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บทคดัย่อ 
เศษอาหารเหลือท้ิงภายในครัวเรือนเป็นขยะชนิดหน่ึงท่ี

ก่อให้เกิดปัญหาขยะในชุมชน การนาํขยะจากเศษอาหารมาหมกัผลิตเป็น
ปุ๋ยอินทรียอ์ัดเม็ดเป็นวิธีการแก้ปัญหาขยะได้ดี ดงันั้นโครงงานน้ีจึงมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบ สร้าง และทดสอบการทาํงานของเคร่ืองผสม
เศษอาหารภายในครัวเรือนสาํหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย ์การทดลองดาํเนินการ
โดยนาํเศษผกัผสมกบัจุลินทรียแ์ละเปลือกไข่เปรียบเทียบกบักรณีท่ีไม่
ผสมเปลือกไข่ผสมลงในเคร่ืองท่ีออกแบบไว ้จากนั้นดาํเนินการหมกัใช้
เวลาประมาณ 15 วนั โดยในแต่ละวนัจะเปิดเคร่ืองให้เศษอาหารท่ีอยู่
ดา้นล่างพลิกกลบัข้ึนสู่ดา้นบนเพ่ือให้ผสมกบัออกซิเจนแลว้จึงนาํมาอดั
เป็นเม็ด โดยประเมินการทํางานของเคร่ืองผสมเศษอาหารภายใน
ครัวเรือนสําหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์และคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ทางดา้นความช้ืน ลกัษณะปรากฎของเม็ดปุ๋ยอินทรีย ์และสี จากผลการ
ทดลองพบว่า เคร่ืองผสมเศษอาหารภายในครัวเรือนสําหรับผลิตปุ๋ย
อินทรียส์ามารถผลิตเศษอาหารสาํหรับผสมไดค้ร้ังละไม่เกิน 3 กิโลกรัม 
และเคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดได้ตาม
ตอ้งการ และยงัพบว่าปุ๋ยอินทรียท์ั้งสองสูตรมีความช้ืน ลกัษณะเม็ดปุ๋ย
อินทรีย ์และสีไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากส่วนผสมของทั้งสองสูตรแตกต่าง
กนัไม่มาก  

 
คาํสาํคญั:  คุณภาพปุ๋ยอินทรีย,์ เคร่ืองผสมเศษอาหาร, เศษอาหารภายใน 

ครัวเรือน, ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็  
 

Abstract 
Food waste from household is a type of waste that causes 

garbage problems in the community. The use of food waste garbage to 
produce organic pellets is a good concept for solving waste problems. 
Therefore, this project aims to design, create and investigate the 
operation of food waste mixer for producing organic fertilizer (FWMF). 
The experiment was carried out using vegetable waste mixed with 
microorganisms and egg shells compared to the case of no egg shells 

mixed into this machine. Then the fermentation process was done for 15 
days. In each day will turn on the machine and causing the food waste 
on the bottom turn back to the top and mix with oxygen. After that, they 
are pressed into pellet fertilizer. The FWMF was evaluated including an 
operation of machine and qualities of pellet organic fertilizer in term of 
moisture content, appearance and color. The results showed that the 
FWMF can produce the food waste about 3 kg/time, and can produce 
pellet organic fertilizer as needed. Moreover, it was also found that both 
of the organic fertilizers formulation had no difference in moisture 
content, appearance and color. 

 
Keywords: Quality of organic fertilizer, Organic fertilizer machine,  

Food waste, Pellet fertilizer 
 

1. บทนํา 
ประเทศไทยประสบปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง

ทุกปี เน่ืองจากผลของจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สภาพสงัคม และลกัษณะทางภูมิศาสตร์ [1] โดยพบว่า ใน พ.ศ. 
2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 28.77 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นขยะจากอาหาร
ประมาณ 64% โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ มีปริมาณขยะมูลฝอยกว่า 9,000 
ตนั/วนั ซ่ึงเป็นขยะจากอาหารประมาณ 50% โดยองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี
เกิดจากอาหารเหลือท้ิงทัว่โลกมีปริมาณเทียบได้เท่ากับ 3,300 ลา้นตนั
คาร์บอนไดออกไซด์/ปี โดยทัว่ไปการกาํจดัขยะอาหารสามารถทาํได้
หลายวิธี เช่น การลดการกินท้ิงกินขวา้ง การหมกัเพ่ือทาํผลิตก๊าซหุงตม้ 
การฝังกลบ และการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ปุ๋ยอินทรีย ์เป็นตน้ อย่างไรก็
ตามการฝังกลบขยะจากเศษอาหารเป็นวิธีการกําจัดขยะอาหารท่ีควร
หลีกเล่ียงมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นสาเหตุของการเพ่ิมภาวะเรือนกระจกจาก 
การยอ่ยสลายท่ีจะปลดปล่อยก๊าซมีเทนออกมาจากขยะอินทรีย ์นอกจากน้ี
ขยะจากอาหารยงัมีปัญหาเร่ืองของกล่ินรบกวนและเป็นแหล่งเพาะเช้ือ
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โรคมากมาย และหากจดัการลม้เหลวจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได ้[2] 

การนําขยะจากเศษอาหารมาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมกัเป็นวิธีการ
หน่ึงท่ีช่วยแก้ปัญหาขยะในชุมชนได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากเศษอาหาร
เหลือท้ิงเหล่านั้นหากท้ิงไปโดยเปล่าประโยชน์มกัสร้างปัญหามลภาวะ
กบัส่ิงแวดลอ้มตามมา โดยปัจจุบนัปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ดเป็นผลิตภณัฑห์น่ึงท่ี
นิยมแพร่หลาย เน่ืองจากปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ดสะดวกในการนําไปใช้และ
การเก็บรักษาในบรรจุภณัฑ ์แต่อยา่งไรกต็ามเคร่ืองผลิตปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็
ท่ีจาํหน่ายทัว่ไปตามทอ้งตลาดมกัมีราคาค่อนขา้งแพง โดยเคร่ืองผลิตปุ๋ย
อินทรียอ์ดัเม็ดมีราคาเคร่ืองละประมาณ 40,000-200,000 บาท ส่งผลให้
เกษตรกรผูมี้รายได้น้อยไม่สามารถซ้ือได้ และเคร่ืองผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อดัเม็ดบางประเภทยงัมีขอ้จาํกดั [3]  ดงันั้นการสร้างเคร่ืองผสมเศษ
อาหารภายในครัวเรือนสําหรับผลิตปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ดท่ีมีราคาถูกใช้ง่าย 
และสะดวกในการนาํไปใชง้านเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผูมี้รายไดน้อ้ย
ได ้ 

ดงันั้นคณะผูว้ิจยัน้ีจึงมีความสนใจท่ีจะออกแบบ สร้าง และ
ทดสอบเคร่ืองผสมเศษอาหารภายในครัวเรือนสาํหรับผลิตปุ๋ยอินทรียเ์พ่ือ
แก้ปัญหาขยะจากเศษอาหารเหลือท้ิงภายในครัวเรือนและเป็นวิธี
ทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถช่วยลดปัญหาเร่ืองกล่ินรบกวน แหล่งเพาะเช้ือ
โรคอีกทั้งปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดย้งัสามารถเพ่ิมสารอาหารและแร่ธาตุให้กบัพืช
ในการเกษตรไดอี้กดว้ย 
 

2. วธีิการทดลอง 
2.1 การออกแบบเคร่ืองผสมเศษอาหารสําหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

การออกแบบเคร่ืองผสมเศษอาหารภายในครัวเรือนสําหรับ
ผลิตปุ๋ยอินทรียไ์ดจ้ากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ แลว้นาํมาใชใ้น
การออกแบบ โดยประกอบด้วย โครงสร้างของตัวเคร่ือง ตัวถงัผสม
สาํหรับใชใ้นการบรรจุเศษอาหาร และเคร่ืองอดัเมด็ปุ๋ยอินทรีย ์
 

2.2  วตัถุดบิและวธีิการทดลองการใช้เคร่ืองผสมอาหาร 
2.2.1  การเตรียมวตัถุดบิ 

การเตรียมวตัถุดิบและปริมาณส่วนผสมสําหรับทดลองหมกั
ปุ๋ยอินทรีย ์ไดแ้ก่ เศษผกัและดินร่วนอยา่งละ 500 กรัม เปลือกไข่ ดินใบ
กา้มปู รําละเอียด และมูลสัตวอ์ยา่งละ 300 กรัม และหัวเช้ือจุลินทรีย ์150 
กรัม 
 
