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การศึกษาคุณสมบัติและประสิ ทธิภาพของคอนกรี ตมวลเบา
ผสมเปลือกหอยแมลงภู่เสริ มไม้ ไผ่ เพือนํามาผลิตหลักนําทาง
อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ 1* และ ณิชาภา มินาบูลย์ 2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเกียวกับ คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่โดย
ใช้ไม้ไผ่เป็ นโครงสร้างแทนเหล็กเสริม เพือนํามาผลิตหลักนําทาง (Guide Post) โดยศึกษาพฤติ กรรมในด้ านกําลังอัด
กําลังแรงดั ด และการดู ด ซึ มนําของคอนกรี ต มวลเบา ผลการวิ จัยพบว่ า คอนกรี ต มวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่
สามารถนํามาใช้งานแทนหลักนําทางคอนกรี ต เสริ มเหล็กได้ โดยให้ค่ ากําลังอัด แรงดั ด และการดู ด ซึ มในทางที ดี
นอกจากนัน ผลทดสอบพบว่ า หลักนําทางที ผสมเปลือกหอยแมลงภู่โดยใช้ ไม้ไผ่เ ป็ นโครงสร้างแทนเหล็กเสริ ม
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้เมือเทียบกับหลักนําทางคอนกรีตเสริมเหล็กทัวไป

คําสําคัญ : คอนกรีตมวลเบา, เปลือกหอยแมลงภู่, หลักนําทาง, กําลังแรงดัด
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Study of Properties and Performance of Lightweight Concrete Reinforced
whit Mussel Shell Bamboo to Produce Guide Post
Udomvit Chaisakulkiet1* and Nichapha Minaboon2

Abstract
This research studies the potential for using mussel shell in light weight concrete guide post work. This
paper presents a study of the physical properties of light weight concrete guide post containing mussel shell
bamboo. Compressive strength, flexural strength and water absorption were investigated. Test results shown that the
use of mussel shell produces light weight concrete guide post mixes with good strength and flexural strength and
water absorption. In addition, results shown that the use of mussel shell bamboo improves cost saving with
comparison to normal concrete guide post.
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1. บทนํา

ส่วนท้ายจะกว้างกว่าส่วนหน้า [8] ในการผลิต คอนกรี ต
มวลเบาโดยใช้เปลือกหอยแมลงภู่มาเป็ นส่วนผสม จะใช้
ไม้ไผ่เสริมเป็ นโครงสร้างแทนเหล็กเสริ มที สามารถหา
ได้ จ ากท้ องถิ นมาผลิต เป็ นหลักนํา ทางแทนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ ก เพราะว่ า หลักนํา ทางเป็ นเพีย งหลัก บอก
แนวทางเตือนให้ผขู ้ บั ขีรถยนต์ได้รู้ถึงสภาพทางข้างหน้า
ว่าเป็ นทางโค้ง จึงต้องเพิมความระมัด ระวังในการขับ ขี
แต่ปัจจุบันหลักนําทางทํามาจากคอนกรี ต เสริ มเหล็กซึ ง
ลักษณะการใช้ งานจริ งของหลักนําทางนันไม่ต ้องการ
รับกําลังทีมากระทํา จึงไม่จาํ เป็ นต้องทําให้หลักนําทางมี
ความแข็งแรงมากนัก
ใ น การวิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ระ สงค์ เ พื อใ ช้ เ ป ลื อ ก
หอยแมลงภู่มาเป็ นส่ ว นผสมคอนกรี ต เพือผลิต เป็ นเสา
หลั ก บอกแนวของถนน โดยศึ ก ษาคุ ณสมบั ติ ท าง
กายภาพของคอนกรี ต ประกอบด้ ว ยกําลังอัด กําลังดั ด
และร้อยละการดูดซึมนํา

