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4. บทคัดย่อ 
การขยายต้นพันธุ์ขิงโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เมื่อต้นขิงอายุประมาณ 2 เดือน ซึ่งมีใบจริงประมาณ 2-3 

ใบ จึงย้ายจากขวดแล้วน าไปปลูกลงในถาดเพาะ หลังจากนั้น 1 เดือนท าการย้ายปลูกในโรงเรือน และใช้ดินที่ผ่าน
การอบฆ่าเชื้อ วางแผนการทดลองแบบ RCB  มี 5 ซ้ า 4 กรรมวิธีคือการเก็บเกี่ยวที่อายุ 4, 5, 6 และ 7 เดือนหลัง
ปลูก และงดน้ าก่อนเก็บเกี่ยว 2 สัปดาห ์ด าเนินการทดลองที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จ. เชียงราย ตั้งแต่ ตุลาคม 
2556 ถึง กันยายน 2558 จากการทดลองพบว่า การเก็บเกี่ยวขิงเมื่ออายุ 7 เดือน มีลักษณะทางการเกษตรและ
ลักษณะผลผลิตดีที่สุด รองลงมาคือ หัวพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 6, 5 และ 4 เดือน ตามล าดับ โดยมีจ านวนแง่ง 
144, 130, 117 และ 106 แง่งต่อตารางเมตร น้ าหนักของแง่ง 92.6, 88.3, 79.1 และ 71.5 กรัมต่อกอ และ
น้ าหนักผลผลิตรวม 4.2, 3.3, 3.2 และ 2.7 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ตามล าดับ หลังจากนั้นน าหัวพันธุ์ที่อายุ 4, 5, 
6 และ 7 เดือนไปปลูกลงในแปลงทดลอง โดยในแต่ละอายุหัวพันธุ์ วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 ซ้ า 4 กรรมวิธี
คือ อายุเก็บเกี่ยว 7, 8, 9 และ 10 เดือน พบว่า การใช้หัวพันธุ์ขิงปลอดโรคที่อายุ 4 เดือนไปปลูก สามารถเก็บ
เกี่ยวได้เม่ืออายุ 8 เดือน ขึ้นไป การใช้หัวพันธุ์ขิงท่ีอายุ 5 เดือน พบว่า อายุเก็บเกี่ยว 7 เดือน ให้จ านวนแง่งต่อกอ
สูงที่สุด ส่วนน้ าหนักแง่งต่อกอและผลผลิตรวม ไม่ต่างจากอายุเก็บเกี่ยว 8 เดือน ส่วนการใช้หัวพันธุ์ขิงท่ีอายุ 6 
เดือนและ 7 เดือน สามารถเก็บเก่ียวได้ตั้งแต่อายุ 7 เดือนเป็นต้นไป ดังนั้น การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคควรใช้หัว
พันธุ์ที่มีอายุตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป และเก็บเก่ียวที่อายุ 7 เดือน 
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ขิง (Zingiber officinale Rosc.) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae ขยายพันธุ์ด้วยล าต้นใต้
ดิน (rhizome)  นิยมน ามาใช้ประโยชน์ในด้านสมุนไพร แหล่งปลูกที่ส าคัญคือ ประเทศไทย อินเดีย จีน ไต้หวัน 
ออสเตรเลีย และไนจีเรีย (รุ่งนภา, 2555; Kambaska and Santilata, 2009; Kirdmanee, 2004) ส่วนใน
ประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เลย เชียงราย และพะเยา ขิงเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการส่งออก  
โดยมีตลาดรับซื้อที่ส าคัญคือประเทศปากีสถาน ญี่ปุ่น และเนเธอแลนด์ โดยในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการส่งออก 
26,802 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,249 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) พ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกขิง
คือสูงจากระดับน้ าทะเลไม่เกิน 1,500 เมตร ชิ้นส่วนที่น ามาปลูกจะมีความยาวประมาณ 2.5 -5.0 เซนติเมตร หรือ
หนักประมาณ 20-25 กรัม มีตาที่สมบูรณ์ 1-2 ตา (Jayashree et al, 2014) โดยการปลูกขิงสามารถเก็บเกี่ยวได้
สองระยะคือ ระยะขิงอ่อน อายุ 4-6 เดือน และขิงแก่ อายุ 8-12 เดือน 

