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5. บทคัดย่อ      
ท าการศึกษาปริมาณสารกลุ่มโครมีนและไอโซฟลาโวนอยด์ในกวาวเครือที่อายุการเก็บเกี่ยวต่าง ๆ โดย 

สุ่มเก็บตัวอย่างทุก 3 เดือนมาท าการวิเคราะห์ปริมาณสารไฮโซฟลาโวนส์และสารโครมีนในกวาวเครือที่สุ่มเก็บ
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2562 พบว่า สารในกลุ่มไอโซฟลาโวนส์ คือ Daidzin Glycitin 
Daidzein Genistin Glycitein และ Coumestrol จะสูงขึ้นเมื่ออายุหัวมากข้ึน และมากท่ีสุดในช่วงเดือนกันยายน  
และปริมาณสารกลุ่มไอโซฟลาโวนส์ ในปี 2561 สูงกว่าหัวกวาวเครือที่มีอายุน้อยกว่า จากนั้นปริมาณสารจะลดลง
และมีปริมาณต่ าสุดในเดือนมีนาคม ปริมาณสารในกลุ่มโครมีน คือ สาร Miroestrol และสาร Deoxymiroestrol 
พบว่า ในหัวกวาวเครือที่มีขนาดใหญ่กว่า คือ เก็บเกี่ยวปี 2562 จะมีปริมาณสารทั้งสองชนิดสูงกว่าหัวกวาวเครือที่
เก็บเกี่ยวในปี 2561 และพบว่าการเก็บเกี่ยวหัวกวาวเครือจะมีปริมาณสารสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายน ในทั้ง 2 ปี 
ปริมาณสาร Miroestrol และสาร Deoxymiroestrol  สูงสุดเมื่อเก็บเกี่ยวในเดือนมิถุนายน ปี 2561 เท่ากับ 
47.36 และ 38.36 µg/g ตามล าดับ ปี 2562 เท่ากับ 21.16 และ 22.31 µg/g ตามล าดับ ซึ่งสรุปได้ว่า หัวใต้ดิน
ของกวาวเครือจะมีสารส าคัญ 2 กลุ่ม คือ ไอโซฟลาโวนส์ และ โครมีน โดยปริมาณสารส าคัญทั้ง 2 ชนิดนี้ จะมี
ปริมาณสูงในช่วงเวลาที่ต่างกัน คือ อายุเก็บเกี่ยวกวาวเครือที่จะมีปริมาณสารไอโซฟลาโวนส์สูง ควรเก็บเกี่ยว
ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี และการเก็บเกี่ยวกวาวเครือเพ่ือให้ได้ปริมาณสารกลุ่มโครมีนสูงควรเก็บเกี่ยวใน
เดือนมิถุนายน 
ค าส าคัญ: กวาวเครือ ไอโซฟลาโวนส์ โครมีน 



Abstract 
Study the amount of Chromene and Isoflavonoid at different harvesting stages. 

Randomly collected for every 3 months, the analysis showed the amount of the high-value of 
the substance, and the substance of the compound that was randomly collected from March 
2 017 to June 2019 found that Isoflavones are Daidzin Glycitin Daidzein Genistin Glycitein and 
Coumestrol be higher when the age becomes more and most in the month of September. The 
Isoflavones in the year 2018 is higher than a younger, the substance is reduced and the 
minimum quantity in March. The amount of Chromenes are Miroestrol and Deoxymiroestrol  
found that in the of the larger than the harvest in 2019 will have the two substances of both 
species than in the year 2018 and found that the harvest of the group has the highest amount 
of substances in June of the both years, the Miroestrol substances and the deoxymiroestrol 
substances when harvested in June, 2018 as 47.36 and 38.36 µg/g respectively, in 2019 as 21.16 
and 22.31 µg/g respectively. The conclude that, Kwao Krua is the two major substances are 
Isoflavones and Chromenes. These two major amounts are high in different time periods, The 
harvest age to have high amounts of Isoflavones should be harvested during September of 
every year. And harvesting of high Chromenes should harvest in June. 
Keywords : Kwao Krua Isoflavones Chromene 
 