การก่อสร้างทางในบางครังแนวก่อสร้างไม่สามารถ
ก่อสร้างให้เป็ นแนวทางตรงได้ตลอดทังเส้นทาง ดั งนัน
จึงมีความจําเป็ นต้องวางแนวโค้งเพือหลบหลีกสิ งปลูก
สร้างต่างๆ ทีเป็ นปัญหากีดขวางแนวก่อสร้าง ดั งนันจุด
ที เป็ นทางโค้ง เป็ นจุ ด ที ทํ า ให้ เ กิด อั น ตรายต่ อ ผู้ใ ช้
ยานพาหนะ และเพือเป็ นการเตื อนให้ผขู้ ับ ขี รถยนต์ได้
รับรู้ถึงสภาพของเส้นทางจึงนําหลักนําทางมาติ ด ตังซึ ง
หลักนําทางส่วนมากทํามาจากคอนกรี ต เสริ มเหล็ก ที มี
สภาพแข็งแรงแต่ไม่มีความยืดหยุน่ ประโยชน์ข องหลัก
นําทางมีไว้เพือเป็ นหลักเตือนแนวทางโค้ง เพือให้ผขู้ บั ขี
ยานพาหนะได้ รับ รู้ถึงขอบเขตของทางในช่ ว งโค้ง [1]
เพือให้ระมัดระวังในการขับขียานพาหนะ อย่างไรก็ต าม
ยังคงพบอุบั ติ เ หตุ ที เกิด ขึ นอยู่บ ริ เ วณทางโค้งอยู่เ สมอ
ส่วนมากจะเป็ นการขับขียานพาหนะหลุด จากผิว จราจร
และชนกับหลักกันโค้ง ซึ งเป็ นคอนกรี ต เสริ มเหล็ก ทํา
ให้ทาํ ให้สภาพรถยนต์ได้รับความเสียหายเป็ นอย่างมาก
หลักนําทางทีใช้อยูใ่ นปัจจุบันผลิตมาจากแผ่นคอนกรี ต
เสริมเหล็ก ต้นทุนการผลิตสูง การขนย้ายและการติ ด ตัง
ลําบากเนืองจากมีนาหนั
ํ กมาก
ทีผ่านมา นักวิจยั พยายามศึกษานําวัสดุเหลือทิ งมาใช้
ในงานมอร์ตา้ ร์ คอนกรี ต และงานก่อฉาบ [2-6] ซึ งเป็ น
วัสดุผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ส่ ว น
การนํา มาใช้ ใ นคอนกรี ต มวลเบายัง มี อ ยู่น้อ ย ต่ อ มา
นักวิ จัยมีแ นวความคิ ด ที ใช้ เ ปลือกหอยแมลงภู่มาเป็ น
ส่วนผสมมอร์ตา้ ร์หรือคอนกรี ต [7] ซึ งหอยแมลงภู่ จัด
อยู่ในไฟลัม มอลลัสคาเป็ นหอยสองฝา สี ข องเปลือ ก
เปลียนไปตามสภาพการอยู่อาศัย กล่าวคื อ ถ้าอยู่ใต้นํา
ตลอดเวลามีสีเ ขี ยวอมดํา ถ้าอยู่บ ริ เ วณนําขึ นนําลง ถูก
แดดบ้างเปลือกจะออกเหลือง เปลือกด้ านนอกมีสีเ ขี ยว

