
เร่ืองท่ี 1. สายพานกระพอ้ล าเลียง (Bucket Belt Elevator) คืออะไร? 

1.1 กระพอ้ล าเลียง (Bucket Elevator) คืออะไร? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระพอ้ล าเลียง (Bucket Elevator) คือ เคร่ืองมือในการขนถ่ายวสัดุปริมาณมวล (Bulk Material) ในทิศทางเดียว (One way) 

อยา่งต่อเน่ืองในแนวเอียง(Incline)หรือในแนวด่ิง(vertical)  กระพอ้ล าเลียง (Bucket Elevator) ใชโ้ซ่(Chain) หรือสายพาน(Belt) เป็น

ตวักลาง (Medium) ในการล าเลียงลกูกระพอ้ (Bucket) ท่ียดึติดกบัโซ่ (Chain) หรือสายพาน(Belt) โดยล าเลียงจากส่วนล่าง (Boot) 

ของตน้กระพอ้ไปยงัส่วนหวั(Head)ท่ีเป็นต าแหน่งจ่าย(Discharge) วสัดุ 

ก่อนจะเขา้เร่ืองราวจริงๆผูเ้ขียนใคร่ขอท าความเขา้ใจกบัผูอ่้านเร่ืองค าสะกด ‚กระพอ้‛ หรือ ‚กะพอ้‛ ค าไหนสะกด 

ถูกตอ้งกนัแน่? 

 

 



ผูเ้ขียนไดเ้ปิดพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถานเพ่ือหาความหมายท่ีแทจ้ริงของ ค าวา่ ‚กระพอ้‛  ปรากฏวา่ไม่

พบค าวา่ ‚กระพอ้‛ แต่ประการใด แต่มีค  าวา่ ‚กะพอ้‛ ท่ีแปลวา่กระบอกตกัน ้ า  ผูเ้ขียนจึงคาดเดาเอาเองวา่ ค  าวา่ ‚กะพอ้‛ น่าจะ

มีความหมายใกลเ้คียงกบัค าออกเสียงวา่ ‚กะพอ้‛ ในระบบล าเลียงท่ีมีลกัษณะเป็นถว้ยท าหนา้ท่ีคลา้ยกนักบักระบอกตกัน ้ า

คือใชต้กัวสัดุ  ดงันั้นในช่วงท่ีผา่นมาผูเ้ขียนไดเ้ขียนบทความหลายช้ินโดยใชค้  าวา่ ‚กะพอ้‛ เป็น Key word  แต่พบวา่ ผูอ่้านใช้

ค  าวา่ ‚กระพอ้‛ Search หาสินคา้หรือ บริการ ดงันั้นค าท่ีใชค้น้หา มนัไม่ Match กบัค าวา่ ‚กะพอ้‛ ของผูเ้ขียนเลย ในท่ีสุดผูเ้ขียน

จึงยอมแพ ้เปล่ียนค าวา่ ‚กะพอ้‛ท่ีเป็นค าใหค้วามหมายท่ีน่าจะถูกตอ้ง เป็น ‚กระพอ้‛ ท่ียงัหาค าแปลไม่ได ้ขอไดโ้ปรดเขา้ใจ

ตามน้ีดว้ย  ลองดูค าแปลจากพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถานตามขา้งล่างน้ี 

กะพอ้ ,กะพลอ้, กะพอ้ ๑,ความหมาย,น. กระบอกตกัน ้ า ปากแฉลบอยา่งปากพวยกา. 

กะพอ้ ๒,ความหมาย,น. ช่ือปาลม์ขนาดยอ่มในสกลุ Licuala 

กะพอ้ ๓,ความหมาย,น. ช่ือนกชนิดหน่ึง. (พจน. ๒๔๙๓). 

