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Product Story
การสร้างเรื่องราว
ผลิตภัณฑ์

โดย อาจารย์ณัฐณิชา  อินทร์เพ็ญ
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



Product Story คืออะไร ?
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Product story เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเนื้อหา
ทางการตลาด (Content Marketing) ซึ่งเป็นการ
นําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์ ให้แก่
ผู้บริโภค เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ 
และเพื่อให้เกิดความน่าดึงดูดใจ
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 ประโยชน์ของการสร้าง Product Story
1. สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา
2. ผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้น
3. สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคได้ดี
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แล้วเราจะสร้าง 
Product Story      
ได้อย่างไร ?
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1. รู้จักตัวเอง 
2. ดึงจุดแข็ง

3. จริงใจ ไว้ใจได้
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แนวคิดในการทํา Product Story

1. สํารวจทัศนคติของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- พวกเขาสนใจเรื่องอะไร
- พวกเขาคาดหวังความเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด
- ผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยเติมเต็มความต้องการของพวกเขาได้อย่างไร
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แนวคิดในการทํา Product Story

2. เข้าถึงและสื่อสารอย่างมีตัวตน เพื่อทําให้พวกเขารู้สึกบางอย่าง
-  ทําไมพวกเขาต้องสนใจผลิตภัณฑ์นี้
-  พวกเขารู้สึกอย่างไรก่อนที่จะเข้ามาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์
-  พวกเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
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แนวคิดในการทํา Product Story
3. ส่งมอบข้อมูลที่ลูกค้าต้องการเพื่อยืนยันว่าการตัดสินใจของพวกเขา
ถูกต้อง
-  อะไรคือข้อมูลที่พวกเขาต้องการ และเพราะอะไร
-  ความเปลี่ยนแปลงอะไรที่พวกเขาคาดหวัง หลังจากได้ใช้ผลิตภัณฑ์
-  ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดึงดูดความสนใจช่วยให้เราเป็นได้มากกว่าที่เรา
อยากจะเป็น และคําอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจะช่วยส่งมอบสิ่ง
เหล่านั้น



“3 เคล็ด(ไม่)ลับ ในการใช้ 
Product story สําหรับการ
ทําการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์”
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1.พูดตามความเป็นจริง
2.ใส่ความเป็นตัวตนของผลิตภัณฑ์ลงไป
3. ต้องทําอย่างต่อเนื่อง



ข้าวลืมผัว
จังหวัดเพชรบูรณ์
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ผลติภณัฑท์ีส่ง่เสรมิ
การท่องเทีย่วชมุชน
วทิยากร โดย อาจารยภ์รวลญัช ์มาอยู่ 

สาขาการท่องเทีย่วและการโรงแรม



ผลติภณัฑช์มุชน เพือ่การท่องเทีย่ว

ผลติภณัฑ ์ ควบคูก่บั   การท่องเทีย่ว�
เพราะเป็นสิง่สรา้งรายไดใ้นภาคอตุสาหกรรม
การท่องเทีย่ว และกระจายรายไดสู้ท่อ้งถิน่ 
สรา้งงาน สรา้งอาชพี ทีช่ดัเจน�
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ชมุชนตอ้งมกีารพฒันา
ผลติภณัฑ�์

เพราะตอ้งเป็นสิง่ทีส่ะทอ้น
ความเป็นมา และอตัลกัษณข์อง
ทอ้งถิน่นั้นไดอ้ย่างชดัเจน รวมถงึ
มเีร ือ่งราวทีน่่าสนใจ
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การพฒันาผลติภณัฑ ์
ชมุชนเพือ่การ
ทอ่งเทีย่ว
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จงึเป็นกระบวนการทีส่าํคญั และมรีายละเอยีด เพราะ จะตอ้ง
เป็นสิง่ทีส่ะทอ้นความเป็นมาและอตัลกัษณข์องทอ้งถิน่นั้นได ้
อย่างชดัเจน มเีร ือ่งราวทีน่่าสนใจ สอดคลอ้งกบับรบิททาง
นิเวศนแ์ละวฒันธรรมของพืน้ที ่เป็นผลติภณัฑท์ีม่าจาก

ฐานความรูเ้ดมิหรอืภมูปิัญญาทอ้งถิน่ และตอ้งมกีารตอ่ยอด
และสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งความสนใจของ

ผูบ้รโิภคและนักทอ่งเทีย่ว
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 ตอ้งเป็นผลติภณัฑ ์ทีไ่ม่ไดแ้คว่างจาํหน่าย 
แตต่อ้งเป็น สิง่ทีน่ําไปสูก่จิกรรมและการ
เรยีนรูด้ว้ย ทัง้ในดา้นของคณุคา่ แหลง่ทีม่า 
และขัน้ตอนการผลติ ผ่านประสาทสมัผสั 
ทัง้ � ทีก่อ่ใหเ้กดิประสบการณแ์ก่
นักทอ่งเทีย่ว�
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โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารการผลติส ือ่ประชาสมัพนัธ์

เพ ือ่ส่งเสรมิสนิค้าชุมชนอย่างย ัง่ยนื



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน

ณ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



การหาเอกลักษณ์ 
สู่การออกแบบ โลโก ้และบรรจุภัณฑ์

 

อ. วันฉัตร  กันหา  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



1. ข้อมูลการตลาด(สินค้า) 4P+C

2. การออกแบบโลโก้

3. การออกแบบและเลือกบรรจุภัณฑ์

 

เนื้อหาการบรรยาย



 

เรามาทำความรู้จัก

“สินค้า”
ของเรากันก่อน



1. สินค้า PRODUCT

2. ราคา PRICE

3. การจัดจำหน่าย PLACE

4. การส่งเสริม PROMOTION

5. ผู้ซื้อ CUSTOMER
 

ข้อมูลการตลาด(สินค้า) 4P+C



สินค้าของเรา คืออะไร ?

มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไร ? 

มีจุดเด่นอย่างไร ?

มีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร ?

1. สินค้า PRODUCT



1. สินค้า PRODUCT



ราคาสินค้าเท่าไหร่ ?

บรรจุภัณฑ์ของเรา ควรจะมีราคาเท่าใด ?

ต้นทุน เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าไฟ ค่าน้ำมัน ค่าความเสี่ยง ฯลฯ

สินค้า(ต้นทุน) + บรรจุภัณฑ์ + กำไร = ราคา

10 + 5 +10 = 25

2. ราคา PRICE



กำหนดราคา ก็คือ มองเห็นผู้ซื้อ

เห็นผู้ซื้อ ก็เห็น ตำแหน่งทางการตลาด

2. ราคา PRICE





สินค้า.                        เจอกับ                 ผู้ซื้อ

3. การจัดจำหน่าย PLACE

PLACE



คือการสื่อสารสินค้าไปยังผู้ซื้อ

ทำให้ผู้ซื้อรู้จักเรา

4. การส่งเสริม PROMOTION



ผู้ที่ต้องการสินค้าเรา และเราต้องทำความรู้จักผู้ซื้อ

เพื่อตอบทราบความต้องการของผู้ซื้อ 

เช่น ผู้ซื้อชอบสินค้ารสชาติใด ซื้อในปริมาณเท่าใด

ชื่นชอบบรรจุภัณฑ์รูปแบบใด

5. ผู้ซื้อ CUSTOMER



ตราสัญลักษณ์(โลโก)้ คือ

“ภาพวาดที่เป็นตัวแทนของเรา”

 



ประโยชน์ของตราสัญลักษณ์

1. เป็นศูนย์รวม สร้างความภูมิใจขององค์กร

2. สร้างความรับผิดชอบ ต่อสินค้า หรือบริการ

3. สร้างการจดจำ ดึงดูดความสนใจ แก่ลูกค้า หรือ นักท่องเที่ยว

4. เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า หรือบริการ

 



ตราสัญลักษณ์ที่ดี

1. แสดงความเป็นตัวตน จุดยืน ของตนเอง

2. มีความแตกต่าง โดดเด่น

3. จดจำได้ง่าย

4. นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

 



องค์ประกอบสัญลักษณ์(โลโก)้

1. แนวคิด

2. บุคลิก

3. รูปลักษณ์

4. ตัวหนังสือ

5. สี

 



 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

แสดงความเป็นตนเองชัดเจน ไม่
เหมือนใคร และไม่มีใครเลียบแบบ 

หรือนำไปใช้ได้

ลักษณะเฉพาะ เมื่อพูดแล้ว มองเห็น
ภาพได้ง่าย อาจจะซ้ำ หรือเหมือนกับ

ผู้อื่นได้

ความหมาย



 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

“คนแคระโบราณ” 
คนแคระโบราณ อยู่ที่ศรีเทพ ที่เดียว 

ไม่มีใครเอาไปได้ 

“ยิ้มแย้ม เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย” 
คนชาติอื่นก็เป็นคนยิ้มแย้มได้



เรื่องราวภายใน หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน

จุดเด่นของสินค้า บริการ 

เรื่องเล่า ตำนาน

บุคคล สัตว์ สิ่งของ สถานที่ สำคัญที่น่าสนใจ 

“ทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับเรา”

จะหาเอกลักษณ์ได้อย่างไร ?



สัญลักษณ์ชุมชนออนใต้ คือ ลายปลา
ว่ายวนนำมาจากลวดลายบนภาชนะ
เครื่องถ้วยสันกำแพง ปลาสามตัวว่าย
เวียนไปทางขวา หมายถึง ชุมชนที่ยึดมั่น
ในพระพุทธศาสนา ใบไม้หรือลายพรรณ
พฤกษาตรงกลาง หมายถึง ความอุดม
สมบูรณ์ โดยมี สโลแกน ที่ว่า 

"พันนาพูเลา ร้อยเรื่องเล่า เมืองเก่า
ออนใต"้ 











สโลแกน

คือ คำ ที่น่าจดจำ สะท้อนความเป็นตัวตน

สโลแกนที่ดี ต้อง สั้น จดจำได้ง่าย ติดปาก

 



 



ถ้านึกถึง

“บุ่งคล้า”
คุณคดิถงึอะไร ?

จะหาเอกลักษณ์ได้อย่างไร ?



ถ้าโรงเรียนบุ่งคล้าเป็นคน จะมี

“บุคลิก”
แบบใด ?

จะหาเอกลักษณ์ได้อย่างไร ?



แล้ว โรงเรียนบุ่งคล้า เป็นคน

“ใส่เสื้อผ้าสีอะไร ? ”

จะหาเอกลักษณ์ได้อย่างไร ?



นำเอกลักษณ์มาทำเป็น

แนวคิด
เพื่อสร้างตราสัญลักษณ์

 



แนวคิด + บุคลิก

 



 

แนวคิด ที่มา บุคลิก



 

สัญลักษณ์
(โลโก)้

เอกลักษณ์ บุคลิก

สนุกสนาน
เรียบง่าย 
ปลอดภัย
ธรรมชาติ



 

บ้านกองเนียม

แนวคิด : ยอดขุนเขา ต้นค้อ

+
ต้นค้อ                                            ป่าผลัดใบ



 

บ้านกองเนียม

แนวคิด : ยอดขุนเขา ต้นค้อ















1. หีบห่อ ต้องกำหนดขนาด วัสดุให้เหมาะสม

2. ฉลาก

I. ชื่อแบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือตราสัญลักษณ(์โลโก้)

II. สโลแกน

III. ภาพประกอบ และกราฟิก

IV. ข้อมูลด้านโภชนาการ ส่วนประกอบ ปริมาณ

V. ข้อมูลผู้ผลิต เช่น ที่อยู่ การติดต่อ
 

องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์



1. หาซื้อได้ง่าย เช่น ร้านพลอย หรือ LAZADA

2. สอดคล้องกับกับ

ช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น เปิดแล้ว สามารถเก็บไว้ได้อีก

ราคาไม่แพงมากจนเกินไป

ถูกใจกล่ ุมเป้าหมาย เช่น รักษ์โลก สวยงาม จัดถนัดมือ

 

หีบห่อที่เหมาะสมสำหรับบ้านเรา



 

หีบห่อที่เหมาะสมสำหรับบ้านเรา



 



 



 



 



 

BLACK & WHITECOLOR

แบรนด     : นาปาผักสะทอน  ผลิตภัณฑ : นํ้าพริกผักสะทอน

กลุมเปาหมาย  :                    

แนวคิด     : นํ้าพริกจากบานา                           ตําแหนง    : สินคาในระดับกลาง    

บุคลิคภาพ     : ธรรมชาติ ปลอดภัย  ราคา :

ออกแบบตราสัญลักษณ



 



 



 



 

9 ซม.

5 ซม.

แบรนด : นวลอนันต    ผลิตภัณฑ : ขิงแชอิ่มอบแหง 

วัสดุ : ปริ้นบนสติ๊กเกอรใส(พีวีซี)        ขนาด : 9X5 ซม.

แนวคิด     : ขิงขบเขี้ยวรสรอนแรงแบบไทยๆ 

mood & tone : ไทยรวมสมัย   ราคา :         __  บาท

ออกแบบฉลากสินคา

121 ม.1 ต.นาซํ่า อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ โทร 086-206-4965

¹ÇÅÍ¹Ñ¹µ�

Sweet Dried Ginger

วิธีรับประทาน :  สามารถรับประทานไดทันที

สวนประกอบ :  ขิง             70 %

    นํ้าตาล              25 %

               เกลือเสริมไอโอดีน  5 %

นํ้าหนักสุทธิ ............... กรัม

วันผลิต ......................
. ควรบริโภคกอน  .....................

.. 
67-2-01858-2-000

2

ผลิตโดย กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานทฤษฎีใหม

121 ม.1 ต.นาซํ่า อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ โทร 086-206-4965

¹ÇÅÍ¹Ñ¹µ�

Sweet Dried Ginger

วิธีรับประทาน :  สามารถรับประทานไดทันที

สวนประกอบ :  ขิง             70 %

     นํ้าตาล              25 %

                 เก
ลือเสริมไอโอดีน  5 %

นํ้าหนักสุทธิ...............กรัม

วัน/เดือน/ป ผลิต 00112561 ควรบริโภคกอน 00112561
67-2-01858-2-000

2

ผลิตโดย กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานทฤษฎีใหม



 

องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์



 

องค์ประกอบของฉลาก

ชื่อแบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ 
หรือตราสัญลักษณ์(โลโก้)

สโลแกน

ภาพประกอบ และกราฟิก

ข้อมูลด้านโภชนาการ 
ส่วนประกอบ ปริมาณ

ข้อมูลผู้ผลิต เช่น ที่อยู่ การ
ติดต่อ



• ข้อมูล องค์กร ชมชุน

โรงเรียน

• จุดเด่น จุดขาย

• ตำแหน่ง จุดต่าง

• การจัดจำหน่าย

• ราคา

• กลุ่มเป้าหมาย

• บุคลิกภาพ สไตล์

• หีบห่อ วัสดุ

• ข้อมูลโภชนาการ

• วิธีการรับประทาน

• ปริมาตร

• วันผลิต  วันหมดอายุ

• โลโก้

• สโลแกน

• ภาพถ่าย

• ตัวอักษร

• สี

• กราฟฟิก

• ขนาดฉลาก

KEYWORD(คำสำคัญ)



เอกสารเผยแพร่

การสงัเคราะห์องค์ความรู้
จากการบรกิารวชิาการ

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณ 2563

โครงการพฒันาผลติภณัฑ์เส ือ่กกทอมอืของกลุม่ทอเส ือ่

บา้นหนองบวัใหญ่ ตาํบลกองทูล อาํเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ 



การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
       อ.ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา 

                                          ผู้บรรยาย 



      

การออกแบบ  
        หมายถึง การรู้จักวางแผน
จัดตั้งขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุ
วิธีการเพื่อท าตามที่ต้องการนั้น โดย
ให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบ
และคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด
ตามความคิดสร้างสรรค์ และการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา 



การออกแบบมีการใช้ความคิดเชิงสรา้งสรรค์  4 ลักษณะ 
          1.ความคิดริเริ่ม 
          2.ความคล่องในการคิด 
          3.ความยืดหยุ่นในการคิด 
          4.ความคิดละเอียดละออ 



การออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4 
ประการคือ 

 1. การออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผลติภัณฑ์ 

 2. การออกแบบที่สัมพันธ์กับวัสดุและ
กระบวนการผลิต 

3. การออกแบบที่สัมพันธ์กับความต้องการของ
ผู้บริโภค 

 4. การออกแบบที่มีคุณค่าทางความสวยงาม 

ปัจจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 



หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 



1. หน้าที่ใช้สอย (Function) 

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  คือสามารถตอบสนอง
ประโยชน์ใช้สอยตามที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้นอาจมี
หน้าที่ใช้สอยอย่างเดียวหรือหลายหน้าที่ก็ได้   



2. ความสวยงามน่าใช ้

       ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นจะต้องมี
รูปทรง ขนาด สีสันสวยงาม น่าใช้ ตรงตาม
รสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  เป็น
วิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความ
นิยมและได้ผลดี  เพราะความสวยงามเป็น
ความพึงพอใจแรกที่คนเราสัมผัสได้ก่อนมัก
เกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลัก ในงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น  จ าเป็นต้องยึด
ข้อมูลและกฎเกณฑ์ผสมผสานของรูปร่าง
และสีสัน  ระหว่างศิลปะและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคเข้าด้วยกัน   



3.ความสะดวกสบายในการใช้ 

                    การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องเข้าใจกายวิภาคเชิ งกลเกี่ยวกับขนาด 
สัดส่วน  ความสามารถและขีดจ ากัดที่เหมาะสมส าหรับอวัยวะต่างๆ ของผู้ใช้ การเกิดความรู้สึกที่ดี
และสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์  ทั้งทางด้านจิตวิทยา (Psychology )และสรีระวิทยา 
(Physiology)  ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะเพศ เผ่าพันธุ์ ภูมิล าเนา และสังคมแวดล้อมที่ใช้
ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นข้อบังคับในการออกแบบ 



4. ความปลอดภัย 
            ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกในการด ารงชีพของมนุษย์  มีทั้ง
ประโยชน์และโทษในตัว  การออกแบบจึงต้องค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้บริโภคเป็นส าคัญ  ไม่เลือกใช้วัสดุ สี  กรรมวิธีการผลิต  ฯลฯ  ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือ
ท าลายสิ่งแวดล้อม  ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแสดงเครื่องหมายเตือนไว้ให้ชัดเจนและมีค าอธิบาย
การใช้แนบมากับผลิตภัณฑ์ด้วย 



4. ความปลอดภัย 

             ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นจะต้องมีความแข็งแรงในตัว  ทนทานต่อการใช้งาน
ตามหน้าที่และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติของวัสดุ  
ขนาด แรงกระท าในรูปแบบต่างๆ จากการใช้งาน 



5.ความแข็งแรง 

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นจะต้องมีความแข็งแรงในตัว ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าที่
และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติของวัสดุ ขนาด แรง
กระท าในรูปแบบต่างๆ จากการใช้งาน  



6. ราคา 
           ก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ว่าเป็นกลุ่มใด 
อาชีพอะไร ฐานะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้นัก
ออกแบบสามารถก าหนดแบบผลิตภัณฑ์และ
ประมาณราคาขายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ได้ใกล้เคียงมากขึ้น การจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มี
ราคาเหมาะสมนั้น ส่วนหนึ่งอยู่ที่การเลือกใช้
ชนิด หรือเกรดของวัสดุ และวิธีการผลิตที่
เหมาะสม ผลิตได้ง่ายและรวดเร็ว แต่ในกรณีที่
ประมาณราคาจากแบบสูงกว่าที่ก าหนดก็อาจ
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค์ประกอบ
ด้านต่างๆ กันใหม่เพื่อลดต้นทุน แต่ทั้งนี้ต้อง
คงไว้ซึ่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น 



 7.วัสด ุ

 
     การออกแบบควรเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติด้านต่างๆ ได้แก่ ความใส ผิวมันวาว ทนความร้อน ทนกรด
ด่างไม่ลื่น ฯลฯ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยของผลติภัณฑ์นั้นๆ นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาถึงความง่าย
ในการดูแลรักษา ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต สั่งซื้อและคงคลัง รวมถึงจิตส านึกในการรณรงค์
ช่วยกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ (recycle) ก็เป็นสิ่งที่นักอก
แบบต้องตระหนักถึงในการออกแบบร่วมด้วย เพื่อช่วยลดกันลดปริมาณขยะของโลก 



8.กรรมวิธีการผลิต 

 
       ผลิ ตภัณฑ์ ทุ กชนิ ดควรออกแบบให้
สามารถผลิตได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดวัสดุ 
ค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่ในบางกรณีอาจ
ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกรรมวิธีของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ เดิม และควร
ตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่จะลดต้นทุนได้
รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการ
ประหยัดเพราะการผลิตทีละมากๆ 
 



9 .การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

              ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
ค ว ร อ อ ก แ บ บ ใ ห้ ส า ม า ร ถ
บ ารุงรักษา และแก้ไขซ่อมแซม
ได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเมื่อมีการช ารุด
เสียหายเกิดขึ้น ง่ายและสะดวก
ต่อการท าความสะอาดเพื่อช่วย
ยื ด อ า ยุ ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง
ผลิตภัณฑ์  รวมทั้ งควรมีค่ า
บ ารุงรักษาและการสึกหรอต่ า 



ตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก 



ตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก 



ตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก 



ตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก 



ตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก 



ตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก 



ตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก 



ตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7hUuwU1qHY 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7hUuwU1qHY
https://www.youtube.com/watch?v=Q7hUuwU1qHY
https://www.youtube.com/watch?v=Q7hUuwU1qHY
https://www.youtube.com/watch?v=Q7hUuwU1qHY
https://www.youtube.com/watch?v=Q7hUuwU1qHY


THANK YOU 
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โครงการอบรมการใชแ้อพพลเิคช ัน่บนสมาร์ทโฟน

เพ ือ่รองรบัการเปล ีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีสาํหรบัผูสู้งอายุ
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เอกสารเผยแพร่

การสงัเคราะห์องค์ความรู้
จากการบรกิารวชิาการ

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณ 2563

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

เรือ่ง การจดัทาํบญัชกีองทุนหมู่บา้น



ความรู้พื�นฐานการจัดทําบัญชี
กองทุนหมู่บ้าน

อาจารย์รุ่งลกัษณา   ดแีจ่ม

สาขาวชิาการบัญชี 

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



         การจดัทาํบญัชีกองทุนหมู่บา้นถือเป็นภารกิจที�อยา่งหนึ�งที�ทุกกองทุนฯ  จะตอ้งให ้  
ความสนใจ ทั�งนั�นเพราะรายงานทางการเงินที�ไดจ้ากการจดัทาํบญัชีจะเป็นเครื�องมือ            
ในการวดัผลการดา เนินงาน และแสดงฐานะทางการเงินที�แทจ้ริงของแต่ละกองทุน       
และเพื�อใหเ้ป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ

เพื�อใชเ้ป็นแบบวิธีปฏิบติัให้กบักองทุนหมู่บา้น ฯ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื�อให้การจดัทาบญัชีของกองทุนหมู่บา้นมีมาตรฐานเดียวกนัทั�งประเทศ 

และเพื�อใหเ้ป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ



การจัดทําบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

การบัญชี หมายถึง ศิลปะการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์สําคัญทางการเงินไว ้      
ในรูปเงินตรา จดัแยกหมวดหมู่ของรายการที�บนัทึก สรุปผลและวิเคราะห์ความหมาย
ของรายการที�ไดจ้ดบนัทึกไวโ้ดย จดัทาํในรูปของรายงานทางการเงิน

ความหมายของการบัญชี 

1) การจดบันทึกรายการ คือ การบนัทึกรายงานทางการเงิน เรียงตามลาํดับเหตุการณ์       
ที�เกิดขึ�นในแต่ละวนัดว้ยระบบบญัชีคู่ในเอกสาร ที�เรียกวา่สมุดบนัทึกรายการขั�นตน้หรือ
สมุดรายวนัโดยบนัทึกเป็น หน่วยเงินตราดว้ยเกณฑเ์งินสด

สรุปไดด้งันี�



2) การจัดประเภทรายการ คือ การนาํขอ้มูลที�ไดจ้ดบนัทึกไวใ้นสมุดบนัทึกรายการขั�นตน้
มา จาํแนกประเภท และบนัทึกในเอกสารที�เรียกวา่ สมุดบนัทึกรายการขั�นปลายหรือสมุด
แยกประเภท 
3) การสรุปผลรายการ คือการนาํขอ้มูลที�ไดจ้ัดประเภทไวมา้สรุปทุกสิ�นงวดบญัชีเพื�อ
ทราบผล การดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน โดยทาํสรุปในรูปของรายงานทางการเงิน 
เรียกวา่ งบการเงิน 
4) การนําผลของการสรุปรายการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ คือ การนาํขอ้มูลจากงบการเงิน   
มาวิเคราะห์ด้วยวิธีต่างๆ และแปลความหมายตามความเชี�ยวชาญของนักบัญชีเพื�อให ้  มาวิเคราะห์ด้วยวิธีต่างๆ และแปลความหมายตามความเชี�ยวชาญของนักบัญชีเพื�อให ้  
กลุ่มบุคคล 2 กลุ่ม ไดน้าํไปใชใ้นการตดัสินใจ ไดแ้ก่ 
- กลุ่มผูใ้ชภ้ายนอก เช่น เจา้หนี�หน่วยงานอื�นๆ 
- กลุ่มผูใ้ชภ้ายใน เช่น ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ เพื�อใชใ้นการสั�งการ การวางแผนควบคุม

