
บทท่ี 12 
การทดสอบแรงการคราก  

(Creep Testing) 
 

1. บทนํา (introduction) 
การทดสอบการครากเปนการออกแบบการทดสอบเพ่ือวัดผลกระทบของการรับแรง

ในระยะยาวในชวงขีดจํากัดความยืดหยุน (elastic limit) ของวัสดุ การครากเปนการเสีย
รูปแบบถาวรซึ่งเกิดจากการรับแรงในระยะเวลานาน ถึงแมวาแรงท่ีกระทําน้ันขนาดนอยกวา
ขีดจํากัดยืดหยุนของวัสดุก็ตาม การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิและสภาวะการใชงานท่ีรุนแรง
รวมท้ังตัวแปรอื่นๆอาจเปนตัวเรงใหวัสดุเกิดการครากได โดยการครากเปนการออกแบบท่ี
เก่ียวของกับวิชาวิศวกรรมและวิชาทางเทคโนโลยี รวมท้ังเปนการบริการทางเทคนิค ซึ่งมี
ความจําเปนอยางมากในงานท่ีเก่ียวกับโครงสรางเชน สะพาน ตึกอาคาร และโครงสรางท่ีอยู
ในกลุมท่ีมีการรับนํ้าหนักคงท่ีเปนเวลานาน  

2. ทฤษฎ ี
สภาวะแวดลอมมีบทบาทตอการเสียรูปแบบการครากของวัสดุ โดยเฉพาะอุณหภูมิซึ่ง

เปนเง่ือนไขหลักในการทดสอบการคราก ภายใตแรงกระทําเดียวกันท่ีอุณหภูมิสูงจะยิ่งเรงทํา
ใหวัสดุเกิดการครากเร็วขึ้น ดังน้ันการทดสอบการครากในสภาวะอุณหภูมิสูงจึงถูกนํามาใช
เปนแนวทางในการศึกษาผลกระทบของการครากท่ีอาจเกิดขึ้นในการใชงานของวัสดุ  

วัสดุจะมีพฤติกรรมคลายกับของเหลวที่มีความหนืดสูงท่ีอุณหภูมิสูง เมื่อรับแรง
กระทําแมจะเปนแรงท่ีตํ่ากวาแรงปกติท่ีวัสดุสามารถรับได แตวัสดุก็อาจเกิดการเสียรูปไดถา
มีการรับแรงเปนระยะเวลานาน โดยความเครียดจะเพ่ิมขึ้นอยางสม่ําเสมอในลักษณะคอยเปน
คอยไป กระบวนการเชนน้ีเรียกวาการคราก และวัสดุสวนใหญตองเผชิญกับการเกิดการคราก 
โดยมีปริมาณการครากท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโครงสรางภายในและองคประกอบของ
วัสดุ เชน คอนกรีตจะมีอัตราการครากตางไปจากวัสดุกลุมพลาสติก เสนใย และวัสดุอื่นๆ 
โดยอุณหภูมิแวดลอมและการขึ้นลงของอุณหภูมิแบบเวียนรอบอาจมีผลตออัตราการคราก 
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ในระหวางการทดสอบการครากจะทําการเก็บขอมูลตางๆ ไดแก แรงท่ีกระทําหรือ
แรงเคนและความเครียดท่ีเกิดขึ้น ความเครียดอาจจะเปนแบบยืดหยุนหรือถาวรท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ชนิดของวัสดุ อุณหภูมิ แรงท่ีกระทํา และระยะเวลาการทดสอบ 

การทดสอบการครากประกอบดวยสามขั้นตอน ขั้นแรกการครากจะเกิดขึ้นในอัตราท่ี
ลดลงจากน้ันจะเปนไปดวยอัตราคงท่ีในขั้นท่ีสองและเกิดขึ้นดวยอัตราท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขั้น
ท่ีสามกอนแตกหัก ดังรูปท่ี 12.1 ภายใตแรงเคนสูงโลหะอาจแตกหักท่ีอุณหภูมิตํ่าและจะ
แตกหักแบบผาเกรน ในขณะท่ีท่ีอุณหภูมิสูงจะเกิดการแตกหักตามขอบเกรน ดังน้ันการ
ตรวจสอบชนิดและรายละเอียดของรอยแตกหักจึงมีความสําคัญ และอุณหภูมิท่ีวัสดุเกิดการ
แตกหักเปลี่ยนจากแบบผาเกรนเปนตามขอบเกรนเรียกวา equicohesive temperature  

