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การพัฒนาชุดเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพส าหรบัครัวเรือน 
Development of Organic Fertilizer Granulator for Household Users 

สมบัติย์ มงคลชัยชนะ1 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดเครื่องป้ันเม็ดปุ๋ยชีวภาพส าหรับครัวเรือน ผลการทดลองพบว่าเครื่องบด
ปุ๋ยชีวภาพมีก าลังผลิตเฉลี่ย 40.62 กก./ชม. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของเกษตรภาพรวมอยู่ในระดับดี
(3.51) เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพมีก าลังผลิตเฉลี่ย 66.22 กก./ชม. สามารถคัดขนาดความโตของเม็ดปุ๋ยชีวภาพที่
เหมาะสมระหว่าง 3-6 มม. เฉลี่ย 65.97% ขนาดความโตมากกว่า 6 มม. เฉลี่ย 9.24% ขนาดความโตน้อยกว่า 3-1 
มม. เฉลี่ย 26.30% และขนาดความโตน้อยกว่า 1 มม. เป็นผงเฉลี่ย 0.49% โดยน  าหนัก ปริมาณน  าที่ใช้เฉลี่ย 
72.52 ลบ.ซม./กก. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของเกษตรภาพรวมอยู่ในระดับดี  (3.72) และเครื่องคัด
ขนาดเม็ดปุ๋ยชีวภาพก าลังผลิตเฉลี่ย 147.66 กก./ชม. ปริมาณเศษตกค้าง 2.46% โดยน  าหนัก ประสิทธิภาพในการ
คัดขนาดเม็ดปุ๋ยชีวภาพได้ถูกต้องทุกถาดมากกว่า 98% โดยน  าหนัก ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของเกษตร
ภาพรวมอยู่ในระดับดี (3.67) 

 

ABSTRACT 

The research aims to construct organic fertilizer granulator for household use and also 
to find its productive efficiency. Satisfaction of users is also included, particularly in the crusher 
and the separator units. The crusher unit has an average capacity of 40.62 kg/h. Users’ 
satisfaction is at high level (3.51). The granulator unit has an average capacity of 66.22 kg/h. 
About 65.97% of fertilizer granules are 3-6 mm. in size; about 9.24% is larger than 6 mm. in size; 
about 26.30% is smaller than 3-1 mm in size; and about 0.49% is smaller than 1 mm in size. 
Amount of water used is 72.52 cm2/kg. Users’ satisfaction is at high level (3.72). And the 
separator unit has an average capacity of the unit is 147.66 kg/h, with 2.47% of residue. Its 
efficiency in separating fertilizer granules is more than 98% correct. Users’ satisfaction is at high 
level (3.67). 
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บทน า 
ปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยที่ เกิดจากการที่น าเอา

จุลินทรีย์มาใช้ปรับปรุงดินทางชีวภาพ กายภาพ ทาง
ชีว เคมีและย่อยสลายอินทรียวัตถุตลอดจนการ
ปลดปล่อยธาตุอาหารจากพืชอินทรีย์หรืออนินทรียวัตถุ
ปุ๋ยชีวภาพนอกจากมีส่วนช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชและ
ดิน ปุ๋ยชีวภาพยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับ
การใช้ปุ๋ยเคมีท าให้เกษตรกรลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
ลงลดมลภาวะปรับสภาพแวดล้อมให้สมดุลเพิ่ ม
ศักยภาพในการผลิตพืชเมื่อหว่านปุ๋ยชีวภาพในแปลง
เพาะปลูกเกิดการฟุ้งกระจายของปุ๋ยชีวภาพซึ่งเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้ กรณีพื นที่เพาะปลูกจ านวนหลาย ๆ ไร่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพื่อการขนย้ายในการ
หว่านลงในพื นท่ีเพาะปลูกซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพอย่างมากเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้
ปุ๋ยชีวภาพโดยการผลิตให้เป็นเม็ดสามารถท าได้โดยการ
อัดให้เป็นแท่งทรงกระบอกเล็ก ๆ และการปั้นให้เป็น
เม็ดกลม ทรงชัยและคณะได้พัฒนาเครื่องต้นแบบผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดที่ใช้พลังงานต่ าใช้มอเตอร์ต้นก าลังเพียง 
1 แรงม้าและทดรอบด้วยล้อสายพานเพื่อเพิ่มแรงบิด
ให้กับเพลาลูกรีด จากผลการทดลองพบว่า  อัตรา
ส่วนผสมโดยมวลของผงปุ๋ยกับน  าที่น ามารีดเป็นเม็ดที่
เหมาะสมในการท าปุ๋ยเม็ดอยู่ท่ี 1:0.4 ก าลังการผลิตปุ๋ย
เม็ดของเครื่องต้นแบบโดยเฉลี่ย 72 กก./ชม. และความ
สิ นเปลืองพลังงานขณะที่มีภาระการท างานโดยเฉลี่ย 
545.6 วัตต์ (ทรงชัย และคณะ, 2547) อาจารย์พิทยา 
ภูผิวโคกได้ปรับปรุงข้อบกพร่องของเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด
ชีวภาพต้นแบบมีความสูง 105 ซม. ซึ่งเครื่องอัดปุ๋ยเม็ด
ที่พัฒนามีสามหัวลูกรีดที่ท ามุม 120° โดยลูกกลิ งจะวิ่ง
รอบรูดายที่สม่ าเสมอกันทั งท่อซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6

