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3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : ศึกษาวิธีการเก็บรักษาหัวพันธุ์ขิง  

   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  :  Study on Ginger’ Storages Method 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางสาวจิตอาภา จุจิบาล ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ 
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สถาบันวิจัยพืชสวน 

5.  บทคัดย่อ 

  การปลูกขิงใหไ้ดคุ้ณภาพนัน้ ปัจจยัส าคญัประการหนึ่งท่ีเกษตรกรควรค านึงถึง คือ

ความสมบูรณ์ของหัวพันธุ์ขิงก่อนน าไปปลูก การรกัษาคุณภาพหัวพันธุข์ิงจึงจ  าเป็นตอ้งมีวิธีการเก็บรกัษาท่ี

เหมาะสม ไดท้  าการทดลอง การศึกษาถึงระยะเวลา และวิธีการต่าง ๆ ในการเก็บรกัษาหวัพนัธุข์ิงท่ี ศูนย์วิจัย

เกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2556-2558 วางแผนการทดลองแบบ Randomize Complete Block 

Design (RCB) มี 5 ซ ้า 4 กรรมวิธี คือ 1. ใช้แกลบด้ารองพื นและคลุมด้านบน หนา 5 เซนติเมตร 2.  ใช้ขุย

มะพร้าวรองพื นและคลุมด้านบน หนา 5 เซนติเมตร 3. ใช้ทรายรองพื นและคลุมด้านบนหนา 5 เซนติเมตร 4. 

ไม่มีวัสดุคลุม ทุกกรรมวิธีเก็บในกล่องไม้ไม่มีฝา ขนาด 40x70x30 เซนติเมตร รองพื นด้านล่างและด้านข้างด้วย

ตาข่ายพรางแสงสีด้า น้าหัวพันธุ์ขิงที่เก็บรักษามาปลูกทุก 1 เดือนจนครบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม เดือน

เมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม จากผลการทดลองพบว่า การ

เก็บรักษาหัวพันธุ์ขิงทุกกรรมวิธี ไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของขิง แต่เปอร์เซ็นต์การงอกของหัวพันธุ์ขิง 

ขึ นอยู่กับช่วงระยะเวลาในการเก็บรักษาหัวพันธุ์ขิง ซึ่งช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาหัวพันธุ์ขิงหรือ

ช่วงเวลาการพักตัวของหัวพันธุ์ขิง เมื่อน้าไปปลูกมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง อยู่ในช่วง 1-3 เดือนก่อนปลูก คือ



เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ส่วนการเก็บรักษาหัวพันธุ์ขิงในช่วงระยะเวลานานเกิน 4 เดือนขึ นไป จะท้าให้

ขิงเหี่ยว ฝ่อ ต้นไม่งอกเม่ือน้าไปปลูก 

ค าส าคัญ  ขิง การเก็บรักษา 

Keywords: Ginger storage 

6.  ค าน า  

  ขิง (Ginger) เป็นพืชลม้ลุก ใบเด่ียว อยู่ในวงศ ์Zingiberaceae ล าตน้ใตด้ิน น ามาใชป้ระโยชนด์า้นอาหาร 

สมนุไพร และดา้นการแพทย ์เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพในการส่งออก เป็นท่ีตอ้งการของตลาดตา่งประเทศ มี

มลูคา่การส่งออกเพิ่มขึน้ทกุปี ปัจจบุนัเกษตรกรผูป้ลกูขิงจะเก็บรกัษาหวัพนัธุช์่วงระยะเวลาสัน้  คือหลงัจากได้

หวัพนัธุข์ิงแลว้จะท าการเก็บไวเ้พียง 1- 2 เดือน จะไมเ่ก็บไวน้านเน่ืองจากหวัพนัธุจ์ะแสดงอาการ เห่ียวและงอก

ตน้ใหม่ก่อนน าปลูก หากยงัไม่ด  าเนินการปลูกเปอรเ์ซ็นตก์ารงอกจะลดลง และตน้ขิงจะไม่แข็งแรง เน่ืองจาก

