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บทคัดย่อ
ในปั จจุ บันปุ๋ ยอินทรีย์ป้ั นเม็ดเป็ นที่นิยมในงานเกษตรกรรม เนื่องจากสามารถนามาใช้ งานได้ สะดวก เก็บรักษาและขนย้ ายได้ ง่าย
รวมถึงวัตถุดิบการผลิตในโรงงานสามารถหาได้ ง่ายจากท้ องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามในการผลิตปุ๋ ยดังกล่าวยังประสบปั ญหาเรื่องคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและปรับปรุงการผลิตปุ๋ ยปั้ นเม็ดเพื่อพัฒนาคุณภาพของเม็ดปุ๋ ย
ให้ ดีข้ ึนในด้ านความแข็ง การละลายน้า ขนาด และความสม่ าเสมอของเม็ดปุ๋ ยตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร โดยได้ ทาการ
ทดลองเพื่อหาส่วนผสมที่เหมาะสมในการปั้นเม็ดระหว่างปุ๋ ยอินทรีย์และตัวเชื่อมประสาน 3 ชนิด อันได้ แก่ กากนา้ ตาล แป้ งมันสาปะหลัง และ
นา้ หมักชีวภาพ เปรียบเทียบกับการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์แบบเดิมที่ใช้ นา้ เป็ นตัวประสาน ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่ า ปุ๋ ยปั้ นเม็ดโดยใช้ กากนา้ ตาล
เป็ นตัวประสานเป็ นสูตรที่เหมาะสมที่สดุ ในการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอื่น
คาสาคัญ: การปรับปรุง การผลิตปุ๋ ย ปุ๋ ยปั้นเม็ด ส่วนผสมที่เหมาะสม
Abstract
Recently, granular fertilizers are widely use in agricultural work because it has been convenient to use and easy to store and
transport. Moreover, raw materials for production in factory has been provided from local area. However, the production of granular
fertilizers face with the problem of product’s quality. Therefore this research was aimed to study and improve granular fertilizers
production in order to upgrade quality of hardness, water solution, pellet size, and steadiness of this fertilizer which followed in criteria
of department of agriculture. The experiment was design for finding appropriate composition between organic fertilizers and 3 bonding
materials i.e. molasses, tapioca flour, and enzyme ionic plasma compared with the old production of granular fertilizers that use water.
The result was found that the granular fertilizers with molasses bonding material was the appropriate composition for production
compared with others.
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บทนา
ปุ๋ ยอินทรีย์เป็ นปุ๋ ยประเภทหนึ่งที่มีการใช้ อย่างแพร่หลายจากเกษตรกรเนื่องจากมีคุณสมบัติท่ดี ีในการทาให้ ดนิ
ร่ วนซุย เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ กับดิน เป็ นแหล่ งแร่ธาตุท่จี ะปลดปล่ อยอาหารให้ แก่ต้นพืชอย่ างช้ าๆ และเป็ นแหล่ง
อาหารให้ กับไส้ เดือนในดินในการย่ อยและผลิตสารอินทรีย์ท่มี ีประโยชน์ในการบารุงพื ช (ประเสริฐและวิทยา , 2531;
วิฑูรย์, 2547; บัญชา, 2552) ปุ๋ ยอินทรีย์มีท้งั ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมักและปุ๋ ยพืชสดซึ่งผ่านกรรมวิธีการสับ หมัก บด ร่ อน สกัด
หรืออื่นๆ จากซากพืช ซากสัตว์หรือสิ่งขับถ่ายจากสัตว์ ที่ทาให้ เกิดการย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์จากจุลินทรีย์จนเปลี่ยนเป็ น
สารอินทรีย์ท่คี งตัวหรือฮิวมัส และปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชที่สามารถดูดซึมไปใช้ ได้ เช่น ไนโตรเจน
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ได้ ทาการทดลองในโรงงานกรณีศึกษาใน ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
โดยมีการใช้ วัตถุดิบทั้งตัวเชื่อมประสานและปุ๋ ยหมักมูลสัตว์มาจากในท้ องที่ โดยเก็บข้ อมูลตั้งแต่เดือน ก.ค. – มี.ค. เป็ น
เวลา 9 เดือน มีกาลังการผลิต 2-3 ตันต่อวัน มีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้ กรณีศึกษาจากโรงงานตัวอย่ างที่ผลิตปุ๋ ยปั้ นเม็ดในจังหวัดอุทัยธานี โดยใช้ การเก็บผลการ
ทดลองในภาคสนาม โดยได้ รับการอนุญาตเก็บข้ อมูลจากผู้ประกอบการโรงงาน โดยสามารถแบ่งขั้นตอนย่อยได้ ท้งั หมด
ขั้นตอน 5 ดังนี้ คือ
ขั้นตอนที่ 1 ทาการศึกษาข้ อมูลพื้นฐานในกระบวนการผลิตปุ๋ ยปั้ นเม็ดของโรงงานให้ เข้ าใจ โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนการผลิตดังรูปที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 เลือกปั จจัย ต่างๆ เพื่อทาการออกแบบการทดลอง โดยปั จจัยดังกล่าวนั้นมีท้งั ปั จจัยที่เป็ นตัวแปร
ต้ นหรือตัวแปรอิสระ คือ ส่วนผสมของปุ๋ ยปั้ นเม็ดที่เปลี่ยน และตัวแปรตาม คือ คุณภาพของเม็ดปุ๋ ยทั้งในส่วนความแข็ง
การละลายนา้ ขนาดเม็ดปุ๋ ยและความสม่าเสมอของเม็ดปุ๋ ย
ขั้นตอนที่ 3 ทาการทดลองโดยมีกลุ่มควบคุมที่เป็ นตัวเชื่อมประสานแบบเดิม และกลุ่มทดลองที่เปลี่ยนตัวเชื่อม
ประสานใน 3 สูตร เมื่อได้ ผลผลิตปุ๋ ยปั้นเม็ดจากทั้งหมดแล้ วนามาวัดคุณภาพในด้ านความแข็ง การละลายนา้ ขนาด และ
ความสม่าเสมอของเม็ดปุ๋ ย
ขั้นตอนที่ 4 ทาการวิเคราะห์และสรุปผล และพิจารณาเลือกใช้ ส่วนผสมของปุ๋ ยปั้นเม็ดที่เหมาะสมที่สดุ โดยดูจาก
ความแข็งตามเกณฑ์มาตรฐาน การละลายนา้ ช้ า ขนาดเม็ดปุ๋ ยมีเม็ดขนาดกลางมากและสม่าเสมอ
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ฟอสฟอรัส เป็ นต้ น (ทฤษฎี, 2538) ปุ๋ ยปั้นเม็ดเป็ นปุ๋ ยอินทรีย์ท่ที าการปั้นเม็ดจากมูลสัตว์และถูกผลิตมาจากโรงงานที่กระ
จายอยู่ท่วั ประเทศ ในปั จจุบนั เป็ นปุ๋ ยที่ได้ รับความนิยมจากเกษตรกร เนื่องจากมีคุณสมบัตทิ ่ดี ีตามแบบปุ๋ ยอินทรีย์ในการ
บารุงดินและพืช มีความสะดวกในการใช้ งาน เก็บรักษา และการขนย้ ายได้ ดกี ว่าชนิดผง หยาบหรือนา้ นอกจากนี้วัตถุดบิ ที่
ใช้ ยังสามารถหาได้ ง่ายตามท้ องถิ่น ซึ่งไม่จาเป็ นต้ องซื้อหาหรือมีราคาที่ไม่แพง (มงคล, 2544; วิเชียร, 2547) โดยการ
ผลิตจะต้ องถูกควบคุมให้ เป็ นตามมาตรฐานปุ๋ ยอินทรีย์ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ปี พ ศ.2548.และแก้ ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ศ.2551.ปี พ 2 (กรมวิชาการเกษตร, 2548) จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีตัวเชื่อมประสานที่เหมาะสมมี
ผลต่อคุณภาพเม็ดปุ๋ ย (มงคลและคณะ, 2545) มีการวิจัยได้ พัฒนาสูตรปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ดหลากหลาย เช่ น กากนา้ ตาล
ว่านหางจระเข้ แป้ งมัน ผลกล้ วยนา้ หว้ าสุก และนา้ อ้ อยกับมูลค้ างคาว (รัชนีพร, 2544) กากนา้ ตาล นา้ ทิ้งจากการผลิตแป้ ง
ข้ าวแคบ และปุ๋ ยนา้ กับวัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ด (วิภา, 2552) ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้ ทาการออกแบบการทดลองโดย
ใช้ วัสดุตัวเชื่อมประสานที่หาได้ ในท้ องถิ่น 3 ประเภท อันได้ แก่ กากนา้ ตาล แป้ งมันสาปะหลัง และนา้ หมักชีวภาพ กับมูล
วัวควาย มาใช้ เพื่อทดสอบคุณภาพของเม็ดปุ๋ ยในด้ านความแข็ง การละลายนา้ ขนาด และความสม่าเสมอของเม็ดปุ๋ ยตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรที่กาหนด โดยใช้ กรณีศึกษาจากโรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ จังหวัดอุทยั ธานี
วั ต ถุ ป ระสงค์ใ นการศึ กษาและปรั บปรุงการผลิ ต ปุ๋ ยปั้ นเม็ด นี้ เพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพของเม็ด ปุ๋ ยฯ ในโรงงาน
กรณีศึกษา ให้ ดีข้ นึ ในด้ านความแข็ง การละลายนา้ ขนาด และความสม่าเสมอของเม็ดปุ๋ ยตามเกณฑ์มาตรฐานของก รม
วิชาการเกษตร โดยได้ ทาการทดลองเพื่อหาส่วนผสมที่เหมาะสมในการปั้ นเม็ดระหว่ างปุ๋ ยอินทรีย์และตัวเชื่อมประสาน
3 ชนิด อันได้ แก่ กากนา้ ตาล แป้ งมันสาปะหลัง และนา้ หมักชีวภาพ เปรียบเทียบกับการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์แบบเดิมที่ใช้ นา้
เป็ นตัวประสาน ทั้งนี้ในการวิจัยนี้ได้ พิจารณาปัจจัยที่ใช้ เลือกตัวเชื่อมประสานที่เหมาะสมของการผลิตปุ๋ ยปั้นเม็ดโดยดูจาก
การที่ปุ๋ยต้ องได้ ขนาดความแข็งเป็ นไปตามมาตรฐาน มีการละลายนา้ ที่ช้า และได้ เม็ดปุ๋ ยขนาดกลางเป็ นจานวนมาก และมี
ความสม่าเสมอในเม็ดปุ๋ ย
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2. กระบวนการผลิตปุ๋ ยปั้นเม็ด

