เครื่องเพิ่ มความเข้มข้นออกซิเจนในอากาศ

โครงการ O2P

สารบัญ
คำประกำศเกียรติคุณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บทนำ
โครงสร้ำงและส่วนประกอบของเครื่อง
หลักกำรทำงำน
กระบวนกำรทดลอง
รำยกำรชิน
้ ส่วนและต้นทุนกำรผลิต
กระบวนกำรรับประกันคุณภำพและกำรสอบกลับ
ข้อเสนอในกำรพั ฒนำขัน
้ ต่อไป

คาประกาศเกียรติคุณ
ขอขอบคุณบุคคลและองค์กรดังรายนามต่อไปนี้ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนโครงการ O2P สาเร็จออกมาด้วยดี
1. ผู้จด
ั กำรโครงกำรและที่ปรึกษำ
▪ วีระยุทธ สร้อยทอง
2. ทีมงำนออกแบบพั ฒนำวิจย
ั
และทีมระบบลม
▪ ประสิทธิ ์ อินทวงค์
▪ ระเบียบ เจียดรัมย์
▪ อภิชติ แขดอน
▪ ประจักร์ ภาภูมภิ กึ
▪ สนธิ ์ กลิน่ ด้วง
▪ มนตรี ยิง่ เรงเริง
▪ อภิชาติ คาร้อยแสน
▪ สุระชัย หงษ์มณี
▪ วีระชัย แก้วกาไล
▪ ทรงพล เอีย่ มเหนือ
▪ เรืองฤทธิ ์ อมรวงค์
▪ สัมฤทธิ ์ ทองใบ
▪ อานวย ธัญญผล
▪ อนุ สรณ์ เขือ่ นสอง

3. ทีมงำนประกอบ, ระบบลม
และควบคุมคุณภำพ
▪
▪ มงคลชัย มีชู
▪
▪ ยรรยง พิมพ์น้อย
▪
▪ พลาพล ปานโต
▪
▪ วิโรจน์ แก้วศรีนวม
▪
▪ วิจติ ร ปานขวัญ
▪
▪ ศิลปกร นันทพันธ์
▪ สฤษดิ ์ นันทพันธ์
▪
▪ กาพล ไพรัตน์
▪ สรธร คุณละ
▪ เกียรติศกั ดิ ์ แก้วบัง
▪ บรรจง ตัดใจ
▪ รชานนท์ หวานเพลิน
▪ ทิราวุธ สีแดง
▪ งาม มีบุญรอด
▪ กรกฏ ศรีทอง

ประพาส ศรีสทิ ธิ ์
ประชัน ชัชวาลย์
สุรตั น์ สร้อยทอง
อุบล รอดเลีย้ ง
เลิศชาย บุตรดี
สิงหา บ้างตารวจ
ประเทือง จาปาเงิน

4. ทีมงำนโครงสร้ำง
▪ นายประกอบ ก้านเพชร
▪ ชาโน เทพสุวรรณ
▪ วิเชียร โม้คา
▪ พิทยา วงพรหม
▪ สาธิต พุดหอม
▪ ธนวัฒน์ วงคาจันทร์
▪ พรศักดิ ์ พรมใจดี
▪ วิรุด ม่วงศรี
▪ บันดล ทับฝา
▪ ปรีชา จารุจติ

คาประกาศเกียรติคุณ
ขอขอบคุณบุคคลและองค์กรดังรายนามต่อไปนี้ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนโครงการ O2P สาเร็จออกมาด้วยดี
5. ทีมงำนไฟฟ้ำและระบบควบคุม
▪ ทวีศกั ดิ ์ เสนใส
▪ ภคพงษ์ ธนิตกุล
▪ เจริญชัย แก้วกัลยา
▪ ชัยวัฒน์ ภูรภิ ตั ราวัฒน์
▪ ศราวุฒ ิ เจริญจิตต์
▪ เฉลิมเกียรติ วิมานทอง
▪ มนัส ช้างสมุด
▪ วราวุธ หันวิสยั
▪ อานาจ พวงมาลา
▪ พงษ์พสิ ทิ ธิ ์ ใจกรองแก้ว
▪ วิทยา เบ้าคา
▪ สปั ณษ์ยทุ ธ พัชรทองศรี
▪ นพกร อยูส่ ุข
▪ วีระชัย เจริญพืช
▪ พนม ศรีกงพาน
▪ สุนทร ชัยทัศน์
▪ จักรกฤษณ์ สิงเกิด
▪ ธนิกุล จันทร์แจ่มศรี
▪ ศตวรรษ แก้วผัด
▪ ประเสริฐ พรมอาสา
▪ วีะพล น้อยจร

6. ทีมงำนสำรเคมีและประกอบ
กระบอกบรรจุสำร
▪ ณรงค์ อินทร์ลอย
▪ สภาพ ดาสิน
▪ สมชาย ภูววิไลเมธา
▪ ยงยุทธ จาระนิน
▪ มงคล ชินเสน
▪ สุนนั ท์ น้อยจันทร์
▪ จาลูน กระชอนสุข
▪ เผด็จ ดอนสระไพร
▪ นิพล คาแหงพล
▪ ธงไชย แซ่ลี

7. ทีมสนับสนุน
▪ วริน สุขอเนก
▪ ปิ ยะ วายะรรณ์
▪ กฤษณพล อุบลวิรตั นา
▪ วีระพันธ์ เครืออยู่
▪ นันทพงษ์ เงางาม
▪ สมัชญ์ รัตนภิญโญพิทกั ษ์
▪ ชัยสิทธิ ์ กล้าหาญ
8. ทีมงำนข้อมูลสำร Zeolite
▪ เสวก ประกิจฤธานนท์
▪ วิรุฬห์ ตรงชวนกิจ
▪ อภิญญา ทิศสวิภาคสกุล
▪ ชวิศา ทรัพย์โภคา
▪ จิรภัทร วรรณประเสริฐ
▪ พิพรรธ พรธีรเจริญพงศ์