ไม่พบค าวา่ กระพอ้ ในหมวดการคน้หาจากพจนานุกรม 

เร่ิมเขา้เร่ืองกนัเลยครับ เร่ืองท่ีจะน าเสนอต่อไปน้ีหากไม่ไดก้ล่าวถึงอยา่งเฉพาะเจาะจงจะเป็นเร่ืองของ สายพาน

กระพอ้ล าเลียง (Bucket Belt Elevator) เสียเป็นส่วนมาก แต่อยา่งไรก็ตามกระพอ้โซ่ล าเลียง (Bucket Chain Elevator) ก็สามารถ

เทียบเคียงไดเ้น่ืองจากมีหลกัการท างานเหมือนกนั 

1.2 ประเภทของสายพานกระพอ้ล าเลียง (Types of Bucket Belt Elevator) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทของสายพานกระพอ้ล าเลียง (Types of Bucket Belt Elevator) หากแบ่งตาม ระยะห่างระหวา่งลูกกระพอ้ (Bucket 

Spacing) และ ลกัษณะของการจ่ายวสัดุ (Mode of Discharge) จะแบ่งได ้3 แบบ คือ 

1.2.1 กระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge Elevator) กระพอ้ล าเลียงแบบน้ี จะติด

ลูกกระพอ้บนสายพาน (Belt) หรือโซ่ (Chain) ห่างกนัเป็นช่วงๆ (Regular Pitch) เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาลูกกระพอ้

กระทบกระทัง่กนัขณะลูกกระพอ้รับ (Load) หรือจ่าย (Discharge) วสัดุ กระพอ้ล าเลียงแบบน้ีส่วนมากจะท างานในแนวด่ิง และ

วสัดุท่ีล าเลียงจะเป็นประเภทเมด็เลก็ๆมีวสัดุกอ้นใหญ่ (ไม่เกิน 50 มม. หรือ 2 น้ิว-ต าราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.)ปะปนใน

สดัส่วนท่ีนอ้ย ( <10%)  มีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งเมลด็นอ้ย แหง้ ค่อนขา้งไหลง่ายๆ(Free Flow) เช่นเมลด็ผลิตผลทางการเกษตร 

ขา้ง ขา้วโพด ถัว่เขียว หรือ ถ่านหิน ทราย น ้ าตาล เกลือ สารเคมี หรือชนิดเป็นผงเช่น  ผงปูนซีเมนต ์ผงยบิซัม่ เหตุท่ีวสัดุ

ล าเลียงตอ้งมีขนาดเลก็ (ไม่เกิน 50 มม. หรือ 2 น้ิว) ก็เพ่ือไม่ใหลู้กกระพอ้เสียหายง่ายเกินไปขณะท่ีขดุ/ตกั (Dig/Scoop)วสัดุ 

วสัดุจะถูกป้อนเขา้สู่ดา้นล่าง(Boot) ทางรางป้อน Loading Leg (ต าแหน่งอยูเ่หนือ Center line ของ Boot Pulley 10-15 ซม.) ลูกกระพอ้

จะขดุ/ตกั (Dig/Scoop) วสัดุและจะถูกล าเลียงไปยงัส่วนหวั(Head)ท่ีเป็นต าแหน่งจ่าย(Discharge) วสัดุแบบแรงเหวีย่งหนี

ศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge) 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกกระพอ้ขณะท่ีขดุ/ตกั (Dig/Scoop) วสัดุ 

 

 

 

 

 

 

แสดงส่วนหวั (Head) ท่ีเป็นต าแหน่งจ่าย (Discharge) วสัดุ 



ความเร็วท่ีใชก้บักระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge Elevator) จะเร็วกวา่แบบ

อ่ืนๆ (ท่ีตอ้งเร็วก็เพราะตอ้งการมีแรงเหวีย่งวสัดุออกใหห้มด) อยูใ่นช่วง 70-125 M/Min. จะไม่เหมาะสมกบัขนาดวสัดุท่ีใหญ่

