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OBJECTIVE OF THE PROGRAM
- To transfer knowledge of  pipe stress analysis

OVERVIEW OF THE PROGRAM Page
บทที ่1 Basic Piping Stress Analysis และการใชโปรแกรม CAESAR II 

บทที ่2 Static 
- ทํ าความเขาใจกับ hot sustain stress และ cold sustain stress
- การน ํา piping input file มาวเิคราะหรวมกันหลายๆ file

บทที ่3 Pipe Rack
-! การท ํา stress line บน pipe rack
-! ปจจัย 4 อยางที่มีผลตอการ Design Expansion Loop
-! How to design expansion loop
-! ต ําแหนงการใส support ใหกับ line บน pipe rack

บทที ่4 Pipe Support Design
-! Introduction to pipe support design

บทที ่5 Spring Hanger Design
-! Variable Spring Hanger
-! Constant Spring Hanger

บทที ่6 Jacket Pipe
-! วธิีการ model และ analysis line jacket pipe
-! วธิีการ model jacket pipe โดยวิธ ีequivalent method
-! การค ํานวณหา minimum leg require สํ าหรับ line jacket pipe
-! การค ํานวณหา  Critical Buckling Force

บทที ่7 Dynamic
-! ทํ าความรูจักกับปญหา dynamic problem วามีอะไรบาง
-! วธิีการใช CAESAR II ทํ า dynamic analysis สํ าหรับ line ที่ตอกับ reciprocating compressor
-! วธิีการแกปญหา  static และ dynamic
-! IMPACT LOAD ANALYSIS
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บทที ่8 Seismic Analysis
- ทํ าความรูจัก code และสูตรที่ใช ในการวิเคราะห seismic
- วธิกีารใช CAESAR II วเิคราะหความแข็งแรงของทอในกรณ ีแผนดินไหว

บทที ่9 Stress Analysis for Underground Piping

บทที ่10 โครงสราง file ของ Program CAESAR II
-! เจาะลึกโครงสราง file ของ  CAESAR II

บทที ่11 การใช Technology 3D รวมกับ CAESAR II
- แนะนํ าใหรูจัก PDS 3D INTERGRAPH และ PD STRESS
- การใช PD STRESS สรางไฟลกลาง (neutral file) สํ าหรับ มาใชกับ CAESAR II
- การน ํา neutral file มา สราง piping input file

บทที ่12 Structural
-! การใช CAESAR II model structure
-! การน ํา structure model มาวเิคราะหรวมกับ piping model

บทที ่13 การสรางโปรแกรมเพือ่คํ านวณงานดาน pipe stress บน INTERNET
-! การเขียนโปรแกรม PERL.ใหสามารถค ํานวณหา pipe wall thickness , maximum pipe span, etc

APPENDIX A: ตาราง Allowable Nozzle Loads ของอุปกรณตางๆ
APPENDIX B: CODE ตางๆ ท่ี เกี่ยวของกับ pipe stress analysis
APPENDIX C: Stress Analysis Check List
APPENDIX D: ตวัอยาง stress analysis report



บทท่ี 1
BASIC PIPING STRESS และการใช โปรแกรม CAESAR II

พืน้ฐานการท ํา Piping Stress Analysis
 โดยพ้ืนฐานเลยก็คือ การออกแบบทอใหมีความยืดหยุน (flexibility) โดยใชจ ํานวนขอตอ (fitting) ให
นอยท่ีสุด เพื่อความประหยัด และ ลด pressure drop ท่ีเกิดข้ึนใหนอยท่ีสุด

ระบบทอท่ีรอน จะเกิดการขยายตัวของทอ สวนระบบทอที่เย็นจะเกิดการหดตัวของทอ ท้ังสองระบบน้ัน
จะทํ าใหเกิดปญหาความเคนในทอไดทั้งนั้น การท ํา stress analysis จะตองค ํานวณหาแรง และ โมเมนต ท่ี
กระทํ า ณ จุดยึด (ตอไปนี้จะเรียกทับศัพทวา จุด anchor ) ยกตวัอยางของจุด anchor ในท่ีน้ีก็ไดแก line stop
หรือวา จะเปน nozzle ของ equipment ก็ได

