไม่เดินเครื่องภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภาระด้านบน  
จะเห็นว่ามีจุดเปลี่ยนแปลง (Break Point) ความถี่ระหว่างเครื่องป้อน (Feeder) กับอุปกรณ์ล าเลียงที่
ประมาณ 900 rpm (15 Hz.) อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าโดยทั่วไปจะมีทั้งหมด 3 - 4 g ในขณะที่เครื่อง
ป้อนโดยทั่วไปจะมีอัตราเร่ง 5 - 13 g  

การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัสดุเมล็ดปริมาณมวลไปตามรางอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า มีการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน เมื่อมีอิทธิพลจากแฟคเตอร์ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนตัว
ของรางและคุณสมบัติของวัสดุ ผู้ออกแบบส่วนมากจะอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์แต่อาจจะมีประโยชน์ที่
จะทบทวนทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรเหล่านี้ สิ่งหนึ่งที่ส าคัญมากต่อมาตรฐานการออกแบบ
อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า คือ อัตราขนถ่ายเชิงปริมาตรส าหรับความกว้างของรางและความสูงของชั้นที่
แน่นอน ซึ่งต้องก าหนดความเร็วเฉลี่ยในการไหลของวัสดุไปตามรางที่มีความแม่นย าพอสมควร 

 
ตารางที่ 10.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนตัวของรางและคุณสมบัติของวัสดุ 

ในด้านที่เกี่ยวกับราง ในด้านที่เกี่ยวกับวัสดุ 
ประเภทของการเคลื่อนตัวและมุม 
ของระยะวิ่ง 
ระยะการเคลื่อนที่ไปกลับ 
มุมลาดเอียง 
การสั่นครั้งที่สองภายในราง 
รูปทรงและความเรียบของราง 
ความยืดหยุ่นของผิวเคลือบราง 
ปรากฏการณ์ของกระแสไฟฟ้าสถิตย์ 

ความหนาแน่นปริมาณมวล 
รูปทรงและขนาดของอนุภาค 
การกระจายขนาด 
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานภายใน 
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานขณะลื่นไถล 
แรงยึดเกาะตัว 
การหน่วงภายในของวัสดุ 
ความหนาของชั้น 
ความสามารถในการซึมผ่านได้ 

ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559 
 

อัตราการขนถ่าย 
อัตราขนถ่ายของอุปกรณ์ล าเลียงส่วนใหญ่จะหาได้จากพ้ืนที่หน้าตัด  และความเร็วในการขนถ่าย

วัสดุ อัตราขนถ่ายที่มีหน่วยเป็นต้นสุทธิต่อชั่วโมง เขียนเป็นสูตรได้ตามความสัมพันธ์ง่ายๆ ดังนี้ 
 

TPH =
4,800

Wdgv avx             (10.1) 

 
เมื่อ TPH = อัตราขนถ่าย (ตันสุทธิต่อชั่วโมง, ต้นสุทธิ = 2,000 ปอนด์) 

W    = ความกว้างของราง (นิ้ว, 8 – 60 นิ้ว) 
d     = ความลึกของวัสดุ (นิ้ว, 3 – 5 นิ้ว) 
g     = ความหนาแน่นปริมาณมวล (ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต) 
Vavx  = อัตราการไหลเชิงเส้น (ฟุตต่อนาที)  
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โดยที่อัตราการไหลเชิงเส้นหรือความเร็วในการล าเลียงเป็นฟังก์ชั่นของคุณสมบัติวัสดุและการ
ออกแบบอุปกรณ์ล าเลียงส าหรับการประเมินอย่างหยาบ ๆ จากสมการ 
 

 Vavx = 0.15N x S             (10.2) 
 

เมื่อ  N = จ านวนรอบการเคลื่อนที่ (rpm)  
S = ระยะเคลื่อนที่ (นิ้ว) 
 

แฟคเตอร์การโยนตัว 
การสั่นอย่างกลมกลืน (Harmonic Oscillation) ซึ่งจะพิจารณาต่อไปสามารถแสดงออกให้เป็น

การปล่อยออกมาของการเคลื่อนที่ในแนววงกลม โดยสมมติให้   เป็นค่าคงที่ จะได้แฟคเตอร์การโยนตัว
สามารถหาได้จากสมการ 

  
     Kv =

 g

r.sin2           (10.3) 

 
เมื่อ  r   = ความกว้างของคลื่นซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของระยะทางการเคลื่อนที่ (ฟุต) 

  = มุมของระยะการเคลื่อนที่ (องศา) 
  = ความเร็วเชิงมุม (เรเดียนต่อวินาที, rad/s) 
t   = เวลา (วินาที) 
g   = ค่าคงที่แรงโน้มถ่วง (32.2 ฟุตต่อวินาที2) 

 
ถ้า 0 < Kv < 1 วัสดุจะไม่หลุดออกจากราง 
ถ้า Kv > 1 วัสดุจะออกจากรางตามวิถีโค้ง 

 
จะได้ว่า et เป็นฟังก์ชั่นของ Kv  และจะได้ว่า 

 

Kv =
 

2

1
2

22

2sin2

1N2cos2
1
































        (10.4) 

 

  = 
r.cos

vavg =
mvx

avx

v

v

        
(10.5) 

 
ความเร็วในการขนถ่ายวัสดุ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการค านวณหาค่าความเร็วในการขนถ่ายวัสดุตามรางสั่นสะเทือน มีความซับซ้อน

มาก เช่น อิทธิพลจากคุณสมบัติความเสียดทานของวัสดุและการออกแบบอุปกรณ์ล าเลียง เป็นต้น โดยที่
สมการส าหรับทฤษฎีความเร็วแตกต่างกันออกไป เมื่อความเร็ววัสดุขึ้นอยู่กับวิถีโค้งที่สัมพันธ์กับรางและ
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อาจมีส่วนประกอบในขณะเดินหน้าและถอยหลังซึ่งมีผลตอบสนองต่อการพิจารณาความเร็วเฉลี่ยต่อรอบ 
สมการที่ใช้ส าหรับวัสดุที่มีการไหลตัวอย่างอิสระและอุปกรณ์ล าเลียงในแนวราบ เป็นดังนี้ 

 
 cos26.0 NSVavx          (10.6) 

 
เมื่อ avxV  = ความเร็วเฉลี่ยในการขนถ่ายวัสดุตามรางสั่นสะเทือน (ฟุตต่อนาที) 

  = สัมประสิทธิ์ความเร็ว (ดูรูปที ่8.19) 
N  = ความเร็ว (รอบต่อนาที) 
S  = ระยะการเคลื่อนที่ (นิ้ว) 
  = มุมในการขับ (องศา) 

 
ค่า Kv (แฟคเตอร์การโยนตัว) สามารถเขียนให้เป็นสมการในหน่วยเมตริกได้ดังนี้ 
 

Kv = 
70,470

sin  S N2          (10.7) 

และ 

 cosrVmvx           (10.8) 
 

เมื่อ  m vxV  = ความเร็วสูงสุดในการขนถ่ายวัสดุตามรางสั่นสะเทือน (เซนติเมตรต่อวินาที) 
N  = ความเร็วรอบการสั่น (รอบต่อวินาที, Hertz) 
r  = ความกว้างของคลื่น (cm) 
S  = ระยะการเคลื่อนที่ (นิ้ว) 

 
ก าลังที่ต้องการ (Power Requirements) 
การส่งถ่ายก าลังผ่านระบบสั่นสะเทือนสามารถวิเคราะห์ได้ในลักษณะที่คล้ายกับการส่งถ่ายก าลัง

ในสายพาน, เพลา หรือเกียร์ งานทั้งหมดจะเกิดขึ้นเมื่อแรงช่วงหนึ่งได้ถูกใช้เป็นคนละช่วงกับการเคลื่อน
จากต าแหน่งเดิม งาน (W) ที่กระท าต่อรอบส าหรับการเคลื่อนที่อย่างกลมกลืน (Harmonic Motion) 
สามารถหาค่าได้จากสมการต่อไปนี้ 

 

 sin00 XFW          (10.9) 
 

เมื่อ W = งานส าหรับการเคลื่อนที่อย่างกลมกลืน (J) 
Fo  = ค่าสูงสุดของแรงที่ใช้ (N) 
Xo  = ระยะกว้างของคลื่นการเคลื่อนที่สูงสุด (นิ้ว) 
  = มุมของการเคลื่อนที่ (องศา) 
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ถ้าการเคลื่อนตัวอย่างกลมกลืนเกิดขึ้นที่ความถี่ N รอบต่อนาที สมการก าลังสามารถหาได้จาก
สมการต่อไปนี้ 

 
 sin00 NXFWN        (10.10) 

และ   

051,126

sin00 NFC
HP        (10.11) 

   
แรงในสภาวะสม่ าเสมอที่ต้องการท าให้ระบบท างานได้ สามารถหาได้จาก 
 

Fo = 







 ct

c

kk

k

g

WT .
2

ST . 2      (10.12) 

 
เมื่อ kc  = ค่ายืดหยุ่นคงที่หรืออัตราส่วนสปริงของข้อเหวี่ยง 

kt  = อัตราส่วนสปริงทั้งหมดของสปริงที่กลับสู่สภาพเดิมซึ่งต่ออยู่ระหว่างรางกับฐานของ            
        อุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่า 
WT = น้ าหนักสั่นสะเทือนของราง (ปอนด์) 
WB = น้ าหนักสั่นสะเทือนของฐาน (ปอนด์) 
g   =  อัตราเร่งของแรงโน้มถ่วง (386 in/s2) 
   = ความเร็วเชิงมุมของการเคลื่อนที่แบบสั่นสะเทือน (rad/s) โดยที่  =

60

N2   

N   = รอบต่อนาที 
     

ct

c

kk

k


= 1 – l2 ส าหรับในกรณีที่อุปกรณ์ขนถ่ายถูกปรับให้ได้ระดับกันทีค่วามเร็วใช้งาน N  

        เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อข้อเหวี่ยงชุดขับ 
l   =  อัตราส่วนระหว่างความเร็วตาม N และความถี่ท่ีได้ระดับกัน (Resonant  

        Frequency) No ของระบบที่มีข้อเหวี่ยงชุดขับเชื่อมต่ออยู่ โดยที่ l = 
0
   

        (โดยทั่วไป 0.8 < l < 0.9) 
 

จะได้ว่า 
 

HP = (1 – l2) .
 g

WT .
2

ST .
2

60

2






  . N2 x 

2

ST . 









B

T

W

W
1

126,051

sin N     (10.13) 

และ 

 HP = 5.635 x 10–11 (1 – l2) 









B

T

W

W
1

2

2







 T
T

S
W N3 sin    (10.14)
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สมการนี้สามารถท่ีจะใช้ในการหาก าลังสูงสุดที่จะสามารถส่งถ่ายโดยเครื่องสั่นสะเทือนถ้ารู้น้ าหนัก
ของราง, ฐาน, ระยะการเคลื่อนที่ของเครื่องและความเร็ว นอกจากนี้ยังต้องรู้ค่า l หรืออัตราส่วนของ kc 
และ kt ก าลังในการส่งถ่ายสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อ sin  เท่ากับ 1 ในการน าไปใช้งาน ค่ามุม Phase ( ) จะ
อยู่ระหว่างประมาณ 25o ส าหรับการเดินเครื่องเปล่า ๆ ถึง 65o ที่ภาระออกแบบสูงสุด 

ก าลังที่ต้องการโดยทั่วไปจะหาได้จากการทดสอบ แต่ค่าที่ก าหนดค่าหนึ่งคือ อัตราส่วน
 ct

c

kk

k


 

หรือ l สามารถที่จะปรับเพ่ือให้มีก าลังในการส่งถ่ายเพียงพอ และยังหลีกเลี่ยงการใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่ ๆ 
ด้วย รูปแบบของสมการสามารถที่จะใช้กับเครื่องที่มีรูปร่างสัณฐานแบบอ่ืนได้  

ถ้าฐานของเครื่องถูกยืดแน่นเข้ากับรากฐาน มวลของ WB จะเข้าใกล้ a และในรูปของ 









B

T

W

W
1

จะเข้าใกล้ 1 และสมการจะกลายเป็น 
 

HP = 5.635 x 10–11 (1 – l2) 
2

2







 T
T

S
W N3 sin      (10.15)

 
 
ถ้าเครื่องจักรมีข้อเหวี่ยงที่แน่นกว่าข้อเหวี่ยงที่เชื่อมต่ออย่างยืดหยุ่น ค่าคงที่ของสปริงของข้อ

เหวี่ยง kc จะเข้าใกล้ a และ l เข้าใกล้ 0 ภายใต้สภาวะเช่นนี้ สมการจะกลายเป็น 
 

HP = 5.635 x 10–11 









B

T

W

W
1

2

2







 T
T

S
W N3 sin     (10.16) 

 
ค าชี้แจง 
 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน พร้อมตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ให้นักศึกษาออกแบบ
ระบบขนถ่ายวัสดุด้วยแรงเขย่าของการขนถ่ายเกลือเพ่ือไปอบแห้งมีระยะเคลื่อนที่ไปกลับของราง 5 นิ้ว 
น้ าหนักสั่นสะเทือนของราง WT = 600 ปอนด์ น้ าหนักสั่นสะเทือนของฐาน WB = 200 ปอนด์ ความเร็ว
รอบการเขย่า N = 500 รอบต่อนาที ความถี่ที่ได้ระดับกัน (Resonant Frequency) No เท่ากับ 500 รอบ
ต่อนาที มุมของการเคลื่อนที ่เท่ากับ 30 องศา เมื่ออัตราส่วนสปริงของข้อเหวี่ยง kc  = 1.5 อัตราส่วนสปริง
ทั้งหมดของสปริงที่กลับสู่สภาพเดิมซึ่งต่ออยู่ระหว่างรางกับฐานของอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่า kt  = 1.0 
จงหาแรงที่ใช้ในการเขย่าเกลือให้เคลื่อนที่และก าลังม้าของมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์มีประสิทธิภาพ 85% 
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รูปที ่10.2 ระบบการล าเลียงด้วยแรงเขย่า 
(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 

จากสมการสมการแรงที่ใช้ในการล าเลียงแบบสั่น คือ 
 

Fo = 







 ct

c

kk

k

g

WT .
2

ST  . 2  

 
จากสมการก าลังที่ต้องการ 
 

HP = 5.635 x 10–11 (1 – l2) 









B

T

W

W
1

2

2







 T
T

S
W N3 sin   

 
จะได้ว่า  

ระยะเคลื่อนที่ไปกลับของราง ................................................... นิว้  
 
จะได้ 2/ST = .................................... นิว้  
 
ดังนั้น TS = ................................ x 2 = ..................................... นิ้ว 
 
น้ าหนักสั่นสะเทือนของราง WT = ............................................... ปอนด ์
 
น้ าหนักสั่นสะเทือนของฐาน WB = ................................................... ปอนด์  
 
ความเร็วรอบการเขย่า N = .............................................. รอบต่อนาท ี 
 
ความถี่ท่ีได้ระดับกัน (Resonant Frequency) No = ......................................... รอบต่อนาที 
 
มุมของการเคลื่อนที่  = ..................................................... องศา 
 
อัตราส่วนสปริงของข้อเหวี่ยง kc  = ..................................................  
 
