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1. บทน า 
( Introduction ) 
 การคน้พบการฟ้ืนคืนสภาพของร่างกายสู่วยัหนุ่มสาวดว้ยฮอร์โมน IGF-1 จากเขากวางอ่อน เป็น
การต่อยอดของงานวิจยัของ Dr. Daniel Rudman ( 1990 ) ซ่ึงกระท าท่ี Medical College of Wisconsin เมือง 
Milwaukee ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยท่ีมีบริษทัอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศสหรัฐอเมริกา สังเคราะห์
ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมน HGH ( Human Growth Hormone) ข้ึนมาได ้การทดลองท าในอาสาสมคัรจ านวน 26 
คน อายุระหว่าง 61 – 81 ปี (พวกไดรั้บฮอร์โมน 12 คน และพวกไม่ไดรั้บฮอร์โมน 14 คน) โดยการฉีด
ฮอร์โมน HGH เขา้ไปในร่างกายอาสาสมคัร เพื่อศึกษาผลของ HGH ในการชะลอความชราของมนุษย ์ผล
ของการวิจยัดงักล่าว ไดรั้บการตีพิมพใ์นนิตยสาร New England Journal Of Medicine ในปี ค.ศ. 1990  ผล
การทดลองในคร้ังนั้นช้ีให้เห็นว่าไม่เพียง HGH จะชะลอความแก่ได ้(retard aging) แต่ยงัสามารถฟ้ืนคืน
สภาพร่างกายให้กลบัสู่สภาพร่างกายเมื่ออายุ 40 -70 ปี ไดอี้กดว้ย (Reverse the aging process) ในขณะท่ี
กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บฮอร์โมนจะชราภาพลงตามอายขุยั หลงัจากปี ค.ศ. 1990 งานวิจยัท่ีท าซ ้าและเก่ียวเน่ืองกบัผล
ของ HGH ต่อสภาพการต่าง ๆ ของร่างกายและอวยัวะทางสาขาสรีระวิทยาไดรั้บการตีพิมพอ์อกมาอย่าง
ต่อเน่ืองนบัพนัเร่ือง และยนืยนัตรงกบัท่ี Dr. Daniel Rudman ไดค้น้พบในปี ค.ศ. 1990 
 ในปี ค.ศ. 1997  มีการจดัประชุมสมัมนา การส่งเสริมการเล้ียงกวางเป็นการคา้โดย ภาควิชาสตัวบาล 
ภาควิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ กรมปศุสัตว์  ท่ีคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน มีค  าถามคา้งคาว่า ฮอร์โมน หรือ สารชีวเคมีใดในเขากวางอ่อนท่ีเป็น
สมุนไพรของจีนมายาวนานกว่า 2,000 ปี เป็นท่ียอมรับและใช้ฟ้ืนฟูสุขภาพให้มนุษยมี์สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง และมีสมรรถภาพทางเพศสูง เป็นค าถามยอดฮิตท่ีทุกคนเฝ้ารอค าตอบอยู่ 
 
บทความวิชาการ : หอประชุมมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 
     วนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 – 16.00 น. 



 อยา่งไรก็ดี แมว้่าเมื่อ 100 ปีท่ีผา่นมา เขากวางอ่อนไดรั้บความสนใจและศึกษาการใชป้ระโยชน์กนั
โดย การแพทยแ์ผนตะวนัตก ฮอร์โมนหรือสารชีวเคมีท่ีท าให้ร่างกายของมนุษยแ์ข็งแรงสมบูรณ์ และมี
สมรรถภาพทางเพศสูง ก็ยงัเป็นความลบัอยูจ่วบจนในปี ค.ศ. 1998 ผูเ้ขียนไดรั้บทุนสนับสนุนการวิจยัจาก
สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาเร่ืองผลตกคา้งของฮอร์โมน rBST (เป็นโกรท
ฮอร์โมนชนิดหน่ึง) ในการเพ่ิมผลผลิตน ้ านมโครีดนมในประเทศไทย จึงไดท้ าการวิจยัในเร่ืองดงักล่าวอย่าง
สืบเน่ืองมาในหลายเร่ืองอยา่งลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึนในหลายปีต่อมา จนกระทัง่มาคน้พบว่าฮอร์โมนท่ี Dr. Daniel 
Rudman  ฉีดเขา้ไปในมนุษย ์(HGH) กบัฮอร์โมนท่ีผูเ้ขียนใชฉี้ดเขา้ไปในโคนม rBST. มีกลไกในการท างาน
ในร่างกายมนุษย ์และโคนมเช่นเดียวกนัคือ เหตุท่ีมนุษยส์ามารถพลิกฟ้ืนคืนสภาพจากความชราภาพได ้ก็
โดยเมื่อ HGH เขา้สู่ร่างกายจะไปกระตุน้ใหต้บัและเซลลก์ระดูกอ่อนผลิตฮอร์โมน IGF-1 ออกมาหมุนเวียน
ในกระแสโลหิต และเซลลภ์ายในอวยัวะต่างๆ จะถูกฟ้ืนฟูดว้ยผลของฮอร์โมน IGF-1 ท่ีมีต่อเซลลต่์างๆ 
เหล่านั้น ผลการทดลองท่ีท าโดยทีมงานของผูเ้ขียนโดยใชฮ้อร์โมน rBST ฉีดเขา้ไปในแม่โคนม ขณะให้
น ้ านมท่ีสถานีวิจยัทบักวาง อ.ทบักวาง จ.สระบุรี ซ่ึงเป็นสถานีวิจยัของกรมปศุสัตว ์ท าให้แม่โคตอบสนอง
ดว้ยการเพ่ิมผลผลิตน ้ านมจากเซลลน์ ้ านมข้ึน 20 – 40% ส่วน IGF-1 ในมนุษยมี์ผลในดา้นการฟ้ืนฟูเซลล์
ต่างๆ ในร่างกายมนุษยจ์นสามารถฟ้ืนคืนสภาพสู่วยัหนุ่มสาวไดอี้กคร้ังเช่นกนั 
 ในปี ค.ศ. 1999 จากงานวิจยัต่อเน่ือง กระท าท่ีสถานีวิจยัหนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ของกรม
ปศุสตัว ์ท่ีเป็นสถานีเพาะเล้ียงกวางรูซ่าและกวางแดงแห่งแรกของประเทศไทย ความลบัเร่ืองฮอร์โมนหรือ
สารชีวเคมีในเขากวางอ่อนจึงถกูเปิดเผยข้ึนโดยพบว่าฮอร์โมน IGF-1 ท่ีทุกคนแสวงหามีอยู่อย่างเขม้ขน้ใน
เขากวางอ่อน โดยพบว่า เขากวางอ่อนแหง้ของกวางท่ีมีสภาพสมบูรณ์ดีหนกั 1 กรัม จะมีฮอร์โมน IGF-1 อยู่
ประมาณ 600 นาโนกรัม      ( 1 ng = 1/10-9 กรัม) 
 