ปริมาณธาตอุาหารในหวัพนัธุจ์ะมีการสญูเสียไป การศกึษาถึงระยะเวลา และวิธีการท่ีจะสามารถเก็บ รกัษาหวั

พนัธุข์ิงไดน้ัน้ นอกจากจะเป็นการชะลอหรือแก้ปัญหาในการท่ีหวัพนัธุง์อก หรือเห่ียวเน่ืองจากสญูเสียน า้ และ

ธาตอุาหารในหวัพนัธุแ์ลว้ ยงัเป็นการช่วยยืดระยะเวลาในการปลกู คือสามารถปลกูในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมต่อ

การเจรญิเตบิโตของขิง ซึ่งจะท าใหไ้ดต้น้ขิงท่ีดี มีการเจรญิเตบิโตดีอีกดว้ย   

7. อุปกรณ์และวิธีด าเนินการ  

อุปกรณ์ 

 พืชทดลอง ได้แก่ ขิง โดยใช้หัวพันธุ์ขิงแก่ที่มีอายุ 10 เดือน วัสดุประกอบการทดลอง ได้แก่ แกลบด้า 

ทราย ขุยมะพร้าว ปูนขาว ปุ๋ยเคมี วัสดุคลุมแปลง สารเคมีป้องกันก้าจัดแมลงคาร์โบซัลแฟน และสารป้องกัน

ก้าจัดเชื อราเทอราคลอ อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องมือปลูก จอบ เสียม เครื่องวัดพิกัดแปลง ตลับเมตร เครื่องชั่ง

น ้าหนัก โรงเรือนเก็บรักษาหัวพันธุ์ขิง 

วิธีด าเนินการ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 กรรมวิธี 5 ซ ้า ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 ใช้แกลบด้ารองพื นและคลุม

ด้านบน หนา 5 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 2  ใช้ขุยมะพร้าวรองพื นและคลุมด้านบน หนา 5 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 

3 ใช้ทรายรองพื นและคลุมด้านบนหนา 5 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 4 ไม่มีวัสดุคลุม ทุกกรรมวิธีเก็บในกล่องไม้ไม่มี

ฝา ขนาด 40x70x30 เซนติเมตร รองพื นด้านล่างและด้านข้างด้วยตาข่ายพรางแสงสีด้า 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

 - เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง เตรียมโรงเรือน โดยเป็นโรงเรือนมีหลังคาฝาโล่งลมผ่านสะดวก 

ใช้ตาข่ายสีด าล้อมด้านข้างเพ่ือพรางแสง  



 - เตรียมพันธุ์ขิงที่เก็บจากแปลงปลูกของเกษตรกร แบ่งทดลองตามกรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 กิโลกรัม 

เก็บรักษาตามกรรมวิธีที่ก้าหนดไว้ ทีอุ่ณหภูมิห้องปกติ  

 - เตรียมแปลงปลูก เตรียมแปลงปลูกด้วยไถผาน 4 ลึกประมาณ 60 เซนติเมตร ทิ งไว้ 7 วัน หว่านปูน

ขาวผสมปุ๋ยยูเรีย อัตราส่วน 80 :800 กิโลกรัมต่อไร่ ท้าการไถพรวนด้วยไถผาน 7 ลึกประมาณ 40-50 

เซนติเมตร ทิ งไว้ 3 สัปดาห์ 

 น้าหัวพันธุ์ขิงที่เก็บรักษาปลูกในแปลงทุก ๆ 1 เดือนจนครบ 6 เดือน โดยเตรียมท่อนพันธุ์ขิงโดยตัด

แง่งให้เหลือ 3-5 ตา แช่ท่อนพันธุ์ขิงด้วยสารเคมีป้องกันก้าจัดแมลงคาร์โบซัลแฟน 50 cc/น ้า 20 ลิตรและสาร

ป้องกันเชื อราเทอราคลอ 50 cc/น ้า 20 ลิตร ก่อนน้าปลูกตามกรรมวิธี โดยครั้งที่ 1 เริ่มปลูกขิงในเดือนมีนาคม 

