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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องจักร    
รีดยางเครปบางที่มีก าลังผลิตไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม/วัน ตามสภาวะการท างานจริงในพ้ืนที่ เพ่ือ
ตอบสนองก าลังผลิตยางพาราในชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยวิธีทดลองและวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การทดลอง   ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบ ระยะของลูกรีดยางที่มีผลกับความหนาบางของแผ่นยางเครป 
อัตราทดของเฟืองส่งก าลัง เพ่ือพิจารณาการใช้ต้นก าลังขับด้วยมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส ผ่านเกียร์ทดก าลัง
และการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ จากการเก็บข้อมูลโดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine 
Learning :ML) ร่วมกับระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IOTs) เพ่ือพิจารณาต้นทุนใน
การสร้างและประเมินจุดคุ้มทุนของเครื่องจักรรีดยางเครปบาง เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการผลิตเครื่องจักรรีดยางเครปบางให้มีความชัดเจนและเป็นแนวทางในการยอมรับส าหรับการ
ผลิตยางเครปบางสีน้ าตาลมาตรฐาน GMP โดยผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงแนวทางในการ
ออกแบบและสร้างเครื่องรีดยางเครปบาง และเกษตรกรผู้ผลิตยางเครปบางจะได้วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการ
ลงทุนในการผลิตยางเครปบางสีน้ าตาลมาตรฐาน GMP ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 
การปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตยางเครป เป็นข้อก าหนดที่ช่วยให้ผู้ผลิตท าอย่างมีคุณภาพและมี

มาตรฐาน โดยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นกลุ่มสหกรณ์เกษตรกรผลิตยางเครป มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างเครื่องจักรรีดยางเครปบางสีน้ าตาลเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP จากแผ่นยางเครปคุณภาพดี 
ผลการศึกษาพบว่า ยางเครปที่ผ่านกระบวนรีดในขั้นต้นที่มีความหนาเฉลี่ย 15 มิลลิเมตร ความกว้างแผ่น
ยาง 500 มิลลิเมตร น้ าหนักยางเครป 30 กิโลกรัมต่อแผ่น เมื่อทดสอบรีดเป็นยางเครปบาง ที่มีต้นก าลัง
ขับจากมอเตอร์เกียร์ 15 แรงม้า ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที เกียร์ทดก าลังแบบ Cycloid Gear 
อัตราทด 1 : 47 ขับลูกรีด (Calender Rolls) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 305 มิลลิเมตร  มีความเร็ว
รอบของลูกรีดขับ 31 รอบต่อนาที และความเร็วรอบของลูกรีดตาม 32 รอบต่อนาที โดยปรับระยะห่าง
ระหว่างลูกรีดทั้งสองลูก 1.50 มิลลิเมตร รดีวนจ านวน  3 รอบ ด้วยเครื่องรีดยางเครปบางต้นแบบที่สร้าง
ขึ้น พบว่า ได้ยางเครปบางมีความหนาในรอบสุดท้าย 3.00 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร (มกษ. 5907-2561)  การปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตยางเครป (Good Manufacturing Practices 
for Crepe Rubber : GMP) ตามข้อก าหนด 3.2 การผลิต 3.2.2 ยางเครปสีน้ าตาล 3.2.2.2 รีดยางผ่าน
เครื่องรีดเครปให้มีความหนาตามวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้  การเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของมอเตอร์
เกียร์ของเครื่องรีดยางเครปบางที่ออกแบบและสร้างขึ้น พบว่า การใช้พลังงานในช่วงเริ่มต้นรีดแผ่นยาง
หนา 15.00  มิลลิเมตร ให้ลดลงเหลือ 6.00 มิลลิเมตร ใช้ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 4,034 วัตต์  กระแสไฟฟ้า  23 
แอมแปร์ จนถึงความหนาของแผ่นยางลดลง 3.00 มิลลิเมตร เครื่องจักรใช้ก าลังไฟฟ้า 4,028 วัตต์  
กระแสไฟฟ้า 21 แอมแปร์ การใช้พลังงานในขั้นตอนสุดท้ายลดลง การเปลี่ยนแปลงค่าการใช้พลังงาน
เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายไม่ต่างกันมากซึ่งเกิดจากการใช้ต้นก าลังทีเ่พียงพอกับภาระงานของเครื่องจักรส่งผลให้
อายุการใช้งานของเครื่องจักรยาวนานขึ้นไม่เสียหายอย่างรวดเร็วจากการใช้งานปกติ   การใช้ระบบเก็บ
ข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน Cloud Computing ช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างเครื่องจักร
สามารถติดตามการใช้งานเครื่องจักรได้ เมื่อมีการซ่อมบ ารุงสามารถตรวจสอบจากบันทึกข้อมูลได้ และ
ช่วยเตือนก าหนดระยะเวลาการซ่อมบ ารุงได้เป็นอย่างดี 

 
ค าส าคัญ:  เครื่องรีดยางเครปบาง, ลูกรีด, ยางเครปสีน้ าตาล, การปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตยางเครป 
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Abstract 
 

Good manufacturing practice for crepe rubber production is a requirement that 
allows manufacturers to do it with quality and standards. Specific sample groups were 
selected as farmers' cooperative groups for crepe rubber production. The objective is to 
create a premium grade GMP standard brown thin crepe rubber extrusion machine from 
good quality crepe rubber sheet. The results showed that the crepe rubber that has 
undergone an initial extrusion process with an average thickness of 15 mm, a sheet 
width of 500 mm, a weight of 30 kg of crepe rubber per sheet. The tested system rolled 
into a thin crepe rubber with a power from a 15-hp geared motor, a speed of 1,450 rpm, 
a cycloid gear reducer, a ratio of 1: 47, drives calender rolls with a diameter of 305 mm., 
with a speed of 31 rev/min and the rotation speed of the rolling ball was 32 rpm. By 
adjusting the distance between the two rollers by 1.50 millimeters and rolling 3 rounds 
with a prototype thin crepe rubber press machine, it was found that the thin crepe 
rubber with a thickness of 3.00 mm in the final round was obtained in accordance with 
the agricultural standard (TSS 5907-2018), good manufacturing practices for crepe rubber. 
: GMP) according to the requirements of 3.2 production 3.2.2 brown crepe rubber 3.2.2.2 
extrusion rubber through a crepe press to a thickness for use. Data collection on the 
energy consumption of the gear motor of a thin crepe rubber press machine designed 
and built found that the initial energy consumption of 15.00 mm thick rubber sheet was 
reduced to 6.00 mm, using a maximum power of 4,034 W, electricity 23 A until the 
thickness of the rubber sheet has decreased by 3.00 mm. The final energy consumption 
is reduced that was 4,028 W and 21 A. The change in the initial to final energy 
consumption is not much difference due to the use of sufficient power for the machine's 
workload, resulting in a longer machine life without rapid damage from normal usage. 
The use of telephony data collection systems recorded on cloud computing allowed 
machine builders to track machine usage. The data log can be indicated for 
maintenance and reminded scheduled maintenance periods as well. 

 
Keywords: Thin crepe rubber machine, Calender rolls, Brown crepe, Good manufacturing   

               practices for crepe rubber,  
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1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จากการรายงานของ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศ

ไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราประมาณ 19 ล้านไร่ ในภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สามารถผลิตและส่งออกยางธรรมชาติมากที่สุดโดยผลิตได้ประมาณ 4 ล้านตันต่อปี  ถึงแม้ประเทศไทยเป็นผู้
ส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลกแต่อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับยางเคร
ปบางที่สามารถท าให้     ได้ตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)  เพ่ือการจ าหน่ายไปยัง
ผู้รับซื้อส่งออกต่างประเทศส าหรับเกษตรรายย่อยหรือแม้แต่กลุ่มเกษตรกรที่เป็นธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถท าได้  ถึงแม้การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยเป็นเกษตรกรชุมชนหรือสหกรณ์เกษตร จะท าให้
รวบรวมยางพาราไว้ได้จ านวนมากพอที่มีศักยภาพในการส่งออกก็ตามแต่ส่วนใหญ่เกษตรกรผลิตได้เป็นยาง
เครปหรือยางแผ่นดิบหนาทั่วไป เนื่องจากการผลิตยางเครปบางให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ที่สามารถส่งออก
ได้โดยน าไปผ่านขบวนการท าเป็นยางแท่ง STR-50 (Standard Thai Rubber)  นั้นต้องใช้เครื่องจักรรีดยางที่
มีประสิทธิภาพส าหรับการผลิตยางเดรปบางสีน้ าตาลเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP เพ่ือการส่งออกซึ่งต้องเป็น
เครื่องจักร    ที่น าเข้าจากต่างประเทศราคาสูงมากเกินกว่าที่เกษตรรายย่อยและกลุ่มเกษตรกรจะน ามาใช้
ผลิตได้  หากน าเข้าเครื่องจักรมาใช้ตันทุนการผลิตก็จะสูงตามไปด้วยอีกทั้งเครื่องจักรที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศยังมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะใช้กับผลผลิตของเกษตรรายย่อยและกลุ่มเกษตรกรมากนักต้อง
รวบรวมยางพาราจ านวนมากจึงจะคุ้มทุนจึง ไม่สามารถผลิตยางเดรปบางสีน้ าตาลเกรดพรีเมียมมาตรฐาน 
GMP ได้ 

ปัจจุบันการผลิตยางพาราประมาณ 95 เปอร์ เซ็น ต์  จากทางภาคเหลือและและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยและส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยชาวสวนยางนิยมท าเป็นยางก้อน
ถ้วย เป็นข้อจ ากัดของเกษตรกรรายย่อยท่ีไม่สามารถผลิตในรูปน้ ายางได้เนื่องจากความทุรกันดารของท้องถิ่น 
การจัดเก็บและการขนส่งน้ ายางท าได้ยากล าบาก การผลิตเป็นยางก้อนถ้วยท าได้สะดวกและเหมาะสมกับ
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สภาพพ้ืนที่ท าได้ดีกว่าเป็นน้ ายาง ซึ่งยางก้อนถ้วยทั้งหมดจะถูกน าไปท าเป็นยางเครปปกติด้วยเครื่องจักรรีด
ยางเพ่ือรีดก้อนยางให้เป็นแผ่นก่อนน าไปจ าหน่าย เพราะหากขายเป็นยางก้อนนั้นจะมีราคาต่ ากว่ายางแผ่น
มาก ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนยางจึงมีความจ าเป็นที่ต้องน ายางก้อนถ้วยไปรีดเป็นยางแผ่นก่อนขายเพ่ือให้ได้
ราคาสูงขึ้น   ยิ่งถ้าหากสามารถรีดเป็นยางเดรปบางสีน้ าตาลเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP เพ่ือส าหรับส่งออก
ต่างประเทศได้ เกษตรกรชาวสวนยางจะยิ่งจ าหน่ายยางได้ราคาดีมากขึ้น แต่การรีดยางก้อนถ้วยด้วย
เครื่องจักรรีดยางที่เกษตรกรรายย่อยกระท าอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถกระท าได้เนื่องจากเครื่องจักรรีดยางไม่ใช่
ของเกษตรกรชาวสวนยาง ท าได้เพียงน ายางก้อนไปจ้างรีดจากผู้รับจ้างหรือกลุ่มสหกรณ์ที่รวมกลุ่มซื้อ
เครื่องจักรมารับรีดให้สามาชิกหรือเกษตรกรที่มีเครื่องจักรรีดยางท าได้ด้วยของตนเองหรืออาศัยการจ้าง
แรงงานซึ่งมีความช านาญไม่เท่ากันมีกรรมวิธีและรายละเอียดในการรีดที่แตกต่างกันท าให้แผ่นยางดิบที่ได้ไม่
เหมือนกัน คุณภาพแผ่นยางดิบไม่สม่ าเสมอมีผลกับการคัดเกรดและราคายาง ไม่สามารถก าหนดให้เป็นยาง
เดรปบางสีน้ าตาลเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP ได้ เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องรีดเป็นส าคัญ เช่น 
เครื่องจักรรีดยางมีก าลังขับไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถก าหนดระยะห่างระหว่างลูกรีดได้ อาจเกิดจากอัตรา
ทดของลูกรีดไม่ถูกต้องหรือความเร็วรอบของลูกรีดเร็วเกินไปไม่เหมาะสมท าให้ยางคืนตัวได้ง่ายและเร็ว    ท า
ให้ไม่สามารถผลิตยางเดรปบางสีน้ าตาลเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP ได้ 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเน้นไปที่อุตสาหกรรมหนักและส่งออก ประเทศไทย 
4.0 เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ซึ่งมีองค์ประกอบหลักอยู่ 4 ประการ คือ เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั่งเดิม (Traditional 
Farming) ไปสู่เกษตรกรสมัยใหม่ (Smart Farming)  เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ที่ภาครัฐต้องให้ความ
ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่ Smart Enterprises ท าให้มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services 
ไปสู่ High Valued Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานทีม่ีความรู้ความช านาญและทักษะ
สูง เพ่ือให้การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่เป็นไปตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ต้องพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรสามารถต่อยอดในการผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสูงขึ้น 
โดยใช้ต้นทุนที่ต่ าลงและสามารถจ าหน่ายสินค้าได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาพ่อค้าคนกลาง ให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ใช้
เครื่องจักรกลเกษตรได้เต็มประสิทธิภาพ รวมกลุ่มการผลิตและมีมาตรฐานสอบกลับได้เทียบเคียงได้กับ
ต่างประเทศ  ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องรีดยางเครปที่สามารถผลิตยาง
เดรปบางสีน้ าตาลเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP ที่สามารถส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศได้  ด้วยก าลังการผลิต 
1,500 กิโลกรัม/วัน (คิดจากเวลาการท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน) ที่สามารถตอบสนองอย่างเหมาะสมกับอัตรา
การผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
 

1.2  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือออกแบบและสร้างเครื่องจักรรีดยางเครปบางสีน้ าตาลเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP จากแผ่น

ยางเครปคุณภาพดี 
2. ศึกษาระบบเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของเครื่องจักรรีดยางเครปทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์

บันทึกบน Cloud Computing  
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3. ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรใช้เป็นแนวทางในการผลิตยางเครปบางสีน้ าตาลเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 

1. สร้างเครื่องจักรรีดยางเครปบางที่ใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แรงม้า ส่งก าลังขับลูกรีด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ด้วยเกียร์ทดก าลัง  

2. เครื่องจักรรีดยางเครปบางมีชุดเก็บข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน Cloud 
Computing  

 
1.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ดังนี้ 

1.4.1 เลือกกลุ่มเกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วย จ านวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรสวนยาง หมู่ 1 ต าบล
จันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  

1.4.2  เลือกบริษัทสร้างเครื่องรีดยางเดรปบางสีน้ าตาลเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP จ านวน 1 
บริษัท คือ บริษัท เครื่องจักรกลตราช้าง จ ากัด แขวงหนองค้างพูล เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

1.4.3 เลือกกลุ่มเกษตรกรผลิตยางเครป จ านวน 1 คือ สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านกรวด 
จ ากัด ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1  เกษตรกรสวนยางพาราที่ประกอบอาชีพผลิตยางเครปจากยางก้อนถ้วยมีโอกาสเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตยางพาราให้สูงขึ้นจากขบวนการแปรรูปด้วยเครื่องจักรรีดยางเครปบางนี้ 

1.5.2  ส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ได้มีโอกาสคิดและท าร่วมกับสถานประกอบการที่มี
ช่างอาชีพเพ่ือพัฒนานักศึกษาไปสู่อนาคต 

1.5.3  สถาบันการศึกษาได้มีโอกาสร่วมกับสถานประกอบการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ และพัฒนา
ก าลังคนสู่ภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิด 
2.2 ทฤษฎี 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิด  
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีผลิตยางธรรมชาติมากแห่งหนึ่งของโลกและยังมีการระบุไว้ว่าเป็นประเทศ
ที่มีการใช้ยางธรรมชาติเป็นอันดับ 5 ของโลกและจากการส ารวจ เกษตรกรชาวสวนยางพารา พบว่า ปัจจุบัน
เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลิตยางก้อนถ้วยเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
ยางก้อนถ้วยสะดวกในการจัดเก็บและการขนส่งเป็นวัตถุดิบต้นทางส าหรับผลิตยางแท่ง STR-50  (Standard 
Thai Rubber) เพ่ือขายส่งออกต่างประเทศ เนื่องจากยางก้อนถ้วยมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนและเป็นที่
ต้องการของโรงงานผลิตยางแท่งมากกว่าขี้ยาง เพราะว่ายางก้อนถ้วยสะอาดและมีสิ่งเจือปนปริมาณที่น้อย
เมื่อเทียบกับข้ียาง แต่การขายเป็นยางก้อนถ้วยนั้นเกษตรกรจะไม่ได้ราคาท่ีดีนักเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่าง
มาเป็นจุดก าหนดราคา ที่หน้าโรงงานรับซื้อ แต่ถ้ายางก้อนถูกแปรรูปเป็นยางเครปบางสีน้ าตาลมาตรฐาน 
GMP (Good Manufacturing Practice) อัดเป็นยางแท่ง STR-50 ส่งออกต่างประเทศเพ่ือน าไปแปรรูป   

ยางเครปเป็นวัตถุดิบขั้นกลางผลิตมานานกว่า 100 ปี ใช้มาตรฐานและเกณฑ์ก าหนดการคัดชั้นด้วย
สายตา (The Rubber Manufacturers Association, 1979) ท าให้เป็นขอ้จ ากัด ต้องใช้ความช านาญในการ
ตรวจสอบคุณภาพ ท าให้ผู้รับซ้ือยางเครปมักใช้เป็นข้อต่อรองด้านความสม  าเสมอ ยางเครปที ผลิตจากยาง
ก้อนถว้ยจะมีสีน้ าตาล หากยางก้อนถว้ยที มีความสะอาดยางเครปที ผลิตได้จะมีสีน้ าตาลอ่อน ถ้ายางกอ้นถว้ย
ที สกปรกหรือมีสิ งปนเปื้อนจะได้ยางที มีสีน้ าตาลเข้มและสีของยางไม่สม  าเสมอ  

คุณภาพของยางเครปยังขึ้นอยู่กับเครื องจักรรีดยางเครปด้วย ถ้าหากรีดยางด้วยเครื องจักรรีดยาง
เครปที ไม่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพยางเครปและต้นทุนการผลิต ปัจจุบันส่วนใหญ่เกษตรกรผู้ผลิต
จะผลิตยางเครปที มีความหนา 10–20 มิลลิเมตร ผ่านเครื องจักรรีดยางเครป 3 - 4 ครั้งต่อแผ่น ส่งผลต่อกรด
ที ตกคา้งและปริมาณความชื้นในยางเครปสูง ปริมาณเนื้อยางแห้งไม่เกินร้อยละ 78 เนื องจากเครื องจักรรีดได้
แผ่นยางได้ไม่บางพอ ยางเหล่านี้เมื อถูกส่งต่อไปขายยังโรงงานอัดยางแทง่จะท าให้เสียโอกาสในการเพิ มมูลค่า 
เนื องจากถูกกดราคาเพราะคุณภาพยางไม่อยู่ในข้อก าหนด การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตยางเครปบางสีน้ าตาล
ความหนาไม่เกิน 2 มม. สามารถน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงเหมือนกับยางแผ่นรมควันหรือยางแท่ง 
เช่น ผลิตเป็นล้อยานพาหนะ สายพานล าเลียง โดยมีสมบัติเทียบเท่ากับยางแท่งเกรดสูง (ปรีดิ์เปรม, 2557) 
การสร้างความเชื อถือให้กับยางดิบจ าเป็นต้องควบคุมคุณภาพให้เป็นที ยอมรับในระดับสากลด้วยการผลิตยาง
เครปบางสีน้ าตาลเกรดพรีเมียมมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) จากยางกอ้นถว้ย



7 

  

คุณภาพตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) ผลการศึกษาจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติที ดีที สามารถสร้างมูลค่าเพิ มให้ผลผลิต อีกท้ังสร้างความน่าเชื อถือให้กับผู้ซื้อและผู้ใช้ยาง (ปรีดิ์เปรม
และบัญชา,2563) สร้างอ านาจในการต่อรองและสร้างความยั งยืน ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา สืบต่อไป  
 

สรุปกรอบแนวคิด “การพัฒนาเครื่องจักรรีดยางเครปจากยางก้อนถ้วยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยาง 
             เครปบางมาตรฐาน GMP ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตยางเครปในประเทศไทย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 2.1 สรุปกรอบแนวคิด 

ระยะเวลาที่ใช้ในผลิตยางเครปบาง       

สีน้ าตาลมาตรฐาน GMP 

ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้สร้าง 
-  ความคงทนต่อกรด 
-  วัสดุที่สามารถเชื่อมต่อได้ดี 
-  ความแข็งของวัสดุ 
-  วัสดุที่สามารถหาได้ในประเทศ 

