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การเสริมก าลงัโครงสร้างด้วยระบบ Carbo Stress 
เรียบเรียงจากบทความเร่ือง “Strengthening of Structures with CarboStress 
System” โดย F.Fischli ,R.Cle’nin, A. De Silva และ P.Chaem- mangkang” จาก 
Asia-Pacific Conference on FRP in Structures(APFIS 2007) 2007 International 
Institute for FRP in Construction 

 

ในปัจจุบนัมีโครงสร้างท่ีสร้างเสร็จแล้วและใช้งานมาเป็นระยะเวลาหน่ึง เป็น
จ านวนมาก โครงสร้างเหล่าน้ีอาจแตกต่างกนัทั้งในดา้นลกัษณะ ขนาด อาย ุและ สภาพการใช้
งาน บ่อยคร้ังท่ีเจา้ของโครงสร้างอาจมีความจ าเป็นตอ้งเสริมก าลงัเพื่อรองรับการ เปล่ียนแปลง
การใชง้านท่ีต่างไปจากท่ีออกแบบไวเ้ดิม หรือจ าเป็นตอ้งเสริมก าลงัอาคารเก่าท่ีเส่ือมสภาพไป
ใหมี้ขีดความสามารถตามท่ี ออกแบบไว ้และเทคโนโลยใีน การก่อสร้างท่ีพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
ในปัจจุบนัทั้งทางด้านวสัดุ และเทคนิคการท างาน ท าให้ผูใ้ช้มีทางเลือกท่ี จะรองรับความ
ตอ้งการมากข้ึน CarboStress กเ็ป็นหน่ึงในค าตอบเหล่านั้น 

เทคนิคในการเสริมก าลงัโครง สร้างอาจแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือระบบเชิง
รับ หรือ Passive และ ระบบเชิงรุก หรือ Active ซ่ึงเกณฑ์การจ าแนกนั้นข้ึนอยู่กบัว่าน ้ าหนกั
บรรทุกนั้นมีปฏิสัมพนัธ์ (interact) กบัวสัดุเสริมก าลงัอยา่งไร 

ส าหรับเทคนิคท่ีเป็นระบบเชิงรับนั้น วสัดุเสริมก าลงัจะเร่ิมท าหนา้ท่ีรับแรงต่อเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างหรือมีการเสียรูปเพิ่มข้ึนหรือมีน ้าหนกับรรทุกใหม่เพิ่มข้ึนซ่ึงลกัษณะ 



 

 

 

เช่นน้ีเป็นเทคนิคท่ีใช้ในวิธีการเสริมก าลงัหลายวิธี และตวัอย่างหน่ึงท่ีใช้กนัแพร่หลายใน
ปัจจุบนัคือการเสริมก าลงัแบบ Bonded – non prestressed Carbon Fiber Reinforced Polymer 
(CFRP) อย่างไรกดี็ ในบางคร้ังวิธีการเช่นน้ีอาจประยกุตใ์ชไ้ม่ได ้เน่ืองจากโครงสร้างเดิมอาจ
เกิดหน่วยแรงท่ีสูงมากเกินไป เม่ือมีการเปล่ียนแปลงน ้ าหนัก ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการ
ประยุกต์ใชเ้ทคนิคของระบบเชิงรับ การเล่ียงปัญหาเช่นน้ีอาจท าไดโ้ดยใชเ้ทคนิคการซ่อมท่ี
ประยกุตใ์ชร้ะบบเชิง รุก เช่น ระบบ CFRP แบบอดัแรงก่อน ซ่ึงสามารถลดหน่วยแรงท่ีเกิดข้ึน
ทนัทีโดยการแบ่งรับน ้าหนกั 

บริษทั Sika และบริษทั VSL ไดร่้วมกนัพฒันาระบบอดัแรงทีหลงั ซ่ึงใช้วสัดุ 
CFRP เป็นวสัดุหลกัท่ีเรียกว่าระบบ CarboStress ระบบท่ีพฒันาข้ึนน้ีมีหลกัการใหช้ิ้นส่วนรับ
แรงดึงเป็นแผน่ CFRP ยดึอยูใ่นตวัยดึ CFRP โดยมีแท่นยดึ (Non Stressing หรือ dead end) และ
อุปกรณ์ถ่ายแรง (Stressing load-Transfer) ซ่ึงใชไ้ดก้บังานทุกลกัษณะท่ีตอ้งการเสริมก าลงัโดย
การใหแ้รงดึงจากภายนอก 

