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บทคัดย่อ 
 

ในวิชากลศาสตร์ของวัสดุเกร็งจะวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ โดยตั้งสมมติให้วัสดุไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด 
(Perfectly rigid) ความจริงแล้วโครงสร้างและชิ้นส่วนกลไกต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาด เมื่อรับแรง
กระท า ในกรณีนี้จะถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีน้อยมากจนไม่มีผลต่อสภาพสมดุลหรือการเคลื่อนที่ของตามความ
เป็นจริง การเปลี่ยนแปลงขนาดจะมีความส าคัญเมื่อมีการพิจารณาความแข็งแรงของโครงสร้างและชิ้นส่วน
กลไกซึ่งจะศึกษาในวิชากลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of materials) ส าหรับกลศาสตร์ของไหลจะศึกษา
พฤติกรรมของเหลว และแก๊สภายใต้แรงกระท า ซึ่งแบ่งเป็นของไหลที่อัดยุบปริมาตรได้ (Compressible 
fluid) และของไหลที่อัดยุบปริมาตรไม่ได้ (Incompressible fluid) การศึกษาของไหลชนิดอัดยุบปริมาตร
ไม่ได้เรียกว่าวิชาไฮดรอลิก (Hydraulic) 
 

ค าส าคัญ : กลศาสตร์ของวัสดุ, อัดยุบปริมาตรได้, ไฮดรอลิก 

Abstract 

       In the mechanics of rigid materials, systems are analyzed by assuming that the material 
does not change in size (Perfectly rigid). In fact, the structure and mechanical parts will 
change in size. when receiving force In this case, the change is considered to be so small 
that it does not affect the equilibrium state or the actual motion of the object. The change 
in size is important when considering the strength of structures and mechanical parts, which 
is studied in Mechanics of materials. For fluid mechanics, the behavior of fluids is studied. 
and gas under load which can be divided into volumetric collapsible fluids (Compressible 
fluid) and volumetric incompressible fluids. (Incompressible fluid) The study of volumetric 
compression fluids is not called hydraulic (Hydraulic). 
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บทน า 

กล่าวกันว่า กลศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์กายภาพที่เก่าแก่ที่สุด บันทึกเกี่ยวกับกลศาสตร์ฉบับแรกสุด 
กล่าวถึงการค้นพบหลักของคานและหลักของการลอยตัว (Principles of lever and principles of 
buoyancy) ของอาร์กอนมิที่จ่าย (Archimedes , พ.ศ. 256 - 331) ซึ่งแสดงให้เห็นความสมดุลย์ของแรงที่
กระท าต่อคานและความสมดุลย์ของวัตถุในน้ า สเตริโอ (Steven’s, พ.ศ. 2090 - 2163) ได้ค้นพบกฎพ้ืนเอียง 
(Principles of inclined plane) และกฎการรวมเวคเตอร์ (Principle of vector combination) ส าหรับ
การค้นคว้ากฎทางพลศาสตร์ครั้งแรก ท าโดยกาลิเลือดไม้ (Galileo , พ.ศ. 2107 - 2185) เกี่ยวกับการตกของ
วัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก ต่อมา คริสตังเตียน ฮอยเก็น (Christian Huyge, พ.ศ. 2372 - 2438) ค้นคว้า
เกี่ยวกับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกต่อจาก กาลิเลโอ จนสามารถสร้างนาฬิกาลูกตุ้ม และสร้าง
ทฤษฎีของแรงเหวี่ยงรอบจุดศูนย์กลาง (Centrifugal forces) ในที่สุดเซอร์ไอแซค นิวตัน (Sir Issacx 
Newton) ได้พบกฎพ้ืนฐานทางกลศาสตร์วิศวกรรม คือ ความโน้มถ่วงสากล (Universal gravitation) และกฎ
การเคลื่อนที่ (Laws of motions) ต่อจากนั้น วิชากลศาสตร์ได้พัฒนาต่อเนื่องมาโดยนักวิทยาศาสตร์ส าคัญ
หลายท่าน เช่น ดาวินซี (da Vinci) วารียอง (Varignon) ดาเล็มแบต์ (D’ Alembrt) ลากรองช์ (Lagrange) ลา
ปลาส (Laplace) และบุคคลอ่ืน ๆ อีกมาก 

