
ปะจ าเดือน  มีนาคม  2562 
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      -วันที่ 6 มีนาคม 2562  เวลา  09.00 น.   นายสุจินต์  ค าหล้า นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร   ได้มอบหมายให้ นางสาวณัชรัตน์  ขยัก  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และเข้าใจบุคลิกภาพในการ 
เสนองาน รวมถงึให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะ ตลอดจนเทคนิคในการพูดต่อที่
สาธารณะ โดยนางศิรินุช  สูงสุด พัฒนาการอ าเภอปง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในครั้งนี้               
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลควร  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
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  -เมื่อวันที่  6 มีนาคม  2562  เวลา 09.30 น.  นางสาวณัชรัตน์  ขยัก                      
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควร  ได้ด าเนินการเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง
สมาชิสภาผู้แทนราษฎร  ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต าบลควร เพื่อให้ประชาชน              
มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                     
ณ องค์การบรหิารส่วนต าบลควร อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
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      -เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2562  เวลา 10.30 น.  นางสาวณัชรัตน์  ขยัก  
ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลควร  ได้ด าเนินการเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง
สมาชิสภาผู้แทนราษฎรให้แก่ผู้น าในชุมชน  เพื่อให้ผู้น าในชุมชนมีความรู้                
ความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข และให้ความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  ณ องค์การบรหิารส่วนต าบลควร  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
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  -เมื่อวันที่  18 มีนาคม 2562 นายสุจินต์  ค าหล้า นายก อบต.ควร พร้อมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลควร  ได้ร่วมกิจกรรม  18 มีนาคม  “วันท้องถิ่นไทย”  โดยมี
กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลควร พร้อมทั้งจัด
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ท าความสะอาดถนน  เพื่อให้ถนนสะอาดน่ามอง ไร้ฝุ่น ให้เป็น
ชุมชน น่าอยู่ สะอาดและงามตา บริเวณ สามแยกป่าคา หัวฝาย – โรงเรียนบ้านป่าคา  
หมู่ท่ี  3 ต าบลควร   อ าเภอปง   จังหวัดพะเยา 

 



ปะจ าเดือน  มีนาคม  2562 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร :  ๐-๕๔๔-๔๙๐๘๘ / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 

   -เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 "วันท้องถิ่นไทย"นายสุจินต์  ค าหล้า  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ควร ข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่ต าบลควร ร่วมถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี   
องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 เพื่อร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งถือเป็น"ปฐม
บทการปกครองท้องถ่ินไทย และเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจการปกครองให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ที่
ท าความดีและช่วยเหลืองานของทางราชการ ด้านสาธารณสุข   ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี และด้านส่งเสริมการฝึกอบรมและประกอบอาชีพ  
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    - นายสุจนิต์  ค าหล้า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ  ด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจัดท าแปลงสาธิตการปลูกผักสวนครัว  (ผักปลอดสารพิษในเขตพื้นที่ต าบล
ควร พร้อมทั้งได้ท าน้ าหมักชีวภาพ จ านวน 2 ถัง ) เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการฯ  จ านวน  20  คน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะโภชนาการที่ดี น ามาสู่สุขภาพ
ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  ได้รับประทานผักปลอดสารพิษ ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 
2562 ในพื้นที่ต าบลควร  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งขยายโครงการฯ                      
อย่างต่อเนื่อง 
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-งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
-ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ งดเผา ลดหมอกควัน เราทุกคน
ช่วยกันได้ ต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 
เมษายน 2562 

- งานพัฒนาชุมชน ฝากข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,เบี้ยความพิการ  
และเบี้ยผู้ติดเชื้อ ประจ าเดือน  เมษายน 2562  จะแจ้งให้ทราบ
อกีครั้ง 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                          
- ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง ขอให้
ท่านติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจ า               
พร้อมทั้งดูแลรักษาสุขภาพและป้องกัน โรคอื่นๆที่มา
กับฤดูแล้งด้วย  
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ปุ๋ยน า้ชีวภาพหรือน า้สกัดชีวภาพ 
      ปัจจุบันการผลิตปุ๋ ยน า้ชีวภาพหรือน า้สกัดชีวภาพมีบทบาทท่ีส าคัญยิ่งต่อระบบ

