
คํานํา 

กระชายและขมิ้นชันเปนพืชลมลุก มีลําตนใตดินเรียกวา "เหงา" เปน

เหงาสั้นแตกหนอได  ทั้งกระชายและขมิ้นชันใชประกอบอาหารรสคาวหลาย

ชนิด นอกจากนั้นยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรดวยกระชายและขมิ้นชันเปน

พืชที่สามารถขึ้นไดทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดนครปฐม, ราชบุรี,  

กาญจนบุรี  กระชายและขมิ้นชันเติบโตไดดีในที่ดอน ไมชอบน้ําทวมขัง  ขึ้นได

ในดินเกือบทุกชนิดที่มีอินทรียวัตถุอุดมสมบูรณและรวนซุย มีความชื้น และ

ระบายน้ําดี ไมทนตอสภาพน้ําทวมขัง ทั้งกระชาย และขมิ้นชันมีอายุเจริญเตบิโต

เต็มที่ประมาณปละ 8 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงปลายเดือน

ธันวาคมของทุกป  และคงเหลือแตเหงาสด และรากสดอยูใตดินอีก 4 เดือน คือ

ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน กระชายและขมิ้นชันมีสวนของเหงา และ

รากหยั่งลึกลงไปในดินประมาณ 15-20 เซนติเมตร การเตรียมดินปลูกจึงตองขุด

ดิน ยอยดินหรือไถ หรือพรวนดิน ใหมีความรวนโปรง ประมาณ 30-40 เซนติเมตร 

จึงเพียงพอที่เหงา และรากกระชาย และขมิ้นชัน จะหยั่งลึกลงไปในดินไดตรง และ

สวยงาม การปลูกกระชายและขมิ้นชันจะใชสวนเหงาที่ตากแหงพรอมปลูก ซึ่งจะ

มีตาแตกออกมาเปนยอดเล็กนอย ควรปลูกประมาณเดือนเมษายนของทุกๆป ฝง

เหงาลึกจากผิวดิน 1-2 เซนติเมตร ใหระยะระหวางเหงากระชายหางกัน 15-20 

เซนติเมตร ระยะระหวางแถวหางกัน 15-20 เซนติเมตร สวนขมิ้นชันมีระยะ

ระหวางเหงาหางกัน 30 เซนติเมตร ระยะระหวางแถวหางกัน 30 เซนติเมตร คลุม

ฟางเพื่อรักษาความชุมชื้น ตนกระชาย และขมิ้นชันจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

ตั้งแตเดือนพฤษภาคม เปนตนไป  

ในปจจุบันยังคงตองใชแรงงานทั้งหมดในการปลูกกระชายและขมิ้นชัน 

เกษตรกรตองเสียคาจางเหมาแรงงานปลูก ประมาณ 1500 บาท/ไร ซึ่ง

เปนคาใชจายคอนขางสูงสําหรับเกษตรกรรายยอย  การปลูกดวย 

แรงงานคนมีความสามารถในการปลูกประมาณ 5-6  ชม. ตอไร ตอ 10 คน

ปลูก    ทําใหการปลูกลาชาไมทันฤดูปลูก ไมสามารถขยายพื้นที่ปลูกได  การ

ปลูกลาชาเกินไป นอกจากจะเสียคาใชจายในการบํารุงดูแลรักษาสูงแลวพืชจะ

เจริญเติบโตไดไมเต็มที่ และจะโทรมยุบตัวลงเมื่อเขาฤดูแลงกอนที่พืชจะ

เจริญเติบโตเต็มที่ ทําใหผลผลิตที่ไดมีปริมาณนอย และมีคุณภาพต่ํา  ดังนั้น

วัตถุประสงคของโครงการวิจัยนี้ เพื่อพัฒนาเครื่องปลูกใหสามารถปลูกพืชไดทั้ง

กระชายและขมิ้นชัน  ซึ่งจะทําใหเกษตรกรสามารถปลูกไดรวดเร็วทันตอฤดูการ

ปลูก ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร  และเกษตรกรสามารถขยายพื้นที่การปลูก

ใหเพิ่มมากขึ้นได  
สวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องปลูกกระชาย/ขมิ้นชัน 

หลังจากไดทดสอบการทํางานของกลไกกําหนดจํานวนและการหยอดหัว
กระชาย/ขมิ้นชันแบบตัก (Bucket type metering device) ดวยชอนตัก ผลปรากฏ

