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ส่วนที่ 1 :  
ท้ำไมต้อง  น ้ำหมกัมลูสุกรสรำ้งเงิน 
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บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
 น ้ำหมักมูลสุกร  ท้ำให้ผัก ผลไม้ โดยเฉพำะ

ข้ำว มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ใบเขียว ใบตั ง 

ส่งผลให้พืชมีกำรสังเครำะห์ด้วยแสงอย่ำงเต็มที่อีก ทั ง

แมลงศัตรูพืช ขำดแหล่งอำศัย ผลผลิตมีควำมแข็งแรง 

ต้ำนทำนต่อโรคและแมลงศัตรูพืช เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ น 

เมล็ดเต่ง และผลผลิตมำกขึ น 

 กำรท้ำชุดควำมรู้ท้ำมำหำกิน “น ้ำหมักมูลสุกร

สร้ำงเงิน” เป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่คัดสรร ควำมรู้

เกี่ยวกับกำรท้ำน ้ำหมักมูลสุกร โดยรวบรวมควำมรู้ไว้ใน

ชุดควำมรู้ท้ำมำหำกิน เพื่อให้ผู้ที่สนใจ มีควำมรู้ควำม

เข้ำใจ เรื่องกำรท้ำน ้ำหมักมูลสุกรและสำมำรถน้ำควำมรู้

ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้ำวัน สำมำรถลด

รำยจ่ำย เพ่ิมรำยได้และได้ผลผลิตเพ่ิมมำกขึ น 
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วัตถุประสงคข์องกำรจดัท ำชุดควำมรู้ท ำมำหำกนิ 
1. เพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการท้าน ้าหมักมูลสุกร สร้างเงิน 

2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการท้าน ้าหมักมูลสุกรสร้างเงิน 

3. เพื่อให้เจ้าของฟาร์มหมู และผู้ที่สนใจ ท้าน ้าหมักมูลสุกร มี

ความรู้ ความเข้าใจและมองเห็นทิศทางในการสร้างอาชีพจาก

การท้าน ้าหมักมูลสุกร 

4. เพื่อสร้างช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

และชุมชน 

5. เพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
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เจ้าของฟารม์หมู 
มีวัตถุดิบมากและช่วยลดกลิน่
เหม็นที่ส่งกลิ่นรบกวนชุมชน 

เกษตรกรผูส้นใจประกอบอาชพีและ
อยู่ใกลแ้หลง่วตัถุดบิ/ฟารม์หมู
(เนื่องจากไม่ต้องเสียต้นทุนค่าขนส่ง) 
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คุณประโยชน์ 

1. เกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี  มีคุณภำพ ต้นทุนกำร

ผลิตต่้ำ เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรและแก้ปัญหำต้นทุน

กำรเกษตรสูง  

2. ลดกลิ่นมูลสุกรจำกฟำร์มหมูที่ไปรบกวนชุมชน 

3. เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ ส้ำหรับผู้ที่สนใจให้มองเห็น

ช่องทำงในกำรประกอบอำชีพและสร้ำงรำยได้ให้กับ

ครอบครัว 
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ประโยชนข์องน ำ้หมกัมลูสกุร/ปุย๋ทำงใบ 

 เป็นแหล่งธำตุอำหำรหลัก ธำตุอำหำรรอง และจุลธำตุ 

ที่ครบถ้วนและมีรำคำถูก 

 พืชสำมำรถใช้ธำตุอำหำร ได้เร็วกว่ำกำรให้ปุ๋ยทำงดิน 

 พืชให้ผลผลิตที่มีคุณภำพและปริมำณมำกขึ น 

 ท้ำให้ต้นพืชแข็งแรง ช่วยป้องกันกำรท้ำลำยของแมลง

ศัตรูพืช 

 ช่วยลดกำรใช้ปุ๋ยและสำรเคมีก้ำจัดศัตรูพืช ท้ำให้

ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค 

 ใช้เป็นปุ๋ย  เพื่อลดปัญหำกำรขำดธำตุอำหำรพืชได้ 
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วิธีกำรฉดีพ่นทำงใบ   

 ท้ำได้โดยเมื่อข้ำวมีอำยุ 15 และ 30 วัน น้ำน ้ำ

สกัดมูลสุกร 1 ลิตร ผสมน ้ำให้ครบ 20 ลิตร พร้อมกับสำร

จับใบ 3-5 ซีซี ฉีดพ่นทำงใบ ในช่วงเวลำเช้ำหรือเย็น 

อัตรำ 40 ลิตรต่อไร่ 

 เมื่อข้ำวมีอำยุ 45 , 60 และ 75 วัน น้ำน ้ำสกัด

มูลสุกร 2 ลิตร ผสมน ้ำให้ครบ 20 ลิตร พร้อมกับสำรจับ

ใบ 3-5 ซีซี ฉีดพ่นทำงใบ ในช่วงเวลำเช้ำหรือเย็น อัตรำ 

40 ลิตรต่อไร่ 

 หำกพบว่ำข้ำงบำงบริเวณไม่สม่้ำเสมอให้ใช้น ้ำสกัด

มูลสุกร 2 ลิตร ผสมน ้ำให้ครบ 20 ลิตร พร้อมกับสำรจับ

ใบ 3-5 ซีซี ฉีดพ่นบริเวณที่ต้นข้ำวเจริญเติบโตช้ำ จะช่วย

ให้ต้นข้ำวโตสม่้ำเสมอกันได้ 
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ปริมำณธำตอุำหำรชนดิตำ่งๆ ในน ้ำสกดัมลูสกุร 

เปรียบเทยีบกบัน ำ้สกดัมลูโคเนื อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลดต้นทุนกำรผลิต ลดรำยจ่ำย เพิ่มผลผลิต       

เพิ่มรำยได้ต่อครัวเรือน 

 

ธำตุ น ำ้สกัดมูลสุกรระยะขุน น ำ้สกัดมูล 

โคเนือ้ 

ไนโตรเจน(%) 0.09-0.10 0.04 

ฟอสฟอรัส(%) 0.02-0.03 0.003 

โพแทสเซียม(%) 0.13-0.16 0.14 

แคลเซียม(%) 45-95 75.88 

แมกนีเซียม(%) 197-229 43.93 

เหล็ก(มก./กก.) 8-19 2.72 

ทองแดง(มก./กก.) 14-20 1.35 

แมงกำนีส(มก./กก.) 1-8 0.29 

โซเดียม(มก./กก.) 303-317 499.39 

สังกะสี(มก./ก.) 6-8 0.62 

โบรอน(มก./กก.) 1-2 0.61 
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วิธีกำรทำ้น ำ้หมกัมลูสกุร เพื่อใช้เปน็ปุย๋ 

 น้ำมูลสัตว์แห้ง เช่น มูลสุกร มูลโค มูลไก่ไข่ หรือ

มูลนกกระทำ(ในที่นี เลือกใช้มูลสุกรจำกฟำร์มเลี ยงหมู

เนื่องจำกมีสำรอำหำรที่พืชต้องกำรในกำรใช้ท้ำปุ๋ยมำกกว่ำกำร

ใช้มูลสัตว์ชนิดอื่น)  บรรจุลงในถุงไนล่อน (มุ้งเขียว) แล้ว

แช่ในน ้ำอัตรำส่วนมูลสุกร 1 กิโลกรัม ต่อน ้ำ 10 ลิตร ปิด

ฝำถังให้สนิทและหมักไว้เป็นเวลำไม่ต่้ำกว่ำ 3 วัน (ยิ่งหมัก

นำนเท่ำไหร่ยิ่งดี สำมำรถแบ่งไปใช้ได้เรื่อยๆ จนหมด) น้ำ

น ้ำสกัดส่วนใสที่ได้มำเจือจำงกับน ้ำเพื่อใช้เป็นปุ๋ยรดทำงดิน

หรือฉีดพ่นทำงใบ ส่วนกำกมูลสัตว์ที่เหลือ สำมำรถน้ำไปท้ำ

ปุ๋ยทำงดินได้อีก  
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 สิ่งสำ้คญัของน ำ้หมกัมลูสกุร 
 น ้ำสกัดส่วนใสสำมำรถหมักเก็บไว้ได้นำน ซึ่งจะท้ำให้น ้ำ

สกัดใสยิ่ งขึ น มี ธำตุอำหำรในรูปที่พืชสำมำรถใช้

ประโยชน์ได้ในปริมำณมำกยิ่งขึ น และยังช่วยลดกลิ่นลง

ได้ด้วย กำรท้ำน ้ำสกัดจะท้ำให้ประหยัดกว่ำกำรใช้ปุ๋ยมูล

สัตว์เป็นปุ๋ยทำงดินโดยตรงเนื่องจำกมูลสัตว์แห้ง 1 กก. 