เรานํ าคาแรง และ โมเมนต ท่ีไดน้ีมาเปรียบเทียบกับคา Allowable Forces และ MomentS โดยคาแรง
และโมเมนตที่คํ านวณไดนั้นจะตองไมเกินคา Allowable ไมเชนน้ันจะทํ าใหอุปกรณพังเสียหายได โดยเรา
สามารถทราบคา Allowable Load ไดจาก โรงงานผูผลิตอุปกรณน้ันๆ หรือไดจาก code ทีใ่ชกับอุปกรณตางๆ
ถาเปน pump กอ็าจจะเปน code API 610 ถาเปน steam turbine กใ็ช code ของ NEMA SM23 ถาเปน Tank
ขนาดใหญ ก็ใช code API650  เหลานี้เปนตน จะใช code ไหน แตละ project กไ็มเหมือนกัน แตโดยทั่วไปใน
งาน ออกแบบ petrochemical และ refinery plant  กจ็ะใช code ท่ีกลาวมาขางบน

1.1!BASIC STRESS QUANTITIES
กอนที่เราจะเริ่มทํ าการค ํานวณ pipe stress ใหเราทํ าความเขาใจกับปริมาณ stress พ้ืนฐานตอไปน้ีกอน

AXIAL STRESS (ความเคนตามแนวแกน)

SHEAR STRESS (ความเคนเฉือน)

Axial Stress = Force
Area
Shear Stress = Force in Shear
  Shear Area
5
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BENDING STRESS (ความเคนดัด)

σ    = M c    M
   I

โดยที่
M- Moment @ cross section
c- Distance from neutral axis  to outer surface
I – cross section moment of inertia =    Π   (do

4 – di
4)

     64
LONGITUDINAL PRESSURE STRESS

σPL =   F / A =     Pd/4t

      F

HOOP PRESSURE STRESS

σPH    =  F        =          P d
A               2 t

ทางยุโรปนิยมใช คา d เปน outside diameter มากกวาที่จะใชเปน inside

จากกฏขอที ่1 ของนิวตัน [ Σ F = 0 ]
2 F = Pdi L

σPH    = Pdi L  =   Pdi

2t L        2t

จริงๆ แลว สมการ hoop pressure stress ท่ีใชกลาวถงึขางบนน้ี เปนสมการ ที่ใหคาประมาณ
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สมการที่ใหคาได exact น้ัน ถูกก ําหนดโดย สมการของ LAME ดังตอไปน้ี

σPH    = Pri
2 +  L ri

2 ro
2 P / r2

ro
2  - ri

2

r = position thru the thickness

รูปท่ี 1 คือการการก ําหนดคาใหกับ program CAESAR II มี option ใหเลือก 4 คา คือ ID , OD , MEAN และ
LAMES_EQ ถาเราตองการคาที ่conservative ท่ีสุด ก็เลือกใช base hoop stress on เปน OD แตโดยท่ัวไป
นยิมใช ID ผมกไ็มเขาใจเหมือนกัน คงอยากใหผานงายๆ ดังนั้นกอนที่จะเริ่มตน ทํ า pipe stress analysis
โดยใช CAESAR II กค็วรจะมาตั้งคา ตรงนี้กอน  โดยไปที ่TOOL บน main menu ของ CAESAR VERSION
4.XX และ Configures/Setup ก็จะได dialog box ดังรูปที่ 1

          รูปท่ี 1  การก ําหนด diameter ท่ีใชในการคํ านวณ hoop stress ใหกับ CAESAR II

ตั้งคา
diameter
ตรงนี้



Stress ทีเ่กดิขึ้นบนผนังทอ
     โดยท่ัวไป หนาตัดของทอจะเกิดปญหา stress หลักๆ ไดสามรูปแบบ คือจาก bending , axial และ
pressure ดงัน้ันสมการในการ คํ านวณหาคา longitudinal stress ทีห่นาตัดทอจะเปนดังนี้

ซึ่ง โด

COD
ในกา

ซึ่งแต

ลักษ
1.! p
2.! เ
3.! A
4.! ก
ก

5.! โ

ลักษ
1.! เ
2.! ก

ลักษ
นอกจ
earth
      Mc         +           F          +          Pd
       I                         A                      4t
Bending                 axial                 pressure
8