และ ตดัสินใจ



1) เพื�อเป็นการวดัผลการดาํเนินงานในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ� ง จึงตอ้งแบ่งระยะ      
เวลาในการหาผลการดาํเนินงานออกเป็นงวดๆ ละเท่าๆ กนั

2) โดยปกติงวดบญัชีเท่ากบั 12 เดือน 
3) งวดบญัชีกองทุนหมู่บา้นกาํหนดตามปีปฏิทิน (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) เวน้แต่

กองทุนที�มีธุรกรรมกูย้มืชาํระเงินตน้และดอกเบี�ยปีละครั� ง อนุโลมให้ใชง้วดบญัชีเริ�ม

งวดบัญชี 

กองทุนที�มีธุรกรรมกูย้มืชาํระเงินตน้และดอกเบี�ยปีละครั� ง อนุโลมให้ใชง้วดบญัชีเริ�ม
วันที�  1 ของเดือนถัดไปที� มีธุรกรรม เช่น กองทุนกําหนดให้กู้ยืมและชําระคืน              
ทุกวัน ที�  20  ข อง เ ดือนมิ ถุนายน ของทุกปี  ดังนั� นงวดบัญชีควร เ ริ� มตั� งแ ต่                
วนัที� 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน ของปีถดัไป เพื�อประโยชน์ในการประชุมใหญ่ 
สามญัประจาํปีและการจดัสรรกาํไรใหแ้ก่สมาชิกโดยไม่ตอ้งรอถึงวนัที� 31 ธนัวาคม



การจดัหมวดบัญชี

หมายถึง สิ�งที�มีมูลค่าเป็นตวัเงิน กองทุนเป็นเจ้าของ เช่น 
- บัญชีเงนิสด 

1หมวด สินทรัพย์

- บัญชีเงนิสด 
- บัญชีเงนิฝากธนาคาร 
- บัญชีลูกหนี�เงนิกู้ 
- บัญชีที�ดิน อาคาร อุปกรณ์สํานักงาน



การจดัหมวดบัญชี

หมายถึง ภาระผูกพนัที�จะต้องชําระคนืในอนาคต เช่น 
- บัญชีเงินรับฝาก  

2หมวด หนี�สิน

- บัญชีเงินรับฝาก  
- บัญชีเจ้าหนี�เงินกู้  
- บัญชีเงินฝากสัจจะ (หากระเบียบของกองทุนกาํหนดว่าเงินฝาก

สัจจะสามารถถอนได้ โดยที�ไม่ขาดจากการเป็นสมาชิก)



การจดัหมวดบัญชี

หมายถึง ส่วนของเจ้าของที�นํามาใช้ในการดําเนินงาน เช่น 
- บัญชีเงินค่าหุ้น 
- บัญชีเงินจัดสรรจากกาํไร 

3หมวด ทุน

- บัญชีเงินจัดสรรจากกาํไร 
- บัญชีเงินฝากสัจจะ (หากระเบียบย่อยของกองทุนกาํหนดไม่ให้สมาชิก

ถอนเงินสัจจะ หรือ ถ้าถอนแล้ว จะถือว่าขาดจากการเป็นสมาชิกเงินฝาก
สัจจะกจ็ะถือเสมือนว่าเป็นทุนที�มารวมกนัของสมาชิก)



การจดัหมวดบัญชี

หมายถึง รายการที�ทาํให้ทุนเพิ�มขึ�น เช่น 
- บัญชีค่าสมัครสมาชิก (ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน) 

- บัญชีค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทําเอกสารเงินกู้

4หมวด รายได้

- บัญชีค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทําเอกสารเงินกู้
ค่าธรรมเนียมในการ ชําระค่าน้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์  เป็นต้น ) 

- บัญชีดอกเบี�ยเงินกู้ (ดอกเบี�ยที�ได้รับจากสมาชิกที�กู้เงนิ)  
- บัญชีค่าปรับ 
- บัญชีดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร  
- บัญชีรายได้เงินบริจาค 



การจดัหมวดบัญชี

หมายถึง รายการทาํใหทุ้นลดลง เช่น 
-       บญัชีค่าวสัดุสาํนกังาน 
-       บญัชีดอกเบี�ยเงินรับฝาก  

5หมวด ค่าใช้จ่าย

-       บญัชีค่าวสัดุสาํนกังาน 
-       บญัชีดอกเบี�ยเงินรับฝาก  
- บญัชีค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน เช่น ค่านา้ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ค่าพาหนะ 

ค่าอาหาร และเครื�องดื�ม เป็นตน้

- บญัชีดอกเบี�ยเงินกู ้(ดอกเบี�ยที�กองทุนจ่ายใหส้ถาบนัการเงินกรณีที�กูต่้อยอด)

หมายเหตุ: สําหรับกองทุนฯ ที� มีข้อห้ามในการใช้ชื�อบัญชี “ดอกเบี� ย”ก็สามารถ
ปรับเปลี�ยนชื�อบญัชีไดต้ามความเหมาะสมของกองทุนฯ



หมายถึง บญัชีแยกประเภทต่าง ๆ ที�ใชใ้นกิจการ โดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ มีชื�อและเลขที� 
บญัชีอยา่งเป็นระเบียบ มีหลกัในการการกาํหนด ดงันี�  

สินทรัพย์ กาํหนดเริ�มด้วยหมายเลข 1     เช่น เงินสด เลขที� 11, เงินฝากธนาคาร เลขที� 12 
หนี�สิน กาํหนดเริ�มด้วยหมายเลข 2   เช่น บญัชีเงินรับฝาก เลขที� 21, เจา้หนี� เงินกู ้เลขที� 22 
ทุน กาํหนดเริ�มด้วยหมายเลข 3         เช่น เงินค่าหุน้ เลขที� 31 

ผงับญัชี

ทุน กาํหนดเริ�มด้วยหมายเลข 3         เช่น เงินค่าหุน้ เลขที� 31 
รายได้ กําหนดเริ�มด้วยหมายเลข 4    เช่น ดอกเบี� ยจากการให้กูย้ืม เลขที� 41, ดอกเบี� ยเงิน
ฝากธนาคาร เลขที� 42 
ค่าใช้จ่าย กําหนดเริ�มด้วยหมายเลข 5 เช่น ดอกเบี� ยจ่าย เลขที�  51, ค่าวสัดุ เลขที�  52,              
ค่าพาหนะ  เลขที� 53



สมุดบัญชี

สมุดบัญชีรายการขั�นต้น

สมุดบัญชีรายรับและรายจ่ายกองทุน

          ในการบันทึกรายการในสมุดบัญชีของกองทุนหมู่บ้านนั� น ผูท้ ําบัญชีจะต้อง
พิจารณาแหล่งที�มา ของรายการที�เกิดขึ�นเสียก่อนวา่มาจากแหล่งใด โดยทั�วไปแหล่งที�มา
ของเงินทุนจะมาจาก  

1

ของเงินทุนจะมาจาก  
                ไดรั้บการ จดัสรรจากรัฐบาล (1 ลา้นบาท) 
                 มาจากการรับฝากเงินออมสัจจะ หรือการลงหุน้ของสมาชิกในชุมชน 
                 มาจากการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน

1

2

3



     ดงันั�นถา้แยกสมุดบัญชีตามกิจกรรมของกองทุน หมู่บ้านสามารถแยกสมุดบัญชี
ออกเป็น 3 ชุด โดยแบ่งตามแหล่งที�มาของเงินทุนไดด้งันี�

สมุดบัญชีชุดที� 1 ใช้สําหรับบนัทึกรายการที�เกิดขึ�นในกิจกรรมของเงินกองทุนที�ได้
จดัสรรมา จากรัฐบาล (1ลา้นบาท) หรือเรียกวา่ เป็นกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบับญัชีเงินฝาก
ออมทรัพยบ์ญัชีที� 1 
สมุดบัญชีชุดที� 2 ใชส้าํหรับบนัทึกรายการที�เกิดขึ�นในกิจกรรมของเงินที�สมาชิกออมไว้
หรือลงหุน้ไวก้บักองทุนหรือที�เรียกกนัวา่ บญัชีที� 2 หรือลงหุน้ไวก้บักองทุนหรือที�เรียกกนัวา่ บญัชีที� 2 
สมุดบัญชีชุดที� 3 ใชส้ําหรับบนัทึกรายการที�เกิดขึ�นในกิจกรรมของเงินทุนที�ไดม้าจาก
การกูเ้งิน จากสถาบนัการเงิน หรือที�เรียกวา่ บญัชีที� 3



     หากการแยกชุดบญัชีดงักล่าวเป็นการยุง่ยากและเพิ�มภาระใหก้บักองทุนหมู่บา้น
แลว้ กองทุนหมู่บา้นสามารถแยกชุดบญัชีออกเป็นเพียงแค่ 2 ชุด โดยแบ่งเป็น 

สมุดบัญชีชุดที� 1 ใชส้ําหรับบนัทึกรายการที�เกิดขึ�นในกิจกรรมของเงินกองทุนที�
ไดรั้บจดัสรรมา จากรัฐบาล (1ลา้นบาท) หรือเรียกว่า เป็นกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบั
บญัชีเงินฝากออมทรัพยบ์ญัชีที� 1 บญัชีเงินฝากออมทรัพยบ์ญัชีที� 1 
สมุดบัญชีชุดที� 2 ใช้สําหรับบันทึกรายการหรือกิจกรรมที�เกิดขึ�นจาก บัญชีที� 2 
บญัชีที� 3 บญัชีที� 4 ... หรือบญัชีอื�นๆ ที�นอกเหนือจากบญัชีที� 1 
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สมุดบัญชี

สมุดบัญชีรายการขั�นต้น

สมุดรายวนัทั�วไป

        ใชส้าหรับบนัทึกรายการที�ไม่อาจนา ไปบนัทึกในสมุดบนัทึกรายการขั�นตน้ เล่มใด
เล่มหนึ�ง   ในจาํนวน 4 เล่ม ที�กล่าวมาแลว้ ตามปกติเป็นรายการโอนบญัชีต่าง ๆ ไดแ้ก่
     -      รายการโอนหรือปรับปรุงบญัชี

2

     -      รายการโอนหรือปรับปรุงบญัชี
     -      รายการโอนแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการลงบญัชี
     -      รายการปรับปรุงบญัชีเมื�อวนัสิ�นงวด
     -      รายการโอนปิดบญัชี
     -      รายการเปิดบญัชี
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สมุดบัญชี

สมุดบัญชีรายการขั�นปลาย

สมุดบัญชีสรุปผล หรือ บัญชีบัญชีแยกประเภททั�วไป

        รายการที�บันทึกในสมุดบันทึกรายการขั�นต้น ให้นําจํานวนเงินของแต่ละบัญชี      
ไปบันทึกใสมุดบัญชีสรุปผล หรือบัญชีแยกประเภททั�วไป ในกรณีที�ผ่านรายการจาก

1

ไปบันทึกใสมุดบัญชีสรุปผล หรือบัญชีแยกประเภททั�วไป ในกรณีที�ผ่านรายการจาก
สมุดบัญชีรายรับและรายจ่ายกองทุน (1) และสมุดบัญชีรายรับและรายจ่ายกองทุน (2) 
ให้ใช้ยอดรวม ณ วันสิ�นเดือน มาบันทึกในบัญชีสรุปผลหรือบัญชีแยกประเภท ในที�นี�      
บัญชีแยกประเภทจะใช้เฉพาะหมวดสินทรัพย์ หนี�สิน และทุน
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สมุดบัญชี

สมุดบัญชีรายการขั�นปลาย

สรุปบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายประจําปี

        สําหรับบัญชีในหมวดรายได้ และค่าใช้จ่าย  จะใช้แบบสรุปบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่าย
ประจําปีแทนบัญชีแยกประเภทเพื�อสะดวกกบัผู้ปฏิบัติ

2

ประจําปีแทนบัญชีแยกประเภทเพื�อสะดวกกบัผู้ปฏิบัติ
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สมุดบัญชี

สมุดบัญชีรายการขั�นปลาย

บัญชีกาํไรสะสมและจัดสรรกาํไรประจําปี

        หลังจากที�ได้จัดทํางบการเงินเรียบร้อยแล้ว กองทุนฯจะทราบผลการดําเนิน
ประจําปี   โดยดูได้จากงบกําไรขาดทุน  ซึ� งจะปรากฏยอดกําไรสุทธิประจําปี            

3

ประจําปี   โดยดูได้จากงบกําไรขาดทุน  ซึ� งจะปรากฏยอดกําไรสุทธิประจําปี            
(บัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย) กําไรสุทธินี�จะมีผลทําให้เงินกองทุนเพิ�มขึ�น ดังนั�น        
จะนําไปบวกเพิ�มในส่วนของเงินกองทุนในงบดุล และนําไปใส่ไว้ในบัญชีกําไรสะสม    
และจัดสรรกําไรประจําปีในช่องกําไรสะสมรอจัดสรร และเมื�อมีการจัดสรรกําไรสะสม 
กจ็ะจัดสรรตามสัดส่วนหรือเปอร์เซนต์ ที�ได้ตกลงไว้



ภาคผนวก หนา้ 16



หลกัการวิเคราะห์และการบันทกึบัญชีแยกตามกิจกรรม 

      กิจกรรมของกองทุน หมู่บ้านแยกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ รายรับ และ รายจ่าย               
ในบทนี� จะยกตัวอย่างการวิ เคราะห์โดยเน้น กิจกรรมและการบันทึกในสมุดบัญชี                
ที�เกี�ยวขอ้งดงันี�  





ตัวอย่าง  การบันทึกกจิกรรมที�เกี�ยวข้องกับบัญชีที� 1

กจิกรรมด้านรับ

กจิกรรมที� 1: รับโอนเงินกองทุนจากรัฐบาล (1 ลา้น)

ตัวอย่างที� 1 : กองทุนหมู่บา้น รับโอนเงินกองทุนจากรัฐบาล 1,000,000.- บาท เขา้ในบญัชีที� 1
กิจกรรม: เงินฝากธนาคาร หรือ สินทรัพยที์�ไดรั้บเขา้มาในกองทุนหมู่บา้น
การวิเคราะห์: กองทุนมีสินทรัพยป์ระเภท เงินฝากธนาคาร เพิ�มขึ�น จาก การรับโอนเงินกองทุน  
จาํนวน 1,000,0000.- บาทจาํนวน 1,000,0000.- บาท





ตัวอย่าง  การบันทึกกจิกรรมที�เกี�ยวข้องกับบัญชีที� 1

กจิกรรมด้านรับ

กิจกรรมที� 2: รับชาํระเงินกูจ้ากสมาชิก (กองทุน 1 ลา้นบาท)
                      รับชาํระดอกเบี�ยเงินกูจ้ากสมาชิก (กองทุน 1 ลา้นบาท)   

ตัวอย่างที� 2: รับชาํระหนี� คืนจากลูกหนี� เงินกองทุน 1 ล้าน จาํนวน 30 ราย เป็นเงินต้น 60,000.- บาท        
และดอกเบี�ยเงินกู ้6,500.- บาท นาเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารบญัชีที� 1
กจิกรรม: เงินฝากธนาคาร หรือ สินทรัพยที์�ไดรั้บเขา้มาในกองทุนหมู่บา้นกจิกรรม: เงินฝากธนาคาร หรือ สินทรัพยที์�ไดรั้บเขา้มาในกองทุนหมู่บา้น
การวิเคราะห์: กองทุน.... มีสินทรัพยป์ระเภท เงินฝากธนาคาร เพิ�มขึ�น และลูกหนี� ลดลงจากการรับชาํระ
หนี� เป็นเงินตน้ 60,000.- บาทในขณะเดียวกนัมีรายไดจ้ากดอกเบี�ยเงนิกู้จาํนวน 6,500.- บาท





ตัวอย่าง  การบันทึกกจิกรรมที�เกี�ยวข้องกับบัญชีที� 1

กจิกรรมด้านจ่าย

กิจกรรมที� 3: จ่ายเงินกูส้มาชิก (กองทุน 1 ลา้นบาท)

ตัวอย่างที� 3: คณะกรรมการกองทุนมีมติอนุมติัให้สมาชิก 20 ราย กูเ้งินรวม 400,000  บาท โอนเงินจากเงิน
ฝากบญัชี 1 เขา้บญัชีเงินฝากของสมาชิกในวนันี�ทุกราย
กิจกรรม: เงินฝากธนาคาร หรือ สินทรัพยจ่์ายออกจากกองทุนหมู่บา้น
การวิเคราะห์: เงินฝากธนาคารของกองทุนจะลดลง และลูกหนี�เพิ�มขึ�นจากการปล่อยกูจ้าํนวน 400,000 บาทการวิเคราะห์: เงินฝากธนาคารของกองทุนจะลดลง และลูกหนี�เพิ�มขึ�นจากการปล่อยกูจ้าํนวน 400,000 บาท





ตัวอย่าง  การบันทึกกจิกรรมที�เกี�ยวข้องกับบัญชีที� 1

กจิกรรมด้านจ่าย

กิจกรรมที� 4: จ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ จากกองทุน 1 ลา้นบาท

ตัวอย่างที� 4: กองทุนหมู่บา้นซื�อสมุดบญัชี จาํนวน 300.- บาท ประธานกองทุนฯ จ่ายเงินแทนไปก่อน
สิ�นปีหลงัจากที�มีการปิดบญัชีจดัสรรกาํไรเรียบร้อยแลว้ ประธานสามารถนาํใบเสร็จค่าสมุดบญัชีมาแสดง
ในที�ประชุมเพื�อขอเบิกจ่ายจากเงินกองทุน
กิจกรรม: เงินฝากธนาคาร หรือ สินทรัพยที์�จ่ายออกจากกองทุนหมู่บา้นกิจกรรม: เงินฝากธนาคาร หรือ สินทรัพยที์�จ่ายออกจากกองทุนหมู่บา้น
การวิเคราะห์: บญัชีเงินฝากธนาคารลดลง กองทุนฯ มีบญัชีกา ไรสะสม (จ่ายเป็นค่าวสัดุ) ซึ� งเป็นบญัชี
ประเภททุน ลดลง จาํนวน 300.- บาท







ตัวอย่างการบันทึกบัญชีที�เกี�ยวข้องกบักจิกรรมของบัญชีที� 2 บัญชีที� 3

กจิกรรมด้านรับ

กจิกรรมที� 1: รับเงินสัจจะจากสมาชิก

ตัวอย่างที� 1: รับเงินฝากสัจจะจากสมาชิก 10,000.- บาท นาเขา้บญัชีเงินฝากบญัชีที� 2
กิจกรรม: เงินฝากธนาคาร หรือ สินทรัพยที์�ไดรั้บเขา้มาในกองทุนหมู่บา้น (เงินออม)
การวิเคราะห์: กองทุนมีสินทรัพยป์ระเภท เงินฝากธนาคาร เพิ�มขึ�นจากการรับฝากเงินออม      
                       สัจจะจาํนวน 10,000.- บาท                       สัจจะจาํนวน 10,000.- บาท





ตัวอย่างการบันทึกบัญชีที�เกี�ยวข้องกบักจิกรรมของบัญชีที� 2 บัญชีที� 3

กจิกรรมด้านรับ

กจิกรรมที� 2: รับเงินค่าหุ้นจากสมาชิก

ตัวอย่างที� 2: สมาชิกลงทุนในหุน้รวม 1,200 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท รวม 12,000.- บาท และนาํฝากเขา้
บญัชีเงินฝากบญัชีที� 2
กิจกรรม: เงินฝากธนาคาร หรือ สินทรัพยที์�ไดรั้บเขา้มาในกองทุนหมู่บา้น (เงินออม)
การวิเคราะห์: กองทุนมีเงินฝากธนาคาร เพิ�มขึ�นจากการรับเงินค่าหุน้ จาํนวน 12,000.- บาทการวิเคราะห์: กองทุนมีเงินฝากธนาคาร เพิ�มขึ�นจากการรับเงินค่าหุน้ จาํนวน 12,000.- บาท





ตัวอย่างการบันทึกบัญชีที�เกี�ยวข้องกบักจิกรรมของบัญชีที� 2 บัญชีที� 3

กจิกรรมด้านรับ

กจิกรรมที� 3:รับเงินค่าธรรมเนียม

ตัวอย่างที� 3: รับสมคัรสมาชิก 60 ราย เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเขา้ รายละ 50 บาท รวม 3,000 บาท       
นาํ เงินเขา้บญัชีเงินฝาก บญัชีที� 2 ทนัที
กิจกรรม: เงินฝากธนาคาร หรือ สินทรัพยที์�รับเขา้กองทุนหมู่บา้น
การวิเคราะห์: บญัชีเงินฝากธนาคารเพิ�มขึ�น กองทุนฯ มีค่าสมคัรสมาชิกซึ� งเป็นบญัชีประเภทรายได ้การวิเคราะห์: บญัชีเงินฝากธนาคารเพิ�มขึ�น กองทุนฯ มีค่าสมคัรสมาชิกซึ� งเป็นบญัชีประเภทรายได ้
                       เพิ�มขึ�นจาํนวน 3,000.- บาท





ตัวอย่างการบันทึกบัญชีที�เกี�ยวข้องกบักจิกรรมของบัญชีที� 2 บัญชีที� 3

กจิกรรมด้านจ่าย

กจิกรรมที� 4 : จ่ายเงินกู้สมาชิก (เงินออม)

ตัวอย่างที� 4 : คณะกรรมการกองทุนฯ มีมติอนุมติัให้สมาชิก 10 ราย กูเ้งินรวม 100,000.- บาท จากบญัชี          
เงินออม (บญัชีที�2) โดยโอนเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารบญัชีที� 2 เขา้บญัชีเงินฝากของสมาชิกในวนันี� ทุกราย
กิจกรรม: เงินฝากธนาคาร หรือ สินทรัพยจ่์ายออกจากกองทุนหมู่บา้น (เงินออม)
การวิเคราะห์: เงินฝากธนาคารของกองทุนจะลดลง และลูกหนี�เพิ�มขึ�นจากการปล่อยกูจ้าํนวน 100,000 บาทการวิเคราะห์: เงินฝากธนาคารของกองทุนจะลดลง และลูกหนี�เพิ�มขึ�นจากการปล่อยกูจ้าํนวน 100,000 บาท





ตัวอย่างการบันทึกบัญชีที�เกี�ยวข้องกบักจิกรรมของบัญชีที� 2 บัญชีที� 3

กจิกรรมด้านจ่าย

กจิกรรมที� 5 : จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากกองทุน (เงินออม)

ตัวอย่างที� 5 : กองทุนหมู่บา้น ซื�อเครื�องเขียนแบบพิมพ ์จาํนวน 500 บาท โดยจ่ายจากเงินสดในมือ
กิจกรรม: เงินสด หรือ สินทรัพยที์�จ่ายออกจากกองทุนหมู่บา้น (เงินออม)
การวิเคราะห์: บญัชีเงินสดลดลง กองทุน....มีค่าใชจ่้ายเป็นค่าวสัดุเพิ�มขึ�น จาํนวน 500 บาท







ตัวอย่าง 
งบกาํไรขาดทุน



ตัวอย่าง 
งบดุล



งบกาํไรขาดทุน จัดทําจาก บัญชีรายได้ และค่าใช้จ่าย (หมวดที� 4 และหมวดที� 5)
          กรณีที�กองทุนมีรายได้  มากกว่า ค่าใช้จ่าย  ผลต่างที�ได้เ รียกว่า กําไรสุทธิ                       
การที�งบกาํไรขาดทุนของกองทุนหมู่บา้นแสดงผลการดาํเนินงานออกมาเป็น กาํไรสุทธิ 
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการได้ในระดบัหนึ� ง กาํไรสุทธิ ที�ได ้     
จะมีผลทาํใหเ้งินกองทุนของหมู่บา้นเพิ�มขึ�น ดงันั�นจึงตอ้งนาํกาํไรสุทธิที�ได ้ไปแสดงไว้
เป็นส่วนเพิ�มของเงินกองทุนในงบดุล

งบดุล จะแสดงให้ผูอ้่านรายงานทราบว่า ปัจจุบัน ฐานะทางการเงินของกองทุน
หมู่บา้น เป็นอยา่งไร มีสินทรัพย ์หนี� สิน และส่วนของทุน  เพิ�มขึ�นจากเดิมหรือลดลง
เท่าไร



ตัวอย่าง เอกสาร



ภาคผนวก หนา้ 18



ภาคผนวก หนา้ 19



ภาคผนวก หนา้ 21



ภาคผนวก หนา้ 22



ภาคผนวก หนา้ 23



ภาคผนวก หนา้ 24



ภาคผนวก หนา้ 26



ภาคผนวก หนา้ 27



ภาคผนวก หนา้ 28



ขอ้คาํถาม



เอกสารเผยแพร่

การสงัเคราะห์องค์ความรู้
จากการบรกิารวชิาการ

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณ 2563

โครงการอบรม 

“Update กฎหมายภาษ ีปี 2563



ทินพนัธ์ุ  ด้วงทาํทินพนัธ์ุ  ด้วงทาํ
สรรพากรอําเภอสรรพากรอําเภอ((นักวชิาการสรรพากรชํานาญการพเิศษนักวชิาการสรรพากรชํานาญการพเิศษ))

สํานักงานสรรพากรพื�นที�สาขาเมืองเพชรบูรณ์สํานักงานสรรพากรพื�นที�สาขาเมืองเพชรบูรณ์