หมักในน ้ำ 10 ลิตร จะได้น ้ำสกัดได้ปริมำณ 8  ลิตร 

และเจือจำงต่อไปได้เป็น 80-160 ลิตร 

 ท้ำให้ข้ำวมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ใบเขียว ใบตั ง 

ส่งผลให้พืชมีกำรสังเครำะห์ด้วยแสงอย่ำงเต็มที่ อีกทั ง

แมลงศัตรูพืชขำดแหล่งอำศัย นอกจำกนี ข้ำวยังมีควำม

แข็งแรง ต้ำนทำนต่อโรคและแมลงศัตรูพืช เก็บเกี่ยวได้

เร็วขึ น เมล็ดเต่ง และผลผลิตมำกขึ น 
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ขั นตอนกำรจดัทำ้ชุดควำมรู้ท้ำมำหำกินโดย 

กำรวิเครำะห์ Swot  Analysis 
 

จุดแขง็ Strength 

• สำมำรถท้ำที่บ้ำนเองได้ 

• เงินลงทุนน้อย รำยได้ดี คืนทุนเร็ว 

• คนเดียวสำมำรถประกอบอำชีพเองได้ 

• กำรลงทุนครั งแรก มีทุน 2.010 บำท/ 1 ถัง 

 

จุดอ่อน Weakness 

• เนื่องจำกมูลสุกรมีข้อจ้ำกัดทำงกลิ่นและลักษณะทำง

กำยภำพจึงท้ำให้ไม่ค่อยมีผู้สนใจผลิตเท่ำที่ควร 

 
 



ชุดควำมรู้ท ำมำหำกนิ 
“น ำ้หมักมูลสุกร สร้ำงเงนิ” 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 

69/18-19 อำคำรชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โอกำส Opportunity 

• ปัจจุบันผุ้บริโภคหันมำใส่ใจสุขภำพมำกขึ น ส่งผลให้ 

เกษตรกรผู้ผลิตผลกำรเกษตรหันมำใช้ปุ๋ยจำกธรรมชำติ 

เนื่องจำกรำคำถูกและให้ผลผลิตสูง ลดต้นทุนผลิต 

 

อุปสรรค Therat 

• ควรลดกลิ่นโดยต้องหมักไม่ต่้ำกว่ำ 3 วันขึ นไป 

• กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ เพื่อจ้ำหน่ำย ไม่มีควำม

น่ำสนใจเท่ำที่ควร 

 



ชุดควำมรู้ท ำมำหำกนิ 
“น ำ้หมักมูลสุกร สร้ำงเงนิ” 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 

69/18-19 อำคำรชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

ขั นตอนกำรจดัทำ้ชุดควำมรู้ท้ำมำหำกนิ 

 

• ศึกษำควำมรู้จำกผู้รู้  ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

• ค้นคว้ำควำมรู้จำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

• ศึกษำจำกหนังสือ ต้ำรำเกี่ยวกับกำรท้ำน ้ำ

หมักมูลสุกร 
 



ชุดควำมรู้ท ำมำหำกนิ 
“น ำ้หมักมูลสุกร สร้ำงเงนิ” 

 

ส่วนที่ 2 :  
เช็คควำมพร้อม ก่อนประกอบอำชีพ 

 
 



Mind Map 
น ำ้หมักมูลสุกรสร้ำงเงนิ 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 

69/18-19 อำคำรชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

น ำ้หมัก
มูลสุกร 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

ควำมรู้/ทกัษะ
ด ำเนินกำร 

กำรลงทุน/
จัดกำร 

ก ำลังคน/
แรงงำน 

เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์/
วัตถุดิบ 

วิธีกำรลงมือ
ท ำ 

กำรตลำด 

ปัญหำ/
กระบวนกำร
แก้ปัญหำ 

ปัจจัยสู่
ควำมส ำเร็จ 

เจ้ำของฟำร์มมีวัตถุดิบมำก   

ช่วยลดกล่ินเหม็นรบกวนชุมชน 

และเกษตรที่สนใจประกอบอำชีพ  

เกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภำพ 

ต้นทุนกำรผลิตต่้ำ  เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร   

และแก้ปัญหำต้นทุนกำรเกษตรสูง  

ไม่มีพื นฐำนอำชีพใดๆก็สำมำรถท้ำได้ 

สำมำรถน้ำไปประกอบเป็นอำชีพได้ 

ต้นทุนครั้งแรกท่ีเริ่มท ำ 2,010 บำท 

ถัง 200ลิตร เพื่อใช้หมักมูลสุกร  รำคำ 550 บำท 

ถุงตำข่ำยเพื่อบรรจุมูลสุกร  รำคำ 5 บำท 

มูลสุกร 20 กก. รำคำ 30 บำท 

แกลลอนบรรจุน้ ำหมัก 1 ใบ รำคำ 25 บำท 

ใช้ท้ังหมดต่อครั้งจ ำนวน 45 ใบ รำคำ 1,125 บำท 

ค่ำแรง วันละ 300 บำท 

หมำยเหตุ  กำรลงทุนครั้งต่อไป ซื้อแค่ มูลสุกร กับแกลลอน 

ท้ำคนเดียวได้   

ถัง 200ลิตร 1 ถัง ใช้หมักมูลสุกร 

ถุงตำข่ำย 1 ถุง ใช้บรรจุมูลสุกร 

มูลสุกร 20 กก.  

แกลลอนบรรจุน ้ำหมัก  

(ใช้ทั งหมดต่อครั งจ้ำนวน 45 ใบ) 

1. น้ำมูลสุกรบรรจุถุงตำข่ำยจ้ำนวน 20 กิโลกรัม ใส่ถัง 200 ลิตร 

2. เทน ้ำลงในถังจ้ำนวน 200 ลิตร (อัตรำส่วน มูลสุกร 1 กก. ต่อน ้ำ 10 ลิตร) 

3. ปิดฝำให้สนิท โดยหมักทิ งไว้ไม่ต่้ำกว่ำ 3  วัน 

4. น้ำน ้ำหมักส่วนใสมำบรรจุใส่แกลลอน จ้ำนวน 3.5 ลิตร 

1. .ใน1 แกลลอน รำคำ 100 บำท บรรจุ 3.5 

ลิตร 

2. ขำยให้เกษตรกร  

3. วำงจ้ำหน่ำยร้ำนค้ำเคมีภัณฑ์  ร้ำนค้ำ

กำรเกษตร  

4. ประชำสัมพันธ์ โดยกำรออกบูธ แจกแผ่นพับ  

5. ท้ำโปสเตอร์  ป้ำยไวนิล   

6. ขำยในเว็บไซต์  

ปัญหำกำรผลิต 

-มูลสุกรมีกล่ินเหม็น  

แก้ปัญหำ  

-ปิดฝำน ้ำหมักให้สนิท 

ปัญหำสินค้ำรำคำถูก 

ผลิตภัณฑ์ไม่มีควำมน่ำสนใจ 

แก้ปัญหำ 

กำรเปล่ียนบรรจุภัณฑ์ใหม่  

ปัญหำกำรจัดจ้ำหน่ำย  

-กำรจัดส่งในกรณีผู้ซื ออยู่นอกพื นที่ 

และสั่งซื อในเว็บไซต์ 

แก้ปัญหำ 

-หำตัวแทนจ้ำหน่ำย  

-ฝำกร้ำนค้ำในพื นที่นั น 

-จัดโปรโมชั่นกำรสั่งซื อจ้ำนวนมำก 

 โดยผู้ซื อไม่เสียค่ำจัดส่ง 

-เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์และติดฉลำกให้หน้ำสนใจ 
-กำรกระจำยสินค้ำให้ตัวแทนและร้ำนค้ำ   
-กำรประชำสัมพันธ์ 

-โปรโมชั่นกำรจัดจ้ำหน่ำย 



ส้ำนกังำนบรหิำรและพฒันำองคค์วำมรู้ 

69/18-19 อำคำรชดุมวิ บิลดิ ง ชั น 18-19 ถ.วิภำวดรีงัสติ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

ต้นทุนทั งหมด 2,010 บำท 

วิธีกำรกำรผลติน ำ้หมกัมลูสกุร 

มูลสุกร 

น ำ้ 

แรงงำน 

บรรจุใส่แกลลอนละ 3.5 

ลิตร 

เกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภำพ 

ต้นทุนกำรผลิตต่ำ้  เพ่ิมผลผลิตให้

เกษตรกรและแก้ปัญหำต้นทุนกำรเกษตร

สูง  

 

น้ำมูลสุกรทีบรรจุถุงตำข่ำยจ้ำนวน 

20 กิโลกรัม เทลงในถัง 200ลิตร 

ได้น ้ำหมักมูลสุกร จ้ำนวน 45 แกน

ลอน  ขำยแกลลอนละ 100 บำท  

ได้เงิน 4,500 บำท 

ก้ำไรครั ง

ต่อไป   

3,045 

บำท 

ก้ำไร ครั ง

แรก  

2,490 

บำท  

ผู้ประกอบกำร เกษตรกร 

เทน ้ำลงในถังจ้ำนวน 200 ลิตร 

อัตรำส่วน มูลสุกร 1 กก. 

 ต่อน ้ำ 10 ลิตร 

กำรตลำด 
ออกบูธ  

ตัวแทนจ้ำหน่ำย 

ร้ำนค้ำ 

เว็บไซต์ 

เปลี่ยนฉลำก เปลี่ยนบรรจภุณัฑ์ 

จัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขำย 

ถังน ้ำขนำด 200 ลิตร รำคำ 550 บำท 

ถุงตำข่ำยใส่มูลสุกร 1 ถุง รำคำ 5 บำท 

ลงทุนครั งแรก ครั งเดียว 

มูลสุกร 20 กิโลกรัมต่อครั ง รำคำ 30 บำท  

แกลอนพลำสติกขนำด 3.5 ลิตร    

จ้ำนวน 45 ใบ รำคำใบละ 25 บำท 

ค่ำแรง วันละ 300 บำท ต่อ ครั ง 

ลงทุนทุกครั ง 



Q & A ชุดควำมรู้ท ำมำหำกนิ 
น ำ้หมักมูลสุกรสร้ำงเงนิ 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 

69/18-19 อำคำรชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

1. วัตถุประสงค/์เปำ้หมำย 

-เจ้ำของฟำร์มมีวัตถุดิบมำก   

-ช่วยลดกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน 

-เพิ่มอำชีพใหเ้กษตรที่สนใจ 

-เกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภำพ 

-ต้นทุนกำรผลิตต่ ำ  เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร   

-แก้ปัญหำต้นทุนกำรเกษตรสูง  

 

2. ควำมรู/้ทกัษะส ำหรบักำรด ำเนนิกำร 

-ไม่มีพื้นฐำนอำชพีใดๆก็สำมำรถท ำได้ 

-สำมำรถน ำไปประกอบเป็นอำชีพได้ 

 

3. เงินลงทนุ/กำรจัดกำรเงนิ 

ต้นทุนครั้งแรกที่เร่ิมท ำ 2,010  บำท 

-ถัง 200 ลิตร เพื่อใช้หมักมูลสุกร รำคำ 550 

บำท 

-ถุงตำข่ำยเพื่อบรรจุมูลสุกร รำคำ 5 บำท 

-มูลสุกร 20 กก. รำคำ 30 บำท 

-แกลลอนบรรจุน้ ำหมัก 1 ใบ รำคำ 25 บำท 

ใช้ทั้งหมดต่อครั้งจ ำนวน 45 ใบ รำคำ 1125 

บำท 

- ค่ำแรงวันละ 300 บำท ต่อวัน ต่อครั้ง 

*หมำยเหตุ  กำรลงทุนครั้งต่อไป ซื้อแค่ มูลสุกร 

กับแกนลอน 

4. กำรจัดกำรก ำลงัคน 

-สำมำรถท ำคนเดียวได้   

5. เครือ่งมอื/อปุกรณ์/วตัถดุิบ 

-ถัง 200ลิตร 1 ถัง ใช้หมักมูลสุกร 

-ถุงตำข่ำย 1 ถุง ใช้บรรจุมูลสุกร 

-มูลสุกร 20 กก.  