อัตราส่วนสปริงทั้งหมดของสปริงที่กลับสู่สภาพเดิมซึ่งต่ออยู่ระหว่างรางกับฐานของอุปกรณ์ขนถ่าย

ด้วยแรงเขย่า kt  = ................................................... 
 
มอเตอร์มีประสิทธิภาพ ........................................% = ……………………………………………… 
 

จะได้ว่า   
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     =
60

N2  

   = ……………………………………………………. 
   = ………………………………………. rad/s 
 

และ   Fo = 







 ct

c

kk

k

g

WT .
2

ST  . 2  

 
Fo =…………………x…………………..x…………………. x (……………….)2 

 
   = ………………………………………………………………….. 
 
   = …………………………………………………………………… 
 
Fo = ……………………………………………………….. N   
 

 
จาก  

l = 
0
 = 

0N

N  

     = …………………………………………………………….. 
 
     = …………………………………………………………….. 
 

HP = 5.635 x 10–11 (1 – l2) 









B

T

W

W
1

2

2







 T
T

S
W N3 sin   

 
      = ………………………………………………………………………………………………. 

 
      = ………………………………………………………………………………………………. 

 
      = ………………………………………………………………………………………………. 

 
      = ………………………………………………………………………………………………. 

 
      = ………………………………………………………………………………………………. 

 
    HP = ………………………………………………………….. แรงม้า 
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และมอเตอร์มีประสิทธิภาพ ………………………………………% = …………………………………………. 
 

    HP (มอเตอร์) = 


HP  

 
       = …………………………………………………. 
 
       = ……………………………………. แรงม้า 
 

ดังนั้น การขนถ่ายเกลือเพ่ือไปอบแห้งนี้ในการต้องใช้มอเตอร์ขนาด ……………………………….. แรงม้า  
 
สรุป 

............................................................................................................. ........................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ............................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................. ....................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................................ ............................ 

...................................................................................................... .................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

................................................................................................................................................. ....................... 

........................................................................................................... ............................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

...................................................................................................................................................... .................. 

................................................................................................................ ........................................................ 
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ใบงานที่ 11 
 

เรื่อง การอออกแบบเครื่องป้อนแบบส่ันสะเทือน          วิชา การขนถ่ายวัสดุ 

ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้  

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการล าเลียงแบบสั่นและหลักการท างานของระบบการ
ล าเลียงแบบสั่น 

2. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องป้อนแบบสั่นสะเทือน 
 3. สามารถออกแบบเครื่องป้อนแบบสั่นสะเทือนได้ 
 
ทฤษฎี 

อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าแบบง่าย ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วย รางล าเลียง ขารองรับหรือ Spring 
และระบบขับ โดยระบบขับจะส่งแรงให้รางล าเลียงเกิดการเคลื่อนไหวแบบสั่นด้วยความถี่และมีระยะการ
เคลื่อนที่ไป-กลับ (Amplitude) ระดับหนึ่ง ซึ่งวัสดุปริมาณมวลที่อยู่บนรางล าเลียงจะเคลื่อนตัวไปตามราง
โดยอาศัยการเคลื่อนทีเ่ป็นช่วง ๆ ของรางและระยะเคลื่อนที่ของรางจะเท่ากับ 2 เท่าของระยะการเคลื่อนที่
ไป-กลับของการสั่นสะเทือน  

 

 
รูปที ่11.1 อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า 

(ที่มา : https://www.researchgate.net, 2559) 
 

ความสัมพันธ์ของระยะเคลื่อนที่เปรียบเทียบกับความถี่ ซึ่งจะเห็นช่วงของการผสมผสานกันที่
แบ่งแยกระหว่าง “เครื่องป้อน” กับ “อุปกรณ์ล าเลียง” โดยเครื่องป้อนจะใช้เป็นเครื่องมือในการปล่อยวัสดุ
ออกจากด้านใต้ของถังรูปกรวยหรือถังเก็บ ซึ่งรับภาระการเปลี่ยนแปลงของภาระด้านบนอุปกรณ์ล าเลียง
ต้องการการควบคุมอัตราการป้อนและต้องไม่เดินเครื่องภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภาระด้านบน 
จะเห็นว่ามีจุดเปลี่ยนแปลง (Break Point) ความถี่ระหว่างเครื่องป้อน (Feeder) กับอุปกรณ์ล าเลียงที่
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ประมาณ 900 rpm (15 Hz.) อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่าโดยทั่วไปจะมีทั้งหมด 3 - 4 g ในขณะที่เครื่อง
ป้อนโดยทั่วไปจะมีอัตราเร่ง 5 - 13 g  

เครื่องป้อนวัสดุแบบสั่นสะเทือนถูกออกแบบส าหรับการป้อนวัสดุเมล็ดแข็ง ที่อัตราควบคุมอัตรา
หนึ่งปกติแล้วจะติดตั้งอยู่ใต้ถังไซโล Reclaim Tunnel หรือ ถัง Surge Binตัวเครื่องต้องออกแบบให้
ทนทานต่อภาระเหนือศีรษะ (Head Load) ของวัสดุในถังรูปกรวย (Hopper) และจัดให้มีการควบคุมอัตรา 
เพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ส่งออกจากน้อยสุดถึง 100 เปอร์เซ็นต์ แบบเชิงเส้นพอสมควร ปกติเครื่องจะมี
ชุดขับและแรงตอบสนองอยู่ในตัว และความสั่นสะเทือนจะถูกแยกออกจากโครงสร้างรองรับผ่านทางสปริง
แตล่ะตัวอย่างเหมาะสม 

หลักการออกแบบ (Design Principles) มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการที่ต้องรู้ว่ามีการออกแบบ
เครื่องป้อนแบบสั่นสะเทือนมากมายหลายชนิดโดยทั่วไปจะเป็นแบบแม่เหล็กไฟฟ้า  (Electro-Magnetic) 
และกลไก-ไฟฟ้า (Electro-Mechanical) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของการกระตุ้น การแบ่งแยกประเภทก็มี
ความส าคัญเช่นกัน โดยยึดหลักที่ มวลเคลื่อนที่ต่ออยู่กับสปริง 2 ตัวหรือมากกว่าซึ่งตรงข้ามกับแบบมวล
เดี่ยว ระบบขับส าหรับเครื่องป้อนแบบสั่นสะเทือสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบแรง
ตอบสนองช้า (Brute Force) และแบบระบบความถี่ธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับแรงที่ใช้กับรางเป็นแบบไหนการ
พิจารณาเลือกแบบที่ถูกต้องส าหรับการใช้งานเฉพาะจะรวมน้ าหนักและขนาดของราง สภาพแวดล้อม
ประเภทของวัสดุที่จะขนถ่าย และแน่นอนปริมาณการป้อนที่ต้องการส าหรับขบวนการที่ก าหนด เพ่ือ
เป้าหมายของการป้อนเครื่องป้อนแบบปรับได้จะเป็นประเภทที่นิยมมากท่ีสุด 

 

 
รูปที่ 11.2 ตัวอย่างเครื่องป้อนแบบ 2 มวล 

(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
 

การออกแบบชุดขับ (Drive Designs) การเลือกระบบขับส าหรับเครื่องป้อนสั่นสะเทือน มีหลักการ
เดียวกับอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า 

1. ชุดขับแบบแม่เหล็กไฟฟ้าและชุดควบคุม (Electro-Magnetic Drives and Controls) 
ระบบสั่นสะเทือนแบบนี้จะถูกออกแบบและผลิตขึ้นเพ่ือให้มีความถี่ธรรมชาติ  (ขณะไม่มีวัสดุอยู่) สูงกว่า
ความถี่ของกระแสสลับที่ใช้กับชุดขับแม่เหล็กไฟฟ้าประมาณ 8 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์  
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2. ชุดขับและชุดควบคุมแบบกลไก-ไฟฟ้า (Electro-Mechanical Drives and Controls) 
ความถี่ใช้งานของเครื่องป้อนแบบนี้ คือ 720 ถึง 1800 rpm.  
 

อัตราการขนถ่าย 
อัตราขนถ่ายของอุปกรณ์ล าเลียงส่วนใหญ่จะหาได้จากพ้ืนที่หน้าตัด  และความเร็วในการขนถ่าย

วัสดุ อัตราขนถ่ายที่มีหน่วยเป็นต้นสุทธิต่อชั่วโมง เขียนเป็นสูตรได้ตามความสัมพันธ์ง่ายๆ ดังนี้ 
 

TPH =
4,800

Wdgv avx             (11.1) 

 
เมื่อ TPH = อัตราขนถ่าย (ตันสุทธิต่อชั่วโมง, ต้นสุทธิ = 2,000 ปอนด์) 

W    = ความกว้างของราง (นิ้ว, 8 – 60 นิ้ว) 
d     = ความลึกของวัสดุ (นิ้ว, 3 – 5 นิ้ว) 
g     = ความหนาแน่นปริมาณมวล (ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต) 
Vavx  = อัตราการไหลเชิงเส้น (ฟุตต่อนาที)  

 
โดยที่อัตราการไหลเชิงเส้นหรือความเร็วในการล าเลียงเป็นฟังก์ชั่นของคุณสมบัติวัสดุและการ

ออกแบบอุปกรณ์ล าเลียงส าหรับการประเมินอย่างหยาบ ๆ จากสมการ 
 

 Vavx = 0.15N x S             (11.2) 
 

เมื่อ  N = จ านวนรอบการเคลื่อนที่ (rpm)  
S = ระยะเคลื่อนที่ (นิ้ว) 
 

ความเร็วในการขนถ่ายวัสดุ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการค านวณหาค่าความเร็วในการขนถ่ายวัสดุตามรางสั่นสะเทือน มีความซับซ้อน

มาก เช่น อิทธิพลจากคุณสมบัติความเสียดทานของวัสดุและการออกแบบอุปกรณ์ล าเลียง เป็นต้น โดยที่
สมการส าหรับทฤษฎีความเร็วแตกต่างกันออกไป เมื่อความเร็ววัสดุขึ้นอยู่กับวิถีโค้งที่สัมพันธ์กับรางและ
อาจมีส่วนประกอบในขณะเดินหน้าและถอยหลังซึ่งมีผลตอบสนองต่อการพิจารณาความเร็ว เฉลี่ยต่อรอบ 
สมการที่ใช้ส าหรับวัสดุที่มีการไหลตัวอย่างอิสระและอุปกรณ์ล าเลียงในแนวราบ เป็นดังนี้ 

 
 cos26.0 NSVavx          (11.3) 

 
เมื่อ avxV  = ความเร็วเฉลี่ยในการขนถ่ายวัสดุตามรางสั่นสะเทือน (ฟุตต่อนาที) 

  = สัมประสิทธิ์ความเร็ว (ดูรูปที ่8.19) 
N  = ความเร็ว (รอบต่อนาที) 
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S  = ระยะการเคลื่อนที่ (นิ้ว) 
  = มุมในการขับ (องศา) 

 
ก าลังที่ต้องการ (Power Requirements) 
แรงในสภาวะสม่ าเสมอที่ต้องการท าให้ระบบท างานได้ สามารถหาได้จาก 
 

Fo = 







 ct

c

kk

k

g

WT .
2

ST . 2        (11.4) 

 
เมื่อ kc  = ค่ายืดหยุ่นคงที่หรืออัตราส่วนสปริงของข้อเหวี่ยง 

kt  = อัตราส่วนสปริงทั้งหมดของสปริงที่กลับสู่สภาพเดิมซึ่งต่ออยู่ระหว่างรางกับฐานของ            
        อุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่า 
WT = น้ าหนักสั่นสะเทือนของราง (ปอนด์) 
WB = น้ าหนักสั่นสะเทือนของฐาน (ปอนด์) 
g   =  อัตราเร่งของแรงโน้มถ่วง (386 in/s2) 
   = ความเร็วเชิงมุมของการเคลื่อนที่แบบสั่นสะเทือน (rad/s) โดยที่  =

60

N2   

N   = รอบต่อนาที 
     

ct

c

kk

k


= 1 – l2 ส าหรับในกรณีที่อุปกรณ์ขนถ่ายถูกปรับให้ได้ระดับกันทีค่วามเร็วใช้งาน N  

        เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อข้อเหวี่ยงชุดขับ 
l   =  อัตราส่วนระหว่างความเร็วตาม N และความถี่ท่ีได้ระดับกัน (Resonant  

        Frequency) No ของระบบที่มีข้อเหวี่ยงชุดขับเชื่อมต่ออยู่ โดยที่ l = 
0
   

        (โดยทั่วไป 0.8 < l < 0.9) 
 

เครื่องจักรมีข้อเหวี่ยงที่แน่นกว่าข้อเหวี่ยงที่เชื่อมต่ออย่างยืดหยุ่น สมการก าลังม้าของเครื่องจักร 
คือ 

HP = 5.635 x 10–11 









B

T

W

W
1

2

2







 T
T

S
W N3 sin       (11.5) 

 
ค าชี้แจง 
 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน พร้อมตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ให้นักศึกษาออกแบบ
เครื่องป้อนวัสดุแบบสั่นสะเทือนของการป้อนเมล็ดพืชเพ่ือไปบรรจุกระสอบ มีระยะเคลื่อนที่ไปกลับของ
เครื่องป้อนวัสดุแบบสั่น 5 นิ้ว น้ าหนักสั่นสะเทือนของเครื่องป้อนวัสดุแบบสั่น WT = 200 ปอนด์ น้ าหนัก
สั่นสะเทือนของฐาน WB = 100 ปอนด์ ความเร็วรอบการเขย่า N = 100 รอบต่อนาท ีความถี่ท่ีได้ระดับกัน 
(Resonant Frequency) No เท่ากับ 200 รอบต่อนาที มุมของการเคลื่อนที่  เท่ากับ 20 องศา เมื่อ
อัตราส่วนสปริงของข้อเหวี่ยง kc  = 2.5 อัตราส่วนสปริงทั้งหมดของสปริงที่กลับสู่สภาพเดิมซึ่งต่ออยู่
ระหว่างรางกับฐานของอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยแรงเขย่า  kt  = 1.0 จงหาแรงที่ใช้ในการป้อนวัสดุแบบ



573 

การขนถ่ายวัสด ุ                               ใบงาน 
   

   
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

สั่นสะเทือนของการป้อนเมล็ดพืชเพ่ือไปบรรจุกระสอบ ละก าลังม้าของมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์มีประสิทธิภาพ 
90% 

 
รูปที ่10.2 เครื่องป้อนวัสดุแบบสั่นสะเทือน 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

จากสมการสมการแรงที่ใช้ในการป้อนวัสดุแบบสั่นสะเทือน คือ 
 

Fo = 







 ct

c

kk

k

g

WT .
2

ST  . 2  

 
จากสมการก าลังที่ต้องการ 
 

HP = 5.635 x 10–11 (1 – l2) 
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S
W N3 sin   

 
จะได้ว่า  

ระยะเคลื่อนที่ไปกลับของราง ................................................... นิว้  
 
จะได้ 2/ST = .................................... นิว้  
 
ดังนั้น TS = ................................ x 2 = ..................................... นิ้ว 
 
น้ าหนักสั่นสะเทือนของเครื่องป้อนวัสดุแบบสั่น WT = ............................................... ปอนด ์
 
น้ าหนักสั่นสะเทือนของฐานของเครื่องป้อนวัสดุแบบสั่น WB = ........................................... ปอนด์  
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ความเร็วรอบการเขย่า N = .............................................. รอบต่อนาท ี 
 
ความถี่ท่ีได้ระดับกัน (Resonant Frequency) No = ......................................... รอบต่อนาที 
 
มุมของการเคลื่อนที่  = ..................................................... องศา 
 
อัตราส่วนสปริงของข้อเหวี่ยง kc  = ..................................................  
 
