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Recycling the Wastewater from Swine Farm for Soilless Culture Production 
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ได้สืกพา การนิ!นาเสีขจากฟ่า{ฆชุกรม!เป็นสารสะลาขในท!รปถูกพักไรัตินโค0แบ่งทไรทดลองเป็น 2 Vนดอนกอ 
ข้นดอนที่ 1 เป็นการทดลองการใข้นแสีย จากฟ!ร์มชุกรก่อนเข้!ระบบพสมก้นสารทะลายธ!ตุอ!ท!รท*ที่เป็นเกน โคขทำ 
การทดทองปสูกพักบุ้ง ในกท่ทงใฟ่น,ขน!ด 5 X 42 X 16 เ*นติเนคร เป็นการปถูกแบบไม่เติมอากเศใพกท่องทนว่า นาเสียจ!ก 
ฟาร์มชุกรก่อนเข้าระบบ ผสนก้บสารละลาขา}าตุอาทารท*ที่เป็นเกม ในอดราส่วน 0:1 3:1 และ 1:1 พักบุ้งมการเจริญเติบใด 
68.3 77.3 78.3 และ 40 กรัมท่อด้น ดามลำดับ สชุปได้ว่าการใข้นาเสียจากฟาฑ์)ชุทรผสมกับสารละลายธ)ตุอาหารห*ที่เป็น 
เคนอดราส่วน 1:1 ดที่ชุด (P<0.05)1Nจะนำไปไข้ในการทคลองในระด้นการปถูกเป็นการดาในขนดทนค่อไป 

ทารทคลองขั้นที่ 2 เป็น การขยายพลไปทคลองในแปลงปภูท ใคขการนำนิ"าเสีขจากฟ!ร์มชุกร พสมก้บสารละทาย 
ธาตุอาทารท่!กาเป็นเกม ในอดราส่วน 1:1 ทดลองปถูกพัก*นํดค่าง ๆ จำนวน 6 *นํด ดีอ พักบุ้ง พักกวางตุ้ง พักกาดขาว 
พักกาดนอน พักศลัคกัดเดอร์แเด และพักกอส ในแปลงปถูกทขที่เป็นการด้าขนาดแปลงละ 7.2 X 2.0 เมดร ทบว่าสารละทาย 
ธาตุอาพารท*ที่เป็นเกม แทะสารทะทาขธาตุอาหารท*พทมก้นนาเสียจากฟาร์มชุกรในอัดราส่วน Iะ 1 ทํ!ให้นิ'!หนิทของ 
พักกวางตุ้ง และพักกาดขาวที่ปภูกในสารละล)ยธาตุอาทารท่*ที่เป็นเกมให้นิ'าพนิกแดกค่างกับพักกวางตุ้ง นทะพักก!ดขไวที่ 
ปถูกในสารละลายธ)ตุอาพารทขพสมก้บนิาเสียจากฟาร์มชุกร 1:1 อท่)งมนิยท่)กัญยงท)งสทด (P-แนเ) พักบุ้งที่ปถูกใน 
สารละทายธาตุอาหารหขให้กวามแดกด่างอย่างบีนิยสำกัญทางสทด (p<0.05) ส่วนในพักสทัคทง 3 *นิคให้แลของนาหนักที่ 
ไม่แดกด่างกันทางสถิติ 

ด่าส่าดัญ: การหบุนเวียน นาเสียจากฟาร์มชุกร หีขไรัติน 

Swine farm wastewater was used in solution for hydroponics. The solution comprised swine farm wastewater 
influent and chemical nutrients. Waier spinaches w ere selected for planting in foam containers. The sizes of (he coniainer 
were 50x42x16 centimeters. เท this experiment, the ratios of influent and chemical nutrient solution were 3:1 and 1:1. The 
result shows that the growth of water spinachcs from both solutions arc almost the same. The weight of them is 78.3 and 
77.3 grams each, respectively. 
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บทคดย ่อ 

