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บทที 2
ทฤษฎีทีเกียวข้อง

2.1 ประวัติความเป็ นมาของลิฟต์
ความเป็ นมาของลิ ฟต์ ลิ ฟต์พาหนะโดยสารสาหรับอาคารสู ง ที มีใช้กนั อยู่แพร่ หลายใน
ปั จจุบนั มีประวัติก่อกําเนิ ดมาตั/งแต่สมัยกรี กโบราณ หรื อเมือ 253 ปี ก่อนคริ สตกาล โดยผูร้ ิ เริ มใช้คน
แรก คือArchimedes นักปราชญ์ชือดังชาวกรี ก และใช่ เรื อยมาถึงสมัยอาณาจักรโรมัน ในสมัยอียิปต์
โบราณได้ใช้ลิฟ ต์เป็ นอุ ป กรณ์ ใ นการก่ อสร้ างพีรามิ ด โดยใช้แรงคนหรื อสัตว์และพลัง น้าในการ
ขับเคลือน แม้ในสมัยจักรพรรดิ นโปเลียน ก็มีลิฟต์ทีเรี ยกว่า “เก้าอี/เหาะ” แต่เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครั/งจึง
เสื อมความนิ ย มลงช่ วงที ถื อ ว่า เป็ นจุ ด เริ มต้น ของอุ ตสาหกรรมลิ ฟ ต์อย่า งแท้จริ ง คื อ ช่ ว งปฏิ บ ัติ
อุตสาหกรรม ทีเริ มนาเครื องจักรไอน้ามาใช้กบั ลิฟต์ในประเทศอังกฤษ แต่ก็ยงั ไม่ปลอดภัยเพียงพอสา
หรับการโดยสารจนกระทังปี 1852 จึงเริ มพัฒนาลิฟต์ให้มีความปลอดภัยในการใช้โดยสารมากขึ/น ด้วย
การคิดค้นอุปกรณ์เพิมความปลอดภัย พร้อมกับการคิดค้นลิฟต์ทีใช้เครื องจักรและสลิงในการขับเคลือน
จึงนับเป็ นจุดเริ มต้นของอุตสาหกรรม ลิฟต์อย่างแท้จริ ง
ในปี 1861 ได้พฒั นารู ปแบบลิฟต์จากทีเคยใช้สลิงเพียง 1 หรื อ 2 เส้นมาเป็ นสลิงหลายเส้นเพือให้มีความ
ปลอดภัยแก่ผโู ้ ดยสารมากขึ/น และถือเป็ นมาตรฐานในการผลิตลิฟต์นบั แต่น/ นั มา ต่อมาในปี 1887 ได้มี
การผลิตลิฟต์ทีใช้พลังงานไฟฟ้ าติดตั/งขึ/นเป็ นครั/งแรกในอเมริ กา จากนั/นก็ได้มีการพัฒนารู ปแบบและ
ระบบเทคโนโลยีต่างๆ มาอย่างต่อเนืองจวบจนปั จจุบนั
ในประเทศไทย เริ มมีการนาลิฟต์มาติดตั/งครั/งแรกในสมัยรัชกาลที 6 โดยการนาเข้าลิฟต์ทีขับเคลือนด้วย
เครื องจักรจากอิตาลีมาติดตั/ง ณ พระทีนังอนันตสมาคมและติดตั/งลิฟต์ทีขับเคลือนโดยแรงคนทีพระที
นัง วโรภาสพิมาน พระราชวังบางปะอิน เมือมีไฟฟ้ าใช้จึงได้เริ มนาเข้าลิฟต์จากต่างประเทศเพือติดตั/ง
ตามหน่ วยงานราชการ พร้ อมให้การดูแลบํารุ งรักษาอันเป็ นทีมาเริ มแรกของการใช้ลิฟต์ในประเทศ
ก่อนทีจะพัฒนามาโดยลาดับจวบจนปั จจุบนั
คนส่ วนมากมักมองว่าอุ ตสาหกรรมลิ ฟ ต์ใหม่ และลิ ฟต์บริ การเป็ นเรื องเดี ย วกัน แต่โดย
ลักษณะงานแล้ว ธุ รกิจทั/งสองส่ วนนี/มีความแตกต่างกัน ทั/งในเรื องของเนื/อหางาน และกฎระเบียบต่างๆ
(ในกรณี ของประเทศทีมีกฎหมายบังคับเรื องลิฟต์)
2.2 ระบบของลิฟต์ ลิฟต์ออกเป็ น 2 ประเภทดังนี/
2.2.1ลิฟต์ระบบไฮดรอลิก
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2.2.2 ลิฟต์ทีใช้สายเคเบิล
2.3 ระบบไฮดรอลิกแยกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1. ถังบรรจุน/ าํ มันไฮดรอลิก
2. ปัQ มได้กาลังจากมอเตอร์ ไฟฟ้ า
3. วาวล์อยูร่ ะหว่างถังบรรจุกบั กระบอกไฮดรอลิก
เมือต้องการให้ลูกสู บเคลือนทีขึ/น ให้ปิดวาวล์ เปิ ดปัQ มขับดันของเหลวจากถังเก็บไปทีกระบอกไฮ
ดรอลิก ดันให้ลูกสู บเคลือนที และยกห้องลิฟต์ข/ ึน
ขณะทีห้องถูกยกขึ/นไปถึ งชั/นทีต้องการ ระบบควบคุ มจะส่ งสัญญาณไปทีมอเตอร์ เพือหยุดปัQ ม ทาให้ไม่มี
ของเหลวไหลเข้าไปในกระบอก เมือวาวล์ยงั ปิ ดอยู่ ห้องจะนิงอยูท่ ีชั/นนั/น
เมือต้องการให้ลูกสู บเคลื อนทีลง ให้วาวล์ของเหลวทีอยู่ในกระบอกจะไหลกลับสู่ ถงั เก็บ โดยใช้
นํ/าหนักของลิฟต์กดลูกสู บห้องเครื องจะค่อยๆเคลือนทีลง และหยุดในระดับทีต้องการ ระบบควบคุมทําการ
ปิ ดวาวล์อีกครั/ง
ข้อดีของมันคือ ใช้แรงน้อยแต่ได้แรงมาก อย่างไรก็ตามระบบไฮดรอลิกมีขอ้ เสี ย 3 ข้อ
1. ขนาดของอุ ปกรณ์ ทีมี ขนาดใหญ่และยาว ถ้าต้องการยกขึ/นสู ง ก้านลูกสู บต้องยาวมาก ยิงลู กสู บ
ก้านยาวมากเท่าไร ความแข็งแรงก็จะน้อยลง และสามารถแตกหักได้ง่าย
2. ตัวกระบอกต้องฝังลงใต้ดิน ถ้ากระบอกยาวมากยิงต้องขุดลงใต้ดินลึกมาก ค่าใช้จ่ายย่อมเพิมขึ/น
3. ใช้พลังงานสิ/ นเปลื องมากและไม่มีประสิ ทธิ ภาพ เพราะสู ญเสี ยไปกับการหมุ นมอเตอร์ และขับ
ปัQ มไฮดรอลิก
ลิฟต์ทีใช้สายเคเบิล
ลิฟต์แบบนี/นิยมใช้กนั มากสุ ด ห้องลิฟต์ถูกยกขึ/นและลงโดยสายเคเบิล ทีคล้องผ่านรอก (Sheave)
เพลาของรอกต่อเข้ากับมอเตอร์ ไฟฟ้ า (2) ถ้าต้องการทดรอบให้ความเร็ วลดลง ต้องมีระบบเกียร์ ทั/งหมด
ตั/งอยูใ่ นห้องควบคุม (1)
สายเคเบิลคล้องผ่านรอก ด้านหนึ งยึดเข้ากับตู ้ อีกด้านหนึ งยึดเข้ากับน้าหนักถ่วง (4) ซึ งมีนา้ หนักประมาณ
40 % ของน้าหนักห้องทีบรรทุกสู งสุ ด ในกรณี ทีห้องบรรทุกน้าหนักเท่ากับ 40 % ของน้าหนักสู งสุ ด มันจะ