ความพึงพอใจในการใช้เครื่องจักรรีดยาง 
-  ผลส าเร็จในการรีดยางเครปบาง 
-  ความสะดวกในการใช้งาน 

ความต้องการของผลผลิต 
-  ขนาดความหนา ความกว้าง ความยาว  
-  ชนิดของยางพารา 
 

 

ประสิทธิผลการใช้งานของ

เครื่องจักรรีดยางเครปบาง 

มาตรฐาน GMP ที่ผลิตได้ 

1,500 กิโลกรัม/วัน 

 

ความเหมาะสมของเครื่องจักรรีดยาง 
-  ขนาดของเครื่องจักรรีดยาง 
-  น้ าหนักของเครื่องจักรรีดยาง 
-  ราคาของเครื่องจักร 
-  การบ ารุงรักษาท าได้ง่าย 



8 

  

2.2 ทฤษฎี 

2.2.1 การออกแบบเพลาส่งก าลังข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบเพลาส่งก าลังประกอบด้วย 
 2.2.2.1 แรงบิด (Torque) หมายถึง ความพยายามในการบิดหรือหมุน เป็นแรงพยายามที่จะเอาชนะ
การหมุน เช่นการที่เราเอามือบิดลูกบิดเปิดประตูนี่ก็ใช่ ส่วนในทางเครื่องยนต์ แรงบิดก็คือ แรงที่เกิดขึ้นเมื่อ
ลูกสูบเคลื่อนที่ลงในจังหวะของการจุดระเบิด ก้านสูบก็จะไปดันข้อเหวี่ยงให้เกิดการหมุนเป็นการจ่ายแรงบิด
ให้เพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งแรงที่ใช้ในการหมุนเพลาข้อเหวี่ยงนี้ เราเรียกว่าแรงบิด ดังนั้นแรงผลักดันบนลูกสูบยิ่ง
มากเท่าไหร่ แรงบิดที่จะได้รับก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และความดันจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงยิ่งสูงเท่าไหร่  
จ านวนแรงบิดที่เครื่องยนต์สร้างขึ้นก็จะยิ่งมากขึ้นตามจ านวน ส่วนค่าของแรงบิดที่ใช้กันมีหน่วยเป็น นิวตัน/
เมตร,กรัม/เมตร ส่วนการแปรค่านิวตันเป็นกิโลกรัมนั้น ต้องเทียบด้วย  9.81 นิวตัน = 1 กิโลกรัม  
         
  แรงบิดหาได้จากสมการ                           .T F r                            (2.1) 

  
2.2.2 2 แรงเฉือน (Shearing Stress) แรงเฉือนจะเกิดขึ้นถ้ามีการใส่แรงสวนทางกันสองทิศทาง 

โดยแรงเฉือนตรงสามารถ แยกออกได้เป็นสองแบบคือแรงเฉือนเดี่ยว (single shear) กับแรงเฉือนคู่ 
(double shear) แรง เฉือนเดี่ยวจะเกิดขึ้นตลอดแนวระนาบเดียว ในขณะที่แรงเฉือนคู่จะเกิดระหว่างสอง
ระนาบ พร้อมกัน ในทางทฤษฎีความแข็งแรงเฉือนในการทดสอบแรงเฉือนเดี่ยวกับแรงเฉือนคู่ควรมี ค่า
เท่ากัน แต่เนื่องจากความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการดัดงอจึงท าให้แรงเฉือนทั้งสองอาจไม่ เท่ากันเสมอไป  

 
 

รูปที่ 2.2 ลักษณะของแรงเฉือนเดี่ยวกับแรงเฉือนคู่ 
 

การหาแรงเฉือนเดี่ยวสามารถหาได้จากสมการ          F

A
                     (2.2) 

การหาแรงเฉือนคู่สามารถหาได้จากสม           
        2

F

A
                   (2.3)  
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2.2.3 การออกแบบเพลาตามโค้ดของ AMSE 
 เพลาเป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่หมุนได้ เพลาจะรับโมเมนต์บิดที่ถ่ายภาระมาจากกล้องเฟ่ืองล้อ
สายพาน  หรือคัตช์ เพลาจึงสามารถรับภาระบิดและภาระดัด จึงมีการแบ่งเพลาออกเป็น 2 อย่าง คือ เพลา
ส่งก าลังและเพลารองรับภาระ  
 2.2.3.1 เพลาส่งก าลัง เพลาชนิดนี้ใช้เฉพาะการบิดหรืออาจรับทั้งการบิดและการดัดผสมกันก็ได้     
การส่งก าลังจะถ่ายทอดผ่านเพลาโดยอาศัยแผ่นประกบต่อเพลา(COULPING)ผ่านเฟ่ือง  ผ่านพูลเลย์  ผ่าน
สายพาน จานโซ่ หรือโซ่  เป็นต้น  เพลาชนิดนี้มีหน้าที่ส่งถ่ายก าลังจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยผ่าน
ชิ้นส่วนอ่ืนต่างๆดังนี้ เช่น ส่งถ่ายก าลังมาจากเฟือง  มาจากพลูเลย์ มาจากพลูเลย์  มาจากคลัตช์ ซึ่งชิ้นส่วน
ต่างๆ เหล่านี้ได้ต้นก าลังมาจากมอเตอร์ 
 2.2.3.2 เพลารองรับภาระเป็นเพลาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเช่นกัน    ขณะใช้งานเพลาชนิดนี้อาจหมุน
หรือไม่ก็ได้ แต่ที่ส าคัญเพลาชนิดนี้ไม่ได้ส่งก าลังจะท าหน้าที่เป็นตัวรองรับชิ้นส่วนอ่ืนให้หมุน  เช่น เพลา
ลูกกรอกสายพาน  เพลาลูกรอกส่ายพาน  เพลาลูกล้อ สลิงต่างๆ  ซึ่งเป็นเพลาที่รับภาระน้ าหนักของอุปกรณ์
อ่ืนที่กดทับท าให้สภาพการเสียหายของเพลาเกิดการดัดงอเป็นส่วนใหญ่  เช่น เพลา ล้อรถไฟ  

ก่อนปีพ.ศ.2497 ได้มีการยอมรับวิธีการค านวณหาขนาดของเพลาส่งก าลังซึ่งก าหนดเป็นโค้ด(code)  
โดยสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งสหรัฐอเมริกา (ASME) ถึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานแล้วก็ตาม  วิธีการ
ออกแบบเพลาตามโค้ดของ ASME ก็ยังมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน  ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป 
  วิธีการดังกล่าวนี้ใช้ทฤษฎีความเค้นเฉือนสูงสุด และจะไม่พิจารณาถึงความล้าหรือความเค้นหนาแน่น
ที่เกิดขึ้นบนเพลา  ซึ่งเป็นการออกแบบโดยวิธีสถิตยศาสตร์   (static design method)    ในการหาสมการ
ส าหรับการออกแบบเพลาให้พิจารณาเพลาให้เพลาเป็นแบบกลมและกลวง โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายในและภายนอกเท่ากับ di และ d ตามล าดับ  ความเค้นต่างๆที่เกิดข้ึนบนเพลามีดังต่อไปนี้คือ     
                     

      
รูปที่ 2.3 ความเค้นต่างๆทีเ่กิดขึ้นบนเพลา 

 

ความเค้นดึงหรือกด 
    22

4

i

a
dd

F





                                 (2.4)  

 

ความเค้นดัด      
        4 4

32
b

i

Mc Md

I d d



 


                      (2.5) 

ความเค้นเฉือน     
                         4 4

16
xy

i

Tr Td

J d d



 


                     (2.6) 
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ในกรณีที่เป็นแรงกด  อาจมีผลจากการโก่งงอ (buckling) ได้ ดังนั้นสมการที่ (3.1) จะกลายเป็น 

                                                
 2 2

4
a

i

F

d d








                          (2.7) 

 
            เพลาส่วนมากจะอยู่ใต้ความเค้นท่ีเป็นวัฏจักร  ทั้งนี้เพราะเพลาหมุนอยู่ตลอดเวลานอก จากนั้นแรง
ที่กระท ายังอาจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ได้   ดังนั้นเพลายังเสียหายเนื่องมาจากความล้าเป็นส่วนใหญ่  
ส าหรับวิธีค านวณของ ASME ใช้วิธีการแบบสถิตยศาสตร์ ดังนั้นจึงต้องมีตัวประกอบความล้า ( fatigue 
factor) มาเก่ียวข้องด้วย 
เมื่อ                       mC  = ตัวประกอบความล้าเนื่องมาจากการดัด 
                         tC   = ตัวประกอบความล้าเนื่องมาจากการบิด 
 
ดังนั้นสมการที่ 2.5 และสมการที่ 2.6  จึงกลายมาเป็น 
 

                                                
 4 4

32 m
b

i

C Md

d d






                               (2.8) 

และ                                           

                                           
 4 4

16 t
xy

i

C Td

d d






                              (2.9) 

 
ความเค้นกดหรือความเค้นดึงรวมคือ 
                                                       a b                                   (2.10) 
จากทฤษฎีความเค้นหลักสูงสุด 

                                                      
1/22

2

2xy


 

  
      

 

 
แทนค่าสมการที่ (2.4),(2.5),(2.6) และสมการที่ (2.7) ลงในสมการข้างบนจึงได้สมการหาขนาดของเพลาดังนี้                                                                                

           

                       
 

 
 

1/222
23

4

16
81 t m

Fd l K
d C T C M

K





      
     

  (2.11) 

 
โดยที่     /iK d d  
 
ในกรณีที่ไม่มีแรง F กระท าอยู่ด้วย  
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1/22 23

4

16
1 t md C T C M

K
  


                       (2.12) 

ในกรณีเพลาตัน 

                            
1/22 23 16

t md C T C M


                                      (2.13) 

 
   ค่าตัวประกอบความล้าสามารถเลือกใช้ตามลักษณะของแรงที่มากระท า ซึ่งดูได้จาก ตารางที่ ข.4 
 

 2.2.4  การออกแบบเฟือง 

การค านวณคาขนาดตาง ๆ ส าหรับเฟองฟนตรง 
 การกัดเฟองขึ้นใหมหรือทดแทนของเดิมสิ่งที่จะตองทราบคือขนาดตาง ๆ ของเฟอง โดยขนาดตาง ๆ  
ที่จ าเปนส าหรับงานกัดเฟืองมีดังนี้                                         

 
รูปที่ 2.4 ลักษณะขนาดตาง ๆ ส าหรับเฟองฟนตรง 

 
 

ตารางที  2.3 สูตรค านวณหาคาขนาดตาง ๆ ของเฟองฟนตรง 

สวนตาง ๆ ของเฟอง สูตรคํานวณ 

1. ขนาดโมดุล m =   =   =   

2. ระยะพิตซ์ P =  m =   =   

3. จ านวนฟนเฟอง Z =   =   =   

4. ความโตวงกลมพิตซ์ d =    

5. ความโตวงกลมแอดเดนดัม da  = d + 2 . m  = (Z + 2) m 
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6. ความโตวงกลมดีเดนดัม df  = d - 2(m + C) =(Z - 2.5) m 

7. ความโตวงกลมฐาน db  = Z . m cosα 

8. ความสูงยอดฟน ha = m   =   

9. ความสูงโคนฟน hf = m + C 
10. ความสูงฟนเฟองทั้งหมด h = 2 . m + C  = ha + hf 
11.ความกวางเฟอง b = 6 …. 12 X m 

12.ระยะหางปลายฟนเฟอง C = Z . b .  . m 

13.ระยะหางศูนยกลางระหวางเฟอง a =   =   

14 รัศมีฟิลเล็ต rf = 0.30 . m 
(ที่มา : บรรเลง ศรนิล, กิตติ นิงสานนท์. น 256, 2525) 
 

2.2.5 การใช้ IOT ช่วยเก็บบันทึกข้อมูลบน Could Computing 

2.2.5.1 Cloud Computing หรือ การประมวลผลแบบคลาวด์ คือ เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการแบบเครือข่ายออนไลน์ทุกรูปแบบ ตั้งแต่หน่วยประมวลผล, บริการซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชัน รวมถึง
บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน IT ต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับองค์กร อย่างระบบเซิร์ฟเวอร์ หน่วยจัดเก็บข้อมูล 
ระบบเครือข่าย ระบบจ าลองคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงเทคโนโลยีจ าพวก AI ก็ยังมี 

ต้นก าเนิดของ Cloud Computing ต้องย้อนไปปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) - ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 
2503) ในยุคที่ถือก าเนิดคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม (Mainframe Computer) ที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูงตัวแรก ๆ ของโลก และเนื่องจากมีขนาดใหญ่และแพง เลยมักถูกใช้ในองค์กรใหญ่เท่านั้น เช่น 
ธนาคาร หรือ มหาวิทยาลัย  ในสมัยนั้นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมได้ท าประโยชน์หลายอย่างให้กับองค์กร
ต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูล การประมวลผลทางสถิติ การค านวนข้อมูลอื่น ๆ คล้าย ๆ กับ เทคโนโลยีศูนย์
ข้อมูล (Data Center) คือจุดเริ่มต้นของโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) 
ส่วนหนึ่งจุดเริ่มต้นของ Cloud เริ่มจาก วิธีป้อนข้อมูลจะเป็นการใช้บัตรเจาะรู (Punch Card) ที่เป็นบัตร
กระดาษแข็งใส่โค้ดต่าง ๆ ไว้ให้คอมพิวเตอร์สามารถถอดรหัสจากช่องว่างบนบัตร ต่อมาก็มีการพัฒนาเป็น
เครื่อง Teletype Printer ที่สั่งบันทึกข้อมูลจากระยะไกลได้โดยใช้สายไฟคู่ เหมือนวงจรโทรศัพท์ 
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รูปที่ 2.5 ตัวอย่าง บัตรเจาะรู (punch cards) 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1960 - 1969 (พ.ศ. 2503 - 2512) กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ สรา้งเครือข่ายที่
ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งหมด จึงได้ก่อตั้ง ส านักงานโครงการวิจัยขั้นสูง หรือ 
ARPA (Advanced Research Project Agency) โดยมีจุดประสงค์ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยทางการทหาร 
หรือสร้างเครือข่ายไว้ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายมากข้ึนจึงเกิดเป็นโครงการ ARPANET (Advanced Research 
Project Agency Network) พร้อมออกนโยบายสนับสนุนให้หน่วยงานอื่น ๆ อย่างมหาวิทยาลัย           
และบริษัทเอกชนให้ร่วมกันท าการวิจัย ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมต่างเป็นองค์กรใหญ่ที่มีต้นทุนอย่าง    
การใช้คอมพิวเตอร์เมนเฟรม และ ไมโครคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว และในที่สุด โครงการก็ส าเร็จได้ใน ค.ศ. 1970 
- 1979 (พ.ศ. 2513 - 2522) จนกลายต้นก าเนิดของ อินเทอร์เน็ต ที่ใช้ในปัจจุบัน  

เมื่อมีอินเทอร์เน็ตแล้ว ได้เกิดเทคโนโลยี Virtual Machine เพราะเทคโนโลยีนี้มีส่วนส าคัญท าให้
ระบบคลาวด์ สามารถสร้างแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานบนอุปกรณ์อีกเครื่องและใช้ทรัพยากร
ตามท่ีต้องการได้ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือถ้าขาด Virtual Machine การจ าลองเครื่องเซิร์ฟเวอร์บนระบบคลาวด์ 
ที่ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงระบบต่าง ๆ ได้ทุกท่ีทุกเวลาแบบในปัจจุบัน ก็ไม่สามารถท าได้ 
ต่อมาบริษัท IBM ที่เป็นผู้คิดค้นระบบ Virtual Machine ได้เป็นเจ้าแรกเม่ือปี ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515)     
ซึ่งทาง IBM ก็เป็นบริษัทที่ผลิตคอมพิวเตอร์ อย่างพวกคอมพิวเตอร์เมนเฟรม และเทคโนโลยี Virtual 
Machine ก็ท าให้โซลูชั่น Data Center ของพวกเขามีความโดดเด่น มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และพอปี 
ค.ศ. 1990 เมื่อปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเริ่มขยายตัวมากข้ึน บริษัทโทรคมนาคมหลายแห่งเริ่มน าเสนอ 
เทคโนโลยี ระบบ เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN หรือ Virtual Private Network) เพ่ือเข้ามาแก้ปัญหา ท าให้
การรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งก็เป็นผลดีต่อ ระบบ Cloud เช่นกัน 
โดยชื่อ "Cloud" ถูกคิดครั้งแรกโดยบริษัท General Magic ที่แยกตัวออกมาจากบริษัท Apple และต่อมาถูก
บันทึกเป็นเอกสารครั้งแรกโดย บริษัท Compaq ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรายหนึ่งในสมัยนั้นเพ่ือเปรียบ
ถึง อินเทอร์เน็ต ในอีกความหมายหนึ่ง ว่าเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ และห่อหุ้มระบบและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เชื่อมต่อเข้าด้วยกันแบบไม่มีที่สิ้นสุด จึงแทนสัญลักษณ์เป็น ก้อนเมฆ หรือ Cloud นั่นเอง  

https://tips.thaiware.com/1714.html
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อย่างไรก็ตามจากจุดเริ่มต้น และ ส่วนประกอบที่ยังไม่เป็นรูปธรรม ก็พัฒนากลายเป็นบริการคลาวด์ อย่างเต็ม
รูปแบบจริง ๆ ได้เข้าสู่ยุคท่ีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือ PC (Personal Computer) มีการใช้งานอย่าง
แพร่หลาย ความส าคัญของระบบคลาวด์ ก็มีความชัดเจน และบริการคลาวด์ Software-as-a-Service ก็ถือ
ก าเนิดข้ึนเป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ Salesforce ซ่ึงเป็นโปรแกรม CRM ที่สามารถใช้งานบนคลาวด์ได้เป็นครั้ง
แรก เปิดตัวในปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) น าเสนอโซลูชั่นในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการท าการตลาดกับ
ลูกค้า สร้างยอดขายขององค์กร จนประสบความส าเร็จ และ มีธุรกิจต่าง ๆ ต้องการจะใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง  

ต่อมาในปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) บริษัท Amazon ก็มีการน าระบบ Cloud Computing มาใช้ใน
เว็บไซต์ Amazon และในปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ก็ได้มีการเปิดตัว 'Amazon Web Services' 
แพลตฟอร์มคลาวด์ที่ครอบคลุมบริการ แอปพลิเคชัน การค านวณ การจัดเก็บข้อมูล ระบบอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อ
บริษัท ซึ่งท าให้กระแสของ Cloud Computing เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ จนเริ่มมีการปรับเปลี่ยน รวมถึง ผู้ให้บริการ
ต่าง ๆ ก็เริ่มมีมากขึ้น 
 

ข้อดีหรือประโยชน์ของ Cloud Computing 
1. ช่วยลดต้นทุนขององค์กร 

การลงทุนด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ถือเป็นสิ่งที่องค์กรมักกังวลเพราะต้องลงทุนติดตั้ง Hardware 
กับ Software รวมถึงเตรียมพ้ืนที่ส าหรับเก็บบ ารุงรักษา เช่นห้องเซิร์ฟเวอร์ หรือศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
เป็นต้น แถมเวลาที่ธุรกิจมีการขยับขยาย ก็ต้องมีการลงทุนอัปเกรดเพ่ิมเติมอีก 
และทรัพย์สินเหล่านี้ตั้งแต่ อุปกรณ์ ไปจนถึงอาคารที่ใช้เป็นห้อง Data Center ทุกอย่างเป็นสินทรัพย์ถาวรที่
ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย ๆ แต่ในการท าธุรกิจ "เงินสด" คือพระเจ้า เพราะมันแสดงถึงสภาพคล่อง
ขององค์กรที่พร้อมจะปรับปรุงและยืดหยุ่นได้เสมอ 
แต่กลับกัน Cloud Computing สามารถให้คุณใช้ระบบ IT เหล่านั้นได้ด้วยการเช่าซื้อระบบต่าง ๆ  ท าให้
องค์กรไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่กล่าวมาเลย และสามารถมีเงินไปโฟกัสกับส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจได้ 

2. มีความยืดหยุน 
อีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้ Cloud Computing นิยมเพราะท าให้องค์กรมีตัวเลือก และ สามารถยืดหยุ่นในการใช้งาน
ได้ตลอด เพราะบริการ Cloud มีหลายรูปแบบ และ มีหลายราคา แถมยังแบ่งระบบสเกลตามขนาดของธุรกิจ
ได้ นั่นท าให้มันเหมาะกับทุกองค์กร โดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพที่ต้องการความเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้ง่าย
ที่จะขยายบริการที่มากขึ้น เช่น สิทธิ์การใช้โปรแกรมท่ีมีประโยชน์มากขึ้น หรือ ความจุในการรักษาข้อมูลที่
มากขึ้นเป็นต้น 
กลับกันถ้ารู้สึกว่าไม่โอเครกับธุรกิจ คุณก็ยังสามารถเปลี่ยนไปใช้คลาวด์ของผู้ให้บริการอื่น ๆ ได้ง่ายนิดเดียว 

