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บทคัดย่อ
ในระบบการจัดส่ งไฟฟ้าเพื่อจาหน่ายแก่ประชาชนนั้น การซ่อมบารุ งรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบสายส่ งนั้นมีความ
จาเป็ นอย่างมากเพื่อรั กษาเสถี ยรภาพและประสิ ทธิ ภาพของการจัดส่ ง ในปั จจุบันระบบการจาหน่ ายไฟฟ้ านั้นมีโครงข่ายที่
ครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศ ดังนั้นการจัดทาฐานข้อมูลอุปกรณ์ ไฟฟ้ าในระบบสายส่ งนั้นจึ งมี ความจาเป็ นอย่างมาก
งานวิจยั นี้ ได้นาเสนอวิธีการปั ญญาประดิ ษฐ์มาใช้ในการคัดแยกภาพถ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่มีความสาคัญในระบบจาหน่ายที่ถูก
จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้แก่ หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้ าแบบสามเฟส หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้ าแบบสามเฟสที่ มีถงั น้ ามัน หม้อ
แปลงแรงดันไฟฟ้ าแบบซิ งเกิ ลเฟส และโหลดเบรกสวิตซ์ ผูว้ ิจัยได้นาเทคนิ ค Faster -RCNN มาใช้เป็ นแบบจาลองในการ
แยกแยะภาพถ่ายของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยในการสอนระบบปั ญญาประดิษฐ์ได้มีการฝึ กฝนตั้งแต่ 10,000 – 300,000 รอบ จากผล
การทดลองพบว่าการใช้จานวนรอบในการฝึ กฝนตั้งแต่ 50,000 รอบขึ้นไปจะให้ความแม่นยาในการคัดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง 4
ชนิดที่ค่าความไวและค่าจาเพาะมากกว่า 95%
คาสาคัญ : ปั ญญาประดิษฐ์ ฐานข้อมูล อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบสายส่ง

Abstract
The maintenance of electrical equipment in the transmission line system is required to maintain the stability and
efficiency of the delivery. Currently, the electricity distribution system has a large network that covers the entire region of the
country. Therefore, the electrical equipment database in the transmission system is very necessary. This research proposed a
method of artificial intelligence (AI) for categorized electrical types of equipment in the distribution system, including threephase transformer, three-phase transformer with oil tank, single-phase transformer, and load brake switch. The Faster-RCNN is
a technique employed to train the AI model. In the experiment, the range of training epoch was from 10,000 to 300,000 epochs.
As the results, it is found that the training with over 50,000 epochs gave the accuracy of classification with sensitivity and
specificity more than 95%.
Keywords: Artificial Intelligence, Database, Electrical Equipment, Transmission Line

