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บทคัดย่ อ
การใช้งานโทรทัศน์ผา่ นอินเตอร์ เน็ตในปั จจุบนั มีแนวโน้มมากขึ้น อันเนื่ องมาจากความหลากหลาย
ของบริ การ เช่น สามารถรับได้หลายช่องทาง รับชมย้อนหลังได้ มีบริ การวิดีโอออนดีมาน และอื่นๆ แต่บางครั้ง
ผูช้ มมักจะประสบปั ญหาการรับชมที่ไม่ต่อเนื่ องหรื อปั ญหาการหมุนโหลด (Loading issue) เมื่อรับชมผ่านกล่อง
รับสัญญาณหรื อ Set-top-Box (STB) และเชื่ อมต่ออิ นเตอร์ เน็ ตด้วยเครื อข่ายอิ นเตอร์ เน็ ตไร้ สายหรื อ Wireless
LAN ซึ่ งปั จจัยหนึ่ งที่ทาให้เกิ ดปั ญหานี้ คือการเชื่ อมต่อที่ไม่เสถี ยร หรื อเมื่อเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตด้วย Wireless
LAN ที่มีระยะห่างมากขึ้น อันเนื่องมาจากคุณภาพของสายอากาศที่ติดมากับกล่องรับสัญญาณ มีประสิ ทธิ ภาพไม่
ดีพอเนื่องจากอัตราการขยายที่ต่า
การออกแบบและพัฒนาสายอากาศไมโครสตริ ปสาหรับย่านความถี่ 2.4 GHz เพื่อปรับปรุ งคุณภาพ
การรับชมที่มกั เกิ ดปั ญหาการหมุนโหลด จากสายอากาศเดิ มที่ติดมากับกล่อง STB โทรทัศน์ผ่านอินเตอร์ เน็ ต
หรื อ IPTV ยี่ ห้ อ Geniatech รุ่ น MPA 108 ซึ่ งผู ้ช มมัก พบปั ญ หาหมุ น โหลด Buffer บ่ อ ยครั้ ง เมื่ อ เชื่ อ มต่ อ
อินเตอร์เน็ตด้วย Wireless LAN (WiFi) และ มีระยะห่างจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเตอร์ เน็ตไร้สาย หรื อ Access
point ประมาณ 4 เมตรขึ้นไป จนถึง 8 เมตร ในขณะเดียวกันถ้าผูช้ มทาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตด้วยสาย ผูช้ มจะ
พบปัญหาหมุนโหลดน้อยมากหรื อแทบไม่พบเลย

1. บทนา
ระบบโทรทัศน์ผา่ นอินเทอร์ เน็ต (Internet Protocol Television) หรื อ IPTV คือการแพร่ ภาพโทรทัศน์
รู ปแบบหนึ่ ง โดยส่ งสัญญาณโทรทัศ น์ผ่านโครงข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต โดยภาพและเสี ย งจะถู กส่ ง ผ่า นเครื อ ข่ า ย
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม วิทยาลัยนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์หลัก
1
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อินเทอร์ เน็ต ต่างจากแบบเดิ มๆ ที่เราคุ น้ เคยกัน คือ ภาพและเสี ยงจะถู กส่ งผ่านอากาศ ไม่ว่าจะเป็ นระบบจาน
ดาวเทียม หรื อระบบทีวภี าคพื้นดินที่ใช้เสาอากาศรับสัญญาณ การแพร่ ภาพโทรทัศน์ผา่ นอินเทอร์ เน็ตหรื อระบบ
IPTV คือการส่ งสัญญาณภาพและเสี ยงเป็ นแบบดิจิตอล ซึ่ งจะมีคุณภาพดีกว่า ชัดกว่า ทีวรี ะบบอนาล็อกแบบเดิม
และยังสามารถหยุดรับชมได้ชวั่ คราว (Pause) และยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ (Time shift) โดยที่เราไม่ตอ้ งรอ
เวลาตามตารางออกอากาศเหมื อ นระบบที วี ป กติ , มี ผ งั รายการแสดง เวลา รายละเอี ย ดของรายการนั้น ๆ
นอกจากนั้น IPTV ยังมีบริ การภาพยนตร์ ตามสั่ง (Video on demand) เพียงแค่เลือกภาพยนตร์ ที่เราต้องการรับชม
ก็สามารถรับชมได้ทนั ที