การเกษตรของประเทศไทยเรา จะเป็นเพราะว่าประชาชนผู้บริโภคได้หันมาสนใจเก่ียวกับ
สุขภาพอนามัยของตนเองมากขึน้ เน่ืองมาจากผลิตผลทางการเกษตรท่ีผลิตออกมาสู่
ผู้บริโภคจะต้องปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีใด ๆ ตกค้าง ผลิตภณัฑ์ชนิดท่ีว่านีคื้อ ผกัอินทรีย์ 
หรือผักท่ีไม่ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและศัตรูพืช ซึ่งเป็นผักท่ีไม่มีสารเคมีตกค้างและ
ปลอดสารพิษ ในการผลติผกัอินทรีย์หรือผกัที่ไมใ่ช้สารเคมีปอ้งกนัก าจดัโรคและศตัรูพืช ปุ๋ ย
น า้ชีวภาพหรือน า้สกดัชีวภาพ จะเป็นปัจจยัหลกัที่ส าคญัในการผลติ 
 ปุ๋ยน า้ชีวภาพหรือน า้สกัดชีวภาพ ( Bio-fertilizer or Bio-
extracts )  คือปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งท่ีเกิดจากกระบวนการหมกัด้วยซากพืชซากสตัว์โดย
มีเชือ้จลุนิทรีย์เป็นตวัช่วยย่อยสลาย ปุ๋ ยน า้ชีวภาพหรือน า้สกดัชีวภาพท่ีได้จากการหมกัดอง
จะประกอบไปด้วยจลุนิทรีย์และสารอินทรีย์หลากหลายชนิดเป็นปุ๋ ยเสริมให้แก่พืชเพ่ือเสริม
ธาตอุาหารให้กบัพืช ในขณะท่ีพืชก าลงัเจริญเติบโตน า้สกดัชีวภาพจะให้ทัง้ธาตอุาหารและ
เพิ่มปริมาณจลุนิทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช 
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 วัสดุเหลือใช้ (Waste materials) หมายถึง เศษวสัดท่ีุเหลือใช้จาก
การท าการเกษตรหรือวสัดเุหลือใช้จากการแปรสภาพผลติผลทางการเกษตรทัง้พืชและ
สตัว์   แล้วน ามาผลติเป็นปุ๋ ยน า้ชีวภาพหรือน า้สกดัชีวภาพ เช่น ซากพืชพวกซงัข้าวโพด ขี ้
ตะกรันจากหม้อต้มในการผลติน า้ตาล กากอ้อย กากมนัส าปะหลงัจากโรงงานผลติแปง้
มนัส าปะหลงั ฟางข้าว กากถัว่เหลือง ถัว่เขียว เศษพืช เศษผกั หรือผลติผลทางการเกษตร
ท่ีไมใ่ช้ รวมทัง้ใบไม้ เศษหญ้า หรือวชัพืชต่าง ๆ ซากสตัว์ทกุชนิดพวกหอย ป ูปลา หรือ
สนุขั แมว เป็นต้น  

              ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สภาวะแวดล้อมและความอดุมสมบรูณ์ของดิน น า้ อากาศ ในฟาร์ม
ดีขึน้ เมื่อมีการใช้น า้สกดัชีวภาพหรือปุ๋ ยน า้ชีวภาพ 
 2. สามารถงดหรือลดอตัราการใช้ปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ และ
สารเคมีปอ้งกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชในฟาร์มได้ 
 3. สามารถประหยดัเงินงบประมาณในการจดัซือ้ปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ย
วิทยาศาสตร์ และสารเคมีท่ีใช้ปอ้งกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชที่น ามาใช้ในกิจการ
ของฟาร์มได้ 
 4. สามารถท าให้สขุภาพอนามยัของผู้ผลติและผู้บริโภคผลติภณัฑ์
ปลอดสารพิษ เมื่อใช้ปุ๋ ยน า้ชีวภาพหรือน า้สกดัชีวภาพทดแทนปุ๋ ยเคมหีรือปุ๋ ย
วิทยาศาสตร์ และสารเคมีปอ้งกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืช 
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การใช้น า้สกัดชีวภาพหรือปุ๋ยน า้ชีวภาพ 