 

ลักษณะปัญหาทางสถิตยศาสตร์  (Description of Statics Problems) 

 

กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตยศาสตร์ เป็นการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของโครงสร้างและเครื่องกลไก
ทางวิศวกรรมขณะสมดุลย์ภายใต้แรงกระท า ปัญหาทางกลศาสตร์วิศวกรรมมีลักษณะเป็นกายภาพ ต้องน า
ทฤษฎีทางกลศาสตร์วิศวกรรม และหลักการทางคณิตศาสตร์ประกอบกันในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
จะต้องเชื่อมโยงความคิดทั้งสองนี้ให้ได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งอาจเป็นปัญหาแก่ผู้ศึกษาที่ไม่อาจเชื่อมโยงความคิด
ทั้งสองนี้ได้ นอกจากนี้การวิเคราะห์และแก้ปัญหายังต้องการข้อสมมติฐานที่เหมาะสม  

การก าหนดปัญหาควรก าหนดให้ชัดเจน มีข้อมูลที่จ าเป็น มีภาพที่แสดงปริมาณที่เกี่ยวข้องของระบบที่
ต้องการศึกษา วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาทางสถิตยศาสตร์ ควรท าตามล าดับดังนี้ 

1. พิจารณาข้อมูลที่ให้มา 
2. ผลที่ต้องการ 
3. สร้างรูปหรือผังที่จ าเป็นในการวิเคราะห์ 
4. แก้ปัญหา 
5. ตอบปัญหาและสรุป 

ระบบที่ก าลังวิเคราะห์ จะต้องเขียนเป็นผังวัตถุอิสระ (Free body diagram) ซึ่งเป็นรูปที่มีเส้นปิดล้อมรอบ
ขอบเขต เพ่ือแยกระบบที่ก าหนดไว้ออกจากส่วนอ่ืน ชิ้นส่วนหรือวัตถุที่ติดอยู่กับระบบและออกแรงกระท าต่อ
ระบบด้วยนั้นจะถูกแยกออกและเขียนแทนด้วยเวคเตอร์ของแรง การแก้ปัญหา ท าได้ 2 วิธีคือ 

 



1. การใช้วิธีกราฟฟิค   ซึ่งแก้ปัญหาด้วยการสร้างรูปที่ย่อขนาดแน่นอนตามหลักการทางกลศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ค าตอบที่สามารถวัดค่าออกมาได้ วิธีนี้มีประโยชน์ คือ  

ก).  เป็นการแสดงสภาพความจริงที่ปรากฏอยู่บนกระดาษ ซึ่งเดิมวาดไว้คร่าว ๆ โดยการเขียนให้ถูกส่วน
ท าให้ปัญหาชัดเจนขึ้น และช่วยให้การมองปัญหาประเภท 3 มิติ ได้ดียิ่งข้ึน   

ข).  ใช้สรุปค าตอบของปัญหาต่าง ๆ ได้ในขณะที่ใช้วิธีค านวณและยุ่งยากกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการ
เชื่อมโยงความคิดระหว่างลักษณะทางกายภาพและทางคณิตศาสตร์ด้วย         

ค).  กราฟ หรือผังช่วยแสดงผลลัพธ์ได้กระจ่าง  

 
ชนิดการสัมผัสและจุดก าเนิดแรง  ปฏิกริยาต่อวัตถุอิสระ 

1. เคเบิล สายพาน โซ่ หรือเชือก 
ไม่คิดน้ าหนัก 
คิดน้ าหนัก 

 วัตถุรับแรงดึงมีทิศทางพุ่งออก 
จากวัตถุ ตามแนวสัมผัสเคเบิล 

2. ผิวสัมผัสเรียบ  วัตถุรับแรงกดตั้งฉากกับผิวสัมผัส 

3. ผิวสัมผัสหยาบ  วัตถุรับแรงกด 2 ทิศทางในแนว
สัมผัส และในแนวตั้งฉากกับ
ผิวสัมผัส 