2.  ฮอร์โมน IGF-1 เกิดขึน้ได้อย่างไรและพบได้ที่ใดบ้าง 
 

 ค าถามจึงมีอยู่ว่าสารพวกน้ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรและจะมีอยู่ท่ีไหนบ้าง จากข้อมูลท่ีได้ท าวิจัยด้วย
ตนเองและขอ้มลูท่ีสืบคน้ไดจ้ากการวิจยัในต่างประเทศซ่ึงส่วนใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้ทราบ
ว่าฮอร์โมนท่ีทรงคุณค่ามหาศาลต่อมวลมนุษยช์าติ ท่ีจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพและท าใหม้นุษยม์ีชีวิตยืนยาว
ข้ึนเป็นฮอร์โมนท่ีมีอยู่ในเขากวางอ่อน ฮอร์โมน IGF-1 (Insulin Growth Factor) ฮอร์โมน IGF-1 มิใช่
ฮอร์โมนเพศ Testosterone อยา่งท่ีเคยเขา้ใจกนัมาในอดีต ส่วนสมรรถภาพทางเพศท่ีมนุษยอ์าจมีเพ่ิมข้ึนนั้น 
เป็นผลพลอยไดจ้าการมีสุขภาพดีข้ึนและ การไดรั้บแร่ธาตุท่ีเป็นประโยชน์ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก 
และแร่ธาตุปลีกยอ่ยบางชนิดท่ีมีอยูใ่นเขากวางอ่อน ฮอร์โมน IGF-1 (somatomedin c) เป็นฮอร์โมนท่ีพบใน
ร่างกายมนุษยแ์ละสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม อวยัวะท่ีผลิตฮอร์โมนตัวน้ีคือ ตับ และเซลล์ของกระดูกอ่อน 
(Cartilage) ร่างกายจะท าหน้าท่ีผลิตเมื่ออวยัวะดงักล่าวถูกกระตุน้ดว้ย Growth Hormone (GH) ท่ีต่อมใต้
สมองส่วนหนา้ (anterior pituitary) ผลิตออกมา (นกัวิทยาศาสตร์ไดค้น้พบว่า mRNAs ท่ีเซลลข์องร่างกายจะ



