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 กิจกรรม  :  การผลิตและการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)     :  การจัดการโรคเหี่ยวของขิงท่ีเกิดจากแบคทีเรีย Ralstonia    
                                           solanacearum แบบผสมผสาน 
   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Integrated Management of Ginger Bacterial Wilt Disease 

Caused by  Ralstonia solanacearum 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง  บูรณี พั่ววงษ์แพทย์  ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
   ผู้ร่วมงาน   ณัฎฐิมำ โฆษิตเจริญกุล  ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 

ทิพวรรณ กันหำญำติ  ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 
รุ่งนภำ ทองเคร็ง   ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช 

   ลัดดำวัลย์ อินทร์สังข์  สถำบันวิจัยพืชสวน 
   จิตอำภำ ชมเชย   ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ 

    ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 1 

5. บทคัดย่อ 
 กำรจัดกำรโรคเหี่ยวของขิงที่เกิดจำกแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum แบบผสมผสำน ท ำกำร
ทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ อ ำเภอเขำคออ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่ำงี  5555 ถงง ี  
5557 ท ำกำรอบดินดอวยยูเรีย : ีูนขำว อัตรำ 80 : 800 กิโลกรัมต่อไร่ ทิ้งไวอ 3 สัีดำห์ เพ่ือฆ่ำเชื้อโรคในดิน 
ร่วมกับกำรแช่หัวพันธุ์ขิงก่อนีลูกดอวยผงส ำเร็จแบคทีเรียีฏิีักษ์ Bacillus subtilis สำยพันธุ์ดินรำกยำสูบ no.4 
ควำมเขอมขอน 108-109 หน่วยโคโลนีต่อมิลลิลิตร อัตรำ 50 กรัมต่อน้ ำ 50 ลิตร หลังีลูกขิงรดดอวยผงส ำเร็จ
แบคทีเรียีฏิีักษ์ B. subtilis สำยพันธุ์ดินรำกยำสูบ no.4 อัตรำ 50 กรัมต่อน้ ำ 50 ลิตร ีริมำตร 50 มิลลิลิตรต่อ
ตอนทุกเดือน ท ำกำรขุดตอนที่เี็นโรคออกจำกแีลงและโรยดอวยยูเรีย : ีูนขำว อัตรำ 80 : 800 กิโลกรัมต่อไร่ ทันที
ที่พบตอนขิงแสดงอำกำรเหี่ยว  เีรียบเทียบกับวิธีกำรที่เกษตรกรใชอในกำรีลูกขิงแบบีกติทั่วไี (control) ท ำกำร
ทดลองซ้ ำที่เดิมทุกี เี็นระยะเวลำ 3 ี  โดยีลูกขิงในเดือนมีนำคมและเก็บผลผลิตในเดือนมกรำคมของี ถัด ไี 
พบว่ำ กำรควบคุมโรคเหี่ยวของขิงในแีลงที่ใชอวิธีผสมผสำน สำมำรถเก็บผลผลิตไดอ  5 ,560 1,867 และ 960 
กิโลกรัมต่อไร่  และพบกำรเกิดโรคเหี่ยวในแีลง 38 40 และ 60 เีอร์เซ็นต์ ในี ที่ 1, 5 และ 3 ตำมล ำดับ 



ในขณะที่แีลงที่ใชอวิธีกำรีฏิบัติของเกษตรกรเก็บผลผลิตไดอ 690 303 กิโลกรัมต่อไร่ ในี ที่ 1, 5 และไม่สำมำรถ
เก็บผลผลิตไดอในี ที่ 3 ซง่งพบเีอร์เซ็นต์กำรเี็นโรคเหี่ยว 100 เีอร์เซ็นต์ 
 Integrated management of ginger bacterial wilt caused by Ralstonia solanacearum was 
conducted at the Phetchabun Highland Agricultural Development and Research Center, Amphur 
Khao Kho, Phetchabun Province during 2012 – 2014. The combination of control methods used 
were soil amendment with urea : Lime (CaO) at 80 : 800 kg/rai and left for 3 weeks to disinfest 
the soil, ginger rhizomes were soaked before planting with the mixture of the powder 
formulation of antagonistic bacteria Bacillus subtilis strain tobacco root soil no.4 containing 108-
109 CFU/ml at 50 g/20 liters of water, after planting each plant was drenched every month with 
50 ml of the same concentration of the antagonistic bacteria, diseased ginger plants were 
removed when found and the planted area were disinfested with urea : lime (CaO) at 80 : 800 
kg/rai. The fields with regular ginger growing practices by the farmer were used as a comparison 
(control). Ginger was planted repeatedly for 3 years by planted in March and harvested in 
January of the following year. In the integrated management fields, the yield obtained were 
5,560  1,867 and 960 kg/rai and the disease incidence were 38  40 and 60 percent in the first 
second and third year respectively, whereas in the farmer’s regular practices fields, the yields 
were 690 and 303 kg/rai in the first and the second year. The yield could not be harvested in 
the third year where the disease incidence was 100 percent. 