ครั้งที่ 2 เริ่มปลูกเดือนเมษายน ครั้งที่ 3 เริ่มปลูกเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 4 เริ่มปลูกเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 5 
เริ่มปลูกเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 6 เริ่มปลูกเดือนสิงหาคม 
การบันทึกข้อมูล 

 -น า้หนกัก่อนเก็บรกัษา ทกุ ๆ 1 เดือน  

-ความชืน้ในวสัดคุลมุท่ีชัน้กลาง 

-เปอรเ์ซ็นตก์ารงอกทกุๆ 1 เดือน  

-สภาพพืน้ท่ีแปลงปลกู สภาพภมูิอากาศ 

ระยะเวลาและสถานที่ 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ ปีที่เริ่มต้น ตุลาคม 2555 ปีที่สิ นสุด กันยายน 2558 

ด้าเนินการทดลองในพื นที่ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  

7. ผลการทดสองและวิจารณ์ 

1. ท้าการวิเคราะห์พื นที่ และสภาพภูมิอากาศบริเวณพื นที่อ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปีพ.ศ. 

2556, 2557 และ 2558 มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุด 19.60, 19.43 และ 17.93 องศาเซลเซียสตามล้าดับ อุณหภูมิ

สูงสุดเฉลี่ย 32.43, 32.48, และ 32.76 องศาเซลเซียสตามล้าดับ (ภาพที่ 2) ส่วนปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยต่อปี

เท่ากับ 1,624, 1,349 และ 1,482 มิลลิลิตร จ้านวนวันฝนตกเท่ากับ 108, 108 และ 118 วันตามล้าดับ (ภาพ

ที่ 3) แปลงปลูกทดสอบภายในศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ มีค่า pH 6.22 สภาพดินเป็นกรด อินทรียวัตถุมี

ความสมบูรณ์ต่้า มีค่าเท่ากับ 1.61 มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินสูงเท่ากับ 31.8 ค่าโพแตสเซียมที่เป็น

ประโยชน์ในดินเท่ากับ 174 เนื อดินเป็นดินร่วนปนเหนียว กลุ่มชุดดินที่พบในศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ 

ครอบคลุมกลุ่มชุดดินชุดที่ 62 ลักษณะเด่นเป็นกลุ่มดินในพื นท่ีภูเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์  



  

ภาพแสดงกลุ่มชุดดินที่พบในแปลงศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  

ด้านอุณหภูมิในชั้นของวัสดุคลุมชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบกับการไม่ใช้วัสดุคลุมในเดือนมีนาคม- เดือน
เมษายน พบว่าอุณหภูมิในโรงเรือนที่เก็บรักษากรรมวิธีที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับ 28.1 องศาเซลเซียส กรรมวิธีที่ 2 
และกรรมวิธีที่ 3 เฉลี่ยเท่ากับ 28.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในโรงเรือนที่เก็บรักษากรรมวิธีที่ 4 เฉลี่ยเท่ากับ 
28.0 องศาเซลเซียส ซึ่งทกุกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 2) 

ด้านอุณหภูมิในชั้นของวัสดุคลุมชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกับการไม่ใช้วัสดุคลุมในเดือนเมษายน-เดือน
พฤษภาคม พบว่าอุณหภูมิในโรงเรือนที่เก็บรักษากรรมวิธีที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับ 29.0 องศาเซลเซียส กรรมวิธีที่ 2 
เฉลี่ยเท่ากับ 28.9 องศาเซลเซียส กรรมวิธีที่ 3 และกรรมวิธีที่ 4 เฉลี่ยเท่ากับ 27.6 องศาเซลเซียส ซึ่งทุก
กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 2) 

ด้านความชื้นในชั้นของวัสดุคลุมชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบกับการไม่ใช้วัสดุคลุมในเดือนมีนาคม- เดือน
เมษายน พบว่าความชื้นในชั้นที่เก็บรักษากรรมวิธีที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับ 70.4 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่ 2 เดือน 
เท่ากับ 70.0 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นในชั้นที่เก็บรักษากรรมวิธีที่ 3 เท่ากับ 69.8 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นในชั้นที่
เก็บรักษากรรมวิธีที่ 4 เดือน เท่ากับ 71.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเปอร์เซ็นต์ความชื้นทุกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (ตารางท่ี 2) 