ใชส้ร้างฮอร์โมน IGF-1 และ IGF-2 จะพบไดเ้ฉพาะท่ีเซลลข์องตบัและกระดูกอ่อนเท่านั้น (จึงเป็นท่ียืนยนั
ว่าเซลลข์องตบัและกระดูกอ่อนคือแหล่งผลิตฮอร์โมนดงักล่าว) ฮอร์โมน IGF-1 เป็นฮอร์โมนท่ีเป็นโปรตีน 
มีกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบรวม 70 ตวั เราจะพบฮอร์โมน IGF-1 ในระดบัความเขม้ขน้สูงในเขากวาง
อ่อนซ่ึงเป็น cartilage ชนิดหน่ึง แต่ในการบริโภคเขากวางอ่อนเพ่ือใชช้ะลอความแก่นั้น เราตอ้งค านึงถึง
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจท าใหผ้ลเปล่ียนแปลงไปบา้ง ปัจจยัเหล่านั้นเป็นตน้ว่า การท่ีฮอร์โมนจะสูญสลายไปอย่าง
รวดเร็วเมื่อไดรั้บความร้อน หรือการท่ีปริมาณความเขม้ขน้ของฮอร์โมนท่ีพบในส่วนต่างๆ ของเขากวางไม่
เท่ากนั เช่น ความเขม้ขน้ของฮอร์โมนท่ีปลายเขาจะมีมากกว่าท่ีฐานเขา และยงัตอ้งค านึงถึงความสมบูรณ์
ของกวางและอาหารท่ีกวางกินเขา้ไปดว้ย โดยปกติปลายเขาอ่อนแห้งของกวางท่ีสมบูรณ์ท่ีเก็บรักษาเป็น
อยา่งดีหนกั 1 กรัม จะมีฮอร์โมนน้ีประมาณ 600 นาโนกรัม ( 1ng = 1/10-9 gm) การรับประทานเขากวางอ่อน
เพื่อใหไ้ดฮ้อร์โมน IGF-1 ตามท่ีตอ้งการเพื่อชะลอความแก่ใหผ้ลผนัแปรมากนอ้ยไปตามปัจจยัท่ีกล่าวแลว้ ( 
1ng = 1/10-9 gm) 
 

3. คุณสมบัติ 
 

 คุณสมบติัของฮอร์โมนตวัน้ีต่อร่างกายมนุษยมี์อเนกอนนัตด์งัน้ี 
 1. ท าใหเ้ซลลป์ระสาทท่ีเส่ือมและตายไป สามารถถกูสร้างข้ึนมาทดแทนใหม่ได ้
 2. ท าหนา้ท่ีแทนฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ไดใ้นระดบัหน่ึง เช่น  
 เมื่อเซลลบี์ของตบัอ่อนท่ีท าหน้าท่ีผลิตฮอร์โมนอินซูลินถูกท าลายไปบางส่วน หรือตบัอ่อนถูกตดั
ออกทั้งหมด (เม่ือร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลิน มนุษยจ์ะป่วยเป็นโรคเบาหวาน) และผูป่้วยเป็นโรคเบาหวาน
เร้ือรังท่ีไม่ไดท้ าการบ าบดั ฮอร์โมนน้ีจะลดระดบัลงอยา่งรวดเร็ว 
 3. ท าให้เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายท่ีเส่ือมและตายไป เช่น เซลล์กระดูก กระดูกอ่อน และเซลล์
กลา้มเน้ือ ถกูสร้างข้ึนมาทดแทนได ้
 4. ท าให้ร่างกายมีภูมิตา้นทานเพ่ิมข้ึนโดยการสร้างเม็ดเลือดขาว B-cell และ T-cell lymphocyte 
เพ่ิมข้ึน 
 5. ลดระดบั LDL – Cholesterol ในกระแสโลหิตของมนุษย ์ดว้ยกระบวนการ Macrophages 
 6. ท าใหก้ลา้มเน้ือแข็งแรงข้ึนไม่เส่ือมสลายไดง่้าย โดยขบัธาตุโซเดียมออกจากเซลลก์ลา้มเน้ืออย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 7. ท าให้เซลลก์ระดูกแข็งแรงข้ึน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของต่อม Parathyroid และ ไว
ตามินดี 
 8. ท าใหเ้ซลลก์ลา้มเน้ือเพ่ิมข้ึนทั้งขนาดและจ านวน 
 



 9. ท าให้เซลล์กล้ามเน้ือดูดซึมกรมอะมิโน น ้ าตาลกลูโคส เข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 10. ช่วยเผาผลาญไขมนัส่วนเกินเป็นพลงังานใหร่้างกายใชใ้นการด ารงชีพ ท าใหไ้ม่เป็นโรคอว้น 
 จากคุณประโยชน์ของฮอร์โมนน้ี จะท าใหร่้างกายมนุษยแ์ข็งแรง มีภูมิตา้นทานต่อโรค ไม่เป็นโรค
อว้นและทา้ยสุดสามารถตา้นทานความชราภาพได ้
 

4. องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึน้จากผลการศึกษาวิจัย 
 

 จากการท่ีผูเ้ขียนศึกษาเก่ียวกบัฮอร์โมน IGF-1  
 จากเขากวางอ่อนน้ีพบองคค์วามรู้ใหม่ท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยช์าติอยา่งมหาศาล 
คือ การผลิตฮอร์โมน IGF – 1 เพื่อประโยชน์ของมนุษยคื์อ นอกจากจะใชช้ะลอความแก่และพลิกฟ้ืนให้
ร่างกายคงความเป็นหนุ่มสาวไวไ้ด้แลว้ ในความเห็นส่วนตัวของผูเ้ขียนในฐานะนักวิทยาศาสตร์และ
นักวิชาการคนหน่ึงเห็นว่า จากคุณสมบติัอนัดีเยี่ยมของฮอร์โมนตวัน้ีน่าจะน ามาทดลองใชรั้กษาโรคบาง
ชนิด เช่น โรคอมัพฤกษ ์อมัพาต ในมนุษยไ์ดเ้พราะพบว่าเซลลป์ระสาทท่ีเส่ือมและตายไปแลว้สามารถถูก
สร้างข้ึนมาทดแทนใหม่ได ้จึงน่าจะเป็นผลดีต่อผูป่้วยอย่างแน่นอน ท่ีจริงแลว้การใช ้HGH กบัเด็กท่ีขาด
ฮอร์โมนน้ีและไม่มีการพฒันาการของร่างกายตามปกติ แพทยจ์ะท าการรักษาเด็กเหล่านั้นให้เจริญเติบโต
ตามวยัดว้ยการฉีดโกรทฮอร์โมนให้เด็กเหล่านั้นตามปริมาณ ขนาด และระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เด็ก
เหล่านั้นเจริญเติบโตและมีพฒันาการของร่างกายใหเ้ป็นปกติเป็นเวลานานมาแลว้ก่อนปี ค.ศ. 1985 
 