6. ค าน า 
 ขิง (Ginger) เี็นพืชลอมลุก ใบเดี่ยว อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae มีล ำตอนใตอดิน นิยมน ำมำใชอในดอำนกำรีรุง
อำหำร สมุนไพร และดอำนกำรแพทย์ ขิงเี็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภำพในกำรส่งออก โดยมีตลำดรับซื้อใน
ต่ำงีระเทศ มีมูลค่ำกำรส่งออกเพ่ิมขง้นทุกี  แต่กำรผลิตขิงีระสบีัญหำท ำใหอเี็นอุีสรรคต่อกำรส่งออก
เนื่องจำกโรคเหี่ยวที่เกิดจำกแบคทีเรีย R. solanacearum ท ำใหอผลผลิตเสียหำย ไม่ไดอคุณภำพ โรคนี้ท ำควำม
เสียหำยอย่ำงสูงต่อกำรผลิตและกำรตลำดของขิง คุณภำพของหัวขิงจะต่ ำเนื่องจำกเกษตรกรตอองรีบขุดส่งออก
จ ำหน่ำยก่อนครบอำยุ เพรำะพบกำรระบำดของโรคเหี่ยวในแีลงีลูก นอกจำกนี้แบคทีเรียสำเหตุโรคเหี่ยวยัง
สำมำรถแฝงอยู่ในหัวขิง เมื่อส่งออกไีต่ำงีระเทศมีกำรขนส่งระยะทำงไกลท ำใหอโรคแพร่กระจำยอย่ำงรวดเร็ว 
เมื่อถงงีลำยทำงหัวขิงเน่ำไม่สำมำรถขำยไดอ แบคทีเรีย R. solanacearum ยังเี็นศัตรูพืชที ่ส ำคัญทำงดอำน
กักกันพืช ถอำพบแบคทีเรียนี้ติดไีกับหัวพันธุ์ที่ส่งออก หัวพันธุ์เหล่ำนั้นจะถูกเผำท ำลำยทันที ท ำใหอไม่สำมำรถ
ส่งออกไดอ 

แบคทีเรีย R. solanacearum เี็นแบคทีเรียสำเหตุโรคพืชที่มีควำมส ำคัญมำกชนิดหนง่ง ท ำใหอเกิดโรค

เหี่ยวที่ก่อควำมเสียหำยกับพืชีลูกหลำยชนิด ตั้งแต่พืช เศรษฐกิจจนถงงวัชพืชมำกกว่ำ 500 ชนิดในวงศ์ 

Solanaceae (Hayward, 1964) ควำมรุนแรงของโรคขง้นอยู่กับชนิดของพืชที่แบคทีเรียเขอำท ำลำย สภำพแวดลออม 



และสำยพันธุ์ (strain) ของแบคทีเรีย ในีระเทศไทยมีพืชหลำยชนิดที่เี็นพืชอำศัยของแบคทีเรียสำเหตุโรคนี้ 

โดยเฉพำะพืชเศรษฐกิจของีระเทศ ไดอแก่ มันฝรั่ง ขิง ีทุมมำ เี็นตอน กำรี้องกันก ำจัดโรคนี้ท ำไดอยำกเนื่องจำก

แบคทีเรียสำเหตุโรคสำมำรถมีชีวิตอยู่ในดินเี็นเวลำนำนและมีพืชอำศัยกวอำง ไม่มีสำรี้องกันก ำจัดโรคพืชที่ มี

ีระสิทธิภำพสูงในกำรควบคุมโรคมีรำยงำนกำรใชอพันธุ์ตอำนทำน กำรเขตกรรมและกำรใชอชีววิธีในกำรควบคุมโรค 

ซง่งพบว่ำกำรใชอชีววิธีควบคุมโรคเหี่ยวมีควำมเี็นไีไดอสูง และเี็นที่ยอมรับอย่ำงมำก กำรควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี

เี็นทำงเลือกหนง่งในกำรี้องกันก ำจัดโรคพืชที่ช่วยลดีัญหำกำรใชอสำรเคมีทำงกำรเกษตรที่ไม่ถูกตออง และเี็นกำร

น ำเอำจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชำติมำใชอใหอเกิดีระโยชน์ โดยเฉพำะจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเี็นแบคทีเรียีฏิีักษ์  

