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การปลูกผกักูด (Diplazium esculentum Reytz.)  
โดยใชต้าข่ายกรองแสง 

 

โดย 1แพททรคิ เทรลลl์, 1ยุวด ีแดนมะลดิอย, 1,2อบัราม บคิสเลอร,์ และ 1,3รคิ เบอรเ์น็ต 

สงักดัในปัจจบุนั:  
1ศูนยก์ารเรยีนรู ้เอคโค อมิแพค เซน็เตอร ์เชยีงใหม่ 
2องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาต ิกรงุโรม ประเทศอติาล ี
3องคก์าร Cultivate Abundance, ฟอรต์ไมเออร ์รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา 
 
[หมายเหตุบรรณาธกิาร: หวัขอ้ทีน่่าสนใจนีเ้กดิขึน้เมือ่ยอ้นกลบัไปหลายปีกอ่นขณะทีคุ่ณรคิ เบอรเ์น็ต ดํารงตาํแหน่งเป็น
ผูอ้ํานวยการของเอคโค เอเชยี จากการสงัเกตว่าผกักดูหรอืเฟิรน์กนิไดนี้เ้ก็บมาไดจ้ากในป่าเท่านัน้และมขีายในตลาดเฉพาะบาง
ชว่งเวลาของปี จงึมคีวามคดิทีว่่าผกัทีถ่กูละเลยและไม่ถูกใชป้ระโยชนอ์ย่างเต็มทีนี่ส้ามารถนํามาเพาะปลูกในฟารม์ โดยใชท้ีบ่งั
แดด เพือ่นําไปขายไดใ้นชว่ง “นอกฤด”ู อกีดว้ย ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา จงึไดจ้ดัทําการทดลองขึน้และการทดลองก็ไดเ้สรจ็สิน้ลง 
(ดว้ยความรว่มมอืจากหลายฝ่าย) โดยบทความนีค้อืขอ้สรปุของสิง่ทีเ่ราไดเ้รยีนรู]้ 

 

 

ภาพที ่1  ยอดผกักูดหรอืเฟิรน์กนิได ้(Diplazium esculentum Reytz.)  

 

 



ทีม่าของผกักูด 

พชึตระกลูเฟิรน์ทีก่นิไดม้อียู่หลายสายพนัธุท์ ัว่โลก ทัง้ในเขตภมูอิากาศรอ้นไปจนถงึอากาศอบอุน่ และสายพนัธุท์ี่
พบไดม้ากทีส่ดุไดแ้ก ่Pteridium spp. , Matteuccia struthiopteris), และ Stenochlaena spp.  แตก่ารศกึษา
ของเรานีจ้ะมุ่งไปทีส่ายพนัธุ ์Diplazium esculentum Reytz. หรอืผกักดู ซ ึง่เป็นพชืผกัอายยุนืเขตรอ้นทีพ่บได ้
ทัว่ไปในพืน้ทีเ่ขตเอเชยีและเขตโอเชยีเนีย (Sakai et.al. 2016) จดัอยูใ่นกลุม่เฟิรน์กนิไดแ้ละถอืเป็นผลผลติจากป่าไม ้
ทีไ่ม่ใชเ่นือ้ไม ้(Non-Timber Forest Product หรอื NTFP) เป็นผกัทีส่าํคญัตามภมูภิาคในประเทศอนิเดยี บงัคลา
เทศ ไทย มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และรฐัฮาวาย (Lin et al., 2009)  ใบออ่นของเฟิรน์ (หรอืยอดทีม่ลีกัษณะมว้นงอ) มกั
นําไปกนิสด ตม้ หรอืลวก หรอืนําไปปรงุในแกง ขึน้อยูก่บัภมูภิาคทีนํ่าไปบรโิภค (Duncan, 2012) 

 
การวเิคราะหค์ณุคา่ทางโภชนาของเฟิรน์กนิไดน้ั้นแสดงใหเ้ห็นถงึคณุสมบตัทิางโภชนาเชงิบวกหลายอยา่ง ซ ึง่อดุม

