
                

 

รางขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) 

งานจัดจางตาขายกันนกพรอมติดตั้งอาคารวิชาการ1, วิชาการ2, อาคารบริหาร, และอาคารบรรณสาร 

 

1. ความเปนมา  

เนื่องจากบริเวณอาคารตางๆ ประกอบไปดวย อาคารวิชาการ1,วิชาการ2,อาคารบริหาร,และอาคาร

บรรณสาร มีนกมาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดความสกปรกจากคราบมูลนก อีกท้ังยังเสี่ยงตอการติด

เชื้อโรคตางๆ จึงควรมีการติดตั้งตาขายกันนกเพ่ือปองกันไมใหนกมาอาศัยในอาคาร 

2. วัตถุประสงค 

– เพ่ือปองกันนกมาอาศัยอยูภายในอาคาร ปองกันความสกปรกจากคราบมูลนก ปองกันการติดเชื้อ

โรคตางๆท่ีมาจากนก  

3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้   

           1) มีความสามารถตามกฎหมาย 

           2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

           3) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

           4) ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

           5) ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

           6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

           7) เปนผูมีอาชีพรับจางทํางานในลักษณะเดียวกับท่ีไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

           8 )  ไ ม เ ป น ผู มี ผ ลป ร ะ โ ยช น ร ว ม กั น กั บผู เ ส น อ ร า ค า ร า ย อ่ื น ท่ี เ ข า ยื่ น ข อ เ สน อ ใ ห แ ก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

           9) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

           10) ผู เสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส(Electronic 

Government Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 

 

 

 



 
  

 

 

           11) มีสําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาคูสัญญา ซ่ึงเปนผลงานลักษณะเดียวกันกับงานตาขาย

กันนกท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และเปนคูสัญญาฉบับเดียวกันนับยอนหลังจาก

วันยื่นซองเสนอราคาไมเกิน 5 ป (ไมเกินหาป) ในวงเงินไมนอยกวา 750,000 บาท (เจ็ดแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

และเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หรือหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน

ทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนซ่ึงกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือได โดยยื่นไปพรอมกับการเสนอราคาในระบบ 

4. รายละเอียดการจัดจาง : ตามรายละเอียดในเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา  

5. วงเงินในการจัดจาง :1,500,000 บาท 

6. ราคากลาง : 1,130,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถวน) 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ : ผูรับจางตองดําเนินงานท้ังหมดใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นบัถัดจากวันลงนาม 

ในสัญญา 

 8.  มีการกําหนดสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)   

หมวดงานอาคาร  K = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 

9. เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ เกณฑราคา 

10. การรับประกันความชํารุด 2 ป นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไข

ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

ขอบเขตงานจัดจางตาขายกันนกพรอมติดตั้งอาคารวิชาการ1,วิชาการ2,อาคารบริหาร,และอาคารบรรณสาร 

ผูรับจางตองดําเนินการงานจัดจางตาขายกันนกพรอมติดตั้งอาคารวิชาการ1,วิชาการ2,อาคารบริหาร,และ

อาคารบรรณสาร โดยมีขอบเขตงานดังตอไปนี้ 

1. งานติดตั้งตาขายกันนก 

2. งานติดตั้งเสนกันนก 

3. งานติดตั้งหนามกันนก 

4. งานฉีดพนน้ํายาไลนก 
 

ขอกําหนดท่ัวไป 

1. ผูรับจางจะตองสํารวจตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงกอนดําเนินการ  เพ่ือใหรับทราบสภาพภายในพ้ืนท่ีจริง   

เพ่ือประเมินปญหาและอุปสรรคในการทํางาน  และเปนขอมูลสําหรับวางแผนปฏิบัติงาน  โดยให

ประสานงานกับผูควบคุมงานของฝายผูวาจาง   

2. ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยละเอียดเพ่ือเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจ

การจางกอนการดําเนินงาน   

3. ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาแรงงาน  วัสดุ  อุปกรณตางๆ  การขนสง  และเครื่องมือท่ีมีคุณภาพดี  