2. วิธีดาํ เนินการทดลอง
2.1วัสดุทใช้
ี ในการทดสอบ
2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์
ใช้ ต ามมารฐาน ASTM C150 [9] นํา มาใช้ เ ป็ น
ส่วนผสมในการศึกษาคุ ณ สมบั ติ ข องคอนกรี ต มวลเบา
เสริมไม้ไผ่เพือนํามาผลิตหลักนําทาง
2.1.2 เปลือกหอยแมลงภู่
เปลือกหอยแมลงภู่ ที นํา มาใช้ ในการในการศึกษา
คุณสมบัติและประสิทธิภาพของคอนกรี ต มวลเบาเสริ ม
ไม้ไ ผ่ เ พื อนํา มาผลิ ต หลัก นํา ทาง นํ า มาจากจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ซึงเป็ นเปลือกหอยทีชาวบ้านเก็บ มาแล้ว
นํา เนื อหอยไปขาย ส่ ว นเปลื อ กหอยก็ม ากองทิ งไว้
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ดําเนินการทดลองโดยการทําความสะอาดด้ ว ยการร่ อน
ในตะแกรงและฉี ด พ่นนํา ทิ งให้แ ห้งนําไปบด และทํา
การท ดสอบหาค่ า ค วามถ่ ว งจํ า เพ าะข องเ ปลื อ ก
หอยแมลงภู่ การหาขนาดคละของเปลือกหอยแมลงภู่
แ ละ การท ด สอ บ หาหน่ ว ยนํ าห นั กข องเ ป ลื อ ก
หอยแมลงภู่ จากนั นนํา มาทดสอบคุ ณ สมบั ติ ท าง
กายภาพและคุณสมบัติทางกล
2.1.3 ไม้ไผ่
ไม่ไ ผ่ที นํา มาใช้ ในการในการศึก ษาครั งนี ต้อ งผ่า
ออกให้ได้ ค วามหนาประมาณ 2 เซนติ เ มตร ความยาว
1.20 เมตร แล้วนํามาผูกด้วยเชือกให้เป็ นสีเหลียมเพือใช้
เป็ นโครงสร้ างแทนเหล็ กเสริ ม หลังจากได้ ออกแบบ
ส่วนผสมคอนกรีตแล้ว เตรียมวัสดุเพือทําแบบหล่อแท่ ง
ตัวอย่างวัสดุทีนํามาทําแบบหล่อแท่ งตัว อย่างโดยใช้ ไม้
แบบขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 เมตร ดังแสดงในรูปที 1

ต้องใช้ อัต ราส่ ว นระหว่ างนําต่ อซี เ มนต์ (water/cement
ratio) ให้เหมาะสมกับงานทีต้องการ
2.2 เตรียมแบบและวัสดุหล่อแท่งตัวอย่างคอนกรีต
2.2.1 มาตรฐานของหลักนําทาง
หลักนําทางหรือหลักกันโค้งสีขาวสลับดําตังเรี ยงกัน
ข้าง ๆ ทางนัน ปกติ จะสู งจากระดั บ ผิว ทาง 0.75 เมตร
ขนาด 15.00 x 15.00 เมตร ด้ านหน้าจะมีแ ถบวงกลม
เส้น ผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติ เ มตร 2 วง เอาไว้ให้มองเห็ น
ชั ด เจนเวลากลางคื น ตามมาตรฐานของกองวิศวกรรม
จราจร [4]
2.2.2 เตรียมตัวอย่าง
1) เตรียมไม้ไผ่
โดยนําไม้ไ ผ่มาผ่า ออกให้ ได้ ค วามหนาประมาณ
2 เซนติ เ มตร ความยาว 1.20 เมตร แล้ว นํามาผูกด้ ว ย
เชือกให้เ ป็ นสี เหลียมเพือใช้ เ ป็ นโครงสร้างแทนเหล็ก
เสริม ต้องเตรียมวัสดุเพือทําแบบหล่อแท่ งตัว อย่างวัสดุ
ทีนํามาทําแบบหล่อแท่ งตัว อย่างโดยใช้ ไม้แ บบขนาด
0.15 x 0.15 x 4.00 เมตร มาตังแบบให้ได้ ต ามขนาด
มาตรฐาน และแบบปิ ดหัว หลัก นําทาง ขนาด 0.15 x
0.15 x 0.05 เมตร ตามรูปที 2 และ 3

รู ปที 1 ไม้ไผ่ใช้แทนเหล็กเสริม
2.1.4 นํา
นําที ใช้ ผสมคอนกรี ต ต้องสะอาด ปราศจากกรดด่ าง นํามันและสารอินทรี ยอ์ ืนๆ ในปริ มาณที จะเป็ น
อันตรายต่อคอนกรีตหรือเหล็กเสริม ปกติประปาและนํา
จืดตามธรรมชาติส่วนใหญ่ทีสามารถบริ โภคได้ ถือว่ ามี
คุณภาพดีพอสําหรับงานคอนกรี ต ในการผสมคอนกรี ต