เท่ากับน้าหนักถ่วงพอดี
ความสมดุลทีเกิดขึ/นนี/ ช่วยประหยัดพลังงานได้ มอเตอร์ ใช้แรงขับเคลือนเพียงเล็กน้อย เพือชนะแรงเสี ยด
ทาน ก็สามารถยกห้องขึ/นมาได้
ห้องบรรทุก กับน้าหนักถ่วง เคลือนทีอยูใ่ นรางเลือน (guide rails) (5) ช่วยไม่ให้นา้ หนักเลือนเหวียงไปมาได้
ลิฟต์ทีใช้สายเคเบิล สามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายกว่าลิฟต์ระบบไฮดรอลิก และมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งกว่าด้วย หน้าถัดไป เป็ นระบบความปลอดภัยของลิฟต์
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2.4 ประเภทของลิฟต์
2.4.1 ลิฟต์โดยสาร ( Passenger Elevator )
ลิฟต์ทีพบเห็นในอาคารส่ วนใหญ่จะเป็ นลิฟต์โดยสาร ไม่วา่ จะเป็ นสํานักงานสํานักงาน ทีพักอาศัย
รวมถึ ง ลิ ฟต์ที ติ ดตั/งในห้า งสรรพสิ นค้า หรื อโรงแรมชั/นหนึ งบางแห่ ง ปั จจุ บ นั ได้พฒั นาทั/ง รู ป แบบและ
เทคโนโลยีให้มีความสวยงามและมีความเร็ วสู ง ควบคู่กบั ไปกับความนิ มนวลและความปลอดภัยของผูใ้ ช้
โดยทัวไปแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มตามความเร็ วของการใช้งาน ได้แก่
ลิฟต์ความเร็ วตํา ( Low Speed ) มีความเร็ วไม่เกิน 60 เมตรต่อวินาที หรื อประมาณ 3.6 กิโลเมตรต่อ
ชัวโมง มักจะใช้ในอาคารสู งไม่เกิน 60 ชั/น
ลิฟต์ความเร็ วปานกลาง ( Medium Speed ) มีความเร็ วระหว่าง 90 – 105 เมตรต่อวินาที มักจะใช้ใน
อาคารทีมีความสู งระหว่าง 10 – 25 ชั/น
ลิฟต์ความเร็ วสู ง ( High Speed ) มีความเร็ วตั/งแต่ 120 เมตรต่อวินาทีข/ ึนไป มักจะใช้กบั อาคารทีมี
ความสู งมากกว่า 25 ชั/น
2.4.2 ลิฟต์บรรทุกของ ( Freight Elevator )
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสิ นค้าหรื อในห้างสรรพสิ นค้า ลักษณะพิเศษคือ ตัวลิฟต์มีขนาด
ใหญ่กว่าประตูเปิ ดหน้ากว้างกว่าลิฟต์โดยสาร สํานักงานหรื อโรงแรมบางแห่งใช้ลิฟต์บริ การ ( Service Life )
ความเร็ วทีใช้จะอยูร่ ะหว่าง 30 – 60 เมตรต่อวินาที
2.4.3 ลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ( Bed Elevator )
เป็ นลิ ฟต์ทีใช้ในโรงพยาบาลขนาดตัวลิฟต์จะมีดา้ นลึ กกว่าด้านกว้าง ประตูลิฟต์เป็ นแบบ 2 บาน
เปิ ดไปในทศทางเดียวกัน (Slide Opening ) ส่ วนใหญ่มกั จะมีการติดตั/งอุปกรณ์เพิมเติมพิเศษ เช่น ติดกระจก
เงาไว้ทีผนังด้านหลังของตูล้ ิ ฟต์ บริ เวณปุ่ มกดจะมี อกั ษรเบลล์ แผงปุ่ มจะติ ดตั/งอยู่ในระดับตํากว่าปกติ (
สําหรับผูท้ ีนังรถเข็น ) มีเสี ยงพูดประกาศบอกชั/น เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผพู ้ ิการ
2.4.4 ลิฟต์บรรทุกรถยนต์ (Automobile Elevator )
จะพบเห็นในอาคารจอดรถทีมีพ/ืนทีจํากัด เป็ นลิ ฟต์ขนาดใหญ่ทีรถยนต์สามารถขับเข้าไปจอดได้
บานประตูเป็ นลักษณะบานเลือนขึ/น-ลงในแนวดิง
2.4.5 ลิฟต์ส่งของ ( Dumbwaiter )
ส่ วนใหญ่จะใช้ในโรงพยาบาล ห้องสมุด หรื อร้ านอาหาร เป็ นลิฟต์ขนาดเล็กไม่สามารถบรรทุก
ผูโ้ ดยสารได้ ความเร็ วใช้งานอยูร่ ะหว่าง 15-45 เมตรต่อวินาที
2.5 นิยามและคําศัพท์เทคนิค
2.5.1 อุ ป กรณ์ ล ดแรงกระแทก (Buffer) หมายถึ ง อุ ป กรณ์ ที ใช้ลดแรงกระแทกและหยุดการ
เคลือนทีทางลงของตัวลิฟต์หรื อนํ/าหนักถ่วง เมือตัวลิฟต์หรื อนํ/าหนักถ่วงเคลือนทีลงเลยระดับปกติทีกําหนด
ไว้
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1. อุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบนํ/ามัน (Oil Buffer) หมายถึง อุปกรณ์ ลดแรงกระแทกทีใช้น/ าํ มัน
เป็ นตัวหยุดการเคลือนทีทางลงของตัวลิฟต์ หรื อนํ/าหนักถ่วง
2. อุปกรณ์ ลดแรงกระแทกแบบสปริ ง (Spring Buffer) หมายถึ ง อุ ปกรณ์ ลดแรงกระแทกที ใช่
สปริ งเป็ นตัวรองรับแรงกระแทก จากการเคลือนทีทางลงของตัวลิฟต์หรื อนํ/าหนักถ่วง
2.5.2 เครื องลิ ฟต์ (Driving Machine) หมายถึ ง ต้นกําลังที ใช้พลังงานในการขับเคลื อนตัวลิ ฟ ต์
สามารถแบ่งเป็ น
1. เครื องลิฟต์แรงฉุ ดจากความฝื ด (Traction Machine) หมายถึง เครื องลิฟต์ทีขับเคลือนตัวลิฟต์ โดย
ความฝื ดระหงว่า งเชื อ กลวกแขวนกับ รอกขับ เคลื อน ซึ งมี ม อเตอร์ ไ ฟฟ้ าเป็ นต้นกํา ลัง ในการหมุ น รอก
ขับเคลือน โดยมีท/ งั แบบส่ งกําลังผ่านผ่านเฟื องและแบบเคลือนทีโดยตรง
ก. เครื องลิ ฟต์ขบั เคลื อนโดนเฟื อง (Geared Drive Machine) หมายถึ ง ลิ ฟต์ทีใช้กาํ ลังจากมอเตอร์
ไฟฟ้ าผ่านเฟื องไปหมุนรอกขับเคลือน
ข. เครื องลิฟต์ขบั โดยตรง (Direct Drive Machine) หมายถึง เครื องลิฟต์ทีใช้กาํ ลังจากมอเตอร์ ไฟฟ้ าที
