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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ข้อก าหนดคุณลักษณะเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัย 

และหน้ากาก N95 แบบอัตโนมัติ 
แนบท้ายประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  

 
๑. ขอบข่าย 

ข้อก ำหนดคุณลักษณะนี้ครอบคลุมเฉพำะเครื่องทดสอบประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำคของหน้ำกำก
อนำมัยและหน้ำกำก N95 แบบอัตโนมัติ ทดสอบได้กับอนุภำคพอลิสไตรีนลำเท็กซ์หรืออนุภำคโซเดียมคลอไรด์ 
อัตรำกำรไหลของอนุภำคทดสอบได้ในช่วง ๕ L/min ถึง ๙๐ L/min หรือ ควำมเร็วด้ำนหน้ำ (face velocity)  
ได้ในช่วง ๐.๕ cm/s ถึง ๒๕ cm/s วัดประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำคได้สูงสุด ๙๙.๙๙ % 

 
๒. เอกสารอ้างอิง 

๒.๑ ASTM F2299-03 Standard Test Method for Determining the Initial 
Efficiency of Materials Used in Medical Face Masks to 
Penetration by Particulates Using Latex Spheres 

๒.๒ Code of Federal Regulation 42 CFR Part 84, Respiratory Protective Devices; Final 
Rules and Notice 

๒.๓ มอก. ๓๐๓๐-๒๕๖๓ เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองลอยหลักกำรไฟฟ้ำสถิต 
๒.๔ มอก. ๑๓๗๕-๒๕๖๓ ควำมปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้ำส ำหรับใช้ในที่อยู่อำศัยและ

เครื่องใช้ไฟฟ้ำอ่ืนที่คล้ำยกัน ข้อก ำหนดทั่วไป 
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๓. บทนิยาม 

ควำมหมำยของค ำที่ใช้ในข้อก ำหนดคุณลักษณะนี้ มีดังต่อไปนี้ 
๓.๑ เครื่องทดสอบประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำคของหน้ำกำกอนำมัยและหน้ำกำก N95 แบบอัตโนมัติ 

(Automatic Particulate Filtration Efficiency Tester) ซึ่งต่อไปในข้อก ำหนดคุณลักษณะนี้จะเรียกว่ำ “เครื่อง
ทดสอบประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำค” หมำยถึง เครื่องทดสอบประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำคขนำดเล็กในอำกำศ
หรือละอองลอย (aerosol) 

๓.๒ ควำมเร็วด้ำนหน้ำ (face velocity) คือ ควำมเร็วอำกำศด้ำนหน้ำของแผ่นกรองหน้ำกำกทดสอบที่ตัว
ยึดแผ่นกรอง (filter holder) 

๓.๓ อัตรำกำรไหล (flow rate) คือ ปริมำตรของอำกำศซึ่งไหลผ่ำนแผ่นกรองหน้ำกำกทดสอบที่ตัวยึด
แผ่นกรอง (filter holder) 
 
๔. ส่วนประกอบ 

เครื่องทดสอบประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำคอย่ำงน้อยต้องมีส่วนประกอบหลัก ดังแสดงในรูปที่ ๑ 
กำรทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจ 
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รูปที่ ๑ ตัวอย่ำงส่วนประกอบหลักของเครื่องทดสอบประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำค 
(ข้อ ๔.) 
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๔.๑ ชุดแหล่งก ำเนิดอนุภำคละอองลอยแบบอะตอมไมเซอร์ (atomizer aerosol generator) 
๔.๒ ชุดท ำให้อนุภำคเป็นกลำง (aerosol neutralizer) 
๔.๓ ชุดควบคุมควำมชื้น (humidifier)  
๔.๔ ถังผสม (mixing chamber) 
๔.๕ ตัวยึดแผ่นกรอง (filter holder) 
๔.๖ ชุดนับจ ำนวนอนุภำค (particle counter)  
๔.๗ ชุดวัดควำมแตกต่ำงของควำมดัน (differential pressure sensor)  
๔.๘ ปั๊มสุญญำกำศ (vacuum pump)  
๔.๙ ชุดวัดและควบคุมอัตรำกำรไหล (flow meter and controller)  
๔.๑๐ ชุดควบคุมกำรท ำงำนและประมวลผล (controller unit and data processing unit) 