ซง่งในีัจจุบันไดอมีกำรน ำมำใชอในกำรควบคุมสำเหตุโรคพืชทั้งรำและแบคทีเรีย จนกระทั่งผลิตรูีแบบผลิตภัณฑ์ 

และจ ำหน่ำยเี็นกำรคอำกันอย่ำงแพร่หลำยเช่น รำ Trichoderma sp. และแบคทีเรีย B. subtilis เี็นตอน 

แบคทีเรีย B. subtilis เี็นแบคทีเรียที่พบไดอทั่วไีในสภำพธรรมชำติ มีอยู่มำกมำยทั้งในดิน ตำมผิวพืช

และแหล่งอำหำรที่มีสำรีระกอบคำร์โบไฮเดรตสูงและสำมำรถแยกไดอง่ำย และเจริญไดอรวดเร็วที่บริเวณรำกพืช 

นอกจำกนี้แบคทีเรีย B. subtilis ยังมีควำมสำมำรถในกำรสรอำงสีอร์ที่ทนต่อควำมรออน และสำมำรถสรอำงสำร

ีฏิชีวนะ (antibiotic) (Baker and Cook, 1974) มีรำยงำนกำรใชอแบคทีเรียในกลุ่ม Bacillus ในกำรควบคุมโรค

เหี่ยวที่เกิดจำกแบคทีเรีย R. solanacearum ไดอแก่  Celino and Gotllieb (1955) ศงกษำกำรใชอแบคทีเรีย

ีฏิีักษ์ Bacillus polymyxa B3 A ใส่ลงในดินที่มีแบคทีเรียสำเหตุโรค สำมำรถยับยั้งกำรเจริญของแบคทีเรีย R. 

solanacearum ไดอและลดกำรเกิดโรคจำก 70 เีอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 33 เีอร์เซ็นต์  Karuna et al. (1997) ไดอ

ศงกษำแบคทีเรียที่ใชอในกำรี้องกันก ำจัดแบบชีววิธี ไดอแก่ P. fluorescens, P. aeruginosa และ B. subtilis ใน

กำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย R. solanacearum พบว่ำแบคทีเรีย P. fluorescens มีีระสิทธิภำพ

มำกที่สุด รองลงมำไดอแก่ B. subtilis เมื่อน ำไีใชอในเรือนทดลอง พบว่ำสำมำรถควบคุมโรคเหี่ยวของตอนมะเขือเทศ

ที่เจริญเติบโตในดินที่มีแบคทีเรีย R. solanacearum ไดอดี Sanaina et al. (1997) ศงกษำแบคทีเรียจำกบริเวณ

รำกของตอนมันฝรั่งโดยแยกแบคทีเรียจำกรำกของตอนีกติและรำกของตอนที่เี็นโรค น ำมำคัดเลือกแบคทีเรีย

ีฏิีักษ์พบว่ำแบคทีเรีย Bacillus cereus, B. subtilis และ Enterobacter cloaceae ที่แยกไดอจำกรำกมันฝรั่ง 

มีีระสิทธิภำพในกำรยับยั้งกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย R. solanacearum  โดยท ำกำรศงกษำกับดินที่มี

แบคทีเรีย R. solanacearum 3 แห่งของีระเทศอินเดีย คือ เมือง Bhowali Palampur และ Bhubaneswar 

สำมำรถลดกำรเกิดโรคไดอ 66-83 เีอร์เซ็นต์, 57-70 เีอร์เซ็นต์ และ 54-71 เีอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ และพบว่ำที่

เมือง Bhowali และ Bhubaneswar มีผลผลิตเพ่ิมขง้นถงง 160 เีอร์เซ็นต์  ในีระเทศไทย ณัฎฐิมำ และคณะ 

(2551) น ำแบคทีเรียีฏิีักษ์ B. subtilis ที่แยกไดอจำกรำกยำสูบ (ดินรำกยำสูบ no.4) มำใชอในกำรควบคุมโรค

เหี่ยวที่เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย และพบว่ำสำมำรถควบคุมกำรเกิดโรคเหี่ยวของพืชหลำยชนิดไดอ  



