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Conceptual Design and Components Selection 
 
ประวัติความเปนมา 
 

             ความตองการของลูกคาคือตองการระบบ Mobile Ship loader Conveyor รับวัสดุที่โหลดลงสายพาน (Feeder Conveyor)ดวย

รถบรรทุกโดยตรงจากนั้นลําเลียงวัสดุลงเรือโดยสายพานอีก 1 Line (Discharged Conveyor) แตเน่ืองจากความกวางของทาเรือมีขนาด

พื้นท ่ีจํากัด ดังนั้นจึงตองการใหระบบสายพานใชพื้นที่นอยที่สุดในการทํางาน ในขณะเดียวกันตองสามารถ Load วัสดุไดรวดเร็วที่สุด และ

สะดวกที่สุดโดยรถบรรทุกสามารถ Load วัสดุลงบนสายพานไดโดยตรงโดยไมตองขึ้นทางลาด (Ramp) กอนยกกระบะเท สวนวัสดุที่จะ 

Load ก็มีหลายชนิดดังตอไปนี้ 

1. แรเหล็ก(Iron ore) 

2. ขาวโพด (Corn) 

3. ปุย (Fertilizer) 

4. เศษไม (Wood Chip) 

5. น้ําตาล (Sugar) 

 

 
 

ตัวอยางภาพ Ship loader ขณะทํางาน 
 

 โดยในการลําเลียงวัสดุนั้นจะเนนที่การขนถายเศษไมโดยมีอัตราการขนถาย(Capacity) ของเศษไม (Wood Chip)                  

ที่ 300-350TPH สวน Capacity ของวัสดุชนิดอื่นๆก็จะไดแตกตางกันแปรผันไปตามความหนาแนน (Density) ของวัสดุนั้นๆจากขอมูล

ขางตนจะพบมีขอจํากัดในหลายๆดานท่ีตองนํามาบูรณาการ (Integrate) เชน ภาวะที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การทําความสะอาด

ระบบสายพานลําเลียงคุณสมบัติของวัสดุที่แตกตางกัน ความยาว และมุมเอียงของระบบลําเลียง รวมถึงการโหลดวัสดุใหเหมาะสมในจุด

สงถายวัสดุ (Transfer Point)   บริษัทสายพานไทยไดนําตัวแปรตางๆเหลานี้มาพิจารณาในการออกแบบเพื่อขจัดผลกระทบหรือปญหาท่ี

จะเกิดขึ้นในอนาคตใหนอยที่สุดโดยคัดเลือกวัสดุอุปกรณ (Components) ใหเหมาะสมกับการใชงานดังตอไปนี้   

หนา 1 
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ลูกกล้ิง (Roller) 
 

จากสภาพแวดลอมในบริเวณท่ี Mobile Ship loader Conveyor ตองปฏิบัติงานเปนบริเวณทาเรือที่ย่ืนลงไปในทะเล ซึ่ง

สภาพแวดลอมเชนนี้ Conveyor จะเผชิญกับการกัดกรอน (Corrosive) สูงมากเน่ืองจากสาเหตุตางๆหลายประการ เชน จากกรดเกลือของ

ทะเลท่ีอาจจะมาจากลมหรือไอน้ําทะเลในบริเวณน้ัน และการกัดกรอนจากวัสดุที่นํามาโหลดบน Conveyor โดยเฉพาะอยางย่ิงคือปุย ซึ่ง

คุณสมบัติทั่วไปของปุยนั้นมีความสามารถกัดกรอนตอเหล็กสูงมาก (Very Corrosive) ลูกกล้ิงเหล็กที่ใชในสภาพแวดลอมเชนนี้จะมีอายุ

การใชงานนอยกวาสภาพปกติ 3-4เทาขณะท่ีการกัดกรอนไมมีผลตอ HDPE Roller 

 

      
 

 

ลูกกล้ิงเหล็กเกิดสนิม (สวนปลาย) ภายใตสภาพการกัดกรอน แตไมมีผลกระทบกับลูกกล้ิง HDPE 
 

         

                                      เอาลูกกล้ิงเหล็กออก               ใชลูกกล้ิง HDPE เขาเปล่ียนแทน  
 
 

            
 

สภาพลูกกล้ิงเหล็กใชงาน 6 เดือนใกลชายทะเลก็เปนสนิมแลว 

หนา 2 

 



                   THAI CONVEYOR BELT CO.,LTD.       

