
องคความรูฐานปุยหมักชีวภาพ 
 

 เร่ือง ความรูท่ัวไปเก่ียวกับปุยหมักชีวภาพ 
 

 
  

การทําปุยหมัก คือ การนําเศษซากหรือวัสดุตางๆ ท่ีไดมาจากส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่ง พวกท่ีไดมา
จากพืช เชน เศษหญา ใบไม ฟางขาว ผักตบชวา หรือแมแตขยะมูลฝอยตามบานเรือน มากองรวมกัน รดน้ําให
มีความช้ืนพอเหมาะ หมักไวจนกระท่ังเศษพืชหรือวัสดุเหลานั้นยอยสลาย และแปรสภาพไปกลายเปนขุยสีดํา 
หรือสีน้ําตาลเขม มีลักษณะพรุน ยุย รวนซุย ท่ีเรียกวา “ปุยหมัก” การยอยและการแปรสภาพของเศษพืช 
หรือวัสดุดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กๆ ท่ีเรียกวา “จุลินทรีย” ซึ่งอาศัยอยูในกองปุย ส่ิงมีชีวิต
ขนาดเล็กเหลานี้มีอยูมากมายหลายชนิดปะปนกันอยู และพวกท่ีมีบทบาทในการแปรสภาพวัสดุมากท่ีสุด 
ไดแก เช้ือราและเช้ือบักเตรี 

 

 



 
ประโยชนของปุยหมัก 
 ๑. ชวยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุใหแกดิน ทําใหดินอุดมสมบูรณ 
 ๒. ชวยเปล่ียนสภาพของดินจากดินเหนียวหรือดินทรายใหเปนดินรวนสะดวกในการไถพรวน 
 ๓. ชวยสงวนรักษาความชุมช้ืนในดินไดดีข้ึน 
 ๔. ชวยถายเทอากาศในดินไดดี 
 ๕. ชวยกระตุนธาตุอาหารพืชบางอยางในดินท่ีละลายน้ํายากใหละลายน้ํางายเปนอาหารแกพืชไดดีข้ึน 
 ๖. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยเคมี สามารถลดการใชปุยเคมีลงได 
 ๗. ไมเปนอันตรายตอดินแมจะใชในปริมาณมากๆ ติดตอกันนานๆ 
 ๘. ชวยปรับสภาพแวดลอม เชน กําจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชน้ําท้ังหลายใหหมดไป 
 

 
 
 
 
การทําปุยหมัก 



 แบบท่ี ๑ ปุยหมักคางป ใชเศษพืชเพียงอยางเดียวนํามาหมักไวคางป สามารถนํามาใชเปนปุยหมักได 
แบบนี้ไมตองดูแลรักษา จึงใชระยะเวลาในการหมักนาน เหมาะสําหรับผูท่ีไมมีเวลา 
 

 
 แบบท่ี ๒ ปุยหมักธรรมดาใชมูลสัตว ใชเศษพืชและมูลสัตวในอัตราสวน ๑๐๐:๑๐ ถาเปนเศษพืช
ช้ินสวนเล็กนํามาคลุกผสมไดเลย ถาเปนเศษพืชช้ินสวนใหญนํามากองเปนช้ันๆ (แตละกองจะทําประมาณ ๓ 
ช้ัน แตละช้ันประกอบดวยเศษพืชท่ีย่ําและรดน้ําสูงประมาณ ๓๐-๔๐ เซนติเมตร แลวโรยทับดวยมูลสัตว) แบบ
นี้จะใชระยะเวลาหมักนอยกวาแบบท่ี ๑ เชน ถาใชฟางขาวจะใชระยะเวลาประมาณ ๖-๘ เดือน ข้ึนอยูกับการ
ดูแลรักษา 

 
 
 แบบท่ี ๓ ปุยหมักธรรมดาใชปุยเคมี ใชเศษพืช มูลสัตว และปุยเคมี ในอัตราสวน  
๑๐๐:๑๐:๑ ถาเปนช้ินสวนเล็กนํามาคลุกผสมไดเลย ถาช้ินสวนใหญนํามากองเปนช้ันเหมือนแบบท่ี ๒ เพียงแต
ในแตละช้ันจะเพิ่มปุยเคมีข้ึนมาโดยโรยทับมูลสัตว แบบนี้ใชระยะเวลาในการหมักเร็วกวาแบบท่ี ๒ กลาวคือ 
ถาเปนฟางขาวจะใชเวลาประมาณ ๔-๖ เดือน 
 



 
 
 
 แบบท่ี ๔ ปุยหมักแผนใหม การทําปุยหมักวิธีนี้ใชเวลาส้ัน ทําไดโดยการใชเช้ือจุลินทรียเรงการยอย
สลายของเศษพืช ทําใหไดปุยหมักเร็วข้ึน นําไปใชไดทันฤดูกาล สามารถใชระยะเวลาหมักเพียง ๓๐-๖๐ วัน ใช
สูตร ดังนี้ 
  เศษพืช   ๕๐๐   กิโลกรัม 
  มูลสัตว   ๕๐  กิโลกรัม 
  ปุยเคมี   ๑  กิโลกรัม 
  เช้ือจุลินทรียตัวเรง(EM) ๕  กิโลกรัม 
 กวนใหเขากันอยางดี แตถาเปนเศษพืชช้ินใหญก็นํามากองเปนช้ัน เหมือนแบบท่ี ๓ แตละช้ัน
ประกอบดวยเศษพืชท่ีย่ําและรดน้ํา สูง ๓๐-๔๐ เซนติเมตร มูลสัตวโรยทับเศษพืช ปุยเคมีโรยทับมูลสัตว แลว
ราดเช้ือจุลินทรียตัวเรง 

