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การบรูณะฟันหน้าด้วยเรซินคอมโพสิตให้มีความสวยงาม ดเูป็นธรรมชาตนิัน้ ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีมีความท้าทายในการท างาน

ของทนัตแพทย์อยู่เสมอ เพราะความต้องการด้านความสวยงามของผู้ป่วยท่ีสงูขึน้ ทนัตแพทย์จึงจ าเป็นต้องสามารถบรูณะฟัน

หน้าด้วยเรซินคอมโพสติให้ดเูป็นธรรมชาต ิ เสมือนฟันจริงของผู้ป่วย บทความนี ้ ผู้ เขียนจะน าเสนอเคลด็ลบัท่ีท าให้การบรูณะ

ฟันหน้าด้วยเรซินคอมโพสติให้มีความสวยงามเป็นเร่ืองง่าย โดยเคลด็ลบัดงักลา่วมีช่ือวา่ เคล็ดลับ 3S (3 เอส) ซึ่งประกอบไป

ด้วย 1) Shade  2) Shape  3) Surface  

 

เคล็ดลับที่ 1 Shade   

       ในเคลด็ลบัท่ี 1 นีจ้ะเป็นการพดูถึงการเทียบสีของวสัดุ

ให้เหมือนกบัฟันท่ีจะท าการบรูณะ และการเลือกระดบัของความ

ทึบแสงและโปร่งแสงของวสัดใุห้เหมาะสมกบับริเวณท่ีเราจะท า

การบรูณะ ก่อนท่ีเราจะทราบวิธีการเทียบสีฟันท่ีเหมาะสม เรา

ต้องมีความเข้าใจในกระบวนการของการมองเห็นสีของฟันเสีย 

ก่อนวา่ ในการมองเห็นสีของวตัถหุนึ่งนัน้ เกิดจากมีแหลง่ก าเนิด

แสงปลดปลอ่ยแสงออกมา ซึ่งแสงนัน้จะประกอบไปด้วยหลาย

แสงสี เม่ือแสงตกกระทบวตัถ ุ วตัถจุะดดูกลืนแสงสีไปบางสว่น 

และสะท้อนบางแสงสีออกมาเข้าสูต่าของเรา ตาของเราจะมี

เซลล์รูปกรวย (Cone cells) ท าหน้าท่ีรับแสงสี และสง่ข้อมลูไปยงั

สมองเพ่ือแปลผลว่าวตัถท่ีุเรามองเห็นนัน้มีสีอะไร องค์ประกอบท่ี

กลา่วมานัน้ล้วนแล้วแตมี่ผลกระทบตอ่การเลือกสีฟันทัง้สิน้ เช่น 

 แหล่งก ำเนิดแสง ท่ีเหมาะสมในการเลือกสีฟัน คือ

แสงธรรมชาตท่ีิเพียงพอ ในวนัท่ีฟา้สดใส คือไมมื่ดหรือสวา่ง

จนเกินไป สถานท่ีท างานต้องมีช่องแสงหรือหน้าตา่งท่ียอมให้

แสงธรรมชาติผา่นเข้ามาได้อย่างเพียงพอ หากไมส่ามารถท่ีจะ

ใช้แหลง่ก าเนิดแสงจากธรรมชาตไิด้ เราสามารถใช้แสงจาก

หลอดไฟในการเทียบสีฟันได้เช่นเดียวกนั เพียงแตเ่ราควร

เลือกใช้แสงสีขาวในการเทียบสีฟัน เน่ืองจากแสงสีตา่ง กนัจะมี

คา่อณุหภมูขิองแสงท่ีแตกตา่งกนัไป ดงัตารางท่ี 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสงสี อณุหภมูขิองแสงสี         

(องศาเคลวนิ; ◦K) 

