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การศึกษาผลของสารสกัดจากฟางข้ าวที่สกัดด้ วยน ้าที่อณ
ุ หภูมิสงู ต่อเปอร์ เซ็นต์การงอก ความยาวยอด และ
ความยาวรากไมยราบยักษ์ โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มีสิ่งทดลอง ได้ แก่
สารสกัดจากฟางข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข 6 กข 10 กข 27 กข 29 กข 41 ชัยนาท 1 ชัยนาท 2 เหนียวสันป่ า
ตอง ปทุมธานี 1 และสุพรรณบุรี 60 สิ่งทดลองละ 10 ซ ้า พบว่าสารสกัดจากฟางข้ าว ทุกพันธุ์ที่ความเข้ มข้ น 5.00
กรั มต่อลิตรไม่มีผลในการยับยัง้ การงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ แต่มีผลต่อความยาวยอด และความยาวรากของต้ น
กล้ าไมยราบยักษ์ โดยพบว่าสารสกัดจากฟางข้ าวพันธุ์ชยั นาท 1 มีความสามารถ ในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของต้ น
กล้ าไมยราบยักษ์ มากที่สดุ ซึง่ ให้ ค่าความยาวยอดและความยาวรากของ ต้ นกล้ าไมยราบยักษ์ เท่ากับ 1.20 และ 0.83
เซนติเมตร ตามลาดับ ซึง่ แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติกับชุดควบคุม และจากการทดสอบผลของสารสกัดจาก
ฟางข้ าวพันธุ์ชยั นาท 1 ความเข้ มข้ น 1.25, 2.50, 3.75 และ 5.00 กรัมต่อลิตร ต่อการงอกและการเจริ ญเติบโตของต้ น
กล้ าของไมยราบยักษ์ ถั่วเขียว หญ้ าปล้ อง ละมาน และข้ าว โดยมีนา้ กลัน่ เป็ นชุดควบคุม พบว่าสารสกัดไม่มีฤทธิ์ ใน
การยับยัง้ การงอกของพืชทดสอบแต่มีฤทธิ์ ยับยัง้ การเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าพืชทดสอบ โดยสารสกัดสามารถยับยัง้
การเจริ ญเติบโตของพืชทดสอบเพิ่มมากขึ ้น เมื่อความเข้ มข้ นของสารสกัดเพิ่มขึ ้น

กัน้ หน้ ากระดาษขวา 0.8 นิว้ หรือ 2.03 ซม.

(เว้น 1Enter)
บทคัดย่ อ (Cordia New 16 หนา)