-แกลลอนบรรจุน้ ำหมัก  

(ใช้ทั้งหมดต่อครั้งจ ำนวน 45 ใบ) 

 

6. กำรลงมอืท ำ 

1. น ำมูลสุกรทีบรรจุถุงตำข่ำยจ ำนวน 20 

กิโลกรัม เทลงในถัง 200 ลิตร 

2. เทน้ ำลงในถังจ ำนวน 200 ลิตร อัตรำส่วน 

มูลสุกร 1 กก. ต่อน้ ำ 10 ลิตร 

3. ปิดฝำให้สนิท โดยหมักทิ้งไว้ไม่ต่ ำกว่ำ 3 วัน 

4. น ำน้ ำหมักมูลสุกรมำบรรจุใส่แกลลอน 

แกลลอนละ 3.5 ลิตร 

7. กำรตลำด 

น ำหมักมูลสุกรสำมำรถใช้ได้กับผลผลิตทุกชนิด 

1. 1 แกลลอน รำคำ 100 บำทบรรจุ 3.5 ลิตร 

2. ขำยให้เกษตรกร รำคำ 100 บำท 

3. วำงจ ำหน่ำยร้ำนค้ำเคมีภัณฑ์  ร้ำนค้ำ

กำรเกษตร  ในรำคำส่วนลด หรือจัดโปรโมชั่น 

4. ประชำสัมพันธ์ โดยกำรออกบูธ แจกแผ่นพับ  

5. ท ำโปสเตอร์  ป้ำยไวนิล   

6. ขำยในเว็บไซต์   

 

8. ปัญหำ/กระบวนกำรแก้ปญัหำ 

ปัญหำกำรผลิต 

-มูลสุกรมีกลิ่นเหม็น  

แก้ปัญหำ  

-ปิดฝำน้ ำหมักให้สนิท  

ปัญหำกำรจัดจ ำหน่ำย  

-กำรจัดส่งในกรณีผู้ซื้ออยู่นอกพื้นที่ 

และส่ังซื้อในเว็บไซต์ 

แก้ปัญหำ 

-หำตัวแทนจ ำหน่ำย  

-ฝำกร้ำนค้ำในพื้นที่นั้น 

-จัดโปรโมชั่นกำรส่ังซื้อจ ำนวนมำก 

 โดยผู้ซื้อไม่เสียค่ำจัดส่ง 

9. ปัจจัยสูค่วำมส ำเรจ็ 

-ปรับปรุง โดยกำรติดฉลำก เพื่อโฆษณำและ
บอกประโยชน์และวิธีใช้ และเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์
ใหม่ 
-กำรกระจำยสินค้ำให้ตัวแทน 

และร้ำนค้ำ  ในรำคำส่วนลด หรือ รำคำโปรโมชั่น  

-กำรประชำสัมพันธ์ โดยกำรใช้สื่อต่ำงๆ เช่น 

เว็บไซต์  แผ่นพับ  ป้ำยไวนิล  ออกบูทจัด

แสดงสินค้ำ  ฝำกประกำศ 

-โปรโมชั่นกำรจัดจ ำหน่ำย  ลดรำคำส ำหรับลูกค้ำ

ประจ ำ   

 



ควำมรู้ที่ต้องมี/ทกัษะที่ต้องใช้ 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 

69/18-19 อำคำรชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

ควำมรูเ้กี่ยวกับ  น ้ำหมกัมลูสกุร/ปุย๋น ำ้ชวีภำพ 
1. ควำมหมำย 

 น ้ำหมักชีวภำพ หรือ น ้ำสกัดชีวภำพ หรือ น ้ำจุลินทรีย์ เป็น

ของเหลว สีด้ำออกน ้ำตำล กลิ่นอมเปรี ยวอมหวำน ไม่เป็นอันตรำยต่อ

สิ่งมีชีวิตทุกชนิด เช่น พืช สัตว์ทุกประเภท สำมำรถช่วยปรับควำม

สมดุลของสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตได้ บำงครั งยังสำมำรถน้ำน ้ำหมัก

ชีวภำพไปช้ำระล้ำงห้องน ้ำได้ ซึ่งจะช่วยก้ำจัดกลิ่นเหม็นได้กำรเก็บรักษำ

ต้องเก็บน ้ำหมักชีวภำพไว้ที่อุณหภูมิปกติ ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป เรำ

สำมำรถท้ำน ้ำหมักชีวภำพใช้เองได้จำกพืชผักผลไม้และผลผลิตจำก

ธรรมชำติ โดยน้ำไปหมักตำมกรรมวิธีที่ ถูกต้อง คือต้องผลิตหัว

เชื อจุลินทรีย์ก่อน แล้วจึงน้ำหัวเชื อที่ได้ไปขยำยเป็นน ้ำหมักชีวภำพ

ต่อไป 
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 ปุ๋ยน ้ำชีวภำพ หรือที่เรียกว่ำน ้ำหมักจุลินทรีย์  

ขยะหอม น ้ำสกัดชีวภำพ หรือ EM (Effective 

Microorganisms) คือ สำรละลำยที่ได้จำกกำรย่อยสลำยเศษ

วัสดุเหลือใช้จำกส่วนต่ำงๆของพืชหรือสัตว์ โดยกำรหมักในสภำพ

ไร้อำกำศ 

  ปุ๋ยน ้ำชีวภำพที่หมักจนได้ที่แล้วจะมีสีน ้ำตำลเข้ม ซึ่ง

ประกอบด้วยสำรอำหำร ดังนี  

 - ธำตุอำหำรหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม  

- ธำตุอำหำรรอง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม ก้ำมะถัน  

- ธำตุอำหำรเสริม ได้แก่ เหล็ก ทองแดง แมงกำนีส  

          ปุ๋ยน ้ำชีวภำพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

- ปุ๋ยน ้ำชีวภำพที่ผลิตจำกพืชหรือขยะเปียก ได้แก่ เศษอำหำร 

เศษผัก เศษผลไม้รสเปรี ยว เศษผลไม้สีแดงสีเหลือง พืช

สมุนไพร 

 - ปุ๋ยน ้ำชีวภำพที่ผลิตจำกสัตว์ ได้แก่ ปลำ หอยเชอรี่  
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2. ควำมสำ้คญั 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรมี

ควำมจ้ำเป็นต้องใช้ปุ๋ยโดยมีวัตถุประสงค์จะเพิ่มธำตุอำหำรให้แก่

พืช หรือ บ้ำรุงดิน เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรให้

สูงขึ น กำรน้ำเข้ำเคมีปุ๋ยจำกต่ำงประเทศพบว่ำมีมูลค่ำเพิ่มขึ น

ทุกปี เช่นเมื่อปีพ.ศ. 2551 มีกำรน้ำเข้ำปุ๋ยเคมีจำกต่ำงประเทศ

ถึง 3,991,840 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 78,944.40 ล้ำนบำท 

(ส้ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร,2549) เหตุดังกล่ำวนี  รัฐบำล

จึงมีแนวคิดสนับสนุนให้เกษตรกรท้ำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งก็คือ

ระบบกำรเกษตรที่ผลิตอำหำรและเส้นใย ด้วยควำมยั่งยืนทั ง

ทำงสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักที่กำร

ปรับปรุงบ้ำรุงดิน กำรเคำรพต่อศักยภำพทำงธรรมชำติของพืช 

สัตว์ และนิเวศกำรเกษตรและหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมี

สังเครำะห์ เช่นปุ๋ยเคมี ดังนั นกำรสนับสนุนให้เกษตรกรท้ำปุ๋ย

อินทรีย์และ 
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2. ควำมสำ้คญั (ต่อ) 

 กำรท้ำเกษตรอินทรีย์จึงมีควำมส้ำคัญ เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อกำรเกษตร นอกจำกนี ยังเป็นกำรลดกำรน้ำเข้ำของ

ปุ๋ยเคมีจำกต่ำงประเทศได้อีกด้วย 

  สุกรเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ผลิตเป็นอำหำรเพื่อบริโภค

ให้กับมนุษย์และมีควำมต้องกำรเพื่อขึ นเรื่อยๆตำมจ้ำนวน

ประชำกรของโลกแต่สิ่งที่ตำมมำคือ มูลและน ้ำเสียจำกสุกรซึ่ง

เป็นปัญหำให้กับสังคมบริเวณรอบข้ำงของฟำร์มมำโดยตลอด

เพรำะสุ กร 1 ตัวนับตั งแต่แรกเกิดจนกระทั่ ง ส่ งตลำด

(100กิ โลกรัม) นั นจะขับถ่ำยของเสีย (มูลและปัสสำวะ) 

ประมำณ 50 กิโลกรัมต่อ 1 ตัว (165วัน) ของเสียส่วนนี จะ

เป็นปัญหำกับชุมชนใกล้เคียง แหล่งน ้ำจะปนเปื้อนกับของเสียที่

ถูกปล่อยลงไป ดังนั นจึงจ้ำเป็นต้องน้ำของเสียเหล่ำนั นกลับมำ

ใช้ประโยชน์ในทำงกำรเกษตรส้ำหรับพืชโดย ใช้น ้ำหมักจำกมูล 

สุกรเป็นอำหำรให้แก่พืชในทำงใบด้วยกำรฉีดพ่นหรือปุ๋ยทำง 
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2. ควำมสำ้คญั (ต่อ) 

รำกโดยรดรำดเข้ำในแปลงเกษตรโดยตรงส่วนกำกตะกอนเข้ำสู่

กระบวนกำรผลิตเป็นปุ๋ยอัดเม็ดเพื่อควำมสะดวกในกำรใช้ตำม

ควำมเหมำะสมของพืชแต่ละชนิดและสำมำรถทดแทนกำรใช้

ปุ๋ยเคมีได้เป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิตให้แก่เกษตรกร อีกทำง