มม. ใช้ต้นก าลังจากมอเตอร์ 3 แรงม้า (2.25 กิโลวัตต์) 
ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาทีและปรับความเร็ว
รอบมาที่ 250 รอบต่อนาทีสามารถผลิตปุ๋ยได้ 400 
กก./ชม. (พิทยา, 2548) เครื่องจักรทางการเกษตรได้
สร้างชุดจานปั้นเม็ดปุ๋ยประกอบด้วยเครื่องบดวัตถุดิบ 
ก าลังการผลิต 200-300 กก./ชม.ขนาดมอเตอร์ 3 
แรงม้ า  220/380 โวลต์  น  าหนัก 250  กก . 
(โดยประมาณ) ระบบขับเคลื่อนส่งก าลังผ่านมู่ เล่
ส า ย พ า น เ ค รื่ อ ง ผ ส ม ปุ๋ ย แ บ บ ถั ง ก ล ม ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม.สูง 60 ซม. 2 แรงม้า 220 
โวลต์ ระบบขับเคลื่อนส่งก าลังผ่านมู่เล่ สายพาน เฟือง 
ผสมปุ๋ยได้ครั งละ 100 กก. ส่วนจานปั้นเม็ดปุ๋ยขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 ซม. 2 แรงม้า 220 โวลต์ ระบบ
ขับเคลื่อนส่งก าลังผ่านมู่เล่ สายพาน ก าลังผลิตช่ัวโมง
ละ  100-200 กก . ขึ น อยู่ กั บ วั ต ถุ ดิ บ  (บทความ
เครื่องจักรทางการเกษตร , 2554) ส าหรับผู้วิจัยได้
ศึกษาหาแนวทางเลือกหนึ่งโดยใช้เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยแบบ
จาน หมุ นที่ มี ขน าด เ ล็ ก กะ ทั ด รั ด เ ม็ ด ส วย เพื่ อ
เปรียบเทียบกับแบบทรงกระบอกและสามารถขยายผล
เชิงพาณิชย์ได้ เพิ่มเติมเครื่องบดและเครื่องคัดขนาด
เม็ดปุ๋ยชีวภาพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่น ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
เป็นต้นแบบในการศึกษา วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาชุดเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพส าหรับครัวเรือน 
เพื่อหาประสิทธิภาพเชิงผลผลิตและเพื่อหาระดับความ
พึงพอใจของเกษตรต่อชุดเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบ
จานส าหรับครัวเรือน 
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วิธีการ 
ก. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินหาระดับ
ความพึงพอใจของเกษตรต่อชุดเครื่องป้ันเม็ดปุ๋ยชีวภาพ
ส าหรับครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างแบบเลือกสุ่มแบบ
เจาะจงกับผู้มีอาชีพเพาะปลูกข้าวจ านวน 20 ท่าน ใน
ต าบลบ้านกร่างหรือใกล้ เคียงภายในอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

