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บทคัดยPอ 
     การศึกษาความเข:มแข็งของกลุ6มวิสาหกิจชุมชน
ปุ§ยชุมชน เป@นการศึกษาผลท่ีได:จากงานวิจัย เรื่องการ
พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ  
ท่ีส6งผลกระทบต6อความเข:มแข็งของกลุ6มวิสาหกิจ
ชุมชนปุ§ยชุมชน ตําบลวังกระแจะ จังหวัดตราด  โดยมี
วัตถุประสงคFของการศึกษา คือเพื่อศึกษาผลกระทบ
ของการใช:เครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติต6อการ
สร:างความเข:มแข็งให:กับวิสาหกิจชุมชน  ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการศึกษาในการสร:างความเข:มแข็งให:กับกลุ6ม
วิสาหกิจชุมชนปุ§ยชุมชนได:ดังน้ี 
     1. การนําเครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติมาช6วย
ในกระบวนการผลิตปุ§ยชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนปุ§ย
ชุมชน สามารถเพิ่มผลผลิตปุ§ยชีวภาพได:ในขณะท่ีใช:
เวลาการผลิตเท6าเดิม มีปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 160 
– 320 กก./วัน 
     2. การนําเครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติมาช6วย
ในกระบวนการผลิตปุ§ยชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนปุ§ย
ชุมชนสามารถลดจํานวนแรงงานในกระบวนการผลิต
ลงได: จํานวน 2 คน  ซ่ึงสามารถลดปjญหาการขาด
แรงงาน และสามารถลดต:นทุนแรงงานในการผลิตปุ§ย
ชีวภาพลงได: 18,000 บาท/เดือน 

 
     3. สามารถสร:างความเข:มแข็งให:กับกลุ6มวิสาหกิจ
ชุมชนปุ§ยชุมชน โดยก6อให:เกิดรายได:เพิ่มข้ึน 750 
บาท/วัน เดือนละ 22,500 บาท 
คําสําคัญ: ปุ§ยชีวภาพ เครื่องผสมปุ§ยชีวภาพ ชุมชน
เข:มแข็ง 
Abstract 
     The study of enterprise, fertility 
community’s militancy is the study of the 
results from the research about developing 
the efficiency of the semi-automatically 
fertilizer mixing machine which has an impact 
on the stability of the enterprise, fertility 
community from Wang Krachae Trat Province.        
The objective of this study is to understand 
the impact of utilizing.the semi-automatically 
fertilizer mixingmachine to strengthening the 
community which can be summarized as 
follow: 
     1. The employment of the semi-
automatically fertilizer mixing machine for the 
developing process of bio-fertilizer assuage 
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increase the amount of production 160 – 320 
Kilograms per day.  
     2. The utilization of the semi-
automatically fertilizer mixing machine,  
which helps in the process of producing bio-
fertilizer in the enterprise community, can 
reduce the number of employees by 2 
minimizing the labor problems and reducing 
labor salary by 18,000 bath per month in the 
process. 
     3. The operation of the semi-
automatically fertilizer mixing machine 
fortifies the community and increases incomes 

from selling fertilizer by 750 bath per day  and 
approximately 22,500 per month. 
 

Keywords: bio-fertilizer, organic fertilizer, fertilizer      
machine, militancy, enterprise community 
 

1. บทนํา 
     ประเทศไทยเป@นประเทศเกษตรกรรม มีการ
เพาะปลูกหลากหลายพันธFจนได:รับการยกย6องจาก
นานาประเทศให:เป@น “ครัวโลก” ซ่ึงการเพาะปลูกก็
แตกต6างไปตามพื้นท่ีและภูมิประเทศ ซ่ึงการพัฒนา
ประเทศให:เกิดความเจริญก:าวหน:า สังคมเป@นสุข 
รองรับการแข6งขันได:  จําเป@นอย6างย่ิงท่ีต:องมีการ
ส6งเสริม สนับสนุน และสร:างความเข:มแข็งให:กับชุมชน
ในระดับรากหญ:า ระดับครอบครัว ก็จะทําให:ประเทศ
เกิดความม่ันคง มีเสถียรภาพ 
     ภาคตะวันออกเป@นพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีพื้นท่ีชัยภูมิท่ีดี ท้ัง
อาหาร ทะเล ข:าว ยาง ผลไม:นานาพันธF โดยเฉพาะ 
ทุเรียน เงาะ มังคุดลองกอง ลําไย สละ กระท:อน เป@น
ต:น ซ่ึงเป@นผลไม:ท่ีข้ึนช่ือของภาคตะวันออก เพาะปลูก
ส6วนใหญ6 ใน จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด  การ
เพาะปลูกในอดีตเกษตรกรนิยมใช:ผลิตภัณฑFเกษตร 

