
มาตรฐานสลงิฉุดลฟิต ์สําหรบัลฟิตโ์ดยสาร 

 

 
"สลงิลฟิต"์ ถูกเขา้ใจอย่างผดิๆ สําหรบัการออกแบบของระบบลฟิตแ์ละการบํารงุรกัษาเมอืเวลาผา่นไป โดยความตอ้งการ
ในการแลกเปลยีนระบบของสลงิ จะสง่ผลใหต้น้ทนุในการบํารงุรกัษาสูงขนึ หากการตดิตงัไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และยงิ
ทาํใหเ้กดิความสบัสน หากเกดิปัญหากอ่นทจีะถงึเวลาบํารุงรกัษา 
 
จากทกีลา่วมาขา้งตน้ อย่าคดิวา่สลงิเป็นชนิเดยีวกันทังหมด เพราะวา่ซับซอ้นกว่าทคีดิ ยกตัวอย่าง สลงิ 8 x 19 นันจะมเีสน้ลวดถงึ 
152 เสน้เคลอืนทพีรอ้มๆกัน (สลงิ 8 มัด โดยท ี1 มัด มเีสน้ลวด 19 เสน้) และยังมแีกนกลางของสลงิดว้ย โดยอปุกรณทั์งระบบตอ้ง
ทํางานเป็นอันหนึงอันเดยีวกันกับสลงิแตล่่ะเสน้และส่วนประกอบรอบๆของลฟิต ์แมว้า่ลูกปืนจะแข็งแรงเพยีงใด แตเ่มอืรองรับนําหนัก
บรรทกุทมีากเกนิไปก็ไมเ่ป็นผลดตี่อสลงิและพูเลย ์(Sheave) เพราะคณุลักษณะของสลงิมคีวามยดืหยุ่น จงึตอ้งปรับใหส้ลงิกับ 
Sheave เขา้กันพอด ีเพอืใหส้ลงิเคลอืนไหวผ่านร่อง Sheave อยา่งสะดวก และมีแรงตงึเชอืกทเีหมาะสม ถงึแมว้่าสลงิสมัยใหมจ่ะดี
เยยีมแค่ไหน ก็ไมส่ามารถรักษาความใหมอ่ยูไ่ดโ้ดยไม่เสอืมสภาพ 

 

ทาํไมสลงิถงึไมอ่าจใชง้านไดถ้งึเวลาตามทคีาดไว ้
 
สลงิลฟิตส์มัยก่อนตา่งจากสลงิลฟิตส์มัยนี เพราะสลงิสมัยนีทํามาจากพลาสตกิ
สังเคราะห ์โดยทแีกนของสลงิประกอบดว้ยวสัดุหลายๆ อย่างจงึอาจทําใหค้ณุภาพ
ลดลง เพราะวา่ตอ้งผลติออกมาทล่ีะมากๆ เพอืใหเ้ทา่กับความตอ้งการของตลาด 
แมว้า่ผูผ้ลติจะมกีารตรวจสอบผลติภัณฑก่์อนออกสูต่ลาดมากเพียงใด แตก็่ไมอ่าจมี
ความผดิพลาดเกดิขนึได ้
 
ทาํไมผูผ้ลติจงึไมส่ามารถทาํใหส้ลงิลฟิตม์อีายุการงานยาวนาน 
 
สมัยกอ่นมอเตอร์จะใช ้Sheave ทมีขีนาดใหญม่าก (นอ้ยมากทจีะใช ้Secondart 
Sheave) และไมใ่ชก้ารแขวานสลงิแบบ 2:1 Roping หรอื Double Wrapping โดย
ทมีรีูปแบบร่อง Sheave แบบ Undercut U-Groove และมคีวามเร็วตํา จงึทําใหม้ี
โอกาสเสอืมสถาพของสลงิลดลง แลว้ยงิสมัยก่อนมกีารตดิตังลฟิตเ์ป็นจํานวนมาก
ตอ่อาคารหนงึ เพราะว่าเทคโนโลยใีนดา้น Traffic ยังนอ้ยอยู่ ทําใหใ้นอาคารๆ หนงึ
มคีนใชง้านตอ่ลฟิต ์1 ตัวนอ้ยลง ทําใหส้ลงิถูกใชง้านนอ้ยกวา่ปัจจุบนัทมีเีทคโนโลยี
ดา้น Traffic มากขนึ รวมถงึพนืทเีรมิมคีวามสําคัญมากขนึ จงึมกีารคดิคน้ลฟิตแ์บบ
ไมม่หีอ้งเครืองขนึมา เพอืลดพนืทใีนการใชง้าน และคา่ใช ้



จ่ายใหน้อ้ยลงซงึถูกเรยีกวา่ "De-Massification" รวมถงึการลดขนาดของ Sheave และ Traction ใหเ้ล็กลง 
 