อัตราส่วนสปริงทั้งหมดของสปริงที่กลับสู่สภาพเดิมซึ่งต่ออยู่ระหว่างรางกับฐานของอุปกรณ์ขนถ่าย

ด้วยแรงเขย่า kt  = ................................................... 
 
มอเตอร์มีประสิทธิภาพ ........................................% = ……………………………………………… 
 

จะได้ว่า   

     =
60

N2  

   = ……………………………………………………. 
   = ………………………………………. rad/s 
 

และ   Fo = 







 ct

c

kk

k

g

WT .
2

ST  . 2  

 
Fo =…………………x…………………..x…………………. x (……………….)2 

 
   = ………………………………………………………………….. 
 
   = …………………………………………………………………… 
 
Fo = ……………………………………………………….. N   
 

 
จาก  

l = 
0
 = 

0N

N  

     = …………………………………………………………….. 
 
     = …………………………………………………………….. 
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HP = 5.635 x 10–11 (1 – l2) 









B

T

W

W
1

2

2







 T
T

S
W N3 sin   

  
      = ………………………………………………………………………………………………. 

 
      = ………………………………………………………………………………………………. 

 
      = ………………………………………………………………………………………………. 

 
      = ………………………………………………………………………………………………. 

 
    HP = ………………………………………………………….. แรงม้า 
 
 

และมอเตอร์มีประสิทธิภาพ ………………………………………% = …………………………………………. 
 

    HP (มอเตอร์) = 


HP  

 
       = …………………………………………………. 
 
       = ……………………………………. แรงม้า 
 

ดังนั้น เครื่องป้อนวัสดุแบบสั่นสะเทือนของการป้อนเมล็ดพืชเพ่ือไปบรรจุกระสอบ  
  

ต้องใช้มอเตอร์ขนาด ……………………………….. แรงม้า  
 
สรุป 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ............................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................. ....................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................................ ............................ 
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....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 
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............................................................................................................................. ........................................... 
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      ในการขนถ่ายด้วยลม 

ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้  

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการขนถ่ายวัสดุด้วยลมและหลักการท างานของระบบ
การขนถ่ายวัสดุด้วยลม 

2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงการค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายและความดันที่
ต้องการในการขนถ่ายด้วยลม 
 3. สามารถออกแบบค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายและความดันที่ต้องการในการขนถ่ายด้วยลมได้ 
 
ทฤษฎี 

นิวเมติคคอนเวเยอร์ คือ เครื่องมือขนถ่ายวัสดุชนิดหนึ่งใช้ส าหรับล าเลียงวัสดุที่มีลักษณะเป็นเมล็ด
หรือเป็นกลุ่มก้อนหรือลักษณะอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยวัสดุเหล่านี้จะอยู่ในสภาพแห้งสามารถลอยตัวได้
ง่ายและเป็นอิสระในการเคลื่อนที่ วัสดุเหล่านี้จะถูกล าเลียงอยู่ในท่อทางโดยใช้แรงดันของกระแสอากาศ 
สุญญากาศ หรือแรงดึงดูดของโลกโดยทั่ว ๆ ไป จะแบ่งนิวเมติคคอนเวเยอร์ เป็น 3 พวกใหญ่ ๆ คือ 

1. Pipeline เป็นระบบที่ใช้ความดันหรือสูญญากาศหรือใช้ทั้งสองแบบรวมกัน 
2. Air activated gravity เป็นท่อหน้าตัดสี่เหลี่ยม เอียงท ามุมต่าง ๆ กัน ท างานด้วยแรงดึงดูดของ

โลก 
3. Tube เป็นระบบท่อ (Tubular system) ซึ่งมีพ้ืนที่หน้าตัดไม่เกิน 15 ตารางนิ้ว ใช้ในโรงงาน, 

ห้องเครื่องมือ, ธนาคาร, โรงพยาบาล ฯลฯ ใช้ส าหรับล าเลียงอะไหล่และเครื่องมือขนาดเล็ก, เงิน, แบบ
พิมพ์เขียว ฯลฯ 

การพิจารณาวัสดุขนถ่ายนี้ โดยทั่วไปจะดูว่าเมื่อผ่านการขนถ่ายในระบบ คือ ท่อ ไซโครน หรือ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ แล้วจะไม่ท าให้วัสดุนี้เกาะติดอยู่กับอุปกรณ์ ติดกันเอง หรือเสื่อมสภาพไป รวมถึงต้องแยกตัว
ออกจากระบบลมที่ใช้ในการล าเลียงได้ วัสดุบางชนิดมีการเติมกลิ่นหรือน้ าหอมเมื่อผ่านระบบแล้วกลิ่นจะ
ลดลงท าให้ต้องเติมน้ าหอมมากขึ้นซึ่งท าให้สิ้นเปลืองมากกว่าเดิม การออกแบบการล าเลียงควรท าการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการก่อนใช้งานระบบ โดยค านึงถึงระยะเวลาในการทดลองขนถ่าย ความชื้น ความเร็ว
ในการขนถ่าย และลักษณะของผงที่ติดในถุงกรอง 
 

หลักการท างานของระบบการขนถ่ายวัสดุด้วยลม ในงานอุตสาหกรรมปัจจุบันระบบขนถ่ายวัสดุ
ด้วยลมหรือนิวเมติคคอนเวเยอร์จะเข้าไปมีบทบาทในการท างานอยู่มาก ดังนั้นในสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ผลิต
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ช่างเทคนิค และวิศวกรเกี่ยวกับการขนถ่ายวัสดุจึงได้จัดให้มีวิชาดังกล่าวเข้าในหลักสูตร ในการศึกษาวิชานี้ 
นักศึกษาส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบที่ถูกต้องเพ่ือให้สอดคล้องกับทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้
ศึกษาเนื่องจากค่าต่าง ๆ ที่อ้างอิงอยู่ภายในต าราที่ศึกษาจะมีความผิดพลาดอยู่มากดังนั้นจึงได้มีการน าเอา
โรงต้นแบบมาสร้างเพ่ือใช้ในการทดสอบค่าการทดลองเพ่ือเอาไปประกอบในการค านวณออกแบบที่ถูกต้อง 
ดังนั้นจึงควรศึกษาให้เข้าใจอย่างมาก 

การเลือกท่อที่ใช้กับการขนถ่ายวัสดุขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของค่าความดันหรือความสึกหรอของ
วัสดุที่เกิดจากการเสียดสีระหว่างท่อกับวัสดุ หรือความเหมาะสมของลักษณะของรูปร่างภายนอกของวัสดุ 
ส่วนโค้งจะท าให้ทิศทางการไหลเปลี่ยนไป และวัสดุจะไหลช้าลง เพราะการเคลื่อนที่ผ่านส่วนโค้งของท่อ
และส่วนบริเวณที่จะเพ่ิมความเร็วควรจะจัดให้อยู่ตรงทางออกของช่วงโค้ง เครื่องมือ 2 ชนิด ที่จะแยกวัสดุ
กับลมตรงช่วงปลายท่อ เครื่องมือ 2 อย่างนี้จะท างานอย่างต่ าเนื่องจากวัสดุที่เป็นเม็ดและผ้ากรองวัสดุที่
เป็นผงก็เป็นสิ่งจ าเป็นและส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการขนถ่ายที่มีขนาดความกว้างต่ าสุด ซึ่งมันอาจจ าเป็นและ
เป็นตัวบ่งบอกความสกปรกของลมและสามารถจะดูได้จากผ้ากรอง จากการปฏิบัติงานของเครื่องกรองจะ
ถูกท าให้สะอาดโดยการสั่นผ้ากรอง โดยใช้ระบบ Mechanic เพ่ือท าให้ฝุ่นที่ติดอยู่กับผ้ากรองหลุดออกจาก
ผ้ากรองในทิศทางที่ย้อนกลับการไหลของวัสดุ ซึ่งจะท าให้ผ้ากรองสะอาดและเหมาะสมกับการใช้งานต่อไป 
การจ่ายวัสดุของระบบขนถ่ายวัสดุด้วยลมมีวิธีการส่งถ่ายวัสดุ 4 วีธี ดังที่แสดงในรูปที่ 12.1 

 

  
(ก) วาล์วโรตารี่ (ข) คอคอด 

  

  
(ค) ใบสกรู (ง) ดูดด้วยสูญญากาศ 

รูปที่ 12.1 อุปกรณ์การจ่ายวัสดุด้วยลม 
(ที่มา : พรชัย จงจิตรไพศาล, 2559) 
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อัตราการขนถ่ายและความดันที่ต้องการในการขนถ่ายด้วยลม การออกแบบหาค่าความเร็วลม 
ปริมาณลมในการขนถ่าย อัตราการขนถ่าย ระดับความสูงการขนถ่ายที่ต้องการและความดันในการขนถ่าย
วัสดุ 

ความเร็วสุดท้ายของการตกของอนุภาค เมื่ออนุภาคตกมาถึงสภาวะหนึ่ง ซึ่งแรงที่กระท า
ต่ออนุภาครวมเป็นศูนย์ อนุภาคจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ นั่นคือความเร็วสุดท้ายของการตก จะได้ว่า
ความเร็วของอนุภาค คือ tm UU   และความเร็วสุดท้ายของอนุภาค คือ 0

dt

dU m  จากสมการที่ 9.12 จะ
ได้ว่าค่าความเร็วสุดท้ายจะมีค่าเป็น 
 

       m

mD

t d
C

g
U 












1
3

4          (12.1) 

  
เมื่อ tU  คือ ความเร็วสุดท้ายของการตกของอนุภาค (m/s) 
 

สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของของไหลต่ออนุภาค (Resistance Coefficient) สามารถ
หาได้จาก 

         )( etD RfC          (12.2) 
 

เมื่อ etR  คือ Reynold number ที่สภาวะความเร็วสุดท้าย 
 

Reynold number ที่สภาวะความเร็วสุดท้าย สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 
 

        












mtmt
et

dUdU
R         (9.15) 

 
เมื่อ   คือ viscosity of fluid (kg/m.s) 

  คือ kinematic viscosity of fluid (m2/s) 
  คือ density of fluid (kg/m3) 

g  คือ 9.81 m/s2 
 

แต่ในการออกแบบใช้ของไหลเป็นอากาศซึ่งมีสถานะเป็นแก๊ส ค่าความหนาแน่นมวลของ
แก๊สมีค่าต่ ากว่าค่าความหนาแน่นของวัสดุมาก การพิจารณาสมการความเร็วสุดท้ายของอนุภาค จึงสามารถ
แสดงได้ดังนี้ 

 1. อนุภาคท่ีมีขนาดเล็กและละเอียด ( etR < 1) 
 

         



18

2
mm

t

dg
U           (12.3) 
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 2. อนุภาคท่ีมีขนาดปานกลาง ( etR < 1 - 500) 

         
m

m
t d

g
U

3

1
2

261.0














         (12.4) 

 
 3. อนุภาคท่ีมีขนาดโตและหยาบ ( etR < 500 – 2 x 105) 

 

         


 mm
t

dg
U 741.1         (12.5) 

 
ส าหรับค่าความหนาแน่นของอากาศ m หาได้จากทฤษฎีแก๊ส 
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P 
           (12.6) 

 
โดยก าหนดให้ที่สภาวะอุณหภูมิ 273 องศาเคลวิน ความดัน 9.81 x 104 N/m2 มีความ

หนาแน่นของอากาศเท่ากับ 1.293 kg/m3 จะได้ว่า 
 

         










m

m
m

T

P

273

273

1081.9

293.1
4

        (12.7) 

 
เมื่อ m  คือ ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m3) 

mP  คือ ความดันของอากาศ (N/m2) 

mT  คือ อุณหภูมิของอากาศ (oC) 
 

ความเร็วลมในการขนถ่าย การขนถ่ายวัสดุด้วยลมเมื่อเปลี่ยนจากการตกของวัสดุหรืออนุภาคมา
เป็นการใช้ของไหลเป่าผ่านวัสดุด้วยความเร็วที่มีค่าความเร็วเท่ากับความเร็วสุดท้ายของการตก วัสดุจะหยุด
นิ่งลอยตัวในของไหล ดังนั้นหากต้องการให้วัสดุเคลื่อนไหวไปตามของไหลจะต้องให้ความเร็วของของไหล
มากกว่าความเร็วสุดท้ายของอนุภาค โดยการพิจารณาการขนถ่ายวัสดุจะท าการพิจารณาเฉพาะอนุภาค
เพียงก้อนเดียวเท่านั้น แต่ในการขนถ่ายวัสดุจ านวนมากได้ถูกพัฒนาขึ้นมาซึ่งจะท าให้สภาพการไหล
เปลี่ยนแปลงไปตามความมากน้อยของอัตราส่วนวัสดุด้วย  