ในการผลิตปุ๋ ยปั้นเม็ดที่มาจากมูลสัตว์น้นั หลังจากเตรียมวัตถุดบิ แล้ ว นามาทาการผลิตใน 5 ขั้นตอน
(ดังรูปที่ 1)
การเตรียมวัตถุดบิ โดยใช้ ตวั เชื่อมประสานกับปุ๋ ยหมักที่มาจากมูลวัวควาย
1) การบดวัตถุดบ
ิ คือ การนาวัตถุดิบมูลวัวควายที่ผ่านการหมักแล้ วลาเลียงผ่านสายพานไปเครื่องตีป่นและบด
ให้ ละเอียดเหมือนผงแป้ ง
2) การผสม คือ การนาวัตถุดบ
ิ ที่ละเอียดจากการตีป่นมาเข้ าเครื่องผสมผสมวัตถุดบิ เข้ าเป็ นเนื้อเดียวกัน
3) การปั้นเม็ดปุ๋ ย คือ การนาวัตถุดบ
ิ จากการผสมมาเทใส่เครื่องปั้นเม็ด ครั้งละ 30-50 กิโลกรัม แล้ ว
เดินเครื่องจานหมุน พร้ อมกับเครื่องฉีดพ่นตัวเชื่อมประสานออกมาเพื่อปั้นเม็ด โดยระมัดระวังไม่ให้ ช้ นื เกินไปและปุ๋ ยติด
จานหมุน
4) การอบปุ๋ ย คือ การนาเอาเม็ดปุ๋ ยที่ป้ ั นแล้ วไปตากแดดโดยควบคุมอุณหภูมิไม่ ให้ เกิน 60°C ไม่ให้ แดดแรง
มากเพราะจะทาให้ จุลินทรีย์ตายได้ อาจสลับมาตากในแดดราไร

