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บทคัดย่อ
งานวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิตและเพิม่ ผลิตภาพของขันตอนการตั
้
ดแผ่นฉนวนกัน
ความร้อนประสิทธิภาพสูงโดยใช้เทคนิควิธกี ารทางาน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดแผ่นฉนวน
กันความร้อนประสิทธิภาพสูงสาหรับลดการใช้แรงงานคน การศึกษาเริม่ จากศึกษาวิธกี ารทางานของกระบวนการ
ตัด แผ่ น ฉนวนกัน ความร้อ นประสิท ธิ ภ าพสูง ที่มีค วามหนาขนาด 3 ซม. ซึ่ง เป็ น ผลิต ภัณฑ์ห ลัก ของโรงงาน
กรณีศึกษานัน้ พบว่าการทางานในขัน้ ตอนดังกล่าวใช้พนักงานในการปฏิบตั ิงานจานวนทัง้ สิ้น 3 คน คิดเป็ น
เปอร์เซ็นต์การทางานของพนักงานคนที่ 1 เท่ากับ 30.77% พนักงานคนที่2 เท่ากับ 53.85% และพนักงานคนที่ 3
เท่ากับ 38.46 % และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบเครื่องตัดแผ่นฉนวนกันความร้อน
ประสิทธิภาพสูง โดยใช้เครื่องตัดเป็ นลักษณะการตัดแบบโรเตอร์ มีใบมีดตัดขนาด 4 นิ้ว ความเร็วการตัด 0.5
เมตร/วินาที ซึง่ สามารถตัดแผ่นฉนวนกันความร้อนกว้างได้สงู สุด 150 เซนติเมตร จากผลการทดลองพบว่า เครื่อง
ตัดแผ่นฉนวนกันความร้อนทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบนัน้ สามารถลดการใช้แรงงานคนจาก 3 คนเหลือ 2 คน คิด
เป็ นเปอร์เซ็นต์การทางานของพนักงานคนที่ 1 เท่ากับ 62.5% และพนักงานคนที่ 2 เท่ากับ 75.0% เวลาการตัด
แผ่นฉนวนลดลงจาก 13 วินาที/ชิน้ เหลือ 6.6 วินาที/ชิน้ คิดเป็ นอัตราส่วนเวลาเท่ากับ 53.85% และสามารถลด
ต้นทุนกระบวนการผลิตได้ถงึ 93,600 บาท/ปี โดยมีระยะเวลาในการคืนทุนภายใน 0.33 ปี
คาหลัก เครื่องตัด ฉนวนกันความร้อน ลดต้นทุน การศึกษาวิธกี ารทางาน การเพิม่ ผลิตภาพ
Abstract
This research aims to reduce the production cost and increase the productivity of a Cutting of thermal
insulation. The researcher has been designed and developed the Cutting thermal insulation Machine for
decreasing the labor. This reached was started by study working style in the cutting 3 cm thickness
thermal insulation. It was found that there was 3 staff working in process. The Percentage of the first
staff was 30.77%, second staff was 53.85%, and third staff was 38.46% and not enough demand. The
rotor‘s style cutting with 4 inches clade is used; speed cut is 0.5m/sec. And the highest cut width up to
150cm. The experimental results found that The Cutting thermal insulation high quality sheet Machine
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was designed by researcher can be reduced its staff from 3 to 2. The percentage of first was 62.5 % and
the second was 75 %. The used time is reduced from 13sec. per sheet to 6.6 sec. per sheet, of 53.85%.
Meanwhile totally cost reduction from this improvement increasing per year was 93,600 baht and the
payback period within 0.33 year.
Key words; Thermal insulation, Cutting Machine, Cost reduction, Working Style, and Productivity
improvement
1. บทนา
ฉ น ว น กั น ค ว า ม ร้ อ น ไ ด้ เ ข้ า ม า มี บ ท บ า ท ใ น
อุตสาหกรรมการผลิต และครัวเรือนมากยิง่ ขึน้ มีรูปแบบที่
หลากหลายเช่น เป็ นม้วนมีแผ่นฟอยล์ เป็ นแผ่น แบบตัด
ตามแบบ หรือ เป็ น แบบหุ้มฉนวนหมดทุ กด้าน แล้ว แต่
ความต้อ งการในการใช้ง านที่แ ตกต่ า งกัน ออกไป โดย
ส่วนมากมาใช้เพื่อลดความสูญเสียค่าพลังงานความร้อน
เพื่อลดต้นทุนพลังงานทีใ่ ช้ใ นกระบวนการผลิต และเพิม่
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้สงู ทีส่ ดุ เช่น ระบบปรับ
อากาศ ระบบหม้อต้มไอน้ า ระบบทาความเย็น เป็ นต้น
ซึ่ง ค่ า ความหนาแน่ น ของฉนวน(Density) ยิ่ง ความ
หนาแน่นมากเท่าไหร่ความร้อนก็จะผ่านเข้ามาได้น้อยลง

