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บทคัดยอ
การตรวจสอบผลของสัดสวนระหวางใบตอผลที่มีตอการเติบโต และคุณภาพของผลนอยหนาพันธุเพชร
ปากชอง วางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณภายในบลอก มีสัดสวนระหวางใบตอผลบนกิ่ง 5 ระดับ คือ ไม
ปลิดใบ ปลิดใบบนกิ่งออก 10 20 30 และ 40% พบวาการเติบโตของผลระหวางทรีทเมนตไมแตกตางกันทางสถิติ
ในดานคุณภาพของผล พบวามีคาน้ําหนักเนื้อผล และสวนที่ใชประโยชนไดในผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยระดับการปลิดใบ 20 % มีคาสูงที่สุด และระดับการปลิดใบ 40 % มีคาต่ําที่สุด สวนคาน้ําหนักผลเมื่อเก็บ
เกี่ยว น้ําหนักเปลือกผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (TSS) ปริมาณกรดที่ไทเทรตได (TA) ของน้ําคั้นจากเนื้อผล
อัตราสวน TSS/TA ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ คาสหสัมพันธระหวางการไวใบบนกิ่ง พื้นที่ใบ และความยาวของ
กิ่งกับน้ําหนักผลเมื่อเก็บเกี่ยว น้ําหนักเปลือกผล น้ําหนักเนื้อผล เปอรเซ็นตสวนที่ใชประโยชนไดในผล คา TSS คา
TA และอัตราสวน TSS/TA มีคานอย
คําสําคัญ : นอยหนา พื้นที่ใบ คุณภาพผล การเติบโตของผล สัดสวนระหวางใบตอผล