อย่างไรก็ตาม การปลูกขิงของเกษตรกรมักจะประสบปัญหาการเกิดโรคเหี่ยว ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อ
แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum (Race 4, Biovar 3) โดยจะเข้าสู่พืชเมื่อเกิดบาดแผลโดยเฉพาะแผลที่ราก 
หรือตามช่องเปิดธรรมชาติของพืช (Meng, 2013) เชื้อนี้สามารถติดไปกับหัวพันธุ์ (rhizome born) และอาศัยอยู่
ในดิน (soil born) ได้เป็นเวลานาน ท าให้เกิดการระบาดในแปลงปลูก โดยเฉพาะเมื่อมีฝนตกหรือมีการให้น้ าแบบ
ปล่อยในร่อง (Kumar, Sarma and Anandaraj, 2004; Mahanta and Tanmay, 2013; Nelson, 2013) ซ่ึง
สร้างความเสียหายถึง 10-40 เปอร์เซ็นต์ โดยเชื้อดังกล่าวจะเข้าไปอุดตันในท่อน้ า ท าให้ต้นขิงที่เป็นโรคจะแสดง
อาการใบเหลืองและน้ าตาลในเวลาต่อมา จากนั้นใบจะม้วนงอ เนื่องจากการตายของเนื้อเยื่อ และเกิดอาการเหี่ยว
ในที่สุด (White et al., 2013 and Yang et al., 2012) เมื่อเริ่มพบการระบาดเกษตรกรจะรีบขุดหัวทั้งที่ยังไม่ครบ
อายุเพื่อจ าหน่าย เมื่อมีการส่งออกไปยังต่างประเทศและมีการขนส่งระยะทางไกล หัวขิงที่เป็นโรคจะมีแพร่กระจาย
อย่างรวดเร็ว เมื่อถึงปลายทางท าให้ไม่สามารถขายได้ และในส่วนของการจ าหน่ายในรูปหัวพันธุ์ เชื้อแบคทีเรีย
ชนิดนี้ยังเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญทางกักกันพืช ถ้าพบว่าติดไปกับหัวพันธุ์ที่ส่งออก หัวพันธุ์เหล่านั้นจะถูกเผาท าลาย
ทันที 

การใช้หัวพันธุ์ขิงท่ีปลอดโรค จึงนับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการผลิตหัวพันธุ์ในแปลงทั่วไปมักจะมี
การเข้าท าลายของเชื้อแบคทีเรียอยู่เสมอ (Hayden, 2004; Hepperly, 2004) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีกเป็น
วิธีการหนึ่งที่นิยมน ามาใช้ในการขยายพันธุ์ขิงเพ่ือให้ได้ต้นจ านวนมากและปลอดจากเชื้อโรคได้ (Nkere and 
Mbanaso, 2010; Yepthomi and Maiti, 2014) ซึ่งจากการศึกษาของ Kirdmanee et al (2004) พบว่า การ
ปลูกขิงโดยใช้หัวพันธุ์ที่ปลอดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปรียบเทียบกับหัวพันธุ์ที่ได้จาก
การปลูกในแปลง มีอัตราการรอดตาย 100 และ 63 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ   White et al. (2013) ปลูกขิงโดยใช้
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ชิ้นส่วนที่ปลอดโรคลงในกระถางขนาด 7 แกลลอน ท าการเก็บเก่ียวเมื่ออายุ 9 เดือนหลังปลูก พบว่า สามารถเพ่ิม
ปริมาณขิงได้ 10 เท่า นอกจากนี้ วัสดุปลูกที่น ามาใช้จะต้องปลอดเชื้อและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของขิงด้วย 
Suhaimi et al. (2012) ศึกษาการใช้วัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของขิง พบว่า การใช้ขุย
มะพร้าวเพียงอย่างเดียว ร่วมกับการให้ปุ๋ยทางระบบน้ า ท าให้ขิงมีการเจริญเติบโต และผลผลิตดีที่สุด เมื่อเทียบกับ
การใช้แกลบเผา และแกลบเผาร่วมกับขุยมะพร้าว งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอายุการเก็บเก่ียวของ
ขิงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แล้วน ามาปลูกในวัสดุปลูกที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อเพ่ือผลิตหัวพันธุ์ขิง 
(minirhizome) ที่ปลอดโรคในสภาพโรงเรือน จากนั้นน าหัวพันธุ์ขิงท่ีได้ไปปลูกเพ่ือศึกษาอายุเก็บเก่ียวในสภาพ
แปลงทดลอง 