 



 
 แบบท่ี ๕ ปุยหมักตอเช้ือ หลังจากไดปุยหมักท่ีใชไดแลวในแบบท่ี ๔ ใหเก็บไว ๕๐-๑๐๐ กิโลกรัม 
การเก็บตองเก็บไวในโรงเรือนท่ีไมถูกแดด และฝน ปุยหมักท่ีเก็บไว ๕๐-๑๐๐ กิโลกรัม สามารถนําไปตอเช้ือทํา
ปุยหมักไดอีก ๑ ตัน การตอเช้ือนี้สามารถทําการตอไดเพียง ๓ ครั้ง เปนการประหยัดและเกิดประโยชนตอ
เกษตรกร โดยไมจําเปนตองซื้อสารตัวเรงเช้ือจุลินทรีย ๑ ชุด ทุกครั้งท่ีทําปุยหมัก ๑ ตัน 
 
 
 
 
 
 
น้ําหมักชีวภาพ 
ความหมายของน้ําหมักชีวภาพ 
 น้ําหมักชีวภาพ เปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญอยางหนึ่งของเกษตรกร ซึง่ผลิตไดจากการนําเอาเศษวัสดุ
เหลือท้ิง เชน เศษพืชผัก หรือสัตวท่ียังสดอยูมาหมักใหเกิดการยอยสลาย โดยจุลินทรียท่ีติดมากับวัตถุดิบหรือ
จุลินทรียท่ีเติมลงไปโดยใชกากน้ําตาลเปนสารอาหารสําหรับจุลินทรีย จนไดสารละลายท่ีมีความเขมขนหรือท่ี
เรียกวา น้ําหมักชีวภาพ ประกอบดวยกรดอินทรีย กรดอะมิโน ฮอรโมนพืช และแรธาตุอื่นๆ ซึ่งเปนสวนสําคัญ
ท่ีทําใหพืชเจริญเติบโตดี 
 

 

  
 
 
ประโยชนของน้ําหมักชีวภาพ 



ดานการเกษตร 
 ๑. ปรับสภาพความเปนกรด-ดางในดินและน้ํา 
 ๒. ปรับสภาพโครงสรางของดินใหรวนซุย อุมน้ําและอากาศไดดีข้ึน 
 ๓. ยอยสลายอินทรียวัตถุในดินใหเปนธาตุอาหารแกพืช สามารถดูดซึมไปใชไดเลยโดยไมตองใช
พลังงานมากเหมือนการใชปุยวิทยาศาสตร 
 ๔. เรงการเจริญของพืชใหสมบูรณ แข็งแรงตามธรรมชาติ ตานทานโรค แมลง 
 

 
 
ดานสิ่งแวดลอม 
 ๑. ชวยบําบัดน้ําเสียจากการเกษตร ปศุสัตว การประมง อุตสาหกรรม โรงงาน ชุมชน สถาน
ประกอบการท่ัวไป 
 ๒. ชวยกําจัดกล่ินเหม็นจากกองขยะ การเล้ียงสัตว โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนตางๆ 
 ๓. ปรับสภาพขยะของเสีย เชน เศษอาหารจากครัวเรอืนใหเปนประโยชน ตอการเล้ียงสัตว และการ
เพาะปลูกพืช 
 ๔. กําจัดขยะดวยการยอยสลายใหมีจํานวนลดลง สามารถนําไปใชประโยชนได 
 ๕. ชวยปรับสภาพอากาศท่ีเสียใหสดช่ืนและมีสภาพดีข้ึน 
 

 
 

น้ําหมักจากพืชสีเขียว 



 น้ําหมักจากพืชสีเขียว ไดมาจากการสกัดน้ําเล้ียงในพืชและคลอโรฟลล โดยใชน้ําตาลทรายแดงหรือ
กากน้ําตาล ชวยสรางแรงดันออสโมติก น้ําหมักจากพืชสีเขียวจะอุดมไปดวยแบคทีเรียท่ีสามารถจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และกระตุนการเจริญเติบโตของพืชใหมีความสมบูรณมากข้ึน ทําใหผลผลิตท่ีปลูกนั้นมีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติ และส่ิงสําคัญเปนการลดตนทุนการผลิต และยังปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพอนามัยของ
ผูผลิตและผูบริโภค 
 เทคนิคการเลือกพืชสีเขียว 
 ๑. เลือกผักสีเขียวยอดพุง เชน ผักบุง หนอยกลวย ยอดบวบ 
 ๒. เลือกผักสีเขียวอวบน้ํา 
 ๓. เลือกผักสีเขียวไมมีพิษ 
 ๔. การเก็บผักสีเขียวควรเก็บกอนพระอาทิตยข้ึนชวงเวลานี้พืชมีธาตุอาหารสะสมอยูมากท่ีสุด 
 