คาประกาศเกียรติคุณ
ขอขอบคุณบุคคลและองค์กรดังรายนามต่อไปนี้ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนโครงการ O2P สาเร็จออกมาด้วยดี
9. อื่น ๆ
▪ มูลนิธกิ ระจกเงา
สาหรับการให้ยมื อุปกรณ์
▪ ข้อมูลทางวิชาการจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากสาขาต่าง ๆ
▪ พันตารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
คาแนะนาทางข้อมูล
▪ เจ้าหน้าทีจ่ ากคณะก้าวหน้า

10.ผู้สนับสนุนอุปกรณ์กำรผลิต
▪ บริษทั ฟาร์อสี ต์ เอ็นจิเนียริง่ ซัพพลาย จากัด
▪ บริษทั เซ็นทรัล คาสเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
▪ บริษทั โคฮอร์ท เซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
▪ บริษทั มิตเิ ท็กซ์ จากัด
▪ บริษทั ฟิ ลเตอร์ แมทช จากัด
▪ บริษทั เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จากัด
▪ บริษทั เอเชีย อีเล็คทริค คอร์ปอเรชัน่ จากัด
▪ บริษทั แอร์แทค อินดัสเทรียล จากัด
▪ ห้างหุน้ ส่วนจากัด ปาริชาติ เอ็นจิเนียริง่
▪ บริษทั อาร์ เอส สปริงอะไหล่ จากัด
▪ บริษทั พัมคิน คอร์ปอเรชัน่ จากัด

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

บริษทั ที กรุ๊ป เอ็นจิเนีย แอนด์
แมชชีนทูล จากัด
บริษทั ออโรเม็กซ์ จากัด
บริษทั ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรีจากัด
บริษทั TS Interseats Co,. Ltd
บริษทั ไทยซัมมิทพลาสเทคจากัด
บริษทั ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จากัด
บริษทั ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จากัด

1. บทนา
เปิ ดข้อมูลการสร้างเครื่องเพิม่ ความเข้มข้นออกซิเจนในอากาศ – จากปั ญหาด้านสาธารณสุขสูป่ ั ญญาด้านเทคโนโลยี
เอกสารฉบับนี้คอื การเปิ ดองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการผลิตเครื่องเพิม่ ความเข้มข้นออกซิเจนในอากาศ หรือทีเ่ ราตัง้ codename ไว้ว่า “โครงการ O2P”
เพื่อให้ประชาชน, นักศึกษาอาจารย์ และนักประดิษฐ์ทวไปเข้
ั่
าถึงได้อย่างเป็ นสาธารณะ
ผมขอเท้าความอีกครัง้ โครงการนี้เกิดจากความห่วงใยของพวกเราชาวคณะก้าวหน้าต่อผูต้ ดิ โควิดทีม่ อี าการเชือ้ ลงปอด มีปัญหาการหายใจ แต่ ไม่สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลได้
ผมได้อ่านเจอข้อความของ ส.ส. พรรคก้าวไกล พ.ต.ต. ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ทีเ่ ขียนเกีย่ วกับการผลิตเครื่องเพิม่ ความเข้มข้นออกซิเจนในอากาศ (สามารถอ่านได้ทนี ่ ี:่
https://www.facebook.com/2241401106128217/posts/3016440778624242/ ) และได้อ่านผลการศึกษาเบือ้ งต้นจากผูเ้ ชีย่ วชาญอื่นๆ ทีเ่ ปิ ดเป็ นสาธารณะ
เมื่ออ่านจบแล้ว ผมรูว้ ่าศักยภาพของทีมงานไทยซัมมิทและวิศวกรไทย สามารถสร้างเครื่องนี้ขน้ึ มาได้ จึงได้เรียกประชุมทีมงาน เปิ ดโครงการ O2P
สองเดือนผ่านไป ด้วยความช่วยเหลือจากผูค้ นมากมาย ทัง้ จากโลกออนไลน์และจากการทางานร่วมกันในโลกความจริง
วันนี้ เครื่องออกซิเจนทีพ่ วกเราสร้างขึน้ ได้ถูกแจกจ่ายให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ และศูนย์พกั คอยหลายแห่งแล้ว
เมื่อสถานการณ์โควิดคลีค่ ลายลงในอนาคต เครื่องนี้กย็ งั สามารถทาประโยชน์ในการแพทย์ได้ต่อไปอีก ผูป้ ่ วยอีกหลายโรคยังจาเป็ นต้องมีการให้ออกซิเจนทีบ่ า้ น เช่น โรคปอดเรือ้ รัง,
ถุงลมโป่ งพอง, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็ นต้น เครื่องนี้สามารถช่วยให้ผดู้ แู ลและผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งเติมหรือเปลีย่ นถังออกซิเจนบ่อยๆ ซึง่ จะลดภาระและต้ นทุนในการดูแลผูป้ ่ วยได้
ไวรัสโคโรนาทาให้พวกเราเห็นถึงความเปราะบางทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ประเทศไทยไม่สามารถพึง่ พาตัวเองได้เลย อุปกรณ์ทางการแพทย์, ยา, และวัคซีน
ต้องนาเข้าจากต่างประเทศเกือบทัง้ หมด ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ
โครงการนี้ยนื ยันความเชื่อของผมว่า คนไทยมีศกั ยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมากมาย พวกเราใช้เวลาเพียงสองเดือน จากทีไ่ ม่รอู้ ะไรเลยเกีย่ วกับการผลิตออกซิเจนเข้มข้น
ผ่านการศึกษา ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญตลอดทัง้ supply chain ทาการวิจยั ทดลองเงื่อนไขและปั จจัยต่าง ๆ เป็ นร้อย ๆ ครัง้ และออกแบบการประกอบและการประกันคุณภาพ
จากประสบการณ์จริงในโลกอุตสาหกรรม จนสามารถสร้างเครื่องออกซิเจนในระดับอุตสาหกรรมได้ภายในเวลาอันสัน้