จงึทําใหเ้กดิการเสยีดสรีะหวา่งสลิงกับ Sheave มากขนึ โดยท ีGroove ก็จะทํางานมากขึน เพือเพมิแรงในตอนเร่งความเร็ว และตอน
หน่วงเพอืลดความเร็วโดยมขีอ้ดคีอื สามารถลดระยะเวลาในการรอคอยลดลงและเพมิคนทตีอ้งการใชง้านลฟิตม์ากขนึ ทังหมดนี
ไมไ่ดเ้ป็นการทผีูผ้ลติสลงิลฟิตผ์ลักภาระใหกั้บผูใ้ชง้าน แตเ่ป็นเรอืงทตีอ้งทําความเขา้ใจ 

เป็นเรอืงปกตทิทีกุคนตอ้งการทราบวา่ สลงิลฟิตจ์ะใชง้านไดน้านเทา่ไร ซงึเป็นสงิทไีมส่ามารถบอก
ไดเ้ชน่เดยีวกับยางรถยนตว์า่จะใชง้านไดน้านเทา่ไรถงึจะตอ้งทําการเปลยีนยาง ซงึไมไ่ดเ้ป็นเรอืง
ของเวลาแตลั่กษณธการใชง้าน การออกแบบระบบสงิแวดลอ้ม และการดูแลรักษาต่างหากทมีผีล
ตอ่อายุการใชง้านของยางรถยนต ์ความเขา้ใจในวนันจีงึตอ้งเขา้ใจอายุการใชง้านจรงิกับอายุการใช ้
งานททีางผูผ้ลติตังไว ้หากเราตอ้งการทจีะเพิมอายุการใชง้านตอ้งเรมิตังแตขั่นตอนการตดิตัง 
 
ตัวอยา่งหนึงทมีผีลต่ออายุการใชง้านของสลงิลฟิต ์คอื จํานวนการออกตัวเคลอืน 

ทขีองลฟิตท์มีจีํานวนครังมากขนึกวา่แต ่กอ่น ลองพจิารณากรณที ี2-3 ปีทผี่านมา มกีฏหา้มสบูบหุรภีายในอาคาร ทําใหผู้ส้บูบหุรตีอ้ง
ออกไปสบูบหุรภีายนอกอาคาร จากปัจจัยนทํีาใหล้ิฟตม์กีารใชง้านมากกเดมิในชว่งเวลาเดยีวกนัถงึ 3-4 เทา่ ทกีล่าวมาจึงสรุปไดว้า่
เราไมส่ามารถทจีะระบอุายกุารใชง้านของสลงิทแีน่ นอนได ้แทนทจีะถามอายกุารใชง้านของสลงิเป็นจํานวนปี เราควรรูจํ้านวนครังใน
การใชง้งานดีกวา่ เพราะอาคารแต่ละ่ประเภทมลัีกษณธในการใชอ้าคารแตกต่างกนัไป 
 
ไมต่อ้ง แปลกใจเลยวา่ทําไมการบํารุงรักษาเป็นกญุแจสําคัญในการทจีะเพิมอายกุารใชง้าน ของสลงิ โดยเราจะเริมดว้ยภาพรวมของ
มาตรฐานในการบํารุงรักษาเพอืเพมิอายกุารใชง้าน ของสลงิลฟิต์ไปจนถงึการจดบนัทกึลงใน Check List (Report) 

 

Lubrication : การเคลอืบนํามันจําเป็นตอ้งทําทกุๆการออกตัวของลฟิต ์250,000 
ครัง หรอืเมอืไรก็ตามทพีบวา่สลงิหรอืร่องสลงิแหง้ซงึจําเป็นมาก หากละเวน้การ
ปฏบิัตอิาจทําใหอ้ายุการใชง้งานของสลงิลดลงมากถงึ 50% และหากสภาพอากาศ
แหง้ รอ้น หรอืมฝุ่ีน จําเป็นตอ้งเพมิความถใีนการหลอ่ลนืสลงิ ซงึผลของการคเลอืบ
นํามันบนสลงิลฟิตจ์ะชว่ยใหแ้กนในของสลงิลฟิตใ์ชง้านไดน้านขนึ 
 