ไปดว้ยเบตา้-แคโรทนี กรดโฟลกิ รวมถงึแรธ่าตแุคลเซยีม, เหล็ก และฟอสฟอรสั ในขณะทีค่ณุสมบตัขิองสารตา้น
โภชนาการเชน่ กรดไฟตกิ แทนนิน และทรปิซนิทีพ่บอยู่ในปรมิาณหน่ึงแตไ่ม่เป็นพษิ (Archana et al., 2012; 
Junejo et al., 2015) ผลจากการวเิคราะหค์ณุคา่ทางโภชนาการของเฟิรน์สายพนัธุ ์Diplazium esculentum 
หรอืผกักดูทีจ่ดัทาํขึน้โดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นถงึองคป์ระกอบทางโภชนาการทีม่อียูใ่นปรมิาณ
สงู (Table 1). 
 

 

 
ตารางที ่1 องคป์ระกอบทางโภชนาการของ Diplazium esculentum Reytz การวเิคราะหจ์ดัทําเสรจ็สิน้ในปี 2017 โดย

ความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  

ผกักดูสามารถพบไดต้ามฤดูกาลในตลาดเอเชยีหลายแห่งและมกัเก็บมาจากป่าบรเิวณทีม่คีวามชืน้ มรีม่เงาตามรมิ
หว้ยและภายในพืน้ทีป่่า ในชว่งฤดฝูนจะมผีกักูดมากมายใหเ้ห็นทัว่ไปในตลาดทอ้งถิน่ของบรเิวณทีม่พีืน้ทีเ่หลา่นี ้แตดู่
เหมอืนจะมขีายในปรมิาณทีไ่ม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของผูซ้ ือ้ในชว่งหนา้แลง้เมือ่มมีาวางขายก็จะหมดไปอยา่ง
รวดเรว็ 

 

 

องคป์ระกอบทางโภชนาการของผกักูด (Diplazium esculentum Reytz.) 
 

เบตา้-แคโรทนี (ug/100 g) 516.58±2.66 
ฟอสฟอรสั (mg/100 g) 54.05±0.82 
วติาบนิ B1 (mg/100 g) ND 
วติามนิ B2 (mg/100 g) 0.04±0.00 
วติามนิ C (mg/100 g) 0.94±0.86 
วติามนิ E (อลัฟา-โคโคฟิรอล) (mg/100 g) 0.28±0.20 
แคลเซยีม (mg/kg) 138.00±5.21 
แมกนีเซยีม (mg/kg) 205.05±29.07 
โพแทสเซยีม (mg/kg) 3691.75±278.17 
โซเดยีม (mg/kg) 27.16±2.60 



ในปัจจบุนั มกีารดาํเนินการวจิยัไม่มากนักเกีย่วกบัศกัยภาพในการทาํสวนผกักดู รวมถงึโอกาสและขอ้จาํกดัทาง
เกษตรกรรมทีเ่ป็นไปไดข้องผกักดู ขณะนีผ้กักูดจาํนวนมากยงัมกีารจดัหาเขา้สูต่ลาดดว้ยวธิกีารเก็บจากป่า แตย่งัไม่มี
การเพาะปลกูกนัอยา่งกวา้งขวางในพชืผกัทีม่กีารจดัการการเพาะปลกู จากขอ้เขยีนของ Mertz (1999) ได ้
เปรยีบเทยีบศกัยภาพการเพาะปลกูเฟิรน์วงศ ์Stenochlaena palustris (Burm.) (ผกักดูแดง) และวงศ ์
Diplazium esculentum (Retz.) (ผกักดูขาว) ในประเทศมาเลเซยีและพบวา่การเพาะปลกูผกักดูขาวไม่สามารถทาํ
ไดใ้นสภาพการเตบิโตทีไ่ม่มรีม่เงา จากงานลา่สดุทีศู่นยก์ารเรยีนรูเ้อคโค เอเชยี อมิแพค เซน็เตอรท์ีอ่ยูท่างภาคเหนือ
ของไทยแสดงใหเ้ห็นวา่สามารถปลกูไดแ้ละน่าจะเตบิโตไดด้ใีนระบบการผลติทีม่กีารจดัการดา้นรม่เงา 
 

