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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

ลกูแกวทีใ่ชกบัวสัดทุำเครือ่งหมายบนผวิทาง

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีค้รอบคลมุเฉพาะลกูแกวทีใ่ชผสมและ/หรอืโรยบนผวิหนาวสัดทุำเครือ่งหมาย

บนผวิทาง ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา “ลกูแกว”

2. บทนยิาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้

2.1 วสัดทุำเครือ่งหมายบนผวิทาง หมายถงึ สจีราจรและวสัดเุทอรโมพลาสตกิทีใ่ชสำหรบัตเีสนหรอืทำเครือ่งหมาย

จราจรตาง ๆ บนผวิทาง

2.2 ลูกแกว หมายถึง เม็ดแกวทรงกลม โปรงแสง ทำจากซิลิกา เมื่อใชผสมและ/หรือโรยบนผิวหนาวัสดุทำ

เครือ่งหมายบนผวิทางแลวจะมสีมบตัสิะทอนยอนกลบั (retroreflective) ชวยใหมองเหน็เสนหรอืเครือ่งหมาย

บนผวิทางไดด ีโดยเฉพาะในเวลากลางคนื

3. ประเภท
3.1 ลกูแกวแบงเปน 3 ประเภท คอื

3.1.1 ประเภท 1 ใชผสมในวสัดทุำเครือ่งหมายบนผวิทาง

3.1.2 ประเภท 2 ใชโรยบนผวิหนาวสัดทุำเครือ่งหมายบนผวิทาง

3.1.3 ประเภท 3 (ขนาดใหญ) ใชผสมและ/หรอืโรยบนผวิหนาวสัดทุำเครือ่งหมายบนผวิทาง

4. คณุลกัษณะทีต่องการ
4.1 การกระจายของขนาดอนภุาค

ตองเปนไปตามตารางที ่1

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 8.3
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ตารางที ่1  การกระจายของขนาดอนภุาค
(ขอ 4.1)

4.2 สิง่แปลกปลอม

ตองไมเกินเกณฑกำหนดในตารางที ่2

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 8.4

ตารางที ่2  สิง่แปลกปลอม
(ขอ 4.2 และขอ 8.4.2.1)

ประเภท มวลตัวอยาง

g

จํานวนส่ิงแปลกปลอม

ชิ้น ไมเกิน

1 1 50

2 1 50

3 3 25

ขนาดแรง

μm

ประเภท 1

สวนที่คางบนแรง

% โดยมวล

ประเภท 2

สวนที่ผานแรง

% โดยมวล

ประเภท 3

สวนที่ผานแรง

% โดยมวล

    1 700 100

    1 400 95  ถึง 100

    1 180 0  ถึง  3 80  ถึง   95

    1 000 10  ถึง   40

       850 5  ถึง  20 100 0  ถึง    5

       710 0  ถึง   2

       600 90  ถึง  100

       425 65  ถึง  95 35  ถึง   75

       300 15   ถึง   45

       150 0  ถึง    5

         75 0  ถึง    1

   ถาดรอง 0  ถึง  10
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4.3 ความโปรงแสง

ตองใส หากมลีกูแกวทีข่นุมวั ดาน หรอืมโีพรงอากาศ ใหมไีดไมเกนิรอยละ 2 ของจำนวนลกูแกว

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 8.5

4.4 รปูราง

ตองเปนทรงกลม  เมื่อทดสอบตาม ASTM D 1155 แลว ตองมีลูกแกวทรงกลมไมนอยกวารอยละ 70

โดยมวล

4.5 สี

เมือ่ทดสอบตามขอ 8.6 แลว ลกูแกวตองมสีอีอนกวาสมีาตรฐาน

หมายเหตุ คุณลักษณะนี้กำหนดเพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบสี ซึ่งถาลูกแกวมีสี จะรบกวนสมบัติในการ

สะทอนยอนกลับของลูกแกว

4.6 ความทนน้ำ

เมือ่ทดสอบตามขอ 8.7 แลว  ผวิของลกูแกวตองไมขนุมวัหรอืดาน  และเมือ่นำน้ำทีแ่ชลกูแกวมาไทเทรตกบั

สารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอรกิ 0.1 โมลตอลติรแลว  ตองใชสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอรกิ

ไมเกนิ 4.5 ลกูบาศกเซนตเิมตร

4.7 สารเคลอืบปองกนัความชืน้ (เฉพาะลกูแกวประเภท 2)

ตองเคลอืบดวยสารเคลอืบปองกนัความชืน้

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 8.8

หมายเหตุ ลกูแกวประเภท 3 การเคลอืบสารเคลอืบปองกนัความชืน้ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผทูีเ่กีย่วของ