 
 
6. วิธีด าเนินการ 
ปีท่ี1 (2556/57) วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 5 ซ้ า 4 กรรมวิธี คือ 

กรรมวิธีที่   1 เก็บเก่ียวขิงอายุ 4 เดือน  
กรรมวิธีที่   2 เก็บเก่ียวขิงอายุ 5 เดือน  
กรรมวิธีที่   3 เก็บเก่ียวขิงอายุ 6 เดือน 
กรรมวิธีที่   4 เก็บเก่ียวขิงอายุ 7 เดือน 

วิธีปฏิบัติทดลอง 
1. ขยายต้นพันธุ์ขิงโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เมื่อต้นขิงอายุประมาณ 2 เดือน ซึ่งมีใบจริงประมาณ 2-3 

ใบ ย้ายจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แล้วน าไปล้างวุ้นออกให้สะอาด 
2. น าต้นขิงที่ได้มาแยกออกเป็นต้นเดี่ยวๆ แล้วน าไปแช่ยาป้องกันเชื้อรา เป็นเวลา10 นาที น าต้นกล้าไป

ปลูกลงในถาดเพาะ โดยปลูก 1 ต้นต่อหลุม รดน้ า แล้วน าไปวางไว้ในโรงเรือนพลาสติก ประมาณ 7-10 วัน เพ่ือลด
การคายน้ าของต้นกล้า และเพ่ือให้ต้นกล้าได้มีการปรับตัว หลังจากนั้นน าไปวางไว้ในโรงเรือนเพาะกล้าตามปกติ 

3. เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 20 วัน ให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 5 ลิตร สัปดาห์ละครั้งเมื่อขงิ
อายุ 1 เดือน ย้ายต้นกล้าไปปลูกในโรงเรือน โดยใช้วัสดุปลูกที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้ว ใช้ระยะปลูก 10 x 10 
เซนติเมตร ให้น้ าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และพ่นสารป้องกันโรคพืชและแมลงตามความจ าเป็น 

4. การให้ปุ๋ย รองพ้ืนด้วยปุ๋ยคอก (ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด) อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อต้นขิงอายุ 1 เดือน 2 
เดือน 3 เดือน และ 4 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมปุ๋ย 18-46-0 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อ
ไร่ต่อครั้ง และเมื่อขิงอายุ 3 และ 4 เดือน ใส่ปุ๋ย 0-0-50 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่  

5. การเก็บเกี่ยวตามแผนการทดลองที่ได้วางไว้ โดยท าการงดให้น้ าก่อนการเก็บเก่ียว 2 สัปดาห์ แลว้ขุด
หัวพันธุ์ขึ้นมา ท าความสะอาดโดยการปัดเศษดินและตัดแต่งรากฝอยออก 

6. บันทึกข้อมูล จ านวนต้นต่อกอ จ านวนแง่ง น้ าหนักแง่งต่อกอ และน้ าหนักผลผลิต ทุกอายุเก็บเกี่ยว 
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ปีท่ี 2 (2557/58) ปลูกขิงที่อายุหัวพันธุ์ 4, 5, 6 และ 7 เดือน โดยในแต่ละอายุหัวพันธุ์ วางแผนการทดลองแบบ 
RCB มี 5 ซ้ า 4 กรรมวิธี คือ 