กลไกความเครียดจะเปลี่ ยนไปตามคาอุณหภูมิ  คือท่ีอุณหภูมิ ตํ่ากวาอุณหภูมิ 
equicohesive ความเครียดจะเกิดขึ้นจากการเสียรูปแบบยืดหยุนของโครงผลึก สวนท่ีอุณหภูมิ
สูงความเครียดจะเปนผลมาจากการเคล่ือนตัวของผลึกภายในเน้ือวัสดุ กลไกความเครียดจะ
ปรับเปลี่ยนไปตามชนิดของวัสดุท่ีรับแรงเคนรวมท้ังตัวแปรอื่นๆ ท่ีไดกลาวไปกอนหนาน้ี 
ในระหวางการทดสอบการครากแรงเคนจะลดลง และถาแรงเคนลดลงในกลไกขั้นท่ีสองจะมี
ความเครียดถาวรเกิดขึ้นบางสวน 
 โลหะหรือโลหะผสมเม่ืออยูภายใตนํ้าหนักกดหรือแรงเคนคงท่ี โลหะจะเกิดการเสีย
รูปถาวรในชวงเวลาหน่ึง ความเครียดท่ีขึ้นอยูกับเวลาน้ีเรียกวาการคราก การครากของโลหะ
และโลหะผสมมีความสําคัญมากสําหรับการออกแบบทางวิศวกรรมบางประเภท โดยเฉพาะ
การใชงานในสภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เชน การเลือกโลหะผสมของวิศวกร
เพ่ือใชเปนใบกังหันของเครื่องยนตกังหันกาซ ตองเลือกโลหะผสมท่ีมีอัตราการครากท่ีตํ่า
มากๆ ซึ่งใบกังหันตองสามารถทนตอการใชงานในชวงคาบเวลานาน กอนท่ีจะทําการเปลี่ยน
อันเน่ืองจากกังหันมีความเครียดเขาใกลคาความเครียดสูงสุดท่ีสามารถยอมรับได สําหรับการ
ออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือการใชงานในสภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การคราก
ของวัสดุเปนตัวแปรท่ีใชกําหนดคาชวงอุณหภูมิสูงท่ีจะสามารถนําไปใชงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 12.1 แสดงผลการทดสอบการครากของวัสดุ 
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 พิจารณาครากของโลหะหลายผลึกบริสุทธิ์ ท่ีอุณหภูมิ เหนือครึ่งหน่ึงของจุด
หลอมเหลวเฉล่ีย 0.5TM (การครากที่อุณหภูมิสูง) และพิจารณาการทดสอบครากกับชิ้น
ทดสอบแรงดึงท่ีผานการอบออนโดยการใหรับแรงกดคงท่ีซึ่งมีขนาดมากพอท่ีจะทําใหเกิด
การเสียรูปแบบการคราก เมื่อนําคาความยาวของชิ้นทดสอบท่ีเปลี่ยนไปเหนือคาบเวลามา
เขียนกราฟเทียบกับเวลาท่ีเพ่ิมขึ้นจะไดกราฟการคราก (creep curve) ดังรูปท่ี 12.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 12.2  กราฟการครากของโลหะในรูปความเครียดกับเวลาภายใตแรงและอุณหภูมิคงท่ี 