เหมาะสมในการใช้ ง าน เพื่ อ เป็ นการลดต้ น ทุ น ใน
กระบวนการผลิต และเพิม่ ผลิตภาพในกระบวนการผลิต
ตารางที่ 1 แผนภูมกิ ารปฏิบตั งิ านทวีคณ
ู ขัน้ ตอนการตัด
แผ่นฉนวนกันความร้อนก่อนปรับปรุง
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รูปที่ 1 ลักษณะของฉนวนกันความร้อน [1]

จากการศึกษาของโรงงานพบว่าในกระบวนการ
ตัดของแผ่นฉนวนกันความร้อนของโรงงานกรณีศกึ ษาใช้
พนักงานตัด 3 คน ซึ่งใช้เวลา 13 วินาที/ชิ้น และกาลัง
การตัด 500 ชิน้ /วัน แต่ความต้องการของแผ่นฉนวนกัน
ความร้อนมีถึง 1000-1500 ชิ้น/วัน จากปญั หาดังกล่าว
ทางโรงงานกรณี ศึก ษาได้ร่ ว มกับ ผู้วิจ ัย ออกแบบและ
พั ฒ นา เค รื่ อง ตั ด แ ผ่ นฉ นว นกั น ค ว า ม ร้ อ น ระ บ บ
กึง่ อัตโนมัติ โดยมีพารามิเตอร์ต่างๆ ในปรับตัง้ ตามความ

13

นาแผ่นไปเก็บ

จากตารางที่ 1 ศึกษาการทางานได้ว่าการตัดแผ่นฉนวน
กันความร้อนพนักงานใช้เวลาต่างกัน และเกิดงานรอ คือ
พนั ก งานคนที่ 1 ท างาน 4 วิน าที พนั ก งานคนที่ 2
ทางาน 7 วินาที และพนักงานคนที่ 3 ทางาน 5 วินาที
เวลารวม 13 วินาที/ชิ้น เปอร์เซ็นต์การทางานพนักงาน
คนที่ 1 เท่ า กั บ 30.77% พนั ก งานคนที่ 2 เท่ า กั บ
53.85% และพนักงานคนที่ 3 เท่ากับ 38.46 %
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1.1 ลักษณะในการตัด แผ่นฉนวนกันความร้อน (ก่อน
ปรับปรุง)

รูปที่ 2 ลักษณะการตัดแผ่นฉนวนกันความร้อน
(ก่อนปรับปรุง)