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างปั ญหาหมุนโหลดในบริ การ IPTV
ถึ งแม้ระบบการแพร่ ภาพโทรทัศน์ผ่านอิ นเทอร์ เน็ ตจะมี ขอ้ ดี มากเพียงใดก็ตาม แต่การส่ งเนื้ อหา
รายการหรื อคอนเทนต์ (Content) ก็ยงั จาเป็ นต้องส่ งผ่านโครงข่ายอินเทอร์ เนต ดังนั้น ข้อจากัดของระบบ IPTV
ส่ วนหนึ่ งอาจเกิ ดจากปั ญหาของโครงข่าย ถ้าอินเทอร์ เน็ตมีปัญหาหรื อช้าลง อาจทาให้การรับชมขาดเป็ นช่ วง
หรื อรับชมไม่ได้ และอีกประการหนึ่ งที่สาคัญของคือปั ญหาการรับชมขาดช่วงหรื อหมุนโหลดเมื่อเชื่ อมต่อผ่าน
ทางเครื อข่ายไร้สายหรื อ Wireless LAN ซึ่ งในปั จจุบนั บ้านพักอาศัยส่ วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบสาหรับสายแลนไว้
จึงจาเป็ นต้องเชื่ อมต่ออิ นเทอร์ เน็ตเข้ากับกล่องรับสัญญาณหรื อ Set-top-Box (STB) และเชื่ อมต่อเครื อข่ายอิ น
เทอร์ เนตผ่าน Wireless LAN เมื่อกล่องรับสัญญาณอยูห่ ่ างจากแอคเซสพอยต์มาก หรื อวางอยูค่ นละชั้นมักจะพบ
กับปั ญหาการรับชมขาดช่วงหรื อหมุนโหลด หรื อแม้อยูช่ ้ นั เดียวกัน แต่มีกระจกกันหรื อมีกาแพงกี ดขวางก็อาจ
เกิดปั ญหาดังกล่าวได้

1183

3

ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ โดยจะทาการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของสายอากาศ ที่อยูใ่ น
กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์ เน็ต ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นจากสายอากาศเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงาน
โดยเลือกสายอากาศแบบไมโครสตริ ป เนื่องจากเป็ นสายอากาศที่มีน้ าหนักเบาขนาดเล็ก สามารถติดตั้งลงไปใน
กล่องโทรทัศน์ผา่ นอินเทอร์ เน็ตได้

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 ศึ ก ษาคุ ณลักษณะของสายอากาศแบบต่ า ง ๆ ที่ เหมาะสมส าหรั บ ติ ดตั้ง ในกล่ องรั บ สัญญาณ
โทรทัศน์ผา่ นอินเทอร์ เน็ต ยีห่ อ้ GENIATECH รุ่ น MPA108
2.2 ออกแบบและพัฒ นาสายอากาศไมโครสตริ ป ย่า นความถี่ 2.4 GHz เพื่ อ กล่ อ งรั บ สั ญ ญาณ
โทรทัศน์ผา่ นอินเตอร์ เน็ต ยีห่ อ้ GENIATECH รุ่ น MPA108

ภาพที่ 2 แสดงกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นอินเทอร์ เน็ตยีห่ อ้ GENIATECH รุ่ น MPA108 และสายอากาศเดิม
ที่ติดตั้งจากโรงงาน