ผูม้ีหนา้ที�เสียภาษี

1. บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�ตั�งขึ� นตามกฎหมายไทยหรือ
    กฎหมายต่างประเทศ
2. กิจการทางการคา้หรือหากําไรของรฐับาลต่างประเทศ
3. กิจการร่วมคา้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

3. กิจการร่วมคา้
4. มูลนิธิหรือสมาคม   
5. กองทุนรวม
6. นิติบุคคลที�อธิบดีกําหนดโดยอนุมติัรฐัมนตรี    
                   
                      

                        



1. กําไรสุทธิ

2. รายรบัหรือยอดขายก่อนหกัรายจ่าย

3. เงินไดที้�จ่ายจากหรือในประเทศไทย

ฐานภาษีเงนิได้นิติบุคคล

3. เงินไดที้�จ่ายจากหรือในประเทศไทย

4. จําหน่ายกาํไรไปต่างประเทศ



1.  บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�ตั�งขึ� นตาม

     กฎหมายไทย

2.  บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�ตั�งขึ� นตาม

ฐานกาํไรสุทธิ

2.  บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�ตั�งขึ� นตาม

     กฎหมายต่างประเทศและมีสาขาประกอบกิจการ

     ในประเทศไทย

     (ภ.ง.ด.50,51)



1. บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ 

    เสียอตัรารอ้ยละ 5 รายรบัหรือยอดขายก่อนหกัรายจ่ายใดๆ

2. บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ� นตามกฎหมาย

    ต่างประเทศเขา้มาประกอบกิจการในประเทศไทย ประเภท

ฐานรายรับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่าย

    ต่างประเทศเขา้มาประกอบกิจการในประเทศไทย ประเภท

    ขนส่งระหว่างประเทศ เสียอตัรารอ้ยละ 3 ของ(ภ.ง.ด.52)

    2.1 ขนคน ค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมหรือประโยชนอื์�นที�  

    เรียกเก็บในประเทศไทย 

    2.2 ขนของ ค่าระวาง เฉพาะขนของออกจากประเทศไทย
 



3. มูลนิธิหรือสมาคม     

    3.1 เงินไดต้าม ม.40(8) อตัรารอ้ยละ 2

    3.2 เงินไดอื้�นๆ อตัรารอ้ยละ 10

ฐานรายรับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่าย

    3.2 เงินไดอื้�นๆ อตัรารอ้ยละ 10

    (ภ.ง.ด.52)

ยกเวน้    เงินไดค่้าลงทะเบยีน ค่าบาํรุงที�เรียกเก็บจาก
สมาชิกหรือทรพัยส์ินที�ไดร้บัจากการรบับริจาคหรือการ  
ใหโ้ดยเสน่หา

 



บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ� นตามกฎหมาย

ต่างประเทศมิไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย แต่ไดร้บัเงิน

ไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(2)-(6) ที�จ่ายจากหรือใน

ฐานเงินได้ที�จ่ายจากหรือในประเทศไทย

ไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40(2)-(6) ที�จ่ายจากหรือใน

ประเทศไทย 

    1. ม.40(2)-(6) เสียอตัรารอ้ยละ 15

    2. ม.40(4)(ข) เสียอตัรารอ้ยละ 10

 โดยผูจ่้ายเงินไดเ้ป็นผูห้กัภาษีนาํส่งกรมสรรพากร (ภ.ง.ด.54) 

     

    



บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�จําหน่ายกาํไรหรือ
เงินประเภทอื�นใดที�กนัไวจ้ากกําไรไปต่างประเทศ

เสียอตัรารอ้ยละ 10

ฐานจําหน่ายกาํไรไปต่างประเทศ

เสียอตัรารอ้ยละ 10

โดยผูจ่้ายเงินไดเ้ป็นผูห้กัภาษีนาํส่งกรมสรรพากร  
(ภ.ง.ด.54) 

     
    
 



รอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน เช่น

 ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม-31 ธนัวาคมของทุกปี 

 ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม-30 กนัยายนของปีถดัไป

รอบระยะเวลาบัญชี

 ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม-30 กนัยายนของปีถดัไป

 ตั�งแต่วนัที� 15 มีนาคม-14 มีนาคมของปีถดัไป 

รอบระยะเวลาบญัชีนอ้ยกว่า 12 เดือน ไดห้รือไม่ 

  

     



รอบระยะเวลาบญัชีนอ้ยกว่า 12 เดือน มี 3 กรณี

1. นิติบุคคลตั�งใหม่(รอบแรก) 

    ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม-31 ธนัวาคม 2562

รอบระยะเวลาบัญชี

    ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม-31 ธนัวาคม 2562

    ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม-31 ธนัวาคมของทุกปี

  

     
    



2. ขอเปลี�ยนวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี

เดิม วนัที� 1 ตุลาคม-30 กนัยายนของปีถดัไป 

เปลี�ยนเป็น  

รอบระยะเวลาบัญชี

เปลี�ยนเป็น  

    ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม-31 ธนัวาคม 2562

    ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม-31 ธนัวาคมของทุกปี

  

     



3. เลิกกิจการหรือควบกิจการ

เดิม ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม-31 ธนัวาคมของทุกปี

เลิก/ควบ วนัที� 17 กรกฎาคม 2563  

รอบระยะเวลาบัญชี

เลิก/ควบ วนัที� 17 กรกฎาคม 2563  

รอบฯ เลิก  

ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม-17 กรกฎาคม 2563    

รอบระยะเวลาบญัชีมากกว่า 12 เดือน ไดห้รือไม่ 
   



รอบระยะเวลาบญัชีมากกว่า 12 เดือน 

กรณีเลิกกิจการและมีการขอขยายเวลา             
รอบระยะเวลาบญัชีออกไป เนื�องจากไม่สามารถ   

รอบระยะเวลาบัญชี

รอบระยะเวลาบญัชีออกไป เนื�องจากไม่สามารถ   
ยื�นรายการและเสียภาษีภายในกําหนดเวลา  

แต่ในทางปฏิบติัไม่ปฏิบติักนั ส่วนใหญ่ใชวิ้ธี       
ขอขยายเวลายื�นรายการออกไป 
   
 



1. รอ้ยละ 20 ของกําไรสุทธิ(เริ�มปี 2559)

2. นิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)  

 กาํไรสุทธิ                                           อตัราภาษี

อตัราภาษจีากกาํไรสุทธิ

 กาํไรสุทธิ                                           อตัราภาษี

1-300,000 บาท                                  ยกเวน้  

เกิน 300,000-3,000,000 บาท                15

เกิน 3,000,000 บาท                               20

รอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561



คุณสมบติันิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)  

1. มีทุนชําระไม่เกิน 5 ลา้นบาท

2. รายไดข้าย/บริการ ในรอบฯ ไม่เกิน 30 ลา้นบาท

อตัราภาษจีากกาํไรสุทธิ

2. รายไดข้าย/บริการ ในรอบฯ ไม่เกิน 30 ลา้นบาท

   กาํไรจากการขายทรพัยสิ์น เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ         
ไม่ถอืเป็นรายไดต้ามคุณสมบติันี�   



3. อตัรารอ้ยละ 15

 กิจการศูนยก์ลางการจดัหาสินคา้เพื�อการผลิตฯ

4. อตัรารอ้ยละ 10                                          

อตัราภาษจีากกาํไรสุทธิ

4. อตัรารอ้ยละ 10                                          
    4.1 กิจการนาํเขา้ส่งออก(คา้นํ�ามนัเชื� อเพลิง)

    4.2 กิจการสํานกังานปฏิบติัการส่วนภูมิภาค

    4.3 กิจการสํานกังานใหญ่ขา้มประเทศ

    4.4 กิจการตั�งอยู่ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 

 



5. อตัรารอ้ยละ 3

    กิจการตั�งอยู่ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ

    นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา(บางอําเภอ)

อตัราภาษจีากกาํไรสุทธิ

    นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา(บางอําเภอ)

6. อตัรารอ้ยละ 3,5,8                                          

    กิจการศูนยก์ลางธุรกิจระหว่างประเทศ
     

 



การคํานวณรายไดแ้ละรายจ่ายใหใ้ชเ้กณฑสิ์ทธิ โดย
ใหน้าํรายไดที้�เกิดขึ� นในรอบระยะเวลาบญัชีใด แมว่้า
จะยงัไม่ไดร้บัชําระในรอบระยะเวลาบญัชีนั�น มารวม

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

จะยงัไม่ไดร้บัชําระในรอบระยะเวลาบญัชีนั�น มารวม
คํานวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั�น และให้
นาํรายจ่ายทั�งสิ� นที�เกี�ยวกบัรายไดน้ ั�น แมจ้ะยงัมิได้
จ่ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั�นมารวมเป็นรายจ่าย
ของรอบระยะเวลาบญัชีนั�น
     



เกณฑสิ์ทธิที�อธิบดีกรมสรรพากรอนุมติั เช่น

1. กิจการธนาคาร ประกนัภยั รายไดด้อกเบี� ยผิดนดั
จะรวมเป็นรายไดใ้นรอบฯ ที�ไดร้บัชําระก็ได ้   

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

จะรวมเป็นรายไดใ้นรอบฯ ที�ไดร้บัชําระก็ได ้   

2. กิจการประกนัชีวิต รายไดเ้บี� ยประกนัชีวิตจะรวม
เป็นรายไดใ้นรอบฯ ที�ไดร้บัชําระก็ได ้   

    

 



3. การใหเ้ช่าซื� อหรือการขายผ่อนชําระ ตอ้งนาํกําไร
จากการขายมารวมเป็นรายไดท้ั�งจํานวนในรอบฯ    
ที�ใหเ้ช่าซื� อหรือขายผ่อนชําระ ส่วนดอกผลเช่าซื� อ   

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

ที�ใหเ้ช่าซื� อหรือขายผ่อนชําระ ส่วนดอกผลเช่าซื� อ   
ใหน้าํมารวมเป็นรายไดแ้ต่ละงวดตามวิธีทางบญัชี  
ที�รบัรองทั �วไป    

4. กิจการรบัเหมาก่อสรา้ง นาํรายไดแ้ละรายจ่าย
ตามอตัราส่วนของงานที�ทําแลว้เสร็จในรอบฯ    

    



5. การขายอสงัหาริมทรพัย ์                           
5.1 รายไดแ้ละรายจ่ายทั�งจํานวนเมื�อจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเฉพาะในรอบฯ เดียวกนั           

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

สิทธิและนิติกรรมเฉพาะในรอบฯ เดียวกนั           
5.2 รายไดแ้ละรายจ่ายตามอตัราส่วนของงานที�ทํา
แลว้เสร็จในรอบฯ                                       
5.3 รายไดแ้ละรายจ่ายตามงวดที�ถงึกาํหนดชําระ
โดยใหใ้ชวิ้ธีการคํานวณตามอตัรากําไรขั�นตน้    

    



รายได้

1. รายไดจ้ากกิจการ = จากการดําเนินงาน 

2. รายไดเ้นื�องจากกิจการ เช่น

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

2. รายไดเ้นื�องจากกิจการ เช่น

    2.1 กําไรจากการขายทรพัยสิ์น

    2.2 กําไรจากการแลกเปลี�ยนเงินตรา

    2.3 เงินอดุหนุน เงินช่วยเหลือ



รายได้

1. รายไดที้�เป็นเงิน 

2. รายไดที้�เป็นทรพัยสิ์น

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

2. รายไดที้�เป็นทรพัยสิ์น

3. ประโยชนที์�ไดร้บัซึ�งคํานวณไดเ้ป็นเงิน

4. ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมที�ผูอื้�นออกแทน    



ปัญหาเกี�ยวกบัรายได้

1. รายไดร้บัล่วงหนา้ เช่น รบัเงินล่วงหนา้จากการ
ขายสินคา้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบ ไม่ถอืเป็นรายได ้

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

ขายสินคา้แต่ยงัไม่ไดส่้งมอบ ไม่ถอืเป็นรายได ้

2. รายไดต้ามสญัญาระยะยาว เช่น สญัญาเช่า
ทรพัยสิ์น ใหถ้อืเป็นรายไดใ้นรอบฯ ที�ไดร้บัเงิน หรือ
นาํรายไดม้าเฉลี�ยตามส่วนแห่งจํานวนปีตามสญัญา
แต่ไม่เกิน 10 ปี    



3. การขายหุน้ในราคาที�สูงกว่าที�กําหนดไว ้         
ไม่ถอืเป็นรายได ้

4. ไดร้บัรางวลัจากผูข้ายสินคา้เป็นตั�วเครื�องบินและ

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

4. ไดร้บัรางวลัจากผูข้ายสินคา้เป็นตั�วเครื�องบินและ
นาํเที�ยวในต่างประเทศ ถอืเป็นรายได ้

5. เงินชดเชยที�ไดร้บัจากการขายสินคา้ตํ �ากว่าราคา
ทุน ถอืเป็นรายได ้   

   



รายจ่าย 

1. รายจ่ายที�เป็นตน้ทุนขายหรือบริการ    

2. รายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการลงทุน    

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

2. รายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการลงทุน    

3. รายจ่ายในการขายและบริหาร    

 



เงื�อนไขการคํานวณกําไรสุทธิ(ม.65 ทวิ)

1. รายการตาม ม.65 ตรี ไม่ใหถ้อืเป็นรายจ่าย    

2. ค่าสึกหรอและเสื�อมราคา ใหค้ํานวณหกัตามส่วน

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

2. ค่าสึกหรอและเสื�อมราคา ใหค้ํานวณหกัตามส่วน
เฉลี�ยแห่งระยะเวลาที�ไดท้รพัยสิ์นนั�นมา

3. หา้มมิใหน้าํราคาทรพัยที์�ตีเพิ�มขึ� นมารวมคํานวณ
กําไรสุทธิ    

    



4. การโอนทรพัยสิ์น การใหบ้ริการ ใหกู้ย้ืมเงินโดย
ไม่มีค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนตํ�ากว่าราคาตลาด 
เจา้พนกังานมีอํานาจประเมิน    

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

เจา้พนกังานมีอํานาจประเมิน    

5. เงินตรา ทรพัยสิ์น หนี� สิน ที�มีค่าหรือราคาเป็น
เงินตราต่างประเทศที�เหลืออยู่วนัสุดทา้ยของรอบฯ 
ใหค้ํานวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทย

    

    



6. สินคา้คงเหลือที�เหลืออยู่วนัสุดทา้ยของรอบฯ   
ใหค้ํานวณราคาทุนหรือราคาตลาดแลว้แต่อย่างใด
จะนอ้ยกว่า

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

จะนอ้ยกว่า

7. การจําหน่ายหนี� สูญ 

8. ภาษีขาย และภาษีมูลค่าเพิ�มที�ไดร้บัคืน ไม่ตอ้ง
นาํมารวมเป็นรายได ้   

    

 



9. บริษทัตามกฎหมายไทยไดร้บัเงินปันผลจาก
บริษทัตามกฎหมายไทยและเงินส่วนแบ่งกาํไรจาก
กิจการร่วมคา้ นาํมารวมเป็นรายไดเ้พียงกึ�งหนึ�ง  

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

กิจการร่วมคา้ นาํมารวมเป็นรายไดเ้พียงกึ�งหนึ�ง  
เวน้แต่ บริษทัดงัต่อไปนี� ไม่ตอ้งนาํเงินปันผล      
เงินส่วนแบ่งกําไรมารวมเป็นรายได ้                  
9.1 บริษทัจดทะเบียน                                                
9.2 บริษทัถอืหุน้ในบริษทัผูจ่้ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25

    



รายการต่อไปนี�  ไม่ใหถ้อืเป็นรายจ่ายในการคํานวณ
กําไรสุทธิ(ม.65 ตรี)

1. รายจ่ายส่วนตวั การใหโ้ดยเสน่หา เวน้แต่การ

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

1. รายจ่ายส่วนตวั การใหโ้ดยเสน่หา เวน้แต่การ
กุศลสาธารณะหรือการสาธารณะประโยชน ์หกัได ้ 
ไม่เกินรอ้ยละ 2 ของกําไรสุทธิ    

    

    

 



2. ค่ารบัรองหรือค่าบริการ ไม่เกินคนละ 2,000 
บาทต่อครั�ง ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของรายไดห้รือ
ยอดขาย และไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อรอบฯ    

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

ยอดขาย และไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อรอบฯ    

3. รายจ่ายอนัมีลกัษณะเป็นการลงทุนหรือรายจ่าย  
ต่อเติม เปลี�ยนแปลง ขยายออกหรือทําใหดี้ขึ� นซึ�ง
ทรพัยสิ์น แต่ไม่ใช่การซ่อมแซมใหมี้สภาพคงเดิม    

 



4. เบี� ยปรบั เงินเพิ�ม ค่าปรบัอาญา ภาษีเงินได ้   

5. ภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีซื� อขายของผูป้ระกอบการ  
จดทะเบยีน    

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

จดทะเบยีน    

6. การถอนเงินโดยปราศจากค่าตอบแทนของผูเ้ป็น
หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล    

7. เงินเดือนของผูถ้อืหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนเฉพาะ
ส่วนที�จ่ายเกินสมควร



8. รายจ่ายที�กําหนดขึ� นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง    

9. ค่าตอบแทนแก่ทรพัยสิ์นซึ�งบริษทัหรือ          
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเป็นเจา้ของและใชเ้อง     

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลเป็นเจา้ของและใชเ้อง     

10. ดอกเบี� ยที�คิดใหแ้ก่กองทุนของตนเอง    

11. รายจ่ายซึ�งมิใช่รายจ่ายเพื�อกําไรหรือเพื�อกิจการ
โดยเฉพาะ

12. ผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนปีปัจจุบนั



13. รายจ่ายซึ�งมิใช่รายจ่ายเพื�อกิจการในประเทศ
ไทยโดยเฉพาะ

14. รายจ่ายเกี�ยวกบัทรพัยสิ์นส่วนที�เกินปกติ     

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

14. รายจ่ายเกี�ยวกบัทรพัยสิ์นส่วนที�เกินปกติ     

15. ค่าของทรพัยากรธรรมชาติที�สูญสิ� นไปเนื�องจาก
กิจการที�ทํา    

16. ค่าของทรพัยสิ์นที�ตีราคาตํ �าลง



17. รายจ่ายซึ�งผูจ่้ายพิสูจนไ์ม่ไดว่้าใครเป็นผูร้บั

18. รายจ่ายใดๆ ที�กาํหนดจ่ายจากผลกําไรที�ได ้ 
เมื�อสิ� นรอบระยะเวลาบญัชีแลว้

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

เมื�อสิ� นรอบระยะเวลาบญัชีแลว้

19. รายจ่ายที�กําหนดโดย พรฎ. เช่น
19.1 มูลค่าตน้ทุนรถยนตน์ั �งและรถยนตโ์ดยสารที�มีที�น ั �งไม่เกิน 10 คน 
ไม่เกิน 1,000,000 บาท

19.2 ค่าเช่ารถยนตน์ั �งและรถยนตโ์ดยสารที�มีที�น ั �งไม่เกิน 10 คน      
ไม่เกิน 1,200 บาท/วนั หรือ 36,000 บาท/เดือน



20. รายจ่ายที�ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี เช่น
20.1 รายจ่ายเพื�อสนบัสนุนการอํานวยความสะดวกและการทํางานของ
คนพิการ หกัได ้2 เท่า หรือ 3 เท่า

20.2 รายจ่ายเพื�อการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม รายจ่าย

การคาํนวณกาํไรสุทธิ

20.2 รายจ่ายเพื�อการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม รายจ่าย
เพื�อการฝึกอบรมเพื�อพฒันาฝีมือแรงงาน หกัได ้ 2 เท่า

20.3 รายจ่ายในการจา้งผูสู้งอายุ 60 ปีขึ� นไป เป็นลูกจา้ง หกัได ้2 เท่า

20.4 รายจ่ายเพื�อสนบัสนุนการศึกษา หกัได ้2 เท่า แต่ไม่เกินรอ้ยละ 
10 ของกําไรสุทธิก่อนหกัรายจ่ายการกุศลสาธารณะหรือการ
สาธารณประโยชน์

     



รายได้ 20,000,000

หกั ตน้ทุนขาย  18,000,000

กําไรขั�นตน้  2,000,000

การคาํนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

กําไรขั�นตน้  2,000,000

หกั ค่าใชจ่้ายขาย/บริหาร         1,000,000

กําไรสุทธิ(ตามบญัชีกําไรขาดทุน) 1,000,000 

บวก รายไดที้�ใหถ้อืเป็นรายได้    50,000

บวก รายจ่ายที�ไม่ใหถ้อืเป็นรายจ่าย           30,000



หกั รายไดที้�ไดร้บัยกเวน้ภาษี/

     รายจ่ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ� น             100,000

หกั ผลขาดทุนที�มีสิทธิหกัได ้          200,000

การคาํนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

หกั ผลขาดทุนที�มีสิทธิหกัได ้          200,000

บวก รายจ่ายส่วนที�เกินรอ้ยละ 10              10,000

บวก รายจ่ายการกุศลส่วนเกินรอ้ยละ 2       5,000

บวก รายจ่ายการศึกษา/กีฬา ส่วนเกินรอ้ยละ 2        5,000 

กําไรสุทธิ(ทางภาษี)                   800,000



ภาษีที�ตอ้งชําระ รอ้ยละ 20                    160,000

SME

การคาํนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

กําไรสุทธิ                                          800,000

ภาษีที�ตอ้งชําระ                     XXXXX            



1. ยื�นแบบแสดงรายการภาษี  2  ครั�งต่อรอบฯ

ครั�งที� 1  แบบ ภ.ง.ด.51 กึ�งหนึ�งของประมาณการกําไรสุทธิ 

            ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยของ 6 เดือนแรก 

วธีิการเสียภาษเีงนิได้นิติบุคคล

            ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสุดทา้ยของ 6 เดือนแรก 

ครั�งที� 2  แบบ ภ.ง.ด.50 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ   

            ภายใน 150 วนันบัแต่วนัสิ� นรอบระยะเวลาบญัชี 

2. ยื�นแบบกระดาษ/อินเตอรเ์น็ต

3. ชําระภาษีดว้ย เงินสด เช็ค บตัรเครดิต บตัรเดบติ ฯลฯ        



1. ทางอาญา

    มาตรา 35 ไม่ยื�นแบบ/บญัชีทําการภายในกําหนดเวลา 
ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกิน 2,000 บาท 

ไม่ยื�นแบบเสียภาษีจะต้องรับโทษอย่างไร

    มาตรา 37 เจตนาแจง้ขอ้ความเท็จ หลีกเลี�ยงหรือ
พยายามหลีกเลี�ยงการเสียภาษีอากร ตอ้งระวางโทษจําคุก
ตั�งแต่ 3 เดือนถงึ 7 ปี และปรบัตั�งแต่ 2,000 บาท ถงึ 
200,000 บาท        



1. ทางอาญา(ต่อ)

    มาตรา 37 ทวิ เจตนาไม่ยื�นรายการเพื�อหลีกเลี�ยงการ
เสียภาษีอากร ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรบั

ไม่ยื�นแบบเสียภาษีจะต้องรับโทษอย่างไร

ไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั�งจําทั�งปรบั

    



2. ทางภาษี   แยกเป็น 2 กรณี

    2.1 กรณียงัไม่ไดอ้อกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากร

          (1) ไม่ยื�นแบบ/ยื�นแบบเกินกําหนดเวลา

ไม่ยื�นแบบเสียภาษีจะต้องรับโทษอย่างไร

          (1) ไม่ยื�นแบบ/ยื�นแบบเกินกําหนดเวลา

                 - ภาษีที�ตอ้งเสีย

                 - เงินเพิ�มรอ้ยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของ
เดือนของภาษีที�ตอ้งเสีย



2. ทางภาษี(ต่อ)

          (2) ยื�นแบบแสดงเงินไดพ้งึประเมินไวไ้ม่ครบถว้น

                 - ภาษีที�ตอ้งเสีย

ไม่ยื�นแบบเสียภาษีจะต้องรับโทษอย่างไร

                 - ภาษีที�ตอ้งเสีย

                 - เงินเพิ�มรอ้ยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของ
เดือนของภาษีที�ตอ้งเสีย



2. ทางภาษี(ต่อ)

    2.2 กรณีออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากร

          (1) ไม่ยื�นแบบ/ยื�นแบบเกินกําหนดเวลา

ไม่ยื�นแบบเสียภาษีจะต้องรับโทษอย่างไร

          (1) ไม่ยื�นแบบ/ยื�นแบบเกินกําหนดเวลา

                 - ภาษีที�ตอ้งเสีย

                 - เงินเพิ�มรอ้ยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของ
เดือนของภาษีที�ตอ้งเสีย

                 - เบี� ยปรบั 2 เท่าของภาษีที�ตอ้งเสีย



2. ทางภาษี(ต่อ)

          (2) ยื�นแบบแสดงเงินไดพ้งึประเมินไวไ้ม่ครบถว้น

                - ภาษีที�ตอ้งเสีย

ไม่ยื�นแบบเสียภาษีจะต้องรับโทษอย่างไร

                - ภาษีที�ตอ้งเสีย

                - เงินเพิ�มรอ้ยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของ
เดือนของภาษีที�ตอ้งเสีย

                - เบี� ยปรบั 1 เท่าของภาษีที�ตอ้งเสีย



      ทุกท่านเป็นคนดี ทุกท่านเป็นคนดี 
เสียภาษีถูกตอ้งเสียภาษีถูกตอ้งเสียภาษีถูกตอ้งเสียภาษีถูกตอ้ง



  

ขอบคุณครบัขอบคุณครบัขอบคุณครบัขอบคุณครบั



เอกสารเผยแพร่

การสงัเคราะห์องค์ความรู้
จากการบรกิารวชิาการ
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นวตักรรมใหม่ๆ ดา้นการทอ่งเทีย่ว 
หลงัสถานการณ ์ โควดิ 19  

และการปรบัเปลีย่นรูปแบบการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว 



This is a slide 
title 
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“ การปรับปรุงรูปแบบการต้อนรับนักท่องเทีย่ว 
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“ ○ เนน้ความสะอาดเป็นอนัดบัหน่ึง 
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“ ○ ในการท าความสะอาด   มีการใชถ้งุมือท าความสะอาดที่
เหมาะกบังานแต่ละแบบอย่างเคร่งครัด มีการใช ้face shield 

และหนา้กากอนามยั ขณะท าความสะอาด มีการใชเ้จลฆ่า
เชือ้หรือน ้ายาท าความสะอาดร่างกายหลงัจากทีไ่ดท้ าความ
สะอาดพืน้ทีเ่รียบร้อยแลว้เพือ่ความปลอดภยัดา้นสขุอนามยั

ของตนเองและแขกผูเ้ขา้พกั 
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“ 
○ ตอ้งมีการจดัพืน้ทีข่องการรับบริการให้
เหมาะสมไม่ใหค้นแออดักนัมากเกินไป 
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“ 
○ อาหารและเคร่ืองดืม่ ควรมีการจดัโต๊ะ
รับประทานอาหารแบบกลุ่มย่อย  2-3 คน
เป็นหลกั และหลีกเลีย่งการจดัโต๊ะอาหาร

แบบรวมกลุ่มใหญ่ 
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ศนูยก์ารเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 
บา้นของพอ่  

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา แหลง่
ทอ่งเทีย่วและเรยีนรู้เรือ่ง

เศรษฐกจิพอเพยีง 
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89,526,124$ 
That’s a lot of money 

100% 
Total success! 

