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เรื่อง บุก

รายละเอียด

บุก ชื่อสามัญ Devil’s tongue, Shade palm, Umbrella arum

บุก ชื่อวิทยาศาสตร Amorphophallus konjac K.Koch (ชื่อพองวิทยาศาสตร Amorphophallus rivieri

Durand ex Carrière) จัดอยูในวงศบอน (ARACEAE)

สมุนไพรบุก มีชื่อเรียกอื่นวา หมอ ยวี จวี๋ ยัว่ (จีนแตจิ๋ว), หมอยื่อ (จีนกลาง) เป็นตน

        ตนบุก จัดเป็นพรรณไมลมลุกที่มีอายุหลาย ลําตนแทงขึ้นมาจากหัวใตดิน มีความสูงของตนประมาณ

50-150 เซนติเมตร หัวที่อยูใตดินนัน้มีขนาดใหญ ลักษณะของหัวเป็นรูปคอนขางกลมแบนเล็กน อย หรือกลม

แป น มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 25 เซนติเมตร ผิวเป็นสีน้ําตาลเขมหรือสีดํา ลําตนและกิ่งกานมี

ลักษณะกลมใหญ เปลือกลําตนเป็นสีเขียวมีลายแตมสีขาวปะปนอยู

        ใบบกุ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบยอยเรยีงสลบั ลกัษณะของใบเป็นรปูไขกลมรี ปลายใบแหลม สวน

ขอบใบเรียบ ใบมีขนาดยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร
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        ดอกบกุ ออกดอกเป็นดอกเดีย่ว ลกัษณะของดอกเป็นรปูทรงทรงกระบอกกลมแบน มีกลิน่เหมน็ สีมวงแดง

อมเขียว มีกาบใบยาวประมาณ 30 เซนติเมตร สีมวงอมเหลือง โผลขึ้นพนจากกลีบเลีย้งที่มีสีมวง

        ผลบุก ลักษณะของผลเป็นรูปกลมแบน เมื่อสุกจะเป็นสีสม 

บุกคางคก

        บุกคางคก ชื่อสามัญ Stanley's water-tub, Elephant yam

        บุกคางคก ชื่อวิทยาศาสตร Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson (ชื่อพองวิทยาศาสตร

Amorphophallus campanulatus Decne.) จัดอยูในวงศบอน (ARACEAE)

        สมนุไพรบกุคางคก มชีื่อทองถิน่อื่น ๆ วา บกุหลวง บกุหนาม เบยี เบอื (แมฮองสอน), บกักะเดื่อ (สกลนคร

), กระบุก (บุรีรัมย), บุกคางคก บุกคุงคก (ชลบุรี), หัวบุก (ปัตตานี), มันซูรัน (ภาคกลาง), บุก (ทัว่ไป), กระแทง

บุกรอ หัววุน (ไทย), บุกอีรอกเขา เป็นตน

        ตนบุกคางคก จัดเป็นพรรณไมลมลุกจําพวกกะแทงหรือเทายายมอมหัว มีอายุไดนานหลายปี มีความสูง

ของตนประมาณ 5 ฟุต มีลักษณะของลําตนอวบอวนและอวบน้ําไมมีแกน ผิวขรุขระ ลําตนกลมและมีลายเขียว

ๆ แดง ๆ ลักษณะคลายกับคนเป็นโรคผิวหนัง ตนบุกนัน้ขยายพันธุดวยวิธีการแยกหนอ พรรณไมชนิดน้ีจะเจริญ

งอกงามในชวงฤดูฝน และจะรวงโรยไปในชวงตนฤดูหนาว ในประเทศไทยมักพบขึ้นเองตามปาราบชายทะเลและ

ที่อําเภอศรีราชา สวนในตางประเทศบุกคางคกนัน้เป็นพืชพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบไดตัง้แตศรี

ลังกาไปจนถึงอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส

        หัวบุกคางคก คือสวนของหัวที่อยูใตดิน มีลักษณะคอนขางกลมและมีขนาดใหญสีน้ําตาล ผิวขรุขระ เสน