วาสามารถใชไดดีพอสมควร จึงไดดําเนินการออกแบบรายละเอียดทั้งหมดของ
เครื่องปลูกตนแบบมีดังนี้   เครื่องปลูกตนแบบ ออกแบบใหใชกับรถแทรกเตอร
ขนาดตั้งแต 30–60 แรงมา โดยใชการตอพวงติดกับรถแทรกเตอรแบบจุดยึดสาม
จุด (Three point hitch)  สามารถปลูกขมิ้นชันไดครั้งละ 8 แถว หรือปลูกกระชาย
ไดครั้งละ 15 แถว มีหนากวางในการปลูก 2.10 เมตร  มีระยะหางระหวางแถวปลูก
ขมิ้นชัน 30 ซม. หรือมีระยะหางระหวางแถวกระชาย 15 ซม. และกําหนดใหการ
หยอดหัวขมิ้นชันมีระยะหางระหวางหลุม 30 ซม.  หรือการหยอดหัวกระชาย 15 
ซม. กําหนดใหใชคนจํานวน 3 คน ใชในการปลูก โดย คนหนึ่งจะทําหนาที่ขับรถ
แทรกเตอร สวนอีก สองคนที่เหลือจะทําหนาที่คอยปอนหัวกระชาย/ขมิ้นชันลงสู 
กลไกกําหนดการหยอดหัว ที่สวนบนของโครงสรางเครื่องปลูกมีกระบะรับหัว
กระชาย/ขมิ้นชันไดประมาณ 50 กก.  ตัวเปดรองและกลบรองเปนแบบ จานเปด
รอง (Disk opener)  สามารถเปดรองไดลึก 5–10 ซม. โดยหลักการทํางานของ
เครื่องปลูกมีดังนี้  กลไกกําหนดจํานวนและการหยอดหัวกระชาย/ขมิ้นชัน (Bucket 
type metering device) จะตักหัวกระชาย/ขมิ้นชันครั้งละ 1–2 หัว เมื่อตักหัว
กระชาย/ขมิ้นชันไดแลว ชอนตักจะหมุนเคลื่อนที่ขึ้นตอมา แลวเทหัวกระชาย/
ขมิ้นชันตกลงในชองทางนําหัว กระชาย/ขมิ้นชันวางลงในรองที่เปดไวในดิน   กลไก
กําหนดการหยอดหัวกระชาย/ขมิ้นชันจะถูกขับโดย PTO ของรถแทรกเตอรผาน
เกียรทดกําลัง จะหมุนดวยความเร็วรอบ 21 รอบตอนาที   

เครื่องปลูกกระชาย/ขมิ้นชันมีสวนประกอบและรายละเอียดตางๆ 
ดังตอไปนี้       
1. โครงเครื่องปลูก (Frames)  

เครื่องปลูกชนิดนี้เปนเครื่องปลูกชนิดติดทายรถแทรกเตอร  เปน
ชนิดติดทายรถแทรกเตอรแบบ 3 จุด (Three-point hitch) สามารถตอ
พวงติดกับรถแทรกเตอรขนาด 30–60 แรงมา 

2. ระบบขับเคลื่อนชุดกลไกกําหนดจํานวนและการหยอดหัว
กระชาย/ขมิ้นชัน  

ขับเคลื่อนโดย กําลังจากเพลา PTO ตอผานเกียรทดกําลังอัตราทด 10:1 
3. เครื่องเปดรองและกลบรอง 

แบบ Disk openers ลักษณะเปนจานกลมสองตัวหมุนไดอยางอิสระ
นํามารอยติดบนแกนเพลา โดยทางสวนทายจะแยกออกในรูปตัววี  
(V-Shaped)   เพื่อทําหนาที่แหวกดินและกลบรองไดในคราวเดียวกัน  

