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บทคัดยอ 

 

         ในปจจุบันเกษตรกรนําทรัพยากรทางธรรมชาติมาใชในการทําปุยที่มีลักษณะเปนผง เมื่อ

นําไปใชในแปลงเพาะปลูกจะทําใหเกิดมลพิษทางอากาศเน่ืองจากฝุนละออง สงผลกระทบตอสุขภาพ

ของเกษตรกร จึงเปนแนวคิดริเริ่มทําเครื่องผสมและอัดปุยข้ึนมาเพื่อลดผลกระทบดังกลาว 

         โครงงานน้ีทําการศึกษาเครื่องผสมและอัดปุยชีวมวลจากใบไมโดยผานกระบวนการยอยสวนผสม 

นําสวนผสมที่คลุกเคลากันและมาอัดใหเปนเม็ด กําหนดนํ้าหนักปุยรวม 40 กก. มีสวนผสมของดิน มูลวัว 

ใบไม นํ้าผสมกากนํ้าตาล และนํ้า EM กําหนดใหดินและมูลวัวเปนสวนผสมคงที่โดยใชดิน 10 กก. มูลวัว 

20 กก. สวนใบไม นํ้าผสมกากนํ้าตาล และนํ้า EM ใหเปนสวนผสมตัวแปรตาม เน่ืองจากดินและมูลวัวใน

อัตราสวนดังกลาวทําใหปุยมีธาตุอาหารที่เพียงพอ และเกาะติดกันเปนเม็ด ซึ่งมีอัดตราสวนใบไม นํ้าผสม

กากนํ้าตาล และนํ้า EM เปนรอยละ 12.5:12.5, 10:15, 7.5:17.5, 5:20 และ2.5:22.5 ตามลําดับ แลว

นําผลการทดลองมาหาระยะเวลาในการผสม 

         จากการทดลองหาอัตราสวนผสมที่เหมาะสมเพื่อใหตรงตามวัตถุประสงค เครื่องสามารถยอย 
ผสม และอัดปุยได โดยพบวาอัตราสวนผสมที่ใชดิน 10 กก. ข้ีวัว 20 กก. นํ้าผสมกากนํ้าตาลและนํ้า 
EM 9 กก. และใบไม 1 กก. คิดเปนรอยละ 5 : 50 : 25 : 20 ตามลําดับ สามารถอดัปุยออกมาเปนเม็ด โดย
ใชเวลา 6 นาที ซึ่งเปนระยะเวลาการผสมทีเ่ขากันไดดี และเครื่องสามารถทํางานไดอยางตอเน่ืองไมตํ่ากวา 
8 ช่ัวโมงตอวัน  
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Abstract 
 

          Current as farmers lead Natural resources in used making fertilizer would then 
look powder. When farmers bring these fertilizers to use in crops which is air 
pollution causes and affect farmers of health. Which is a concept to create the 
mixing and compressing machine biomass fertilizer from sear leaves for this affect.     
          This project studied the mixing and compressing machine biomass fertilizer 
from sear leaves. by grind ingredients and mixed for compressible. Define weight as 
40 kg of fertilizer and mixture of clay, cow dung, leaves, water, molasses and EM. 
Defined as a mixture of clay, cow dung constant 10 kg and 20 kg respectively. Section 
the leaves water mixed with molasses and EM as the dependent variable. Due to soil 
and cow dung in the ratio of  fertilizer appropriate. Which has a ratio by leaves, Mix 
water, molasses and EM percentage 12.5:12.5, 10:15, 7.5:17.5, 05:20 and 2.5:22.5 
respectively and experiments to find fertilizer ratio and results time to come the mix. 
          From Experiments for the optimal rate to meet the objectives. The machine 
can grind and mixed for compressible. By to find the mixed ratio rate to mixing with  
other variables. Have shown that ratio mix used  dung  10 kg mix water, molasses 
and rum EM 9 kg and leaves 1 kg percentage, 5:50:25:20 respectively. Which use 
mixing fertilizer to 6 minutes can be compressed into tables. Which a period of 
mixing as well and the machine can working then 8 hours per day. 

 

 

 

 


