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ABSTRACT

Effect of potting media on growth of Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte seedlings was
investigated under nursery conditions of the Central Forest Seed Centre, Muak-lek, Saraburi. A
Completely Randomized Design with ten treatments and four replications was used. The treatments
were coconut husk, coconut husk incorporated with Osmocote (slow-release) fertilizer, top soil, top soil
incorporated with Osmocote, coconut husk mixed with top soil (3:1), coconut husk mixed with manure
(3:1), top soil mixed with manure (3:1), coconut husk mixed with top soil (3:1) and incorporated with
Osmocote, coconut husk mixed with top soil and manure (3:1:1), and coconut husk mixed with top soil
and manure (3:1:1) and incorporated with Osmocote. Height, diameter at root collar and survival of the
seedlings were measured at 1, 3, 6, 9 and 12 months, respectively. Shoot, root, and total dry weight of
seedlings and shoot/root ratio were determined after 12 months. The results from this study revealed
that survival, height, diameter at root collar and shoot, root, total dry weight and shoot/root ratio of
Aquilaria crassna seedlings in the ten treatments were significantly different. Survivals at 1, 3 and 6
months, and diameter at root collar at 1 month old seedlings, respectively, were not significantly
different. Coconut husk mixed with top soil and incorporated with Osmocote encouraged Aquilaria
crassna seedlings to attain the greatest survival and growth. However, seedlings of A. crassna in
coconut husk mixed with top soil and manure and incorporated with Osmocote had the lowest survival
and growth. In addition, the seedlings in coconut husk incorporated with Osmocote, coconut husk mixed
with manure, top soil mixed with manure, and coconut husk mixed with top soil and manure had lower
survival and growth than the overall mean. Moreover, different chemical and physical properties of
some measured media did not clearly affect to seedling survival and growth. Stable environment inside
the studied nursery tended to encourage seedling survival and growth. Therefore, it can be concluded
that coconut husk mixed with top soil and incorporated with Osmocote is the suitable medium for
transplanting seedling of Aquilaria crassna in the nursery.
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บทคัดย่อ

เมล็ดพนัธ์ุไมภ้าคกลาง อาํเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี โดยใชแ้ผนการทดลองแบบ Completely

Randomized Design 10 ทรีทเมนต ์ไดแ้ก่ ขยุมะพร้าว, ขยุมะพร้าวใส่ปุ๋ย Osmocote, หนา้ดิน, หนา้
ดินใส่ปุ๋ย Osmocote, ขยุมะพร้าวผสมหนา้ดิน :1), ขยุมะพร้าวผสมปุ๋ยคอก :1), หนา้ดินผสมปุ๋ยคอก :1),
ขยุมะพร้าวผสมหนา้ดิน :1) ใส่ปุ๋ย Osmocote, ขยุมะพร้าวผสมหนา้ดินผสมปุ๋ยคอก :1:1), และขยุมะพร้าว
ผสมหนา้ดินผสมปุ๋ยคอก :1:1) ใส่ปุ๋ย Osmocote แต่ละทรีทเมนตมี์ 4

1, 3, 6, 9 และ 12

ร
การรอดตาย การเติบโตทางความสูงและความโต

างมีนยัสาํคญัทาง
1, 3 และ 6

อายุ 1 เดือน ตามลาํดบั ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดย ขยุมะพร้าวผสมหนา้ดินใส่ปุ๋ย
Osmocote มใหก้ลา้ไมมี้การรอดตาย การเติบโตทางความสูงและความโต

หนา้ดินผสมปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ย Osmocote มีผลใหก้ลา้ไมมี้การรอดตาย
การเติบโตทางความสู Osmocote ขยุมะพร้าว
ผสมปุ๋ยคอก หนา้ดินผสมปุ๋ยคอก และขยุมะพร้าวผสมหนา้ดินผสมปุ๋ยคอก มีผลใหก้ลา้ไมมี้การเติบโตและ

ดเจนต่อการรอดตายและการ

ขยุมะพร้าวผสมหนา้ดินใส่ปุ๋ย
Osmocote

คําหลกั: ไมก้ฤษณา, วสัดุยา้ยชาํ, การเติบโตของกลา้ไม้
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คํานํา