กัน้ หน้ ากระดาษล่ าง 1.25 นิว้ หรือ 3.18 ซม.
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ABSTRACT (Cordia New 16 หนา)
The study on effects of rice straw extract on seed germination and seedling growth of giant mimosa
were investigated. Aqueous extract at high temperature of rice straw cultivars Khao Dawk Mali 105, RD 6,
RD 10, RD 27, RD 29, RD 41, Chai-nat 1, Chai-nat 2, Niaw San-pah-tong, Pathum Thani 1 and Suphan
Buri 60 at 5.00 g/l with 10 replications per treatment were used in this experiment. The results showed that the
extracts did not inhibit seed germination but inhibited shoot and root growth of giant mimosa. Chai-nat 1
extract was the best extract that inhibited seedling growth of giant mimosa. The shoot length and root length
of giant mimosa that treated with this extract were 1.20 and 0.83 centimeter, which were significantly different
from the control. The effect of Chai-nat 1 extract at 1.25, 2.50, 3.75 and 5.00 g/l on seed germination and
seedling growth of giant mimosa, mung been, barnyard grass and rice, distilled water was used as control,
showed that the extract did not inhibit seed germination but inhibited seedling growth of all tested plants and
the inhibition was increased by increasing the extract concentrations.
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วัชพืชจัดเป็ นปั ญหาสาคัญปั ญหาหนึง่ ในด้ านเกษตรกรรม เนื่องจากวัชพืชเป็ นตัวแก่งแย่งปั จจัยต่างๆ ที่
จาเป็ นสาหรับการเจริ ญเติบโตของพืชปลูก ทาให้ การเจริ ญเติบโตและผลผลิตของพืชปลูกลดลง นอกจากนี ้วัชพืช ยัง
ก่อให้ เกิดอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน เช่น ขัดขวางการระบายน ้า การจัดการปุ๋ ย การพรวนดิน การเก็บเกี่ยว รวม ถึง
เป็ นแหล่งที่หลบซ่อนอาศัยของแมลงตลอดจนศัตรู พืชชนิดอื่นๆ (พรชัย, 2531) ดังนันการป
้
้ องกันกาจัดวัชพืช จึงเป็ น
สิ่งจาเป็ น วิธีการกาจัดวัชพืชที่ได้ รับความนิยมในปั จจุบนั คือการใช้ สารกาจัดวัชพืชที่เป็ นสารสังเคราะห์ ทางเคมี
เนื่องจากเห็นผลรวดเร็ ว ประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา สะดวก มีประสิทธิภาพ ต้ นทุนต่า และสามารถ เลือก
ทาลายวัชพืชได้ (พรชัย, 2531; ดวงพร, 2543) แต่การใช้ สารเคมีควบคุมวัชพืชเป็ นเวลานาน อาจก่อให้ เกิด ปั ญหา
ต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น การตกค้ างของสารเคมีกาจัดวัชพืชในดิน น ้า อากาศ อาหาร รวมทังยั
้ งมีผลกระทบต่อ มนุษย์
และสัตว์ด้วย (พรชัย, 2531) ดังนันวิ
้ ธีการหนึง่ ในการลดการใช้ สารควบคุมกาจัดวัชพืชที่เป็ นสารเคมี สังเคราะห์ คือ
การใช้ สารที่ผลิตขึ ้นโดยสิ่งมีชีวติ ซึง่ เป็ นสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการควบคุมกาจัดวัชพืช ซึง่ มีผลดี คือ สลายตัวได้
ง่าย และไม่ตกค้ างในสภาพแวดล้ อม (ดวงพร, 2543) แนวทางหนึง่ ของการใช้ สารออกฤทธิ์ทาง ชีวภาพ ได้ แก่ การ
ใช้ สารสกัดจากธัญพืชในวงศ์หญ้ า เนื่องจากมีรายงานว่าสารสกัดจากธัญพืชในวงศ์หญ้ าบาง ชนิดมีฤทธิ์ในการ
ยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของสาหร่ ายบางชนิด เช่น สารสกัดจากฟางข้ าวบาร์ เลย์ (Hordeum vulgare L.) มีฤทธิ์ยบั ยัง้
การเจริ ญเติบโตของไซยาโนแบคทีเรี ย แพลงค์ตอนพืช และสาหร่ ายบางชนิด (Ball et al., 2001; Brownlee et al.,
2003) และจากการศึกษาของ Sun et al. (2002) พบว่าปริ มาณ phenolic compound ในฟางข้ าว (Oryza sativa
L.) มีปริ มาณใกล้ เคียงกันกับในฟางข้ าวบาร์ เลย์ รวมถึงมีรายงานว่าสารสกัด จากแกลบและฟางข้ าวพันธุ์ตา่ งๆ มี
ความสามารถในการยับยังการงอกและการเจริ
้
ญเติบโตของต้ นกล้ าหญ้ าปล้ อง ละมาน (Echinochloa crusgalli
(L.) Beauv.) แตกต่างกัน (Ahn and Chung, 2000; Chung et al., 2001)
การศึกษาครัง้ นี ้ มีแนวความคิดที่จะนาสารสกัดจากฟางข้ าวมาศึกษาผลต่อการงอก ความยาวยอด และ
ความยาวรากของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด โดยผลที่ได้ จากการศึกษาสารสกัดจากฟางต่อการงอก ความยาวยอด
และความยาวรากในวัชพืชและพืชปลูกบางชนิดนี ้ อาจใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการควบคุมหรื อการกาจัดวัชพืช
ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้ อมมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากสารสกัดจากฟางข้ าวเป็ นสารสกัดชีวภาพ จึงมีแนวโน้ มที่จะเป็ นพิษ
ต่อผู้ใช้ และมีผลตกค้ างในสิ่งแวดล้ อมน้ อยกว่าสารเคมีสงั เคราะห์
(เว้น 1 Enter)