รูปที่ 1 กระบวนการผลิตปุ๋ ยปั้นเม็ด
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3. การออกแบบการทดลอง
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การออกแบบการทดลองนี้ได้ แ บ่ งเป็ น 2 ปั จจัยหลักได้ แก่ ปั จจัยด้ านตัวเชื่อมประสาน (x) และปั จจัยด้ าน
คุณภาพเม็ดปุ๋ ย (y) โดยชุดทดลองแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มควบคุมซึ่งเป็ นสูตรเดิมที่ใช้ นา้ เป็ นตัวเชื่อมประสาน กับ
กลุ่มทดลองที่มี 3 สูตร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตัวเชื่อมประสาน คือ สูตรที่ 1 เป็ นกากน้าตาล สูตรที่ 2 เป็ นแป้ งมัน
สาปะหลัง และสูตรที่ 3 เป็ นนา้ หมักชีวภาพ ซึ่งแต่ละสูตรที่เลือกมาทดลองมีคุณสมบัติของตัวเชื่อมประสานที่ดีดังนี้คือ
กากนา้ ตาลมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมซึ่งเป็ นสารอาหารที่จาเป็ นต่อจุลินทรีย์และพืช แป้ งมันสาปะหลัง มี
ความขาวมันวาวผสมนา้ แล้ วเหนีย วทาให้ เกิดการยึดเกาะที่ดี และนา้ หมักชีวภาพผ่านการหมักแล้ วมีจุลินทรีย์ช่วยเติม
เอนไซม์เร่งการย่อยสลายและมีธาตุอาหารที่พืชต้ องการใช้
ระดับ ปั จ จัย ที่ใช้ เลื อ กวัดผลด้ า นคุณ ภาพเม็ด ปุ๋ ย มี 4 ด้ า น คือ การละลายน้า ความแข็ง ขนาด และความ
สม่าเสมอของเม็ดปุ๋ ย โดยปุ๋ ยปั้ นเม็ดที่ดตี ้ องมีคุณสมบัตลิ ะลายนา้ จนตกตะกอนที่ระยะเวลายาวนาน (คงทน) มีความแข็ง
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บนแรงกดทับไม่น้อยกว่ า 3 กิโลกรัม ขนาดที่ดีต้องมีขนาดกลาง ที่มีเส้ นผ่าศูนย์กลางอยู่ ระหว่ าง 3-5 มิลลิเมตร ใน
ปริมาณมาก (โดยเม็ดเล็ก ที่น้อยกว่ า 3 มิลลิเมตร และเม็ดใหญ่ ที่มากกว่ า 5 มิลลิเมตร) และมีความสม่าเสมอที่คิด
สัดส่วนเปอร์เซ็นต์จากขนาดที่ได้ ท้งั หมด โดยมีสดั ส่วนของเม็ดปุ๋ ยขนาดกลางที่มาก
4. การทดลองและการทดสอบวัดผลคุณภาพเม็ดปุ๋ ย