กวา่ 50 มม. (ตกั/ขดุยาก) และจะไม่เหมาะสมกบัวสัดุท่ีเป็นผงท่ีละเอียดกวา่ตะแกรงเบอร์ 200 เน่ืองจากจะเกิดฝุ่ นมาก 

(Aerated) วสัดุเกิดการสูญเสีย และปัญหาวสัดุติด (Jam) ไดเ้อง เน่ืองจากวสัดุท่ีเป็นผงขนาดเลก็มีคุณสมบติัเฉพาะค่อนขา้ง

อ่อนไหวง่ายเช่น เหนียวข้ึน หรือร่วนเม่ือความช้ืนเปล่ียนแปลง 

TIPS. วธีิสงัเกตวา่ วสัดุใดใชร้ะบบกระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge Elevator) 

ล าเลียงได ้คือ ถา้วสัดุนั้นสามารถใชพ้ลัว่ตกัข้ึนดว้ยมือไดง่้ายๆ วสัดุนั้นสามารถใชก้ระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวีย่ง

หนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge Elevator) ได ้

 

 

 

 

 

รูปแสดงการจ่ายวสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge Elevator) 

1.2.2.กระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบต่อเน่ือง (Continuous Discharge Elevator) จะติดลูกกระพอ้บนสายพาน(Belt)หรือโซ่

(Chain) โดยลูกกระพอ้ จะติดกนัตอ่เน่ืองไม่ใหมี้ช่องวา่ง กระพอ้ล าเลียงแบบน้ีส่วนมากจะท างานในแนวด่ิง ใชล้  าเลียงวสัดุท่ี

มีขนาดใหญ่กวา่ 50 มม.ได ้(วิง่ชา้) วสัดุจะถูกป้อนเขา้สู่ ลูกกระพอ้โดยตรง(จะไม่ขดุ/ตกั (Dig/Scoop) ทางรางLoading Leg หรือ 

Chute (ต าแหน่งอยูเ่หนือ Center line ของ Boot Pulley 50-65 ซม.) ซ่ึง Chute จะมีขนาดใกลเ้คียงและมีระยะชิดใกลลู้กกระพอ้มาก

ท่ีสุดเพ่ือใหมี้ช่องวา่งนอ้ยท่ีสุดท่ีจะป้องกนัไม่ใหว้สัดุตกลงไปท่ีส่วนล่าง(Boot) ของตน้กระพอ้ ควรท าสะอาดส่วนล่าง(Boot) 

ของกระพอ้อยา่งสม ่าเสมอ เพราะหากวสัดุตกลงและกองสะสมท่ีดา้นล่างมากข้ึนจะท าใหลู้กกระพอ้ ขดุ/ตกั วสัดุท าใหต้วั

กระพอ้เสียหาย (เพราะไม่ไดอ้อกแบบมาเพ่ือท างานแบบน้ี) ไดง่้ายและส้ินเปลืองพลงังานโดยไม่มีประโยชน์ ส่วนวสัดุ

เหมาะสมกบัการล าเลียงจะเป็นประเภทเมด็เลก็ๆ แตข่นาดใหญ่ข้ึนหน่อยก็ยงัใชไ้ด ้มีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งกนันอ้ย แหง้ 

ค่อนขา้งไหลง่ายๆ(Free Flow) เช่นเมลด็ผลิตผลทางการเกษตร ขา้ง ขา้วโพด ถัว่เขียว หรือ ถ่านหิน ทรายน ้ าตาล เกลือ สารเคมี 

ชนิดเป็นผงเช่น  ผงปูนซีเมนต ์ผงยบิซัม่ ความเร็วในการขนถ่ายจะนอ้ยมาก วสัดุจะถูกล าเลียงไปยงัส่วนหวั(Head)ท่ีเป็น

ต าแหน่งจ่าย(Discharge) โดยวสัดุจะไหลผา่นผนงั(ท าหนา้ท่ีคลา้ยเป็น Moving Chute ในตวั) ดา้นบนของลูกกระพอ้ตวัก่อนหนา้ 

