
 

 

 

 

  

 

ทน า มู่เล่เป็นช้ินส่วนส าคญัมากช้ินหน่ึงในระบบสายพานล าเลียง(belt conveyor 

system)เพราะ pulley จะท างานร่วมกบัอุปกรณ์ช้ินอ่ืนๆในระบบแบบเป็นจงัหวะ ให้

ระบบท างานไดแ้บบต่อเน่ือง ลองนึกภาพดูวา่ หากมูเล่เสียหายไม่สามารถท างานได้

นัน่หมายความวา่ระบบต่างๆกต็อ้งหยดุท างานทนัทีพร้อมๆกนั ความเสียหายเกิดข้ึนกบัการผลิตจะ

มหาศาลขนาดไหน คนท่ีรับผดิชอบโรงงานนั้นยอ่มรู้ดีท่ีสุด เม่ือ Pulley มีความส าคญัขนาดน้ีหลาย

ท่านกค็งอยากทราบวา่เราจะมีพื้นฐานการเลือกใชป้ระเภท Pulley ท่ีถูกตอ้งอยา่งไร เพราะท่ีผา่นๆ

มาหลายท่านคงไม่เคยสนใจเร่ืองของ Pulley จริงๆ จงัๆ เลย ต าราท่ีจะศึกษากมี็นอ้ย ส่วนมากเม่ือมี

ความตอ้งการจะท าอะไร กม็กัจะอา้งอิงกบัของเดิมท่ีติดตั้งมาแลว้ เอาใหเ้หมือนของเดิมกแ็ลว้กนั 

มกัเป็นค าตอบท่ีใชก้นัเป็นประจ า ทั้งๆท่ีของเดิมท่ีเห็นอยูน่ั้น สภาพในปัจจุบนัอาจไม่เหมาะสมกบั

การใชง้านแลว้กเ็ป็นได ้ดงันั้นเรามาหาความรู้กนัแบบกวา้งๆเก่ียวกบัประเภทของ pulley ก่อนเพื่อ

เป็นแนวทาง(Guideline)พื้นฐาน ท่ีจะช่วยตดัสินใจเลือก pulley ไดถู้กตอ้งต่อไป 

แมว้า่  Pulley แบบ Welded steel จะใชก้นัอยา่งแพร่หลายตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 แต่เท่าท่ี Conveyor 

Guide Co.,Ltd. ทราบปัจจุบนัยงัไม่มใีครก าหนดมาตรฐานของ Pulley แล้วเป็นทีย่อมรับกนัทัว่ไป 

ดงันั้นแต่ละผูผ้ลิต แต่ละผูใ้ชง้าน กผ็ลิต Pulley ตามมาตรฐานของตวัเอง โชคดีท่ีมี Dimention 

หลกัๆหลายอยา่งท่ีพอจะเป็นท่ียอมรับร่วมกนั (common practice) ไดบ้า้งแมว้า่ยงัไม่มีใครเป็นผู ้

ก  าหนด Standard ใหเ้ป็นท่ียอมรับในสากลไดท้ั้งหมดกต็าม เรามาดูกนัวา่ขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ียอมรับ

กนัในอุตสาหกรรม เขาแบ่ง Pulley ออกเป็น 4 แบบดงัน้ี  

บ 



 

 

1. Standard duty conveyor pulley ( pulley แบบใช้งานมาตรฐาน )  

 
 

เป็นความโชคดีอยา่งยิง่ท่ี Pulley ประเภทน้ีมีขาใหญ่ เป็นผูใ้หม้าตรฐานเอาไวบ้า้ง ขาใหญ่ท่ี

กล่าวถึงกคื็อ CEMA( Conveyor Equipment Manufacturers Association ) ไดจ้ดั

มาตรฐานของ Welded Steel Conveyor Pulley (CEMA standard B105.1) และ Welded 

Steel Wing Pulley (CEMA standard B501.1) ไวซ้ึ้งใน Standard ไดก้  าหนด Load Ratings , 

Allowable Vibration , Crown Dimension และระยะห่างๆต่างๆ ( overall dimension ) ท่ี

จ  าเป็นระหวา่งช้ินส่วน ( part ) ต่างๆ ซ่ึงหากท่านผูใ้ดสนใจเร่ืองการออกแบบ กส็ามารถเดิน