185,244 users 
And a lot of users 
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“ ○ ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นของพอ่ 

แบ่งพืน้ทีอ่อกเป็นสดัส่วนต่าง ๆ โดยใชห้ลกัการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบดว้ยพืน้ทีน่า, พืน้ที่

เพาะปลูก, เลีย้งสตัว์, พืน้ทีก่กัเก็บน ้า และพืน้ทีพ่กั
อาศยั ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติทีเ่งียบสงบ 

รวมถึงยงัสนกุไปกบัฐานกิจกรรมต่าง ๆ  
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ไข ่
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ฐาน
กจิกรรม
แพะและ
แกะ 
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ฐาน
กจิกรรม
ปลาน ้าจดื
ไทย 
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ฐาน
กจิกรรมปกั
ด านา 
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“ 
○ นอกจากจะสนกุไปกบักิจกรรมในแต่ละฐานแลว้ 

ยงัมีการจดัแสดงเกีย่วกบัโครงการพระราชด าริ
มากมาย ทัง้แปลงสาธิต การเพาะพืชผกัสวนครวั
และผลไม ้การเลีย้งสตัว์  ซ่ึงสร้างรายไดเ้สริมใหก้บั

ชาวบา้นอีกหน่ึงช่องทาง 
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แนวทางความปลอดภัยด้าน
สาธารณสุข  

ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

อาจารย์ทวิาวรรณ ศิริเจริญ  กนัหา 

สาขาวชิาการท่องเทีย่วและโรงแรม  
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Title of your Slide 

• SHA  

Date Your Footer Here 2 
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SHA คืออะไร ? 

• Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) 
เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรม
ควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ท าให้นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และ
มั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการ ทางการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย 
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• โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้ท าหน้าที่ควบคุมการ
ออกตราสัญลักษณ์โดยมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA 
ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่
ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ทั้งนี้ ททท. สามารถเพิกถอนตราสัญลักษณ์ 
SHA ได้ในกรณีผู้ประกอบการไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไป 
ตามมาตรฐาน SHA 

http://www.presentationgo.com/


By: 

.com 

© presentationgo.com 

http://www.presentationgo.com/


By: 

.com 

© presentationgo.com 

1. สุขลักษณะอาคารและ
อุปกรณ์เครื่องใช้ที่อยู่ใน
อาคาร 
 

2. ก า ร จั ด อุ ป ก ร ณ์ 
ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด เ พื่ อ
ป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อโรค 
 

3. ก า ร ป้ อ ง กั น ส า ห รั บ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

มาตรฐานเบื้องต้นของ 
ทุกสถานประกอบการ 
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ประเภทกิจการ 
โรงแรมและที่พัก 

สถานที่จัดการประชุม 
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ประเภทกิจการ 
โรงแรมและที่พัก 

สถานที่จัดการประชุม 
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ประเภทกิจการ 
โรงแรมและที่พัก 

สถานที่จัดการประชุม 
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ประเภทกิจการ 
โรงแรมและที่พัก 

สถานที่จัดการประชุม 
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ประเภทกิจการ 
โรงแรมและที่พัก 

สถานที่จัดการประชุม 
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ประเภทกิจการ 
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สถานที่จัดการประชุม 
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ประเภทกิจการนันทนาการ 
และสถานที่ท่องเที่ยว 

19 
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ประเภทกิจการนันทนาการ 
และสถานที่ท่องเที่ยว 
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ประเภทกิจการนันทนาการ 
และสถานที่ท่องเที่ยว 
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ประเภทกิจการนันทนาการ 
และสถานที่ท่องเที่ยว 
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ประเภทกิจการนันทนาการ 
และสถานที่ท่องเที่ยว 
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ขั้นตอนการขอมาตรฐานความปลอดภัย ด้าน
สาธารณสุข เพือ่นักท่องเทีย่ว 
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ตัวอย่าง  
แบบฟอร์มเช็คลสิต์ ด้านสาธารณสุข 

https://thailandsha.tourismthailand.org/exam
ple/checklist2_th.pdf 
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แบบฟอร์มเช็คลิสต์ ด้านสาธารณสุข 
ที ่ ผู้ปฏิบัติงาน มี/ ไม่มี ใช/่ไม่ใช่ หมายเหต ุ

1 

ตรวจคัดกรองเเละวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกคน
ก่อนเข้าท างาน หากพบว่าพนักงานมีอุณหภูมิสูงหรือ 
เข้าข่ายเป็นโรคหวัด ให้หยุดปฏิบัติงาน เเละไปพบ
เเพทย์ทันที 

2 
พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะ
ปฏิบัติงาน 

3 
กระดาษช าระและหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ต้องมีการ
การจัดการที่เหมาะสมและทิ้งลงถังขยะทันที 

4 
พนักงานผู้ท าหน้าที่เทขยะจะต้องล้างมือทันทีหลัง
เสร็จงาน 

5 พนักงานต้องล้างมือด้วยสบู่/ แอลกอฮอล์เป็นประจ า  
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แบบฟอร์มเช็คลิสต์ ด้านสาธารณสขุ 

ท่ี สุขอนามัยภายในพื้นที่สาธารณะ มี/ ไม่มี ใช/่ไม่ใช ่ หมายเหต ุ

1 
หมั่นเช็ดท าความสะอาดอปุกรณ์ในพื้นที่สาธารณะ เช่น 
พื้นผิวที่มีการสัมผัส หยิบ จับ บ่อย ๆ เช่น ลูกบิดมือจบั
ประตู ราวบันได ลิฟต์ ทุกชั่วโมง 

2 
ท าความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ทุก ๆ 2 ชั่วโมง เป็น
ประจ าทุกวัน 

3 
จัดวางแผน่รองพืน้ผสมน้ ายาฆา่เชื้อบริเวณทางขึ้น 
หรือทางเข้าอาคาร 

4 เตรียมแอลกอฮอลเ์จลท าความสะอาดมือไว้บริการ 

5 
มาตรการให้บริการด้านอาหารเเละเครื่องดื่มท่ีปรุงใหม่ 
การเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการคิดเมนอูาหารจากสมุนไพร
เพื่อป้องกันโรค 
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แบบฟอร์มเช็คลิสต์ ด้านสาธารณสขุ 

ท่ี ห้องพัก มี/ ไม่มี ใช/่ไม่ใช ่ หมายเหต ุ

1 
ท าความสะอาดห้องพักอย่างสม่ าเสมอ และมีการก าจดั
ขยะของสียอย่างเหมาะสม  

2 
ใช้ผ้าท าความสะอาดท่ีผา่นการฆ่าเชื้อ ร่วมกับน้ ายาฆ่า
เชื้อเพื่อท าความสะอาดห้องพักและอปุกรณ ์

3 

ปรับต าแหน่งเครื่องปรับอากาศห้องพักทุกห้องให้
เหมาะสม เพื่อการไหลเวียนของห้องพัก หรือเปิด
หน้าต่างห้องพักกอ่นการเข้าพัก 2 ชม. เพื่อการไหลเวียน
ของอากาศ 

4 
การเว้นระยะเวลาระหว่างแขกผู้เข้าพักแต่ละรายอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมง 
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ในรูปแบบดจิทิลั



เรียบเรียงโดย อาจารย์ศุภรัตน์  แก้วเสริม  1 

 

ก่อนการเป็นผู้ขาย ต้องรู้ใจผู้ซื้อ 

 
ที่มา S.Vutikorn: 2018   

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดย บังอร สุวรรณมงคล Managing Director & Fourder 
Hummingbirds Research and Marketing Consultant กรรมการฝ่ายวิชาการและข้อมูลการตลาด เปิดเผย
เทรนด์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่น่าสนใจไว้ 7 เทรนด์ ด้วยกัน ดังนี้                

1. Curious and Impatient with What’s Not Right 
ผู้บริโภคมีความช่างสงสัย และไม่รอ ไม่ทนกับสิ่งที่ไม่ใช่ กล่าวคือ ในยุคปัจจุบันผู้บริโภคจะมี

ความสงสัยในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้มากขึ้น ที่สำคัญ คือ เวลาอยากรู้แล้วจะต้องรู้ในทุกรายละเอียด ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนี้เป็นตัวสะท้อนในพฤติกรรมการซื้อในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

 ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคจะมีการศึกษาข้อมูลก่อนซื้อ และมีการเปรียบเทียบ ศึกษาหรือดูรีวิวสินค้าจาก
คนใช้จริง เพ่ือการตัดสินใจที่ดีที่สุด ดังนั้น นักการตลาดจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหา Best Answer Content 
หรือการทำเนื้อหาคอนเทนต์ที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด นั่นคือ การเข้าใจถึงความต้องการและปัญหา
ของลูกค้า ในแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง และต้องสื่อสารกับพวกเขาในช่วงเวลาที่ใช่ ในสิ่งที่เขาต้องการ 

2. New Normal Product and Service 
 ความคุ้มค่าใหม่ๆ ในการซื้อสินค้าและบริการ เนื่องจากผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการใช้สินค้าและ

บริการต่าง ๆ อย่างคุ้มค่ากับการจ่าย สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้และความต้องการใหม่ๆ ยุคปัจจุบัน  
จึงเกิดโมเดลธุรกิจสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ๆ มากมาย 

 ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือ แบรนด์หรือสินค้าจะสามารถเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้อย่างไร    



เรียบเรียงโดย อาจารย์ศุภรัตน์  แก้วเสริม  2 

 
3. Total Experience Comes First 
 ประสบการณ์สำคัญกว่าแค่สินค้าบริการ กล่าวคือในยุคนี้ แม้สินค้าจะเหมือนกัน แต่คุณสร้าง

ความแตกต่างกันด้วยประสบการณ์ได้ ความฝันของผู ้บริโภคคือ การได้รับประสบการณ์เกี ่ยวกับสิ นค้า 
ที่เหมือนจริงที่สุด เพราะประสบการณ์ตรงเป็นการสื่อสารที่ทรงอิทธิพลที่สุด จึงเป็นแรงกระตุ้นให้มีการใช้
เทคโนโลยีของโลกเสมือนจริงมากขึ้นในหลายธุรกิจ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการก่อนตัดสินใจ  

4. Less is More 
 ผู้บริโภคต้องการความง่ายขั้นสุด เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวผ่านจากยุคการสื่อสาร

ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบดั้งเดิม เป็นยุคแห่งความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อเพ่ิมความง่ายให้กับทุก ๆ 
เรื่องของชีวิต ซึ่งไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแค่โทรศัพท์มือถือ หรือแท๊บเลตอีกต่อไป เพราะเทคโนโลยีจะอยู่ราย
ล้อมรอบตัวเรา 

 เทรนด์นี้จะสะท้อนมาในการพัฒนาอุปกรณ์ผู้ช่วยต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ Voice Command ที่มี
ความฉลาดมากขึ้น ไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่ง แต่จะเรียนรู้พฤติกรรมเราด้วย เพ่ือทำงานให้มีประสิทธิภาพที่สุด 

5. Constant Learning Trends 
 โลกแห่งการเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลา เหตุผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีตลอดเวลา

และรวดเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทำให้นักการตลาดจำเป็นต้องเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลา เพราะความรู้ที่มีอยู่เดิมใน
ปัจจุบันจะกลายเป็นเรื่องล้าหลังเร็วมาก แม้กระท่ังเรื่องสินค้าและบริการก็เปลี่ยนเร็วจนคนตามไม่ทัน 

6. Human Before Technology 
 เทคโนโลยีล้ำแค่ไหน แต่ก็ต้องการความเป็นมนุษย์ แม้ว่าในปัจจุบันเราจะมีเทคโนโลยีในโลก

การตลาดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กดาต้า จนถึงเอไอ (AI) แต่การติดต่อสื่อสารกับมนุษย์เราต้องการ “ความรู้สึก
ด้วย” เพราะการตลาดที่ดี คือการตลาดที่เข้าใจ ใส่ใจความต้องการของผู้บริโภค และรับรู้ความรู้สึกของพวก
เขา  

7. Purposeful Brands 
 รักฉันแล้วต้องรักโลกและสังคมด้วย เนื่องจากผู้บริโภคยุคใหม่ จะให้ความสำคัญกับการพัฒนา

แบบยั่งยืนมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากกระแสการลดขยะ การลดการใช้พลาสติก และต้องการทราบที่มาของ
อาหารที ่ทาน รวมถึงสนใจแบรนด์หร ือธ ุรก ิจที ่ห ่วงใยส ิ ่งแวดล้อม ส ังคม และโลกมากขึ ้น ด ังนั้น 
แบรนด์ ต้องแสดงจุดยืนชัดเจนในด้านความยั่งยืน ต่อผู้คนในสังคม สิ่งแวดล้อม และคนที่เกี่ยวข้อง 
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ก่อนการขาย หาตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้เจอ 

 
ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Position) หมายถึง การรับรู้ของผู้บริโภคในเชิงความรู้สึกนึกคิดหรือ

ทัศนคติต่อสินค้าหรือบริการขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขัน  โดยการกำหนด
ตำแหน่งผลิตภัณฑ์นั้นอาจสามารถทำได้โดย 

✓ การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณลักษณะภายนอกที่สังเกตเห็นได้ของผลิตภัณฑ์ เช่น 
ขนาด ความเก่าแก่ของตรายี่ห้อ 

✓ การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ 

✓ การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณลักษณะของลูกค้า 

✓ การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามความเหนือกว่าในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

✓ การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 

✓ การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติ คุณภาพ และราคา ของผลิตภัณฑ์ 

ทั้งนี้สามารถพิจารณาได้หลากหลายมุมมองเช่น การมองพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป็นแนวทางใน
การกำหนดฟังชันก์ให้กับสินค้า อาจรวมไปถึงสังคมและวัฒนธรรม ประเพณี ความสามารถพิเศษต่าง ๆ ให้ตรง
กับความต้องการของลูกค้า 
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 หาให้เจอว่าใครคือลูกค้าคุณจริง ๆ กลุ่มเกษตรกร พี่น้องชาวนาใช่หรือป่าว หรือกลุ่มสาวทำงาน
สำนักงาน หรือกลุ่มผู้สูงวัย จากภาพจะสังเกตได้ว่ารูปทรง ลวดลาย ความคงทน ขนาด โทนสี ก็มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้า เพราะผู้ซื้อหรือลูกค้าจะพิจารณาจากความเหมาะสม หรือเหตุผลที่ต้องซื้อของตน 

 และที่ต้องพิจารณาเพ่ิมอีกหนึ่งประเด็นคือการบรรจุภัณฑ์ หมายถึงรูปแบบของการส่งต่อสินค้าของเรา
สู่ผู้ซื้อ อาจมีหลายประเด็นที่ส่งผลต่อการบรรจุ หีบห่อ เช่น การซื้อเพื่อเป็นของฝาก การซื้อจากต่างพื้นที่ สินค้า
ง่ายต่อการบอบช้ำจะต้องมีการห่อหุ้มวัสดุป้องกันการกระแทก เป็นต้น 

 
หากสินค้าเราได้สร้างความพึงขอใจกับลูกค้าแล้ว  ถึงแม้ตำแหน่งการวางสินค้าใกล้ชิดกัน บดบัง

สินค้าของเรา ลูกค้าก็จะค้นหาตัวสินค้าของเราในที่สุดครับ 
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เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันทางการตลาด 

 มีหลายชุมชน หลายสถาบัน หลายธุรกิจที่ล้มเหลวจากการมองข้ามขั้นตอน ประเมินสมรรถนะ 
ความพร้อมของตนก่อนเข้าสู่การแข่งขันทางการตลาด โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1) วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

2) ประเมินศักยภาพภายใน 
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โมเดลทางธุรกิจ 

 
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 

Business Model Canvas คือ เครื ่องมือที ่ใช้ในการมองภาพการดำเนินธุรกิจ ซึ ่งใน Canvas 
สามารถแบ่งออกเป็น 9 ส่วน คือ 

1.  กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) 
 เราต้องรู้ว่าสินค้าของเราจะขายให้ใคร ระบุไว้ชัด ๆ ไปเลย จะได้กำหนดทิศทางการโปรโมต

สินค้าได้ถูกต้อง เราต้องตระหนักไว้เสมอว่า คุณค่าที่เรามีพร้อมที่จะส่งมอบ เราจะส่งมอบให้ใคร เราต้องระบุ
ให้ชัดเจนว่าลูกค้าของเราเป็นใคร อายุเท่าไหร่ อาชีพอะไร อาศัยอยู่ที ่ไหน การใช้ชีวิตเป็นอย่างไร ฯลฯ 
นอกจากนั้นยังต้องตัดสินใจว่า เราจะส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าเพียงกลุ่มเดียว หรือหลายกลุ่ม 

2. คุณค่าบริการ (Value Propositions) 
 คือ เราต้องรู้ว่าจุดแข็งของสินค้า/บริการของเราอะไร ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากที่เราจะต้องคิด

ให้ได้เป็นอันดับแรก เพราะคุณค่าต่าง ๆ ที่เราคิดได้สามารถนำมาสร้างเป็นจุดแข็งให้กับธุรกิจ รวมถึงสร้าง
ความแตกต่างให้ธุรกิจของเราได้เช่นกัน 

3. ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) 
 เมื่อรู้ว่าลูกค้าของเราคือใครแล้ว ลอง list ช่องทางที่เราจะใช้สื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าของเรา

ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เช่น อินเตอร์เน็ต Facebook หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เมื่อสินค้าหรือบริการ ประกอบกับ
กลุ่มเป้าหมายแล้ว สิ่งต่อมาที่ควรคำนึงถึงคือช่องทางระหว่างเราในแง่ของการสื่อสาร การสั่งซื้อ การจัดส่ง 
หรือการดูแลหลังการขาย เรียกได้ว่าเป็นตัวเชื่อมต่อเรากับลูกค้าตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการ
สุดท้ายของธุรกิจเลยทีเดียว 
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4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 
 ในส่วนนี ้เป็นส่วนที ่มีความคล้ายคลึงกับ Channels แต่จะแตกต่างกันตรงที ่ Customer 

Relationships จะเน้นในเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับ
ลูกค้า ตอบปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ เราควรให้ความสำคัญกับส่วนนี้ด้วยเพราะว่า จะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ของ
ลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความผูกพันธ์กับเรา ซึ่งเป็นผลดีกับเรา เพราะลูกค้าจะนึกถึงเราเป็นอันดับต้น  ๆ เมื่อ
ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ หรือเมื่อแนะนำให้เพื่อนและคนรอบข้างมาซ้ือสินค้าเรานั่นเอง 

5. รายได้หลัก (Revenue Streams) 
 มาถึงส่วนที ่คนทำธุรกิจทุกคนให้ความสำคัญมากที ่สุดนั ่นก็คือ รูปแบบรายได้ใน โมเดลนี้  

เราต้องตอบให้ได้ว่า รายได้หลักของเรามาจากอะไร เช่น การขายสินค้า การให้บริการ การจัดเก็ บรายได้จาก
ระบบสมาชิก ฯลฯ แล้วเรามีรายได้รองจากแหล่งอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ เพราะการที่เราระบุแหล่งรายได้อย่างชัดเจน 
จะทำให้เรารู้ว่า เราควรเน้นหนักไปในทิศทางใด เพ่ือก่อให้เกิดรายได้สูงสุดให้กับธุรกิจ 

6. ทรัพยากรหลัก (Key Resource) 
 เรียกง่ายๆ ก็คือ สิ่งที่เรามีอยู่และสามารถนำมาสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้ แบ่งออกเป็น 2 

ประเภทคือ ทรัพยากรที่เป็นรูปธรรม เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ คนงาน ฯลฯ และทรัพยากรที่เป็นนามธรรม 
เช่น “Brand Value หรือ คุณค่าของตราสินค้า” ซึ่งเป็นสิ่งที่จำต้องไม่ได้ แต่มีมูลค่ามหาศาล เป็ นต้น ทั้งนี้ 
การที่เราระบุว่าเรามีทรัพยากรอะไรบ้าง จะทำให้เราเห็นขีดความสามารถที่เราจะนำมาพัฒนาส่วนต่าง  ๆ 
ให้กับธุรกิจได้นั่นเอง 

7. กิจกรรมหลัก (Key Activities) 
 สิ่งที่เราต้องทำ นอกจากจะทำให้เรามีระเบียบในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นแล้ว ยังทำให้เราเห็น

ภาพชัดขึ้น ว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อทำให้โมเดลธุรกิจนี้เป็นจริง? ตัวอย่างง่ายๆเช่น กระบวนการผลิต นั่นเอง ซึ่ง
ค่อนข้างจะเป็นส่วนสำคัญ และมีให้เห็นได้ในทุก ๆ โมเดลธุรกิจ 

8. พันธมิตร (Key Partners) 
 คู่ค้า หรือเพ่ือนทางการค้านั่นเอง มีไว้คอยช่วยเหลือ ปรึกษากัน ไปจนถึงเป็นผู้คอยป้อนสินค้าให้

เราในราคาแบบมิตรภาพ ที่ถูกกว่าการไปซื้อกับคนอื่น อย่างที่ทุกคนทราบ การทำธุรกิจไม่สามารถดำเนินการ
โดยไม่มีพันธมิตรได้ อย่างน้อยเราจำเป็นต้องคำนึงถึงผู้ที่จัดหาทรัพยากรให้เรา ผู้ที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่าย
ให้เรา ซึ่งจะเป็นรูปแบบการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

9. โครงสร้างทุน (Cost Structure) 
 ค่าใช้จ่ายของธุรกิจ จะมีทั้งค่าใช้จ่ายคงที่ที ่เราต้องจ่ายเป็นประจำทุกปีหรือทุกเดือน และ

ค่าใช้จ่ายผันแปรที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ปลี่ยนไป การที่เรารู้ว่าธุรกิจของเราเสียเงินไปกับค่าใช้จ่ายส่วนไหน
บ้าง จะทำให้เราวางแผนปรับปรุง+พัฒนาธุรกิจของเราได้ในอนาคตต่อไป 
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ผลการนำเอาความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ 

นำเอา Business Model Canvas เป็นเครื ่องมือที ่ใช้ในการมองภาพการดำเนินธุรกิจ โดยมี
รายละเอียดมาพอสังเขป ดังนี้ 

1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) 
บุคคลทั่วไป ที่ป่วยเป็นโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome), กลุ่มคนทำงานในสำนักงานที่

มีอาการปวดต้นคอ อันเนื่องมาจากสาเหตุการก้ม การจ้องเพ่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน 
2. คุณค่าบริการ (Value Propositions) 
 หมอนสุขภาพ ช่วยในการลดอาการปวดต้นคอ ช่วยพยุงคอขณะนอนหลับ อีกท้ังช่วยในการปรับ

รูปแบบโครงสร้างกระดูกต้นคอให้คงสภาพตามสุขลักษณะ 
3. ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channels) 
 ในระยะเริ่มต้น ช่องทางที่เราจะใช้สื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าของเราให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า 

ตลอดจนการสั่งซื้อ เลือกที่จะสื่อสารผ่าน  
 3.1) Facebook และ LINE  
 3.2) สถานที่กระจายสินค้า OTOP 
 3.3) สถานพยาบาล 
4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 
 การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่นการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า 

ตอบปัญหาต่าง ๆ นั้นใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เนื่องจากมีการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อความรวดเร็วในการ
ให้บริการ อีกท้ังยังสามารถสร้างกลุ่มหรือเครือข่ายย่อยในการขยายผลในกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 