ในการดําเนินการ 

4. วัสดุอุปกรณและเครื่องมือท่ีนํามาประกอบติดต้ัง จะตองเปนของใหม  ไมเคยผานการใชงานมา

กอน และเปนผลิตภัณฑท่ีเชื่อถือได 

5. ขนาดและแบบรูป รายการละเอียด รวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆท่ีแสดงไวเปนเพียงสวนประกอบใน

เบื้องตนเทานั้น ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไดหรือแกไขไดตามความเหมาะสม  โดยผานความ

เห็นชอบจากผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจาง 

6. กรณีแบบรูป รายการละเอียดท่ีปรากฎตาม TOR และราคาท่ีเสนอมีความขัดแยงกัน  ผูรับจางตอง

รับผิดชอบท่ีจะตองดําเนินการตามเง่ือนไขของสัญญา  โดยถือการวินิจฉัยจากคณะกรรมการตรวจการ

จางเปนท่ีสุด 

7. ผูรับจางตองทําการทดสอบการใชงานอุปกรณ และระบบตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานการใช

งาน ภายหลังจากการติดตั้งแลวเสร็จ เพ่ือยืนยันวาสามารถใชงานไดจริงโดยมีผูควบคุมงานของ

ฝายผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางรวมดําเนินการทดสอบดังกลาว 

8. หากระหวางดําเนินการผูรับจางจําเปนจะตองรื้อถอน เพ่ิมเติม หรือดัดแปลงสวนใดสวนหนึ่งของ

อาคาร ซ่ึงอาจจะเปนงานโครงสราง  งานสถาปตยกรรม หรืองานระบบ  โดยหลังจากดําเนินการ

แลวเสร็จ  ใหผูรับจางดําเนินการเก็บงานในสวนดังกลาวใหมีสภาพดังเดิม โดยใหปรึกษาผูควบคุม

งานฝายผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางกอนการดําเนินการ 
  



 

 

9. ผูรับจางมีหนาท่ีจะตองขนยายเศษวัสดุท่ีรื้อถอนจากการกอสรางท่ีใชการไมได โดยทําการขนยาย

ออกนอกพ้ืนท่ีปรับปรุงดังกลาว สวนวัสดุท่ีใชงานไดใหนําไปจัดเก็บไว ณ สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยฯ

กําหนด พรอมปรับสภาพพ้ืนท่ีใหเรียบรอย ท้ังนี้ในการขนยายเศษซากวัสดุใดๆ  จะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากผูควบคุมงานฝายผูวาจางทุกครั้ง 

ในการรื้อถอนและขนยายดังกลาว ผูรับจางตองจัดทําบัญชีรายการวัสดุท่ีไดดําเนินการรื้อถอนรวมท้ัง

ใหจัดสงบัญชีรายการวัสดุท่ีรื้อถอนดังกลาวใหมหาวิทยาลัยฯพิจารณากอนดําเนินการในข้ันตอไป 

10. เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวเปนสวนปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและผูมาใชบริการ  ผูรับ

จางจะตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง   หามสงเสียงรบกวน  พูดคุยหรือดําเนินการโดยใช

เสียงดัง   หามสูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมา หากจําเปนตองดําเนินการใดๆ ท่ีอาจสงผลกระทบและ

เปนการรบกวนตอผูปฏิบัติงานประจําพ้ืนท่ีดังกลาว จะตองขออนุญาตการดําเนินการใดๆ ตอผู

ควบคุมงานของฝายผูวาจางกอนการดําเนินการ  และมีหนาท่ีประสานกับบุคลากรประจํา

หนวยงานตางๆ เพ่ือแจงทราบเหตุแหงความไมสะดวกดังกลาวนั้น 

 11.  คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากคาน้ําประปาและคากระแสไฟฟาจากการดําเนินงานของผูรับจาง  ใหผูรับ

จางเปนผูรับผิดชอบ  ท้ังนี้ผูรับจางจะตองติดตั้งมิเตอรวัดปริมาณการใชน้ําประปาและปริมาณกระแสไฟฟา  