5. ฮอร์โมน IGF – 1 ได้มาจากแหล่งใดในธรรมชาติ นอกจากในเขากวางอ่อนบ้าง 
 

 เน่ืองจากฮอร์โมน IGF – 1 มีคุณค่าอยา่งมหาศาลดงัท่ีกล่าวมาแลว้ 
  และเราทราบว่าฮอร์โมนน้ีสตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยนมสามารถผลิตข้ึนจากส่วนของกระดูกอ่อน นอกจาก
ในเขากวางอ่อนแลว้ คาดว่าในสตัวช์นิดอ่ืนๆ ใน Genus Cervus ท่ีมีอยู่มากมายหลายชนิด ท่ีตามธรรมชาติ
จะสลดัเขาแข็งออกทุกปี และแตกเขาอ่อนข้ึนมาแทนท่ี เช่น ละอง ละมัง่ (Don Eldi) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
Cervus  eldi จะพบฮอร์โมน IGF – 1 อยูด่ว้ยอยา่งแน่นอนทุกชนิด สตัวป์ระเภทน้ีจะเป็นสัตวท่ี์ตอ้งอนุรักษ์
และส่งเสริมใหมี้การเล้ียงเป็นการคา้ เน่ืองจากมีคุณค่าต่อมวลมนุษยช์าติอย่างมหาศาล ทั้งดา้นสุขภาพและ
ทางดา้นเศรษฐกิจ ท าใหเ้กิดการจา้งงานและอุตสาหกรรมอาหารและยาอยา่งต่อเน่ือง 
 
 



6. ประสิทธิภาพของฮอร์โมน IGF-1 และน ้าสกัดจากผลโนน่ีในการต้านความแก่และ
คงความเป็นหนุ่มสาวของมนุษย์ 
 

 ผูเ้ขียนเร่ิมจบังานวิจยัช้ินน้ีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 และต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนั ผูเ้ขียนไดรั้บเกียรติอย่าง
สูงจากอาสาสมัครท่านหน่ึงคือ ศ.ดร.ว ัฒนา เสถียรสวัสด์ิ  อาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 ท่านไดอุ้ทิศเวลาและเงินส่วนตวัในการท าวิจยัช้ินน้ีร่วมกบัผูเ้ขียนดว้ย เน่ืองจากงบประมาณวิจยัท่ี
ไดรั้บมิไดค้รอบคลุมถึงการวิจยัในส่วนท่ีมีการทดลองใชเ้ก่ียวกบัมนุษย ์(มีเงินงบประมาณสนบัสนุนเฉพาะ
การวิจยัท่ีทดลองใชก้บัแม่โครีดนมเท่านั้น) ถา้ปราศจากผูเ้สียสละและกลา้หาญอย่างท่านแลว้ทฤษฎีน้ีก็ยงั
ไม่ไดรั้บการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทยใ์หเ้ห็นผลดงัท่ีทุกท่านไดท้ราบกนัเช่นน้ีได ้ผูเ้ขียนขอ
ยนืยนัว่าทฤษฎีท่ีตั้งไวถ้กูตอ้งทุกประการ และสามารถพิสูจน์ให้เห็นไดว้่าสามารถชะลอความแก่ และพลิก
ฟ้ืนความเป็นหนุ่มสาวไดจ้ริง ในรายละเอียดของผลการทดลองใช้ขอให้ท่านอ่านบทสัมภาษณ์ของท่าน 
ศ.ดร.วฒันา เสถียรสวสัด์ิ ท่ีให้สัมภาษณ์ทางโทรศพัท์เกือบทุกช่องและในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับ
ประจ าวนัท่ี 16 มกราคม 2544 ได ้ 
 

7. ทฤษฎีแห่งการต้านความแก่และคงความเป็นหนุ่มสาวของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 
 