4. ลูกกลิ้งหรือล้อ 
(Roller support) 

 
 
 

วัตถุรับแรงกดในแนวตั้งฉากกับ
ผิวสัมผัส 
 
 

5. รางเลื่อนอิสระ 
(Freely sliding guide) 
 
 

 วัตถุรับแรงตั้งฉากกับราง 

6. ข้อต่อสลัก (Pin connection) หมุนอิสระ ยึดติด วัตถุรับแรงในแนวตั้งฉากกับแกน
สลัก มักแสดงใน 2 ทิศทาง ถ้า
ยึดติดจะต้านโมเมนต์รอบแกน
สลักด้วย 



7. ต่อยึดแบบฝังหรือเชื่อมติด 
(Built-in or fixed support) 
 
 

 วัตถุรับแรงในแนวแกนและตั้ง
ฉากกับแนวแกนที่จุดสัมผัส และ
โมเมนต์ดัด 

8. แรงดึงดูดของโลก  แรงลัพธ์จากโลกกระท าที่จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุมี
ทิศทางพุ่งสู่จุดศูนย์กลางของโลก 

9. แรงสปริง ยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น  วัตถุรับแรงดึงจากสปริงถ้าสปริง
ถูกยึด และรับแรงกด ถ้าสปริงถู
ดกด 

 
 
ตัวอย่างที่ 1 เป็นแรงที่เกิดจากสายเคเบิล สายพาน เชือกหรือโซ่ เนื่องจากความอ่อนตัวของเคเบิล เคเบิล

จึงไม่สามารถให้แรงดัด (Bending) แรงเฉือน (Shear) หรือแรงกด (Compression) ได้ คงมีแต่เฉพาะแรงตึง 
(Tension) ในแนวเส้นสัมผัสของเคเบิลที่จุดยึดเท่านั้น ดังนั้นแรงที่เกิดจากเคเบิลต่อวัตถุ จึงชี้ออกจากวัตถุ
เสมอ ถ้าแรงตึงนี้มีค่ามากเมื่อเทียบกับน้ าหนักของเคเบิลก็สามารถเขียนให้เคเบิลเป็นเส้นตรงได้ เมื่อ
จ าเป็นต้องคิดน้ าหนักของเคเบิล ขนาดและทิศทางของแรงตึงจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดความยาวของสายเคเบิล 
ที่จุดยึดแรงตึงจะมีแนวจะสัมผัสกับสายเคเบิล 
 

ตัวอย่างที่ 2 ถ้าผิวสัมผัสเรียบของวัตถุ 2 ชิ้นสัมผัสกัน แรงกระท าของวัตถุชิ้นหนึ่งจะตั้งฉากกับแนวเส้น
สัมผัสของผิว และเป็นแรงกด ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่มีผิวสัมผัสที่เรียบมากถึงขนาดจริง ๆ ก็ตาม แต่ข้อ
สมมุตินี้ก็สมเหตุสมผลในทางปฏิบัติ 
 

ตัวอย่างที่ 3 ถ้าผิวสัมผัสหยาบของวัตถุ 2 ชิ้นสัมผัสกัน แรงที่เกิดจากผิวสัมผัสจะไม่ตั้งฉากกับแนวเส้น
สัมผัสของพ้ืนผิว แต่จะสามารถแยกออกได้เป็นแรงย่อยในแนวสัมผัสหรือแรงเสียดทาน และแรงย่อยใน
แนวตั้งฉาก 
 

ตัวอย่างที่ 4 เป็นจุดรับน้ าหนัก (Support) แบบต่าง ๆ ซึ่งไม่มีแรงต้านทานในแนวพ้ืนผิว ดังนั้นแรง 
ปฏิกริยาจึงตั้งฉากกับพ้ืนผิว 
 

ตัวอย่างท่ี 5 แสดงแรงปฏิกริยาที่แกนเรียบ (Smooth guide) กระท าต่อวัตถุที่แกนรองรับอยู่ จะเห็นว่าไม่
มีแรงเสียดทานในแนวแกน 
 