                                                                            “WE KEEP BELT RUNNING” 

 

ดังน้ันเพื่อใชงานของลูกกล้ิงและปองกันปญหาขางตนบริษัทสายพานไทยจํากัดจึงไดเลือกใชลูกกล้ิง HDPE Roller (High 

Density Polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติทนกรด-ดาง รวมถึงสารเคมีตางๆไดเปนอยางดี นอกจากคุณสมบัติทนตอการกัดกรอนแลว การ

เลือกใชลูกกล้ิง HDPE ยังมีขอดีและขอไดเปรียบตางๆเพิ่มเติมดังนี้  

 

1. ชวยลดพลังงานของ Mobile Ship loader Conveyor System ที่เปนเชนน้ีเน่ืองมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ ประการแรก 

Friction ระหวางลูกกล้ิง HDPE กับสายพานลําเลียงมีคานอย Friction กวาลูกกล้ิงเหล็กกับสายพานลําเลียง ประการท่ีสอง 

ลูกกล้ิง HDPE มีน้ําหนักตอหนวยที่นอยกวาลูกกล้ิงเหล็กท่ีมีขนาดเทากันประมาณ 50 % (ชวยลดแรงในการเคล่ือนตัวของ

ลูกกล้ิง) ดังนั้นพลังงานที่ใชในการขับเคล่ือนเพ่ือเอาชนะแรงเสียดทานจึงใชนอยกวา เปนการประหยัดพลังงานอยางมากหากมี

การ load อยางตอเนื่องวันละหลายๆช่ัวโมง 

 

     
 

ติดตั้งลูกกล้ิง HDPE ที่โรงไฟฟาใกลทะเล จังหวัดชุมพร  
 

 
 

ลูกกล้ิง HDPE มีน้ําหนักเบาเคล่ือนยายไดงายและประหยัดพลังงาน 
 

2. HDPE Roller สามารถชวยลดการเกาะตัวของวัสดุกับลูกกล้ิง (Build up Material) ไดดีกวาลูกกล้ิงที่ทํามาจากโลหะ ที่เปนเชนนี้

ก็เน่ืองมาจากวาโลหะมีความสามารถสะสมความช้ืนที่ผิวไดดีกวา HDPE ซึ่งการลดการเกาะตัวของวัสดุกับลูกกล้ิงได 

หนา 3 
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วัสดุติดไดดีกับลูกกล้ิงเหล็กขณะที่ติดลูกกล้ิง HDPE นอยกวา 

 

หากมองในแงของ Maintenance แลว HDPE Roller สามารถใชคนเพียงคนเดียวถอดเปล่ียนหรือประกอบไดรวดเร็วกวาลูกกล้ิง

เหล็กทั่วไป ดังนั้นจึงใชคนจํานวนนอย หรือคนเพียงคนเดียวก็สามารถยกและเปล่ียนลูกกล้ิง HDPE โดยตัวเองไดทั้งนี้ก็เน่ืองจากลูกกล้ิง 

HDPE มีน้ําหนักท่ีเบากวาลูกกล้ิงเหล็กมากน้ันเอง ดังนั้นจึงชวยประหยัดเวลาในการเปล่ียนลูกกล้ิงไดมาก นอกจากนี้ในกรณีลูกกล้ิงชํารุด

หรือหยุดหมุน HDPE Roller ไมสรางความเสียหายใหกับสายพานลําเลียง เน่ืองจาก HDPE จะหลอมละลายเม่ืออุณภูมิประมาณ 90ºc แต

ถาเปนลูกกล้ิงเหล็กสายพานจะขัดสีกับลูกกล้ิงจนผิวของลูกกล้ิงบางและขาด และสามารถทําความเสียหายตอสายพานทั้งเสนไดโดยงาย 
 

       
 

สายพานจะขัดสีกับลูกกล้ิงเหล็กจนเหล็ก บางคลายใบมีด ซึ่งจะทําใหสายพานเสียหายได 
สวน HDPE ผิวจะนิ่มกวาและไมเปนอันตรายตอสายพาน 

 
 
 
 

 

หนา 4 
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2. Belt Cleaner 
 บริษัทสายพานไทยตระหนักดีวาความสะอาดเปนเร่ืองสําคัญสําหรับระบบลําเลียงซึ่งจะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมใน

บริเวณดังกลาว รวมถึงเปนการเพ่ิมตนทุนทั้งแรงงานและการเสียเวลาในกระบวนการขนถายดวย  ดังนั้นเพื่อใหระบบทําความสะอาด