Abstract 



Consequently, the result was expanded to the experiment in the field. The solution compnscd sw ine farm wastewater 
influent and chemical nutrients al the ratio 1:1 was used for planting 6 kinds of vegetables. They were planted เท the area 
of 7.2x2.0 meters. It was found that the weight of Chinese cabbage and Chinese white cabbage are highly significant 
difference when growing เท chemical nutrient solution compared with growing in ihe solution of wastewater influent and 
chemical nutrient at the ratio 1:1. Moreover, water spinachcs which planted in chemical nutrient solution gave the 
significant difference while 3 kinds of salads gave no significant difference 
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ค่าพา 
ทารปถูทหขไ'!ตน (Soilless Culture) หบทเถา วธีการปลกพขเทขนแบบการปถูกพขบนดิน ใดขปถูกทไ(ลงบนวัสคุ 

อน ๆ ทึ่ใม่ใช่ดิน ท'รท!)ถูกลงบนสารละทาข1แตุอเทารท* ซึ่งสามารถแน่งด!มวธึการปถูกใด้ด้งนี"แบบ!)ถูกในใสคุปถูก 
(Substrate Culture) เป็นการปถูกพ*ในวัสคุปถูกทำหน้าที ่แทนรน สำหร้บให'รากขดแทะกาชุนด้น เช่นรสคุปถูกที่!?เน 
อนทริยสาร หรท วัสคุสังเกราะห ที่ไม่มีการปน(ฟ้อนขทงดิน ท*สามารถเจริญ(ดิบใดโดยได้ร้นสารทะทายธาตุอาหารพข 
ที่มีส่านผสมก้ม{เขนรอท!ร!ทนทึ่มธาตุด่าง ๆ ที่ท*ด้องการทางรากห* จงการเทือกว้สคุปถูกที่มีทวามเป็นกลาง ไม่มธาตุ 
อาทาร!!ทะ!ทนาะสมก้มการเจริญเดิมโตของทข แบบปถูกในสารทะลาขธาตุอาทารท* (Hydroponics) เป็นการปถูกพขไน 
สารทะทาขธาตุ01 ทารฑข ใดขไหรากพขส้มนัสก้นสารอาหารใดยตรง แทะทวรกาบคุมอุณหภูมิของสารทะทายธาคุอาหารพข 
แทะปริมาณออทขีเจนใน้เหมาะสมก้บการเจริญ(ดิบไตขทงพข (พอไพเพมาะต่อพขแต่ทะขนิดการปถูทจงสามารถทำได้ทิ้ง 
แบนเดินอากาท แทะแบบใม่เดิมอากาท แบบปถูกไทรากทอยอยู ่กทแอากาส (Acroponics) เป็นการปถูกใดขใน้ส่วนของ 
รากทอขอยู่ในอ!กาทแทะรดสเรทะทาขธาตุอาหารเป็นฝอขไปทึ่รากพีขโตขดรมปึนช่างเวทา 

ขนิตของพีขทปภูกโดขไม่ไข้ดิน ทํขแด่ทะ*นิดมวธีการปถูกโดขไม่ไข้ดิน ขา!ใ-ง่าข แดทด่างก้นออกไป อย่างารกึ 
ตามเททนิทการปถูกทขใดขาม่ใข้ดินสามารถใข้ได้ก้บพีขแทบทุกขนิด ทิ้งแด่ ใม้ผท ไมดอก ไม้ประด้น สบุนไพร ไม่าาจะ 
เป็นไม้!ทึ๋อขจนถงพขขนด้น แด่ส่วนมากนิขมปถูกไนพ*นัก แทะไม้ผลที่เป็นพีขทึ่แาบเกึ่ยวช่วงอาอุทน 