การทดลองได้ ทาตามที่ได้ ออกแบบการทดลองไว้ โดยทาตามขั้นตอนการผลิตที่มีการเปลี่ยนตัวเชื่อมประสาน
จากเดิมใช้ น้า เป็ นกากน้าตาล แป้ งมันสาปะหลังและน้าหมักชีวภาพ ร่ วมกับปุ๋ ยหมักจากมู ลวัวควาย โดยมีสัดส่ว น
ตัวเชื่อมฯ ในแต่ละสูตรที่ 30% โดยนา้ หนัก หลังจากปั้นเม็ดบนจานหมุนแล้ วให้ นาไปตากแดด 3 ชั่วโมง
หลังจากนั้นทาการสุ่มเก็บตัวอย่ างเม็ดปุ๋ ย ประมาณ 100 กรัมจานวน 20 ครั้งในแต่ ละสูตร แล้ วนามาวัดผล
คุณภาพของเม็ดปุ๋ ยแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ในแต่ละสูตร โดย (1) ทดสอบจับเวลาการละลายนา้ ของเม็ดปุ๋ ย 10 กรัมในนา้
100 มิลลิลิตร คนจนตกตะกอน (2) สุ่มหยิบเม็ดปุ๋ ย 20 เม็ด มาทดสอบวัดค่าความแข็งโดยใช้ เครื่องวัดความแข็ง และ (3)
ชั่งปุ๋ ยเม็ด 100 กรัม แล้ วนามาแยกขนาดเม็ดปุ๋ ย 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก กลางและใหญ่ แล้ วหาสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของ
ขนาดกลางที่มอี ยู่ 2 ดังแสดงได้ ดงั รูปที่ (ความสม่าเสมอ)