เราสามารถนาปั ญหาสังคม มาสร้างเป็ นความต้องการภายในประเทศ และจากความต้องการภายในประเทศ ผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ สร้างงานที่ผลิตสินค้า
และ/หรือบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง เพื่อให้เกิดจ้างงานทีม่ คี ุณภาพ ประเทศไทยได้มเี ทคโนโลยีเป็ นของตัวเอง แก้ปัญหาได้ทเี ดียว 3 ด้าน คือ ปั ญหาสังคม,
ปั ญหาเศรษฐกิจคนว่างงาน และปั ญหาการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย
เราเริม่ ต้นโครงการนี้จากการต่อยอดความรูท้ ม่ี ผี เู้ ผยแพร่เป็ นสาธารณะ จึงไม่ตอ้ งเริม่ จากศูนย์ เมื่อจบโครงการ เราจึงต้องการคืนความรูก้ ลับสูส่ งั คม นาความรูท้ เ่ี ราต่อยอด
ได้เปิ ดเป็ นสาธารณะต่อไป ผมหวังว่าการเปิ ดข้อมูล O2P เป็ นสาธารณะนี้ จะช่วยให้ผสู้ นใจได้นาความรูไ้ ปต่อยอดต่อไปอีก และนาไปสูก่ ารคิดค้นใหม่ ๆ ได้
จากข้อมูลชุดนี้ของเรา หากใครลงทุนพัฒนาทดลองอีกหน่อย ก็จะสามารถสร้างเครื่องออกซิเจนเข้มข้นเชิงพาณิชย์ได้เลย ข้อมูลการนาเข้าเครื่องออกซิเจนเข้มข้นบอกเราว่าประเทศไทย
นาเข้าเครื่องตัวนี้จากต่างประเทศปี ละประมาณ 200 ล้านบาทเลยทีเดียว ( อ้างอิงจากพิกดั อัตราศุลกากร HS code 901920, 902000, และ 842139) วันนี้เรารูแ้ ล้วว่าคนไทยมีความรู้
ความสามารถเพียงพอทีจ่ ะผลิตเครื่องนี้ในประเทศ ซึง่ หากมีคนนาไปทาต่อให้สาเร็จ เราก็จะลดการนาเข้า ลดการพึง่ พาเทคโนโลยีต่างประเทศ สร้างงานในประเทศด้วยเทคโนโลยีคนไทยได้
ความก้าวหน้าของประเทศและอนาคตของคนรุ่นต่อไปอยู่ทก่ี ารพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับ

ธนาธร จึงรุง
่ เรืองกิจ
ตุลำคม 2564

2. โครงสร้างและส่ วนประกอบของเครื่อง

ภำพเครื่องจำกแบบวิศวกรรม สำมมิติ

ภำพเครื่องจริงเมื่อผลิตเสร็จ

เครื่อง O2P สำมำรถแบ่งออกเป็น module หลัก 4 กลุ่ม ได้แก่
1. Module งำนโครงสร้ำง
2. Module สำรเคมี

3. Module ระบบลม
4. Module ไฟฟ้ำและระบบควบคุม

2. โครงสร้างและส่ วนประกอบของเครื่อง
Item

06
13
05

11
08

10

04

07

12

09
14

03

01

Module งานโครงสร้าง

02

Part

Q’ty

01

Square tube 25x25x111 T.2 mm.

2

02

Square tube 25x25x330 T.2 mm

5

03

Square tube 25x25x275 T.2 mm

2

04

Square tube 25x25x380 T.2 mm

2

05

Square tube 25x25x737 T.2 mm

2

06

Square tube 25x25x145 T.2 mm

2

07

Steel sheet 240x380x T. 2 mm.

1

08

Steel sheet 50x380x T. 1.5 mm.

1

09

Plastic plug 25x25x

2

10

Steel sheet 68.5x85 T. 3 mm.

2

11

Steel sheet 58x70x T. 5 mm.

2

12

Steel sheet 235x380x T 2 mm.

1

13

Steel sheet 140x150x T. 5 mm.

1

14

Wheel 2” (Fix type)

2

2. โครงสร้างและส่ วนประกอบของเครื่อง
Module งานสารเคมี

กระบอกzeolite

ลำดับ

รำยกำรชิน
้ ส่ วน

จำนวน

1

กระบอกซีโอไลท์

1

2

ฝาปิ ดกระบอกซีโอไลท์บน

1

3

ฝาปิ ดกระบอกซีโอไลท์ล่าง

1

4.

แกนยึดฝาปิ ดซีโอไลท์

1

5

ข้อต่อลมงอ 90องศาเกลียว 3/8 รูลม 10 มม.

1

6

ข้อต่อลม3 ทาง (T) องศาเกลียว 3/8 รูลม 10 มม.

1

7

สปริงกดซีโอไลท์

1

8

ฝากรองสารซีโอไลท์

2

9

ผ้ากรองสารซีโอไลท์

2

10

บุชแกนยึดซีโอไลท์

2

11

โอริงกระบอกซีโอไลท์

2

12

โอริงแกนยึดฝาซีโอไลท์

1

13

น็อตยึดฝาปิ ดกระบอกซีโอไลท์ M 8 x 1.25 มม.

1

2. โครงสร้างและส่ วนประกอบของเครื่อง
ลำดับ

Module งานสารเคมี

ถังออกซิเจน
7
3
1

4
2

5
6

5

รำยกำรชิน
้ ส่วน

จำนวน

1

กระบอกออกซิ เจน

1

2

ฝาปิ ดประบอกออกซิ เจนบน
(ใช้รว่ มกับกระบออกซิโอไลท์)

1

3

ฝาปิ ดประบอกออกซิ เจนล่าง
(ใช้รว่ มกับกระบออกซิโอไลท์)

1

4.

โอริ งกระบอกออกซิ เจน
(ใช้รว่ มกับกระบออกซิโอไลท์)

1

5

ข้อต่อลมงอ 90องศาเกลียว 3/8 รูลม 6 มม.

2

6

โอริ งแกนยึดกระบอกออกซิ เจน
(ใช้รว่ มกับกระบออกซิโอไลท์)

1

7

น็อตยึดฝาปิ ดกระบอกซีโอไลท์ M 8 x 1.25 มม.