ในสารทะทาขธาคุทานเราาใข้ในการ!)ภูททขใดขไม่ใข้ดินประกอบด้วย ธาตุทาน!รที่พีขด้อมาารในการเจริญเดิบโต 
มีทิ้งหมด 16 ธาตุ แน่งออกได้เป็น 2 กคุ่มต!มปริมาณที่พีขต้องการ กอธ!ตุอาหารที่พีขด้อมฑรเป็นปริม!ณมาก 
ประกอนด้วย ทาร'บอน ไ8ใดรเจน ออกซิเจน ในใตรเจน ฟ่อสฟ่อร้ส โปแดสเขยม แททเขียม แมกนิเขียม และก้ามะถ้น ธาตุ 
อาหารฑพีขตองการเป็นปริมาณน้อย ประกอนด้วย โบรอน สังกะสี ทองแตง เหทึก แมงกานีส โมท๊บดินํม กลอรีน 
นอกจากนขังมีธาตุที่น่แะเป็นประโขขน'ต่อทิข แต่แทบ!ทของธาตุเหล่านี"ขังไม่เด่นขัด ธาตุเหล่!นได้แก่ ไข(ตีขม ข๊ท๊กอน 
นิเก๊ท แทะเวฌเดิขน ปีจชุบันมีการทิดด้นสุตรอาหารสำหร้บการปภูกทขใตยใม'ใช่ดินมากมายพทายร้อยสดร แด่การเทือกใขั 
สุตรใดขึ๋นอยู่ก้ม ขนิตขอเทขหปถูก ฤดุปถูก แสง อุณทภูมิในช่างปถูก สถานที่ปถูก ตทอตจนว้ตอุประสงทของการ!)ถูก 

การทำฟ่าร'มทุกร นกมีนาเสขปริมาณบากซึ่ง(ก๊ดข'นจากการปนเป็อนสํ่งปฎกุทของทุกร ด้งนน ก่อนที่จะทิงนํ"ใเสีย 
เทท่าน จะด้องมีการนำ!เตเทอปล่อขทงทุ่แทล่งนาตามธรรมขาดิ แด่ในฟ่!ร'มขน!ดกทางหรอขนาดเลีกการบำบัดทำใด้ยาก 
เทราะด้องใ'ข้เ,งนทุน บุททากรทึ่มกวาม£พนที่แทะเทรึ๋ทงมทในการบำบัด จงมีการละเทยปล่อขใหเป็น {] ญนาสํ่งแวดด้อม ด้าน 
ทุขอนามัยของชุมขนแทะททนทนไม่หงประศงก่อย่างต่อ!นอง ในการนี'บางส่วนได้มการนำนาทึ่มร่งปฎภูทเหท่านั๋นมาไข้ใน 
การปถูกพข ซง!ายังมีการใข้เป็นส่วนน้อย ใตขทั ่วไป!]ยกอกจะมีธาตุทาหารไนใครเจน 1.3% ฟ่อสฟอร้ส 2.40%แทะ 
โปแตทเขียม 1.0% ซึ่ง!ปีน{เยอนทรีขที่มธาตุสาหารหลักพีขก่อนข้างภูง แกะขังมีธาตุรองอกเป็นจานวนมาก ด้งนํ่น หากมี 



ก!รสกนาเทอหบุนเวยนนนสํ ่ย*)กฟ่ารมชุกรนาปถูกท*ไร่'สินไต้ ต้!นนบ!กึ*ะเป็นก!รนํ!ขอนสิย*!กฟ่!รนชุกรม!ใช้ 
ประใย*น'สาม)รกสรัางยูฝ็ก่าเที ่มใคยการใช้(ป็นสารละลายราคุอาหารท*ในการปภูกท*ใคขไม่ใช้คม อีกต้!นหาทนนก็*ะ 
เป็นการลคปริมาณนํ^รขขยงฟ่าร'นเลยงชุกรที ่ เป ็นอ้นคราขต่อรงแวดรยมทงต้ใย 1 ไมวัดอุประทงดเทอาเกรไะน'นา 
อัครไทวนที่เหมไะทมระหว่ใ!ทไรทะทไขนาเทย*ไกฟ่ไร์มชุกรก้นสารเคนส์าหรับการปถูกทขใรัสินแทะทกนาการดอนทนอง 
ขอ 1Mขน้กต่อสารทะท่!ข*!แฟ่!รมชุกร 

