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การหุ้มพู่เลย์ด้วยแผ่นยางส าเร็จรูป (Lagging pad) คุณท าเองได้ 
1.เมื่ออ่านเร่ืองนีจ้บแล้วท่านจะได้อะไรบ้าง 

1. ท่านสามารถประเมินได้ว่าท่านสามารถท าการหุ้มพู่เลย์ได้ด้วยตัวได้หรือไม่ 
2. ท่านสามารถประเมินได้ว่าจะต้องใช้เวลาในการ Shut down นานแค่ไหน  
3.ท่านสามารถประเมินในภาพรวมได้ว่าประหยดัเงินและประหยดัเวลาได้แค่ไหน 
4.ท่านสามารถประเมินในภาพรวมได้ว่าท่านสามารถเพิม่ผลผลติจากเวลาทีป่ระหยดัได้แค่ไหน 
5.ท่านสามารถประเมินได้ว่าการซ่อมบ ารุงท าได้ง่ายกว่าเดิมหรือไม่ 

1 Lagging pad คือ อะไร 
Lagging Pad คือ แผ่นยางส าเร็จรูปท่ีติดแน่นบนแผ่นเหล็ก โดยวิธีการอบร้อนจากโรงงาน ใช้

ส าหรับหุม้พูเ่ลยโ์ดยวธีิการเช่ือม 

 
รูปแสดงขนาด Lagging pad และ Retainer  
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รูปแสดงโครงสร้าง Lagging pad ด้านสัมผสักบัสายพาน  
 

 
 

รูปแสดงโครงสร้าง Lagging  pad ด้านทีต่ิดกบัพู่เลย์ 
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รูปแสดงโครงสร้าง Retainer 

 
แผ่นยางส าเร็จรูป (Lagging pad) ด้านทีต่ิดกบัสายพานจะเป็นยางส่วนด้านทีต่ิดกบัพู่เลย์จะเป็นเหลก็ 

2 การหุ้มพู่เลย์ด้วย  แผ่นยางส าเร็จรูป (Lagging pad) 
 

แผ่นยางส าเร็จรูป (Lagging pad)  ออกแบบมาให้ง่ายและสะดวกในการน าไปหุ้มพู่เลย ์ท่ีไม่
จ  าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการปฏิบติังานมากนกั ดงันั้นจึงสามารถท าการหุม้พูเ่ลยไ์ดท่ี้หนา้งานหรือจะท าการหุ้ม
ท่ีโรงงานก็ได ้ตามความตอ้งการของ การหุม้พูเ่ลยแ์บบใชแ้ผน่ยางส าเร็จรูปนั้นช่างทัว่ไปก็สามารถท าได ้ไม่
ตอ้งการทกัษะพิเศษอะไร แค่คิดเลขได ้ตดั-เช่ือมไดแ้ค่น้ีก็เพียงพอแลว้ส าหรับคุณสมบติัท่ีจ าเป็นส าหรับหุ้ม
พู่เลยแ์บบน้ี ซ่ึงจะแตกต่างกบัการหุ้มพู่เลยแ์บบร้อน ตอ้งใชเ้คร่ืองจกัร/เคร่ืองมือพิเศษ เคร่ืองมือขนาดใหญ่
และตอ้งการทกัษะเฉพาะของช่างถึงจะท าได ้การท่ีจะน าเคร่ืองมือดงักล่าวมายงัหน้างาน (Site) จึงเป็นไป
ไม่ได ้
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การหุ้มร้อนจะต้องมีเคร่ืองผสมยางและเคร่ืองฉีดยางและเคร่ืองกลงึ 

 
ส่วนการหุ้มแบบเย็นถึงแม้ว่าจะสามารถท าท่ีหน้างานได้ แต่ต้องการฝีมือช่างท่ีมีทกัษะในการ