วตัถปุระสงคข์องการศกึษา 
 
เพือ่ยนืยนัและทดสอบทฤษฏนีี ้โดยการทดลองภาคสนามเป็นเวลาหลายปีไดจ้ดัทาํขึน้เพือ่ 1) ประเมนิผลการ

เจรญิเตบิโตและผลผลติทีอ่อกสูต่ลาดของผกักดูในระบบการผลติทีม่กีารจดัการดว้ยการใชว้ธิใีหร้ม่เงาในวธิตีา่งๆ และ 
2) เพือ่ประเมนิความเป็นไปไดใ้นการขยายการผลตินอกเหนือจากชว่งเวลาการปลกูในหนา้ฝนทีม่กีารเตบิโตโดยทั่วไป  

 
การปลกูผกักดูนอกฤดูกาลทีผ่กักดูหาไดโ้ดยทัว่ไปน้ันอาจเป็นวธิกีารทาํการตลาดเฉพาะกลุม่สาํหรบัเกษตรกร

รายยอ่ยทีก่าํลงัมองหาชอ่งทางการตลาดใหม่ ทาํใหก้ารทดลองนีน่้าจะเป็นทีส่นใจสาํหรบัเครอืขา่ยภายในของเอคโค
และผูอ้ืน่ทีส่นใจ 
 

การปลูกผกักูดโดยใชต้าข่ายกรองแสงระดบัตา่งๆ 

สถานทีท่ําการทดลอง 
 

การทดลองปลกูภาคสนามจดัขึน้ทีบ่รเิวณทีต่ ัง้ของธนาคารเมล็ดพนัธุเ์อคโค เอเชยี ในชว่งฤดเูพาะปลกูของปี 
2011 และ ปี 2017/2018  สภาพของสถานทีท่าํการทดลองนีต้ ัง้อยูบ่นเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย (20° 1’N, 
99° 17’E) มลีกัษณะอากาศคอืมชีว่งฤดฝูน (พฤษภาคมถงึตลุาคม) และชว่งฤดแูลง้ (พฤศจกิายนถงึเมษายน) โดย
อณุภมูโิดยทัว่ไปอยูร่ะหวา่ง 25 องศาเซลเซยีส ถงึ 30 องศาเซลเซยีสตลอดทัง้ปี (ตารางที ่2) 

 

ตารางที ่2 ขอ้มูลปรมิาณนํา้ฝนสะสมรายเดอืน (มม.) และอณูหภมูเิฉลีย่รายเดยีน (oC) ทีอ่าํเภอแม่อาย จ.เชยีงใหม่ 
ในชว่งการทดลองรอบที ่1 และรอบ 2 

 ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค  
รอบที ่1 
(2011)  

 
รวม 

ปรมิาณฝน 
(มม.) 

287 
 

334 
 

335 
 

305 
 

29 
 

5 
 

3 
  

3 
 

1 
 

92 
 

64 
 

242 
 

1700 
 

             เฉลีย่ 
อณุหภูม ิ
(oC) 

29 28 28 28 28 25 23 22  27 26 31 29 27 

รอบที ่2 
(2017/2018) 

    
        รวม 

ปรมิาณฝน 
(มม.) 

211 349 346 322 351 120 90 40 16 34 85 333 2297 

             เฉลีย่ 
อณุหภูม ิ
(oC) 