กรรมวิธีที่   1 เก็บเก่ียวขิงอายุ 7 เดือน  
กรรมวิธีที่   2 เก็บเก่ียวขิงอายุ 8 เดือน  
กรรมวิธีที่   3 เก็บเก่ียวขิงอายุ 9 เดือน 
กรรมวิธีที่   4 เก็บเก่ียวขิงอายุ 10 เดือน 

วิธีปฏิบัติทดลอง 
1. เตรียมหัวพันธุ์ minirhizome ที่เริ่มงอก 
2. ไถพรวน ตากดิน ใส่ปูนขาวและปุ๋ยยูเรีย อัตราส่วน 8:1 และเตรียมแปลง กว้าง 1.2 เมตร ยาว 10 

เมตร จ านวน 80 แปลงย่อย 
3. ปลูกตามกรรมวิธีที่ได้วางไว้ในแปลงปลูกในวัสดุที่ฆ่าเชื้อแล้ว โดยใช้ระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร 

โดยปลูกเป็นแถวคู่ 
4. รองพ้ืนด้วยปุ๋ยคอก (ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด) อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อต้นขิงอายุ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 

และ 4 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมปุ๋ย 18-46-0 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ต่อครั้ง และ
เมื่อขิงอายุ 3 และ 4 เดือน ใส่ปุ๋ย 0-0-50 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงตาม
ความจ าเป็น กลบโคนเมื่ออายุ 6 เดือน งดการให้น้ าก่อนเก็บเก่ียว 2 สัปดาห์ และเก็บเกี่ยวเมื่อขิงอายุ 7, 8, 9 
และ 10 เดือน  

เวลาและสถานที่ 
เริ่มต้น ตุลาคม 2556 สิ้นสุด กันยายน 2558 
ด าเนินการทดลองที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 

7. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ปีท่ี 1 (2556/2557) 

 เมื่อขิงอายุครบ 4,  5 , 6 และ 7 เดือน ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิต พบว่า การเก็บเกี่ยวขิงเมื่ออายุ 7 เดือน มี
จ านวนแง่งมากที่สุด คือ 144 แง่งต่อตารางเมตร รองลงมาคือ เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 6, 5 และ 4 เดือน มีจ านวนแง่ง
ต่อพ้ืนที่ 130, 117 และ 106 แง่ง ตามล าดับ ส่วนจ านวนต้นต่อกอ พบว่า การเก็บเกี่ยวขิงเม่ืออายุ 7 เดือน มี
จ านวนต้นต่อกอ มากที่สุด คือ 12.8 ต้น รองลงมาคือ เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 6, 5 และ 4 เดือนมีจ านวนต้นต่อกอ 
10.8, 9.1 และ 8.1 ต้น ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 
 น้ าหนักแง่งต่อกอ พบว่า การเก็บเก่ียวขิงเมื่ออายุ  7 เดือน มีน้ าหนักของแง่งต่อกอมากท่ีสุด คือ 92.6 
กรัม รองลงมาคือ เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 6, 5 และ 4 เดือน มีน้ าหนักแง่งต่อกอ 88.3, 79.1 และ 71.5 กรัม ตามล าดับ 
ส่วนน้ าหนักผลผลิตรวมต่อตารางเมตร พบว่า การเก็บเกี่ยวขิงเม่ืออายุ 7 เดือน มีน้ าหนักผลผลิตรวมต่อพ้ืนที่มาก
ที่สุด คือ 4.2 กิโลกรัม รองลงมาคือ เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 6, 5 และ 4 เดือนมีน้ าหนักผลผลิตรวมต่อพ้ืนที่ 3.3, 3.2 
และ 2.7 กิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 1)  
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ตารางท่ี 1 ผลผลิตของหัวพันธุ์ขิงท่ีเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 4 5 6 และ 7 เดือน ที่ปลูกในโรงเรือน 

กรรมวิธี 
จ านวนต้น/กอ จ านวนแง่ง/

ตารางเมตร 
น้ าหนักแง่ง/กอ 

(กรัม) 
น้ าหนักผลผลิต/
ตรม. (กิโลกรัม) 