5. รายได้หลัก (Revenue Streams) 
5.1) ขายสินค้า 
5.2) รายได้จากการขายเศษผ้า 
5.3) ค่าวิทยากรให้ความรู้  

6. ทรัพยากรหลัก (Key Resource) 
6.1) จักรเย็บผ้า ในกลุ่มพัฒนาอาชีพในชุมชนมีพร้อมให้บริการจำนวน 10 เครื่อง 
6.2) แรงงาน เป็นสมาชิกในชุมชนที่พร้อมรวมตัวเพื่อผลิตสินค้า 

7. กิจกรรมหลัก (Key Activities) 
7.1) การตลาด ร่วมกันดำเนินการโดยเริ่มจาก หน่วยงานภาครัฐที่ดูแล และภาคีเครือข่าย 
7.2) การผลิต ดำเนินการผลิตโดยสมาชิกในชุมชน โดยการนำของท่านผู้ใหญ่บ้าน 
7.3) การขนส่ง มีการประสานงานกับบริษัทขนส่งในพ้ืนที่ ซึ่งพร้อมให้บริการรับส่งถึงที่  
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8. พันธมิตร (Key Partners) 
 ชุมชนมีพันธมิตรในการจัดหา วัสดุ อาทิเช่น ใยสังเคราะห์ และผ้า เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า อยู่ใน

ชุมชนเดียวกัน โดยได้ตกลงส่วนลดทางการตลาดไว้เรียบร้อยแล้ว 
 
9. โครงสร้างทุน (Cost Structure) 

หมวดรายจ่าย รายละเอียด ค่าใช้จ่าย หน่วย 

การผลิต เส้นใย 120 บาทต่อใบ 

 ผ้าสำหรับเย็บใส้หมอน 50 บาทต่อใบ 

 ผ้าสำหรับเย็บปลอกหมอน 50 บาทต่อใบ 

ค่าตอบแทน ค่าเย็บ 40 บาทต่อใบ 

ค่าขนส่ง ค่าขนส่ง 150 บาทต่อใบ 

 ค่าสาธารณูปโภค (น้ำ, ไฟฟ้า) 20 บาท (เหมาจ่าย) 

รวมต้นทุนสุทธิ 430 บาทต่อใบ 

ต้นทุนหักค่าขนส่ง 280 บาทต่อใบ 

 
 จากการนำเอา BMC วิเคราะห์ พบแนวทางที่ต้องปรับปรุงวิธีการ และกระบวนการ รวมถึง
เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย และมีการกำหนดราคาใหม่ดังนี้ 

แนวทางเดิม แนวทางใหม่ 

ลูกค้าคือทุกคนในบริเวณใกล้เคียงกัน ตลาดในระบบ
อำเภอ จังหวัด 

ลูกค้าคือ กลุ่มบุคคลทั่วไป ที่ป่วยเป็นโรคออฟฟิศซิน
โดรม  (Office Syndrome) ,  กล ุ ่ มคนทำ ง านใน
สำนักงานที่มีอาการปวดต้นคอ อันเนื่องมาจากสาเหตุ
การก้ม การจ้องเพ่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน โดยไม่จำกัด
พื้นที่ โดยใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารการตกลงซื้อขาย 

 

การขนส่งจากชุมชนไม่ได้คิดค่าบริการ โดยจากเดิมคิด
ค่าขนส่ง  120 บาท จากตลาดในอำเภอ 

เพิ่มค่าบริการขนส่ง 30 บาท ซึ่งรวมเป็นต้นทุนคงที่ 
เป็นเงินค่าขนส่ง 150 บาท และรวมไว้ในราคาสินค้า
เรียบร้อยแล้ว 
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แนวทางเดิม แนวทางใหม่ 

ราคาเดิม หมอนใบละ 250 บาท กำหนดราคาใหม่ 500 บาท กรณีส่งสินค้า 

กำหนดราคา 350 บาท กรณีมารับเอง 

ต้นทุนที่ลดลงได้มาจากนำเศษผ้าเหลือมาเป็นกำไร แนะนำให้ใช้เป็นการจัดโปรโมชั่นของแถม 

 
 จากแนวคิดการวิเคราะห์ด้วยไฟว์ฟอร์ดโมเดล (Five Force Model) ลองเชื่อมโยงกับสถานการณ์
ที่เราวิเคราะห์มาจาก BMC จะเห็นการเชื่อมโยงระหว่างอำนาจต่อรองจากผู้ซื้อ หรือเรียกอีกชื่อว่าลูกค้ากับส่วน
ของทุน ดังนั้นเราสามารถวางแผนการเจรจาทางการค้าคือ 1) รูปแบบการขายโดยมีการขนส่ง หรือ 2) ลูกค้า
มารับเอง และยังสามารถออกแบบกิจกรรมการขายเป็นโปรแกรมได้ดังนี้ 

1) กรณีขายผ่านออนไลน์แล้วต้องส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง ราคาใบละ 500 บาท 

2) กรณีขายผ่านออนไลน์แล้วมารับเอง ราคาใบละ 350 บาท 

3) การขายที่ศูนย์การเรียนรู้ ราคาใบละ 350 บาท 

4) จัดโปรโมชั่นกระตุ้นการขาย  

  4.1) รูปแบบการขายด้วยตนเอง 

โปรโมชั่น ราคาขาย หมายเหตุ 

1) ซื้อ 2 ใบ ลดทันที 150 บาท 850 1,000 ลดจากค่าขนส่ง 150 เหลือ 850 

2) ซื้อ 3 แถม 1 ลดทันที 500 บาท 1,500 2,000 ลดจากค่าขนส่ง 300 + ของแถม
เลือกจากรายการที่เป็นเศษผ้า + 50 

  4.2) รูปแบบการขายโดยผ่านตัวแทน 

โปรโมชั่น ราคาขาย หมายเหตุ 

1) ลดล้างสต๊อกลดทันที 150 บาท 350 ต้องมารับเอง (จัดบู๊ท) 

2) ซื้อ 4 ลดทันที 300 บาท 1,700 2,000 ลดจากค่าขนส่ง 300 บาท 

 

 ตามข้อ 4 ยังมีอีกเยอะครับ  หากเราเอาข้อมูลมาวิเคราะห์และหากลยุทธ์ในการต่อรองมูลค่า
ทางการตลาดเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน 
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เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) ให้ประสบความสำเร็จ  

 ขั้นตอนที่ 1 เข้าใจในแบรนด์ และกลุ่มผู้ฟังของตนเองเป็นอย่างดี ในขั้นตอนนี้คุณต้องทำ
การบ้านอย่างหนัก ในการเข้าใจในความเป็นตัวตนของแบรนด์ ซึ่งวิธีการที่ตรวจสอบว่า คำที่จะสื่อสารออกไป
นั้น จะส่งผลให้คนภายนอกเข้าใจตรงกันหรือไม่ ให้เราลองเริ่มจากคนภายใน โดยสำรวจดูว่า ถ้อยคำ รูปภาพ 
ที่สื่อสารออกไปนั้น คนภายในองค์กร มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ หากคนภายในองค์กรยังไม่
เข้าใจไปในทิศทางที่ตรงกัน คุณก็ควรที่จะพิจารณาคำสื่อสารนั้นเสียใหม่  
 ขั้นตอนที่ 2 ค้นคว้าและวิจัยข้อมูล การใช้หลักของ 5W เป็นรากฐานที่มั่นคงในการที่จะพล็อต
เรื่องราวให้แข็งแรง ซึ่งประกอบไปด้วย  
 Who – การดำเนินเรื่องราว จะต้องมีตัวละครหลัก จงตั้งคำถามว่า ตัวละครหลักที่จะใช้ในการ
ดำเนินเรื่องนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร หากเป็นตัวแทนของแบรนด์จะมีบุคลิกอย่างไร?  
 What – เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น โดยใช้หลักการพล็อตเรื่องจากโครงสร้างของนิทานหรือนิยาย  
 When – เรื่องราวของคุณเกิดข้ึนเมื่อใด เป็นเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต  
 Where – เรื่องราวของคุณเกิดขึ้นที่ใด เพราะสถานที่จะช่วยสื่อถึงอารมณ์ภาพรวม ณ เหตุการณ์
ขณะนั้นได้  
 Why – ทำไมเรื ่องราวนี ้ถึงเกิดขึ ้นมา ยกตัวอย่างเช่น มีนักผจญเพลิง เข้าไปดับเพลิง เพ่ือ
ช่วยเหลือสุนัขท่ีติดอยู่ภายในอาคาร จงตั้งคำถามว่า ทำไมพวกเขาจึงไปอยู่ที่นั่น? ทำไมพวกเขาต้องเข้าไปช่วย
สุนัข?    
 ขั้นตอนที่ 3 ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั ้นตอนการผลิต หากคุณนึกถึงการแสดงมายากลใน
ปัจจุบัน คงจะมีกลที่คล้ายคลึงกันไปหมด ไม่ว่าใคร ๆ ก็ใช้มายากลซ้ำ ๆ กัน แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือ การเล่า
เรื่องราวของนักแสดงมายากล ที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะสามารถเชื่อมโยงระหว่างนักแสดงและ
คนดูให้อินไปกับการแสดงได้ จงค้นหาชุดที่เชื่อมโยงกันนั้นให้เจอ    
 ขั้นตอนที่ 4 ไม่ต้องบอก แต่แสดงให้เห็น ประโยคสั้น ๆ ที่ได้ใจความว่า คุณไม่ต้องพยายามโน้ม
น้าว บอกเล่าให้ผู้ฟังเชื่อหรอก คุณแค่ทำให้พวกเขาเห็นก็พอ ว่าตัวตนของแบรนด์คุณนั้นเป็นอย่างไร  
 ขั้นตอนที่ 5 กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดจบตั้งแต่แรก ก่อนการเริ่มต้นการพล็อตเรื่องหรือเขียน 
เรื่องราวทุกครั้ง คุณจำเป็นที่จะต้องกำหนดจุดจบตอนท้ายเรื่องตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นทำงาน เพราะหากคุณกำหนด
จุดจบได้ไม่ชัดเจน จะทำให้คุณเริ่มหลงทาง เสียเวลา หลุดจุดประสงค์ที่แท้จริงไป  
 

สูตรการเล่าเรื่อง  

 Features (คุณสมบัติ) บอกลูกค้าไปว่าสินค้าของคุณทำอะไรได้บ้าง อันดับแรกคุณต้องแสดงถึง
คุณสมบัติหลักของสินค้าที่แบรนด์นำเสนอ ว่าสามารถทำอะไรได้ โดยใช้ข้อเท็จจริงของข้อมูลต่าง ๆ  
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 Advantages (ข้อดี) บอกลูกค้าไปว่าสิ่งนี้จะช่วยอะไร ทำอะไรได้บ้าง จากนั้นคุณจะนำเสนอ
ข้อดีของแบรนด์คุณท่ีสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างไร  
 Benefits (ประโยชน์) บอกลูกค้าไปว่าสิ่งนี้มีความหมายอะไรกับผู้อ่าน ทำไมต้องใส่ใจ สุดท้าย
แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าทำไมเขาถึงควรใส่ใจข้อเสนอของเราแบรนด์เราจะทำให้การใช้ชีว ิตของลูกค้า  
ดีขึ้นอย่างไร 
 

ตัวอย่าง หมอนเพื่อสุขภาพ 
ลาก่อนโรคออฟฟิศซินโดรม 
บอกลาอาการปวดต้นคอ 
ช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลในอนาคต 

คุณสมบัติของหมอน 
✓ บรรเทาอาการปวดต้นคอ 
✓ ปรับสภาพกระดูกต้นคอ อันเกิดจากการทำงานที่มีลักษณะการก้มหน้าทำงานเป็นเวลานาน 
✓ พยุง ต้นคอขณะนอนหลับ ให้อยู่ในท่าปกติของกระดูกคอ 
✓ ช่วยจัดกระดูกคอ ตามรูปแบบปกติ 

รายละเอียดสินค้า 
1) ลักษณะพิเศษของหมอนมีส่วนโค้งเว้า เพื่อรองรับรูปทรงของคอ เพื่อช่วยพยุงคอขณะนอนหลับ 
2) วัสดุภายในหมอนคือใยสังเคราะห์ ปราศจากไรฝุ่น 
3) ใช้ผ้าคอตตอน (Cotton) เกรด A ผลิตจากใยผ้าย 
4) น้ำหนัก 1 กโิลกรัม  
5) ขนาด กว้าง 35 ซม. ยาว 55 ซม. สูง 13 ซม. 

สาระน่ารู้คู่กับหมอน 
1) โครงสร้างกระดูกคอ 
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ภาพที่ 1  โครงสร้างของกระดูกปกติ 

คอ เป็นช่วงกระดูกที่เชื่อมต่อระหว่างศรีษะและลำตัว ประกอบด้วยกระดูกคอ และกล้ามเนื้อ ที่ทำ
หน้าที ่ในการเคลื ่อนไหว ซึ ่งทั ้ง 2 ส่วนนี ้เป็นส่วนหลักๆที ่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดคอได้ กระดูกคอ 
ประกอบด้วย ชิ้นส่วนทั้งหมด 7 ส่วน ดังภาพที่ 1 

หมอนโค้งเว้าเข้ากับต้นคอและหลัง 

 

2) สาเหตุท่ีทำให้ปวดคอ 

จากการศึกษาพบว่า น้ำหนักจากกระดูกสันหลังจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อก้มหน้าในองศาที่แตกต่างกัน   
เมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้น เมื่อรับน้ำหนักนาน ๆ ก็จะนำไปสู่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นของกระดูกสันหลังส่วนคอ และ
ลุกลามจนเกิดความเสียหาย จนอาจต้องทำการผ่าตัดได้ 

 
          √   <-  ลักษณะก้มที่ถูกต้อง     ลักษณะก้มที่ผิดวิธี ->   × 
ภาพที่ 2 ลักษณะการก้มในองศาต่าง ๆ 
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3) หมอนกับท่านอนที่ถูกวิธี 

 
ภาพที่ 3 ท่านอนที่ถูกต้องในอิริยาบถต่าง ๆ 

การปรับท่านอนควรปรับให้คอกับกระดูกสันหลังเป็นเส้นตรง ไม่โค้งงอ ไม่บิดผิดรูปทรง 
 

ใคร ๆ ก็ใช้กันสารพันสไตล์ 

        
 

ตัวอย่าง การเล่าเรื่องราวในชุมชนของตน 
อ้อมกอดของเขาปู ่  

ในปี พ.ศ. 2514 มีการปฏิวัติเกิดข้ึนจากการนำของ จอมพลถนอม  กิตติขจร ในสมัยนั้นทำให้เกิดกลุ่ม
แนวร่วมผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ผกค” มีการรวมตัวของนักศึกษามาจาก มหาวิทยาลัย
รามคำแหง และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดพ้ืนที่ตั้งฐาน ณ อำเภอเขาค้อ โดยมีเป้าหมายในการปลุก
ระดมชาวบ้านม้ง ในลุ่มน้ำเขาค้อมาระยะหนึ่ง เมื่อหาแนวร่วมและมีกำลังพลเพียงพอในการขยายพื้นที่จน
ขยายอนาเขตมาถึงพ้ืนที่ของหมู่ 7 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่ม ผกค. ได้ตั้งบังเกอร์
เพ่ือสกัดกั้นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเข้าในพื้นที่ และได้อาศัยร้านค้าในชุมชนเป็นแหล่งกักตุนเสบียง  
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ในขณะนั้นประชาชนในพื้นที่ ได้รับข้อมูลบิดเบือนจากทั้งสองกลุ่มคือกลุ่มภาครัฐ และกลุ่ม ผกค.  

ทำให้ประชาชนสับสน ไม่สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้เป็นปกติ กลุ่มผกค. ใช้วิธีการ หรือกลยุทธ์การสร้าง
สหายกับกลุ่มชาวบ้าน โดยการแสดงออกคือ การสร้างความสามัคคี และการผูกพันเสมือนญาติมิตรโดยวิธีใช้
แรงงานของแนวร่วมช่วยชาวบ้านทำงานโดยไม่คิดค่าจ้างเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ ทำให้ชนะใจคนในชุมชน  

ในขณะเดียวกันกลุ่มของภาครัฐได้ทราบถึงข้อมูลกลยุทธ์ของฝั่งตรงข้าม จึงได้เกิดการเลียนแบบกลุ่ม 
ผกค. และปฏิบัติเช่นเดียวกัน จึงเกิดการต่อสู้กันรุนแรงขึ้นเนื่องจากแย่งกลุ่มแนวร่วมเดียวกัน พลเอกเปรม  
ติณสูลานนท์  ได้เข้ามาวางแผนการขอคืนพื้นที่ โดยได้จัดตั้งกองร้อยทหารพรานขึ้น ณ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบล
ซับเปิบ อำเภอวังโป่ง (ปัจจุบันคือสถานีอนามัยบ้านคลองน้ำคัน) โดยมีเป้าหมายเพื่อหาอาสาสมัครจาก
ชาวบ้านที่ชำนาญพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นการเฝ้าโจมตีกลุ่ม ผกค. กลุ่มทหารพรานสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ และ
เข้าถึงพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ของกลุ่ม ผกค.ได้ จนกระท่ังปี พ.ศ. 2525 ได้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงถึงขั้นแตกหัก
โดยผู้ชนะคือกลุ่มภาครัฐ และหลังการสู้รบสงบลง ได้ปรากฏเป็นหลักฐานของเรื่องราวดังที่กล่าวมาจนกระทั่ง
ทุกวันนี้คือ ครกมอญที่น้ำตกศรีดิษฐ์ และอนุสาวรีย์สมรภูมิผู้กล้า ในพ้ืนที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ชาวบ้านในชุมชนบ้านวังไทรทองเหนือเมื่อครั้งเกิดการสู้รบกัน มีเพียงเขาปู่เป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ชาวบ้านมีความเชื่อและความศรัทธาต่อพ่อปู่มาตลอด ต่อมาในปี พ.ศ.2560 มีพระธุดงค์มาปฏิบัติธรรมอยู่บน
ยอดเขาปู่และได้สร้างเจดีย์ไว้เป็นสถานที่สักการะบนยอดเขาแห่งนี้ และได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ บนยอดเขาสูงสง่าประจำชุมชนมีลักษณะพิเศ ษคือ
สามารถมองเห็นทุกหมู่บ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันได้อย่างน่ามหัสจรรย์ ด้านทิศตะวันออกมองเห็นพื้นที่ของ
ตำบลซับเปิบครอบคลุมทุกตารางนิ้วของพื้นที่ ด้านทิศตะวันตกมองเห็นพื้นที่ของอำเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก  ด้านทิศเหนือมองเห็นเทือกเขาย่าและผานกแอ่นซึ่งเป็นเทือกเขาที่เชื่อมติดต่อกับพระตำหนักเขาค้อ 
ด้านทิศใต้มองเห็นเทือกเขาของอำเภอชนแดน  
 เขาปู่แห่งนี้ยังใช้เป็นจุดเฝ้าระวังภัยน้ำหลากจากเทือกเขาต่าง ๆ โดยการสังเกตุปริมาณน้ำที่
ไหลผ่านชุมชน หากมีความสูงเท่ากับพื้นถนน จะมีการเตือนภัยน้ำหลากซึ่งจะก่อให้เกิดคว ามเสียหายของ
ผลผลิตทางการเกษตรและบ้านเรือนของทุกชุมชนในบริเวณใกล้เคียง อาทิเช่น ในพื้นที่อำเภอวังโป่ง จังหวัด
เพชรบูรณ์ อำเภอทับคล้อ อำเภอตะพานหิน ในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน  

ภูเขาแห่งนี ้อาจกล่าวได้ว ่าเป็นป้อมปราการ ในการเฝ้าระวังภัยจากการโจมตีของข้าศึกหรือ 
ผู้ไม่หวังดี ซึ่งจะเข้ามาในชุมชนบ้านวังไทรทองเหนือได้อีกด้วย และด้วยคุณูปการทั้งหลายจากที่กล่าวมาของ
เขาปู่ ทำให้หมู่บ้านปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้   
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เทคนิคพื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพผลิตภัณฑ ์

 เมื ่อจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์สามารถสร้างความแตกต่างต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าได้ ดังนั้น การเก็บรายละเอียดคุณลักษณะและสภาพภายนอก
ของสินค้าได้เหมือนจริงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง สิ่งสำคัญท่ีคุณควรรู้ก่อนจะลงมือถ่ายภาพได้แก่ ทางยาวโฟกัส
และรูรับแสงของเลนส์ รวมถึงการใช้แสง ในบทความนี้ เราจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการถ่ายภาพสินค้าให้
ดูสวยงาม  

      
  

ถ่ายทอดรูปทรงของสินค้าได้อย่างสมจริงด้วยการโฟกัสของทั้งชิ้นอย่างคมชัด 

 

ขั้นตอนการถ่ายภาพ 
A: ใช้ทางยาวโฟกัสเทเลโฟโต้ระยะกลาง 
B: ปรับรูรับแสงให้แคบลง 
C: ใช้แสงธรรมชาติที่ส่องผ่านม่านหน้าต่าง 

 เมื่อถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ควรคำนึงถึงประเด็นสำคัญ 3 ข้อ เพื่อที่จะเก็บภาพรูปทรงและ
รายละเอียดได้อย่างแม่นยำ ประการแรก ถ่ายภาพโดยใช้ทางยาวโฟกัสเทเลโฟโต้ระยะกลาง หากคุณถ่ายภาพ
ในระยะมุมกว้าง ภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้จะดูบิดเบี้ยว และคุณจะไม่สามารถเก็บภาพรูปทรงได้อย่างแม่นยำ  
ให้ลองใช้ทางยาวโฟกัสที่เทเลโฟโต้ระยะกลางที่ประมาณ 80 ถึง 90 มม. (เทียบเท่ากับฟอร์แมตฟิล์ม 35 มม.) 
ประการที่สอง ปรับค่ารูรับแสง เพื่อถ่ายทอดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม จำเป็นต้องปรับ  
รูรับแสงให้แคบลงถึงค่าประมาณ f/11 และโฟกัสไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ประการสุดท้าย ระวังเรื ่อง 
การใช้แสง หากคุณใช้แสงธรรมชาติที่ส่องผ่านม่านหน้าต่าง แสงที่อยู่โดยรอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะช่วยให้คุณ
เก็บภาพพ้ืนผิวได้อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับความเป็นจริง หลีกเลี่ยงการใช้แฟลชติดกล้องหากเป็นฉากมืด
ในที่ร่ม เนื่องจากจะทำให้เกิดเงาชัดเจนและส่งผลให้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ขาดความคมชัด 
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 เคล็ดลับท่ี 1: ใช้ทางยาวโฟกัสในเทเลโฟโต้ระยะกลางเพ่ือถ่ายรูปทรงของสินค้าได้เหมือนจริง 

 หากต้องการเก็บภาพรูปทรงของผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมจริง ให้ตั้งทางยาวโฟกัสที่เทเลโฟโต้
ระยะกลาง แล้วลองถ่ายภาพจากตำแหน่งที่ห่างออกมาเล็กน้อย หากคุณถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ในระยะใกล้โดยใช้
ระยะมุมกว้าง ขนาดด้านหน้าและหลังของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงไป ทำให้รูปทรงของผลิตภัณฑ์ดู แตกต่าง
จากความเป็นจริงอย่างเห็นได้ชัด 

 ตัวอย่างที่ดี: ภาพถ่ายไม่บิดเบี้ยวเมื่อถ่ายที่เทเลโฟโต้ระยะกลาง 

 
ตัวอย่างที่ไม่ดี: ภาพถ่ายบิดเบี้ยวเมื่อถ่ายที่ระยะมุมกว้าง 

 
 หากถ่ายภาพที่เทเลโฟโต้ระยะกลางที่ 88 มม. และที่ระยะมุมกว้างที่ 38 มม. จะเห็นว่า
รูปทรงของผลิตภัณฑ์แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ตรงกันข้ามกับการถ่ายภาพที่ระยะมุมกว้าง ซึ่งภาพจะเกิด
วามบิดเบี้ยวอย่างชัดเจน หากถ่ายภาพที่เทเลโฟโต้ระยะกลาง ภาพจะมีความบิดเบี้ยวน้อยมาก จึงถ่ายทอด
รูปทรงของผลิตภัณฑ์ออกมาได้อย่างถูกต้องสมจริง 
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  เคล็ดลับท่ี 2: ปรับรูรับแสงให้แคบลง และโฟกัสที่ตัวผลิตภัณฑ์ทั้งชิ้น 

 หากระยะที่ปรากฏในโฟกัสค่อนข้างแคบ เราจะถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ไม่ชัดเจนนัก 
และคุณจะไม่สามารถถ่ายทอดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ ทางที่ดีจึงควรปรับรูรับแสงให้แคบลงถึง ค่า f/11 
เพื่อถ่ายภาพ โปรดจำไว้ว่ายิ่งใช้ทางยาวโฟกัสยาวขึ้นเท่าใด ภาพจะมีระยะชัดตื้นขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ในการ
ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งมักใช้ทางยาวโฟกัสในระยะเทเลโฟโต้อยู่บ่อยครั้ง อาจจำเป็นต้องปรับรูรับแสงให้แคบลง
ถึงค่า f/16 ในบางกรณ ี