 

 

 
 
 
สวนผสมในการทําน้ําหมักจากพืชสีเขียว 



 
๑. พืชสีเขียว ๓ กิโลกรัม 

 

 
 

๒. กากน้ําตาล ๑ กิโลกรัม 
 

 
 

๓. เกลือทะเล ๒ ขีด 
 

 
 
 
วิธีทําน้ําหมักจากพืชสีเขียว 



 ๑. นํายอดผักสีเขียวห่ันเปนช้ินเล็กๆ ความยาวไมเกิน ๒ นิ้ว 
 ๒. ผสมกากน้ําตาลเติมเกลือลงไปเล็กนอย คลุกเคลาใหเขากัน หมักท้ิงไวในถังพลาสติก  
๗-๑๕ วัน 
 ๓. เมื่อครบ ๑๕ วัน ใหเติมน้ําเปลา ปริมาณ ๑๐ เทาของสวนผสม เชน สวนผสมพืช ๑๐ กิโลกรัม ให
เติมน้ํา ๑๐๐ ลิตร จากนั้นจึงนําไปใชได 

 
น้ําหนักชีวภาพจากผลไม 
 น้ําหนักชีวภาพจากผลไม จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ การบํารุงรากและเรงการออกดอกของพืชใหมี
ความสมบูรณมากข้ึน ทําใหผลผลิตท่ีปลูกนั้นมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ 

 

 
 

สวนผสมในการทําน้ําหมักจากผลไม 



 ๑. ผลไมสุกอยางนอย ๓ ชนิด รวมกัน เชน กลวยน้ําวา มะเขือเทศ ฟกทอง หรือมะละกอ (ถาหาไดไม
ครบท้ัง ๓ ชนิด อาจใชอยางใดอยางหนึ่งแทนก็ได) 
 

 
 

   
 ๒. กากน้ําตาล ๑ กิโลกรัม 

 

 
 

๓. เกลือทะเล ๒ ขีด 
 

 
วิธีทําน้ําหมักจากผลไม 



 ๑. นําผลไมท่ีไดมา ไมตองลาง ไมตองปอกเปลือก ห่ันเปนช้ินเล็กๆ 
 ๒. เติมกากน้ําตาลคลุกเคลากันใหท่ัวกับผลไมท่ีห่ันแลว 
 ๓. ปดฝา หมักท้ิงไว ๑๐-๑๕ วัน ควรเก็บถังหมักและน้ําสกัดชีวภาพไวในท่ีรม อยาใหถูกฝนและ
แสงแดดจัดๆ น้ําหมักชีวภาพจากผลไม ท่ีผานการหมักสมบูรณแลว ถาปดฝาสนิท สามารถเก็บไวไดนานหลาย
เดือน 
 

 
 

น้ําหมักชีวภาพสมุนไพรไลแมลง 
 น้ําหมักชีวภาพสมุนไพรไลแมลงศัตรูพืชไดรับการพิสูจนและยอมรับโดยท่ัวกันวาเปนวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงและโรคพืช โดยเฉพาะการปลูกพืชผักและผลไม ปจจุบันจึงมีการนําพืช
สมุนไพรหลายชนิดมาสกัดเปนสารเพื่อใชในการปองกันและปราบศัตรูพืช รวมท้ังไลแมลง เพื่อทดแทนการใช
สารเคมีในปจจุบันมากข้ึน สมุนไพรท่ีนํามาใชกับพืชผักมีขอดีหลายอยาง คือ มีราคาถูก ปลอดภัยตอเกษตรกร
ผูใช ไมมีสารพิษตกคางในผลผลิต จึงปลอดภัยตอผูบริโภค รวมท้ังไมเปนอันตรายตอแมลงท่ีเปนประโยชนและ
ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ในแปลงพืชผัก และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ไมมีสารพิษตกคางในดินแลสภาพแวดลอม 

 
 
 

 



ขม้ินชัน 
 

 
วิธีการเตรียมและการใช 

๑. ตําขมิ้นปริมาณครึ่งกิโลกรัมใหละเอียด 
๒. นําขมิ้นท่ีตําละเอียดแลวไปผสมกับน้ํา ๒๐ ลิตร หมักท้ิงไว ๑-๒ วัน 
๓. กรองเอาแตน้ําจะไดสารเขมขนจากนั้นนําสารนี้ไปผสมกับน้ํา ๘ ลิตร 
๔. นําไปฉีดพนใหท่ัวบริเวณทรงพุมตนท่ีเกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช  

ประโยชน 
 นําไปฉีดพนใหท่ัวบริเวณทรงพุมตนท่ีเกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช เหงาของขมิ้นชันมีน้ํามันหอม
ระเหย ชวยขับไลแมลงและกําจัดแมลงไดหายชนิด ไดแก หนอนกระทูผัก หนอนผีเส้ือ  ดวง แมลงวันทอง มอด 
และไรแดง 
 