3. มีความเรียบง่ายคล่องตัวและเข้าถึงง่าย 
อย่างที่บอกว่าระบบคลาวด์ อยู่บนออนไลน์ ดังนั้นโปรแกรมต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบคลาวด์ ไม่วาจะเป็น
โปรแกรมท่ีช่วยค านวนยอดขาย โปรแกรมท่ีช่วยในการพิมพ์เอกสาร โปรแกรมท่ีช่วยในการท างานต่าง ๆ 
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ทั้งหมดสามารถเรียกใช้งานได้ผ่านอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า หากเทียบในเรื่อง
ของความคล่องตัวแล้ว ชนะขาด เพราะมันท าให้พนักงานของคุณสามารถท างานได้จากทุกท่ีทุกเวลา 

4. มีความพร้อมทุกสถานการณ์ 
หากมีเหตุการณ์ที่ท าให้อาคารที่ตั้งบริษัทของคุณเสียหายเช่น ไฟไหม้ ตึกถล่ม สิ่งหนึ่งที่องค์กร จะได้รับ
ผลกระทบคือความสูญเสียจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ในส านักงานซึ่งรวมถึงห้อง Data Center แต่ถ้าเราเปลี่ยนไปใช้
คลาวด์หมดแล้วแน่นอนว่า ศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ได้อยู่ที่บริษัทคุณ แต่อยู่ที่ผู้ให้บริการ ระบบต่าง ๆ ก็ยังคงอยู่ 
และถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวนี้ความรับผิดชอบก็ไม่ได้อยู่ที่คุณเพียงคนเดียวอยู่แล้ว เรียกว่าช่วย
กระจายความเสี่ยงได้ละกัน 

ข้อเสียของ Cloud Computing 
1.ไม่มีความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

ข้อมูล ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กร คือ ปัญหาหนึ่งที่ท าให้มีความกังวลเรื่องการใช้งานระบบคลาวด์ เพราะคิด
แบบง่าย ๆ เลยก็คือ ระบบนั้นไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของผู้ให้บริการ ดังนั้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญอย่าง ความลับ
ทางการค้า รายชื่อลูกค้า ไฟล์งานส าคัญ ทุกอย่างไม่ได้เก็บไว้ที่เรา ถึงแม้ผู้ให้บริการจะออกมาบอกว่าข้อมูล
ของท่านจะถูกปกป้องอย่างดี แต่เราจะไว้ใจได้หรือไม่ก็อีกเรื่อง ทางเลือกคือผู้ใช้บริการอาจต้องมองหา บริษัท
ที่มีเครดิตดี น่าจะเป็นการป้องกันได้ดีที่สุด 

2 เสี่ยงที่จะสูญเสียข้อมูลหาก๔กโจมตีทางไซเบอร์ 
"เราไม่สามารถไว้ใจก าแพงของคนอ่ืนได้เท่ากับก าแพงที่เราสร้างเอง" ค านี้ไม่มีใครกล่าว แค่เป็นค าที่อยากจะ
สื่อให้เข้าใจว่า การรักษาความปลอดภัยของระบบนั้นขึ้นอยู่กับทางฝั่งผู้ให้บริการ และ ถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ที่
ให้บริการคลาวด์แก่บริษัทของคุณอยู่ เกิดโดนโจมตีขึ้นมาส่งผลต่อเว็บไซต์ของบริษัทคุณ คุณก็ไม่มีทางรู้ได้
จนกว่าจะเกิดความเสียหายแล้ว ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทท่ีให้บริการมีมาตรการความปลอดภัย
ทางอินเทอร์เน็ตอย่างไรบ้าง 

3. ไม่สามารถควบคุมประสิทธิภาพได้ 
พ้ืนฐานของระบบต่าง ๆ คือการใช้ผ่านผู้ให้บริการ ท าให้ไม่สามารถควบคุมประสิทธิภาพได้ และยิ่งเซิร์ฟมี
การถูกใช้จากหลายแหล่งที่มา หากผู้ให้บริการไม่มีการเตรียมความพร้อม อาจท าให้มีปัญหามาถึงตัวผู้ใช้อย่าง
เรา ท าให้ขาดความต่อเนื่อง และความรวดเร็ว 
ประเภทของ Cloud Computing 
 

ประเภทของ Cloud Computing สามารถจัดประเภทได้ 4 แบบ ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้ 
1.  Public Cloud : ข้อดีคือสะดวก และ ง่าย แต่ต้องระวังด้านความปลอดภัย พบเห็นได้ทั่วไป เป็น

บริการคลาวด์ที่ปล่อยเช่าให้บริษัทต่าง ๆ ใช้งาน เช่น Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, 
Amazon Web Services, Alibaba Cloud เป็นต้น  

2. Private Cloud : สร้างยาก ต้องลงทุนเอง เป็นระบบคลาวด์ที่สร้างโดยองค์กรที่เป็นเจ้าของ พูด
ง่าย ๆ ก็คือ สร้างเองใช้เอง แต่ความปลอดภัยสูงกว่า  
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3. Hybrid Cloud : เป็นลักษณะการใช้งานแบบผสมจุดเด่น ทั้ง 2 ประเภท เพราะตามหลักคือ 
Public Cloud จะมีประสิทธิภาพกว่าในเรื่องการท างาน เพราะพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ แต่ Private Cloud 
ปลอดภัยกว่า ก็น ามาใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างเดียว เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องของต้นทุนการท า Private 
Cloud บางอย่างเองด้วย 

4. Multi-Cloud : เป็นการท างานร่วมกันของคลาวด์ที่ผสมระหว่าง 2 ผู้ให้บริการ ต่างจาก Hybrid 
Cloud ที่ใช้ร่วมกันระหว่าง คลาวด์ส่วนตัว และ จากผู้ให้บริการ 

ในปัจจุบันทีใ่ช้กันอย่างแพร่หลาย คือ Public Cloud เนื่องจากมีความสะดวกและง่าย จึงท าให้
หลายฝ่ายเลือกท่ีจะใช้ Public Cloud ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการอยู่หลายเจ้าพอสมควร  

ประเภทของบริการคลาวด์ (Cloud Services) ที่มีให้เช่า หรือ ซื้อในปัจจุบันสามารถแบ่งได้หลาย
รูปแบบตามมาตรฐาน และตามความสามารถของแพ็กเกจบริการ เช่น Application, Data, Runtime, 
Middleware, O/S, Virtualization, Servers, Storage และ Networking ซึ่งประกอบด้วย 

1. Infrastructure as a Service (IaaS) ค าว่า Infrastructure แปลว่าโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น 
Infrastructure as a Service (IaaS) จึงเป็นการให้บริการเฉพาะระบบสารสนเทศ (IT) พ้ืนฐานส าหรับ
องค์กร ที่ต้องการแค่ระบบไปรองรับการพัฒนาต่อ เช่น การสร้างแพลตฟอร์มส าหรับองค์กร เว็บไซต์ ระบบ
ข้อมูล หรือ แอปพลิเคชัน เป็นต้น 

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานประกอบด้วย 
ระบบ Servers : เพ่ือรองรับการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 
ระบบ Virtualization : เพ่ือใช้ในการทดสอบรันแอปพลิเคชัน หรือ แพลตฟอร์มขององค์กร 
ระบบ Network : เพ่ือสนับสนุนเครือข่ายในการเชื่อมต่อ 
ระบบ Data Storage : เพ่ือรองรับการเก็บข้อมูลขององค์กร 

ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่ต้องดูแล ส่วนผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องกังวลเรื่องการลงทุนด้านฮาร์ดแวร ์
และ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เอง แต่อย่างใด 

2. Platform as a Service (PaaS) ให้บริการด้านแพลตฟอร์ม และครอบคลุมถึงระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ส าหรับผู้พัฒนา (Developer) ที่ต้องการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ชุดค าสั่ง (Devtool) ส าหรับพัฒนา
ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ โดยรันอยู่บนพื้นฐานของระบบผู้ให้บริการ 

3. Software as a Service (SaaS) คือสูตรส าเร็จของบริการคลาวด์ ที่ครอบคลุมไปถึง ซอฟต์แวร ์
และ แอปพลิเคชันส าเร็จรูป เป็นบริการที่ส่งตรงได้ตั้งแต่ระดับองค์กร นักพัฒนา ไปจนถึง End-user 
ผู้ใช้บริการไม่ต้องสร้างแอปพลิเคชันเอง ระบบก็ไม่ต้องดูแลเอง เพราะ ผู้ให้บริการเตรียมให้หมดแล้ว 

4. Desktop as a service (DaaS) หรือชื่อเรียกอีกอย่างว่า "Cloud PC" เป็นบริการ ที่ยกระดับ 
Cloud computing มากขึ้นด้วยการน าเสนอบริการให้เช่า PC ในรูปแบบคลาวด์ออนไลน์ หรือให้ผู้ใช้
สามารถน าอุปกรณ์ของตัวเอง รีโมทเข้าระบบ Cloud PC ที่เช่าซื้อสเปกที่ดีกว่าเอาไว้ และใช้งานจากที่ไหนก็
ได้ โดยระบบ PC ที่ท างานบนคลาวด์นั้น ผู้ใช้สามารถปรับแต่งสเปกได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น หน่วย
ประมวลผล หน่วยความจ า RAM และ อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage Device) หรืออะไรก็ตาม การ

https://tips.thaiware.com/1294.html
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บริการ Desktop as a service (DaaS) เป็นสิ่งที่ใหม่มาก ๆ และตัวอย่างผู้ให้บริการก็คือ Microsoft ที่มีการ
เปิดตัว Windows 365 ออกมา บริการนี้คือการเช่า PC ระบบปฏิบัติการ Windows เครื่องหนึ่งมาใช้งานบน
ออนไลน์ได้เลย ท าให้เราไม่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์ที่แพงกว่ามาติดตั้งเอง  

 

2.2.5.2 โปรแกรมอ่านค่าเซนเซอร์ (pzem.py) เขียนด้วยภาษาไพธอน (Python) ท าหน้าที่อ่านค่า

เซนเซอร์ PZEM ทั้งสามชุดพร้อมๆ กัน ทั้งเรียบเรียงข้อมูล (Publish) ค่าท่ีได้ส่งไปยัง Mosquitto Broker 

เพ่ือให้โนต์เรด (Node-Red) สามารถน าคา่ที่ได้ไปจัดเก็บในฐานข้อมูลและใช้ในการแสดงผลบนแดชบอร์ด 

(Dashboaed) เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทาง web browser  สามารถอธิบายการท างาน

ของโปรแกรมได้ด้วยผังการเปลี่ยนสถานะดังรูปที่ 2.6 

waiting

Read 
Sensors

Publish 

Initial

Timer Trigger

 

รูปที่ 2.6 ผังการเปลี่ยนสถานะของโปรแกรมอ่านค่าเซนเซอร์ 

2.2.5.3  Mosquitto (MQTT-Brokers) MQTT ย่อมาจาก Message Queuing Telemetry 

Transport Server เป็น Protocol ที่ออกแบบมาเพ่ือการเชื่อมต่อแบบ M2M (machine-to-machine) หรือ

ก็คืออุปกรณ์กับอุปกรณ์ด้วยกันเอง MQTT ถูกออกแบบโดยใชส้ถาปัตยกรรมแบบ Client/Server ซึ่งมี 

topology แบบ hub-and-spoke ผ่านเครือข่าย TCP/IP เป็นหลัก ท าใหส้ามารถเชือ่มโยงการสื่อสารกับ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยที่ MQTT Protocol นี้จะมีน้ าหนักเบามากกว่าการใช้ HTTP 

Protocol มากเพราะออกแบบมาเพ่ือใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กโดยเฉพาะ ใช้ Bandwidth 

ต่ า โดยใชห้ลักการ Publisher / Subscriber ผ่านตัวกลางที่เรียกวา่ Broker Mosquitto  เป็นโปรแกรม

ส าหรับใช้เป็น MQTT Server ที่ติดตั้งเพ่ิมเติมใน Raspberry Pi เพ่ือให้ท าหน้าที่สื่อสารข้อมูลระหว่าง

เครื่องจักรไปยังเครื่องจักร( Machine to Machine:M2M) พัฒนาขึ้นโดยวิศวกรจากบริษัท IBM ในปี 1999 

ต่อมาได้ยกให้เป็นสาธารณะ และได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะ

น าไปใช้กับระบบงาน IoT  โดยกระบวนการสื่อสารข้อมูลจะประกอบได้กลไก  Publish และ Subscribe ดัง

รูปที่ 4 ผู้ที่ต้องการจะส่งข้อมูลจะเป็นผู้  Publish ข้อมูลไปยัง Topic บน MQTT Broker เพ่ือส่งต่อไปยังผู้ที่

https://tips.thaiware.com/1652.html
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ต้องการข้อมูล ผู้ส่งไม่จ าเป็นต้องรู้ว่าผู้รับเป็นใครบ้าง เพราะว่า Broker จะรับหน้าที่ดูแลในส่วนนี้ให้   ผู้ที

ต้องการจะรับข้อมูลจะต้องท าการ Subscribe ไปยัง Topic ที่สนใจ และเม่ือมีผู้ Publish ข้อมูลมายัง Topic 

นี้ Broker จะจัดส่งไปยังผู้ที่ได้ท าการ Subscribe ให้โดยอัตโนมัติ  

รูปที่ 2.7 สถาปัตยกรรมของ Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) 

2.2.5.4 Node-Red เป็นโปรแกรมประเภท Flow-base ซึ่งเป็นแนวคิด Low-code programming 

เหมาะส าหรับงานประเภท event-driven ข้อดีคือเรียนรู้ได้ง่ายไม่จ าเป็นต้องมีทักษะหรือความสามารถใน

การเขียนโปรแกรมที่สูงก็สามารถพัฒนาระบบงานได้ ในโครงการนี้จึงได้เลือกใช้ Node-Red ที่ในการพัฒนา

ระบบงาน ติดตั้ง Node-Red บน Raspberry Pi และก าหนดให้ Node-Red รับข้อมูลจาก MQTT Broker ที่

ติดตั้งอยู่บน Raspberry Pi ตัวเดียวกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลในลักษณะของ JSON Format แล้วน าข้อมูลไปคัด

แยกแล้วส่งให้กับคอมโพเนนท์ ที่เกี่ยวข้องเช่น เกจ และกราฟ เพ่ือจัดรูปแบบการแสดงผลบน แดชบอร์ด ดัง

รูปที่ 6 โดยมีการจัดเรียงการแสดงผล ดังรูปที่ 7  

 เมื่อติดตั้ง Node-Red ใน Raspberry Pi แล้ว การเข้าใช้งาน Node-Red ท าได้โดยการเรียก

โปรแกรม Node-Red ให้ขึ้นมาท างาน จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเข้าไปพัฒนาระบบได้ผ่านทาง web browser 

ซึ่งค่าโดยปริยายจะเป็นพอร์ต 1880 ดังนั้นกรณีที่ติดตั้งภายในเครื่องตนเอง สามารถเข้าถึงได้ด้วย 

http://localhost:1880  แต่ถ้าต้องการเข้าถึงผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจ าเป็นต้องให้ Raspberry Pi เชื่อมต่อ

กับอินเตอร์เน็ต 

 ข้อดีของ Node-Red คือเปิดโอกาสให้สามารถดาวน์โหลด Component ใหม่ๆ ที่มีผู้พัฒนาขึ้นมาใช้

งานได้ ท าให้เกิดความยืดหยุ่น สามารถปรับแต่งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานได้  

2.2.3 เกี่ยวกับก้อนถ้วยและยางเครป 

  ยางเครปเป็นยางดิบประเภทหนึ่งที่สามารถนามาใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาง

ได้หลายประเภทเช่นเดียวกับยางแผ่นรมควันและยางแท่งยางเครปมีหลากหลายชนิดตั้งแต่ยางเครปคุณภาพดี 

จนถึงยางเครปคุณภาพต่ า ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ยางเครปที่ผลิตจากน้ายางสด
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โดยตรง ได้แก่ ยางเครปขาวและเครปสีจาง (White and Pale crepe) จะเป็นยางเครปที่มีคุณภาพดี ส่วน

ยางเครปที่ผลิตจากยางก้อนถ้วย (cup lump) ที่สะอาดก็จะได้ยางเครปคุณภาพดีเช่นกัน ส่วนเศษยางจาก

คลองกรีด (tree lace) เศษยางตามเปลือกไม้ (bark scrap) ผลิตได้เป็นยางเครปคุณภาพต่ า จึงท าให้ยาง   

เครปที่ได้มีหลากหลายชนิดตามแต่ชนิดของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตตลอดจนถึงความต้องการของลูกค้า 

แต่ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมาประเทศไทยผลิตยางเครปในรูปแบบทางการค้าน้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตเป็นยาง

เครปขาว แต่ในปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 65 หันกลับมาผลิตยางก้อน

ถ้วย เนื่องจากในหลายท้องที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าที่จะน ามาใช้กระบวนการผลิต อีกทั้ง

กระบวนการผลิตยางก้อนถ้วยมีขั้นตอนในการผลิตที่ง่ายกว่าการผลิตยางแผ่นดิบ  อย่างไรก็ตามการที่

เกษตรกรหันมาแปรรูปยางด้วยการผลิตยางก้อนถ้วยนั้นยังมีจุดอ่อนในเรื่องการหาปริมาณเนื้อยางแห้งที่

ถูกต้องส าหรับใช้ในการซื้อขาย และส่วนใหญ่การประเมินราคาซื้อขายยางก้อนถ้วยนั้น เกษตรกรมักจะได้

ราคาต่ ากว่าความเป็นจริงประมาณร้อยละ 10 – 15 เสมอ ดังนั้นหากพัฒนาการผลิตยางก้อนถ้วยและยาง 

เครปจากยางก้อนถ้วยให้มีคุณภาพดีจึงเป็นแนวทางในการพัฒนาการแปรรูปเพ่ิมมูลค่ายางพาราให้แก่

เกษตรกร ตลอดจนยังลดปัญหาและข้อจากัดในเรื่องการประเมินราคาซื้อขายยางก้อนถ้วยอีกด้วย 

2.2.3.1 การใช้ประโยชน์จากยางเครป  
ยางเครปเป็นยางดิบประเภทหนึ่งที่ผลิตจากยางก้อนถ้วย ยางก้อน เศษยาง จนถึงยางที่มีคุณภาพต่ า

กว่า จึงท าให้เกิดยางเครปคุณภาพต่าง ๆ มากมายไว้ส าหรับให้ผู้ใช้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม เช่น 

น ามาใช้แปรรูปเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยตรง ได้แก่ ยางเครปขาว ซึ่งสามารถ

น ามาใช้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสีสัน ส่วนยางเครปสีน้าตาลชนิดบางสามารถ

น ามาใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการผลิตยางยางแท่งมาตรฐานที่ไม่ต้องใช้กระบวนการอบด้วยความร้อน  ซึ่งยาง

แท่งที่ได้จากกระบวนการนี้มีสมบัติด้านความยืดหยุ่นดีกว่ายางแท่งที่มีกระบวนการผลิตโดยผ่านการอบด้วย

ความร้อน และถ้ามีการควบคุมการผลิตที่ดี สามารถผลิตเป็นยางแท่งคุณภาพสูง เช่น ยางแท่งเกรด STR 5 

หรือ STR 10 ได้ นอกจากนี ้เม่ือพิจารณากระบวนการผลิตยางเครปชนิดบาง (Thin Crepe) จากยางก้อน

ถ้วยคณุภาพดี ตอ่เน่ืองไปจนถึงกระบวนการนายางเครปท่ีได้ไปผลิตเป็นยางแท่งมาตรฐาน จะเห็นได้ว่า

กระบวนการดงักลา่วก่อให้เกิดมลภาวะน้อยกว่า และพลงังานท่ีใช้ในการผลิตก็น้อยกว่าการผลิตยางแท่ง

มาตรฐานปกต ิเน่ืองมาจากเม่ือเกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยคณุภาพดีแล้วจากนัน้น าไปผลิตเป็นยางเครป

สีน้าตาลชนิดบางเลย ก็จะมีโอกาสท่ีจะเกิดการปนเปือ้นของสิ่งสกปรกน้อยลง จึงท าให้ลดขัน้ตอนการ

หมกัของวตัถุดิบและลดพลงังานในการคดัแยกสิ่งสกปรกออกจากวตัถดุิบของกระบวนการผลิตยางแท่ง  

ผลพลอยได้ท่ีตามมาคือท าให้เกิดกลิ่นลดลง และเม่ือไม่ต้องใช้ความร้อนในการอบให้แห้งก็จะลดการใช้

พลงังานด้วย 
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2.2.3.2 ค าจากัดความ  
ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี หมายถึง ยางที่จับตัวในถ้วยรองรับน้ายาง โดยใช้กรดอินทรีย์ เช่น กรดฟอร์

มิค หรือกรดอะซิติกจับตัว มีน้าหนักประมาณ 80 – 600 กรัม มีขนาดแตกต่างกันไป ตามการผลิตของ
เกษตรกร แต่จะต้องเป็นยางที่ปราศจากสิ่งปลอมปน และไม่มีกลิ่นบูดเน่า  

ยางเครป หมายถึง ยางที่ผลิตจากเครื่องรีดเครปมีลักษณะติดกันเป็นผืนยาว พ้ืนผิวอาจจะเรียบหรือ
ขรุขระ หรืออาจมีช่องว่างในผืนนั้น ๆ ได้ ส่วนสีของยางเครปมีตั้งแต่สีขาว สีน้าตาลอ่อน สีน้าตาลแก่ และสี
น้าตาลเข้ม จนถึงด า ถ้าเป็นยางเครปขาว ก าหนดความหนาไว้ 3 – 6 มิลลิเมตร ความยาวอยู่ที่ระดับ 1.5 – 
2.5 เมตร มีความกว้าง 350 – 500  มิลลิเมตร.  