ด้านความชื้นในชั้นของวัสดุคลุมชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบกับการไม่ใช้วัสดุคลุมในเดือน เดือนเมษายน-
เดือนพฤษภาคม พบว่าความชื้นในชั้นที่เก็บรักษากรรมวิธีที่ 1 เฉลี่ยเท่ากับ 70.8 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกับ
กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีที่ 3 และกรรมวิธีที่ 4 ที่มีความชื้นในชั้นเก็บรักษาหัวพันธุ์ขิง เท่ากับ 70.3 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 2) 



2. การศึกษาวิธีการเก็บรักษาหัวพันธุ์ขิงตามกรรมวิธี (ภาพที่ 1) ด้าเนินการในปี 2556 -2558  

ได้ผลการด้าเนินการดังรายละเอียด 

ปี 2556   

การเก็บรักษาหัวพันธุ์ขิงในช่วงเดือนต่าง ๆ พบว่า หัวพันธุ์ขิงที่เก็บรักษาในเดือนกุมภาพันธ์ มีสภาพหัว   
พันธุ์ที่สมบูรณ์ โดยมีน้ าหนักเฉลี่ย 3 กิโลกรัม หรือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักขิงก่อนเก็บรักษา 
(ตารางท่ี 1)    

หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 1 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม พบว่า ลักษณะ
หัวพันธุ์สมบูรณ์ ตาที่แง่งเริ่มนูนมีสีเขียวรอบตายอด เริ่มมียอดอ่อนงอก น้ าหนักเฉลี่ย 2.97 กิโลกรัม น้ าหนัก
หัวพันธุ์ขิงลดลง 1 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1)   

หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 2 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน พบว่า ลักษณะ 
หัวพันธุ์สมบูรณ์ ตาที่แง่งเริ่มนูนมีสีเขียวรอบตายอด เริ่มมียอดอ่อนงอก น้ าหนักเฉลี่ย 2.88 กิโลกรัม น้ าหนัก
หัวพันธุ์ขิงลดลง 4 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1)   

หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 3 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม พบว่า 
ลักษณะหัวพันธุ์เหี่ยว ตาที่แง่งนูนมีสีเขียวรอบตายอด มียอดอ่อนงอกมากเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักเฉลี่ย 
2.84 กิโลกรัม น้ าหนักหัวพันธุ์ขิงลดลง 5.3 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1)   

หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 4 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน พบว่า ลักษณะ 
หวัพันธุ์เหี่ยว ตาที่แง่งนูนมีสีเขียวรอบตายอด มียอดอ่อนงอก น้ าหนักหัวพันธุ์ขิง เฉลี่ย 2.80 กิโลกรัม น้ าหนัก
หัวพันธุ์ขิงลดลง 6.7 เปอร์เซ็นต์(ตารางที่ 1)    

หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 5 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม พบว่า  
ลักษณะหัวพันธุ์เหี่ยว ตาที่แง่งนูนเล็กน้อยมีสีเขียวรอบตายอด มียอดอ่อนงอก น้ าหนักหัวพันธุ์ขิง เฉลี่ย 2.70 
กิโลกรัม น้ าหนักหัวพันธุ์ขิงลดลง 10 เปอร์เซ็นต์(ตารางที่ 1)    

หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 6 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม พบว่า ลักษณะ 
หัวพันธุ์เหี่ยว ตาที่แง่งนูนเล็กน้อยมีสีเขียวรอบตายอด มียอดอ่อนงอก น้ าหนักหัวพันธุ์ขิง เฉลี่ย 2.53 กิโลกรัม 
น้ าหนักหัวพันธุ์ขิงลดลง 15.7 เปอร์เซ็นต์(ตารางที่ 1)    
ปี 2557   