 1,000 – 2,000 

 3,000 – 5,000 

 5,000 – 8,000 

 8,000 – 12,000 

 12,000 – 16,000 

ตารางที ่1 แสดงค่าอณุหภมูขิองแสงสีตา่งๆ 



ซึ่งแสงจากหลอดไฟสีขาวจะมีคา่อณุหภมูขิองแสงใกล้เคียงกบั

คา่อณุหภมูขิองแสงจากธรรมชาตท่ีิมีคา่อยู่ท่ีประมาณ 5,000 – 

6,500 องศาเคลวนิ  ท าให้สามารถเลือกสีฟันได้ใกล้เคียงจริง

มากท่ีสดุ 

 สีของสิ่งแวดล้อม เช่น สีของผนงัห้องท าฟัน อปุกรณ์

ตกแตง่ห้อง ควรมีสีท่ีไม่ฉดูฉาดมากเกินไป ควรมีสีโทนสวา่ง สี

อ่อนๆ เช่น สีขาว สีเทา เป็นต้น เพราะสีสนัท่ีฉดูฉาดของห้อง

อาจท าให้แสงสีขาวท่ีใช้เทียบสีฟันเปล่ียนไปตามสีห้อง นอก 

จากนีส้ิง่แวดล้อมใกล้ๆกบับริเวณท่ีท าการเลือกสีฟันสามารถ

สง่ผลตอ่การเทียบสีฟันได้เช่นกนั ทัง้สีสนัท่ีฉดูฉาดของลปิสตกิ 

แผน่ยางกนัน า้ลาย ผ้าคลมุหน้าผู้ ป่วย เป็นต้น เน่ืองมาจาก

ปรากฏการณ์ Contrast effects กลา่วคือ การรับรู้สีของฟันซ่ี

เดียวกนัท่ีมีฉากหลงัสีแตกตา่งกนั จะสง่ผลให้การรับรู้สีของ

ฟันซ่ีนัน้เปล่ียนแปลงไปด้วยดงัภาพท่ี 1 เพ่ือให้การรับรู้สีของ

ฟันถกูต้องท่ีสดุควรเทียบสีฟันโดยมีฉากหลงัเป็นสีฟา้อ่อนหรือ

สีเทาอ่อน เพ่ือตดัปัจจยัปรากฏการณ์ Contrast effects   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 แสดงปรากฏการณ์ Contrast effect 

 

  ดวงตำ เป็นอวยัวะท่ีมีความไวตอ่แสง โดยจะมีเซลล์

ท่ีคอยรับแสง 2 ชนิด คือ 1) เซลล์รูปแท่ง (Rod cells) ท่ีท า

หน้าท่ีรับรู้ความสวา่ง เม่ืออยู่ในภาวะท่ีมีแสงน้อยเซลล์รูปแท่ง

จะท างานได้ดี ท าให้เห็นเป็นภาพขาวด า 2) เซลล์รูปกรวย 

(Cone cells) ท าหน้าท่ีรับรู้สีของวตัถ ุ ท างานได้ดีเม่ือมีแสงท่ี

เพียงพอ เซลล์รูปกรวยมี 3 ชนิดหลกัๆ แตล่ะชนิดจะไวตอ่การ

รับสีท่ีแตกต่างกนั คือ สีแดง สีเขียว และสีน า้เงิน เซลล์รูปกรวย

เหลา่นีส้ามารถเกิดการล้าของการรับรู้สีได้ (Hue sensitivity) 

เม่ือเรามองสีใดนานเกิน  5 วนิาที เซลล์จะไม่สามารถรับรู้สีนัน้

ได้ดีเหมือนเดมิ จึงควรมีการพกัสายตาระหวา่งการเทียบสีฟัน 

โดยการมองไปยงัผนงัหรือบริเวณท่ีมีสีเทาอ่อนหรือสีฟ้าอ่อน 

เพ่ือปรับให้เซลล์รูปกรวยพร้อมท่ีจะรับรู้สีอย่างถกูต้องอีกครัง้ 

แตอ่ย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ดวงตาของคนเราก็มี

โอกาสในการรับรู้สีของวตัถเุดียวกนัได้แตกตา่งกนัไปในแตล่ะ

บคุคล 

         จะเห็นได้วา่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเทียบสีฟันมีหลายปัจจยั

ดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น จึงอาจสง่ผลให้ทนัตแพทย์มีการเทียบสี