ความเร็วที่ปลอดภัยต่อการขนถ่ายวัสดุ หมายถึง ความเร็วที่สามารถขนถ่ายวัสดุจากจุด
ป้อนให้ไปถึงจุดหมายได้โดยไม่มีการอุดตันในท่อล าเลียง ซึ่งจะต้องมีค่ามากกว่าค่าความเร็วสุดท้ายของการ
ตกของอนุภาค เมื่อขนถ่ายวัสดุด้วยอัตราส่วนผสมค่าหนึ่ง ค่าความเร็วที่ปลอดภัยต่อการขนถ่ายวัสดุเพ่ือ
ป้องกันการอุดตันของวัสดุเป็นดังนี้ 

ความเร็วลมขนถ่าย ( mU ) จะได้ว่า 
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         Dg
K

U
n

m

1
410











 
         (12.8) 

 

เมื่อ   คือ อัตราส่วนผสมของการขนถ่าย 
K , n  คือ ค่าคงท่ีเฉพาะอนุภาคต่อการไหล 

D  คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อขนถ่ายวัสดุ 
g  คือ 9.81 m/s2 

 
อัตราส่วนผสมของการขนถ่ายวัสดุ สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 

 

       
w

m

m

m
           (12.9) 

 
เมื่อ mm  คือ มวลวัสดุที่ขนถ่ายต่อเวลา (kg/s) 

wm  คือ มวลของลมที่ใช้ต่อเวลา (kg/s) 
 

อัตราการขนถ่ายวัสดุด้วยลม คือ ปริมาณการขนถ่ายวัสดุไปได้ในท่อล าเลียงซึ่งเป็นสัดส่วนระหว่าง
มวลวัสดุที่ขนถ่ายได้ต่อระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่าย ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังสมการดังต่อไปนี้ 

 

       
t

m
Q          (12.10) 

 
เมื่อ Q  คือ อัตราการขนถ่ายวัสดุ (kg/s) 

m  คือ มวลของวัสดุที่ขนถ่าย (kg) 
t  คือ เวลาที่ใช้ในการขนถ่าย (s) 

 
ปริมาณลมขนถ่ายจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผสมและค่าความหนาแน่นของอากาศที่ใช้งานและอัตรา

การขนถ่าย สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังสมการดังต่อไปนี้ 
 

       
m

a

Q
Q


         (12.11) 

 
เมื่อ aQ  คือ ปริมาณลมขนถ่ายวัสดุ (kg/s) 

  คือ อัตราส่วนผสมของการขนถ่าย 

m  คือ ความหนาแน่นของอากาศท่ีใช้งาน (kg/m3) 
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ขนาดของท่อล าเลียง ในการค านวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียงวัสดุด้วยลม จะใช้
ค่าความเร็วลมของการขนถ่ายและปริมาณลมที่ต้องการเป็นตัวก าหนด ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดัง
สมการดังต่อไปนี้ 
 

       
m

a

U

Q
D

60

4
        (12.12) 

 
เมื่อ D  คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียง (m) 

aQ  คือ ปริมาณลมขนถ่ายวัสดุ (kg/s) 
mU  คือ ความเร็วลม (m/s) 

 
ค่าความดันการขนถ่าย จากรูปที่ 12.2 ที่สภาวะการขนถ่ายความดันต่ าที่มีการไหลของวัสดุเป็น

แบบ Homogeneous ภายในท่อล าเลียงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง D (m) ความยาว L (m) และมุมของ
การขนถ่าย   องศา ซึ่งค่าความดันที่ใช้ส าหรับการขนถ่ายจะเท่ากับความดันสูญเสียเนื่องจากความเสียด
ทานของท่อล าเลียงและความดันสูญเสียเฉพาะการขนถ่าย สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังสมการ
ดังต่อไปนี้ 

       mT PPP         (12.13) 
 

เมื่อ P  คือ ค่าความดันที่ใช้ส าหรับการขนถ่าย (N/m2) 

TP  คือ ค่าความดันสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานของท่อล าเลียง (N/m2) 

mP  คือ ความดันสูญเสียเฉพาะการขนถ่าย (N/m2) 
 

 
รูปที่ 12.2 ค่าความดันที่มีต่อการไหลของวัสดุของการขนถ่ายด้วยลมความดันต่ า 

ที่มีการไหลแบบ Homogeneous ภายในท่อล าเลียง 
 (ที่มา : : โสภณ  เรืองกิตติกุล และอภิรักษ์  โพธิสว่าง, 2535) 

 
โดยที่ความดันสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานของท่อล าเลียงและความดันสูญเสียเฉพาะ

การขนถ่าย สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 
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       2
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       (12.14) 

 และ 

    2
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   (12.15) 

 
เพราะฉะนั้นค่าความดันขนถ่ายสามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 
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    (12.16) 

 
เมื่อ mU  คือ ความเร็วลมการขนถ่าย (m/s) 

Fr  คือ ค่า Froud number ซ่ึง 
Dg

U
Fr m  

etR  คือ ค่า Reynold number ซ่ึง 


DU
R m

et   

f  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของท่อล าเลียง 
md  คือ ขนาดของวัสดุ (m) 

  คือ อัตราส่วนความเร็ว 

eqL  คือ ความยาวสมมูลของท่อเมื่อคิดข้องอเทียบเป็นท่อตรง 
 
ค าชี้แจง 
 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน พร้อมตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ให้นักศึกษาออกแบบ
ระบบล าเลียงวัสดุด้วยลมในการล าเลียงทรายโดยค านวณหาความดันที่สูญเสียทั้งหมดในการขนถ่ายและ
ความดันการขนถ่ายที่ต้องใช้ในการล าเลียงทรายในท่อล าเลียง มวลของทรายที่ขนถ่าย 10,000 kg ความ
หนาแน่นของทราย 950 kg/m3 มวลวัสดุที่ขนถ่ายต่อเวลา 0.25 kg/s ความเร็วของทรายที่ขนถ่าย 0.5 
m/s ความเร็วของลมที่ใช้ 1.0 m/s ความหนาแน่นของลมที่ใช้ในการขนถ่าย 1.25 kg/m3 มวลของลมที่ใช้
ต่อเวลา 0.05 kg/s ขนาดของวัสดุเฉลี่ย 0.001 m ความยาวสมมูลของท่อเมื่อคิดข้องอเทียบเป็นท่อตรง 40 
m ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของท่อล าเลียง 0.125 ค่าแฟกเตอร์การเปลี่ยนแปลง (Variable factor) 
ส าหรับ Rotary feeder C = 3.0 ค่าความหนืดของอากาศ 0.785 kg/m.s และเวลาที่ใช้ในการขนถ่าย 2 
ชั่วโมง 
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รูปที ่12.3 ระบบล าเลียงวัสดุด้วยลม 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

ก าหนดให้เป็นการล าเลียงทรายในท่อล าเลียงด้วยลม ซึ่งประกอบไปด้วย 
 

มวลของทรายที่ขนถ่าย m= ........................................................... kg  
 
ความหนาแน่นของทราย m = .......................................................... kg/m3  
 
มวลวัสดุที่ขนถ่ายต่อเวลา mm = ........................................................... kg/s  
 
ความเร็วของทรายขนถ่าย mv  = ............................................................ m/s  
 
ความเร็วของลมที่ใช้ wv หรือ mU = ......................................................................... m/s  
 
ความหนาแน่นของลมที่ใช้ในการขนถ่าย  = ................................................................. kg/m3  
 
มวลของลมที่ใช้ต่อเวลา wm = .......................................................................  kg/s  
 
เวลาที่ใช้ในการขนถ่าย t = ................................. ชั่วโมง = ........................................................ s 
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ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของท่อล าเลียง f = .................................................................. 
 
ขนาดของวัสดุเฉลี่ย md = ................................................................. m 
 
ความยาวสมมูลของท่อเมื่อคิดข้องอเทียบเป็นท่อตรง eqL = ......................................................m 

 
ค่าแฟกเตอร์การเปลี่ยนแปลง (Variable factor) ส าหรับ Rotary feeder C = ............................. 
 
ค่าความหนืดของอากาศ  = ................................................... kg/m.s  
 
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าทรายเป็นอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กและละเอียด  
 
จะได้ว่า ค่า K = ................................... และ  = ................................................... 

นั่นคือ 

จาก อัตราการขนถ่ายวัสดุด้วยลม คือ 
t

m
Q    

จะได้ว่า 
Q = ……………………………………….. 
 
   = ……………………………….. kg/s  
 
   = …………………………………. Ton/hr 
 

 จาก ปริมาณลมขนถ่าย คือ 
m

a

Q
Q


  และอัตราส่วนผสมของการขนถ่ายวัสดุ คือ 

w

m

m

m
   

จะได้ว่า 
 = ………………………………… 
 
     = ………………………………… 

 
นั่นคือ    Qa = …………………………………………….. 
 
       = ……………………………… kg/s 
 

จาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อล าเลียงวัสดุด้วยลม คือ 
m

a

U

Q
D

60

4
   

จะได้ว่า 
D = ……………………………………….. 
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= ……………………………………… m  
 
= ………………………………………. Cm 
 

จาก ค่า Froud number คือ 
Dg

U
Fr m   

 
จะได้ว่า   Fr = ……………………………………………… 
 
     = ………………………………………………………………………… 
 
     = ………………………………………………………………………… 
 
     = ………………………………………………………………………… 
 

จาก ความเร็วสุดท้ายของอนุภาค คือ 



18

)( mm
t

dg
U


  

จะได้ว่า 
  Ut = ………………………………………………………………………… 
 
      = ………………………………………………………………………… 
 
      = ………………………………………………………………………… 

 
    = ……………………………………………….. m/s 
 

จาก Reynold number ที่สภาวะความเร็วสุดท้ายของอนุภาค คือ 












mtmt
et

dUdU
R   

จะได้ว่า 
        Rst = ……………………………………………………………………….. 
 

      = ………………………………………………………………………… 
 
      = ………………………………………………………………………… 

 
      = ………………………………………………………………………… 
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จาก อัตราส่วนความเร็ว คือ 
w

m

v

v
  

m

m

U

v
 = …………………………………………. 

 
= …………………………………………………. 
 

        จาก ค่าความดันขนถ่าย  2

125.2
1

2

)1(078.0
m
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mmet
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จะได้  ∆𝑃 = …………………….………………………………………………………………………………………………….. 
 

     = …………………….………………………………………………………………………………………………….. 
 
     = …………………….………………………………………………………………………………………………….. 
 
     = …………………….………………………………………………………………………………………………….. 
 
     = …………………….………………………………………………………………………………………………….. 
 
     = …………………….………………………………………………………………………………………………….. 
 
     = …………………………………………………………………… N/m2  
 
     = ……………………………………………………..…………… Pa 
 
     = …………………………………………………………………. kPa 
 

จาก ค่าความดันสูญเสียในการเร่งความเร็ววัสดุที่จุดป้อน คือ 2

2
)( m

m
at UCP


   

จะได้ว่า ∆𝑃at = ……………………………………………………………………………. 
 
       = …………………….………………………………………………………. 
     
       = ………………………………………………. N/m2  
 
       = ……………………………………………….. Pa 
 



588 

การขนถ่ายวัสด ุ                               ใบงาน 
   

   
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

 จาก ค่าความดันสูญเสียเนื่องจากการรั่วไหล คือ 2

2
1.0.1.0 m

meq

Tx U
D

L
fPP


   

จะได้ว่า ∆𝑃X = ……………………………………………………………………………. 
 
       = …………………….………………………………………………………. 
 
       = ………………………………………………. N/m2  
 
       = ……………………………………………….. Pa 
 
จาก ความดันที่สูญเสียทั้งหมดในการขนถ่าย คือ xatt PPPP    
จะได้ว่า ∆𝑃t = ……………………………………………………………………………. 
 
       = …………………….………………………………………………………. 
 
       = ………………………………………………. N/m2  
 
       = ……………………………………………….. Pa 
 
ดังนั้น ความดันที่สูญเสียทั้งหมดในการขนถ่าย คือ .……………………………………….. kPa 

 
สรุป 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ............................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................. ....................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................................ ............................ 

...................................................................................................... .................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 
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ใบงานที่ 13 
 

เรื่อง การออกแบบระบบลิฟท์            วิชา การขนถ่ายวัสดุ 

ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้  

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลิฟท์และหลักการท างานของระบบลิฟท์ 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงการค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายและก าลังม้าท่ี

ต้องการของลิฟท์ 
 3. สามารถออกแบบลิฟท์ได้ 
 
ทฤษฎี 

ลิฟต์เป็นพาหนะเคลื่อนที่ในแนวดิ่งชนิดหนึ่ง มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของ
ระหว่างชั้นในอาคาร ลิฟต์ในปัจจุบันใช้พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าในการท างาน ปี ค.ศ. 1800 กระบวนการ
ผลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขีดสุดมีการสร้างแท่งโลหะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส้น เหล็กฉากหรือ
เสาเหล็ก ทั้งหมดเป็นพ้ืนฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูง
หลายร้อยเมตร ตึกระฟ้าท าให้เกิดเทคโนโลยีอ่ืนๆตามขึ้นมาอีกมากมาย หนึ่งในนั้นคือลิฟท์ เมืองหลวงใน
ทุกประเทศต้องพ่ึงพาอาศัยลิฟท์หรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้า โลตัส บิ๊กซี เซ็นทรัล และเดอะมอลล์ เป็นต้น 
ล้วนต้องมีลิฟท์ใช้ส่งผู้โดยสารหรือขนของ 