รู ปที 2 ไม้ไผ่ใช้เป็ นโครงสร้างแทนเหล็กเสริม
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ตารางที 1 ส่วนผสมคอนกรีต (กิโลกรัม)
ปูนซีเมนต์
เปลือก
ทราย นํา รวม
หอยแมลงภู่
200
616
496.8 160 1472.8
2.2.3 การบ่มและทดสอบแท่งคอนกรีต
ทดสอบกําลังอัด ตามมาตรฐาน ASTM C39 [11]
ทดสอบกําลังรั บ แรงดั ด อ้า งอิ งตามมาตรฐาน ASTM
C78 [12] และทดสอบหาค่ าร้อยละการดู ด ซึ มนํา ตาม
มาตรฐาน ASTM C642 [13]

รู ปที 3 แบบหล่อแท่งตัวอย่าง
2) ผสมคอนกรีต
นํ า เ อ า อั ต ร า ส่ ว น ที ได้ อ อ ก แ บ บ ส่ ว น ผ ส ม
ใน 1 ลูกบาศก์เ มตร มาหาปริ มาตรที จะใช้ จากนันผสม
ในแบบหล่ อตัว อย่าง จากการศึกษาในครังนี ใช้ แ บบ
ตัวอย่างทังหมด 15 ตัวอย่าง เพือทําการทดลองหาค่ าการ
ดูดซึม และค่ากําลังแรงดัด วิธีการหล่อตัวอย่างคอนกรี ต
แสดงในรูปที 4

หล่อ แท่ ง ตัว อย่า งคอนกรี ต 15 แท่ งตัว อย่าง และ
ปล่ อ ยทิ งไว้ใ ห้ ค อนกรี ต แข็ ง ตัว และถอดแบบออก
หลัง จากนั นทํ า การบ่ ม คอนกรี ต โดยใช้ วิ ธี ก ารบ่ ม
คอนกรีตด้วยแผ่นพลาสติกหุ้มแท่ งตัว อย่าง ตามรู ป ที 5
ปล่อยทิ งไว้ใ ห้ได้ อายุข องแท่ งตัว อย่างที บ่ มไว้ ที อายุ
7, 14, 21 และ28 วัน เพื อนํา แท่ ง ตัว อย่า งมาทํา การ
ทดสอบก ําลังอัด หาค่าการดูดซึม และหากําลังแรงดัด

รู ปที 5 การบ่มแท่งตัวอย่าง
นําแท่งตัวอย่างคอนกรีตทดสอบวางบนฐานรองรับ
คานทดสอบ ซึ งบนฐานรองรับ จะมีแ ท่ นโลหะผิว โค้ง
(Steel Road และ Steel Ball) สองท่ อนไว้ รั บ แท่ ง
ทดสอบ เพือจัดให้เป็ นระยะห่ างของจุด รองรับ แล้ว จัด
ให้ฐานรองรับแท่งทดสอบอยูแ่ นวศูนย์กลางและสมดุ ล
บนแท่นกดตัวล่างของเครืองทดสอบให้เรียบร้อย รูปที 6

รู ปที 4 หล่อตัวอย่างคอนกรีต
3) ส่ วนผสมคอนกรีต
ออกแบบส่วนผสมตามวิธี ข อง ACI - 211.1-91 [10]
โดยการใช้เปลือกหอย ดังแสดงแสดงในตารางที 1
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รู ปที 7 กําลังอัดของคอนกรีต
3.2 กําลังแรงดัดของคอนกรีต
ทดสอบหาค่ า กํา ลัง แรงดั ด ของคอนกรี ต ที อายุ
7, 14, 21 และ 28 วัน โดยใช้แรงกระทําเป็ นจุดทีกึงกลาง
แท่งตัวอย่างทดสอบ (Center-Point Loading) ซึงมีข นาด
15.00 x 15.00 x 120.00 เซนติ เ มตร โดยจุด นี จะเป็ น
ตํา แหน่ ง ที แบ่ ง คานออกเป็ น 2 ช่ ว งเท่ า ๆกัน ได้ ผ ล
การศึกษาดังตารางที 2 ซึงผลการทดสอบพบว่ า ค่ ากําลัง
รับแรงดัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตเพิมขึนตามอายุการ
ทดสอบ ส่วนในตารางที 3 พบว่า ทีอายุ 28 วัน ค่ ากําลัง
รับ แรงดั ด ของแท่ ง ตัว อย่างคอนกรี ต เสริ มเหล็ กและ
คอนกรี ต มวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่ มีค่ าเท่ ากับ
88.80 และ 43.80 กก/ซม2