หนึ่งและสิ่งที่ได้มำอีกทำงหนึ่งคือสุขภำพเพรำะกำรผลิตหรือ

เพรำะปลูกพืชผักโดยใช้ปุ๋ยมูลสัตว์เพรำะปรำศจำกสำรเคมี

ปนเปื้อนหรือสำรเคมีตกค้ำง ท้ำให้ผู้บริโภคได้รับประทำน

พืชผักที่ปลอดภัยลดกำรเจ็บป่วยจำกกำรได้รับสำรเคมีปนเปื้อน

ในอำหำรและลดกำรน้ำเข้ำของปุ๋ยเคมีจำกต่ำงประเทศและลด

กำรขำดดุลกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
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3. ประโยชน์ 

 ประโยชน์ของกำรเลี ยงสุกร คือเป็นกำรเพิ่มรำยได้

ให้กับผู้เลี ยงโดยตรง และยังก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เลี ยง

หลำยประกำรอำทิเช่น ให้ควำมเพลิดเพลิน ท้ำให้ผู้เลี ยงมี

สุขภำพพำลำนำมัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ขึ น เป็นกำรน้ำ

เศษอำหำรและเศษเหลือต่ำงๆมำใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็น

กำรฝึกนิสัยให้ผู้เลี ยงและสมำชิกในครอบครัวเป็นคนตรงต่อ

เวลำ และเป็นกำรใช้พื นที่ดินที่ว่ำงเปล่ำให้เป็นประโยชน์ 

นอกจำกนี ประโยชน์ที่ได้จำกมูลสุกรมีดังนี  ใช้เป็นปุ๋ยที่มีธำตุ

อำหำรต่ำงๆ ใชเ้ป็นอำหำรส้ำหรับเลี ยงสัตว์ และใช้ในกำร

ผลิตก๊ำชชีวภำพ 
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3. ประโยชน์ (ต่อ) 

 

กำรใช้ประโยชนม์ลูสตัว์ในกำรเพิ่มผลผลิตและลดตน้ทนุกำร

ท้ำนำข้ำว 

3.1 กำรหมักตอซังโดยไม่ต้องเผำ มีประโยชน์ คือ สิ่งที่มี

ชีวิตในดินรวมทั งจุลินทรีย์ดินท้ำกิจกรรมได้ตำมปกติ ท้ำให้

ดินมีอินทรีย์วัตถุและธำตุอำหำรพืชเพิ่มขึ น ส่วนของเนื อ

ดินละเอียดขึ น เดินแล้วนุ่มเท้ำ ดินโปร่ง ท้ำให้รำกต้นข้ำว

แผ่กระจำยในดินได้ดีขึ น ต้นข้ำวแข็งแรง ซึ่งกำรหมักจะท้ำ

ได้ทันทีหลักกำรเก็บเกี่ยว โดยเกลี่ยฟำงให้กระจำยทั่วแปลง 

และปฏิบัติดังนี   

 

 หว่ำนมูลสตัวแ์ห้ง เช่น มูลสุกร มูลโคอัตรำ 250 กก.

ต่อไร่ ให้ทั่วแปลง 
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3. ประโยชน์ (ต่อ)   
      
 ใช้ปุ๋ยอนิทรียน์ ำ้ พด.2 (หมักจำกเศษผัก ผลไม้หรือสัตว์) 
จ้ำนวน 5 ลิตร/ไร่ผสมกับน ้ำ 100 ลิตร พร้อมกับสำรเร่ง 

พด.1 แล้วคนให้เข้ำกัน นำน 15 นำที จำกนั นค่อย ๆ เท

ปุ๋ยอินทรีย์น ้ำที่ได้นี ไปพร้อมกับน ้ำ ที่ปล่อยเข้ำแปลงนำ 

หรือสำดสำรละลำยปุ๋ยอินทรีย์น ้ำให้ทั่วแปลงนำ  โดยให้

ระดับน ้ำท่วมต่อซัง แล้วปล่อยให้ย่อยสลำยประมำณ 10-

15 วัน   

 

 ท้ำเพื่อปรับพื นที่ให้เสมอกัน แล้วหว่ำนเมล็ด

พันธุ์  หรือปักด้ำครั งใหม่ต่อไป 
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3. ประโยชน์ (ต่อ) 

 3.2  ใช้น ้ ำสกัดมูลสุกรแช่เมล็ดพันธุ์ ข้ ำว มี

ประโยชน์ ช่วยให้เมล็ดข้ำวมีธำตุอำหำรพืชสะสมในเมล็ด

มำกขึ น อีกทั งน ้ำสกัดมูลสุกรมีแคลเซียม ซึ่งช่วยในกำรงอก

ของเมล็ด สร้ำงเซลล์ใหม่ในส่วนของยอดและรำก ท้ำให้ข้ำว

เจริญเติบโตได้เร็ว นอกจำกช่วยเพิ่มกำรงอกของเมล็ด ท้ำ

ให้ประหยัดเวลำในกำรแช่และบ่มข้ำวแล้ว ข้ำวเจริญเติบโต

อย่ำงรวดเร็วกว่ำวัชพืช ประกอบกับกำรหมักฟำงจะท้ำให้รำก

หญ้ำและเมล็ดวัชพืชที่เหลืออยู่ในดินโดนหมัก ย่อยไปด้วย

ท้ำให้มีวัชพืชในแปลงน้อยลง 

  

 วิธีกำรแช่ข้ำว น้ำน ้ำสกัดมูลสุกรอัตรำส่วน 1 ลิตร 

ผสมน ้ำให้ได้ 20 ลิตรแช่เมล็ดพันธุ์เป็นเวลำ 8–12 

ชั่วโมง (ขึ นกับควำมหนำของเปลือกเมล็ด) น้ำข้ำวขึ น

จำกน ้ำเพื่อท้ำกำรบ่มเมล็ด ให้น้ำน ้ำสกัดมูลสุกร 
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3. ประโยชน์ (ต่อ) 

ที่เหลือจำกกำรแช่ข้ำวรำดลงบนกระสอบที่บรรจุข้ำวอยู่ 

ประมำณ 4 – 5 ชั่วโมงต่อครั ง หรือ ไม่ให้ข้ำวแห้ง 

จนกระทั่งเมล็ดข้ำวงอกพร้อมที่จะปลูก หรือถ้ำไม่สำมำรถแช่

ข้ำวจ้ำนวนมำกในน ้ำสกัดมูลสุกรได้ ให้แช่ตำมวิธีกำรปกติ 

แต่เมื่อน้ำกระสอบข้ำวขึ นจำกน ้ำแล้ว ให้น้ำน ้ำสกัดมูลสุกร

อัตรำส่วน 1 ลิตร ผสมน ้ำให้ได้ 20 ลิตร รำดลงบน

กระสอบที่บรรจุข้ำว ประมำณ 4 – 5 ชั่วโมงต่อครั ง เพื่อ

ไม่ ให้ข้ำวแห้ง จนกระทั่ งเมล็ดข้ำวงอกพร้อมที่จะปลูก 
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3. ประโยชน์ (ต่อ) 

 
 3.3 ใช้น ้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทำงใบ มีประโยชน์ 

ช่วยท้ำให้ พืชได้รับธำตุอำหำรหลัก ธำตุอำหำรรอง และจุล

ธำตุอำหำรได้เร็วขึ นกว่ำกำรให้ปุ๋ยทำงดิน พืชได้รับธำตุ

อำหำรครบซึ่งจัดเป็นกำรป้องกันควำมขำดธำตุอำหำร และ

ช่วยเสริมธำตุอำหำรที่พืชขำดได้ จะช่วยชะลอควำมเสื่อม

ของใบไปได้อีกระยะหนึ่ง ท้ำให้ใบพืชมีสีเขียวเข้ม ตั งตรง

และยังท้ำหน้ำที่สั งเครำะห์ด้วยแสง สร้ำงแป้งต่อไป

จนกระทั่งเก็บเกี่ยว ส่งผลให้เมล็ดข้ำวสมบูรณ์ มีเมล็ดข้ำวที่

ลีบน้อยลง  ขั วเมล็ดข้ำวยังสดและเหนียวอยู่ เมล็ดข้ำวจึง

ไม่ค่อยร่วงหลุดในช่วงเก็บเกี่ยว   
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4. ประเภทของปุ๋ย 

 เมื่อพิจำรณำถึงชนิดขององค์ประกอบที่มีอยู่ภำยใน

ปุ๋ย สำมำรถจ้ำแนกปุ๋ยออกได้ 3 ประเภท คือ 

1 .  ปุ๋ ยอินทรีย์  คือ ปุ๋ ยที่ มีองค์ประกอบของปุ๋ ย เป็น

สำรอินทรีย์ชนิดต่ำง ๆ ธำตุอำหำรในปุ๋ยจะเกิดประโยชน์

ต่อพืชได้ก็ต่อเมื่อได้ผ่ ำนกระบวนกำรย่อยสลำย โดย

จุลินทรีย์เสียก่อนแล้วปลดปล่อยธำตุอำหำรออกมำในรูปอนิ

นทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์สำมำรถแบ่งออกได้ 3 ประเภทดังนี คือ 

 ก. ปุ๋ยคอก ได้แก่ มูลสัตว์ต่ำง ๆ ที่อยู่ ในรูป

ของแข็ง หรือของเหลว ส่วนใหญ่จะเป็นมูลของสัตว์เลี ยง 

เช่น มูลวัว ไก่ เป็ด และสุกร เป็นต้น 

 ข. ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยที่ได้จำกกำรหมักสำรอินทรีย์ให้

สลำยตัวพุพังตำมธรรมชำติ โดยกำรน้ำสิ่งเหล่ำนั นมำกอง

รวมกันรดน ้ำให้ชื นแล้วปล่อยทิ งไว้ให้เกิดกำรย่อยสลำยโดย 
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4. ประเภทของปุ๋ย(ต่อ) 

กระบวนกำรของจุลินทรีย์ แล้วจึงน้ำไปใช้ในกำรปรับปรุงดิน 

แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบผง และแบบเม็ด 

 ค. ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยที่ได้จำกกำรไถกลบพืช และ