 ทฤษฏีน้ีขออธิบายสั้นๆ ดงัน้ี คือ การท่ีคนเราจะมีอายขุยัอยูไ่ดถึ้ง 100 ปี อยา่งมีความสุขและสุขภาพ
แข็งแรงนั้น นอกจากจะตอ้งมีการรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่อย่างไดส้ัดส่วนตามท่ีร่างกายตอ้งการ 
ตอ้งออกก าลงักายแบบแอโรบิค (วิ่ง, เดินเร็ว, ข่ีจกัรยาน) ให้ไดอ้ย่างน้อยวนัละ 30 นาที รักษาสุขภาพทั้ง
ร่างกายและจิตใจใหส้ะอาด ป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากความเส่ือมของร่างกาย 
เพราะผูสู้งอายหุรือผูท่ี้มีอาย ุ40 ปีข้ึนไป มกัจะป่วยดว้ยโรค 3 โรค ดว้ยกนัคือ เบาหวาน ความดนัโลหิต และ
มะเร็ง ดงันั้นก่อนอ่ืนตอ้งป้องกนัตนเองจากโรคร้ายต่างๆ ดงักล่าวท่ีจะเขา้มาเบียดเบียนให้ไดเ้สียก่อน ดว้ย
การด่ืมน ้ าสกดัจากผลโนน่ี ท่ีสามารถป้องกนัร่างกายของเราจากโรคร้ายทั้งสามน้ีอยา่งไดผ้ล (รายละเอียดหา
อ่านไดจ้ากหนังสือช่ือ โนน่ีพืชมหัศจรรยแ์ห่งยุค 2001) มีคนเป็นจ านวนมากท่ีเขา้ใจวาตน้โนน่ีท่ีว่าน้ีคือ    
ตน้ยอในบา้นเรา ผูเ้ขียนขอเรียนว่าเป็นพนัธุ์แตกต่างสายพนัธุ์กนั เพียงแต่มีช่ือทางวิทยาศาสตร์เหมือนกนั
เท่านั้น เพราะตน้โนน่ีมีลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ท่ีแตกต่างจากตน้ยอหลายอย่าง ซ่ึงขณะน้ีทางภาควิชาพืช
สวน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดย ศ.ดร.วฒันา เสถียรสวสัด์ิ ก  าลงัตรวจพิสูจน์ ดี เอ็น เอ อยู่คาดว่าจะหา
ขอ้สรุปไดภ้ายในปี พ.ศ. 2544 น้ี หลงัจากท่ีเราป้องกนัมิให้เกิดโรคภยักบัตวัเองแลว้ จึงใชฮ้อร์โมน IGF-1 
มาชะลอความแก่และพลิกฟ้ืนให้ร่างกายกลบัมาสู่วยัหนุ่มสาวอีกคร้ังหน่ึงจึงจะไดผ้ล มีอายุยืนยาวเป็น     
100 ปี อยา่งมีความสุข และสุขภาพแข็งแรง 



8. บทบาทของน ้าสกัดจากผลโนน่ีในการต้านความแก่และคงความเป็นหนุ่มสาวของ
มนุษย์ 
 ต้นโนน่ี เป็นพืชสมุนไพรท่ีมีอยู่ในรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกาและในหมู่ เกาะในมหาสมุทร                
แปซิฟิคตอนใต ้เช่น เกาะตาฮิติ เกาะคุค มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Morinda citrifolia เป็นพืชท่ีอยู่ในวงศ ์
(family) Rubiaceae (กาแฟ)  ส าหรับพืชท่ีมีช่ือทางวิทยาศาสตร์และอยูใ่นวงศเ์ดียวกนักบัตน้โนน่ีในประเทศ
อินเดีย นกัพฤกษศาสตร์เรียกช่ือสามญัว่า อินเดียนมลัเบอร์ร่ี (Indian Mulberry) ส าหรับในไทยมีช่ือสามญัว่า 
ยอ (Yoah) อยา่งไรก็ตามแมว้่า ยอ และอินเดียนมลัเบอร์ร่ี จะมีช่ือทางวิทยาศาสตร์เหมือนกนักบัตน้โนน่ีแต่
ความจริงท่ีไดพ้บระหว่างยอไทยและโนน่ีมีความแตกต่างทางพฤษศาสตร์หลายประการ 
 คุณสมบติัของน ้ าสกดัจากผลโนน่ี จากขอ้มลูท่ีไดรั้บการเปิดเผยจากคณะวิจยัในมหาวิทยาลยัหลาย
แห่งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ร่วมกับการท างานร่วมกันของแพทย์ในโรงพยาบาลหลายแห่งใน
สหรัฐอเมริกา จ  านวน 40 คน และผูป่้วยจ านวนกว่า 8,000 คน ท่ีใชน้ ้ าสกดัจากผลไมโ้นน่ีรักษาและบ ารุง
สุขภาพตั้งแต่หลงัปี ค.ศ. 1993 จนถึงปี ค.ศ. 1998 สามารถสรุปคุณสมบติัอนัน่ามหัศจรรยจ์ากน ้ าโนน่ีไดถึ้ง
หลายประการ ดงัน้ี  
 1. ลดความดนัโลหิตในกรณีผูป่้วยความดนัโลหิตสูง 
 2. ท างานร่วมกบัฮอร์โมน Melatonin และ Serotonin ช่วยควบคุมการนอนหลบั พกัผ่อน ท าให้
อารมณ์ร่ืนเริงแจ่มใสในยามต่ืนและควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกายมนุษย ์
 3. ช่วยเพ่ิมพลงังานในร่างกาย 
 4. ลดและบรรเทาอาการอกัเสบของเซลล ์ลดและบรรเทาโรคภูมิแพ ้
 5. ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด 
 6. ลดและระงบัการติดเช้ือแบคทีเรีย ท่ีอาจท าความเสียหายใหแ้ก่ระบบทางเดินอาหารและหวัใจ 
 7. ระงบัการผิดปกติของเซลลท่ี์อาจลุกลามต่อไปเป็นเซลลม์ะเร็ง และระงบัการเจริญเติบโตของ
เซลลม์ะเร็งได ้
 จึงสรุปไดว้่า น ้ าสกดัจากผลโนน่ี ช่วยป้องกนัมิให้ร่างกายของมนุษยเ์กิดโรคความดนัโลหิตสูง 
โรคเบาหวานและมะเร็ง ซ่ึงโรคเหล่าน้ีจะพบมากในผูท่ี้มีอายมุากกว่า 30 ปีข้ึนไป 
 