1

2. โครงสร้างและส่ วนประกอบของเครื่อง
Module ระบบลม

2. โครงสร้างและส่ วนประกอบของเครื่อง
Module งานไฟฟ้ าและระบบควบคุม
วงจรไฟฟ้าและวงจรควบคุม

ระบบไฟฟ้ำเครื่อง O2P

1. ไฟฟ้ ากระแสสลับ 220V.50Hz ใช้ในระบบกาลังในส่วน
ของปั ม๊ ลม ,ชุดพัดสมระบายความร้อนและชุดสวิตชิง่
เพาเวอร์ซพั พลาย
2. ไฟฟ้ ากระแสตรง 24V ใช้ในระบบควบคุม
ระบบควบคุมเครื่อง O2P

เครือ่ ง O2P ควบคุมการทางานโดยชุดไมโครคอนโทรลเลอร์
ทางานเป็ นชุดส่งสัญญาณการทางานไปสูอ่ ุปกรณ์ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกาหนดทีเ่ ขียนโปรแกรมไว้สาหรับการ
ทางานในระบบสวิงแรงดัน

3. หลักการทางาน
ข้อมูลจำเพำะของเครื่องจักร

อัตราการไหล

5 ลิตร/นาที

ความเข้มข้นออกซิเจน

93%±3%

แรงดันฝัง่ ออก

5ลิตร/นาที : 0.15-0.2 MPA

เสียงขณะใช้งาน

5ลิตร/นาที≤80dB（A）

ขนาด

289×380×850 มม.

น้าหนักรวม

30.5 กก.

กาลังงานปัม๊ ลม

780 วัตต์

แรงดันไฟฟ้ า

AC220V 50Hz

การใช้พลังงาน

5ลิตร/นาที : 400 วัตต์

เวลาทางานต่อเนื่ อง

24 ชม.

3. หลักการทางาน
ชุดควบคุมแรงดัน

หลักกำรทำงำน

ฟิ วส์

1.

ท่อออริฟิค
กล่องควบคุม
วัดอัตราการไหล
ออกซิเจน

สวิตช์ทางาน

2.

วาล์วกันกลับ
ท่อระบายน้า

สวิตช์เปิ ดเครือ่ ง

พัดลมกระบอก
สารซีโอไลท์

กระบอกสาร
เซฟตี้วาล์ว

ปั ม๊ ลม

พัดลมปั ม๊ ลม

โครงสร้าง

กรองออกซิเจน

ซีโอไลท์ 2
กระบอกสาร
ซีโอไลท์ 1
สายไฟ

ถังออกซิเจน

โซลีนอยด์วาล์ว
3/2 L

โซลีนอยด์
วาล์ว 3/2 R
กระบอกลดเสียง

3.
4.

ปั ม๊ ลมทาหน้าทีด่ ดู อากาศและสร้างอัตราการไหลของอากาศ
เข้าไปในระบบผ่านท่อลมด้านขาเข้า โดยมีเซฟตีว้ าล์วป้ องกัน
แรงดันสูงเกิน 5 บาร์
ลมทีผ่ ่านชุดเซฟตีว้ าล์วแล้วจะไหลเข้าชุดควบคุมแรงดันและ
ดักน้า
ลมผ่านชุดควบคุมแรงดันและดักน้ า แล้วจะไหลไปยังชุดวาล์ว
3/2 R เพื่อรอชุดควบคุมส่งสัญญาณการทางานเปิ ดช่องลมให้
ไหลเข้าชุดกระบอกซีโอไลท์
เมือ่ ชุดควบคุมส่งสัญญาณให้วาล์ว 3/2 R ทางานเปิ ดช่องทาง
ให้ลมเข้ากระบอกซีโอไลท์1 ทาให้เกิดแรงดันในระบบเกิด
กระบวนการตรึง(Adsorption) ก๊าซในโตรเจนไว้ทส่ี ารซี
โอไลท์ เกิดการแยกออกซิเจนออกจากอากาศและไหลออกไป
ยังถังพักออกซิเจน และออกซิเจนบางส่วนไหลไปยังกระบอก
ซีโอไลท์ 2
ผ่านท่อออริฟิค

3. หลักการทางาน
ชุดควบคุมแรงดัน

ฟิ วส์
ท่อออริฟิค

หลักกำรทำงำน

กล่องควบคุม
วัดอัตราการไหล
ออกซิเจน

สวิตช์ทางาน

5.

วาล์วกันกลับ
ท่อระบายน้า

สวิตช์เปิ ดเครือ่ ง

พัดลมกระบอก
สารซีโอไลท์

กระบอกสาร
เซฟตี้วาล์ว

ปั ม๊ ลม

พัดลมปั ม๊ ลม

โครงสร้าง

กรองออกซิเจน

ซีโอไลท์ 2
กระบอกสาร
ซีโอไลท์ 1
สายไฟ

ถังออกซิเจน

โซลีนอยด์วาล์ว
3/2 L

โซลีนอยด์
วาล์ว 3/2 R
กระบอกลดเสียง

6.

เมือ่ วาล์ว 3/2 R ทางานก่อนครบคาบเวลา 0.5 วินาที กล่อง
ควบคุมส่งสัญญาณทางานไปยัง วาล์ว 3/2 L เริม่ ทางานเปิ ด
ช่องทางให้ลมไหลไปยังกระบอกซีโอไลท์ 2 ทาให้เกิดแรงดันใน
ระบบเกิดกระบวนการตรึง (Adsorption) ก๊าซในโตรเจนไว้ทส่ี ารซี
โอไลท์ เกิดการแยกออกซิเจนออกจากอากาศและไหลออกไปยัง
ถังพักออกซิเจนและออกซิเจนบางส่วนไหล่ไปยังกระบอกซีโอไลท์
1 ผ่านท่อออริฟิค เมือ่ วาล์ว 3/2 R ทางานครบคาบเวลา กล่อง
ควบคุมตัดสัญญาณการทางาน ให้วาล์ว 3/2 R เปลีย่ นช่องทางให้
อากาศจากกระบอกซีโอไลท์ 1 ระบายออกเพื่อดันก๊าซไนโตรเจน
ออกจากสารซีโอไลท์
การทางานระหว่างกระบอกซีโอไลท์ จะทางานสลับกันไปตาม
คาบเวลาทีก่ ล่องควบคุมส่งสัญญาณ

3. หลักการทางาน-ระบบควบคุมวาล์ว
วงจรลมระบบสวิงแรงดัน

หลักกำรทำงำน
1.
2.