ยท่ัวไปแลว U.S Code กจ็ะใช รูปแบบสมการขางบนในการหา longitudinal stress

E COMPLIANCE BASICS :
รทํ า stress น้ัน มีรูปแบบการเสียหายพ้ืนฐานสองแบบ ดงันี้

1.! Sustained ( or Primary ) Stress Failure
2.! Expansion (or Secondary ) Stress Failure

ละ mode นัน้กม็ีลักษณะเฉพาะไมเหมือนกัน

ณะท่ีเปน PRIMARY STRESS
rimary stress สวนเกิน มีสาเหตุมาจากการเกิด plastic deformation และ rupture.
กอืบท้ังหมดเกิดจากการรับภาระเนื่องจาก weight และ pressure
llowable limits สํ าหรับ sustained stresses น้ัน จะสัมพันธกับ คา yield stress ของ material
ารพังเสียหายจะเกิดข้ึนแบบทันทีทันใด จะไมมีอาการเตือนใหเราเห็นลวงหนา เหมือนกับการพังเนื่องจาก
ารลาของวัสด ุ(fatigue)
ดยทั่วไปก็จะไมเกี่ยวกับ cyclic

ณะ ที่เปน SECONDARY STRESS
กดิเน่ืองจาก การขยายตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูม ิ(thermal expansion)
ารพังเสียหายอาจจะเกิดการ crack เปนจดุเล็กๆ  ตามผิวดานใน หรือ ดานนอกของทอกอน

ณะ ที่เปน OCCASIONAL STRESS
ากการพังเสียหาย ที่กลาวมาแลวบางครั้งก็ม ี การเสียเหตุการณบางครั้งบางคราวเชน wind ,
quakes หรืออาจจะเนื่องจาก steam/water hammer
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CODE STRESS ALLOWABLE :
THE SUSTAIN ALLOWABLE STRESS  คอืการเอาคา hot yield stress มาคูณดวยคา factor ซึ่ง sustained
stresses ไมควรจะเกินคา materials elastic limit ณ อุณหภูมิ ท่ี operating หรือ อุณหภูมิที่ใชในการ design
ถาเขียนเปนสมการจะไดดังนี้

โดยที่  Sl = Stress ทีเ่กดิขึ้นเนื่องจาก sustained load
Sh = Hot Allowable stress ซึง่ มีคาไมเกิน 0.666 Sy หรือ 0.25 Su

คา Sh นีเ้ราสามารถเปดหาคาไดจาก table A-1 ใน ASME B31.3
เชน pipe carbon steel A53 Gr.B ท่ีอุณหภูม ิ200 องศาฟาเรนไฮต จะไดคา Sh = 20000 psi หรือ จะแปลง
เปนหนวย SI กห็ารดวย 145 จะไดเทากับ 137.93 N/mm2
บางทีเราอาจเปดไมเจอวัสดุที่ตองการหา เปนเพราะวา วัสดุตัวนั้นไมใช code ASME B31.3 ก็ได

THE EXPANSION ALLOWABLE STRESS RANGE คานีจ้ะตองไมเกิน สองเทาของ yield stress คูณกับ
safety factor , cyclic reduction factor ลบ ดวยคา mean stress . ซึ่ง total stress range ( expansion บวก
กับ sustained) ถูก set ไวเทากับ สองเทาของ yield stress

โดยที่ SA =  Computed expansion stress range
f   =  Cyclic reduction factor for fatigue
Sc =  Cold allowable stress
Sh =  Hot allowable stress

  คา  f น้ัน ขึน้อยูกับ จํ านวนรอบความรอนที่ทอ จะไดรับ  ซึ่งก ําหนดไวใน code B31.1 table 102.3.2 ดังนี้
f = 1.0 สํ าหรับ 7000 รอบ หรือต่ํ ากวา
f = 0.9 สํ าหรับ 7000 – 14000 รอบ
f = 0.8 สํ าหรับ 14000 – 22000 รอบ
f = 0.7 สํ าหรับ 22000 – 45000 รอบ
f = 0.6 สํ าหรับ 45000 – 100000 รอบ
f = 0.5 สํ าหรับ มากกวา 100000 รอบ