รูปที่ 2 การทดสอบวัดคุณภาพของเม็ดปุ๋ ยปั้นเม็ด

หลั ง จากที่ท าการทดลองและทดสอบวั ด ผลคุ ณ ภาพของเม็ด ปุ๋ ยอิน ทรี ย์ แ ล้ ว น ามาท าการวิ เ คราะห์ แ ละ
เปรียบเทียบผลก่อน (กลุ่มควบคุม) และหลัง พัฒนาเพื่อนามาใช้ หาตัวเชื่อมประสานที่เหมาะสมต่อไป (กลุ่มทดลอง) ซึ่ง
สามารถเขียนสรุปขั้นตอนการทดลองได้ ดงั รูปที่ 3

1. ทาการทดลองผลิตปุ๋ ยปั้นเม็ด
โดยเปลี่ยนตัวเชื่อมประสาน

2. ทาการสุ่มเก็บเม็ดปุ๋ ยในแต่ละ
การทดลองที่ได้ ออกแบบไว้

3. ทาการวัดผลโดยดูความแข็ง
การละลายนา้ ขนาดเม็ดปุ๋ ย

4. วิเคราะห์
และสรุปผล

รูปที่ 3 สรุปขั้นตอนการทดลองและการทดสอบวัดผลคุณภาพเม็ดปุ๋ ย

ผลการศึกษา
เมื่อทดลองเปลี่ยนแปลงตัวเชื่อมประสานจากนา้ เป็ นกากนา้ ตาล แป้ งมันสาปะหลังและนา้ หมักชีวภาพ ทาให้ ได้
ปุ๋ ยอินทรีย์ป้ันเม็ด ที่มคี ุณภาพแตกต่างกันดังต่อไปนี้
เมื่อนาเม็ดปุ๋ ยที่ได้ จากการทดลองมาทาการละลายนา้ แล้ วคนจนตกตะกอนจานวน 10 ครั้ง ได้ ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระยะเวลาการละลายนา้ (นาที) ดังนี้

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. การละลายนา้

177

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 14: UNIVERSITY IN DISRUPTIVE ERA

ตารางที่ 1 การละลายนา้ ของปุ๋ ยอัดเม็ดในแต่ละสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเชื่อมประสาน
สูตรที่
ระยะเวลา (นาที)
ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. กลุ่มควบคุม: นา้ +ปุ๋ ย
496.60 46.06 (8 ชม. 28 นาที)
2. กลุ่มทดลอง: กากนา้ ตาล+ปุ๋ ย
680.20 6 4.28 (11 ชม. 34 นาที)
3. กลุ่มทดลอง: แป้ งมันสาปะหลัง+ปุ๋ ย
736.40  47.34 (12 ชม. 27 นาที)
4. กลุ่มทดลอง: นา้ หมักชีวภาพ+ปุ๋ ย
557.90  30.94 (9 ขม. 30 นาที)
2. ความแข็งของเม็ดปุ๋ ย

จากการสุ่มหยิบเม็ดปุ๋ ย 20 เม็ด มาจากเม็ดปุ๋ ย 100 กรัมที่ตากแดดแล้ ว ในแต่ละสูตรปุ๋ ย ผลการทดสอบความ
แข็งในหน่วยกิโลกรัม (กก.) สามารถแสดงเป็ นค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความแข็งของเม็ดปุ๋ ยในแต่ละสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเชื่อมประสาน
สูตรที่
ความแข็ง (กิโลกรัม)
ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. กลุ่มควบคุม: นา้ +ปุ๋ ย
2.64  0.62
2. กลุ่มทดลอง: กากนา้ ตาล+ปุ๋ ย
3.30  0.84
3. กลุ่มทดลอง: แป้ งมันสาปะหลัง+ปุ๋ ย
4.45  1.05
4. กลุ่มทดลอง: นา้ หมักชีวภาพ+ปุ๋ ย
3.51  0.86