2. ปุ๋ยชีวภาพที่ใช้ทดลองประกอบไปด้วยมูล
โค 60% ฟางข้าวและใบไม้ 40% กระบวนการผลิต
น าเอามูลโควางเป็นชั นสลับกับฟางข้าวหรือใบไม้เป็น
ชั นๆสูงประมาณ 50 ซม.รดน  าให้ชุ่ม พลิกกลับทุก
สัปดาห์ หมักประมาณ 6 เดือนหรือให้มีกลิ่นฉุนรุนแรง 
สุ่มตัวอย่างแบบเลือกสุ่มจากกองปุ๋ยหมักชีวภาพมา 25 
กก. ใช้เพื่อการทดลอง 
ข. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
1. ชุดเคร่ืองป้ันเม็ดปุ๋ยชีวภาพส าหรับครัวเรือน 

1.1 สมการการค านวณโครงสร้าง 
เพลาเป็นชิ นส่วนเครื่องจักรกลที่หมุนได้เพลา

จะรับโมเมนต์บิดที่ถ่ายภาระมาจากล้อสายพาน เพลา
จึงสามารถรับภาระบิดและภาระดัด ส าหรับเพลาที่ใช้
กับชุดเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพ คือ เพลาส่งก าลัง 
(transmission shafts) เพลาชนิดนี ใช้รับทั งการบิด
และการดัดผสมกัน การหาค านวณโมเมนต์ดัดสูงสุดที่
กระท ากับเพลาส่งก าลังตามหลักการออกแบบเพลาของ 
ASME Code ดังสมการที่ 1 (วริทธ์ิ และชาญ, 2522) 

d3 = (16/¶) {(CmM) 2+ (CtT) 2}1/2        (1) 

เมื่อ d = เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา (เมตร) 
   = ความเค้นเฉือน (นิวตันต่อตารางเมตร) 
 Cm = ตัวประกอบความล้าเนื่องจากการดัด 
 Ct = ตัวประกอบความล้าเนื่องจากการบิด 
 M = โมเมนต์ดัดที่ท่ีเพลา (นิวตันเมตร) 

 T = แรงบิดที่เพลา (นิวตันเมตร) 
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นก าลังในการขับเคลื่อน

การท างานของชุดเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย ชีวภาพ  การ
ค านวณหาขนาดของมอเตอร์ไฟฟ้าดังสมการที่ 2 (นิร
นาม, 2549) 

PN = (FQ nNDM )/(2X107xC)           (2) 

เมื่อ 
 PN = ก าลังของมอเตอร์ที่ใช้งาน (กิโลวัตต์) 
 FQ = ผลรวมของแรงดึงสายพานด้านตึงกับด้าน
หย่อน (นิวตัน) 
 nN = ความเร็วรอบมอเตอร์ (รอบต่อนาที) 
 DM = เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพาน (เมตร) 
 C = แฟกเตอร์การดึงสายพาน 

1.2 โครงสร้างและการท างาน 
1.2.1 เครื่องบดปุ๋ยชีวภาพประกอบด้วย (รูป

ที่ 1) ก ถังบรรจุปุ๋ยชีวภาพยึดติดกับฝาปิด ท าหน้าที่
บรรจุปุ๋ยชีวภาพที่ผ่านการหมักพร้อมท าการบด ข ถัง
บดปุ๋ยชีวภาพส่วนบนยึดกับฝาปิดส่วนล่างยึดกับฐานถัง
บดปุ๋ยชีวภาพ ท าหน้าที่เป็นห้องบดปุ๋ยชีวภาพ ค ต้น
ก าลังใช้มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า 220 โวลต์ ความเร็ว
รอบ 1,450 รอบต่อนาที ถ่ายทอดก าลังขับเพลาใบมีด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ด้วยอัตราทด 1:1 ง 
ฐานถังบดปุ๋ยชีวภาพ เจาะรูระบาย กลางฐานบดปุ๋ย
ชีวภาพยึดเพลาใบมีดจ านวน 4 ใบ ยึดกับโครงเครื่องท า
หน้าท่ียึดเพลาใบมีดและระบายปุ๋ยที่ผ่านการบดเป็นผง
ลงสู่ภาชนะ จ โครงเครื่องฐานประกอบด้วยฐานบนและ
ฐานล่างจะติดตั งล้อเลื่อนกับเพลาล้อ ท าหน้าที่เป็น
โครงยึดส่วนต่างของเครื่อง ในส่วนของการท างานนั น
น าปุ๋ยชีวภาพที่ผ่านการหมักใส่ถังบรรจุปุ๋ยชีวภาพเปิด
ช่องให้ปุ๋ยชีวภาพลงถังบดปุ๋ยชีวภาพ ใบมีดท าหน้าที่บด
ปุ๋ยชีวภาพและกวาดลงช่องระบายบรรจุภาชนะรอง 
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รูปที ่1 เครื่องบดปุ๋ยชีวภาพ 