 

  
 
 
 



สะเดา ขา ตะไครหอม 

  
 
 
 
วิธีการเตรียมและการใช 

๑. สับใบสะเดา ขา และตะไครหอมอยางละ ๑ กิโลกรัมใหละเอียด 
๒. นําสวนผสมท้ังสามอยางมาตํารวมกัน 
๓. นําสวนผสมท้ังหมดไปผสมกับน้ํา ๒๐ ลิตร หมักไว ๑ คืน 
๔. กรองเอาน้ําหัวเช้ือท่ีไดนําไปผสมกับน้ําในสัดสวน ๑:๑ 
๕. ฉีดพนทุก ๗ วัน ในตอนเยน็  

ประโยชน 
 สารสกัดจากสะเดามีฤทธิ์ในการฆาแมลง สารสกัดจากขามีฤทธิ์ฆาเช้ือแบคทีเรีย และน้ํามันหอม
ระเหยในขามีฤทธิ์ทําใหไขแมลงฝอและกําจัดเช้ือราบางชนิด สวนตะไครหอมมีสารท่ีมีฤทธิ์ในการไลแมลง
ศัตรูพืชไดแก ผีเส้ือกะหลํ่า หนอนคืบ หนอนชอนใบ หนอนกระทู หนอนใยผัก เพล้ียออน และแมลงวันทอง 
รวมถึงชวยปองกันโรคราดํา โรครากเนา และโคนเนา 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



พริก พริกไทย ดีปลี 

   
วิธีการเตรียมและการใช 

๑. บดพริกสด พริกไทยสดและดีปลีสดอยางละ ๑ กิโลกรัมใหละเอียด 
๒. นําสวนผสมท้ังหมดไปผสมกับน้ํา ๒๐ ลิตร หมักไว ๓-๕ วัน 
๓. กรองเอาน้ําหัวเช้ือ โดยอัตราสวนการใช ใหผสมน้ําหัวเช้ือปริมาณ ๒๐๐-๕๐๐ ลูกบากศเซนติเมตร

ตอน้ํา ๒๐ ลิตร 
๔. นําไปฉีดพนใหท่ัวทรงพุมตนทุก ๓-๕ วัน 
๕.  

ประโยชน 
 พริกสดมีคุณสมบัติในการฆาแมลงสวนเมล็ดพริกมีสารฆาเช้ือรา พริกไทยมีน้ํามันหอมระเหยและแอล
คาลอยดมีสารรสเผ็ด และสารท่ีมีกล่ินฉุนเผ็ดรอน ดีปลีมีน้ํามันหอมระเหยสูตรนี้มีฤทธิ์ฆาแมลง ไดแก มด 
เพล้ียออน หนอนคืบ หนอนไช และไลแมลงผีเส้ือ รวมถึงชวยปองกันโรคท่ีเกิดจากไวรัส 
 

  
พืชสมุนไพรท่ีใชปองกันและกําจัดศัตรูพืช 
๑. โลต๊ิน (หางไหล) : สามารถฆา หนอนใยผัก หนอนกระทูผัก 
๒. ตะไครหอม : สามารถไล หนอนใยผัก หนอนกระทูผัก 
๓. สะเดา : สามารถฆาและไล หนอนใยผัก หนอนกระทูผัก เพล้ียออน 
๔. สาบเสือ : สามารถไล หนอนกระทูผัก หนอนใยผัก 
๕. หนอนตากหยาก : สามารถฆาและไล แมลงวันทอง 
๖. มะมวงหิมพานต : สามารถฆา หนอนหลอดหอม หนอนกระทูผัก 
๗. ยาสูบ : สามารถฆา หนอนใยผัก หนอนหลอดหอม 
๘. ขมิ้นชัน : สามารถไล หนอนใยผัก หนอนกระทูผัก 
๙. ขา : สามารถไล หนอนใยผัก หนอนกระทูผัก 
๑๐. กระเพราแดง , กระเพราชาง , กระเพราขาว : สามารถดึงดูด แมลงวันผลไม 
 



วัสดุในการทําปุยหมักชีวภาพ 
 
เศษอาหาร/ขยะอินทรีย 

 
ใบไมแหง 

 
หัวปลา 

 
หอย 

 



ผักบุง/หนอกลวย/ยอดบวบ 
 

 

 
กลวยน้ําวา/มะเขือเทศ/ฟกทอง/มะละกอ 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 



ขม้ินชัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
สะเดา ขา ตะไครหอม 

  
 
พริก พริกไทย ดีปลี 

   
 

 
 
 
 



กากน้ําตาล 

 
 
 
ปุยมูลสัตว 

 
ถังพลาสติก 

 



มุงไนลอนสีฟา 

 
 
จอบ 

 
ไมพาย 

 



วิธีการทําปุยหมักชีวภาพ 
ในโรงอาหารของโรงเรียนมักมีเศษอาหารเหลือท้ิงจากการบริโภคและจําหนายมากมายในแตละวัน วิธี