4.8 ดัชนีหักเห

ตองไมนอยกวา 1.50

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 8.9

5. การบรรจุ
5.1 ใหบรรจลุกูแกวในภาชนะบรรจทุีส่ะอาด แหง ปดไดสนทิ และไมทำปฏกิริยิากบัลกูแกว

5.2 หากมิไดตกลงกันเปนอยางอื่น ใหขนาดบรรจุของลูกแกวในแตละภาชนะบรรจุเปน 25 กิโลกรัม และตอง

ไมนอยกวาทีร่ะบไุวทีฉ่ลาก

6. เครือ่งหมายและฉลาก
6.1 ทีภ่าชนะบรรจลุกูแกวทกุหนวย  อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็

ไดงาย ชดัเจน

(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานนี้

(2) ประเภท

(3) น้ำหนกัสทุธ ิ เปนกโิลกรมั

(4) เดอืน ปทีท่ำ  และรหสัรนุทีท่ำ

(5) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน

ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ  ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน
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7. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
7.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

8. การทดสอบ
8.1 ใหใชวธิวีเิคราะหทีก่ำหนดในมาตรฐานนีห้รอืวธิอีืน่ใดทีใ่หผลเทยีบเทา  ในกรณทีีม่ขีอโตแยง  ใหใชวธิทีีก่ำหนด

ในมาตรฐานนีเ้ปนวธิตีดัสนิ

8.2 หากมไิดกำหนดไวเปนอยางอืน่  น้ำกลัน่และสารเคมทีีใ่ชตองมคีวามบรสิทุธิเ์หมาะสมสำหรบัใชในหองปฏบิตัิ

การวทิยาศาสตร

8.3 การทดสอบการกระจายของขนาดอนภุาค

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 เครือ่งชัง่ ความละเอยีด 0.01 กรมั

8.3.1.3 ตอูบไฟฟา ทีค่วบคมุอณุหภมูไิดที ่105 องศาเซลเซยีส ถงึ 110 องศาเซลเซยีส

8.3.1.4 เครือ่งเขยาแรง (ถาม)ี

8.3.2 วธิทีดสอบ

8.3.2.1 ทำความสะอาดแรงทัง้หมด  อบใหแหง  แลวชัง่  จดัเรยีงแรงตามลำดบัโดยใหแรงทีข่นาดรเูปดใหญสดุ

อยขูางบน

8.3.2.2 อบตวัอยางลกูแกวประมาณ 500 กรมั ทีอ่ณุหภมู ิ 105 องศาเซลเซยีส ถงึ 110 องศาเซลเซยีส

จนมวลคงที่

8.3.2.3 ชัง่ตวัอยางลกูแกวทีอ่บจนแหงแลวประมาณ 50 กรมั ใหทราบมวลทีแ่นนอน  ใสลงในแรง แลวเขยา

โดยใชเครือ่งเขยาแรงหรอืใชมอื เปนเวลาประมาณ 20 นาที

8.3.2.4 ชัง่สวนทีค่างบนแรงแตละขนาด

8.3.3 การรายงานผล

รายงานสวนทีค่างบนแรงสำหรบัประเภท 1 และสวนทีผ่านแรงสำหรบัประเภท 2 และประเภท 3 แตละขนาด

เปนรอยละโดยมวล

8.4 การทดสอบสิง่แปลกปลอม

8.4.1 เครื่องมือ

8.4.1.1 แวนขยาย กำลงัขยาย 10 เทา ถงึ 40 เทา

8.4.1.2 กระจกนาฬกิาใส ไมมสี ีขนาดเสนผานศนูยกลางประมาณ 95 มลิลเิมตร

8.4.1.3 กระดาษสขีาว
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8.4.2 วธิทีดสอบ

8.4.2.1 ใสตวัอยางลกูแกวโดยมมีวลตามทีก่ำหนดในตารางที ่2  ลงในกระจกนาฬกิา เกลีย่ใหกระจายอยาง

สม่ำเสมอและเรยีงเปนชัน้เดยีว  วางกระจกนาฬกิาบนกระดาษสขีาว

8.4.2.2 ใชแวนขยายตรวจสอบสิง่แปลกปลอมและนบัจำนวนสิง่แปลกปลอม

8.5 การทดสอบความโปรงแสง

8.5.1 เครื่องมือ

8.5.1.1 กลองจลุทรรศน

8.5.1.2 กระจกนาฬกิา

8.5.1.3 กระดาษกราฟทีม่ตีารางขนาด 1 มลิลเิมตร

8.5.2 สารเคมี

8.5.2.1 ปโตรเลยีมเจลลหีรอืสารอืน่ทีม่คีณุสมบตัเิทยีบเทา

8.5.3 วธิทีดสอบ

8.5.3.1 ใสตวัอยางลกูแกวในปรมิาณทีไ่มนอยกวา 200 ลกู ลงในกระจกนาฬกิา เกลีย่ใหกระจายเปนชัน้เดยีว