หลักการท างานของลิฟต์ การเคลื่อนที่ของลิฟต์ใช้หลักการของรอกกว้านและน้ าหนักถ่วงเพ่ือลด
การใช้พลังงานในการขับเคลื่อนลิฟต์ โดยปลายเชือกรอกกว้านด้านหนึ่งของลิฟต์จะยึดติดกับตัวลิฟต์ 
ในขณะที่ปลายเชือกรอกกว้านอีกด้านหนึ่งจะผูกติดกับน้ าหนักถ่วง โดยปลายเชือกรอกกว้านหรือสลิงจะมี
ความยาวเท่ากับความสูงของตึกโดยประมาณ ดังนั้นเมื่อลิฟต์โดยสารจอดที่ชั้นล่างสุดของอาคาร น้ าหนัก
ถ่วงจะอยู่ชั้นบนสุด เมื่อลิฟต์โดยสารเคลื่อนที่ขึ้น น้ าหนักถ่วงจะมีหน้าที่ขับลิฟต์ให้เคลื่อนที่ควบคู่ไปกับ
เบรคเพ่ือชะลอความเร็ว โดยมอเตอร์จะท าหน้าที่ควบคุมความเร็วของลิฟต์ให้เป็นไปตามพิกัด ในท านอง
เดียวกันหากลิฟต์จอดชั้นบนสุด น้ าหนักถ่วงจะอยู่ชั้นล่างสุด ลิฟต์จะเคลื่อนที่ลงโดยอาศัยน้ าหนักของตัว
ลิฟต์ จากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการออกแบบลิฟต์ให้เกิดความได้เปรียบเชิงกลจะท าให้ลิฟต์ใช้
พลังงานน้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่องจักรอ่ืนๆ ที่ใช้งานในอาคาร 

 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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รูปที่ 13.1 แสดงหลักการออกแบบลิฟต์โดยใช้หลักการรอกกว้าน 

(ที่มา : ข้อมูลด้านเทคนิค ของ OTIS, 2559) 
 

การเลือกขนาดและจ านวนของลิฟต์ (elevator selection) จ าเป็นต้องมีการพิจารณาอย่าง
ละเอียดเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ความเพียงพอของการให้บริการในอาคารนั้นๆ ความ
คุ้มค่าในการเลือกใช้ลิฟต์ พ้ืนที่ว่างที่สอดคล้องกับงานด้านสถาปัตยกรรม(โถงลิฟต์ ช่องลิฟต์ ห้องเครื่อง
ลิฟต์) ดังนั้นในอาคารขนาดใหญ่และมีการใช้งานที่หลากหลายการค านวณด้วยมืออาจท าให้เกิดความ
ยุ่งยาก จึงมีความจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการค านวณ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงคุณภาพ
การบริการของลิฟต์ดังนี ้

1. Interval (I) หรือ lobby dispatch time หรือ เวลาในการรอคอย (waiting time) คือ 
ระยะเวลาเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของลิฟต์มารับผู้โดยสารและเคลื่อนที่ออกจากโถงลิฟต์ ส่วนเวลาในการรอ
คอย (waiting time) หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้ลิฟต์ใช้ในรอลิฟต์โดยนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้ลิฟต์เรียก
ลิฟต์จนกระทั่งเดินเข้าลิฟต์ ในทางปฏิบัติก าหนดให้ระยะเวลาในการรอคอยคิดเป็น 60% ของ Interval 
เป็นไปดังสมการต่อไปนี้ 
 

ItimewaitingAverage 6.0         (13.1) 
 

2. ความสามารถในการบรรทุก (handling capacity) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึง
ความสามารถสูงสุดในการบรรทุกผู้โดยสารในระยะเวลาหนึ่ง (ในทางปฎิบัติจะต้องคิดจ านวนผู้โดยสารที่
สามารถบรรทุกได้สูงสุดในช่วงเวลา 5 นาที) 

 

I

p
HC

300
          (13.2) 
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ตารางที่ 13.1 แสดงค่า I ที่เหมาะสมในอาคารแต่ละประเภท 
ประเภทอาคาร Interval Time (วินาที) 

อาคารส านักงาน 
     ย่านใจกลางเมือง 25 – 30 
     บริเวณรอบเมือง 30 - 35 
     ชานเมือง 35 – 40 
อาคารที่พักอาศัย 
     คอนโดมีเนียม 50 – 70 
     เซอร์วิสอพาร์คเมนต์ 60 – 80 
     อพาร์คเมนต์, แมนชั้น 80 – 120 

     อาคารหอพัก 60 – 80 

     โรงแรมชั้นหนึ่ง 40 – 60 

     โรงแรมชั้นสอง 50 – 70 

ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559 
 

ตารางที่ 13.2 ความสามารถในการบรรทุกของตัวลิฟต์ car passenger capacity (p) 
น้ าหนักบรรทุกของลิฟต์ 

(กิโลกรัม) 
จ านวนผู้โดยสารสูงสุด 

(คน) 
จ านวนผู้โดยสารต่อรอบ 

(คน) 
900 12 10 

1,150 17 13 
1,350 20 16 
1,600 23 19 
1,800 28 22 

ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559 
 

3. ระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย (traveling time or average trip time, AVTRP) 
หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้ลิฟต์ใช้ในการเดินทางโดยใช้ลิฟต์ ซึ่งนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้ลิฟต์เรียกลิฟต์และ
โดยสารลิฟต์จนกระทั่งออกจากลิฟต์ในชั้นที่ต้องการ โดยทั่วไป ระยะเวลาของการเดินทางที่น้อยกว่า 1 
นาที เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม แม้จะใช้เวลา 75 ถึง 90 วินาทีก็สามารถยอมรับได้ แต่ไม่ควรเกินกว่า 120 วินาที 
ส าหรับระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย( traveling time or average trip time) ที่ใช้ในการประเมิน
สามารถพิจารณาได้จากเส้นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง จ านวนชั้น และความเร็วของลิฟต์ค่าต่างๆ 
ที่ขนาดน้ าหนักบรรทุกแต่ละตัว (สามารถหาข้อมูลได้จากผู้ผลิต) โดยที่ระยะเวลาดังกล่าวยังมีความ
คลาดเคลื่อนได้ 10% ดังแสดงในรูปที่ 13.2 

4. ระยะเวลาในการบริการ 1 รอบ (round-trip time) หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ลิฟต์ใช้
ในการเดินทางโดยนับตั้งแต่เวลาที่ลิฟต์เคลื่อนที่เพ่ือบริการครบ 1 รอบ โดยระยะเวลาดังกล่าวเป็นผลรวม
ของเวลา 4 ส่วน คือ ระยะเวลาในการเร่งและลดความเร็ว ระยะเวลาในการเปิดและปิดประตู ระยะเวลาใน
การรับและส่ง และเวลาในการเคลื่อนที่ ดังแสดงในรูปที่ 13.3 
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ตารางที่ 13.3 การประมาณการจ านวนผู้ใช้อาคาร (population) ของอาคารประเภทต่าง ๆ 
ประเภทของอาคาร  

อาคารส านักงาน ตารางเมตรต่อคน 

แบบใช้งานหลายประเภท (diversified)  
   ชั้นล่างที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ (large lower floors) 11.25-12.6 
   ชั้นสูงขึ้นไป (upper floors) 12.6-14.4 
   พ้ืนที่ทั่วไป (average use) 13.5 
แบบใช้งานประเภทเดียว(single purpose) 11.7 
โรงแรม คนต่อห้องพัก 
   ห้องพัก(normal use) 1.3 
   ห้องประชุม(conventions) 1.9 
โรงพยาบาล คนต่อเตียงผู้ป่วย 
   โรงพยาบาลเอกชน 3 
   โรงพยาบาลของรัฐ 3-4 
อาคารเพ่ือพักอาศัย คนต่อเตียงนอน 
   คอนโดมิเนียม 1.5 
   เซอร์วิสอพาร์ทเม้น 2 
   อพาร์ทเม้นหรือแมนชั่น 2.5-3.0 

ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559 

 
รูปที่ 13.2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย (average trip time : AVTRP) 

ที่ความเร็วระดับต่าง ๆ ของลิฟต์ ขนาดน้ าหนักบรรทุก 1,350 กิโลกรัม 
(ท่ีมา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559) 

https://i0.wp.com/ienergyguru.com/wp-content/uploads/2015/10/9.png
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รูปที่ 13.3 แผนภาพระยะเวลาในการบริการ 1 รอบ (round-trip time)  
ที่ความเร็วระดับต่าง ๆ ของลิฟต์ ขนาดน้ าหนักบรรทุก 1,350 กิโลกรัม 

(ท่ีมา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559) 
 

ขั้นตอนและวิธีในการค านวณเพ่ือเลือกใช้ขนาดและจ านวนลิฟต์ที่จะแสดงต่อไปนี้เป็นเพียง
ตัวอย่างเพ่ือให้มีความเข้าใจการใช้ปัจจัยต่างๆ ข้างต้นในการก าหนดขนาดและจ านวนลิฟต์ที่เหมาะสมซึ่งมี
ความเกี่ยวเนื่องถึงการใช้พลังงานของลิฟต์ในอาคารนั้น ในการปฏิบัติจริงควรค านวณโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะสะดวกและแม่นย ากว่า ส่วนขั้นตอนเบื้องต้นมีดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลของอาคาร ประเภทอาคาร พ้ืนที่ใช้สอยหรือจ านวนห้องพัก 
จ านวนชั้นและความสูงของชั้นและของอาคาร 

ขั้นตอนที่ 2 หาค่าของ interval (I)  
ขั้นตอนที่ 3 ค านวณหาจ านวนผู้ใช้อาคาร 
ขั้นตอนที่ 4 หาค่าความสามารถในการบรรทุก (handling capacity)  
ขั้นตอนที่ 5 ใช้ข้อมูลที่ได้เลือกขนาดของลิฟต์(น้ าหนักบรรทุกและความเร็ว)  
ขั้นตอนที่ 6 ใช้ข้อมูลขนาดของลิฟต์ท่ีได้เลือกไว้หาระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย 

(traveling time or average trip time : AVTRP) และระยะเวลาในการบริการ 1 รอบ (round-trip time 
: RT) ตามจ านวนชั้นของอาคารที่ใช้งาน 

https://i1.wp.com/ienergyguru.com/wp-content/uploads/2015/10/10.png


594 

การขนถ่ายวัสด ุ                               ใบงาน 
   

   
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         

ขั้นตอนที่ 7 ค านวณหาความสามารถในการบรรทุก (handling capacity) ของ
ลิฟต์ที่เลือกไว้ต่อหนึ่งตัว HC = 300p/I โดยค่าใช้ p  

ขั้นตอนที่ 8 ค านวณหาจ านวนลิฟต์ที่ต้องใช้เพ่ือบรรทุกผู้โดยสารให้ได้จ านวนที่
ต้องการในขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 9 ใช้ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากการเลือกขนาดและจ านวนลิฟต์เพ่ือค านวณ
ย้อนกลับมาหาค่าระยะเวลาในการบริการ 1 รอบ (round-trip timer : RT) และเปอร์ เซนต์ของ
ความสามารถในการบรรทุก (handling capacity) ว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมหรือใหม่ 

ขั้นตอนที่ 10 ทดลองเปลี่ยนขนาดของลิฟต์ (น้ าหนักบรรทุกและความเร็วที่
แตกต่างจากครั้งแรก) เพ่ือค านวณค่าระยะเวลาในการบริการ 1 รอบ (round-trip timer :RT) และ
เปอร์เซนต์ของความสามารถในการบรรทุก (handling capacity) แล้วจึงเลือกขนาดและจ านวนลิฟต์ที่
เหมาะสม โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทั้งความสามารถและคุณภาพในการให้บริการของระบบลิฟต์ในอาคาร
นั้นๆ ต้นทุนในการลงทุนครั้งแรก และข้อจ ากัดด้านสถาปัตยกรรม เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 11 เลือกชนิดของลิฟต์ที่ใช้งานทั้งส่วนของเครื่องลิฟต์และชุดควบคุม 
โดยพิจารณาข้อมูลด้านเทคนิคของผู้ผลิตประกอบ ทั้งต้นทุนในการลงทุนครั้งแรก ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
และ ค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบ ารุงตลอดอายุการใช้งานของลิฟต์ ข้อจ ากัดด้านสถาปัตยกรรม เป็นต้น 
 
ค าชี้แจง 
 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน พร้อมตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ให้นักศึกษาออกแบบ
ค านวณเพื่อเลือกขนาดและจ านวนลิฟต์ อาคารส านักงานแห่งหนึ่งมีการใช้งานหลายประเภท (diversified) 
เป็นอาคารสูง 35 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย 2,000 ตารางเมตรต่อชั้น ความสูงของชั้น 4.0 เมตร ให้เลือกระบบลิฟต์
ที่เหมาะสมในการออกแบบ 
 

 
รูปที ่13.4 ลิฟต์ 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
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ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลของอาคาร ........................................................................................................................ 
               .................................................................................................................................................... 
               .................................................................................................................................................... 
 
ขั้นตอนที่ 2 หาค่าของ interval (I) จากตาราง เท่ากับ ................................................ วินาที 
 
ขั้นตอนที่ 3 ค านวณหาจ านวนผู้ใช้อาคารโดยใช้ตาราง 
 

จ านวนผู้ใช้อาคาร (building population) : ..............................................ชั้น  
 

= ................................. ตารางเมตร x ....................ชั้น/13.5 ตารางเมตรต่อคน 
 
= ...................................................................... คน 

 
ขั้นตอนที่ 4 หาค่าความสามารถในการบรรทุก (handling capacity) จากตาราง 
 

ความสามารถในการบรรทุก = ………………………………. %  
 

HC = ………………… x ……………………………………. คน 
 
     = ………………………………… คน 

 
ขั้นตอนที่ 5 ใช้ข้อมูลที่ได้เลือกขนาดของลิฟต์ (น้ าหนักบรรทุกและความเร็ว) จากข้อมูลในตาราง 

 
โดยระยะสัญจรของลิฟต์ = ………………………………… ชั้น x …………………………. เมตร 
 

         = ………………………………………… เมตร 
 

โดยระยะสัญจรของลิฟต์ คือ ........................................................ เมตร  
 
จึงต้องเลือกลิฟต์ ขนาด ............................................................. กิโลกรัม 

 
ความเร็ว ............................................................. เมตรต่อวินาที 

 
ขั้นตอนที่ 6 ใช้ข้อมูลขนาดของลิฟต์ที่ได้เลือกไว้หาระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย ( traveling time or 
average trip time : AVTRP) และระยะเวลาในการบริการ 1 รอบ (round-trip timer : RT) ตามจ านวน
ชั้นของอาคารที่ใช้งาน 
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 AVTRP = .................................................... วินาที 
 
      RT = ..................................................... วินาที 

 
ขั้นตอนที่ 7 ค านวณหาความสามารถในการบรรทุก (handling capacity) ของลิฟต์ที่เลือกไว้ต่อหนึ่งตัว 
HC = 300p/I โดยค่าใช้ p จากข้อมูลในตาราง 
 

ความสามารถในการบรรทุกของลิฟต์หนึ่งตัว = 300(....................)/.................................. 
 