ไมก้ฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) จชนิด

งมีชนักฤษณาสะสมอยู่
2546 ข;

กรมป่าไม้ 2546; กองเกษตรสารนิเทศ 2547; ชมรมไมก้ฤษณา (ไมห้อม) แห่งประเทศไทย 2548)
ของไมก้ฤษณา มีสีดาํมี

2546 อไป
ในอนาคต

เมล็ดพนัธ์ุไม ้ และวทิยาการทางดา้นเรือนเพาะชาํ (Kijkar, 1991)

เรือนเพาะชาํเป็นหลกั เช่น วสัดุเพาะ วสัดุยา้ยชาํ ปุ๋ย และขนาดของภาชนะบรรจุกลา้ไม ้เป็นตน้
ขยุมะพร้าว

มีปัญหาการกระเซ็นของวสัดุยา้ยชาํในช่วงฤดูฝน เป็นตน้ และยงัพบวา่มี
(ชนะและคณะ 2549,

Kijkar, 1991) จาํนรรจ ์และคณะ (2532) พบวา่ กลา้ไมป้ระดู่อายุ 3 เป็นวสัดุเพาะ

6 ชนิด (ดิน, ทราย, ดินผสมขยุมะพร้าว, ดินผสมทราย, ทรายผสมขยุมะพร้าว และดินผสมทราย
ผสมขยุมะพร้าว) แต่ ชนะและคณะ (2542 และ 2543) พบวา่ ขยุมะพร้าวเพียงอยา่งเดียว ทาํใหก้ลา้ไมย้างนา

ปุ๋ย Osmocote ดีพร้อม (2537) และ Kijkar

(1991) ผลิตกลา้ไมใ้นดา้นการลงทุนและระยะเวลาในการ
(N P K)

Kajornsrichon

(1994) พบวา่ การใส่ปุ๋ย Osmocote

ชนะและคณะ (2542 และ 2543) พบวา่ ขยุมะพร้าวใส่ปุ๋ย Osmocote

ใส่ปุ๋ย Osmocote นทอง และยางแดง แต่
เฉลิมชยั (2547) ระบุวา่ หา้มใชปุ๋้ยเคมีเมด็ ควรใชปุ๋้ยมูลววั/ควายแก่กลา้ไมก้ฤษณา และแนะนาํใหใ้ชดิ้นร่วน
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ผสมมูลววัหรือควาย อตัราส่วน 5:1 (2546 ก) ใชดิ้นทอ้งนาผสมแกลบ
อตัราส่วน 1:1

1.
2. ณา
3.

วงศเ์ดียวกนัต่อไป

อุปกรณ์และวธีิการ

ษาจาํนวน 10 ทรีทเมนต์ (Treatments) ไดแ้ก่
1. ขยุมะพร้าว (Coconut husk)

2. ขยุมะพร้าวใส่ปุ๋ย Osmocote (Coconut husk + Osmocote)

3. หนา้ดิน (Top soil)

4. หนา้ดินใส่ปุ๋ย Osmocote (Top soil + Osmocote)

5. ขยุมะพร้าวผสมหนา้ดิน (อตัราส่วน 3:1) (Coconut husk + Top soil)

6. ขยุมะพร้าวผสมปุ๋ยคอก (อตัราส่วน 3:1) (Coconut husk + Manure)

7. หนา้ดินผสมปุ๋ยคอก (อตัราส่วน 3:1) (Top soil + Manure)

8. ขยุมะพร้าวผสมหนา้ดิน (อตัราส่วน 3:1) ใส่ปุ๋ย Osmocote (Coconut husk + Top soil +

Osmocote)

9. ขยุมะพร้าวผสมหนา้ดินผสมปุ๋ยคอก (อตัราส่วน 3:1:1) (Coconut husk + Top soil + Manure)

10. ขยุมะพร้าวผสมหนา้ดินผสมปุ๋ยคอก (อตัราส่วน 3:1:1) ใส่ปุ๋ย Osmocote (Coconut husk + Top

soil + Manure + Osmocote)