การเก็บรักษาหัวพันธุ์ขิงในช่วงเดือนต่าง ๆ พบว่า หัวพันธุ์ขิงที่เก็บรักษาในเดือนกุมภาพันธ์ มีสภาพหัว    
พันธุ์ที่สมบูรณ์ โดยมีน้ าหนักเฉลี่ย 3 กิโลกรัม หรือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักขิงก่อนเก็บรักษา   
(ตารางท่ี 1)     

หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 1 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม พบว่า ลักษณะ 
หัวพันธุ์ สมบูรณ์ ตาที่แง่งเริ่มนูนมีสีเขียวรอบตายอด มียอดอ่อนงอกบ้าง น้ าหนักเฉลี่ย 2.9 กิโลกรัม น้ าหนัก
หัวพันธุ์ขิงลดลง 3.3 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่  1)    

หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 2 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน พบว่า ลักษณะ 
หัวพันธุ์สมบูรณ์ ตาที่แง่งเริ่มนูนมีสีเขียวรอบตายอด เริ่มมียอดอ่อนงอก น้ าหนักเฉลี่ย 2.8 กิโลกรัม น้ าหนักหัว
พันธุ์ขิงลดลง 6.7 เปอร์เซ็นต์(ตารางที่ 1)    



หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 3 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม พบว่า  
ลักษณะหัวพันธุ์เหี่ยว ตาที่แง่งนูนมีสีเขียวรอบตายอด มียอดอ่อนงอก น้ าหนักเฉลี่ย 2.83 กิโลกรัม น้ าหนักหัว 
พันธุ์ขิงลดลง 5.7 เปอร์เซ็นต์(ตารางที่ 1)   

หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 4 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน พบว่า ลักษณะ 
หัวพันธุ์เหี่ยว ตาที่แง่งนูนมีสีเขียวรอบตายอด มียอดอ่อนงอก น้ าหนักเฉลี่ย 2.77 กิโลกรัม น้ าหนักหัวพันธุ์ขิง
ลดลง 7.7 เปอร์เซ็นต์(ตารางที่ 1)    

หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 5 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม พบว่า  
ลักษณะหัวพันธุ์เหี่ยว ตาที่แง่งนูนเล็กน้อยมีสีเขียวรอบตายอด มียอดอ่อนงอก น้ าหนักเฉลี่ย 2.53 กิโลกรัม 
น้ าหนักหัวพันธุ์ขิงลดลง 15.7 เปอร์เซ็นต์(ตารางที่ 1)    

หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 6 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม พบว่า ลักษณะ  
หัวพันธุ์เหี่ยว ตาที่แง่งนูนเล็กน้อยมีสีเขียวรอบตายอด มียอดอ่อนงอก น้ าหนักเฉลี่ย 2.42 กิโลกรัม น้ าหนักหัว
พันธุ์ขิงลดลง 19 เปอร์เซ็นต์(ตารางที่ 1)    
ปี 2558   

การเก็บรักษาหัวพันธุ์ขิงในช่วงเดือนต่าง ๆ พบว่า หัวพันธุ์ขิงที่เก็บรักษาในเดือนกุมภาพันธ์ มีสภาพหัว   
พันธุ์ที่สมบูรณ์ โดยมีน้ าหนักเฉลี่ย 3 กิโลกรัม หรือคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักขิงก่อนเก็บรักษา 
(ตารางท่ี 1)    

หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 1 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม พบว่า ลักษณะ 
หัวพันธุ์สมบูรณ์ ตาที่แง่งเริ่มนูนมีสีเขียวรอบตายอด มียอดอ่อนงอกบ้าง น้ าหนักหัวพันธุ์ขิงเฉลี่ย 2.87 
กิโลกรัม น้ าหนักหัวพันธุ์ขิงลดลง 4.3 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่1)   

หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 2 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน พบว่า ลักษณะ
หัวพันธุ์สมบูรณ์ ตาที่แง่งเริ่มนูนมีสีเขียวรอบตายอด เริ่มมียอดอ่อนงอก น้ าหนักหัวพันธุ์ขิง  เฉลี่ย 2.85 
กิโลกรัม น้ าหนักหัวพันธุ์ขิงลดลง 5 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 1)   

หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 3 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม พบว่า 
ลักษณะหัวพันธุ์เหี่ยว ตาที่แง่งนูนมีสีเขียวรอบตายอด มียอดอ่อนงอก น้ าหนักหัวพันธุ์ขิง เฉลี่ย 2.82 กิโลกรัม 
น้ าหนักหัวพันธุ์ขิงลดลง 6 เปอร์เซ็นต์(ตารางที่ 1)   

หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 4 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน พบว่า ลักษณะ 
หัวพันธุ์เหี่ยว ตาที่แง่งนูนมีสีเขียวรอบตายอด มียอดอ่อนงอก น้ าหนักหัวพันธุ์ขิง เฉลี่ย 2.78 กิโลกรัม น้ าหนัก
หัวพันธุ์ขิงลดลง 7.33 เปอร์เซ็นต์(ตารางที่ 1)    

หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 5 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม พบว่า  
ลักษณะหัว พันธุ์เหี่ยว ตาที่แง่งนูนเล็กน้อยมีสีเขียวรอบตายอด มียอดอ่อนงอก น้ าหนักหัวพันธุ์ขิง เฉลี่ย 2.55  
กิโลกรัม น้ าหนักหัวพันธุ์ขิงลดลง 15.0 เปอร์เซ็นต์(ตารางที่ 1)     

หัวพันธุ์ขิงที่มีอายุการเก็บรักษา 6 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม พบว่า ลักษณะ 
หัว พันธุ์เหี่ยว ตาที่แง่งนูนเล็กน้อยมีสีเขียวรอบตายอด มียอดอ่อนงอก น้ าหนักหัวพันธุ์ขิง  เฉลี่ย 2.40 
กิโลกรัม น้ าหนักหัวพันธุ์ขิงลดลง 20 เปอร์เซ็นต์(ตารางที่ 1)    



3. เปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยของขิงที่เก็บรักษาตามกรรมวิธีต่างๆ พบว่า เมื่อน าหัวพันธุ์ขิงปลูก 

เดือนมีนาคม พบว่า กรรมวิธีที่ 4 หัวพันธุ์ขิงมีความงอกเฉลี่ย 95 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธี 1 มีความงอกเฉลี่ย 92 
เปอฺร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่ 2 มีความงอกเฉลี่ย 90 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธี 3 ที่มีความงอกเฉลี่ย 81 เปอฺร์เซ็นต์ ไม่ 
แตกต่างกับค่าเฉลี่ยความงอกเดือนเมษายน กรรมวิธีที่ 4 มีความงอกเฉลี่ย 95 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธี 2 ที่มี
ความงอกเฉลี่ย 90 เปอฺร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่ 3 มีความงอกเฉลี่ย 84 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธี 1 มีความงอกเฉลี่ย 
75 เปอฺร์เซ็นต์ และค่าเฉลี่ยความงอกเดือนพฤษภาคม กรรมวิธีที่ 4 มีความงอกเฉลี่ย 90 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธี 
1 มีความงอกเฉลี่ย 80 เปอฺร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่ 2 และกรรมวิธีที่ 3 มีความงอกเฉลี่ย 70 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 
3) ส่วนหัวพันธุ์ขิงที่เก็บรักษาตามกรรมวิธีต่าง ๆ อายุ 4 เดือน 5 เดือน และ 6 เดือน น ามาปลูกในเดือน
มิถุนายน กรกฎาคม และเดือนสิงหาคม พบว่าหัวพันธุ์มีลักษณะอ่อนนิ่มเหี่ยวฝ่อ เปลือกด้านนอกสีด าคล้ า ด้าน
ในเน่าเละ บางหัวพันธุ์มียอดที่งอกออกมา เมื่อน ามาปลูกในแปลง จะชะงักการเจริญเติบโต มีความงอกเฉลี่ย
เป็น 0 เปอร์เซ็นต ์ 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

จากผลการด้าเนินงานพบว่า แต่ละกรรมวิธีในการเก็บรักษาหัวพันธุ์ขิง ไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ความงอก