เคมี ท้ังยา ปุ§ย ซ่ึงสามารถให:เห็นผลผลิตได:เร็ว แต6เม่ือ
ใช:ไปนาน ๆ สภาพดินเปล่ียนแปลงไป ต:องใช:ปริมาณ
ปุ§ยเคมีท่ีเพิ่มข้ึนทุกป! ในขณะท่ีได:ผลผลิตใกล:เคียงเดิม 
ประกอบกับภาครัฐและโครงการพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู6หัว ได:มีการรณรงคFให:
ประชาชนได:เห็นโทษการใช:ปุ§ยเคมี และมีการส6งเสริม
ให:เกษตรกรหันกลับมาใช:ปุ§ยธรรมชาติ ปุ§ยชีวภาพแทน
การใช:ปุ§ยเคมี [1] จนในปjจจุบันได:มีเกษตรกรหลาย
ครัวเรือนหันมาใช: เกษตรผสมผสานหรือเกษตร
ธรรมชาติมากข้ึน ส6งผลให:มีความต:องการการใช:ปุ§ย
ชีวภาพหรือปุ§ยธรรมชาติมากข้ึนด:วย ปุ§ยชีวภาพ (Bio-
fertilizer) เป@นคําศัพทFทางด:านปุ§ยท่ีใช:กันท่ัว ๆ ไปใน
หลักวิชาการปุ§ยสากล โดยมีการกําหนดศัพทFน้ีข้ึนจาก
ศัพทFภาษาอังกฤษว6า Biological Fertilizer ซ่ึงเป@น
การนําคําว6า “ปุ§ย” (Fertilizer) หมายถึง ธาตุอาหาร
พืช กับคําว6า “ชีวภาพ” (Biological) หมายถึง ส่ิงท่ีมี
ชีวิต มารวมกันหรือสมาสกัน ดังน้ันปุ§ยชีวภาพ
หมายถึง ปุ§ย ท่ีประกอบด:วยจุลินทรียF ท่ี มี ชี วิต ท่ี
สามารถสร:างธาตุอาหาร หรือช6วยให:ธาตุอาหารเป@น
ประโยชนFกับพืช [2] โดยท่ัวไปการผลิตปุ§ยชีวภาพจะ
เป@นการรวมกลุ6มของชุมชนในการผลิตปุ§ยชีวภาพ ปุ§ย
จากธรรมชาติ และจัดจําหน6ายในชุมชนและพื้นท่ี
ใกล:เคียง ซ่ึงประสบปjญหาท่ีไม6สามารถผลิตได:เพียงพอ
ต6อความต:องการ  และต:อง ใช: กํ า ลั งแรงงานใน
กระบวนการผลิตหลายคนส6งผลต6อต:นทุนการผลิต 
     กลุ6มวิสาหกิจชุมชนปุ§ยชุมชน ต.วังกระแจะ จ.
ตราด มีกระบวนการผลิต ดังน้ี เริ่มจากการหาวัตถุดิบ 
คือ มูลไก6(ข้ีไก6) หรือ มูลสุกร (ข้ีหมู) หรือ มูลโค (ข้ีวัว) 
นํามาผ่ึงหรือตากให:แห:ง และข้ีค:างคาวแห:ง  นํามูล
สัตวFแห:งไปป¦นละเอียด ตักส6วนผสมเข:าเครื่องผสม 
โดยมีสัดส6วนดังน้ี มูลสัตวFป¦นแห:ง 3 ส6วน ข้ีค:างคาว   
1 ส6วน รําละเอียด 1ส6วน รําหยาบ 2 ส6วน ซิลิก:า 1 
ช:อนชา ผสมลงในนํ้าจุลินทรียFปลาหมักนํานํ้าจุลินทรียF
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ปลาหมักท่ีผสมแล:ว มาใส6ในส6วนผสมท่ีเตรียมไว: ผสม
ให:เข:ากันและมีความช้ืนท่ีพอเหมาะแก6การเติบโตของ
จุลินทรียF (หมาด ๆ เวลากําปุ§ยท่ีผสมแล:วต:องเป@นก:อน 
ไม6มีนํ้าไหล) ตักส6วนผสมท่ีผสมได:ท่ีน้ันมาใส6เครื่อง
อัดเม็ดปุ§ย นําเม็ดปุ§ยท่ีอัดเรียบร:อยไปผ่ึงลมให:แห:ง ใช:
เวลาในการผ่ึง 1 - 2 วัน จากน้ันนําไปบรรจุกระสอบ 
ต้ังรออีก 1 วัน ปAดปากกระสอบ  
     ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ รํ า ไ พ พ ร ร ณี  เ ป@ น
สถาบันอุดมศึกษาท่ีต้ังอยู6ในจังหวัดจันทบุรี เป@น
มหาวิทยาลัยท:องถ่ิน ท่ีมีพันธกิจในการช6วยเหลือ และ
เสริมสร:างความเข:มแข็งให:กับชุมชนท:องถ่ิน จึงเป@น
บทบาทและหน:าท่ีท่ีผู:ศึกษาให:ความสําคัญและสนใจ
ศึกษาถึงการพัฒนาความเข:มแข็งของชุมชนให:กับกลุ6ม
วิสาหกิจชุมชนวังกระแจะ จังหวัดตราด  ถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการนําเครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ มา
ใช:แก:ปjญหาและสร:างความเข็มแข็งในกระบวนการ
ผลิต  การเพิ่มปริมาณการผลิต  ลดปjญหาแรงงานใน
กระบวนการผลิต 