อาจใชปโตรเลยีมเจลลชีวยไมใหตวัอยางลกูแกวเคลือ่นทีร่ะหวางการทดสอบ วางกระจกนาฬกิาบน

กระดาษกราฟ

8.5.3.2 ใชกลองจุลทรรศนที่มีกำลังขยายตามที่กำหนดในตารางที่ 3 ตรวจสอบลูกแกวจำนวนไมนอยกวา

200 ลกู บนัทกึจำนวนตวัอยางลกูแกวทีข่นุมวั ดาน หรอืมโีพรงอากาศ  คำนวณเปนรอยละของจำนวน

ลกูแกว

ตารางที ่3 กำลงัขยายของกลองจลุทรรศน
(ขอ 8.5.3.2)

8.6 การทดสอบสี

8.6.1 เครื่องมือ

8.6.1.1 จานเพาะเชือ้ขนาดเสนผานศนูยกลางระบ ุ90 มลิลเิมตร 2 ใบ พรอมฝา

8.6.1.2 กระดาษสขีาว

8.6.1.3 แหลงกำเนดิแสง มคีวามเขมของแสงไมนอยกวา 1 200 ลกัซ

8.6.1.4 เครือ่งชัง่ ความละเอยีด 0.1 กรมั

8.6.1.5 กระบอกตวง มขีดีแบงละเอยีดไมนอยกวา 1 มลิลลิติร

ประเภท กําลังขยาย

เทา

ไมนอยกวา

1 20

2 20

3 10
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8.6.2 สารเคมี

8.6.2.1 โทลอูนี ชัน้คณุภาพหองปฏบิตักิาร

8.6.2.2 แถบสมีาตรฐาน G55 (Lichen)  ตามทีก่ำหนดใน AS 2700

8.6.3 วธิทีดสอบ

8.6.3.1 ใสตวัอยางลกูแกว  40 กรมั ± 0.1 กรมั ลงในจานเพาะเชือ้ ทำเครือ่งหมาย “A”  ไวทีด่านขางของ

จานเพาะเชือ้

หมายเหต ุ  หมกึทีใ่ชทำเครือ่งหมายตองเปนหมกึทีท่นตอโทลอูนี

8.6.3.2 เตมิโทลอูนี 25 มลิลลิติร ± 0.5 มลิลลิติร ใหทวมลกูแกว

8.6.3.3 คอย ๆ  กวนลกูแกวตวัอยางในจานเพาะเชือ้ใหกระจายอยางสม่ำเสมอและเรยีงเปนชัน้เดยีว  ปดฝา

8.6.3.4 ทำเครื่องหมาย “B” ที่ดานขางของจานเพาะเชื้อใบที่ 2 เติมโทลูอีนใหลึกในระดับเดียวกับจาน

เพาะเชือ้ “A”  ปดฝา

8.6.3.5 วางจานเพาะเชือ้ “A”  บนกระดาษสขีาว และวางจานเพาะเชือ้ “B” บนแถบสมีาตรฐาน นำมาวาง

ใกลกนั

8.6.3.6 เปรยีบเทยีบสขีองตวัอยางลกูแกวในจานเพาะเชือ้ “A” กบัสมีาตรฐานในจานเพาะเชือ้ “B” ภายใต

แหลงกำเนดิแสง แลวรายงานความแตกตางของสขีองลกูแกวกบัแถบสมีาตรฐาน

8.7 การทดสอบความทนน้ำ

8.7.1 เครื่องมือ

8.7.1.1 กลองจลุทรรศน กำลงัขยายไมนอยกวา 40 เทา

8.7.1.2 บวิเรตต มคีวามจไุมนอยกวา 10 มลิลลิติร และมขีดีแบงละเอยีดไมนอยกวา 0.1 มลิลลิติร

8.7.1.3 ตอูบ ทีค่วบคมุอณุหภมูไิดที ่105 องศาเซลเซยีส ถงึ 110 องศาเซลเซยีส

8.7.1.4 เครือ่งสกดัซอกซหเลต (soxhlet) พรอมขวดแกวกนกลมขนาด 125 มลิลลิติร ถงึ 250 มลิลลิติร