2, 4, 8 และ 10 ใส่ปุ๋ย Osmocote สูตรเสมอ (N:P:K) 14:14:14 ปริมาณ 4 กรัมต่อถุง โดย
คาํนวณปริมาณการใชปุ๋้ยตามปริมาตรความจุของภาชนะบรรจุวสัดุยา้ยชาํ คือ 1 กรัม ต่อ 1,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตร คุณสมบติัทางเคมีและกายภาพของวสัดุยา้ยชาํแต่ละชนิดแสดงใน Table 1

Table 1. Chemical and physical properties of some potting media

Potting media pH Bulk density
(gm/cm3)

Water holding
capacity (% Wt)

Coconut husk 7.1 0.34 549.78
Top soil 8.0 0.79 69.61
Coconut husk + Top soil (3:1) 7.4 0.47 228.77
Coconut husk + Manure (3:1) 7.1 0.34 394.55
Top soil + Manure (3:1) 7.8 0.76 84.20
Coconut husk + Top soil + Manure (3:1:1) 7.2 0.45 221.01
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(Benlate)

บรรจุวสัดุยา้ยชาํแต่ละชนิดลงในถุงพลาสติกสีดาํ ขนาด 4x9 (แบบพบัขา้ง) วางถุงบรรจุวสัดุยา้ย
ชาํแต่ละชนิดแบบสุ่มตลอด (Completely Random Design) จาํนวน 4 (replications)

40
อากาศ โดยถุง 80 เปอร์เซ็นต ์ ขอ้มูลทางดา้น

Table 2

Table 2. Climatic information inside and outside of the nursery

Date

Outside* Inside**
Temperature

(0C)
Relative
humidity

(%)

Rainfall
(mm)

Temperature (0C) Relative
humidity

(%)max. min. Dry pot Wet pot
June 2006 33.60 21.40 76.56 232.54 28.00 (31.00) 22.80 (28.00) 73.33 (65.44)
July 2006 31.60 20.50 80.87 188.80 26.80 (31.20) 24.60 (26.40) 76.25 (63.07)

August 2006 33.00 21.00 77.25 71.30 26.10 (31.90) 23.60 (26.80) 72.75 (59.90)
September 2006 33.50 20.00 77.66 119.66 26.60 (32.20) 25.00 (26.80) 76.63 (60.69)

October 2006 33.50 18.00 78.80 131.90 25.70 (32.30) 24.10 (26.70) 82.43 (59.11)
November 2006 34.00 12.40 72.23 16.80 24.40 (32.80) 22.20 (26.40) 79.26 (58.23)
December 2006 NA NA NA NA 21.50 (29.90) 18.30 (23.00) 72.93 (55.56)

January 2007 35.80 11.50 76.50 - 21.80 (32.80) 18.80 (24.10) 72.09 (57.44)
February 2007 35.00 9.50 81.80 - 25.00 (34.20) 21.80 (22.20) 73.61 (53.60)

March 2007 37.00 16.50 96.30 48.10 28.20 (36.30) 24.50 (25.50) 70.81 (52.50)
April 2007 36.40 19.00 91.30 148.00 29.20 (36.50) 25.60 (27.30) 69.00 (62.00)
May 2007 35.80 19.60 90.30 290.70 28.20 (31.90) 26.10 (27.30) 75.33 (66.91)
June 2007 36.20 19.50 88.20 216.60 29.20 (32.80) 26.80 (28.70) 78.44 (66.53)

Remark: * = The data were recorded by the Dairy Farming Promotion Organization of Thailand,
Muak-lek, Saraburi.

** = The data were measured two times a day, at 8 am, and 2 pm. The 2 pm recorded data
were shown in the brackets.

NA = Not available

(Benlate)

1
(Benlate) ภายหลงัจาก

(ประมาณ 1 เดือน หลงัการยา้ยชาํ) ดาํเนินการสุ่มเลือกกลา้ไม้
จาํนวน 25
ใ 750 กลา้

(เชา้-เยน็)
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1,
3, 6, 9 และ 12 3 กลา้ต่อ
(ประมาณ 10 ) (ชนะและคณะ 2542)
แหง้ของส่วนต่างๆ โดยการถอนกลา้ไมอ้อกจากวสัดุยา้ยชาํและลา้งรากใหส้ะอาด ตดักลา้ไมอ้อกเป็นสองส่วน