ต่อโดยตรงกับรอกขับเคลือน
ค. เครื องลิฟต์รอกกว้าน (Winding Drum Machine) หมายถึง เครื องลิฟต์ทีใช้กาํ ลังจากมอเตอร์ ไฟฟ้ า
ผ่านหมุนรอกกว้านเชือกลวดแขวน
ง. เครื องลิ ฟต์ไฮโดรลิค (Hydraulic Power Unit) หมายถึง เครื องลิ ฟต์ทีใช้กาํ ลังจากมอเตอร์ ไฟฟ้ า
ขับเคลื อนสู บนํ/ามันเข้าระบบไฮโดรลิ ค เพือขับเคลื อนลิ ฟต์ให้เคลื อนขึ/น และลิ ฟต์เคลื อนลงโดยแรงโน้ม
ถ่วงเมือปล่อยนํ/ามันไหลกับสู่ ถงั เก็บนํ/ามัน
2.5.3 ชุ ดควบคุ ม (Controller) หมายถึ ง กลอุปกรณ์ หรื อกลุ่มของกลอุปกรณ์ ทีใช้บงั คับการทํางาน
ของลิฟต์
2.5.4 ตัวนําร่ อง (Guide Shoe) หมายถึง กลอุปกรณ์ทีติดกับสาแหรก หรื อโครงนํ/าหนักถ่วงด้านบน
และด้านล่าง เพือบังคับให้ตวั ลิฟต์และนํ/าหนักถ่วงเคลือนขึ/นในแนวของรางบังคับ
2.5.5 ตัวนําร่ องประตู (Door Guide Shoe) หมายถึ ง กลอุปกรณ์ทีติดอยู่กบั ขอบล่างของบานประตู
เพือบังคับบานประตูให้ต/ งั ตรงในแนวดิง และเคลือนทีในแนวระดับตามแนวร่ องธรณี ประตู
2.5.6 ตัวรองรับธรณี ประตู (Sil Support) หมายถึง โครงเหล็กหรื อแนวปูนทีใช้รองรับธรณี ประตู ซึ ง
มีความแข็งแรง สามารถรับนํ/าหนักคนและสิ งของได้
2.5.7 ตัวลิฟต์ (Car) หมายถึง ส่ วนทีใช้บรรทุกผูโ้ ดยสารหรื อสิ งของ ซึ งรวมทั/งพื/นตัวลิฟต์ สาแหรก
ห้องลิฟต์ และประตูลิฟต์
2.5.8 ธรณี ประตูลิฟต์ (Sil) หมายถึ งธรณี ป ระตูทาํ ด้วยโลหะ และมี ร่องยาวตลอด เพือให้ประตู
เคลือนทีตามแนวร่ อง ธรณี ประตูอาจทําจากวัสดุอืนๆ เช่น เหล็ก หรื อสแตนเลส
2.5.9 นํ/าหนักถ่วง (Counterweight) หมายถึ ง นํ/าหนักทีแขวนเพือถ่วงนํ/าหนักของตัวลิ ฟต์ในการ
เคลือนทีขึ/นลง
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2.5.10 บ่อลิฟต์ (Pit) หมายถึง ส่ วนของปล่อยลิฟต์จากระดับพื/นชั/นจอดล่างสุ ดลงไปจนถึงพื/นปล่อง
ลิฟต์
2.5.11 ประตูกึงอัตโนมัติ (Semi Automatic Door) หมายถึ ง ประตูทีเปิ ดได้ด้วยมื อและปิ ดเอง
อัตโนมัติ
2.5.12 ประตูลิฟต์ (Car Door) หมายถึง ประตูช/ นั ในหรื อประตูทีติดอยูก่ บั ลิฟต์
2.5.13 ประตูปล่องลิฟต์และประตูลิฟต์ แบ่งเป็ น
1. ประตูเปิ ดตรงกลาง (Center Opening Door) หมายถึง ประตูเลือนเปิ ดตรงกลางในแนวนอนประกอบด้วย
สองบานหรื อมากกว่า
2. ประตูแผ่นเดียวเปิ ดข้าง (Single Panel Opening Door) หมายถึง ประตูเลือนเปิ ดในแนวนอน ประกอบด้วย
ประตูเปิ ดแผ่นเดียวเปิ ดไปทางเดียว
3. ประตูหลายบานเปิ ดด้านข้าง (Multi Panel Side Open Door) หมายถึ ง ประตูเลื อนเปิ ดจากด้านข้าง
ประกอบด้วย 2 บานหรื อมากกว่า โดยจัดให้ทุกบานเปิ ดและปิ ดในเวลาเดียวกัน ด้วยความเร็ วต่างกันเพือให้
ทุกๆบานเปิ ดและปิ ดสุ ดพร้อมกัน
4. ประตูผลัก (Swing Door) หมายถึง ประตูบานเดียวเปิ ดโดยการผลักโดนจะมีชุดดึงกลับหรื อไม่มีก็ได้
5. ประตูสองส่ วนเปิ ดในแนวดิง (Vertical Bi-parting Door) หมายถึง ประตูเลือนในแนวดิงประกอบด้วย 2
บานปรื อมากกว่า โดยจัดให้แต่ละบานหรื อแต่ละกลุ่มเปิ ดและปิ ดพร้อมๆกัน
6. ประตูแนวดิงเปิ ดขึ/น (Vertical Up Sliding Door) หมายถึง ประตูเลือนเปิ ดขึ/นในแนวดิง
7. ประตูพบั (Collapsible Door) หมายถึง ประตูเลือนแบบพับ อาจมีท/ งั เปิ ดด้วยมือหรื อไฟฟ้ า
2.5.14 ปล่องลิฟต์ (Hoistway) หมายถึง ส่ วยของตัวอาคารซึ งออกแบบก่อสร้างไว้สําหรับติดตั/งลิฟต์ ลักษณะ
เป็ นปล่องทะลุติดต่อระกว่างชั/นตลอดความสู งทีลิฟต์เคลือนขึ/นลง รวมทั/งส่ วนทีเป็ นบ่อลิฟต์ข/ ึนไปถึงให้พ/ืน
ห้องเครื องหรื อใต้หลังคา
2.5.15 พื/นตัวลิฟต์ (Platform) หมายถึง โครงสร้างส่ วนพื/นทั/งหมดของตัวลิฟต์ทีรองรับมวลบรรทุก
2.5.16 สาแหรก (Car Frame) หมายถึง โครงซึ งประกอบไปด้วยเหล็กคานบน เหล็กเสาข้างและเหล็กคานล่าง
ยึดกับสาแหรกรองรับพื/นตัวลิ ฟต์ สาแหรกนี/ จะมีตวั นําร่ อง เครื องนิ รภัย ห่ วงแขน เชื อกลวดแขวนโซ่ และ
รอกติดตั/ง
2.5.17 ห้องลิ ฟต์ (Car Enclosure) หมายถึ ง โครงและส่ วนประกอบเป็ นเพดานและผนังรอบๆตัวลิ ฟต์ ซึ ง
ประกอบติดอยูบ่ นตัวลิฟต์
2.5.18 ความเร็ วทีกําหนด (Rated Speed) หมายถึง ความเร็ วทีลิฟต์สามารถเคลือนขึ/นลงได้ตามทีกําหนด
2.5.19 ลิฟต์ (Life Or Elevator) หมายถึง พาหนะทีใช้บรรทุกผูโ้ ดยสารหรื อสิ งของขึ/นลงในแนวดิง
2.5.20 ลิฟต์พนักงานดับเพลิง (Fireman’ life) หมายถึง ลิฟต์เพือใช้ขนถ่ายผูโ้ ดยสารทีจัดเป็ นพิเศษสําหรับไห้
พนักงานดับเพลิงปฏิบตั ิหน้าทีในขณะทีเกิดอัคคีภยั ในอาคาร โดยมีห้องลิฟต์ทีขับเคลือนทีตามรางบังคับใน
แนวดิง