4. ระบบกําหนดจํานวนและการหยอดหัวกระชาย/ขมิ้นชัน  

เปนแบบตักหัวกระชาย/ขมิ้นชัน (Bucket type metering device) ดวย

ชอนตัก โดยลักษณะของกลไกนี้ จะประกอบดวยชอนแกง (ขนาดชอน กวาง 

36.5 มม. ยาว 48 มม.) จํานวน 2 แถว สําหรับปลูกขมิ้นชัน แตถาหากปลูก

กระชาย จะมีจํานวน 4 แถว ติดอยูบนแกนเหล็กทรงกระบอกเสนผาศูนยกลาง 

15 ซม. ยาว 225 ซม. ถาปลูกขมิ้นชันแตละแถวจะประกอบดวยชอนจํานวน 8 

ชอน  แตละชอนจะติดหางกัน 30 ซม. ถาปลูกกระชายแตละแถวจะ

ประกอบดวยชอนจํานวน 15 ชอนแตละชอนจะติดหางกัน 15 ซม. กลไกนี้จะ

ถูกขับโดย PTO ของรถแทรกเตอรผานเกียรทดกําลังอัตราทด 10:1 ซึ่งจะมี

ความเร็วรอบ 21 รอบตอนาที  จะหมุนในทิศทางตักหัวกระชาย/ขมิ้นชันขึ้นจาก

กระบะรับหัวกระชาย/ขมิ้นชันที่อยูขางใต หัวกระชาย/ขมิ้นชันจะถูกตักอยูใน

ชอน  1-2  หัว   เมื่อตักหัวกระชาย/ขมิ้นชันไดแลว ชอนตักจะหมุนเคลื่อนที่ขึ้น

ตอมา (จะหมุนเปนเสนรอบวงของวงกลม) แลวเทหัวกระชาย/ขมิ้นชันตกลงใน

ชองทางนําหัววางลงในรองที่เปดไวในดิน กลไกกําหนดจํานวนและการหยอด

หักระชาย/ขมิ้นชันนี้สามารถหยอดหัวขมิ้นชันได 8 แถว โดยมีระยะหางระหวาง

แถว 30 ซม.  และระยะหางระหวางหัวขมิ้นชัน 30 ซม. หรือ สามารถหยอดหัว

กระชายได 15 แถว  โดยมีระยะหางระหวางแถว 15 ซม.  และระยะหางระหวาง

หัวกระชาย 15 ซม. การปอนหัวกระชาย/ขมิ้นชันลงสูกลไกนี้กําหนดใหปอนโดย

คนปอน เพราะลักษณะของหัวกระชาย/ขมิ้นชันจะมีคุณสมบัติที่เกาะตัวกัน

อยางดี มี Internal friction สูง  มีคุณสมบัติการไหล (Flowability) ไมดี คือ เปน

คุณสมบัติขั้น Sluggish ซึ่งจะแตกตางจากเมล็ดพืชทั่วไปอยางมากจึงยากที่

จะใชกลไกในการปอน   

5. ระบบหยอดหวักระชาย/ขมิ้นชนั 

การปลอยหัวกระชาย/ขมิ้นชันจากกลไกกําหนดจํานวนและหยอดหัวจะ

เปนแบบ Gravity drop คือใหหัวกระชาย/ขมิ้นชันตกอยางอิสระดวยน้ําหนัก

ของตัวเองตกลงสูชองทางนําหัวลงสูรองทีเ่ปดไวในดิน  

6. อุปกรณกําหนดความลึกของเหงา 

ควบคุมที่ การตั้งระยะสปริงที่ตัวเปดรอง   

7. กระบะใสหวักระชาย/ขมิ้นชัน 

สําหรับใสหัวกระชาย/ขมิ้นชัน มีความจุประมาณ 50 กก. สําหรับใหคน

ทะยอยปอนเขาสูกลไกกําหนดจํานวนและการหยอดหัว 

ประสทิธภิาพในการทํางานปลูกกระชาย / ขมิ้นชัน 

เครื่องปลูกมีความสามารถในการปลูกพืชไดทั้ง กระชายและขมิ้นชัน ได

ประมาณ 1 ไร/ชม. ถาปลูกกระชายจะใชจํานวนหัวพันธุกระชายประมาณ 447 

กก./ไร  ไดจํานวนตนกระชายที่ขึ้นเฉลี่ยตอตารางเมตร 49.36 ตนตอตารางเมตร 

มีเปอรเซ็นตของสัมประสิทธความแปรปรวน (C.V.%)ของจํานวนตนกระชายทีข่ึน้

ในแตละแถวทั้ง 15 แถว เฉลี่ย 38.80%  มีระยะหางระหวางแถวประมาณ 15 ซม. 