คลุกเคล้ำลงสู่ดิน วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภำพของดิน

ให้ดีขึ น ก่อนที่จะมีกำรปลูกพืชหลัก โดยปกติแล้วจะไถกลบ

พืชในระยะเริ่มออกดอก เมื่อพืชที่ถูกไถกลบย่อยสลำยไป

โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินแล้ว จึงปลูกพืชหลักตำมมำ 

2. ปุ๋ยอนินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมี คือปุ๋ยที่มีแหล่งมำจำก

สำรประกอบอนินทรีย์ต่ำง ๆ หรือเป็นสำรที่สังเครำะห์ขึ น

จำกกระบวนกำรทำงเคมี ที่ ให้ธำตุอำหำรที่พืชสำมำรถ

น้ำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 

 ก. ปุ๋ยเดี่ยว คือ ปุ๋ยที่มีธำตุอำหำรหลักเพียงชนิด

เดียวเป็นองค์ประกอบเพื่อเร่งควำมเจริญเติบโต ให้กับพืช

เฉพำะอย่ำง 
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4. ประเภทของปุ๋ย(ตอ่) 

  ข. ปุ๋ยผสม คือ ปุ๋ยที่มีธำตุอำหำรหลักตั งแต่ 2 
อย่ำงขึ นไปผสมกัน 

3 .  ปุ๋ ย ชี วภำพ หมำยถึ ง  ปุ๋ ยที่ มี จุ ลิ นท รี ย์ ชนิ ดที่ มี

ประสิทธิภำพสูงเป็นส่วนผสมอยู่เป็นปริมำณมำก เมื่อเติม

ลงดินแล้วสำมำรถด้ำเนินกิจกรรมได้ทันทีโดยท้ำให้ดินมี

ควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ น หรืออำจท้ำให้พืชได้รับประโยชน์

จำกธำตุอำหำรในดินมำกขึ นอันเนื่องมำจำกกิจกรรมของ

จุลินทรีย์นั น ๆ ปุ๋ยน ้ ำชีวภำพ หรือ ปุ๋ยอินทรีย์น ้ ำ 

หมำยถึง สำรละลำยเข้มข้นหรือสำรละลำยที่ได้จำกกำรหมัก

เศษพืชหรือสัตว์ในสภำพที่ไม่มีอำกำศ เศษพืชและสัตว์จะ

ถูกย่อยสลำยโดยจุลินทรีย์ น ้ำสกัดชีวภำพที่ได้นี มีคุณสมบัติ

ประกอบไปด้วย จุลินทรีย์และสำรอินทรีย์ประกอบด้วย 

สำรจ้ำพวกคำร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน เอนไซม์ 

และธำตุอำหำรพืชต่ำง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของเศษพืช 
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4. ประเภทของปุ๋ย(ตอ่) 

และสัตว์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบปุ๋ยชีวภำพที่ใช้ในทำงกำรเกษตร

อำจแบ่งได้ตำมชนิดของจุลินทรีย์หรือชนิดของธำตุอำหำรที่

จ้ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช เช่น ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม 
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5. ธำตุอำหำร 

 ธำตุอำหำรในปุ๋ยจะประกอบไปด้วยธำตุอำหำร

หลัก, ธำตุอำหำรรอง และธำตุอำหำรเสริม หรือจุลธำตุ

อำหำร 

5.1. ธำตุอำหำรหลัก เป็นธำตุอำหำรที่จ้ำเป็นต่อกำร

เจริญเติบโตของพืช พืชต้องกำรใช้ในปริมำณมำก แต่ธำตุ

อำหำรเหล่ำนี มีอยู่ในดินไม่เพียงพอกับปริมำณควำมต้องกำร

ใช้ของพืช ดังนั นในปุ๋ยจึงมีธำตุอำหำรประเภทนี เป็น

ส่วนประกอบหลัก ธำตุอำหำรหลักประกอบไปด้วย ธำตุ 

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) 

5.2. ธำตุอำหำรรอง พืชมีควำมต้องกำรในปริมำณน้อยกว่ำ

กลุ่มแรก แต่ก็มีควำมส้ำคัญในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโต

ให้กับพืชเช่นกันโดยปกติมักจะมีอยู่ ในดินค่อนข้ำงมำก

พอเพียงกับควำมต้องกำรของพืชทั่วๆไปประกอบไปด้วย 

ธำตุแคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และก้ำมะถัน (S) 
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5. ธำตุอำหำร(ตอ่) 

5.3. ธำตุอำหำรเสริม หรือจุลธำตุอำหำร เป็นธำตุอำหำรที่

มีควำมส้ำคัญเช่นกัน แม้ว่ำพืชต้องกำรใช้ในปริมำณน้อยมำก 

แต่พืชจะขำดเสียไม่ได้ ดินส่วนใหญ่มักมีจะธำตุอำหำร

อำหำรประเภทนี อย่ำงเพียงพอ ประกอบไปด้วย เหล็ก 

(Fe) แมงกำนีส (Mn) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) 

โบรอน(B) โมลิบดินัม (Mo) และคลอไลด์ (Cl-)อย่ำงไรก็

ตำมธำตุอำหำรทั ง  3 ชนิดนี มี ควำมจ้ ำ เป็นต่อกำร

เจริญเติบโตต่อพืชทั งสิ นจะขำดธำตใุดธำตุหนึ่งไม่ได้ 
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6. วิธีกำรผลิต 

 วิธีกำรผลิตน ้ำหมักมูลสุกรสิ่งที่ต้องเตรียม 

 1. มูลสุกรตำกแห้ง จ้ำนวน 1 กิโลกรัม(ควรเปน็มูล

สุกรที่เลี ยงด้วยหวัอำหำรซึ่งจะมีธำตุอำหำรที่สมบูรณ์และ

ขอใหร้ะมัดระวังมูลสกุรที่น้ำมำจำกฟำร์มที่เลี ยงเพรำะบำง

แห้งใชโ้ซดำไฟล้ำงท้ำควำมสะอำดคอก)  

 2. น ้ำสะอำด จ้ำนวน 20 ลิตร 

 3. ถังพลำสติก 1 ใบ 

 4. ตำข่ำยพลำสติกเย็บเป็นถุงส้ำหรับห่อ 
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6. วิธีกำรผลิต(ตอ่) 

วิธีกำรทำ้ 

 น้ำมูลสุกรแห้งบรรจุตำข่ำยไนล่อน(มุ้งเขียว)

จ้ำนวน 1 กิโลกรัมแช่น ้ำ 10 ลิตร (ถ้ำต้องกำรปริมำณที่มำก

ขึ นใช้อัตรำส่วน 1 ต่อ 10) แล้วหมักทิ งไว้ 24 ชั่วโมง แล้ว

ยกถุงบรรจุมูลสุกรออกจำกถัง(น้ำไปใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยบ้ำรุงดิน

ได)้ จะได้น ้ำสกัดมูลสุกรที่ใส่พร้อมน้ำไปใช้ได้ปริมำณ

ประมำณ 8 ลิตร(หัวเชื อ) สำมำรถน้ำไปขยำยใช้ได้หรือจะ

หมักต่อไปอีกก็เก็บได้นำนยิ่งเก็บนำนน ้ำสกัดที่ได้จะยิ่งใสขึ น

ธำตุอำหำรและประโยชน์มำกขึ นและกลิ่นลดลง 
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7. วิธีใช้ 

 น้ำน ้ำสกัดมูลสุกรไปเจือจำงด้วยน ้ำ 1 ต่อน ้ำ 20 

ลิตร ซึ่งจะได้น ้ำสกัดพร้อมใช้ปริมำณ 80-160 ลิตร ใช้ได้

ทันที ใช้ทั งรดต้นพืชหรือฉพี่นทำงใบก็ได้ นอกจำรกนี ยังใช้

แช่เมล็ดพันธุ์ข้ำวเพื่อให้งอกเร็วขึ นแข่งกับวัชพืชได้ 

นอกจำกนี ยังใช้กับพืชผัก พืชสวน พืชไร่ และไม้อกและไม้

ผลด้วย 

8. ข้อจ้ำกดักำรใชน้ ้ำหมกัมลูสกุร 

 1. กำรพ่นปุ๋ยไม่ควรฉีดมำกเกินไป ควรให้ปุ๋ยทำ

ใบในอัตรำที่เหมำะสมตำมค้ำแนะน้ำ หำกพืชได้รับปุ๋ยที่มี

ควำมเข้มข้นสูงหรือปริมำณมำกเกินไป อำจท้ำให้พืช

ใบเหลืองได้ 

 2. ไม่ควรใช้ร่วมกับกำรใช้ธำตุอำหำรเสริมชนิดอื่น 

เนื่องจำกพืชจะได้รับธำตุอำหำรมำกเกินไป 
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9. ช่องทำงกำรจดัจำ้หน่ำย 

 ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ เนื่องจำกกำรเกษตรของ 

เริ่มมีกำรใช้สำรเคมีบ้ำง ดังนั นหำกจะด้ำเนินกำรค้ำปุ๋ย 

จึ งควรเน้นที่ ปุ๋ ยอินทรีย์ มำกกว่ ำปุ๋ ย เคมีหรื อปุ๋ ย

วิทยำศำสตร์ที่มีรำคำ แพงกว่ำ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ ปุ๋ย

คอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดและวัสดุเหลือใช้จำกโรงงำน

อุตสำหกรรมบำงชนิด37เช่น โรงงำนผงชูรส โรงงำน

น ้ำตำล และโรงงำนสุรำ จึงเป็นกำรสร้ำงประโยชน์ด้วย

กำรสร้ำงคุณค่ำกำรตลำดของปุ๋ยให้สูงขึ น 

 กำรจัดจ้ำหน่ำย (Distribution) หมำยถึง 

โครงสร้ำงของช่องทำงที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ำยสินค้ำจำกธุรกิจ

ไปยังตลำด ตัวกลำงทำงกำรตลำดเป็นธุรกิจที่ช่วยเสริม

ช่วยขำยและจ้ำหน่ำยสินค้ำไปยังผู้ ซื อขั นสุดท้ำย 

ประกอบด้วย 
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9. ช่องทำงกำรจดัจำ้หน่ำย(ตอ่) 

    1. คนกลำง (Middleman) 