อุปกรฉ!แทะไรกททดออง 

ขนคยพที่ I 

คุปกร(บ 

คุปกรฌที่าช้ไนการทดลองปถูกหขไรัสินโดขใช้สารละลายที่ไต้*)กนาเสืข*ากฟท'มชุกรประกทนต้วข 
I. กท่องใฟ่ม ขน1ด 55 X 40 X 25 เชนสิเมดร 2. สารละลายขท!^ขเกมที่ใช้ในก)รปถูกพัขโคขไม่ใช้สิน. นาเสย*หาฟาร์นชุกร 
3. เครองวัดความเป็นกรด-ค่าง 4. เกรองวัคก)รนำกระแสาฟ่ฟ้าของสารละทาย (EC meter) 

5. เกรทงข่ังนํ")ทนัก 6. เมลึคพันธุ แกบุ้ง 
ไรการทคทยง 

T 1 : l]ยเกน T , นํ๋าเสิข*)กฟ่าร'มชุกร 4 {เขเกม ( 1 1 ) 
T. นาเสืย*)กฟ่าร'มชุกร + {]ยเกม (3 ะ 1) T , : น!เสิย*!กฟ่ท'พชุกใ * า]ขเกน (1 :3) 

2. เตริขนกท่องไฟ่มที่ใช้ไนการปถูก ใคยการ!*าะ}ขนาด 4 x 4 เขนสิเมตร บนฝแ*าะทท!เฟ้น!เทา 3 แทาโคยมระยะน่าง 25 
ท(นสิเขคร 

3. เตริขมสารทะทไย ในผกบุ้งเตริขมสไรทะลายทุกขนัดในสัตส่วนที่กำหนด 
4. เตริยนต้นกรา นำเมทคพักบุ้ง เทาะ ในพัองบํ๋า,ขนาต 2.5 X 2.5 เขนสิเมตรโดยการเทาะก้ทนฟ่องนำทะ 3 เมทด 
5. เนอต้นกราอาคุ 8 วัน ยัาขทงในกล่อ!ที่โส่สารละลายตามช้อ I 
6. เกี!เขก!)ล (ทนช้อมลของนักบุ้งทุทต้นโคขขั่งน))!นักรวม!)งร)กและต้น โคขเทีบช้อyทที่อ)คุก)รเทืบเที่ยว นับ*ากวันเริ่ม 

เทาะเมทคใป 25 วัน 
7. ไเคราะน่ช้อyทใคข นํ )มทที่ไต้มาวเคราะห ทางสถสิต้วขวธ Analysis of variance และ!!fริย!แทยนค ว!มแตกค่างขทง 

กํแงลขขทงแต่ละ Treatment ต้วยวิรี Least significant difference (LSD) 

ขั๊นดawท 2 
คุปกรณ 
เ .แปลงปถูกท*ใช้สินแบม Deep Root Float Technique (DRFT) ขนาค 7 2 • 2.0 เมตร *)นวน 2 แปลงปภูกแต่ละแปล! 

ปถูก มีแพ่นปภูทขนาค 0.6 * 0.9 เมตร *ามวน 24 แพ่นปถูก แต่ละแพ่นปถูกนท* 50 ต้น 
2. ส)รละล)ยขทง!]ยเคมที่ใช้ในก)รปถูกท*โดยไม่ใช้สินสตร สวน., นํ"แรข*ากฟ่ทนชุกรทคแทนก!รใช้!]ย!คนบางส่าน 
3. เมล็ดพันธุ'6 ขนัด กอ นักบุ้ง นักกวางคุ้ง นักก!ดขาว นักกาดหอน นักสสัคบัตเคอรเ«ค และนักสลัคกกท 