อายุเก็บเกี่ยว 4 เดือน  8.1 c 106 d 71.5 c 2.7 b 
อายุเก็บเกี่ยว 5 เดือน  9.1 c 117 c   79.1 bc 3.2 b 
อายุเก็บเกี่ยว 6 เดือน 10.8 b 130 b   88.3 ab  3.3 ab 
อายุเก็บเกี่ยว 7 เดือน 12.8 a 144 a 92.6 a 4.2 a 

F-test ** ** * * 
CV (%) 10.3 0.2 10.5 18.5 

ตัวเลขท่ีตามหลังด้วยอักษรที่เหมอืนกันแต่ละกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ปีท่ี 2 (2557/2558) 
การใช้หัวพันธุ์ขิงอายุ 4 เดือนมาปลูก พบว่า การเก็บเก่ียวที่อายุ 7, 8, 9 และ 10 เดือน มีผลให้จ านวน

แง่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 8 เดือนมีจ านวนแง่งต่อกอมากที่สุด รองลงมาคือที่อายุ 7, 
9 และ 10 เดือน คือ  28.5,  17.6, 15.8 และ 15.9 แง่ง ตามล าดับ น้ าหนักแง่งต่อกอมีความแตกต่างกันทางสถิต ิ
โดยเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 8, 9 และ 10 เดือน มีน้ าหนักแง่งต่อกอมากท่ีสุด รองลงมาคือที่อายุ 7 เดือน คือ 618, 
640, 610 และ 324 กรัม ตามล าดับ น้ าหนักผลผลิตมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยขิงที่เก็บเกี่ยวที่อายุ 10 เดือน
มีน้ าหนักผลผลิตสูงที่สุด แต่ไม่มีความแตกต่างกับที่อายุ 8 และ 9 เดือน ส่วนการเก็บเกี่ยวที่อายุ 7 เดือนมีน้ าหนัก
ผลผลิตต่ าที่สุด คือ 14.7, 10.8, 12.5 และ 7.5 กิโลกรัมต่อ 10 ตารางเมตร (ตารางที่ 2) 

การใช้หัวพันธุ์ขิงอายุ 5 เดือนมาปลูก พบว่า การเก็บเก่ียวที่อายุ 7, 8, 9 และ 10 เดือน มีผลให้จ านวน
แง่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 7 เดือน มีจ านวนแง่งมากที่สุด 
รองลงมาคือที่อายุ 8, 9 และ 10 เดือน คือ 76.1, 30.8, 17.8 และ 20.2 แง่ง ตามล าดับ น้ าหนักแง่งต่อกอมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยเมื่อเก็บเกี่ยวอายุ 7 และ 8 เดือน มีน้ าหนักแง่งต่อกอมากท่ีสุด 
รองลงมาคือที่อายุ 10 และ 9 เดือน คือ  1,046, 1,254, 905 และ 647 กรัม ตามล าดับ  น้ าหนักผลผลิตมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยการเก็บเก่ียวที่อายุ 8 เดือนมีน้ าหนักผลผลิตสูงที่สุด แต่ไม่แตกต่างกับ
ที่อายุ 7 เดือน รองลงมาได้แก่การเก็บเก็บเกี่ยวที่อายุ 10 และ 9 เดือน คือ 28.9, 24.8, 17.3 และ 10.0 กิโลกรัม 
ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนแง่ง น้ าหนักแง่ง และน้ าหนักผลผลิต ที่ใช้หัวพันธุ์อายุ 4 เดือน และเก็บเกี่ยวที่อายุ 7 8 9 และ      

10 เดือน 

กรรมวิธี 
จ านวนแง่ง/กอ น้ าหนักแง่ง/กอ 

(กรัม) 
น้ าหนักผลผลิต/10 

ตรม. (กิโลกรัม) 
อายุเก็บเกี่ยว 7 เดือน 17.6 b 324 b 7.5 b 
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อายุเก็บเกี่ยว 8 เดือน  28.5 a 618 a 12.5 ab 
อายุเก็บเกี่ยว 9 เดือน 15.8 b 640 a 10.8 ab 