ระบบน้ีสามารถใชไ้ดก้บัระบบ Bonded หรือ Unbounded ท่ีประยุกตใ์ชก้บัการ
เสริมก าลงัโครงสร้างส าคญั ๆ หลายลกัษณะ เช่น สะพานโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง 
อนุสาวรีย ์หรือโครงสร้างท่ีตอ้งการเสริมก าลงัเพื่อตา้นทานแรงแผ่นดินไหว รวมถึงโรงงาน
พลงังานนิวเคลียร์ในประเทศสวิสเซอร์แลนด ์ซ่ึงเป็นตวัอย่างหน่ึงของการประยกุตใ์ชร้ะบบน้ี 
เน้ือหาในบทความน้ีเป็นรายงานการพฒันาระบบดงักล่าว โดยกล่าวถึงคุณลกัษณะของระบบ 
ขอ้ไดเ้ปรียบและการประยกุตใ์ชง้านจริง 

การพฒันาระหว่าง ปี คศ. 1999-2001 ซ่ึงเป็นช่วงแรกของการพฒันา หน่วยวิจยัใน 
Swiss Federal (Institute of Technology) ในเมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนดไ์ดด้ าเนินการ
ท ด ส อ บ ช้ิ น ตั ว อ ย่ า ง จ า น ว น ม า ก โ ด ย มุ่ ง ป ร ะ เ ด็ น  ไ ป ท่ี หั ว ข้ อ ต่ า ง  ๆ  ดั ง น้ี 
- การทดสอบในระยะสั้นโดยใชแ้ผ่น CFRP ท่ีมีลกัษณะต่าง ๆ (ขนาด 80 มม. X 2.4 มม. และ 
60 มม. X 2.4 มม. ) ร่วมกบัหวัยดึท่ีท าจากเหลก็และพลาสติก 



 

 

 
- การทดสอบแรงดึงซ ้ า ๆ เป็นวงรอบ (load – cycle Tensile Test) 
- การทดสอบรับแรงดึงในระยะยาว 
- พฤติกรรมการถ่ายแรงจากอุปกรณ์ถ่ายแรงเขา้สู่คอนกรีต 
- การทดสอบการถ่ายแรงจากแผน่ CFRP เขา้สู่หวัยดึ CFRP 
ใน ปี 2004 ไดมี้การทดสอบเพิ่มเติมอีกหลายลกัษณะท่ี School of Engineering and 
Architecture ใน How/Lucerne ประเทศสวสิเซอร์แลนดด์งัน้ี 
- การทดสอบการติดตั้งลกัษณะต่าง ๆ เช่นการติดตั้งในระดบัเหนือศีรษะ (Overhead placing) 
และการใชม้อร์ตาร์ยดึอุปกรณ์ถ่ายแรง 
- การทดสอบการรับแรงดึงถึงระดบัท่ีเกิดการระเบิด 
- การทดสอบอุปกรณ์ถ่ายน ้าหนกัจนถึงก าลงัประลยั 
ระบบ CarboStress 
ใน ระบบ CarboStress ซ่ึงใชแ้ผน่ CFRP ยดึฝังในหวัยดึ (หรือ Stresshead) ทั้งสองปลายนั้น หวั
ยดึจะถูกจบัยดึอยูใ่นอุปกรณ์ถ่ายแรงซ่ึงเป็นเหลก็และเป็นตวัยดึและถ่าย แรง Prestressed ใน
โครงสร้าง โดยมีรายละเอียดวสัดุ ภาพอุปกรณ์และการติดตั้งดงัแสดงในรูปท่ี 1 ตารางท่ี 1 และ
รูปท่ี 3 ตามล าดบั 
 