3. วิธีดาเนินงานวิจัยและอุปกรณ์
รู ปแบบการทดสอบงานวิจยั การออกแบบและพัฒนาสายอากาศแบบไมโครสตริ ป สาหรับกล่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ผา่ นอินเตอร์ เน็ต มีรายการอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการทดสอบและพัฒนาระบบดังนี้
3.1 วิธีดาเนินงานวิจยั
ในการวิจยั ครั้งนี้ จะออกแบบสายอากาศโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหารู ปแบบและอัตราขยายที่
เหมาะสมก่อน หลังจากนั้นจึงจะทาการสร้างชิ้นงานต้นแบบ และทดสอบเปรี ยบเทียบกับสายอากาศรู ปแบบอื่น
รวมไปถึงสายอากาศที่มีขายในท้องตลาด
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3.2 อุปกรณ์ในการทดสอบระบบ
รายละเอียดอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ที่ใช้ในการทดสอบ
3.2.1 Hardware
3.2.1.1 Router + Access Point TP-Link รุ่ น TD-W8968 ที่ทางานในย่านความถี่ 2.4 GHz
ตั้งค่าเป็ น 802.11G มีความเร็ วอินเทอร์ เน็ตไม่ต่ากว่า 20 Mbps
3 . 2. 1 . 2 ก ล่ อ ง รั บ สั ญ ญ า ณ โ ท ร ทั ศ น์ ผ่ า น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ยี่ ห้ อ GENIATECH
รุ่ น MPA108
3.2.1.3 เครื่ องรับโทรทัศน์สีหรื อจอมอนิเตอร์
3.2.1.4 เครื่ องมือวัดสายอากาศ Network Analyzer ยีห่ อ้ HEWLETT PACKARD รุ่ น HP
87533
3.2.2 Software
3.2.2.1 Android Application Wi-Fi Analyzer
3.2.2.2 Software สาหรับออกแบบสายอากาศ
3.3 การออกแบบสายอากาศด้วยซอร์ฟแวร์จาลอง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลื อกใช้ซอร์ ฟแวร์ จาลองสายอากาศ ซึ่ งเป็ นที่นิยมในหมู่นกั วิจยั โดยทัว่ ไป
โดยกาหนดความถี่ในการทางานที่ 2.4 GHz และเลือกรู ปแบบของสายอากาศในการวิจยั นี้

ภาพที่ 3 การจาลองต้นแบบด้วยโปรแกรมจาลองสายอากาศ
เป็ นรู ปทรงสี่ เหลี่ยม เนื่องจากรู ปทรงนี้ให้อตั ราขยายที่ดีกว่ารู ปแบบอื่นๆ จากนั้นสร้างรู ปแบบที่เราต้องการแล้ว
ท าการจาลองผลทดสอบ เพื่ อให้ไ ด้ค่ า ตอบสนองเชิ ง ความถี่ ที่ 2.4 GHz มี ความต้านทานที่ 50 โอห์ ม และมี
อัตราขยายอยูใ่ นช่วง 2-4 dB

1185

5

ภาพที่ 4 ผลการจาลองอัตราขยายของสายอากาศ

4. การทดสอบสายอากาศ
4.1 ทดสอบอัตราขยายของสายอากาศ
เมื่ อ ได้ผ ลการจ าลองเป็ นไปตามขอบเขตที่ ต้อ งการ คื อ ได้ก ารตอบสนองที่ 2.4 GHz และได้
อัตราขยายสู งสุ ดที่ 3.2 dB ซึ่ งเป็ นค่าตามสมมุ ติฐาน หลังจากนั้นจึ งเอารู ปแบบดังกล่ าวไปสร้ างชิ้ นงาน และ
ทดสอบเปรี ยบเทียบกับสายอากาศรู ปแบบอื่น รวมไปถึงสายอากาศที่มีขายในท้องตลาดอีกด้วย