2.2.2  วิธีการทดลองการใช้เคร่ืองผสมเศษอาหาร 

วิธีการทดลองการใชเ้คร่ืองผสมเศษอาหารดาํเนินการดงัน้ี 

          1) นําเศษผกัมาหั่นเป็นช้ินเล็กๆ โดยขนาดไม่เกิน 2.5-7.5 
เซนติเมตร และนาํวตัถุดิบต่าง ๆ ใส่ลงไปในเคร่ืองผสมเศษอาหาร และ
เปิดเคร่ืองให้ใบพดัผสมวตัถุดิบต่าง ๆ ให้เป็นเน้ือเดียวกนั โดยผสมใน
อตัราส่วนท่ีกาํหนด ซ่ึงงานวิจยัน้ีแบ่งส่วนผสมเป็น 2 วิธี คือ ส่วนผสมท่ี 
1 และส่วนผสมท่ี 2 โดยมีสัดส่วนแสดงในตารางท่ี 2 ซ่ึงการทดลองหมกั
เศษอาหาร 3 กิโลกรัม 
            2) นาํนํ้ าท่ีผสมหวัเช้ือจุลินทรียแ์ลว้เทผสมกบัวตัถุดิบท่ีเตรียมไว้
และเปิดเคร่ืองผสมเศษอาหารทาํการผสมใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั โดยใหปุ๋้ย
หมกัมีความช้ืนเร่ิมตน้ 60% โดยนํ้ าหนกั   

  3) หมกัเศษอาหารในเคร่ืองผสมเศษอาหารประมาณ 15 วนั เปิด 
เคร่ืองทาํงานวนัละ 1 คร้ัง เป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้อากาศท่ีไดผ้สมกบั
เศษอาหารท่ีหมกั ซ่ึงเป็นการลดกล่ินเหมน็จากการหมกั  
          4) เม่ือทาํการหมกัเศษอาหารจนครบกาํหนดแลว้จึงนาํปุ๋ยหมกัท่ีได้
ตากแดดใหค้วามช้ืนลดลง 1 วนั แลว้นาํมาใส่ในเคร่ืองอดัข้ึนรูปเป็นเมด็ 
          5) ทาํการตรวจสอบคุณภาพของการอดัข้ึนรูปไดไ้ดข้นาดเม็ดปุ๋ย
ตามท่ีตอ้งการหรือไม่ และนาํปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็มาบรรจุลงในถุงพลาสติก
รอการทดสอบคุณภาพต่อไป 
 
ตารางท่ี 1  เง่ือนไขการทดลองสาํหรับการหมกัเศษอาหาร  

เง่ือนไขการทดลอง 

ส่วนผสมท่ี 1 ส่วนผสมท่ี 2 

รายการวตัถุดิบ ปริมาณ รายการวตัถุดิบ ปริมาณ 

เศษผกัเหลือท้ิง 4 ส่วน เศษผกัเหลือท้ิง 4 ส่วน 

ดินร่วน 2 ส่วน ดินร่วน 2 ส่วน 

ดินใบกา้มปู 2 ส่วน ดินใบกา้มปู 2 ส่วน 

มูลสตัว ์ 2 ส่วน มูลสตัว ์ 2 ส่วน 

รําละเอียด 1 ส่วน รําละเอียด 1 ส่วน 

หวัเช้ือจุลินทรีย ์ 2 ฝา หวัเช้ือจุลินทรีย ์ 2 ฝา 

กากนํ้ าตาล 3 ชอ้น กากนํ้ าตาล  3 ชอ้น 

เปลือกไข่ 1 ส่วน - - 
 
2.2.3  การทดสอบคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์อัดเมด็ 
          1)  การหาความช้ืนของปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็  
                การหาความช้ืนของปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็ เร่ิมจากนาํปุ๋ยตวัอยา่งบด
หรือแยกใหเ้ป็นช้ินเลก็ ๆ หนกั 5-10 กรัม ชัง่ดว้ยเคร่ืองชัง่นํ้ าหนกัดิจิตอล 
(Sartorius, model CP3202S, Germany) ท่ีมีความถูกตอ้ง ±0.01 กรัม 
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อบแห้งในตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนกระทัง่นํ้ าหนกั
ของตวัอยา่งคงท่ี จากนั้นนาํมาชัง่นํ้ าหนกัอีกคร้ังเพื่อหาค่าความช้ืน โดย
คาํนวณไดจ้ากสมการ (1)    
 

           wM  
w - d

100
w

                   (1) 

เม่ือ 
Mw คือ ความช้ืนฐานเปียก, kg/kg 
w คือ มวลของวสัดุ, kg 
d       คือ มวลของวสัดุแห้ง (ไม่มีความช้ืน), kg 
 

    2)  การหาขนาดของเมด็ปุ๋ยอินทรีย ์ 
            การหาขนาดของเม็ดปุ๋ยอินทรีย ์เร่ิมจากนาํปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ดสุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 10 ช้ิน มาวดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางและความยาวของ
เมด็ปุ๋ยอินทรียด์ว้ยใชไ้มบ้รรทดั และนาํมาหาค่าเฉล่ีย 
        3)  สีของเมด็ปุ๋ยอินทรีย ์ 
           สีของเมด็ปุ๋ยอินทรียพิ์จารณาจากทางกายภาพดว้ยการสังเกตดว้ย
ตาเปล่า ซ่ึงเศษอาหารท่ีนาํมาหมกัจะมีการเปล่ียนแปลงสีในขณะทาํการ
หมกั  
 