8

2.5.21 ลิฟต์ขนของ (Goods Life Or Freight Life) หมายถึงลิฟต์เพือใช้ขนของและใช้โดยสารเฉพาะผูท้ ี
ควบคุมลิฟต์ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับการขนของเท่านั/น โดยมีหอ้ งเครื องซื/ อเคลือนทีตามรางบังคับในแนวดิง
2.5.22 ลิ ฟต์โดยสาร (Passenger Life) หมายถึ ง ลิ ฟต์เพือใช้ขนส่ งผูโ้ ดยสาร โดยมี ห้องเครื องลิ ฟต์ซ/ื อ
เคลือนทีตามรางบังคับในแนวดิง
2.5.23 ลิฟต์เตียงคนไข้ (Bed Life) หมายถึง ลิฟต์เพือใช่ขนถ่ายเตียงคนไข้ โดนมีห้องเครื องลิฟต์ซึงเคลือนที
ตามรางบังคับในแนวดิง
2.5.24 ลิฟต์ส่งของ (Dumbwaiter) หมายถึง ลิฟต์เพือใช้ส่งของไปยังระดับชั/นทีเจาะจงไว้ และผูโ้ ดยสารเข้า
ไปไม่ได้ โดนมีหอ้ งลิฟต์ซึงเคลือนทีตามรางบังคับในแนวดิง

2.6 เกณฑ์การออกแบบลิฟต์
2.6.1 ข้อมูลทีจําเป็ นสาหรับสถาปนิ กและวิศวกร เพือการออกแบบระบบลิ ฟต์ในอาคาร การ
ออกแบบระบบลิฟต์ภายในอาคารทีมีขนาดไม่ใหญ่จะทาการออกแบบได้ไม่ยากนัก แต่ถา้ เป็ นอาคารขนาด
ใหญ่ จะมีการซับซ้อนของการใช้งานภายในตึกมากพอสมควร ในต่างประเทศมีการออกแบบระบบลิฟต์ดว้ ย
ระบบคอมพิวเตอร์ มาช่วยคํานวณในการออกแบบ ซึ งการออกแบบเราสามารถใช้ขอ้ มูลทีสําคัญคือ ขนาด
ความจุ และ ความเร็ วของ ลิฟต์ ซึ งถ้าออกแบบได้อย่างเหมาะสมจะได้ระบบลิฟต์ทีมีประสิ ทธิ ภาพ และ จะ
ไม่เป็ นการสิ/ นเปลืองโดยใช่เหตุ
2.6.2 ข้อมูลทีจําเป็ นในการออกแบบระบบลิ ฟต์ ได้แก่ 1. ประเภทของอาคาร เช่ น สํานักงาน
โรงแรม สถานศึกษา โรงพยาบาล 2. จํานวนห้อง หรื อ จํานวนทีพักอาศัย พื/นทีใช้สอยของอาคาร 3. การจัด
ตําแหน่งลิฟต์ภายในอาคาร 4.จํานวนลิฟต์ภายในอาคาร 5. Dimention ต่างๆของลิฟต์ ห้องเครื อง บ่อลิฟต์ 6.
ขนาด หรื อ ความจุของลิฟต์ และความเร็ วของลิฟต์ การจัดตําแหน่งลิฟต์ภายในอาคาร ส่ วนมากจะมีการ
ออกแบบและ จัดกลุ่ ม เข้า ด้วยกัน เพราะจะทํา ให้ลิฟ ต์ส ามารถใช้ระบบควบคุ ม ของลิ ฟ ต์ได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ งคอมพิวเตอร์ สามารถคํานวณการจอดทีเสี ยเวลาน้อยทีสุ ดได้ โดยสํานักงาน และ ธนาคาร
ต่างๆจะมีการใช้ลิฟต์บ่อยมากซึ/ งการออกแบบให้เข้ากลุ่มกัน ถ้าตึกมีความสู งใหญ่ จะมีการจัดกลุ่มเป็ นแบบ
2 Car Group จนถึง 8 Car Group ถ้าอาคารมีความสู งมากกว่า 20 ชั/น อาจจะมีการแบ่งช่วงตึกเป็ นส่ วน Low
Zone , Hight Zone และสามารถจัดเป็ นกลุ่มตาม Zone ได้ ตึกสู ง 50 - 60 ชั/น มีการแบ่งช่วงตึก เป็ น 3 ส่ วน
ได้แก่ Low , Medium ,Hight หรื อจัดกลุ่มให้มีการวิงข้ามก็ได้ เช่น ชั/นกลาง ก็สามารถไปจอดทีชั/นล่างได้เลย
(สมัยก่อนมีการคํานวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ซึงเป็ นการยากและ เสี ยเวลา เพราะมีการคํานวณถึงขนาดการ
ทีเดิน เข้า
ออกลิฟต์ในแต่ละชั/น ) โดยส่ วนใหญ่บริ ษทั ลิฟต์จะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีช่วยในการออกแบบ ทาง
สถาปั ตยกรรม และ ทางวิศวกรรมรวมอยูด่ ว้ ยการทํา Traffic Analysis จะเป็ นขั/นตอนสําคัญทีจะทําให้เรารู ้
ว่า มีการออกแบบลิ ฟต์ได้อย่างเหมาะสมหรื อไม่ โดยเวลารอคอยทีเหมาะสมของอาคาร ถ้าเป็ นอาคาร
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สํานักงาน หรื อ โรงแรม ควรจะมีการรอคอยไม่เกิ น 30 วินาที ถ้าเป็ น คอนโดมิเนี ยมอาจจะรอคอยได้
มากกว่าคือประมาณ 40 วินาที เพราะไม่จาํ เป็ นต้องรี บเร่ งเหมือนโรงแรม และ สํานักงาน ส่ วนความสามารถ
ในการขนส่ ง อาจจะให้มีการขนส่ งทีเหมาะสมเป็ นจํานวนกีคน ภายใน 5 วินาที