31 29 29 29 27 26 23 25 28 32 32 31 28.5 



การจดัเตรยีมการทดลอง 
 

เราปลกูผกักดูไวใ้นทีท่ีไ่ดร้บัแสงแดดเต็มที ่โดยปลกูไวใ้นแปลงภายใตก้ารใหแ้สงสามรปูแบบไดแ้ก:่  
1) แปลงควบคมุทีไ่ม่มกีารใชต้าขา่ยกรองแสงเลย (0%) , 2) กรองแสงนอ้ย (50%), และ 3) กรองแสงมาก (80%) 
การทดลองจดัเป็นการออกแบบสุม่อยา่งสมบูรณภ์ายในบล็อก (Randomized Complete Block Design หรอื
RCBD) โดยมกีารทาํซํา้ 4 คร ัง้ แตล่ะแถวมตีาขา่ยกรองแสงตดิตัง้แบบปลายเปิดไวเ้หนือแปลงปลกู 1.5 เมตรตามแต่
ละแบบ (ภาพที ่2) และมรีะบบพ่นนํา้ฝอยขนาดเล็กดว้ยไมโครสปรงิเกลอรต์ดิไวเ้พือ่ใหนํ้า้ในชว่งเดอืนทีเ่ป็นฤดแูลง้โดย
เป็นการจาํลองสภาพความชืน้เหมอืนในสถาพพืน้ทีท่ีผ่กักตูเตบิโตอยูท่ ัว่ไป สว่นชว่งเวลาเก็บผกักดูในการทดลองสอง
รอบนีม้รีะยะเวลา 1 ปี ทาํใหส้ามารถเปรยีบเทยีบการเตบิโตและผลผลติตามทีไ่ดต้ามแตล่ะฤดคูอืทัง้ฤดฝูนและฤดูแลง้ 

 

แปลงทดลองทกุแปลงมขีนาด 1ม. X 1 ม. และหน่อพนัธุผ์กักดูปลูกไวใ้นระยะห่างประมาณ 30 ซม.x 30 ซม. 
เป็นจาํนวนทัง้หมด 9 ตน้ตอ่แปลง หน่อพนัธุนี์ข้ดุมาจากแปลงผกักดูทีป่ลกูอยู่กอ่นแลว้ เป็นผกักดูในป่าทีค่นเคยเก็บ
ยอดมาแลว้และมกีารนําหน่อเหลา่น้ันมาปลกูไว ้
 

หน่อผกักดูนํามาปลกูในแปลงทีเ่คยไดร้บัสารปรบัปรงุดนิอนิทรยีม์าหลายปีกอ่นหนา้ โดยมทีัง้ปุ๋ ยหมกั, มูลววั 
และฟางขา้วทีใ่ชค้ลมุหนา้ดนิ ในการทดลองนี ้ไม่มกีารใสส่ารปรบัปรงุดนิเพิม่เตมิในชว่งระยะเวลาทีท่ดลอง แตล่ะแปลง
ปลกูจะมกีารนําวสัดคุลมุดนิกอ่นฤดูกาลปลกูแตล่ะคร ัง้ดว้ยการปูฟางขา้วจาํนวนมากประมาณ 640 กก.ตอ่ไร ่เพือ่ให ้
เป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัในการรกัษาความชืน้ในดนิและเพือ่ป้องกนัวชัพชืขณะทีห่น่อผกักดูเจรญิเตบิโต 

 
 

 
ภาพที ่2 เก็บขอ้มูลในแปลงทดลองปลกูผกักูดทีเ่อคโค เอเชยี อ.แม่อาย จ.เชยีงใหม่ 



การเก็บขอ้มูล 
เมือ่หน่อตดิแลว้ (3 เดอืนหลงัการยา้ยปลกู) จะมกีารเก็บขอ้มูลการเก็บเกีย่วยอดผกักดูทีนํ่าไปขายตลาดไดใ้น

ทกุๆ 3 สปัดาหจ์ากผกัทีอ่ยูแ่ถวกลางทีเ่ป็นพนืทีเ่ก็บตวัอยา่ง ของแปลงทกุแปลง จะมกีารเก็บขอ้มูลการเตบิโตของผกั
กดูอยา่งตอ่เน่ืองในชว่งเวลา3 สปัดาหใ์นชว่งระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นระยะเวลาการสุม่ตวัอยา่ง ทัง้หมด 14 คร ัง้ ยอดผกั
ทีเ่ก็บไดจ้ะมกีารนับจาํนวนและช ัง่นํา้หนัก ขณะทีย่อดผกัตวัอยา่งบางยอดจะนําไปอบแหง้และคาํนวณเป็นนํา้หนักแหง้ 
ขอ้มูลของความสงูของตน้และเปอรเ์ซน็ตข์องสว่นทีต่ายจะมกีารวดัทกุๆ 3 อาทติยใ์นพืน้ทีสุ่ม่ของทกุแปลง ความสงู
ของตน้จะคาํนวณโดยใชส้ว่นทีย่ืน่สงูขึน้ไปทีส่ดุของใบตน้ผกักดู ขณะทีเ่ปอรเ์ซน็ตข์องสว่นทีต่ายจะประเมนิจากการใช ้
คะแนนการจดัอนัดบัทีส่ายตามองเห็นจากคะแนน 0 (ไม่มสีว่นตายเลย) ไปถงึ 100 (ตายทัง้ตน้)  ตามแบบของ 
Deadman et al. (2002) 