วรการทดทอง 

I . วางแพนการทดลองแบบ CRD มี 2 ทรีทเมนดกอ ทชุ่มกวนคุม (TI) ไข้สารละทายเกมีถูดร ทาพ. แทะ T2 ใข้ป้'แรยจาก 
ฟ่ารมธุกร-• สารทะลายเกา]ถูตร ศวพ อัตราส่วน 1:1 

2. เท่รียมแปลงปถูก ให้สะอาต 
3. เตรียมสารทะทาย ในพักบุ้งเตรียมสารทะทายในสัตส่วนที่ทาพนดตานข้อ 1 
4. เตรียมต้นกต้า นำเมลีตพักบุ้ง เทาะในฟ่องนาขนาต 2.5 X 2.5 เขนติเนตรใตยการเทาะต้อนฟ่องนาทะ 3 เมลึต ส่วนพักที่ 

เพลอขนํตอน ๆ เทาะในฟองนํ๋แทาะเมทดต้อนทะ I เนท็ด 
5 เมึ๋ทต้นกต้าอแ} 7 ว้น 5ายลงปถูกนนแปลงที่ใส่สารละทาย ต้งาi 

T 1:{เพทร T, ะ ป้าเรยจากฟ่ารัมถูกร + jJmwS (1 ะ 1) 

6. แานข้อแล แาบข้อมุลของพักทุกขนํดใดยกใรขั่งนาหนักเาในแพ่นปถูกเ!'เน I ชา -ขงหนึ่งแพ่นปถูกมีจำนวน 50ต้นโตยขั่ง 
นาหนักรวมทํ่งรากและต้นมีหน่วยเใในกิโลกรัม 

7.อาอุการเก็บเกยว ของพักบุ้งนันจากวันเรํ่มเทาะเมล็ดไปอก 25 วัน พักกวางตุ้ง พักกาดขาว นับจากวันเริ่มเพาะเมทดาป 35 
วัน พักกาดหอม พักสลัดนัดเตอร์แ1เต แทะพักสท้ตตอส นับจากวันเหาะเมล็ดาาเ 40-45 วัน 

8. ใเกราะห์ข้อijล ไดยป้าผลที่ไต้นาวิเกราะห'ทางสกิคต้วยวิ? analysis of vanancc ใดขแยกวิเกราะห้ตามพักแต่ละขน่ด 

ผอกททดสองแสะวิจารณ้ 
ขนดทนที่ I 

ปถูกพักบุ้งตามวิ?การทตลองในข้นตอนที่ I เมึ๋อทงระยะแาบ เที่ยว 25 วัน ทนว่า พักบุ้งที่ปถูกไนสารทะทายทง 4 
ให้นํ๋าหป้กเททยแตกต่างก้นอย่างมีนัยส์ากัญยํ่งทางททร <p<0.05) โตฮทบว่า นาเสืขจากฟ่ารันถูกร + บุ้ยเกมี (1:1) (T.) มี 
แนวในัมนาหนักเทลิ่อต่อต้นสุงที่ถูด (78.39 กรัม ต้น) รOงทงมาต้อ นํ๋าเSoilกฟ่าร'มถูกร + บุ้ยเตมี ( 3 : 1 ) (T.) บุ้ยเดมี (T,). 
มีป้'เหนก 77J กรัน'ต้น และ 68.3 กรัน'ต้น ดานล่าตบ โดอท้ิง 3 treatment จะแตกต่างก้นอย่างมีป้ยสัไตญก้บพักบุ้งที่ปถูกในนขสีย 
จากฟ่ใรัมถูกร + บุ้ยเดมี (1 : 3) (40 กรัม ต้น) 

ดารางทื่ 1 แสดงบไหพักเออยของผักบุ ้ง(กรัม) ที่ปสูกใบสารสะสายทมีอัคราส่วบทีแคกด,ไงกับ 