2.7 เครื องนิรภัย (Safety geat)
เครื องนิรภัย (Safety geat) หมายถึง กลอุปกรณ์ทางกลทีติดอยูก่ บั สาแหรกหรื อโครงนํ/าหนักถ่วง
และจะทํางานเมือตัวลิฟต์หรื อนํ/าหนักถ่วงเคลือนลงด้วยความเร็ วเกินพิกดั หรื อเมือเชื อกลวดแขวนลิฟต์
ขาด
เครื องนิรภัยแบ่งออกเป็ น 3 แบบ ดังนี/
1. เครื องนิ รภัยแบบ A เป็ นเครื องนิ รภัยทีทําให้เกิดแรงกดบนรางบังคับเพิมขึ/นอย่างรวดเร็ วระหว่าง
ช่วงการหยุดและมีระยะหยุดสั/นมาก แรงกดทีเกิดขึ/นนั/นเกิดจากมวลและการเคลือนทีของตัวลิฟต์
หรื อ นํ/าหนักถ่วงทีถูกหยุด เครื องนิ รภัยนี/ กดกับรางบังคับด้วยลูกเปรี/ ยว ลูกกลิ/ง หรื ออุปกรณ์อืนๆ
ทีคล้ายกัน โดยไม่มีตวั กลางยืดหยุน่ ทีจะจํากัดแรงการหน่วง และการเพิมระยะหยุด
2. เครื องนิรภัยแบบ B เป็ นเครื องมือนิ รภัยทีทําให้เกิดแรงกดทีมีขนาดจํากัดบนรางบังคับในระหว่าง
การหยุดระยะหยุดจะสัมพันธ์ กบั มวลทีถู กหยุดและความเร็ วทีทําให้เครื องนิ รภัยเริ มทํางานแรง
หน่วงจะสมําเสมอหลังจากทีเครื องนิรภัยทํางานเต็มที ใช้ช่วงการหยุดเครื องนิ รภัยจะทํางานโดยไม่
ต้องอาศัยแรงดึงจากลวดของอุปกรณ์ควบคุมความเร็ วก็ได้
3. เครื องนิรภัยแบบ C เป็ นเครื องนิรภัยทีทําให้เกิดแรงหน่วงในระยะอัดของอุปกรณ์ลดแรงกระแทก
แบบนํ/ามัน ทีคันระหว่างส่ วนล่างสุ ดของสาแหรกกับเครื องนิ รภัยแบบ A ซึ งทํางานด้วยอุปกรณ์
ควบคุม ความเร็ ว ระยะหยุดจะเท่ากับระยะอัดของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบนํ/ามัน
ตําแหน่งทีตั/ง
ลิฟต์ทุกตัวทีแขวนเชื อกลวดแขวน ต้องมีเครื องนิ รภัยอย่างน้อย 1 ชุ ดเป็ นแบบA หรื อ B หรื อ C โดย
ติดตั/งอยูก่ บั สาแหรก
เครื องนิรภัยควบคู่ (duplex safety)
ถ้าใช้เครื องนิ รภัยควบคู่ เครื องนิ รภัยควบคู่จะต้องทํางานพร้อมๆกัน และต้องเป็ นเครื องนิ รภัยแบบ B
เท่านั/น เครื องนิรภัยลดล่างจะต้องสามารถทําให้เกิดแรงหยุดลิฟต์ไม่นอ้ ยกว่าครึ งหนึ งของแรงหยุดลิฟต์
ทีต้องการทั/งหมด เมือลิฟต์บรรทุกเต็มพิกดั
การทํางานของเครื องนิรภัยและระยะหยุด
เครื องนิรภัยจะต้องสามารถหยุดตัวลิฟต์ได้ขณะบรรทุกเต็มพิกดั เมือลิฟต์เคลือนลงเร็ วกว่าความเร็ วทีตั/ง
ไว้ที อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ความเร็ ว สําหรั บ การทํา งานของเครื องนิ รภัย แบบ B ระยะหยุดต้องอยู่ใ นช่ วง

10

ระหว่างระยะหยุดมากสุ ดกับระยะหยุดน้อยสุ ด ตามตารางระยะหยุดมากสุ ดและระยะหยุดน้อยสุ ดของ
เครื องนิรภัยของตัวลิฟต์
ตารางที 2-1 ตารางระยะหยุดมากสุ ด-หยุดน้อยสุ ดของเครื องนิ รภัยของตัวลิฟต์
ความเร็ วทีกําหนด
เมตรต่อวินาที

ความเร็ วสูงสุ ดทีตั/งไว้
ทีอุปกรณ์ควบคุมความเร็ ว
เมตรต่อวินาที

0.63
0.76
0.90
1.00
1.15
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50

0.89
1.07
1.27
1.40
1.56
1.71
2.00
2.30
2.60
2.89
3.18
3.76
4.34
4.93
5.51
6.10
6.71
7.32
7.92
8.53
9.14

เวลาทีใช้หยุด
น้อยสุ ด
เมตร
0.025
0.050
0.075
0.10
0.13
0.15
0.20
0.25
0.33
0.43
0.51
0.71
0.97
1.24
1.55
1.91
2.29
2.72
3.20
3.71
4.24

มากสุ ด
เมตร
0.38
0.41
0.48
0.56
0.61
0.69
0.84
1.02
1.22
1.47
1.73
2.31
3.00
3.81
4.65
5.64
6.81
8.03
9.42
10.85
12.45
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2.8 อุปกรณ์ควบคุมความเร็ ว (Overspeed governor)
ตําแหน่งติดตั/ง
อุปกรณ์ควบคุมความเร็ วต้องติดตั/งในทีซึ งตัวลิฟต์เหนื อนํ/าหนักถ่วงไม่สามารถไปกระแทกได้ในกรณี ทีตัว
ลิ ฟต์หรื อนํ/าหนักถ่ วงเคลื อนที เลยออกไปจากระดับปกติ และจะต้องมี บริ เวณพอเพียงที ทําให้ส่วนต่างๆ
ทํางานได้สะดวก
ความเร็ วทีอุปกรณ์ควบคุมความเร็ วทํางาน
อุปกรณ์ควบคุมความเร็ วของตัวลิฟต์
อุปกรณ์ควบคุมความเร็ วสําหรับเครื องนิ รภัยของตัวลิฟต์ ต้องตั/งให้ทาํ งานทีความเร็ วดังนี/
ก. ไม่นอ้ ยกว่า 1.15 เท่าของความเร็ วทีกําหนดของลิฟต์
ข. ไม่มากกว่าความเร็ วทีกําหนดไว้ในตาราง สําหรับลิฟต์ทีมีความเร็ วกําหนดเกิน 7.50 เมตรต่อ
วินาที จะต้องมี ค วามเร็ วทํา งานสู ง สุ ดไม่ เกิ น 1.2 เท่า ขอองความเร็ วที กําหนดของลิ ฟ ต์ และ
สําหรับความเร็ วกําหนดของลิฟต์ทีต่างไป จากตารางให้ดูจากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็ วกําหนดของตัวลิ ฟต์และความเร็ วทํางานสู งสุ ดของอุปกรณ์ ควบคุมความเร็ ว ความเร็ ว
สู งสุ ดของลิ ฟต์ทีอุปกรณ์ ควบคุ มความเร็ วทํางาน และสวิตซ์ความเร็ วเกิ นของอุปกรณ์ ควบคุ ม
ความเร็ วทํางาน