กำรีรับีรุงดิน (soil amendment) เี็นวิธีกำรหนง่งที่ถูกน ำมำใชอเพื่อลดควำมเสียหำยเนื่องจำกโรคเหี่ยว
ที่เกิดจำกเชื้อ R. solanacearum ไดอแก่ Elphinstone and Aley (1993) รำยงำนว่ำกำรใชอยูเรีย อัตรำ 458 
กิโลกรัมต่อเฮกตำร์ กับีูนเผำ (CaO) อัตรำ 5,000 กิโลกรัมต่อเฮกตำร์ ผสมใหอเขอำกันในดินที่ระดับควำมลงก 30 
เซนติเมตร ก่อนีลูกมะเขือเทศ พบว่ำมะเขือเทศไม่แสดงอำกำรเหี่ยวแต่ในแีลงเีรียบเทียบมะเขือเทศแสดง
อำกำรเหี่ยว 96.7 เีอร์เซ็นต์ ในีระเทศไทย Thaveechai et al. (1997) ท ำกำรทดลองโดยใชอยูเรีย : ีูนเผำใน
อัตรำ 458 : 5,000 กิโลกรัมต่อเฮกตำร์ ในสภำพเรือนทดลอง พบว่ำมะเขือเทศรอดตำย 63 เีอร์เซ็นต์ ส่วนดินที่
ไม่ไดอรับกำรีรับีรุงดอวยยูเรียและีูนเผำมีตอนรอดตำยเพียง 6.7 เีอร์เซ็นต์ อรพรรณ และ ณัฎฐิมำ (5552) ท ำ
กำรทดลองโดยกำรีรับีรุงดินในแีลงก่อนีลูกพริกดอวยยูเรีย : ีูนขำวในอัตรำ 80 : 800 กิโลกรัมต่อไร่ พบว่ำ
สำมำรถลดควำมเสียหำยจำกโรคเหี่ยวของพริกที่เกิดจำกแบคทีเรียไดอ 80.84 เีอร์เซ็นต์ ดังนั้นในกำรทดลองนี้จงง
น ำวิธีกำรจัดกำรดินเพ่ือลดีระชำกรของแบคทีเรีย R. solanacearum ก่อนีลูกขิงและในระหว่ำงที่ีลูกขิงมำใชอ
ร่วมกับแบคทีเรียีฏิีักษ์ B. subtilis ดินรำกยำสูบ no.4 ในกำรควบคุมโรคเหี่ยวในแีลงีลูก เพ่ือแกอีัญหำโรค
เหี่ยวของขิงและใชอเี็นค ำแนะน ำเพื่อถ่ำยทอดใหอกับเกษตรกรผูอีลูกขิงต่อไี 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์    

1. อุีกรณ์มำตรฐำนในหอองีฏิบัติกำรแบคทีเรีย ไดอแก่ ตูอเขี่ยเชื้อชนิดีลอดเชื้อ อุีกรณ์กำรแยก
แบคทีเรีย 

 5. อุีกรณ์วิทยำศำสตร์ เช่น ตูอควบคุมอุณหภูมิ ตูอเย็นส ำหรับเก็บตัวอย่ำง หมออนง่งควำมดันไอน้ ำ ตูอแช่แข็ง 

(Freezer) –50 องศำเซลเซียส 

 3. เครื่องแกอวและอุีกรณ์ อ่ืนๆ ที่ ใชอ ในหอองีฏิบัติกำร เช่น เครื่องชั่ ง, pH meter, Shaker, 

Spectrophotometer ยี่หออ Hitachi model 2001 

 4. สำรเคมีที่ใชอในกำรเตรียมอำหำรเลี้ยงแบคทีเรีย 

 5. สำรที่ใชอส ำหรับเตรียมผงเชื้อ B. subtilis ไดอแก่ talcum, carboxymethylcellulose 5.5% และ 

magnesium sulfate 

6. แบคทีเรีย B. subtilis ดินรำกยำสูบ no.4 

7. วัสดุเกษตร ไดอแก่ หัวพันธุ์ขิง ยูเรีย ีูนขำว ีุ๋ยเคมี ีุ๋ยคอก สำรก ำจัดแมลง สำรี้องกันก ำจัดโรคพืช  

8. อุีกรณ์ส ำหรับกำรบันทงกขออมูล 

- วิธีการ  

ท ำกำรทดลองในพ้ืนที่ที่มีกำรระบำดของโรคเหี่ยวในศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ อ ำเภอเขำคออ จังหวัด

เพชรบูรณ์ กำรทดลองนี้ท ำแีลงทดลองซ้ ำที่เดิมเี็นระยะเวลำ 3 ี ติดต่อกัน และท ำกำรทดลองแบบเดียวกันทุก



ี  ท ำกำรทดลองจ ำนวน 2 แีลง แบ่งเี็น แีลงทดสอบ 1 แีลง และแีลงเีรียบเทียบ 1 แีลง ขนำดแีลงละ 

1 งำน ดังนี้ 

แีลงที่ 1 แีลงที่ี้องกันก ำจัดโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีผสมผสำน ีฏิบัติกำรทดลองดังนี้ 

1. ไถพรวนดิน จำกนั้นท ำกำรีรับีรุงดินก่อนีลูกดอวยยูเรีย อัตรำ 80 กิโลกรัมต่อไร่ และีูน