ปั ม๊ ลมจะสร้างอัตราการไหลของอากาศเข้าระบบ และวาล์ว A เปิ ดช่องทางให้อากาศไหลเข้ากระบออกซีโอไลท์ 1 (Zeolite cนlumn1) ทาให้เกิดแรงดันในระบบ (Pressurization) และเกิดกระบวนการตรึงไนโตรเจนและปล่อยให้
ออกซิเจนไหลผ่าน (Adsorption) โดยออกซิเจนไหลไปยังถังพักออกซิเจน และอีกส่วนไหลไปยังกระบอกซีโอไลท์ 2 (Zeolite column2)
ผ่านท่อออริฟิค โดยกระบวนการนี้จะใช้เวลา 6 วินาที
เมื่อวาล์ว A ทางานถึงเวลา 5.5 วินาที วาล์ว B จะเริม่ ทางานโดยเปิ ดช่องทางให้อากาศไหลเข้ากระบออกซีโอไลท์ 2 (Zeolite column2) เพื่อเริม่ กระบวนการตรึงไนโตรเจนและปล่อยออกซิเจนไหลผ่าน(Adsorption) ไปยังถังพัก
ออกซิเจนและท่อออริฟิค ทาให้แรงดันในระบบเพิม่ ขึน้ (Pressurization) และวาล์ว A หยุดการทางาน และสลับช่องทางลมไปตาแหน่งระบายลม หลังทางานมา 6 วินาที แรงดันลดลง(Depressurization) โดยในจังหวะนี้ออกซิเจนจาก
กระซีโอไลท์ 2 (Zeolite column2) ทีไ่ หลผ่านท่อออริฟิคจะไหลเข้ากระบอกซีโอไลท์ 1 (Zeolite column1) เพื่อเป็ นการผลักดันไนโตรเจน (Purge) ทีถ่ ูกตรึงไว้ทส่ี ารซีโอไลท์ในจังหวะที่ 1 ให้หลุดออกจากสาร เพื่อเป็ นการปรับสภาพสาร
ให้กลับไปสูส่ ภาวะเริม่ ต้นเพือ่ เตรียมเข้าสูก่ ระบวนตรึงออกซิเจน
ในจังหวะต่อไป หลังจากวาล์ว B ทางานผ่านไป 5.5 วินาที โดยกระบวนการนี้จะทางานสลับกันระหว่างกระบอกซีโอไลท์ 1 และ 2 ตามเงื่อนไขของคาบเวลาทีก่ าหนดโดยชุดควบคุม

4. กระบวนการทดลอง
1

เรำกำหนดเป้ำหมำยของเครื่องจักรไว้
3 ประกำร เพื่ อเป็นทิศทำงในกำรทำงำน

3

2

เรำกำหนดเป้ำหมำยรองไว้อก
ี

ความปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน

การคงทนของเครือ่ งจักรเมือ่ เปิ ดต่อเนื่อง
เครือ่ งต้องสามารถเปิ ดต่อเนื่องได้มากกว่า 24 ชัวโมง
่

ความเข้มข้นของออกซิเจนต้องมากกว่าร้อยละ 90
ของปริมาณอากาศ

ราคาต้นทุนต้องไม่เกิน 12,000 บาท

ปริมาณการไหลของอากาศขาออก
ต้องมากกว่า 5 ลิตรต่อนาที

เวลาการจัดหาอุปกรณ์และผลิตต้องเสร็จภายใน 2 เดือน

เมื่อกำหนดเป้ำหมำยได้แล้ว เรำจึงเริม
่ กำหนดตัวแปรต้น เพื่ อวัดผลลัพธ์
ซึ่งเรำออกแบบโดยใช้วธ
ิ ี DOE (design of experiments)
ตัวแปรต้นของเรำมีดังนี้
ซึง่ แต่ละตัวแปรก็มที งั ้ ข้อจากัด
และตัวเลือกมากมาย เช่น ปั ม๊
อุณหภูมิ
ลม จะเป็ นปั ม๊ ลมขนาดไหน
กระบอก
คาบเวลา
ยีห่ อ้ อะไร จาเป็ นต้องมีถงั พักลม
ปริมาณสาร
zeolite
การเปิ ดปิ ด
หรือไม่ ขดลวดของปั ม๊ ควรจะ
Zeolite
กระบอก zeolite
ปริมาณ
เป็ นอลูมเิ นียมหรือทองแดง ซึง่
ผูผ้ ลิตสาร
ระบบทา
กระบอก
จะส่งผลกับราคาและความ
Zeolite
ความเย็น
ขนาด
ออกซิ
เ
จน
ทนทาน เป็ นต้น เฉพาะปั ม๊ ลม
ชนิดของสาร
และชนิ
ด
อย่างเดียว ตัวเลือกทีเ่ รานามา
Zeolite
ระบบควบคุม ของปั ม๊ ลม
ใส่ในการทดสอบก็มมี ากถึง 4
ความชื
น
้
แรงดันลม
แบบด้วยกัน

เสียงต้องดังไม่เกิน 80 dB

4

ผลลัพธ์ที่เรำวัดและเก็บข้อมูลจำกกำรทดสอบได้แก่

ความเข้มข้นของออกซิเจน
ปริมาณการไหลของออกซิเจนเข้มข้นขาออก

อุณหภูมขิ องปั ม้ ลมเมือ่ เดินเครือ่ งต่อเนื่องเสียง

5

เมื่อนำทุกตัวแปรต้นมำพิ จำรณำแล้ว เรำ
ออกแบบและทดสอบเพื่ อหำเงื่อนไขกำร
ทำงำนร่วมกันที่ดีที่สุดของตัวแปรต้น
ต่ำง ๆ มำกกว่ำ 300 ครัง
้ จึงได้เป็นผล
และคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เรำ
นำมำสร้ำงเป็นเครื่อง O2P