ผานศูนยกลางของหัวบุกนัน้จะมีขนาดตัง้แต 15 เซนติเมตรขึ้นไป เน้ือในหัวเป็นสีเหลืองอมชมพู สีชมพูสด สี

ขาวขุน สีครีม สีเหลืองออน สีเหลืองอมขาวละเอียดและเป็นเมือกลื่น มียาง โดยเฉพาะหัวสด หากสัมผัสเขาจะ

ทําใหเกิดอาการคันได กอนนํามาปรุงเป็นอาหารนัน้จึงตองทําใหเป็นเมือกโดยการตมในน้ําเดือดเสียกอน โดย

น้ําหนักของหัวนัน้มีตัง้แต 1 กรัม ไปจนถึง 35 กิโลกรัม

        ใบบุกคางคก ใบเป็นใบเดี่ยว ออกที่ปลายยอดของตน ใบแผออกคลายกางรมแลวหยักเวาเขาหาเสนกลาง

ใบ สวนขอบใบจักเวาลึก กานใบกลม อวบน้ําและยาวไดประมาณ 150-180 เซนติเมตร

         ดอกบกุคางคก ออกดอกเป็นชอ ดอกแทงขึ้นมาจากพื้นดนิบรเิวณของโคนตน เป็นแทงมีลายสีเขยีวหรอืสี

แดงแกมสีน้ําตาล (ขึ้นอยูกับสายพันธุ) ดอกออกเป็นชอ แทงขึ้นมาจากหัวที่อยูใตดิน กานชอดอกสัน้ มีใบประดับ

เป็นรูปหุมชอดอก ขอบหยักเป็นคลื่นและบานออก ปลายชอดอกเป็นรูปกรวยควํ่าขนาดใหญ ยับเป็นรองลึก สีแดง

อมน้ําตาลหรือสีมวงเขม ดอกเพศผูอยูตอนบน สวนดอกเพศเมียอยูตอนลาง ดอกมีกลิ่นเหม็นคลายซากสัตวเนา

         ผลบกุคางคก ผลเป็นผลสด เน้ือนมุ ลกัษณะของผลเป็นรปูทรงรียาว ขนาดยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร

ผลมีจํานวนมากติดกันเป็นชอ ๆ (สิบถึงรอยรอยผลตอหน่ึงชอดอก)ผลออนเป็นสีเขียว เมื่อสุกแลวจะเปลี่ยนสีเห

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2022-08-07 06:45:25 หน า 3

ลือง สีสม จนถึงสีแดง ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 1-3 เมล็ด โดยมีสันขัว้เมล็ดของแตเมล็ดแยกออกจากกัน

เมล็ดมีลักษณะกลมรีหรือเป็นรูปไข

สรรพคุณของบุก

1. หัวบุกมีรสเผ็ด เป็นยารอน มีพิษ ออกฤทธิ ์ตอมาม ตับ และระบบทางเดินอาหาร มีสรรพคุณชวยลดระดับ

น้ําตาลในเสนเลือด (หัว)

2. ใชเป็นอาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวานและผูปวยโรคไขมันในเลือดสูง ดวยการแยกแป งจากสวนที่เป็นเน้ือ

ทราย แลวชงกับน้ําดื่ม โดยใหใชแป ง 1 ชอนชา ตอน้ํา 1 แกว นํามาชงกับน้ําดื่มกอนอาหารครึ่งชัว่โมงวันละ 2-3

มื้อ

3. หัวใชเป็นยารักษาโรคมะเร็ง (หัว)

4. ใชเป็นยาแกไขจับสัน่ (หัว)

5. ชวยแกอาการไอ (หัว)

6. หัวใชเป็นยากัดเสมหะ ละลายเสมหะ ชวยกระจายเสมหะที่อุดตันบริเวณหลอดลม (หัว)

7. หัวบุกมีรสเบื่อคัน ใชเป็นยากัดเสมหะเถาดาน และเลือดจับกันเป็นกอน (หัว)