80 องศาเซลเซียส นาน 24
(shoot/root  ratio) ของกลา้ไม้

Shoot/root ratio =

วเิคราะห์ความแตกต่างของการเติบโตทางดา้นความสูง ความโต

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป
โดยใชว้ธีิการของ Duncan’s Multiple Range Test

ผลการศึกษา

เปอร์เซ็นต์การรอดตาย
การรอดตายของกลา้ไมใ้นวสัดุยา้ยชาํ 10

กลา้ไมมี้อายุ 1, 3 และ 6
ระดบั 99% อายุ 9 และ 12 เดือน โดย หนา้ดิน ขยุมะพร้าวผสมหนา้ดิน และขยุมะพร้าวผสมหนา้
ดินใส่ปุ๋ย Osmocote

หนา้ดินผสมปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ย Osmocote (Table 3)

ความสูงของกล้าไม้
ความสูงของกลา้ไมใ้น 10 95% และ

99% 1 และ 3-12 เดือน ตามลาํดบั โดย ขยุมะพร้าวผสมหนา้ดินใส่ปุ๋ย Osmocote เป็นวสัดุ

คอกใส่ปุ๋ย Osmocote มีผล (Table 4)



Table 3. Survival percentage of Aquilaria crassna seedlings in the nursery after transplanted into different potting media
for 1-12 months

Potting media
Seedling survival (%)

1 month 3 months 6 months 9 months 12 months
Coconut husk 100 100 100 100 a 98 a
Coconut husk + Osmocote 100 100 100 86 a 60 b
Top soil 100 100 100 100 a 100 a
Top soil + Osmocote 100 100 100 100 a 92 a
Coconut husk + Top soil 100 100 100 100 a 100 a
Coconut husk + Manure 100 100 100 53 b 36 bc
Top soil + Manure 100 100 100 99 a 57 b
Coconut husk + Top soil + Osmocote 100 100 100 100 a 100 a
Coconut husk + Top soil + Manure 100 100 100 83 a 41 bc
Coconut husk + Top soil + Manure + Osmocote 100 100 100 55 b 14 c

Overall mean 100 100 100 87.60 69.80
Significance level ns ns ns ** **

Remark: 1. ** = Significant at P<0.01; ns = Non significant different at P>0.05.
2. Means in the same column that are not significantly different indicated by the same letter.

Table 4. Growth of Aquilaria crassna seedlings in the nursery after transplanted into different potting media for 1-12 months

Potting media
Height (cm) Diameter at root collar (mm)

1 month 3 months 6 months 9 months 12 months 1 month 3 months 6 months 9 months 12 months
Coconut husk 7.54 abc 9.86 c 12.85 de 19.55 cd 30.11 bcde 1.42 1.76 ab 2.18 b 2.71 cd 3.25 bcd
Coconut husk + Osmocote 7.76 a 13.86 a 22.67 ab 28.74 b 34.31 bcd 1.48 1.83 a 2.82 a 3.64 ab 4.02 abc
Top soil 7.11 bc 10.39 bc 17.70 cd 28.56 b 42.51 ab 1.40 1.57 c 2.16 b 3.16 bc 4.10 ab
Top soil + Osmocote 7.08 bc 11.79 b 19.51 bc 27.27 b 37.50 abc 1.49 1.60 c 2.38 b 3.23 bc 3.64 abc
Coconut husk + Top soil 7.48 abc 10.31 bc 15.28 cde 24.46 bc 41.04 ab 1.43 1.69 abc 2.13 b 2.92 cd 3.79 abc
Coconut husk + Manure 7.32 abc 10.68 bc 12.61 e 16.09 d 19.18 d 1.47 1.68 bc 2.07 b 2.45 d 2.33 d
Top soil + Manure 7.05 c 10.99 bc 14.43 de 16.41 d 19.89 de 1.44 1.66 bc 2.14 b 2.48 d 2.77 cd
Coconut husk + Top soil + Osmocote 7.89 a 13.88 a 24.86 a 36.67 a 49.79 a 1.47 1.76 ab 2.79 a 4.03 a 4.71 a
Coconut husk + Top soil + Manure 7.70 ab 11.04 bc 13.27 de 15.83 d 22.85 cde 1.41 1.66 bc 2.18 b 2.67 cd 3.12 bcd
Coconut husk + Top soil + Manure +
Osmocote