1. น ามาผสมกบัน า้สะอาดตามอตัราสว่นที่เหมาะสม (1 สว่นต่อน า้สะอาด 500-1000 
สว่น) แล้วราดลงตรงโคนต้นของพชื ส าหรับผกัอายสุัน้ เช่น ผกัทัว่ไป หรือผกับุ้งใช้ราดที่
โคนต้นทกุ ๆ 7 วนั ในอตัราสว่น 1 ต่อ 1000 สว่นไม้ผลใช้เดือนละ 1 ครัง้ ในอตัราสว่น 
1 ต่อ 500 เน่ืองจากน า้สกดัชีวภาพหรือปุ๋ ยน า้ชีวภาพมีสารประกอบต่าง ๆ ท่ีเข้มข้นและมี
จลุนิทรีย์ท่ีมีประโยชน์อยู่เป็นจ านวนมาก เมื่อน าไปใช้ประโยชน์จงึต้องใช้ในอตัราที่เจือจาง
มาก ๆ ดงันัน้การใช้จงึต้องระวงัมาก ถ้าเข้มข้นเกินไปพืชจะชะงกัการเจริญเติบโต ใบพืชจะ
มีสว่นเหลือง ถ้าใช้ในอตัราที่พอเหมาะพืชก็จะแสดงสภาพเขียวสด ใบเป็นมนั ต้นพืชที่ชะงกั
การเจริญเติบโตจากการโดนฉีดพ่นปุ๋ ยน า้หมกัหรือน า้สกดัชีวภาพในปริมาณท่ีมาก ให้ท า
การฉีดพ่นหรือราดด้วยน า้ท่ีสะอาด ตาของพืชที่พกัอยู่จะขยายตวัแตกเป็นใบภายในเวลา 1 
สปัดาห์ ดงันัน้การใช้จงึควรใช้อตัราเจือจางมากเป็นเกณฑ์ 
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2. การฉีดพ่นทางใบ ใช้ผสมน า้สะอาดตามอตัราสว่นที่เหมาะสมแล้วบรรจลุง
ในถงัพ่น (พืชผกัสวนครัว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ให้ทางใบ 20 - 40 ซีซีต่อน า้ 20 
ลติร ทกุ ๆ 5 - 7 วนั ควบคู่กบัให้ทางราก 30 - 50 ซีซีต่อน า้ 20 ลติร ทกุ 15 
- 20 วนั) อตัราสว่นที่ใช้ขึน้กบัชนิดของน า้สกดัชีวภาพหรือปุ๋ ยน า้ชีวภาพ ซึง่มี
ความเข้มข้นที่แตกต่างกนั อาจจะใช้ปุ๋ ยน า้หมกัสมนุไพรจากพวกพืชสมนุไพรท า
การฉีดพ่นสลับด้วยก็ได้ เช่น สารสกดัจากสะเดา ท าการฉีดพ่นทางใบ ก่ิงก้าน
ของต้นพืช เป็นการขบัไลแ่มลงศตัรูพืชที่มา รบกวนพืชได้ดี เช่น ถ้าเป็นเพลีย้แปง้ 
ฉีดพ่น 3-4 ครัง้ แล้วปลอ่ยทิง้ไว้อีก 7 วนั พ่นอีก 2-3 ครัง้ เพลีย้แปง้จะตาย
สนิท และจะร่วงลงตกพืน้   
3. การใช้อัดลงไปในดนิ โดยใช้หวัอดัต่อกบัถงัพ่นบนรถไถเดินตาม วิธีการนีจ้ะ