 กราฟการครากอุดมคติดังรูปท่ี 12.2 เริ่มแรกชิ้นทดสอบจะเกิดการยืด (ε0) ในทันที 
จากน้ันชิ้นทดสอบจะปรากฏการครากขั้นตนในขณะท่ีอัตราความเครียดจะลดลงเม่ือเทียบกับ
เวลา ความชันของกราฟการคราก (dε/dt หรือ εo) จะคิดเปนอัตราการคราก (creep rate) โดยใน
ระหวางการครากขั้นตนอัตราการครากจะลดลงเมื่อเทียบกับเวลา หลังจากน้ันจะเกิดการครากใน
ขั้นท่ีสองดวยอัตราคอนขางคงท่ีเปรียบเสมือนการครากในสภาวะหยุดน่ิง (steady-state creep) 
สุดทายจะเกิดการครากในขั้นท่ีสามดวยอัตราการครากท่ีเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วเทียบกับเวลาท่ี
เพ่ิมขึ้นจนถึงความเครียด ณ จุดแตกหัก รูปรางของกราฟการครากจะขึ้นอยูกับแรงท่ีกระทํา
และอุณหภูมิท่ีใชเปนอยางมาก โดยแรงเคนและอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นจะทําใหอัตราการคราก
เพ่ิมขึ้น 
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 ในการครากขั้นตนโลหะจะมีความแข็งเพ่ิมขึ้นจากการยืดทําใหสามารถรองรับแรง
กระทําและทําใหอัตราการครากลดลงเม่ือเทียบกับเวลา ท่ีอุณหภูมิสูงขึ้นเหนือ 0.5TM ใน
ระหวางการครากขั้นท่ีสองกระบวนการรีโคเวอรี (recovery) จะมีสวนเก่ียวของอยางมากกับ
การเคลื่อนท่ีของดิสโลเคชัน ซึ่งจะทําใหความแข็งท่ีเกิดจากความเครียดลดลงทําใหโลหะยืด
ออกอยางตอเน่ือง (การคราก) ท่ีอัตราเดียวกันกับสภาวะหยุดน่ิง (รูปท่ี 12.2) ความชันของ
กราฟการคราก (dε/dt หรือ εo) ในการเกิดการครากขั้นท่ีสองจะใชเปนอัตราการครากตํ่าสุด 
โดยในระหวางการเกิดการครากขั้นท่ีสองความตานทานการครากของโลหะหรือโลหะผสม
จะมีคาสูงสุด สุดทายการครากในขั้นท่ีสามชิ้นทดสอบท่ีรับแรงกระทําคงท่ีจะมีอัตราการ
ครากเพิ่มขึ้น ท้ังน้ีเน่ืองจากชิ้นทดสอบเกิดคอคอดและเกิดชองวางโดยเฉพาะตามแนว
ขอบเขตเกรนดังรูปท่ี 12.3 รอยแตกตามขอบเกรนจากการครากของเหล็กกลาไรสนิม 304L 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12.3  การเสียรูปจากการครากและการแตกหักตามขอบเกรนของใบพัดเครื่องยนตไอพน 

 ท่ีอุณหภูมิตํ่าคือตํ่ากวา 0.4TM และแรงเคนตํ่า โลหะจะเกิดการครากขั้นตน แตในการ
ครากขั้นท่ีสองจะเกิดเล็กนอย เน่ืองจากอุณหภูมิตํ่าเกินไปตอการครากชวงรีโคเวอรี อยางไรก็
ตามถาแรงเคนท่ีใหกับโลหะมากกวาคาความแข็งแรงดึงสูงสุด โลหะจะเกิดการยืดเชนเดียวกับ
การทดสอบแรงดึงทางวิศวกรรมเบ้ืองตน โดยทั่วไปถาตัวแปรท้ังสองคือแรงเคนท่ีใหกับ
โลหะภายใตการคราก (รูปท่ี 12.4) กับอุณหภูมิท่ีเพ่ิมขึ้นจะทําใหอัตราความเครียดเพ่ิมขึ้น 
 ผลกระทบของแรงเคนท่ีมีตออัตราการครากจะวัดโดยการทดสอบการคราก ในการ
ทดสอบการครากบอยครั้งกระทําโดยใชระดับแรงเคนท่ีแตกตางกันท่ีอุณหภูมิคงท่ี และกราฟ
การครากจะเขียนดังรูปท่ี 12.4 จากน้ันทําการวัดอัตราการครากตํ่าสุดหรือความชันของกราฟ
การครากในขั้นท่ีสองของแตละกราฟ โดยจะเขียนกราฟระหวางคาแรงเคนในรูปของล็อกตอ
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รูปท่ี 12.4  อิทธิพลการเพ่ิมแรงเคนตอลักษณะกราฟการครากของโลหะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12.5  แรงเคนตออัตราการครากของเหล็กกลาไรสนิมเกรด 316 ท่ีอุณหภูมิตางๆ 
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การครากเปนตัวแปรสําคัญในการเลือกใชวัสดุในการใชงานหลายประเภท เชน 
เครื่องยนตสันดาปภายใน การครากเกิดขึ้นไดท่ีหลายคาอุณหภูมิ โดยอัตราการครากจะขึ้นอยู
กับปริมาณแรงเคนท่ีกระทํา การทดสอบวัสดุท่ีอุณหภูมิตํ่าแลวนําไปใชงานท่ีอุณหภูมิสูงหรือ
ภายใตแรงเคนสูงเปนระยะเวลานาน วัสดุอาจมีพฤติกรรมตางกัน ดังน้ันการทดสอบวัสดุใน
สภาวะแวดลอมท่ีใกลเคียงกับท่ีใชงานจึงเปนสิ่งสําคัญในการคาดเดาพฤติกรรมของวัสดุ 