 

1.2.2 เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพประกอบด้วย 
(รูปที2่) ก จานปั้นลักษณะเป็น 2 ชั นอยู่ในจานเดียวกัน
หนามีฝาปิดจานปั้นเจาะช่องใส่แผ่นพลาสติกใสเพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของปุ๋ยชีวภาพและป้องกันสิ่ง
สกปรกลงจานปั้น มีระบบฉีดน  า แผ่นกั นวงละแผ่น
ป้องกันปุ๋ยชีวภาพติดจานปั้น ข ต้นก าลังใช้มอเตอร์ขับ
ขนาด 0.5 แรงม้า 220 โวลต์ ความเร็วรอบ 1,450 
รอบต่อนาที ถ่ายทอดไปยังชุดทดรอบด้วยอัตราทด 
20:1 และไปขับเพลาจานปั้นขนาดเส้นผ่านกลาง 50 

มม. โครงเครื่องประกอบด้วยฐานบนส าหรับยึดต้น
ก าลัง ฐานล่างและชุดปรับมุมเช่ือมระหว่างฐานบนกับ
ฐานล่าง ในส่วนของการท างานนั นให้น าปุ๋ยชีวภาพที่
ผ่านการบดบรรจุลงจานปั้นวงในปิดฝาพลาสติก เปิด
สวิตช์เครื่องต้นก าลังและสวิตช์ให้ระบบฉีดน  าให้ท างาน 
ฉีดน  าจนกว่าปุ๋ยชีวภาพเริ่มเป็นเม็ด ปิดระบบฉีดน  าเติม
ปุ๋ยชีวภาพเพื่อให้เม็ดปุ๋ยแห้ง เม็ดปุ๋ยบางส่วนจะไหลตก
ลงวงแหวนชั นนอกเพื่อขัดอีกครั งหนึ่ง เมื่อเม็ดปุ๋ยมี
ลักษณะมันวาวตักบรรจุลงภาชนะรองรับ 

 

 
รูปที ่2 เครื่องปั้นเม็ดปุย๋ชีวภาพ 
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รูปที ่3 เครื่องคัดขนาดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ 

 

1.2.3 เครื่องคัดขนาดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ
ประกอบด้วย (รูปที่ 3) ก ถังบรรจุปุ๋ยชีวภาพมีฝาปิด
เปิดช่องถังบรรจุปุ๋ยชีวภาพ ท าหน้าที่บรรจุเม็ดปุ๋ย
ชีวภาพก่อนเข้าชุดคัดขนาด ข โครงเครื่องติดตั งราง
จ านวน 4ชุด ท าหน้าที่ยึดส่วนต่างของเครื่อง ค ชุดคัด
ขนาดปิดทุกด้านยกเว้นด้านบนภายในบรรจุตะแกรงคัด
ขนาดเม็ดปุ๋ยรูตะแกรงขนาด 6 มม. 3 มม. และ 1 มม. 
และตะแกรงรองเศษปุ๋ยชีวภาพ ตามล าดับ ง ต้นก าลัง
ใช้มอเตอร์ขนาด 0.5 แรงม้า 220 โวลต์ ความเร็วรอบ 
1,430 รอบต่อนาที ถ่ายทอดก าลังขับเพลาโยกชุดคัด
เม็ดปุ๋ยชีวภาพซึ่งติดตั งวงเดือนเยื องศูนย์ด้วยอัตราทด 
10:1 ในส่วนการท างานของเครื่องคัดขนาดเม็ดปุ๋ย
ชีวภาพนั น น าปุ๋ยชีวภาพที่ผ่านการปั้นเป็นเม็ดแล้วใส่
ลงในถังบรรจุปุ๋ยชีวภาพ เปิดสวิตช์เดินเครื่องท างาน
ค่อยๆเปิดปล่อยช่องถังบรรจุปุ๋ยชีวภาพให้เม็ดปุ๋ย
ชีวภาพลงชุดคัดขนาดคัดแยกผ่านรางลงภาชนะบรรจุ 
2. แบบประเมินหาระดับความพึงพอใจ 