อุปกรณ์ และวิธีการ

(Cordia New 16 หนา)

การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟางข้ าว (Cordia New 15 หนา)
สกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟางข้ าวโดยการต้ มในน ้ากลัน่ ที่ความเข้ มข้ น 1.25, 2.50, 3.75 และ 5.00
กรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง กรองเศษฟางออกด้ วยผ้ าขาวบาง นาสารละลายที่ได้ ไปใช้ ในการทดลองต่อไป
การทดสอบผลของสารสกัดจากฟางข้ าวพันธุ์ต่างๆ ต่ อการงอกและการเจริญเติบโตของต้ นกล้ าไมยราบ
ยักษ์
ศึกษาผลของสารสกัดจากฟางข้ าวพันธุ์ตา่ งๆ ได้ แก่ฟางข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105) กข 6
(RD6) กข 10 (RD 10) กข 27 (RD27) กข 29 (RD 29) กข 41 (RD 41) ชัยนาท 1 (CN 1) ชัยนาท 2 (CN 2)
เหนียวสันป่ าตอง (NSPT) ปทุมธานี 1 (PT 1) และสุพรรณบุรี 60 (SW 60) ต่อการงอก ความยาวยอด และความ
ยาวรากของต้ นกล้ าไมยราบยักษ์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด (completely randomized design; CRD)