กัตราส่วน( WW : C) ป้าหนักเซลข(กรัม) 
0 : 1 68.3 
3 : 1 77.3 
1 ะ 1 78.3 
1 : 3 40 

F - lest • 

LSD .05 22.45 
LSD .01 31.68 

• Significant at 5 % level 



รูปที่ 1 แสดงmiเปรียบเทียบmร!จริญเติบ๒ของผักบุ ้งในพไสไรasaไยสูตรต'!งๆ 

ต!ร!งที ่ 2 แสดงพํ้ไหพัก!!aะค,น0ฝ็ยพ 1 หพักของผักบุ้งพร้อมทงคุฌสมป๋ติของพไเฮีย€1 กฟไร่มสุกรทดaอง 
ปสูกใพกย่องโฟมขน !ค 55 X 40 X 25 เซนติ!มคร 

ทครไส่วน 
(ww:c) 

นำก่อนปถูก นาหทงปถูก ทครไส่วน 
(ww:c) pH EC pH EC 

0 : 1 6.4 1.4 6.4 0.6 
3 : 1 6.6 2.2 6.5 0.9 
1 : 1 6.9 1.5 6.7 0.7 
1 : 3 6.5 1.6 6.6 0.7 
WW 6.4 2.5 

HiitarHf] W W - น่11ร8»1กฟทนqก1 c - iJoiflU 
ขพตอแฑี2 

จากก!รทดทองปถูกผก*นดด่แ ๆ จานวน 6 ขนิด ในส!รทะท!ขธาดุอาหารหขทื่เป็นเทร แทะส!รทะทเทธาตุ I 
อาหารทีขผสมก้นนแรขจ!กฟ่าร์มทุกรในอดราส่วน 1 ะ• ทบว่าผกกวางทุ้มเทะผักกาท ขาวที่ปถูกในท!รทะทายธ!ตุอาหาร 
ที*ทึ่เป็นเทมใหนาทนักแดกด่างก้บผักกวางตุ้ง และผักก!ดขาวทึ่ปถูกในสารทะทายธาตุอาหารทีขผทมก้บนำเสืยจากฟาร'ม 
ทุกร (1:1) อย่างมีนัขสำก้ญขิ่งทางททดิ (P<0.0l) ผักบุ้งทื่ปถูกในส!รทะทาขธาตุอาหารห*ให้กวาม!!ดกด่!งอข!งมีนํยสำก้ญ 
ทางทก๊ด (p<0.05) ส่วนในผักสทดทํ่ง 3 *นิดให้ผลของนํ'เหนักทึ่ใม่แดกด่เงก้มทางสถ๊ดิ 

ตไร!งที่ 3 ผฝ็ผรดของผักชนิดต ,!งๆ(กิโaกรม) ที่ปสูกด้วยพํ้ไสไรasaไขสูตรต'!งๆ 
*ร พ ขนิดของสารทะทาผ 

ขนดของผก 
สารละทาย!ทมีสดร สวน. นา!สืขจากฟาร์มทุกร : สารทะทายเกมีถูดร ศวพ. ( 1 : 1 ) F - test 

ผักบุ้ง 4.1 3.4 • 

ผักกวางดุ้ง 1.7 0 9 • • 

ผักกาดขาว 3.2 1.2 • • 

ผักกาดหอม 1.6 1.4 กร 

นัด(ดอร์เรด 1.2 1.0 ทร 
ทอท 1.3 1.27 กร 

ns » not significant • - Significant a! 5 •/• level • • Significant al 1 % level 

: 



สรุปพสกไรทดสอง 
พทจไททกทองข่ํนแ I พบว่า กใรปถูกผักบุ้งในสารละสายที่มีส่วนผสมของน!เสีอจ!กฟ่เร์มชุกรอับส!รสะลไยธไดุ 