หรืออาจใชวิธีคิดคาใชจายโดยวิธีอ่ืนๆแลวแตกรณี  และใหเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจการจาง 

 12.  ผูรับจางตองติดตั้งปายแสดงชื่อโครงการ  ระยะเวลาดําเนินการ  ชื่อบุคลากรท่ีเก่ียวของ  ไวท่ี

บริเวณท่ีเห็นไดชัด 

 13. กําหนดเวลาในการปฏิบัติงานใหยึดถือเวลาราชการเปนหลัก (8.30 น.-16.30 น.) หากมีความจําเปน

ท่ีจะตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผูรับจางจะตองทําหนังสือขออนุมัติลวงหนาจากคณะกรรมการตรวจการ

จางผานผูควบคุมงานกอนเปนครั้งๆไป 

14.  ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฎิบัติงาน

ของผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง 

 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน แมจะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย ผูรับจางจะตอง

รับผิดชอบโดยการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมหรือเปลี่ยนใหใหมโดยเปนคาใชจายของผูรับจางเอง  

 15. ผูรับจางจะตองจัดหาประเภทชางและแรงงานท่ีมีฝมือ ท่ีมีความสามารถและความชํานาญมา

ปฏิบัติงานนั้นๆโดยเฉพาะ และตองจัดหาใหมีปริมาณชางและแรงงานท่ีเพียงพอเพ่ือใหสามารถดําเนินการได

ทันตามกําหนดระยะเวลา ถามหาวิทยาลัยฯหรือผูควบคุมงานเห็นวาชางและแรงงานสวนใดของผูรับจางไม

เขาใจถึงการปฏิบัติงาน ประพฤติตนไมเหมาะสม  ขาดทักษะฝมือในการปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการสั่งเปลี่ยนแปลงชางและแรงงานของผูรับจางได และผูรับจางจะตองดําเนินการจัดหาชางและ

แรงงานมาทดแทนโดยเร็ว สวนการแกไขงานหรือระยะเวลาท่ีสูญเสียไปเพราะการนี้ ผูรับจางจะถือเปนขออาง

สําหรับเรียกรองคาเสียหายหรือขยายกําหนดเวลาทําการใหแลวเสร็จออกไปอีกไมได 
  



 

 

 

16. การสงมอบพ้ืนท่ี เนื่องจากระหวางสัญญา พ้ืนท่ีดังกลาวจะมีงานปรับปรุงทาสีอาคาร 

มหาวิทยาลัยอาจจะมีการสงมอบพ้ืนท่ีเปนรอบๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือความตอเนื่องในการปฎิบัติงานของ

ท้ัง2สัญญาจาง 

 

รายละเอียดงานจัดจางตาขายกันนกพรอมติดตั้งอาคารวิชาการ1,วิชาการ2,อาคารบริหาร,และอาคารบรรณสาร 

1 รายละเอียดงานติดตั้งตาขายกันนก 

1.1 ผูรับจางจะตองเจาะยึดโครงตาขายโดยใชหวงเกลียวทําจากวัสดุ Stainless 304 เจาะเขาท่ีผนัง

หรือสวนอ่ืนๆของอาคาร โดยมีระยะหางของการเจาะ ไมเกิน  50 cm.  

1.2 ผูรับจางจะตองติดตั้งโครงตาขายโดยใชสลิงชนิดเกลียว วัสดุ Stainless 316 ขนาด 1.5 mm.