1. บทนา
ในระบบการจัดส่ งไฟฟ้ าเพื่อจาหน่ ายแก่ ประชาชน การ
ซ่ อมบารุ งรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ าในระบบสายส่ งมีความจาเป็ น
อย่างมากในรักษาเสถียรภาพและประสิ ทธิ ภาพของการจัดส่ง
ในปั จจุบนั ระบบการจาหน่ายไฟฟ้านั้นมีโครงข่ายที่ครอบคลุม
ทัว่ ภูมิภาคของประเทศ เพราะเหตุน้ ีจึงชี้ให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่
อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ใ นระบบไฟฟ้ า จะเพิ่ ม จ านวนขึ้ น อย่าง
รวดเร็ ว ท าให้ต ้อ งมี ก ารตรวจสอบการติ ดตั้ง และการซ่ อม
บารุ งอุปกรณ์ มากขึ้น ส่ งผลให้ตอ้ งมีการเก็บข้อมูลหน้างาน
ทั้ง ก่ อ นและหลังการทางานเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ง ในด้า นรายละเอี ยด
จ าเพาะและภาพถ่ า ยเพื่ อ เก็ บ เป็ นหลัก ฐาน ไม่ ว่ า จะเป็ น
ภาพถ่ายอุปกรณ์ที่ชารุ ด การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ งภาพถ่าย
เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ในระบบฐานข้อมูล จานวน
ภาพถ่ายอุปกรณ์ที่มีมากนั้นส่ งผลให้เกิ ดความลาบากในการ
ค้ น หารู ปภาพอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ชิ้ น นั้ น ๆ หากให้ ผู ้ที่ ไ ม่ มี
ประสบการณ์มาทาการคัดแยก ดังนั้นเมื่อมีความต้องการใช้
รู ป ภาพและข้อ มู ล ของอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าในการวิเ คราะห์ แ ละ
วางแผนจะต้องทาโดยวิศวกรหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ ทาให้สิ้นเปลือง
ทั้งเวลาและบุ คลากรไปโดยไม่จาเป็ น การนาเทคโนโลยีมา
ปรับใช้เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลาในการค้นหา และเกิด
ศักยภาพสู งสุ ดนั้นสามารถทาได้หลากหลายวิธี เช่น การนา
ซอฟต์แวร์ Cloudera มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่บน
ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร Apache Hadoop [1] ห รื อ ก า ร น า
ปั ญญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence, AI) มาใช้ ใ นการ
จ าลองการท างานต่ า งๆเลี ย นแบบขั้น ตอนการท างานของ
มนุษย์ เป็ นต้น
ง า น วิ จั ย ฉ บั บ นี้ น า เ ส น อ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ใ นการคัด แยกภาพถ่ า ยอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ที่ มี
ความส าคั ญ ในระบบจ าหน่ า ยก าลั ง ไฟฟ้ า ที่ จั ด เก็ บ ใน
ฐานข้อมูล ได้แก่ หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าแบบสามเฟส หม้อ
แปลงแรงดัน ไฟฟ้ า แบบสามเฟสที่ มี ถ ัง น้ ามัน หม้อ แปลง
แรงดัน ไฟฟ้ าแบบหนึ่ งเฟส และโหลดเบรกสวิต ซ์ ด้วยวิธี
Faster R-CNN จากนั้นนาแบบจาลองที่ ได้มาใช้ในการฝึ กหัด
ระบบปั ญญาประดิษฐ์ พร้อมกับศึกษาจานวนรอบที่เหมาะสม
ในการฝึ กฝนระบบตามขั้ นตอนของ Machine Learning
เพื่อให้ได้ผลการคัดแยกรู ปภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความแม่นยา
สูง

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 Faster Region-based Convolution Neural Networks
(Faster R-CNN) [3]
เป็ นวิ ธี ก ารประยุ ก ต์ แ บบจ าลอง Convolution Neural
Networks (CNN) ซึ่ งเป็ นวิ ธี การเรี ยนรู ้ แบบ supervised
learning โดยแบบจาลอง CNN เป็ นระบบที่ ได้รับความนิ ยม
ในการตรวจหาวัตถุที่อยู่ในรู ปภาพ โดย Faster R-CNN เป็ น
เทคนิ คการเพิ่มความเร็ วในการประมวลผลรู ปภาพ ซึ่ งแบ่ ง
กระบวนการทางานออกเป็ น 2 ส่วน คือ
- การประมวลผลรู ป ภาพและการหาขอบเขตวัต ถุ ใ น
รู ปภาพ เป็ นการน าข้อ มู ล รู ปภาพเข้า มาประมวลผลใน
กระบวนการ CNN เพื่อหาลักษณะสาคัญ (Feature extraction)
ของข้อ มู ล รู ปภาพ หรื อ Feature map [3-4] โดยน าข้อ มู ล
รู ป ภาพเข้าไปประมวลผลทั้ง ภาพ จากนั้นทาการจาแนกว่า
ขอบเขตไหนที่ น่ า จะมี ว ัต ถุ อ ยู่ ด้ ว ยวิ ธี Region proposal
network (RPN) ซึ่งขอบเขตที่ RPN นามาพิจารณา คือ ขอบเขต
พื้นที่หลายๆขนาดที่ครอบคลุม Feature mapในทุกพิกเซล
- การจ าแนกวัต ถุ ที่ อ ยู่ใ นรู ป ภาพ เริ่ ม ต้น ด้ว ยการปรั บ
ขนาดของขอบเขตพื้ น ที่ หลายๆขนาดที่ ถู กพิ จ ารณาว่า เป็ น
ขอบเขตที่น่าจะเป็ นวัตถุให้มีขนาดเท่ากัน จากนั้นนาส่งข้อมูล
ที่ได้ไปทาการประมวลผลด้วยกระบวนการ CNN อีกครั้ง เพื่อ
ทาการจาแนกวัตถุที่อยูใ่ นขอบเขตพื้นที่พิจารณาว่าคืออุปกรณ์
ไฟฟ้าอะไร
2.2 Object Detection
ขั้ นตอนตรวจจั บ วัต ถุ ใ นงานด้ า น Computer vision ที่
จ าแนกชนิ ด และตรวจจับ วัต ถุ ที่ ต ้อ งการให้ ต รวจจับ ที่ อ ยู่
ภายในรู ป โดยการที่จะทาให้ระบบสามารถตรวจจับวัตถุหรื อ
จาแนกชนิ ดได้น้ นั ต้องให้ระบบเรี ยนรู ้และจดจาวัตถุเหล่านั้น
จากการใช้ Machine Learning ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธี ได้แก่
วาดกล่ อ งรอบวัต ถุ (Bounding Box) หรื อ ถมสี ใ ห้ทุ ก Pixel
ของวัตถุน้ นั [5]