9. อาการข้างเคียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ จากการได้รับฮอร์โมน IGF-1 
 

 จากงานวิจยัของ Dr.Daniel Rudman และงานของท่านอ่ืนๆ อีกนบัพนัเร่ือง จากปี ค.ศ.1990 เร่ือยมา
ถึงปัจจุบนัยงัไม่พบรายงานเร่ืองผลขา้งเคียง ท่ีอาจส่งผลร้ายต่อมนุษยผ์ูใ้ชฮ้อร์โมน HGH ซ่ึงจะไปกระตุน้ให้
ตบัและกระดูกอ่อนของมนุษยเ์องผลิตฮอร์โมน IGF-1 ออกมาหมุนเวียนในร่างกายแมว้่า IGF-1 จะเพ่ิงถูก
คน้พบและผลิตออกมาเป็นการค้าแลว้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศท่ีสองท่ี



สามารถผลิตฮอร์โมนตวัน้ีออกมาท าเป็นการคา้ได ้ถา้ไดรั้บการสนับสนุนทางดา้นการเงินจากภาครัฐบาล
หรือภาคเอกชนท่ีสนใจจะเขา้มาร่วมท าการวิจยั เน่ืองจากเรามีนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีความรู้ความสามารถอยู่
มากพอสมควร แต่ท่ีขาดก็คือเงินงบประมาณสนบัสนุนและโอกาสท่ีจะให้เขาเหล่านั้นแสดงความสามารถ 
ฮอร์โมนตวัน้ีก็พบอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติในร่างกายของคนเราอยู่แลว้ การใชใ้นความเขม้ขน้ต ่าตามทฤษฎี
ท่ีตั้งไวจ้ะไม่ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของระดบั IGF-1 ท่ีหมุนเวียนอยูใ่นกระแสโลหิตตามปกติของมนุษย ์
จึงไม่น่าส่งผลขา้งเคียงใหเ้กิดข้ึนแต่อยา่งใด นอกจากน้ีคนจีนตามต ารับยาจีนโบราณก็ใชเ้ขากวางอ่อน (ซ่ึงก็
คือฮอร์โมน IGF-1 น่ีเอง) บ ารุงสุขภาพมานบัพนัปีแลว้ ขณะน้ีเท่าท่ีทราบองคก์ารอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้ยอมรับให้ทั้ ง HGH และ IGF-1 ท่ีถูกสกดัจากเขากวางอ่อนสามารถน ามาใชไ้ดอ้ย่าง
ปลอดภยักบัมนุษย ์จึงสรุปไดว้่าผลขา้งเคียงท่ีอาจเป็นผลร้ายต่อสุขภาพโดยรวมของมนุษยจ์ากฮอร์โมน 
IGF-1 ไม่น่าจะเกิดข้ึนแต่อยา่งใด 
 