จัดการขยะท่ีคนสวนใหญเลือกใชก็คือ รวบรวมเกบ็ใสถุงไวแลวรอรถขยะของเทศบาลมาขนท้ิง บางก็มาเก็บทุก
วัน บางมาแคสัปดาหละ ๑-๒ ครั้ง ปริมาณขยะจึงเพิ่มเติมสะสมอยางหลีกเล่ียงไมได โดยเฉพาะถาจัดการเก็บ
ไมเรียบรอย ยิ่งทําใหเกิดกล่ินเหม็นเปนท่ีรําคาญใจ สุดทายก็สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม หนึ่งในทางเลือกทํา
ไดโดยไมตองรอรถขยะมาจัดเก็บก็คือ การนําเศษอาหารไปทําปุยหมัก โดยอาศัยการยอยสลายจากจุลินทรีย 
นอกจากชวยลดคาใชจายในการจางเก็บขยะมูลฝอยแลว ยังไมเปนภาระตอสังคม ไมตองเสียเวลาในการขุด
หลุมฝง ยังไดปุยอินทรียไวใสตนไมในโรงเรียน ชวยประหยัด การทําปุยหมักจากเศษอาหารมีสวนประกอบหลัก 
๓ สวน คือ 

 ๑.เศษอาหาร เชน เศษขาว เศษผัก เปลือกผลไม เปลือกไข กางปลา เศษหมู ขนมปง ฯลฯ ท่ีเหลือจากการ
บริโภค ไมวาจะเปนครัวเรือน รานอาหาร โรงอาหาร หรือโรงครัว เมื่อนํามาทําปุยหมักจะใชเฉพาะสวนท่ีเปน
กาก จึงตองแยกน้ําท่ีอยูในเศษอาหารออกกอน หากเศษอาหารมีขนาดใหญก็สับใหมีขนาดเล็กลง 

 

๒.จุลินทรีย ควรเปนประเภทท่ีใชออกซิเจน จะชวยใหไมสงกล่ินเหม็นและไมทําใหเกิดน้ําเสีย แหลง
จุลินทรียท่ีหาไดงายคือมูลสัตวตาง ๆ ไมวาจะเปน มูลวัว มูลไก มูลหมู มูลมา มูลแพะ ซึ่งมีจุลินทรียหลาย
ประเภทและจํานวนมาก เชน เช้ือราแอคติโนมัยซีตส (Actinomycetes) ชวยใหกระบวนการยอยสลายเศษ
อาหารกลายเปนปุยหมักไดเร็วข้ึน 

 

๓.เศษใบไม ชวยใหเศษอาหารมีความโปรงพรุน ไมอัดแนนจนเกินไป ท้ังยังมีธาตุคารบอนท่ีจําเปนตอการ
เจริญเติบโตและสรางเซลลของจุลินทรีย 

 

 

ปุยหมักจากเศษอาหารในถังพลาสติก 



วิธีทํา 

 
๑.เตรียมถังหมักพลาสติกพรอมฝาปดขนาด ๒๐ ลิตร โดยใชเหล็กรอน ๆ เจาะรูรอบถังเพื่อใชเปนชอง

ระบายอากาศ แลวพันดวยตาขายเพื่อปองกันแมลงวันมาวางไขและสรางความรําคาญ 

 

๒.ใสเศษอาหาร มูลสัตว และเศษใบไม อยางละ ๑ สวนลงในถัง ผสมคลุกเคลาใหท่ัวแลวปดฝา 
ระยะแรกไมตองเติมน้ําเนื่องจากเศษอาหารมีความช้ืนสูง หากวันถัดไปมีเศษอาหารอีกก็ผสมมูลสัตวและเศษ
ใบไมในอัตราสวนเดิม ใสลงในถังไดอีก 

 

๓.ใชไมคนสวนผสมใหคลุกเคลากันทุกวัน วันละ ๑-๒ ครั้ง ในชวง ๓-๑๐ วันแรกอาจมีความรอน
เกิดข้ึน เนื่องจากจุลินทรียคายความรอนออกมาเพื่อทําปฏิกิริยายอยสลาย หากความช้ืนลดลงเกือบแหง ควร
พรมน้ําเพิ่ม 

 
๔.ใชเวลาประมาณ ๓๐ วัน จะไดปุยหมักในปริมาตรท่ีลดลงรอยละ ๔๐ หากปุยยังมีความช้ืนอยู ควร

งดพรมน้ําและปลอยใหแหงสนิท เพื่อใหจุลินทรียหยุดการยอยสลาย ปุยหมักท่ีไดจะมีสีดําคลํ้า เปอยยุย มี
ขนาดเล็กลง น้ําหนักเบา และไมมีกล่ินเหม็น 

ปุยหมักเปนปุยอินทรียอีกชนิดท่ีไดจากการหมักวัสดุเหลือท้ิงท่ีเปนสารอินทรียบางชนิด โดยนําวัสดุ
เหลานั้นมากองรวมกัน รดน้ําใหช้ืน ท้ิงไวใหเกิดการยอยสลายโดยกิจกรรมของจุลินทรีย จากนั้นจึงนําไป
ปรับปรุงดิน ซึ่งนอกจากการทําปุยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนแลว ยังมีปุยหมักจากวัสดุอินทรียอื่น ๆ อีก
มากมายท่ีหาไดงายในแตละทองถ่ินใหลองไปทํากัน ไมวาจะเปนปุยหมักจากวัสดุเหลือใชจากการเพาะเห็ด ปุย
หมักจากชานออย ปุยหมักจากผักตบชวา ปุยหมักมูลไสเดือน ปุยหมักปลา น้ําหมักชีวภาพ  