ส าหรับแบบประเมินหาระดับความพึงพอใจ
ของเกษตรกรที่มีต่อชุดเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบ
จานส าหรับครัวเรือนเลือกใช้ในงานวิจัยครั งนี ในตอนที่ 
1 แบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบ 5 ระดับ ดังนี  5 

หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง 2 
หมายถึง ควรปรับปรุง 1 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
หลักเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่ได้จาก
แบบประเมินนั นมีดังนี  4.50-5.00 หมายถึง ดีมาก 
3.50-4.49 หมายถึง ดี 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง ควรปรับปรุง 1.00-1.49 หมายถึง 
ต้องปรับปรุง ในส่วนของตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบ
ปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเสรี ข้อคิดเห็นที่ได้จะน ามาวิเคราะห์เพื่อ
จัดแบ่งกลุ่มของข้อมูลไว้ในกลุ่มเดียวกันและน ามา
วิเคราะห์หาค่าความถี่ของข้อมูลลงในตารางเพื่อแจก
แจงความถี่ต่อไป (ธานินทร์, 2548) 
ค. วิธีการทดลอง 

1. การทดลองหาประสิทธิภาพเชิงผลิตของ
เครื่องบดปุ๋ยชีวภาพที่ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที
ที่เพลาใบมีด น าปุ๋ยชีวภาพ 5 กิโลกรัมใส่ถังบรรจุ เปิด
สวิตช์ให้เครื่องท างาน เปิดที่ปิดถังบรรจุให้ปุ๋ยชีวภาพ
เข้าเครื่องบดจนหมด จับเวลา ช่ังน  าหนักเศษที่เหลือ
จากเครื่องบด สุ่มตัวอย่างที่บดแล้วมา 1 กก. ร่อนด้วย
ตะแกรงเบอร์ 40 เพื่อหาเศษที่เหลือจากตะแกรงร่อน
ทดลองซ  า 5 ครั ง 
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2. การทดลองหาประสิทธิภาพการหา
ประสิทธิภาพเชิงผลผลิตเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบ
จาน ทดลองที่มุมเอียงเพลาจานปั้นกับระนาบแนวนอน
ที่มุม 60° ที่ความเร็วรอบของเพลาจานปั้นเริ่มต้นที่ 50 
รอบต่อนาทีและเพิ่มขึ นทุก ๆ 50 รอบต่อนาทีจนถึง
ความเร็วรอบที่ 500 รอบต่อนาที หรือความเร็วรอบที่
ไม่สามารถท าการปั้นเม็ดปุ๋ยได้ จับเวลาจนกว่าจะเป็น
เม็ดปุ๋ย หาน  าหนักของเม็ดปุ๋ย ปริมาณน  าที่ใช้และ
คุณภาพขนาดความโตของเม็ดปุ๋ย สุ่มตัวอย่างจ านวน 1 
กก. คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ทดลองซ  า 5 ครั ง 

3. การทดลองหาประสิทธิภาพเชิงผลิตของ
เครื่องคัดแยกเม็ดปุ๋ยชีวภาพที่ 360 รอบต่อนาที ที่
เพลาโยกชุดคัด น าปุ๋ยเม็ดชีวภาพ 15 กก. ใส่ถังบรรจุ 
เปิดสวิตช์ให้เครื่องท างาน เปิดช่องระบายถังบรรจุให้
ปุ๋ยเม็ดชีวภาพลงชุดตะแกรงคัดจนหมด จับเวลา ช่ัง
เศษที่เหลือตกค้างที่ชุดคัดขนาด สุ่มตัวอย่างมาขนาดละ 
1 กก. คัดหาความถูกต้องในการคัดขนาดมาช่ังน  าหนัก
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ทดลองซ  า 5 ครั ง 

4. การประเมินหาระดับความพึงพอใจของ
เกษตรกรที่มีต่อชุดเครื่องป้ันเม็ดปุ๋ยชีวภาพโดยการเชิญ
เกษตรกรผู้มีอาชีพเพาะปลูกข้าวโดยสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงมาคราวละ 1-2 ท่านอธิบายขั นตอนการ
ประเมินสาธิตการท างานและให้เกษตรกรประเมินจาก
แบบสอบถามจนครบ 20 ท่าน 

ง. การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเก็บข้อมูลและการประเมินผลข้อมูล 