1.2 ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
1.พนักงาน 2และ3 ดึงฉนวนออกจากม้วนให้
พนักงาน 1ซึง่ รอการจัดแผ่นฉนวนจากนัน้
2. พนั ก งาน 2 และ3 รอพนั ก งาน 1 มาจัด
ชิน้ งานในตาแหน่งทีก่ าหนดไว้
3. พนักงาน 2 หรือ 3 วางไม้บรรทัดลงในระยะ
ทีก่ าหนดไว้และทาการตัดในขัน้ ตอนต่อไป
4. พนักงาน 2 ใช้ใบมีดคัตเตอร์ตดั จากตรงกลาง
ของแผ่นฉนวนออกไปทางด้านซ้าย
5. พนักงาน 3 ใช้ใบมีดคัตเตอร์ตดั จากตรงกลาง
ของแผ่นฉนวนออกไปทางด้านขวา
6. เมือ ตัด เสร็จ พนัก งาน 1 น าแผ่น ที่ตัด เสร็จ
แล้วไปวางไว้บริเวณทีจ่ ดั เตรียมไว้
2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎี ผลิ ตภาพ (Productivity) คาว่า “ผลผลิต ”
เป็ น ค าที่มีค วามหมายตามสูต รที่ใ ช้เ ช่ น เดีย วกับ ค าว่ า
“ประสิท ธิ ภ าพ”
กล่ า วคือ ผลิ ต ผลเป็ น ดัช นี แ สดง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตต่อทรัพยากรทีใ่ ช้ในการก่อ
เกิดผลผลิตนัน้ หรือในเทอมเดียวกันเป็ นสูตรดังนี้ [2]
(1)

2.2 แผนภูมิการปฏิ บตั ิ งานทวีคณ
ู (Multiple activity
chat) แผนภูมกิ ารปฏิบตั งิ านทวีคูณนี้จะเป็ นแผนภูมแิ รก
ในบรรดาแผนภูมิท่แี สดงไว้ในตารางที่เกี่ ยวกับสัดส่วน
ของเวลา แผนภูมิประเภทนี้จะใช้เมื่อมีความจาเป็ นต้อง
บันทึกการทางานของสิง่ หนึ่งให้มคี วามสัมพันธ์กนั ในเชิง
เส้นเวลากับการทางานของอีกสิง่ หนึ่ง หรืออีกหลายๆสิง่
การบันทึกกระทาในแผนภูมเิ ดียวกันสิง่ ต่างๆทีก่ ล่าวถึงใน
ทีน่ ้อี าจจะเป็ นคน เครื่องจักร หรือวัสดุกไ็ ด้ทงั ้ สิน้ [3]
2.3 คานวณหาจานวนรอบในการจับเวลา การศึกษา
เวลาโดยการใช้นาฬิกาจับเวลา ถือเป็ นการสุ่มตัวอย่าง
รูป แบบหนึ่ ง เพีย งแต่ เ ป็ น การสุ่ ม บนตัว อย่ า งเดีย วที่มี
ความต่ อ เนื่อ ง ข้อ มูลมีค วามคลาดเคลื่อ นอัน เนื่ องจาก
ความแปรปรวนของงาน ความเร็วของพนักงานในการ
ทางาน และอาจมีงานแปลกปลอม และอื่นทีซ่ ่อนเร้น ดัง้
นัน้ การจับเวลารอบเดียว หรือ 2-3 รอบ ย่อมไม่ใช่ ค่าที่
แน่ น อนพอที่จ ะเป็ น ฐานในการค านวณเวลามาตรฐาน
การค านวณมีก ลายวิธี ทัง้ นี้ ข ัน้ กับ เวลาและค่ า ความ
แม่นยาที่ต้องการ แต่ ทุกวิธตี ้องอาศัยข้อมูลเบื้องต้นใน
การประมาณการ และค่ า ความคลาดเคลื่อ น สูต รการ
คานวณมีดงั ต่อไปนี้ [4]
√

∑

∑

2

(2)

∑

เมื่อ

= ขนาดตัวอย่างทีจ่ ะหา
= จานวนทีท่ ดลองจับเวลาก่อน
∑
ผลรวมแต่ล่ะค่า
x = ค่าทีอ่ ่านได้ (เวลาในในแต่ละวัฏจักร)