                     
               รูปท่ี 1 ภาพอุปกรณ์ถ่ายแรงของระบบ CarboStress (ก)ภาพดา้นขา้ง (ข)ดา้นบน 



 

 

 
 
วธีิการประยกุตใ์ชแ้ผน่ CFRP แบบ ยดึ-อดัแรง ในระบบ CarboStress อาจสรุปไดด้งัน้ี 
1. เตรียมพื้นผวิคอนกรีตดว้ยวธีิเช่นเดียวกบัท่ีใชส้ าหรับระบบแผน่ CFRPแบบยดึติดอีพอกซี
ทัว่ไป 

 
2. ยึดติดแผ่น CFRP กบัหวัยดึ CFRP หวัยดึท่ีไดรั้บการออกแบบท่ีเหมาะสมจะป้องกนัความ 
ผิดพลาดในการท างานได้ และท าให้รอยต่อมีขีดความสามารถรับแรงตามต้องการได ้
กระบวนการยดึส่วนน้ีกระท าในโรงงานท่ีมีการควบคุมสภาวะแวดลอ้ม ทั้งน้ีการยดึแผ่น CFRP
จากปลายถึงปลาย เขา้กบัหวัยดึนั้นจะตอ้งมีการวดัขนาดจากหนา้งานมาก่อน 

 
3. ติดตั้งหัวยึดเขา้กบัโครงสร้างคอนกรีตท่ีตอ้งการเสริมก าลงัโดยใช้อุปกรณ์ถ่ายแรงแบบ 
Stressing/ nonStressing (รูป 2a – 2e) 

 
4. ใชว้สัดุอีพอกซีเคลือบยดึแผ่น CFRP กบัผิวหนา้คอนกรีตดว้ยวิธีแบบเดียวกบัการใชแ้ผ่น 
CFRPในงานปกติ (รูป 2c) 

 
5. ใชเ้คร่ืองดึงไฮดรอลิกใหแ้รงดึงต่อแผ่น CFRP ท่ีหวัยดึโดยควบคุมการใหแ้รงก่อนดว้ยมาตร
วดั เช่นเดียวกบัวิธีการอดัแรงก่อนตามปกติ เม่ือแลว้เสร็จใหว้ดัระยะยดึของแผ่น CFRP และ
เปรียบเทียบกบัค่าท่ีค  านวณตามทฤษฎี 

 
6. ถอดอุปกรณ์ใหแ้รงออก 



 

 

 
7. กดแผ่น CFRP ให้แนบผิวคอนกรีตดว้ยวิธีเดียวกบัท่ีใชส้ าหรับแผ่น CFRP ทัว่ไป ระบบ 
Carbo Stress น้ีใชไ้ดก้บัระบบ Unbonded- prestressed CFRP ดว้ย และในกรณีนั้นอาจขา้ม
ขั้นตอนท่ี 1, 4 และ 7 ได ้

 
 

        
 

                                   รูปท่ี 2 ขั้นตอนการประยกุตใ์ชร้ะบบ CarboStress 

 

 

 



 

 

 
 

                                ตารางท่ี 1 ขอ้มูลของระบบ CarboStress 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

CarboDur CFRP Plate S64 
Dimensions(WidthXThickness) 60mmX2.4mm 

Cross-sectional area 144mm2 
Tensile Strength, min. 2800N/mm2 

Nominal Breaking Load 400kN 
E-Modulus, min. 165,000 N/mm2 

Elongation at Break, min. 1.7% 

CFRP Anchor Head (StressHead) StressHead 220 
Dimensions(WidthXLength) 60/80 mmX110mm 

Weight 0.55kg. 
Tension Force, P0 220kN 

Tensile Strength at P0 1540 N/mm2 
Pre-strain at P0 0.95% 

Guaranteed Maximum Anchor 
Force,Pmax. 