ท่ีเพ่ิงจ่ายวสัดุออกไปจนหมด แลว้ไหลไปยงั Fixed Chute ท่ีรับวสัดุอีกทอดหน่ึง 

 

 



 

 

 

 

 

 

ลูกกระพอ้ติดกนัต่อเน่ืองไม่ใหมี้ช่องวา่ง 

ความเร็วท่ีใชก้บักระพอ้ล าเลียงแบบจ่ายวสัดุแบบต่อเน่ือง (Continuous Discharge Elevator) จะชา้ อยูใ่นช่วง 30-50 M/Min. 

ใชล้ าเลียงวสัดุท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 50 มม.ได ้ถา้วสัดุท่ีไหลยากข้ึนหน่อย ตอ้งปรับความเร็วของกระพอ้ใหต้ ่าลงเพื่อใหว้สัดุมี

เวลามากข้ึนท่ีจะไหลออกจากลูกกระพอ้จนหมด เน่ืองจากกระพอ้ล าเลียงแบบน้ี มีความเร็วนอ้ยจึงเหมาะสมท่ีจะล าเลียง

วสัดุท่ีแตกหกัง่าย (Fragile) และ เป็นผง เน่ืองจากไม่ฟุ้ งกระจายเกิดฝุ่ นมาก (Aerated) เกินไป และวสัดุไม่สูญเสีย และไม่เกิด

ปัญหาวสัดุติด (Jam) 

1.2.3 กระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบ Positive กระพอ้ล าเลียงแบบน้ี เหมือนกบักระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวีย่ง

หนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge Elevator) เช่นลูกกระพอ้จะขดุ/ตกั (Dig/Scoop) วสัดุท่ีดา้นล่าง (Boot) และจะถูกล าเลียงไปยงั

ส่วนหวั (Head) ท่ีเป็นต าแหน่งจ่าย (Discharge) แต่จะแตกต่างกนัอยู ่2 จุดคือ  

1. ลูกกระพอ้จะติดห่างกนัเป็นช่วงๆ (Regular Pitch) บนโซ่ (Chain) 2 เสน้  
2.มีลอ้กดใต ้Head Pulley 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่เม่ือลูกกระพอ้จะคว  ่าเม่ือเคล่ือนท่ีผา่น Head Pulley สามารถจ่าย (Discharge) วสัดุออกไดอ้ยา่งหมดจด 

(ไม่ไดจ่้าย วสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง) วสัดุท่ีล าเลียงจะเป็นประเภทเมด็เลก็ๆ (ไม่เกิน 50 มม. หรือ 2 น้ิว) มีแรงยดึ

เหน่ียวระหวา่งกนันอ้ย แหง้ ไหลง่ายๆ (Free Flow) น ้าหนกัเบา (Light) หรือน่ิม (Soft) ความเร็วท่ีใชก้บักระพอ้ล าเลียงแบบจ่าย

วสัดุแบบ Positive ประมาณ 36 M/Min 

1.3 สรุป เม่ืออ่านมาถึงตอนน้ี ท่านผูอ่้านลองไปตรวจสอบวา่ กระพอ้ของท่านเขา้ข่ายเป็นประเภทใด จากนั้นตรวจสอบวา่
วสัดุท่ีล าเลียงเป็นอะไร มีความเร็วตามท่ีบทความน้ีไดอ้า้งอิงไวห้รือไม่ (ความเร็วจะเก่ียวขอ้งกบัขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางของ 
Pulley ดว้ยจะน าเสนอภายหลงั) TIPS เลก็ๆนอ้ยๆดูตามขา้งล่างน้ีไดเ้ลย 

 
 
 
 
 



 1.หากมีวสัดุกอ้นใหญ่ (ไม่เกิน 50 มม. หรือ 2 น้ิว-ต าราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.)ปะปนในสดัส่วนท่ีนอ้ย ( <10%) 