2.4 การแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution)
สามารถใช้ได้กบั ข้อมูล สถานการณ์ และปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น น้ าหนัก ส่วนสูง อายุการใช้
งาน ค่าใช้จ่าย ความเร็ว คะแนนสอบ และปริมาณผลผลิต
การเกษตร เป็ นต้น
รูปแบบการแจกแจงแบบปกติ แสดงด้วย เส้น
โค้ง ความน่ า จะเป็ น ที่มีพ้ืน ที่ใ ต้เ ส้น โค้ง ทัง้ หมดเป็ น 1
ลักษณะของเส้นโค้งปกติเป็ นรูประฆังคว่า มีจุดศูนย์กลาง
ที่ค่าเฉลี่ย และสมมาตรรอบค่าเฉลี่ย ซึ่งทาให้ ค่าเฉลี่ย
มัธยฐานและฐานนิยม อยู่ทจ่ี ุดเดียวกัน [5]
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3.1 เครื่อ งตัด หัว ผ้า มีใ บตัด ขนาด 4 นิ้ ว มอเตอร์
กระแสสลับ 150w 220V 3.0A 2400r/min 60 Hz พร้อม
กับชุดสไลด์ ทีว่ งิ่ อยู่ในรางทีม่ ชี ่องขนาด 8 มิลลิเมตร
รูปที่ 3 การแจกแจงแบบปกติ

2.5 Z test คือ การทดสอบค่า Z ในการทดสอบเกีย่ วกับ
ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างในกรณีทก่ี ลุ่มตัวอย่างมีจานวน
มาก n ≥ 30 โดยข้อมูลทีน่ ามาทดสอบ ต้องเป็ นข้อมูลที่
ได้จากมาตราวัดมาตราอันตรภาค (Interval Scale) หรือ
มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale) และใช้ทดสอบได้ทงั ้ กลุ่ม
ตัว อย่ า งกลุ่ ม เดีย วและสองกลุ่ ม ตัว อย่ า ง เพื่อ ทดสอบ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า งกลุ่ ม ตัว อย่ า งกับ
ประชากร [6]
̅
√

(3)

เมื่อ μ0 = แทนค่าเฉลีย่ ของประชากร
̅ = แทนค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง
σ = แทนความเบีย่ งเบนมาตรฐานของประชากร
= แทนขนาดตัวอย่าง
3. การออกแบบและและอุปกรณ์ที่ต้องสร้างขึน้
การออกแบบตัวเครื่องตัดแผ่นฉนวนกันความร้อน
เริม่ จากศึกษารายละเอียดการตัดและวิธีการใช้งานของ
ตัวเครื่องให้ง่ายที่สุด โดยสรุปตัวเครื่องเป็ นลักษณะราง
ยาว 180 เซนติเมตร ทาด้วยอลูมเิ นียม และติดตัง้ เครื่อง
ตัดหัวผ้า ขนาดใบ 4 นิ้ว สามารถตัดแผ่นฉนวนกันความ
ร้ อ น 3 เซนติ เ มตร และติ ด ตั ้ง ระบบการตั ด แบบ
กึ่งอัตโนมัติ ที่ใช้สาหรับพาเครื่องตัดไปตัดที่แผ่นฉนวน
กันความร้อน โดยใช้การเขียนแบบด้วยโปรแกรม Solid
Works [7] เพื่อเป็ นต้นแบบ และพนักงานสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ 2 คน

รูปที่ 4 ลักษณะของเครือ่ งตัดแผ่นฉนวนกันความร้อน

รูปที่ 5 เครือ่ งตัดหัวผ้าและตัวสไลด์ในราง

3.2 รางวิง่ มีขนาดที่เล็ก ต้องคานึงถึงการเอาสายพาน
ขนาด 10 มิลลิเมตร ลงไปด้วย โดยสามารถวิง่ ไปกลับได้
และระบบขับ เครื่อ งตัด แผ่ น ฉนวนกัน ความร้ อ นเป็ น
มอเตอร์กระแสตรง 24V DC 600 RPM 20.4Kg.cm
น ามาติ ด ตัง้ กับ หน้ า แปลน และใส่ เ ฟื อ งสายพาน XL
ขนาด 34 ฟนั