ท างานสูงและมีประสบการณ์อีกทั้งสภาวะส่ิงแวดลอ้มท่ีหนา้งานจะตอ้งเอ้ืออ านวยให้เป็นอยา่งดี เช่นฝนไม่
ตกความช้ืนไม่มาก อุณหภูมิไม่ลดต ่ามากจนเกิดฝ้าไอน ้ า พื้นท่ีท างานตอ้งสะอาด ฝุ่ นไม่เลอะไม่ปลิวจบั
พื้นผวิของพูเ่ลย ์ซ่ึงเง่ือนไขต่างๆเหล่าน้ีไม่สามารถท่ีจะควบคุมไดท่ี้หนา้งาน ท าให้ผลงานการหุ้มท่ีออกมามี
โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายไดง่้าย   

 
การหุ้มเยน็ทีห่น้างานลูกพู่เลย์จะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น 
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การหุ้มพู่เลย์แบบเย็นที่หน้างานจะต้องควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิให้ดีตามข้อก าหนด 

 
เม่ือเปรียบเทียบกบัการหุม้ยางพูเ่ลยแ์บบใชแ้ผน่ยางส าเร็จรูป (Lagging pad)  ท่ีส่วนประกอบมีเพียง 

แผน่ยางส าเร็จรูป (Lagging pad) และ เหล็กยึด (Retainer) เท่านั้น ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการหุ้มยางก็ใชเ้พียง
เคร่ืองมือทัว่ไป ซ่ึงปกติในโรงงานของท่านก็มีใช้งานกนัอยู่แลว้คือ ตลบัเมตร คอ้น เคร่ืองตดัเหล็ก และตู้
เช่ือม เพียงเท่าน้ี ท่านก็สามารถท าการหุ้มยางพู่เลยข์องท่านเองไดแ้ลว้ เม่ือท่านอ่านมาถึงจุดน้ีท่านอาจเกิด
ค าถามข้ึนในใจวา่เอ๊ะ? การหุ้มพู่เลยแ์บบใช ้Lagging pad  มนัง่ายขนาดนั้นเชียวหรอ? แลว้วิธีการหุ้มล่ะมนั
ท ายงัไง? เรายนิดีบอกท่านหมดทุกขั้นตอน ดงัสโลแกนของบริษทั “บอกทุกเร่ืองท่ีคนอ่ืนไม่อยากใหคุ้ณรู้” 
3.ขั้นตอน วธีิการหุ้มพู่เลย์แบบใช้ Lagging pad   
 วธีิการหุม้พูเ่ลยแ์บบใช ้Lagging pad  นั้นไม่ไดยุ้ง่ยากซบัซอ้นมากมาย  โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1.) เตรียมผิวพู่เลยใ์ห้สะอาด ปราศจากคราบสกปรกหรือคราบน ้ ามนั (ซ่ึงจะเป็นตวัการท าให้ประสิทธิภาพ
ของรอยเช่ือมลดลง)  

 
รูปแสดงการเตรียมผวิพู่เลย์ให้สะอาด ปราศจากคราบสกปรกหรือคราบน า้มัน 
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2.) วดัขนาดหนา้กวา้งของพู่เลย ์เพื่อใชเ้ป็นระยะในการตดั Lagging pad  และ Retainer ให้ไดข้นาดเท่ากบั
หนา้กวา้งของพูเ่ลย ์

 
รูปแสดงการวดัขนาดความกว้างของพู่เลย์  

 
3.) ตดั Lagging pad และ เหล็กยดึ (Retainer) ใหไ้ดข้นาดเท่ากบัความกวา้งของพูเ่ลย ์
 

     
รูปแสดงการตัด Lagging pad และ เหลก็ยดึ (Retainer) 