ABSTRACT
Effects of leaf to fruit ratio on fruit growth and quality of Annona hybrid cv. Petch Pakchong
were investigated. The experiment was arranged as a randomized complete block design in 5
treatments of leaf to fruit ratio, ranged from undefoliated branches to 10% 20% 30% and 40% defoliated
branches. The results showed no statistical significant difference effect on fruit growth among
treatments. The assessment of fruit quality revealed that the flesh weight and percentage of recovery
were significantly different and 20% defoliated had the highest value, whereas 40% defoliated had the
lowest. It was found that, at harvesting period fruit weight, peel weight, total soluble solids (TSS),
titratable acidity (TA) and TSS/TA had no statistical significant difference. The correlations between leaf
to fruit ratio, leaf area and length of branches with fruit weight at harvesting period, peel weight, flesh
weight, percentage of recovery, total soluble solids, titratable acidity and TSS/TA were low.
Keywords : Annona sp., leaf area, fruit quality, fruit growth, leaf to fruit ratio
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คํานํา
นอยหนาลูกผสมพันธุเพชรปากชองเกิดจากการผสมระหวาง (cherimoya x หนังครั่ง) x หนังเขียว #102
(เรืองศักดิ์ และ ฉลองชัย, 2547) มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ใบตอการเจริญเติบโตของไมผลหลายชนิด เชน
Snelgar and Martin (1997) ศึกษาความสัมพันธของดัชนีพื้นที่ใบกับขนาดของผลกีวีฟรุต พบวา ดัชนีพื้นที่ใบมี
ความสําคัญกับขนาดของผล คาดัชนีพื้นที่ใบที่เพิ่มขึ้น 1 หนวย ทําใหคาเฉลี่ยของขนาดผลลดลง 5.8 กรัม จตุรพร
และคณะ (2544) ศึกษาจํานวนใบที่เหมาะสมตอขนาดและคุณภาพของผลกีวีฟรุต โดยการตัดปลายกิ่งออกให
เหลือ 10, 15 และ 20 ใบตอกิ่ง และไมทําการตัดทอนกิ่งออก พบวาการตัดทอนใบใหเหลือ 20 ใบตอกิ่ง มี
น้ําหนักผลและความยาวผลมากที่สุด Lechaudel et al. (2002) ไดศึกษาสัดสวนของใบที่มีผลกระทบตอผลมะมวง
จากการไวใบตอผล 10, 25, 50, 100 และ 150 ใบตอผล พบวาการไวใบ 100 ใบตอผล ใหผลที่มีขนาดใหญ สัดสวน
ของเนื้อในผลสูงสุด Chacko et al. (1982) รายงานวาจํานวนใบตอกิ่งที่เหมาะสมของมะมวงพันธุ Alphonso และ
พันธุ Dashehari ควรมี 30 ใบ จะทําใหน้ําหนักผลสูงสุด ในมังคุดมีรายงานวาควรมี 18 ใบตอผล (Sadoodee and
Phonrong, 2006) อยางไรก็ตามรายงานการศึกษาในบางพืชไมพบความสัมพันธที่ชัดเจน เชน ประยงค (2532)
พบวาในมะมวงพันธุน้ําดอกไมทะวายเบอร 4 ที่ปลิดใบในแตละกิ่งใหเหลือ 10, 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 ใบ และ
ไมปลิดใบ พบวาจํานวนใบมีความสัมพันธกับน้ําหนักของผลมะมวงนอย และจํานวนใบไมมีความสัมพันธกับคา
เปอรเซ็นต total soluble solids และ titratable acidity ในน้ําคั้นจากผลมะมวง เชนเดียวกับ ปทุมพร (2532) ที่
ไดศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวนใบกับน้ําหนักผลในมะมวงพันธุน้ําดอกไมทะวายเบอร 4 นอกจากนี้ พัชรินทร
และวิจิตต (2550) ศึกษาอัตราสวนของใบและผลที่มีตอการเจริญเติบโต กับคุณภาพสมโอพันธุหอมหาดใหญ โดยมี
ระดับการไวใบ 150 130 110 และ 70 ใบตอผล พบวาระดับการไวใบไมมีผลทําใหการเจริญเติบโตของผลแตกตาง
กันทางสถิติ แตมีแนวโนมวาการไวใบ 70 ใบตอผลทําใหมีน้ําหนักเนื้อตอผลสูงสุด
สําหรับนอยหนายังไมมีรายงานเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธระหวางพื้นที่ใบที่มีตอคุณภาพของผล
ตั้งแตติดผลจนผลแก ในปจจุบันนอยหนาเปนไมผลเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหกับเกษตรกร เปนที่ตองการของผูบริโภค
แต เ นื่ อ งจากเกษตรกรยั ง ขาดข อ มู ล ทางด า นการไว ใ บต อ ผลที่ จ ะส ง ผลให ไ ด ผ ลน อ ยหน า ที่ มี คุ ณ ภาพดี ดั ง นั้ น
การศึกษาความสัมพันธระหวางพื้นที่ใบที่มีตอคุณภาพของผลนอยหนาจึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการ

อุปกรณและวิธีการ
ใชตนนอยหนาพันธุเพชรปากชองจํานวน 4 ตน ตนละ 10 กิ่ง คัดเลือกกิ่งที่มีขนาดใกลเคียงกันและชวย
ผสมเกสรใหกับตนนอยหนาพันธุเพชรปากชองใหติดผลกิ่งละ 1 ผล โดยใชเกสรของนอยหนาพันธุฝาย จากขอมูล
เบื้องตนที่ไดจากสถานีวิจัยปากชอง พบวาผลของนอยหนาพันธุเพชรปากชองเมื่อผลสุกเต็มที่ในกิ่งจะมีใบประมาณ
30 ใบ จึงแบงระดับของการไวใบที่ตองการทําการทดลองออกเปน 5 ระดับ (ทรีทเมนต) ดังนี้ ปลิดใบออก 0% ( ไม
ปลิดใบ) 10% 20% 30% และ 40% ของจํานวนใบที่มอี ยูในกิ่ง วางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณภายใน
บลอก (Randomized complete block design) โดยมีระดับการไวใบทั้ง 5 ระดับเปนทรีทเมนต ใหตนนอยหนา คือ
block มีจํานวน 4 block ภายใน block จะมีทั้ง 5 ทรีทเมนต แตละทรีทเมนตมี 2 ซ้ํา รวมเปน 8 ซ้าํ ตอทรีทเมนต วิธี
ลดจํานวนใบจะตัดใบเฉพาะแถบซายตัดจากใบลางขึ้นบน จะตัดเมื่อมีใบเพิ่มขึ้นทุก ๆ 5 ใบ จํานวนใบที่ตัดจะนับ
รวมกับจํานวนใบที่ตัดในครั้งแรก การทดลองแบงออกเปน 2 ตอน
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1. ผลของจํานวนใบตอการเติบโตของผลนอยหนาพันธุเพชรปากชอง
บันทึกขอมูความกวางและความยาวของผลนอยหนาในแตละทรีทเมนตทุกสัปดาห ตั้งแตเริ่มติดผลจนถึง
เก็บเกี่ยวผลและแสดงผลโดยกราฟ
2. ผลของสัดสวนระหวางใบตอผลที่มตี อ คุณภาพของผลนอยหนา พันธุเพชรปากชอง
เก็บเกี่ยวผลนอยหนาโดยใชดัชนีที่รายงานไวโดย ยอดหญิงและคณะ (2550) นํามาบมใหสุกและตรวจ
สอบคุณภาพ โดยบันทึกขอมูลขนาดของผล ชั่งน้ําหนักผล วัดปริมาตรผลโดยการแทนที่น้ํา น้ําหนักเปลือก น้ําหนัก
เนื้อ เปอรเซ็นตที่ใชประโยชนไดในผล วัดปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน้ําได (total soluble solids; TSS) ดวย hand
refractometer วัดปริมาณกรดในน้ําคั้น (titratable acidity; TA) ดวยวิธีไทเทรตกับ NaOH 0.1 N อัตราสวน
ระหวาง TSS ตอ TA นับจํานวนใบและวัดพื้นที่ใบในแตละทรีทเมนตดวยเครื่องวัดพื้นที่ใบ รุน LH-3100 ของบริษัท
Li–Cor Inc. วัดเสนผานศูนยกลางกิ่งโดยวัดที่จุดกําเนิดกิ่งและวัดความยาวของกิ่ง วิเคราะหวาเรียนซของคาเฉลี่ย
ขอมูล และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT (Duncan’s new multiple range test) และ
วิเคราะหคาสหสัมพันธของระดับการปลิดใบ พื้นที่ใบ ความยาวกิ่งกับลักษณะคุณภาพผลตางๆ ที่ไดระบุไวแลว

ผลและวิจารณ
ผลของระดับการไวใบตอผลที่มีตอการเติบโตของผลนอยหนาพันธุเพชรปากชอง
พบวาการเติบโตของผลวัดจากความกวางและความยาวของผลในทุกทรีทเมนตไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ โดยที่ระดับการปลิดใบ 20% มีแนวโนมการเติบโตมากที่สุด และที่ระดับการปลิดใบที่ 40% นอยที่สุด (Fig. 1
และ 2) Justine and Joan (2005) ไดเสนอวา การจัดการดานอัตราสวนการไวใบตอผลอยางเหมาะสม ทําใหแสง
สองผานไปยังทรงพุมไดดีขึ้น ใบจึงสังเคราะหแสงไดดีขึ้น เชนในผลการทดลองของ Famiani et al. (1999) ที่
ทดลองไวใบในตน chestnut จํานวน 2 4 7 10 และ 14 ใบตอผล พบวาการไวใบ 10 ใบตอผลนั้นทําใหใบสามารถ
รับแสงและสังเคราะหแสงไดดี การพัฒนาของผลดีกวาการไวใบในระดับอืน่