 ตัวอย่างที่ดี: ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชิ้นอยู่ในโฟกัสเมื่อปรับรูรับแสงให้แคบลงถึงค่า f/16 

 
 

ตัวอย่างที่ไม่ดี: เฉพาะผลิตภัณฑ์ในส่วนโฟร์กราวด์เท่านั้นที่อยู่ในโฟกัสเมื่อใช้ค่ารูรับแสงที่ f/5.6 
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 ในภาพนี้ ผลิตภัณฑ์ชิ ้นแรกจัดวางอยู่หน้าผลิตภัณฑ์ชิ ้นที่สอง เมื่อใช้ค่า f/5.6 ตัวอักษร 
ที่อยู่บนขวดด้านหลังจะเบลอ หากคุณต้องการให้ผลิตภัณฑ์ทั้งด้านหน้าและหลังดูคมชัดในภาพ เราขอแนะนำ
ให้ปรับรูรับแสงให้แคบถึงประมาณ f/16 

  เคล็ดลับท่ี 3: ถ่ายโดยใช้แสงธรรมชาติที่ส่องผ่านหน้าต่าง 

 แนะนำให้ใช้แสงจากธรรมชาติที่ส่องผ่านหน้าต่างเป็นแหล่งกำเนิดแสง หากคุณมีผ้าม่านลูกไม้ 
แสงจะกระจายออก ซึ่งคุณจะสามารถถ่ายทอดพ้ืนผิวที่นุ่มนวลของผลิตภัณฑ์ได้ 

 ตัวอย่างที่ดี: ถ่ายภาพโดยใช้แสงธรรมชาติที่ส่องผ่านหน้าต่างเพื่อให้ได้ภาพที่มีพ้ืนผิวนุ่มนวล 

 
 

ตัวอย่างที่ไม่ดี: การถ่ายภาพโดยใช้แฟลชติดกล้องจะเพ่ิมความแตกต่างให้เด่นชัดขึ้น 
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 เมื่อใช้แฟลชติดกล้องอาจทำให้เกิดเงาชัดเจนขึ้น ซึ่งส่งผลให้ภาพที่ได้ดูไม่เป็นธรรมชาติ เมื่อ
เทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายโดยใช้แสงจากธรรมชาติ แสงจะกระจายทั่วทั้งผลิตภัณฑ์อย่างทั่วถึง จึงถ่ายทอด
ลักษณะของพ้ืนผิวและรายละเอียดได้อย่างคมชัด 

  

เทคนิคเพิ่มเติม 
เตรียมขาตั้งกล้องและกระดาษเกลี่ยแสงไว้ให้พร้อมสำหรับถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ 

 ขาตั้งกล้องเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ เนื่องจากช่วยให้การ
ถ่ายภาพในแนวนอนและแนวตั้งสะดวกง่ายดายขึ้น อีกทั้ งคุณยังสามารถหลีกเลี่ยงปัญหากล้องสั่นแม้จะใช้
ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มความไวแสง ISO เมื่อถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงแคบ นอกจากนี้ หาก
คุณเตรียมกระดาษเกลี่ยแสงไว้เป็นแบ็คกราวด์ คุณจะได้ภาพสวยราวกับถ่ายในสตูดิโอ 

 

 
 

 ยึดกล้องเข้ากับขาตั ้งกล้อง จากนั้นตรวจดูตัวแบบของคุณใน Live View พร้อมกับจัด
องค์ประกอบภาพ เนื่องจากคุณสามารถแก้ไของค์ประกอบภาพได้ทันทีที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงสามารถ
ปรับแต่งการวางแนวหรือตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ได้ 
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 เมื่อใช้กระดาษเกลี่ยแสงหรือกระดาษที่คล้ายคลึงกันเป็นแบ็คกราวด์ คุณจะได้ภาพที่ทำให้
ผลิตภัณฑ์ดูโดดเด่นเตะตาราวกับถ่ายโดยช่างภาพมืออาชีพ 
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เทคนิคการไดคัท (DICUT) ด้วย PEN TOOL ใน PHOTOSHOP 

 
 
         การไดคัท (Dicut) คือการตัดหรือเลือกวัตถุ/สิ่งของที่ต้องการออกจากฉากหลังของภาพ 
จุดประสงค์ก็เพื่อนำภาพนั้นไปทำต่อ เช่น เอาไปตัดต่อกับฉากอื่น หรือ เอาไปทำภาพหลังขาว ซึ่งหลักการ  
ของการไดคัท ก็คือการล้อมวัตถุ/สิ่งของที่ต้องการด้วยการ selection จากนั้นจะเอาไปทำอะไรต่อก็ตามใจ 
 
         ซึ่งการล้อมวัตถุนั ้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีมาก ง่ายๆเลยก็ใช้ Lasso tools หรือไม่ 
ก็ Magic wand tools แต่เครื่องมือสองอย่างข้างต้นก็มีข้อจำกัดเรื่องความแตกต่างระหว่างสิ่งทีเลือกกับฉาก
หลังต้องต่างกันพอสมควร ไม่งั้นมันจะเลือกแบบขาดๆเกินๆ ไม่ได้ดั่งใจเรา ยิ่งถ้าเป็นฉากหลังรกๆเลยเครื่องมือ
นี้แทบไม่ต้องพูดถึงเลย 

 วันนี้จะมานำเสนอการใช้ Pen tool มาเพื่อช่วยในการเลือกวัตถุที่ต้องการ ซึ่งเครื่องมือนี้
เหมาะกับการใช้งานกับวัตถุหรือสิ่งของทุกขนาด ที่รูปทรงไม่ซับซ้อนจนเกินไปนัก (ถ้าเป็นต้นไม้ ใช้ Color 
range selection จะเหมาะสุด) แต่มันต้องใช้เวลาและความถึกนิดนิง แต่ผมว่าก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ 
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เปิดภาพที่ต้องการใน Photoshop 

         อันดับแรกเปิดภาพที่ต้องการใน Photoshop จากนั้นให้กด P หรือเลือกรูปปากกา เพื่อใช้
งาน Pen tool ตามรูปด้านบน 
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ขั้นตอนการใช้งาน Pen tool 

         ขั้นตอนต่อไปคือ ให้กดซูม (Z) เข้าไปประมาณ 400% หรือให้เยอะที่สุด เพื่อที่จะสามารถ
เห็นรายละเอียดของขอบของสิ่งที่จะเลือกให้มากที่สุด จากนั้นให้ค่อยๆคลิ๊กที่ขอบของสิ่งของที่จะเลือก  
ในลักษณะการต่อจุดไปเรื่อย ๆ (ย้ายจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง จะเกิดเส้นตามมาเอง) โดยจุดไหนที่มีลักษณะ
เป็นขอบหยักหรือขอบโค้ง ก็ให้ทำการจุดให้ถี่มากขึ้น ตามภาพด้านบน เพื่อให้เส้นที่เกิดจากการต่อจุดกัน 
ครอบคลุมมากที่สุด โดยต่อจุดไปเรื่อยๆจนครบทั้งภาพหรือวัตถุที่ต้องการ แล้วให้ทำการปิดเส้น คือให้มาต่อจุด
ที่จุดแรกท่ีได้เริ่มตน้ไว้ 
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Make selection 

         หลังจากนั้นให้คลิ๊กขวา เลือก Make selection และให้เลือก Feather Radius = 0  

 
 

Select > Select and Mask 
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ปรับค่าความเนียนของขอบภาพที่ต้องการตัดออก 

         หลังจากนั้นจะมี Properties bar ขึ้นมา เพ่ือให้เราเลือกปรับค่าต่าง ๆ เพื่อให้ภาพที่เราจะทำ
การเลือกหรือตัดออกมีความเนียนมากที่สุด โดยให้เลือกค่า Smooth กับ Feather ต่ำ ๆ  เข้าไว้ เพราะ 
สองค่านี้เกี่ยวกับความเนียนของขอบภาพโดยตรง (ลองปรับเล่นกันดู) 

       หรือในกรณีที่เราต่อจุดไม่เนียน ขอบล้นออกมามากเกินไป หรือ กินผิดวัตถุมากเกินไป ก็ให้
เลือกปรับในส่วนของ Shift Edge เข้า ออก ได้ตามใจ 

        ซึ่งหลังจากปรับได้ภาพตามท่ีต้องการแล้วให้เลือก Invert เพ่ือกลับส่วนที่เลือก แล้วกด OK 
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ภาพที่ผ่านการตัดแล้ว 

        หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Delete เพ่ือลบส่วนที่ไม่ต้องการออก (เหตุผลว่าทำไมต้องเลือก Invert) 
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ทำพ้ืนหลังให้เป็นสีขาว 

 
       ถ้าใครอยากได้พื้นหลังสีขาวก็แค่ทำการ สร้างเลเยอร์เปล่าขึ้นมาอีกหนึ่งอัน แล้วลากลงมาข้างล่างภาพ
หลัก แล้วเทสีขาวใส่ภาพก็เป็นอันจบสิ้นภาพหลังขาว 
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การจัดการข้อมูล และการเตรียมความพร้อมก่อนการขาย 

       
 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ 
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1) คลิกปุ่มเลือกรูปภาพ โดยภาพจะต้องมีขนาด 130 (กว้าง) x 180 (สูง) พิกเซล   2) เลือกรูปที่ต้องการ 
ส่งแนบกับคำขอสมัครสมาชิกมายังระบบ และ 3) คลิกปุ่มเปิด ระบบจะดึงภาพมาแสดงที่เพจ 

4) คลิกปุ่ม อัพโหลดรูปภาพ และเม่ือระบบได้ทำการอัพโหลดรูปภาพที่ท่านเตรียมไว้มายังระบบแล้ว ให้ทำการ
ป้อนข้อมูลของท่านมายังระบบ แล้วคลิกปุ่มยืนยันข้อมูล  

 
 เพียง 4 ขั้นตอนข้างต้นก็เสร็จสิ้นกระบวนการสมัครสมาชิก ระบบจะแจ้งข้อมูลของท่านไปยัง
แอพพลิเคชั่นไลน์ของกลุ่มชุมชนบ้านไร่ (ดังภาพด้านล่าง)  หลังจากนั้นรอการติดต่อกลับจากผู้ดูแลระบบ   
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การจัดการข้อมูลสินค้าเพ่ือขาย 

 ก่อนการป้อนข้อมูลสินค้าเข้าไปยังระบบสิ่งที่ต้องเตรียมคือรูปภาพของสินค้า และกำหนด
ขนาด 425 (กว้าง) x 245 (สูง) พิกเซล  เมื่อพร้อมแล้วให้ทำการคลิกเครื่องหมาย  ที่ช่องต้องการขาย 

 

 
1) คลิกปุ่มเลือกรูปภาพ   2) เลือกรูปที่ต้องการมายังระบบ 3) คลิกปุ่มเปิด  และ 4) คลิกปุ่ม อัพโหลดรูปภาพ 
และเมื่อระบบได้ทำการอัพโหลดรูปภาพที่ท่านเตรียมไว้มายังระบบแล้ว ให้ทำการป้อนข้อมูลของท่านมายัง
ระบบ แล้วคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล  
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 เพียงเท่านี้ก็เป็นการจัดการข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  หลังจากป้อนข้อมูลครบแล้ว  ทำซ้ำใน

ขั้นตอนไปจนกว่าสินค้าทีต่้องการขายครบ เมื่อคลิกดูรายการสินค้าจะแสดงสินค้าทั้งหมดของท่านดังภาพ 
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 ขั ้นตอนต่อไปเป็นการจัดการข้อมูลฤดูกาลเพาะปลูกและการจัดการต้นทุนของสินค้า 

เนื่องจากแต่ละฤดูกาลจะมีต้นทุนที่แตกต่างกันเช่น ฤดูร้อนกับฤดูฝนอาจมีค่าใช้จ่ายในการรดน้ำที่แตกต่างกัน 

 ดังนั้นจึงเริ่มต้นที่การจัดการข้อมูลฤดูกาลก่อนการระบุต้นทุนสินค้า โดยมีขั้นตอนดังนี้  1)  

คลิกท่ีไอคอน    

 

 

 หลังจากนั้นคลิก  เพื่อเพิ่มฤดูกาล ซึ่งจะปรากฎหน้าต่างสำหรับการระบุวันเดือนปีที่เริ่ม

เพาะปลูกถึงวันเดือนปีที่สิ้นสุด (หมายถึงวันที่พร้อมเก็บเก่ียวผลผลิต)  

 

  หลังจากป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ยืนยัน 

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ 

 

 

 

 

  เมื่อข้อมูลแสดงที่รายการฤดูกาลแล้วนั้น  ต่อไปคลิกที่ไอคอน  เพื่อป้อนต้นทุนสินค้าที่

จะเพาะปลูก (หรืออาจมีการป้อนค่าในส่วนของต้นทุนนี้เรื่อย ๆ เป็นระยะตามวันเดือนปีที่มีกิจกรรมก็ย่อม

กระทำได้เช่นกัน) 
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หลังจากนั้นคลิก  เพื่อเพิ่มรายการค่าใช้จ่าย เช่น ตัวอย่างการบันทึกค่าเมล็ดพันธุ์ หลังจากนั้น

คลิกปุ่มยืนยัน ระบบจะเพ่ิมรายการไปยังฤดูกาลที่เลือกก่อนหน้า 

 

การจัดการข้อมูลบริการแรงงาน 

 ในส่วนของเมนูนี้ หมายถึงกรณีที่สมาชิกต้องการประกาศให้สมาชิกท่านอื่น ๆ ทราบว่าท่านยินดีให้

สมาชิกท่านอื่นว่าจ้างท่านตามรายการและค่าแรงที่ท่านร้องขอไว้  โดยมีขั้นตอนการป้อนข้อมูลดังนี้ 
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    ตัวอย่างเป็นการป้อนรายการ ช่างไม้ 

และต้องการค่าแรงวันละ 1,000 บาท เพ่ือ

ระบุเรียบร้อยแล้วคลิกปุ ่มยืนยัน เป็นอัน

เสร็จขั้นตอน 

    

 

 

 

การซื้อสินค้า 

 

 

  ที่เมนูด้านซ้ายมือ คลิกเลือกเมนู เลือกซื้อสินค้า ระบบจะแสดงรายการสินค้าทั้งหมด และ

หากต้องการสินค้ารายการใดสามารถคลิกที่ไอคอน ใส่ตะกร้าได้เลย   
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  หลังจากนั้นระบบจะแจ้งจำนวนรายการสินค้าในตะกร้าสินค้า และหากต้องการจะยืนยันการ

สั่งซื้อ ให้คลิกท่ีเมนู ตะกร้าสินค้า ระบบจะแสดงรายละเอียดของสินค้าทั้งหมด และจำนวนที่ต้องชำระ 

 

 

 

  หากต้องการแก้ไขจำนวนที่ซื ้อสามารถแก้ไขได้โดยการคลิกที่ไอคอน  ระบบจะแสดง

หน้าต่างมาให้ยืนยันจำนวนที่ต้องการซื้อ 



เรียบเรียงโดย อาจารย์ศุภรัตน์  แก้วเสริม  37 

 

 
 

 

 

 

        หล ังจากน ั ้น ระบบจะแจ ้งเตื อนไปยัง

แอพพลิเคชั่นไลน์ ของกลุ่มชุมชนบ้านไร่  เพื่อให้

ผู ้ด ูแลระบบได้แจ้งสมาชิกให้จัดเตรียมสินค้า 

เพ่ือส่งให้ลูกค้าต่อไป 
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การจัดการข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบ 

  หลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้ระบบแล้ว คลิกที่เมนูรายการสั่งซื ้อ ระบบจะแสดงรายการสั่งซื้อ

ทั้งหมด เพื่อติดตามการดำเนินการของสมาชิก เช่น เลขที่ 202002001 การดำเนินการของสมาชิกมีการส่ง

สินค้าไปแล้ว 2 รายการ พบว่ายังมีสมาชิกยังไมส่่งสินค้าอีก 1 รายการ  
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โครงการพฒันาอาชพี

และส่งเสรมิภูมปิญัญาทอ้งถ ิน่ 



โครงการพฒันาอาชีพและส่งเสริม
ภูมปัิญญาท้องถิน่เพ่ือเพิม่

เศรษฐกจิชุมชน 

โดยสาขาวิชาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์



วตัถุประสงคข์องการอบรม 

1. เพื่อศกึษาขอ้มลูดา้นศกัยภาพชมุชน สภาพปัญหาและความตอ้งการ 
ประกอบการวางแผนการพฒันาเชิงพืน้ท่ีโดยบรูณาการกบัการเรยีน
การสอน 

2. เพื่อเพิ่มมลูคา่ผลติภณัฑภ์มูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3. เพื่อสรา้งภาคีเครอืข่ายการพฒันาชมุชนรว่มกบัหน่วยงานในทอ้งถ่ิน 



องคค์วามรู้ท่ีใหบ้ริการวิชาการ 

โครงการพฒันาอาชีพและสง่เสรมิภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน  มีวตัถปุระสงค ์เพ่ือศกึษา
ขอ้มลูดา้นศกัยภาพชมุชน สภาพปัญหาและความตอ้งการ ประกอบการ
วางแผนการพฒันาเชิงพืน้ท่ีโดยบรูณาการกบัการเรยีนการสอน เพ่ือเพิ่มมลูคา่
ผลิตภณัฑภ์มูิปัญญาทอ้งถ่ิน  เพ่ือสรา้งภาคีเครอืขา่ยการพฒันาชมุชนรว่มกบั
หน่วยงานในทอ้งถ่ิน สง่เสรมิใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ และมีทกัษะในการเขียน
แผนธุรกิจ (Business Plan) ขณะเดียวกนัเพ่ือใหน้กัศกึษารายวิชาการเป็น
ผูป้ระกอบการไดมี้สว่นรว่มในการถ่ายทอดฝึกปฏิบตัิจรงิในการสรา้งแผน
แนวความคดิในการท่ีจะกา้วเขา้สูก่ารเป็นผูป้ระกอบการธรุกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs) และสามารถน าองคก์รหรอืธุรกิจของตนไปสูค่วามส าเรจ็
ไดใ้นอนาคตตอ่ไปน าไปใชใ้นองคก์รไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

 



หวัขอ้ในการอบรมในคร้ังน้ี 

• การวางแผนกลยทุธก์ารตลาดในประเทศและปฏิบตัิการ 

• Business Model กบัการตลาดยคุดิจิทลั 4.0  

• Workshop 1 Business Model กบัการตลาดยคุดจิิทลั 4.0  
• การสง่มอบคณุคา่ใหก้บัลกูคา้และการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

• การเพิ่มมลูคา่ผลติภณัฑจ์ากผา้ขาวมา้ 



การวางแผนกลยุทธ์
การตลาดในประเทศ
และปฏิบัติการ 

แผนกลยุทธเ์ป็นแผนที ่“ไม่หยุดน่ิง” 
เพราะฉะน้ันการวางแผนกลยุทธจ์ะเกีย่วข้องกับ
การวเิคราะห ์
    - ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 
    - ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
 
   

SWOT ANALYSIS 



Strengths 

Weaknesses 

Opportunities 

Threats 
COMPETITIVE 
ADVANTAGE 

SWOT ANALYSIS 



 โมเดลธุรกิจแคนวาสคืออะไร 
 Business Model Canvas (BMC) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนธุรกิจ ด้วยหน้ากระดาษเพียงแผ่นเดียว เพื่อให้ทุก
คน ทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกกิจการ สามารถสื่อ ถึงสิ่งเดียวกัน                
โดยการอธิบายองค์ประกอบของธุรกิจซึ่งมี 9 ส่วน 



 



บทท่ี 1 : ภาพรวมทางการจดัการ (Overview of Management) 

กิจกรรมหลกัทางการจดัการ 



บทท่ี 1 : ภาพรวมทางการจดัการ (Overview of Management) 

• การตดัสินใจทางการบรหิาร (Managerial Decision Making)  
• การจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management)  
• การบรหิารทรพัยากรมนษุย ์(Human Resource Management)  
• การบรหิารกลุม่ (Group Management)  
• การจดัการในสภาพแวดลอ้ม (Management in Environment) 

กิจกรรมสนบัสนุนกระบวนการจดัการ 



ภาพรวมทางการจดัการ 



ช่วงของการด าเนินธุรกิจ 

ชว่งวางแผน
ธรุกิจ 

ชว่งการ
เริม่ตน้ธุรกิจ 

ชว่งด าเนิน
ธรุกิจ 

ชว่งขยาย
ธรุกิจ 











ดนิแดนแหง่ความสุข ของคนอยู่และผู้มา
เยือน 



ดนิแดนแหง่ความสุข ของคนอยู่และผู้มา
เยอืน 



ดนิแดนแหง่ความสุข ของคนอยู่และผู้มา
เยอืน 



ดนิแดนแหง่ความสุข ของคนอยู่และผู้มา
เยอืน 



ดนิแดนแหง่ความสุข ของคนอยู่และผู้มา
เยอืน 



ดนิแดนแห่งความสุข ของคนอยู่และผู้มาเยือน 



ดนิแดนแห่งความสุข ของคนอยู่และผู้มาเยือน 

ขอบคณุภาพจาก The Blue sky Resort@Khao Kho 



  

ดนิแดนแห่งความสุข ของคนอยู่และผู้มาเยือน 



ประเพณบุีญบ้ังไฟเดือนหกและผตีาโม่ 

  



ประเพณีเส็งกลอง และร าเส้ือแคบลาน อ าเภอหล่มสัก 

• เสง็กลองลอ่งโคมไฟไหวพ้อ่ขนุ
ผาเมือง 

 



การแสดงวฒันธรรมชนเผา่ จากอ าเภอเขาคอ้ในขบวนแห่ทางบก
งานประเพณีอุม้พระด าน ้า 
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โครงการพฒันาผลติภณัฑ์นํ้าพรกิชนดิเปียกและการส่งเสรมิการ

ออมเพ ือ่การพ ึง่พาตนเองและยกระดบัรายได้ของวสิาหกจิชุมชน

กลุ่มผลตินํ้าพรกิบ้านโคกตายอ อาํเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์



 
 

เอกสารประกอบการอบรม 

 

 

โครงการพัฒนาผลิตภณัฑน้ําพริกชนิดเปยกและการสงเสรมิ 

การออมเพื่อการพ่ึงพาตนเองและยกระดับรายได 

ของวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตน้ําพริกบานโคกตายอ  

ตําบลดงขุย อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 
 

 

ภายใตโครงการบริการวิชาการแกสังคม 

ประจาํปงบประมาณ 2563 

 

 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 



โครงการพฒันาผลติภณัฑนํ์าพรกิชนิดเปียก
และการส่งเสรมิการออมเพอืการพงึพาตนเอง

 และยกระดบัรายไดข้องวสิาหกจิชมุชน
กลุม่ผลตินําพรกิบา้นโคกตายอ อาํเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบรูณ์

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์



เทา่กบั

ปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยมรีายได ้

15,452,882 ลา้นบาท

ทมีา : สํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2562



      สนิคา้ภาคเกษตร 
เทา่กบั 1,337,284 ลา้นบาท

      สนิคา้นอกภาคเกษตร 
เทา่กบั 14,115,598  ลา้นบาท



อาชพีของคนไทย

13.36

6.34

2.68

ลา้นคน

ลา้นคน

เกษตรกรรม

คา้ขาย

ทพีกัและโรงแรม

ทมีา : สาํนกังานเสถติแิหง่ชาต,ิ 2562

ลา้นคน







ขา้วกกีระสอบถงึจะแลกรถยนตไ์ด?้













ราคา 50 บาท ราคา 130 บาท

VS











 ฉลากสินคา  (Label)



 ฉลากสินคา  (Label)



 บรรจุภณัฑ  (Packaging)

ขนาด 4 ออนซ

ราคา 7.62 บาทตอชิ้น



 บรรจุภณัฑ  (Packaging)

ฟลมหุมปากขวด (ซิล แคป)

ราคา 0.37 บาทตอชิ้น







ผลติภณัฑนํ์าพรกิของกลุ่มวสิาหกจิชมุชนผลตินําพรกิบา้นโคกตายอ
ทไีดร้บัการพฒันาบรรจภุณัฑใ์หม้คีวามสวยงาม



การจัดการ
การเงินสวนบุคคล

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์



 การจัดการการเงินสวนบุคคล

รายได

  รายจาย

   การออม

     การลงทุน









 การออมของคนทั่วไป



ออมอยางนอย 10% ของรายได

 การออมที่ถูกตอง



 การออมงายๆ เร่ิมตนจาก 

“การหยอดกระปุกออมสิน”



การฝากเงินในบัญชี
ธนาคารที่ไมมบีัตร ATM

ไมมี mobile banking









การจัดทาํบญัชคีรัวเรือน

“การจัดทําสมุดบัญชีครัวเรือน”

























การเพ่ิมชองทางการขายสินคา

ดวยการสราง “Facebook Fanpages”









ขอดีของการมี Facebook Fanpages



บันทึกรายรับ-รายจาย  

 

 

 

 
 

 

บันทึกรายรบั-รายจาย 

ประจําครอบครวัของ 

ชื่อ………………………….……………………........................................ 

       บานเลขที.่.................หมูที.่.................ตําบล.............................. 