มีสิ่งทดลอง (treatment) คือสารสกัดจากฟางข้ าวพันธุ์ตา่ งๆ ที่สกัดด้ วยน ้ากลัน่ ความเข้ มข้ น 5 กรัมต่อลิตร โดยการ
ต้ มเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง และใช้ น ้ากลัน่ เป็ นชุดควบคุม ทาการทดลองสิ่งทดลองละ 10 ซ ้า (replications) ซ ้าละ 1
หลอดทดลอง โดยเพาะเมล็ดไมยราบยักษ์ บนวุ้นที่มีสารสกัดจากฟางข้ าวพันธุ์ตา่ งๆ วางไว้ ในอุณหภูมิห้อง แล้ วนับ
จานวนเมล็ดไมยราบยักษ์ ที่มีรากแรกเกิด (radicle) ยาวมากกว่า 2 มิลลิเมตร (จวงจันทร์ , 2529) วัดความยาวยอด
และความยาวรากของต้ นกล้ าไมยราบยักษ์ หลังเพาะเมล็ดเป็ นเวลา 5 วัน
การทดสอบผลของสารสกัดจากฟางข้ าวความเข้ มข้ นต่ างๆ ต่ อการงอก ความยาวยอด และความยาวราก
ของวัชพืชและพืชปลูกบางชนิด (Cordia New 15 หนา)
ศึกษาผลของสารสกัดจากฟางข้ าวพันธุ์ที่มีความสามารถในการยับยังการงอก
้
ความยาวยอด และความ
ยาวรากของต้ นกล้ าไมยราบยักษ์ ได้ ดีที่สดุ (ผลจากการทดลองที่ 1) ต่อการงอก ความยาวยอด และความยาวราก
ของพืชทดสอบ ได้ แก่ ไมยราบยักษ์ ถัว่ เขียว หญ้ าปล้ องละมาน และข้ าว โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด มี
สิ่งทดลองคือสารสกัดจากฟางข้ าวความเข้ มข้ น 0, 1.25, 2.50, 3.75 และ 5.00 กรัมต่อลิตร ที่สกัดด้ วยน ้ากลัน่ โดย
การต้ มเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง (ใช้ น ้ากลัน่ เป็ นชุดควบคุม) ทาการทดลอง สิ่งทดลองละ 10 ซ ้า ซ ้าละ 1 หลอดทดลอง
โดยเพาะเมล็ดพืชทดสอบบนวุ้นที่มีสารสกัดจากฟางข้ าวความเข้ มข้ นต่างๆ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง แล้ วนับจานวนเมล็ดพืช
ทดสอบที่มีรากแรกเกิดยาวมากกว่า 2 มิลลิเมตร (จวงจันทร์ , 2529) วัดความยาวยอด และความยาวรากของต้ น
กล้ าพืชทดสอบหลังเพาะเมล็ดเป็ นเวลา 5 วัน
(เว้น 1 Enter)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง (Cordia New 16 หนา)
ผลของสารสกัดจากฟางข้ าวพันธุ์ต่างๆ ต่ อการงอกและการเจริญเติบโตของต้ นกล้ าไมยราบยักษ์ (Cordia New 15
จากการศึกษาผลของสารสกัดจากฟางข้ าวพันธุ์ตา่ งๆ ได้ แก่ฟางข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข 6 กข 10
กข 27 กข 29 กข 41 ชัยนาท 1 ชัยนาท 2 เหนียวสันป่ าตอง ปทุมธานี 1 และสุพรรณบุรี 60 ต่อการงอก ความ
ยาวยอด และความยาวรากของต้ นกล้ าไมยราบยักษ์ พบว่าสารสกัดจากฟางข้ าวพันธุ์ไม่มีผลต่อเปอร์ เซ็นต์ การงอก
ของไมยราบยักษ์ ซึง่ แตกต่างจากการทดลองของ Chung et al. (2001) ที่พบว่าสารสกัดจากฟางข้ าว หลายพันธุ์ มี
ฤทธิ์ในการยับยังการงอกของเมล็
้
ดหญ้ าปล้ องละมาน แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาครัง้ นี ้พบว่าสาร สกัดจากฟาง
ข้ าวทุกพันธุ์มีผลในการยับยังความยาวยอดและความยาวรากของต้
้
นกล้ าไมยราบยักษ์ และพบว่า สารสกัดจาก
ฟางข้ าวพันธุ์ชยั นาท 1 มีความสามารถในการยับยังมากที
้
่สดุ โดยให้ คา่ ความยาวยอดและความ ยาวรากของต้ น
กล้ าไมยราบยักษ์ เท่ากับ 1.20 และ 0.83 เซนติเมตร ตามลาดับ (Table 1, Figure 1) ซึง่ แตกต่าง จากชุดควบคุม
และสารสกัดจากฟางพันธุ์อื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทังนี
้ ้การยับยังความยาวยอดและความ
้
ยาวรากของต้ น
กล้ าไมยราบยักษ์ อาจเกิดขึ ้นเนื่องจากการยับยังการแบ่
้
งเซลล์ โดยมีรายงานว่าสารสกัดจากฟาง ข้ าวไม่มีผลต่อ
ความมีชีวิตของเซลล์ แต่มีผลในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเซลล์สาหร่ ายที่เกิดใหม่ (Ella et al., 2007) และจาก
การศึกษาของพิทวัส (2552) พบว่าสารสกัดจากฟางข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่สกัดด้ วยน ้า โดยการต้ มเป็ นเวลา
3 ชัว่ โมง มีผลในการยับยังการแบ่
้
งเซลล์ปลายรากหอม (Allium ascalonicum L.) โดยสารสกัดที่ความเข้ มข้ น 0, 5,
10, 15 และ 20 กรัมต่อลิตร ให้ คา่ mitotic index เท่ากับ 4.44, 2.34, 0.72, 0.46 และ 0.16 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ

หนา)

Table 1 Effect of rice straw extracts on germination, shoot length and root length of Mimosa pigra L.

