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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ลูกแกวทีใ่ ชกบั วัสดุทำเครือ่ งหมายบนผิวทาง
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมเฉพาะลูกแกวทีใ่ ชผสมและ/หรือโรยบนผิวหนาวัสดุทำเครือ่ งหมาย
บนผิวทาง ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “ลูกแกว”

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 วัสดุทำเครือ่ งหมายบนผิวทาง หมายถึง สีจราจรและวัสดุเทอรโมพลาสติกทีใ่ ชสำหรับตีเสนหรือทำเครือ่ งหมาย
จราจรตาง ๆ บนผิวทาง
2.2 ลูกแกว หมายถึง เม็ดแกวทรงกลม โปรงแสง ทำจากซิลิกา เมื่อใชผสมและ/หรือโรยบนผิวหนาวัสดุทำ
เครือ่ งหมายบนผิวทางแลวจะมีสมบัตสิ ะทอนยอนกลับ (retroreflective) ชวยใหมองเห็นเสนหรือเครือ่ งหมาย
บนผิวทางไดดี โดยเฉพาะในเวลากลางคืน

3. ประเภท
3.1 ลูกแกวแบงเปน 3 ประเภท คือ
3.1.1 ประเภท 1 ใชผสมในวัสดุทำเครือ่ งหมายบนผิวทาง
3.1.2 ประเภท 2 ใชโรยบนผิวหนาวัสดุทำเครือ่ งหมายบนผิวทาง
3.1.3 ประเภท 3 (ขนาดใหญ) ใชผสมและ/หรือโรยบนผิวหนาวัสดุทำเครือ่ งหมายบนผิวทาง

4. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
4.1 การกระจายของขนาดอนุภาค
ตองเปนไปตามตารางที่ 1
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 8.3
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ตารางที่ 1 การกระจายของขนาดอนุภาค
(ขอ 4.1)
ขนาดแรง
μm

1 700
1 400
1 180
1 000
850
710
600
425
300
150
75
ถาดรอง

ประเภท 1
ประเภท 2
สวนที่คางบนแรง สวนที่ผานแรง
% โดยมวล
% โดยมวล

0 ถึง 3
5 ถึง 20

65 ถึง 95

100
90
35
15
0
0

ประเภท 3
สวนที่ผานแรง
% โดยมวล
100
95 ถึง 100
80 ถึง 95
10 ถึง 40
0 ถึง 5
0 ถึง 2

ถึง 100
ถึง 75
ถึง 45
ถึง 5
ถึง 1

0 ถึง 10

4.2 สิง่ แปลกปลอม
ตองไมเกินเกณฑกำหนดในตารางที่ 2
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 8.4
ตารางที่ 2 สิง่ แปลกปลอม
(ขอ 4.2 และขอ 8.4.2.1)
ประเภท
1
2
3

มวลตัวอยาง
g
1
1
3
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4.3 ความโปรงแสง
ตองใส หากมีลกู แกวทีข่ นุ มัว ดาน หรือมีโพรงอากาศ ใหมไี ดไมเกินรอยละ 2 ของจำนวนลูกแกว
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 8.5
4.4 รูปราง
ตองเปนทรงกลม เมื่อทดสอบตาม ASTM D 1155 แลว ตองมีลูกแกวทรงกลมไมนอยกวารอยละ 70
โดยมวล
4.5 สี
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.6 แลว ลูกแกวตองมีสอี อ นกวาสีมาตรฐาน
หมายเหตุ คุณลักษณะนี้กำหนดเพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบสี ซึ่งถาลูกแกวมีสี จะรบกวนสมบัติในการ
สะทอนยอนกลับของลูกแกว

4.6 ความทนน้ำ
เมือ่ ทดสอบตามขอ 8.7 แลว ผิวของลูกแกวตองไมขนุ มัวหรือดาน และเมือ่ นำน้ำทีแ่ ชลกู แกวมาไทเทรตกับ
สารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริก 0.1 โมลตอลิตรแลว ตองใชสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริก
ไมเกิน 4.5 ลูกบาศกเซนติเมตร
4.7 สารเคลือบปองกันความชืน้ (เฉพาะลูกแกวประเภท 2)
ตองเคลือบดวยสารเคลือบปองกันความชืน้
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 8.8
หมายเหตุ ลูกแกวประเภท 3 การเคลือบสารเคลือบปองกันความชืน้ ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผทู เี่ กีย่ วของ