ช่วยให้ปุ๋ ยน า้ชีวภาพหรือน า้สกดัชีวภาพไปสูบ่ริเวณรากของพืชและแรงอดัจะชว่ย
ให้ดินโปร่งขึน้ และในการเตรียมหลมุปลกูพืชพวกไม้ผล ให้ใช้ปุ๋ ยน า้ชีวภาพหรือ
น า้สกดัชีวภาพประมาณ 30-50 ซีซีต่อน า้สะอาด 20 ลติร ผสมกบักบัปุ๋ ยหมกั
หรือปุ๋ ยคอกใสร่องก้นหลมุประมาณ 3-5 กิโลกรัมต่อหลมุ 
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ประโยชน์หลักโดยทั่ว ๆ ไปของน า้สกัดชีวภาพหรือปุ๋ยน า้ชีวภาพ 
 การผลิตปุ๋ ยน า้ชีวภาพหรือน า้สกัดชีวภาพจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร
หรือซากพืชท่ีเหลือใช้ในไร่นา เศษซากวัสดุทางการเกษตรท่ีเหลือทิง้จากโรงงาน
อตุสาหกรรมเกษตร เศษขยะมลูฝอยจากครัวเรือน ตลอดจนเศษวชัพืชต่าง ๆ ท่ีถกูขว้าง
ทิง้หรือท าลายให้สญูเสียไป โดยมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ประการใด ดงันัน้การท่ีได้เอา
อินทรีย์สารเหลา่นีม้าหมนุเวียนใช้ในการท าเป็นปุ๋ ยน า้ชีวภาพหรือน า้สกดัชีวภาพก็จะเป็น
การช่วยลดความสูญเสียเงินตราท่ีต้องสั่งซือ้ปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ยวิทยาศาสตร์หรือสารเคมี
ปอ้งกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืชจากต่างประเทศได้ปีละหลายหม่ืนล้านบาท เพราะเรา
สามารถปุ๋ ยอินทรีย์ปุ๋ ยน า้ชีวภาพหรือน า้สกัดชีวภาพท่ีผลิตได้ทดแทนปุ๋ ยเคมีหรือปุ๋ ย
วิทยาศาสตร์และสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชได้ส่วนหนึ่ง การผลิตปุ๋ ย
อินทรีย์น า้ชีวภาพหรือน า้สกดัชีวภาพยงัถือได้ว่าเป็นการช่วยก าจดัเศษขยะมลูฝอย ช่วย
ลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพิษ เพราะปัจจุบันประเทศไทยเราก าลังประสบ
ปัญหามลภาวะพิษเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการทิง้สิ่งปฎิกุลของเสีย และเศษขยะมลู
ฝอยทัง้จากโรงงานอตุสาหกรรม และบ้านเรือนท่ีอยู่อาศยัของชมุชนลงในแมน่ า้ล าคลอง  