กรณีผลงานเป็ น
ภาษาไทย หากมี
รู ปภาพ/ตาราง
ให้ ใช้ หวั ตาราง/
รู ปภาพ คาอธิบาย
เป็ นภาษาอังกฤษ
รวมทังระบุ
้
เนื ้อหาในตาราง
เป็ นภาษาอังกฤษ
ทังหมด
้

Treatments

Germination (%)1/

Shoot length (cm)

Root length (cm)

Control

100

3.33 ab2/

3.91 a

KDML 1053/

100

2.91 abc

2.23 bc

RD 6

100

3.73 a

2.50 b

RD 10

100

2.41 cd

2.07 bc

RD 27

100

2.87 abcd

2.20 bc

RD 29

100

2.50 bcd

1.96 bc

RD 41

100

2.23 cd

1.61 c

CN 14/

100

1.20 e

0.83 d

CN 25/

100

2.48 bcd

1.85 bc

PT 16/

100

2.88 abcd

2.07 bc

NSPT7/

100

1.98 de

1.73 c

SW 608/

100

2.35 cd

1.57 c

F-test

ns

**

**

CV (%)

0.00

40.7

45.6

1/ Germination (%) = (Treatment / Control) x 100
2/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by
DMRT.
3/ Khao Dawk Mali 105
4/ Chai-nat 1
5/ Chai-nat 2
6/ Pathum Thani 1
7/ Niaw San-pah-tawng
8/ Suphan Buri 60
ns Not significant
** Significant at P 0.01

KDML 105RD 6

กรณีผลงาน
เป็ นภาษาไทย
หากมีรูปภาพ/
ตารางให้ ใช้
หัวตาราง/
รู ปภาพ
คาอธิบายเป็ น
ภาษาอังกฤษ
รวมทังระบุ
้
เนื ้อหาใน
ตาราง
เป็ นภาษา
อังกฤษ
ทังหมด
้

RD 10

RD 27

RD 29

RD 41 CN 1

CN 2

PT 1

NSPT

Figure 1 Effect of rice straw extract on seedling growth of giant mimosa
ผลของสารสกัดจากฟางข้ าวพันธุ์ชัยนาท 1 ต่ อการงอกและการเจริญเติบโตของต้ นกล้ าวัชพืชและพืช
ปลูกบางชนิด
จากการศึกษาผลของสารสกัดจากฟางข้ าวพันธุ์ชยั นาท 1 ที่ความเข้ มข้ น 0.00, 1.25, 2.50, 3.75 และ
5.00 กรัมต่อลิตร ต่อการงอก ความยาวยอด และความยาวรากของต้ นกล้ าไมยราบยักษ์ ถัว่ เขียว หญ้ าปล้ อง
ละมาน และข้ าว พบว่าสารสกัดจากฟางข้ าวทุกความเข้ มข้ นไม่มีผลต่อเปอร์ เซ็นต์การงอกของพืชทดสอบทุกชนิด
แต่มีผลในการยับยังความยาวยอดและความยาวรากของพื
้
ชทดสอบ โดยในการทดลองนี ้พบว่าสารสกัดมีผลต่อ ทัง้
พืชใบเลี ้ยงเดี่ยวและใบเลี ้ยงคู่ ซึง่ สอดคล้ องกับการทดลองของ Chung et al. (2003), Ebana et al. (2001) and
Kawaguchi et al. (1997) ที่พบว่าสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของข้ าวมีฤทธิ์ในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของ ทังพื
้ ชใบ
เลี ้ยงคูแ่ ละพืชใบเลี ้ยงเดี่ยว โดยพบว่าสารสกัดจากใบ และลาต้ นของข้ าวมีฤทธิ์ยบั ยังความยาวรากของ
้
ผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) และ Heteranthera limosa (Sw.) Willd. และสารสกัดจากฟางข้ าว มีฤทธิ์ยบั ยัง้
การเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าผักเขียด (Monochoria vaginalis (Burm. f.) C. Presl & Kunth) และหญ้ าปล้ อง
ละมาน (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.) และพบว่าเมื่อสารสกัดมีความเข้ มข้ นเพิ่มขึ ้น สารสกัดสามารถ
ยับยังความยาวยอดและความยาวรากได้
้
มากขึ ้น (Table 2, Figure 2)