4.8 ดัชนีหักเห
ตองไมนอ ยกวา 1.50
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 8.9

5. การบรรจุ
5.1 ใหบรรจุลกู แกวในภาชนะบรรจุทสี่ ะอาด แหง ปดไดสนิท และไมทำปฏิกริ ยิ ากับลูกแกว
5.2 หากมิไดตกลงกันเปนอยางอื่น ใหขนาดบรรจุของลูกแกวในแตละภาชนะบรรจุเปน 25 กิโลกรัม และตอง
ไมนอ ยกวาทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก

6. เครือ่ งหมายและฉลาก
6.1 ทีภ่ าชนะบรรจุลกู แกวทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็น
ไดงา ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ประเภท
(3) น้ำหนักสุทธิ เปนกิโลกรัม
(4) เดือน ปทที่ ำ และรหัสรนุ ทีท่ ำ
(5) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน
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7. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
7.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

8. การทดสอบ
8.1 ใหใชวธิ วี เิ คราะหทกี่ ำหนดในมาตรฐานนีห้ รือวิธอี นื่ ใดทีใ่ หผลเทียบเทา ในกรณีทมี่ ขี อ โตแยง ใหใชวธิ ที กี่ ำหนด
ในมาตรฐานนีเ้ ปนวิธตี ดั สิน
8.2 หากมิไดกำหนดไวเปนอยางอืน่ น้ำกลัน่ และสารเคมีทใี่ ชตอ งมีความบริสทุ ธิเ์ หมาะสมสำหรับใชในหองปฏิบตั ิ
การวิทยาศาสตร
8.3 การทดสอบการกระจายของขนาดอนุภาค
8.3.1 เครื่องมือ
8.3.1.1 แรงขนาด 1 700 ไมโครเมตร 1 400 ไมโครเมตร 1 180 ไมโครเมตร 1 000 ไมโครเมตร
850 ไมโครเมตร 710 ไมโครเมตร 600 ไมโครเมตร 425 ไมโครเมตร 300 ไมโครเมตร 150
ไมโครเมตร และ 75 ไมโครเมตร
8.3.1.2 เครือ่ งชัง่ ความละเอียด 0.01 กรัม
8.3.1.3 ตอู บไฟฟา ทีค่ วบคุมอุณหภูมไิ ดที่ 105 องศาเซลเซียส ถึง 110 องศาเซลเซียส
8.3.1.4 เครือ่ งเขยาแรง (ถามี)
8.3.2 วิธที ดสอบ
8.3.2.1 ทำความสะอาดแรงทัง้ หมด อบใหแหง แลวชัง่ จัดเรียงแรงตามลำดับโดยใหแรงทีข่ นาดรูเปดใหญสดุ
อยขู า งบน
8.3.2.2 อบตัวอยางลูกแกวประมาณ 500 กรัม ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส ถึง 110 องศาเซลเซียส
จนมวลคงที่
8.3.2.3 ชัง่ ตัวอยางลูกแกวทีอ่ บจนแหงแลวประมาณ 50 กรัม ใหทราบมวลทีแ่ นนอน ใสลงในแรง แลวเขยา
โดยใชเครือ่ งเขยาแรงหรือใชมอื เปนเวลาประมาณ 20 นาที
8.3.2.4 ชัง่ สวนทีค่ า งบนแรงแตละขนาด
8.3.3 การรายงานผล
รายงานสวนทีค่ า งบนแรงสำหรับประเภท 1 และสวนทีผ่ า นแรงสำหรับประเภท 2 และประเภท 3 แตละขนาด
เปนรอยละโดยมวล
8.4 การทดสอบสิง่ แปลกปลอม
8.4.1 เครื่องมือ
8.4.1.1 แวนขยาย กำลังขยาย 10 เทา ถึง 40 เทา
8.4.1.2 กระจกนาฬิกาใส ไมมสี ี ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 95 มิลลิเมตร
8.4.1.3 กระดาษสีขาว
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8.4.2 วิธที ดสอบ
8.4.2.1 ใสตวั อยางลูกแกวโดยมีมวลตามทีก่ ำหนดในตารางที่ 2 ลงในกระจกนาฬิกา เกลีย่ ใหกระจายอยาง
สม่ำเสมอและเรียงเปนชัน้ เดียว วางกระจกนาฬิกาบนกระดาษสีขาว
8.4.2.2 ใชแวนขยายตรวจสอบสิง่ แปลกปลอมและนับจำนวนสิง่ แปลกปลอม
8.5 การทดสอบความโปรงแสง
8.5.1 เครื่องมือ
8.5.1.1 กลองจุลทรรศน
8.5.1.2 กระจกนาฬิกา
8.5.1.3 กระดาษกราฟทีม่ ตี ารางขนาด 1 มิลลิเมตร
8.5.2 สารเคมี
8.5.2.1 ปโตรเลียมเจลลีหรือสารอืน่ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ทียบเทา
8.5.3 วิธที ดสอบ
8.5.3.1 ใสตวั อยางลูกแกวในปริมาณทีไ่ มนอ ยกวา 200 ลูก ลงในกระจกนาฬิกา เกลีย่ ใหกระจายเปนชัน้ เดียว
อาจใชปโ ตรเลียมเจลลีชว ยไมใหตวั อยางลูกแกวเคลือ่ นทีร่ ะหวางการทดสอบ วางกระจกนาฬิกาบน
กระดาษกราฟ
8.5.3.2 ใชกลองจุลทรรศนที่มีกำลังขยายตามที่กำหนดในตารางที่ 3 ตรวจสอบลูกแกวจำนวนไมนอยกวา
200 ลูก บันทึกจำนวนตัวอยางลูกแกวทีข่ นุ มัว ดาน หรือมีโพรงอากาศ คำนวณเปนรอยละของจำนวน
ลูกแกว
ตารางที่ 3 กำลังขยายของกลองจุลทรรศน
(ขอ 8.5.3.2)
ประเภท