     
รูปแสดง Lagging pad และ Retainer ทีม่ีขนาดเท่ากบัหน้ากว้างของพู่เลย์ 

 
4.) น า Lagging pad แผ่นท่ี 1 มาวางให้พอดีกบัขอบของพู่เลย ์ทั้ง 2 ขา้ง แล้วล็อค ท่ีปลายทั้ง 2 ให้แน่น 
จากนั้นน า Lagging pad แผน่ท่ี 2 วางบนพู่เลย ์โดยเวน้ให้มีระยะห่างจากแผ่นท่ี 1 ประมาณ 1 น้ิว (เท่ากบั
ความกวา้งของเหล็กยึด Retainer) แลว้ล็อคปลายทั้ง 2 ขา้งให้แน่น จากนั้นติดตั้งเหล็กยึด (Retainer) เพื่อยึด 
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Lagging pad โดยให้ปีกทั้ง 2 ขา้งอยูใ่นต าแหน่งล็อคขอบของ Lagging pad พอดี จากนั้นล็อคปลายทั้งสอง
ขา้งใหแ้น่น 

     
รูปแสดงการวาง Lagging pad และ Retainer ลงบนพู่เลย์ 

 
5.) เช่ือมเหล็กยึด (Retainer) เขา้กบัพู่เลย ์ท่ีบริเวณรูของ Retainer และเช่ือมบริเวณขอบของพู่เลยก์บัขอบ
ของ Lagging pad เขา้ดว้ยกนั เพื่อเพิ่มความแขง็แรงและกนั Lagging pad เล่ือนออก(Slide) ขณะใชง้าน 
 

     
รูปแสดงการเช่ือมยดึ Lagging pad เข้ากบัพู่เลย์ 

 
6.) ท าซ ้ าในรูปแบบเดิมจนครบวงรอบของพูเ่ลยก์็ถือเป็นอนัเสร็จ สามารถน าพูเ่ลยไ์ปใชง้านได ้
 

     
รูปแสดงพู่เลย์ที่หุ้มยางเสร็จเรียบร้อย 
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4 การซ่อมบ ารุง 
 ในกรณีท่ีเกิดการช ารุดเสียหายของแผน่ยางส าเร็จรูปนั้น ใชเ้วลาในการซ่อมบ ารุงนอ้ย เน่ืองจากไม่
จ  าเป็นตอ้งท าการถอดพูเ่ลยอ์อกจากระบบสายพานใหยุ้ง่ยาก เพียงแค่ปรับ Take Up ท าใหส้ายพานหยอ่น ให้
พูเ่ลยส์ามารถหมุนตวัได ้จากนั้นท าการหมุนพู่เลยต์  าแหน่งท่ีตอ้งการเปล่ียน Lagging pad ให้อยูใ่นบริเวณท่ี
มีพื้นท่ีวา่งเพียงพอ จากนั้นท าการถอด(Slide) Lagging pad ช้ินเก่าท่ีช ารุดออก น า Lagging pad ช้ินใหม่ใส่
มาแทน และท าการเช่ือมยดึใหแ้น่นดงัเดิม ก็สามารถใชง้านไดท้นัที 
 

 
การหุ้มพูเล่ย์ที่หน้างานจะต้องปลด Take up แล้วถ่างสายพานออกให้ลูกพู่เลย์หมุนได้ 

 
 

 
รูปแสดงการเปลี่ยน Lagging pad โดยการ Slide แผ่นออก 
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 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การหุม้ยางพูเ่ลยแ์บบใชแ้ผน่ยางส าเร็จรูป (Lagging pad) สามารถเปล่ียนเฉพาะส่วน
ท่ีเสียหายได้ ไม่จ  าเป็นต้องเปล่ียนยางหุ้มใหม่หมดทั้งลูกเหมือนการหุ้มแบบร้อนหรือแบบเย็น ท าให้
สามารถลดเวลาและยงัช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงลงไดอี้กดว้ย 
 