6. ค าน า                                  

กวาวเครือขาว (Pueraria candollei Grah. ex Benth. var. mirifica (Airy Shaw et  
Suvatabandhu) Niyomdham) (ยุทธนา, 2547) มีชื่อพ้องว่า Pueraria candollei grah. Var. mirifica (Airy 
Shaw & Suvatabandhu) เป็นพืชวงศ์ถ่ัว (Leguminosae) เป็นเถาไม้เลื้อยขนาดกลาง เถายาวประมาณ 5 เมตร 
ล าต้นวัดโดยรอบประมาณ 1-2 เซนติเมตร เลื้อยพันไปตามต้นไม้ใหญ่ เปลือกนอกของล าต้นมีสีน้ าตาลเข้ม และ
ค่อนข้างแข็ง ตามปลายรากโป่งออกมีลักษณะเป็นก้อนกลม และคอดยาวเป็นตอน ๆ คล้ายหัวมันแกว ขนาดใหญ่ 
ท าหน้าที่สะสมอาหาร  กวาวเครือสามารถแบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ กวาวเครือขาว กวาวเครือ แดง กวาวเครือด า  
และกวาวเครือมอ อย่างไรก็ตามชนิดที่น ามาใช้ในวงการแพทย์แผนโบราณมีเพียง 3 ชนิด คือ กวาวเครือขาว 
กวาวเครือแดง กวาวเครือด า  แต่กวาวเครือขาวเป็นชนิดที่นิยมใช้มากที่สุด  (ปุญมณี, 2549) กวาวเครือขาวมีสาร
ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงและออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ (ยุทธนา, 
2547) ส่วนที่ใช้คือ หัวใต้ดิน (tuberous roots) ลักษณะหัวโดยทั่วไป มีรูปร่างและขนาดไม่แนน่อน เมื่อผ่าหวั
กวาวเครือขาวตามแนวขวางพบเนื้อสีขาวนวล มีเส้นใยและมีชั้นวงเนื้อสามารถเทียบเคียงกับวงเจริญเติบโต 
(growth ring) หรือวงปีของชั้นเนื้อไม้ในต้นไมข้นาดใหญ่ ซึ่งใช้ชี้วัดอายุหัวกวาวเครือขาวได้ (สิริพันธุ์ และจรัญ, 
2548) สมโภชน์ และคณะ (2546) รายงานว่าส่วนของกวาวเครือขาวที่นิยมน ามาใช้ คือ ส่วนรากหรือหัว มี
ลักษณะโป่งพองออกในส่วนปลายของราก ซึ่งเป็นส่วนที่มีการสะสมสารอาหาร ระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวหัวกวาวเครือ



ขาวขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ควรจะเก็บเกี่ยวก่อนแตกยอดอ่อน เพราะเมื่อแตกยอดอ่อนจะท าให้สารส าคัญในหัว
กวาวเครือขาวถูกดึงไปใช้ในการเจริญเติบโตของใบ และล าต้น ซึ่งอายุของกวาวเครือขาวที่เหมาะสมส าหรับเก็บ
เกี่ยวเพื่อการน ามาใช้ประโยชน์ คือ 12 เดือนหลังจากการปลูก กวาวเครือส่วนใหญ่มักจะได้จากตน้ที่ขึ้นตามสภาพ
ธรรมชาติ ท าให้ไมม่ีความแน่นอนของผลผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ต้นพันธุ์กวาวเครือขาวจากป่าบริเวณ
เดียวกันแตต่่างต้นกันให้ผลผลิตแตกต่างกัน (สมโภชน์, 2545)  กวาวเครือขาว ประกอบด้วยสารกลุ่มไฟโตเอสโตร
เจน (phytoestrogens) ที่ส าคัญ 3 กลุ่ม คือ 1) สารกลุ่มไอโซฟลาโวน (isoflavones) ได้แก่ พูราริน (puerarin), 
เดดเซอีน (daidzein), เจนิสเตอีน (genistein) 2) สารกลุ่มคิวเมสแทน (coumestans) ได้แก่ คิวเมสทรอล 
(coumestrol) และ 3) สารกลุ่มโครมีน (chromenes) ได้แก่ ไมโรเอสทรอล (miroestrol) และดีออกซีไมโรเอสท
รอล (deoxymiroestrol) ซึ่งเป็นสารที่มีโครงสร้างทางเคมีและมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจน 
(estrogenic activity) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่หลักคือ ท าให้ร่างกายพัฒนาเจริญเติบโตพร้อมแสดงลักษณะของ
เพศหญิง ท าให้ร่างกายสะสมไขมัน เพ่ิมการสะสมแคลเซียมในกระดูก และมีผลต่อกระบวนเผาผลาญของร่างกาย 
(ยุวดี และ ศุจิรัตน์, 2553) สารส าคัญในหัวกวาวเครือขาวที่แสดงฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจน 
(phytoestrogen) ที่มีโครงสร้างใกล้เคียงเอสโตรเจนมาก คือ miroestrol พบในปริมาณร้อยละ 0.002-0.003 
ของน้ าหนักแห้ง   (เอมอร และ วีณา, 2542) กวาวเครือขาวสะสมอาหารไว้ในรากสะสมอาหาร (หัว) ที่อยู่ใตดิ้น 
ในหัวกวาวเครือขาวมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน (Cherdshewasart et al., 2004) และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สูง (antioxidant) (Cherdshewasart and Sutjit, 2008) สารไอโซฟลาโวนอยด์ (isoflavonoids) ทีพ่บการ
สะสมในกวาวเครือขาวคือพิวราริน (puerarin) และจีนิสทีอิน (genistein) (Chansakaow et al., 2000) พิวราริน
มีผลลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ลดการแข็งตวัของหลอดเลือด (Xu et al., 2005) และเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระ (John et al., 2004) ส่วนจีนิสทีอินเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างอ่อน ลดการเกิดภาวะกระดูก
พรุน (Knight and Eden, 1996) ยับยัง้เซลล์มะเร็ง และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Frank et al., 1994)  
Cherdshewasart and Sutjit (2008) พบว่ากวาวเครือขาวที่เก็บจากป่าจ านวน 28 แห่ง มีสารไอโซฟลาโวนอยด์
ชนิดหลัก ๆ เช่น พิวราริน และจีนิสทีอิน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเนื่องจากได้รบัอิทธิพลของ
พันธุกรรมและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่  กวาวเครือที่เก็บเกี่ยวจะมีขนาดหัวใหญ่กว่า 
2 กิโลกรัม และยังไม่มีรายงานที่แน่ชัดว่าหัวกวาวเครืออายุเท่าไร ขนาดใดและขุดฤดูกาลไหนที่หัวกวาวเครือให้
สารส าคัญมากที่สุด เมื่อน ามาวัดปริมาณสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนจากกวาวเครือขาวที่น ามาจาก
ธรรมชาติ 8 แหล่ง คือ ล าพูน ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ (อ.แม่แตง) กาญจนบุรี (อ.ไทรโยค) นครราชสีมา (อ.ด่าน
ขุนทด) เชียงราย (อ.แม่สรวย) และสระบุรี (อ.พระพุทธบาท และ อ.แก่งคอย) โดยเก็บกวาวเครือขาวจากท้ัง 3 ฤด ู
พบว่ากวาวเครือขาวจากแหล่งและฤดูกาลที่ต่างกัน มีค่าสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนต่างกัน โดย
กวาวเครือขาวจาก อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เก็บในช่วงฤดูหนาว มีค่าสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน
สูงสุด และเหมาะสมในการน า มาใช้ประโยชน์ในสัตว์มากที่สุด (เกรียงศักดิ์ และคณะ, 2547) การศึกษา
เปรียบเทียบปริมาณสารองค์ประกอบส าคัญจากกวาวเครือขาวในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยท าการเก็บตัวอย่าง
กวาวเครือจาก อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ และได้รับการอนุเคราะห์ตัวอย่างจากแหล่งวัตถุดิบในจังหวัดล าปาง มา
ตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่า ทุกตัวอย่างมีสารในกลุ่มไอโซฟลาโวนอยด์ ได้แก่ daidzein , genistein , 



coumestrol และ daidzin เป็นองค์ประกอบ ส าหรับสาร miroestrol นั้น ท าการตรวจสอบด้วย HPLC เทียบกับ
สารมาตรฐาน พบว่าบางตัวอย่างจาก จ.ล าปางแสดงแนวโน้มที่จะพบ miroestrol ซึ่งจากการศึกษานี้ ท าให้สรุป
ได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของกวาวเครือ ได้แก่ แหล่งที่มาของวัตถุดิบ อายุ และขนาด (ปราโมทย์, 2551)
  

 
7. วิธีด าเนินการ                           

อุปกรณ์  
1. หัวกวาวเครือขาวจากอ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
2. ตู้อบลมร้อนยี่ห้อ Memmert รุ่น UP260 
3. เครื่องวิเคราะห์ด้วยระบบของเหลวแรงดันสูง ยี่ห้อ Agilent รุ่น 1260 Infinity LC 
4. สารเคมีและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ เช่น อะซีโตรไนไตร เมทานอล อะซีติก แอซิด 
5. เครื่องบดตัวอย่าง 
วิธีการ 
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า 10 กรรมวิธี สุ่มเก็บตัวอย่างทุก 3 เดือน  โดยน าตัวอย่างมา 