10. การค้นพบฮอร์โมน IGF-1 และผลกระทบต่อสัตว์ประเภทกวาง 
 

 เมื่อมีข่าวเร่ืองฮอร์โมน IGF-1 ส าหรับต้านความแก่แพร่สะพดัออกไป คนจ านวนมากเร่ิมเสาะ
แสวงหาเขากวางอ่อน ผูเ้ขียนตอ้งขอท าความเขา้ใจว่า โดยธรรมชาติของกวางจะตอ้งสลดัเขาของมนัท้ิงอยู่
แลว้ทุกปี กวางท่ีถกูน ามาตดัเขากวางอ่อนเป็นกวางตวัผูเ้ท่านั้น (เขากวางอ่อนจะถูกตดัในวนัท่ี 60 นับจาก
วนัท่ีเขากวางอ่อนเร่ิมงอก) กวางจะเจ็บเลก็นอ้ยเหมือนกบัมนุษยถ์ูกถอนฟัน เราไม่ไดท้ าทารุณสัตวแ์ละไม่
เป็นอนัตรายต่อกวางแต่อย่างไร หลงัจากถูกตดัเขาและห้ามเลือดแลว้ กวางก็จะมีอาการระบมเล็กน้อย
ประมาณ 1-2 วนั ก็จะหายเป็นปกติและเขากวางท่ีเหลืออยู่คลา้ยตอไมจ้ะพฒันาเป็นเขาแข็งเพื่อรอการหลุด
ในปีต่อไป จึงมิใช่เป็นการทรมานสตัวแ์น่นอน และกวางท่ีถกูตดัเขาเป็นกวางท่ีไดรั้บการเล้ียงดูในฟาร์มมิใช่
กวางป่า จึงไม่เป็นผลร้ายต่อกวางแน่นอน 
 ในส่วนตวัของผูเ้ขียน คิดว่าฮอร์โมน IGF-1 เป็นฮอร์โมนท่ีดีมีประโยชน์มาก ไม่มีผลเสียเลยถา้ไดม้ี
การควบคุมการเล้ียงกวางใหป้ลอดโรคจากสตัวสู่์มนุษยจ์ากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ควบคุมการตดัเขา
อ่อน การแปรรูป รวมทั้งการสกดัฮอร์โมน ให้ปลอดภยัจากเช้ือโรค สารพิษและส่ิงแปลกปลอม ท่ีอาจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ดว้ยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อฮอร์โมน IGF-1 ถูกผลิตออกสู่
ตลาดโลกจะสามารถน าเงินตราต่างประเทศเขา้สู่ประเทศไทยของเราไดอ้ย่างมหาศาล ท าให้คนมีงานท า มี
รายไดแ้ละทา้ยสุดก่อให้เกิดผลดีต่อผูบ้ริโภค ผูใ้ชฮ้อร์โมน IGF-1 จะมีสุขภาพดี แข็งแรง มีความสุขกาย 
สบายใจ ไม่เป็นภาระต่อลูกหลานท่ีตอ้งมาดูแลผูสู้งอายุตามแบบเก่าๆ เน่ืองจากผูสู้งอายุในยุคใหม่น้ีจะ
แข็งแรง ช่วยเหลือตวัเองได ้ไม่ป่วยเป็นโรคอลัไซเมอร์ หรืออมัพฤกษ์ อมัพาต ท่ีตอ้งเป็นภาระต่อลูกหลาน 
และสงัคมโดยรวมอีกต่อไป 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยไดเ้ขา้สู่สังคมของผูสู้งอายุ ซ่ึงถูกก  าหนดข้ึนโดย
องคก์ารสหประชาชาติเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ คือ จ  านวนพลเมืองท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี ตามเกณฑม์ากกว่า 10% 



ของจ านวนพลเมืองทั้งหมด โดยพบว่าเม่ือส้ินปี พ.ศ. 2554 พบว่าประเทศไทยมีผูสู้งอายุ (elderly people) 
อายเุกิน 60 ปี สูงถึง 12.38% 
 

11. ปริมาณและขนาดของการใช้เขากวางอ่อนให้ได้ผลในการต้านความแก่ 
 

 แมว้่าเราจะพบฮอร์โมน IGF-1 ในความเขม้ขน้สูงในเขากวางอ่อนซ่ึงเป็น cartilage ชนิดหน่ึงแต่ใน
การบริโภคเขากวางอ่อนเพ่ือใชช้ะลอความชรานั้น เราตอ้งค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจท าให้ผลเปล่ียนแปลง
ไปบา้ง ปัจจยัต่างๆ เหล่านั้นเป็นตน้ว่า การท่ีฮอร์โมนจะสูญสลายไปอย่างรวดเร็วเม่ือไดรั้บความร้อน หรือ
การท่ีปริมาณความเข้มขน้ของฮอร์โมนท่ีพบในส่วนต่างๆ ของเขากวางไม่เท่ากนั เช่น ความเขม้ขน้ของ
ฮอร์โมนท่ีปลายเขาจะมีมากกว่าท่ีฐานเขา และยงัตอ้งค านึงถึงความสมบูรณ์ของกวาง อาหารท่ีกวางกินเขา้
ไปดว้ย โดยปกติปลายเขาอ่อนแห้งของกวางท่ีสมบูรณ์ท่ีเก็บรักษาเป็นอย่างดีหนัก 1 กรัม จะมีฮอร์โมนน้ี
ประมาณ 611 ng. (1ng = 1/10-9) การรับประทานเขากวางอ่อนเพื่อใหไ้ดฮ้อร์โมน IGF -1 ตามท่ีตอ้งการเพื่อ
ชะลอความแก่ใหผ้ลผนัแปรมากนอ้ยไปบา้งตามปัจจยัท่ีกล่าวแลว้ 1ng = 1/10-9  
 
