
 

 

Introduction to pulley (ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบั มู่เลย์) 

 1.บทน า  

บทความช้ินน้ีของ Conveyor Guide Co.Ltd. เป็นเร่ืองเก่ียวกบัพื้นฐานของ pulley ซ่ึงจะ

ท าใหผู้ม้าเยอืน website  www.Conveyorguide.co.th จะไดรู้้เร่ืองเก่ียวกบั pulley แบบ

กวา้งๆโดยเฉพาะอยา่งยิง่ pulley ท่ีเราจะน าเสนอ ณ ท่ีน้ี จะเป็น pulley ท่ีใชใ้น

อุตสาหกรรมสายพานล าเลียง (belt convayor) ประเภทขนถ่ายวสัดุเทกอง (bulk material)

เสียส่วนมาก แต่อยา่งไรกต็าม ความรู้จากเร่ืองน้ี สามารถปรับใชก้บั สายพานล าเลียง

ประเภท Mini Convayor ไดเ้พราะมีพื้นความรู้มาจากแหล่งฐานเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป Pulley หรือเรียกภาษาไทยว่า มเูล-มเูลย์-มูเ่ล-มเูลย์-พลูเล-

พลุเล-พลูเลย์ ไมต้่องแปลกใจหากท่านพบวา่ตวัสะกดใน 

Website ของเรา ค าวา่ Pulley เราจะมัว่ๆกนัอย่งนี ้เป็นความ

ตัง้ใจมิใช่พลัง้เผลอ เพื่อให้ท่านกบัเราสามารถเจอกนัได้ง่ายขึน้ใน

โลกของ Internet แม้ว่าท่านจะสะกดค าว่ามเูล-มเูลย์-มูเ่ล-

มเูลย์-พลูเล-พลุเล-พลูเลย์ ก็ตาม 



 

 

 2. Pulley ในภาษาไทยเรียกว่าอะไร ? 

ค าวา่ Pulley น้ีเป็นค าภาษาองักฤษ อ่านวา่ พุล-ล ีในภาษาไทยไม่รู้วา่มีใครบญัญติัศพัทใ์ชเ้ป็น
มาตรฐานหรือยงั(ถา้ผูใ้ดทราบกรุณาแบ่งปันบอกแหล่งท่ีมาดว้ยนะครับ)เท่าท่ีฟังๆ มา กมี็การพดู

กนัหลาย vesions ยกตวัอยา่งเช่น มูเล-มูเลย-์มู่เล-มู่เลย-์พลูเล-พลุเล-พลูเลย ์และอีก
มากมายท่ียงักล่าวไม่หมด เอาเป็นวา่ ไม่วา่จะเป็นการเรียก Version ไหนกใ็หเ้ขา้ใจกนัวา่หมายถึง

ส่ิงเดียวกนัคือ ลูกลอ้ขนาดใหญ่ท่ีเราก าลงักล่าวถึงกแ็ลว้กนั 

 3. หน้าทีข่องมูเล่ ( Pulley Function )  

มูเล่ มีหนา้ท่ีในการเปล่ียนทิศทาง ( direction ) และควบคุม (control) ความตึง (tension)หรือ 

ความหยอ่น (slack) ของสายพานในระบบล าเลียง( belt conveyor system ) และบางคร้ังกท็  า

หนา้ท่ีปรับสายพาน(train) เพื่อใหส้ายพานเดินไดแ้นว (alignment) ตลอดการเคล่ือนท่ีของ

สายพาน 

 

ภาพแสดงโครงสร้างสายพานล าเลีย(Belt conveyor) ซึง่มีมูเ่ล เป็นสว่นประกอบ

ส าคญั 

 

 



 

 

 4.ต าแหน่ง (Location) ของ Pulley   

 

 

 

 

ต าแหน่งหลกัๆของ Pulley ในระบบสายพานล าเลียง (Belt Conveyor System) 

โดยปกติแลว้ถา้หากเป็นระบบสายพานล าเลียงท่ีง่ายๆ Pulley จะวางในต าแหน่งหวั (Head) และ

ทา้ย (Tail) ของโครงสร้างสายพานล าเลียง (belt conveyor system) แต่ถา้ระบบล าเลียงนั้นเป็น

ระบบใหญ่ สาพานมีความยาวมากข้ึน (กะวา่ ประมาณ 50 เมตร centre to centre ข้ึนไป) กจ็ะมี 