รอยผานหวงทําจากวัสดุ stainless แลวใชตัวเรงหรือตัวล็อคสลิงเรงเพ่ือทําใหสลิงตึง จึงตัดตา

ขายมายึดกับตัวสลิง เย็บตาขายใหติดกับโครงสลิงดวยลูกแม็กเย็บทําจากวัสดุสแตนเลส  ตัวสลิง 

ตัวเรงหรือตัวล็อคสลิงทําจาก stainless หรืออลูมิเนียม  

1.3 วัสดุท่ีใชทําจาก Stainless จะตองมีใบรับรองผลิตภัณฑและคุณภาพจากโรงงานผูผลิตมาแสดง 

1.4 การทําโครงตาขายใหทําแยกแตละชองตามลักษณะโครงสรางอาคารและตัวโครงตาขายตอง

ปลอดสนิม 

1.5 ผูรับจางจะตองทําการตกแตงจุดท่ีรื้อถอน โดยแตมสีใหกลมกลืนกับสีทีมีอยูใหมากท่ีสุด 

1.6 ผูรับจางจะตองติดตั้งตาขายพลาสติก ชนิดเสนเดี่ยว รูปแบบตาขายถักสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความกวาง

ของตาขายไมเกินกวา 1.8 cm. x 1.8 cm. วัสดุตาขายสีดําทําจาก HDPE ชนิดถัก ขนาดเสนผาน

ศูนยกลางเสนตาขาย 0.5-0.7 mm. ทนแรงตึง (Maximum load) ไมนอยกวา 3 kg มีคุณสมบัติ 

UV resistant , Abrasion , Flam resistant, และอายุการใชงานไมนอยกวา 5 ป โดยจะตองมี

เอกสารวิเคราะหผลิตภัณฑและคุณภาพจากโรงงานผูผลิต และผลการตรวจแรงดึงตาขาย จาก

หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานท่ีนาเชื่อถือภายในประเทศ โดยยื่นไปพรอมกับการเสนอราคาใน

ระบบ 

1.7 การติดตั้งตาขายจะตองทําการยึดตาขายกับโครงสลิงใหม่ันคงแข็งแรง 

1.8 การติดตั้งตาขายในแตละชองจะตองใหตาขายตึง โดยใชตาขายผืนเดียวไมมีรอยตอตาขาย   

1.9 การติดตั้งตาขายเนนถึงความสวยงาม งายแกการดูแลรักษา สามารถถอดออกและติดตั้งใหมได

งาย โดยไมตองรื้อโครงตาขาย 

 

 

 
  



 

 

 

2 รายละเอียดงานติดตั้งเสนกันนก 

2.1 ติดตั้งโดยใชสลิงชนิดเกลียว วสัดุ Stainless 316 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5 mm. ยึดกับ

อุปกรณเรงตึงท่ีทําจาก สปริง stainless และยึดกับเสา stainless ความสูงประมาณ 6-10 cm 

จะตองมีความตึง เพ่ือใหเกิดการสั่นไหว เพ่ือใหนกไมสามารถเกาะหรือยืนบริเวณตามแนวขอบปูน

อาคารหรือดาดฟา 

2.2 อุปกรณ Stainless ท่ีใชจะตองมีเอกสารรับรองผลิตภัณฑและคุณภาพจากโรงงานผูผลิตมาแสดง  

โดยยื่นไปพรอมกับการเสนอราคาในระบบ 

 

3 รายละเอียดงานงานติดตั้งหนามกันนก 

3.1 ผูรับจางจะตองทําการติดตั้งหนามกันนกท้ังฐานและก่ิงหนามท่ีทําจาก Stainless u pin โดย

จะตองมีความกวางในการครอบคลุมประมาณ 13-15 cm. ท่ีทําดวย Stainless steel เสียบบน

ฐาน Stainless steel ขนาดความสูงของเหล็กแหลม อยูระหวาง 10-12 cm. โดยกางออก

ดานขางท้ัง 2 ขาง จํานวน80 ก่ิงหนามตอ 1 เมตร เพ่ือปองกันนกพิราบ และขนาดความสูงของ

เหล็กแหลมท่ีตั้งอยูแถวกลาง มีความสูงอยูระหวาง 7-8  cm. จํานวน40 ก่ิงหนามตอ 1 เมตร 