3. เครื่องมือทดสอบ 
การทดสอบการครากตัวแปรสี่ตัวท่ีตองคํานึงถึงไดแก เวลา อุณหภูมิ แรงที่กระทํา

และความเครียดท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะการทดสอบการครากในสภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ัง
แรงกระทําและอุณหภูมิจะมีการสรางกราฟผสมระหวางตัวแปรท้ังสอง เพ่ือจํากัดคาแรงเคนท่ี
ทําใหวัสดุมีรอยละการครากตามท่ีกําหนดภายใตระยะเวลาหนึ่ง  (รูปท่ี 12.1a) สิ่งท่ีจําเปนใน
การกําหนดคุณลักษณะการครากของวัสดุภายใตสภาวะอุณหภูมิสูงไดแก อุปกรณการเพ่ิมและ
ควบคุมอุณหภูมิ กรรมวิธีในการวัดความเครียดท่ีเพ่ิมขึ้น (อุปกรณวัดการยืด extensometer) 
และอุปกรณการใสแรงเคนกับวัสดุ ดังรูปท่ี 12.6 
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รูปท่ี 12.6  เครื่องมือและอุปกรณ
      การทดสอบการคราก 
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การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิควรควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐาน ASTM ท้ังน้ีเพ่ือปองกัน
การเกิดแรงเคนและความเครียดจากความรอน (thermal stress and strain) ในวัสดุ ซึ่งจะสงผล
กระทบดานลบตอผลการทดสอบที่ได  

4. กระบวนการทดสอบ 
ในการทดสอบการครากท่ีควบคุมแรงกระทํากับอุณหภูมิใหคงท่ีตลอดการทดสอบ 

ผลการทดสอบจะเปนการวัดขอมูลความเครียดท่ีเกิดขึ้นกับเวลาซึ่งจะบันทึกในรูปของกราฟ 
โดยชิ้นทดสอบท่ีใชเปนแบบเดียวกันกับชิ้นทดสอบแรงดึง 

ในการทดสอบเริ่มแรกตองใหความรอนกับชิ้นทดสอบจนถึงอุณหภูมิท่ีกําหนด 
จากน้ันรักษาระดับอุณหภูมิไวพรอมวัดระยะทดสอบ จากน้ันใสแรงกระทํากับวัสดุและวัด
ความเครียดท่ีเกิดขึ้นเทียบกับเวลา ชวงแรกความเครียดท่ีเกิดขึ้นจะเปนแบบยืดหยุน ซึ่งเปน
การครากในขั้นท่ีหน่ึงของการทดสอบการคราก 