กรณีผลงานเป็ น
ภาษาไทย หากมี
รู ปภาพ/ตาราง
SW
B
A
C
ให้ ใช้ หวั ตาราง/
60
รู ปภาพ คาอธิบาย
Figure 2 Effect of rice straw extract which concentrations are 0.00, 1.25, 2.50, 3.75 and 5.00 g/l from
เป็ นภาษาอังกฤษ
left to right on giant mimosa (A), mung been (B), rice (C) and barnyard grass (D).
รวมทังระบุ
้
เนื ้อหาในตาราง
เป็ นภาษาอังกฤษ
ทังหมด
้

Table 2 Effect of Rice straw cv. CN 1 extract on germination, shoot length and root length of some plants
Concentration

กรณีผลงาน
เป็ นภาษาไทย
หากมีรูปภาพ/
ตาราง
ให้ ใช้ หวั
ตาราง/รู ปภาพ
คาอธิบายเป็ น
ภาษาอังกฤษ
รวมทังระบุ
้
เนื ้อหาใน
ตาราง
เป็ นภาษา
อังกฤษ
ทังหมด
้

Giant mimosa

Mung bean

(g/l)

Germination1/
(%)

Shoot
(cm)

Root
(cm)

Germination
(%)

Shoot
(cm)

Root
(cm)

0.00

100.0

3.13 a2/

3.47 a

100.0

12.03 a

4.21 a

1.25

100.0

2.37 b

2.17 b

100.0

12.10 a

2.72 b

2.50

100.0

1.25 c

1.60 c

100.0

10.64 a

2.73 b

3.75

100.0

1.21 c

1.39 cd

100.0

8.78 b

2.00 c

5.00

100.0

0.87 c

1.07 d

100.0

7.59 b

1.83 c

F-test

ns

**

**

ns

**

**

CV (%)

0.00

53.8

49.6

0.00

24.4

40.9

Concentration

Barnyard grass

Rice

(g/l)

Germination
(%)

Shoot
(cm)

Root
(cm)

Germination
(%)

Shoot
(cm)

Root
(cm)

0.00

100.0

5.23 a

7.42 a

100.0

5.70 a

5.52 a

1.25

100.0

4.90 a

4.23 b

100.0

5.69 a

5.52 a

2.50

100.0

4.52 ab

3.86 b

100.0

4.74 b

3.42 b

3.75

100.0

3.88 bc

1.99 c

100.0

4.70 b

2.72 bc

5.00

100.0

3.38 c

1.36 c

100.0

3.91 c

2.23 c

F-test

ns

**

**

ns

**

**

CV (%)

0.00

25.3

62.9

0.00

20.8

43.5

1/ Germination (%) = (Treatment / Control) x 100
2/ Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by
DMRT.
** Significant at P 0.01
ns Not significant

สรุ ป
สารสกัดจากฟางข้ าวทุกพันธุ์ที่ทาการทดสอบไม่มีผลต่อการงอก แต่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ า
ไมยราบยักษ์ โดยพบว่าสารสกัดจากฟางข้ าวพันธุ์ชยั นาท 1 มีความสามารถในการยับยังความยาวยอด
้
และ ความ
ยาวรากของไมยราบยักษ์ ได้ มากที่สดุ และพบว่าสารสกัดมีฤทธิ์ในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของต้ นกล้ าทัง้ พืชใบ
เลี ้ยงคูแ่ ละพืชใบเลี ้ยงเดี่ยว และพบว่าเมื่อความเข้ มข้ นของสารสกัดเพิ่มขึ ้น ทาให้ การเจริ ญเติบโตของต้ น กล้ าพืช
ทดสอบลดลง
(เว้น 1 Enter)
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