Pulley ท่ีเรียกวา่ Take up pulley ไวเ้พื่อปรับความตึงของสายพานนอกจากน้ี ยงัมี Pulley เรียกวา่ 

Bend Pulley และ Pulley ท่ีใชก้ดสายพานใหผ้วิสายพานสัมผสักบั Drive Pulley เพื่อใหไ้ดมุ้ม

โอบ (Wrap Angle) ของสายพานมากข้ึนเรียกวา่ Snub Pulley  

 5. ค าจ ากดัความของ Pulley ชนิดต่างๆ (Definition of Pulley 

Types ) 

 Head Pulley (ล้อหัว) เป็นลอ้สายพานท่ีติดตั้งอยูป่ลายดา้นหวัของชุดสายพาน
ล าเลียงบางคร้ังท าหนา้ท่ีเป็นลอ้ขบัสายพาน(drive pulley) 
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 Tail Pulley (ล้อท้าย) เป็นลอ้สายพานท่ีติดตั้งอยูป่ลายสุดดา้นทา้ยของสายพาน 
บางคร้ังท าหนา้ท่ีเป็นลอ้ปรับความตึงสายพาน 

 

 

 

 Bend Pulley (ล้อดดั) เป็นลอ้ของสายพานท่ีท าหนา้ท่ีเปล่ียนทิศทางของสายพาน 

 

 

 

 

 Snub pulley (ล้อกดสายพาน) เป็นลอ้สายพานท าหนา้ท่ีกดสายพาน เพื่อเพิ่ม
ส่วนโคง้สัมผสัใหก้บัสายพานบนลอ้ขบัสายพาน (Drive Pulley) 

 

 

 

 

 Take-Up Pulley (ล้อปรับความตงึ) หมายถึง พลูเล่ท่ีเคล่ือนท่ี เปล่ียน
ต าแหน่งได ้ใชป้ระโยชนเ์ป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือปรับความตึงสายพาน 
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 6.กายวิภาคของ Pulley  
 ส่วนประกอบส าคญัของ pulley จะเห็นไดจ้ากรูปตดัขา้งล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปตดั (Cross –section) แสดงให้เห็นส่วนประกอบ (component) ภายในของมเูล (pulley) 

 

 

 รูปถ่ายแสดงส่วนประกอบ

ต่างๆ ของมู่เล 
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 ช้ินส่วนต่างๆ ท่ีประกอบกนัเป็นมูเล่ คิดวา่ยงัไม่มีใครบญัญติัศพัทท่ี์เป็น

ภาษาไทยท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานใชก้นั  ดงันั้นทาง Convayor guide จึงใคร่ขออภยั

ถา้เราจะคิดศพัทข้ึ์นมาเอง อาจจะถูกบา้ง ผดิบา้ง เอาเป็นกนัวา่ใหท่้านอ่านแลว้

เขา้ใจกคิ็ดวา่ เพียงพอแลว้ ลองท าความเขา้ใจกนัเลยนะครับ 

 

Drum or Shell 
(ผวิ หรือ แผน่
ผนงัของ pulley 
) 

 ผวิหรือผนงัคือส่วนท่ีสัมผสักบัสายพานโดยแผน่ผนงัน้ีอาจจะท ามา
จากเหลก็มว้น(rolled steel)หรือท ามาจากเหลก็ท่อกลวง(hollow steel 
tube) กไ็ด ้ 

 การเลือกความกวา้งและเส้นผา่ศนูยก์ลางของ pulley ข้ึนอยูก่บัหนา้
กวา้งของสายพาน(belt width) และความแขง็แรงของชั้นผา้ใบ (belt 
rating)ท่ีเสริมอยูใ่นสายพาน  

Diaphragm 
Plates 
หรือ end plate 

 เป็นแผน่เหลก็กลม ท่ีมีความหนาเพียงพอ ใชเ้ช่ือมกบัผนงั(shell) เพื่อ
เพิ่มความแขง็แรงใหก้บั pulley แผน่เหลก็น้ีจะอยูใ่นต าแหน่งปลายทั้ง
สองขา้งของลูก pulley  

 ถา้หาก Pulley มีหนา้กวา้งมาก ตอ้งเสริม  Diaphragm Plates 
ระหว่าง End Plates ด้วย 



 

 