 อายุเก็บเกี่ยว 10 เดือน 15.9 b 610 a           14.7 a 
F-test * * * 
CV (%) 35.4 36.7 39.6 

ตัวเลขท่ีตามหลังด้วยอักษรที่เหมอืนกันแต่ละกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ตารางท่ี 3 จ านวนแง่ง น้ าหนักแง่ง และน้ าหนักผลผลิต ที่ใช้หัวพันธุ์อายุ 5 เดือน และเก็บเกี่ยวที่อายุ 7 8 9 และ   
10 เดือน 

กรรมวิธี 
จ านวนแง่ง/กอ น้ าหนักแง่ง/กอ 

(กรัม) 
น้ าหนักผลผลิต/10

ตรม. (กิโลกรัม) 
อายุเก็บเกี่ยว 7 เดือน 76.1 a 1046 a   24.8 ab 
อายุเก็บเกี่ยว 8 เดือน 30.8 b 1254 a 28.9 a 
อายุเก็บเกี่ยว 9 เดือน 17.8 b   647 b 10.0 c 

 อายุเก็บเกี่ยว 10 เดือน 20.2 b    905 ab  17.3 bc 
F-test ** ** ** 
CV (%) 32.6 37.8 27.7 

ตัวเลขท่ีตามหลังด้วยอักษรที่เหมอืนกันแต่ละกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

การใช้หัวพันธุ์ขิงอายุ 6 เดือนมาปลูก พบว่า การเก็บเก่ียวที่อายุ 7, 8, 9 และ 10 เดือน มีผลให้จ านวน
แง่งต่อกอ น้ าหนักแง่งต่อกอ และน้ าหนักผลผลิตไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ อย่างไรก็ตาม การเก็บเกี่ยวที่อายุ 
8 เดือน มีจ านวนแง่งต่อกอสูงที่สุด รองลงมาคือที่อายุ 7, 9 และ 10 เดือน คือ 22.9, 21.0, 17.3 และ 13.8 แง่ง 
ตามล าดับ น้ าหนักแง่งต่อกอสูงสุดเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 8 เดือน รองลงมาคือที่อายุ 10 และ 9 เดือน คือ 506, 455, 
429 และ 318 กรัม ตามล าดับ และน้ าหนักผลผลิตสูงสุดเมื่อเก็บเก่ียวที่อายุ 10 และ 7 เดือน  รองลงมาคือ 9 
และ 8 เดือน คือ 10.8, 10.1, 8.4 และ 7.1 กิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) 

การใช้หัวพันธุ์ขิงอายุ 7 เดือนมาปลูก พบว่า การเก็บเก่ียวที่อายุ 7, 8, 9 และ 10 เดือน มีผลให้จ านวน
แง่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเมื่อเก็บเก่ียวที่อายุ 7 เดือน มีจ านวนแง่งต่อกอมากที่สุด แต่ไม่แตกต่างกับที่
อายุ 8 เดือน รองลงมาคือ 10 และ 9 เดือน คือ 25.6, 21.0, 19.6 และ 16.2 แง่ง ตามล าดับ ส่วนน้ าหนักแง่งต่อ
กอ และน้ าหนักผลผลิต ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ขิงที่อายุ 10 เดือน มีน้ าหนักแง่งต่อกอสูง
ที่สุด รองลงมาคือ 9, 7 และ 8 เดือน คือ 512, 482, 476 และ 449 กรัม ตามล าดับ ส่วน น้ าหนักผลผลิต การเก็บ
เกี่ยวที่อายุ 10 เดือนมีน้ าหนักผลผลิตสูงสุด รองลงมาคือ 9, 7 และ 8 เดือน คือ 18.4, 17.6, 13.7 และ 13.8 
กิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 5) 
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ตารางท่ี 4 จ านวนแง่ง น้ าหนักแง่ง และน้ าหนักผลผลิต ที่ใช้หัวพันธุ์อายุ 6 เดือน และเก็บเกี่ยวที่อายุ 7 8 9 และ 
10 เดือน 