กา ร เ ก็ บ ร วบร วม ข้อมู ล  น า ผ ลการทดลองหา
ประสิทธิภาพเชิงผลผลิตแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของเกษตรกรต่อการใช้ชุดเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยส าหรับ
ครัวเรือน ประเมินผลข้อมูลในรูปของตาราง 

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการ
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ความถี่ 

3.  ระยะเวลาการทดลองระหว่างเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม 2554 ทดลอง ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาเขตพื นที่พิษณุโลก ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลการทดลอง 
ก. ผลการทดลองหาประสิทธิภาพเชิงผลผลิต

ของชุดเครื่องปั้นปุ๋ยชีวภาพส าหรับครัวเรือนได้ผลการ
ทดลองดังนี  

ผลการทดลองจากตารางที่1 เครื่องบดปุ๋ย
ชีวภาพนี มีประสิทธิภาพในการบดปุ๋ยชีวภาพก าลังผลิต
เฉลี่ย 41.70 กก./ชม.ปริมาณตกค้างที่เครื่องบดปุ๋ย
ชีวภาพเฉลี่ย 2.88% เศษเหลือจากร่อนเฉลี่ย 14.30%
สามารถน าไปปั้นเป็นเม็ดปุ๋ยได้ 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพเชิงผลผลิตของเครื่องบดปุ๋ยชีวภาพท่ี 1,450 รอบต่อนาทีที่เพลาใบมีด 

คร้ังท่ีทดลอง 
ก าลังผลิตจริง 

(กก./ชม.) 

ประสิทธิภาพในการบดปุ๋ยชีวภาพ 
ปริมาณตกค้างท่ีเคร่ืองบดฯ 

(%โดยน้ าหนัก) 
เศษเหลือจากการร่อน 

(%โดยน้ าหนัก) 
ผลการน าไปเข้าเคร่ืองปั้นฯ 

1 41.79 3.40 19.00 เป็นเม็ด 
2 40.64 2.90 16.50 เป็นเม็ด 
3 43.75 3.00 11.50 เป็นเม็ด 
4 40.92 2.70 10.50 เป็นเม็ด 
5 41.43 2.40 14.00 เป็นเม็ด 

ค่าเฉลี่ย 41.70 2.88 14.30 เป็นเม็ด 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23 18.51 35.11 - 
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ตารางที ่2 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพเชิงผลผลิตของเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพที่มุมเอียง 60° ของเพลาจานป้ัน

กับระนาบแนวนอนที่ความเร็วรอบที่เพลาจานปั้น (ค่าเฉลี่ย) 
ความเร็ว 

(รอบ/นาท)ี 
ก าลังผลิตจริง 

(กก./ชม.) 
ปริมาณน้ าที่ใช้ 
(ลบ.ซม./กก.) 

ประสิทธิภาพในการป้ันเป็นเม็ดปุ๋ยชีวภาพ (%โดยน้ าหนัก) 
ขนาดความโต 

มากกว่า 6 มม. (%) 
ขนาดความโต 

ระหว่าง3-6 มม. (%) 
ขนาดความโต 

น้อยกว่า 3-1 มม. (%) 
ขนาดความโต 

น้อยกว่า 1 มม.-เป็นผง (%) 
50 53.92 63.54 3.56 60.86 35.45 0.13 
100 66.22 72.52 9.24 65.97 24.30 0.49 
150 87.39 86.27 9.19 36.24 52.89 1.68 
200 94.15 75.45 1.01 26.43 69.10 3.47 
250 98.60 77.69 0.02 3.76 81.58 14.64 

 

ตารางที ่3 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพเชิงผลผลิตของเครื่องคัดปุ๋ยชีวภาพที่ 360 รอบต่อนาที ที่เพลาโยกชุด-
คัด มุมเอียงถาดที่ 8° 

ครั้งที่ทดลอง 
ก าลังผลิตจริง 

(กก./ชม.) 