เครื่องรีดยางเครปหรือเครื่องเครป เป็นเครื่องจักรที่ประกอบด้วยลูกกลิ้ง 2 ลูก วางขนานกันและ

หมุนเข้าหากันด้วยความเร็วต่างกัน ผิวของลูกกลิ้งเซาะร่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งมีขนาดของดอก

และความลึกต่างกัน ยางที่ผ่านเข้าไประหว่างลูกกลิ้งจะถูกบด อัด ฉีก ขณะเดียวกันเหนือผิวลูกกลิ้งจะมีน้ าฉีด 

ซึ่งจะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกให้หลุดออกจากเนื้อยาง ท าให้ยางสะอาดขึ้น ยางที่ผ่านเครื่องเครปหลาย ๆ ครั้ง 

เนื้อยางติดกันเป็นผืนยาว 

2.2.3.3 สมบัติของยางก้อนถ้วยคุณภาพดี  
1. เป็นยางก้อนที่เกิดจากการจับตัวของน้ ายางสดด้วยกรดฟอร์มิค และไม่ควรใช้กรดซัลฟูริค โดยมี

ลักษณะรูปทรงเหมือนถ้วยรองรับน้ายางหรือมีรูปร่างสัณฐานที่บ่งบอกได้ว่าผลิตในถ้วยรองรับน้ ายาง  
2.   ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ภายในและภายนอกก้อนต้องปราศจากสิ่งเจือปนหรือสิ่งปลอมปน เช่น ขี้ 

เศษยาง เปลือกไม้ หิน ดิน ทราย หรือวัสดุปลอมปนใด ๆ  
3.  ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ควรมีน้าหนัก 80 ถึง 600 กรัม  
4.  ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ควรมีสีขาว จนถึงสีน้าตาลอ่อน  
5.  ยางก้อนถ้วยคุณภาพดีควรมีความชื้น ระหว่าง 40 – 50% 

2.2.3.4 การเตรียมยางก้อนถ้วยก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตยางเครป/ยางแท่ง  
ยางก้อนถ้วยคุณภาพดีที่ผลิตใหม่ ๆ หากจะน ามาผลิตเป็นยางเครปทันทีจะมีค่าความอ่อนเริ่มแรก 

(Po) ต่ าอยู่ที่ 32 – 35 ความหนืดอยู่ที่ 60 – 70 ML(1 + 4)qC หากน าไปผลิตเป็นยางแท่งค่า Po จะต่ ากว่า
น าไปผลิตเป็นยางเครป เนื่องจากต้องผ่านเครื่องจักรหลายตัวท าให้ Po อยู่ที่ระดับ 27 – 30 ดังนั้นการที่จะ
น ายางก้อนถ้วยไปผลิตเป็นยางแท่งควรน ายางก้อนถ้วยสดมาบ่มก่อนโดยกองบนพ้ืนซีเมนต์ ใช้ผ้าใบคลุมเพ่ือ
ไม่ให้สัมผัสแดดโดยตรง นานอย่างน้อย 15 วัน เพ่ือเพ่ิมค่าความอ่อนเริ่มแรกและค่าความหนืด ในระหว่าง
การบ่มควรคลุกยางเพ่ือไม่ให้ยางที่อยู่ล่างสุดเสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อนอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง ยางก้อน
ถ้วยที่บ่มไว้นาน 15 วัน จะมีค่า Po เพ่ิมขึ้น 3 – 5 หน่วย ค่าความหนืดเพ่ิมขึ้นอีก 10 – 15 หน่วย ยางก้อน
ถ้วยสดที่กรีด 2 มีดผึ่งนาน 1 วัน จะมีปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) โดยเฉลี่ย 46 – 48% หลังจากที่บ่มนาน 
15 วันขึ้นไป จะมี DRC ไม่ต่ ากว่า 70%  
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ก่อนน ามาผลิตเป็นยางเครปหรือยางแท่งควรน ามาแช่น้ าหรือสเปรย์น้ า เพ่ือให้ยางนิ่มและให้สิ่ง
สกปรกหลุดออกจากก้อนยางได้ง่าย นอกจากนี้ยังท าให้เครื่องตัดย่อยยางหรือยางเครปสามารถตัดย่อยยาง
และเฉือนยางได้ง่ายขึ้น อีกวิธีหนึ่งในการช่วยลดกลิ่นเหม็นจากการบ่มยางก้อนถ้วยคือการตัดย่อยยางก่อนให้
เป็นชิ้นเล็ก ๆ ด้วยการผ่านเครื่องสับก้อนยาง (Slab Cutter) เพ่ือลดขนาดก้อนยางและชะล้างสิ่งสกปรก
ออกไป จากนั้นน ามาบ่มพร้อมกับสเปรย์น้ าเป็นระยะ ๆ ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป 

2.2.3.5 การผลิตยางเครปจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี  
2.2.3.5.1 การผลิตยางเครปที่มีก าลังการผลิตวันละ 1 – 3 ตัน  

น ายางก้อนถ้วยคุณภาพดีน้าหนักประมาณ 15 ถึง 20 กิโลกรัม ผ่านเครื่องรีดเครปหยาบ 8 – 12 
ครั้ง ติดต่อกันโดยแผ่นยางที่ได้มีความหนา 10 – 15 มิลลิเมตร จากนั้นน ามาผ่านเครื่องรีดเครปละเอียดอีก 5 
– 10 ครั้งติดต่อกัน โดยแผ่นยางที่ได้มีความหนา 1 – 3 มิลลิเมตร จะสังเกตได้ว่ายางที่รีดผ่านเครื่องรีดเครป 
ในระยะแรก ๆ จะค่อย ๆ จับตัวติดกัน มีความสม่ าเสมอกันมากขึ้นและผสมเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อยางผ่าน
เครื่องเครปหลาย ๆ ครั้ง จะได้ยางที่ติดกันเป็นผืนยาว จากนั้นน ายางเครปมาพับเพื่อน าไปผึ่งให้แห้งต่อไป  

ลักษณะภายนอกของยางเครปที่รีดใหม่ เนื้อยางเป็นสีขาวอมเทาเล็กน้อย มีความหนาของแผ่นโดย
เฉลี่ย 1 – 3 มิลลิเมตร มีปริมาณเนื้อยางแห้งเฉลี่ย 60% ยางเครปที่ผลิตได้น าไปผึ่งให้แห้งในโรงเรือนที่มี
อากาศถ่ายเทได้สะดวกนาน 12 – 15 วัน หากปริมาณการผลิตเพ่ิมมากขึ้นมากกว่าวันละ 3 ตันควรเพ่ิม
เครื่องรีดเครปดอกหยาบเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการผลิต  

ลักษณะการวางเครื่องรีดเครปเพ่ือให้สะดวกในการปฏิบัติงานก าหนดการจัดวางได้ 2 ลักษณะคือ 

การวางแบบเคลื่อนที่ไปข้างหน้า (Line Ahead) และการเคลื่อนที่ด้านข้าง (In – Line) 

การวางเครื่องรีดเครปแบบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการใช้สายพาน  (Belt 

Conveyor) ในการรับส่งยางจากเคร่ืองแรกไปยงัเคร่ืองถดัไป ซึ่งการวางเคร่ืองเครปวิธีนีม้กัใช้ในโรงงาน

ขนาดใหญ่ ส่วนการวางเคร่ืองเครปแบบเคล่ือนท่ีด้านข้างเหมาะส าหรับการรีดเครปท่ีใช้แรงงานคน 

สามารถรีดซ า้ ๆ ได้ตามจ านวนครัง้ท่ีต้องการ ยางท่ีรีดแล้วจะจดักองไว้ด้านข้างคนงานสามารถน ายาง

เข้ารีตในเคร่ืองถดัไปได้เลย 
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ยางก้อนถ้วยสด 
อายุไม่เกิน 3 วัน 

 
 

เครื่องรีดเครปหยาบ 
8 – 12 ครั้ง ๆ ละ 20 กิโลกรัม 

 
 

เครื่องรีดเครปละเอียด 
5 – 10 ครั้ง ๆ ละ 20 กิโลกรัม 

รูปที่ 2.8 การจัดวางผลิตยางเครปที่มีก าลังการผลิต 1-3 ตันต่อวัน 

2.2.3.5.2 การผลิตยางเครปที่มีก าลังผลิตวันละ 5 – 10 ตัน  
     การผลิตยางเครปที่มีก าลังผลิตสูงกว่า 5 ตันนั้น จ าเป็นต้องเลือกใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมมา

เพ่ิมในกระบวนการผลิตจะท าให้การผลิตยางเครปมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเครื่องจักรแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
คือ เครื่องจักรหลักและเครื่องจักรเสริม  

เครือ่งจักรหลัก ได้แก่เครื่องตัดลดขนาด (Slab cutter) เป็นเครื่องจักรลดขนาดยางให้มี
ขนาดเล็กลง โดยการทางานของใบมีดชนิดเคลื่อนที่ที่ยึดติดกับแกนหมุนไปตามความยาวของแกน จ านวน 7 
– 9 ใบมีด ใบมีดบนแกนหมุนจะหมุนผ่านใบมีดชนิดไม่เคลื่อนที่ ซึ่งยึดติดอยู่กับห้องตัดอย่างมั่นคงและ
แข็งแรง เมื่อส่งก้อนยางเข้าไปในห้องตัด ก้อนยางจะถูกตัดให้เล็กลง จนผ่านรูตะแกรงขนาด 1 นิ้ว, 2 นิ้ว หรือ 
3 นิ้ว ตามต้องการ ยางที่ตัดแล้วจะตกลงในบ่อกวนเพื่อล้างให้สะอาด  

เครื่องจักรเสริม ได้แก่เครื่องจักรใช้ล าเลียงยาง เช่น ตะกร้าตักยาง (Bucket elevator) และ

สายพานล าเลียง (Belt elevator) สามารถท างานหนักแทนแรงคนได้เป็นอย่างดี ตะกร้าตักยางจะตักยางครั้ง

ละ 10 – 15 กิโลกรัม เทลงในฮอปเปอร์เข้าเครื่องเครปที่บดยางก้อนถ้วยให้เป็นแผ่นและล้างให้สะอาด

ตามล าดับ โดยมีสายพานล าเลียงเป็นตัวน ายางที่จับตัวเป็นผืนเครป ต่อเนื่องไปยังเครื่องเครปตัวสุดท้ายจะได้

ยางเครพเป็นผืนยาวกว้างประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร ความหนา 1 – 3 มิลลิเมตร ความยาว 5 – 10 เมตร 

แต่สามารถตัดให้มีความยาวตามความเหมาะสมของราวตากได้ 
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รูปที่ 2.9  แนวการจัดวางเครื่องเครปที่ใช้คนงานช่วยการล าเลียง 
 
 

2.2.3.6  ข้อก าหนดยางเครปจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี  
1. ต้องผลิตจากยางก้อนถ้วยสดคุณภาพดีที่มีอายุการเก็บไม่เกิน 3 วัน  

2. มีขนาดความกว้างประมาณ 50 ซม. หนาประมาณ 3 – 5 ซม. และยาว 1 –2 เมตร  

3. ไม่มีสิ่งปลอมปนใด ๆ ปรากฏบนแผ่นยาง  

4. มีปริมาณความชื้นไม่เกินกว่า 3%  
 

ขั้นตอนการผลิตยางเครปจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดีก าลังการผลิตวันละ 5 – 10 ตันต่อวัน 
 
 

 

 

 

 
รูปที่ 2.10  ขั้นตอนการผลิตยางเครปจากยางก้อนถ้วยก าลังการผลิตวันละ 5 – 10 ตันต่อวัน 

 
 

 เครปละเอียด 

เครปหยาบ 

เครปหยาบ 

การวางแบบเคลื่อนที่
ไปด้านหน้า 

การวางแบบเคลื่อนที่
ไปข้างข้าง 

เครื่องเครป 1 
 

บ่อล้าง เครื่องตัดย่อย ยางก้อนถ้วย 

เครื่องเครป 2 
 

เครื่องเครป 3 

เครื่องเครป 4 
 

เครื่องเครปบาง 
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2.2.3.7 การจัดชั้นยางเครปจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี  
ใช้วิธีการคัดชั้นด้วยสายตาและเพ่ือให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ให้ใช้ความหนาของแผ่นยาง ความ

สะอาดของแผ่นยาง ขนาดเม็ดยาง ความชื้นในแผ่นยาง ขนาดของจุดขาวบนแผ่นยางและเนื้อยาง สีของแผ่น
ยาง ความยาวของแผ่นยาง และความเหนียวแน่นของแผ่นยางเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา (ตารางที ่2.4)  
 

ตารางที่ 2.4 มาตรฐานยางเครปจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี 

 

 
หมายเหตุ มาตรฐานยางเครพก าหนดโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย 
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการสร้างเครื่องจักรรีดยาง จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องรีดยางหลาย ๆ 
เรื่อง ผู้วิจัยพบว่า เครื่องรีดยางแต่ละเครื่องแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ดังตัวอย่างงานวิจัยต่อไปนี้ 

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล, บัญชา สมบูรณ์สุข (2564: 77-91) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การผลิตยางเครปบางสี
น้ าตาลเกรดพรีเมียมจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี” ผลการวิจัยสรุปได้ว่าโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากมาตรฐาน GAP และ GMP เป็นยุทธศาสตร์ของชาติที่สามารถสร้างมูลคา่เพ่ิมรวมทั้งความยั่งยืนแก่
เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP และ GMP ได้ ควรไดร้ับความ
รว่มมือทุกภาคส่วนทั้งภาคเกษตรกร ภาครัฐและภาคเอกชน 

ชาคริต ปานแป้น กองพล อารีรักษ์ และกองพัน อารีรักษ์. (2560 : 61 – 72 ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“เครื่องรีดยางพาราไฟฟ้าอัจฉริยะที่ควบคุมความหนาแผ่นยางแบบอัตโนมัติ.” ผลการวิจัยปรากฏว่า เครื่อง
รีดยางพาราไฟฟ้าอัจฉริยะที่ควบคุมความหนาแผ่น ยางพาราแบบอัตโนมัติ โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัว
ขับเคลื่อนลูกรีดส าหรับรีดแผ่นยางพาราแทนการ ใช้มือหมุน ซึ่งได้ท าการออกแบบชุดติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากับ
เครื่องรีดยางพาราแบบมือหมุนเพ่ือให้ สามารถขับเคลื่อนลูกรีดของเครื่องรีดยางพารา โดยมีการควบคุม
ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้ตัว ควบคุมฟัซซีลอจิก การควบคุมความเร็วดังกล่าวจะส่งผลต่อความหนา
ของแผ่นยางพาราอีกด้วย 

พิทยา  อ าพนพนารัตน์และคณะ. (2549) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “เครื่องผลิตยางแผ่นดิบอัตโนมัติ” 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การใช้เครื่องผลิตยางแผ่นดิบอัตโนมัติ จะช่วยลดปัญหาความยุ่งยากในขั้นตอนการผลิต 
ลดปัญหาการขาดแคลน แรงงานที่มีความช านาญและประสบการณ์ และท าให้ชาวสวนยางมีเวลาว่างมากขึ้น 
เพ่ือประกอบอาชีพเสริมวิธีการท าให้ยางแข็งตัวเร็วกว่าปกติโดยไม่ท าให้คุณสมบัติของยางแผ่นดิบเปลี่ยนไป
ของการวิจัยครั้งนี้คือ ใช้วิธีการกวนน้ ายางกับกรดฟอร์มิกเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ ด้วยใบพัด สแตนเลส ซึ่งท า
เป็นครีบ 6 แฉกความเร็ว 300 รอบต่อนาที ใช้เวลากวน 20 วินาที ยางแข็งตัวพร้อมที่จะเข้าเครื่องรีดภายใน 
12 นาที ใช้พลังงานไฟฟ้า 0.5 หน่วย(unit) ต่อ 1 ชั่วโมง ก าลังการผลิต 200 แผ่นต่อชั่วโมง การควบคุม
ระบบอัตโนมัติใช้ PLC (Programmable Logic Controller) เป็นตัวควบคุมและสั่งการผ่านโปรแกรมและ
ตัวเซนเซอร์ต่าง ๆ 

ฉลอง  อุไรรัตน์และคณะ (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบลอกและ
ล้างยางพารา” ผลของการวิจัยพบว่า ในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันน าไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนา
กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันเพ่ือต้องการเพ่ิมผลิตภาพและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน
อุตสาหกรรมยางแผ่น รมควัน โดยเริ่มจากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยางแผ่นกระบวนการลอกและล้างยางแผ่น
และขั้นตอนการลอกและล้างยางในรูปแบบที่ใช้คนงานแล้วจึงเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพ่ือน ามาประมวล
และสรุปผลออกมาเป็นแนวคิดก าหนดรูปแบบและคุณลักษณะของเครื่องต้นแบบลอกและล้างยางพาราแล้ว
สร้างตามรูปแบบและทดลองใช้ ปรับปรุงในระหว่างการสร้างๆไปพร้อมกันผลจากการทดลองกระบวนการ
ลอกและล้างยางจากเครื่องต้นแบบที่วิจัยออกแบบแล้วหาประสิทธิภาพของกระบวนการลอกและล้างยางได้
93.75 เปอร์เซ็นต ์และมีก าลังการผลิตประมาณ 1.019 ตันต่อชั่วโมง 
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

3.1 ออกแบบและสร้างเครื่องจักรรีดยางเครปบาง 
3.2 ออกแบบและติดตั้งระบบติดตามข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์ 
3.3 ติดตั้งและทดสอบการท างานเครื่องต้นแบบเครื่องจักรรีดยางเครปบาง 

 

3.1 ออกแบบและสร้างเครื่องจักรรีดยางเครปบาง 
 คณะผู้วิจัยได้ออกส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของอุตสาหกรรมการผลิตยางเครปจากยางก้อนถ้วยโดยเข้า

เยี่ยมชมโรงงานผลิตยางเครปและโรงผลิตยางแผ่นรมควัน สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จ ากัด 

เลขที่ 100 หมู่ 1 ต าบลจันทบเพชร  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบและ

สร้างเครื่องจักรรีดยางเครปบางจากยางก้อนถ้วย 

 
 

รูปที่ 3.1 โรงงานผลิตยางเครป สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

รูปที่ 3.2 ผู้วิจัยส ารวจข้อมูลเบื้องต้นแหล่งผลิตและการจัดเก็บของอุตสาหกรรมยางเครปจากยางก้อนถ้วย 
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 3.1.1 ออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรรีดยางเครปบาง เพลาลูกรีด เฟือง ขนาดคับปลิ้ง   

 การออกแบบเครื่องรีดยางบาง  ที่มีก าลังการผลิต (Capacity) อยู่ในช่วงระหว่าง 800 -1,000 

กิโลกรัมต่อชั่วโมง  โดยลูกรีด (Calender rolls) ท าจากเหล็กหล่อเหนียว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  305  

เมตรมิลลิเมตร (ลูกรีดขนาด 12 นิ้ว)  ความกว้าง 600 มิลลิเมตร ขนาดเพลาเริ่มตัน 110 มิลลิเมตร ตันก าลัง

จากมอเตอร์ขนาด 15 แรงม้า หรือ 11 กิโลวัตต์  หมุนด้วยความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที ผ่านเกียร์ที่มี

อัตราทด 1: 47 ท าให้เพลาต้นก าลังหมุนด้วยความเร็ว 31 รอบต่อนาที  ขับลูกรีดขับ   

 
 

รูปที่  3.3 ออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรรีดยางเครปบาง เพลาลูกรีด เฟือง ขนาดคับปลิ้ง 

  3.1.2 ออกแบบเพลาลูกรีดยางเครปบางใส่รองเพลาทั้งสองข้าง 
  3.1.2.1 แรงที่เกิดจากเฟือง  
   - แรงระนาบแนวนอน (Horizontal Plane) เป็นแรงขับในแนวเส้นรอบวง 
   - แรงในแนวดิ่ง (Vertical Plane) แรงตามแนวรัศมีบวกแรงจากน้ าหนักเฟือง 
   - แรงที่กระท าบนเพลาจากการบดอัดและน้ าหนักของลูกรีด 