ตัวอย่างที่ 6 แสดงแรงที่เกิดจากข้อต่อสลัก (Pin connection) ข้อต่อแบบนี้สามารถรับแรงได้ทุกทิศทาง
ที่ตั้งฉากกับแกนของสลัก ซึ่งปกติจะแสดงในรูปของสองแรงย่อยที่ตั้งฉากกัน ถ้าข้อต่อหมุนได้อิสระรอบแกน
สลักจะรับแรงอย่างเดียว แต่ถ้าข้อต่อยึดติดแน่นกับสลักจะสามารถรับโมเมนต์ของแรงคู่ควบได้อีกด้วย 
 

รูปที ่1 แรงปฏิกริยาใน 2 มิต ิ



ตัวอย่างท่ี 7 แสดงผลลัพธ์ของระบบแรงที่จุดยึดของคานฝังติด หรือเชื่อมติดกับผนัง ซึ่งสามารถรับแรงตาม
แนวแกน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดได้ 
 

ตัวอย่างที่ 8 เป็นแรงที่เกิดจากมวลของโลกดึงดูดมวลของวัตถุ หรือที่เรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลก แรงนี้
กระจายทั่วไปในวัตถุ ผลลัพธ์ของแรงนี้คือน้ าหนักของวัตถุมีขนาด W = mg ซึ่งจะผ่านจุดศูนย์ถ่วงหรือจุด
ศูนย์กลางมวลวัตถุ และมีทิศพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลก แรงนี้มีลักษณะเดียวกันกับ แรงดึงดูดของ
สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าส่งแรงออกไปเป็นแรงที่กระท าจากระยะไกล (Remote action) ซึ่งมีผลต่อวัตถุ
เช่นเดียวกับแรงที่สัมผัสโดยตรง (Direct external contact) 
 

ตัวอย่างที่ 9 แสดงลักษณะของแรงที่กระท าต่อสปริง ทั้งแบบยืดหยุ่นเชิงเส้น (Linear elastic spring) 
และแบบไม่เชิงเส้น(Nonlinear spring)แรงที่เกิดจากสปริงแบบเชิงเส้น ไม่ว่าจะเป็นแรงกดหรือแรงดึงก็ตาม มี
ค่าเท่ากับ kx ซึ่งค่า k คือค่าความแข็งของสปริง (Stiffness) x คือระยะยืดหดที่วัดจากต าแหน่งปกติของสปริง
เมื่อไม่มีแรงกระท าซึ่งแรงจะมีค่าเท่ากันที่ระยะยืดหดเดียวกันส าหรับสปริงแบบไม่เชิงเส้น แรงที่ระยะยืดหดค่า
หนึ่งเมื่อสปริงก าลังถูกดึง จะมีค่าไม่เท่ากับในขณะที่ก าลังถูกปล่อยให้หดเข้า 

2. การใช้วิธีค านวณ โดยใช้กฎทางกลศาสตร์ ประกอบกับหลักการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ
สัญลักษณ์ทางพีชคณิต หรือเป็นตัวเลขก็ได้ในช่วงของการค านวณควรมีการตรวจสอบปริมาณต่าง ๆ พิจารณา
ความแม่นย าและการประมาณอย่างถูกต้อง และมีเหตุผล 

ค าตอบจากการแก้ปัญหา ขึ้นอยู่กับค่าของปริมาณต่าง ๆ ว่าเป็นตัวเลขหรือเป็นสัญลักษณ์ การใช้ตัวเลข
บอกขนาดทุกปริมาณในแต่ละหน่วย จะให้ความแจ่มชัดในแต่ละขั้นตอนของการค านวณ ซึ่งจะได้เปรียบเมื่อ
การปฏิบัติต้องการความแม่นย าในแต่ละพจน์ อย่างไรก็ดีค าตอบแบบสัญลักษณ์ ก็ยังมีข้อได้เปรียบกว่าค าตอบ
แบบตัวเลขอยู่หลายประการคือ 