7.68 ab 11.19 bc 13.13 de 15.67 d 15.79 d 1.44 1.67 bc 2.13 b 2.56 d 2.15 d

Overall mean 7.46 11.40 16.63 22.93 31.30 1.44 1.69 2.30 2.99 3.39
Significance level * ** ** ** ** ns * ** ** **

Remark:1. ** = Significant at P<0.01; * = Significant at P<0.05; ns = Non significant different at P>0.05.
2. Means in the same column that are not significantly different indicated by the same letter.
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ความโตของกลา้ไมใ้นวสัดุยา้ยชาํ 10 95%
และ 99% 3 และ 6-12 เดือน ตามลาํดบั ยกเวน้ ความโตของกลา้ไมอ้ายุ 1 เดือน มีความ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ โดย ขยุมะพร้าวผสมหนา้ดินใส่ปุ๋ย Osmocote

Osmocote มีผล (Table 4)

กลา้ไม้ และสัดส่วนระหวา่ง
ส่วนยอดต่อส่วนรากของกลา้ไมใ้น 10 99%
และ 95% 12 เดือน โดย ขยุมะพร้าวผสมหนา้ดินใส่ปุ๋ย Osmocote เป็นวสัดุยา้ยชาํ

มะพร้าวผสมหนา้ดินผสมปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ย Osmocote

(Table 5)

Table 5. Dry weight of Aquilaria crassna seedlings in the nursery after transplanted into different
potting media for 12 months

Potting media
Dry weight (gm)

Shoot Root Total Shoot/Root

Coconut husk 1.47 de 0.33 cde 1.81 de 4.17 ab
Coconut husk + Osmocote 1.32 de 0.50 bcd 1.80 de 2.88 b
Top soil 4.15 b 0.83 b 4.99 b 5.27 a
Top soil + Osmocote 2.99 bc 0.65 bc 3.65 bc 4.37 ab
Coconut husk + Top soil 2.53 cd 0.52 bcd 3.05 cd 4.86 a
Coconut husk + Manure 0.92 e 0.23 de 1.15 e 2.88 b
Top soil + Manure 1.11 de 0.30 de 1.41 de 3.47 ab
Coconut husk + Top soil + Osmocote 6.53 a 1.31 a 7.85 a 5.02 a
Coconut husk + Top soil + Manure 0.64 e 0.17 de 0.82 e 4.25 ab
Coconut husk + Top soil + Manure + Osmocote 0.44 e 0.10 e 0.54 e 2.82 b

Overall mean 2.21 0.50 2.71 4.00
Significance level ** ** ** *

Remark: 1. ** = Significant at P<0.01; * = Significant at P<0.05.
2. Means in the same column that are not significantly different indicated by the same letter.
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วจิารณ์ผล

ความแตกต่างของการรอดตายในสองช่วงหลงัของการเก็บขอ้มูล (Table 3) การเติบโตทางความสูง
(Table 4)

ต่อส่วนรากของกลา้ไมก้ฤษณาใน 10 (Table

5) มีผลต่อการเติบโตของกลา้ไมก้ฤษณาแตกต่าง
มากและไม่ดี

นกัในวสัดุยา้ยชาํบางชนิด แมว้า่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (7.1-8.0) ความหนาแน่น (0.34-0.79 กรัม/ลูกบาศก์
เซนติเมตร) (69.61-549.78 % )
ได้ (Table 1) ไม่แสดงผลกระทบของคุณสมบติัทางเคมีและกา

3 Osmocote ขยุมะพร้าวผสมปุ๋ยคอก ดินผสมปุ๋ยคอก ขยุ
มะพร้าวผสมดินผสมปุ๋ยคอก และขยุมะพร้าวผสมดินผสมปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ย Osmocote มีใบส่วนบนของเรือนพุม่