ตาม (Follow) การค านวนและขอ้แนะน าตาม Standard ท่ีเขาตั้งไว ้ซ่ึงจะประกอบดว้ยสูตร

และตารางต่างๆใหเ้ลือกได ้หากท าตามท่ีเขาวา่น้ีกเ็ป็นท่ีไวใ้จวา่ปลอดภยัแน่ เพราะค่าต่างๆ

เหล่านั้นไดม้าจากประสบการณ์อนัยาวนานของการใชง้านแลว้รวบรวมมาเป็นสูตรส าเร็จให้

พวกเราไดใ้ชก้นั ใครสนใจกล็องสืบคน้กนัเองไดค้รับ 

2. Heavy duty conveyor Pulley (Pulley ประเภทใช้งานหนัก) 

Pulley ประเภทน้ี จดัเป็นประเภทท่ีใชง้านหนกักวา่แบบ Standard Duty เช่น มีชัว่โมงการ

ท างานมากกวา่ มี Impact Load หรือ หรือใชง้านในพื้นท่ีท่ีมีการกดักร่อนสูง (high 

corrosion) ดงันั้น Pulley แบบน้ีจึงต้องเพิม่ความหนาของผวิ (shell) และขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของเพลา (shaft diameter) ให้โตขึน้ตามความตอ้งการส่ิงแวดลอ้มของผูใ้ชง้าน

ทั้งน้ีพื้นฐานการค านวนยงัยดึหลกัเช่นเดียวกบั Standard Duty Pulley ทุกประการ 



 

 

 

 

 
 

3. Mine duty conveyor pulley ( pulley ใช้ในงานเหมือง) 

 
 

เป็นท่ียอมรับกนัวา่งานเหมืองเป็นงานท่ีโหดและหินมากกวา่งานประเภทอ่ืนๆ เพราะระบบ 

Conveyor ตอ้งเจอกบัการใชง้านแบบ None-Stopเกือบตลอด 24 ชัว่โมง เหมืองส่วนมากจะ

รีบผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตมากๆเน่ืองจากเวลาสัมประทานมีจ ากดั จึงพบเสมอวา่ ระบบ

สายพานล าเลียง(belt conveyor) มกัจะถูกใชง้านเกิน (over load ) ท่ีออกแบบไวเ้สมอๆ

นอกจากน้ี สภาพของเหมืองเองตอ้งเจอกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเรียกวา่ไม่เหมือนกบั

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น เจอกบัขนาดของวสัดุ(lump) ท่ีใหญ่มาก สภาพของพื้นท่ีท่ีเปียกช้ืน 

ร้อนจดั ฯลฯ  ดังน้ันจึงมสีารพดังานเข้าบ่อยๆ ทั้งด้าน Over load ,Vibration ,Slip งาน 



 

 

Conveyor ของเหมืองจึงมีขอ้ก าหนดเฉพาะพิเศษของเขาเองทั้ง Pulley , เพลา, Looking 

Element ตลอดจนชนิดของวสัดุท่ีมาประกอบเป็นลูก Pulley ตอ้งไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด

ไวคื้อ ทน และอดึ 

 สาเหตุท่ีเขาก าหนดมาตรฐานของ Mine Duty Pulley ไวสู้ง เน่ืองจากวา่ ในอดีตท่ีมี

การท าเหมืองใตดิ้น( underground Mining ) ซ่ึงมีการกดักร่อน ( abrasion ) และการขดัสี 

(abrasive ) สูง ตลอดจนตอ้งเผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มอนัเลวร้าย ดงันั้นการเปล่ียน Pulley แต่ละ

คร้ัง ถือวา่ “งานเข้า แบบ จัดหนัก” จะท าใหเ้กิดความเสียหายมากมายทั้งดา้นการผลิต และ

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมหรือติดตั้งใหม่ ดงันั้นการผลิต Pulley จะตอ้งถือคติ “ ใหญ่ และ หนา ” 

เขา้ไวจ้ะปลอดภยัและมีอายกุารใชง้าน (service life) ท่ียาวนานกวา่แน่นอน เน่ืองจาก

ช้ินส่วนท่ีประกอบเป็นมู่เล่ เม่ือ  “ ใหญ่ และ หนา ” จะเกิด Stress (ความเคน้) และการโก่ง