๕. การท า 

๕.๑ ชุดแหล่ งก ำเนิ ดอนุภำคละอองลอยแบบอะตอมไมเซอร์  (atomizer aerosol generator) 
แหล่งก ำเนิดละอองลอยเป็นแบบอะตอมไมเซอร์ ดังแสดงในรูปที่ ๒ ต้องสำมำรถสร้ำงอนุภำคชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้ 

๕.๑.๑ อนุภำคทรงกลมชนิดพอลิสไตรีนลำเท็กซ์ (polystyrene latex, PSL) แบบขนำดเดี่ยว 
(monodispersed aerosol) ที่ มีส่วนเบี่ ยงเบนมำตรฐำนทำงเรขำคณิต (geometric standard deviation) 
๑.๖๐% ได้ในช่วง ๐.๑ µm ถึง ๕ µm 

๕.๑.๒ อนุภำคทรงกลมชนิดโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ที่สร้ำงได้ต้องมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงมัธย
ฐำน (count median diameter, CMD) เท่ำกับ ๐.๐๗๕ ± ๐.๐๒๐ µm และมีค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเชิงเรขำคณิต 
(geometric standard deviation, GSD) ไม่เกิน ๑.๘๖%  

กำรทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจและตรวจสอบตำมใบรับรอง 
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รูปที่ ๒ ตัวอย่ำงแหล่งก ำเนิดละอองลอยเป็นแบบอะตอมไมเซอร์ 

(ข้อ ๕.๑) 
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๕.๒ ชุดท ำให้อนุภำคเป็นกลำง (aerosol neutralizer) ตัวท ำให้ละอองลอยเป็นกลำงให้มีสมดุลประจุ
บ็ อลทซ์ มั น  (Boltzmann equilibrium charge equivalent) จะต้ องเป็ นแบบกำรแพร่สองขั้ น  (bipolar 
diffusion) ใช้หลักกำรโคโรนำไอออไนเซชั่น (corona ionization) แสง UV หรือโฟโตอิเล็กทริก (photoelectric) 
และกำรแผ่รังสี (radiation) จำกแหล่งก ำเนิด -ray หรือ -ray ที่อัตรำกำรไหลทดสอบได้ในช่วง ๕ L/min  
ถึง   ๙๐ L/min ที่อนุภำคขนำดในช่วง ๐.๑ µm ถึง ๕ µm 

กำรทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจและตรวจสอบตำมใบรับรอง 

๕.๓ ชุดควบคุมควำมชื้น (humidifier) แบบกำรแพร่ (diffusion dryer) หรือหลักกำรอ่ืนที่ควบคุม
ควำมชื้นสัมพัทธ์ได้ในช่วง ๓๐ %RH ถึง ๕๐ %RH ค่ำควำมถูกต้อง (accuracy) ± ๕% โดยใช้ตัวท ำควำมร้อนอำกำศ        
(air heater) เป็นขดลวดควำมร้อนหรือแบบหลอดไฟหรืออ่ืนๆ สำมำรถควบคุมอุณหภูมิในระบบได้ (๒๕ ± ๕ °C) 

กำรทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจและตรวจสอบตำมใบรับรอง 

๕.๔ ถังผสม (mixing chamber) ถังผสมขนำดปริมำตร ๑ L ถึง ๕ L 
กำรทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจ และตรวจสอบตำมใบรับรอง 

๕.๕ ตัวยึดแผ่นกรอง (filter holder) ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงขนำด ๕ cm ถึง ๑๕ cm มีพ้ืนที่ในกำร
ทดสอบประมำณ ๑๙.๖ cm2 ถึง ๑๗๖.๘ cm2  

กำรทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจ และตรวจสอบตำมใบรับรอง  

๕.๖ ชุดนับจ ำนวนอนุภำค (particle counter) ตัวนับจ ำนวนอนุภำคแบบโฟโตมิเตอร์กระเจิงแสง (light 
scattering photometer) หรือแบบทำงแสง (optical particle counter) หรือตำม มอก. ๓๐๓๐-๒๕๖๓ หรือ
เครื่องมือแบบเทียบเคียง (equivalent instrumentations) ช่วงกำรวัดควำมเข้มข้นของอนุภำค ๑ µg/m3 (๑ × 
๑๐๒ อนุภำค/cm3) ถึง ๒๐๐ mg/m3 (๒ × ๑๐๗ อนุภำค/cm3) 

กำรทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจและตรวจสอบตำมใบรับรอง 

๕.๗ ชุดวัดควำมแตกต่ำงของควำมดัน (differential pressure sensor) ควำมต่ำงของควำมดันของแผ่น
กรองในหน่วย มิลลิเมตรน้ ำ ด้วยมำโนมิเตอร์เซ็นเซอร์ ต้องมีควำมละเอียดถึง ๐.๑ mmH2O ที่ควำมถูกต้อง ไม่
มำกกว่ำ ๕% ช่วงของกำรวัด ๐ mmH2O ถึง ๒๕๐ mmH2O 

กำรทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจและตรวจสอบตำมใบรับรอง 

๕.๘ ปั๊มสุญญกำศ (vacuum pump) แบบโรตำรีหรือหลักกำรอ่ืนที่สำมำรถควบคุมอัตรำกำรไหลของ
อำกำศให้คงที่เป็นไปตำมอัตรำกำรไหลของอำกำศ อัตรำกำรไหลทดสอบได้ในช่วงไม่ต่ ำกว่ำ  ๑๐๐ L/min ที่ควำม
ดัน ๐.๑๕ bar โดยควำมผิดพลำดไม่เกิน ± ๕% 

กำรทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจและตรวจสอบตำมใบรับรอง 
๕.๙ ชุดวัดและควบคุมอัตรำกำรไหล (flow meter and controller) ตัววัดและควบคุมอัตรำกำรไหล 

(flow meter and controller) ใช้ได้ทั้งแบบระบบกำรไหลควำมดันบวกหรือควำมดันลบ ต้องมีควำมละเอียดถึง 
๐.๑ L/min ที่ควำมถูกต้องไม่มำกกว่ำ ๕% ของช่วงกำรวัด ๐-๑๐๐ L/min 

กำรทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจและตรวจสอบตำมใบรับรอง 
๕.๑๐ ชุดควบคุมกำรท ำงำน (controller unit) 

๕.๑๐.๑ เครื่องแสดงผล ต้องเป็นดังนี้ 
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(๑) ต้องมีจอแสดงผล ที่อ่ำนง่ำยและเห็นชัดเจน 
(๒) แสดงค่ำประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำคและสภำวะทดสอบ เช่น ประสิทธิภำพกำรกรอง 

อัตรำ  กำรไหล ควำมต่ำงควำมดัน อุณหภูมิ และควำมชื้นสัมพัทธ์  
(๓) ต้องมีระบบป้องกันกำรปรับแต่งเครื่องหรือกำรปรับแต่งโดยไม่ตั้งใจ  

กำรทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจ 
๕.๑๐.๒ ตัวชี้บอกภำวะท ำงำน  ต้องเป็นดังนี้ 

(๑) ต้องติดตั้งตรงต ำแหน่งที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน 
(๒) ต้องมีตัวชี้บอกเครื่องก ำลังท ำงำน 
(๓) ต้องมีตัวชี้วัดบอกควำมผิดปกติของภำวะท ำงำนของเครื่อง 

กำรทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจ 

๕.๑๑ ชุดประมวลผล (data processing unit) 
กำรทดสอบตำมข้อ ๗.๓ 

 
๖. คุณลักษณะท่ีต้องการ 

๖.๑ ลักษณะทั่วไป 
๖.๑.๑ เครื่องทดสอบประสิทธิภำพกำรกรอง ต้องออกแบบให้สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ง่ำย สะดวกต่อ

กำรใช้งำน บ ำรุงรักษำ และง่ำยในกำรท ำควำมสะอำดผิวทั้งด้ำนนอก ด้ำนใน และชิ้นส่วนภำยใน 
๖.๑.๒ เครื่องทดสอบประสิทธิภำพกำรกรอง ต้องไม่มีส่วนแหลมคม หรือส่วนที่อำจก่อให้เกิด

อันตรำยต่อผู้ใช้ 
๖.๑.๓ เครื่องทดสอบประสิทธิภำพกำรกรอง ต้องมีระบบป้องกันผู้ใช้เข้ำถึง  

กำรทดสอบให้ท ำโดยกำรตรวจพินิจ 
๖.๒ ควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ 

กำรทดสอบกระแสไฟฟ้ำรั่วและควำมทนทำนไฟฟ้ำที่อุณหภูมิท ำงำนให้เป็นไปตำม มอก.๑๓๗๕  
ข้อ ๑๓. 