ระยะหางระหวางตนกระชาย 10-20 ซม.   เมื่อเปรียบเทียบกับการใชคนปลูก จะ

ใชจํานวนหัวพันธกระชายประมาณ 400 กก./ไร ซึ่งจะไดจํานวนตนกระชายที่ขึ้น

ตอตารางเมตรเทากับ 44.44 ตนตอตาราเมตร มีเปอรเซ็นตของสัมประสิทธความ

แปรปรวน (C.V.%) ของจํานวนตนกระชายที่ขึ้นในแตละแถวทั้ง 15 แถว เฉลี่ย 

29% คนปลูกจะมีระยะหางระหวางแถวและระยะหางระหวาตนกระชายคอนขาง

คงที่ที่ 15 ซม.    



ถาปลูกขมิ้นชันจะใชจํานวนหัวพันธุขมิ้นชันประมาณ  223 กก./ไร  จะไดจํานวน

ตนขมิ้นชันที่ขึ้นเฉลี่ยตอตารางเมตร 21.90 ตนตอตารางเมตร มีเปอรเซ็นตของสัม

ประสิทธความแปรปรวน (C.V.%) ของจํานวนตนขมิ้นชันที่ขึ้นในแตละแถวทั้ง 8 แถว 

เฉลี่ย 34.41 % มีระยะหางระหวาแถวประมาณ 30 ซม. ระยะหางระหวางตนขมิ้นชัน 

10-40 ซม.  เมื่อเปรียบเทียบกับการใชคนปลูก จะใชจํานวนหัวพันธขมิ้นชัน

ประมาณ  200-240 กก./ไร จะไดจํานวนตนขมิ้นชันที่ขึ้นเฉลี่ยตอตารางเมตรเทากับ 

15.19 ตนตอตารางเมตรมีเปอรเซ็นตของสัมประสิทธความแปรปรวน (C.V.%)ของ

จํานวนตนขมิ้นชันที่ขึ้นในแตละแถวทั้ง 8 แถว เฉลี่ย 37.65%  คนปลูกจะมีระยะหาง

ระหวางแถวและระยะหางระหวางตนขมิ้นชันคอนขางคงที่ที่ 30 ซม.  ความเร็วของรถ

แทรกเตอรที่ใชวิ่งประมาณ 0.3 เมตร/วินาที การใชเครื่องปลูกกระชาย/ขมิ้นชัน จะมี

คาใชจายทั้งหมดในการปลูกโดยประมาณเทากับ 153 บาท/ไร  

 
รูปที่ 1 แสดงภาพเครื่องปลูก กระชาย/ขมิ้นชัน ขณะกําลัง 

  ทํางานปลูก 

 
รูปที่ 2  แปลงปลูกกระชาย อายุ 5 เดือนปลูกโดยเครื่องปลกู 

 
รูปที่ 3  แปลงปลูกขมิ้นชัน อายุ 5 เดือนปลูกโดยเครื่องปลกู 

 

รูปที่ 4 แสดงการตกของหัวกระชาย/ขมิ้นชันกําลังตกลงในชองทางนําหัว 

กระชาย/ขมิ้นชันลงในรองที่เปดไวที่พื้นดิน 

 

 

รูปที่ 5 แสดงภาพขณะเครื่องปลกู กระชาย/ขมิน้ชันกําลังทํางานปลูก 

 

เเครื่องปลูกกระชายครื่องปลูกกระชาย//ขมิ้นชันขมิ้นชัน  
 
คณะผูสรางสรรค 

หัวหนาโครงการ        รศ. วิชา  หมั่นทําการ 

นิสิตผูรวมโครงการ 1. น.ส. สิริธร  พรฤกษเวียงพิง 

 2. นาย นิพนธ  พนภัย 

 3. นาย บุญเลิศ สัชนา 

 4. นาย พงษพิพัฒน  พจนาสุคนธ 

 5. น.ส. ดารุณีย  รอนทอง 

 
ชางฝมือประจําโครงการ 1. นาย สัญญา  เอกจีน 

 2. นาย เฉลียว  รื่นนุสาร 

 

 

ภาควิชาวศิวกรรมเกษตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร กาํแพงแสน 

รวมกับ 

ศูนยเครื่องจกัรกลการเกษตรแหงชาติ 

ผูสนับสนนุงบประมาณดําเนินการ 

สํานกัสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 

กระทรวงวทิยาศาสตรเทคโนโลย ี

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร กาํแพงแสน 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกาํแพงแสน 

พฤศจิกายน 2550 