       อําเภอ........................จังหวัด…………………................................ 
 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ป รายการ 
รายรับ 

(บาท) 

รายจาย 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

                  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 รวม    



การทาํบัญชคีรวัเรอืน 

การทําบัญชีครัวเรือนเปนการจดบันทึกรายรับรายจายประจําวันของครัวเรือน 
และสามารถนําขอมูลมาวางแผนการใชจายเงินในอนาคตไดอยางเหมาะสม ทําใหเกิดการ
ออม การใชจายเงินอยางประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย ดังน้ันการทําบัญชีชีครัวเรือนมี
ความสําคัญดังน้ี 

 1. ทําใหตนเองและครอบครัวทราบรายรับ รายจาย หนี้สิน และเงินคงเหลือในแต
ละวัน 

รายรับ หรือ รายได คือ เงิน หรือสินทรัพยท่ีวัดมูลคาได ท่ีไดรับจากการประกอบอาชีพ 
หรือผลตอบแทนที่ไดรับจากการใหผูอื่นใชสินทรัพย หรือ ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
รูปแบบตางๆ เชน รายไดจากคาจางแรงงาน เงินเดือน ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร 
หรือ จากเงินใหกูยืม รายไดจากการขายสินคาหรือบริการ เปนตน  

รายจาย หรือ คาใชจาย คือ คือ เงิน หรือสินทรัพยท่ีวัดมูลคาได ท่ีจายออกไปเพื่อใหไดสิ่ง
ตอบแทนกลับมา สิ่งตอบแทนอาจเปนสินคาหรือบริการ เชน คาอาหาร คานํ้าคาไฟฟา (คา
สาธารณูปโภค) คานํ้ามัน คาหนังสือตํารา เปนตน หรือรายจาย อาจไมไดรับสิ่งตอบแทน
คือสินคาหรือบริการก็ได เชน เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินทําบุญทอดกฐิน ทอดผาปา 
เปนตน 

หน้ีสิน คือ ภาระผูกพันท่ีตองชดใชคืนในอนาคต การชดใชอาจจายเปนเงินหรือของมีคาท่ี
ครอบครัวหรือตนเองมีอยู หนี้สินเปน เงินหรือสิ่งของท่ีมีคาท่ีครอบครัวหรือตนเองได
รับมาจากบุคคลหรือแหลงเงินภายนอก เชน การกูยืมเงินจากเพ่ือนบาน การกูยืมเงินจาก
กองทุนตางๆ การซือ้สินคาหรือบริการเปนเงินเชื่อ การซื้อสินทรัพยเปนเงินผอนชําระ หรือ
การเชาซื้อ เปนตน 

 

 

เงินคงเหลือ คือ เงิน หรือ ทรัพยสินที่วัดมูลคาได หลังจากนํารายรับลบดวยรายจายแลว
ปรากฏรายรับมากกวารายจายจะทําใหมีเงินคงเหลือ หรือในหลักทางบัญชีเรียกวา กําไร 
แตหากหลังจากนํารายรับลบดวยรายจายแลวปรากฏวารายจายมากกวารายรับจะทําให
เงินคงเหลือติดลบหรือทางบัญชเีรียกวาขาดทุน น่ันเอง 

 2. นําขอมูลการใชจายเงินภายในครอบครัวมาจัดเรียงลําดับความสําคัญของ
รายจาย และวางแผนการใชจายเงิน โดยพิจารณาแตละรายการในแตละวันมีรายจายใดที่มี
ความสําคัญมาก และรายจายใดไมจําเปนใหตัดออก เพื่อใหการใชจายเงินภายใน
ครอบครัวมีพอใชและเหลือเก็บเพ่ือการออมทรัพยสําหรับใชจายส่ิงที่จําเปนในอนาคต 
บัญชีครัวเรือนถือเปนสวนสําคัญในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก 3 
ขอคือ การพอประมาณ ถารูรายรับรายจาย ก็จะใชแบบพอประมาณ แต มีเหตุผล รูวา
รายจายใดจําเปนไมจําเปน และเมื่อเหลือจากใชจายก็เก็บออม น่ันคือภูมิคุมกัน ท่ีเอาไวคุม
กันตัวเราและครอบครัว บัญชีครัวเรือนสามารถจัดไดหมด จึงนับวามีประโยชนมาก 

 

************************************************************************ 



เอกสารเผยแพร่

การสงัเคราะห์องค์ความรู้
จากการบรกิารวชิาการ

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณ 2563

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ ือ่เพ ิม่มูลค่าและลดของเสยี

ในกระบวนการผลติผลติภณัฑ์แปรรูปจากกล้วย



เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มมลูค่าและลดของเสีย 

ในกระบวนการผลิตผลติภัณฑ์แปรรูป (วสัดเุหลือใช้จากกล้วย)  
 
 

เปลือกกล้วยดี มีประโยชน์  
เมื่อปอกกล้วยเข้าปาก ไม่ควรท้ิงเปลือกกล้วยให้เสียประโยชน์ แล้วเปลือกกล้วยดีอย่างไร ??  
โดยท่ัวไปเปลือกกล้วย ส่วนใหญ่เราจะท้ิงมากกว่าท่ีจะน ามาบริโภค แต่แท้จริงแล้วเปลือก

กล้วยสามารถรับประทานได้ และเปลือกกล้วยมีคุณค่าอาหารดีกว่าเนื้อกล้วยหลายเท่า  มี
สารอาหารท่ีมีประโยชน์มากมาย เช่น โพแทสเซียม ใยอาหาร ไขมันไม่อิ่มตัว และกรดอะมิโน
จ าเป็น  
 
คุณค่าทางโภชนาการในเปลือกกล้วย 

เปลือกกล้วยโดยทั่วไปมีคุณค่าทางโภชนาการหลากหลายมาก องค์ประกอบทางเคมีของ
กล้วย มีดังนี้ 
       1. องคป์ระกอบทางเคมีของกล้วยหอม 
 

ธาตุอาหาร ปริมาณ 
โพแทสเซียม 78.10 
แคลเซียม 19.20 
โซเดียม 24.30 
เหล็ก 0.61 
แมงกานีส 76.20 
โบรมีน 0.04 
รูบิเดียม 0.21 
สตรอนเตียม 0.03 
ไนโอเบียม 0.02 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/395472411020661092/ 

https://www.pinterest.com/pin/395472411020661092/


 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดของเสียใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป (เปลือกกล้วย)  เรียบเรียงโดย  ผศ. ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล  

2 

2. องค์ประกอบทางเคมีของเปลอืกกล้วยน ้าว้าสุก (ระยะ 7) 
 

    
   

       
       
   

      
  

     
   

    
   

 

สมบัติทางกายภาพ ผงเปลือกอบแห้ง ใยอาหารจากเปลือก 
การอุ้มน้ า 5.18+0.56 9.52+0.17 
ความเป็นกรดด่าง 6.30+0.12 5.04+0.03 
ปริมาณน้ าอิสระ 0.35+0.02 0.31+0.03 

ปรับปรุงจาก: http://www.thaiscience.info/Journals/Article/SDUJ/10981846.pdf 
 

3. องค์ประกอบทางเคมีของเปลอืกกล้วยหิน  
 

ธาตุอาหาร ปริมาณ 

ความชื้น (%) 11.38 

โปรตีน (%) 6.36 

ไขมัน (%) 5.76 

เยื่อใย (%) 7.24 

กรดไขมันอิสระ (%) 0.14 

เถ้า (%) 10.80 

พลังงานรวม (cal/g) 3,771.13 

         ที่มา : จันทร์จริา โต๊ะขวญัแก้ว และพพิฒัน์ ชนาเทพาพร, 2560. 

http://www.thaiscience.info/Journals/Article/SDUJ/10981846.pdf
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4. องค์ประกอบทางเคมีของกล้วยไข่ดิบ 
      หน่วย กรัม/100 กรัม น้ าหนักแห้ง 

องคป์ระกอบทางเคมี   ผงเปลือกกล้วย           ผงเนื้อกล้วยดิบ  ใยอาหารสกัดจากเปลือก 
เถ้า 
ไขมัน 
โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต 
เย่ือใย (ไฟเบอร์) 
  เซลลูโรส 
  เซมิเซลลูโรส 
  ลิกนิน 
เส้นใยอาหารรวม 
  ใยอาหารท่ีละลายน้ า 
  ใยอาหารท่ีไม่ละลายน้ า 
น้ าตาลรวม 
  น้ าตาลรีดิวส์ซิ่ง 
แป้ง 
  แป้งรีซสีแทนต์ 
  แป้งนอนรีซสีแทนต์  

   
ปรับปรุงจาก สุชาติ สุขสถิตย์ และผุสดี ตังวัชรินทร,์ 2558.  
 
ประโยชน์ของเปลือกกล้วย  

โดยท่ัวไปยางกล้วยมีมากที่ใบ ล าต้น แต่ในเปลือกกล้วยก็มียางเช่นกัน ยางเป็นสารแทนนิน 
เมื่อโดนออกซิเจนท าให้เกิดสี เมื่อโดนเส้ือผ้าจะซักออกยาก จริง ๆ แล้วไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 
ประโยชน์ของเปลือกกล้วยมีมากมายหลายประการ เปลือกกล้วยอุดมด้วยสารอาหาร เช่น ไฟเบอร์ 
สารต้านอนุมูลอิสระ และวิตามินมากมายหลายชนิด    

วิธีการรับประทานเปลือกกล้วย โดยปกติเนื้อของกล้วยมีความหวานและนุ่ม แต่เปลือก
กล้วยจะหนา เส้นใยมาก รสออกจะขมนิดๆ การรับประทานเปลือกกล้วยจึงเป็นเร่่ืองแปลก เปลือก
กล้วยท่ีจะรับประทานควรแน่ใจว่า ปราศจากสารเคมีป้องกันศัตรูพืชตกค้าง จึงควรเลือกกล้วย
อินทรีย์ และควรล้างให้สะอาดก่อนทุกครั้งเพ่ือป้องกันพิษตกค้างจากสารเคมีป้องกันโรคและแมลง
ศัตรูพืช การเริ่มรับประทานเปลือกกล้วย ควรเริ่มจากรับประทานเปลือกของกล้วยสุก เนื่องจาก
เปลือกจะบางและหวานกว่ากล้วยดิบ ท าให้รับประทานได้ง่าย 

 
 

https://hilight.kapook.com/view/132450
https://hilight.kapook.com/view/132450


 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดของเสียใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป (เปลือกกล้วย)  เรียบเรียงโดย  ผศ. ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล  

4 

1. ประโยชนจ์ากการรับประทานเปลือกกล้วย มีประโยชน์ ดังนี้ 
1.1 ลดความอ้วน ในเปลือกกล้วยมีท้ังใยอาหาร วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 คาร์โบไฮเดรต

เชิงซ้อน วิตามินเอ และลูทีน จึงช่วยกระตุ้นการเบิร์นไขมันให้ดีขึ้น และสารอาหารหลากชนิดท าให้
อิ่มอยู่ท้องได้นาน โดยน าเปลือกกล้วยล้างสะอาดไปปั่นเป็นสมูทตี้ดื่ม 

1.2 น้ าตาลในเลือดอยู่ในระดับคงท่ี ด้วยอุดมไปด้วยใยอาหาร 
1.3 ความดันเลือดเป็นปกติอยู่เสมอ ป้องกันการเกิดภาวะกระดูกพรุน ลดความเสี่ยงของ

การเกิดนิ่วในไต และกระตุ้นการท างานของหัวใจ ด้วยอุดมไปด้วยโพแทสเซียม 
1.4 ช่วยเสริมสร้างสุขภาพตา ป้องกันต้อกระจก ภาวะจอประสาทตาเส่ือม ด้วยวิตามินเอ

และลูทีน 
1.5 ช่วยให้อารมณ์ดี ด้วยฮอร์โมนทริปโตเฟนและเซโรโทนิน 
1.6 ลดการเกิดแผลอักเสบและป้องกันการเกิดอาการโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน 

โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ด้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระ ในเปลือกมีมากกว่าเนื้อกล้วย  

2. ประโยชน์ของการใช้เปลือกกล้วย 

การน าเปลือกกล้วยมาใช้ประโยชน์ ควรใช้เปลือกกล้วยสดใหม่ เพื่อประสิทธิภาพท่ี
สมบูรณท่ี์สุด ไม่ควรใช้เปลือกกล้วยท่ีเก็บไว้นาน หรือเก็บไว้ในตู้เย็น เพราะเปลือกกล้วยเหล่านี้อาจ
สูญเสียเอนไซม์และธาตุอาหารท่ีเคยมี หรืออาจมีเชื้อโรค เช้ือรามาแทน 

ประโยชน์ของการใช้เปลือกกล้วยท่ีนอกเหนือจากการรับประทานมี ดังนี้ 
 

1. ลดอาการตาบวม เปลือกกล้วยมีความชุ่มชื้น จะช่วยเยียวยาปัญหาตาบวมได้ โดยน า
เปลือกกล้วยด้านใน มาประคบบนเปลือกตา ประมาณ 5-10 นาที แล้วเอาออก  

2. ลดเลือนรอยสิว หลังจากสิวหายไปมักท้ิงรอยสิวด าๆ เอาไว้ สามารถลดเลือนรอยสิวด้วย
เปลือกกล้วย โดยน าเปลือกกล้วยด้านในมามาส์กผิวบริเวณท่ีมีรอยสิว ปล่อยท้ิงไว้ประมาณ 20-30 
นาที เพื่อให้ความชุ่มชื้นจากเปลือกกล้วยซึมซาบลงสู่ผิวชั้นใน และให้โพแทสเซียมและสารต้าน
อนุมูลอิสระได้ท าปฏิกิริยากับรอยสิวด้วย จากนั้นใช้ผ้าขนหนูชุบน้ าอุ่นเช็ดท าความสะอาดอย่างเบา
มือ 

3. ขัดฟันให้ขาวสะอาด ปัญหาฟันเหลืองสามารถแก้ได้ โดยน าเปลือกกล้วยด้านในมาหั่นให้
เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วน ามาขัดถูฟันประมาณ 2 นาที ท าเช่นนี้ประมาณวันละ 2 ครั้ง  

4. ขัดผิวขาว เปลือกกล้วยสามารถช่วยในการขัดผิว โดยน าเปลือกกล้วยมาสครับผิวเป็น
ประจ าทุกวนั ท้ังเช้า-เย็น ไม่นานจะเริ่มสังเกตเห็นว่าผิวค่อยๆ ขาวกระจ่างใสขึ้น 
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5. พอกหน้าลดริ้วรอย โดยน าเปลือกกล้วยมาพอกลงบนผิวหน้าประมาณ 20-30 นาที 
จากนั้นล้างหน้าออกให้สะอาด ท าเป็นประจ า จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหน้า และบ ารุงผิวให้
อ่อนเยาว์ เนียนนุ่มชุ่มชื้น  

6. เติมความชุ่มชื้นให้ผิวหน้า โดยน าเปลือกกล้วยมาพอกหน้าไว้ 30 นาที โดยท าเป็นประจ า
ก่อนนอน จะช่วยเพ่ิมความชุ่มชื้น ท าให้ผิวชุ่มน้ าได้ 

7. แก้ส้นเท้าแตก ด้านในของเปลือกกล้วยมีความมันลื่นอยู่ จะช่วยเยียวยาปัญหาส้นเท้าแตก
ได ้โดยน าเปลือกด้านในมาถูจุดที่เป็นปัญหาส้นเท้าแตกหรือแห้งกร้าน ปล่อยท้ิงไว้ประมาณ 10-15 
นาที เสร็จแล้วล้างออกให้สะอาด จะช่วยบ ารุงผิวส้นเท้าให้มีความนุ่มชุ่มชื้นขึ้น หากหมั่นท าเป็น
ประจ าสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ควบคู่กับการทาครีมบ ารุงส้นเท้า ไม่นานจะช่วยแก้ปัญหาส้นเท้าแตก
ได้แน่นอน 

8. สมานแผล สารในเปลือกกล้วยมีท้ังเอนไซม์ สารต้านอนุมูลอิสระ และแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีช่วย
สมานแผลให้หายเร็วขึ้นได้ วิธีใช้ ท าโดยน าเปลือกกล้วยไปล้างยางออกให้หมด แล้วค่อยน ามาถู
รอบ ๆ ปากแผล โดยเฉพาะรอยแผลจากการเกา อาการคัน และเชื้อรา  

9. แก้ยังกัด น้ าตาลในเปลือกกล้วยสามารถลดอาการบวมของตุ่มคันจากยุงกัดได้ด้วย โดยใช้
เปลือกกล้วยด้านในถูลงไปตรงบริเวณผิวท่ีโดนยุงกัด แล้วคลึงเบา ๆ ท้ิงไว้สักพัก อาการบวมแดง
จะหายไป และแมลงอ่ืนกัดต่อย เปลือกกล้วยก็ช่วยลดอาการบวม แดง คันได้ 

10. ฆ่าเชื้อ เปลือกกล้วยสามารถรักษาแผลท่ีถูกมีดบาดได้ โดยน าเปลือกกล้วยมาตัดเป็นชิ้น
แล้วคว่ าส่วนสีขาวปิดลงบนแผล แล้วใช้ผ้าก๊อซปิดทับอีกที ท้ิงไว้สัก 2-3 ชั่วโมงค่อยมาเปลี่ยน
เปลือกกล้วยเป็นชิ้นใหม่ ปิดแบบนี้ไว้สักพักแล้วแผลจะค่อย ๆ หายไปเอง 

11. บรรเทาปวด โดยน าเปลือกกล้วยไปอังไฟ แล้วเอามาประคบร้อนบริเวณที่ปวดเมื่อย จะ
รู้สึกผ่อนคลายขึ้น 

12. หมักเนื้อย่างให้นุ่ม ขณะย่างเนื้อในกระทะให้น าเปลือกกล้วยท่ีล้างจนสะอาดลงไป
คลุกเคล้าด้วยสักพัก ความชุ่มชื้นจากเปลือกกล้วยจะช่วยให้เนื้อย่างมีความนุ่มน่ากินมากขึ้น 

13. ก าจัดเพลี้ย กลิ่นของเปลือกกล้วยรบกวนโสตประสาทของเพล้ียได้ดีมาก ๆ ฉะนั้นหาก
สวน ไร่ นา ของใครมีปัญหาเพลี้ย ให้น าเปลือกกล้วยไปโรยท้ิงไว้ตามจุดต่าง ๆ ให้ท่ัว แค่นี้ศัตรูพืช
อย่างเพลี้ยก็จะไม่มากวนใจ 
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14. แก้เส้ียนต า โดยน าเปลือกกล้วยไปพอกที่ปลายเสี้ยนท่ีต ามือต าเท้าไว้สักพัก เอนไซม์ใน
เปลือกกล้วยจะค่อย ๆ คลายความแน่นของเสี้ยนท่ีต าออกมา จนในท่ีสุดจะดึงเสี้ยนออกได้ง่าย ๆ 
และเจ็บน้อยกว่าท่ีเคย 

15. แก้หูด ใชพ้อกหูดหรือไฝด้วยด้านในของเปลือกกล้วยเป็นประจ าทุกคืนก่อนนอน ท า
ต่อเนื่องประมาณ 1 สัปดาห์ โพแทสเซียมในเปลือกกล้วยจะค่อย ๆ สลายไฝ ขี้แมลงวัน และหูดให้
มีขนาดเล็กหรืออาจจะก าจัดต าหนิบนผิวหนังเหล่านี้ไปได้เลย 

16. เปน็ปุ๋ยสตูรเดด็ โดยน าเปลือกกล้วยมากองรวมกันบริเวณโคนต้นไม้ หรือใส่ใน
กระถาง แล้วรอวันท่ีเปลือกกล้วยย่อยสลาย ให้สารโพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และสารอาหารอื่น ๆ 
ในเปลือกกล้วยช่วยบ ารุงดูแลสุขภาพต้นไม้ของเราให้เติบโตแข็งแรง 

17. ขจัดคราบเขม่าบนเตาแก๊ส สามารถน าเปลือกกล้วยด้านในซึ่งมีความลื่น น ามาถูไถ
บริเวณเตาท่ีเปื้อนคราบเขม่าได้ จากนั้นค่อยใช้ผ้าแห้งเช็ดตามอีกครั้ ง เพียงเท่านี้เตาก็จะสะอาด
เหมือนใหม ่

18. ขัดเงาเครื่องเงิน การถูเครื่องเงินที่หม่นหมองไปด้วยร่องรอยการใช้งาน ด้วย
เปลือกกล้วยอย่างช้า ๆ แล้วเช็ดด้วยผ้าเนื้อนุ่ม เครื่องเงินจะคืนความสะอาดใสเงาวับ
เหมือนใหม่ 

 
การปรับปรุงบ้ารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลติพืชอย่างย่ังยืน 

 
ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญท่ีสุดในการผลิตพืช ดินในประเทศไทยมีสมบัติแตกต่าง

กันออกไปตามวัตถุต้นก าเนิดดิน การน าท่ีดินไปใช้ประโยชน์เพื่อท าการเกษตรอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานาน โดยขาดการจัดการท่ีถูกวิธี และขาดการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม ท าให้ดินเกิดความ
เส่ือมโทรม ขาดอินทรียวัตถุ เนื้อดินแน่นทึบ ดินมีสภาพเป็นกรดจัด และความอุดมสมบูรณ์ต่ า ท า
ใหก้ารเจริญเติบโตของพืชท่ีปลูกไม่ดีเท่าท่ีควร และให้ผลผลิตลดลง  

ดังนั้น จ าเป็นต้องท าการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีสภาพท่ีเหมาะสมต่อการปลูกพืช เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตให้สูงขึ้น โดยปรับปรุงดินท้ังด้านกายภาพ เคม ีและชีวภาพ ตลอดจนเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์
ให้สูงขึ้น แนวทางหรือวิธีการปรับปรุงบ ารุงดิน ประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ปรับสภาพความเป็นกรดของดินให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูก โดยใช้วัสดุปูนชนิดต่าง ๆ 
เช่น นาข้าวใช้ปูนมาร์ล หรือหินปูนฝุ่น (หินปูนบด) ไม้ผลใช้ปูนโดโลไมท์ หรือปูนขาว เป็นต้น 
ส าหรับอัตราท่ีใช้ขึ้นกับความรุนแรงของกรดในดินโดยท่ัวไป แนะน าให้ใช้ในนาข้าว 0.5-1.5 ตัน/ไร ่
แปลงปลูกผัก 1-2 ตัน/ไร่ ไม้ผล อัตรา 3-5 กก./หลุมปลูก 
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2. ปรับปรุงบ้ารุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ  
2.1 การไถกลบฟางข้าว และรดด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ า อัตรา 5 ลิตร/ไร ่หมักทิ้งไว้ ช่วยให้ฟาง

ย่อยสลายเร็วขึ้น เพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน 
2.2 ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยคอก อัตรา 2-4 ตัน/ไร่ คลุกเคล้ากับดินแปลงปลูกผัก 

ไม้ดอก หรือบริเวณหลุมปลูกไม้ผล ใช้อัตราเฉลี่ย 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ 
2.3 ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น โสนอัฟริกัน ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า และไถกลบลงดิน ในช่วงเริ่ม

ออกดอก (50-60 วัน หลังปลูก) ก่อนปลูกพืชหลักทุกชนิด เพิ่มอินทรียวัตถุ ท าให้ดินร่วนซุย การ
ถ่ายเทอากาศด ีการระบายน้ าดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

3. เพิ่มฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าฉีดพ่นให้พืช หรือรดลงดิน 
ช่วยให้รากพืชแข็งแรง การดูดใช้ธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ พืชเจรญิเติบโตดี ให้ผลผลิตสูงขึ้น 

4. เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน โดยใส่ปุ๋ยเคมีตามความจ าเป็น ชนิดและอัตราตาม
ค าแนะน า โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 
 
     ปริมาณธาตุอาหารที่ได้จากอินทรียวัตถุบางชนิด 
 

ชนิดอินทรียวัตถ ุ ปริมาณธาตุอาหารที่ให้ลงดิน (กก./ไร)่ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

พืชปุ๋ยสด (น้ าหนักสดเมื่อไถกลบ 1 ตัน/ไร่) 
   ถั่วพุ่ม 
   ถั่วพร้า 
   ปอเทือง 

 
3.53 
8.87 
5.78 

 
1.35 
0.7 
0.56 

 
13.1 
5.9 
3.44 

ปุ๋ยหมัก  (100 กิโลกรัม) 0.95 0.37 1.54 
ปุ๋ยคอกแห้ง  (100 กิโลกรัม) 
   มูลโค 
   มูลไก่ 
   มูลเป็ด 
   มูลสุกร 
   มูลค้างคาว 

 
1.91 
3.77 
2.15 
2.80 
1.05 

 
0.56 
1.89 
1.13 
1.36 
14.82 

 
1.40 
1.76 
1.15 
1.18 
1.84 

    ท่ีมา: ดัดแปลงจากกลุ่มอินทรียวัตถุและวัสดุเหลือใช้ กรมพัฒนาท่ีดิน (2544) 
 

5. การดูแลรักษาความชื นในดิน โดยใช้วัสดุต่าง ๆ คลุมดิน เช่น ฟางข้าว แกลบสด ใบหญ้า
แฝก หรือพลาสติก เพ่ือป้องกันการชะล้างหน้าดิน ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช และรักษา
ความชื้นในดิน หรือปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน เมื่อย่อยสลายเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่พืชท่ีปลูกด้วย 
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6. การจัดการดินหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง 
ถั่วลิสง หลังเก็บผลผลิตแล้วให้ไถกลบ หรือสับกลบตอซัง เป็นการปรับปรุงบ ารุงดินให้สมบูรณ์ 
เหมาะส าหรับปลูกพืชในฤดูกาลต่อไป 