ประสิทธิภาพในการคัดเม็ดปุ๋ย (%โดยน้ าหนัก) 
ปริมาณตกค้าง 

ที่เครื่องคัด 
(%) 

ขนาดความโต 
มากกว่า 6 มม. (%) 

ขนาดความโต 
ระหว่าง 3-6 มม. (%) 

ขนาดความโต 
น้อยกว่า 3-1 มม. (%) 

ขนาดความโตน้อยกว่า 
1 มม.-เป็นผง (%) 

คัดถูก คัดผิด คัดถูก คัดผิด คัดถูก คัดผิด คัดถูก คัดผิด 
1 143.47 2.37 97.50 2.50 99.00 1.00 99.50 0.5 98.50 1.50 
2 144.34 2.57 99.00 1.00 99.50 1.00 99.50 0.5 99.00 1.00 
3 149.82 2.40 97.50 2.50 99.00 1.00 99.00 1.00 98.50 1.50 
4 154.66 2.33 98.50 1.50 99.50 0.50 99.00 1.00 99.50 0.50 
5 146.01 2.70 98.00 2.00 99.50 0.50 99.50 0.50 99.50 0.50 

ค่าเฉลี่ย 147.66 2.47 98.10 1.90 99.10 0.90 99.30 0.70 98.90 1.10 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.61 23.29 6.52 6.52 4.18 4.18 2.74 2.74 4.18 4.18 

 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินหาระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรที่มตี่อชุดเครื่องป้ันเมด็ปุ๋ยชีวภาพส าหรับครับเรือน 

 
ความพึงพอใจของเกษตรต่อชุดเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพส าหรับครัวเรือน 

เครื่องบดปุ๋ยชีวภาพ 
ระดับความพึงพอใจ 

เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพ 
ระดับความพึงพอใจ 

เครื่องคัดขนาดเม็ดปุ๋ย 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.55 ดี 3.73 ดี 3.73 ดี 
2 ความปลอดภัยในการใช้งาน 3.51 ดี 3.91 ดี 3.61 ดี 
3 คุณภาพของผลผลิต 3.85 ดี 3.50 ดี 3.65 ดี 
4 ระยะเวลาในการท างาน 3.56 ดี 3.82 ดี 3.80 ดี 
5 ความสะดวกในการท าความสะอาด 3.70 ดี 3.82 ดี 3.70 ดี 
6ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 2.43 ควรปรับปรุง 3.73 ดี 3.61 ดี 
7 ความสะดวกในการบ ารุงรักษา 3.63 ดี 3.73 ดี 3.63 ดี 
8 ความเหมาะสมของขนาดและรูปร่าง 3.74 ดี 3.64 ดี 3.58 ดี 
9 ประสิทธิภาพการท างาน (กก./ชม.) 3.58 ดี 3.64 ดี 3.74 ดี 
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม 3.51 ดี 3.72 ดี 3.67 ดี 

 

ตารางที่ 5 ข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่มีต่อชุดเครื่องปั้นเมด็ปุ๋ยชีวภาพส าหรับครับเรือน 
เคร่ืองบดปุ๋ยชีวภาพ เคร่ืองปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพ เคร่ืองคัดขนาดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ 
รายการ ความถ่ี รายการ ความถ่ี รายการ ความถ่ี 

ฝุ่นละออง 20 เสียงดัง 11 เครื่องสั่นสะเทือน 16 
เสียงดัง 15 เครื่องสะเทือน 8 ระดับรองเม็ดปุ๋ยต่ าเกินไป 16 
ช่องเปิดรูถังบรรจุเล็กไป 8 ฝุ่นละออง 4 เสียงดัง 8 
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ผลการทดลองจากตารางที่ 2 เครื่องบดปุ๋ย
ชีวภาพนี มีประสิทธิภาพในการปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพที่
ความเร็ว 100 รอบต่อนาที ดีที่สุด ก าลังผลิตเฉลี่ย 
66.22 กก./ชม. คัดขนาดได้ขนาดความโตที่ต้องการ
สูงสุดเฉลี่ย 65% (6 มม.) ขนาดโตกว่าที่ต้องการเฉลี่ย 
9.24% (3-6 มม.) ขนาดเล็กกว่าที่ต้องการเฉลี่ย 
24.30% (3-1 มม.) และไม่ได้ขนาดเฉลี่ย 0.49% (1 
มม.-เป็นผง) ปริมาณน  าท่ีใช้เฉลี่ย 72.52 ลบ.ซม./กก. 