 
 
 
 
 



การบรรจุภัณฑ 

บรรจุภัณฑหรือการบรรจุหีบหอ หมายถึง ศาสตรและศิลปท่ีใชในการบรรจุสินคาโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพื่อการคุมครองปกปองสินคาจากผูผลิตจนถึงมือลูกคาอยางปลอดภัยดวยตนทุน

การผลิตท่ีเหมาะสม 

        จากความหมายพอสรุปไดวา บรรจุภัณฑ หมายถึง เรื่องของวิทยาศาสตร และเรื่องของศิลปะ    ท่ีใช

เพื่อการบรรจุสินคาโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และทําใหเกิดความเสียหายกับส่ิงแวดลอม และบรรจุภัณฑนั้น

จะตองปกปองตัวสินคาใหอยูในสภาพท่ีดี จากแหลงผลิตจนถึงมือลูกคาโดยไมใหไดรับความเสียหาย ท้ังนี้บรรจุ

ภัณฑนั้นๆ จะตองมีตนทุนของการผลิตท่ีไมสูงจนเกินไป 

ความสําคัญของการบรรจุภัณฑ 

       ประเทศของเรามีสินคามีผลิตผลทางดานการเกษตรกรรม และการประมงมากมาย  เชน ผักสด ผลไมสด 

และสินคาท่ีเปนอาหารจากทะเล  ส่ิงท่ีกลาวมานี้จะไดรับความเสียหายมากเนื่องจากสภาวะของอากาศการ

บรรจุหีบหอ และการขนสงท่ีเหมาะสมมีสวนท่ีจะชวยลดความเสียหายเหลานั้นลงไดซึ่งเปนการชวยใหผลผลิต

ท่ีกลาวถึงมือผูบริโภคในสภาพท่ีดี และจะทําใหขายไดในราคาท่ีสูงอีกดวย 

       นอกจากนี้แลวผลิตภัณฑอื่นๆ รวมท้ังผลิตภัณฑจากอาหารแปรรูปถาการบรรจุภัณฑและการขนสงท่ี

เหมาะสมมีสวนท่ีจะชวยลดความเสียหายและสามารถจําหนายไดในราคาท่ีสูงเชนกันจะเห็นไดวาการบรรจุ

ภัณฑนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอผลผลิตท้ังหลาย ซึ่งสามารถสรปุเปนรายละเอียดเปนขอๆ ได ดังนี ้

      ๑. รักษาคุณภาพและปกปองตัวสินคา  เริ่มต้ังแตการขนสง การเก็บใหผลผลิตหรือผลิตภัณฑเหลานั้นมิให

เสียหายจากการปนเปอนจากฝุนละออง แมลง คน ความช้ืน ความรอน  แสงแดด และ การปลอมปน  เปนตน 

     ๒. ใหความสะดวกในเรื่องการขนสง การจัดเกบ็มีความรวดเร็วในการขนสง เพราะสามารถรวมหนวยของ

ผลิตภัณฑเหลานั้นเปนหนวยเดียวได เชน ผลไมหลายผลนําลงบรรจุในลังเดียว หรือเครื่องด่ืมท่ีเปนของเหลว

สามารถบรรจุลงในกระปองหรือขวดไดเปนตน 

     ๓. สงเสริมทางดานการตลาด บรรจุภัณฑเพื่อการจัดจําหนายเปนส่ิงแรกท่ีผูบริโภคเห็น ดังนั้นบรรจุภัณฑ

จะตองจะทําหนาท่ีบอกกลาวส่ิงตางๆของตัวผลิตภัณฑโดยการบอกขอมูลท่ีจําเปนท้ังหมดของตัวสินคาและ

นอกจากนั้นจะตองมีรูปลักษณท่ีสวยงามสะดุดตาเชิญชวนใหเกิดการตัดสินใจซื้อซึ่งการทําหนาท่ีดังกลาวของ

บรรจุภัณฑนั้นเปนเสมือนพนักงานขายท่ีไรเสียง (Silent Salesman) 

วัตถุประสงคของการออกแบบบรรจุภัณฑ 

๑. เพื่อสรางบรรจุภัณฑใหสามารถเอื้อประโยชนดานหนาท่ีใชสอยไดดี มีความปลอดภัย ประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ  

๒. เพื่อสรางบรรจุภัณฑใหสามารถส่ือสารและสรางผลกระทบตอผูบริโภคโดยใชความรูแขนงศิลปะเขามาสราง

คุณลักษณะ เชน มีเอกลักษณมีลักษณะพิเศษท่ีดึงดูดและสรางการจดจําตลอดจนเขาถึงความหมายและ