E F

Fx=634.70N Fx=49.05N

 
รูปที่  3.4 แรงกระท าท่ีเพลาลูกรีดในแนวนอน 
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  หาแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด แนวแกน X 

  หาแรงปฏิกิริยาที่ Bearing E 

  RE   =   
0.75mm

37mm)(49.05Nx0..84mm)(634.70Nx0   

   = 735.06  N 

  หาแรงปฏิกิริยาที่  Bearing F 

  RF = 
0.75mm

0.38mm) x (49.05N0.09mm) x (634.70N   

   = - 51.96  N 

E F

Fy=532.58N Fy=49.05N

 

รูปที่  3.5 แรงกระท าท่ีเพลาลูกรีดในแนวดิ่ง 

  หาแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด แนวแกน  Y 

  หาแรงปฏิกิริยาที่  Bearing F 

  RF = 
0.75mm

0.37mm) x (49.05N0.58mm) x (532.58N   

   = - 620.7  N 

  หาแรงปฏิกิริยาที่  Bearing E 

  RE = 
0.75mm

0.38mm) x (49.05N0.09mm) x (532.58N     

   = 39.06 N 
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634.70N

0.09 0.38 0.37

RE=735.06N

100.36N

51.31N

634.70N
SFD  0

BMD  0

57.123N.mm

18.98N.mm

532.58N

47.9322N.mm

0.09 0.38 0.37

49.05N RF=51.96N RE=39.06 49.05N

0 SFD  0 0

0

RF=620.7N

E F E F

532.58N

571.64N

620.7N

265.1554N.mm

BMD  0

 
รูปที่ 3.6 แสดงแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ในเพลาลูกรีด 

 พิจารณาโมเมนต์ดัดที่เกิดท่ีจุด F 

  MF = 22 1554.265123.57   

   = 271.238  m
N       271238.68  

mm
N  

เพลาใช้วัสดุ  FCD-440  

  u = 370   2mm
N  

   = 0.18  x 370 

   = 66.6  2mm
N  

จากสมการ  (2.10) 

  d3
 = 22 m) x (CmT)(Ct x x

πτ
16

  

  d = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 3  (mm) 

   = 66.6  
2mm

N  

  T = F6 x R6 
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   = 165.71 x 355.6 

   = 58926.476 N.mm 

  M = โมเมนต์ดัดที่เกิดในเพลาลูกรีด 

   = 271238.68 N.mm 

  Ct = ตัวประกอบความล้าเนื่องจากบิด (จากภาคผนวกตารางที่ ข.6 ใช้  1.0)  

  Cm = ตัวประกอบความล้าเนื่องจากดัด (จากภาคผนวกตารางที่ ข.6 ใช้ 1.5) 

  d3 = 
πτ
16 x 22 8.68)(1.5x27123.476)(1.0x58926 

  

  d = 74.35  mm  

แต่เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานจะต้องมีการคูณค่าความปลอดภัยเข้าไปโดยใช้  1.3  ขนาดของ

เพลาลูกรีด  = 74.35 x 1.3 

  = 96.655  mm 

แต่เพ่ือความเหมาะสมตามมาตรฐาน  ISO/R775 – 1965  จากตารางใน ภาคผนวก ข.5  

เลือกใช้เพลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  100 mm 

 

3.1.3 วิเคราะห์ผลกระทบของแรงกระท าในโครงสร้าง 

 สมการความเค้นกด  

 c =  
A
F  

 F        =  แรงกระท าแต่ละเสา (4เสา) จากลูกรีดเหล็กหล่อเหนียว 2 ชุด 

   น้ าหนักรวมอุปกรณ์ประกอบ = 350x9.81 = 3,433.5 N   

 A        =  พ้ืนทีห่น้าตัด 30.31cm2 mm2 (จากตารางภาคผนวก ข.1คุณสมบัติของเหล็ก 

                        รูปตัว H) 
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รูปที่ 3.7 แรงที่กระท ากับโครงสร้าง 

                

รูปที่ 3.8 แรงกระท าท่ีเสา H-beam 

  ความเค้นกด  ( F ) 

  c = 
A
F1  

 = 
2303.1mm

N 3,433.5  

 = 11.327  
2mm

N  

 จ านวนเสา 4 เสา= 
4

mm
N327.11 2  

   = 2.832  2mm
N  

F 

F F 

F 
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3.1.4 การออกแบบเฟืองขับของลูกรีดขับและเฟืองตามของลูกรีดของลูกรีดตาม 
 ลูกรีดขับ (Driver Roller) และลูกรีดตาม (Driven Roller) ของเครื่องรีดยางมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  305  เมตรมิลลิเมตร (ลูกรีดขนาด 12 นิ้ว) โดยลูกรีดขับที่รบัแรงขับจากมอเตอร์เกียร์โดยตรง
หมุนที่ความเร็ว 31 รอบต่อนาที่ เท่ากับความเร็วรอบของมอเตอร์เกียร์ต้นก าลัง     

 
รูปที่ 3.9 เฟืองเมือเข้าขบกันในระยะวงกลมพิตซ์ลูกรีดทั้งสองต้องเข้าประกบชิดกันพอดี 

 

 ดังนั้นตองการเฟืองทีมี่ความโตวงกลมพิตซ์ d =  305 มิลลิเมตร เพ่ือให้เฟืองขับและเฟืองตามเมือ
เข้าขบกันในระยะวงกลมพิตซ์ลูกรีดทั้งสองต้องเข้าประกบชิดกันพอดี ดังรูปที่ 3.9 และฟันเฟืองโมดูล       
(m) = 10  เพ่ือความแข็งแรงของเฟืองที่ใช้ส าหรับบดอัด ระยะหางระหวางปลายฟนเฟอง 0.20 มิลลิเมตร 
หาจ านวนฟันเฟือง (z) และพิกัดท่ีใช้ส าหรับงานกัดเฟืองของลูกรัดขับ ดังนี้ 
 

 1. หาจ านวนฟันเฟือง 
                             จากสูตร       d   =  m • z   

      Z   =     

          =   305/10 
=  30.5 ฟัน คิดเป็น 31 ฟัน 

2. ความโตวงกลมแอดเดนดัม 
จากสูตร     da  = d + 2 • m  

= 305 + 2 X 10 
          = 325 มม. 

3. ความโตวงกลมดีเดนดัม 
จากสูตร      df =d - 2(m+c)  

= 305–2(10+(0.2X10)) 
= 281 มม. 

4. ความสูงโคนฟน  
จากสูตร      hf  = m + c  

= 10 + (0.2X10) =12  มม. 
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5. ความสูงฟนเฟองทั้งหมด 
จากสูตร       h  = ha+ hf   
(เม่ือ ha= m) ;  = 10 + 12  

= 22  มม. 
6. ความหนาของเฟอง 

จากสูตร       b  = 5 • m  
= 5X10  
= 50  มม. 

 

ได้เฟืองขับที่มจี านวนฟนเฟอง (Z1) = 31 ฟน โมดูล (m) = 10 ต้องการให้รอบหมุนของลูกรีด
ต่างกันเพ่ือให้ยางที่ถูกรีดมีลักษณะเหมือนถูกดึงยืดฉีกออกพร้อมกับถูกบีบให้แบนลง จึงก าหนดให้ฟันเฟือง
ตามมีจ านวนมากกว่าเฟืองขับ 1 ฟัน ดังนั้นฟันเฟืองตามมีจ านวน (Z2) = 32 ฟัน โดยมี โมดูล (m) และความ
หนาของเฟือง (b) เท่ากัน และมีพิกัดท่ีใช้ส าหรับงานกัดเฟืองของลูกรัดตาม ดังนี้ 

7. ความโตวงกลมพิตซ์ 
จากสูตร       d   =  m • z   
  Z   =  10X32 

     =   320   มม 
8 ความโตวงกลมแอดเดนดัม 

จากสูตร           da  = d + 2 • m  
     = 320 + 2 X 10 

               = 340  มม. 
9. ความโตวงกลมดีเดนดัม 

จากสูตร            df  =d - 2(m+c)  
     = 320–2(10+(0.2X10)) 
     = 296  มม. 

  10 . ความเร็วรอบของเฟืองตามหรือความเร็วรอบของลูกรีดตาม 

                                 
                     =         31X31 
                                                                         32 
              

    ดังนั้นความเร็วรอบของเฟืองตามหรือลูกรีดตามหมุน = 30.031 รอบ/นาที   
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3.1.5 การหาขนาดคับปลิ้ง 
 เลือกใช้มอเตอร์เกียร์ Cycioidal Gear Head Model CLB8X ขนาด 11 kW หมุนดวยความเร็ว
รอบ 31 รอบตอนาที ขนาดเพลามอเตอรเกียร์ 122 มิลลิเมตร และขนาดเพลาลูกรีด 100 มิลลิเมตร 
ค านวณหาขนาดของคัปปลิ้งที่ใชในการสงถายก าลัง 

1.ค านวณหาขนาดแรงบิด 

จากสูตร  T =  

 

T =  

 
T = 3,388.70 N•m 
 

2. เลือกคาตัวคูณใชงาน (Service Factor) 
จากตารางภาคผนวกที่ ข.2 คาตัวคูณใชงาน (Service Factor) หนา 24. ซึ่งคัปปลิ้งสงถายก าลังขับ

จากมอเตอร ไปยังปมน้ าเขาหมอตมมีคา Service Factor = 2.50 
 
3. ค านวณแรงบิดออกแบบ 
จากสูตร  แรงบิดออกแบบ = T × Service Factor 

แรงบิดออกแบบ = 3,388.70  N•m × 2.50 
แรงบิดออกแบบ = 8,471.75 N•m 

 
4. เปรียบเทียบแรงบิดออกแบบที่ค านวณไดกับคาแรงบิดที่คัปปลิ้งรับได 
จากตารางภาคผนวก ข.1  ก าลังที่คัปปลิ้งโซ (Roller Chain Coupling) สามารถสงถายไดเลือก 

Max Torque ที่มากกวา 8,471.75 N•m คือ 8,780 N•m ซึ่งจะไดคัปปลิ้งโซขนาด 2020 
 
5. เปรียบเทียบขนาดเพลาทั้งมอเตอรและเพลางาน กับขนาดรูควานสูงสุดของคัปปลิ้งที่เลือก 
จากตาราง ข.1 ขนาดและสัดสวนตางๆ ของคัปปลิ้งโซ (Roller Chain Coupling)ขนาดคัปปลิ้ง 

2020 มีขนาดรูควานเล็กสุด (Min) คือ 38 มิลลิเมตร และรูควานโตสุด (Max) คือ 117.5มิลลิเมตร ซึ่งไม
สามารถควานรูรองรับเพลามอเตอรขนาด 115 มิลลิเมตรได จึงเลือกใชคัปปลิ้งขนาด 2418 ที่มีขนาดรูควาน
เล็กสุด (Min) คือ 51 มิลลิเมตร และรูควานโตสุด (Max) คือ 119 มิลลิเมตร และสามารถรองรับ Nominal 
Torque ได 13,200 N•m หรือ  

 
สรุปใชคัปปลิ้งโซ ขนาด 2418   
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          3.1.6  การสร้างเครื่องจักรรีดยางเครปบางตามที่ออกแบบไว้  

3.1.6.1  เชื่อมเหล็กโครงสร้างของเครื่องจักรรีดยางบางด้วยเหล็ก H-beam ขนาด 125x125 

มิลลิเมตร 

 

รูปที่ 3.10. การเชื่อมเหล็กI beam ท าโครงสร้างของเครื่องจักรรีดยางบาง 

 3.1.6.2 เชื่อมเหล็กโครงสร้างของเครื่องจักรรีดยางเครปบางขนาดตามที่ได้ออกแบบไว้ 

 

รูปที่ 3.11. โครงสร้างของเครื่องจักรรีดยางบาง 
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3.1.6.3  ลูกรีดยางเครปบางเหล็กหล่อ FCD-440 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 305 มิลลิเมตร กว้าง 

600 มิลลิเมตรเมตร ขนาดเพลา 100 มิลลิเมตร ดอกลายกัดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนลึก 2 มิลลิเมตร 

 

รูปที่ 3.12. ลูกรีดยางเครปบางเหล็กหล่อ FCD-440 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 305 มิลลิเมตร 

3.1.6.4  ประกอบลูกรีดยางเครปบางเข้ากับโครงเครื่องที่เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

รูปที่ 3.13 ประกอบลูกรีดยางเครปบางเข้ากับโครงเครื่อง 
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3.1.6.5  มอเตอร์เกียร์ 15 HP (11KW) 4P B5 380/660V (IE2)  Cycloidai Gear Head Model 

CLB8X 15HP 4P 1 : 47 ให้เพลาต้นก าลังหมุนด้วยความเร็ว 31 รอบต่อนาที   

 

รูปที่ 3.14 มอเตอร์เกียร์ Cycloidai Gear Head Model CLB8X 15 แรงม้า (11KW) 

3.1.6.6 ประกอบมอเตอร์เกียร์ต้นก าลังเชื่อมต่อด้วยคลัปปลิ้งแบบโซ่เข้ากับลูกรีด 

 

รูปที่ 3.15 มอเตอร์เกียร์ต้นก าลังประกอบเข้ากับลูกรีด 
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3.1.6.7   เฟืองขับ จ านวนฟนเฟองขับ Z1 = 31 ฟน หมุนดวยความเร็วรอบ 31 รอบตอนาท ี
เฟืองตาม จ านวนฟนเฟองตาม Z2 =30 ฟัน หมุนดวยความเร็วรอบ 32 รอบต่อนาที ตามที่ออกแบบไว้ 
 

 

รูปที่ 3.16 เฟืองขับและเฟืองตาม 

3.1.6.8   ประกอบเฟืองขับและเฟืองตามเข้ากับลูกรีดขับและลูกรีดตาม 

 

รูปที่ 3.17 ประกอบเฟืองขับและเฟืองตาม 
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3.1.6.9   ประกอบตู้ระบบไฟฟ้าส าหรับควบคุมความเร็วมอเตอร์เกียร์ 

 

รูปที่ 3.18 ประกอบตู้ระบบไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์เกียร์ 

3.2 ออกแบบและติดตั้งระบบติดตามข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์ 
วัตถุประสงค์เพ่ือบันทึกการใช้เก็บข้อมูลการใช้พลังงานจากเครื่องรีดยางเครปบาง โดยการท างาน

ติดตาม การวัดค่าการใช้งานไฟฟ้าเพ่ือการตรวจสอบวัดค่าการใช้พลังงาน ค่าแรงดันหรือศักดาไฟฟ้า   ค่า
กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านระบบ (IAC)  ค่าก าลังไฟฟ้าจริง ค่าตัวประกอบก าลัง และค่าพลังงานไฟฟ้า  ซึ่งใน
โครงการนี้เลือกใช้ โมดูล PZEM-004T ท าหน้าที่อ่านค่าต่างๆ และส่งผลลัพธ์ผ่านการสื่อสารแบบ serial 
(TX, RX) เชื่อมต่อเข้าสู่ บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก Raspberry Pi  ที่สามารถติดตั้งได้ในกล่องควบคุม เพ่ือ
ใช้บันทึกข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Main Server)  ส าหรับการเชื่อมโยงต่อไปยัง
คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือเพ่ือติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางเครปบางได้เมื่อไม่ได้อยู่ใน
สถานที่เดียวกับเครื่องรีดยางนั้นๆ การออกแบบระบบติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางเครปบาง 
ประกอบด้วย ส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังต่อไปนี้ 
 3.2.1 ส่วนฮาร์ดแวร์  (Hardware)  ส่วนของฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย เซนเซอร์ PZEM04 จ านวน 3 
ชุด ท าหน้าที่อ่านค่าแรงดัน กระแสไฟฟ้า ค่าก าลังไฟฟ้า ค่าพลังและตัวประกอบก าลังของมอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 
3 เฟส ของเครื่องรีดยางเครปบาง การวัดค่ากระแสไฟฟ้าจะเชื่อมต่อผ่านเซนเซอร์ที่อาศัยการเหนี่ยวน าของ
กระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงกระแส (Current Transformer)  ที่มีการเชื่อมต่อกับบอร์ดวัดค่าพลังงาน PZEM  
ตามบล็อกไดอะแกรม ดังรูปที่ 1  บอร์ดวัดค่าพลังงานรับค าสั่งและส่งข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 
Raspberry Pi  ผ่านทางพอรต์อนุกรมเพ่ือน าไปประมวลผลเพ่ือบันทึกข้อมูลและส่งข้อมูลผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ต ดังบล็อกไดอะแกรม รูปที่ 3.19 และ รูปที่ 3.20 
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รูปที่ 3.19 บล็อกไดอะแกรมของระบบติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางเครปบาง 

 

รูปที่ 3.20 บล็อกไดอะแกรมของ PZEM-004 T 

 3.2.2 ส่วนซอฟต์แวร์ (Software) ส่วนของซอฟต์แวร์ ถูกพัฒนาบนบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 

Raspberry Pi  ซึ่งบอร์ดนี้ใช้ ระบบปฏิบัติการ ราสเบียน (Rasbian) เป็นระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโปรแกรม

ส าคัญๆ ได้แก่ Python3  Mosquitto (MQTT server) MariaDB และ Node-Red การท างานของระบบเริ่ม

จากโปรแกรม pzem.py เพ่ือการอ่านค่ากระแส แรงดัน พลังงาน และค่าตัวประกอบก าลัง ของมอเตอร์ชนิด

สามเฟสจาก Sensor PZEM ทั้งสามชุดผ่านทาง Serial Port แล้วส่งข้อมูลที่อ่านได้ Publish ขึ้น MQTT 
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Server เพ่ือให้โปรแกรมที่ เขียนขึ้นบน Node-Red น าไปบันทึกลงฐานข้อมูลและใช้ในการแสดงผลที่ 

Dashboard ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูข้อมูลในรูปแบบการแสดงผลทาง web browser   

RASBIAN  OS  (Debian Linux)

Python3

Mosquitto 
(MQTT Broker) 

pzem.py

Node-Red

 flows dashboard

MariaDB

 

รูปที่ 3.21 สถาปัตยกรรมของระบบติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางเครปบาง Eco system  

 3.2.3 ติดต้ังอุปกรณ์ระบบเก็บข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน Cloud Computing 
 ผู้พัฒนาระบบได้ท าการติดตั้งเซนเซอร์ PZEM ทั้ง 3 ตัวลงในกล่องควบคุม และเชื่อมต่อ Raspberry 
Pi เข้ากับจอภาพแสดงผลสี LCD ระบบสัมผัส เชื่อมต่อผ่านพอร์ต HDMI เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งานเพราะ
หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก็ยังสามารถจะแสดงผลให้กับผู้ใช้งานได้ และหากมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ที่สามารถ Forward Port ได้ก็สามารถเข้าถึงระบบได้จากข้างนอกตามที่ต้องการ  ดังรูปที่ 3.22 และ 3.23 
 

 
 

รูปท่ี 3.22 ประกอบชุดเก็บข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน Cloud computing 
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รูปท่ี 3.23  ภายในและภายนอกกล่องควบคมุประกอบชุดเก็บข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน 

Cloud computing 

3.2.4 ทดสอบชุดเก็บข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน Cloud computing โดยป้อน
แผ่นยางหนา 25 มิลลิเมตร ทดลองรีดเป็นยางบาง 
 

 

รูปท่ี 3.24  ทดสอบชุดเก็บข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน Cloud computing 
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3.2.5  ทดสอบการท างานของชุดเก็บข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน Cloud 
computing 
 

 

รูปที่ 3.25  ทดสอบชุดเก็บข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน Cloud computing 

3.2.6  เครื่องจักรรีดยางเครปบางที่ออกแบบและสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมน าไปติดตั้งที่สหกรณ์

กองทุนสวนยางบ้านกรวด จ ากัด 100 หมู่ 1 ถนนบ้านกรวด-กาบเชิง ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

รูปที่  3.26 เครื่องจักรรีดยางเครปบางที่ออกแบบและสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
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3.3 ติดตั้งและทดสอบการท างานของเครื่องจักรรีดยางเครปบาง  
3.3.1 ติดตั้งเครื่องจักรรีดยางเครปบาง ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านกรวด จ ากัด 100 หมู่ 1 ถนน

บ้านกรวด-กาบเชิง ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
 

รูปที่ 3.27 ติดตั้งเครื่องจักรรีดยางเครปบาง ทีส่หกรณ์กองทุนสวนยางบ้านกรวด 

3.3.2 น ายางเครปหนา 15 มิลลิเมตร ที่รีดด้วยเครื่องรีดหยาบของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านกรวดมาทดสอบรีดยางเครปบาง จ านวน 100 กิโลกรัม 
 