๖.๓ สมรรถนะเครื่องทดสอบ 
เมื่อทดสอบตำมข้อ ๗.๒ แล้ว ต้องมีค่ำสหสัมพันธ์เชิงเส้น (linear correlation) ไม่น้อยกว่ำ ๐.๙๘ 

และ ค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน ไม่เกินกว่ำ ๑.๐๒ 

๖.๔ ควำมแม่นย ำของชุดประมวลผล 
เมื่อทดสอบตำมข้อ ๗.๓ แล้ว ค่ำประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำคที่แสดงผลหน้ำจอต้องเท่ำกับค่ำ

ประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำคที่ค ำนวณได้  
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๗. การทดสอบ  

๗.๑ ทั่วไป  

ให้ใช้วิธีที่ก ำหนดในข้อก ำหนดคุณลักษณะนี้หรือวิธีอ่ืนใดที่ ผลเทียบเท่ำ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธี
ที่ก ำหนดในข้อก ำหนดคุณลักษณะนี้  

๗.๒ สมรรถนะเครื่องทดสอบประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำค  
๗.๒.๑ แผ่นกรองทดสอบ 

เป็นแผ่นกรองประสิทธิภำพสูง (HEPA filter) มีประสิทธิภำพกำรกรองไม่น้อยกว่ำ ๙๙.๙๕% 
ทีอ่นุภำค ๐.๓ µm เช่น HEPA H13 เป็นต้น  

๗.๒.๒ วิธีทดสอบ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
๗.๒.๒.๑ น ำแผ่นกรองอนุภำคมำตรฐำนใส่เข้ำไปใน Test filter holder ของเครื่องทดสอบ  
๗.๒.๒.๒ เริ่มทดสอบที่อัตรำกำรไหลตำมมำตรฐำนก ำหนด จ่ำยอนุภำค PSL หรือ NaCl  
๗.๒.๒.๓ หำประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำคของแผ่นกรองจะท ำกำรนับจ ำนวนอนุภำคทั้ง

ก่อน (up stream) และหลังผ่ำน (down stream) แผ่นกรองทดสอบด้วยเครื่องนับจ ำนวนอนุภำค จ ำนวน ๓ ครั้ง
ต่อ ๑ ชิ้นตัวอย่ำง และบันทึกค่ำท่ีวัดได้ 

๗.๒.๒.๔ ค ำนวณหำค่ำประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำค (particle filtration efficiency;  ) 
ของแผ่นกรองของหน้ำกำก ได้จำกสมกำร 

 
 inlet outlet

inlet

100
c c

c



   (๑) 

 
เมื่อ inletc  คือ ควำมเขม้ข้นจ ำนวนของอนุภำคก่อนผ่ำนแผ่นกรองทดสอบ 
 outletc  คือ ควำมเข้มข้นจ ำนวนของอนุภำคหลังผ่ำนแผ่นกรองทดสอบ 

๗.๒.๒.๕ น ำค่ำเฉลี่ยประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำคของแผ่นกรองที่ได้จำกเครื่องทดสอบ
ตัวอย่ำงและค่ำประสิทธิภำพของแผ่นกรองมำตรฐำนมำหำค่ำสหสัมพันธ์เชิงเส้น (linear correlation) และค่ำควำม
เบี่ยงเบนมำตรฐำน  

๗.๓ ควำมแม่นย ำของชุดประมวลผล 
เป็นกำรทดสอบควำมแม่นย ำของชุดประมวลผลของกำรค ำนวณผลกำรวัดประสิทธิภำพกำรกรอง

อนุภำค  
๗.๓.๑ วิธีทดสอบ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

๗.๓.๑.๑ ให้เครื่องทดสอบท ำงำน จนแสดงผลกำรทดสอบประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำคที่
หน้ำจอแสดงผล  

๗.๓.๑.๒ ค ำนวณค่ำประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำคตำมสมกำรที่ ๑ ให้มีเลขทศนิยม  
๒ ต ำแหน่ง โดยปัดทศนิยมตำมหลักกำรปัดเศษ 



๗ 

 

๗.๓.๑.๓ เปรียบเทียบค่ำประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำคที่แสดงหน้ำจอกับค่ำประสิทธิภำพ
กำรกรองอนุภำคที่ค ำนวณได้  

 

๘. การบรรจุ 
๘.๑ ให้บรรจุเครื่องวัดทดสอบในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรขนส่งและ

กำรเก็บรักษำได ้
 
๙. เครื่องหมายและฉลาก 

๙.๑ ที่เครื่องทดสอบทุกเครื่องอย่ำงน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมำยแจ้งรำยละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็น
ได้ง่ำย ชัดเจน 