คุณประโยชนของผลิตภัณฑ 

๓. เพื่อปกปองคุมครองและรักษาคุณภาพสินคา 

๔. เปนตัวช้ีบงและส่ือสารรายละเอียดสินคา ดึงดูดผูบริโภค แสดงถึงภาพลักษณ  



๕. เปนตนทุนในการผลิตสินคา เมื่อบรรจุภัณฑดียอมมีสวนชวยใหมูลคาสินคาสูงข้ึน 

หนาท่ีและประโยชนของบรรจุภัณฑ 

     ทําหนาท่ีท้ังตอตัวผลิตภัณฑโดยตรง และหนาท่ีส่ือขอมูลท่ีเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ  

๑. การทําหนาท่ีบรรจุใสสินคา เชน ใสหอสินคา ดวยการชังตวงวัดหรือนับ 

๒. การทําหนาท่ีคุมครองปองกันตัวผลิตภัณฑ ไมใหสินคาเสียรูปแตกหักไหลซึม 

๓. ทําหนาท่ีรักษาคุณภาพอาหาร เชน ปองกันอากาศซึมผาน ปองกันแสง ปองกันความช้ืน เปนตน 

๔. ทําหนาท่ีเปนฉลากแสดงขอมูลรายละเอียดของสินคา เชนเครื่องหมายการคา ขอมูลสวนผสม     

    แหลงผลิต เปนตน 

๕. ทําใหต้ังราคาขายไดสูงข้ึน เนื่องจากความสวยงามของบรรจุภัณฑจะสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา 

๖. เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดวางขนสงและจัดแสดง 

๗. สรางความนาสนใจและดึงดูดผูบริโภค เปนการสงเสริมการขายและเพิ่มยอดขาย 

ปจจัยท่ีสงผลตอราคาของบรรจุภัณฑ 

       ในกระบวนการสรางสรรคบรรจุภัณฑ มีองคประกอบท่ีเขามาเกี่ยวของท่ีสงผลตอราคาของการพัฒนา

บรรจุภัณฑ  ท้ังตอราคารวมและราคาตอหนวย ดังนี ้

๑.   ราคาตนทุนของวัสดุบรรจุภัณฑ 

๒.   ราคาของกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ 

๓.   ราคาของการเก็บรักษาและการขนสง 

๔.   ราคาของเครื่องมือเครื่องจักร ท่ีใชในการผลิตและบรรจุภัณฑ 

๕.   ราคาของการใชแรงงานท่ีเกี่ยวของ 

    ท่ีมา   http://www.crnfe.ac.th/packaging/unit1.htm 

                   http://netra.lpru.ac.th/~weta/c1/c1_print.html  

 

ตัวอยาง  ถุงบรรจุภัณฑปุยหมักชีวภาพ 

 

 

 



รายละเอียดวัสดุท่ีใชในฐานการเรียนรูปุยหมักชีวภาพ 
ถุงบรรจุภัณฑ  ซื้อมาในราคากิโลกรัมละ ๗๕  บาท   โดย ๑ กิโลกรัม  มีจํานวน ๕๐ ถุง  เฉล่ียตกถุง

ละ ๑.๕ สตางค  โดยบรรจุใสถุง ถุงละ ๔ กิโลกรัม และจําหนายในราคาถุงละ ๑๕ บาท หรือ ๗ ถุง ๑๐๐  
บาท  ไดกําไลถุงละ ๑๓.๕๐ บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ือง การทําบัญชีรายรับ-รายจาย 
 

การทําบันทึกรายรับรายจาย เปนการบันทึกขอมูลการรับและการใชจายเงินในแตละกิจการ เชน การ
รับ จายเงิน การรับจายผลผลิต การรับจายวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต เปนตน หากกิจการใดไมมีการบันทึกรายรับ 
รายจายกิจการนั้น ๆ จะไมสามารถควบคุมการใชเงิน และควบคุมการใชวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพได ดังนั้น 
การทําบันทึกรายรับรายจายจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง 
ประโยชนของการทําบันทึกรายรับ รายจาย 

การทําบันทึกรายรับรายจายมีประโยชนตอกิจการ ดังนี้      
๑. เปนขอมูลท่ีบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับและการจายวัสดุอุปกรณในการผลิต    
๒. ชวยลดปญหาเกี่ยวกับการขาดวัสดุส่ิงของหรือวัตถุดิบในการผลิต      
๓. ชวยใหทราบเกี่ยวกับการผลิต หมายถึง จํานวนท่ีผลิตและจํานวนท่ีจําหนายได รวมท้ังจํานวนผลผลิต ท่ี
คงเหลือ          
๔. ชวยลดปญหาเกี่ยวการใชจายเงินงบประมาณ        
๕. ทําใหรูฐานะทางการเงินของกิจการ เชน ผลกําไรหรือขาดทุน      
๖. ชวยใหมีระบบการควบคุมท่ีดี ปองกันการทุจริต       
๗. ชวยใหการดําเนินงานของกิจการเปนไปอยางมรีะบบ รวดเร็วและถูกตอง  
การทําบันทึกรายรับ รายจาย         