รูปที่ 6 ขนาดของราง และการใส่สายพาน

3.4 ส่วนตัวควบคุม ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
ควบคุ มผ่ านไมโครคอนโทรเลอร์ นอกจากนี้ย ังเป็ น ตัว
ควบคุมการทางานของเครื่องอีกด้วย

รูปที่ 7 ภายในกล่องควบคุม และสวิตช์ควบคุมเครือ่ งตัดแผ่นฉนวน
กันความร้อน

เมื่อนาส่วนประกอบต่างๆของเครื่องทีไ่ ด้ นามา
รวมกันเป็ นเครื่องตัดแผ่นฉนวนกันความร้อน

รูปที่ 8 ภาพประกอบเครือ่ งตัวแผ่นฉนวนกันความร้อน
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3.5 ขัน้ ตอนการทางานของเครื่อง (หลังปรับปรุง)
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Start  



 


 

 
Start

รูปที่ 9 ขัน้ ตอนของการใช้เครือ่ งตัดแผ่นฉนวน
กันความร้อน

4. ผลการทดลอง
ผลทีไ่ ด้จากการทดลองสามารถแสดงได้ดงั นี้
4.1 ลัก ษณะการตัด แผ่ น ฉนวนกัน ความร้อ น (หลัง
ปรับปรุง) ในการปฏิบตั งิ านสามารถทางานได้ 2 คน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 2

ตารางที่ 2 ใบบันทึกผลการทดลองการจับเวลา
ใบบันทึกการจับเวลางานย่อย
ผลิตภัณฑ์ : ฉนวนกัน
ความร้อน
กระบวนการ :
ชือ่ ผลิตภัณฑ์ : ฉนวนกันความ
ขัน้ ตอนการตัดด้วย
ร้อนความหนา 3 mm
เครื่องตัดฉนวน
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้ ที่ ครัง้
ครัง้
ครัง้
ที่ 1 ที่ 2
ที่ 3
4
ที่ 5
ที่ 6
ที่ 7
7.2
6.6
5.9
7.4
5.8
5.9
6.1
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้ ที่ ครัง้
ครัง้
ครัง้
ที่ 10 ที่ 11 ที่ 12
13
ที่ 14 ที่ 15 ที่ 16
6.3
6.9
7.8
6.8
7.8
5.1
8
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้ ที่ ครัง้
ครัง้
ครัง้
ที่ 19 ที่ 20 ที่ 21
22
ที่ 23 ที่ 24 ที่ 25
7.4
5.7
6.7
5.4
7.5
6.3
5.9
ครัง้
ครัง้
ที่ 28 ที่ 29
หน่วยเป็ นวินาที
6.7
8

ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
นายภานุสทิ ธิ ์
ั่
กาปนทอง
ครัง้ ที่ ครัง้ ที่
8
9
7.9
5.2
ครัง้ ที่ ครัง้ ที่
17
18
5.2
5.2
ครัง้ ที่ ครัง้ ที่
26
27
6.9
7.7

จากการคานวณหาจานวนชุดตัวอย่างข้อมูล ค่า
คือ
√

ทีไ่ ด้

2

จากสมการ มีค่าท่ากับ 32.09 หรือ ต้องมีการเก็บผล
ทดลองจานวน 33 ครัง้ ทีค่ ่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าผลการ
ทดลองครัง้ ที่ 30 เท่ากับ 7.5 วินาที ครัง้ ที่ 31 เท่ากับ 6.3
วินาทีครัง้ ที่ 32 เท่ากับ 5.9 วินาที ครัง้ ที่ 33 เท่ากับ 7.5
วินาที
4.2 การวิเคราะห์การแจกแจงแบบปกติ Normal Test
และการวิเคราะห์ค่า Z Test

ขั้นตอนที่ 3

รูปที่ 10 ลักษณะในการตัด (หลังปรับปรุง)

ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
1. พนักงาน 1 ดึงแผ่นฉนวนให้พนักงาน 2
2. พนักงาน 2 จัดชิน้ งาน
3. พนักงาน 1 กดสวิตช์ Start การทางานของ
เครื่อง
4. พนักงาน 2 เอาแผ่นฉนวนไปเก็บในทีเ่ ตรียมไว้

รูปที่ 11 การวิเคราะห์ Normal Test

จากการผลการวิเคราะห์การแจกแจงข้อมูลแบบปกติ ได้
ดังสมติฐาน
Ho: ข้อมูลทีน่ ามาวิเคราะห์ มีการแจกแจงแบบปกติ
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H1: ข้อมูลทีน่ ามาวิเคราะห์ ไม่มกี ารแจกแจงแบบปกติ
จากผลการวิเคราะห์ค่า P Value ทีไ่ ด้จากการคานวณ
33 ชุดข้อมูล เท่ากับ 0.111 มากกว่า 0.05 ยอมรับสมติ
ฐานหลัก H0 ข้อมูลทีน่ ามาวิเคราะห์ มีการแจกแจงแบบ
ปกติ ทีค่ ่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 6.62 วินาที
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.92
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ Z-Test
Variable

N

Mean

StDev

SE Mean

95% CI

เวลาใน
การ
ตัดแผ่น
ฉนวน

33

6.621
21

0.92694

0.16135

(6.30497,
6.93746)

Z
0.01

P
0.994

จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ Z Test เพื่อทดสอบเวลา
เครื่องตัดแผ่นฉนวนกันความร้อนความหนา 3 ซม. โดย
สมติฐานเวลาการทางาน ที่ 6.621 วินาที ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.9269 และค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.16135
ทีค่ ่าความเชื่อมัน่ 95%
Ho : µ = 6.62
H1 : µ ≠ 6.62
จากผลการทดลอง Z Test ค่า P value ทีไ่ ด้คอื
0.994 ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 6.30497 - 6.93746
วินาที ให้ยอมรับสมติฐานหลัก H0 เวลาเครื่องตัดแผ่น
ฉนวนกันความร้อนความหนา 3 เซนติเมตร โดยสมติฐาน
เวลาการทางานเท่ากับ 6.621 วินาที
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลก่อน-หลังการปรับปรุง

ลดต้นทุนแรงงาน
(บาท/วัน)
ลดเวลาการทางาน
(วินาที/ชิน้ )
เพิม่ กาลังการ
กระบวนการผลิต
(ชิน้ /วัน)

ก่อน
ปรับ
ปรุง
900

หลัง
ปรับ
ปรุง
600

ผลต่าง

% ผลต่าง

-300

-33.3%

13

6

-7

-53.84%

500

900

400

80%

จากตารางที่ 4
- ต้นทุนของพนักงานวันล่ะ 300 บาท ลดลง 1 คน
เท่ากับ 300 บาท/วัน หรือ 7800 บาท/เดือน
- เวลาการทางานลดลง จาก 13 วินาที/ ชิน้ เหลือ 6
วินาที/ชิน้ คิดเป็ น -58.84%

- สามารถเพิม่ กาลังการผลิตได้ 900 ชิน้ /วัน คิดเป็ น 80%
5. สรุป
จากผลการทดลองพบว่า เครือ่ งตัดแผ่นฉนวน
กันความร้อนทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบนัน้ สามารถลด
การใช้พนักงาน จาก 3 คนเหลือ 2 คน ทาให้สามารถลด
ต้นทุนของพนักงานกระบวนการผลิตได้ 93,600 บาท/ปี
จากการลงทุน 32,000 บาท จากผลการวิเคราะห์
ระยะเวลาในการคืนทุน 0.33 ปี เปอร์เซ็นต์การทางาน
พนักงานคนที่ 1 เท่ากับ 62.5% พนักงานคนที่ 2 เท่ากับ
75.0% และเวลาการตัดแผ่นฉนวนลดลง 53.85% จาก
13 วินาที/ชิน้ เหลือ 6.6 วินาที/ชิน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
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