3.  ผลและการอภปิรายผลการทดลอง 
3.1  ผลจากการออกแบบและสร้างเคร่ืองผสมเศษอาหาร  
       3.1.1  ผลการออกแบบโครงสร้างสําหรับติดตั้งเคร่ืองผสมเศษอาหาร  

เคร่ืองผสมปุ๋ยอินทรียท่ี์ออกแบบเป็นเหล็กทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส
ขนาด 50 x 40 x 75 ลูกบาศก์เซนติเมตร และชุดผสมเศษอาหารเป็นถงั
พลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 35 เซนติเมตร และสูง 60 เซนติเมตร 
ภายในถงัผสมเศษอาหารติดตั้งใบพดัสาํหรับผสมเศษอาหาร มีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 30 เซนติเมตร ดงัรูปท่ี 1 

 

 
รูปที ่1 ลกัษณะการออกแบบถงัผสมเศษอาหาร  

         
     3.1.2  ผลการออกแบบชุดเคร่ืองอัดปุ๋ยอินทรีย์  
  ผลการออกแบบชุดเคร่ืองอดัปุ๋ยอินทรียโ์ดยการนาํเคร่ืองอดั
บดท่ีจาํหน่ายตามทอ้งตลาดมาดดัแปลง และประกอบกบัเคร่ืองผสมเศษ
อาหารไดด้งัรูปท่ี 2  
     3.1.3  ผลการออกแบบเคร่ืองผสมอาหาร 

              ผลของการออกแบบเคร่ืองผสมเศษอาหารดงัแสดงในรูปท่ี 2 
ซ่ึงเป็นการนาํโครงสร้างติดตั้งชุดอดัปุ๋ยอินทรีย ์และชุดถงัผสมเศษอาหาร
ประกอบเขา้ดว้ยกนั หลงัจากออกแบบเคร่ืองผสมเศษอาหารเสร็จแลว้จึง
นํามาสร้างเป็นเคร่ืองผสมเศษอาหารภายในครัวเรือนสําหรับผลิตปุ๋ย
อินทรียด์งัรูปท่ี 3  
 

 
รูปที ่2  ลกัษณะการออกแบบเคร่ืองผสมเศษอาหาร  

 

 
 

รูปท่ี 3  เคร่ืองผสมเศษอาหารท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 
 

       3.2.2  ผลการทาํงานของเคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ 
                 1) มอเตอร์ท่ีเลือกใชข้นาด 220-240 โวลต ์ 50 เฮิรตซ์ 1/3 
แรงมา้ ใชข้บัชุดอดัปุ๋ยอินทรีย ์พบวา่สามารถอดัปุ๋ยเมด็ได ้40 กิโลกรัมต่อ
วนั 

2) การนาํเคร่ืองบดมาดดัแปลงเป็นตวัอดัเมด็สามารถใชง้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เ น่ืองจากมีความแข็งแรงและมีมู่ เลย์เป็น
ศูนยก์ลางในการว่ิงผ่านสายพานจึงทาํให้แกนกลางไดอ้งศาไม่ทาํให้เกิด
การแกวง่ของแกนอดั 

3) โครงสร้างของชุดอดัปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้หล็กฉากทาํมีความ
แขง็แรงและราคาถูก  

4) นาํแผ่นสเตนเลสมาใชเ้ป็นถาดรองการอดัปุ๋ย สามารถดดั
เขา้รูปทรงตามท่ีตอ้งการไดง่้าย  
 
3.3  ผลของคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ 



บทความวจัิย                                                                                         
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       3.3.1  ผลความช้ืนของปุ๋ยอินทรีย์หลังการอัดเม็ด 
                  ผลความช้ืนของปุ๋ยอินทรียห์ลงัการอดัเม็ดแสดงในตารางท่ี 3 
พบว่า ปุ๋ยอินทรียห์ลงัการอดัเม็ดทั้งสองการทดลองมีความช้ืนใกลเ้คียง
กนั ซ่ึงความช้ืนของปุ๋ยอินทรียต์ามประกาศของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2551 [4] ไม่ควรเกิน 35% ฐานเปียก แสดงให้เห็นว่าปุ๋ย
อินทรียท่ี์ไดจ้ากการทดลองยงัมีความช้ืนสูงกว่าค่ามาตรฐาน ดงันั้นควร
นาํปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็ท่ีไดไ้ปอบแห้งหรือตากแดดให้ไดค้วามช้ืนในระดบั
ท่ีตอ้งการ แลว้ค่อยนาํมาบรรจุในบรรจุภณัฑ์จะทาํให้สามารถเก็บรักษา
ไวไ้ดน้านข้ึน   
 