Sl    <    Sh

SA < f ( 1.25Sc  +  1.25 Sh – Sl )
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สวนใหญแลวระบบทอท่ีเรา ออกแบบก็จะอยูในชวงประมาณ ไมเกิน7000 รอบความรอน อยางเชน การออก
แบบสํ าหรับการ operating ในชวง 20 ป ของโรงไฟฟา เต็มที่แลวก็จะ shut down steam line ท่ีเขาไปขับ
Steam Turbine ไมเกิน 1 รอบตอวัน ดังนั้นเราจะไมคอยไดเห็นนักสํ าหรับท่ีคา f จะตํ่ ากวา 1
        ยกตวัอยางอีกระบบหน่ึง  ท่ีรอบไมนาเกิน 7000 กเ็ชน relief valves เพราะการทํ างานของ relief valve
คงไมเกิด ขึ้นบอยมากทุกวัน

THE OCCASIONAL STRESS  คือ stress ทีเ่กดิขึน้เปนบางครั้งบางคราว ไมสม่ํ าเสมอ เชน แผนดินไหว
(seismic ) รายละเอียดเกี่ยวกับ การวิเคราะห piping including seismic effect นองๆ สามารถศึกษาไดจากบท
ท่ี 7 ,wind , water hammer เปนตน  occasional allowable stress โดยท่ัวไปจะมีคา อยูระหวาง 1.1Sh –
1.33Sh ขึ้นอยูกับ code ทีใ่ช  อยางเชน B31.1 ใช  1.15Sh -1.2 Sh  สวน B31.3 ใช 1.3 Sh เปนตน

ขัน้ตอนการ check flexibility  ตอไปน้ีเปนข้ันตอนการ check flexibility ของระบบทอ
1   ค ํานวณหา sustained stress ยกตวัอยางเชน stress ทีเ่กิดจาก primary load ปกติก็คือ weight และ
pressure
2! ค ํานวณหา expansion stress
3! เปรียบเทียบ sustained stress ท่ีค ํานวณไดในขอ 1 กับ allowable stress : Sh
4! เปรียบเทียบ expansion stress ท่ีค ํานวณไดตามขอ 2 กับ คา allowable : f (1.25Sc + 1.25Sh – Sl )
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บทท่ี 2
STATIC

ขอถกเถียง เร่ือง sustained stress
กอนอ่ืนทํ าความเขาใจกับระบบ linear restraint กับ non-linear restraint กอน
- ระบบ non-linear restraint  ถาคุณปอนคา restraint ใหเปนดังตอไปน้ี มีคา friction , +Y , gap CAESAR II
จะใชสมการแบบ linear equation มากขึน้ในการค ํานวณ ซึ่งจะใชเวลาในการค ํานวณนานขึ้น บางครั้ง ก็ไม
สามารถ run ผลออกมาได สาเหตุเกิดจากการวนลูป ดงันั้นคุณก็ตอง พยายามลดสมการ linear equation ให
นอยลง เชน ใส guide ไมตองมี gap
- ระบบ linear restraint  ถาคุณปอน restraint เปน Y , ไมใสคา friction , ไมใส gap เหลานี้เรียกวา ระบบท่ี มี
ความเปน linear CAESAR II จะค ํานวณไดงายขึ้นและเร็วขึ้น เหมาะกับ line บน pipe rack ทีไ่มตองการผลการ
ค ํานวณแมนย ําอะไรมากมาย ดังนั้นเวลาเราใช CAESAR II คํ านวณ pipe stress สํ าหรับ line ท่ีไม sensitive
มาก เราจึงควรพยายามใหเปน linear มากท่ีสุด

stress engineer บางทาน เชน Mr. John M Nedovich เปน piping stress engineer ท่ีมีประสบการณทํ า
stress มามากกวา 20 ป และเคยผานการทํ างานกับบริษัทใหญๆทั่วโลกมาเกือบหมด เชื่อวาโปรแกรม CAESAR
II น้ัน run recommend case ผิดพลาดในกรณีท่ีระบบเปน non linear เชนในกรณีท่ี pipes line lift off ออกจาก
support ซึ่ง case ท่ีถกูตอง นั้นควรจะเปน ดังนี้

case ท่ี CAESAR RECOMMEND case ท่ี ควรจะเปน

W+P1+T1 (OPE) 1. W+P1+T1 (OPE)
W+P1 (SUS) 2. W+P1 (SUS)        Nozzle and restraint loads
DS1-DS2 (EXP) 3. T1 (EXP)