 
ในระหวา่งการทดลอง จะมกีารไปดทูีต่ลาดชมุชนเป็นระยะๆเพือ่ไปหาซือ้ผกักดู ทัง้นีเ้พือ่เป็นการเฝ้าดวูา่มผีกักดูใน

ตลาดมากนอ้ยเพยีงใดและดูราคาตลาดทีเ่ปลีย่นไปตามฤดกูาล ผกักูดทีซ่ ือ้มาเป็นมดัจะนําไปช ัง่เพือ่จดบนัทกึ และจด
จาํนวนของยอดผกัดว้ย ผกักดูทีซ่ ือ้มาน้ันไดม้าจากตลาดใกล ้ๆ ในอาํเภอฝาง และจากในอาํเภอเมอืงเชยีงใหม่เพือ่
ประเมนิความแตกตา่งของราคา 
 

รม่เงาเป็นสิง่ส าคญั รวมถงึความชืน้ดว้ย 

ผลจากการทดลองในภาคสนามของเราแสดงใหเ้ห็นวา่การทาํสวนผกักดูน้ันน่าจะใหผ้ลทีด่ ีไม่วา่จะในหนา้ฝน
หรอืหนา้แลง้ ผลผลติทีไ่ดส้งูกวา่ในฤดฝูนเมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเดอืนของฤดแูลง้ทีแ่มจ้ะมกีารใหนํ้า้อยา่งเพยีงพอ
ตลอดทัง้ปี ผลทีไ่ดนี้ช้ ีใ้หเ้ห็นวา่รม่เงามสีว่นสาํคญัในระบบการจดัการผลติ โดยแปลงปลกูทีม่ตีาขา่ยกรองแสงจะใหผ้ล
ดกีวา่แปลงทีไ่ม่มตีาขา่ยกรองแสงเกอืบทกุคร ัง้ (ภาพที ่3) ผกักูดทีป่ลกูไวใ้ตต้าขา่ยกรองแสงบางสว่น (50%) ไดผ้ล
กวา่ทีป่ลกูใตต้าขา่ยกรองแสงทีม่ากกวา่ (80%) ในการทดลองทัง้สองรอบ แตค่วามแตกตา่งทีพ่บน้ันก็มเีพยีงเล็กนอ้ย
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัแปลงทีม่รีม่เงาและไม่มรีม่เงา 

ภาพที ่3 นํ้าหนักยอดผกักูดสดทีเ่ก็บมาในชว่งฤดูฝนและฤดแูลง้ของการทดลอง 2 รอบ 



ผกักดูทีเ่ตบิโตโดยไม่มรีม่เงาน้ันมอีตัราการตายหรอืสว่นทีต่ายมากกวา่ผกักดูทีป่ลกูในรม่ ในทุกรอบของการ
ทดลอง สว่นทีต่ายในผกันีช้ ีใ้หเ้ห็นวา่ผกักดูมคีวามไวตอ่แสงแดด ดงัน้ันจงึถอืเป็นปัจจยัสาํคญัทีค่วรพจิารณาในการ
นําผกักดูมาปลกู ความแตกตา่งกนัของอณุหภมูิประจาํปีเฉลีย่ระหวา่งการทดลองรอบที ่1 และ 2 อยูท่ี ่1.5 องศา
เซลเซยีส ซึง่อธบิายถงึการเตบิโตทีม่ากกวา่และสว่นพชืทีต่ายไปมากกวา่ในสว่นทีไ่ม่ไดป้ลกูในรม่ ในการปลกูรอบที ่
สองเมือ่เทยีบกบัรอบแรก 

 

ภาพที ่4 ส่วนทีต่ายของผกักดูทีเ่ตบิโตในชว่งฤดฝูนและฤดูแลว้ในการทดลอง 2 รอบ  

 