3. ระเบียบวิธีวจิ ยั
ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงรายละเอียดของการจัดเตรี ยมและ
การจัดการข้อมูลรู ปภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 4 ชนิดที่ใช้ในการวิจยั
โดยภาพรวมของกระบวนการจาแนกสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่
1

เท่านั้น หลังจากผ่านกระบวนการ Data Augmentation รู ปภาพ
ที่ใช้ในการออกแบบระบบมีจานวนดังนี้ คือ รู ปภาพของหม้อ
แปลงแรงดันไฟฟ้าแบบเฟสเดียวจานวน 2,493 รู ป หม้อแปลง
ไฟฟ้ าแบบสามเฟสจานวน 4,246 รู ป หม้อแปลงไฟฟ้ าแบบ
สามเฟสแบบมี ถ ังน้ า มันจานวน 5,190 รู ป และโหลดเบรก
สวิตซ์จานวน 2,876 รู ป จากนั้นรู ปภาพทุกรู ปจะถูกลดขนาด
เพื่ อ ให้มีขนาดไฟล์ไม่ เกิ น 300 KB ซึ่ ง ท าให้ร ะบบสามารถ
เรี ยนรู ้ได้เร็ วและลดการทางานของคอมพิวเตอร์
3.2 การแบ่ งชุดข้ อมูล [10]
ในการแบ่ ง ชุ ด ข้อ มู ล จะท าการแบ่ ง รู ปภาพอุ ป กรณ์
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้อมูลที่มีไว้สาหรับการเรี ยนรู ้ (กลุ่ม
Train) และกลุ่ ม ข้อ มู ล ที่ มี ไ ว้ส าหรั บ ทดสอบความแม่ น ย า
(กลุ่ม Test) สัดส่ วนข้อมูลระหว่างกลุ่ม Train และกลุ่ม Test
เท่ า กับ 9 ต่ อ 1 เพื่ อ ให้ ข้ นั ตอนการฝึ กสอนมี ค วามถู ก ต้อ ง
ข้อมูลรู ปภาพที่อยูใ่ นกลุ่ม Train จะถูกแบ่งข้อมูลไว้ใน Folder
Train และ Folder Validation เพื่อให้ระบบปั ญญาประดิ ษฐ์ที่
ออกแบบสามารถแยกแยะอุป กรณ์ ได้ดีข้ ึ นจึ งมี ก ารเพิ่ ม เติ ม
รู ปภาพอื่นๆเข้าไปชุดข้อมูลด้วย โดยรายละเอียดของจานวน
ข้อมูลในกลุ่ม Train และกลุ่ม Test แสดงในตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2 ตามลาดับ

รู ปที่ 1 Flow chart ของการะบวนการจาแนกอุปกรณ์
3.1 การจัดเตรี ยมข้ อมูลรู ปภาพ
ข้อมูลรู ปภาพที่นามาใช้ออกแบบระบบปั ญญาประดิษฐ์ใน
การจ าแนกอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ หม้ อ แปลง
แรงดันไฟฟ้ าแบบเฟสเดี ยว หม้อแปลงไฟฟ้ าแบบสามเฟส
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบสามเฟสแบบมีถงั น้ ามัน และโหลดเบรก
สวิตซ์ โดยมีการนากระบวนการ Data Augmentation เช่น การ
บิ ด รู ป หมุ น รู ป เป็ นต้น มาใช้ใ นการเพิ่ ม จ านวนรู ป ภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยข้อมูล 1 รู ป สามารถสร้างรู ปภาพใหม่ที่ไม่
ซ้ ากันได้ประมาณ 20 รู ป ดังตัวอย่างที่แสดงในรู ปที่ 2 ซึ่งมีผล
ทาให้ระบบปั ญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

ก) รู ปต้นฉบับ

ข) รู ปที่ผา่ นการทา Data Augmentation
รู ปที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลรู ปภาพที่ผา่ นกระบวนการ
Data Augmentation