ก. ตัวย่อหรือสัญลักษณ์ที่จะใช้เชื่อมโยงระหว่างสภาวะทางกายภาพกับทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้เป็น
อย่างดี 

ข. ค าตอบแบบสัญลักษณ์สามารถน าไปใช้งานได้ แม้ว่าขนาดและหน่วยจะต่างกันก็ตาม 
ค. สามารถน าค าตอบแบบสัญลักษณ์ไปใช้งานอย่างเดียวกัน แม้ว่าขนาดและหน่วยจะต่างกัน 

 

การเขียนผังวัตถุอิสระ (Construction of free body diagram) มีข้ันตอนดังนี้  
 

1. ตัดสินใจให้แน่นอนว่าจะแยกวัตถุชิ้นไหนหรือระบบของวัตถุใดวัตถุนนั้นควรมีปริมาณท่ีต้องการทราบค่า
อยู่ด้วยหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งค่า 

2. เขียนผังขอบเขตภายนอกเฉพาะวัตถุนั้น ถ้าวัตถุเป็นรูป 3 มิติอาจเขียนเป็นรูป 3 มิติ (Pictorial view) 
หรืออาจเขียนเป็นรูปออโธกราฟฟิก (Orthographic) ซึ่งจะประกอบด้วยภาพฉาย 2 – 3 ภาพก็ได้ 

3. เขียนแรงปฏิกริยาจากวัตถุอ่ืนที่ถูกแยกออกไปจากวัตถุอิสระลงไปในผังที่ต าแหน่งที่ถูกต้อง ถ้าต้อง
ค านึงถึงน้ าหนักก็ต้องเขียนลงไปด้วย แรงกระท าที่รู้ค่าก็ให้แสดงขนาดและทิศทางของหัวลูกศรให้ถูกต้องด้วย 
ส่วนแรงที่ไม่รู้ค่าก็แสดงเฉพาะทิศทางโดยสมมุติ การค านวณจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าทิศทางที่สมมุติไว้นั้นถูกต้อง
หรือไม่  

4. ก าหนดแกนอ้างอิงในผัง ขนาดระยะต่าง ๆ ของวัตถุที่เกี่ยวข้องอาจลงไว้ด้วยเพ่ือความสะดวกในเวลา
ค านวณ 



เคร่ืองกลไกและโครงสร้าง ผงัวตัถุอิสระ 
โครงถกัธรรมดา 
 
 
 
 
 

 

คาน 3 มิติ 
 
 
 
 
 

 

คาน 
 
 
 
 
 

 

เคร่ืองกลไก 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที ่2 ตัวอย่างการเขียน Free-body diagram 

ตัวอย่างที่ 1 เป็นโครงสร้างที่เรียกว่าโครงถัก (Truss) ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ต่อกัน เมื่อคิดให้
โครงสร้างทั้งหมดเป็นวัตถุที่เกร็งชิ้นหนึ่ง จะสามารถแยกวัตถุชิ้นนี้ออกจากฐานรับได้ และคิดเป็นวัตถุ อิสระ 
จากผังวัตถุอิสระแสดงให้เห็นแรงกระท า P และแรงปฏิกริยา A และ B แท่นโยก (Rocker) ที่จุด B นั้นรับแรง
ในแนวดิ่งเท่านั้นและแรงนี้จะกระท าต่อโครงสร้างที่จุด B ข้อต่อสลักที่จุด A สามารถรับแรงได้ทั้งในแนวราบ



และแนวดิ่ง จะเห็นว่าทิศทางของ A จะดิ่งลงเพ่ือป้องกันมิให้โครงถักคว่ าไปตามเข็มนาฬิการอบจุด B แรงตาม
แนวราบ Ax จะมีทิศทางไปทางซ้ายเพ่ือป้องกันมิให้โครงถักเคลื่อนที่ไปทางขวาเนื่องจากแรงกระท า P ถ้า
น้ าหนักของชิ้นส่วนมีค่ามากเมื่อเทียบกับแรง P , A , B ในสมการที่จะต้องน ามาคิดแล้ว จะต้องน ามาลงไว้ใน
ผังวัตถุอิสระนี้ด้วยโดยถือว่าเป็นแรงภายนอก 
 