7. การปลูกพืชหมุนเวียน ควรปลูกพืชหลายชนิดสลับกันในรอบปี เช่น หลังจากเก็บเกี่ยว
ข้าวนาแล้ว มีการปลูกถั่วเขียว ถั่วเหลือง พืชผัก หรืออื่นต่อกัน เพื่อให้ดินในระดับเดิมมีการฟื้นตัว
หรือไม่เกิดการสูญเสียธาตุอาหารในดินซ้ าอีก 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. วิเคราะห์ตรวจสอบดินทุก 1-2 ปี ท าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน และน าผล
การวิเคราะห์ไปพิจารณาหาแนวทาง หรือวิธีการปรับปรุงบ ารุงดินที่เหมาะสมต่อไป 

2. งดเผาตอซังโดยเด็ดขาด แนะน าให้ไถกลบตอซังข้าวหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว และรดด้วย
ปุ๋ยอินทรีย์น้ าหรือน้ าหมักชีวภาพอัตรา 5 ลิตร/ไร่ หมักทิ้งไว้ ก่อนเตรียมดินปลูกพืชฤดูกาลต่อไป 

3. ปรึกษาหมอดินหรือเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินใกล้บ้านท่าน 
 

การท้าปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการหมักวัสดุธรรมชาติ หรือเศษ
วัสดุเหลือใช้จากครัวเรือนหรือไร่นาสวน เช่น ต้นวัชพืช เศษหญ้า ฟางข้าว เปลือกมะขาม เปลือก
กุ้งปูหมักร่วมกับมูลสัตว์ เช่น มูลวัว มูลไก่ มูลสุกร และมักมีการใส่ดินร่วมด้วย การหมักจะได้        
จุลินทรีย์จ าพวกแบคทีเรีย ราและยีสต์ตามธรรมชาติท่ีมีอยู่ในดินและมูลสัตว์เป็นตัวเร่งการย่อย
สลายเศษพืชหรือเศษสัตว์ต่าง ๆ ให้เน่าเปื่อยผุพัง ลักษณะปุ๋ยหมักท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ ควร
ปุ๋ยหมักควรมีลักษณะคล้ายดินมีสีด าหรือน้ าตาลเข้ม มีความร่วนซุย ไม่ร้อน มีกลิ่นหอม และอุดม
ไปด้วยอินทรียวัตถุและธาตุอาหารของพืช  

การท าปุ๋ยหมักโดยท่ัวไปจะใช้เวลาในการหมัก ประมาณ 2-3 เดือนจึงจะย่อยสลายเป็นปุ๋ย
หมักให้เราใช้ประโยชน์ได้ ปัจจุบันจึงนิยมใช้จุลินทรีย์จ าพวกแบคทีเรีย ราและยีสต์มาช่วย ซึ่งเป็น
สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ท่ีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่มีความสามารถในการย่อยสลายเศษซากพืชซากสัตว์
ให้สามารถสลายเป็นปุ๋ยหมักได้โดยเร็ว เช่น เช้ือเร่ง พ.ด. ของกรมพัฒนาท่ีดิน และจุลินทรีย์ อีเอ็ม 
และมักนิยมเรียกปุ๋ยหมักที่มกีารน าจุลินทรีย์มาใช้ในการท าปุ๋ยหมัก 
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การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก 

1.  เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน เช่น แบคทีเรีย เช้ือรา  
2.  ให้ธาตุอาหารและกระตุ้นให้จุลินทรีย์สร้างอาหารท่ีพืชต้องการ 
3.  ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น 
4.  ช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของดินให้มีระดับเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช 
5.  ช่วยดูดซับหรือดูดยึดธาตุอาหารไว้ให้แก่พืช  
6.  ช่วยก าจัดและต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรคพืชต่าง ๆ 
7.  ท าให้พืชสามารถสร้างสารพิษท่ีสามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดี 
8.  การใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะช่วยท าให้ปุ๋ยเคมีค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชทีละ

น้อยตามท่ีพืชต้องการ ไม่ท าให้ปุ๋ยเคมีสลายตัวเร็วจนเกินไป 

วิธีการใช้ปุ๋ยหมัก 
1.  ข้าว ไม้ดอก ใช้ 2 ตัน/ไร่ หว่านให้ท่ัวพื้นท่ีแล้วไถกลบก่อนปลูกพืช 
2.  พืชไร่ ใช้ 2 ตัน/ไร่ โดยเป็นแถวตามแนวปลูกพืช แล้วคลุกเคล้ากับดิน 
3.  พืชผัก ใช้ 4 ตัน/ไร่ หว่านท่ัวแปลงปลูกไถกลบขณะเตรียมดิน 
4.  ไม้ผล ไม้ยืนต้น   

4.1 เตรียมหลุมปลูก ใช้ 20-50 กิโลกรัม/หลุม คลุกเคล้าปุ๋ยหมักกับดิน ใส่รองก้นหลุม 
4.2 ต้นพืชที่เจริญแล้ว ใช้ 20–50 กิโลกรัม โดยขุดร่องลึก 10 เซนติเมตร ตามแนวทรง

พุ่มของต้น ใส่ปุ๋ยหมักในร่องและกลบด้วยดิน  หรือหว่านให้ท่ัวภายใต้ทรงพุ่ม 
 

สูตรการปุ๋ยหมัก 

1. ปุ๋ยหมัก สตูร 1  

ส่วนผสม    
1. เปลือกกล้วย ล าต้นเทียมกล้วย หรือเศษพืชอื่น   1,000      กิโลกรัม (1 ตัน) 
2. มูลสัตว์               200     กิโลกรัม 
3. ปุ๋ยยเูรีย หรือปุ๋ยไนโตเจน                        2      กิโลกรัม 
4. เช้ือเร่งซุปเปอร์ พ.ด. 1               1      ซอง 

     วิธีท้า 

 น าเปลือกกล้วย หรือผสมด้วยเศษพืช (หากเป็นชิ้นส่วนใหญ่ควรน ามาหั่นเป็นท่อน
พอประมาณเสียก่อน เพื่อให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น) มูลสัตว์ ผสมคลุกเคล้ากันให้ท่ัว ตั้งกองปุ๋ยหมักใน
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ท่ีร่ม ให้มีความกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร และสูง 1.5 เมตร น าเช้ือเร่งซุปเปอร์ พ.ด.1 ผสมกับน้ า 
คนให้เข้ากันนาน 10 นาที แล้วรดลงบนกองปุ๋ยหมัก คลุกเคล้ากันให้มีความชื้นสม่ าเสมอกันท้ังกอง 
ให้มีความชื้นประมาณ 60% หรือใช้มือกอบปุ๋ยแล้วยังเป็นก้อนไม่แตกร่วน หมักไว้ประมาณ 30-50 
วัน หากต้องการได้ปุ๋ยหมักในระยะเวลาสั้น ๆ ควรหมั่นให้น้ าและกลับกองปุ๋ยทุก 7-10 วัน 

2. ปุ๋ยหมัก สตูร 2  

 ส่วนผสม 

1. เปลือกกล้วยหรือเศษพืชสดอื่น   400    กิโลกรัม 
2. แกลบด า             400    กิโลกรัม 
3. ร าละเอียด           20-100    กิโลกรัม 
4. มูลสัตว์แห้ง              200    กิโลกรัม 
5. น้ าหมักชีวภาพ (หัวเช้ือจุลินทรีย์) 5   ลิตร/ปุ๋ยหมัก 1 ตัน (หรือเชื้อ พ.ด.1  1 ซอง)   
6. กากน้ าตาล              3-4    ลิตรต่อปุ๋ยหมัก 1 ตัน  

 วิธีการท้า 
 เทแกลบด าแล้วเกลี่ยให้เสมอกัน แล้วเทเปลือกกล้วยเป็นชั้นท่ี 2 ให้หนาโดยประมาณ หาก
มีเศษพืชสดอื่นใส่ร่วมด้วยก็ได้ แต่ควรให้เป็นชิ้นไม่ใหญ่เกินไป ใช้จอบคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเกลี่ย
เป็นลักษณะเหมือนเดิม แล้วน าร าหยาบและมูลสัตว์ (ถ้ามี) มาใส่แล้วเกลี่ยให้เป็นแนวราบ
เหมือนเดิม แล้วน าน้ าหมักชีวภาพผสมกากน้ าตาลคนให้เข้ากันน ามาราดบนกองปุ๋ยให้ท่ัว แล้ว
คลุกเคล้าให้เข้ากัน ให้มีความชื้นพอเพียงโดยใช้มือกอบปุ๋ยแล้วยังเป็นก้อนไม่แตกร่วน จากนั้น
น ามาใส่ถุงปุ๋ยมัดไว้ หมักไว้ประมาณ 15-30 วัน ปุ๋ยหมักที่ใช้การได้ จะมีลักษณะร่วนซุยสีด า มีเส้น
ใยจุลินทรยี์สีขาว และอุณหภูมิปกติ ไม่ร้อน 
 
การท้าปุ๋ยหมักด้วยการต่อเชื อ  
      การท าปุ๋ยหมักด้วยการต่อเชื้อ หมายถึง การท าปุ๋ยหมักโดยใช้ ปุ๋ยหมักท่ีเป็นแล้วมาเป็นต้นตอ
ของเชื้อจุลินทรีย์ หรือสารตัวเร่งส าหรับการกองปุ๋ยหมักครั้งใหม่ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้สารเร่ง
ประเภทจุลินทรีย์ทุกครั้งท่ีท าปุ๋ยหมัก ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง เนื่องจาก
เกษตรกรลงทุนเพียงครั้งเดียวก็สามารถน าปุ๋ยหมักท่ีท าได้มาใช้เป็นต้นเชื้อจุลินทรีย์เพ่ือท าปุ๋ยหมัก
ครั้งต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการผลิตปุ๋ยหมักได้ แต่
เกษตรกรจะต้องมีการดูแลและเก็บรักษาปุ๋ยหมักท่ีจะน าไปต่อเช้ือนี้ ให้อยู่ในสภาพท่ีดี คือ จะต้อง
ไม่ท้ิงตากแดด ตากลม และควรให้มีความชื้น  อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมส าหรับการเจริญของ
เช้ือจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยหมักด้วย 
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วิธีการกองปุ๋ยหมักโดยการต่อเชื อ  
น าวัสดุที่จะใช้กองปุ๋ยหมักตามท่ีกล่าวข้างต้นมาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน (ในกรณีท่ี

กองปุ๋ยหมัก 4 ชั้น) และเมื่อกองปุ๋ยหมักเสร็จแล้ว ควรมีขนาดกว้าง 2-3 เมตร สูงประมาณ 1.0-
1.5 เมตร โดยมีขั้นตอน ดังนี้ คือ 

1. น าเศษวัสดุท่ีจะใช้ท าปุ๋ยหมักมากองเป็นชั้น ให้มีความกว้าง ประมาณ 2-3 เมตร สูง
ประมาณ 30-40 ซม. โดยย่ าให้แน่น และรดน้ าให้ชุ่ม   

2. น าปุ๋ยหมักท่ีหมักได้ 15 วัน หรือปุ๋ยหมักท่ีเป็นแล้วส่วนแรกโรยท่ีผิวบนของเศษวัสดุท่ี
กองไว้ชั้นละ 50 กิโลกรัม แล้วรดน้ าให้ชุ่ม แต่อย่าให้ถึงกับแฉะมากเกินไป 

3. น าปุ๋ยเคมีโรยให้ท่ัวผิวบนของเศษวัสด ุ
4. ส าหรับการกองปุ๋ยหมักในชั้นต่อไป ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่ีกองในชั้นแรก  และท าการ

กองจนครบ 4 ชั้น ชั้นบนใช้ดินทับ หนา 1 นิ้ว และท าการกลับกองปุ๋ยทุก 7-10 วัน 
 

 
ภาพที่ 1  ส่วนประกอบของการท าปุ๋ยหมักแบบต่อเชื้อ 

 
การท าปุ๋ยหมักโดยวิธีการต่อเชื้อนี้ ถ้าใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุ ในการท าปุ๋ยหมัก สามารถท าได้

ตามวิธีการที่กล่าว รวมถึงมีการปฏิบัติ และดูแลรักษาอย่าถูกขั้นตอนจะใช้เวลา ประมาณ 30-45 
วัน ก็สามารถ น าปุ๋ยหมักไปใช้ได้แล้ว ปุ๋ยหมักที่ได้จากการต่อเชื้อ ถ้าจะน าไปใช้ต่อเชื้ออีก ในการ
ท าปุ๋ยหมักครั้งต่อไปสามารถท าได้ แต่ไม่ควรท าเกิน 3 ครั้ง  ดังภาพ 
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ภาพที่ 2  การผลิตปุ๋ยหมักแบบต่อเชื้อ 

 
น ้าหมักชีวภาพ 

น ้าหมักชีวภาพ น้ าสกัดชีวภาพ หรือปุ๋ยน้ าชีวภาพ เป็นสารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง เป็น
สารละลายสีน้ าตาลเข้มข้นหรือของเหลวท่ีได้จากการหมักเศษพืชหรือสัตว์ โดยกระบวนการหมัก
ของจุลินทรีย์ท่ีต้องการอากาศและไม่ต้องการอากาศ ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์จ าพวกแบคทีเรีย ราและ
ยีสต์ โดยมีการเติมกากน้ าตาลให้เป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์เพ่ือท าหน้าท่ีย่อยสลาย  น้ าหมัก
ชีวภาพท่ีผ่านกระบวนการหมักสมบูรณ์แล้ว ประกอบด้วย จุลินทรีย์หลายชนิด และสารประกอบ
จากเซลล์พืชหรือสัตว์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ ธาตุอาหารหลัก ธาตุ
อาหารรอง ฮอร์โมน เอนไซม์ ซึ่งพืชสามารถน าไปใช้ในการเจริญเติบโตได้              
 
ประโยชน์ของปุ๋ยน ้าชีวภาพ 

1. เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช 
2. เพ่ิมการขยายตัวของใบ และยืดตัวของล าต้น 
3. ชักน าให้เกิดการงอกของเมล็ด 

  4. ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดขีึ้น 
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สูตรน ้าหมักชีวภาพ 
1. น ้าหมักชีวภาพเปลือกกลว้ย/หน่อกล้วย  

ส่วนผสม 
เปลือกกล้วยหรือหน่อกล้วย 40  กิโลกรัม 
กากน้ าตาล   10  กิโลกรัม 
น้ า     10 ลิตร 
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2*  1  ซอง (25 กรัม)  
หมายเหตุ: *ใช้น้ าหมักชีวภาพอายุ 5-7 วัน 2 ลิตร แทนสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ได ้1 ซอง 
วิธีท้า  
หั่นหรือสับเปลอืกกล้วยให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ผสมกากน้ าตาลในน้ า 10 ลิตร แล้วน าสารเร่ง

ซุปเปอร์ พด.2 จ านวน 1 ซอง ผสมในสารละลายกากน าตาล คนให้เข้ากันนาน 5 นาที เทใส่ถัง 
จากนั้นเทเปลือกกล้วยท่ีหั่นแล้วลงในถังหมัก คนให้ส่วนผสมเข้ากัน ปิดฝาไม่ต้องสนิท ตั้งไว้ในร่ม 
ระหว่างการหมัก คนหรือกวนทุก 2-3 ครั้ง/วัน เพื่อระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และท าให้
ส่วนผสมคลุกเคล้ากันได้ดี 

วิธีการใช้ประโยชน์ 
ให้เจือจางน้ าหมักชีวภาพต่อน้ า อัตราส่วน 1 : 500 – 1 : 1000 หรือ อัตรา 20-40 ซีซีต่อ

น้ า 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน ฉีดพ่นหรือรดลงดินในช่วงต้นพืชเจริญเติบโต ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของพืช กระตุ้นการงอกของเมล็ด และช่วยสลายตอซังพืช ใช้กับผักกินดอก ผักกินผล  

 
2. น ้าหมักชีวภาพผลไม้ (บ ารุงดอกและผล) 

ส่วนผสม 
พืชผักสด   1  กิโลกรัม 
ผลไม้สุก   1  กิโลกรัม 
ปลาสดหรือหอยเชอรี่  1  กิโลกรัม 
นมเปร้ียวหรือโยเกิร์ต  100  ซีซี    
กากน้ าตาล   2  กิโลกรัม 
น้ าสะอาด 
วิธีท้า 
น าส่วนผสมท้ังหมดใส่รวมกัน แล้วคนให้คลุกเคล้าเข้ากันดี ปิดฝาถัง ช่วง 7 วันแรกควรมี

การคนน้ าหมักทุกวัน จากนั้นท้ิงไว้อีกประมาณ 7-10 วันก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
วิธีการใช้ประโยชน์ 
ใช้กับผักกินดอก ผักกินผล ไม้ผลต่าง ๆ ในระยะออกดอกและตดิผล  และใช้กับข้าวอายุ 

45 วัน จนถึงระยะออกรวง โดยฉีดพ่นทางใบ อัตรา 30-50 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน 
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3. น ้าหมักชีวภาพผลไม้รวม  
ส่วนผสม 
ฝร่ัง 64 กก.  
มะละกอ 8 กก.  
แตงไทย 8 กก.  
กากน้ าตาล 20 กก.  
น้ า 20 ลิตร  
สารเร่ง (พด.2) 2 ซอง 
วิธีท้า 
ท าการหั่นฝร่ัง มะละกอ และแตงไทย ให้เป็นชิ้นเล็กขนาดประมาณ1-2 นิ้ว น าใส่ถังหมัก

ขนาด 120 ลิตร ละลายกากน้ าตาลในน้ าสะอาด 20 ลิตร ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 คนให้เข้ากัน เท
ส่วนผสมท้ังหมดใส่ถังหมัก ปิดฝาถังให้แน่น เปิดฝาคนทุก 3 วัน เมื่อครบ 45 วัน น ามากรองด้วย
ตาข่ายสีฟ้า เอาเฉพาะส่วนท่ีเป็นน้ าจะได้น้ าหมักชีวภาพ 100 ลิตร 

วิธีการใช้ประโยชน์ 
ใช้น้ าหมักชีวภาพเข้มข้นผสมน้ า ในอัตรา 1:500 ใช้กับผักกินใบ ผักกินผล เช่น ต้นหอม 

ผักชี ผักกาดหอม พริก ใช้แช่เมล็ดพันธุ์ช่วยให้เมล็ดงอกเร็ว ต้นกล้างาม เมื่อใช้รดต้นพืชทุกสัปดาห์
จนกระทั่งเก็บเกี่ยว จะให้ผลผลิตสูงขึ้น 15-30%  

 
4. น ้าหมักฮอร์โมนไข่ สูตร 1 

ส่วนผสม   (ได้น้ าหมักชีวภาพ 20 ลิตร) 
1. ไข่ไก่สดทั้งเปลือก (ไข่เป็ด หรือไข่อื่น ๆ)   10 ฟอง (ประมาณ 1 กิโลกรัม) 
2. นมข้น                1      กระป๋อง (หรือนมสด 1 กิโลกรัม) 
3. กากน้ าตาล (น้ าตาลสีร าก็ได้)            3 กิโลกรัม 
4. เช้ือเร่ง พ.ด.2               1  ซอง 
5. น้ าสะอาด 
วิธีการท้า 
น าไข่ ไก่ ท้ังฟองน ามาปั่นหรือตีให้แตก เปลือกไข่ท าให้ป่น ใส่นมข้น (หรือนมสด) 

กากน้ าตาล และน้ า คนผสมให้เข้ากันดี แล้วเติมเชื้อเร่ง พ.ด.2 ท่ีผสมคนให้เข้ากันกับน้ าสะอาด 
เมื่อเติมเชื้อเร่ง พ.ด.2 ลงในส่วนผสมท่ีเตรียมไว้แล้ว คนให้เข้ากันอย่างท่ัวถึงสักพักหนึ่ง แล้วปิดฝา
ถังพลาสติก (โดยให้ถังพลาสติกให้มีช่วงว่างอากาศประมาณ 10% ของภาชนะ เพื่อให้จุลินทรีย์ท่ี
ต้องการออกซิเจนเจริญเติบได้ด้วย) ในช่วง 7 วันแรกควรมีการคนน้ าหมักในถังทุกวัน จากนั้นตั้งท้ิง
ไว้ในท่ีมีอากาศถ่ายเทได้ดี อย่าให้ถูกแสงแดด ประมาณ 15 วัน สามารถน าไปใช้ได้ 

สรรพคุณ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของดอกและผล ท าให้ผลผลิตมีรสชาติดี กรอบ อร่อย  
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5. ฮอร์โมนไข่ สูตร 2 
ส่วนผสม 
1. ไข่ไก่สดทั้งเปลือก (ไข่เป็ด/นกกระทา/ไข่หอยเชอรี่)  5  กิโลกรัม  
2. กากน้ าตาล หรือน้ าตาลทรายแดง     5  กิโลกรัม 
3. ลูกแป้งข้าวหมาก       1  ก้อน 
4. ยาคูลท์หรือนมเปร้ียว*     1  ขวด  

หมายเหตุ : * ใช้หัวเช้ือจุลินทรีย์ท่ีผลิตด้วยเปลือกสับปะรด 200 ซีซี แทนยาคูลท์ 1 ขวดได)้ 
 วิธีท้า 
   น าไข่ไก่ทั้งฟองปั่นให้ละเอียด ด้วยเคร่ืองปั่น ถ้าไม่มีเครื่องปั่นให้ตอกไข่ขาวไข่แดงออกจาก
เปลือกใส่ภาชนะแล้ว ใช้ไม้หรือเครื่องมือตีไข่ขาวไข่แดงให้เข้ากัน เปลือกไข่ใส่ครกต าให้ละเอียดตัก
ใส่ลงไปในภาชนะไข่ขาวปนไข่แดงแล้วเพื่อต้องการธาตุแคลเซียมจากเปลือกไข่แล้วน ากากน้ าตาล
หรือน้ าตาลทรายแดงมาผสม น าลูกแป้งข้าวหมากมาบ้ีโปรยลงไป แล้วใช้ยาคูลท์ ซึ่งมีจุลินทรีย์ท่ีชื่อ
ว่า แลกโตบาซิลลัลผสมใส่ลงไปแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากัน น าไปบรรจุในภาชนะท่ีมีฝาปิด เช่น ถัง
พลาสติกให้มีช่วงว่างอากาศประมาณ 10% ของภาชนะ เพ่ือให้จุลินทรีย์ท่ีต้องการออกซิเจนเจริญ
เติบได้ด้วย ประมาณ 7-15 วัน ทิ้งไว้ในท่ีมีอากาศถ่ายเทได้ดีอย่าให้ถูกแสงแดดจึงน าไปใช้ได้ 

สรรพคุณ  ใช้เร่งดอก เร่งผลให้เจริญงอกงาม 

วิธีการใช ้ 

 1. อัตราการใช้ 2-3 ช้อนกาแฟ (5-10 ซีซี)/น้ า 20 ลิตร (1 ปีบ) ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือช่วง
เย็น ประมาณ 7-10 วัน/ครั้ง ฉีดพ่นให้ท่ัวต้นพืช ท้ังบนใบและใต้ใบ ให้เปียกชุ่มโชก ใช้ในช่วงเย็น
แดดอ่อน หรือราดรดลงดินรอบทรงพุ่มอัตรา 20-40 ซีซี. ต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน ต้นไม้จะ
เจริญสมบูรณ์แข็งแรงดี ให้ดอกออกผลรวดเร็วเกินคาดดินร่วนซุยอุ้มน้ า  และอากาศ ถ่ายเทได้
สะดวก  

2. เร่ิมฉีดพ่นตั้งแต่ใบอ่อนออกมารุ่นท่ี 3 เป็นใบกึ่งแก่กึ่งอ่อน (เพสลาด) จนกระท่ังพืชออก
ดอก ประมาณ 50-80 % จึงหยุดพ่นด้วยฮอร์โมนไข่ทันที (ถ้าพ่นต่อไปดอกจะร่วงหล่น เนื่องจาก
สูตรนี้มีความเข้มข้นและมีความเค็มสูง) หลังจากนั้นพ่นด้วยน้ าหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมนผลไม้ต่อ 
ประมาณ7-10 วัน/ครั้ง 

 3. การฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนไข่เป็นการเพิ่มคาร์โบไฮเดรต หรือธาตุคาร์บอนให้กับต้นไม้  มี
ผลท าให้ไปกระตุ้นตาดอกสามารถเปิดตาดอกได้ แต่การท าให้ต้นไม้ออกดอกหรือออกดอกนอกฤดู
ต้องเน้นการบ ารุงต้นให้สมบูรณ์ท่ีสุดและพืชมีใบอ่อนรุ่นท่ีสามท่ีมีใบ “เพสลาด” จึงท าการฉีดพ่น
ฮอร์โมนไข่ จากนั้นไม่เกิน 30 วันพืชจะแตกดอกเต็มต้น  

4. ถ้าเก็บฮอร์โมนไข่ไว้นานเกิดจับตัวแข็ง ให้เติมน้ ามะพร้าวอ่อนลงไปคนพอเหลว หาก
ผสมฮอร์โมนไข่เพื่อฉีดพ่นอาจต้องกรองเปลือกไข่ออกเพื่อป้องกันหัวฉีดอุดตัน  



 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดของเสียใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป (เปลือกกล้วย)  เรียบเรียงโดย  ผศ. ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล  
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