ในชวงระหวางการทดสอบควรทําการเก็บขอมูลอยางนอย 50 จุด เพ่ือใหไดผลการ
ทดสอบท่ีมีนัยสําคัญ เน่ืองจากการทดสอบการครากเปนการทดสอบระยะยาว (long time 
test) ซึ่งการเก็บขอมูลอาจตองใชเวลาหลายอาทิตย การทดสอบการครากบางคร้ังอาจใชเวลา 
1000 ชั่วโมง จึงจะเกิดความเครียดแบบถาวร และอาจตองใชเวลานานถึง 100000 ชั่วโมง 
สําหรับเหล็กกลาในการยืดออกรอยละหนึ่ง (1% elongation) 

5. การแสดงผลลัพธ 
ผลการครากของวัสดุจะขึ้นอยูกับองคประกอบของวัสดุ เชน ธาตุโลหะผสมนิกเกิล 

โครเมียม โมลิบดีนัม และธาตุอื่นๆ จะชวยเพ่ิมความตานทานการครากของวัสดุ ตัวแปรอื่นๆ 
ท่ีมีอิทธิพลตอการครากไดแก กระบวนการขึ้นรูป กระบวนการทางความรอน และขนาดของ
เกรน สวนการรายงานผลการทดสอบจะมีรูปแบบดังน้ี 

วัตถุประสงค : เพ่ือหาคาความตานทานการครากของโลหะที่อุณหภูมิหอง 
มาตรฐาน ASTM : ASTM E139 และ #150 
ชิ้นทดสอบ : แทงทรงกระบอกขนาด1 น้ิว x 6 น้ิว ผานกระบวนการทางความรอน 
กระบวนการทดสอบ : 



1. ใชการทดสอบแรงดึงในการวัดความแข็งแรงดึงสูงสุดของวัสดุ 
2. ทําการวัดขนาดชิ้นทดสอบแลวนําเขาไปยึดไวในเครื่องทดสอบแรงดึง 
3. ใชมาตรวัดแบบหนาปดแสดงคาความเครียดและต้ังคาเปนศูนยกอนเร่ิมทดสอบ 
4. ใหเวลากับชิ้นทดสอบเพ่ือใหมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิการทดสอบ 
5. เลือกแรงกระทําประมาณสองในสามของความแข็งแรงสูงสุดของวัสดุ จากน้ันใส

แรงใหกับชิ้นทดสอบอยางรวดเร็วและสมํ่าเสมอ 
6. อานคาในชวง 1 นาทีกอนการทดสอบ และท่ีชวงเวลาอื่นระหวางการทดสอบ 
7. อานคาตอเน่ืองจนชิ้นงานแตกหัก 
ผลการทดสอบ : ทําการคํานวณแรงเคนท่ีกระทําและบันทึกคาอุณหภูมิท่ีใชในการ

ทดสอบรวมท้ังสภาวะแวดลอมตางๆ บันทึกสมบัติท่ีรูท้ังหมดของชิ้นทดสอบ การแสดงผล
การทดสอบจะอยูในรูปของกราฟการครากกับความเครียดเทียบกับเวลาในสเกลล็อก รวมท้ัง
ขอมูลท่ีเก่ียวกับรูปทรงและสภาพของรอยแตกหัก 
 การทดสอบการแตกหักจากการครากหรือจากแรงเคนเปนสิ่งสําคัญเชนเดียวกับการ
ทดสอบการคราก เพียงแตใชแรงกระทําสูงกวาและทดสอบจนกระท่ังชิ้นทดสอบแตกหัก 
ขอมูลการแตกหักจากการครากจะเขียนเปนกราฟระหวางแรงเคนกับเวลาในการแตกหักใน
รูปของกราฟล็อกดังรูปท่ี 12.7 โดยท่ัวไปเวลาสําหรับการแตกหักจากแรงเคนจะลดลงเม่ือแรง
เคนท่ีกระทําลดลงและอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงความชันในรูปท่ี 12.7 เกิดจากตัว
แปรตางๆ เชนการตกผลึกใหม การออกซิเดชัน การกัดกรอน และการเปลี่ยนวัฏภาค 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 12.7 อิทธิพลของแรงเคนตอระยะเวลาแตกหักของเหล็กกลาไรสนิม 316 ท่ีอุณหภูมิตางๆ 