 = .................................................. คน 
 

ขั้นตอนที่ 8 ค านวณหาจ านวนลิฟต์ที่ต้องใช้เพื่อบรรทุกผู้โดยสารให้ได้จ านวนที่ต้องการในขั้นตอนที่ 3  
 

จ านวนลิฟต์ที่ใช้เพื่อการบรรทุกคนทั้งหมด ........................................... คน  
 

จ านวนลิฟต์ = ................................./33.5 
 

     = ........................................ ตัว 
 

ดังนั้น จ านวนลิฟต์ คือ ....................... ตัว 
 
ขั้นตอนที่ 9 ใช้ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากการเลือกขนาดและจ านวนลิฟต์เพ่ือค านวณย้อนกลับมาหาค่าเวลา 
Interval (I) และเปอร์เซนต์ของความสามารถในการบรรทุก (handling capacity) ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมหรือใหม่ 
 

I = RT/N = ........................................./................................ 
 
             = ................................................. วินาที 

 
HC = ..............................(...................)/.......................... 
 
     = ..........................................% 
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ขั้นตอนที่ 10 ทดลองเปลี่ยนขนาดของลิฟต์ (น้ าหนักบรรทุกและความเร็วที่แตกต่างจากครั้งแรก) เพ่ือ
ค านวณค่าระยะเวลาในการบริการ 1 รอบ (round-trip timer : RT) และเปอร์เซนต์ของความสามารถใน
การบรรทุก (handling capacity) แล้วจึงเลือกขนาดและจ านวนลิฟต์ที่เหมาะสม โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ 
ทั้งความสามารถและคุณภาพในการให้บริการของระบบลิฟต์ในอาคารนั้นๆ ต้นทุนในการลงทุนครั้งแรก 
และข้อจ ากัดด้านสถาปัตยกรรม  
 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................... ....................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................................... 
 
สรุป 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ............................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................. ....................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................................ ............................ 

...................................................................................................... .................................................................. 

............................................................................................................................... ......................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ .......................................................................... .. 
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ใบงานที่ 14 
 

เรื่อง การออกแบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อน          วิชา การขนถ่ายวัสดุ 

ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้  

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบันไดเลื่อนและทางเลื่อนและหลักการท างานของระบบ
บันไดเลื่อนและทางเลื่อน 

2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงการค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายและก าลังม้าที่
ต้องการของบันไดเลื่อนและทางเลื่อน 

3. สามารถออกแบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนได้ 
 
ทฤษฎี 

บันไดเลื่อนและทางเลื่อน คือ เครื่องจักรกลที่ออกแบบให้ใช้งานง่าย และไม่มีความซับซ้อน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือในการขนส่งคนโดยใช้ขั้นบันไดในการล าเลียงคนจ านวนมากด้วยความเร็วที่เหมาะสม และ
คงท่ี บันไดเลื่อน ถูกคิดค้น ออกแบบ และน ามาใช้ในตั้งแต่ ปี ค.ศ.1900 โดยใช้ชื่อ Escalator ที่มีรากศัพท์
มาจากภาษาละตินของค าผสมระหว่าง Elevator และ Scala ส าหรับประเทศไทยใช้บันไดเลื่อนมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2507 ที่ห้างสรรพสินค้า ไทยไดมารู ราชประสงค์ เป็นผู้น าบันไดเลื่อนชุดแรก เข้ามาใช้ เปิดบริการ
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2507 ปรากฏว่า คนกรุงเทพ แห่กันไปใช้บันไดเลื่อนกันอย่างเนืองแน่น 

มาตรฐานบันไดเลื่อนท่ีถือเป็นต้นแบบ และนิยมใช้กันหลายประเทศคือ 
1. ประเทศแถบยุโรป เป็น กฎความปลอดภัยในการออกแบบ และติดตั้งบันไดเลื่อน และ

ลิ ฟต์  ต าม  BS EN115 (European Standard BS EN115  Safety rules for the Construction and 
Installation Escalators and Passenger Conveyors) 

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นข้อบังคับส าหรับลิฟต์และบันไดเลื่อนตาม ASME 
A17.1 (Safety Code for Elevators and Escalators American Standard) 

3. ประเทศญี่ปุ่น เป็นมาตรฐานการตรวจสอบลิฟต์  บันไดเลื่อน และลิฟต์ส่งของ 
(Inspection standard of elevator, escalator and dumbwaiter) 
4. ประเทศไทย โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดท ามาตรฐานไว้สองเล่ม 
คือมาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร (เรียบเรียงตาม ASME A17.1) และมาตรฐานระบบลิฟต์ (เรียบ
เรียงตาม BS EN 115) ทั้งมาตรฐานยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นล้วนมีใช้ในประเทศไทย และอีกหลายประเทศ
ในเอเชีย 

บันไดเลื่อนและทางเลื่อน มีอุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบหลักดังนี้ 
1. โครงสร้างบันได เป็นโครงสร้างเหล็กท่ีออกแบบและยึดนัตต์ด้วยแรงที่ถูกต้อง 
2. มอเตอร์และชุดทดรอบ โดยปกติจะทดรอบประมาณ 1.5 ถึง 3 ต่อ 1 
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3. จานหลักและโซ่ขับ ลักษณะคล้ายจาน และโซ่ของจักรยาน 
4. ขั้นบันไดเลื่อนและทางเลื่อนออกแบบให้รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อขั้น

หรือประมาณ 750 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยไม่แตก หรือแอ่นตัว 
5. ราวมือจับ ออกแบบให้รับแรงดึงเมื่อขดเป็นวงได้ 2,500 กิโลกรัม โดยไม่ฉีกขาด 
6. ตู้ไฟฟ้าควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ของบันไดเลื่อน 

การท างานของบันไดเลื่อนและทางเลื่อน คือระบบขนส่งด้วยสายพานแบบหนึ่งที่ใช้บันไดในการ
ล าเลียงคนจ านวนมากด้วยความเร็วที่เหมาะสมและคงที่ การเคลื่อนที่ของบันไดเลื่อนจะใช้โซ่ที่มีข้อต่อ 1 คู่ 
(ลักษณะคล้ายโซ่จักรยานหรือรถยนต์ยนต์แต่ใหญ่กว่า) คล้องผ่านเกียร์หรือเฟือง 2 คู่ (ด้านบนและด้านล่าง
ของบันได) เฟืองจะขับบันไดเลื่อนที่เรียงต่อกันหลายๆ ชั้นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ระดับความเร็วคงที่ และ
เพ่ือให้บันไดเลื่อนมีความปลอดภัยในการใช้งาน ราวบันไดจะถูกออกแบบมาให้เคลื่อนที่ไปในทิศทาง
เดียวกับบันไดด้วยความเร็วเท่ากับบันไดด้วย ดังนั้นมอเตอร์ขับบันไดเลื่อน นอกจากจะขับบันไดแล้วยังท า
หน้าที่ขับราวบันไดด้วย โดยมีหลักการท างานดังนี้

1. มอเตอร์ไฟฟ้าที่ทดรอบให้มีความเร็วตามพิกัด 30 เมตรต่อนาที ท าหน้าที่ขับเพลาที่มี
จานเฟืองติดอยู่ให้หมุน (ลักษณะคล้ายจาน และโซ่จักรยาน)  

2. จานเฟืองนี้จะท าหน้าที่ขับขั้นบันได และราวมือจับไปพร้อม ๆ กัน 
3. ปลายทั้งสองข้างของขั้นบันไดเลื่อนจะมีล้อหมุนติดอยู่ด้านข้างซ้าย และขวาเพ่ือให้

ขั้นบันไดเคลื่อนที่ไปตามรางบังคับล้อ ส่วนปลายอีกด้านของขั้นบันไดจะเกี่ยวกับขั้นบันไดเลื่อนขั้นต่อไป 
และจะเรียงต่อ ๆ กันจนถึงปลายบันได 

4. จากนั้นขั้นบันไดเลื่อนจะเคลื่อนเข้าไปในบ่อบันไดเลื่อนด้านท้ายของบันได ผ่านจานตัว
ตามเพ่ือหมุนขั้นบันไดกลับ พร้อม ๆ กับราวมือจับที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับบันไดด้วยความเร็วที่
เท่ากับบันไดด้วย  

บันไดเลื่อนและทางเลื่อนเป็นเครื่องจักรกลที่ออกแบบให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะเป็น
เครื่องจักรกลที่ท างานโดยมีผู้โดยสาร ดังนั้นผู้ผลิตบันไดเลื่อน และทางเลื่อนจะติดตั้งอุปกรณ์เ พ่ือความ
ปลอดภัยไว้ที่จุดต่าง ๆ ของบันไดเลื่อน และทางเลื่อนเพ่ือหยุดการท างานโดยอัตโนมัติ และโดยคน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ราวบันได เกิดการขัดตัว ขาดจากกัน ถูกกระแทกอย่างแรง มีของกีดขวางที่ช่องทางเข้า 
และออกของราวบันได และเคลื่อนที่เร็วหรือช้ากว่าก าหนด 

2. โซ่ขับบันได เกิดการขัดตัว ขาดจากกัน และเคลื่อนที่เร็วหรือช้ากว่าก าหนด 
3. ขั้นบันไดเลื่อน และทางเลื่อน เกิดการขัดตัว ล้อบันไดหลุดจากราง บันไดตกหล่น

หายไป ขั้นบันไดเอียง ขั้นบันไดกระดก ถูกกระแทกอย่างแรง รับน้ าหนักมากกว่าปกติ มีสิ่งของกีดขวางที่
ช่องทางเข้า และออกของบันได และเคลื่อนที่เร็ว หรือช้ากว่าก าหนด 

4. แผ่นพื้นปิดห้องเครื่องบันไดเลื่อน และทางเลื่อนเปิดขณะใช้งาน 
5. ระบบไฟฟ้าผิดปกติ และใช้ไฟฟ้าเกินขีดจ ากัด 
6. ปุ่มฉุกเฉินเพ่ือหยุดบันไดเลื่อน และทางเลื่อนฃ 
7. กุญแจส าหรับการเปิด และหยุดการใช้งาน 
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ตารางที่ 10.8 แสดงความสามารถของบันไดเลื่อนในการขนส่งผู้โดยสารของบันไดเลื่อน 

ความกว้างของบันได ความเร็ว 
จ านวนผู้โดยสาร(คน/ชั่วโมง) 

Maximum Nominal Observed 

ผู้ผลิตตามมาตรฐานอังกฤษและอเมริกา 

32 นิ้ว 90 ฟุต/นาที 5,000 3,750 2,100 
 120 ฟุต/นาที 6,666 5,025 2,800 

48 นิ้ว 90 ฟุต/นาที 8,000 6,000 4,000 
 120 ฟุต/นาที 10,665 8,025 5,500 

ผู้ผลิตตามมาตรฐาน SI 
600 มิลลิเมตร 30 เมตร/นาที N/A 3,600 N/A 

40 เมตร/นาที N/A 4,400 N/A 
45 เมตร/นาที N/A 4,900 N/A 

800 มิลลิเมตร 30 เมตร/นาที 6,000 4,800 N/A 
40 เมตร/นาที N/A 5,900 N/A 
45 เมตร/นาที N/A 6,600 N/A 

1,000 มิลลิเมตร 30 เมตร/นาที N/A 6,000 N/A 
40 เมตร/นาที N/A 7,300 N/A 
45 เมตร/นาที N/A 8,200 N/A 

1,200 มิลลิเมตร 30 เมตร/นาที 9,000 N/A N/A 
ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559 
หมายเหตุ N/A คือ ไม่มีผลการทดสอบ 
 
ตารางที่ 10.9 ตารางขนาดมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนบันไดเลื่อน 

ความกว้างของบันได 
ความเร็ว 

(m/min) 

ความสูง 
(m) 

มอเตอร์ต้นก าลัง 
(HP) 

800 มิลลิเมตร 27/36 4.20 7.0 
 27/36 5.10 7.5 

1,200 มิลลิเมตร 27 5.10 7.5 
 27 6.30 10.0 

 27/36 7.50 15.0 
ที่มา : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 2559 
 
ค าชี้แจง 
 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน พร้อมตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ให้นักศึกษาออกแบบ
บันไดเลื่อนส าหรับอาคารห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง เป็นอาคารสูง 2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย 5,000 ตารางเมตรต่อ
ชั้น ความสูงของชั้น 5.50 เมตร มีจ านวนผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าเฉลี่ย 9,000 คนต่อชั่วโมง ให้เลือก
ขนาดของบันไดเลื่อนที่เหมาะสมในการออกแบบ 
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รูปที ่14.1 บันไดเลื่อน 

(ที่มา : อภิชาติ  ศรีชาติ, 2559) 
 

ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลของอาคาร ........................................................................................................................ 
               .................................................................................................................................................... 
               .................................................................................................................................................... 
 
ขั้นตอนที่ 2 หาค่าความกว้างของบันไดเลื่อน จากตาราง 
 

ที่มีจ านวนผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าเฉลี่ย ......................................................... คนต่อชั่วโมง  
 

ความกว้างของบันไดเลื่อน = ……………………………………………………. มิลลิเมตร 
 

ขั้นตอนที่ 3 หาความเร็วของบันไดเลื่อน 

 
ความกว้างของบันไดเลื่อน = ……………………………………………………. มิลลิเมตร 
 
ความเร็วของบันไดเลื่อน = ...........................................................เมตรต่อนาที 

 
ขั้นตอนที่ 4 หาความสูงของบันไดเลื่อน จากตาราง 
 

ความเร็วของบันไดเลื่อน = ...........................................................เมตรต่อนาที 
 
ความสูงของบันไดเลื่อน = …………………………………………………… เมตร 
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ขั้นตอนที่ 5 หาค่าขนาดของมอเตอร์ต้นก าลัง จากข้อมูลในตาราง 

 
ความเร็วของบันไดเลื่อน = ................................................. ..........เมตรต่อนาที 
 
ความสูงของบันไดเลื่อน = …………………………………………………… เมตร 

 
 ขนาดของมอเตอร์ต้นก าลัง = ……………………………………………….. kW 
  
      = …………………………………………………. แรงม้า 
 

............................................................................................. ........................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ............................................................................ 
 