2.9 เชือกลวดแขวน (Rope)
1. ตัวลิฟต์ตอ้ งแขวนด้วยเชือกลวดเหล็กกล้า โดยยึดติดกับสาแหรก หรื อผ่านรอกทียึดติดกับสาแหรก
2. วัสดุทีใช้เชื อกลวดแขวน ต้องเป็ นลวดเหล็กกล้าทีสร้ างพิเศษ สําหรับใช้แขวนตัวลิฟต์และนํ/าหนัก
ถ่วง
3. ขนาดของเชือกลวดแขวนต้องระบุตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
4. เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกลวดแขวน ทีใช้กบั ตัวลิฟต์และนํ/าหนักถ่วงต้องไม่นอ้ ยกว่า 9 มิลลิเมตร
และเส้ นผ่า นศู น ย์ก ลางของเชื อ กลวดแขวนที ใช้ก ับ เครื องควบคุ ม ความเร็ ว ต้อ งไม่ น้อยกว่า 6
มิลลิเมตร
5. เชือกลวดแขวนสําหรับแขวนตัวลิฟต์และนํ/าหนักถ่วง ต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 เส้น
6. อัตราส่ วนของเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรื อล้อใดๆกับเส้นผ่านศูนย์กลางของเชื อกลวดแขวนอยู่
นั/น ต้องไม่นอ้ ยกว่า 40 ต่อ 1
7. การแสดงข้อมูลของเชื อกลวดแขวน ต้องมีป้ายชื อแสดงราละเอียด จํานวน ขนาด และ ความต้าน
แรงดึงสู งสุ ด (Ultimate Stength)ของเชือกลวดแขวนติดอยูอ่ ย่างถาวรกับเหล็กคานบนของตัวลิฟต์
8. ค่าเผือความปลอดภัย
ค่าเผือความปลอดภัยให้เป็ นไปตามทีกําหนดใน ตารางค่าเผือความปลอดภัย
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ตารางที 2-2 ค่าความเผือความปลอดภัย
ความเร็ วเชือกลวดแขวน
เมตรต่อวินาที
0.40
0.63
0.76
0.90
1.00
1.15
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50

ค่าเผือความปลอดภัย ตําสุ ด
ลิฟต์โดยสาร
ลิฟต์ขนของ
6.65
7.60
7.15
8.10
8.25
7.30
8.40
7.45
8.60
7.65
7.75
8.75
7.90
8.90
9.20
8.20
9.50
8.45
8.70
9.75
8.90
10.00
10.25
9.15

9. สลักยึดเชือกลวดแขวนกับตัวลิฟต์ นํ/าหนักถ่วงและคานบน ปลายเชือกลวดแขวนของเชื อกลวดแขวน
ลิ ฟต์และนํ/าหนักถ่ วง จะต้องยึดปลายแต่ ละเส้ น ด้วยเต้ารั บปลายเชื อกลวดแขวนแบบเรี ยว (tapered
babbitted rope socket)หรื อทําเป็ นห่ วงแล้วยึดควบปลาย หรื อ ทําเป็ นห่ วงแล้วยึดรัดปลายและห่ วง
จะต้องมีปลอกรัดปลายเชือกลวดแขวน
10. โลหะยึดปลายเชือกลวดแขวนในเต้ารับ ต้องยึดเชือกลวดแขวนได้อย่างมันคง
11. ความยาวของเต้ารับแบบเรี ยว ต้องไม่นอ้ ยกว่า 4.75 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเชือกลวดแขวน
12. ความสัมพันธ์ของเชื อกลวดแขวน กับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านเล็กของเต้ารับ เส้นผ่านศูนย์กลางของรู ที
ปลายด้านเล็กของเต้ารับจะต้องไม่มากกว่าค่าทีกําหนดในตารางปลายด้านเล็กของเต้ารับต้องไม่มีขอบคม รู
ทีปลายด้านใหญ่ของเต้ารับต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 2.25 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเชื อกลวด
แขวน
13. ความแข็งแรงของเต้ารับ เต้ารับต้องเป็ นเหล็กกล้าชุ บแข็งหรื อเหล็กกล้าหล่อ ซึ งมีความ แข็งแรงโดยที
เชือกลวดแขวนจะต้องขาดก่อนทีเต้ารับจะเสี ยรู ป เมือการยึดสมบูรณ์แล้วต้องรับโหลดได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80 ของแรงดึงสู งสุ ด (Ultimate Strength) ของเชือกลวดแขวน
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2.10 อุปกรณ์ลดแรงกระแทก (buffer)
1. แบบและตําแหน่งติดตั/ง
1.1 อุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบสปริ ง อุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบนํ/ามัน หรื อแบบอืนทีเทียบเท่าจะต้อง
ติดตั/งอยูใ่ นบ่อลิฟต์ อุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบสปริ ง ให้ใช้เมือความเร็ วทีกําหนดไม่เกิน 1 เมตรต่อวินาที
1.2 ตําแหน่ งติดตั/ง อุปกรณ์ลดแรงกระแทกหรื ออุปกรณ์กนั ชนต้องติดตั/งในตําแหน่งซึ งเมือใช้งานแล้วจะ
ไม่ทาํ ให้โครงสาแหรกหรื อโครงนํ/าหนักถ่วงบิดงอหรื อเสี ยรู ปทรง
2. โครงสร้างและอุปกรณ์กนั ชนแบบของแข็งอุปกรณ์กนั ชนแบบของแข็งทีใช้กบั เครื องนิ รภัย หรื อวัสดุอืน
ทีหยุ่นตัวได้อย่างเหมาะสม โดยมีความแข็งแรงคงทนไม่แตกหักเมือถู กกระแทกด้วยโครงสาแหรกลิ ฟต์
ขณะบรรทุกเต็มพิกดั หรื อนํ/าหนักถ่วง ทีเคลือนลงด้วยความเร็ วเท่ากับความเร็ วซึ งตั/งไว้ให้อุปกรณ์ควบคุ ม
ความเร็ วทํางาน
3.โครงสร้างและข้อกําหนดของอุปกรณ์ ลดแรงกระแทกแบบสปริ ง ระยะอัด (stroke) ต้องไม่นอ้ ยกว่าค่าที
กําหนดในตารางระยะอัดของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบสปริ ง