รวมก่ิงหนามเปนจํานวน 120 ก่ิงหนามตอ 1 เมตร เพ่ือปองกันนกเล็ก โดยก่ิงหนามมี

เสนผาศูนยกลางประมาณ 1.2-1.3 มิลลิเมตร  เสียบบนฐานสแตนเลส เพ่ือปองกันไมใหนกพิราบ

และนกมาเกาะบริเวณขอบตึกหรือจุดท่ีไมสามารถติดตั้งตาขายกันนกได การจับยึดใหใชตะปูจับ

ยึดหรือกาวจับยึด ตามลักษณะของตําแหนงการติดตั้ง 

3.2 หนามกันนก Stainless ท่ีใชจะตองมีเอกสารรับรองผลิตภัณฑและคุณภาพจากโรงงานผูผลิตมา

แสดง โดยยื่นไปพรอมกับการเสนอราคาในระบบ 

 

4 งานฉีดพนน้ํายาไลนก 

4.1 ผูรับจางจางจะตองฉีดพนน้ํายาไลนก  Methyl anthranilate (ชนิดสกัดจากสารธรรมชาติ)    

หลังติดตั้งตาขายและอุปกรณปองกันนกเสร็จ บริเวณอาคารและโดยรอบอาคาร ท้ังหมด      

อยางนอย 3 ครั้ง เพ่ือใหนกออกจากพ้ืนท่ี 

4.2 น้ํายาไลนก จะตองมีเอกสารท่ีแสดงขอมูลของสารเคมีท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของสาร 

MSDS เอกสารการตรวจวิเคราะหสาระสําคัญ/สารออกฤทธิ์ (Active ingredient) จากหนวยงาน

ของรัฐท่ีนาเชื่อภายในประเทศ โดยยื่นไปพรอมกับการเสนอราคาในระบบ 

 

 
  



 

 

 

งวดงาน – งวดเงิน 

 

           ภายใน 90 วัน โดยแบงงวดงาน-งวดเงินออกเปนงวดๆ จํานวน 2 งวด ดังนี้ 
 

งวดท่ี 1 วงเงินรอยละ 30 จายใหเม่ือผูรับจางไดดําเนินการงานแลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50        

ของงานท้ังหมด ภายใน 60 วนันับถัดจากวันลงนามตามสัญญา   

งวดท่ี 2 วงเงินรอยละ 70 จายใหเม่ือผูรับจางไดดําเนินการงานแลวเสร็จท้ังหมด ภายใน 90 วัน     

นับถัดจากวันลงนามตามสัญญา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพประกอบความเข้าใจถึงแนวการติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนันก  
 

 
ภาพประกอบความเข้าใจถึงแนวการติดตัง้ตาขา่ยป้องกนันก

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แนวการติด ตาขา่ยกนันก 

แนวการติด เส้นกนันก 



 

  

 

แนวการติด ตาขา่ยกนันก 

แนวการติด หนามกนันก 



 
 
 

แนวการติด ตาขา่ยกนันก 

แนวการติด เส้นกนันก 



 
 

แนวการติด หนามกนันก 



 
 

 
 

แนวการติด ตาขา่ยกนันก 

ไมม่ีการตดิตัง้อปุกรณ์ 

ไมม่ีการตดิตัง้อปุกรณ์ 

แนวการติด เส้นกนันก 

แนวการติด ตาขา่ยกนันก 



 

แนวการติด หนามกนันก 

แนวการติด หนามกนันก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวการติด ตาขา่ยกนันก 



 

 

แนวการติด ตาขา่ยกนันก 

แนวการติด ตาขา่ยกนันก 

แนวการติด หนามกนันก 

แนวการติด หนามกนันก 

แนวการติด เส้นกนันก 



 
 

 

แนวการติด ตาขา่ยกนันก 

แนวการติด ตาขา่ยกนันก 

แนวการติด หนามกนันก 

แนวการติด หนามกนันก 

แนวการติด เส้นกนันก 

ไมม่ีการตดิตัง้อปุกรณ์ 

ไมม่ีการตดิตัง้อปุกรณ์ 

แนวการติด เส้นกนันก 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวการติด ตาขา่ยกนันก 
แนวการติด หนามกนันก 