(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ข้อก ำหนดคุณลักษณะนี้ 
(๒) แบบรุ่น 
(๓) ช่วงกำรวัดประสิทธิภำพ ร้อยละ 
(๔) อัตรำกำรไหลของอำกำศ เป็นลิตรต่อนำที 
(๕) ชนิดของกระแสไฟฟ้ำและจ ำนวนเฟส 
(๖) แรงดันไฟฟ้ำที่ก ำหนดหรือช่วงแรงดันไฟฟ้ำที่ก ำหนด เป็นโวลต์ 
(๗) ควำมถี่ไฟฟ้ำใช้งำน เป็นเฮิรตซ ์
(๘) ก ำลังไฟฟ้ำเข้ำ เป็นวัตต์  
(๙) จุดต่อสำยดินหรือข้ัวต่อสำยดิน 
(๑๐) แบบและข้อก ำหนดของฟิวส์ 
(๑๑) รุ่นหมำยเลขรุ่นและหมำยเลขล ำดับ 
(๑๒) ชื่อผู้ท ำหรือโรงงำนที่ท ำหรือเครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียน 
(๑๓)  ประเทศที่ท ำ 

๙.๒ ต้องมีคู่มือกำรใช้งำนคู่มือกำรซ่อมบ ำรุงและเอกสำรค ำอธิบำยด้ำนเทคนิคเป็นภำษำไทยโดยมี   
รำยละเอียดตำมภำคผนวก ข. 

๑๐. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 
๑๐.๑ กำรชักตัวอย่ำงและเกณฑ์ตัดสินให้เป็นไปตำมภำคผนวก ก. 
 

๑๑. กิตติกรรมประกาศ 
ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิจำก ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์ ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ  มหำวิทยำลัยรำชมงคลล้ำนนำ บริษัท เอส.เจ.อีควิปเมนท์ 
แอนด์ แคร์ จ ำกัด บริษัท เบฟเทค จ ำกัด บริษัท วชิรแล็บเพ่ือสังคม จ ำกัด บริษัท เอสซีเอส อินสทรูเมนท์ จ ำกัด 
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จ ำกัด และบริษัท พิโก้ อินโนเวชั่น จ ำกัด 
 

 



๘ 

 

ภาคผนวก ก. 
กำรชักตัวอย่ำงและเกณฑ์ตัดสิน 

(ข้อ ๑๐.๑) 

ก.๑  รุ่น ในที่นี้ หมำยถึง เครื่องทดสอบประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำคแบบเดียวกัน ท ำจำกวัสดุอย่ำงเดียวกันที่
ท ำหรือส่งมอบหรือซื้อขำยในระยะเวลำเดียวกัน 

ก.๒ กำรชักตัวอย่ำง 
ให้ชักตัวอย่ำงโดยวิธีสุ่มจำกรุ่นเดียวกันจ ำนวน ๑ เครื่องน ำไปทดสอบกำรบรรจุเครื่องหมำยและฉลำกและ
คุณลักษณะที่ต้องกำรตำมล ำดับ 

ก.๓ เกณฑ์ตัดสิน 
ตัวอย่ำงเครื่องทดสอบต้องเป็นไปตำมข้อ ๔. ข้อ ๕. ข้อ ๖. ข้อ ๘. และข้อ ๙. ทุกรำยกำร จึงจะถือว่ำเครื่อง
ทดสอบประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำครุ่นนั้นเป็นไปตำมข้อก ำหนดคุณลักษณะนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ภาคผนวก ข. 
รำยละเอียดคู่มือกำรใช้งำนคู่มือกำรซ่อมบ ำรุงและเอกสำรค ำอธิบำยด้ำนเทคนิค 

(ข้อ ๙.๒) 

ข.๑ คู่มือกำรใช้งำนและเอกสำรค ำอธิบำยด้ำนเทคนิคอย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 
ข.๑.๑ ค ำแนะน ำในกำรติดตั้ง 
ข.๑.๒ ค ำอธิบำยหน้ำที่ของอุปกรณ์ควบคุมกำรท ำงำนและควำมหมำยของสัญลักษณ์แสดงกำรท ำงำน 
ข.๑.๓ ขั้นตอนกำรท ำงำน 
ข.๑.๔ วิธีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องและควำมถี่ของกำรบ ำรุงรักษำ(กำรดูแลบ ำรุงรักษำให้ท ำเฉพำะผู้ที่มี  

ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ เท่ำนั้น) 
ข.๑.๕ แรงดันไฟฟ้ำที่ใช้ 
ข.๑.๖ ค ำแนะน ำในกำรต่อสำยดินที่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 

 