 - พ่อค้ำคนกลำง (Merchant Middlemen) 

 - ตัวแทนคนกลำง (Agent Middlemen)  

    2. ธุรกิจที่ท้ำหน้ำที่กระจำยสินค้ำ  

    3. ธุรกิจที่ให้บริกำรทำงกำรตลำด  

    4. สถำบันกำรเงิน 

 

ค ว ำ ม ห ม ำ ย ข อ ง ช่ อ ง ท ำ ง ก ำ ร จั ด จ้ ำ ห น่ ำ ย  

       ช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย(Channel of Distribution) 

หมำยถึง “กระบวนกำรในกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรเคลื่อนย้ำย 

สิทธิในตัวผลิตภัณฑ์ (และอำจรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์) จำก

ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค 
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9. ช่องทำงกำรจดัจำ้หน่ำย(ตอ่) 

จ้ำนวนระดับของชอ่งทำงกำรจดัจำ้หน่ำย 

      หมำยถึงจ้ำนวนระดับคนกลำงภำยในเส้นทำงที่ผลิตภัณฑ์

และ/หรือกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์เคล่ือนย้ำยจำกผู้ผลิตไปยังตลำด 

มีด้วยกัน 2ประเภทคือ 

       1. ช่องทำงกำรจดัจำ้หนำ่ยทำงตรง 

        หมำยถึง กำรขำยผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 

หรือผู้ใช้ทำงอุตสำหกรรมโดยไม่มีคนกลำง หรือช่องทำงศูนย์

ระดับ 

          ผู้ผลิต > ผู้บริโภค 
              ผู้ผลิต > ผู้ใช้ทำงอุตสำหกรรม 

       2. ช่องทำงกำรจดัจำ้หน่ำยทำงออ้ม  

          หมำยถึง เส้นทำงที่สินค้ำเคล่ือนย้ำยจำกผู้ผลิตโดย

ต้องผ่ำนคนกลำงไปยังผู้บริโภค 
ช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยหนึ่งระดับ ผู้ผลิต > ผู้ค้ำปลีก > ผู้บริโภค 

ช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยสองระดับ ผู้ผลิต > ผู้ค้ำส่ง > ผู้ค้ำปลีก > ผู้บริโภค 
ช่องทำงกำรจัดจ้ำหนำ่ยสำมระดับ ผู้ผลิต > ตัวแทน > ผู้ค้ำส่ง > ผู้ค้ำปลีก > ผู้บริโภค 
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ช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยทำงตรง ช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยทำงอ้อม 

ข้อดี ข้อดี 

1.ทรำบควำมต้องกำรลูกค้ำได้ดี 1.สินค้ำกระจำยได้อย่ำงกว้ำงขวำง 

2. สินค้ำถึงมือผู้บริโภคอย่ำงรวดเร็ว 2. มีผู้มำช่วยรับควำมเสี่ยงในกำรถือครองสินค้ำ 

3.ขำยสินค้ำได้ในรำคำถูก 3.ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย 

ข้อเสีย ข้อเสีย 

1.กระจำยสินค้ำไม่ท่ัวถึง 1.ทรำบข้อมูลทำงกำรตลำดเกี่ยวกับผู้บริโภคน้อย 

2.เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง 2. รำคำสินค้ำจะสูง 

3. ผู้ผลิตจะต้องรับภำระเกี่ยวกับสินค้ำคงเหลือ   
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ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่กำรเลอืกชอ่งทำงกำรจำ้หนำ่ย 

ประเดน็พจิำรณำ ลักษณะทีเ่หมำะกบัชอ่งทำงกำรจำ้หนำ่ยสั น ลักษณะทีเ่หมำะกบัชอ่งทำงจำ้หนำ่ยยำว 

ลักษณะตลำด 

ตลำดธุรกิจ 

เกำะกลุ่มกันตำมสภำพภูมิศำสตร์ 

ต้องกำรควำมรู้ด้ำนเทคนิค 

ต้องมีกำรบริกำรโดยสม่้ำเสมอ 

ปริมำณซื อมำกต่อครั ง 

ผู้บริโภคกระจัดกระจำยมีอยู่ทั่วไปทุกแห่ง ไม่ต้องกำร

กำรแนะน้ำด้ำนเทคนิคกำรให้บริกำรไม่แน่นอน 

ปริมำณซื อน้อยต่อครั ง 

ลักษณะผลิตภัณฑ ์
ของสด เน่ำเสียง่ำย ควำมยุ่งยำกซับซ้อนในกำรใช้งำน 

มีลักษณะสั่งท้ำงำนพิเศษ รำคำสูง/หน่วย 

คงทน เก็บไว้ได้นำน ใช้ได้ง่ำย เป็นมำตรฐำน รำคำ

ต่้ำ/หน่วย 

ลักษณะผู้ผลิต 

มีควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรต่ำง ๆ  

ที่จะปฏิบัติกิจกรรมจัดจ้ำหน่ำยเอง 

มีผลิตภัณฑ์จ้ำหน่ำยหลำกหลำย 

มีควำมจ้ำเป็นต้องควบคุมช่องทำงจ้ำ  

หน่ำยโดยใกล้ชิด 

ไม่พร้อมในเรื่องทรัพยำกรที่จะ 

ปฏิบัติกิจกรรมจัดจ้ำหน่ำย 

จ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้อยชนดิ น้อยรำยกำรไม่มีควำม

จ้ำเป็นต้องควบคุมช่องทำง จ้ำหน่ำยโดยใกล้ชิด 

ลักษณะกำรแข่งขัน 
สมำชิกในช่องทำงให้กำรสนับสนุน 

กำรส่งเสริมกำรตลำดไม่เพียงพอ 

สมำชิกในช่องทำงจ้ำหน่ำยให้กำรสนับสนุนกำรส่งเสริม

กำรตลำดเพียงพอแล้ว 



ควำมรู้ที่ต้องมี/ทกัษะที่ต้องใช้ 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 

69/18-19 อำคำรชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

องคป์ระกอบของชอ่งทำงกำรจดัจ้ำหนำ่ย 

     1.ประเภทของคนกลำง บริษัทต้องก้ำหนดประเภทของคนกลำงที่เหมำะสมเพื่อท้ำหน้ำที่ส้ำคัญใน

ช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย บริษัทจ้ำเป็นต้องสร้ำงช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยใหม่ เนื่องจำกมีปัญหำกับ

ช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยเดิม ประโยชน์ในกำรสร้ำงช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำยใหม่ คือมีกำรแข่งขันกันน้อย 

     2.จ้ำนวนคนกลำง  มีกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ในกำรก้ำหนดจ้ำนวนคนกลำง ได้แก่กำรจัดจ้ำหน่ำยแบบ

เจำะจง กำรจัดจ้ำหน่ำยแบบเลือกสรร และกำรจัดจ้ำหน่ำยแบบทั่วถึง กำรจัดจ้ำหน่ำยแบบเจำะจง โดย

กำรจัดจ้ำนวนคนกลำง กลยุทธ์นี ใช้เมื่อผู้ผลิตต้องกำรควบคุมคนกลำง ในเร่ืองของกำรให้บริกำร และ

ผลงำนของคนกลำง โดยกำรให้สิทธิพิเศษด้ำนกำรจัดจ้ำหน่ำยแคนกลำงโดยคำดหวังว่ำคนกลำงจะอุทิศตัว

และท้ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ จนอำจเป็นหุ้นส่วนธุรกิจร่วมกัน 

 2.1  กำรจัดจ้ำหน่ำยแบบเลือกสรร เป็นกำรเลือกสรรผู้จัดจ้ำหน่ำยในจ้ำนวนที่

เหมำะสม โดยไม่ต้องค้ำนึงว่ำจะมีจ้ำนวนร้ำนค้ำมำกเกินไป แต่ให้สำมำรถครอบคลุมพื นที่ตลำดได้

กว้ำงขวำง เพื่อจะได้ควบคุมได้ดีขึ นโดยใช้ต้นทุนต่้ำเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีจัดจ้ำหน่ำยแบบทั่วถึง   

 2.2 กำรจัดจ้ำหน่ำยแบบทั่วถึง ผู้ผลิตสำมำรถพยำยำมวำงจ้ำหน่ำยสินค้ำให้ได้จ้ำนวน

ร้ำนค้ำมำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ เหมำะกับสินค้ำประเภทบุหรี่ สบู่ ขนมขบเคี ยว หมำกฝรั่ง ซึ่ง

ผู้บริโภคต้องกำรควำมสะดวก 

     3.เงื่อนไขและควำมรับผิดชอบของคนกลำง ผู้ผลิตต้องก้ำหนดควำมรับผิดชอบของคนกลำงอย่ำง

ชัดเจน คนกลำงต้องได้รับกำรดูแลด้วยกำรให้เกียรติ และให้โอกำสในกำรสร้ำงก้ำไรร่วมกัน  

ประกอบด้วย  นโยบำยด้ำนรำคำ ผู้ผลิตควรจัดท้ำรำยกำรรำคำสินค้ำ รำยกำรส่วนลดที่เหมำะสมและ

ยุติธรรมต่อผู้จัดจ้ำหน่ำย                

  เงื่อนไขกำรขำย เป็นเงื่อนไขกำรช้ำระเงิน และหลักประกันต่อผู้ผลิต ผู้ผลิตส่วนใหญ่

เสนอเงื่อนไขส่วนลดเงินสดแก่ผู้จัดจ้ำหน่ำย แลกกับกำรช้ำระเงินที่เร็วขึ น ในทำงกลับกันผู้ผลิตก็ต้อง

รับประกันสินค้ำเสื่อม  และกำรลดลงของรำคำต่อผู้จัดจ้ำหน่ำยด้วย เพื่อกระตุ้นให้ผู้จัดย้ำหน่ำยซื อ

สินค้ำจ้ำนวนมำกขึ นในแต่ละครั ง  

 สิทธิด้ำนอำณำเขตกำรขำย ผู้ผลิตก้ำหนดอำณำเขตกำรขำยและสิทธิอันชอบธรรมใน

กำรขำยแต่ผู้จัดจ้ำหน่ำย ผู้จัดจ้ำหน่ำยคำดหวังที่จะได้รับสิทธิภำยใต้อำณำเขตกำรขำยของตัวเอง 

http://elearning.bu.ac.th/mua/course/mk212/ch9.htm
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 กำรค้ำปลีก หมำยถึง กำรขำยสินค้ำให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ำย โดยซื อสินค้ำนั นไปเพื่อบริโภคของ