ตัวอย่างที่ 2 คาน AC  อยู่ในสมดุลย์ในระบบของแรง 3 มิติ ผังวัตถุอิสระของคานแสดงโดยภาพออโธก
ราฟฟิค 2 ภาพ ซึ่งมีแกน z เป็นแกนร่วมแรงตึงในเส้นเชือก TB ที่จุดยึด B อยู่ในแนวของเส้นเชือกและปรากฎ
อยู่ในภาพทั้งสอง ซึ่งลูกศรของแรง TB ในระนาบ x–z และ y–z คือแรงย่อยของ TB ในระนาบนั้น ๆ แรงย่อย
ของ TB ตามแกน z เหมือนกันในทั้งสองภาพ การเขียนแรง TC ก็ท าเช่นเดียวกัน ส าหรับข้อต่อหมุดและเบ้า 
(Ball and socket) ที่ A สามารถรับแรงได้ 3 แนวด้วยกัน จะเห็นได้ชัดว่า Rz มีทิศทางไปทางขวาเพ่ือให้
สมดุลย์กับแรงย่อยของ TB และ TC ในแนวแกน z ทิศทาง Ry ไม่ปรากฏชัดว่าไปทางใด สามารถก าหนดเช่นไร
ก็ได้ ทิศทางของ Rx ก็เช่นกัน ในกรณีนี้ ถ้าสังเกตุให้ดีจะเห็นได้ว่าทิศของ Ry จะต้องชี้ขึ้นไปในระนาบ y–z เพ่ือ
ป้องกันมิให้คานหมุนทวนเข็มนาฬิการอบจุด B แล้วใส่น้ าหนักคาน w และน้ าหนักตุ้ม w ก็จะได้ผังวัตถุอิสระที่
สมบูรณ์ 
 

ตัวอย่างที่ 3 น้ าหนัก W = mg  กระท าผ่านจุดศูนย์กลางมวลแรงที่ขอบ A กระท าต่อคานตั้งฉากกับผิว
เรียบของคาน ถ้าผิวสัมผัสไม่เรียบจะต้องมีแรงที่เนื่องจากความฝืดกระท าในแนวเส้นสัมผัสด้วย นอกจากแรง
กระท า P และแรงคู่ควบ M แล้วยังมีสลักยึดที่ B ซึ่งจะออกแรงกระท าต่อคานทั้งในทิศทาง x และ y ทิศทาง
ของแรงสามารถก าหนดเช่นไรก็ได้ 
 

ตัวอย่างที่ 4 ชิ้นส่วนทั้งหมดคิดให้เป็นวัตถุเดียวและผังวัตถุอิสระแสดงให้เห็นปริมาณที่ไม่รู้ค่า 3 ปริมาณ 
ซึ่งท าให้วัตถุอยู่ในสมดุลย์ เมื่อมีแรง mg และ P กระท า ชิ้นส่วนภายในทั้งหลายที่รับสายเคเบิล ซึ่งห้อยมวล 
m อยู่จะไม่มีผลต่อปฏิกริยาภายนอกทั้งสามเลย ทิศทาง Bx และ By ในตัวอย่างที่ 3 และ 4 นั้นได้สมมติไว้ใน
แต่ละผังวัตถุอิสระ ซึ่งเมื่อค านวณออกมาแล้วได้ค่าบวก ก็แสดงว่าทิศทางท่ีสมมติไว้นั้นถูกต้อง 

 
บทสรุป 
 

การแก้ปัญหาทางกลศาสตร์วิศวกรรมนั้น การท างานอย่างมีแบบแผนประณีต มีระเบียบ ก็เป็นสิ่งส าคัญ 
เพราะแม้ว่าผลงานถูกต้อง แต่อ่านเข้าใจยากก็เป็นสิ่งไม่มีค่า และการท างานอย่างมีระเบียบแบบแผน จะ
สามารถท าให้ปัญหาที่ดูเหมือนยากและซับซ้อนท าได้ง่ายขึ้น  
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