8. หัวนํามาตมกับน้ํากินเป็นยาแกโรคทองมาน (หัว)

9. ชวยแกริดสีดวงทวาร (ราก)

10. ชวยแกประจําเดือนไมมาของสตรี (หัว) ชวยขับระดูของสตรี (ราก)

11. หัวนํามาตมกับน้ํากินเป็นยาแกโรคตับ (หัว)

12. ใชแกพิษงู (หัว)

13. ใชเป็นยาแกแผลไฟไหมน้ํารอนลวก (หัว)

14. หัวใชหุงเป็นน้ํามัน ใชใสบาดแผล กัดฝ าและกัดหนองไดดี (หัว) บางขอมูลระบุวารากใชเป็นยาพอกฝีได (ราก

)

15. ใชแกฝีหนองบวมอักเสบ (หัว)

16. หัวใชเป็นยาแกปวดบวม แกฟกชํ้าดําเขียว (หัว)

17. บุกเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณยิ่งกวาไวอากรา หรือเป็นยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ โดยคุณนิล ปักษา (บาน

หนองพลวง ต.โคกกลาง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย) แนะนําใหลองพิสูจน ดวยการเอาไมพาดปากหมอแลว

นําสมุนไพรบุกคางคก เอาพวงเมล็ดนํามายางไฟใหหอมกอน แลวใชผูกกับไมหอยจุมลงไปในหมอตมใสน้ําพอ

ทวมเมล็ดบุก ตมจนเมล็ดบุกรวงลงหมอ ตัวยาก็จะไหลลงมาดวย เมื่อเดือดแลวก็ใหเติมน้ําตาลทรายแดงพอ

ประมาณลงไปตมใหพอหวาน หลังจากนัน้ลองชิมดู ถายังมีอาการคันคออยูก็ใหเติมน้ําตาลเพิ่มแลวคอยชิมใหม
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ถาไมมีอาการคันคอก็แสลงวาใชได และใหนําสมุนไพรโดไมรูลมใสเขาไปดวยประมาณ 1 กํามือ แลวตมใหเดือด

ปลอยใหเย็นและเก็บไวในตูเย็น ใชดื่ม 1 เป็ก ประมาณ 30 นาที จะปวดปัสสาวะโดยธรรมชาติ หลังจากอาวุธนัน้

จะพรอมสูทันที (ผล)

หมายเหตุ : สําหรับวิธีการใชใหแยกแป งจากสวนที่เป็นเน้ือทราย แลวนํามาชงกับน้ําดื่ม สวนขนาดที่ใชนัน้ใหใช

แป ง 1 ชอนชา ตอน้ํา 1 แกว ชงกับน้ําดื่มกอนอาหารครึ่งชัว่โมงวันละ 2-3 มื้อ ใหใชครัง้ละ 10-15 กรัม (เขาใจ

วาคือสวนของหัว) นํามาตมกับน้ํานาน 2 ชัว่โมง จึงสามารถนํามารับประทานได ถาเป็นยาสดใหใชตําพอกหรือ

นํามาฝนกับน้ําสมสายชู หรือตมเอาน้ําใชชะลางบริเวณที่เป็นแผล

ขอควรระวังในการใชบุก

1. ในเน้ือหัวบุกป าจะมีผลึกของแคลเซียมออกซาเลท (Calcium oxalate) เป็นจํานวนมาก ที่ทําใหเกิดอาการคัน

สวนเหงาและกานใบถาปรุงไมดีแลวรับประทานเขาไปจะทําใหลิน้พองและคันปากได

2. กอนนํามารับประทานจะตองกําจัดพิษออกกอน และไมรับประทานกากยาหรือยาสด

3. กรรมวิธีการกําจัดพิษจากหัวบุก ใหนําหัวบุกมาหัน่เป็นชิน้เล็ก ๆ ตําพอแหลก คัน้เอาน้ําออกพักไว นํากากที่ได

ไปตมน้ํา แลวคัน้เอาแตน้ํา นําไปผสมกับน้ําที่คัน้ครัง้แรก แลวนําไปตมกับน้ําปูนใสเพื่อใหพิษหมดไป เมื่อเดือดก็