Figure 1 Fruit width of Annona hybrid cv. Petch Pakchong at different percentage of leaf to fruit ratio.
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Figure 2 Fruit length of Annona hybrid cv. Petch Pakchong at different percentage of leaf to fruit ratio.
ผลของสัดสวนระหวางระดับการไวใบตอผลที่มีตอคุณภาพของผลนอยหนาพันธุเพชรปากชอง
ขนาดของผลจากคาความกวาง ความยาว และเสนรอบวงของผลเมื่อเก็บเกี่ยวของนอยหนาพันธุเพชรปาก
ชองที่ระดับการไวใบตางๆ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (Table 1) แตทรี่ ะดับการปลิดใบ 20% มีคาเฉลี่ยสูงสุด
และระดับการปลิดใบ 40% ผลมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเชน เดียวกับการทดลองของ Lai et al. (1989) ที่พบวาในสัดสวน
การไวใบตอผลที่ต่ํา (นอยกวา 2:1) ไมมีผลใหขนาดของผลกีวีฟรุตลดลง อาจเนื่องจากมีการเคลื่อนยายสารอาหาร
จากใบในกิ่งอืน่ มาทดแทนสวนที่ขาดหรือไดรับมาจากแหลงสรางอาหารสวนอื่นที่นอกเหนือจากใบ เชน กิ่ง ลําตน
เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ Chacko et al. (1982) ที่กลาววา ยังมีองคประกอบอื่นที่เกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นของ
น้ําหนักของผล เชน อาหารที่สะสมในกิ่ง หรือพื้นที่ใบในแตละกิ่ง เปนตน เชนเดียวกับคาน้ําหนักและปริมาตรของ
ผลเมื่อเก็บเกี่ยวของผลนอยหนาพันธุเพชรปากชองที่ระดับการไวใบตาง ๆ ก็ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แต
พบวาระดับการไวใบ 80% ทําใหน้ําหนักและปริมาตรเฉลี่ยของผลสูงสุดรองลงมา คือระดับการไวใบ 100% 70%
และ 90% และที่ระดับการไวใบ 60% มีน้ําหนักและปริมาตรผลเฉลี่ยนอยที่สุด (ไมไดแสดงขอมูล)
สวนคาเฉลี่ยความถวงจําเพาะของผลเมื่อเก็บเกี่ยวที่ระดับการไวใบตาง ๆ อยูระหวาง 1.06 – 1.12 และไม
มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยระดับการปลิดใบ 0% และ 30% มีคาเฉลี่ยความถวงจําเพาะสูงสุด 1.12 และ
ระดับการปลิดใบ 10% มีคาเฉลี่ยความถวงจําเพาะต่ําสุด 1.06 (ไมไดแสดงตารางขอมูล) น้ําหนักเปลือกผลเมื่อเก็บ
เกี่ยวที่ระดับการไวใบตาง ๆ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (Table 2) แตน้ําหนักเนื้อผลเมื่อเก็บเกี่ยวที่ระดับการไว
ใบตาง ๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยระดับการปลิดใบ 20% มีผลใหน้ําหนักเนื้อเฉลี่ยสูงสุด
และระดับการปลิดใบ 40% มีน้ําหนักเนื้อผลเฉลี่ยต่ําสุด (Table 2)
เปอรเซ็นตสวนที่ใชประโยชนไดในผล ที่ระดับการไวใบตาง ๆ มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
โดยระดับการปลิดใบ 20% มีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตสวนที่ใชประโยชนไดในผลสูงสุด แตไมแตกตางกันทางสถิติกับ
ระดับการปลิดใบ 30% 10% และ 0% ที่ระดับการปลิดใบ 40% มีคาต่ําสุด (Table 2) เชนเดียวกับการศึกษา
สัดสวนการไวใบตอผลที่เหมาะสมในสมโอพันธุหอมหาดใหญ พบวาการไวใบ 70 ใบตอผลทําใหมีน้ําหนักเนื้อตอผล
สูงสุด (พัชรินทร และ วิจิตต, 2550) และในการทดลองกับมะมวงที่การไวใบ 100 ใบตอผล ทําใหมีสัดสวนของเนื้อ
ในผลสูงสุด (Lechaudel et al., 2002)
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Table 1 Fruit width, fruit length, and fruit circumference at harvesting of Annona hybrid at different
percentage of defoliation.
Percentage of defoliation
(%)