กําลังขยาย
เทา
ไมนอยกวา
20
20
10

1
2
3

8.6 การทดสอบสี
8.6.1 เครื่องมือ
8.6.1.1 จานเพาะเชือ้ ขนาดเสนผานศูนยกลางระบุ 90 มิลลิเมตร 2 ใบ พรอมฝา
8.6.1.2 กระดาษสีขาว
8.6.1.3 แหลงกำเนิดแสง มีความเขมของแสงไมนอ ยกวา 1 200 ลักซ
8.6.1.4 เครือ่ งชัง่ ความละเอียด 0.1 กรัม
8.6.1.5 กระบอกตวง มีขดี แบงละเอียดไมนอ ยกวา 1 มิลลิลติ ร
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8.6.2 สารเคมี
8.6.2.1 โทลูอนี ชัน้ คุณภาพหองปฏิบตั กิ าร
8.6.2.2 แถบสีมาตรฐาน G55 (Lichen) ตามทีก่ ำหนดใน AS 2700
8.6.3 วิธที ดสอบ
8.6.3.1 ใสตวั อยางลูกแกว 40 กรัม ± 0.1 กรัม ลงในจานเพาะเชือ้ ทำเครือ่ งหมาย “A” ไวทดี่ า นขางของ
จานเพาะเชือ้
หมายเหตุ หมึกทีใ่ ชทำเครือ่ งหมายตองเปนหมึกทีท่ นตอโทลูอนี