พักไวใหเย็น จะจับตัวกันเป็นกอน จึงสามารถใชกอนดังกลาวในการปรุงอาหารหรือนําไปตากแหงเพื่อใชเป็นยาได

4. ถาเกิดอาการเป็นพิษจากการรับประทานบุก ใหรับประทานน้ําสมสายชูหรือชาแก แลวตามดวยไขขาวสด แลว

ใหรีบไปพบแพทย

5. เน่ืองจากวุนบุกสามารถขยายตัวไดมาก (ไมตํ่ากวา 20 เทาของเน้ือวุนแหง) จึงไมควรบริโภควุนบกภายหลัง

การรับประทาน แตใหรับประทานกอนอาหารไมน อยกวาครึ่งชัว่โมงถึงหน่ึงชัว่โมง สวนการบริโภคอาหารที่ผลิต

จากวุน เชน วุนกอนและเสนวุน สามารถบริโภคพรอมอาหารหรือหลังอาหารได เพราะวุนดังกลาวไดผานกรรมวิธี

และไดขยายตัวมากอนแลว และการการที่จะขยายตัวหรือพองตัวไดอีกนัน้จึงเป็นไปไดยาก สวนในเรื่องของ

คุณคาทางโภชนาการนัน้พบวาวุนบุกไมใหพลังงานแกรางกาย เน่ืองจากไมมีการยอยสลายเป็นน้ําตาลในรางกาย

และไมมีวิตามินและแรธาตุ หรือสารอาหารใด ๆ ที่เป็นประโยชนตอรางกายเลย

6. กลูโคแมนแนนมีผลทําใหการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันลดลง (ไดแก วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี

และวิตามินเค) ซึ่งจะไมสงผลเสียตอสุขภาพโดยรวมได แตจะไมมีผลตอการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในน้ํา

(เชน วิตามินบีรวม วิตามินซี)

7. การกินผงวุนบุกในปริมาณมาก อาจทําใหมีอาการทองเดินหรือทองอืด มีอาการหิวน้ํามากกวาเดิม บางคนอาจมี

อาการออนเพลียเพราะระดับน้ําตาลในเลือดลดลงได

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของบุก
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1. สารที่พบ ไดแก สาร Glucomannan, Konjacmannan, D-mannose, Takadiastase, แป ง, โปรตีนบุก, วิตา

มินบี, วิตามินซี และยังพบสารที่เป็นพิษ คือ Coniine, Cyanophoric glycoside กานบุกพบสาร Uniine และวิตา

มินบีที่กานชอดอก และหัวบุกยังมีโปรตีนอยูรอยละ 5-6 และมีคารโบไฮเดรตอยูสูงรอยละ 67

2. หัวบุกมีสารสําคัญ คือ กลูโคแมนแนน (Glucomannan) เป็นสารประเภทคารโบไฮเดรต ซึ่งประกอบดวย

กลูโคส แมนโนส และฟรุคโตส สารกลูโคแมนแนนสามารถชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดได เน่ืองจากมีความเหนี

ยว ชวยยับยัง้การดูดซึมของกลูโคสจากทางเดินอาหาร ยิ่งหนืดมากก็ยิ่งมีผลการดูดซึมกลูโคส ดังนัน้ กลูโคแมน

แนน ซึ่งเหนียวกวา gua gum จึงสามารถลดน้ําตาลไดดีกวา จึงใชแป งเป็นวุนเป็นอาหารสําหรับผูปวยโรคเบา

หวานและสําหรับผูที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูง

3. สารกลูโคแมนแนน (Glucomannan) จะมีปริมาณแตกตางกันออกไปตามชนิดของบุก

4. แป งจากหัวบุกนัน้ประกอบไปดวยกลูโคนแมนแนนประมาณ 90% และสิ่งเจือปนอื่น ๆ เชน alkaloid, starch,

สารประกอบไนโตเจนตาง ๆ sulfates, chloride, และสารพิษอื่น โมเลกุลของกลูโคแมนแนนนัน้หลัก ๆ แลวจะ