MY 318 275 



276  MY318 

6. สรุป 
การทดสอบการครากเปนการออกแบบเพ่ือวัดผลกระทบของการรับแรงเปนระยะ

เวลานาน โดยแรงท่ีกระทํามีปริมาณนอยกวาชวงขีดจํากัดยืดหยุนของวัสดุ การครากเปนการ
เสียรูปแบบถาวรซึ่งเปนผลมาจากการรับแรงในระยะยาว แมวาแรงท่ีกระทําจะตํ่ากวาแรง
ในชวงของขีดจํากัดยืดหยุนแตวัสดุยังเกิดการเสียรูปเมื่อรับแรงเปนระยะเวลานาน โดย
อุณหภูมิท่ีสูงขึ้น สภาวะแวดลอมท่ีรุนแรง และตัวแปรอื่นๆ อาจเรงทําใหเกิดการครากไดเร็ว
ขึ้นในการใชงาน การครากเปนตัวแปรสําคัญท่ีตองพิจารณาการออกแบบของวิศวกรและนัก
เทคโนโลยี และเปนการคํานึงถึงการบริการทางเทคนิค ซึ่งมีความสําคัญมากในงาน
โครงสรางตางๆ เชน สะพาน อาคารและอ่ืนๆ ท่ีตองรองรับแรงคงท่ีเปนระยะเวลานาน โดย
ผลการทดสอบการครากท่ีกระทําในสภาวะอุณหภูมิสูงเปนระยะเวลานานจะนําไปใชในการ
ออกแบบและการคาดเดาผลกระทบของอุณหภูมิในการรับแรงของวัสดุในระยะยาว ซึ่งไดแก
งานโครงสรางตางๆ เชน สะพานและอาคารตางๆ จะกําหนดการเสียรูปใหนอยกวารอยละ 1 
ในชวงเวลา 100000 ชั่วโมง เปนตน 
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7. คําถามทายบท 
1. การครากคืออะไร 
2. อุณหภูมิสงผลกระทบตออัตราการครากอยางไร 
3. อธิบายความเครียดแบบยืดหยุนและแบบถาวรท่ีเกิดขึ้นระหวางการทดสอบการคราก 
4. เกิดอะไรขึ้นกับชั้นวางหนังสือถาวางหนังสือไวเปนเวลานาน 
5. สี่ตัวแปรพ้ืนฐานในการทดสอบการครากมีอะไรบาง 
6. ถาใหกราฟความเครียดกับเวลาของวัสดุถามวาจะใชขอมูลน้ีในการคาดเดาพฤติกรรมของ

วัสดุในการใชงานไดอยางไร 
7. ชั้นวางหนังสือจะออกแบบอยางไรเพ่ือลดผลกระทบจากการคราก 
8. จงอธิบายวาจะสามารถออกแบบการทดสอบการครากของแผนกระดาษอยางไร 
9. จงยกตัวอยางตําแหนงท่ีอาจเกิดการครากของเคร่ืองยนตสันดาปภายใน  
10. จงอธิบายสามขั้นตอนของการเกิดการครากและรูปทรงของกราฟของแตละขั้นตอน 
11. จงอธิบายการใชงานสามอยางท่ีการครากเปนตัวแปรสําคัญในการเลือกวัสดุ และวัสดุ

อะไรท่ีควรเลือกใชในแตละงาน เพราะเหตุใด 
12. ขอพิจารณาอะไรท่ีสําคัญในการออกแบบเพ่ือใชในงานท่ีเก่ียวของกับการคราก 
13. อธิบายอัตราการครากท่ีควรจะเปนของวัสดุตางๆ และวัสดุชนิดไหนท่ีคาดวาจะมีคาอัตรา

การครากตํ่าสุดและชนิดไหนจะมีคาสูงสุด                                                                                                        
14. จงออกแบบและอธิบายกระบวนการทดสอบการครากสําหรับวัสดุแกว โดยอธิบายการ

ติดต้ังอุปกรณการทดสอบ ตัวจับชิ้นทดสอบ อุปกรณวัดระยะยืด กระบวนการใสนํ้าหนัก
การจับเก็บขอมูลและผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ  

 
 
 