8.6.3.2 เติมโทลูอนี 25 มิลลิลติ ร ± 0.5 มิลลิลติ ร ใหทว มลูกแกว
8.6.3.3 คอย ๆ กวนลูกแกวตัวอยางในจานเพาะเชือ้ ใหกระจายอยางสม่ำเสมอและเรียงเปนชัน้ เดียว ปดฝา
8.6.3.4 ทำเครื่องหมาย “B” ที่ดานขางของจานเพาะเชื้อใบที่ 2 เติมโทลูอีนใหลึกในระดับเดียวกับจาน
เพาะเชือ้ “A” ปดฝา
8.6.3.5 วางจานเพาะเชือ้ “A” บนกระดาษสีขาว และวางจานเพาะเชือ้ “B” บนแถบสีมาตรฐาน นำมาวาง
ใกลกนั
8.6.3.6 เปรียบเทียบสีของตัวอยางลูกแกวในจานเพาะเชือ้ “A” กับสีมาตรฐานในจานเพาะเชือ้ “B” ภายใต
แหลงกำเนิดแสง แลวรายงานความแตกตางของสีของลูกแกวกับแถบสีมาตรฐาน
8.7 การทดสอบความทนน้ำ
8.7.1 เครื่องมือ
8.7.1.1 กลองจุลทรรศน กำลังขยายไมนอ ยกวา 40 เทา
8.7.1.2 บิวเรตต มีความจุไมนอ ยกวา 10 มิลลิลติ ร และมีขดี แบงละเอียดไมนอ ยกวา 0.1 มิลลิลติ ร
8.7.1.3 ตอู บ ทีค่ วบคุมอุณหภูมไิ ดที่ 105 องศาเซลเซียส ถึง 110 องศาเซลเซียส
8.7.1.4 เครือ่ งสกัดซอกซหเลต (soxhlet) พรอมขวดแกวกนกลมขนาด 125 มิลลิลติ ร ถึง 250 มิลลิลติ ร
8.7.1.5 ทิมเบิล (thimble) มีขนาดพอเหมาะกับเครือ่ งสกัดซอกซหเลต
8.7.1.6 อุปกรณใหความรอน
8.7.1.7 เครือ่ งชัง่ ความละเอียด 0.1 กรัม
8.7.2 สารละลาย
8.7.2.1 สารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริก 0.1 โมลตอลิตร
8.7.2.2 สารละลายฟนอลฟทาลีนอินดิเคเตอร 10 กรัมตอลิตร
8.7.3 วิธที ดสอบ
8.7.3.1 เติมน้ำกลัน่ 100 มิลลิลติ ร ลงในขวดแกวกนกลม วางบนอุปกรณใหความรอน
8.7.3.2 ชัง่ ตัวอยางลูกแกว 10.0 กรัม ใสลงในทิมเบิล ใสทมิ เบิลลงในเครือ่ งสกัดซอกซหเลต ตอเครือ่ งสกัด
ซอกซหเลตเขากับขวดแกวกนกลม
8.7.3.3 กลัน่ กลับเปนเวลา 1 ชัว่ โมง ± 5 นาที หลังการกลัน่ ใหเก็บสารละลายทีก่ ลัน่ ไดและทีอ่ ยใู นทิมเบิล
รวมไวในขวดแกวรูปกรวย
8.7.3.4 นำตัวอยางลูกแกวไปอบในตอู บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส ถึง 110 องศาเซลเซียส เปนเวลา
ไมนอ ยกวา 30 นาที จนแหง ทิง้ ใหเย็น ตรวจพินจิ ความดาน ความขนุ มัว และขอบกพรองของลูกแกว
ดวยกลองจุลทรรศน เปรียบเทียบกับลูกแกวทีไ่ มไดทดสอบ
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8.7.3.5 นำสารละลายทีก่ ลัน่ ไดไปไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริก โดยใชสารละลายฟนอลฟ
ทาลีน 5 หยด เปนอินดิเคเตอร จนถึงจุดยุติ บันทึกปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดร
คลอริกที่ใช ทำแบลงกโดยปฏิบัติเชนเดียวกันแตไมใชตัวอยาง คำนวณปริมาตรของสารละลาย
มาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกทีใ่ ชโดยหักลบปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกทีใ่ ช
ไทเทรตกับแบลงก
8.8 การทดสอบสารเคลือบปองกันความชืน้ (เฉพาะลูกแกวประเภท 2)
8.8.1 ทัว่ ไป
การทดสอบสารเคลือบปองกันความชืน้ ทำได 2 วิธี โดยใหทดสอบวิธที ี่ 1 กอน หากมีปญ
 หาใหทดสอบดวย
วิธที ี่ 2
8.8.2 วิธที ี่ 1
8.8.2.1 เครื่องมือ
(1) บีกเกอร ขนาด 500 มิลลิลติ ร
(2) เครือ่ งชัง่ ความละเอียด 0.1 กรัม
8.8.2.2 วิธที ดสอบ
ชัง่ ตัวอยางลูกแกวประมาณ 20 กรัม ถึง 30 กรัม แลวคอย ๆ เทอยางสม่ำเสมอลงในบีกเกอรที่
บรรจุน้ำอยู 375 มิลลิลติ ร เมือ่ ตัวอยางแตะทีผ่ วิ น้ำแลวจะไหลลงสกู น บีกเกอรในลักษณะเปนเกลียว
หรือเปนกอนอยางสม่ำเสมอจึงจะถือวามีสารเคลือบปองกันความชืน้ ถาตัวอยางแยกเปนอิสระใน