กรรมวิธี 
จ านวนแง่ง/กอ น้ าหนักแง่ง/กอ 

(กรัม) 
น้ าหนักผลผลิต/10

ตรม. (กิโลกรัม) 
อายุเก็บเกี่ยว 7 เดือน 21.0 455 10.1 
อายุเก็บเกี่ยว 8 เดือน 22.9 506  7.1 
อายุเก็บเกี่ยว 9 เดือน 17.3 318  8.4 

 อายุเก็บเกี่ยว 10 เดือน 13.8 429 10.8 
F-test ns ns ns 
CV (%) 40.3 47.3 59.0 

ตัวเลขท่ีตามหลังด้วยอักษรที่เหมอืนกันแต่ละกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ตารางท่ี 5 จ านวนแง่ง น้ าหนักแง่ง และน้ าหนักผลผลิต ที่ใช้หัวพันธุ์อายุ 7 เดือน และเก็บเกี่ยวที่อายุ 7 8 9 และ 
10 เดือน 

กรรมวิธี 
จ านวนแง่ง/กอ น้ าหนักแง่ง/กอ 

(กรัม) 
น้ าหนักผลผลิต/10

ตรม. (กิโลกรัม) 
อายุเก็บเกี่ยว 7 เดือน 25.6 a  476 13.8 
อายุเก็บเกี่ยว 8 เดือน  21.0 ab  449 13.7 
อายุเก็บเกี่ยว 9 เดือน 16.2 b 482 17.6 

 อายุเก็บเกี่ยว 10 เดือน 19.6 b 512 18.4 
F-test * ns ns 
CV (%) 17.7 1.4 21.0 

ตัวเลขท่ีตามหลังด้วยอักษรที่เหมอืนกันแต่ละกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

จากผลการทดลอง จะเห็นว่าการน าขิงไปขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แล้วน าไปปลูกลงในวัสดุ
ปลูกท่ีผ่านการอบฆ่าเชื้อ สามารถผลิตหัวพันธุ์ขิงขนาดเล็ก (minirhizome) ที่ปลอดโรคได้ โดยการเก็บเกี่ยวที่อายุ 
7 เดือน มีจ านวนต้นต่อกอ น้ าหนักต่อกอ และน้ าหนักผลผลิต สูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากต้นขิงมีระยะเวลาในการ
สะสมอาหารที่หัวมากกว่าการเก็บเก่ียวที่อายุ 4, 5 และ 6 เดือน อย่างไรก็ตาม เมื่อน าหัวพันธุ์ดังกล่าวไปปลูกใน
แปลงทดลอง พบว่า การใช้หัวพันธุ์ที่อายุ 5 เดือน และท าการเก็บเกี่ยวที่อายุ 7 และ 8 เดือน ให้น้ าหนักผลผลิต
เพ่ิมข้ึนสูงสุด 13-15 เท่า จาก 79.1 กรัม เพ่ิมเป็น 1,054 และ 1,254 กรัม ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการทดลอง
ของ White et al. (2013) ทีป่ลูกขิงโดยใช้ชิ้นส่วนที่ปลอดโรคลงในกระถางและเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 9 เดือน พบว่า 
สามารถเพ่ิมปริมาณขิงได้ 10 เท่า อย่างไรก็ตาม การปลูกขิงเพ่ือให้ปลอดจากเชื้อแบคทีเรียนั้น ควรใช้วิธีการ
ผสมผสาน เช่น การเขตกรรม การปลูกพืชหมุนเวียน และการควบคุมโรคโดยชีววิธี เป็นต้น ร่วมกับการใช้หัวพันธุ์ที่
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ปลอดโรค (กณิษฐา, ไม่ระบุปี; ธิติมา,2543; Miyasaka, 2012; Rahman et al, 2009 and Yang, 2012) เพ่ือให้
การปลูกขิงมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค (G0) ในโรงเรือน พบว่า อายุเก็บเก่ียว 7 เดือนดีที่สุดคือ มีจ านวนต้นต่อ
กอ 12.8 ต้น จ านวนแง่ง 144 แง่งต่อตารางเมตร น้ าหนักแง่ง 92.6 กรัมต่อกอ และน้ าหนักผลผลิต 4.2 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับอายุเก็บเก่ียว 4, 5 และ 6 เดือน โดยอายุเก็บเกี่ยว 4 เดอืน มีจ านวน
ต้นต่อกอ จ านวนแง่งต่อตารางเมตร น้ าหนักแง่งต่อกอ และน้ าหนักต่อตารางเมตรน้อยที่สุด 