รู ปที 6 การทดสอบหากําลังรับแรงดัด

3. ผลการวิจัย
3.1 กําลังอัดของคอนกรีต
ผลการทดสอบกํา ลัง อัด แสดงในรู ป ที 7 พบว่ า
คอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่ โดยใช้ ไม้ไผ่
เสริมเป็ นโครงสร้าง มีการพัฒนากําลังอัด อย่างต่ อเนื อง
ตามอายุการทดสอบ เช่ น ที อายุ 7, 14, 21 และ 28 วัน
กําลังอัด มีค่ าเท่ า กับ 115, 130, 145 และ 150 กก/ซม 2
ตามลําดั บ เนื องจากปฏิ ก ิริ ย าไฮเดรชั น เกิด ขึ นอย่า ง
ต่ อเนื องตามอายุการทดสอบ [5, 14-15] เมือพิจาณาที
อายุการทดสอบ 28 วัน พบว่ า กํา ลังอัด ของคอนกรี ต
มวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่ โดยใช้ ไม้ไผ่เ สริ มเป็ น
โครงสร้างและคอนกรีตเสริมเหล็ก มีค่าเท่ากับ 150 และ
240 กก/ซม2 ดังแสดงในตารางที 3

ตารางที 2 กําลังแรงดัดของคอนกรีต
อายุทดสอบ (วัน)
กําลังรับแรงดัด (กก/ซม2)
7
38.06
14
39.88
21
41.74
28
43.80
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ตารางที 3 คุณสมบัติของหลักนําทางทีอายุ 28 วัน

3.3 ร้ อยละการดูดซึมนํา
ผลการทดสอบร้อยละการดู ด ซึ มนําแสดงในรู ป ที 8
พบว่ า ค่ าร้ อยละการดู ด ซึ มนํามีแ นวโน้ม ลดลงที อายุ
28 วัน เนื องจากผลของการเกิด ปฏิ กริ ิ ยาไฮเดรชั น [5]
ส่ ว นในตารางที 3 พบว่ า ที อายุ 28 วัน ค่ า ร้อยละการ
ดู ด ซึ ม นําของแท่ ง ตัว อย่า งคอนกรี ต เสริ มเหล็ ก และ
คอนกรี ต มวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่ มีค่ าเท่ ากับ
2.74 และ 2.78 ตามลําดับ ซึงมีค่าทีใกล้เคียงกัน และเมือ
พิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่ างร้อยละการดู ด ซึ มนํากับ
กําลังอัดพบว่า เมือร้อยละการดู ด ซึ มนํามีค่ าน้อย ส่ งผล
ให้ ก าํ ลัง อัด มี ค่ า สู งขึ น อาจเนื องจากความพรุ น ใน
คอนกรีตมีค่าน้อยจึงทึบแน่นขึน การซึมผ่านได้ยาก

รายการ
ทดสอบ
กําลังอัด
(กก /ซม2)
การรับแรงดัด
(กก /ซม2)
ร้อยละการดูด
ซึ มนํา (%)

หลักนําทาง
คอนกรีตเสริ ม
เหล็กทัวไป

หลักนําทางคอนกรีต
ผสมเปลือกหอยแมลงภู่ใช้
ไม้ ไผ่เป็ นโครงสร้ าง

240

150

88.80

43.80

2.74

2.78

3.4 เปรียบเทียบราคาต้นทุนการผลิต
เนื องจากวัส ดุ ที นํา มาใช้ บ างอย่า งได้ มาจากสิ งที
เหลือใช้และบางอย่างได้มาจากวัสดุ ต ามธรรมชาติ ซึงมี
ราคาถูก ดังแสดงในตารางที 4 พบว่า หลักนําทางที ผสม
เปลือ กหอยแมลงภู่โ ดยใช้ ไม้ไผ่เ ป็ นโครงสร้า งแทน
เหล็กเสริมสามารถประหยัดเงินได้ ถึง 67.90 บาท ซึ งทํา
ให้ช่วยลดต้นทุนในการผลิต อีกทังเกิด ความสะดวกใน
การติ ด ตัง ซึ งเป็ นการนํา ของเหลื อ ทิ งมาใช้ ใ ห้ เ กิด
ประโยชน์และสามารถลดมลภาวะด้านขยะลงได้