การตกลงสกู น บีกเกอรใหทดสอบตามวิธที ี่ 2
8.8.3 วิธที ี่ 2
8.8.3.1 เครื่องมือ
(1) กรวยกรอง ขนาดเสนผานศูนยกลางของปากกรวย 150 มิลลิเมตร ลึก 120 มิลลิเมตร เสนผาน
ศูนยกลางภายในของกานกรวย 6.25 มิลลิเมตร
(2) ถุงผาฝาย ขนาด 250 มิลลิเมตร × 450 มิลลิเมตร จำนวนเสนดายยืนและเสนดายพงุ 48 ×
48 เสน ตอ 2.54 มิลลิเมตร
(3) ภาชนะบรรจุน้ำ ขนาดไมนอ ยกวา 4 ลิตร
(4) เครือ่ งชัง่ ความละเอียด 0.1 กรัม
8.8.3.2 วิธที ดสอบ
ชัง่ ตัวอยางลูกแกวประมาณ 400 กรัม ใสลงในถุงผาฝายทีก่ ลับเอาตะเข็บออก แลวนำถุงจมุ ลงใน
ภาชนะซึง่ บรรจุน้ำ 4 ลิตร ประมาณ 30 วินาที หรือจนกระทัง่ ถุงจมน้ำจนมิด ยกถุงขึน้ จากน้ำแลวบิดถุง
ใหเปนเกลียวเพือ่ ใหน้ำออกใหหมด แขวนทิง้ ไวเปนเวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง คลายเกลียวถุงออกและ
เขยาถุง เทตัวอยางจากถุงลงในกรวยกรองทีแ่ หงและสะอาด สังเกตดูถา ตัวอยางลูกแกวไหลออกจาก
ปลายกรวยอยางสม่ำเสมอโดยไมหยุด จึงจะถือวาลูกแกวนัน้ เคลือบดวยสารปองกันความชืน้
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8.9 ดัชนีหักเห
8.9.1 เครื่องมือ
8.9.1.1 กลองจุลทรรศน กำลังขยายไมนอ ยกวา 40 เทา
8.9.1.2 กระจกสไลดหลุม ความหนา 1.2 มิลลิเมตร มีหลุมเปนวงกลมเสนผานศูนยกลางประมาณ 10
มิลลิเมตร และลึก 0.8 มิลลิเมตร
8.9.1.3 สารเคมีทที่ ราบคาดัชนีหกั เหแนนอน 1.50
8.9.2 วิธที ดสอบ
8.9.2.1 ใสตวั อยางลูกแกวในปริมาณทีเ่ หมาะสมลงในหลุมของกระจกสไลด เกลีย่ ใหกระจายสม่ำเสมอและ
เรียงเปนชัน้ เดียว มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 3 มิลลิเมตร
8.9.2.2 หยดสารเคมีทมี่ คี า ดัชนีหกั เห 1.50 ลงไปใหทว มตัวอยาง แลวปรับแสงสวางทีก่ ลองจุลทรรศนใหเกิด
แสงสลัว ๆ
8.9.2.3 ปรับโฟกัสกลองจุลทรรศนไปทีต่ วั อยาง แลวเลือ่ นโฟกัสขึน้ อยางชา ๆ ถาปรากฏวามีวงแหวนสีดำ
(หรือทีเ่ รียกวา Becke line) รอบตัวอยางลูกแกวแตละลูกและทีก่ ลางลูกแกวสวาง เมือ่ เลือ่ นโฟกัสลง
ปรากฏวาวงแหวนและแสงนัน้ หายไป แสดงวาตัวอยางลูกแกวมีดชั นีหกั เหสูงกวา 1.50
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 7.1)
ก.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง ลูกแกวประเภทเดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุชนิดและขนาดเดียวกัน ทีท่ ำหรือสงมอบหรือ
ซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทีต่ อ งการ การบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ ก.1 ทดสอบการบรรจุและ
เครือ่ งหมายและฉลากกอน แลวใชเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมชักตัวอยางจากแตละภาชนะบรรจุ ในปริมาณ
เทา ๆ กัน นำมารวมกันใหไดตวั อยางรวมไมนอ ยกวา 6 กิโลกรัม นำไปทดสอบคุณลักษณะทีต่ อ งการ
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทีต่ อ งการ การบรรจุ
และเครื่องหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)
ขนาดรุน
หนวยภาชนะบรรจุ
ไมเกิน 20
21 ถึง 70
71 ถึง 160
ตั้งแต 161 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
หนวยภาชนะบรรจุ
3
5
8
10

ก.2.2 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางลูกแกวตองเปนไปตามขอ 4. ขอ 5. และขอ 6. ทุกขอ จึงจะถือวาลูกแกวรนุ นัน้ เปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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