สรุป 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ............................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................. ....................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................................ ............................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................... ......................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ............................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 
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ใบงานที่ 15 
 

เรื่อง การออกแบบเครน รอกไฟฟ้าและป้ันจั่น          วิชา การขนถ่ายวัสดุ 

ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
ชื่อ – สกุล.....................................................................รหัสนักศึกษา................................................... 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้  

1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครน รอกไฟฟ้าและปั้นจั่นและหลักการท างานของ
ระบบเครน รอกไฟฟ้าและปั้นจั่น 

2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงการค านวณหาค่าอัตราการขนถ่ายและก าลังม้าท่ี
ต้องการของเครน รอกไฟฟ้าและปั้นจั่น 
 3. สามารถออกแบบเครน รอกไฟฟ้าและปั้นจั่นได้ 
 
ทฤษฎี 

เครน 

ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโกดังวัตถุดิบและโกดังสินค้าส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งเครื่องยกของ
(Overhead Crane)หรือเครน เพ่ือการใช้งานอยู่จ านวนมาก เรามาท าความรู้จักกับเครื่องยกของหรือเครน
กัน 

ประเภทของเครน บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจ าหน่ายเครน โดยจะแบ่งออกเป็น
ประเภทต่างๆ ตามลักษณะการใช้งานของแต่ละโรงงาน ดังนี้ 

1) เครนเหนือศีรษะ (Overhead Cranes) ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานยก
น้ าหนัก การติดตั้งเครนและรอกไฟฟ้าแบบวิ่งเหนือศีรษะ โรงงานจ าเป็นต้องมีการออกแบบและสร้างเสาไว้
เพ่ือรองรับเครนเหนือศีรษะก่อน โดยประเภทเครนเหนือศีรษะที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิตมีอยู่สองแบบ 
คือ เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว (Single Girder Overhead Cranes) จะ มีการติดตั้งรอกไฟฟ้าไว้ใต้
รางวิ่ง และเครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ (Double Girder Overhead Cranes) จะติดตั้งรอกไฟฟ้าไว้
ด้านบนระหว่างคานสองตัว  เหมาะส าหรับอุตสาหกรรม ทุกประเภท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์  
อุตสาหกรรมเคมี และโรงไฟฟ้า เป็นต้น เครนเหนือศรีษะแบบคานคู่ที่ ALLA สามารถผลิตได้มีน้ าหนัก
สูงสุด 300 ตัน แต่ที่ผ่านมาน้ าหนักสูงสุดที่ลูกค้าเคยสั่งผลิตเท่ากับ 180 ตัน  

2)  เครนสนามขาสูง 2 ข้าง (Gantry Cranes)  และเครนสนามขาสูงข้างเดียว 
(Semi Gantry Cranes) เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีต โรงงงานผลิตเสาเข็ม
และโรงงานผลิตพรีคาสท์ เป็นต้น แบ่งออกเป็น 2 แบบหลักๆ ได้แก่  

2.1) เครนสนามขาสูง 2 ข้าง  (Gantry Cranes) 
2.1.1) แบบคานเดี่ยว (Single Girder Gantry Cranes) เป็นเครนที่

สามารถติดตั้งได้ทั้งบริเวณพ้ืนที่กลางแจ้งหรือในร่มใต้หลังคาโรงงาน เหมาะส าหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียม
โครงสร้างเสาไว้เพ่ือรองรับเครนเหนือศีรษะ เพราะเครนสนามขาสูงจะมีขาติดมาพร้อมกับตัวเครนวางบน
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พ้ืนโรงงาน เครนประเภทนี้มีความเหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ าหนักไม่มากนัก ควรมีความ
กว้างใช้งานตั้งแต่ 6 - 22 เมตร  

2.1.2) แบบคานคู่ (Double Girder Gantry Crane) เป็นเครนที่สามารถ
ติดตั้งได้ทั้งบริเวณพ้ืนที่กลางแจ้งหรือในร่มใต้หลังคาโรงงาน เหมาะส าหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้าง
เสาไว้เพื่อรองรับเครนเหนือศีรษะ เครนประเภทนี้มีความเหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ าหนัก
มาก ควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 10 - 35 เมตร 

2.2) เครนสนามขาสูงข้างเดียว (Semi Gantry Cranes)  
2.2.1) แบบคานเดี่ยว (Single Girder Semi  Gantry Cranes) เหมาะสม

กับการใช้งานบนพ้ืนที่กลางแจ้ง โดยติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสาด้านข้างนอกตัวอาคารโรงงาน หรือใช้ติดตั้ง
ในร่ม โดยติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสาด้านข้างในตัวอาคารโรงงาน  

2.2.2) แบบคานคู่ (Double Girder Semi Gantry Cranes) เหมาะสมกับ
การใช้งานทั้งบนพ้ืนที่กลางแจ้งและในร่มภายในตัวอาคารโรงงาน และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเครนสนาม
ขาสูงข้างเดียวแบบคานเดี่ยว แต่การออกแบบเป็นแบบคานคู่ จะท าให้ประสิทธิภาพในการยกวัตถุและ
สินค้าได้ดีกว่าแบบคานเดี่ยว  

3) เครนแขนหมุน (Jib Crane) เป็นเครนที่ออกแบบให้มีแขนที่สามารถหมุนแขน
ไปรอบตัว โดยท ามุมได้ตั้งแต่ 90 - 360 องศา สามารถยกน้ าหนักได้ประมาณ 125 – 10,000 กิโลกรัม 
ขึ้นอยู่กับประเภทของเครนแขนหมุน ส่วนใหญ่จะใช้ภายในโรงงาน ซึ่งเหมาะส าหรับการยกวัตถุงานหรือ
สินค้าเฉพาะพ้ืนที่ที่มีรอบวงรัศมีความยาวของวงแขนที่ยื่นหมุนตามรัศมีของชุดเครน เหมาะกับทุกประเภท
อุตสาหกรรม ใช้งานกับโรงงานที่มีพ้ืนที่จ ากัด บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจ าหน่ายเครนแขนหมุน 2 
แบบ ได้แก่  

3.1) เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน (Pillar Jib Crane)   เป็นเครนที่มีลักษณะ
เป็นเสาติดตั้งกับพ้ืน เหมาะส าหรับงานยกสิ่งของเฉพาะพ้ืนที่รอบวงรัศมีความยาวของวงแขนหมุนของชุด
เครน  

3.2) เครนติดผนังยื่นแขนหมุน (Wall Jib Crane) เป็นเครนที่ติดตั้งกับเสา
ของโรงงานหรือเสาเหล็กของอาคารโรงงานเป็นตัวยึดโครงสร้าง เหมาะส าหรับงานยกสิ่งของเฉพาะพ้ืนที่ 
รอบวงรัศมีความยาวของวงแขนหมุนของชุดเครน เช่นเดียวกับเครนตั้งเสายื่นแขนหมุน แต่แตกต่างกันตรง
การใช้เสาของอาคารโรงงานเป็นตัวยึดโครงสร้างเพื่อใช้แขนหมุนเท่านั้น 

4) เครนติดผนังยื่นแขนยก (Wall Travelling Crane) เป็นเครนที่ติดตั้งไว้ที่ราง
วิ่งไว้กับเสาข้างผนังโรงงาน และมีชุดคานเครนที่ยื่นออกมาอิสระเพ่ือยกสิ่งของหรือสินค้า ซึ่งการใช้งาน
เหมาะส าหรับงานยกสิ่งของหรือสินค้าตามความยาวตลอดแนวด้านข้างของผนังตัวอาคารโรงงาน 
เช่นเดียวกันกับเครนสนามขาสูงข้างเดียว แต่มีความสะดวกมากกว่า 

5) เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว (Monorail Crane) เป็นรอกติดตั้งและ
เคลื่อนที่ตามรางวิ่งที่ติดตั้งตามสภาพโครงสร้างของกระบวนการผลิต ตัวรางจะสามารถออกแบบเป็น
เส้นตรงหรือคดโค้งตามสภาพพ้ืนที่ที่ต้องการท างานได้ เหมาะส าหรับโรงงานหรือสถานที่ต้องการใช้เครน
เพ่ือให้ผ่านแค่บางพ้ืนที่ โดยต้องการให้หยุดในแต่ละสถานีผลิต ใช้ส าหรับงานยกน้ าหนักประมาณ 500 – 
3,000 กิโลกรัม โดยเครนประเภทนี้สามารถติดตั้งรอกไฟฟ้าได้มากกว่า 1 ตัว 
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6) เครนเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่ง (Suspension Crane) มีการติดตั้งคานล้อให้
อยู่ด้านใต้ของรางโดยเครน 1 ตัว อาจจะใช้ชุดคานล้อมากกว่า 2 ชุดเพ่ือที่จะช่วยกันรับน้ าหนักรางเครน 
โดยสามารถออกแบบสร้างได้ทั้งแบบคานเดี่ยวและแบบคานคู่ เหมาะส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมบางอย่าง
ที่ต้องการใช้งานพ้ืนที่ด้านล่างกว้างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น โรงจอดซ่อมเครื่องบินขนาดใหญ่ เป็น
ต้น 

7) เครนกันระเบิด (Explosion-Proof Crane) บริษัทสามารถผลิตเครนทุกชนิด
ตามข้อ (1) – (6) ในระบบกันระเบิดซึ่งสามารถน าไปใช้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมน้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง STAHL เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้เป็นอย่างมากจนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้น าใน
การผลิตชิ้นส่วนประกอบเครนในระบบกันระเบิด 

 
การค านวณพิกัดก าลังของมอเตอร์ต้นก าลัง ในกรณีที่ไม่มีการสตาร์ตมอเตอร์และไม่มี

ปัญหาเรื่องอุณหภูมิเพ่ิมสูงมากนัก เช่นในกรณีของ Overhead Crane ในโรงงานทั่วไป จะสามารถค านวณ
ก าลังขับที่ต้องใช้โดยสังเขปดังนี้ 

1)  มอเตอร์ส าหรับกว้าน การค านวณหาก าลังที่ใช้ในการยก ในกรณีการพัน
เคเบิลเป็นแบบไม่สมดุล สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 

 

1

1
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60 


v
gWP          (15.1) 

 
เมื่อ  1P   = ค านวณหาก าลังที่ใช้ในการยกของมอเตอร์ส าหรับกว้าน (Watt) 

1W   = น้ าหนักของของที่จะยกข้ึน (kg) 
1v  = ความเร็วในการยกขึ้น (m/min) 

1  = ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องกว้าน (%) 
 g  = ความเร่งแรงโน้มถ่วง (9.8 m/s2) 

 
2) มอเตอร์ส าหรับเลื่อนแนวระดับ การค านวณหาก าลังที่ใช้ในการเลื่อนวัตถุ 

สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 
 

2

2
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60
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v
gcWWP         (15.2) 

 
เมื่อ  2P   = ค านวณหาก าลังที่ใช้ในการยกของมอเตอร์ส าหรับเลื่อนแนวระดับ (Watt) 

2W   = มวลของ Trolley (kg) 
2v  = ความเร็วในการเลื่อนแนวระดับ (m/min) 

2c  = ความต้านทานการเลื่อนในแนวระดับ (N/kg) 

2  = ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องเลื่อนในแนวระดับ (%) 
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3) มอเตอร์ส าหรับเลื่อนคาน การค านวณหาก าลังที่ใช้ในการเลื่อนคาน สามารถ
หาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 

 

3

3
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v
gcWWWP        (15.3) 

 
เมื่อ  3P   = ค านวณหาก าลังที่ใช้ในการยกของมอเตอร์ส าหรับเลื่อนคาน (Watt) 

3W   = มวลของคาน (kg) 
3v  = ความเร็วในการเลื่อนคาน (m/min) 

3c  = ความต้านทานการเลื่อนคาน (N/kg) 

3  = ประสิทธิภาพเชิงกลของเครื่องเลื่อนคาน (%) 
 

ส าหรับการค านวณ Load ส าหรับการ ยกวัตถุใดๆ ด้วยรถเครน มีความส าคัญมาก ทั้ง
ด้วยเรื่องของความปลอดภัย และราคาในการว่าจ้างรถเครนนั้น แต่ละ ระดับค่อนข้างต่างกันมาก ซึ่งวิธี
ค านวณคร่าวๆ นั้น จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการเลือกเช่ารถเครน 

Load Chart หรือ ตารางแสดงความสามารถในการยกเครน เราสามารถหาได้ทั่วไปซึ่ง
ความสามารถในแต่ละยี่ห้อจะไม่ค่อยแตกต่างกันมาก แนวแกนตั้งและแนวแกนนอน คือ เงื่อนไขที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการยก Load ของเครน 

1. แนวแกนนอน คือ ระยะห่างระหว่าง Load กับตัวรถ ต้องดูจากสิ่งกีด
ขวางหรือสภาพหน้างาน ต าแหน่งการวาง Load และ รถเครน 

2. แนวแกนตั้ง คือ ความสูงของแขนเครน (Boom) โดยขึ้นอยู่กับความ
ต้องการยกชิ้นงานสูงขึ้นเท่าใด 

จากการพิจารณาจะท าให้ทราบค่า Max Load หรือความสามารถสูงสุดที่เครนจะยกได้ 
หลังจากนั้นหาน้ าหนักรวมทั้งหมด (Total Weight) ดังสมการ 

 
 น้ าหนักรวม = น้ าหนักของ Load + น้ าหนักอุปกรณ์ช่วยยกและอ่ืนๆ      (15.4) 

 
Lifting capacity rate คือ อัตราส่วนความสามารถในการยกชิ้นงาน โดยที่ Lifting 

capacity rate หน่วยเป็น % และต้องมีค่าไม่เกิน 75% 
 

Lifting capacity rate = Total Weight / Max Load       (15.5) 
 

การวางแผนการยก (Lift Planning) 
1. จุดศูนย์กลางเครน (Center of Crane) 
2. ความยาวของบูม (Boom Length) 
3. องศาของบูม (Boom Angle) 
4. รัศมีการยก (Load Radius) 
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5 ระยะความสูงปลาย (Boom Point Elevation) 
6. จุดศูนย์ถ่วงวัตถุท่ียก (C.G. of Load) 
7 น้ าหนักของวัสดุ (Load Weight) 

 

 
รูปที่ 15.1 การวางแผนการยก 

(ท่ีมา : http:// thai-draftman.blogspot.com, 2559) 
 