 
 

รูปที่ 3.28 น ายางเครปหนามาทดสอบรีดเครื่องจักรรีดยางเครปบาง 
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3.3.3 วัดความหนาก่อนรีดหลังรีดเปรียบเทียบความแตกต่างความหนาของการรีดด้วยเครื่องเครป  
หยาบกับเครื่องเครปบาง ตรวจบันทึกการใช้พลัง และทดสอบการรีดยางบางจากยางเครปหนาปกติ 
 

   
 

รูปที่ 3.29 เปรียบเทียบความแตกต่างความหนาของการรีดด้วยเครื่องเครปหยาบกับเครื่องเครปบาง 

แบ่งการทดสอบเป็น 3 กรณี ได้แก่ 
 กรณีท่ี 1 น ายางเครปที่ผ่านกระบวนรีดในขั้นต้นที่มีความหนาเฉลี่ย 15 มิลลิเมตร น้ าหนัก 30 

กิโลกรัมต่อแผ่น ความกว้างแผ่นยาง 500 มิลลิเมตร น ามาเข้าเครื่องรีดยางเครปบาง ที่ลูกรีดมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร  มีความเร็วรอบของลูกรีดขับ 31 รอบต่อนาที และความเร็วรอบของลูกรีดตาม 33 
รอบต่อนาที โดยปรับระยะห่างของลูกรีดให้มีระยะห่างระหว่างลูกรีด 3.0 มิลลิเมตร โดยผ่านการรีดบนเครื่อง
รีดยางบาง 3 รอบ  
 กรณีท่ี 2 น ายางเครปที่ผ่านกระบวนรีดในขั้นต้นที่มีความหนาเฉลี่ย 15 มิลลิเมตร น้ าหนัก 30 
กิโลกรัมต่อแผ่น ความกว้างแผ่นยาง 500 มิลลิเมตร น ามาเข้าเครื่องรีดยางเครปบาง ที่ลูกรีดมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร  มีความเร็วรอบของลูกรีดขับ 31 รอบต่อนาที และความเร็วรอบของลูกรีดตาม 33 
รอบต่อนาที โดยปรับระยะห่างของลูกรีดให้มีระยะห่างระหว่างลูกรีด 2.0 มิลลิเมตร ตามล าดับ  โดยผ่านการ
รีดบนเครื่องรีดยางบาง 3 รอบ  
 กรณีท่ี 3 น ายางเครปที่ผ่านกระบวนรีดในขั้นต้นที่มีความหนาเฉลี่ย 15 มิลลิเมตร น้ าหนัก 30 
กิโลกรัมต่อแผ่น ความกว้างแผ่นยาง 500 มิลลิเมตร น ามาเข้าเครื่องรีดยางเครปบาง ที่ลูกรีดมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร  มีความเร็วรอบของลูกรีดขับ 31 รอบต่อนาที และความเร็วรอบของลูกรีดตาม 33 
รอบต่อนาที โดยปรับระยะห่างของลูกรีดให้มีระยะห่างระหว่างลูกรีด 1.5 มิลลิเมตร ตามล าดับ  โดยผ่านการ
รีดบนเครื่องรีดยางบาง 3 รอบ  
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3.3.4 ทดสอบระบบติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางเครปบางภายในภายนอกสถานที่ 
 หลังจากที่ได้เปิดเครื่องผู้ใช้งานสามารถติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยาง    เครปบาง ได้บน
หน้าจอของเครื่องได้ทันที ระบบจะตรวจวัดข้อมูลและแสดงผลบนหน้าจอให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานไม่
จ าเป็นต้องป้อนค าสั่งแต่อย่างใด ระบบจะเก็บข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน Cloud 
computing การทดสอบระบบการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางเครปบาง กระท าโดย ตรวจบันทึกค่า
แรงดันไฟฟ้าเทียบกับนิวตรอน ของมอเตอร์เกียร์ทั้ง 3 เฟส  ค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าความถี่และการใช้พลังงาน 
(วัตต์) เพ่ือใช้วิเคราะห์การใช้พลังงานของมอเตอร์ โดยเก็บรวบรวมผลการใช้พลังงานไปพร้อมกับการทกสอบ
รีดยางทั้ง 3 กรณ ี

 
 

รูปที่  3.30 ต้นแบบเทคโนโลยีเครื่องจักรรีดยางเครปบางที่ประกอบชุดเก็บข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณ
โทรศัพทบันทึกบน Cloud computing 

 

3.3.4.1 การทดสอบระบบติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางเครปบางภายในสถานที่ 
 หลังจากที่เปิดเครื่องระบบท างานผู้ใช้งานสามารถติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางเครปบาง 
ได้บนหน้าจอของเครื่องได้ทันที ระบบจะตรวจวัดข้อมูลและแสดงผลบนหน้าจอให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานไม่
จ าเป็นต้องป้อนค าสั่งแต่อย่างใด  

 

 
 

รูปที่ 3.31  ผู้ใช้งานสามารถติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางเครปบางได้บนหน้าจอของเครื่อง 
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3.3.4.2 การทดสอบการเก็บข้อมูลจากระบบติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยาง      
เครปบางภายนอกสถานที่ เมื่อมีการแชร์อินเตอร์เน็ตให้กับระบบติดตามการใช้พลังงาน ผู้ใช้งานจากภายนอก
สถานที่สามารถเข้าตรวจสอบติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางเครปบางภายนอกสถานที่ได้โดยผ่าน
ทาง web browser ระบบก็จะแสดงผลค่าแรงดัน กระแส และการใช้พลังงาน ให้กับผู้ใช้ได้ตามต้องการ จาก
คอมพิวเตอร์ ดังรูปที่ 3.32 และ รูปที่ 3.33 
 

 

รูปที่ 3.32  ทดสอบชุดเก็บข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน Cloud computing 
ติดตามจากมือถือ 

 

 

รูปที่ 3.33  เก็บข้อมูลการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางผ่านทาง web browser ภายนอกสถานที่ผ่านสัญญาณ

โทรศัพท์บันทึกบน Cloud computing 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

4.1 ผลการรีดยางเครปจากเครื่องต้นแบบเครื่องจักรรีดยางเครปบาง 
4.2 ผลการเก็บข้อมูลผ่านระบบติดตามข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์ 
 
4.1 ผลการการทดลองรีดยางเครปจากเครื่องต้นแบบเครื่องจักรรีดยางเครปบาง 

จากการทดลองเครื่องรีดยางเครปบางด้วยยางเครปที่ผ่านกระบวนรีดในขั้นต้นที่มีความหนาเฉลี่ย 15 
มิลลิเมตร ความกว้างแผ่นยาง 500 มิลลิเมตร น้้าหนักยางเครป 30 กิโลกรัมต่อแผ่น ได้น้ามาทดสอบเข้า
เครื่องรีดยางเครปบาง ที่มีต้นก้าลังขับจากมอเตอร์ขนาด 15 แรงม้า ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที เกียร์
ทดก้าลังแบบ Cycloid gear อัตตาทด 1 : 47 ขับลูกรีด (Calender rolls) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 305 
มิลลิเมตร  มีความเร็วรอบของลูกรีดขับ 31 รอบต่อนาที และความเร็วรอบของลูกรีดตาม 33 รอบต่อนาที 
โดยปรับระยะเบียดของลูกรีดให้มีระยะห่างระหว่างลูกรีด 3.0 , 2.0 และ 1.5 มิลลิเมตร ตามล้าดับ  โดยผ่าน
การรีดบนวนเครื่องรีดยางเครปบางจ้านวน 1 , 2 และ 3 รอบ ตามล้าดับ พบว่า ได้ยางเครปที่ผ่าน
กระบวนการรีดด้วยเครื่องรีดยางเครปบางมีขนาดความหนาในรอบสุดท้าย 3.00 มิลลิเมตร ที่ผ่านการรีด 3 
รอบ โดยการทดสอบท้ัง 3 กรณีดังนี้ 
 กรณีท่ี 1 น้ายางเครปที่ผ่านกระบวนรีดในขั้นต้นที่มีความหนาเฉลี่ย 15 มิลลิเมตร น้้าหนัก 30 
กิโลกรัมต่อแผ่น ความกว้างแผ่นยาง 500 มิลลิเมตร น้ามาเข้าเครื่องรีดยางเครปบาง ที่ลูกรีดมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร  มีความเร็วรอบของลูกรีดขับ 31 รอบต่อนาที และความเร็วรอบของลูกรีดตาม 33 
รอบต่อนาที โดยปรับระยะห่างของลูกรีดให้มีระยะห่างระหว่างลูกรีด 3.0 มิลลิเมตร โดยผ่านการรีดบนเครื่อง
รีดยางบาง 1 , 2 และ 3 รอบ ตามล้าดับ พบว่าได้ยางเครปที่ผ่านกระบวนการรีดด้วยเครื่องรีดยางเครปบางมี
ขนาดความหนาเฉลี่ยของยางแผ่น 7.50 , 6.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ตามล้าดับ 
 กรณีท่ี 2 น้ายางเครปที่ผ่านกระบวนรีดในขั้นต้นที่มีความหนาเฉลี่ย 15 มิลลิเมตร น้้าหนัก 30 
กิโลกรัมต่อแผ่น ความกว้างแผ่นยาง 500 มิลลิเมตร น้ามาเข้าเครื่องรีดยางเครปบาง ที่ลูกรีดมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร  มีความเร็วรอบของลูกรีดขับ 31 รอบต่อนาที และความเร็วรอบของลูกรีดตาม 33 
รอบต่อนาที โดยปรับระยะห่างของลูกรีดให้มีระยะห่างระหว่างลูกรีด 2.0 มิลลิเมตร ตามล้าดับ  โดยผ่านการ
รีดบนเครื่องรีดยางบาง 1 , 2 และ 3 รอบ ตามล้าดับ พบว่าได้ยางเครปที่ผ่านกระบวนการรีดด้วยเครื่องรีด
ยางเครปบางมีขนาดความหนาเฉลี่ยของยางแผ่น 5.50 , 5.00 และ 4.50 มิลลิเมตร ตามล้าดับ 
 กรณีท่ี 3 น้ายางเครปที่ผ่านกระบวนรีดในขั้นต้นที่มีความหนาเฉลี่ย 15 มิลลิเมตร น้้าหนัก 30 
กิโลกรัมต่อแผ่น ความกว้างแผ่นยาง 500 มิลลิเมตร น้ามาเข้าเครื่องรีดยางเครปบาง ที่ลูกรีดมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร  มีความเร็วรอบของลูกรีดขับ 31 รอบต่อนาที และความเร็วรอบของลูกรีดตาม 33 
รอบต่อนาที โดยปรับระยะห่างของลูกรีดให้มีระยะห่างระหว่างลูกรีด 1.5 มิลลิเมตร ตามล้าดับ  โดยผ่านการ
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รีดบนเครื่องรีดยางบาง 1 , 2 และ 3 รอบ ตามล้าดับ พบว่าได้ยางเครปที่ผ่านกระบวนการรีดด้วยเครื่องรีด
ยางเครปบางมีขนาดความหนาเฉลี่ยของยางแผ่น 4.00 , 3.50 และ 3.00 มิลลิเมตร ตามล้าดับ 

 
รูปที่ 4.1 ความหนาของแผ่นยางเครปที่ผ่านการรีดตามกรณีท่ี 1 ระยะห่างระหว่างลูกรีด 3.0 มิลลิเมตร 

 

 
รูปที่ 4.2 ความหนาของแผ่นยางเครปที่ผ่านการรีดตามกรณีท่ี 2 ระยะห่างระหว่างลูกรีด 2.0 มิลลิเมตร 
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รูปที่ 4.3 ความหนาของแผ่นยางเครปที่ผ่านการรีดตามกรณีท่ี 3 ระยะห่างระหว่างลูกรีด 1.5 มิลลิเมตร 

 

 จากการน้ายางเครปที่ผ่านกระบวนรีดในขั้นต้นที่มีความหนาเฉลี่ย 15 มิลลิเมตร น้้าหนัก 30 
กิโลกรัมต่อแผ่น ความกว้างแผ่นยาง 500 มิลลิเมตร โดยปรับระยะห่างของลูกรีดทั้ง 3 กรณี สามารถน้ามา
สรุปเป็นตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบการรีดแผ่นยางเครปทีป่รับระยะห่างของลูกรีดขับและลูกรีด
ตามและจ้านวนรอบที่ใช้รีดเหมาะสมที่สุดส้าหรับการใช้งานของเกษตรกร ได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบผลการทดสอบรีดแผ่นยางเครปทั้ง 3 กรณี 

กรณีการทดสอบ 
จ้านวนรอบของการรีด 
แผ่นยางเครป (รอบ) 

ความหนาของ 
แผ่นยางเครป  (mm) 

กรณีท่ี 1 
ระยะห่างระหว่างลูกรีด 

3.0 มิลลิเมตร 

1 7.50 
2 6.50 
3 6.00 

กรณีท่ี 2 
ระยะห่างระหว่างลูกรีด 

2.0 มิลลิเมตร 

1 5.50 
2 4.50 
3 4.00 

กรณีท่ี 3 
ระยะห่างระหว่างลูกรีด 

1.5 มิลลิเมตร 

1 3.50 
2 3.25 
3 3.00 
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จากตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบรีดแผ่นยางเครปเปรียบเทียบกันทั้ง 3 กรณี สรุปได้ว่า จากการน้า
ยางเครปที่ผ่านกระบวนรีดในขั้นต้นที่มีความหนาเฉลี่ย 15 มิลลิเมตร น้้าหนัก 30 กิโลกรัมต่อแผ่น ความ
กว้างแผ่นยาง 500 มิลลิเมตร มาผ่านการรีดวน จ้านวน 3 รอบ โดยกรณีที่ 1 ตั้งระยะห่างระหว่างลูกรีด 3.0 
มิลลิเมตร ได้ความหนาแผ่นยางในรอบสุดท้าย 6.00 มิลลิเมตร กรณีที่ 2 ตั้งระยะห่างระหว่างลูกรีด 2.0 
มิลลิเมตร ได้ความหนาแผ่นยางในรอบสุดท้าย 4.00 มิลลิเมตร กรณีที่ 3 ตั้งระยะห่างระหว่างลูกรีด 1.50 
มิลลิเมตร ได้ความหนาแผ่นยางในรอบสุดท้าย 3.00 มิลลิเมตร  

 

 
 

รูปที่ 4.4 ยางเครปที่ผ่านกระบวนรีดในขั้นต้นแผ่นที่รีดได้จะมีความหนาเฉลี่ย15 มิลลิเมตร 
 

 
 

รูปที่ 4.5 ยางเครปน้้าหนัก 30 กิโลกรัมต่อแผ่นเข้ากระบวนการรีดด้วยเครื่องรีดยางบาง 
 



52 

 

 
 

รูปที่ 4.6 ยางเครปที่ผ่านกระบวนการรีดด้วยเครื่องรีดยางเครปบางจ้านวน 3 รอบ  
ได้ความหนาแผ่นยางเฉลี่ย 3.00 มิลลิเมตร  

 

 
 
รูปที่ 4.7 เปรียบเทียบความหนาของแผ่นยางเครปที่ได้จากการรีดด้วยเครื่องรีดยางทั่วไป (แผ่นบน) เทียบกับ

ยางเครปที่ได้จากเครื่องรีดยางเครปบาง (แผ่นล่าง) 
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4.2 ผลการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานผ่านระบบติดตามข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์ 
การทดสอบระบบติดตามข้อมูลการใช้พลังงานของเคร่ืองรีดยางเครปบางผ่านสัญญาณโทรศัพท์

เพ่ือสร้างเป็นต้นแบบเทคโนโลยี ระดับภาคสนาม 1 ต้นแบบ เป็นต้นแบบเทคโนโลยีเครื่องจักรรีดยางเครป 
บางที่ประกอบชุดเก็บข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน Cloud Computing ซึ่งสามารถอ่าน
ข้อมูลการใช้พลังงานได้สองทางดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 4.8 ต้นแบบเทคโนโลยีเครื่องจักรรีดยางเครปบางที่ประกอบชุดเก็บข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์ 
บันทึกบน Cloud Computing 

 

4.2.1 การอ่านข้อมูลการใช้พลังงานบนหน้าจอของเครื่องรีดยางเครปบาง 
 หลังจากท่ีระบบได้เปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยาง
เครปบาง ได้บนหน้าจอของเครื่องได้ทันที ระบบจะตรวจวัดข้อมูลและแสดงผลบนหน้าจอให้โดยอัตโนมัติ 
ผู้ใช้งานไม่จ้าเป็นต้องป้อนค้าสั่งแต่อย่างใด  

 

 
 

รูปที่ 4.9 ผู้ใช้งานสามารถติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางเครปบาง ได้บนหน้าจอของเครื่อง 
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4.2.2 การอ่านข้อมูลการใช้พลังงานทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน Cloud Computing 
เมื่อมีการแชร์อินเตอร์เน็ตให้กับระบบติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางเครปบาง ผู้ใช้งานจาก

ภายนอกสถานที่โหลดแอปพลิเคชั่นส้าหรับรับแบะอ่านข้อมูลของเครื่องรีดยางเครปบางนั้นๆ  สามารถเข้า
ตรวจสอบติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางเครปบางภายนอกสถานที่ได้โดยผ่านทาง  web browser 
ระบบจะแสดงผลค่าแรงดันไฟฟ้าเทียบกับนิวตรอน   ค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าความถี่และการใช้พลังงาน (วัตต์) 
ให้กับผู้ใช้ไดท้ั้ง 3 เฟส ตามต้องการ  

 

 

รูปที่ 4.10  ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางเครปบาง 
ผ่านทาง web browser ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์สวนบุคคล 

 

4.2.3 ผลการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานชองเครื่องรีดยางเครปบางขณะรีดแผ่นยางเป็นแผ่นเครปบาง
ด้วยระบบติดตามข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์สวนบุคคล ทั้ง 3 กรณี ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางเครปบาง กรณีท่ี 1 
กรณีทดสอบ เฟสที่ รอบที่ Volt  Watt Hz Amp 

กรณีท่ี 1 
ระยะห่าง

ระหว่างลูกรีด 
3.0 มิลลิเมตร 

1 
1 230.2 4063.5 50 21.17 
2 230.1 4032.1 50 21.22 
3 228.4 3988.6 50 22.18 

2 
1 230.1 4064.8 50 21.22 
2 230.3 4023.9 50 21.04 
3 229.0 4011.5 50 21.89 

3 
1 230.4 4058.4 50 20.89 
2 229.1 4035.4 50 21.97 
3 230.2 4011.7 50 21.17 
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 จากตารางที่ 4.2  ทดสอบกรณีที่ 1 ระยะห่างระหว่างลูกรีด 3.0 มิลลิเมตร ผลการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของเครื่องรีดยางเครปบาง สังเกตได้ว่ามีค่าเฉลี่ยใน เฟสที่ 1 แรงดันไฟฟ้า (Volt) เท่ากับ 229.57 โวลต์   
ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดขณะรีดแผ่นยางเฉลี่ย (Watt) เท่ากับ 4028.07 วัตต์  ความถี่ (Frequency)  คงที่เท่ากับ 50 
เฮิรตซ์ กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (Amp) เท่ากับ  21.52 แอมแปร์ ในเฟสที่ 2  แรงดันไฟฟ้า (Volt) เท่ากับ 229.80 
โวลต์  ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดขณะรีดแผ่นยางเฉลี่ย (Watt) เท่ากับ 4,033.4 วัตต์  ความถี่ (Frequency)  คงที่
เท่ากับ 50 เฮิรตซ์ กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (Amp) เท่ากับ  21.38 แอมแปร์ และในเฟสที่ 3 แรงดันไฟฟ้า (Volt) 
เท่ากับ 229.90 โวลต์   ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดขณะรีดแผ่นยางเฉลี่ย (Watt) เท่ากับ 4035.17 วัตต์  ความถี่ 
(Frequency)  คงท่ีเท่ากับ 50 เฮิรตซ์ กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (Amp) เท่ากับ  21.34 แอมแปร์ 
 
ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางเครปบาง กรณีท่ี 2 

กรณีทดสอบ เฟสที่ รอบที่ Volt  Watt Hz Amp 

กรณีท่ี 2 
ระยะห่าง

ระหว่างลูกรีด 
2.0 มิลลิเมตร 

1 
1 230.2 4063.5 50 21.17 
2 230.1 4032.1 50 21.22 
3 228.4 3988.6 50 22.17 

2 
1 230.1 4064.8 50 20.97 
2 229.2 4023.9 50 21.21 
3 230.0 4011.5 50 21.32 

3 
1 230.2 4058.4 50 21.18 
2 230.1 4035.4 50 21.23 
3 228.1 4011.7 50 22.05 

 
จากตารางที่ 4.3 ทดสอบกรณีที่ 2 ระยะห่างระหว่างลูกรีด 2.0 มิลลิเมตร ผลการใช้พลังงานไฟฟ้า