4. กระบวนการทดลอง
ตัวอย่ำงกำรทดสอบผลของ cycle time, คำบกำรเปิดปิด ที่มีผลต่อควำมเข้มข้นของออกซิเจนในอำกำศ เมื่อตัวแปรอื่นเหมือนเดิม

4. กระบวนการทดลอง
ตัวอย่ำงกำรทดสอบผลของชนิดและผู้ผลิตของ zeolite, กำรอบและอุณหภูมิกำรอบ zeolite ก่อนกำรใช้งำน ที่มีผลต่อควำมเข้มข้น
ของออกซิเจนในอำกำศ เมื่อตัวแปรอื่นเหมือนเดิม

4. กระบวนการทดลอง – การคัดเลือกชนิดและผู้ผลิตของ zeolite
ทดลองสารซีโอไลท์กับระบบสวิงแรงดัน

5A

100
80
60
40
20
0

O2 Purity

ผลการทดลองสารซีโอไลท์ทใ่ี ช้กบั ระบบของ
คณะผูจ้ ดั ทา สรุปได้วา่ สารซีโอไลท์
13XHP(ขนาด 0.4-0.8 มม.)
เหมาะสมกับการใช้งานของระบบ
ทีไ่ ด้ออกแบบ

13XHP

Compare Zeolite

35.8

30

13XAPG

5A
Zeolite type

13XAPG

94.4

13.XHP

4. กระบวนการทดลอง - ระบบระบายความร้อนด้วยลวดทองแดงสามารถตัดออกได้
ทดลองวันที่ : 30/08/21 – 6/09/21

หมำยเหตุ

Temperature( C ) & O2 purity(%O2)

เครื่องต้นแบบ
No. 3

เครื่องต้นแบบ No.3
100

91.14

94.21

92.35

94.40

93.50

92.69

91.83

93.04
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8

Average
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1. Cylinder head , Motor case , Z Tank , S Tank , O2 tank , Copper coil ค่าใน
แนวตัง้ ของกราฟแสดงเป็ นอุณหภูมเิ ซลเซียส
2. O2 purity ในกราฟแสดงความเข้มข้นของออกซิเจนในหน่วยร้อยละ

94.21

Day time
cylinder head 1

cylinder head 2

Motor case

Z1 Tank

S Tank

O2 tank

Copper coil

%O2

Z2 Tank

สรุป เครื่องต้นแบบ No.3

จากการทดสอบเก็บค่าอุณหภูมใิ นระบบ เพื่อวิเคราะห์อุณหภูมกิ ารทางานของระบบและการระบายความร้อน ข้อมูลจากการทดสอบทีแ่ สดงตามกราฟจะพบว่า อุณหภูมกิ ระบอกซีโอไลท์อยูใ่ นช่วง 30-31
C. ค่าความเข้มข้นออกซิเจนจะอยูใ่ นช่วง 90% ขึน้ ไป จึงมีการลดการระบายความร้อนด้วยชุดขดทองแดงและกระบออกดักความชืน้ ในวันทดลองที่ 6 จึงพบว่าอุณหภูมใิ นระบบยังอยู่ในช่วงการการทางานที่
เพิม่ ความเข้มข้นออกซิเจนได้ท่ี 90% ขึน้ ไปและทาการทดสอบเก็บค่าต่อเนื่อง 3 วัน ยังพบว่าระบบยังทางานได้ปกติ โดยอุณหภูมขิ องกระบอกซีโอไลท์ยงั อยูใ่ นช่วงอุณหภูมทิ ส่ี ร้างความเข้มข้นออกซิเจนได้
มากกว่า 90%
ผลจากการทดลองทาให้เราตัดสินใจตัดขดลวดทองแดงออก ลดต้นทุน และความยุง่ ยากในการประกอบลงได้ อีกทัง้ ยังลดการจัดการความชืน้
และน้าอันเนื่องจากการควบแน่นของลมในลวดทองแดงด้วย

4. กระบวนการทดลอง - การคัดเลือกปั๊มลม
ทดลองวันที่ : 30/08 – 6 /09/21

เครื่องต้นแบบ No.1
100

หมำยเหตุ
แกนนอนคือจานวนวัน
แกนตัง้ คืออุณหภูม ิ ณ จุดต่างๆเมือ่
เดินเครือ่ งต่อเนื่อง ไม่ปิดพัก
จุดประสงค์คอื การทดสอบความปลอดภัย
และความทนทานของปั ม๊
เครื่องต้นแบบ
No. 1
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80
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65.57
67.53

77.11

57.54

57.54

58.06

40

82.38
63.61

58.06

54.88

77.05

75.5

77.48

76.23

76.87

59.6

57.08
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58.63

59.67

56.05

56.36

56.46

58.97

58.30

20
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เครื่องต้นแบบ
No. 3

สรุป

77.11

2

3

4

5

cylinder head 1

6

7

cylinder head 2

8

Average

Motor case

เครื่องต้นแบบ No.3
100

จากการทดสอบและเก็บค่าอุณหภูมิการทางานของปัม๊ ลม
ของเครื่องต้นแบบ No.1 และ 3 โดยตรวจวัดอุณหภูมทิ ฝ่ี าสูบและโครงมอเตอร์ พบว่าอุณหภูมกิ ารทางานของปั ม๊ ลม
ทีแ่ สดงในกราฟมีความสม่าเสมอและอยู่ในเกณฑ์ปกติ และไม่สง่ ผลให้อากาศทีส่ ง่ เข้าระบบมีอุณหภูมสิ งู จนมีผลถึง
การทางานของสารซีโอไลท์
โดยอุณหภูมทิ โ่ี ครงสร้างมอเตอร์เฉลีย่ ที่ 73 – 76 องศาเซลเซียส และทีฝ่ าสูบอุณหภูมเิ ฉลีย่
ที่ 54 -59 องศาเซลเซียส. จากการทดสอบปั ม๊ ลมต่อเนื่อง 8 วัน
การทางานของปั ม๊ ลมยังคงปกติทงั ้ ในด้านอุณหภูมแิ ละกระแสไฟพร้อมทัง้ แรงดันในระบบยังคง
ปกติค่าความเข้มข้นออกซิเจนยังทาได้มากกว่า 90% ขึน้ ไป ปั ม๊ ลมทีเ่ ลือกสามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ลม้ เหลว
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4. กระบวนการทดลอง - การทดสอบเรื่องเสี ยงรบกวน
2
1M.

