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บทคัดยอ 

 
 ปริญญานิพนธเรื่องเครื่องอัดเม็ดปุยอินทรียน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1.ออกแบบและพัฒนา
เครื่องอัดเม็ดปุยอินทรีย 2.ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องอัดเม็ดปุยอินทรีย ในการออกแบบเนนการ
อัดเม็ดปุยอินทรียใหมีความสะดวกในการนําไปใชงานเพิ่มข้ึนและออกแบบใหมีถังบรรจุปุยขนาด  
25 กิโลกรัม มีลอทําใหเคลื่อนยายไดสะดวก มีระบบควบคุมที่งายสะดวกสามารถเลือกการทํางานได 
3 ระดับ และมีระบบปองกันความปลอดภัย รวมถึงสายไฟมีความยาวถึง 5 เมตร มีระบบตัดไฟ
อัตโนมัติและสายดิน จากผลการทดสอบพบวาเครื่องมีประสิทธิภาพการอัดเม็ดปุยอินทรียจํานวน
สูงสุดที่สามารถอัดไดในสภาวะการทํางานสูงสุด คือ 250 กิโลกรัม/ 1ช่ัวโมง ที่ความเร็วรอบระดับ 3 
(1390 รอบ/นาที) โดยใชพลังงานไฟฟาเพียง 0.045 หนวย/ช่ัวโมง  
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Abstract 
 
 Thesis The name “Organic fertilizer pellets machine” The purpose is 2 
questions: 1. To design and develop the Organic fertilizer pellets machine and 2. To 
test the performance of the Organic fertilizer pellets machine. The concept of the 
design is focus on the more convenience. We design the machine includes the 
fertilizer tank sizes 25 kilograms with the wheel, which make it easy to move, the 
easy-to-use control system with 3 level speeds and the safety system. The machine 
also includes 5 meter long wire, autonomic shut-off system and ground wire. From 
the test results shown that the machine has the efficacy to organic fertilizer pellets. 
It can compress at the maximum working is 42 kilograms/hours at level 3 speed 
(1390 rounds/minute) By spending the electric energy only 0.045 unit/hour. 
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ภาพที่ ง.10 การทดสอบอปุกรณอิเล็กทรอนิกส      85 
ภาพที่ ง.11 การทดสอบวงจรควบคุมความเร็วมอเตอรเครื่องอัดเม็ดปุยอินทรีย 86 
ภาพที่ ง.12 การทําวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร      86 



(10) 
 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพท่ี                     หนา 
 
ภาพที่ ง.13 การวัดรูปคลื่นสัญญาณ      87 
ภาพที่ ง.14 รูปคลื่นสัญญาณ      87 
ภาพที่ ง.15 การวัดคาแรงดันเครือ่งอัดเม็ดปุยอินทรีย 88 
ภาพที่ ง.16 การวัดคากระแสเครื่องอัดเม็ดปุยอินทรีย      88 
ภาพที่ ง.17 การวัดความเร็วรอบเครื่องอัดเม็ดปุยอินทรีย 89 
ภาพที่ ง.18 ปุยอินทรียที่ใชในการทดสอบ      89 
ภาพที่ ง.19 การทดสอบเครื่องอัดเม็ดปุยอินทรีย      90 
ภาพที่ ง.20 ปุยที่ไดจากการอัดเม็ดของเครื่องอัดเม็ดปุยอินทรีย  90 
ภาพที่ ง.21 การประกอบกลองควบคุมเขากับเครื่องอัดเม็ดปุยอินทรีย 91 
ภาพที่ ง.22 ภาพดานขางเครื่องอัดเมด็ปุยอินทรีย      91 
ภาพที่ ง.23 ภาพดานหนาเครื่องอัดเม็ดปุยอินทรีย      92 
ภาพที่ ง.24 ภาพดานหลังเครื่องอัดเม็ดปุยอินทรีย      92 
 