2. เมื่อน าหัวพันธุ์ขิงอายุ 4 เดือนไปปลูกในสภาพแปลงทดลอง พบว่า สามารถเก็บเก่ียวได้เมื่อขิงมีอายุ
ตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป ส่วนหัวพันธุ์ขิงท่ีมีอายุ 5 เดือน เมื่อปลูกในแปลงทดลอง พบว่า อายุเก็บเกี่ยว 7 เดือน ให้
จ านวนแง่งต่อกอสูงสุด น้ าหนักแง่งต่อกอและน้ าหนักผลผลิตต่อพ้ืนที่ ไม่แตกต่างจากอายุเก็บเก่ียว 8 เดือน  

3. หัวพันธุ์ขิงท่ีอายุ 6 และ 7 เดือน เมื่อปลูกในสภาพแปลงทดลอง สามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อายุ 7 
เดือนขึ้นไป 

4. หัวพันธุ์ขิงปลอดโรคที่จะแนะน าให้เกษตรกรน าไปขยายผลในแปลงทดลอง ควรใช้หัวพันธุ์ที่มีอายุ 5 
เดือนขึ้นไป และเก็บเก่ียวเมื่ออายุ 7 เดือน 

 
9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการศึกษาสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรผู้สนใจการปลูกขิง โดยสามารถลดปริมาณ
การเกิดโรคเหี่ยวที่เกิดจาก แบคทีเรีย R. solanacearum ที่ติดมากับหัวพันธุ์ได้ โดยการใช้หัวพันธุ์ขิงท่ีปลอดโรค 
ซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วน าไปปลูกลงในวัสดุปลูกที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ และเก็บเกี่ยวที่อายุ 5-7 เดือน 

 
10. ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณ คุณศศิธร วรปิติรังสี ที่ได้ให้ค าแนะน าในการปลูก การให้ปุ๋ย การดูแลรักษาจนถึงการเก็บเกีย่ว 
และขอขอบคุณ คุณกันยารัตน์ พุ่มพฤกษ์ คุณศรีทน ยี่ภิณโย คุณเดชา จรรยพัฒน์ และคุณสายใจ ดวงมณี 
เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย และเจ้าหน้าที่อีกหลายท่านที่มีส่วนร่วมในความส าเร็จที่ไม่ได้กล่าวถึง 
ที่ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตั้งแต่การปลูก ก าจัดวัชพืช ดูแลแปลงทดลอง และบันทึกข้อมูล จนการทดลองส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
  
11. เอกสารอ้างอิง 

กณิษฐา สังคะหะ ชลิดา เล็กสมบูรณ์ ญาณี มั่นอ้น และ เฟ่ืองฟ้า จันทนิยม. ไม่ระบุปี. การควบคุมโรคแง่งเน่าของ
ขิงโดยชีววิธ.ี (ภาคโปสเตอร์: 352-359). ใน การประชุมวิชาการทรัพยากรไทย: สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว.  
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ภาพที่ 1 ลักษณะหัวพันธุ์ขิง minirhizome ทีไ่ด้จากการใช้ต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาปลูกในโรงเรือน 
แล้วเก็บเก่ียวที่อายุ 4 (ก), 5 (ข), 6 (ค) และ 7 (ง) เดือน  

 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะหัวพันธุ์ขิงที่ปลูกโดยใช้หัวพันธุ์ minirhizome อายุ 5 เดือน และเก็บเกี่ยวที่อายุ 7 เดือน 
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