4

1M.

1M.

3

ลำดับ

ตำแหน่ง

ระยะ(เมตร)

เสียง DB(A)
ปั๊มลม

เสียง DB(A)
กระบอกลดเสียง

1

หน้า

1

66

75

2

หลัง

1

66

77

3

ซ้าย

1

65

73

4

ขวา

1

65

73

สรุป
จากการทดสอบและตรวจวัดเสียง

1M.

1.
2.

1

เสียงจากการทางานของปัม๊ ลมอยู่ที่ 66 DB(A)
เสียงจากกระบอกลดเสียง 77 DB(A)

ซึ่งทัง้ สองค่าอยู่ในระดับที่สามารถใช้งานได้

5. รายการชิน
้ ส่ วนและต้นทุนการผลิต

•
•
•
•
•
•

รายการชิ้นส่วนทัง้ หมดมีทงั ้ สิ้น 101 รายการ
กลุ่มงานที่ใช้ชิ้นส่วนเยอะที่สดุ คือกลุ่มงานไฟฟ้ าและระบบควบคุม
ราคาต้นทุนวัตถุดิบรวมที่เราใช้ ไม่นับค่าแรงและค่าวิจยั พัฒนา รวมทัง้ สิ้น 11,856 บาทต่อเครื่อง
กลุ่มงานที่มีต้นทุนวัตถุดิบสูงที่สดุ คือกลุ่มงานระบบลม
อนึ่ ง ในรายละเอียดรายการของแต่ละกลุ่มงานในหน้ าถัด ๆ ไป มีหลายรายการที่ไม่ได้ใส่ราคาไว้
เพราะมีผ้สู ่งมอบบริจาคให้กบั โครงการโดยไม่คิดเงิน
เราเชื่อว่าหากมีเวลา ราคาต่อเครื่องสามาถลดลงได้อีกจากการลดคุณสมบัติ, เปลี่ยนแปลงแบบ
และหาผู้ส่งมอบที่สามารถให้ราคาที่ถกู กว่านี้ ได้

5. รายการชิน
้ ส่ วนและต้นทุนการผลิต – electrical module
PART NUMBER/PART NAME

PART NUMBER/PART NAME

5. รายการชิน
้ ส่ วนและต้นทุนการผลิต

module air compressor and pneumatic system
PART NUMBER/PART NAME

PART NUMBER/PART NAME

5. รายการชิน
้ ส่ วนและต้นทุนการผลิต – module structure
PART NUMBER/PART NAME

5. รายการชิน
้ ส่ วนและต้นทุนการผลิต – module chemical and cylinder
PART NUMBER/PART NAME

6. การรับประกันคุณภาพและการสอบกลับ
•
•
•
•
•

เราให้ความสาคัญกับการรับประกันคุณภาพของสินค้า การรับประกันคุณภาพของเราแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ
การรับประกันระดับ module, การรับประกันขัน้ ตอนสุดท้าย, และการสอบทานเมือ่ เกิดปั ญหา
ในระดับ module การประกอบทุกครัง้ จะต้องมีการบันทึกผลการทดสอบของส่วนประกอบย่อยทุกส่วน
ในระดับขัน้ ตอนสุดท้าย เมือ่ ประกอบเสร็จ เครือ่ งทีป่ ระกอบเสร็จต้องถูกทดสอบโดยปล่อยให้เดินเครือ่ งติดกัน
เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่ และวัดค่าเป็ นช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง และค่าต่างๆจะถูกบันทึกไว้เพือ่ การสอบกลับ
การสอบกลับสามารถทาได้ในระดับเครือ่ งสาเร็จรูป ไล่ระดับลงไปถึงระดับ module และระดับการส่งมอบจากผูส้ ง่ มอบ
การรับประกันทัง้ หมดเพือ่ มันใจได้
่
วา่ เครือ่ งทีเ่ ราผลิตจะไม่มอี นั ตราย
และใช้งานได้จริงตามเป้ าหมายคุณสมบัตทิ ก่ี าหนด

6. การรับประกันคุณภาพและการสอบกลับ - การรับประกันกระบวนการสุ ดท้าย
หมำยเลข
ส่วนประกอบของ
เครื่อง O2P ที่ 1

หมำยเลขเครื่อง
O2P

จำนวนครัง
้
ที่ทดสอบ
และเวลำที่ทดสอบ

ผลลัพท์ด้ำนเสียง
ผลลัพท์ด้ำนควำม
เข้มข้นออกซิเจน

กำรวัดเรื่องรัว
่ ของลม

6. การรับประกันคุณภาพและการสอบกลับ - ระบบไฟฟ้าและการควบคุม
หมำยเลขย่อยของ
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ
ตัวอย่ำงกำร
ทดสอบควำม
ครบถ้วน
ของอุปกรณ์

กำรทดสอบควำม
ถูกต้องของกำร
ร้อยสำย

กำรทดสอบขั้นตอนกำร
ทำงำนของระบบ

6. การรับประกันคุณภาพและการสอบกลับ - การรับประกันระบบสารเคมีและถังบรรจุ

ตรวจสอบจุดรัว
่
จำกกำรประกอบ

ตรวจสอบควำมสะอำด
และควำมครบถ้วนของ
กำรประกอบถัง zeolite
และถังออกซิเจน

ตรวจสอบน้ำหนัก
zeolite, ควำมดัน
ระบบ และค่ำออกซิเจน

7. ข้อเสนอในการพั ฒนาขั้นต่อไป
เครื่อง O2P ถึงแม้จะใช้งานได้จริง แต่ยงั ห่างไกลกับคาว่าสมบูรณ์แบบ ยังมีอกี หลายสิง่ ทีส่ ามารถพัฒนาได้อกี เนื่องจากโครงการนี้ถูกเร่งรัดจากการตอบสนองสถานการณ์โควิด
ทาให้เราไม่มเี วลามากนักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์ไปมากกว่านี้