ท าให้แห้งโดยการอบที่ 70 °C ความชื้น 6 % จากนั้นน าตัวอย่างไปบดให้ละเอียด น าไปท าการวิเคราะห์สารไอโซ 
ฟลาโวนอยด์ โดยดัดแปลงจากวิธีของ Cherdshewasart et al. (2007) และปริมาณสารกลุ่มโครมีนวิเคราะห์ที่
ภาควิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เวลาและสถานที่  
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2562 
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
จากการวิเคราะห์ปริมาณสารไฮโซฟลาโวนส์และสารโครมีนในกวาวเครือที่สุ่มเก็บตัวอย่างตั้งแต่เดือน

มีนาคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2562 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารดังนี้  
ขนาดของหัวกวาวเครือ 
พบว่า แต่ละปี ล าต้นบนเดือนบนดินจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และน าอาหารจากหัวไปใช้ เพ่ือการ

เจริญเติบโต   และล าต้นบนดินจะตายในช่วงเดือนมีนาคม  ท าให้อาหารลงไปสะสมในหัวใต้ดิน  หัวใต้ดินจะสะสม
อาหารขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้ว่า ขนาดหัวในปี 2561 มีขนาดใหญ่กว่าปี 2560  (Figure 1) 

ปริมาณสารไอโซฟลาโวนส์ (Figure 2-8) 
เมื่อน าหัวกวาวเครือที่เก็บเกี่ยวที่อายุเก็บเกี่ยวต่าง ๆ มาวิเคราะห์พบ  สารในกลุ่มไอโซฟลาโวนส์ คือ 

Daidzin Glycitin Daidzein Genistin Glycitein และ Coumestrol ปริมาณสารในกลุ่มนี้จะสูงขึ้นเมื่ออายุหัว
มากขึ้น และมากท่ีสุดในช่วงเดือนกันยายน  และปริมาณสารกลุ่มไอโซฟลาโวนส์ ในปี 2561 สูงกว่าหัวกวาวเครือที่
มีอายุน้อยกว่า จากนั้นปริมาณสารจะลดลงและมีปริมาณต่ าสุดในเดือนมีนาคม ทั้งนี้เนื่องจากต้นกวาวเครือทิ้งใบ



และเริ่มออกดอกในเดือนมกราคม-มีนาคม ซึ่งเมื่อต้นเริ่มแทงช่อดอกจะมีการดึงธาตุอาหารไปใช้ท าให้ปริมาณ
สารส าคัญในหัวลดลง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสัจจะ (2562) ที่กล่าวว่ากวาวเครือขาวมี
การสะสมปริมาณสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนมากข้ึนเรื่อย ๆ และสูงที่สุดในขณะที่ต้นกวาวเครือขาวพัก
ตัว (เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) ฉะนั้นจึงควรเก็บเกี่ยวหัวกวาวเครือขาวในช่วงนี้จึงจะได้ปริมาณสารส าคัญสูงที่สุด 

 
 
ปริมาณสารกลุ่มโครมีน (Figure 9-10) 
เช่นเดียวกัน ปริมาณสารในกลุ่มโครมีน คือ สาร Miroestrol และสาร Deoxymiroestrol พบว่า 