(Cleaning Operation System) มีประสิทธิภาพสูงสุดบริษัทสายพานไทยจํากัดจึงไดติดต้ัง Belt Cleaner ที่มีคุณภาพจํานวน 3 ชุด คือ 
 

1. Primary Cleaner ทําหนาที่เปนอุปกรณทําความสะอาดชุดแรกติดที่ Head Pulley โดยมีประสิทธิภาพในการทําความ

สะอาดประมาณ 95 % 

2. Secondary Cleaner ทําหนาท่ีเปนอุปกรณทําความสะอาดชุดที่สองติดที่สายพานดานลางโดยมีประสิทธิภาพในการทํา

ความสะอาดประมาณ 4~ 5 % 

 

 
 

การทํางานของ Primary และ Secondary Belt Cleaner 
 

การติดต้ังระบบ Belt Cleaner ขางตนจะสามารถชวยลดวัสดุตกหลนตามแนวสายพานดานสายพานกลับ (Carry Back) และวัสดุเกาะติด

กับลูกกล้ิงดานรองรับสายพานกลับ (Material Build up Return Roller) ไดเปนอยางดีอีกดวย 

 

        
 

 

ไมมีการติดตั้ง Belt Cleaner ทาํใหมีภาระใชคน 2 คน ตองทําความสะอาดวัสดุที่หลนตลอดแนวดานลางของสายพานทุกวัน 
 

3. 

หนา 5

ในสวนของอุปกรณทําความสะอาดสายพานดานลางนั้น (Bottom Side) บริษัทสายพานไทยไดติดต้ัง  V Cleaner เพื่อ

ปองกันวัสดุเกาะติดในบริเวณ Tail Pulley  
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V – Belt Cleaner 

3. Skirt Rubber and Sealing System 

 ในบริเวณจุดสงถายวัสดุ (Transfer Point) ปญหาท่ีพบเปนประจําคือปญหาวัสดุตกหลนในบริเวณดังกลาวอยูตลอดเวลา        

บริษัทสายพานไทยทราบและตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดมีการออกแบบและติดต้ัง Skirt Rubber อยางถูกตองตามหลักการใหเปน

ระบบปด (Closed System) ปองกันฝุนและวัสดุรวงออกจากสายพานใหไดมากที่สุดรวมถึงวัสดุที่จะนํามาทํา Skirt Rubber บริษัท

สายพานไทยไดเลือกยาง Skirt Rubber ที่มีคุณภาพ ดีซึ่งจะไมขูดสายพานลําเลียง ดังนั้น Skirt Rubber จะไมสรางความเสียหายตอ

สายพานลําเลียงทั้งในระยะส้ันและระยะยาว เน่ืองจากมีความแข็งของผิว Skirt (ประมาณ 50 shore A) ที่นอยกวาความแข็งสายพาน

ลําเลียง (ประมาณ 65-80 shore A) 

นอกจาก Skirt Rubber แลวซ่ึงจะปองกันการตกหลนของวัสดุดานขางของสายพานแลวยังติดต้ัง End Chute Rubber เพื่อ

ปองกันวัสดุตกดานทายของสายพานอีก 

           

Skirt ที่ปดชองวางไดสนิท 

           
                                  
                                    Skirt ที่ติด End Chute ไมสนิท         Skirt ที่ติดตั้งไมดีทําใหขูดสายพาน 
                                    มีชองวางฝุนเล็กลอดออกมา           เปนรอยยาวตลอดแนว 

หนา 6 
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4. Chute with Rubber Lining  

 

จากประสบการณของบริษัทสายพานไทยพบวาหากวัสดุมีคุณสมบัติที่มีการขัดสีสูง (Very Abrasive) กระทบบริเวณจุดสงถาย

วัสดุ Chute จะเกิดการสึกหรออยางรวดเร็ว ซึ่งหากดูเง่ือนไขในการออกแบบจะพบวามีวัสดุที่เปนแรเหล็ก (Iron Ore) ซึ่งเปนวัสดุที่มีความ

แข็งคมและมีการขัดสีสูงดังนั้นภายใน Chute จึงตองมีการติด Rubber Liner ภายใน Chute ซึ่งจะทําใหเกิดผลดีและประโยชนดังตอไปนี้  

1. ยืดอายุการใชงานของ Chute 

2.    งายตอการบํารุงรักษา 

3.    ลดเสียงดังในขณะลําเลียงวัสดุ 

4.    ทําใหวัสดุล่ืนไหลงายขณะไหลผาน Chute (วัสดุไมติด) 
 
 
 