หากใครที่สนใจจะพัฒนาต่อ เพื่อใช้เองหรือเพื่อใช้ในเชิ งพาณิ ชย์ พวกเราเสนอให้ มีการวิ จยั และพัฒนาเพิ่ มเติ มในด้านต่ าง ๆ ที่พวกเรามองเห็นจากการทางานดังนี้

1. หาปริมาณ zeolite ที่เหมาะสม
ในระบบของเรา เราเลือกใช้ปริมาณซีโอไลท์ท่ี 0.83 กิโลกรัมต่อกระบอก หรือ 1.66 กิโลกรัม ต่อเครื่องจักร 1 ชุด ซึง่ ตกเป็ นต้นทุนเฉลีย่ ประมาณ 967.48 บาท (ขึน้ อยู่กบั ราคาของสารซีโอไลท์จากแต่ละยีห่ อ้ )
เราได้เปรียบเทียบระบบของเรากับเครื่องลักษณะเดียวกันจากต่างประเทศ พบว่า เครื่องจากต่างประเทศบางยีห่ อ้ ใช้ปริมาณซีโอไลท์น้อยกว่าเรา
เราเชื่อว่าถ้ามีเวลาเพิม่ เราสามารถลดปริมาณซีโอไลท์ต่อหนึ่งชุดเครื่องจักรได้
การลดปริมาณซีโอไลท์ได้ จะทาให้ตน้ ทุนโดยตรงลดลง, เราสามารถลดขนาดของกระบอกลงได้อกี ซึง่ จะทาให้ทงั ้ น้าหนักและขนาดของ O2P ลดลง และต้นทุนของกระบอกลดลงอีกด้วย
เราไม่มเี วลามากพอทีจ่ ะ optimize หาปริมาณซีโอไลท์ทน่ี ้อยทีส่ ดุ แต่ได้ผลลัพธ์ตวั อื่นเท่าเดิม
อนึ่ง การจะวิจยั เรื่องนี้เพิม่ ไม่ใช่เพียงแค่ลดปริมาณซีโอไลท์ในกระบอก แต่ตอ้ งผลิตกระบอกใหม่มาทดลองเลย เพราะถ้าลดปริมาณอย่างเดียว จะส่งผลให้ในกระบอกมีทว่ี ่างมากเกินไป
อันจะส่งผลต่อการไหลของอากาศและการดูดซับไนโตรเจนของซีโอไลท์

2. เพิ่มอัตราการไหลจาก 5L/นาที เป็ น 10L/นาที
เพื่อให้เครื่องสามารถใช้ในทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เราอยากเห็นการวิจยั ต่อเพื่อให้เครื่องสามารถผลิตออกซิเจนเข้มข้นในปริมาณการไหลถึง 10 ลิตรต่อนาทีได้
จากการทดลองพบว่าปริมาณของสารซีโอไลท์มผี ลต่อความเข้มข้นของออกซิเจนทีอ่ ตั ราการไหลของออกซิเจนสูง (อัตราการไหลสูงจะทาให้ความเข้มข้นออกซิเจนลดต่าลง
ในปริมาณสารซีโอไลท์คงที)่ ในการทดลองเครื่องต้นแบบ ทางคณะผูท้ ดลองใช้ปริมาณสารซีโอไลท์ 0.83 กก. ต่อกระบอกบรรจุสาร สามารถเพิม่ ความเข้มข้นออกซิเจนได้ประมาณ 93%±3%
ทีอ่ ตั ราการไหลสูงสุด 5 ลิตรต่อนาที

7. ข้อเสนอในการพั ฒนาขั้นต่อไป
3. ลดความดังของเสียง
หากต้องการทาให้เครื่องสามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ ระดับเสียงปั จจุบนั ยังดังเกินไปเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ยู่ในตลาด
สาเหตุประการหนึ่งอาจเกิดจากเครื่องของเราไม่มหี น้ากากหรือชุดพลาสติกประกอบคลุม เครื่องของเราติดตัง้ แบบเปลือย

ข้อเสนอแนะ 1. เพิม่ อัตราการไหลของกระบอกลดเสียง
2. เพิม่ หรือเปลีย่ นวัสดุซบั เสียงในกระบอกลดเสียง
3. เพิม่ ปริมาตรกระบอกลดเสียง

4. เพิ่มเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเข้มข้นของออกซิเจน
ในระบบของเราตอนนี้ เราไม่ได้ตดิ ตัง้ เซ็นเซอร์ตรวจวัดความเข้มข้นของออกซิเจนขาออกไว้ ปั จจุบนั เราใช้เครื่องวัดความเข้มข้นแบบพกพาตรวจวัดเป็ นครัง้ ๆ เป็ นเครื่อง ๆ ไป
การติดเซ็นเซอร์จะทาให้เครื่องแต่ละตัวแสดงผลความเข้มข้นของออกซิเจนได้เอง ไม่ตอ้ งใช้เครื่องวัดแบบพกพา

5. ติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมแรงดันย้อนกลับที่ถงั ออกซิเจน
เพื่อให้แรงดันในระบบมีความเสถียร และสามารถปรับแรงดันฝั ง่ ขาออกให้สอดคล้องกับฝั ง่ ขาเข้า ทีถ่ งั ออกซเจนควรมีอุปกรณ์ควบคุมแรงดันและอัตราการไหล

6. ออกแบบและติดตัง้ หน้ าจอแสดงผลและควบคุมการทางาน
เครื่องปั จจุบนั ไม่มหี น้าจอแสดงผล มีแต่ป่ มุ เปิ ด/ปิ ด และไฟสว่างบ่งชีก้ ารทางานของเครื่องจักร เราไม่ได้ออกแบบให้มหี น้าจอแสดงผล เช่น ความเข้มข้นของออกซิเจน, สถานะของเครื่องจักร หรือ
ปริมาณการไหล เป็ นต้น
หากต้องการผลิตขายในเชิงพาณิชย์ การออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ และหน้าจอแสดงสถานะ และอาจรวมถึงการปรับความแรงของการไหลขาออก เป็ นสิง่ จาเป็ นทีผ่ ลิตภัณฑ์โครงการนี้
ไม่ได้ทาไว้

กระบอกลดเสียง