 ในการวเิคราะหผ์ลทีไ่ดใ้นการศกึษานี ้เราสงัเกตเห็นความแตกตา่งอยา่งมากของผลผลติทีไ่ดร้ะหวา่งฤดฝูน
กบัฤดแูลง้ในการทดลองรอบที ่2 กบัรอบที ่1 ซ ึง่มคีวามเกีย่วเน่ืองกบัฤดฝูนทีน่านกวา่และปรมิาณฝนทีม่มีากกวา่
คา่เฉลีย่ในระหวา่งการทดลองรอบทีส่อง (2297 มม. เมือ่เทยีบกบั 1700 มม.ในรอบที ่1) จงึดเูหมอืนวา่ขณะทีร่ม่เงา
น่าจะมสีว่นตอ่ผลผลติทีไ่ดแ้ละเป็นปัจจยัสาํคญัในการปลกูผกักดู แตค่วามชืน้ทีเ่พยีงพอก็อาจสาํคญัเทา่ๆกนั แมจ้ะมี
การใหนํ้า้ทกุๆ 3-4 วนัตลอดฤดกูาล แตก่ารมคีวามชืน้ในปรมิาณทีม่ากกวา่น้ันอาจจะจาํเป็นดว้ยเพือ่ไม่ใหพ้ชืมี
โอกาสทีจ่ะเครยีดจากการขาดนํา้ 

 

ความคาดหวงัและการน าไปใชใ้นผูผ้ลติรายย่อย 

 แมผ้ลทีไ่ดนี้ย้งัไม่ถอืวา่ละเอยีดถีถ่ว้น แตก็่บ่งช ีถ้งึความเป็นไปไดส้งูในการปลกูผกักดูในสภาพทีม่กีารจดัการ 
เราเชือ่วา่การทาํสวนผกักดูในระดบัเกษตรรายยอ่ยน้ันเป็นไปไดแ้ละควรทาํผสมผสานรว่มกบัการทาํฟารม์ขนาดเล็ก 
โดยผกักูดเป็นไดท้ ัง้ผลผลติทีนํ่าไปขายหรอืเพือ่การบรโิภคเองภายในครวัเรอืน ผกักดูซึง่เป็นพชืทีถ่กูละเลยและมกีาร
นํามาใชป้ระโยชนน์อ้ย (Neglected & Underutilized Species หรอืNUS) มศีกัยภาพทีจ่ะเป็นผลผลติในตลาด



เฉพาะกลุม่ รวมถงึเป็นผกัเสรมิทีอ่ดุมไปดว้ยโภชนาการสาํหรบัความหลากหลายของอาหารในครวัเรอืน นอกจากนีผ้กั
กดูยงัมศีกัยภาพทีจ่ะเป็นผลผลติเฉพาะกลุม่ทัง้ในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตนี้ห้รอืทีอ่ืน่ๆ จงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีาร
ศกึษาวจิยัเพิม่เตมิเพือ่ปรบัแตง่แนวทางปฏบิตัใินการเพาะปลกูสาํหรบัผกักดู แตท่ ัง้นี ้ผกักดูถอืเป็นพชีทีม่ศีกัยภาพสงู
ในการปลกูในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารจดัการอยา่งเหมาะสม 

 

ขอขอบคุณ 

ผูเ้ขยีนขอขอบคณุหลายๆท่านทีม่สีว่นในโครงการทีม่มีาอยา่งตอ่เน่ืองนี ้หลายๆทา่นไดช้ว่ยเหลอืตลอดมาในการเก็บ
ขอ้มูลและดแูลรกัษาแปลงปลกู ขอขอบคุณเป็นพเิศษสาํหรบัอาสาสมคัรเอคโค เอเชยี คอืเจมส ์แมนสนั, แครสิ ลอทส ์
และคาเลบ&เคยล์หี ์ฟิลปิส ์ขอบคณุสาํหรบัความชว่ยเหลอืในการจดัทาํและดแูลแปลงปลกู รวมถงึการเก็บขอ้มูล
เล็กๆนอ้ยๆทุกอยา่ง 
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