ภาพที่ 5 ชิ้นงานสายอากาศและสายอากาศสาเร็ จรู ปที่ใช้ทดลอง
อย่ า งไรก็ ดี ใ นการทดสอบสายอากาศด้ ว ย Application Wi-Fi Analyzer นั้น ไม่ ส ามารถวัด ค่ า
อัตราขยายได้ถูกต้องแม่นยานัก เนื่ องจากในซิ ป Wi-Fi แต่ละยี่ห้อจะมีภาคขยายอยูแ่ ละ
มีรูปแบบที่ต่างกัน
ทาไห้ผลการวัดที่ได้จะมี ค่าที่ มากเกิ นกว่าความเป็ นจริ งอย่างมาก ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงทาการวัดด้วยเครื่ องมือวัด
Network Analyzer ซึ่งเป็ นเครื่ องมือวัดที่เป็ นที่นิยมในหมู่นกั วิจยั ด้านสายอากาศ
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ภาพที่ 6 แสดงการวัดสายอากาศด้วย Network Analyzer
เครื่ องมือวัด Network Analyzer มี หลักการทางานแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ตัวกาเนิ ดสัญญาณ (Signal
Generator) กับเครื่ องวัดแถบคลื่น (Spectrum Analyzer) โดยทางผูว้ จิ ยั สร้างสายอากาศต้นแบบที่เหมือนกัน 2 ชิ้น
โดยใช้สายอากาศในการทดลองทั้งหมด 6 ชุ ด ทั้งสายอากาศที่พฒั นาขึ้นมาและสายอากาศสาเร็ จรู ปดังภาพที่ 5
ชิ้ นงานที่ 1 ต่ อเข้า port 1 เพื่ อท าหน้า ที่ ส่ ง สั ญญาณ ชิ้ นงานที่ 2 ต่ อเข้า port 2 เพื่ อท าหน้าที่ รับสัญญาณเพื่ อ
แสดงผลดังภาพที่ 6
การวัดประสิ ท ธิ ภาพของสายอากาศด้วย Network Analyzer นั้นไม่ ส ามารถแสดงค่ า อัตราขยาย
ออกมาตรงๆได้ จาเป็ นต้องอาศัยสมการของฟริ ส ( Friis transmission Formula) เข้ามาหาค่าเฉลี่ยของสายอากาศ
นั้นๆ ในส่ วนของ Network Analyzer ขั้นแรกต้องทาการปรับค่าต่างๆ ให้อยูใ่ นรู ปแบบ สอบวัดเรี ยบร้อย แล้วเอา
สายนาสัญญาณ ที่จะใช้ทดสอบต่อเชื่ อมด้านส่ งเข้ากับด้านรับ จากนั้นตั้งค่ากาลังส่ งที่รับได้ให้เป็ น 0 dB โดย
เตรี ยมสายอากาศที่เหมือนกัน 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่ งทาหน้าที่เป็ นสายอากาศส่ ง ที่ภาคส่ ง ชิ้นหนึ่ งทาหน้าที่สายอากาศ
รับ รับสัญญาณที่ภาครับ ทาแบบนี้ กบั สายอากาศทดสอบทั้งหมด 6 ชุ ด ทั้งสายอากาศที่ทาการออกแบบเอง และ
สายอากาศสาเร็ จรู ปที่มีขาย
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ตารางที่ 1 แสดงผลการการคานวณอัตราขยายของสายอากาศของชุดสายอากาศแต่ละชุด
Ant Set No.

CH6 2.437 (GHz)

Antenna Gain (dB)

1
2
3
4
5
6

-34.0
-32.5
-37.0
-30.2
-39.3
-39.5

3
3.75
1.5
4.9
0.35
0.25

ในท้องตลาด ได้ผลอัตราขยายดังตารางที่ 1 หลังจากนั้นจึ งนาสายอากาศชุ ดที่ 1ไปติ ดตั้งใน IPTV STB แล้ว
ทดสอบโดยการเปิ ดรับชมช่องรายการเปรี ยบเทียบกับ STB ที่ติดตั้งสายอากาศเดิมมาจากโรงงาน