งอ(deflection) นอ้ยกวา่ Standard Duty Pulley ท่ีก  าหนดโดย CEMA ต่อมาการออกแบบ 

conveyor ของเหมืองโดยทัว่ไปจึงออกแบบเป็นประเภทอนุรักษนิ์ยม( conservative design )

ปฏิบติัต่อเน่ืองกนัโดยใชข้อ้ก าหนดของ Underground Mining เป็นตน้แบบมาตราบเท่าทุก

วนัน้ี 

 

ปัจจัยทีบ่่งช้ีว่าการใช้งานเป็นแบบ Mine Duty Pulley ต้องมลีกัษณะดังนี ้

1. ในการท างานตอ้งเปิด (start) และปิด (stop) ระบบ conveyor บ่อยๆ 

2. Overload เกินกวา่ 150% ของแรงดึง (running tension) ท่ีใชง้าน 

3. เม่ือตอ้งการความมัน่ใจ (Reliability)ในการท างานสูงๆ 

4. Engineered class pulleys 



 

 

 

Engineered Class Pulley 

Pulley ชนิดน้ี ตอ้งเรียกวา่เป็น pulley ชนิดพิเศษ ท่ีออกแบบใหเ้ฉพาะเจาะจงตาม 

Requirement ของผูใ้ชง้านจริงๆ ดงันั้นการออกแบบ ตอ้งสามารถเช็คยอ้นกลบั (traceable) 

ไดทุ้กขั้นตอน การเลือกวสัดุตอ้งพิถีพิถนั ตอ้งเชค้กนัอยา่ถ่ียบิ ตอ้งมีใบ Certificate ของวสัดุ 

และงานเช่ือม ขั้นตอนการผลิตจะตอ้งควบคุมใหไ้ดต้ามท่ีออกแบบไวทุ้กประการ 

นอกจากน้ี การประกอบ pulley/shaft/hub/looking element/bearing จะตอ้งใชเ้ทคนิค

เหมาะสมกบัการใชง้านแบบเฉพาะเจาะจงนั้นๆ  

 ปัจจัยในการเลอืกใช้ Engineered Class pulley อาจมแีตกต่างกนัไป เช่น 

1. แรงตึง(Belt tension) และแรงลพัท ์(Resultant load) มากกวา่ท่ีระบุไวใ้น CEMA 

Standard B 105.1 และ B 501.1 

2. เส้นผา่นศนูยก์ลางของมู่เล ( Pulley Diameter) หนา้กวา้ง( Face width) และ

เส้นผา่ศนูยก์ลางของเพลา (shaft diameter) อยูน่อกเหนือท่ีกล่าวไวใ้น CEMA Standard 

B 105.1 และ B 501.1 

3. เม่ือใชส้ายพานชนิดพิเศษเช่น สายพานเส้นลวด( Steel cord belt) ,Steel mesh , Aramid 

หรือ สายพานชนิดอ่ืนๆท่ีมี High Modulus Carcass  

 

 หมายเหตุ :  



 

 

1. High Modulus Carcass หมายถึง สายพานท่ีมี Tension Rating > 800 PIW หรือ 

Carcass Modulus ของชั้นรับแรงสูงๆ (Modulus > 80,000 PIW ) 

  2) PIW = 0.175 N/mm.) 

 

 

 

 

 Steel cord Belt 

 

Steel Mesh Belt 

 



 

 

Aramid Belt 

 

 

 

4. ตอ้งการประหยดังบประมาณของโครงการ( Project Cost Control ) ดงันั้นจึงตอ้ง

ออกแบบใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด (Optimizing Design) เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน

ตามภาวะและส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งการอยา่งแทจ้ริง ไม่เผือ่เลย 

5. เม่ือระบบสายพาน ตอ้งท างานท่ีความเร็วสูง ( High Speed ) และใชง้านอยา่งต่อเน่ือง

เกือบตลอดเวลา 

ตัวอย่างของ Conveyor ทีใ่ช้ Engineered Class Pulley เช่น 

 ๐ Overload Conveyor 

  



 

 

 ๐ Conveyor ในเหมอืงทีม่ีน า้หนักบรรทุกสูง (High Tonnage) 

 

 ๐ Conveyor ทีใ่ช้ในโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ใช้ถ่านหิน) 

 

 ๐ Conveyor ในขบวนการผลติแร่เหลก็ ( Ore Process ) 

 



 

 

 ๐ ในโครงการทีล่งทุนท า Conveyor ขนาดใหญ่ 

5. ผมควรเลอืกใช้ Pulley ประเภทไหน? 