ฟันผดิเพีย้นไปบ้าง อย่างไรกต็ามหากเราสามารถเลือกระดบั

ของความทึบแสงและโปร่งแสงของวสัดไุด้ใกล้เคียงกบัฟัน

ธรรมชาต ิก็สามารถท าให้งานบรูณะฟันหน้าด้วยเรซินคอมโพ-

สติมีความสวยงามกลมกลืนเหมือนฟันธรรมชาตไิด้  

 เน่ืองจากฟันในแตล่ะต าแหน่งมีความทึบแสงและโปร่ง

แสงท่ีตา่งกนั กล่าวคือ เนือ้ฟันจะความทึบแสงสงู โปร่งแสงต ่า 

และเคลือบฟันจะมีความทึบแสงต ่า โปร่งแสงสงู ดงันัน้บริเวณ

คอฟันซึ่งมีเคลือบฟันบางจะเห็นเป็นบริเวณท่ีมีความทึบแสง

สงู สว่นบริเวณปลายฟันซึ่งเคลือบฟันหนาจะเห็นเป็นบริเวณท่ี

มีความใส สงัเกตได้จากการเห็นปลายฟันมีลกัษณะท่ีเป็นสี

ออกเทาหรือด า เน่ืองมาจากแสงสามารถสอ่งผา่นปลายฟันไป

ยงัภายในช่องปากและสะท้อนเงาด าในช่องปากออกมาให้

สงัเกตเห็นได้ บริษัทผู้ผลติจึงมีการผลิตวสัดเุรซินคอมโพสติท่ี

มีระดบัของความทึบแสง โปร่งแสง แตกตา่งกนัออกมาหลาย

ระดบั เช่น Dentin shade  Body shade  Enamel shade และ 

Translucent shade เป็นต้น ซึ่งมีระดบัความทึบแสงเรียงจาก

สงูท่ีสดุ และคอ่ยๆลดลงตามล าดบั ดงัภาพท่ี 2 



 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 แสดงเรซิน คอมโพสติท่ีมีระดบัความทึบแสง โปร่งแสง แตกต่างกนั 4 ระดบั 

 

เราจึงควรเลือกเรซินคอมโพสติท่ีมีระดบัความทึบ

แสง โปร่งแสง ให้เหมาะสมกบัความทึบแสง โปร่งแสงของฟัน

ธรรมชาตบิริเวณนัน้ๆ แล้วบูรณะด้วยเทคนิกการบรูณะเป็น

ชัน้ๆ ซึ่งสามารถท าได้หลายวธีิ โดยวธีิท่ีได้รับความนิยมและให้

ความสวยงามมาก ได้แก่ การบรูณะด้วยเรซินคอมโพสติท่ีมี

ความทึบแสง โปร่งแสง 4 ระดบั ซึ่งมีตวัอย่างขัน้ตอนในการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท างานดงัภาพท่ี 3   การบรูณะด้วยเทคนิกดงักลา่วมกัจะท าให้

การบรูณะฟันหน้าด้วยเรซินคอมโพสิตในฟันท่ีมีความแตกตา่ง

กนัของความทึบแสงและโปร่งแสงอย่างชดัเจน มีความเป็น

ธรรมชาตเิสมือนจริง แตก่็เป็นวธีิท่ีมีความซบัซ้อนหลาย

ขัน้ตอน และต้องมีวสัดเุรซินคอมโพสติเตรียมไว้หลายระดบั

ความทึบแสง โปร่งแสง และหลาย shade สี  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 3 แสดงขัน้ตอนการบรูณะฟันหน้าด้วย เรซิน 

คอมโพสติ ท่ีมีความทึบแสง โปร่งแสง 4 ระดบั  ก.) 

สร้าง Palatal shell ด้วย Enamel shade A2  ข.) 