 ดงันั้นในดา้นปริมาณการใชแ้ละลกัษณะการใชเ้ขากวางอ่อนต้านความชรานั้น ผูใ้ช้ควรปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญทางสรีรวิทยาดา้น endocrine หรือแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเสียก่อน ซ่ึงในปัจจุบนัผูเ้ช่ียวชาญ
ดงักล่าวยงัมีจ  านวนน้อยมาก เช่น สมาคม Anti-Aging ของสหรัฐอเมริกา ส่วนในประเทศไทยมีเพียงท่าน
เดียวคือ ศ.ดร.วฒันา เสถียรสวสัด์ิ อาจารยภ์าควิชาพืชสวน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10900 ศ.ดร.วฒันา เสถียรสวสัด์ิ (อายุ 74 ปี) สถิติเม่ือปี พ.ศ. 2544 ขณะน้ีอายุ 88 ปี แต่ยงัมี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี และยงัท าการวิจัยเร่ืองต่างๆ ทางพืชสวนและสุขภาพอยู่กับบริษทัเอกชนใน
ประเทศไทย ใช ้purified extracted ของฮอร์โมน IGF-1 (ฮอร์โมน IGF-1 สกดับริสุทธ์ิ) โดยการฉีดพ่นเขา้ใต้
ล้ิน ใชป้ริมาณ 2,500 ng/22 วนั เฉล่ียวนัละ 114 ng (1ng = 1/10-9 gm) ปกติเขากวางอ่อนแห้งท่ีปราศจาก
ความช้ืน 1 กรัม จะมีฮอร์โมน IGF-1 เขม้ขน้ประมาณ 600 ng (1ng = 1/10-9 gm) คนหน่ึงคนจะตอ้งใชเ้ขา
กวางอ่อนแหง้ประมาณ 114X30/600 = 5.7 กรัม ซ่ึงเท่ากบัเป็นเขากวางสด 5.7 X 3 = 17 – 20 กรัม / 1 เดือน  
ดงันั้น 1 ปี ในคนหน่ึงจะตอ้งการเขากวางอ่อนสดประมาณ 20 X 12 = 240 กรัม  ซ่ึงจะเท่ากบัเขากวางอ่อน
พนัธุ์รูซ่าเพศผูท่ี้สมบูรณ์ เม่ือถูกตัดเขาอ่อนคร้ังแรกภายหลงัเขาเทียนหลุดแลว้พอดี น ้ าหนักเขาสดเฉล่ีย   
250 – 300 กรัม 
 
 
 
 
 



12. ผลของงานวิจัย ต่อภาวะสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติโดยรวม 
 

 จากผลของงานวิจยัช้ินน้ีจะท าให้ คนมีงานท าทุกระดบั และก่อให้เกิดรายไดป้ระชาชาติโดยรวม
อย่างมหาศาลต่อประเทศไทย เร่ิมตั้ งแต่คนเล้ียงกวาง คนจ าหน่ายเขากวางสดและแห้ง ก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมอาหารและยาอยา่งต่อเน่ือง 
 เพ่ิมการตั้งฟาร์มกวางผลิตเขากวางอ่อนเพื่อป้อนโรงงานผลิตฮอร์โมน IGF-1 เป็นอุตสาหกรรมน า
ออกสู่ตลาดโลกท่ีมีความตอ้งการสูงมาก ราคาจ าหน่ายเขากวางอ่อนสด เฉล่ียกิโลกรัมละประมาณ 5,000 
บาท ในปี ค.ศ. 2001 ขอ้มลูล่าสุด ค.ศ. 2015 ราคากิโลกรัมละ 6,000 บาท ณ หนา้ฟาร์ม เขาอ่อนของกวางตวั
ผู ้1 ตวั ท่ีท าการสกดัแลว้จะดูแลผูสู้งอายุท่ีมีก  าลงัซ้ือฮอร์โมนตวัน้ี เพียง 1-3 คนเท่านั้น กวางมีชีวิต 1 ตวั 
ราคาซ้ือขายตวัละ 15,000 – 30,000 ข้ึนอยูก่บัขนาดและสายพนัธุ ์ถา้ลองค านวณคร่าว ๆ  ก็จะทราบว่าอาชีพน้ี
ท ารายไดต่้อปีเป็นจ านวนมาก ส่วนตน้โนน่ี 1 ตน้ จะใหผ้ลผลิตประมาณ 100 กิโลกรัม/ตน้/ปี การสกดัเอาน ้ า
จากผลจะไดน้ ้ าสกดัเพียง 30 กิโลกรัม ซ่ึงเพียงพอต่อการบริโภคของผูสู้งอายุเพียง 2-3 คน/ปีเท่านั้น เฉพาะ
การบริโภคภายในประเทศเพียงอยา่งเดียว จะตอ้งปลกูตน้โนน่ีไม่ต ่ากว่าหน่ึงแสนไร่  
 ในอนาคตอนัใกลน้ี้ ราคาของน ้ าสกดัจากผลโนน่ีในตลาดโลกจะมีราคาสูงข้ึนประมาณลิตรละ 
2,000 บาท เป็นผลให้เกิดภาวการณ์จา้งแรงงานและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เร่ิมจากการปลูกและดูแลรักษา 
การเก็บเก่ียว การสกดัน ้ าจากผล การบรรจุภณัฑ ์การตลาด ซ่ึงจะท าให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท่ี
ไดจ้ากการปลูกตน้โนน่ีและเล้ียงกวางเพ่ือผลิตฮอร์โมน IGF-1 เป็นเงินรวมทั้งส้ินหลายหม่ืนลา้นบาทใน
อนาคตอนัใกลน้ี้อยา่งแน่นอน 
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