 

2. วิธีดําเนินการ 
2.1 ศึกษาผลกระทบจากงานวิจัย เรื่องการพัฒนา
ประสิทธิภาพเครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ ท่ีมีผล
ต6อการสร:างความเข:มแข็ง มีผลสรุปดังน้ี 
       2.1.1 เวลาท่ีใช:ในการท่ีหัวฉีดพ6นนํ้าเต็มถัง 6 
ลิตร ใช:เวลาเฉล่ีย 1.38 วินาที หรือหัวฉีดพ6นนํ้าออก 1 
ลิตรใช:เวลาเฉล่ีย 0.23 วินาที 
       2.1.2 ประสิทธิภาพของเครื่องผสมปุ§ยด:านเวลา 
ปริมาณนํ้าจุลินทรียFท่ีใช:ผสม และปริมาณปุ§ยพบว6า ใน
เวลาเฉล่ีย 1.01 นาที ใช:นํ้าจุลินทรียFเฉล่ีย 3.81 ลิตร 
กับปุ§ย 10 กก. 
       2.1.3 สมรรถนะด:านการทํางานของเครื่องผสม
ปุ§ยและอัดเม็ดปุ§ยสูงข้ึนคือ เพิ่มข้ึนโดยเฉล่ีย ร:อยละ 
25 และเครื่องจักรสามารถทํางานได:อย6างต6อเน่ืองโดย
มีคนควบคุม 

       2.1.4 กระบวนการผลิตปุ§ยชีวภาพใหม6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 เครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ 
 

เริ่มต:น 

เตรียมมลูสตัวFแห:ง 

1 วัน 

ปAดปากกระสอบ 

บรรจุกระสอบ 

ป¦นละเอียด 

เข:าเครื่องปjpนเมด็ปุ§ย 

เข:าเครื่องอัดเม็ดปุ§ย 

ผึ่งแห:ง 

ใส6ส6วนผสม ใส6ส6วนผสม 

เติมนํ้าจุลลินทรียF 
 ปลาหมักโดยใช:ปjpม 

3 วัน 

เติมนํ้าจุลลินทรียF 
 ปลาหมักโดยใช:ปjpม 
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2.2. นําข:อมูลจากผลการวิจัยมาคํานวณหาปริมาณต6อ
วัน คือ 
ตารางท่ี 1 แสดงภาพรวมการเปรียบเทียบสมรรถนะ
ด: านต6 า ง  ๆ ของเครื่ องผสมปุ§ย ชีวภาพท่ี มี ใช: ใน
ท:องตลาดกับเครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ [3] 
 