8.7.1.5 ทมิเบลิ (thimble)  มขีนาดพอเหมาะกบัเครือ่งสกดัซอกซหเลต

8.7.1.6 อปุกรณใหความรอน

8.7.1.7 เครือ่งชัง่ ความละเอยีด 0.1 กรมั

8.7.2 สารละลาย

8.7.2.1 สารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอรกิ  0.1  โมลตอลติร

8.7.2.2 สารละลายฟนอลฟทาลนีอนิดเิคเตอร  10 กรมัตอลติร

8.7.3 วธิทีดสอบ

8.7.3.1 เตมิน้ำกลัน่ 100 มลิลลิติร  ลงในขวดแกวกนกลม  วางบนอปุกรณใหความรอน

8.7.3.2 ชัง่ตวัอยางลกูแกว 10.0 กรมั ใสลงในทมิเบลิ  ใสทมิเบลิลงในเครือ่งสกดัซอกซหเลต  ตอเครือ่งสกดั

ซอกซหเลตเขากบัขวดแกวกนกลม

8.7.3.3 กลัน่กลบัเปนเวลา 1 ชัว่โมง ± 5 นาท ี หลงัการกลัน่ใหเกบ็สารละลายทีก่ลัน่ไดและทีอ่ยใูนทมิเบลิ

รวมไวในขวดแกวรปูกรวย

8.7.3.4 นำตวัอยางลกูแกวไปอบในตอูบทีอ่ณุหภมู ิ105 องศาเซลเซยีส ถงึ 110 องศาเซลเซยีส เปนเวลา

ไมนอยกวา 30 นาท ีจนแหง ทิง้ใหเยน็ ตรวจพนิจิความดาน ความขนุมวั และขอบกพรองของลกูแกว

ดวยกลองจลุทรรศน เปรยีบเทยีบกบัลกูแกวทีไ่มไดทดสอบ
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8.7.3.5 นำสารละลายทีก่ลัน่ไดไปไทเทรตกบัสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอรกิ โดยใชสารละลายฟนอลฟ

ทาลนี 5 หยด เปนอนิดเิคเตอร จนถงึจดุยตุ ิ  บนัทกึปรมิาตรของสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดร

คลอริกที่ใช ทำแบลงกโดยปฏิบัติเชนเดียวกันแตไมใชตัวอยาง  คำนวณปริมาตรของสารละลาย

มาตรฐานกรดไฮโดรคลอรกิทีใ่ชโดยหกัลบปรมิาตรของสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอรกิทีใ่ช

ไทเทรตกบัแบลงก

8.8 การทดสอบสารเคลอืบปองกนัความชืน้ (เฉพาะลกูแกวประเภท 2)

8.8.1 ทัว่ไป

การทดสอบสารเคลอืบปองกนัความชืน้ทำได 2 วธิ ี โดยใหทดสอบวธิทีี ่1 กอน หากมปีญหาใหทดสอบดวย

วธิทีี ่2

8.8.2 วธิทีี ่1

8.8.2.1 เครื่องมือ

(1) บกีเกอร ขนาด 500 มลิลลิติร

(2) เครือ่งชัง่ ความละเอยีด 0.1 กรมั

8.8.2.2 วธิทีดสอบ

ชัง่ตวัอยางลกูแกวประมาณ 20 กรมั ถงึ 30 กรมั แลวคอย ๆ เทอยางสม่ำเสมอลงในบกีเกอรที่

บรรจนุ้ำอย ู375 มลิลลิติร เมือ่ตวัอยางแตะทีผ่วิน้ำแลวจะไหลลงสกูนบกีเกอรในลกัษณะเปนเกลยีว

หรอืเปนกอนอยางสม่ำเสมอจงึจะถอืวามสีารเคลอืบปองกนัความชืน้  ถาตวัอยางแยกเปนอสิระใน

การตกลงสกูนบกีเกอรใหทดสอบตามวธิทีี ่2

8.8.3 วธิทีี ่2

8.8.3.1 เครื่องมือ

(1) กรวยกรอง ขนาดเสนผานศนูยกลางของปากกรวย 150 มลิลเิมตร ลกึ 120 มลิลเิมตร เสนผาน

ศนูยกลางภายในของกานกรวย 6.25 มลิลเิมตร

(2) ถงุผาฝาย ขนาด 250 มลิลเิมตร × 450 มลิลเิมตร  จำนวนเสนดายยนืและเสนดายพงุ 48 ×
48 เสน ตอ 2.54 มลิลเิมตร