Fruit width
(cm)

Fruit length
(cm)

Fruit circumference
(cm)

0

8.05

7.61

25.31

10

8.29

7.94

26.13

20
30

8.76
8.08

8.82
8.09

27.43
24.71

40

7.45

7.18

23.09

F- test

ns

ns

ns

15.88

19.89

16.73

CV (%)
ns Non-significance

Table 2 Peel weight, pulp weight, and percentage of recovery of Annona hybrid at different percentage
of defoliation.
Percentage of defoliation
(%)

Peel weight
(g)

Pulp weight
(g)

Percentage of recovery
(%)

0

69.64

220.36a1/

75.95a

10

57.65

196.42ab

76.92a

20

50.14

253.85a

80.62a

30

57.25

230.68a

78.11a

40

63.87

151.68b

70.14b

F- Test

ns

*

*

CV (%)

48.00

29.35

6.84

ns Non-significance
* Significant difference at p< 0.05
1/
Means within the same column followed by the same letter are not significantly different ( p< 0.05) by
Duncan’s New Multiple Range Test
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ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (TSS) ปริมาณกรดที่ไทเทรตได (TA) และอัตราสวนระหวาง TSS/TA ในน้ํา
คั้นจากเนื้อผลนอยหนาที่ระดับการไวใบตาง ๆ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ไมไดแสดงตารางขอมูล) อันแสดง
ใหเห็นวาระดับการไวใบไมมีผลตอคุณภาพดานนี้ของนอยหนา เชนเดียวกับที่พบในการทดลองกับมะมวง (ประยงค,
2532 และ ปทุมพร, 2532)
จํานวนใบ และพื้นที่ใบเฉลี่ย ที่ระดับการไวใบตางๆ ไมมีความแตกตางกันทางสถิต(ิ Table 3) ในทางทฤษฎี
จํานวนใบตอผลที่มีคามากควรมีจํานวนใบและพื้นที่ใบมากกวาที่มีคานอย แตพบวาระดับการปลิดใบ 0% มีจํานวน
ใบที่นอยกวาระดับการปลิดใบ 10% และระดับการปลิดใบ 20% มีจํานวนใบที่นอ ยกวาการปลิดใบที่ 40%
เชนเดียวกับคาเสนผาศูนยกลางและความยาวของกิ่งที่ระดับการไวใบตางๆ ก็ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และ
แสดงคาเชนเดียวกับคาจํานวนใบและพื้นที่ใบ (Table 3) ดวยเหตุนี้อาจทําใหผลที่ไดไมเปนไปตามทีค่ าดหวังคือ
จํานวนใบมากจะสงผลใหผลมีขนาดใหญและคุณภาพดีกวาผลที่มีจํานวนใบในกิ่งนอยกวา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การสุมเลือกกิ่งในการทําการทดลองซึ่งเลือกสุมขณะที่กิ่งเริ่มพัฒนาในระยะแรก แตเนื่องจากในนอยหนาความยาว
ของกิ่งจะเพิ่มขึน้ ควบคูไปกับการพัฒนาของผล ทําใหการเลือกสุมกิ่งที่มีความสม่ําเสมอกันเปนไปไดยาก
Table 3 Leaf number/branch, leaf area/branch, diameter of branch, and length/branch of Annona
hybrid at different percentage of defoliation.

0

Leaf
number/branch
(leaf)
21.00

Leaf
area/branch
(cm2)
967.09

10

21.81

20

Percentage of defoliation
(%)

Diameter of
branch (cm)

Length/branch
(cm)

10.14

42.40

978.47

10.40

50.64

13.38

709.21

9.45

29.44

30

16.50

682.25

10.59

45.24

40

14.50

597.16

9.41

44.49

F- Test

ns

ns

ns

ns

CV (%)