5.ตารางแสดงการเปรียบเทยีบคุณลกัษณะการหุ้มยางพู่เลย์ด้วยวธีิการต่างๆ 

รายละเอยีด การหุ้มแบบร้อน การหุ้มแบบเยน็ การหุ้มแบบใช้แผ่นยาง
ส าเร็จรูป 

สถานท่ีด าเนินการ โรงงานเท่านั้น หนา้งาน/โรงงาน หนา้งาน/โรงงาน 
ความช านาญดา้นเทคนิค จ าเป็น จ าเป็น ไม่จ าเป็น 
เคร่ืองจกัร/เคร่ืองมือพิเศษ จ าเป็น จ าเป็น ไม่จ าเป็น 
ระยะเวลาในการด าเนินการ มาก มาก นอ้ย 
การเปล่ียนยางหุม้เม่ือช ารุด เปล่ียนทั้งลูก เปล่ียนทั้งลูก เปล่ียนเฉพาะช้ินท่ีช ารุด 
การใชง้านหลงัท าแลว้เสร็จ ทนัที รออยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง ทนัที 

 
 ทา้ยท่ีสุดน้ี บริษทั  คอนเวเยอร์ไกด์ จ  ากดั(Conveyor Guide Co.Ltd.) ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้
ก าลงัใจติดตามอ่านผลงานและสนบัสนุนสินคา้ของเรา เราสัญญาวา่ จะน าเสนอเร่ืองราวดีๆมีประโยชน์มา
ให้ท่านไดเ้รียนรู้ร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ เราจะตอบสนองท่านอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่หยุดน่ิง เราไม่เคย
ท างานลวกๆ หรือลดระดบัการปฏิบติังานของตนเอง เราทราบวิธีและมีความสามารถ ท่ีจะสร้างความเรียบ
ง่ายบนความซับซ้อน อยากใชเ้ราก็ติดต่อเราครับ ง่ายนิดเดียว สงสัยส่ิงใด ส่งรายละเอียดมาทาง E-mail จะ
สะดวกมากครับ อยากรู้อะไรเพิ่มเติมอยา่งเร่งด่วน โทรศพัทม์าสอบถามรายละเอียด ‚ไม่รู้จักในไลน์ ยังกล้า
ทัก ตัวเป็นๆน่ารัก รีบทักเลย” เรายินดีให้ค  าปรึกษาตลอดเวลา หรือต้องการให้เราไปอบรมหรือจัดสัมมนา 
ให้หน่วยงานบ ารุงรักษาในหน่วยงานของท่านก็ได ้(มีค่าบริการนะครับ) ไม่เพียงแต่เร่ืองน้ีเท่านั้นนะครับ 
เร่ืองอะไรก็ไดท่ี้ท่านอยากรู้เก่ียวกบัสายพานล าเลียงก็ลองติดต่อเขา้มาได ้อะไรท่ีแบ่งๆกนัไดแ้ละไม่เปลือง
ทรัพยากรจนเกินไปก็ยินดีรับใชฟ้รีครับ เพราะเรามี Motto การท างานคือ ‘’Together We Share ไปด้วยกัน
...เผื่อแผ่กัน...แลกเปลี่ยน...เรียนรู้ ร่วมกัน’’ ครับ เราจะหาความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์ระบบล าเลียงมาน าเสนอ
อย่างสม ่าเสมอ ‚มีของเท่าไหร่ก็ปล่อยหมด ไม่มี กั๊ก ไม่มีดึง ไม่มีเม้ม‛ ‚ถึงแม้ว่าเราจะเดินช้า...แต่เราก็ไม่
เคยหยุดเดิน‛ แลว้พบกนัใหม่ครับขอบคุณท่ีติดตาม 

โทรศพัท ์: 02-992-1025, 090-9076077, 083-1318644 , โทรสาร : 02-992-1022 
Email : Info@conveyorguide.co.th 
Website : www.conveyorguide.co.th 
Line : @cg1356 

mailto:Info@conveyorguide.co.th
http://www.conveyorguide.co.th/