จากเน้ือหาท่ีไดก้ล่าวไวอ้ยา่งกวา้งๆ ขา้งบน ท่านผูอ่้านคงก าหนดไวใ้นใจไดแ้ลว้วา่ระบบ 

Conveyor ของท่านจดัอยูใ่นประเภทอะไร อยา่งไรกต็าม Conveyor Guide Co.,Ltd. ก็

อยากจะเล่าประสบการณ์ท่ีไดพ้บเห็นมา เพื่อจะเป็นประโยชนใ์หท่้านน าไปใหป้ระกอบ  

การพิจรณาตดัสินใจ 

เท่าท่ีเรามีประสบการณ์ได ้เห็นระบบสายพานล าเลียงมากมายในประเทศไทย ทั้งใน

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์โรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินขนาดใหญ่ โรงงานน ้าตาล โรงโม่

หิน เหมือง และฯลฯ กพ็อจะบอกและจ าแนกระบบ Duty conveyor ของโรงงานประเภท

ต่างๆคร่าวๆ ไดด้งัน้ี  

 

1. Conveyor ใน line ท่ีส าคญั ( main )ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นปูนซีเมนต ์

โรงไฟฟ้าท่ีใชถ่้านหิน และ ฯลฯ ระบบ Conveyor มกัถูกออกแบบ เป็น Heavy Duty 

และ Engineer Class จากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่นจาก แก๊งค ์ยโุรป ญ่ีปุ่น หรือ 

ออสเตรเลีย เกาหลี ดงันั้นจึงไม่มีทางเลือกนกัในการเลือกใช ้Pulley แนะน าวา่ให้

เลือกใชแ้บบท่ีติดตั้งมากบัระบบเดิมกจ็ะเป็นการสะดวก แต่ถา้เป็นระบบท่ีมาจาก 

ประเทศจีน ตอ้งดูเป็น Case ๆ ไป 

2.  ระบบ Conveyor ในเหมือง ส่วนมากกอ็อกแบบในต่างประเทศเช่นกนั เช่นท่ีเหมืองแม่

เมาะในประเทศไทย หรือแมแ้ต่เหมืองในประเทศลาวเพื่อนบา้นของเรา กใ็ชบ้ริการการ

ออกแบบ ของต่างประเทศ (Australia) มาตรฐานของ Pulley คาดเดาวา่ เป็นประเภท Mine 

Duty Pulley  

3. ระบบ conveyor ท่ีใชง้านทัว่ไปในประเทศไทย 



 

 

ตามความเห็นของ Conveyor Cuide Co.,Ltd. เกินกวา่ 80% ของ pulley ท่ีใชง้านกนัอยูน่่าจะ

จดัอยูใ่นประเภท 1 คือ standard duty pulley ดงันั้นถา้ ท่านจะอา้งอิงจาก standard ของ 

CEMA ท่ีกล่าวไวก้น่็าจะเป็นการเพียงพอ และปลอดภยัแน่นอน  

 

 กล่าวสรุปโดยรวมวา่ ถา้หากท่านผูอ่้านเป็นประเภท Beginner อ่านแลว้ยงัไม่เขา้ใจ ก็

สามารถ E-mail มาถาม Conveyor Guide Co.,Ltd.ได ้เรายนิดีใหค้  าแนะน า ส่วนท่านท่ีเป็น

มืออาชีพ ประเภท Epert แลว้ทาง Conveyor Guide Co.,Ltd. กอ็ยากจะใคร่ขอค าแนะน าดีๆ 

จากประสบการณ์ของท่านดว้ยนะครับ แลว้เราจะน าความรู้ท่ีไดรั้บจากท่านมาเผยแพร่ 

เพื่อใหผู้อ่้านท่านอ่ืนอ่ืนไดรั้บส่ิงดีๆ ดว้ยเช่นกนั  

 

 