ตารางที่ 1 จานวนข้อมูลรู ปภาพในกลุ่ม Train
รู ปภาพ
หม้อแปลงเฟสเดียว
หม้อแปลงสามเฟส
หม้อแปลงสามเฟสแบบมีถงั
น้ ามัน
โหลดเบรกสวิซต์
ไม่ใช่อุปกรณ์ไฟฟ้า

จานวน
Folder
Train
1,531
2,649
3,316

Folder
Validation
718
1,185
1,358

1,787
2,644

805
1,043

ตารางที่ 2 จานวนข้อมูลรู ปภาพในกลุ่ม Test
รู ปภาพ
หม้อแปลงเฟสเดียว
หม้อแปลงสามเฟส
หม้อแปลงสามเฟสแบบมีถงั น้ ามัน
โหลดเบรกสวิซต์
ไม่ใช่อุปกรณ์ไฟฟ้า

การฝึ กฝนนั้น แบ่ ง เป็ น 10 ค่ า คื อ 10,000 20,000 30,000
40,000 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 และ
300,000 รอบ โดยประสิ ท ธิ ภ าพในการคัด แยกรู ป ภาพจะ
พิ จ ารณาจากค่ า ความไว (sensitivity) และค่ า จ าเพาะ
(specificity) [6] ดั ง แสดงในสมการที่ (1) และ (2) ซึ่ งใน
งานวิ จัย นี้ ใช้ห ลัก เกณฑ์ค วามแม่ น ย าที่ ค่ า ความไวและค่ า
จาเพาะไม่ต่ากว่า 95%
Sensitivity =

True Positive
True Positive + False Negative

(1)

Specificity =

True Negative
True Negative + False Positive

(2)

จานวนใน Folder Test
244
412
516
284
398

3.3 การตีกรอบข้ อมูลรู ปภาพ (Label Image)
ข้อมูลรู ปภาพที่อยูใ่ นกลุ่ม Train ที่อยูใ่ น Folder Train และ
Folder Validation ทุกรู ปจะถูกทาการตีกรอบ กาหนดตาแหน่ง
และชนิ ด ของอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ที่ อ ยู่ ภ ายในรู ป ภาพนั้ นผ่ า น
โปรแกรม LabelImg เพื่อให้ระบบปั ญญาประดิษฐ์เรี ยนรู ้และ
จดจาอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นได้ ดังตัวอย่างที่แสดงในรู ปที่ 3
3.4 การฝึ กสอนและทดสอบระบบ (Training and Testing)
ในการฝึ กสอนระบบจะเป็ นการนาข้อมูลรู ปภาพในกลุ่ม
Train ทั้งหมดที่ ผ่านการจัดการข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว เข้าสู่ การ
ประมวลผล ซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
1) จัด การข้อมู ล ที่ ได้จากขั้นตอนการตี ก รอบรู ปภาพ
แปลงให้เป็ นชุดข้อมูลจัดเก็บไว้ไน Training folder
และ Validation folder
2) น า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก ขั้ น ต อ น ก่ อ น ห น้ า เ ข้ า สู่
กระบวนการฝึ กฝนระบบด้วยวิธี Faster -RCNN
3) ทาการฝึ กฝนระบบตามจานวนรอบที่กาหนดไว้ใน
แต่ละการทดลอง
ส่ วนการทดสอบการจาแนกผลของแบบจาลองนั้นจะใช้
ข้อมูลรู ปในกลุ่ม Test ดังตารางที่ 2 เพื่อนาไปหาจานวนรอบ
ในการ Train ที่ ให้ผลการจาแนกดี ที่สุด ซึ่ งจานวนรอบที่ ใช้