0 1 พ ! ร า ! เ ป ็ น เ ท ม ี ไนรตราท่านต่าง า พนว่าสไบไรทเติมนาเสีขจากฟ่ารัมชุกรในระบบทาร!!ถูกพี*ารัตินไต้ ตํ่งแต่?อขละ 
25-75 ผลที่ไต้มีกวาม111)ร!!รวบก่อนข้างภูง อาจเกตเบึ่คงจ!กกาใมแปรปรานของนํ้าเสียamฟ่ารัมชุกร ที่ขึ้นอยู่กับระยะเวท! 
เกึบ พนที่ฑื่เกึบ ระยะเวท!ที่นำขาปถูก อัตร!ส่วนที่แนะนำในกไรปฎบัติจริง การผสมของม่แสีแจเกฟาร์มชุกร แทะ 
สารละลเขธ)ดุอา!แรที่เป็นเทมีที่ 1:1 เป็นอัตราที่ทำใหผักบุ้งมีการเจริญเติบใตที่ตที่ชุดกอมีผลผลิต 78.3 กรัมก่กต้น และข้ง 
สะดวกในการปฏิบัติจริ! 

ส่วนก!รทดลองขึ้นที่ 2 เป็นกไรปถูกพี*บนแปลงปถูกเพึ๋อการต้ไ ทบว่! เม่ํอนำนํ"!เสีข «1 กฟ!รันชุกรนสมกัน 
สแทะล!ยธ!ดุอ!ท!รท*เกมีในอัดร!ส่าน (1ะ1) เมกนํไมไปถูกผักจีน (กักกวาง4ง แสะกักกาด*ท) ผลผลิตของนำนนํกกัก 
จะแดกต่างกันอข่แมีนํขส่!กัญย!ท!งสกติ (p<O.OI) อาจเนองมาจาก ผักทึ่มีอ!ยูการบ่าบเกึ่ขามากทว่! 30 วัน ส!รสะล!ขที่ 
ผสมมาเสิขจากฟ่แมชุกรมีธ!ดุท!หารไม'เทยงทออับกวามต้กงการของที* แต่ผักบุ้งท่ีมีคไชุกไรเกบแไนว 20 วัน ทำใน 
นำหนักแตกต่างกันทแสทกอช่างมีนํยส์!กัญ (P<0.05) ใดยมีผลผลิตสุงที่ชุดเท่!กับ 3.4 กกต่อ 50 ต้น ในทชุ่มปถูกไน 
ส!รทะสาขเกมีผสมนาเสียจากฟ!รัฆชุกร ในผักที่มีอไชุทไรเกึบเกึ่ยวนไททว่ไ 40 วันเ*นผักสลักไม่แตกต่างทางสรติ แต่กัก 
สลักที่ปถูทในสารสะทายที่ผสมนำเสียจาทฟ่ารัมชุกรจะแสตงอาการขาด!ททุอาทารกอแกระแกรนแทะไบมีสืเททอง หริออาจ 
เกดขึ้นอกสาเหชุเนองจ!ก กักสลัดเป็นกักที่มีการตอบสนองต่อสก!พอ!กาศเป็นอย่างมาก การ!!ถูกในเดกนดุล!กน และ 
กันย!ยน เป็นฤดุฝนมีแสงแดดมอข อากากรัอน ท่!ในกักสลัดมีการเจริญเติบไตน้อย ต!มธรรม*!ติกักสล้ต*อมอากาศเย็บง! 
เจริญเติมใตใต้ดีในกชุหนาา 

(ไดดกรรมประกไค 
ขอขอบชุนเส่ไนํกงไมปรม!ญเทอกันติที่ในทุนชุดหบุนก!ราจย ขอขอบชุณผุ้อำนายกไร ประยูร ให? !)ม 

ชุนขฝ็ทอบรพาศวกรรมเกนกร บไงชุน ปทุมธานํ ที่ใหท!รสนับทบุนใท่โเข้สก!นที่เทาะปลกพีขไรัติพแทะทุกล!ทรทนับสนุน 
ทางวขาก!ร 
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