ประกอบไปดวยน้ําตาลสองชนิด คือ กลูโคส 2 สวน และแมนโนส 3 สวน โดยประมาณ เชื่อมตอกันระหวาง

คารบอนตําแหนงที่ 1 ของน้ําตาลชนิดที่สอง กับคารบอนตําแหนงที่ 4 ของน้ําตาลชนิดแรกแบบ ?-1, 4-

glucosidic linkage ซึ่งแตกตางจากแป งที่พบในพืชทัว่ไป จึงไมถูกยอยโดยกรดและน้ํายอยในกระเพาะอาหาร

เพื่อใหน้ําตาลที่ใหพลังงานได[8] นอกจากกลูโคแมนแนนจะพบไดในบุกแลว ยังพบไดในวานหางจระเขอีกดวย

5. กลูโคแมนแนน (Glucomannan) สามารถดูดน้ําและพองตัวไดมากถึง 200 เทา ของปริมาณเดิม เมื่อเรารับ

ประทานกลูโคแมนแนนกอนอาหารครึ่งชัว่โมงถึงหน่ึงชัว่โมงครัง้ละ 1 กรัม กลูโคแมนแนนจะดูดน้ําที่มีมากใน

กระเพาะอาหารของเรา แลวเกิดการพองตัวจนทําใหเรารูสึกอิ่มอาหารไดเร็วและอิ่มไดในระดับหน่ึง ซึ่งจุดน้ีเองที่

ทําใหเรารับประทานไดน อยลงกวาปกติดวย อีกทัง้กลูโคแมนแนนจากบุกก็มีพลังงานตํ่ามาก กลูโคแมนแนนจึง

ชวยในการควบคุมน้ําหนักและเป็นอาหารของผูที่ตองการลดความอวนไดเป็นอยางดี

6. เมื่อนําสารที่สกัดไดจากบุกที่มีการกําจัดพิษแลว ใหหนูใหญรับประทานครัง้ละ 15 กรัม ตอ 1 กิโลกรัม ติดตอ

กันเป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห พบวาระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดของหนูลดลงคิดเป็น 44% และ

Triglyceride ลดลงคิดเป็น 9.5%

7. สาร Glucomannan มีฤทธิ ์ดูดซึมน้ําในกระเพาะและลําไสไดดีมาก และยังสามารถไปกระตุนน้ํายอยในลําไส

ใหเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีการขับของที่คัง่คางในลําไสไดเร็วขึ้น

8. สารสกัดแอลกอฮอลจากหัวบุก สามารถยับยัง้การเจริญของเชื้อวัณโรคในหลอดแกวได

9. เมื่อนําสารที่สกัดไดจากบุกที่มีการกําจัดพิษแลว ใหหนูใหญที่มีอาการบวมที่ขารับประทานครัง้ละ 15 กรัม ตอ

1 กิโลกรัม พบวาอาการบวมที่ขาของหนูลดลง
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ประโยชน ของบุก

1. คนไทยเรานิยมนําหัวบุกไปทําเป็นอาหารทัง้คาวและหวานเชนเดียวกับเผือก เชน แกงบวชมันบุก แกงอีสาน

นําไปทอดหรือใสในแกงกะหรี่ หรือจะนํามาฝานเป็นแผนแลวนํามาน่ึงหรือยางกินเป็นขนมบุก สวนตนออนที่ปอก

เปลือกออกแลว ใบออน และกานใบออนก็สามารถนํามาทําอาหารคลาย ๆ กับบอนได เชน แกงสม แกงเลียง หอ

หมก หรือนํามาตมลวกจิม้กับน้ําพริกรับประทานได (กอนนํามาปรุงเป็นอาหารตองเอาไปตมกอน โดยใสลงไป

ตอนที่น้ํากําลังเดือดเพื่อใหพิษหมดไป) แตในปัจจุบันไมเป็นที่นิยมรับประทานกันแลว เน่ืองจากขัน้ตอนกอน