หลังจากการตีกรอบ

รู ปที่ 3 ผลการตีกรอบรู ปภาพด้วยโปรแกรม LabelImag
4. ผลการทดลอง
จากขั้นตอนการออกแบบการทดลองที่ได้กล่าวในข้างต้น
เมื่อนาระบบมาทดสอบกับรู ปภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จดั เตรี ยมไว้
ระบบจะท าการตี กรอบอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าที่ ต รวจจับ ได้พ ร้ อ ม
แสดงเปอร์เซ็นค่าความเชื่อมัน่ โดยการแยกแยะอุปกรณ์แต่ละ
ชนิ ดจะใช้หลักเกณ์ความเชื่อมัน่ ต้องมีค่าไม่นอ้ ยกว่า 60% ดัง
แสดงตัวอย่างผลการตรวจจับหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้ าหนึ่ ง
เฟสที่ค่าความเชื่อมัน่ 99% ในรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 ผลการตรวจจับหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า 1 เฟส
ในกรณี ที่ระบบตรวจจับอุปกรณ์ได้มากกว่า 1 ชนิ ด ระบบ
จะทาการเลือกอุปกรณ์ที่มีผลความเชื่อมัน่ สู งที่สุด ดังตัวอย่าง
ที่แสดงในรู ปที่ 5 ระบบตรวจจับอุปกรณ์ออกมาได้ 2 ชนิด คือ
หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าสามเฟส และหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า
สามเฟสแบบมี ถ ัง น้ า มัน ด้ว ยความเชื่ อ มั่น 95% และ 99%
ตามลาดับ ดังนั้นระบบจึ งคัดแยกรู ปดังกล่าวเป็ นหม้อแปลง
แรงดันไฟฟ้าสามเฟสแบบมีถงั น้ ามัน
ผลการทดสอบรู ปภาพทั้งหมดกับระบบที่ผ่านการฝึ กฝน
ด้วยจานวนรอบทั้ง 10 ค่า แสดงในรู ปที่ 6 พบว่าค่าจาเพาะใน
การตรวจจับอุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีค่าสู งกว่า 95 % ในทุกจานวน
รอบของการฝึ กฝน และค่าความไวของการคัดแยกอุปกรณ์จะ
มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น ตามจ านวนรอบและลู่ เ ข้า เมื่ อ จ านวนรอบมี ค่ า
มากกว่า 50,000 รอบ ยกเว้นรู ปภาพหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้ า
แบบสามเฟสแบบมีถงั น้ ามันที่มีค่าความไวมากกว่า 95% ใน
ทุ กจานวนรอบของการฝึ กฝน แต่มีค่าจาเพาะน้อยกว่า 95%
เมื่อจานวนรอบน้อยกว่า 50,000 รอบ โดยมีสาเหตุจากรู ปภาพ
ของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้ าแบบสามเฟสแบบมี ถงั น้ ามันมี
ส่ วน ที่ ค ล้ า ย ห ม้ อ แ ป ล ง แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ าแ บ บ สาม เ ฟ ส
ค่อนข้างมากดังแสดงในรู ปที่ 5 ซึ่ งมีค่าความเชื่อมัน่ ในการคัด
แยกใกล้เ คี ย งกั น ดั ง นั้ นท าให้ เ กิ ด โอกาสในการท านาย
ผิดพลาดระหว่าง 2 อุปกรณ์ค่อนข้างสู งหากระบบได้รับการ
ฝึ กฝนด้วยจานวนรอบที่นอ้ ยเกินไป

รู ปที่ 5 ตัวอย่างผลการตรวจจับอุปกรณ์ได้มากกว่า 1 ชนิด
5. สรุปผล
งานวิจยั นี้ทาการพัฒนาระบบปั ญญาประดิษฐ์เพื่อใช้คดั
แยกอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ สาคัญในระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า ได้แก่
หม้ อ แปลงแรงดั น ไฟฟ้ า แบบสามเฟส หม้ อ แปลง
แรงดัน ไฟฟ้ า แบบสามเฟสแบบมี ถ ัง น้ า มัน หม้อ แปลง
แรงดัน ไฟฟ้ า แบบหนึ่ งเฟส โหลดเบรกสวิ ต ซ์ โดยใช้
แบบจาลอง Faster R-CNN มาใช้ในการคัดแยกอุปกรณ์ซ่ ึง
วิธีการ Faster R-CNN เป็ นวิธีการที่ ได้รับความนิ ยมอย่าง
แพร่ หลายในการคัดแยกภาพถ่าย โดยบทความนี้ ได้ศึกษา
จ านวนรอบในการฝึ กฝนระบบเพื่ อ ให้ ผ ลการคัด แยก
รู ปภาพมีความถูกต้องที่ค่า Sensitivity และ Specificity ไม่
น้อ ยกว่า 95% จากการทดลองพบว่า การฝึ กฝนระบบที่
จานวนรอบมากกว่าหรื อเท่ากับ 50,000 รอบ สามารถให้ผล
การทดสอบตามที่กาหนดไว้ ผลจากระบบปั ญญาประดิษฐ์
ที่ ได้สามารถนาไปพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่ วมกับข้อมูล
พิกดั ตาแหน่งของอุปกรณ์ไฟฟ้ าในการติดตาม ค้นหาและ
วางแผนการซ่อมบารุ ง ทาให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ ว
ในการทางาน สร้างความมัน่ คงให้กบั ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
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ง) โหลดเบรกสวิตซ์

รู ปที่ 6 ผลการทดสอบการคัดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้า
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