300kN 

-Strain at Maximum Anchor Force,P max. 1.3% 



 

 

 

                                                              

                               
                                             

      รูปท่ี 3 หวัยดึแผน่CFRP ในระบบ CarboStress (StressHead 220) 
 
ระบบการยดึ 

แนวคิดของแท่นยดึแบบ non - Stressing (fixed) และแบบ Stressing (รูป 4a – 4b) 
ซ่ึงมีอุปกรณ์ถ่ายแรงนั้นมาจากแนวคิดของการประยุกตใ์ชร้ะบบท่ีง่ายและการใชท่ี้ยืดหยุน่ได ้
ส าหรับงานทุก ๆ โครงการ 



 

 

 
ทั้งน้ีแรงท่ีถูกดึงก่อน (prestressing force) จะถ่ายเขา้สู่โครงสร้างคอนกรีตดว้ยอุปกรณ์เหลก็ท่ีมี
รูปทรงดา้นขา้งเป็นทรงกลม (circular steel profile) ท่ีท าหนา้ท่ีเสมือนตวัถ่ายแรง โดยอุปกรณ์
ดังกล่าวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. และยาว 255 มม. วางอยู่ในรูท่ีเจาะเตรียมไว ้
อย่างไรกดี็อาจมีการปรับใชอุ้ปกรณ์ถ่ายแรงรูปทรงอ่ืนได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจริงของ
งานแต่ละโครงการดงัแสดงในรูปท่ี 5 โดยทัว่ ๆ ไปแลว้มกัใชก้ารปรับผงัใหก้ดต ่าลง 35 มม. 
เพื่อติดใหแ้ผน่CFRP มีระดบัใกลเ้คียงกบัผวิคอนกรีตมากท่ีสุด โดยอาจใชร่้วมกบั Sika dur 330 
หรือไม่กไ็ด ้ในกรณีของระบบ bonded และ Unbonded ทั้งน้ีในกรณีท่ีหวัยดึมีขนาด 60 มม. 
ส าหรับโครงสร้างท่ีคอนกรีตมีระยะหุ้มนอ้ยกว่า 35 มม. อาจปรับลดความหนาน้ีไดโ้ดยเพิ่ม
ความหนาของ Sikadur 330 หรือยอมใหเ้พิ่มระยะห่างระหว่างแผน CFRP และผิวคอนกรีตใน
กรณีท่ีโครงสร้างมีเหลก็เสริมเดิมแน่น อาจจ าเป็นตอ้งเสริมเหลก็เพิ่มเพื่อใหแ้นวการถ่ายแรงมี 
ความต่อเน่ือง ในบริเวณท่ีคาดว่าเหล็กเสริมเดิมจะขาดหายไปเน่ืองจากการเตรียมพื้นท่ีติดตั้ง
อุปกรณ์ถ่ายแรงท่ีตอ้งกดลึกต ่ากวา่ผวิเดิม 

 

 

                                     (ก)ตวัยดึแบบ Ds  (ข)ตวัยดึแบบ Df ชนิด Non-Stressing (Fixed)รูปท่ี 4 ตวัยดึแบบ D 

 



 

 

 

รูปท่ี 5 ตวัยดึหลากชนิด ทั้งแบบ Stressing และแบบFixed ชนิด Non-Stressingท่ีมี
ใชใ้นระบบ CarboStressตวัยึด (ancharage) แบบ F มกันิยมใชก้บัระบบท่ีตอ้งใหแ้รงแบบไม่
สมมาตร เน่ืองจากสามารถใหแ้รงโดยไม่เส่ียงต่อความเสีหายของโครงสร้าง (jeopardizing) ได ้
โดยอาจประยกุตใ์ช้ทั้งกรณีมีการให้แรงดา้นบน ดา้นล่างหรือดา้นขา้งของโครงสร้าง เช่นคาน 
หรือก าแพง เหล็กถ่ายแรง (dowel) มกัจะวางทะลุตลอดความหนาของโครงสร้างเช่น ตลอด
ความหนาของพื้นหรือความหนาของคานเป็นตน้ 

ตวัยดึแบบ G มกัใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการวางต าแหน่งตวัยดึท่ีส่วนปลายของโครงสร้าง 
นอกจากตวัยดึแบบน้ีจะมีส่วนเกลียวถ่ายแรง (threaded transfer body) ซ่ึงท าใหส้ามารถดึงแผ่น 
CFRP ไดแ้มใ้นกรณีท่ีตวัยึดอาจมีระยะวางห่างจากท่ีรองรับเพียงเล็กนอ้ย ซ่ึงเหมาะส าหรับ
โครงสร้างแมใ้นกรณีท่ีมีพื้นท่ีท างานจ ากดัส าหรับตวัยดึแบบ D เหมาะกบัโครงสร้างท่ีมีความ
ลาดชนัเช่นพื้นหรือคานหลกัท่ีมีส่วนเอียงลาด (haunch) 