Tensioning : แรงตงึของสลงิลฟิตนั์นมขีอ้แนะนําวา่แรงตงึของสลงิแตล่่ะเสน้ 

ควรมคีวามแตก ต่างไมเ่กนิกว่า 10% โดยแรงตงึของสลงิลฟิตนั์นควรไดรั้บการตรวจเชค็โดยใชเ้ครอืงมอืวัดความตา่ง ของนําหนัก 
(Rope-Tension Cheack Device) และปรับแต่งตังแต่ขันตอนการตดิตังลฟิต ์และเมอืใชง้านตอ้งมกีารตรวจเช็คอย่างนอ้ยทุกๆ 6 
เดอืน ขนึอยู่กับลักษณธของการใชง้านลฟิตท์มีคีวามแตกตา่งกัน จะเป็นปัจจัยหลักของการสกึหรอแลการเสอืมสภาพของสลงิลฟิต ์
จากการวจัิยของแรงตึงทไีมเ่ทา่กันส่งผลใหส้ลงิเสือมคณุภาพไดเ้ร็วขนึ โดยผลกระทบของแรงตงึเมอืต่างกัน 15% จะทําให ้Load 
Factor ของสลิงเสน้ทตีงึทสีุดหลุดค่าความพอดไีป สง่ผลกระทบใหส้ลงิเสน้นันเสอืมสภาพเร็วขนึ แตห่ากนอ้ยเกนิไปจะทําใหส้ลงิมี
แรงเสยีดทานกับ Sheave นอ้ยลง เป็นผลใหส้ลงิสไลดไ์ปกับ Sheave จงึทําใหเ้กดิการสกึหรอเกดิขนึทังสลงิและร่องสลงิบน 
Sheave สง่ผลใหเ้กดิค่าใชจ้่ายโดยไมจํ่าเป็น และทําใหอ้ปุกรณท์เีกยีวขอ้งเสยีหายดว้ย 



Sheave : การตรวจ เช็คลักษณธร่องสลงิประจําปีจะชว่ยใหท้ราบวา่สลงิสามารถ
เกาะตดิกับ Sheave ไดอ้ยา่งเหมาะสมหรือไม่ เพราะว่าแรงเสยีดทานทไีมเ่หมาะสม
จะสง่ผลถงึอายุการใชง้านของสลงิลฟิตแ์ละ Sheave ได ้และหาก Sheave 
เสอืมสภาพแลว้ จะทําใหส้ลงิลฟิตเ์สอืมสภาพตามไปดว้ย และก็จะทําให ้Sheave 
สกึหรอเร็วขนึไปอกี การตรวจเช็คงา่ยๆ สามารถทําไดด้ว้ยการสังเกตวา่ความสูง
ของสลงิพาดอยู่บน Sheave อยู่ในระดับเดยีวกันหรอืไม ่
 
Bearing : ลกูปืนนันก็มเีวลาเสอืมสภาพ และเป็นสาเหตุททํีาให ้Sheave เคลอืนตัว
ไปดา้นใดดา้นหนึง สง่ผลใหส้ลงิลฟิตแ์ละตัว Sheave เกดิการบดิตัวเป็นมมุกนั 
ถงึแมจ้ะมกีารปรับแต่งอยา่งดแีลว้ในชว่งระยะเวลาการตดิตัง แต่กเ็ป็นส่วนที
จําเป็นตอ้งตรวจเช็ค จากผลวจัิยหากมมุทสีลงิทํากับ Sheave เพยีงแค่ 4 องศา จะ
ทําใหอ้ายุการใชง้านของสลงิลฟิตล์ดลงถงึ 30 % 
 
ขอ้ตระหนกัในการเปลยีนสลงิลฟิต ์
 
1. ตอ้งใชส้ลงิลฟิตม์าตรฐานเดยีวกันกับทไีดอ้อกแบบไว ้โดยผูอ้อกแบบระบบลฟิต์
รายนันๆ เป็นผูกํ้าหนด 
2. หา้มใชส้ลงิลฟิตจ์ากแหลง่ผลติ 2 แหลง่ในมูเ่ล่ (ร่องรอก) Sheave เดยีวกัน 
3. หา้มใชส้ลงิลฟิตจ์ากแหลง่ผลติทไีมไมาตรฐานระบบลฟิต ์
4. ควรตรวจสอบ ปรับตังความตงึของลฟิตท์กุเสน้ใหเ้ท่ากัน 
5. ควรตรวจสอบสลงิลฟิตเ์กดิการตเีกลยีวหรอืไม ่
6. การเปลยีนสลงิสําหรับลฟิตใ์นกรณเีสอืมสภาพจากการใชง้านตามเวลาทผี่านมา 
หรอืเสอืมสภาพจากสาเหตุสลงิแตก สลงิเกดิสนิมหรอืสลงิมขีนาดแตล่ะเสน้เล็กลง
มา ควรเปลยีนพรอ้มกันทังหมดทุกเวน้ 
7. การตรวจสอบสลงิสําหรับลฟิต ์ตอ้งดําเนนิการโดยบรษัิทผูอ้อกแบบ ผลติ 
จําหน่าย ตดิตังโดยตรงเทา่นัน หรอืเป็นผูเ้ชยีวชาญทไีดรั้บการรองรับจากสมาคม
ลฟิตแ์หง่ประเทศไทย และตอ้งเป็นสามัญวศิวกรทมีหีนา้ทเีกยีวขอ้งดา้นวศิกรรม
ตามทกีฏหมายกําหนดไวเ้ทา่นัน 
 
 
 

 

 