ของเครื่องรีดยางเครปบาง สังเกตได้ว่ามีค่าเฉลี่ยในเฟสที่ 1 แรงดันไฟฟ้า (Volt) เท่ากับ 229.57 โวลต์   
ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดขณะรีดแผ่นยางเฉลี่ย (Watt) เท่ากับ 4033.4 วัตต์  ความถี่ (Frequency)  คงที่เท่ากับ 50 
เฮิรตซ์ กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (Amp) เท่ากับ  21.52 แอมแปร์ เฟสที่ 2 แรงดันไฟฟ้า (Volt) เท่ากับ 229.77 
โวลต์   ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดขณะรีดแผ่นยางเฉลี่ย (Watt) เท่ากับ 4028.04033.47 วัตต์  ความถี่ (Frequency)  
คงท่ีเท่ากับ 50 เฮิรตซ์ กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (Amp) เท่ากับ  21.16 แอมแปร์ และเฟสที่ 3 แรงดันไฟฟ้า (Volt) 
เท่ากับ 229.46 โวลต์   ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดขณะรีดแผ่นยางเฉลี่ย (Watt) เท่ากับ 4035.17 วัตต์  ความถี่ 
(Frequency)  คงท่ีเท่ากับ 50 เฮิรตซ์ กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (Amp) เท่ากับ  21.49 แอมแปร์ 
 
 
 
 



56 

 

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบติดตามการใช้พลังงานของเครื่องรีดยางเครปบาง กรณีท่ี 3 
กรณีทดสอบ เฟสที่ รอบที่ Volt  Watt Hz Amp 

กรณีท่ี 3 
ระยะห่าง

ระหว่างลูกรีด 
1.5 มิลลิเมตร 

1 
1 230.2 4063.5 50 21.18 
2 229.1 4032.1 50 21.31 
3 230.1 3988.6 50 21.22 

2 
1 230.1 4064.8 50 21.22 
2 230.0 4023.9 50 21.32 
3 229.2 4011.5 50 21.22 

3 
1 229.2 4058.4 50 21.23 
2 230.1 4035.4 50 21.23 
3 230.0 4011.7 50 21.33 

  
จากตารางที่ 4.4 ทดสอบกรณีท่ี 3 ระยะห่างระหว่างลูกรีด 1.5.0 มิลลิเมตร ผลการใช้พลังงานไฟฟ้า

ของเครื่องรีดยางเครปบาง สังเกตได้ว่ามีค่าเฉลี่ยในเฟสที่ 1 แรงดันไฟฟ้า (Volt) เท่ากับ 229.80 โวลต์   
ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดขณะรีดแผ่นยางเฉลี่ย (Watt) เท่ากับ 4028.07 วัตต์  ความถี่ (Frequency)  คงที่เท่ากับ 50 
เฮิรตซ์ กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (Amp) เท่ากับ  21.24 แอมแปร์เฟสที่ 2 แรงดันไฟฟ้า (Volt) เท่ากับ 229.77 
โวลต์   ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดขณะรีดแผ่นยางเฉลี่ย (Watt) เท่ากับ 4033.40 วัตต์  ความถี่ (Frequency)  คงที่
เท่ากับ 50 เฮิรตซ์ กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (Amp) เท่ากับ  21.25 แอมแปร์และเฟสที่ 3 แรงดันไฟฟ้า (Volt) 
เท่ากับ 229.76 โวลต์   ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดขณะรีดแผ่นยางเฉลี่ย (Watt) เท่ากับ 4035.17 วัตต์  ความถี่ 
(Frequency)  คงท่ีเท่ากับ 50 เฮิรตซ์ กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (Amp) เท่ากับ  21.26 แอมแปร์ 
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บทที่ 5 
 

สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง 
 

5.1 สรุปผลผลการการทดลองรีดยางเครปจากเครื่องต้นแบบเครื่องจักรรีดยางเครปบาง 
5.2 สรุปผลการทดลองใช้ระบบเก็บข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน Cloud computing  
5.3  วิเคราะห์ผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
5.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ(dropdown list)  
 
5.1 สรุปผลการการทดลองรีดยางเครปจากเครื่องต้นแบบเครื่องจักรรีดยางเครปบาง 

จากการทดลองเครื่องรีดยางเครปบางด้วยยางเครปที่ผ่านกระบวนรีดในขั้นต้นที่มีความหนาเฉลี่ย 15 
มิลลิเมตร ความกว้างแผ่นยาง 500 มิลลิเมตร น้้าหนักยางเครป 30 กิโลกรัมต่อแผ่น ได้น้ามาทดสอบเข้า
เครื่องรีดยางเครปบาง ที่มีต้นก้าลังขับจากมอเตอร์ขนาด 15 แรงม้า ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที เกียร์
ทดก้าลังแบบ Cycloid gear อัตตาทด 1 : 47 ขับลูกรีด (Calender rolls) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 305 
มิลลิเมตร  มีความเร็วรอบของลูกรีดขับ 31 รอบต่อนาที และความเร็วรอบของลูกรีดตาม 32 รอบต่อนาที 
โดยปรับระยะเบียดของลูกรีด (ระยะห่างระหว่างลูกรีดทั้งสองลูก) 1.50 มิลลิเมตร รีดวนบนเครื่องรีดยางเคร
ปบางต้นแบบที่สร้างขึ้นนี้ จ้านวน  3 รอบ พบว่า ได้ยางเครปที่ผ่านกระบวนการรีดด้วยเครื่องรีดยาง        
เครปบางมีขนาดความหนาในรอบสุดท้าย 3.00 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 5907-
2561)  การปฏิบัติที่ดีส้าหรับการผลิตยางเครป (Good Manufacturing Practices for crepe rubber : 
GMP) ตามข้อก้าหนด 3.2 การผลิต 3.2.2 ยางเครปน้้าตาล 3.2.2.2 รีดยางผ่านเครื่องรีดเครปให้มีความหนา
ตามวัตถุประสงค์ของการน้าไปใช้ (ภาคผนวก ง.)  
 
5.2 สรุปผลการใช้ระบบเก็บข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน Cloud computing 

ผลการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานชองเครื่องรีดยางเครปบางขณะรีดแผ่นยางเป็นแผ่นเครปบางด้วย
ระบบติดตามข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์สวนบุคคล ทั้ง 3 กรณี ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 ระยะห่างระหว่างลูกรีด 3.00 มิลลิเมตร ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องรีดยางเครปบาง 
ค่าความถี่ (Frequency)  คงที่เท่ากับ 50 เฮิรตซ์ มีค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้า (Volt) เท่ากับ 230 โวลต์   
ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดขณะรีดแผ่นยางเฉลี่ย (Watt) เท่ากับ 4034 วัตต์  กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (Amp) เท่ากับ  23 
แอมแปร์  

กรณีท่ี 2 ระยะห่างระหว่างลูกรีด 2.00 มิลลิเมตร ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องรีดยางเครปบาง 
ความถี ่(Frequency)  คงท่ีเท่ากับ 50 เฮิรตซ์ มีค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้า (Volt) เท่ากับ 230 โวลต์   ก้าลังไฟฟ้า
สูงสุดขณะรีดแผ่นยางเฉลี่ย (Watt) เท่ากับ 4033 วัตต์  กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (Amp) เท่ากับ  22 แอมแปร์  
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กรณีที่ 3 ระยะห่างระหว่างลูกรีด 1.5.0 มิลลิเมตร ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องรีดยาง       
เครปบาง ความถี่ (Frequency)  คงที่เท่ากับ 50 เฮิรตซ์ มีค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้า (Volt) เท่ากับ 230 โวลต์   
ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดขณะรีดแผ่นยางเฉลี่ย (Watt) เท่ากับ 4028 วัตต์  กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (Amp) เท่ากับ  21 
แอมแปร ์

 จากการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของมอเตอร์เกียร์ของเครื่องรีดยางเครปบางที่ออกแบบและสร้าง
ขึ้น พบว่า การใช้พลังงานในช่วงเริ่มต้นรีดแผ่นยางหนา 15 มิลลิเมตร ให้ลดลงเหลือ 6.00 มิลลิเมตร ใช้ 
ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดขณะรีดแผ่นยางเฉลี่ย (Watt) เท่ากับ 4034 วัตต์  กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (Amp) เท่ากับ  23 
แอมแปร์ จนถึงความหนาของแผ่นยางลดลงเหลือ 3.00 มิลลิเมตร เครื่องจักรใช้ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดขณะรีดแผ่น
ยางเฉลี่ย (Watt) เท่ากับ 4028 วัตต์  กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย (Amp) เท่ากับ  21 แอมแปร์ การใช้พลังงานใน
ขั้นตอนสุดท้ายลดลง การเปลี่ยนแปลงค่าการใช้พลังงานเริ่มต้นจนถึงสุดท้ายมีความแตกต่างกันไม่มาก นั้น
หมายถึงการออกแบบต้นก้าลังเพียงพอกับภาระงานเครื่องจักรไม่รับภาระงานมากเกินไปขณะท้างานปกติจะ
ส่งผลให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรยาวนานขึ้นไม่เสียหายอย่างรวดเร็วจากการใช้งานปกติ 

  
5.3 วิเคราะห์ผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
  5.3.1 จากผลการทดลองเครื่องรีดยางก้อนถ้วยเป็นยางเครปจะมีความหนาประมาณ 3.5 – 5.015-

20  มิลลิเมตร ในขั้นตอนสุดท้ายของการรีดยางเครปปกติทั่วไปถูกน้ามาเพ่ิมด้วยเครื่องจักรรีดยางเครปบาง

ให้บางลงโดยท้าให้ยางมีความหนาที่ 2.00 ได้ จะท้าให้การตากแห้งท้าได้ดีคุณภาพยางอัดแทงจะดีตามไปด้วย 

อาจเป็นช่องทางให้กลุ่มเกษตรกรสวนยางสามารถผลิตยางอัดแท่งคุณภาพดีได้และสามารถจ้าหน่ายไปยังผู้รับ

ซื้อจากต่างประเทศได้โดยตรง ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้ต่อไป  

5.3.2 การเก็บเก็บบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานชองเครื่องรีดยางเครปบางของเกษตรกรช่วยให้

ผู้ประกอบการสร้างเครื่องจักรสามารถติดตามการใช้งานเครื่องจักรได้ เมื่อมีการซ่อมบ้ารุงสามารถตรวจสอบ

จากบันทึกข้อมูลได้ โดยเฉพาะการท้างานของมอเตอร์ อายุการใช้งานของมอเตอร์เกียร์ ชั่วโมงการท้างานของ

เครื่องจักร เพ่ือช่วยเตือนก้าหนดระยะเวลาการซ่อมบ้ารุง รายเดือน รายปีได้ต่อไป 

 5.3.3 ข้อเสนอแนะ เนื่องจากเครื่องจักรรีดยางมีราคาสูงเกษตรกรที่มีผลผลิตไม่มากไม่สามารถลงทุน

กับเครื่องจักรได้ หากรวมกลุ่มเป็น ชุมนุมหรือสหกรณ์ ในแต่ละชุมชน ก็สามารถใช้เครื่องจักรได้คุมค่าคุ้ม

ราคา และหากกลุ่มใดมีผลผลิตจ้านวนมากพอควรใช้เครื่องจักรผลิตแบบต่อเนื่องมากกว่าสองเครื่องควรวาง

เครื่องรีดยางเครปบางเป็นเครื่องรีดต้าแหน่งสุดท้ายเพ่ือช่วยท้าให้การผลิตยางเครปบางท้าได้รวดเร็วขึ้น 
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5.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ(dropdown list)  
ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการท้าวิจัยในครั้งนี้ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2565 -  พ.ศ. 2566 มีดังนี้ 
5.4.1 การพัฒนาก้าลังคนความร่วมมือกับสถานประกอบการในการด้าเนินการวิจัย ในการพัฒนา

ก้าลังคน นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม   จ้านวน 5 คน เข้าร่วม
ปฏิบัติงานภาคปฏิบัติเพื่อน้าความรู้ที่ได้เรียนมาใช้งานจริง ได้แก่  

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ้านวน 3 คน  
1. นายประภัสพงษ์  สุสันทัด  รหัสนักศึกษา 6003100001 
2 นายวชิรวิทย์ หอมจันทร์ รหัสนักศึกษา 6003100002 
3. นายพีระพัฒน์ ปัดภัย  รหัสนักศึกษา 6003100006 

 
 

รูปที่ 5.1 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จ้านวน 1 คน 
1. นายอุดมศักด์ โชติรัตน์  รหัสนักศึกษา 6303200003 

 
 

รูปที่ 5.2 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
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3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 คน  
   1. นายยุทธพร มงคลสกุลฤทฏิ์ รหัสนักศึกษา 6304000007 
 

 
 

รูปที่ 5.3 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

5.4.2 ความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborations and partnerships) 1 เครือข่าย 
ได้แก่ บริษัท เครื่องจักรกลตราช้าง จ้ากัด ความร่วมมือในการท้าวิจัยเครื่องรีดยางเครปบางอย่างต่อเนื่อง 

-  

 
 

รูปที่ 5.4 บริษัท เครื่องจักรกลตราช้าง จ้ากัด ความร่วมมือในการท้าวิจัยเครื่องรีดยางเครปบาง 

 



61 

 

 
รูปที่ 5.5 เข้าเยี่ยมชมกิจการและหารือในการด้าเนินโครงการวิจัยร่วมกันกับสถานประกอบการ 

 
          5.4.3  ต้นแบบผลิตภณัฑ์ ระดับภาคสนาม เทคโนโลยีการผลิตยางเครปบางมาตรฐาน GMP ที่
จะเกิดผลผลิตในปี พ.ศ. 2566 ต่อไป 

 

 
 

รูปที่ 5.6 ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องรีดยางเครปบาง ระดับภาคสนาม ความร่วมมือในการท้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง
กับบริษัทเครื่องจักรกลตราช้างจ้ากัด 
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5.4.4 ต้นแบบเทคโนโลยี ระดับภาคสนามเทคโนโลยีเครื่องรีดยางเครปบางติดตั้งระบบติดตามข้อมูล
ทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน Cloud Computing 
 

 

 

รูปที่ 5.7 ชุดเก็บข้อมูลทางไกลผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกบน Cloud computing ตดิตามจากมือถือ 
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5.4.5 ความร่วมมือกับชุมชน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จ้ากัด ต้าบลจัน ทบเพชร 
อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
 

.. 

 
 

รูปที่ 5.8 เยี่ยมชมกิจการ สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จ้ากัด ต้าบลจัน ทบเพชร 
 อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย ์ 
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รูปที่ 5.9 ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องรีดยางเครปบางร่วมกับ ประธานสหกรณ์และผู้จัดการ

สหกรณ์ เพ่ือรับทราบความต้องการและเพ่ือก้าหนดขอบเขตของเครื่องมือวิจัย 
 

5.4.6 องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตยางเครปบางตามมาตรฐาน GMP ด้วยเครื่องจักรรีดยาง      
เครปบางที่ผลิตขึ้นภายในประเทศเป็นผลส้าเร็จและสามารถน้าไปใช้งานได้จริงในชุมชนชาวสวนยางพารา 
 

 

รูปที่ 5.10 เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการท้ายางแผ่นคุณภาพดีและการหาค่าเนื้อยางแห้ง เรื่อง 

“เครื่องจักรรีดยางเครปบางเพ่ิมมูลค่าให้กับยางเครป” ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรสวนยางบานกรวด 
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รูปที่ 5.11 ติดตั้งเครื่องจักรรีดยางเครปบาง สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จ้ากัด  
ต้าบลจันทบเพชร อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

รูปที่ 5.12 ผู้จัดการ สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จ้ากัด รับมอบเครื่องจักรรีดยางเครปบาง  
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5.4.7   ขบวนการใหม่ ระดับภาคสนาม กระบวนการผลิตยางเครปบางมาตรฐาน GMP ที่จะเพ่ิมข้ึน     
ในปี พ.ศ. 2566 

 

 

รูปที่ 5.13 เกษตรกรสมาชิกสวนยางนิคมบ้านกรวด สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จ้ากัด 
ทดลองใช้เครื่องจักรรีดยางเครปบาง ในโครงการวิจัย 

โดยยางเครปบางที่เกษตรกรสมาชิก สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จ้ากัด ทดลองใช้
เครื่องจักรรีดยางเครปบาง ในโครงการวิจัย น้ามาอบแห้ง ตามขบวนการผลิตยางเครปบางมาตรฐาน GMP 
เพ่ือน้าไปผลิตเป็นยางอัดแท่ง  

 

 

รูปที่ 5.14 ยางเครปบางจากการรีดน้ามาอบแห้งตามขบวนการผลิตยางเครปบางมาตรฐาน GMP 
เพ่ือน้าไปผลิตเป็นยางอัดแท่ง 
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เพ่ือให้ขบวนการผลิตยางเครปบางมาตรฐาน GMP ผลิตเป็นยางอัดแท่งได้ครบตามขบวนการ ณ 
สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จ้ากัด จึงได้ช่วยปรับปรุงเครื่องอัดยางแผ่นแห้งที่ผ่านการอบมา
เรียบร้อยแล้วตามกระบวนการ ให้เครื่องอัดยางแผ่นแห้งใช้งานได้ โดยการซ่อมบ้ารุงระบบไฮดอรลิก และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 

 

 
 

รูปที่ 5.15 ปรับปรุงเครื่องอัดยางแผ่นแห้งที่ผ่านการอบมาเรียบร้อยแล้วตามกระบวนการให้เครื่องอัดยาง
แผ่นแห้งสามารถใช้งานได้  

 

 

รูปที่ 5.16 ปรับปรุงเครื่องอัดยางแผ่นแห้งพร้อมใช้งาน 
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รูปที่ 5.17 ทดลองอัดเครื่องอัดยางแผ่นแห้งที่ผ่านการอบแห้งตามกระบวนการข้างต้น 

 ยางอัดแท่งน้้าหนักตามมาตรฐานก้าหนด 30 กิโลกรัม ผลิตจากยางเครปบางสีน้้าตาลมาตรฐาน 

GMP ตามขบวนการผลิตที่จะเกิดผลผลิต (dropdown) .ในปี พ.ศ. 2566 ต่อไป 

 

รูปที่ 5.18 ยางอัดแท่งน้้าหนักตามมาตรฐานก้าหนด 30 กิโลกรัม ผลิตจากยางเครปบาง 
สีน้้าตาลมาตรฐาน GMP 
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5.4.8 ต้นทุนการผลิตยางเครปบาง 
ต้นทุนการผลิตยางเครปบางจากยางก้อนถ้วยสดที่ปริมาณเนื้อยางแห้งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 45 – 55% 

ก้าลังการผลิตเฉลี่ยเดือนละ 150 ตัน ต้นทุนการผลิตจะค้านวณในส่วนต้นทุนคงที่ที่ประกอบด้วยตัวอาคาร
ขนาด 30 x 40 เมตร มีระบบบ้าบัดน้าเสียขนาด 10 x 15 เมตร จ้านวน 1 บ่อ และ 15 x 25 เมตร จ้านวน 
1 บ่อ รวม 4,000,000 บาท เครื่องรีดเครปใช้เครื่องรีดเครปหยาบขนาด 50 HP ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ลูกรีด 355 มิลลิเมตร กว้าง 600 มิลลิเมตร เซาะร่องลึก 5 มิลลิเมตร ดอกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
จ้านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 550,000 บาท เครื่องรีดเครปบางขนาด 15 HP ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของลูกรีด 305  มิลลิเมตร กว้าง 600 มิลลิเมตร เซาะร่องลึก 2 มิลลิเมตร ดอกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียก
ปูน จ้านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 450,000 บาท รวม 1,400,000 บาท ค่าแรงงานจ้านวน 10 คน เหมา
ค่าแรงวันละ 300 บาท/คน ค่าขนส่งวัตถุดิบครั้งละ 13,000 บาท เดือนละ 3 ครั้ง ๆ ละ 50 ตันต่อเนื้อยาง
แห้ง นอกจากนี้ยังมีค่าน้้า ค่าไฟ และค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ สรุปได้ดัง ตารางที่ จ. 1 
 

ตารางที่ 5.1 ต้นทุนการผลิตยางเครปบางก้าลังการผลิตเฉลี่ยเดือนละ 150 ตัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ หน่วย/ยางเครป 1 ตัน บาท/กก. 
ค่าน้้า  6.30 ลบ.เมตร 0.043 
ค่าไฟฟ้า 31.15 ยูนิต 0.115 
ค่าเสื่อมสภาพของเครื่องจักร 72.22 บาท 0.072 
ค่าเสื่อมสภาพอาคาร 111.00 บาท 0.111 
ค่าแรงงาน 520.83 บาท 0.521 
ค่าขนส่งวัตถุดิบ 260.00 บาท 0.260 
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร 13.00 บาท 0.013 
ค่าบริหารจัดการ 500.00 บาท 0.500 

รวม 1.635 
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ภาคผนวก ก. 
- แบบเครื่องจักรรีดยางเครปบาง 