            
 

Chute lining ดวยยาง 

 
5. Motor Drive and Invertor for Speed Adjustment 

 

           บริษัท สายพานไทย จํากัด ไดเลือกใช Geared Motor แบบ Helical Bevel Hollow Shaft ตอตรงเขากับเพลาของ Pulley 

ซึ่ง เปนแบบที่ประหยัดเนื้อ ที่และมีประสิทธิภาพที่สูงกวาแบบสงถายกําลังดวยโซ หรือ สายพาน คือ จะมี ประสิทธิภาพมากกวา 95% แต

หากเปนโซและสายพานจะไดเทากับ 85-90% เทานั้นและเกียร มีการจับยึดของ Motorแบบ Torque Arm ซึ่ง มีขอดีคือ จะทําให Center 

ระหวาง Gear Motor และ Pulley เย้ืองศูนยกันนอย จึงทําใหการส่ันสะเทือนและความรอนเกิดขึ้น ใน Gear Motor นอยมาก แมวาจะมี

ราคาท่ีสูงกวาการเลือกชุดขับแบบ มอเตอร-โซ แตมี ประสิทธิภาพสูงกวา ซึ่งจะสามารถประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ไดดีกวาใน

ระยะยาว ในแงของความปลอดภัย การมีจุดเชื่อมตอท่ีนอยที่สุดจะใหความปลอดภัยสูงสุด การเลือก Gear Motor ชนิดนี้เปนการ Direct 

Drive ซึ่ง ไมมีจุดเชื่อมตอ ดังนั้น จึงทําใหเกิดความปลอดภัยเขาถึงไดสะดวก และบํารุงรักษางายหรือแทบจะไมตองบํารุงรักษาเลย

(Maintenance Free) 

หนา 7 
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Geared Motor ตอตรงกับเพลาของ Drive Pulley มีประสิทธิภาพการสงกําลังสูงถึง 96 % 

เน่ืองจากระบบ Mobile Ship loader Conveyor ดังกลาวตองลําเลียงวัสดุหลากหลายชนิดซึ่งคุณสมบัติของวัสดุแตละชนิดก็

แตกตางกันไปดวย ดังน้ันเพื่อเปนการควบคุมอัตราการขนถายของวัสดุแตละชนิดใหได Capacity ปรับใกลเคียงกับความตองการมาก

ที่สุดจึงตองมีการติดต้ัง Inverter ที่ Feeder Conveyor และ Discharge Conveyor เพ่ือปรับความเร็ว (Speed) ของระบบ Mobile Ship 

loader Conveyor ตามความตองการไดอีกดวย 

 

6. Environmental Control 
 
      บริษัท สายพานไทย ไดออกแบบใหมีหลังคาคลุม (Conveyor Cover) สายพานตลอดแนวเพ่ือปองกันไมใหวัสดุที่ขนถายปลิวหรือเกิด

ฝุนเนื่องจากลม และปองกันวัสดุเปยกเน่ืองจากฝน นอกจากนี้ยัง ออกแบบใหมีอุปกรณทําความสะอาด Belt Cleaner เพ่ือชวยทําความ

สะอาดสายพานสายพานเพ่ือปองกันวัสดุตกหลนตามสายพานดานสายพานแลนกลับสวนในสายพาน Main Conveyorเรายังทําแผน

Metal Sheet คลุมตลอดแนวท้ังสวนบนและลางเพื่อปองกันฝุนและวัสดุตกหลนตามพื้นในกรณีที่มีเศษวัสดุติดกลับมาดาน Return ของ    

สายพานตามลําดับในสวนของ Belt Feeder บริษัทสายพานไทยไดใชผาใบคลุมเพื่อชวยลดการฟุงกระจายของฝุน ในขณะเทวัสดุออกจาก

รถบรรทุก และเพื่อเปนการรับประกันวาในการOperate Ship Loader ดังกลาวจะไมสรางปญหาใหกับส่ิงแวดลอมโดยการฟุงกระจายของ

ฝุนละอองบริษัทสายพานไทยจึงใชระบบดูดฝุนBag Filter ติดเขากับ Mobile Belt Feeder Unit โดยระบบดังกลาวสามารถดูดและกรอง

ฝุนไดถึง 40 ~ 60 Microgram/Cubic meter กอนปลอยออกไปในอากาศ 
 

 
 

Main Conveyor ตองติด Metal Sheet Cover ทั้งดานบนและลางเพ่ือปองกันฝุน 
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7.  Modular System (Separated Unit) 

