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ผลงานวิจัย เรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตของพริก(Biofertilizer Production to 
Accelerate Chili Growth) ผลงานของนางสาวเกสรา เรืองประชุม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) การันตีรางวัลจากการประกวด
ผลงานสหกิจศึกษาดีเดน่ มจพ. ประจ าปี 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 ประเภทนวัตกรรม ซึ่งการผลติ
ปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตของพริก (Biofertilizer Production to Accelerate Chili Growth) เป็น
การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพในกระบวนการทางอุตสหกรรม โดยกระบวนการที่ท าการศึกษาจะช่วยเร่ง
ระยะเวลาการผลิตเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตให้มากขึ้นในระยะเวลาเท่าเดิม ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักเพ่ิมขึ้น  เน้น
การใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์เข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการหมัก  เป็นสูตรของปุ๋ยหมักที่คิดค้นได้เป็นสูตรปุ๋ย
น  าหมัก ช่วยลดต้นทุนในการผลิต    มีปลอดภัยเมื่อผลผลิตถึงมือผู้บริโภค   รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม สูตร
ปุ๋ยน  าหมักนี ยังมีความสามารถในการต้านโรคในพืช (โดยเฉพาะโรคแอนเทรคในพริก) โดยมี ผศ.ดร ศศิธร คง
เรือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อหาวิธีที่เร่งกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพ โดยที่ยังสามารคงประสิทธิภาพของ
ปุ๋ยหมักนั้นไว้ ในขณะที่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต 

ลักษณะเด่นของสูตรปุ๋ยน  าหมักชีวภาพเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตของงานวิจัยท าการออกแบบการทดลอง
ด้วยวิธีทากุจิ ดีไซน์ (Taguchi Design) ซึ่งออกแบบการทดลองที่น่าเชื่อถือ ประหยัด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
วิธีหนึ่ง และท าการวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ เพ่ือดูแนวโน้มของประสิทธิภาพของปุ๋ย
หมักแต่ละสูตร รวมถึงหาสูตรของปุ๋ยหมักที่เหมาะสมและคุ้มทุนในการผลิตมากที่สุด เน้นการใช้จุลิ นทรีย์และ
เอนไซม์เข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนผลิตปุ๋ยน้ าหมัก และยังพบว่า ปุ๋ยน้ าหมักที่ได้คิดค้นขึ้นมาจะผลิตได้รวดเร็ว  
ช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาในการผลิต ทั้งนี้ปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นกระบวนการวิธีในการท าปุ๋ยหมักที่มีการพัฒนา
เพื่อให้การย่อยสลายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

วิธีการด าเนินงานในการผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพดังกล่าว ใช้วัตถุดิบหลักจากเศษปลาที่เหลือทิ งจาก
โรงงานปลากระป๋องมาท าการหมัก ซึ่งท าให้ต้นทุนในการผลิตต่ าและเป็นการช่วยลดของเสียจากอุตสาหกรรม  
จากนั้นออกแบบการทดลองแบบทากุจิ ดีไซน์ซึ่งท าให้ได้สูตรน้ าหมักชีวภาพที่แตกต่างกันมากถึง 18 สูตรที่แตกต่าง
กัน โดยมีทั้งการใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์เข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการหมักแล้วท้าการดึงตัวอย่างน ้าหมักออกมา
ตรวจในช่วงเวลาต่างๆกัน พบว่าเพียงใช้ระยะเวลาการหมักแค่  1 เดือนก็สามารถให้ปริมาณของกรดอะมิโนอิสระ

นักศึกษา มจพ. คิดค้นสูตรปุ๋ยน  าหมักชีวภาพคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น  
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เทียบเท่ากับการหมักตามธรรมชาติเป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นก็น าผลการทดลองทั้งหมดที่ได้ไปวิเคราะห์ผ่าน
โปรแกรม Design Expert เพ่ือให้โปรแกรมวิเคราะห์หาสูตรน้ าหมักที่คุ้มทุนในการผลิตออกจ าหน่ายมากที่สุด
ออกมา  ภายหลัง 6 เดือนยังพบว่า สูตรน้ าหมักปุ๋ยชีวภาพที่ให้ปริมาณของกรดอะมิโนอิสระสูงกว่าสูตรเดิมๆ ที่ใช้
เวลามากกว่า (ยิ่งปริมาณกรดอะมิโนมากขึ้น ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในกระบวนการหมักที่ดีขึ้น) และยังมีคุณสมบัติเร่ง
การเจริญเติบโตและช่วยต้านโรคเชื้อราในพืชด้วย 
           ประโยชน์จากการงานวิจัย สามารถเป็นการต่อยอดพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมครัวเรือนให้แก่เกษตรกรได้
อย่างคุ้มค่าประหยัดเวลา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากหากจะผลิตเพ่ือจ าหน่ายสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์  อีกทั้ง
ขั้นตอนทั้งหมดในการผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อดินในระยะยาว  

สอบถามรายละเอียดได้ที่  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โทรศัพท์ 0-2555- 2000 ต่อ 4303 
 
 

 

1. มจพ. จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพ่ือจัดหารายได้สนับสนุนการเดินทางของทีมหุ่นยนต์กู้ภัย  
มจพ. เข้าร่วมการแข่งขัน World Robocup Rescue 2018 ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ในวันเสาร์ที่ 
19 พฤษภาคม 2561 ณ blu-O-RHYTHM & BOWL ชั น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย เพ่ือจัดหา
รายได้มาสนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัยของ มจพ.  ส าหรับการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน World 
Robocup Rescue 2018 ระหว่างวันที่ 12-26 มิถุนายน 2561 ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา  ซึ่ง
คณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 6/2561เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยจัดส่งทีมหุ่นยนต์กู้ภัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก ประจ าปี พ.ศ. 
2561 (Robocup Rescue 2018)  โดยมีถ้วยรางวัลประเภททีมและประเภทบุคคล        
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มจพ. โทรศัพท์ 1121, 1166 , 2091 หรือ 
www.kmutnb.ac.th 

2. มจพ. จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา” ปี’ 61  ร่วมกับวัดมัชฌันติการาม  
สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 35 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง และวิทยาลัยอาชีวธนบุรี ก าหนดจัดงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา พุทธบารมี วิถีไทย” เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจ าปี พ.ศ. 2561 
ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมงกุฎ
นฤบดี ชั้น 2 อาคารนวมินทรราชิน ี มจพ.  พิธีเปิดงานนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา พุทธ
บารมี วิถีไทย” ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 ณ ลานอเนกประสงค์  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091 

 
 

 

 

  รอบรั ว มจพ. 
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