2.11ความหน่วง (Retardation)
อุปกรณ์ ลดแรงกระแทกแบบนํ/ามันจะต้องทําให้เกิ ดความหน่ วงเฉลี ยไม่เกิ น 9.81เมตรต่อวินาที ในช่ วง
เวลาเกิน 0.04 วินาที เมือลิฟต์มีมวลบรรทุกต่างๆ ในลิฟต์ต/ งั แต่มวลบรรทุกทีกําหนดของตัวลิฟต์จนถึงมวล
บรรทุกตําสุ ด 68 กิโลกรัม และเมืออุปกรณ์ลดแรงกระแทกถูกกระแทกด้วยความเร็ วต้นไม่มากกว่า 1.15 เท่า
ของความเร็ วที กําหนดสําหรั บอุ ปกรณ์ ลดแรงกระแทก และไม่น้อยกว่า 1.15 เท่าของความเร็ วที ลดแล้ว
สําหรับอุปกรณ์ลดแรงกระแทกทีเป็ นไปตาม ระยะอัด
ค่าเผือความปลอดภัยของส่ วนต่างๆ ค่าเผือความปลอดภัยของส่ วนต่างๆของอุปกรณ์ ลดแรงกระแทกแบบ
นํ/ามันเมืออุปกรณ์ลดแรงกระแทกรับนํ/าหนักสู งสุ ดตามทีออกแบบไว้ให้คิดจากจุดคราก(yield point)สําหรับ
ส่ วนทีรับการอัด และให้คิดจากแรงดึงสู งสุ ด (ultimate strength)และความยืด(elongation)สําหรับส่ วนอืนๆ
และต้องเป็ นดังนี/
ก. วัสดุ ทีมี ความยืดน้อยกว่าร้ อยละ 10 ในความยาว 50 มิ ลลิ เมตร ค่าเผือความปลอดภัยต้องไม่
น้อยกว่า 5 ยกเว้นวัสดุเป็ นเหล็กหล่อ จะต้องมีค่าเผือความปลอดภัยไม่นอ้ ยกว่า 10
ข. วัสดุ ทีมีความยืดตั/งแต่ร้อยละ 10 แต่ไม่ถึงร้ อยละ 15 ในความยาว 50 มิลลิ เมตรค่าเผือความ
ปลอดภัยต้องไม่นอ้ ยกว่า4
ค. วัสดุทีมีความยืดตั/งแต่ร้อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้อยละ 20 ในความยาว 50 มิลลิ เมตรค่าเผือความ
ปลอดภัยต้องไม่นอ้ ยกว่า 3.5
ง. วัสดุทีมีความยืดตั/งแต่ร้อยละ 20 ขึ/นไป ในความยาว 50 มิลลิเมตร ค่าเผือความปลอดภัยต้องไม่
น้อยกว่า 3
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อัตราส่ วนความชะลูด (slenderness ratio)ของก้ามอัดของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกอัตราส่ วนความชะลูดของ
ก้ามอักซึ งเป็ นส่ วนรับแรงอัดของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบนํ/ามัน จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 80 อัตราส่ วนความ
ชะลูดทีระบุน/ ี ใช้เฉพาะส่ วนก้านอัดทีรับแรงกระแทกจากตัวลิฟต์ขณะบรรทุกเต็มพิกดั
การกลับคืนของก้านอัด
ก. ก้านอัดของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบนํ/ามันชนิดกลับคืนด้วยแรงโน้มถ่วงและชิ นดกลับคืนด้วยสปริ ง
ซึ งมีน/ าํ มันในระดับใช้งานตามปกติ เมือถูกอัดเต็มทีแล้ว ปล่อยก้านอัดต้องกลับสู่ ตาํ แหน่ งเดิมภายใน 120
นาที
ข. ก้านอัดของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบนํ/ามันชนิ ดกลับคืนด้วยสปริ ง พร้อมมวล 23 กิโลกรัม ทีติดอยูท่ ี
ก้านอัดเมือกดลง 50 กิโลกรัม แล้วปล่อยก้านอัดจะต้องกลับสู่ ตาํ แหน่งเดิมภายใน 30 วินาที
ระดับนํ/ามัน อุ ปกรณ์ ลดแรงกระแทกแบบนํ/ามัน จะต้องมี วิธีตรวจสอบระดับนํ/ามันในขี ดจํากัด
ตําสุ ดและสู งสุ ดได้ แต่หา้ มใช้เครื องแสดงระดับทีทําด้วยแก้ว
การอัดของอุปกรณ์ ลดแรงกระแทก เมือตัวลิ ฟต์อยู่ทีระดับชั/นจอดบนสุ ดหรื อล่างสุ ด อุปกรณ์ ลด
แรงกระแทกแบบนํ/ามันของตัวลิฟต์และนํ/าหนักถ่วงชนิ ดกลับคืนด้วยสปริ งอาจถูกอักได้ไม่เกิ นร้ อยละ 25
ของระยะอัดเมือตัวลิฟต์อยูใ่ นระดับชั/นจอดบนสุ ดหรื อล่างสุ ด
นํ/ามันทีใช้ นํ/ามันทีใช้ในอุปกรณ์ลดแรงกระแทกจะต้องมีจุดไหลเท (pour point) -17.7 องศา เซลเซี ยส หรื อ
ตํากว่า และมีดชั นีความหนืด 75 หรื อมากกว่า
พิกดั รับนํ/าหนัก
พิกดั รับนํ/าหนักตําสุ ดหรื อสู งสุ ดของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบนํ/ามันของตัวลิฟต์และนํ/าหนักถ่วงทีแสดง
ไว้บนป้ ายชือ จะต้องเป็ นดังนี/
1. พิกดั รับนํ/าหนักตําสุ ดจะต้องไม่มากกว่า
ก. มวลทั/งหมดของตัวลิฟต์ทีระบุไว้บนตัวลิฟต์ บวกด้วย 68 กิโลกรัมสําหรับอุปกรณ์ลดแรงกระแทกของตัว
ลิฟต์
ข. มวลของนํ/าหนักถ่วงทีใช้สาํ หรับอุปกรณ์ลดแรงกระแทกของนํ/าหนักถ่วง
2. พิกดั นํ/าหนักสู งสุ ดจะต้องไม่นอ้ ยกว่า
ก. มวลทั/งหมดของตัวลิฟต์ทีระบุไว้บนตัวลิฟต์ บวกด้วยพิกดั บรรทุกสําหรับอุปกรณ์ลกแรงกระแทกของตัว
ลิฟต์
ข. มวลของนํ/าหนักถ่วงทีใช้สาํ หรับอุปกรณ์ลดแรงกระแทกของนํ/าหนักถ่วง
ป้ ายชืออุปกรณ์ลดแรงกระแทก
อุปกรณ์ ลดแรงกระแทกแบบนํ/ามัน จะต้องมีป้ายชื อเป็ นโลหะแสดงรายการต่อไปนี/ ให้เห็ นได้ง่าย ชัดเจน
และติดอยูอ่ ย่างถาวร
ก. พิกดั รับนํ/าหนักตําสุ ดและสู งสุ ด และความเร็ วการกระแทก
ข. ช่วงความหนืดของนํ/ามันทียอมให้ เป็ นพาสคัลวินาทีหรื อเทียบเท่า ทีอุณหภูมิ 37.7 องศาเซลเซี ยส
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ค. ดัชนีความหนืดของนํ/ามันทีใช้
ง. จุลไหลเทของนํ/ามันทีใช้ เป็ นองศาเซลเซี ยส หรื อองศาฟาเรนไฮต์