 
บริษัทสายพานไทยไดนําเสนอชุด แบบแยกสวนออกจากกันระหวางสวนที่เปน Feeder Unit และสวนที่เปน Discharge Unit       

ซึ่งการแยกสวนกันจะซ่ึงสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตไดดีกวาแบบท่ีรวม (Fix) Feeder และ Belt Discharge Conveyor   ที่

รวมเปนสวนเดียวกัน (Integral Unit) เชน หากตองการความรวดเร็วในการขนถายมากยิ่งขึ้นก็สามารถเพิ่ม Feeder อีกหนึ่ง (Unit) ชุดแยก

สวนกันไดการเปล่ียนแปลงการจัดวางลักษณะการโหลด หรือหากตองการโหลดแบบ Free Flow Direction (การโหลดไดทุกทิศทาง) เพ่ือ

ลดแถว        คอยของรถบรรทุก (สามารถไดHigh Capacity) เพราะรถบรรทุกสามารถทํารอบไดเร็วก็จะสามารถทําการแกไข (Moodily) 

ไดงายและมีตนทุนที่ตํ่ากวาแบบIntegral Unit (Feeder & Belt Conveyor) ประกอบอยูดวยกัน 

 

                                           
 

Modular System คือสามารถแยกสวนของ Feeder Conveyor แยกเปนอิสระจาก Discharged Conveyor 
นอกจากนี้ยังสามารถ Load วัสดุไดหลายทิศทางอีกดวย 

 
และหากมองในแงของการเคล่ือนยายนั้น Separate Unit จะมีความคลองตัวในขณะเดียวกันก็มีความม่ันคงของโครงสรางและ

สามารถจัดเก็บไดหลากหลายรูปแบบจากที่กลาวมาขางตนบริษัทสายพานไทยจึงไดเลือกออกแบบ Ship loader ใหเปนแบบ Separate 

Unit  
 

8. Maneuvering by Tow Travel System (ระบบการลากยาย) 
 

ระบบตนกําลังในการเคล่ือนยาย Ship loader นั้นบริษัทสายพานไทยไดพิจารณาการออกแบบจากความยืดหยุนในการ

เคล่ือนยายและดานเศรษฐศาสตรเพ่ือใหเกิดประโยชนและคุมคาในการใชงานมากท่ีสุดบริษัทสายพานไทยจึงใชระบบการเคล่ือนยายโดย

การใชตนกําลังจากเคร่ืองจักรอื่น เชน Loader หรือ Folk Lift หรือลักษณะของเครื่องจักรอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกัน โดยบริษัท      

สายพานไทยจะทําการออกแบบบริเวณจุดยึดเพื่อท่ีจะลากดึงใหมีความสะดวกและ แข็งแรงเพื่อวัตถุประสงคในการใชเวลาในการ

เคล่ือนยายในแตละคร้ังใหปลอดภัยและใชเวลานอยที่สุด 
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การเคล่ือนยายสามารถใชรถบรรทุกหรือ Pay Loader หรือ Folk lift ลากไป – มาไดโดยงาย 
 

9. Telescopic Chute (Chute ที่ปรับระดับได) 
 

ในการจายวัสดุออกจากระบบสายพานนั้นเนื่องจากระบบ Mobile Ship loader มีระยะความสูงที่แตกตางกันมากระหวางจุด

จาย(Discharge)และจุดรับ (Receiving) วัสดุดังนั้น จะกอใหเกิดการฝุนกระจายของฝุนมากท่ีสุดซึ่งในบริเวณจุดจายวัสดุ เน่ืองจาก ณ จุด

จายนี้ไมสามารถที่จะควบคุมการฟุงกระจายโดย Bag Filterหรือวิธีอื่นไดดังนั้นบริษัทสายพานไทยจึงไดเลือกใชTelescopic Chute ซึ่งมี

คุณสมบัติเปนChute ที่สามารถปรับระดับความสูงได ดังนั้นเราจึงสามารถควบคุมการฟุงกระจายของฝุนไดโดยการปรับระดับปลาย     

ของ Chute ใหมีระดับใกลกับกองวัสดุมากที่สุดขณะเทวัสดุ (ปองกันการฟุงกระจายของวัสดุจากการถูกลมพัด) ซึ่งก็สามารถชวยลดในการ

ฟุงกระจายของฝุนไดหากพิจารณาท่ีระบบบังคับและควบคุม Telescopic Chuteนั้นบริษัทสายพานไทยไดคํานึงถึงความสะดวกและ