ผลการทดลองจากตารางที่ 3 เครื่องคัดขนาด
เม็ดปุ๋ยชีวภาพนี มีประสิทธิภาพในการคัดขนาดเม็ดปุ๋ย
ชีวภาพก าลังผลิตเฉลี่ย 147.66 กก./ชม. ปริมาณ
ตกค้างที่เครื่องคัดขนาดเม็ดปุ๋ยเฉลี่ย 2.47% คัดขนาด
ความโตที่เหมาะสมได้ถูกต้องเฉลี่ย 99.10% ไม่ถูกต้อง
เฉลี่ย 0.90% คัดขนาดโตกว่าที่ต้องการได้ถูกต้องเฉลี่ย 
98.10% ไม่ถูกต้องเฉลี่ย 1.90% คัดขนาดเล็กกว่าที่
ต้องการได้ถูกต้องเฉลี่ย 99.30% ไม่ถูกต้องเฉลี่ย 
0.70% และคัดที่ไม่ได้ขนาดได้ถูกต้องเฉลี่ย 98.90% 
ไม่ถูกต้องเฉลี่ย 1.10% 

จากตารางที ่4 ผลการประเมินหาระดับความ
พึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อชุดเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย
ชีวภาพส าหรับครับเรือนโดยภาพรวมสรุปได้ดังนี  เครื่อง
บดปุ๋ยชีวภาพค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 ระดับดี ควรปรับปรุง
ในเรื่องการก่อมลพิษทางอากาศ เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ย
ชีวภาพค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.72 ระดับดี และเครื่องคัดขนาด
เม็ดปุ๋ยชีวภาพค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 ระดับดี 

จากตารางที ่5 ข้อเสนอแนะของเกษตรที่มีต่อ
ชุดเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพส าหรับครับเรือน สรุปได้
ดังนี  เครื่องบดปุ๋ยชีวภาพควรปรับปรุงในเรื่องของฝุ่น
ละออง เสียงดัง และช่องปิดรูถังบรรจุเล็กเกินไป 
ตามล าดับ เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพควรปรับปรุงในเรื่อง
ของเสียงดัง เครื่องสะเทือนและฝุ่นละออง ตามล าดับ 
และเครื่องคัดขนาดเม็ดปุ๋ยชีวภาพ ควรปรับปรุงในเรื่อง

ของเครื่องสั่นสะเทือน ระดับรองเม็ดปุ๋ยต่ าเกินไป และ
เสียงดัง ตามล าดับ 

 

สรุปผลการทดลอง 
ชุดเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพส าหรับครัวเรือน

ในแต่ละส่วนสรุปผลการทดลองได้ดังนี  เครื่องบดปุ๋ย
ชีวภาพ ที่ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที ที่เพลา
ใบมีด ก าลังผลิตเฉลี่ย 40.62 กก./ชม. ปริมาณตกค้างท่ี
เครื่องบดปุ๋ยชีวภาพเฉลี่ย 2.88% เศษผงปุ๋ยชีวภาพที่
เหลือจากการร่อนด้วยตะแกรงเบอร์ 40 เฉลี่ย 14.30% 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพ
แบบจานที่ความเร็ว 100 รอบต่อนาที มุมเอียง 60° 
ของเพลาจานปั้นกับระนาบแนวนอน ก าลังผลิตเม็ดปุ๋ย
ชีวภาพโดยเฉลี่ย 66.22 กก./ชม. ขนาดความโตของ
เม็ดปุ๋ยชีวภาพที่เหมาะสมระหว่าง 3-6 มม. เฉลี่ย 
65.97% ขนาดความโตใหญ่กว่า 6 มม. เฉลี่ย 9.24% 
ขนาดความโตเล็กกว่า 3-1 มม. เฉลี่ย 26.30% ขนาด
ความโตเล็กกว่า 1 มม.-เป็นผงเฉลี่ย 0.49% ปริมาณน  า
ที่ใช้ 72.52 ลบ.ซม./กก. และผลการประเมินระดับพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เครื่องคัดขนาดเม็ดปุ๋ย
ชีวภาพที่ 360 รอบต่อนาที ที่เพลาโยกชุดคัดมุมเอียง
ถาด 8° ก าลังผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 147.66 กก./ชม. ปริมาณ
เศษตกค้างที่เครื่องนี  2.47% ประสิทธิภาพในการคัด
ขนาดเม็ดปุ๋ยชีวภาพได้ถูกต้องทุกถาดมากกว่า 98% 
และคัดขนาดขนาดเม็ดปุ๋ยชีวภาพได้ไม่ถูกต้องทุกถาด
น้อยกว่า 2% และผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
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