2.12 การตกแต่งลิฟต์
การตกแต่งลิ ฟต์ นิ ยมทํากัน 4 ส่ วน แล้วแต่ความจําเป็ น งบประมาณ และสอดคล้องกับแนวทางออกแบบ
ของตัวอาคาร
1. การตกแต่งบุผนัง 3 ด้านของลิฟต์
2. การปูพ/ืนลิฟต์ใหม่ดว้ ยกระเบื/องยาง พรม หรื อวัสดุอืนๆ
3. การตกแต่งฝ้ าเพดาน
4. การตกแต่งบานประตูลิฟต์ ทั/งประตูนอกและประตูใน
การตกแต่งบุผนัง 3 ด้านของลิฟต์ นิยมทํากันใน 2 ลักษณะ คือ
1. การปูดว้ ยวัสดุทีปรับเปลียน เคลือนย้ายได้ เช่น พรม กระเบื/องยาง

2.13 การตรวจสอบบํารุ งรักษาลิฟต์
1. คู่มือครอบคลุมตามข้อแนะนําในการตรวจสอบและการทดสอบ สําหรับอุปกรณ์ภายใต้มาตรฐานระบบ
ลิฟต์
2. คู่มือนี/เป็ นเพียงแนวทางเพือใช้ในการตรวจสอบและทดสอบการทํางานของระบบลิฟต์ไม่มีวตั ถุประสงค์
ทีจะใช้เป็ นแบบอย่างสําหรับข้องบังคับทางกฎหมาย วิธีการตรวจสอบและทดสอบจะใช้กบั ระบบดังต่อไปนี/
2.1 ลิฟต์ระบบไฟฟ้ า
3. ผูท้ ดสอบจะต้องระมัดระวังระหว่างทําการตรวจสอบและทดสอบระบบลิ ฟต์ อันตรายที จะเกิ ดขึ/ นไม่
เพียงแต่จะทําให้ผทู ้ ดสอบพิการเท่านั/น ยังอาจจะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้ ผูท้ ดสอบจะต้องสวมใส่ เสื/ อผ้าทีรัดกุม
และจะต้องระวังต่อชิ/ นส่ วนทีเคลื อนไหวทุ กชนิ ด โดยเฉพาะขณะทีต้องทํางานอยู่บนตัวลิ ฟต์ ปล่องลิ ฟต์
และบ่อลิฟต์ โดยเฉพาะอย่างยิงเมือต้องการตรวจสอบอุปกรณ์ทางไฟฟ้ าหรื อต้องการหยุดการทํางานระบบ
จะต้องแน่ใจว่าได้ปลดกระแสไฟฟ้ าแล้ว
4. เครื องมือทีแนะนําให้ใช้ในการทดสอบ แบ่งได้ดงั ต่อไปนี/
4.1 การตรวจสอบและทดสอบเป็ นประจํา
ก. ไฟฉาย สําหรับการสํารวจในปล่องลิฟต์ กระบอกไฟฉายควรเลือกใช้เป็ นแบบอโลหะ
ข. ตลับเมตร
ค.ชุดฟิ ลเลอร์ เกจ
ง.ค้อนขนาดเล็ก
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จ.ชอล์กหรื อสี เขียนโลหะ
ฉ.ไม้บรรทัดเหล็ก
ช.หมวกนิรภัย ควรเป็ นอโลหะ
ซ.ก้ามปู วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลิง
ณ.เครื องมือวัดขนาดร่ องต่างๆ
ญ.รองเท้านิรภัย
ฑ.สําเนาเอกสารทีเกียวกับมาตรฐานในการตรวจสอบและทดสอบการทํางานของระบบลิฟต์
4.2 การตรวจสอบและทดสอบตามระยะเวลา และการตรวจรั บงานนอกเหนื อจากเครื องมื อตามข้อ 4.1
จะต้องจัดเครื องมือดังต่อไปนี/
ก.นาฬิกา
ข.ตลับเมตร ชนิดวงล้อ
ค.เครื องมือวัดรอบ
ง.กัลวานนอมิเตอร์ CLAMPON AMPERE,VOLTAGE METER และ EARTH LEAK TEST
จ.ระดับนํ/า
ฉ.เครื องมือวัดแรงทีใช้ในการปิ ดประตูลิฟต์
ช.นํ/าหนักบรรทุกทดสอบเพือใช้ในการทดสอบนํ/าหนักบรรทุกของลิฟต์
การตรวจสอบและซ่อมบํารุ งตามวาระ (Periodic Maintenance and Examintion)
1. พนักงานความปลอดภัย (Safety officer) ของทุกๆ อาคาร จะต้องมีพนักงานความปลอดภัยทีได้รับการ
ฝึ กฝนอบรมอย่างถูกต้อง ผูซ้ ึ งจะต้องเข้าใจการใช้อุปกรณ์ ดบั เพลิ งต่างๆ และจะต้องคุ น้ เคยกับทางฉุ กเฉิ น
ภายในอาคารนั/นๆ เช่ นทางหนี ลิ ฟต์พนักงานดับเพลิ ง การทํางานของลิ ฟต์ขณะฉุ กเฉิ น พนักงานความ
ปลอดภัยนี/ จะต้องได้รับการฝึ กฝนอบรมจากบริ ษทั ลิฟต์ เพือให้สามารถทํางานช่วยคนในยามฉุ กเฉิ นได้
2. การซ่ อมบํารุ งตามวาระเจ้าของลิ ฟต์ทุกเครื องจะต้องจัดให้ลิฟต์ทุกเครื อง เครื องลิ ฟต์อุปกรณ์ ต่างๆที
เกียวเนือง และอุปกรณ์นิรภัยทีจัดไว้ให้ได้รับการทําความสะอาด หยอดนํ/าหล่อลืน และปรับแต่ง โดยบริ ษทั
ลิฟต์ทีจดทะเบียนไว้(Registered)ภายในวาระซึ งไม่เกิน 1 เดือน
3. การตรวจสอบและทดสอบตามวาระ (Periodic Examination, Test and lnspection)
ก. วาระไม่ เ กิ น 1 เดื อ น เจ้า ของลิ ฟ ต์ทุ ก เครื องจะต้องจัดให้ลิ ฟ ต์ไ ด้รับ การตรวจสอบอย่า ง
สมบูรณ์ และตรวจพินิจทุกจุด เพือดูว่าทํางานของเครื องลิ ฟต์ท/ งั หมดและอุปกรณ์ ต่อเนื อง
ต่อเชือมนั/นทํางานถูกต้องตามลําดับการทํางาน
ข. วาระไม่เกิ น 12 เดื อน เจ้าของลิ ฟต์ทุดเครื อง จะต้องจัดให้เครื องนิ รภัยที มีอยู่น/ ันได้รับการ
ทดสอบการทํางาน โดยมีภาระเต็มตามพิกดั ภายในห้องโดยสาร
ค. ขณะทดสอบดังกล่าวข้างต้น ถ้าพบว่าลิ ฟต์มีความเสี ยหายใดๆ ก็ดี จะต้องระงับการใช้ลิฟต์
ตัวนั/น จนกว่าจะซ่อมให้ใช้งานได้ตามต้องการ
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ง. จะต้องมีการเก็บบันทึก ใบรับรองการตรวจสอบ ใบอนุ ญาต ซึ งออกให้กบั ลิ ฟต์อย่างถูกต้อง
ตามลําดับ
จ. เจ้าของลิฟต์จะต้องทําตามกฎหมายทีกําหนดโดยหน่ วยราชการทีควบคุมเกี ยวข้องและสิ งที
เกียวข้องกับการทดสอบตามภาระ
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