รวดเร็วในการใชงานจึงไดเลือกใช Motorไฟฟาในการควบคุมการปรับระดับความยาวของ Telescopic Chute จึงทําใหผูใชงานไรกังวล

ในขณะใชงานเน่ืองจากสามารถควบคุมและงานไดงาย 

 

 
 

Telescopic Chute สามารถปรับระดับขึ้นลงได เพ่ือลดฝุนจากการ Load วัสดุ 
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10. Spillage Control at Transfer Point 

Spillage Control at Transfer Point ที่บริเวณดังกลาวนี้จะเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นกับระบบสายพานลําเลียงทั่วไปๆที่มักจะ            

มีวัสดุตกหลนอยูมากมายในบริเวณดังกลาวโดย บริษัทสายพานไทยจึงไดมีแนวทางปองกันและแกไข โดยออกแบบใหสายพานท่ี           

รับวัสดุจากรถบรรทุกนั้นเปนสายพานแบบเรียบขนาดใหญ (Flat Belt Feeder) เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีหนาตัดในการรับวัสดุที่จะโหลดลงสูสายพานจากรถบรรทุกจึงทําใหสามารถOperateไดงายขึ้น และรวดเร็ว

มาก ขึ้น 

2. สามารถจายวัสดุไดอยางสม่ําเสมอโดยการติดต้ัง Rotary Leveler ภายใน Belt Feeder 

3. ชวยลดความเสียหายระหวางสายพานลําเลียงกับ Skirt อันเนื่องมาจากปญหาวิ่งไมตรงแนว (Belt Misalignment) โดยใช

ความเร็วในการลําเลียงในระดับตํ่าเพ่ือเปนการรับประกันวาวัสดุจะถูกจายออกจาก หนาตัดอยางสม่ําเสมอและดวย

คุณสมบัติของวัสดุที่มีหลายชนิดรวมทั้งคุณสมบัติทางกายภาพแตกตางกัน เชน  ความช้ืนสูง-ตํ่าไมเทากันรวมถึง          

ขนาดของกองวัสดุที่เกิดจากการ Unload จากรถบรรทุกที่ยากแกการควบคุมจึงทําใหมุมกองของวัสดุแตกตางกันดังนั้นเพื่อ

เปนการรับประกันวาวัสดุจะถูกจายออกจากสายพานโดยมีหนาตัดของวัสดุอยางสมํ่าเสมอบริษัทสายพานไทยจึงได

ออกแบบชุดควบคุม (Levelers Unit)หนาตัดของวัสดุกอนที่จะจายออกจาก Belt Feeder ซึ่งจะเปนผลดีในการจาย Load 

ใหสมํ่าเสมอกับสายพานเสนถัดไป 
 
 

11. Easy Operate (ไมมี Ramp)  
 

Ship loader ที่รถบรรทุกตองขึ้นแนวลาดเอียงยกสูง (Ramp) เพ่ือชวยในการเทวัสดุออกจากรถบรรทุกพบวารถบรรทุกจะ

เสียเวลาในการดําเนินการในชวงเวลาขึ้น-ลงRampอยูพอสมควรซึ่งหากพิจราณาคํานวณจะพบวาหากเราสามารถลดเวลาในชวงดังกลาว

ก็จะสามารถเพิ่มอัตราการขนถายไดเพิ่มขึ้น ดังนั้นสายพานไทยจึงออกแบบใหโหลดวัสดุลงสูBelt Feeder Conveyor ไดโดยตรง   

ปราศจาก Rampจงึทําใหลดการใชเวลาในการเทของรถบรรทุกแตละคันไดผลก็คือ สามารถประหยัดเวลาในการ เขา-ออก เพ่ือเทวัสดุของ

รถบรรทุกน่ันคือสามารถเพิ่มปริมาณการขนถาย (Capacity) ไดรวดเร็วขึ้นเปนการชวยลดปญหาเร่ืองแถวคอยของรถบรรทุกหากมองในแง

ของความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมนั้นจะพบวาจะชวยลดความเส่ียงท่ีมีตอทั้งรถบรรทุก ระบบลําเลียง รวมถึงผูปฏิบัติงานในบริเวณ

ดังกลาวดวย สวนในเรื่องของส่ิงแวดลอมนั้นในการโหลดวัสดุโดยปราศจาก Ramp นั้นจะสามารถควบคุมการฟุงกระจายของฝุนไดงาย

กวาเนื่องจากอยูในบริเวณพ้ืนราบ 
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