 
รูปท่ี6 แสดงลกัษณะการประยกุตใ์ชต้วัยดึแบบ F1E1G และ D ตามล าดบั 

รูปท่ี 6 การประยกุตใ์ชต้วัยดึชนิดต่างๆ(ก)ชนิด F (ข)ชนิด E (ค)ชนิด G (ง)ชนิด D 

 
 
การเสริมก าลงัดว้ยระบบ Bonded CarboStress 

 
ขอ้ดีของระบบ Bonded Prestress CFRP ซ่ึงเป็นการดึงแผ่น CFRP ก่อนการยดึติดแน่นกบัผิว
คอนกรีตอาจสรุปไดด้งัน้ี 



 

 

 
- รอยร้าวท่ีเกิดในช่วง shear span ท่ีระดบัน ้ าหนักบนัทุกสูง ๆ จะแคบกว่าปกติและมกัมี
ระยะห่างปรากฏแคบลง 

 
- รอยร้าวเดิมในโครงสร้างจะปิดหรือปิดแคบลง 

 
- ท่ีระดบัการเสริมก าลงัเท่ากนั จะใชพ้ื้นท่ีหนา้ตดัของแผ่น CFRP นอ้ยลงกว่าการใชร้ะบบ 
bonded – non prestressed CFRP ปกติ 

 
- เหลก็เสริมภายในของหนา้ตดัมกัจะถึงจุดครากท่ีระดบัน ้ าหนกับรรทุกสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ
กบัระบบ bonded – non pressed CFRP 

 
ขอ้ดีเหล่าน้ีนอกจากจะเป็นผลดีต่อการปรับปรุงพฤติกรรมการใช้งานและความคงทนของ 
โครงสร้างแลว้ ยงัเป็นผลดีต่อการใชง้านวสัดุ CFRP ใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด 

ลกัษณะการใชง้านของระบบน้ีในโครงสร้างหลากหลายรูปแบบ มีตวัอยา่งดงัแสดงในตารางท่ี 
2 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดของบางโครงการท่ีประยกุตใ์ชร้ะบบ Bonded CarboStress 

 

 

 



 

 

 

 Name-Location Reason for 
Strengthening 

Client Year 

Bridges 

Xiaofeng Bridge, 
Hunan Province China 

Insufficient strength in 
longitudinal direction 

Guangzhou Railway 
Bureau 

2007 

Stegweid Bridge, 
Spieaz, Switzerland 

Insufficient strength of 
pier head beams 

Canton of Berne Public 
Works Department 

2006 

Landten Bridge, Biel 
Switzerland 

Increasing of traffic 
l;oads from 20 to 40 
tons 

Civil Engineering 
Office of the City of 
Biel 

2004 

Clinton &Hopkins 
Bridge, Ohio, USA 

Corrosion of 
prestressed steel tendon 

State of Ohio, 
Department of 
Transportation 

2003 

Hutten Bridge, 
Westhenstein, 
Switzerland 

Increasing of traffic 
l;oads from 20 to 40 
tons 

Canton of Lucerne 
Agriculture Department 

2003 

Sung San Bridge,Seoul, 
Korea 

Insufficient existing 
steel reinforcement 

Western Roads& 
Bridges Maintenance 
Office, Seoul 

2002 

A3 Escher Canal 
Bridge, Glarus, 
Switzerland 

Insufficient existing 
steel reinforcement 

Canton of Glarus  
Public Works 
Department 

2002 

A4 Reuss Bridge, 
Fluelen, Switzerland 

Redevelopment of the 
bridge structure 

Uri Public Works 
Department 

1999 

Other IWB Basel Upgrading of Seismic City of Basel, Utility 2006 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