ปริมาณสารในกลุ่มโครมีนของหัวกวาวเครือที่มีขนาดใหญ่กว่า คือ เก็บเกี่ยวปี 2562 จะมีปริมาณสารทั้งสองชนิด
สูงกว่าหัวกวาวเครือที่เก็บเกี่ยวในปี 2561 และพบว่าการเก็บเกี่ยวหัวกวาวเครือจะมีปริมาณสารสูงสุดในช่วงเดือน
มิถุนายน ในทั้ง 2 ปี ปริมาณสาร Miroestrol และสาร Deoxymiroestrol  สูงสุดเมื่อเก็บเกี่ยวในเดือนมิถุนายน 
ปี 2561 เท่ากับ 47.36 และ 38.36 µg/g ตามล าดับ ปี 2562 เท่ากับ 21.16 และ 22.31 µg/g ตามล าดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสมโภชน์ และคณะ (2546) ที่ท าการวัดปริมาณสารออกฤทธิ์คล้าย
ฮอร์โมนเอสโตรเจนจากกวาวเครือที่น ามาจากธรรมชาติ 3 แหล่ง คือ เชียงใหม่ ล าพูน และสระบุรี ท าการปลูก
กวาวเครือขาวแหล่งละ 24 ต้น และเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 6, 9 และ 12 เดือน จ านวนแหล่งละ 8 ต้น กวาวเครือขาว
จาก เชียงใหม่  ล าพูน และ สระบุรี มีสารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน เท่ากับ 20.56 14.04 และ 19.12 
ไมโครกรัมต่อผงกวาวเครือขาว 100 มิลลิกรัม ที่อายุ 6 เดือน 28.12 15.25 และ 20.37 ไมโครกรัมต่อผง
กวาวเครือขาว100 มิลลิกรัม ที่อายุ 9 เดือน และ 30.62  69.61 และ 61.76 ไมโครกรัมต่อผงกวาวเครือขาว100 
มิลลิกรัม ที่อายุ 12 เดือน ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่ากวาวเครือขาวจากแหล่งล าพูนมีล าต้นใหญ่และมีน้ าหนัก
หัวที่เก็บเกี่ยวได้มากกว่ากวาวเครือขาวจากแหล่งเชียงใหม่  และสระบุรี ซึ่งกวาวเครือขาวจากแหล่งล าพูน และ
สระบุรีให้สารออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนใกล้เคียงกับหัวกวาวเครือขาวที่ขุดได้จากธรรมชาติจังหวัดแพร่  
(63.86 ไมโครกรัมต่อผงกวาวเครือขาว 100 มิลลิกรัม) กวาวเครือขาวจากแหล่งเชียงใหม่ที่ได้จากการทดลอง 
พบว่า มีสารออกฤทธิ์ต่ ากว่ากวาวเครือขาวอีก 2 แหล่งเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน เนื่องจากมีการแตกยอดและ
ใบก่อนการเก็บเกี่ยวหัว และการทดลองของ Manosroi and J. Manosroi (2005) ท าการหาสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในรากที่อายุแตกต่างกันของกวาวเครือขาว และ กวาวเครือแดงจากสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย พบว่า 
รากของกวาวเครือขาวจากจังหวัดเชียงใหม่อายุการเก็บเกี่ยว 6 ปี มีปริมาณสาร puerarin, daidzein และ 
genistein สูงที่สุด ที ่290, 89 และ 16 mg / kg ของรากแห้งตามล าดับ ส าหรับปริมาณ miroestrol สูงสุด 45.0 
mg / kg ของรากแห้งท่ีพบในกวาวเครือขาวที่เก็บรวบรวมจากจังหวัดเชียงใหม่ที่อายุ 5.5 ปี  

 
 
 
 



 
 

Figure 1 Size of the Kwao Krua 
 

 
Figure 2 Amount of Daidzin (µg/g) 

 

 
Figure 3 Amount of Glycitin (µg/g) 

0

100

200

300

400

500

March June September December

ขนาดหัว (ตารางเซนติเมตร)

60 61 62

0

100

200

300

400

500

600

700

800

March June September December

Daiazin (µg/g)

60 61

0

20

40

60

80

100

March June September December

Glycitin (µg/g)

60 61



 
Figure 4 Amount of Genistin (µg/g) 

 

 
Figure 5 Amount of Daidzein (µg/g) 

 

 
Figure 6 Amount of Glycitein (µg/g) 
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Figure 7 Amount of Genistein (µg/g) 

 

 
Figure 8 Amount of Coumestrol (µg/g) 

 
 

 
Figure 9 Amount of Miroestrol (µg/g) 
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Figure 10 Amount of Deoxymiroestrol (µg/g) 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

หัวใต้ดินของกวาวเครือจะมีสารส าคัญ 2 กลุ่ม คือ ไอโซฟลาโวนส์ และ โครมีน ปริมาณสารส าคัญท้ัง 2  
ชนิดนี้ จะมีปริมาณสูงในช่วงเวลาที่ต่างกัน คือ อายุเก็บเกี่ยวกวาวเครือที่จะมีปริมาณสารไอโซฟลาโวนส์สูง ควร
เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี และการเก็บเกี่ยวกวาวเครือเพ่ือให้ได้ปริมาณสารกลุ่มโครมีนสูงควรเก็บ
เกี่ยวในเดือนมิถุนายน 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป 
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