ค าชี้แจง 
 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน พร้อมตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ให้นักศึกษาออกแบบ
ปั้นจั่นส าหรับการยกวัสดุ โดยใช้ Free Software ของบริษัทผู้ออกแบบปั้นจั่นในการวางแผนการยกวัสดุ ที่
มีน้ าหนัก 8 ตัน น้ าหนักอุปกรณ์ช่วยยก 0.2 ตัน ใช้รถเครนรุ่ร Tadano TG-1200M-1 ขนาดเครน 80 ตัน 
ความสูงยกใช้งานสูงสุด H = 25 เมตร พร้อมทั้งเขียนแผนภาพจ าลองการยกวัสดุ 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กระพ้อล าเลียง (Bucket Elevator) แหล่งที่มา  http://www.moro.co.th 
การขนถ่ายด้วยลม (2559) แหล่งที่มา : https://www.kmutnb.ac.th 
การค านวณเกี่ยวกับปั้นจั่น (2559) แหล่งที่มา : http:// thai-draftman.blogspot.com/ 
การจัดการบ ารุงรักษาเครื่องมือล าเลียง การซ่อมบ ารุงและการป้องกัน  (2559) แหล่งที ่มา  : 

https://www.seiffertindustrial.com 
การจัดการบ ารุงรักษาเครื่องมือล า เลียง การซ่อมบ ารุงและการป้องกัน  (2559) แหล่งที ่มา  : 

http://www.thaiconveyorbelt.com 
การจัดการบ ารุงรักษาเครื่องมือล าเลียง (2559) แหล่งที่มา : http://th.sdttrubberbelt.com 
การใช้งาน เครื ่อ งลิฟต์ (2559) แหล่งที ่มา : Mechanical and Electrical Equipment for 

Buildings. 
การท างานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ (2559) แหล่งที่มา http://www.motorival.com 
การล าเลียงด้วยแรงเขย่า (2559) แหล่งที่มา : https://www.kmutnb.ac.th 
การล าเลียงด้วยแรงเขย่าแบบรางรูปตัว V (2559) แหล่งที่มา : https://www. general 

kinematics.com 
การออกแบบสายพานโมดูล่าร์ (2558) แหล่งที่มา : https://www.thaimodularbelt.com 
ข้อต่อโซ่ล าเลียง (2559) แหล่งที่มา : http://www.feelthree.com 

ข้อมูลด้านเทคนิค ของ OTIS (2559) แหล่งที่มา : https://ienergyguru.com/ 
ข้อมูลด้านเทคนิค ของ Schindler 9500 (2559) แหล่งที่มา : https://ienergyguru.com/ 

ความหมายของเครื่องยนต์ (2559) แหล่งที่มา : https://testelearnning.com 
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Reynold number และ Resistance coefficient (2559) แหล่งที่มา 

: https://commons.wikimedia.org/wiki/DragcoefficientvsReynoldsnumber  
เครื่องป้อนใบสกรูเดี่ยว (2559) แหล่งที่มา https://www.indiamart.com/screw-conveyor 
เครื่องป้อนใบสกรูคู ่ (2559) แหล่งที ่มา https://www.indiamart.com/proddetail/screw-

conveyor 
เครื่องยนต์ (2559) แหล่งที่มา http://www.asiaautowork.co.th 
เครื่องยนต์ต้นก าลัง (2559) แหล่งที่มา : http://www.pcat.ac.th 
เครื่องยนต์ต้นก าลัง (2559) แหล่งที่มา : https://sites.google.com/site/testelearnning  
เครื่องยนต์ 2 จังหวะ (2559) แหล่งที่มา http://kanchanapisek.or.th 
เครื่องลิฟต์ขับเคลื่อนด้วยเฟือง (2559) แหล่งที่มา : https://www.isfelevator.com 

http://www.thaiconveyorbelt.com/
http://www.motorival.com/
https://www.isfelevator.com/


617 
 

เอสารประกอบการสอน วิชาการขนถ่ายวัสด ุ                                               บรรณานุกรม 
   

   
อภิชาติ  ศรีชาติ                                         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
 
เครื่องลิฟต์ขับเคลื่อนโดยตรง (2559) แหล่งที่มา : https://www.isfelevator.com 
เครื่องลิฟต์ที่ขับเคลื่อนโดยตรง (2559) แหล่งที่มา : https://ienergyguru.com/ 
ชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์ล าเลียงวัสดุ (2559) แหล่งที่มา : http://www.pnkreis.com 
โซ่ล าเลียง (2559) แหล่งที่มา : https://www.kmutnb.ac.th 
โซ่ล าเลียงแบบอ่าง “Leak Proof”(2559) แหล่งที่มา : https://fluentconveyors.com 
โครงของโซ่ล าเลียง (2559) แหล่งที่มา : https://www.pinterest.com 
โซ่ล าเลียงแบบลากพา (2559) แหล่งที่มา  : https://www.indiamart.com 
โซ่ล าเลียง BUHLER SKT MARINE LEG (2559) แหล่งที่มา : https://www.buhlergroup 

.com 
โซ่ล าเลียงแบบท่อ (2559) แหล่งที่มา  : http://www.hapman.biz 
แบบวิถีโค้งของกระพ้อแบบแรงเหวี่ยง (2559) แหล่งที่มา  http://www.svconveyors.com 
ประเภทของเครน บริษัท ออลล่า จ ากัด (มหาชน) (2559) แหล่งที่มา : http://alla.co.th/ 
ประเภทของใบสกรูเกลียว (2559) แหล่งที่มา http://www.thaiconveyorbelt.com 
ปั้นจั่น (2559) แหล่งที่มา : http://www.munckcranes.com  / 
พรชัย จงจิตรไพศาล  (2559) . เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  การขนถ่ายด้วยลม . ภาควิชา

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

พรชัย จงจิตรไพศาล (2559). เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การล าเลียงด้วยแรงเขย่า . ภาควิชา
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

พรชัย จงจิตรไพศาล (2559). เอกสารประกอบการสอนเรื่อง  โซ่ล าเลียง . ภาควิชาวิศวกรรมขน
ถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

พรชัย  จงจิตรไพศาล (2559). เอกสารประกอบการสอน เรื ่อง  สกรูขนถ่ายวัสดุ . ภาควิช า
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

พรชัย  จงจิตร ไพศาล  (2559). เอกสารประกอบการสอน เรื ่อง  สายพานล า เล ีย ง . ภาควิช า
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

พรชัย จงจิตรไพศาล (2559). เอกสารประกอบการสอน เรื่อง อุปกรณ์ล าเลียงขึ้นที่สูง . ภาควิชา
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

รอกขนส่ง (2559) แหล่งที่มา : http://engineerknowledge.blogspot.com/ 
ระบบการขนถ่ายวัสดุ (2559) แหล่งที่มา : http://anuwat .blogspot.com 

http://www.pnkreis.com/
http://www.moro.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-bucket-elevator-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
http://www.thaiconveyorbelt.com/
http://www.moro.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-bucket-elevator-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
http://www.moro.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-bucket-elevator-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
http://www.moro.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-bucket-elevator-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
http://anuwat2560.blogspot.com/2017
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ระบบการขนถ่ายวัสดุ (2559) แหล่งที่มา : http://www.ismed.or.th  
ระบบการขนถ่ายวัสดุ (2559) แหล่งที่มา : http://www.poonengineering.com 
ระบบการขนถ่ายวัสดุ (2559) แหล่งที่มา : http://www.siamsafty.com 
ระบบการขนถ่ายวัสดุ (2559 แหล่งที่มา : http://www.thaisaftywork.com 
ระบบการขนถ่ายวัสดุ (2559) แหล่งที่มา : http://www.cssyes.com 
ระบบการขนถ่ายวัสดุ (2559) แหล่งที่มา : http://www.goshelving.com.au 
ระบบการขนถ่ายวัสดุ (2559) แหล่งที่มา : http://www.webstaff.kmutt.ac.th 
ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ (2559) แหล่งที่มา : http://www.handlift.net 
ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ (2559) แหล่งที่มา : http://shape-community.blogspot.com 
ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ (2559) แหล่งที่มา : http://www.thaiconveyorbelt.com 
ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ (2559) แหล่งที่มา : http://www.thailandindustry.com 
ระบบการออกแบบระบบแรงโน้มถ่วงโดยใช้ลมกระตุ้น  (2559) แหล่งที่มา : https://mugilene 

langovan.wordpress.com 
ระบบความดันต่ า (2559) แหล่งที่มา : http://www.trimechindia.com 
ระบบความดันต่ าป้อนวัสดุด้วยระบบเวนจูรี่  (2559) แหล่งที่มา : https://www.foxvalve.com 
ระบบความดันปานกลาง (2559 ) แหล่งที่มา : http://www.cnsilos.com 
ระบบความดันสูงแบบถังเดี่ยว (2559) แหล่งที่มา : https://www.klein-ag.de 
ระบบความดันสูงแบบถังคู่ (2559) แหล่งที่มา : http://www.teknoconvey.com 
ระบบความหนาแน่นสูงท างานเป็นจังหวะ (2559) แหล่งที่มา : http://www.tbma.com 
ระบบปิด (2559) แหล่งที่มา : http://machineryequipmentonline.com 
ระบบสูญญากาศ (2559) แหล่งที่มา : https://www.vac-u-max.com 
ระบบรวมสุญญากาศกับระบบความดันใช้ blower ตัวเดียว (2559) แหล่งที่มา : 

https://nationalconveyors.com 
ล้อฟันเฟือง (2559) แหล่งที่มา : https://www.globalspec.com 
ลิฟต์ระบบไฟฟ้า (2559) แหล่งที่มา : http://www.archiexpo.fr 
ลิฟต์ระบบไฮดรอลิค (2559) แหล่งที่มา : http://www.allianceelevator.net 
วิทยา อินทร์สอน (2552). การขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม (Material Handling for 

Industrial Factory) . แหล่งที่มา http://www.thailandindustry.com/onlinemag . 
ส ก ร ูข น ถ ่า ย ว ัส ด ุขึ ้น จ า ก เ ร ือ ข อ ง  Siwertell ( 2 5 5 9 )  แ ห ล ่ง ที ่ม า

http://www.spraydrying.co.kr/ shiploader 
ส ก ร ูข น ถ ่า ย แ บ บ ข ด -ด ัด โ ค ้ง ไ ด ้ (2559) แ ห ล ่ง ที ่ม า  http://www.zoneindustrie.com 

/Convoyeur-flexible 
สกรูขนถ่ายแบบ Lift (2559) แหล่งที่มา http://www.solidswiki.com 
 

http://www.ismed.or.th/
http://www.poonengineering.com/
http://www.siamsafty.com/
http://www.cssyes.com/
http://www.goshelving.com.au/conveyors_gravity.htm
http://www.webstaff.kmutt.ac.th/
http://www.handlift.net/
http://shape-community.blogspot.com/
http://www.thaiconveyorbelt.com/
http://www.thailandindustry.com/
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สายพานแรงโน้มถ่วงโดยใช้ลมกระตุ้น ซึ่งออกแบบเป็นระบบปิด (2559) แหล่งที่มา : 

http://www.pneuvay.com.au 
สายพานล าเลียง (2559) แหล่งที่มา : https://www.kmutnb.ac.th 
สายพานล าเลียงและรถ AGV (2559) แหล่งที่มา : http://019panuwuch.blogspot.com  
สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา (2558). ระบบการขนถ่ายวัสดุ  (Material Handling System) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารโซ่อุปทานองค์กร. แหล่งที่มา http://www.thailand 
industry.com/ indust_newweb . 

สุเนตร  มูลทา (2558). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการขนถ่ายวัสดุ . สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ คณะวิศวกรรมศาสตร์. กรุงเทพ : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน . 

สันต์ สุขแสนไกรศร (2535). อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุทางกล ส าหรับวัสดุปริมาณมวล . ปริญญานิพนธ์ 
เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์. กรุงเทพ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ส่วนประกอบสายพานล าเลียง (2559) แหล่งที่มา : https://engineerm637.blogspot.com 
ส ารวย เกษตรสกุลชัย (2553). การวิเคราะห์ต้นทุนการขนถ่ายวัสดุ (material handling cost 

analysis). วารสารเทคโนโลยี, Vol.37 No.213. pp 043 – 046. 
ส า ร วย  เกษ ตรส ก ุล ช ัย  (2558).  ก า รขน ถ่า ย ว ัส ด ุ.  ภ าคว ิช า ว ิศ วก รรม ขน ถ่า ย ว ัส ด ุ  ค ณ ะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
โสภณ  เรืองกิตติกุล  และอภิรักษ์ โพธิสว่าง (2535). เครื ่องขนถ่ายวัสดุด้วยลม. โครงงาน

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
องค์ประกอบส าคัญของการขนถ่ายวัสดุ (2559) แหล่งที่มา : https://sites.google.com 
อ ุป ก ร ณ ์ข น ถ ่า ย ด ้ว ย แ ร ง เ ข ย ่า แ บ บ แ ม ่เ ห ล ็ก ไ ฟ ฟ ้า  (2559) แ ห ล ่ง ที ่ม า  : http:// 

http://frrq.cvg.utn.edu.ar 
อุปกรณ์เรียกลิฟต์ที่มีหน้าจอแบบสัมผัส (2559) แหล่งที่มา : https://cn.tripadvisor.com 
อุปกรณ์ล าเลียงขึ้นที่สูง (2559) แหล่งที่มา https://www.kmutnb.ac.th 
อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า (2559) แหล่งที่มา : https://www.researchgate.net  
อุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงเขย่า  แบบพื้นล่างท าให้วัสดุลอยตัวมีเครื่องอบแห้งและเครื่องท าความ

เย็น (2559) แหล่งที่มา : https://www.kinergy.com 
อุปกรณ์ล าเลียงแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (2559) แหล่งที่มา : https://catalog. 

conveyorspneumatic.com , 
อุปกรณ์หลักของลิฟต์ (2559) แหล่งที่มา : http://www.asianelevators.com/ 
อุปกรณ์หลักของลิฟต์ (2559) แหล่งที่มา : http://3.bp.blogspot.com/ 
เอกสารประกอบการเรียนวิชาการขนถ่ายวัสดุ  (2558) แหล่งที่มา : http://ie.pit.ac.th  
 
 

http://www.moro.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-bucket-elevator-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
http://019panuwuch.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/xachiwaxnamaylaeakhwamplxdphay
http://www.moro.co.th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-bucket-elevator-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
http://ie.pit.ac.th/sunetr/images/data/material_handling_bit/safety%20handling2558.pdf
http://ie.pit.ac.th/sunetr/images/data/material_handling_bit/safety%20handling2558.pdf
http://ie.pit.ac.th/sunetr/images/data/material_handling_bit/safety%20handling2558.pdf
http://ie.pit.ac.th/sunetr/images/data/material_handling_bit/safety%20handling2558.pdf
http://3.bp.blogspot.com/
http://ie.pit.ac.th/sunetr/images/data/material_handling_bit/safety%20handling2558.pdf
http://019panuwuch.blogspot.com/
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