3. ขนาดของเม็ดปุ๋ ย

เมื่อนาเม็ดปุ๋ ยที่ได้ มาสุ่มและทาการชั่งนา้ หนัก 100 กรัมแล้ วนามาแยกขนาดเม็ดและนับเม็ดตามขนาด โดยมี
ขนาดเล็ก (S) ขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ (L)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางที่ 3 จานวนตามขนาดของเม็ดปุ๋ ยในแต่ละสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเชื่อมประสาน
สูตรที่
จานวน (เม็ด)
ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. กลุ่มควบคุม: นา้ +ปุ๋ ย
S = 20.15  4.88; M = 13.60  3.73; L = 7.45  2.39
2. กลุ่มทดลอง: กากนา้ ตาล+ปุ๋ ย
S = 10.60  3.66; M = 22.00  3.83; L = 7.50  2.28
3. กลุ่มทดลอง: แป้ งมันสาปะหลัง+ปุ๋ ย
S = 13.90  2.88; M = 20.05  4.42; L = 8.85  2.52
4. กลุ่มทดลอง: นา้ หมักชีวภาพ+ปุ๋ ย
S = 22.00  4.79; M = 23.90  6.13; L = 9.45  4.07
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4. ความสม่าเสมอของเม็ดปุ๋ ย
ความสม่าเสมอของเม็ดปุ๋ ยโดยพิจารณาจากสัดส่วนของเม็ดปุ๋ ยขนาดกลางที่ได้ จากการสุ่มชั่งนา้ หนักปุ๋ ยเม็ด 100
กรัม จานวน 20 ครั้ง แสดงได้ ดงั ตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 ความสม่าเสมอของปุ๋ ยอัดเม็ดในแต่ละสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเชื่อมประสาน
สูตรที่
ความสม่าเสมอของเม็ดปุ๋ ย (%)
ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. กลุ่มควบคุม: นา้ +ปุ๋ ย
33.22  8.60
2. กลุ่มทดลอง: กากนา้ ตาล+ปุ๋ ย
54.95  5.80
3. กลุ่มทดลอง: แป้ งมันสาปะหลัง+ปุ๋ ย
46.58  6.60
4. กลุ่มทดลอง: นา้ หมักชีวภาพ+ปุ๋ ย
43.20  9.79

อภิปรายผลการศึกษา
จากการทาการทดลองเปลี่ยนแปลงตัวเชื่อมประสานโดยเปลี่ยนจากนา้ (สูตรเดิม) มาใช้ เป็ นกากนา้ ตาล แป้ งมัน
สาปะหลังและนา้ หมักชีวภาพ ทาให้ ได้ ปุ๋ยปั้นเม็ด ที่มคี ุณภาพแตกต่างกันดังตารางที่ 5 นี้
ตารางที่ 5 ผลสรุปการวัดผลคุณภาพเม็ดปุ๋ ยในแต่ละสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเชื่อมประสาน
สูตรที่
การละลายนา้
ความแข็ง
ขนาดเม็ดปุ๋ ย
(เวลา)
(มากกว่า 3 กก.) (เม็ดขนาดกลาง)
เร็ว
ไม่ผ่านเกณฑ์
น้ อย
1. กลุ่มควบคุม: นา้ +ปุ๋ ย
ช้ า
ผ่านเกณฑ์
มาก
2. กลุ่มทดลอง: กากนา้ ตาล+ปุ๋ ย
3. กลุ่มทดลอง: แป้ งมันสาปะหลัง+ปุ๋ ย
ช้ า
ผ่านเกณฑ์
มาก
4. กลุ่มทดลอง: นา้ หมักชีวภาพ+ปุ๋ ย
ปานกลาง
ผ่านเกณฑ์
มาก

ความสม่าเสมอ
(เปอร์เซ็นต์)
น้ อย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