สร้าง Dentin lobe ด้วย Dentin shade A3  ค.) สร้าง 

Halo effect ด้วย White bleach shade ง.) สร้าง

ปลายฟันใสด้วย Translucent shade  จ.) ปิดผวิ

บริเวณกลางฟันและปลายฟันด้วย Enamel shade 

A2  และปิดผวิบริเวณคอฟันด้วย Enamel shade A3 

ฉ.) ภายหลงัการขดัแตง่ 

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 



ดงันัน้ในหลายกรณีท่ีเราอาจสามารถใช้ เรซินคอมโพ

สติท่ีมีความทึบแสง โปร่งแสงเพียงแค ่2 ระดบั ก็สามารถท่ีจะ

สร้างลกัษณะฟันท่ีมีความเป็นธรรมชาตไิด้ระดบัหนึ่ง โดยมี

ขัน้ตอนดงัภาพท่ี 4 ซึง่ให้ความสวยงามได้ในระดบัหนึ่งแต่

อาจมีรายละเอียดไมช่ดัเจนเท่าการใช้เรซินคอมโพสติท่ีมี

ระดบัความทึบแสง โปร่งแสง 4 ระดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 4 แสดงขัน้ตอนการบรูณะฟันหน้าด้วยเรซินคอมโพสิต 

ท่ีมีความทึบแสง โปร่งแสง 2 ระดบั   ก.) สร้าง Palatal shell 

และ Dentin lobe ด้วย Body shade A3  ข.) สร้างปลายฟันใส

ด้วย Translucent shade  ค.) ปิดผวิด้วย Body shade  A3   ง.) 

ภายหลงัการขดัแตง่ 

จะเห็นวา่เราสามารถเลือกใช้เรซินคอมโพสติท่ีมี

ความทึบแสง โปร่งแสงท่ีแตกตา่งกนั มาสร้างเป็นฟันท่ีมีความ

เป็นธรรมชาตไิด้หลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามวสัดเุรซินคอมโพ

สติแตล่ะชนิด แตล่ะผลติภณัฑ์จะมีความแตกตา่งกนัของสีและ

ความทึบแสง โปร่งแสง ถึงแม้วา่จะมีการระบวุา่เป็นระดบัสี

และระดบัความทึบแสง โปร่งแสงเดียวกนัก็ตาม ดงัภาพท่ี 5 จึง

มีความจ าเป็นท่ีทนัตแพทย์จะต้องเรียนรู้และสร้างความคุ้น 

เคยกบัวสัดเุรซินคอมโพสติแตล่ะผลติภณัฑ์ให้ดีก่อนการใช้

งาน 

ภาพที ่5  แสดงเรซินคอมโพสติแต่ละผลติภณัฑ์ท่ีระดบั Shade 

A3 Body เหมือนกนั แตพ่บวา่มีสีและระดบัความทึบแสง โปร่ง

แสงแตกต่างกนั  

 

     เคล็ดลับที่ 2 Shape  

เคลด็ลบัท่ี 2 นีจ้ะกลา่วถึงการอดุฟันให้ได้รูปร่างท่ี

เหมาะสมวา่เป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพราะไม่วา่เราจะสามารถเลือก

สีฟันหรือระดบัความทึบแสงโปร่งแสงให้ได้ดีแค่ไหน แตถ้่าไม่

สามารถท่ีจะอดุฟันให้ได้รูปร่างท่ีถกูต้องเหมาะสมแล้ว ก็ไม่

สามารถท่ีจะท าให้การอดุฟันหน้ามีความสวยงามได้ โดยหาก

งานบรูณะฟันหน้าสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนขนาด รูปร่างฟัน 

สดัสว่นฟัน การเรียงตวัของฟันได้ทัง้หมดทกุซ่ี ทนัตแพทย์ก็

สามารถวางแผนการสร้างรอยยิม้ใหม่ให้กบัผู้ ป่วยเพ่ือให้เกิด

ความสวยงามสงูสดุ แตใ่นหลายๆกรณีท่ีงานบรูณะฟันหน้า

ด้วยเรซินคอมโพสิตนัน้ เป็นการแก้ไขฟันเพียงแค่บางซ่ี บาง

ต าแหน่งเท่านัน้ ทนัตแพทย์จึงจ าเป็นต้องอดุให้ฟันมีรูปร่าง

กลมกลืนกบัฟันของผู้ป่วยมากท่ีสดุ โดยเฉพาะฟันคูห่น้าซ่ี 

11/21 หากมีรูปร่างฟันท่ีแตกตา่งกนั ก็มกัสงัเกตเห็นได้ง่าย 

เพราะฉะนัน้เราจึงควรท าการบรูณะให้ฟันซ่ี 11/21 มีขนาด 

ก. ข. 