นํามาปรุงเป็นอาหารนัน้ยุงยากเกินไปนัน่เอง

2. สําหรับในผูปวยโรคเบาหวาน บุกสามารถชวยควบคุมหรือลดระดับน้ําตาลในเลือดได (เน่ืองจากไปชวยลดการ

ดูดซึมของน้ําตาลกลูโคสในระบบทางเดินอาหาร) และบุกยังเป็นอาหารที่มีประโยชนสําหรับผูปวยระหวางพักฟ้ืน

เป็นอาหารที่ชวยดูดสารพิษ ขจัดไขมันในเลือด และปรุงเป็นอาหารรักษาสุขภาพ

3. ในประเทศญี่ป ุนนิยมใชหัวบุกมาทําเป็นอาหารลดความอวน เพราะการรับประทานหัวบุกเป็นประจําจะชวยลด

ระดับคอเลสเตอรอล ชวยลดน้ําหนัก และชวยควบคุมน้ําหนักตัวได เพราะสารกลูโคแมนแนนที่พองตัวจะไปหอ

หุมอาหารที่เรารับประทานเขาไป ไมใหสัมผัสกับน้ํายอย จึงใชในการควบคุมน้ําหนักตัวได นอกจากน้ียังชวยดูด

ซับไขมันและกรดน้ําดี และขับถายออกนอกรางกาย จึงชวยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดได

4. ชวยในการขับถายและระบาย เน่ืองจากการพองตัวของกลูโคแมนแนนในทางเดินอาหาร จะไปกระตุนทางเดิน

อาหารสวนลาง โดยเฉพาะลําไสใหญใหเกิดการบีบตัวขับกากอาหารที่คัง่คางอยูออกมา จึงชวยป องกันการเกิด

มะเร็งในลําไสใหญได

5. ชวยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลจากกรดหรือน้ํายอย

6. ปัจจุบันไดมีการนําหัวบุกหรือแป งบุกมาใชทําเป็นผลิตภัณฑอาหาร(เชน วุนเสนบุก, เสนหมี่แป งหัวบุก, วุนบุก

กอน, ขนมบุก) เครื่องดื่มรูปแบบตาง ๆ (เชน เครื่องดื่มบุกผง) ใชในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสําอาง รวมไปถึง

ผลิตภัณฑลดน้ําหนัก ลดความอวน และลดไขมันในเลือดกันอยางแพรหลาย (เชน ผงบุก หรือ แคปซูลผงบุก)

ซึ่งก็สามารถลดน้ําหนักไดในระดับหน่ึง มีความปลอดภัยตอรางกาย เพราะเมื่อกินแลวทําใหอิ่มงาย ระบบขับถาย

ทํางานดีขึ้น ชวยระบายทอง และไมทําใหอวน

7. มีขอมูลวาในตางประเทศนัน้ไดใชตนบุกเป็นอาหารสัตวสําหรับการเลีย้งหมูมานานแลว

8. กากจากหัวบุกอาจนํามาใชผสมดินทําเป็นแนวกันพังในพื้นที่เชิงเขาได

9. นอกจากน้ียังมีรายงานวามีการใชน้ําจากหัวบุกตมผสมกับยางนอง สําหรับไวใชยิงสัตวดวย

    นอกจากประโยชนตามที่กลาวมาแลว ตนบุกยังใชปลูกเป็นไมประดับสวยงามไดดวย โดยนักจัดสวนจะนิยม

นํามาปลูกประดับตามใตรมเงาของไมยืนตน ปลูกใสกระถางเป็นไมประดับทัว่ไป หรือปลูกไวขาบเพื่อเพิ่มรายได

สําหรับเกษตรกร โดยเฉพาะอยางยิ่งบุกชนิดที่มีหัวเล็กใบกวาง ที่มีชื่อวา "บุกเงินบุกทอง" ซึ่งเป็นที่นิยมของนัก
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เลนวานมีทัง้ตนเขียวและตนแดง และมีราสูงอยูพอสมควร

คําสําคัญ : บุก

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-02
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