สรุปผลการศึกษา
จากการวิจัยสรุปได้ ว่าสูตรใหม่ท่พี ัฒนาเปลี่ยนตัวเชื่อมประสานทั้งสามสูตรนั้นทาให้ สามารถผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
อัดเม็ดที่ได้ คุณภาพดีกว่าสูตรเดิมที่ใช้ นา้ เป็ นตัวเชื่อมประสาน และสูตรใหม่ทุกสูตรที่พัฒนาขึ้นผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ปุ๋ ยอินทรีย์ท่กี าหนด โดยเฉพาะความแข็งที่ดีข้ นึ กว่าการใช้ นา้ เป็ นตัวเชื่อมประสานที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อทา
การสอบถามผู้ประกอบการและเกษตรกรถึงสูตรที่เหมาะสมนั้น พบว่า ปุ๋ ยอินทรีย์ป้ั นเม็ดจากมูลสัตว์โดยใช้ กากนา้ ตาล
เป็ นตัวเชื่อมประสานเป็ นสูตรที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอื่น เพราะมีเม็ดปุ๋ ยขนาดกลางที่มาก
มีความสม่าเสมอในคุณภาพ มีความแข็งของเม็ดปุ๋ ยที่ดี และคงทนไม่ละลายนา้ ง่าย ซึ่งสอดคล้ องกับหลักการในการปั้ น
เม็ดปุ๋ ยที่ต้องการการปั้นให้ ได้ ขนาดที่เหมาะสม (ขนาดกลาง) ให้ ได้ จานวนมาก เนื่องจากการปั้นเม็ดปุ๋ ยนั้นทาการปั้ นบน
เครื่องปั้ นที่มีหลักการใช้ แรงโน้ มถ่วงของโลกที่ดึงดูดวัตถุให้ ว่งิ เข้ าหาศูนย์กลางของโลก ผงปุ๋ ยจะกลิ้งบนจานหมุนและก่อ
ตัวเกาะกันเป็ นเม็ดปุ๋ ยหลากหลายขนาด หากเม็ดปุ๋ ยมีขนาดเล็กไปนั้นหมายถึงการเกาะตัวของเม็ดปุ๋ ยไม่ดี จะป่ นได้ ง่าย

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากตารางที่ 5 ทาให้ สามารถสรุปได้ ว่าจากการปรับปรุงพัฒนาเลือกใช้ ส่วนผสมของตัวประสานของปุ๋ ยปั้ นเม็ด
ใหม่ และนาทาการทดลอง ทาให้ ได้ ผลคุณภาพของเม็ดปุ๋ ยที่ดีข้ นึ กว่าส่วนผสมเดิมของปุ๋ ยปั้ นเม็ดที่โรงงานทาการผลิต
โดยมีคุณภาพที่ดีข้ นึ ทั้งในด้ านความแข็ง การละลายนา้ ขนาดเม็ดปุ๋ ย และความสม่าเสมอของเม็ดปุ๋ ย และเมื่อพิจารณา
เลือกใช้ ส่วนผสมที่เหมาะสมของตัวเชื่อมประสานของปุ๋ ยปั้นเม็ดใหม่ จะเห็นได้ ว่า สูตรที่ใช้ กบั ส่วนผสมของปุ๋ ยที่เหมาะสม
นั้น จะเป็ นปุ๋ ยปั้ นเม็ดสูตรที่ 2 ที่มีตัวเชื่อมประสานเป็ นกากนา้ ตาล ที่พบว่ามีการละลายนา้ ที่ช้า มีความแข็งที่ผ่านเกณฑ์
และเหมาะสม มีขนาดเม็ดปุ๋ ยขนาดกลางจานวนมาก และมีความสม่าเสมอในเม็ดปุ๋ ยที่ได้

179

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 14: UNIVERSITY IN DISRUPTIVE ERA

และละลายนา้ เร็ว และถ้ าเกาะตัวกันมากไปจะทาให้ เกิดเม็ดปุ๋ ยขนาดใหญ่ทาให้ การละลายลงดินได้ ยากขึ้น ดังนั้นขนาด
ของเม็ดปุ๋ ยที่เหมาะสมคือขนาดกลาง ซึ่งแตกต่างจากปุ๋ ยอัดเม็ดที่ใช้ เครื่องอัดเม็ดปุ๋ ยที่จะทาให้ ได้ ปุ๋ยขนาดเดียวตาม
ต้ องการ (บริษัท โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โปรดัคส์ จากัด , 2555) แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้เสนอแนะให้ ทาการ
ทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ ยอินทรีย์ป้ันเม็ดฯ กับการปลูกพืชของเกษตรกรต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้ รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ประกอบการ เป็ นอย่างดี
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