ตนเองและครอบครัวผู้ค้ำปลีกจะซื อสินค้ำจำกใครก็ได้แต่ต้องขำยสินค้ำให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ำย(End 

Consumer) เท่ำนั น 

ประเภทของกจิกำรคำ้ปลกี (Types of Retailers) 

กำรจ้ำแนกประเภทกิจกำรค้ำปลีกตำมลักษณะกำรซื อของผู้บริโภค (Classification by Shopping Effort) 

-ร้ำนสะดวกซื อ (Convenience Stores)  

-เปรียบเทียบซื อ (Shopping Stores)  

-ร้ำนขำยสินค้ำเฉพำะ (Specialty Stores) 

กำรจ้ำแนกประเภทกิจกำรค้ำปลีกตำมลักษณะสำยผลิตภัณฑ์ (Classification by Product Lines) 

-ร้ำนขำยสินค้ำเฉพำะอย่ำง (Specialty Stores) 

-ร้ำนขำยสินค้ำเฉพำะสำยผลิตภัณฑ์ (Simgle Line Stores) 

-ร้ำนขำยสินค้ำท่ัวไป (General Merchandise Stores) 

กำรจ้ำแนกประเภทกิจกำรค้ำปลีกตำมวิธีกำรด้ำเนินงำน (Classification by Operation Methods) 

-ร้ำนสรรพสินค้ำ (Department stores) 

-ร้ำนสรรพำหำร (Supermarket) 

-ผู้ค้ำปลีกแบบเร่ขำย (House-to-House Retailers) 

-ร้ำนค้ำปลีกทำงไปรษณีย์ (Mail-order House) 

-กำรขำยสินค้ำด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ (Vending Machines) 

-ร้ำนค้ำปลีกที่ขำยสินค้ำต่้ำกว่ำรำคำท้องตลำด 

กำรจ้ำแนกประเภทกิจกำรค้ำปลีกตำมลักษณะกำรเป็นเจ้ำของ (Classification by Ownerships)1. ร้ำนค้ำ

ปลีกที่มีร้ำนเดียวเป็นอิสระ (Single-unit independent stores)  

-ร้ำนค้ำปลีกของโรงงำนอุตสำหกรรม (Manufacturer Owned Stores)  

-ร้ำนค้ำปลีกของเกษตรกร (Farmer Owned Stores)  

-ร้ำนค้ำปลีกของรัฐบำล (Government Owned Stores)  

-สหกรณ์ผู้บริโภค (Consumer Cooperatives)  

-ร้ำนค้ำปลีกแบบลูกโซ่ (Chain Stores) 

-ร้ำนค้ำปลีกที่ได้รับสิทธิบัตร (Franchise System) 

กำรค้ำปลีก  
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กำรค้ำสง่ (Wholesaling) 

     เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรซื อสินค้ำไปเพื่อขำยต่อ อำจขำยให้โรงงำนอุตสำหกรม ขำยให้กับผู้ค้ำส่งรำยอื่น 

หรือขำยให้กับผู้ค้ำปลีก ดังนั นหน้ำที่ของพ่อค้ำคนส่งจะเข้ำมำช่วยกระจำยสินค้ำแทนผู้ผลิต 

 

บริกำรที่ไดร้ับจำกกำรคำ้สง่ (Functions Provided by Wholesaling) 

     เมื่อมีผู้ค้ำส่งอยู่ในช่องทำงกำรจ้ำหน่ำยก็หมำยควำมว่ำผู้ค้ำส่งนั น จะต้องสำมำรถให้บริกำรและเป็นประโยชน์แก่

ช่องทำงกำรจ้ำหน่ำยได้ ผู้ค้ำส่งในช่องทำงกำรจ้ำหน่ำยจะเป็นตัวเชื่อมระหว่ำงผู้ผลิตกับผู้ค้ำปลีก ดังนั น หน้ำท่ีของ

ผู้ค้ำส่งจึงให้บริกำรแก่ทั งผู้ค้ำปลีกและผู้ผลิต 

 

บริกำรที่ผู้คำ้สง่ใหแ้กผู่้คำ้ปลกี (Functions Provided for Retailers) 

     -ผู้ค้ำส่งจะเข้ำมำช่วยคำดคะเนควำมต้องกำรของตลำด 

     -จัดกลุ่มของสินค้ำใหม่ (Regroup goods) 

     -กำรเก็บรักษำสินค้ำคงเหลือ (Carry stock) 

     -กำรขนส่งสินค้ำ (Transportation) 

     -กำรให้บริกำรทำงด้ำนสินเชื่อ (Grant credit) 

     -จัดหำข้อมูลและให้ค้ำแนะน้ำต่ำงๆ (Provide information and advisory services) 

 

บริกำรที่ผู้คำ้สง่ใหแ้กผู่้ผลติ (Functions Provided for Producers) 

     -ท้ำหน้ำท่ีช่วยผู้ผลิตในกำรขำย (Provides part of selling function) 

     -ท้ำหน้ำท่ีในด้ำนกำรเก็บรักษำสินค้ำ (Store inventory) 

     -ผู้ค้ำส่งเข้ำมำให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงิน (Helps finance) 

     -ลดควำมเสี่ยงภัยเน่ืองจำกสินเชื่อ (Reduce credit risk) 

     -ให้ข้อมูลทำงกำรตลำด (Provide market information) 
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     ประเภทของกจิกำรคำ้สง่ (Types of Wholesaling Intermediaries) 

     กำรจ้ำแนกประเภทกิจกำรค้ำส่ง แบ่งได้หลำยหลักเกณฑ์ กำรจ้ำแนกประเภทกว้ำง ๆ จะแบ่งตำม

ลักษณะกำรเป็นเจ้ำของกิจกำร ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท คือ 

     กิจกำรคำ้สง่ทีเ่ปน็ของผู้ผลติ (Manufactures Owned Wholesaling) ด้วยเหตุผลหลำยประกำร 

ท้ำให้ผู้ผลิตบำงรำยต้องด้ำเนินกำรขำยส่งด้วยกำรเปิดหน่วยงำนเพื่อปฏิบัติงำนขำย อำจเปิดด้ำเนินกำรใน

ลักษณะเป็นสำขำจัดจ้ำหน่ำย (Sales branch) ส้ำนักงำนขำย (Sales office) ห้องแสดงสินค้ำต่ำง ๆ 

(Trade show) หรือผู้ผลิตพืชผลเกษตร อำจน้ำผลิตผลไปเปิดร้ำนจ้ำหน่ำยเองตำมตลำดขำยส่ง เช่น 

ปำกคลองตลำด หรือ ตลำดไท (รังสิต) ตลำดสี่มุมเมือง เป็นต้น 

      กิจกำรคำ้สง่อสิระ (Independent Wholesaling) เป็นธุรกิจที่เปิดขึ นด้ำเนินกำร 

เป็นคนกลำงหรือพ่อค้ำในช่องทำงกำรจ้ำหน่ำย เป็นกลุ่มกิจกำรค้ำส่งท่ีมีมำกที่สุด และแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มตัวแทนคนกลำง และพ่อค้ำส่ง 

     กิจกำรคำ้สง่ทีเ่ปน็ของผู้คำ้ปลกี (Retailer Owned Wholesaling) ผู้ค้ำปลีกมีกำรรวมตัวเปิดกิจกำร

ค้ำเพื่อสร้ำงอ้ำนำจต่อรองกับผู้ผลิตหรือพ่อค้ำส่งอื่น ๆ หรือเพื่อกำรประหยัดในเรื่องต้นทุนสินค้ำและกำร

ขนส่ง จะเปิดด้ำเนินกำร 2 รูปแบบ คือ สหกรณ์ (Cooperatives) และส้ำนักงำนจัดซื อ (Buying 

offices) 



ชุดควำมรู้ท ำมำหำกนิ 
“น ำ้หมักมูลสุกร สร้ำงเงนิ” 
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ส่วนที่ 3 : ลงมือท้ำ 
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กระบวนกำรผลติ 

ขั นตอนในกำรทำ้น ำ้หมกัมลูสกุร  
 เตรียมวัตถดุิบ 

มูลสุกรแห้ง  20 กก/1 ถัง 

น ้ำ 200 ลิตร/1 ถัง 

ถุงตำข่ำย 1 ใบ/1 ถัง 

ถังน ้ำพลำสติก 200 ลิตร แบบมีฝำปิด 

แกลลอน 3.5 ลิตร แบบฝำเกลียว จ้ำนวน 45 ใบ/1 ถัง 

ฉลำกติดแกลลอน หน้ำ-หลัง 45 ชุด 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
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กระบวนกำรผลติ(ต่อ) 

ขั นตอนในกำรหมกั 

น้ำมูลสุกร 20 กก. บรรจุลงในถุงตำข่ำย มัดให้แน่น 

น้ำกระสอบบรรจุมูลสุกรใส่ลงในถังน ้ำพลำสติก 

ใส่น ้ำลงในถังพลำสติกปริมำณ 200 ลิตร 

ปิดฝำถังให้สนิท  

 

1.                  2.                  3. 
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กระบวนกำรผลติ(ตอ่) 

ขัน้ตอนการบรรจ ุ

น าน า้สกดัสว่นใส บรรจขุวด/แกลลอน 3.5 ลติร 

ปิดฝาให้สนิท 

เช็ดท าความสะอาด 

ติดฉลากบนแกลลอน หน้า-หลงั  

 

1.                  2.                 3.                  4.                  