องค์การบริหารส่วนต าบลควร 

อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 

โทร/โทรสาร : 054-449-088 

Facebook : อบต.ควร 

www.khuanlocal.go.th 

จัดท าโดย…ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บนัทกึข้อมูล 

ผลและประโยชนที์่ไดร้บั จากการ

ปลูกพชืผกัสวนครวั  

 เกษตรกรที่ปลูกพืชผักสวนครัวเอง  

ได้รับประทานพืชผักของตนที่ปลูกเอง ไร้สารเคมี ปลอดภัย 

   เกษตรกรที่ปลูกพืชผักสวนครัว ได้ประโยชน์   

สขุภาพดี สามารถแบ่งปันให้กบัครัวเรือนข้างเคียงได้ หรือ 

น าไปจ าหน่าย เพ่ือน ารายได้มาจุนเจือในครัวเรือนของตนเองได้  



    ผกัทีจ่ดัซ้ือจากทอ้งตลาด ซ่ึงผกัส่วนใหญ่มีการ

ปนเป้ือนสารเคมี โดยปกติก่อนการปรุง แม่ครวัก็จะลา้งท า

ความสะอาดอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามยงัไม่สามารถชะลา้ง

สารตกคา้งออกไดท้ั้งหมด ส่งผลการบริโภคของคนในชุมชน

อยู่ในภาวะความเสีย่งทางดา้นสุขภาพการบริโภคพืชผกัและ

ผลไมที้ไ่ม่ปลอดภยัท าใหม้ีการสะสมสารพิษภายในร่างกาย

อาจก่อใหเ้กิดภาวะความเสีย่งต่อการเจ็บป่วยและการเกิดโรค

ชนดิต่างๆ ไดซ่ึ้งเป็นการบัน่ทอนทรพัยากรมนุษยร์ะยะยาว 

       แมว่้าในปัจจุบนัจะมีการรณรงคส่์งเสริมในเรือ่งการ

ลดละเลีย่งเลิกการใชส้ารพิษในการเกษตรแต่เกษตรกรส่วน

ใหญ่ยงัคงชินกบัรูป 

แบบเดิมโดยไม่ค านงึถงึความปลอดภยัทางดา้นสุขภาพของ

ผูบ้ริโภคการปลูกพืช ผกัสวนครวัทีไ่รส้ารพิษตามแนวปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงท าใหผู้บ้ริโภคมีสุขภาพร่างกายทีด่ีสมาชิก

ในครอบครวัมีกิจกรรมร่วมกนัใชเ้ป็นอาหารในครวัเรือนลด

ค่าใชจ่้ายในครวัเรือนพึง่พาตนเองและสามารถด าเนนิชีวิตให้

เขา้กบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั ลดความเสีย่งจากสารเคมี

สะสมในร่างกาย เพือ่ใหสุ้ขภาพสมบูรณแ์ข็งแรง จากการได้

รบัประทานผกัปลอดสารพิษ ในปริมาณ ทีเ่พียงพอ 

 

   ดงันั้น องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้จัดท า

โครงการส่งเสริมสนับสนุนด าเนินงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยจดัท าแปลงสาธิตการปลูกผกัสวนครวั                       

(ผกัปลอดสารพิษในเขตพื้ นที่ต าบลควร พรอ้มทั้งไดท้ าน ้ า

หมกัชีวภาพ จ านวน 2 ถงั ) เพือ่แจกจ่ายใหก้บัสมาชิกที่เขา้

ร่วมโครงการฯ  จ านวน  20  คน จุดเริ่มตน้ของภาวะ

โ ภ ชน า ก า ร ที่ ดี  น า ม า สู่ สุ ข ภ าพ ที่ ส ม บู รณ์แ ข็ ง แ ร ง                      

ไดร้บัประทานผกัปลอดสารพิษ  

   น ้าสกัดชีวภาพหรือ ปุ๋ยน ้าชีวภาพที่ใช้ทางการเกษตร                  
จะมีอยู่ด้วยกัน 3 สูตร คือ 

1. สูตรทั่วไป ใช้ส้าหรับเร่งการเจริญเติบโตแก่พืช 
2. สูตรฮอร์โมน ใช้ส้าหรับเร่งการออกดอกออกผลของพืช 
3. สูตรสมุนไพร ใช้ส้าหรับขับไล่ ป้องกัน และก้าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
      ในการใช้แต่ละสูตรจะใช้ในแต่ละช่วงเวลาของการเจริญเติบโตของ  
เช่น สูตรฮอร์โมนจะน้าไปใช้ในช่วงท่ีพืชก้าลังจะออกดอกออกผล และสูตร
สมุนไพรจะใช้เฉพาะป้องกันก้าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชเท่านั น เพราะฉะนั น
ในการใช้จะมีข้อจ้ากัด โดยเฉพาะสูตรทั่วไปสามารถน้ามาผสมกับสูตรฮอร์โมน
ได้ในการน้าไปฉีดพ่นหรือราดลงดิน ส่วนสูตรสมุนไพรควรใช้ต่างหาก ไม่ควร
น้ามาผสมกับสูตรทั่วไปหรือสูตรฮอร์โมน เพราะในสูตรสมุนไพรจะมีสารออก
ฤทธิ์ฆ่าเชื อจุลินทรีย์ สิ่งท่ีเราต้องการในสูตรทั่วไปและสูตรฮอร์โมนนั น 
นอกจากธาตุอาหารของพืชแล้วเรายังต้องการกลุ่มจุลินทรียท์ีมี่ประโยชน์ในน ้า
สกัดชีวภาพหรือปุ๋ยน ้าชีวภาพ 