ค. ง. 



รูปร่าง สดัสว่นกว้างตอ่ยาว embrasure line angle ท่ีสมมาตร

กนัมากท่ีสดุ สว่นฟันคูถ่ดัๆไปเช่น ซ่ี 12/22 13/23 นัน้อาจ

แตกตา่งกนัได้บ้างเลก็น้อย เน่ืองจากเป็นฟันคูท่ี่สงัเกตความ

แตกตา่งได้ยากกวา่  

การจะท าให้ฟันได้รูปร่างท่ีดีนัน้ จ าเป็นจะต้องสร้างความ

ป่องนนูของฟัน และสมัผสัฟันด้านประชิดให้เหมาะสม ในเคส

สว่นใหญ่จะมีการใช้ celluloid strip ในการสร้างจุดสมัผสั

ระหวา่งฟัน แตมี่บางกรณีท่ีเม่ือใช้ celluloid strip แล้ว พบว่า

ไมส่ามารถสร้างจดุสมัผสัด้านประชิดและความโป่งนนูด้าน

ประชิดได้ดี ดงัภาพท่ี 6    

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 6 แสดงการบรูณะฟันซ่ี 11 โดยการใช้ Celluloid strip 

แตพ่บว่าไมไ่ด้จดุสมัผสัด้านประชิดและความโป่งนนูด้าน

ประชิดท่ีดี 

ในกรณีดงักลา่ว เราสามารถปรับมาใช้ sectional 

matrix แทน เน่ืองจาก sectional matrix มีการขึน้รูปความป่อง

นนูมาก่อนแล้ว มีขนาดท่ีบางกวา่ celluloid strip และยงัท า

จากวสัดปุระเภทโลหะ ท่ีสามารถดดัและคงรูปอยู่ได้ด้วย ท าให้

สามารถสร้างความป่องนนูและจดุสมัผสัด้านประชิดได้ดี ดงั

ภาพท่ี 7 

ภาพที ่7 แสดงการบรูณะฟันซ่ี 11 โดยการใช้ Sectional matrix 

ให้ได้จดุสมัผสัด้านประชิดและความโป่งนนูด้านประชิดท่ีดี 

นอกจากนัน้ ทนัตแพทย์อาจเลือกใช้เทปขาว 

(Plumber tape) ซึ่งมีความบางพนัไว้ท่ีฟันซ่ีข้างเคียง แล้วท า

การอดุฟันให้ชิดกบัเทปขาว ก็สามารถท าให้เกิดจดุสมัผสัด้าน

ประชิดได้ แต่วธีินีม้กัท าให้ความป่องนนูด้านประชิดไม่ดี เพราะ

วสัดมุกัเกินไปคลมุท่ีซ่ีข้างๆ  

จึงมีการแนะน าวิธีท่ีเรียกวา่ Pull through technique 

วธีินีใ้ห้ท าการสร้าง palatal shell ขึน้มาก่อน หลงัจากนัน้กัน้

ฟันทัง้ 2 ซ่ีด้วย Celluloid strip แล้วท าการอดุด้วยเรซินคอมโพ

สติให้ได้รูปร่างท่ีต้องการ ก่อนท่ีจะท าการฉายแสงให้ท าการ

คอ่ยๆดงึ Celluloid strip ไปทางด้าน palatal ช้าๆ เพ่ือให้วสัดุ



ไหลตาม Celluloid strip เข้าไปจนได้จดุสมัผสัและความป่อง

นนูท่ีดี ดงัภาพท่ี 8    

 ภาพที ่8 แสดงวธีิการบรูณะแบบ pull through technique 

 

เคล็ดลับที่ 3 Surface  

เคลด็ลบัสดุท้าย จะกลา่วถึงพืน้ผวิของวสัดอุดุ 

เน่ืองมาจากฟันธรรมชาตจิะมีลกัษณะพืน้ผวิตามธรรมชาติ

หลายๆอย่าง เช่น เส้นมมุฟัน (Line angle), ร่องแนวดิง่และ 

ร่องแนวราบเลก็ๆ  ดงัภาพท่ี 9 

 

 

 