ของขิง ส้าหรับการเก็บรักษาหัวพันธุ์ขิงโดยใช้วัสดุคลุม เกษตรกรสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ได้ตามความสะดวก

และความเหมาะสม เช่น อาจท้าชั นไม้รองพื นก่อนวางขิงเรียงเป็นชั นและคลุมหัวพันธุ์ด้วยวัสดุ ขุยมะพร้าว 

แกลบด้าหรือทราย เพ่ือเป็นการป้องกันและเก็บรักษาความชื นของหัวพันธุ์ขิงก่อนน้าไปปลูก ทั งนี การเก็บรักษา

หัวพันธุ์ขิงควรค้านึงถึงการรักษาคุณภาพของหัวพันธุ์ขิง ความสะดวกและค่าใช้จ่ายของเกษตรกรเป็นหลัก ที่

ส้าคัญเปอร์เซ็นต์การงอกของหัวพันธุ์ขิง ขึ นอยู่กับช่วงระยะเวลาในการเก็บรักษาหัวพันธุ์ขิง ซ่ึงช่วงระยะเวลาที่

เหมาะสมในการเก็บรักษาหัวพันธุ์ขิงหรือช่วงเวลาการพักตัวของหัวพันธุ์ขิง อยู่ในช่วงระยะ 1-3 เดือนก่อนปลูก 

ดังนั นจึงควรเก็บและปลูกขิงในช่วงเดือน มีนาคม-เดือนพฤษภาคมของทุกปี ขิงจะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่า

การเก็บรักษาท่ีนานเกินกว่า 4 เดือนขึ นไป  

การน าไปใช้ประโยชน์  

1. การบริการองคค์วามรู้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ ใช้เป็นองค์ความรู้ในการ 

ศึกษาวิจัยและพัฒนา  

2. น้าสู่การขยายผลแก่เกษตรกรผู้ปลูกขิง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 น้ าหนักเฉลี่ยของขิงที่เก็บรักษาแต่ละเดือน 

เดือน  น ้าหนักขิง ปี 2556 น ้าหนักขิง ปี 2557 น ้าหนักขิง ปี 2558   

กุมภาพันธ์  3.00   3.00   3.00 

มีนาคม   3.97   2.90   2.87 

เมษายน   2.88   2.80   2.85 

พฤษภาคม  2.84   2.83   2.82 

มิถุนายน  2.80   2.77   2.78 

กรกฎาคม  2.70   2.53   2.40 

สิงหาคม   2.53   2.42   2.40     

 
ตารางท่ี 2 สภาพภูมิอากาศในโรงเรือนที่เก็บรักษาหัวพันธุ์ขิง ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2558 

   อุณหภูมิ  อุณหภูมิ  ความชื้น  ความชื้น 
  มีค.-เมย. เมย.-พ.ค มีค.-เมย. เมย.-พ.ค    
กรรมวิธี 1         28.1A   29.0A  70.4A  70.8A 
กรรมวิธี 2         28.2A   28.9A  70.0A  70.3A 
กรรมวิธี 3         28.2A   27.6A  69.8A  70.3A 
กรรมวิธี 4         28.0A  27.6A  71.0A  70.3A 

 

ตารางท่ี 3  เปอร์เซ็นต์การงอกของขิงท่ีเก็บรักษาตามกรรมวิธีต่าง ๆ เฉลี่ย ปี 2556-2558 

เดือนปลูก  มีนาคม      เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

กรรมวิธีที่ 1 92.0      75.0 80.0  -  -  - 

กรรมวิธีที่ 2 90.0      90.0 70.0   -   -  -  

กรรมวิธีที ่3 81.0      84.0 70.0   -  -    - 

กรรมวิธีที่ 4 95.0      95.0 90.0   -   -  - 

 

 

 



 

 



 

 
ภาพที่ 1 การเก็บรักษาหัวพันธุ์ขิงกรรมวิธีต่าง ๆ 

 



 
ภาพที่ 2 อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ปี พ.ศ. 2556-2558 

 

 
ภาพที่ 3 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือน ปี พ.ศ. 2556-2558 

 