ใชก้ระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge Elevator) ได ้

 2.หากมีวสัดุกอ้นใหญ่ (เกิน 50 มม. หรือ 2 น้ิว-ต าราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.)ปะปนในสดัส่วนท่ีนอ้ย ( >10%) กระ

พอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบต่อเน่ือง (Continuous Discharge Elevator) 

 3.ถา้วสัดุมีการกดักร่อนสูง(High Corrosive) ใชส้ายพานเป็นตวักลางล าเลียง หรือถา้เป็นโซ่ตอ้งชุบแขง็ ใช ้Stainless Pin 

ตวัลูกกระพอ้อาจจะตอ้งใชเ้ป็นวสัดุAlloy 

 4.ถา้วสัดุเปียกหรือแฉะ (Wet or Damp) ควรใช ้กระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบต่อเน่ือง (Super Continuous Bucket) ท่ีมีโซ่คู่ 

ติดลูกกระพอ้แบบทอ้งเรียบ (Flat Bottom) หรือใชร้ะบบกระพอ้ล าเลียงจ่ายวสัดุแบบ Positive 

 5.การเลือกขนาดของลูกกระพอ้ใหเ้หมาะสมกบัขนาดของวสัดุ (Lump Size) ลูกกระพอ้ควรมีขนาดใหญ่กวา่ขนาด

ของวสัดุ (Lump Size) อยา่งนอ้ย 4 เท่า เพ่ือป้องกนัไม่ใหว้สัดุหลุดล่วงขณะท างาน 

  6.ในทางปฏิบติัไม่ควรใชส้ายพานท่ีมีชั้นผา้ใบอยา่งนอ้ยนอ้ย  4 ชั้นแมจ้ะเป็นการท างานเบาๆก็ตาม 

 7.ขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ส าหรับเลือกวา่จะออกแบบกระพอ้วา่จะเป็นประเภทไหน ดูตามตารางขา้งล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

บทความประเภทน้ีเราจะน าเสนอท่านอยา่งสม ่าเสมอ ขอฝากท่านไวด้ว้ยวา่หากท่านจะกรุณาอุดหนุนสินคา้ของ

เรา เพ่ือใหเ้รามีเร่ียวแรงแสวงหาความรู้มาแบ่งกนัอยา่งต่อเน่ือง และท าใหเ้ราเดินต่อไปขา้งหนา้อยา่งมัน่คงก็จะ

ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ สินคา้เราท่ีมีจ าหน่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักระพอ้ล าเลียง (Bucket Elevator) มี 3 อยา่งคือ 

1. Back Stop หรือเรียกอีกอยา่งวา่‚Hold Back‛ เป็นอุปกรณ์ ป้องกนัสายพานไหลกลบั เม่ือมอเตอร์หยดุกะทนัหนั ใชใ้น

ระบบสายพานล าเลียง(Belt Conveyor) โซ่ล าเลียง (Chain Conveyor) รวมถึงกระพอ้ล าเลียง(Bucket Conveyor) ท่ีมีทิศทางในการ

ล าเลียงข้ึน (Incline) ท่านท่ีเป็นเจา้ของโครงการหรือเป็นเจา้ของโรงงานหรือ End User ควรจะแจง้ใหผู้ท้  าเคร่ืองจกัรติดตั้ง Back 

Stop ตั้งแต่เร่ิมออกแบบไดเ้ลย เพราะผูรั้บเหมาเขาจะไม่ติดตั้งใหท่้านแน่นอน ผา่นเวลาค ้าประกนั 1 ปีไปแลว้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึน

เป็นของท่านไม่ใช่ของเขา ยงัไงก็คุม้ค่ากวา่กนัเยอะ ท่านท่ีตอ้งการใชง้าน ไม่ตอ้งออกแบบเอง ไม่ตอ้งเขียนแบบเอง อ่าน