โดยฟันในผู้ ป่วยแต่ละรายก็มีลกัษณะของพืน้ผวิ

ดงักลา่วนีแ้ตกตา่งกนั ในบางรายอาจเห็นลกัษณะดงักลา่ว

ชดัเจน แตใ่นบางรายก็แทบไมเ่ห็นลกัษณะดงักลา่ว เราจึงมี

ความจ าเป็นท่ีจะต้องประเมนิลกัษณะดงักลา่วให้ได้และสร้าง

พืน้ผวิของวสัดอุดุฟันหน้าให้ใกล้เคียงกบัฟันธรรมชาต ิ 

วธีิการสร้างลกัษณะพืน้ผิวตามธรรมชาต ิมีดงันี  ้

1) กรอแตง่รูปร่างและความป่องนนูของฟัน ด้วยหัว

กรอกากเพชรรูปทรงเรียวปลายแหลม (flame shape 

superfine diamond bur) เราอาจแบง่ระนาบเป็น 3 สว่น คือ 

Incisal 1/3   middle 1/3   และ cervical 1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ก าหนดต าแหน่งเส้นมมุฟัน (Line angle) ด้วย

ดนิสอ แล้วท าการขดัแตง่ด้านประชิด ด้วยแผน่ขดัรูปร่างกลม 

(abrasive disc) โดยไมข่ดัแตง่เกินเส้นท่ีก าหนดไว้เพ่ือให้เกิด

รอยเส้นมมุฟันท่ีชดัเจน 
ภาพที ่9 แสดงลกัษณะพืน้ผวิฟันแบบตา่งๆ 



 

 

 

 

 

 

3) ก าหนดต าแหน่ง Macro character เช่น ร่องใน

แนวดิง่ หลงัจากนัน้ท าการกรอแตง่ร่องดงักลา่วด้วย หวักรอเร็ว

กากเพชรรูปร่างเรียวปลายแหลม (High speed flame shape 

superfine diamond bur) หรืออาจจะใช้หวักรอช้ากากเพชร

รูปร่างสอบ (Low speed tapered diamond bur) เม่ือได้รูปร่าง

ท่ีต้องการแล้ว ท าการกรอมนหลมุร่องให้ตืน้ขึน้ เพ่ือไมใ่ห้ร่อง

ตา่งๆชดัเจนเกินไป ด้วยหัวขดั Elastic polishing bur ตา่งๆ  

 

4) ก าหนดต าแหน่ง Micro character เช่น ร่องใน

แนวนอนเลก็ๆ หลงัจากนัน้ท าการกรอแตง่ร่องดงักลา่วด้วย              

หวักรอช้ากากเพชรรูปร่างสอบ (Low speed tapered 

diamond bur)  

 

 

 

 

 

 

 

 

5) เพ่ือให้ผวิของเรซิน คอมโพสติมีความมนัวาว ลด

การเกาะของคราบจุลนิทรีย์ โดยยงัคงลกัษณะพืน้ผวิธรรมชาติ

ท่ีเราสร้างขึน้มาอยู่ ให้ท าการขดัด้วยครีมขดัผสมกากเพชรท่ีมี

ความละเอียด (Diamond paste) ร่วมกบัหวัขดัโฟมหรือหวัขดั

ยางรูปถ้วย (Rubber cup) 

 

 

 

 

 

  

ในทางคลนิิกเราสามารถน าเอาเคลด็ลบั 3S นีไ้ป

ใช้ได้ตัง้แตก่ารวเิคราะห์ปัญหา วา่ฟันหน้าของผู้ป่วยมีอะไรท่ี

เป็นปัญหาบ้าง ทัง้เร่ืองของสีและความทึบแสง โปร่งแสง 

(Shade) รูปร่างท่ีควรจะเป็น (Shape) และลกัษณะพืน้ผวิของ

ฟันซ่ีนัน้ๆ (Surface) เพ่ือแก้ไขให้สวยงาม เพียงเท่านีก้าร

บรูณะฟันหน้าด้วยเรซินคอมโพสติให้มีความสวยงามนัน้ จะ

เป็นเร่ืองท่ีง่ายขึน้อย่างแน่นอน 
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