Shaft 
เพลา 

 เพลา เป็นแท่งเหลก็ยาวท่ีใชส้ าหรับรับแรงกระท าท่ีเกิดจากสายพาน 
และ น ้าหนกัวสัดุท่ีบรรทุก  

 เพลาตอ้งออกแบบมาใหแ้ขง็แรงโดยมีระยะแอ่นตวันอ้ยท่ีสุดอยู่
ในช่วงระยะท่ียอมรับได(้ Allowable deflection) 

 เพลาส่วนมากจะมีขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลางหลายขนาด(หลาย step)ใน
เพลาตวัเดียวกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดของbending moment ท่ีเกิดข้ึน 
ณ ต าแหน่งนั้นๆของเพลา 

  นอกจากน้ีถา้สังเกตุดีๆ จะพบวา่ เส้นผา่นศนูยก์ลางเพลาท่ี Bearing มี
ขนาดเลก็กวา่ต าแหน่งอ่ืนๆ เน่ืองจากตอ้งใหพ้อดีกบัขนาด Diameter 
ของ Bearing และท่ีส าคญัคือ เป็นการประหยดัเงินท่ีใช ้Bearing ตวั
เลก็ดว้ย 

Locking 
Elements 
ตวัล๊อค 

 เป็นอุปกรณ์ท่ีใชย้ดึเพลา (Shaft) ใหแ้น่นอยูก่บั Hub ซ่ึงติดอยูก่บั end 
plate ไดโ้ดย Friction Grip 

 

Hubs 
 

 เป็นช้ินส่วนท่ีสร้างข้ึนมาพิเศษเพื่อเช่ือมกบั End Plate  
ขนาดของ Hub จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่นขนาดของ Pulley  ขนาดเส้นผา่น
ศนูยก์ลางของเพลาและขนาดของตวัล๊อค(locking element)ซ่ึงความแขง็แรง
จะข้ึนอยูก่บัประเภทการใชง้านวา่ เป็นงานเบา(Light Duty) หรืองานหนกั
(Heavy Duty) 

 
 



 

 

 

Lagging 
(การหุม้ pulley 
ดว้ยวสัดุอ่ืน ๆ) 

 การหุม้pulley (ปกติหุม้ดว้ยยางแต่สามารถใชว้สัดุอ่ืนกไ็ด)้ มี
จุดประสงคเ์พื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหวา่ง Pulley และสายพานเพื่อให ้ 
การส่งผา่น Torque จาก Drive Pulley มายงัสายพานมีประสิทภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

 นอกจากน้ีการหุม้ pulley ยงัช่วยใหส้ายพานเดินตรงแนว(Train)ดว้ย 

 

Bearing 
Assemblies 

 Bearing เป็นช้ินส่วนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นจุดรองรับเพลา(รับLoad มาจาก 
pulley และจากแรงดึงของสายพาน) ซ่ึงจะถ่ายลงโครงสร้าง
(structure) ของระบบสายพานต่อไป 
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 7.ภาพรวมระยะต่างๆทีส่ าคญัในการบอก Specification ของ 
Pulley 

แมว้า่ปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานของ Pulley Specification แต่รายละเอียดระยะต่างๆท่ี
จ าเป็นตอ้งบอกใหผู้ผ้ลิตทราบจะไม่แตกต่างกนัมากนกั ลองท าความเขา้ใจตามรูปและตาราง
ขา้งล่างน้ีเลยครับ หากท่านบอกผูผ้ลิตทราบได ้รับรองวา่ท่านได ้Pulley ท่ีตอ้งการแน่นอน 

 

 

A Bearing housing centres 

B Shaft extension - drive 

C Shaft extension - brake/holdback 

D Pulley diameter 

d1 Shaft diameter - locking elements 

d2 Shaft diameter - bearing 

d3 Shaft diameter - drive 

d4 Shaft diameter - brake/holdback 

   



 

 

E Drive landing length 

F Brake/holdback landing length 

G Keyway length - brake/holdback 

H Keyway length - drive 

L Overall shaft length 

M Step length 

R Minimum machined radius 

V Keyway depth - drive 

W Keyway width - drive 

 

 

 

 

 

 

 

หากท่านต้องการให้ บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จ ากดั จดัหา Pulley ให้หรือ แค่อยาก

สอบถาม แลกเปลีย่นความคดิเห็นกนั กส็ามารถส่ง email มาที ่

info@conveyorguide.co.th หรือโทร 083-131-8644(บัญญัต)ิ ได้

เลยครับ 