กลา้ไมอ้ายปุระมาณ 7

ใด แต่ สมยศ (2532) และ ดีพร้อม (2537) กล่าวว่
(Table

3 และ 4) (2542 และ 2543)
พบวา่

6 ชนิด มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และ ทนุวงศแ์ละอุทยัวรรณ (2537) พบวา่ ควา

นยัสาํคญัทางสถิติ
การรอดตายในสามช่วงแรกของการเก็บขอ้มูล (Table 3)

การเก็บขอ้มูล (Table 4) กลา้ไมก้ฤษณาในวสัดุยา้ยชาํ 10 ชนิด ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ผลการทดลอง
ชนิด ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงผลกระทบทางดา้นลบต่อการเติบโตและการรอดตายของ

(100%) นานมากกวา่ 6
เดือน (Table 3) (จาก

)
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(8.00-14.00 น) มีไม่มากนกั
(Table 2)

(2531)

ราก (Hawkins, 1996)

และคณะ (2542) 6 วสัดุเพาะชาํไม่มีความแตกต่าง
นาน 1 เดือน

การเลือกใชว้สัดุยา้ยชาํใหเ้หมาะสมกบักลา้ไมข้องพรรณไมแ้ต่ละชนิดมีความจาํเป็นสําหรับ
ความสาํเร็จในการผลิตกลา้ไม้ (Valli, 1996)

(Macdonal, 1990) อีก
(Bunt, 1987)

หนา้ดินใส่ปุ๋ย Osmocote ทาํใหก้ลา้ไมก้ฤษณามีการรอดตาย
วน

(Table 3-5) แสดงใหเ้ห็นวา่ ขยุ
มะพร้าวผสมหนา้ดินใส่ปุ๋ย Osmocote
กบัผลการทดลองของชนะและคณะ (2542)
ซาใส่ปุ๋ย Osmocote
ปุ๋ย Osmocote ขยุมะพร้าวผสมปุ๋ยคอก หนา้ดินผสมปุ๋ยคอก ขยุมะพร้าวผสมหนา้ดินผสมปุ๋ยคอก และขยุ
มะพร้าวผสมหนา้ดินผสมปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ย Osmocote

(Overall
mean) (Table 3-5)

Macdonal (1990) 90-
95% 70% ถือวา่เป็นความลม้เหลวของการยา้ยชาํ

(Overall mean) (Table 3-5)

(ดีพร้อม
2537)
ใหแ้ก่กลา้ไม ้ เพรา
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ไม่ดี อยา่งไรก็ตาม เฉลิมชยั (2547)
(2545) แนะนาํวา่ ควรใช้

ธาตุอาหารในปุ๋ยคอก

สรุป

1.
ยา้ยชาํ 10 ชนิด มีความแตกต่างกนัอยา่ 1-6 เดือน

1
2.

อยา่งไม่ชดัเจนนกัต่อการรอดตายและการเติบโตของกลา้ไมก้ฤษณา แต่สภาพแวดลอ้มภายในเรือนเพาะชาํมี

3. ขยุมะพร้าวผสมดินใส่ปุ๋ย Osmocote

เพราะทาํใหก้ลา้ไมก้ฤษณามีการรอดตาย

4. ขยุมะพร้าวใส่ปุ๋ย Osmocote ขยุมะพร้าวผสมปุ๋ยคอก หนา้ดินผสมปุ๋ยคอก ขยุมะพร้าวผสมหนา้ดิน
ผสมปุ๋ยคอก และขยุมะพร้าวผสมหนา้ดินผสมปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ย Osmocote

(Overall mean)

คํานิยม

ขอขอบพระคุณ คุณสมยศ กิจคา้ ขา้ราชการบาํนาญ (อดีตนกัวชิาการป่าไม้ 8ว) และคุณวเิชียร สุมนัต-
กุล ขา้ราชการบาํนาญ (อดีตนกัวชิาการป่าไม้ )

นกัวชิาการป่าไม้ 8
คุณจุติเทพ โพธิปักษ ์ นกัวชิาการป่าไม้ 8
ลูกจา้งประจาํ ของศูนยเ์ม
ไม ้ดูแลกลา้ไม ้และเก็บขอ้มูลการเติบโตของกลา้ไม้
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