ภาพที่ 7 แสดงการทดสอบสายอากาศด้วยการรับชมช่องรายการโทรทัศน์
4.2 ทดสอบผลการเกิดปั ญหาการรับชมขาดช่วง จากเครื่ องมือของผูใ้ ห้บริ การ
การทดสอบการเกิดปั ญหาหมุนโหลดสามารถดูได้จากเครื่ องมือที่เข้าถึงได้จากผูใ้ ห้บริ การโดยผูว้ ิจยั
จะจาลองรู ป แบบการทดสอบให้ส อดคล้องกับ ปั ญหาที่ เกิ ดกับ ผูร้ ั บ ชมจริ ง คื อ จะพบปั ญหาหมุ นโหลดเมื่ อ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย WiFi และมีระยะห่างมากกว่า 8 เมตรขึ้นไป
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ภาพที่ 8 แสดงผลการทดสอบปัญหาหมุนโหลดที่เข้าถึงได้จากผูใ้ ห้บริ การ
การทดสอบปัญหาหมุนโหลดโดยใช้กล่องรับสัญญาณ IPTV ที่ใช้สายอากาศที่ออกแบบรับสัญญาณ
และกล่องรับสัญญาณ IPTV ที่ใช้สายอากาศเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานที่ระยะทดสอบ 12, และ 5 เมตรโดยมีและ
ไม่มีสิ่งใดขวางกั้น ทั้ง 2 กล่อง เข้ากับ Access point สาหรับทดสอบแล้ว โดยทาการทดสอบด้วยการรับชมด้วย
ตาเปล่ า พร้ อ มกับ เข้า ไปดู ข ้อ มู ล การรั บ ชมจากระบบ User Tracking System ของผูใ้ ห้บ ริ ก ารด้ว ย โดยใช้
ระยะเวลาในการทดสอบทั้งสิ้ นประมาณ ตั้งแต่ 43,000 ถึง 86,000 วินาที หรื อประมาณ 12-24 ชัว่ โมง
ในภาพที่ 8 แสดงถึ งรายละเอียดข้อมูลการรับชมและปั ญหาการหมุนโหลดที่เข้าถึงได้จากผูด้ ูแล
ระบบของสายอากาศเดิ มที่ติดตั้งมาจากโรงงาน ช่ องแรก Create Time แสดงถึ งวันเวลาที่ ทดสอบ ช่ องถัดมา
Client IP แสดงไอพีแอดเดรสของอินเตอร์ เน็ตที่ใช้ทดสอบ ช่องถัด Platform แสดงถึงรู ปแบบในการทดสอบ ใน
ที่ น้ ี คื อรั บ ชมด้วยโทรทัศ น์ ผ่า นกล่ อง STB ถัดมาคื อ Type of Network คื อรู ป แบบในการเชื่ อมต่ อ ในที่ น้ ี คื อ
เชื่อมต่อด้วย Wireless LAN ถัดมาคือรู ปแบบในการทดสอบ Program Type คือช่องรายการสด ช่องถัดมาคือช่อง
สดที่ ใ ช้ใ นการทดสอบคื อช่ อง Thai PBs (HD) ช่ องถัดมา Viewing Duration แสดงระยะเวลาของการรั บชม
ทั้งหมดของการทดสอบ ซึ่ งในที่น้ ี คือ 86404 วินาที ช่องถัดไปคือ Startup Buffer คือจานวนเวลาการเกิ ดปั ญหา
หมุนโหลด ถัดไปคือ Total Buffer time แสดงค่าการเกิดปั ญหาหมุนโหลดตลอดช่วงเวลาของการทดสอบ ซึ่ งใน
ภาพที่ 8 แสดงค่าการเกิ ดหมุนโหลด 12567 วินาที ส่ วนช่ องถัดไปคือร้ อยละของการเกิ ดปั ญหาหมุนโหลด ซึ่ ง
เกิดปั ญหาหมุนโหลดมากถึง 14.54 %
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสายอากาศ
รู ปแบบการทดสอบ
1. ไม่มีสิ่งกีดขวาง ระยะ 12 เมตร
2. มีสิ่งกีดขวาง ระยะ 12 เมตร
3. ไม่มีสิ่งกีดขวาง ระยะ 5 เมตร
4. มีสิ่งกีดขวาง ระยะ 5 เมตร