-  
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ภาคผนวก ข. ตาราง 
- ตารางที่ ข. 1  คุณสมบัติของเหล็กรูปตัว H 

- ตารางที่ ข. 2  ขนาดกําลังที่คัปปลิ้งโซ (Roller chain coupling) สามารถสงถายได้ 
- ตารางที่ ข. 3   ตารางขนาดเพลาตามมาตรฐาน  ISO/R775 – 1965 

- ตารางที่ ข. 4  คาตัวคูณใชงาน (Service Factor) จําแนกตามลักษณะการใชงาน 

- ตารางที่ ข. 5  ขนาดระบุของเพลาตามมาตรฐาน  ISO / R 775 – 1969 

- ตารางที่  ข.6    ค่าตัวประกอบความล้า 
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ตาราง ข.1 คุณสมบัติของเหล็กรูปตัว H 
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ตารางที่ ข. 2  ขนาดและสัดสวนตาง ๆ ของคัปปลิ้งโซ (Roller chain coupling) 

 
(ที่มา : Catalog SKF Coupling. 2015 : 72) 

ตารางที่ ข. 3 กําลังที่คัปปลิ้งโซ (Roller chain coupling) สามารถสงถายได้ 

 
(ที่มา : Catalog SKF Coupling. 2015 : 70) 
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ตารางที่ ข.4  คาตัวคูณใชงาน (Service Factor) จําแนกตามลักษณะการใชงาน 

 
 (ที่มา : Catalog SKF Coupling. 2015 : 87) 
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       ตารางที่ ข.5 ขนาดระบุของเพลาตามมาตรฐาน  ISO / R 775 – 1969 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น  mm 
6 25 70 130 240 
7 30 75 140 260 
8 35 80 150 280 
9 40 85 160 300 
10 45 90 170 320 
12 50 95 180 340 
14 55 100 190 360 
18 60 110 200 380 
20 65 120 220 - 

 
      ตารางที่  ข.6    ค่าตัวประกอบความล้า 

ชนิดของแรง Cm Ct 

เพลาอยู่นิ่ง: 
แรงสม่่าเสมอหรือเพ่ิมข้ึนช้า ๆ 
แรงกระตุก 
เพลาหมุน: 
แรงสม่่าเสมอหรือเพ่ิมข้ึนช้า ๆ 
แรงกระตุกอย่างเบา 
แรงกระตุกอย่างแรง 

 
1.0 

1.5-2.0 
 

1.5 
1.5-2.0 
2.0-3.0 

 
1.0 

1.5-2.0 
 

1.0 
1.0-1.5 
1.5-3.0 
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ภาคผนวก ค. 
- ตัวอย่างค่าสั่งส่าหรับ Hardware serial และ Software serial เพ่ือเชื่อมต่อกับโมดูล PZEM-004T  

ติดตามการใช้พลังไฟฟ้าผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกข้อมูลบน Could Computing 
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ตัวอย่างการเขียนค่าสั่งส่าหรับ Hardware serial และ Software serial เพ่ือเชื่อมต่อกับโมดูล PZEM-004T  
ติดตามการใช้พลังไฟฟ้าผ่านสัญญาณโทรศัพท์บันทึกข้อมูลบน Could Computer 

 

ค าสั่งส าหรับ Hardware serial  
 

#include <PZEM004Tv30.h> 
 
/* Hardware Serial2 is only available on certain boards. 
 * For example the Arduino MEGA 2560 
*/ 
#if defined(ESP32) 
PZEM004Tv30 pzem(Serial2, 16, 17); 
#else 
PZEM004Tv30 pzem(Serial2); 
#endif 
 
void setup() { 
    Serial.begin(115200); 
 
    // Uncomment in order to reset the internal energy counter 
    // pzem.resetEnergy() 
} 
 
void loop() { 
         
    Serial.print("Custom Address:"); 
    Serial.println(pzem.readAddress(), HEX); 
 
    // Read the data from the sensor 
    float voltage = pzem.voltage(); 
    float current = pzem.current(); 
    float power = pzem.power(); 
    float energy = pzem.energy(); 
    float frequency = pzem.frequency(); 
    float pf = pzem.pf(); 
 
    // Check if the data is valid 
    if(isnan(voltage)){ 
        Serial.println("Error reading voltage"); 
    } else if (isnan(current)) { 
        Serial.println("Error reading current"); 
    } else if (isnan(power)) { 
        Serial.println("Error reading power"); 
    } else if (isnan(energy)) { 
        Serial.println("Error reading energy"); 
    } else if (isnan(frequency)) { 
        Serial.println("Error reading frequency"); 
    } else if (isnan(pf)) { 
        Serial.println("Error reading power factor"); 
    } else { 
 
        // Print the values to the Serial console 
        Serial.print("Voltage: ");      Serial.print(voltage);      
Serial.println("V"); 
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        Serial.print("Current: ");      Serial.print(current);      
Serial.println("A"); 
        Serial.print("Power: ");        Serial.print(power);        
Serial.println("W"); 
        Serial.print("Energy: ");       Serial.print(energy,3);     
Serial.println("kWh"); 
        Serial.print("Frequency: ");    Serial.print(frequency, 1); 
Serial.println("Hz"); 
        Serial.print("PF: ");           Serial.println(pf); 
 
    } 
 
    Serial.println(); 
    delay(2000); 
} 

 

ค าสั่งส าหรับ Software serial 

#include <PZEM004Tv30.h> 
#include <SoftwareSerial.h> 
 
/* Use software serial for the PZEM 
 * Pin 11 Rx (Connects to the Tx pin on the PZEM) 
 * Pin 12 Tx (Connects to the Rx pin on the PZEM) 
*/ 
 
SoftwareSerial pzemSWSerial(11, 12); 
PZEM004Tv30 pzem; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(115200); 
   
  pzem = PZEM004Tv30(pzemSWSerial); 
} 
 
void loop() { 
          
    Serial.print("Custom Address:"); 
    Serial.println(pzem.readAddress(), HEX); 
 
    // Read the data from the sensor 
    float voltage = pzem.voltage(); 
    float current = pzem.current(); 
    float power = pzem.power(); 
    float energy = pzem.energy(); 
    float frequency = pzem.frequency(); 
    float pf = pzem.pf(); 
 
    // Check if the data is valid 
    if(isnan(voltage)){ 
        Serial.println("Error reading voltage"); 
    } else if (isnan(current)) { 
        Serial.println("Error reading current"); 
    } else if (isnan(power)) { 
        Serial.println("Error reading power"); 
    } else if (isnan(energy)) { 
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        Serial.println("Error reading energy"); 
    } else if (isnan(frequency)) { 
        Serial.println("Error reading frequency"); 
    } else if (isnan(pf)) { 
        Serial.println("Error reading power factor"); 
    } else { 
 
        // Print the values to the Serial console 
        Serial.print("Voltage: ");      Serial.print(voltage);      
Serial.println("V"); 
        Serial.print("Current: ");      Serial.print(current);      
Serial.println("A"); 
        Serial.print("Power: ");        Serial.print(power);        
Serial.println("W"); 
        Serial.print("Energy: ");       Serial.print(energy,3);     
Serial.println("kWh"); 
        Serial.print("Frequency: ");    Serial.print(frequency, 1); 
Serial.println("Hz"); 
        Serial.print("PF: ");           Serial.println(pf); 
 
    } 
 
    Serial.println(); 
    delay(2000); 
} 
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ภาคผนวก ง. 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 5907-2561 

การปฏิบัติที่ดีส่าหรับการผลิตยางเครป Good Manufacturing Practices for Crepe Rubber 

(GMP Crepe Rubber) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 



97 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 



99 

 

 

 



100 

 

 

 



101 

 

 
 
 



102 

 

 
 
 
 



103 

 

 
 
 
 



104 

 

 
 
 
 
 
 

 



105 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
รายชื่อ สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จ่ากัด  
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รายชื่อสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จ่ากัด เข้าร่วมการอบรม  
เรื่อง“เครื่องจักรรีดยางเครปบางเพ่ิมมูลค่าให้กับยางเครป” 
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ภาคผนวก ฉ. 
ประวัติทีมนักวิจัย 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์พงษ์  บุญประสม 

 

ประวัติการศึกษา : 
- Master of Science in Technical Education   KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

(Mechanical Technical) NORTH BANGKOK,  
1957. 

- Bachelor of Science in Industrial Education KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
            (Mechanical Engineering) NORTH BANGKOK,  

1993. 
 - B.Ed. (Physics))        SRINAKHARINWIROY UNIVERSITY, 1985. 
 

ประวัติการท างานและประสบการณ์: 
- ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการสถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสยาม 

- ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน     กรรมการสมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์  

- ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สอบในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  

- ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ                         
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

- ๒๕๕๘  – ปัจจุบัน ผู้จัดการโครงการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (มหาชน) 

- ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์มาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
                                กระทรวงแรงงาน 

- ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน    ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

- ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน    อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมการพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 
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- ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน    กรรมการบริหารงานประจ าคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยสยาม 

- ๒๕๒๙ – ๒๕๕๐     อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยสยาม 
หนังสือ/ต ารา : 

- เขียนแบบ 2 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ (2D CAD TECHNIQUES) พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ๒๕๔๖ 

- คู่มือปฏิบัติงานเครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC-Milling Operating Manual) พิมพ์ครั้งที่ ๒ : ๒๕๖๔ 

- เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Aided Drafting) พิมพ์ครั้งที่ ๖ : ๒๕๖๓ 

- เขียนแบบเครื่องกล (MECHANICAL DRAWING) พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ๒๕๕๔ 

- กลไกและการออกแบบเครื่องจักรกลทางการพิมพ์ (Printing Machinery Mechanisms and 

Design) พิมพ์ครั้งที่ ๑ : ๒๕๖๐ 

ผลงานวิจยั 
1. โครงการวิจัยเรื่อง “พัฒนาเครื่องมือส่องไฟที่ผลิตในประเทศที่ประกอบด้วยหลอดอีมิดทิงค์  
                           ไดโอดส์ อัลตราไวโอเลต (แอลอีดี-ยูวี) ส าหรับรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง”. 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย:  1 ปี   พ.ศ. 2562-2563 
 หัวหน้าโครงการวิจัย : พิทักษ์พงษ์  บุญประสม 
 ผู้ร่วมวิจัย : พญ.ยอดมณี เชี่ยวสิริขจร และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ 
 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก: สป. อว. ตามโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไป 
    ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent  
    Mobility) ประจ าปีงบประมาณ. 2562  

  สถานที่ท าการวิจัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์และคลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าคณะแพทย์ 
    ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, บริษัท มุลเลอร์แมคคานิค จ ากัด  
 

2. โครงการวิจัยเรื่อง “พัฒนาเครื่องมือวัดแบบพกพาส าหรับวัดความหนาของผ้ายางบนโมผ้ายางของ 
                          เครื่องพิมพ์ออฟเซต”. 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย:  1 ปี   พ.ศ. 2560-2561 
 หัวหน้าโครงการวิจัย : พิทักษ์พงษ์  บุญประสม 
 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก: บริษัท ไทยร่มเกล้า จ ากัด. 

  สถานที่ท าการวิจัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามและบริษัท ไทยร่มเกล้า จ ากัด. 
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3. โครงการวิจัยเรื่อง “พัฒนาโดมส่องไฟหลอด แอลอีดี ส าหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด”  
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย:  กุมภาพันธ์ 2556– พฤศจิกายน 2557. 

 หัวหน้าโครงการวิจัย : พิทักษ์พงษ์  บุญประสม 
 ผู้ร่วมวิจัย : นพ.ณพล จิตรศรีศักดา, พ.อ.หญิง พญ.แสงแข ช านาญวนกิจ 
 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก: ส านักงานพัฒนางานวิจัย, วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  
    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    

สถานที่ท าการวิจัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ ภาควิชากุมารเวช  
    วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 

4. โครงการวิจัยเรื่อง “พัฒนาสายรัดห้ามเลือดชนิดกึ่งอัตโนมัติ” 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย:  กุมภาพันธ์ 2554 – พฤศจิกายน 2555 

 หัวหน้าโครงการวิจัย : พิทักษ์พงษ์  บุญประสม 
 ผู้ร่วมวิจัย : พ.อ. นพ.สุธี พานิชกุล 
 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก: ส านักงานพัฒนางานวิจัย, วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  
    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    

สถานที่ท าการวิจัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ ส านักงานพัฒนา 
    งานวิจัย, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 

5. โครงการวิจัยเรื่อง “พัฒนาเครื่องมือวัดความสูงของฐานรองฟันจับโดยใช้นาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์ 
                          แทนการใช้เส้นเอ็นขึง”  

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย:  :  1 ปี   พ.ศ. 2553-2554  
หัวหน้าโครงการวิจัย : พิทักษ์พงษ์  บุญประสม 

 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก: บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม กราฟฟิค เซ็นเตอร์ จ ากัด. 
สถานที่ท าการวิจัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม  
กราฟฟิค เซ็นเตอร์ จ ากัด. 
 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ  
ระดับนานาชาติ 

1. Boonprasom P., “Development of the Packing Gauge for Cylinder with Bearer 

on Printing Machine” International Conference on Imaging and Printing 

Technologies, The papers in the proceedings represent the program of ICIPT 2011, 

August  17- 20 , 2011, pp. 158-162, 



113 

 

 

ระดับชาติ 
1. พิทักษ์พงษ์ บุญประสม, สามารถ ใจซื่อ และ สราวุฎฐ์ วรสุมันต์. (๒๕๖๒). “การพัฒนาเครื่องมือ

วัดที่ใช้ส าหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ตามโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษาสถาบันวิศวกรรม

การพิมพ์” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ

ระดับชาติวิศวศึกษาเพ่ือความสามารถเชิงอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้ง

ที ่๑๗, หน้า ๑๑๐-๑๒๒, ณ โรงแรม อวานี หัวหิน รีสอร์ท, เพชรบุรี., ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒.  

2. Saravudh Varasumanta, Sombut Herunwanapong and Pitagpong  Boonprasom., 
“Design and Construction of Measuring Instruments by Using Standard 
Gauges” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ครั้งที่ 3 
และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ ๔ “บูรณาการงานวิจัย ก้าว
ไกลสู่ Thailand 4.0” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, ๒๕๖๑. 
 

3. พิทักษ์พงษ์  บุญประสม. (๒๕๖๐). “การพัฒนาเครื่องมือวัดแบบพกพาส าหรับวัดความหนา
ของผ้ายางบนโมผ้ายางของเครื่องพิมพ์ออฟเซต”. การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการ
ด าเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘, หน้า ๗๗๙, ณ โรงแรมนารายณ์, กรุงเทพฯ. 

 

4. พิทักษ์พงษ์  บุญประสม. ๒๕๕๙. “การจ าลองและการวิเคราะห์การไหลของน้ าพลาสติกใน
การฉีดขึ้นรูปชิ้นงานสายรัดห้ามเลือด”  ในการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตและการจัดการ, ๒๕๕๙. 

 

5. พิทักษ์พงษ์  บุญประสม. ๒๕๕๙. “เครื่องมือช่วยประกอบชุดราวกริปเปอร์พากระดาษ

ส าหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น”. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ฉบับที่ ๑. ปีที่ ๔. หน้า ๓๕ – ๔๔. 

6. พิทักษ์พงษ์  บุญประสม. “การพัฒนาเครื่องมือวัดปรับตั้งฐานรองฟันจับกระดาษของ                    
เครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นโดยใช้นาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์แทนการใช้กระดาษเคมี
แบบเดิม”.  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, ฉบับที่ ๑, ปีที่ ๑๗, มกราคม - 
มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๕๒-๖๔. 
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7. พิทักษ์พงษ์  บุญประสม. (๒๕๕๔), “การพัฒนาเครื่องมือวัดความสูงของฐานรองฟันจับโดย
ใช้นาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์แทนการใช้เส้นเอ็นขึง” เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง 
“นวัตกรรมอุดมศึกษา: กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องConvention Hall  สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร,  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๒๘๖ – ๒๙๑ 
 

8. พิทักษ์พงษ ์ บุญประสม, (๒๕๕๓).“การพัฒนาเครื่องมือวัดการหนุนส าหรับเครื่องพิมพ์ที่มีโม

พิมพ์แบบมีบ่า”. ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ เครือข่ายสถาบันสอนการพิมพ์และมัลติมีเดียในการ

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์. ครั้งที๑่. หน้าที่ ๖๑-๖๕ 

9. พิทักษ์พงษ์  บุญประสม,ณัฎพงศ์  ลิมจิตติ “การใช้ระบบการจัดการสีส าหรับงานพิมพ์

ออฟเซตป้อนแผ่น”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒  เล่มที่ 

๒๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๓, หน้าที่ ๖๘ – ๗๖. 
 

10. พิทักษ์พงษ์  บุญประสม,กิตติ  ยิ้มละมัย, ทินกร  บูระภาพ. “การพัฒนาเครื่องมือช่วย

ประกอบชุดราวพากระดาษส าหรับเครื่องพิมพ์มิตซูบิชิ รุ่น ไดมอนด์ 3000”, วารสารส่งเสริม

วิชาการพิมพ์ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ 38 ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓, หน้าที่ ๖๔ – ๖๙. 
 

11. พิทักษ์พงษ์  บุญประสม,พรชัย  เปรมไกรสร. “การพัฒนาวัสดุทดลองขึ้นรูปต้นแบบเพื่อใช้

กับเครื่องกัด ซีเอ็นซี”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑  เล่มที่ 

๒๐ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๓, หน้าที่ ๕๑ – ๕๘. 
 

12. พิทักษ์พงษ์  บุญประสม,สมบัติ  เรืองแรงสกุล. “การลดการไหลเยิ้มของน้ าพลาสติกที่ปลาย

หัวฉีดของเครื่องฉีดแนวตั้งขนาดเล็ก”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ ๕ 

เล่มที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗-มิถุนายน ๒๕๔๘, หนา้ที่ ๖๗ - ๗๑. 
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ผู้ช่วยศาตราจารยว์ิภาวัลย์    นาคทรัพย์ 

 
 
 

ประวัติการศึกษา: 
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า)      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

ลาดกระบัง, พ. ศ. 2544 
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม)      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง, พ. ศ. 2535 
 

ประวัติการท างานและประสบการณ์: 
- ปัจจุบัน: รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
- ปัจจุบัน: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) 
-พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน:  อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สยาม 
- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน:  กรรมการบริหารและเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม 
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน:  กรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  มหาวิทยาลัยสยาม 
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน:  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) 
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน:  Reviewer การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) 
- พ.ศ. 2558– ปัจจุบัน:   Reviewer การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโน 

โลยีราชมงคล (EENET) 
- พ.ศ. 2556 – 2558:    กรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย

สยาม 
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- พ.ศ. 2554 – 2554:    กรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (EECON-34) 
- พ.ศ. 2558:              Co-Chairman การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (EENET2016) 
- พ.ศ. 2558:              Chairman การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD  

2016 ครั้งที่ 8 

งานวิจัย 
1. โครงการวิจัยเรื่อง:  “การพัฒนาเครื่องมือส่องไฟที่ผลิตในประเทศที่ประกอบด้วยหลอดอีมิดทิงค์ 
   ไดโอดส์ อัลตราไวโอเลต (แอลอีดี-ยูวี) ส าหรับรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง”. 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย:   1 ปี   พ.ศ. 2562 
 ผู้ร่วมท าการวิจัย : พิทักษ์พงษ์  บุญประสม และ พญ.ยอดมณี เชี่ยวสิริขจร  
 ทุนอุดหนุนการวิจัย : สป. อว. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไป
ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 
ประจ าปีงบประมาณ. 2562  
 สถานที่ท าการวิจัย : คณะวิศวกรรมศาสตร์และคลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, บริษัท มุลเลอร์แมคคานิค จ ากัด  
2. โครงการวิจัยเรื่อง:  “วงจรกรองผ่านทุกความถี่โหมดกระแสที่สามารถปรับค่าอัตราขยายได้ด้วยวิธีการ 
   ทางอิเล็กทรอนิกส์” 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย:   1 ปี   พ.ศ. 2553 
  ผู้ร่วมท าการวิจัย:       ดร. แสงระวี  บัวแก้ว   อาจารย์ประจ า ภาควิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 ทุนอุดหนุนการวิจัย:  การด าเนินการวิจัยใช้เงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสยามผ่านทาง
ส านักวิจัยและพัฒนา   การน าเสนอผลงานวิจัยใช้เงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสยาม  
 สถานที่ท าการวิจัย:    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
 
3 .โครงการวิจัยเรื่อง:  “ การออกแบบและวิเคราะห์ไทริสเตอร์อินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสส าหรับระบบต่อใช้   
  งานร่วมกันของแหล่งจ่ายดีซีเข้ากับไลน์การไฟฟ้า” 
                 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย:   1 ปี   ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2547 ถึงเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2548 
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