ขำว 800 กิโลกรัมต่อไร่ โดยกำรโรยยูเรียที่ผสมกับีูนขำวในอัตรำที่ก ำหนด ไถกลบดินและตบดินใหอแน่น ทิ้งไวอ 3 

สัีดำห์ หลังจำกตบหนอำดินเสร็จแลอวควรรดน้ ำใหอดินมีควำมชื้น เพ่ือช่วยเร่งกำรสรอำงแก๊สพิษฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย R. 

solanacearum ไดอดียิ่งขง้น  

2. หลังจำกีรับีรุงดินก่อนีลูกดอวยยูเรียและีูนขำวครบ 3 สัีดำห์ จงงเริ่มไถเีิดหนอำดิน ท ำ

ร่อง และเริ่มีลูกขิง โดยกำรคัดหัวพันธุ์ขิงที่สมบูรณ์น ำไีแช่ดอวยผงส ำเร็จแบคทีเรียีฏิีักษ์ B. subtilis สำยพันธุ์

ดินรำกยำสูบ no.4 อัตรำ 50 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร ผง่งใหอแหองีระมำณ 30 นำที แลอวจงงน ำไีีลูก หลังจำกีลูกขิง

รดดอวยผงส ำเร็จแบคทีเรียีฏิีักษ์ B. subtilis สำยพันธุ์ดินรำกยำสูบ no. 4 อัตรำ 50 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร 

ีริมำตร 50 มิลลิลิตรต่อตอน และรดต่อเนื่องทุกเดือน 

3. ตรวจสอบกำรเกิดโรคเหี่ยวทุกสัีดำห์ เมื่อพบตอนขิงที่แสดงอำกำรเหี่ยวจะท ำกำรขุดออกจำก

แีลงและโรยยูเรียผสมีูนขำวอัตรำ 80 : 800 กิโลกรัมต่อไร่ ลงในหลุม กลบดินตบดินใหอแน่นแลอวรดน้ ำเพ่ือใหอ

เกิดแก๊สพิษฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum บริเวณนั้นเพื่อี้องกันกำรระบำดของโรค 

แีลงที่ 2 แีลงที่ีฏิบัติตำมวิธีกำรที่เกษตรกรใชอในกำรีลูกขิงแบบีกติท่ัวไี ีฏิบัติกำรทดลอง ดังนี้ 

1. ไถพรวนดิน ท ำร่องโดยไม่อบดิน และเริ่มีลูกขิงโดยกำรคัดหัวพันธุ์ที่สมบูรณ์ จำกนั้นน ำไีแช่

ในสำรี้องกันก ำจัดเชื้อรำและสำรก ำจัดแมลงเี็นเวลำ 10 นำที ก่อนน ำไีีลูก 

2. กำรีลูกจะไม่แช่หัวพันธุ์ขิงดอวยผงส ำเร็จแบคทีเรียีฏิีักษ์ B. subtilis ดินรำกยำสูบ no.4 

ก่อนีลูก และไม่รดดอวยผงส ำเร็จแบคทีเรียีฏิีักษ์ B. subtilis ดินรำกยำสูบ no.4  

3. ตรวจสอบกำรเกิดโรคเหี่ยวทุกสัีดำห์ แต่ไม่มีกำรขุดตอนขิงที่แสดงอำกำรของโรคออกจำก

แีลง 

กำรบันทงกขออมูล 

- กำรเกิดโรคเหี่ยวของขิงในแีลงทดลองทุกสัีดำห์ 

- น้ ำหนักของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดอ 

- ตอนทุนกำรผลิตต่อไร่ 

- มูลค่ำผลผลิตต่อไร่ 

- ก ำไรสุทธิ 

- สัดส่วนผลตอบแทนต่อกำรลงทุน R/C   



- เวลาและสถานที่ 

ด ำเนินกำรทดลองระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ 5555 ถงง มกรำคม 5558 กลุ่มงำนบักเตรีวิทยำ กลุ่มวิจัยโรค
พืช ส ำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร และศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ อ ำเภอเขำคออ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 จำกกำรศงกษำกำรจัดกำรโรคเหี่ยวของขิงที่เกิดจำกแบคทีเรีย R. solanacearum แบบผสมผสำน ท ำกำร

ทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ อ ำเภอเขำคออ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ 

5555 ถงง มกรำคม 5558 โดยท ำกำรทดลองจ ำนวน 2 แีลง แบ่งเี็นแีลงทดสอบจ ำนวน 1 แีลง และแีลง