รู ปที 8 ค่าร้อยละการดูดซึมนํา
ตารางที 4 ราคาต้นทุนการผลิตต่อหลักนําทาง 1 ต้น
ราคาต้นทุนหลักนําทางคอนกรีตทัวไป
วัสดุ
จํานวน
ปูนซีเมนต์
8.64 กก.
หิน ½
23.22 กก.
ทราย
11.61 กก.
เหล็ก 9 มม. 4.40 ม.
รวมราคา /ต้น (ค่าวัสดุ)

ราคา
20.30 บาท
7.63 บาท
4.35 บาท
55.00บาท
87.28 บาท

ราคาต้นทุนหลักนําทาง
ผสมเปลือกหอยแมลงภู่ใช้ ไม้ไผ่เป็ นโครงสร้ าง
วัสดุ
จํานวน
ราคา
ปูนซีเมนต์
5.40 กก.
12.69 บาท
เปลือกหอยแมลงภู่
16.63 กก.
ทราย
13.39 กก.
5.02 บาท
ไม้ไผ่
1.00 ม.
1.67บาท
รวมราคา / ต้น( ค่าวัสดุ)
19.38 บาท
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4. สรุปผล

6. กิตติกรรมประกาศ

จากผลการทดลอง คุณสมบัติและประสิ ท ธิ ภาพของ
คอนกรีตมวลเบาผสมเปลือกหอยแมลงภู่ โดยใช้ ไม้ไผ่
เสริ มเป็ นโครงสร้างเพือนํามาผลิต หลัก นําทาง พบว่ า
สามารถนํามาใช้ งานแทนหลักนําทางคอนกรี ต เสริ ม
เหล็กได้ เนืองจากการทดลองแท่งตัวอย่างคอนกรี ต มวล
เบาผสมเปลื อ กหอยแมลงภู่ โ ดยใช้ ไ ม้ไ ผ่เ สริ ม เป็ น
โครงสร้างมีค่ากําลังอัดได้ดี การซึ มผ่านนําใกล้เ คี ยงกับ
หลักนําทางคอนกรี ต ทั วไป และมีค่ ากําลังแรงดั ด น้อย
กว่าหลักนําทางคอนกรี ต เสริ มเหล็กประมาณครึ งหนึ ง
ช่วยลดต้นทุนในการผลิต เนืองจากวัสดุทีนํามาใช้ ได้ มา
จากสิงทีเหลือใช้ นอกจากนัน ยังมีนาหนั
ํ กเบากว่ าหลัก
นําทางคอนกรี ต เสริ มเหล็ก ทําให้สะดวกที จะนําไป
ติดตังซึงนับได้ว่าเป็ นการนําวัสดุทีเหลือใช้ มาทําให้เ กิด
ประโยชน์ หอยแมลงภู่ห ลังจากที นํา เนื อหอยไปใช้
ประโยชน์แ ล้ว เปลื อ กหอยจะถู กนํา ไปทิ งไว้จะเกิด
การเน่ าเหม็ น ทํา ให้ เ กิด มลภาวะ เมื อเรานํา เปลื อ ก
หอยแมลงภู่มาใช้ให้เป็ นประโยชน์กส็ ามารถลดมลภาวะ
ลงไปได้

งานวิ จัย นี ได้ รั บ การสนับ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และขอขอบพระคุ ณ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมโยธา คณะ
วิ ศวกรรมศาสตร์ ที ได้ ให้ค าํ แนะนําและอํานวยความ
สะดวกในการดํา เนิ นงานต่ าง ๆ ที เป็ นประโยชน์ต่ อ
งานวิจยั นี
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