(3) ภาชนะบรรจนุ้ำ ขนาดไมนอยกวา 4 ลติร

(4) เครือ่งชัง่ ความละเอยีด 0.1 กรมั

8.8.3.2 วธิทีดสอบ

ชัง่ตวัอยางลกูแกวประมาณ 400 กรมั ใสลงในถงุผาฝายทีก่ลบัเอาตะเขบ็ออก แลวนำถงุจมุลงใน

ภาชนะซึง่บรรจนุ้ำ 4 ลติร ประมาณ 30 วนิาท ีหรอืจนกระทัง่ถุงจมน้ำจนมดิ  ยกถงุขึน้จากน้ำแลวบดิถงุ

ใหเปนเกลยีวเพือ่ใหน้ำออกใหหมด แขวนทิง้ไวเปนเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง คลายเกลยีวถงุออกและ

เขยาถงุ เทตวัอยางจากถงุลงในกรวยกรองทีแ่หงและสะอาด สงัเกตดถูาตวัอยางลกูแกวไหลออกจาก

ปลายกรวยอยางสม่ำเสมอโดยไมหยดุ จงึจะถอืวาลกูแกวนัน้เคลอืบดวยสารปองกนัความชืน้
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8.9 ดัชนีหักเห

8.9.1 เครื่องมือ

8.9.1.1 กลองจลุทรรศน กำลงัขยายไมนอยกวา 40 เทา

8.9.1.2 กระจกสไลดหลุม ความหนา 1.2 มิลลิเมตร มีหลุมเปนวงกลมเสนผานศูนยกลางประมาณ 10

มลิลเิมตร และลกึ 0.8 มลิลเิมตร

8.9.1.3 สารเคมทีีท่ราบคาดชันหีกัเหแนนอน 1.50

8.9.2 วธิทีดสอบ

8.9.2.1 ใสตวัอยางลกูแกวในปรมิาณทีเ่หมาะสมลงในหลมุของกระจกสไลด  เกลีย่ใหกระจายสม่ำเสมอและ

เรยีงเปนชัน้เดยีว มเีสนผานศนูยกลางประมาณ 3 มลิลเิมตร

8.9.2.2 หยดสารเคมทีีม่คีาดชันหีกัเห 1.50 ลงไปใหทวมตวัอยาง แลวปรบัแสงสวางทีก่ลองจลุทรรศนใหเกดิ

แสงสลวั ๆ

8.9.2.3 ปรบัโฟกสักลองจลุทรรศนไปทีต่วัอยาง แลวเลือ่นโฟกสัขึน้อยางชา ๆ  ถาปรากฏวามวีงแหวนสดีำ

(หรอืทีเ่รยีกวา Becke line) รอบตวัอยางลกูแกวแตละลกูและทีก่ลางลกูแกวสวาง เมือ่เลือ่นโฟกสัลง

ปรากฏวาวงแหวนและแสงนัน้หายไป  แสดงวาตวัอยางลกูแกวมดีชันหีกัเหสงูกวา 1.50



-9-

มอก.543-2550

ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ

(ขอ 7.1)

ก.1 รนุ ในทีน่ี ้หมายถงึ  ลกูแกวประเภทเดยีวกนั บรรจใุนภาชนะบรรจชุนดิและขนาดเดยีวกนั  ทีท่ำหรอืสงมอบหรอื

ซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกนั

ก.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้  หรืออาจใชแผนการ

ชกัตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบคณุลกัษณะทีต่องการ  การบรรจ ุและเครือ่งหมายและฉลาก

ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ ก.1 ทดสอบการบรรจุและ

เครือ่งหมายและฉลากกอน  แลวใชเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมชกัตวัอยางจากแตละภาชนะบรรจ ุ ในปรมิาณ

เทา ๆ  กนั นำมารวมกนัใหไดตวัอยางรวมไมนอยกวา 6 กโิลกรมั นำไปทดสอบคณุลกัษณะทีต่องการ

ตารางที ่ก.1  แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบคณุลกัษณะทีต่องการ  การบรรจุ
และเครื่องหมายและฉลาก

(ขอ ก.2.1)

ก.2.2 เกณฑตดัสนิ

ตวัอยางลกูแกวตองเปนไปตามขอ 4.  ขอ 5.  และขอ 6. ทกุขอ  จงึจะถอืวาลกูแกวรนุนัน้เปนไปตาม

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

ขนาดรุน

หนวยภาชนะบรรจุ

ขนาดตัวอยาง

หนวยภาชนะบรรจุ

         ไมเกิน      20 3

       21   ถึง      70 5

       71    ถึง    160 8

     ตั้งแต  161  ขึ้นไป 10