เีรียบเทียบจ ำนวน 1 แีลง ท ำแีลงทดลองซ้ ำที่เดิมเี็นระยะเวลำ 3 ี ติดต่อกัน และผลกำรทดลองแต่ละี  

เี็นดังนี้   

ผลกำรทดลองในี ที่ 1 เริ่มเตรียมดินในเดือนกุมภำพันธ์ และีลูกขิงเดือนมีนำคม 2555 เก็บผลผลิตเดือน

มกรำคม 2556 โดยแีลงที่จัดกำรโรคดอวยวิธีผสมผสำน เมื่อตรวจสอบกำรเกิดโรคเหี่ยวของขิงก่อนเก็บเกี่ยว

ผลผลิต พบขิงเี็นโรคเหี่ยว 38 เีอร์เซ็นต์ ไดอผลผลิต 5,560 กิโลกรัมต่อไร่ รำคำขำยขิงแก่ กิโลกรัมละ 17 บำท 

รำยไดอจำกผลผลิต 38,420 บำทต่อไร่ ส่วนแีลงที่ีฏิบัติตำมวิธีกำรของเกษตรกร เมื่อตรวจสอบกำรเกิดโรคเหี่ยว

ของขิงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต พบขิงเี็นโรคเหี่ยว 79 เีอร์เซ็นต์ ไดอผลผลิต 690 กิโลกรัมต่อไร่ รำยไดอจำกผลผลิต 

11,730 บำทต่อไร่ (Table 1) 

ผลกำรทดลองในี ที่ 2 เริ่มเตรียมดินในเดือนกุมภำพันธ์ และีลูกขิงเดือนมีนำคม 2556 เก็บผลผลิตเดือน

มกรำคม 2557 โดยแีลงที่จัดกำรโรคดอวยวิธีผสมผสำน เมื่อตรวจสอบกำรเกิดโรคเหี่ยวของขิงก่อนเก็บเกี่ยว

ผลผลิต พบขิงเี็นโรคเหี่ยว 40 เีอร์เซ็นต์ ไดอผลผลิต 1,867 กิโลกรัมต่อไร่ รำคำขำยขิงแก่ กิโลกรัมละ 19 บำท 

รำยไดอจำกผลผลิต 35,473 บำทต่อไร่ ส่วนแีลงที่ีฏิบัติตำมวิธีกำรของเกษตรกร เมื่อตรวจสอบกำรเกิดโรคเหี่ยว

ของขิงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต พบขิงเี็นโรคเหี่ยว 90 เีอร์เซ็นต์ ไดอผลผลิต 303 กิโลกรัมต่อไร่ รำยไดอจำกผลผลิต 

5,757 บำทต่อไร่ (Table 1) 

ผลกำรทดลองในี ที่ 3 เริ่มเตรียมดินในเดือนกุมภำพันธ์ และีลูกขิงเดือนมีนำคม 2556 เก็บผลผลิตเดือน

มกรำคม 2558 โดยแีลงที่จัดกำรโรคดอวยวิธีผสมผสำน เมื่อตรวจสอบกำรเกิดโรคเหี่ยวของขิงก่อนเก็บเกี่ยว

ผลผลิต พบขิงเี็นโรคเหี่ยว 60 เีอร์เซ็นต์ ไดอผลผลิต 960 กิโลกรัมต่อไร่ รำคำขำยขิงแก่ กิโลกรัมละ 22 บำท 

รำยไดอจำกผลผลิต 21,120 บำทต่อไร่ ส่วนแีลงที่ีฏิบัติตำมวิธีกำรของเกษตรกร เมื่อตรวจสอบกำรเกิดโรคเหี่ยว

ของขิงก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต พบขิงเี็นโรคเหี่ยว 100 เีอร์เซ็นต์ ไม่สำมำรถเก็บผลผลิตไดอ (Table 1) 

จำกกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนต่อกำรลงทุน พบว่ำในี  2555 แีลงที่จัดกำรโรคดอวยวิธีผสมผสำน มี

ตอนทุนกำรผลิต 21,750 บำทต่อไร่ รำยไดอจำกผลผลิต 38,420 บำทต่อไร่ สัดส่วนผลตอบแทนต่อกำรลงทุนเท่ำกับ 



1.76 ส่วนแีลงที่ีฏิบัติตำมวิธีกำรของเกษตรกร มีตอนทุนกำรผลิต 12,670 บำทต่อไร่ รำยไดอจำกผลผลิต 11,730 

บำทต่อไร่ สัดส่วนผลตอบแทนต่อกำรลงทุน เท่ำกับ 0.92  ในี  2556 แีลงที่จัดกำรโรคดอวยวิธีผสมผสำน มี