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
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กระบวนกำรผลติ(ตอ่) 

ขัน้ตอนการจดัจ าหน่าย 

การฝากขายร้านวสัดแุละเคมีภณัฑ์ทางการเกษตร 

 

 

 

การโฆษณาขายในเพจ/เว็บไซต์ 

      - https://www.facebook.com/nammoonsukron.phagey 

    - ตวัแทนจ าหน่ายในพืน้ท่ี/เขต 

การออกบธู งาน/เทศกาลตา่งๆ 
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https://www.facebook.com/nammoonsukron.phagey
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 - วัตถุดบิ  
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น ำ้ มูลสุกร 
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“น ำ้หมักมูลสุกร  สร้ำงเงนิ” 

- เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 
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ถังน ำ้พลำสตกิ ถุงตำข่ำย 

แกลลอน ฉลำกตดิแกลลอนหน้ำ-หลัง 
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“น ำ้หมักมูลสุกร  สร้ำงเงนิ” 
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กำรจดักำรกำ้ลงัคน 

• กำรผลิตและจ้ำหน่ำยสำมำรถท้ำได้โดย

แรงงำนคนเพียง 1 คน  

เคล็ดลับในกระบวนกำรผลติ 

• ควรใช้สุกรจำกฟำร์มหมูเท่ำนั นเนื่องจำกมีธำตุ

อำหำรที่ครบถ้วน 

• ควรใช้ถังพลำสติกส้ำหรับหมักที่มีฝำปิดให้

มิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน 

• ควรหมักไม่ต้่ำกว่ำ 3 วัน ยิ่งหมักนำนยิ่งดี 

จะช่วยลดกลิ่นของมูลสุกรได้ดี 



ชุดควำมรู้ท ำมำหำกนิ 
“น ำ้หมักมูลสุกร สร้ำงเงนิ” 

 

 

กำรเงิน 

• เงินลงทุนส่วนตัว (เนื่องจำกต้นทนุต่ำ้) 

• ธนำคำร(กู้ยืม) 

กำรลงทุน 

• ครั งแรกลงทุน/ถัง  เท่ำกับ  2,010  บำท 

กำรตลำด 

• สร้ำงกำรรบัรู้ใหผู้้บริโภคโดยกำรตดิฉลำก 

• กำรเปลีย่นบรรจุภณัฑ์เพือ่เพิม่รำคำขำย  

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
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กำรบริหำรจดักำร 

 



ชุดควำมรู้ท ำมำหำกนิ 
“น ำ้หมักมูลสุกร  สร้ำงเงนิ” 

 

 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
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ส่วนที่ 4 :  
ท้ำอย่ำงไรให้ประสบควำมส้ำเรจ็ 

 
 



ชุดควำมรู้ท ำมำหำกนิ 
“น ำ้หมักมูลสุกร  สร้ำงเงนิ” 

ปัญหำและแนวทำงแก้ไข 

บรรจุภณัฑ์ 

 เนื่องจำกบรรจุภัณฑ์แบบเดิม ไม่มีควำมน่ำสนใจและ
รำคำต่ ำเกินไป  จึงปรับปรุง โดยกำรติดฉลำก เพื่อโฆษณำและ
บอกประโยชน์และวิธีใช้ และเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่จำกขวดน  ำ
พลำสติกเป็น แกลลอนซึ่งมีปริมำณบรรจุมำกกว่ำส่งผลให้รำคำ
สูงขึ น และมีก ำไรมำกขึ น 
กำรจัดจ ำหน่ำย  
•  ในเว็บไชด์ผู้ซื อต้องเสียค่ำจัดส่งเองแต่ในกรณีสั่งซื อจ ำนวน

มำกผู้ขำยจ่ำยค่ำจัดส่งเอง แก้ไขโดย กำรหำตัวแทนจัด
จ ำ หน่ ำ ย ในพื น ที่ ใ น ก ำ ร อ อ ก บู ธ เ พื่ อ ก ำ ร โ ฆษณ ำ
ประชำสัมพันธ์ 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
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ชุดควำมรู้ท ำมำหำกนิ 
“น ำ้หมักมูลสุกร  สร้ำงเงนิ” 

ปัญหำและแนวทำงแก้ไข(ตอ่) 

• กำรวำงจ ำหน่ำยร้ำนค้ำวัสดุและเคมีภัณฑ์ หรือร้ำนค้ำ
กำรเกษตร(กำรฝำกร้ำน) ต้องขำยในรำคำตัวแทนจ ำหน่ำย 
คือ 80 บำท/แกลลอน แนวทำงแก้ปัญหำ คือกำรจัด
โปรโมชั่นให้ร้ำนค้ำขำยในรำคำเต็มถ้ำร้ำนค้ำขำยได้หมดจะได้
ผลิตภัณฑ์เพื่อจ ำหน่ำยฟรี 10 แกลลอน 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
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ชุดควำมรู้ท ำมำหำกนิ 
“น ำ้หมักมูลสุกร  สร้ำงเงนิ” 

ปัจจัยสูค่วำมสำ้เร็จ 

 1. เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์และติดฉลำกใหน้่ำสนใจ 

 2. กระจำยสินค้ำให้ตัวแทนและร้ำนค้ำ 

 3. ประชำสัมพันธ์ 

 4. โปรโมชั่นกำรจัดจ้ำหน่ำย 

แนวคิดใหมใ่นกำรพฒันำอำชพี 

•  ท้ำปุ๋ยมูลสุกรอัดเม็ด 
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แหล่งอ้ำงองิ 
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• เจ้ำของควำมรู้ 

องค์ความรู้   น า้หมกัมลูสกุร 
ช่ือ  นางศิริพร  สารแก่น 
ท่ีอยู ่ 114  ม.2 บ้านป่าจี ้ต.ทุง่หลวง 
อ.พร้าว จงัหวดัเชียงใหม ่ 50190 
โทรศพัท์  081-9525110   

  

องค์ความรู้   น า้หมกัมลูสกุร 
ช่ือ  เกษตรอ าเภอพร้าว 
ท่ีอยู ่ หมู ่4 ต าบลเวียงอ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม ่ 50190 
โทรศพัท์  053-475-295 



น ำ้หมักมูลสุกร สร้ำงเงนิ 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
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น ำ้หมักมูลสุกร  สร้ำงเงนิ 
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รำยงำนวจัิยฉบับสมบูรณ์กำรศึกษำกระบวนกำรผลิตและคุณภำพปุ๋ยน ำ้หมักมูลสุกรของ
เกษตรอนิทรีย์ ต ำบลกองทูล อ ำเภอหนองไผ่ จังหวดัเพชรบูรณ์ โดย เสำวภำ  ชูมณ ี
ปุ๋ยน ้ำหมกัมูลสุกร, คุณภำพปุ๋ยน ้ำอินทรีย ์
 

รำยงำนวจิยัฉบับสมบูรณ์กำรศึกษำกระบวนกำรผลติและคุณภำพปุ๋ ยน ำ้หมกัมูลสุกรของเกษตรอนิทรีย์ ต ำบลกองทูล 
อ ำเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ปุ๋ ยน ้ำหมกัมูลสุกร, คุณภำพปุ๋ ยน ้ำอินทรีย ์



! 

! 
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น ำ้หมักมูลสุกร สร้ำงเงนิ 

น ้ำหมักชีวภำพ 

https://th.wikipedia.org/wiki/ 
กำรท้ำปุ๋ยน ้ำชีวภำพ 

http://guru.sanook.com/2614/ 
กำรใช้ประโยชน์มูลสัตว์เป็นปุ๋ยให้กบัพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

http://www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch52 

น ้ำหมักมูลสุกร บ้ำรุงนำข้ำวเพื่อลดต้นทุนกำรผลิตข้ำว 

http://www.baac.or.th/km 

ตลำดสินค้ำกำรเกษตรและจักรกลกำรเกษตรใน สปป.ลำว 

http://122.155.9.68/talad/index. 
ช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย 

http://nanosoft.co.th/maktip91.htm 

กำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง 

http://elearning.bu.ac.th/mua/course/mk212/ch9.htm 

องค์ประกอบของช่องทำงกำรจัดจ้ำหน่ำย 

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07 



น ำ้หมักมูลสุกร ป่ำจี ้
https://www.facebook.com/nammoonsukron.phagey 

น ำ้หมักมูลสุกร สร้ำงเงนิ 
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แหล่งจ ำหน่ำยวัตถุดบิ
และอุปกรณ์ 

สินค้ำ มูลสุกร 

ชื่อร้ำน ฟำร์มหม ู

ข้อมูลติดต่อ  - 

สินค้ำ ถังน ้ำพลำสติกแบบ 

        มีฝำปิด 200 ลิตร 

ชื่อร้ำน ร้ำนขำยพลำสติก 

ข้อมูลติดต่อ - 

สินค้ำ แกลลอนพลำสติก 

        ขนำด 3.5 ลิตร 

ชื่อร้ำน ร้ำนขำยพลำสติก 

ข้อมูลติดต่อ - 
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แหล่งจ ำหน่ำยวัตถุดบิ
และอุปกรณ์ 

สินค้ำ ถุงตำข่ำย 

ชื่อร้ำน ร้ำนขำยสินค้ำกำรเกษตร 

ข้อมูลติดต่อ  - 

สินค้ำ ฉลำกติดแกลลอน 

        (ออกแบบเอง) 

ชื่อร้ำน โรงพิมพ์ทั่วไป 

ข้อมูลติดต่อ - 



แผนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  
และรูปแบบกจิกรรม 

ครั งที่ 1 

 ชื่อกิจกรรม กำรเรียนรู้สู่กำรท้ำเกษตรอินทรีย์โดยใช้น ้ำหมัก  

                  มูลสุกร 

 รูปแบบกิจกรรม  งำนเศรษฐกิจพอเพียง 

 ระยะเวลำดำ้เนนิกำร กุมภำพันธ์ - เมษำยน 2558 

 สถำนที่จัดกจิกรรม กศน.ต้ำบลทุ่งหลวง อ.พร้ำว จ.เชียงใหม ่

 กลุ่มเปำ้หมำย เกษตรกร กลุ่มผู้ปลูกขำ้ว 

ครั งที่ 2 

 ชื่อกิจกรรม กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรท้ำน ้ำหมักมูลสุกร 

 รูปแบบกิจกรรม งำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพ 

 ระยะเวลำดำ้เนนิกำร มีนำคม – เมษำยน 2558 

 สถำนที่จัดกจิกรรม  กศน.ต้ำบลทุ่งหลวง อ.พร้ำว จ.เชียงใหม ่

 กลุ่มเปำ้หมำย เจ้ำของฟำร์มหมู เกษตรกรท่ีสนใจ 
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