เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด
โดย นางสาวพัชรี วิฉายะโรจน์ และ นางสาวสายรุ้ง ลับพะใส
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ที่ ปรึกษาโครงงาน อาจารย์อุกฤษฎ์ นาจาปา

ขนาดของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด

บทคัดย่อ
การจัดทาโครงงานเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดเพื่อการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการผ่อนแรงของเกษตรกรในการหยอดเมล็ดทั้งการลดระยะเวลาให้หยอดและฝังกลบ
เมล็ดได้อย่ารวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตและสามารถนาวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็น
นวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการด้านเกษตร ผู้จัดทาจึงได้คิดเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดขึ้นมาเพื่อช่วยลด
ระยะเวลาในการหยอดเมล็ดข้าวโพด โดยเริ่มจากการตัดเหล็กเป็นกล่องเพื่อเป็นโครงของเครื่อง ด้ามจับ
และตัวแจ็บ(ที่เจาะหลุมและกลบหลุมเมล็ด) จากผลการทดลองพบว่าเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถหยอดได้ 30 หลุม ภายใน 70.20 วินาที ดังนั้นเครื่องหยอดเมล็ด
ข้าวโพดจึงสามารถนาไปใช้ได้จริงในด้านการเกษตร และสามารถลดระยะเวลาในการหยอดเมล็ดและ ฝัง
กลบได้มาก ซึ่งเป็นการนาความรู้ทางด้านฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรไทยได้อย่างลงตัว
และได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก

ขนาดของเครื่อง คือ 8 x ซม 2 ซม x 70 ซม

ผลการดาเนินงาน
ตารางบันทึกผลการทดลอง
จำนวน
หลุมที่
ครั้งที่ 1 หยอดได้
(หลุม)

ที่มาและความสาคัญ
ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชส่งออกที่สาคัญของประเทศไทย และนานาประเทศในแถบภูมภิ าค
เอเชีย การส่งออกข้าวโพดของไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีการปลูกข้าวโพดเพิม่ มากขึ้น
พันธุ์ที่นิยมปลูกคือ ข้าวโพดหวาน เพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้าวโพดหวานของไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งใน
ด้านราคาและคุณภาพ และยังสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีทั่วทุกภาคของประเทศ
ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามาไกลมากเมื่อเทียบกับในอดีต เทคโนโลยีได้เข้า
มา มีผลเป็นอย่างมากกับการเกษตร โดยตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว เช่น การปลูกข้าวโพด ที่มี
ขั้นตอนในการปลูกหลายขั้นตอนจึงจาเป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อความสะดวกสบาย แต่เกษตรกรบางรายที่มี
ต้นทุนต่าไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องมือต่างๆ เหล่านั้นมาช่วยผ่อนแรงในงานเกษตรของตนได้ ส่งผลให้ต้องใช้
ทรัพยากรบุคคลจานวนมากแทนเครื่องมือเหล่านั้น จึงทาให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจึงพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตซึ่งเป็นการเพิ่ม
ต้นทุนการผลิตขึ้นไปอีก โดยที่เกษตรกรยังมองข้ามบางขั้นตอนที่สามารถลด ต้นทุนการผลิตได้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อลดระยะเวลาในการหยอดเมล็ดข้าวโพด
2. เพื่อผ่อนแรงเกษตรกรในการปลูกข้าวโพด

วิธีดาเนินการ
1. ออกแบบเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด
2. หาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพด ระยะห่างระหว่างหลุม ความลึกของหลุม และลักษณะของดิน
ที่เหมาะแก่
3. การปลูกข้าวโพด
4. วาดแบบเครื่องโดยใช้ดินสอ
5. ออกแบบเครื่องโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word
6. ลงมือทาเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด
การสร้างเครือ่ งหยอดเมล็ดข้าวโพด
1.ตัดเหล็กกล่องขนาด 2×2 เซนติเมตร
2.ตัดเหล็กเส้นกลม
3.นาเหล็กกล่องที่ตัดไว้ มาตัดเฉียงชิ้นละ 1 ข้าง

6.นาลวดมาพันระหว่างเหล็กที่เชื่อมกับฝาแจ็บ
และตัวเครื่องเพื่อทาให้ฝาแจ็บเปิดปิด
7.เชื่อมเหล็กกล่อง9 เซนติเมตร กับตัวเครื่อง
ด้านบน

4.เจาะรูตรงด้านบนของฝาแจ๊บแล้วเอาแท่ง
เหล็กยาว เสียบเข้าไปและเชื่อมกับตัวเครื่องที่
ตาแหน่งตัดเฉียงไว้

8.เชื่อมเหล็กเส้นกลม ยาว 30 เซนติเมตรเข้า
กับเหล็กแผ่นวงกลม ปลายอีกข้างมาเชื่อมต่อกับ
ฝาแจ็บ ดัดให้มีรัศมี15เซนติเมตร