บทความของเราท่านก็เลือกเองได ้หากไม่ทราบ โทรหาวศิวกรของเรา ทุกค าถามมีค าตอบใหค้รับ จดัเตม็แบบวา่ใหท่้าน

สะดวกท่ีสุด 



 

 

 

 

Back Stop หรือเรียกอีกอยา่งวา่‚Hold Back‛ 

2.  สายพานกะพอ้ (Bucket Elevator Belting) แบบ Solid Woven ยงัไม่มีการผลิตในประเทศไทย  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

โครงสร้างแบบ Solid Woven ยดืตวัต ่ามากๆ (ปรกติประมาณ 0.5 -0.7 % ของ Rated Tension) ไม่ตอ้งตดั-ต่อ สายพานบ่อยๆ 

ทราบหรือไม่วา่สายพานกะพอ้แบบผา้ใบ EP ธรรมดาท่ีท่านใชอ้ยู ่ณ.ขณะน้ี ยดืตวัไดต้อนใชง้าน 2%-4% ตอ้งตดั-ต่อ บ่อย 

ขาดง่าย ชั้นสายพานแยกจากกนั แต่สายพานกะพอ้ผา้ใบ แบบ Solid Woven ยดืตวัต ่ามากๆ (ปรกติประมาณ 0.5 -0.7 % ของ Rated 

Tension) มีความเสถียรสูงไม่ตอ้งตดั-ต่อ สายพานบ่อยๆ หรือไม่ตอ้งตดัเลยตลอดการใชง้าน(หากระยะ Take Up มากพอ)   ชั้น

สายพานทอเป็นมดั ไม่มีการแยกชั้น ใช ้Bolt ยดึกบัลูกกะพอ้ไดแ้น่นมากสายพานไม่ฉีกขาด ทนสุดๆอยากไดข้องพิเศษอยา่ง

สายพานกะพอ้แบบSolid Woven ก็ตอ้งสอบถามบริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดัเท่านั้น เพราะเราชอบ หาของดี ท างานยากๆท่ี

คนอ่ืนไม่อยากท า และเราก็เช่ือวา่เราท าไดดี้ สายพานกะพอ้ (Bucket Elevator Belting) แบบ Solid Woven คนรู้เร่ืองมีนอ้ย จึงไม่

ปรากฏใหเ้ห็น ถา้ใชแ้ลว้จะติดใจ เลิกคิดถึงของเดิมๆท่ีเคยใชม้าก่อนหนา้น้ี  ลองดูครับไม่ไดโ้ฆษณา แต่ทา้ใหล้อง ให ้

Solution คุณมากกวา่ขายของ บอกทุกเร่ืองราวเก่ียวกบัสายพานท่ีคุณอยากรู้ เปิดทุกส่ิงท่ีคนอ่ืนไม่อยากใหคุ้ณรู้ อ่านแลว้ชอบ

ค าตอบอยูท่ี่คุณเอง สอบถามไดเ้ลยครับ 

 

 



3. Conveyor Belt Pulley ทั้งมู่เล่ แบบ Standard ผิวเรียบ จะท า Crown (หลงัเต่า) หรือไม่ท า Crown ก็ได ้Pulley หุม้ยางใชไ้ด้

กบัระบบสายพานล าเลียงและกระพอ้ล าเลียง 

สงสยัส่ิงใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรู้อะไรเพ่ิมเติมอยา่งเร่งด่วน โทรศพัทม์า

สอบถามรายละเอียด เรายนิดีใหค้  าปรึกษาตลอดเวลา เพราะเรามี Motto การท างานคือ ‘’Together We Share ไปดว้ยกนั...เผื่อแผ่

กนั’’ ครับ เราจะหาความรู้เก่ียวกบัระบบล าเลียงมาน าเสนออยา่งสม ่าเสมอ ‚ถึงแมว้า่เราจะเดินชา้...แต่เราก็ไม่เคยหยดุเดิน‛ 

แลว้พบกนัใหม่ครับขอบคุณท่ีติดตาม 

 

 