4. DS1-DS2 (EXP)
5. DS1-DS3 (SUS)         B31.3 Code Compliance

ถาเราเปรียบเทียบ (SUS) สองคานี้ในกรณ ี lift off จะตางกัน แตถาระบบที่ไม lift off คาทั้งสองคานี้จะ
เทากัน เพราะฉะน้ัน เราสามารถใช case ท่ี CAESAR II recommend ไดสํ าหรับในกรณีท่ี ไม lift off

แตทางบริษัทผูพัฒนาโปรแกรม CAESAR II ก็ยืนยันหนักแนนวา case ท่ีเขา recommend นัน้ถูกตอง
และเชื่อวา sustained stress น้ันมีอยู case เดยีว คือ cold sustained แตถา pipe stress engineer ทานใดไม
เห็นดวย และปรารถนา จะใหคํ านวณหา hot sustained ก็ให run case ใหมตาม case ขวามอืดานบน ได ซึ่งได
เพิ่ม load case เพ่ิมเขามา 2 case จากปกต ิคือ T1 (EXP) และ DS1-DS3 (SUS)



12

ใน case ใหมท่ี ถูกเสนอโดย CAESAR II น้ัน case ท่ี 2 ยังคงเปน cold sustained ในขณะท่ี case ท่ี
4 เปน expansion case สวน hot sustained ก็คือ case ท่ี 5 สวน case ท่ี 3 น้ัน ไมมีความหมายอะไรมากนอก
จากเปน mathematics ท่ีชวยให CAESAR II คดิค ํานวณเทานั้นเอง

สวนตัวผมนั้นเชื่อวา sustained นัน้มีอยู sustained เดียว คือ cold sustained สวน hot sustained
น้ันนาจะเปน cold sustained ท่ีอุณหภูมิ operating มากกวา ผมจะขอยกตัวอยางระบบสักระบบหนึ่งเปน
ระบบท่ีอุณหภูมิ install เปน ambient และ operating เปน 100 องศาเซลเซียส แตมีวิศวกรคนอื่นมามองระบบ
ของผมกลับกันเปน อุณหภูมิ install เปน 100 องศา และเปล่ียนแปลงไป เปน ambient ดังนั้น sustained stress
ของ วิศวกรคนที่สองก็จะ base on อุณหภูมิ 100 องศา และเขาก็จะเรียกอันนี้วา hot sustained ดงัน้ันเขาจึงคิด
วา sustained stress นัน้ม ีสองแบบ ขึ้นอยูกับการมอง วาเราจะมอง ระบบจาก เย็นไปรอน หรือวาจะมองจาก
ระบบ รอนมาเยน็ ซึ่งก็เปนไปไดในกรณ ีshut down ( แตไมวาจะมอง มุมมองไหน thermal stress ranges กย็ัง
คงเดิม )

แตจริงๆแลว ท่ี อุณหภูมิ 100 องศา เปนอุณหภูม ิ ทํ างาน ของระบบทอ ถาไมทํ างานก็จะ shut down
และอุณหภูมิตกลงมาที ่installed temp. ถามองกลับกันโดยคิดวา อุณหภูมิ 100 เปน installed temp. น้ัน และ
ambient เปน operating(น่ีมนัเหมือนกับเปนระบบ cryogenic system แตไมใช) ดงัน้ันการใชคา modulus ของ
วสัดใุนการค ํานวณหา sustained กต็อง base on 100 องศา ดังนั้น sustained ท่ีเขาค ํานวณไดจะตองใชคา
young modulus ท่ี อุณหภูมิ 100 องศา เราอยาลืมวา sustained นัน้จะไมใชสาเหตุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ ดังนั้นคา sustained stress ท่ีค ํานวณไดจะตอง base on อุณหภูมิ installed ซ่ึงท่ีอุณหภูมิน้ีจะไมมีผล
กระทบใดๆตอระบบทอ ระบบจะไมยืด หรือ หดตัว ณ อุณหภูมิน้ี