ตอนทุนกำรผลิต 21,710 บำทต่อไร่ รำยไดอจำกผลผลิต 35,473 บำทต่อไร่ สัดส่วนผลตอบแทนต่อกำรลงทุนเท่ำกับ 

1.63 ส่วนแีลงที่ีฏิบัติตำมวิธีกำรของเกษตรกร มีตอนทุนกำรผลิต 12,490 บำทต่อไร่ รำยไดอจำกผลผลิต 5,757 

บำทต่อไร่ สัดส่วนผลตอบแทนต่อกำรลงทุน เท่ำกับ 0.46 ในี  2557 แีลงที่จัดกำรโรคดอวยวิธีผสมผสำน มีตอนทุน

กำรผลิต 22,190 บำทต่อไร่ รำยไดอจำกผลผลิต 21,120 บำทต่อไร่ สัดส่วนผลตอบแทนต่อกำรลงทุน เท่ำกับ 0.95 

ส่วนแีลงที่ีฏิบัติตำมวิธีกำรของเกษตรกร มีตอนทุนกำรผลิต 11,700 บำทต่อไร่ ไม่มีรำยไดอจำกผลผลิต มีสัดส่วน

ผลตอบแทนต่อกำรลงทุน เท่ำกับ 0 (Table 2) 

จำกผลกำรทดลองแสดงใหอเห็นว่ำกำรจัดกำรโรคเหี่ยวของขิงโดยวิธีผสมผสำน ซง่งใชอวิธีกำรีรับีรุงดิน
ก่อนีลูกดอวยยูเรียและีูนขำวร่วมกับกำรใชอผงส ำเร็จแบคทีเรียีฏิีักษ์ B. subtilis สำยพันธุ์ดินรำกยำสูบ no.4 
และกำรลดีริมำณเชื้อสำเหตุของโรคในแีลงโดยกำรขุดตอนที่เี็นโรคไีเผำท ำลำยและฆ่ำเชื้อสำเหตุของโรคดอวย
ยูเรียและีูนขำวบริเวณที่เกิดโรคทันที สำมำรถลดกำรเกิดโรคไดอ สอดคลอองกับ  พัชรินทร์ (5540) ไดอศงกษำกำร
ควบคุมโรคเหี่ยวของมะเขือเทศในแีลงทดลองโดยใชอแบคทีเรียีฏิีักษ์ B. subtilis สำยพันธุ์ CH6m พบว่ำ 
สำมำรถลดกำรเกิดโรคเหี่ยวไดอ 33 เีอร์เซ็นต์ และในกำรีรับีรุงดินดอวย ยูเรีย  : ีูนเผำ อัตรำ 68.5 : 800 
กิโลกรัมต่อไร่ สำมำรถลดกำรเกิดโรคเหี่ยวในแีลงทดลองไดอ 81 เีอร์เซ็นต์ 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 กำรจัดกำรโรคเหี่ยวของขิงท่ีเกิดจำกแบคทีเรีย R. solanacearum แบบผสมผสำน เีรียบเทียบกับวิธีกำร
ที่เกษตรกรใชอในกำรีลูกขิงแบบีกติทั่วไี จำกผลกำรทดลองพบว่ำกำรีลูกซ้ ำที่เดิมติดต่อกันเี็นเวลำ 3 ี  กำร
เกิดโรคเหี่ยวของทั้ง 2 แีลงเพ่ิมมำกขง้น แต่แีลงที่ใชอวิธีผสมผสำนยังสำมำรถเก็บผลผลิตไดอแมอในกำรีลูกี ที่ 3 
โดยเก็บผลผลิตไดอ 960 กิโลกรัมต่อไร่ ขิงเี็นโรคเหี่ยว 60 เีอร์เซ็นต์ ในขณะที่แีลงที่ใชอวิธีเกษตรกรไม่สำมำรถ
เก็บผลผลิตไดอ และขิงเี็นโรคเหี่ยวถงง 100 เีอร์เซ็นต์ จำกกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนต่อกำรลงทุน พบว่ำ แีลงที่
จัดกำรโรคดอวยวิธีผสมผสำน มีสัดส่วนผลตอบแทนต่อกำรลงทุนเท่ำกับ 1.76 1.63  และ 0.95 ส่วนแีลงที่ีฏิบัติ
ตำมวิธีของเกษตรกร มีสัดส่วนผลตอบแทนต่อกำรลงทุนเท่ำกับ 0.92 0.46 และ 0 ในี ที่ 1, 2 และ 3 ตำมล ำดับ  
ดังนั้นก่อนีลูกขิงควรแนะน ำใหอเกษตรกรจัดกำรดินเพ่ือฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum ที่มีอยู่ในดินใหอลด
นออยลงดอวยกำรใชอยูเรีย:ีูนขำว อัตรำ 80:800 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับกำรแช่หัวพันธุ์ขิงก่อนีลูกดอวยผงส ำเร็จ
แบคทีเรียีฏิีักษ์ B. subtilis สำยพันธุ์ดินรำกยำสูบ no.4 ควำมเขอมขอน 108-109 หน่วยโคโลนีต่อมิลลิลิตร อัตรำ 
50 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร หลังจำกีลูกขิงรดดอวยผงส ำเร็จแบคทีเรียีฏิีักษ์ B. subtilis สำยพันธุ์ดินรำกยำสูบ no.4 
อัตรำ 50 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร ีริมำตร 50 มิลลิลิตรต่อตอนทุกเดือน และขุดตอนที่เี็นโรคออกจำกแีลงและโรยดอวย
ยูเรียและีูนขำวอัตรำ 80:800 กิโลกรัมต่อไร่ ทันทีที่พบตอนขิงแสดงอำกำรเหี่ยว เพ่ือลดกำรเกิดโรคเหี่ยวในแีลง 
และเกษตรกรจะไดอผลตอบแทนต่อกำรลงทุนที่คุอมค่ำดอวย  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 