5.เชื่อมเหล็กเส้นกลมเข้ากับตัวเครื่องที่ตาแหน่ง
สูงกว่าฝาแจ็บ

9.นาแผ่นเหล็กที่ทาเป็นทรงสี่เหลี่ยมคาง
หมูมาเชื่อมต่อกับตัวเครื่องด้านบน

1
2
3
4
5
เฉลี่ย

10
10
10
10
10
10

ระยะที่ 1
(1.5 เมตร)
จำนวน เวลำที่ใช้
เมล็ด ในกำร
ข้ำวโพด หยอด
ไหลลง (วินำที)
หลุม
1หลุม
(เมล็ด)
3
3
3
3
3
3

จำนวน
หลุมที่
หยอดได้
(หลุม)

23.34
21.84
24.68
21.93
23.56
22.80

10
10
10
10
10
10

ระยะที่ 2
(1.5 เมตร)
จำนวน เวลำที่ใช้
เมล็ด ในกำร
ข้ำวโพด หยอด
ไหลลง (วินำที)
หลุม
1หลุม
(เมล็ด)
3
3
3
3
3
3

24.65
23.94
23.69
21.65
23.45
23.27

จำนวน
หลุมที่
หยอดได้
(หลุม)

10
10
10
10
10
10

ระยะที่ 3
(1.5 เมตร)
จำนวน เวลำที่ใช้
เมล็ด ในกำร
ข้ำวโพด หยอด
ไหลลง (วินำที)
หลุม
1หลุม
(เมล็ด)
3
3
3
3
3
3

22.73
21.78
23.95
24.89
24.96
23.50

รวมเป็นระยะทาง
(4.5 เมตร)
รวม
รวม รวมเวลำ
จำนวน จำนวน ที่ใช้ใน
หลุมที่ เมล็ด
กำร
หยอดได้ ข้ำวโพด หยอด
(หลุม) ไหลลง (วินำที)
หลุม
1หลุม
(เมล็ด)
30
9
70.72
30
9
67.56
30
9
72.32
30
9
68.47
30
9
71.97
30
9
70.20

จากตารางพบว่า ในระยะ 1.5 เมตร ในทุกระยะจานวนหลุมที่หยอดได้เป็น 10 หลุม รวมทั้งสาม
ระยะ 4.5 เมตร จานวนหลุมที่หยอดได้เป็น 30 หลุม จานวนเมล็ดที่ไหลลงหลุมเท่ากันทุกหลุม แต่
ระยะเวลาแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละครั้ง โดยครั้งที่สองใช้เวลาหยอดเมล็ดข้าวโพดเร็วที่สุด คือ
67.56 วินาที รองลงมาคือ ครั้งที่สี่ใช้เวลาในการหยอด 68.47 วินาที ครั้งที่หนึ่งใช้เวลาในการ
หยอด 70.72 วินาที ครัง้ ที่ห้าใช้เวลาในการหยอด 71.97 วินาที และครั้งที่สามใช้เวลาในการหยอด
72.32 วินาที

สรุปผลการทดลอง
จากปัญหาที่พบในการปลูกข้าวโพด คือ ต้นทุนในการผลิตสูง ใช้ทรัพยากรมนุษย์จานวนมากใน
การปลูกและเสียเวลาในการปลูกมาก ทางคณะผู้จัดทาได้เล็งเห็นปัญหาข้างต้น จึงได้ศึกษาหาข้อมูล
เพื่อแก่ปัญหาดังกล่าว ซึง่ ผลการศึกษาเป็น ดังนี้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด พบว่าในการทดลองครั้งที่
1 พบผลไม่ เป็นไปตามที่คาดหวังไว้เนื่องจากตัวเครื่องมีปัญหา คือ ปากเครื่องที่เมล็ดข้าวโพดไหลออก
ปิดไม่สนิททาให้เมล็ดข้าวโพดไหลออกมาก่อนที่จะกด และปัญหาอีกประการคือ ดินที่ใช้ในการทดลอง
เป็นดินเหนียวและมีความชื้นสูงทาให้ดินติดที่ปากเครื่องจึงทาให้เสียเวลาในการเอาออก ทางผู้จัดทา
จึงได้ทาการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการปรับลวดที่อยู่ติดกับปากเครื่องที่ใช้ในการเจาะหลุมให้แน่น
กว่าเดิม ต่อมาได้ทาการทดลองในครั้งที่ 2 พบว่าผลเป็นไปตามที่ตั้งไว้ซึ่งผลที่ได้ จานวนเมล็ดข้าวโพด
ที่ไหลลงหลุมมีจานวนเท่ากันในระยะ 1.5 เมตร ทุกระยะสามารถหยอดเมล็ดข้าวโพดได้ 10 หลุม
รวมทั้งสามระยะเป็น 4.5 เมตร จานวนหลุมที่หยอดเมล็ดเฉลี่ย 30 หลุม โดยใช้ เวลาในการหยอด
เมล็ดข้าวโพดเฉลี่ย 70.208 วินาที
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดนีต้ อบโจทย์การปลูกข้าวโพดอย่างมากของ
เกษตรกร เพราะเป็นการลดระยะเวลาในการปลูก จึงทาให้ลดต้นทุนในการผลิต อาทิเช่น ทรัพยากร
บุคคลในการปลูกการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตของข้าวโพด เป็นต้น
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