ท่ี รายการ เคร่ืองท่ีใช:อยู6 เคร่ืองผสมปุ§ยชีวภาพ
กึ่งอัตโนมัติ 

1 การใส6น้ําจุลินทรียFลงถัง
ผสม 

ใช:คนตักใส6 ใช:คนเปAด-ปAดวาลFว
นํ้า 

2 การผสมปุ§ย ไม6ต6อเน่ือง ต6อเน่ือง 
3 การส6งส6วนผสมมา

อัดเม็ดปุ§ย 
ใช:คนตัก ต6อเน่ือง 

4 ปริมาณการผสม (กก./
คร้ัง) 

100 – 150  10 – 20  

5 เวลาท่ีใช:ในการผสม 
(นาที) 

25  1.01  

6 เวลารวมท่ีใช:ถึงอัดเม็ด
ปุ§ยเสร็จ 

60 นาที/100 
กก. 

5.02 นาที/10 กก. 

7 จํานวนถังผสม      
(ถัง) 

 2 

 

ปริมาณการผลิตปุ§ยชีวภาพ ใช:เวลาในกระบวนการ
ผลิตต6อถัง 10 กก. 5.02 นาที ใน 1 ช.ม. ผสมได: 6 
รอบ/ถัง/ชม. มีจํานวน  2 ถัง หน่ึงวันผลิต 8 ชม. 
ฉะน้ันสามารถผลิตได: 10 กก.*6 รอบ/ถัง/ชม.* 2 ถัง* 
8 ช.ม. = 960 กก./วัน 

 

2.3. วิเคราะหFและสรุปผลการศึกษา 
 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 
3.1. การนําเครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติ มาช6วย
ในกระบวนการผลิตปุ§ยชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนปุ§ย
ชุมชน       

       สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตปุ§ยชีวภาพจากการ
ดําเนินการในรูปแบบเดิม คือ ปริมาณปุ§ยชีวภาพท่ีได:
จากการใช:เครื่องจากงานวิจัยผลิตได:จํานวน 960 กก./

วัน ขณะท่ีการผลิตปุ§ยชีวภาพแบบเดิมผลิตได:จํานวน 
800 กก./วัน  ฉะน้ันปริมาณปุ§ยชีวภาพท่ีได:จากการใช:
เครื่องจากงานวิจัยผลิตมากกว6าเป@นจํานวน 160 กก./
วัน เน่ืองจากสามารถดําเนินกระบวนการผลิตปุ§ย
ชีวภาพได:อย6างต6อเน่ือง เพราะมีจํานวนถังในการผสม 
2 ถังผสม และความต6อเน่ืองในกระบวนการผลิต 
ต้ังแต6กระบวนการผสม การเติมนํ้าจุลินทรียFปลาหมัก 
การอัดเม็ดปุ§ย และการปjpนเม็ดปุ§ย 
 

3.2. การนําเครื่องผสมปุ§ยชีวภาพก่ึงอัตโนมัติมาช6วยใน
กระบวนการผลิตปุ§ยชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนปุ§ย
ชุมชนสามารถลดจํานวนแรงงานในกระบวนการผลิต
ลงได: จํานวน 2 คน  
      เ น่ืองจากสามารถลดการตักถ6ายวัตถุดิบจาก
เครื่องไปสู6 เครื่อง คือ กระบวนการเดิมของกลุ6ม
วิสาหกิจชุมชนปุ§ยชุมชน จะมีเป@นเครื่องแบบแยก
จํานวน 4 เครื่อง คือ เครื่องป¦นปุ§ย  การนําส6วนผสมใส6
ในถังผสม การตักนํ้าจุลินทรียFปลาหมักจากถังหมักมา
ใส6เครื่องผสม  เครื่องอัดและปjpนเม็ดปุ§ย การนําปุ§ยเม็ด
ใส6ถาดผ่ึงลม  การบรรจุลงกระสอบ  การเย็บปาก
กระสอบ ซ่ึงสามารถลดปjญหาการขาดแรงงานและลด
ต:นทุนแรงงานในการผลิตปุ§ย 
 
 

 

 

 

 

 