ยงัไงก็แลวแตเรื่อง cold sustained กับ hot sustained กย็งัเปนเรื่องที่ยังไมมีการตัดสินชี้ขาด ใน
piping code กไ็มชดัเจนในเรื่องนี ้ แตถาเราอยากจะมีปญหาขอถกเถียงกับ pipe stress engineer เราก ็ run
case analysis ใหครอบคลุม ท้ัง cold และ hot sustained กไ็ด จะไดหมดเรื่องหมดราวถกเถียง และ
conservative กวาดวย สรุปแลวผมเชื่อวามี sustained เดยีว แตวิธีการ analysis ของผม ก็ขึ้นอยูกับสถานะ
การณ มากกวาที่จะเลือกระบบใดระบบ หนึ่งมาใช
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การน ํา piping input file มาวเิคราะหรวมกันหลายๆ file
 CAESAR II นัน้มคีวามสามารถในการ run pipe input file ได หลายๆ file พรอมๆกันและใหผลการวิเคราะห
เหมือน run line เดยีว ซึ่งสามารถทํ าไดตั้งแต version for DOS แลว แตไมคอยเปนที่นิยมใชกันเพราะ ผลการ
run จะชาลง และ การเช็ค ก็จะ ซับซอนขึ้น แตก็เหมาะสํ าหรับการเช็ควา line ท่ีเรา model มาน้ัน ถูกตอง ชนกัน
หรือปาว อยางเชน line บน pipe rack ซึง่ม ีline จ ํานวนมากมาย วิธีการนํ า file input มารวมกันก็ท ําไดดังตอไป
น้ี

1.! เปด input file สักหน่ึง file

view ดูจะเปน file jacket pipe ดังรูปที่ 2

รูปท่ี 2 ตัวอยาง jacket pipe
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ยอนกลับมาที ่input menu ตามรูปท่ี 3 ตรงลูกศรชี ้คือ icon include piping files

รูปท่ี 3 ภายใน piping input จะม ีicon include piping files

พอกดที ่icon ก็จะปรากฎตามรูปท่ี 4 ใหเรากด ปุม Browse… ซึง่ก็จะปรากฎตามรูปท่ี  5 ใหเราเลือก file ท่ี
ตองการนํ ามารวมกับ file jacket pipe ของเรา

รูปท่ี 4
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รูปท่ี 5

ถาเราเลือก file water hammer กจ็ะไดดังรูปที ่6  ตรง column ReadNow น้ันมีใหเลือกสอง option คือ N กับ Y
CAESAR II default จะเปน N กค็ือ เปนการดึง file hammer นีม้าแค reference กับ file jacket แตไมไดรวมเขา
มาอยูใน input model แตถาเราตองการให มารวมกันถาวรใน input model เรากเ็ปล่ียนเปน Y ดงัน้ันควร
ระมดัระวังตรงนี้ดวย ปกติควรจะเปน N

รูปท่ี 6
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ถาเรา view ดกูจ็ะเปนดังรูป ท่ี 7

รูปท่ี 7

ตอนน้ีเรายังไมไดกํ าหนดจุด coordinate ใหกับ node เร่ิมตนของทั้งสอง model ดงันั้น CAESAR II กจ็ะมองวา
coordinate เริ่มตน เปน 0,0,0 ท้ัง node 5 และ 1105 วิธีการใหคา coordinate จริงก็ ไปท่ี input menu และ กด
[ALT]+[G] พรอมๆ กัน จะขึ้น หนาจอดังรูป 8

รูปท่ี 8

กด ปุม ok ก็จะปรากฎหนาจอ ตอไปดังรูปท่ี 9 แลวจึงคอยก ําหนด coordinate ใหมใหกับ node 5 เปน
X = 0  , Y = 0  ,  Z = 10  หลังจากนั้น plot view ดกูจ็ะทํ าให node 1105 กับ node 5 หางกันออกมา
10 foot ในแกน Z ดงัรูปที ่10
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รูปท่ี 9 การก ําหนด coordinates ใหกับ node 5

รูปท่ี 10

ท่ีน้ีก็เสร็จแลว ใน plant จริงนั้นเราสามารถใส coordinates จริงๆ ของ pipe ลงไปได แต มีเคล็ดลับอยูอยางหนึ่ง
คือ คา coordinate ท่ีปอนลงไป ในแกน X และ Z จะตองเปนคา ลบ จึงจะทํ าให ทิศทางใน CAESAR II ถูกตอง
ถาเราไปใสคาบวก ทิศทางจะกลับทิศกัน

ขอควรระวังในการใช include piping file นัน้ก็คืออยาใหมี node ซํ ้ากันเกิดขึ้น
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