ตารางท่ี 3  ความช้ืนของปุ๋ยอินทรียห์ลงัการอดัเมด็ 

เง่ือนไขการทดลอง 
ความช้ืนของปุ๋ยอินทรียห์ลงัการอดัเมด็ 

(% ฐานเปียก) 
ส่วนผสมท่ี 1 66.1 
ส่วนผสมท่ี 2 64.7 

 

        3.3.2  ลักษณะเม็ดของปุ๋ยอินทรีย์ 
   ปุ๋ยอินทรียห์ลงัผ่านการอดัเม็ดแสดงในรูปท่ี 4 พบว่าลกัษณะ

เม็ดของปุ๋ยอินทรียท่ี์ได้ทั้ งสองการทดลองมีลกัษณะไม่แตกต่างกนั มี
ขนาดเฉล่ีย 1.0-1.5 เซนติเมตร และยาว  1.0-2.0 เซนติเมตร โดยขนาดเมด็
ปุ๋ยอินทรียต์ามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 [4] 
ไม่ควรเกิน 1.25 เซนติเมตร x 1.25 เซนติเมตร ขนาดของเมด็ปุ๋ยอินทรียท่ี์
ได้มีขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน  แต่ยงัมีเม็ดของปุ๋ยอินทรียท่ี์ได้แตก
ไม่ไดข้นาดท่ีตอ้งการ เน่ืองจากนํ้ าหนกักดทบัของเมด็ปุ๋ยท่ีซอ้นทบักนัใน
บรรจุภณัฑ ์รวมทั้งอาจเกิดจากปุ๋ยก่อนอดัเมด็มีปริมาณความช้ืนสูง  
           
       3.3.3  คุณภาพทางด้านสีปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
                การหมกัใชร้ะยะเวลา 15 วนั  การเปล่ียนแปลงสีของปุ๋ยเกิดข้ึน
ตลอดกระบวนการหมกั โดยสีของปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็ในแต่ละการทดลอง
แสดงในรูปท่ี 4 พบวา่ ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็ท่ีไดท้ั้งสองการทดลองมีลกัษณะ
สีดาํท่ีไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากมีส่วนผสมใกลเ้คียงกนั   
 

  
ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็จากส่วนผสมท่ี 1 ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็จากส่วนผสมท่ี 2 
 
รูปที ่4  ลกัษณะและคุณภาพสีของเมด็ปุ๋ยอินทรียห์ลงัผา่นการอดัเมด็ 

4.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
เคร่ืองผสมเศษอาหารภายในครัวเรือนสําหรับผลิตปุ๋ยอินทรียท่ี์

ออกแบบและสร้างข้ึน พบว่าโครงสร้างยงัไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากมีรอย
เช่ือมโครงสร้างขาดความเท่ียงตรง ส่งผลให้โครงสร้างสั่นในขณะใชง้าน
และการจัดวางตําแหน่งถังนั้ นสูงเกินไปยากต่อการตักปุ๋ยเพ่ือนําไป
อดัเม็ด เคร่ืองอดัปุ๋ยสามารถอดัข้ึนรูปปุ๋ยไดดี้ มอเตอร์มีกาํลงัแรงพอท่ี
สามารถข้ึนรูป แต่ยงัมีขอ้จาํกดัในการกวนปุ๋ยท่ีปริมาณมาก เน่ืองจาก
กาํลงัมอเตอร์ท่ีไม่มากพอและใบกวนท่ีมีขนาดเล็ก นอกจากน้ีปุ๋ยอินทรีย์
ทั้ งสองการทดลองมีความช้ืน ลักษณะของเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ และสีไม่
แตกต่างกนั จากขอ้จาํกดัของเคร่ืองสามารถนาํไปปรับปรุง โดยการเพ่ิม
ขนาดและกาํลงัเคร่ืองเพื่อเพิ่มอตัราการผลิตปุ๋ย การเพ่ิมระบบเซ็นเซอร์ 
ระบบอัตโนมัติ และระบบรักษาความปลอดภัยให้กับเคร่ืองเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีก่อนนาํเมด็ปุ๋ยอินทรียไ์ปจาํหน่ายควรนาํปุ๋ยอินทรียท่ี์
ผลิตไดไ้ปวิเคราะห์หาแร่ธาตุท่ีสาํคญักบัพืชให้ตรงตามมาตรฐานผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์ 
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