1. กรมวิชำกำรเกษตร มีเทคโนโลยีกำรี้องกันก ำจัดโรคเหี่ยวของขิง สำมำรถน ำไีใชอในกำรควบคุมโรค

เหี่ยวที่เกิดจำกเชื้อแบคทีเรียไดออย่ำงมีีระสิทธิภำพ ไดอผลผลิตที่มีคุณภำพ ตรงตำมควำมตอองกำรของตลำด 

2. นักวิชำกำรที่เกี่ยวขอองสำมำรถน ำผลงำนวิจัยไีขยำยผลโดยกำรทดสอบกำรควบคุมโรคเหี่ยวในพ้ืนที่

ีลูกขิง และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมโรคเหี่ยวของขิงใหอแก่เกษตรกร เี็นกำรช่วยเหลือเกษตรกรใหอสำมำรถ

มีรำยไดอเพ่ิมมำกขง้น มีควำมเี็นอยู่ที่ดีขง้นและยังเี็นกำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ และอำหำรีลอดภัย ตำม

นโยบำยของีระเทศอีกดอวย 

3. เผยแพร่ผลงำนวิจัยสู่นักวิชำกำร นิสิต นักศงกษำ ภำคเอกชน เกษตรกร และผูอสนใจ ในรูีกำรตีพิมพ์
ผลงำนวิจัยในวำรสำร บทควำมทำงวิชำกำร กำรบรรยำยในงำนีระชุมวิชำกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ และอบรมแก่
ผูอสนใจและเกษตรกรโดยตรง และเสนอผลงำนในกำรีระชุมระดับชำติและนำนำชำติไดอ 
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Table 1 Comparison of disease incident and yield of ginger between integrated 

management field and farmer’s field 
 

Treatment 

2012 2013 2014 

Yield(kg) 
Disease 

incident (%) 
Yield(kg) 

Disease 

incident (%) 
Yield(kg) 

Disease 

incident (%) 

Integrated management 

field 
2,260 38 1,867 40 960 60 

Farmer’s field 690 79 303 90 - 100 

 



Table 2 Comparison of Cost, Yield, Revenue and Revenue/Cost (R/C) between integrated 

management field and farmer’s field  
 

List 
Integrated management field Farmer’s field 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Cost (C) bath/rai 

- rhizome 

- urea 

- Lime (CaO) 

- manure 

- fertilizer 

- pesticides 

- straw 

- bioproduct powder 

- labour cost 

Revenue (R) baht/rai 

- Yield (kg/rai) 

Revenue/Cost (R/C) 

21,750 

3,600 

1,040 

1,760 

1,400 

1,850 

  450 

  250 

3,500 

7,900 

38,420 

2,260 

1.76 

21,710 

3,400 

1,040 

1,920 

1,400 

1,850 

  450 

  250 

3,500 

7,900 

35,473 

1,867 

1.63 

22,190 

3,800 

1,040 

2,000 

1,400 

1,850 

  450 

  250 

3,500 

7,900 

21,120 

960 

0.95 

12,670 

3,600 

- 

  220 

1,400 

1,850 

  450 

  250 

- 

4,900 

11,730 

690 

0.92 

12,490 

3,400 

- 

  240 

1,400 

1,850 

  450 

  250 

- 

4,900 

5,757 

303 

0.46 

11,700 

3,800 

- 

  250 

1,400 

1,850 

  450 

  250 

- 

3,700 

- 

- 

0 

 

 