38.30

47.17

16.25

48.00

ns Non-significance
คาสหสัมพันธระหวางระดับการไวใบ พื้นที่ใบ และความยาวของกิ่งกับน้ําหนักผลชวงเก็บเกี่ยว น้ําหนัก
เปลือกผล น้ําหนักเนื้อผล สวนที่ใชประโยชนไดในผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ในน้ําคั้นจากเนื้อผล ปริมาณ
กรดที่ไทเทรตได ในน้ําคั้นจากเนื้อผล มีคานอย (Table 4) แสดงวาระดับการไวใบ พื้นที่ใบ และความยาวของกิ่งกับ
ลักษณะทางคุณภาพดังกลาวมีความสัมพันธกันนอยมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาคาจํานวนใบ พื้นที่ใบ และความ
ยาวของกิ่งที่ใชเปนสิ่งทดลองในครั้งนี้ไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 3) อันเนื่องมาจากกิ่งที่เลือกใชในแตละทรีท
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เมนตมีคาความเบี่ยงเบนสูง ดังนั้นหากมีการทดลองตอไปจึงควรคัดเลือกกิ่งใหมีขนาดและจํานวนใบที่ใกลเคียงกัน
ซึ่งจะสงผลใหมีความแตกตางของจํานวนใบ พื้นที่ใบและขนาดของกิ่งที่ชัดเจน และสอดคลองกับการกําหนดรอย
ละของใบทีอ่ ยูบ นกิ่งตามจุดประสงคของการทดลอง
Table 4 Correlation (r) among percentage of defoliation, leaf area, length of branch and some
characteristics of fruit quality.
Characteristics of fruit quality

Percentage of defoliation

Leaf area

Length of branch

Fruit weight

0.179

0.118

0.091

Peel weight

0.061

0.169

0.279

Pulp weight

0.216

0.115

0.026

Percentage of recovery

0.246

-0.001

-0.210

TSS

-0.039

-0.110

-0.118

TA

0.122

0.099

0.059

TSS/TA

-0.181

-0.246

-0.216

ns

ns

ns

Pearson Test
ns Non-significance

สรุปผลและเสนอแนะ
จากการทดลองผลของสัดสวนระหวางใบตอผลที่มีตอการเติบโตของผลนอยหนาพันธุเพชรปากชอง พบวา
ทุกระดับการปลิดใบไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตระดับการปลิดใบ 20% มีแนวโนมการเติบโตของผลดาน
ความกวาง ความยาว และเสนรอบวงของผลมากที่สุด และที่ระดับการปลิดใบ 40% มีการเติบโตดานความกวาง
ความยาว และเสนรอบวงของผลนอยที่สุด ขนาดของผลเมื่อเก็บเกี่ยว น้ําหนักผลเมื่อเก็บเกี่ยว ปริมาตรของผล
ความถวงจําเพาะ น้ําหนักเปลือกผล น้ําหนักเมล็ด TSS TA และอัตราสวนระหวาง TSS/TA จํานวนใบ พื้นที่ใบ
เสนผาศูนยกลางของกิ่งที่จุดกําเนิดกิ่ง และความยาวของกิ่งที่มีระดับการปลิดใบตาง ๆ ของนอยหนาพันธุเพชรปาก
ชอง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนน้ําหนักเนื้อผล และสวนที่ใชประโยชนไดในผลของนอยหนาพันธุเพชรปาก
ชองที่ระดับการไวใบตาง ๆ มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ พบวาระดับการปลิดใบ 20% มีน้ําหนัก
เนื้อผลและสวนที่ใชประโยชนไดในผลสูงสุด และที่ระดับการปลิดใบ 40% มีน้ําหนักเนื้อผลและสวนที่ใชประโยชน
ไดในผลต่ําสุด คาสหสัมพันธระหวางระดับการไวใบ พื้นที่ใบ และความยาวของกิ่งกับน้ําหนักผล น้ําหนักเปลือกผล
น้ําหนักเนื้อผล สวนที่ใชประโยชนไดในผล TSS และ TA ในน้ําคั้นจากเนื้อผล และอัตราสวนระหวาง TSS/TA ของ
น้ําคั้นจากเนื้อผลของนอยหนาพันธุเพชรปากชอง มีความสัมพันธกันนอยมาก
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