ระยะเวลา
(วินาที)
86400
86400
86400
71100

ร้อยละของการเกิดปัญหาหมุนโหลด (%)
สายอากาศเดิม สายอากาศที่ออกแบบ
14.54
0.01
46.83
17.44
0.03
0.0
9.39
0.0

จากนั้นทาการทดสอบในรู ปแบบต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 จะเห็นได้วา่ สายอากาศที่ออกแบบ
สามารถลดปั ญหาการหมุนโหลดขณะรับชมลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับสายอากาศเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงาน

5. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ป
จากการดาเนิ นการออกแบบและพัฒนาสายอากาศไมโครสตริ ปสาหรับกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ผ่านอิ นเตอร์ เน็ ตนั้น พบว่า สายอากาศชุ ดที่ 1 มี รูปทรงสี่ เหลี่ ยมผืนผ้าที่ มีข นาด กว้าง 46 มิ ลลิ เมตร ยาว 48
มิลลิ เมตร ความหนาประมาณ 1.6 มิลลิ เมตร คือชุ ดสายอากาศที่นาเสนอได้อตั ราขยาย 3 dB อัตราขยายที่ได้
เป็ นไปตามขอบเขตการวิจยั และสามารถเพิ่มความเสถียรของสัญญาณ WiFi ได้ดีข้ ึน และส่ งผลให้คุณภาพการ
รับชมดีข้ ึน ปั ญหาการหมุนโหลดลดลง
5.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของการออกแบบและพัฒนาสายอากาศแบบไมโครสตริ ปสาหรั บกล่องรับสั ญญาณ
โทรทัศน์ผา่ นอินเตอร์ เน็ตสามารถแยกข้อเสนอแนะออกเป็ นข้อ ๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
5.2.1 ผลการจาลองด้วยซอร์ ฟแวร์ กบั การสร้างชิ้นงานจริ งมีความแตกต่างกันพอสมควรจึงควร
ปรับค่าพารามีเตอร์ ของวัสดุให้ใกล้เคียงกับค่าวัสดุที่ใช้จริ งมากที่สุด
5.2.2 สภาพแวดล้อมในการทดสอบสายอากาศเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่ส่งผลให้ค่าที่วดั ได้มีความ
คลาดเคลื่อนไปได้ ดังนั้นควรหาพื้นที่ทดสอบให้ปลอดจากสัญญาณ WiFi จากภาพแวดล้อม
5.2.3 ในปั จจุบนั กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นอินเตอร์ เน็ตบางรุ่ นสามารถรองรับคลื่นความถี่
WiFi ย่าน 5 GHz แล้ว ดั้งนั้นในอนาคตควรออกแบบสายอากาศที่รองรับทั้งคลื่ นความถี่ WiFi ที่ย่าน 2.4 GHz
และ 5 GHz ด้วย
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5.2.4 วัส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการสร้ า งต้น แบบสายอากาศที่ มี ข ายใน ประเทศไทย มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์คงตัวทางวัสดุแตกต่างไปจากการจาลองมาก เช่นความหนาของแผ่นทองแดง ค่าคงตัวไดอิเล็กทริ ค
ของแผ่น PCB ที่ เป็ นฉนวนกั้นกลางระหว่างตัวนากับเป็ นกราวด์ ดังนั้นควรหาวัสดุ ที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ คงตัว
ใกล้เคียงกับการจาลองให้มากที่สุด ซึ่ งมาขายในต่างประเทศและมีราคาแพง
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