บทสรุป 

หน่วยแรงท่ีเกิดข้ึนในเหล็กเสริมเดิมมักเป็นปัจจัยท่ีเป็นข้อจ ากัดเทคนิคการ
ซ่อมแซมแบบระบบเชิงรับ(passive) ดงัเช่นระบบ bonded nonprestressed ในบางกรณีการลด
น ้าหนกับรรทุกในโครงสร้างเพื่อลดหน่วยแรง ในเหลก็เสริมเดิมก่อนการเสริมก าลงันั้นอาจท า
ไดย้ากหรือท าไม่ไดเ้ลย และท าใหต้อ้งปิดการใชง้านโครงสร้างนั้นขณะเสริมก าลงั นอกจากนั้น
ลกัษณะเช่นน้ียงัเป็นเพียงการลดหน่วยแรงท่ีเกิดจากน ้ าหนกับรรทุกจรเท่านั้น  การใชเ้ทคนิค
การซ่อมเสริมก าลงัในระบบเชิงรุก(active) เช่น prestressed CFRP นั้นช่วยลดหน่วยแรงทั้งจาก
น ้าหนกั  บรรทุกคงท่ี และน ้ าหนกับรรทุกจรไปพร้อมกนั โดยเฉพาะในกรณีโครงสร้างท่ีมีการ 
เส่ือมสภาพ หน่วยแรงในเหล็กเสริมท่ีเป็นสนิมซ่ึงมักมีค่าสูง ก็จะมีค่าลดลง และอาจไม่
จ าเป็นตอ้งเสริมเหล็กใหม่ เพื่อทดแทนเหล็กเสริมทั้งหมด พฤติกรรมในการใชง้านและความ
คงทนของโครงสร้างมกัดีข้ึน 

 

structures Resistance  of Wasgenring, CH 

Similasan AG, Jonen, , 
Switzerland 

Renovation of the 
structure 

SIMILASAN AG, 
Jonen 

2006 

Wallin a Nuclear Power 
Plants , 
Gosgen,Switzerland 

Upgrading of Seismic 
Resistance 

Kernkraftwerk Gosgen 
Daniken AG 

2004-
2006 

Farmer’s school in 
Hohenems, Austria 

Renovation of the 
structure 

Government of 
Vorarlberg, Austria 

2005 

Sports Hall Roof, 
Thorl, 

Insufficient Strength Municipality 2005 



 

 

 

เน่ืองจากรอยร้าวท่ีมีแต่เดิมปิดสนิทหรือปิดแคบลงกว่าเดิมระบบ CarboStress เป็น
ระบบการซ่อมแซมแบบรุก (active) ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใหมี้การถ่ายแรงซ่ึงดึงไวก่้อนผ่านระบบตวั
ยึดท่ีฝังลึกในคอนกรีตท่ีมีเน้ือแน่นอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างส่วนรับแรงดึงท่ีท า 
จาก CFRP ส่วนนั้นทนทานต่อการเกิดสนิมหรือสึกกร่อน ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าระบบน้ีเป็น
ระบบการซ่อมเสริมก าลงัท่ีใชว้สัดุ CFRP อยา่งมีประสิทธิภาพดีกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัระบบ 
Non – prestressการใชง้านของระบบน้ีจดัว่าง่ายและมีการท างานประกอบอ่ืน ๆ เพิ่มเติมนอ้ย 
เช่น ตอ้งการเพียงการเจาะ คอนกรีตเพื่อฝังอุปกรณ์ถ่ายแรงเพิ่มข้ึน จากลกัษณะงานทัว่ไปท่ีใช้
ส าหรับ bonded – nonprestressed CFRP ความเหมาะสมในการเลือกใชร้ะบบ bonded หรือ 
Unbonded prestressed CFRP นั้นข้ึนกบัลกัษณะ ของคอนกรีตเดิมชั้นล่างและขอ้จ ากดัของ
โครงการ อย่างไรก็ ดีทั้ งสองระบบนั้ นใช้ได้ดีกับระบบ CarboStressed ทั้ ง ส้ิน 
(เรียบเรียงโดย รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 

 

 

 

 

 

 

 

 