การทําบันทึกรายรับ รายจายสําหรับเจาของกิจการหรือผูจําหนายผลผลิต ควรจัดทําอยางงายๆ ไม
ตองเสียคาใชจายสูงเกินไป เปนประโยชนและใชไดสะดวกตอการตรวจสอบ สมุดบันทึกพื้นฐานท่ีควรจัดทํา คือ 
สมุด บัญชีเงินสด ซึ่งประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้    
๑. ช่ือกิจการของกิจการนั้นๆ ซึ่งจะบันทึกไวสวนบนของหนาบัญชี      
๒. ช่ือบัญชีเงินสดจัดประเภทบันทึกไวสวนบนของบัญชีเชนเดียวกัน     
๓. ชองวัน เดือน ป สําหรับบันทึกวันรับ วันจายเงิน        
๔. ชองรายการสําหรับบันทึกรายละเอียดการรับและการจาย      
๕. ชองเลขท่ีใบสําคัญ เปนชองบันทึกหลักฐานสําคัญของการรับและจาย โดยนําเลขท่ีของใบสําคัญนั้นๆ มา
บันทึกลงในชอง          
๖. ชองรายการรับ           
๗. ชองรายการจาย           
๘. ชองเงินคงเหลือ  
การคิดตนทุน กําไร และกําหนดราคาจําหนาย 

ตนทุน หมายถึง คาใชจายตาง ๆ ท่ีตองใชจายไปเพื่อใหไดสินคามา สินคาในท่ีนี้เพื่อนํามาเปน 
สวนประกอบในการผลิตเพื่อจําหนาย ฉะนั้นส่ิงท่ีจะรวมคิดเปนตนทุน คือ    
๑. ราคาวัตถุดิบท่ีซื้อมา           
๒. คาวัสดุท่ีใชบรรจุ           
๓. คาจางแรงงาน สําหรับจางคนงานหรือลูกจาง        
๔. คาเส่ือมราคาของเครื่องมือเครื่องใช         
๕. คาใชจายอื่น ๆ เชน คาพาหนะ คาของใชตางๆ ในกิจการ เปนตน 
 



กําไรและขาดทุน เกิดจากตนทุนและการขาย ถาตนทุนนอยขายไปไดมากเกินกวาตนทุน เรียกวา 
กําไร แตถาขายไปไดเงินนอยกวาตนทุน เรียกวา ขาดทุน กําไรและราคาจําหนาย มีขอสําคัญดังนี้  
  
๑. ตนทุน เทากับ ราคาขาย ลบ กําไร         
๒. ราคาขาย เทากับ ตนทุน บวก กําไร         
๓. กําไร เทากับ ราคาขาย ลบ ตนทุน         
๔. ขาดทุน เทากับ ตนทุน ลบ ราคาขาย 

การกําหนดราคาจําหนาย เปนการต้ังราคาขายสินคาหรือผลผลิตใหมีราคาท่ีสามารถขายไดโดยมีกําไร 
เพียงพอจากการดําเนินการ รวมท้ังมีเงินเพียงพอเพื่อนําไปใชในการพัฒนากจิการและผลผลิตใหมีคุณภาพดี
ยิ่งข้ึน ในการกําหนดราคาจําหนายใหมีผลกําไรนั้นไมจําเปนตองต้ังราคาจนสูงเกินไป เพื่อใหไดกําไรมาก แต
ควรต้ังราคา ใหพอสมควรเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของผลผลิต รวมถึงราคากลางในตลาดท่ีผูซื้อ
สามารถซื้อไดเพื่อให ขายผลผลิตไดคลองตัวมากยิ่งข้ึน และมีการหมุนเวียนสินคาไดอยางตอเนื่อง  
     
วิธีการคํานวณราคาขาย 

วิธีการคํานวณราคาขายโดยคํานวณกําไรจากผลผลิต เพื่อใหไดเงินเพิ่มหรือผลกําไรจากตนทุน และคา
ใช จายตางๆ เปนรูปแบบการกําหนดราคาขายท่ีนิยมกันอยางแพรหลาย โดยคิดเปนเปอรเซ็นตบวกเพิ่มจาก
ตนทุน 
สรุปไดวา การคิดคํานวณตนทุนการคิดคาใชจายท้ังหมดท่ีประกอบข้ึนมาเปนผลผลิต การคิดคํานวณ ตนทุน
ผลผลิตหรือตนทุนราคา หมายถึง ตนทุนการผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการรวบรวมทําบัญชี คาใชจาย เชน คาภาษี คา
เชา คาเส่ือมตางๆของเครื่องยนตหรือเครื่องจักร คาขนสง คาแรงงาน คาเช้ือเพลิง เปนตน ดังนั้นจึงตอง 
คํานวณหรือบวกผลกําไรท่ีตองการ ซึ่งการบวกกําไรท่ีตองการควรพิจารณาตลาดหรือความตองการของตลาด
ดวย 

แบบสรุปการทําบัญชีรายรับ รายจาย  
 

วัน/เดือน/ป รายการ 
เลขท่ี

ใบสําคัญ 
เงินสด คงเหลือ 

รายรับ รายจาย จํานวนเงิน 
      
      
      
      
      
      
      
 รวมเงินคงเหลือ     
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