
การศึกษาระยะปลูกของขิงจากต้นกล้าและหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคเพ่ือผลิตหัวพันธุ์ขิง (minirhizome) 
และขิงปลอดโรค (G0) ในสภาพโรงเรือน 

Study of Spacing on Ginger Plantlet for Disease Free Rhizome Under Greenhouse Production 
                                   
                        นายสนอง   จรินทร 1/                 นางสาวทัศนีย์   ดวงแย้ม 1/ 
                        นางสาวบรูณีย์   พ่ัววงษ์แพทย์ 2/     นางลัดดาวัลย์   อินทร์สังข์ 3/ 
 

……………………………………………………… 
 

บทคัดย่อ 
 

การทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมของขิงจากต้นกล้าและหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคใน
สภาพโรงเรือน ด าเนินการทดลองต้ังแต่ ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2558  ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย            
จ. เชียงราย  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB  มี 5 ซ้ า 4 กรรมวิธีคือ ระยะปลูก 5 x 5 ซม., 5x10 ซม., 10x10 
ซม. และ 10x15 ซม. จากผลการทดลองในปีที่ 1 (56/57) การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค(G0) โดยน าต้นกล้าขิงจาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาปลูกในโรงเรือน พบว่า ระยะปลูก 10x15 ซม. เป็นระยะปลูกท่ีเหมาะสมที่สุดในการผลิต
หัวพันธุ์ขิง(minirhizome)ปลอดโรคจากต้นกล้าในสภาพโรงเรือน เนื่องจากเป็นกรรมวิธีที่ให้ผลผลิตมากที่สุด โดยมี
น้ าหนักแง่งต่อกอเท่ากับ 87.58 กรัม และน้ าหนักรวมทั้งหมดต่อพ้ืนที่ 10 ตารางเมตร เท่ากับ 50.30 กิโลกรัม มี
จ านวนต้นต่อกอเท่ากับ 11.65 ต้น  ในปีที่ 2 (57/58) น าหัวพันธุ์ (minirhizome) ที่ได้จากการทดลองในปีที่ 1 มา
ปลูกในโรงเรือน  วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 ซ้ า 4 กรรมวิธีคือ ระยะปลูก 15 x 15 ซม., 15x20 ซม., 20x20 
ซม. และ 20x25 ซม. พบว่า ระยะปลูก 20x25 ซม. เป็นระยะปลูกที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค 
เนื่องจากเป็นกรรมวิธีที่ให้ผลผลิตมากที่สุดทั้งน้ าหนักแง่งต่อกอ เท่ากับ 89.44 กรัม และน้ าหนักของผลผลิตรวม
ต่อพ้ืนที ่10 ตารางเมตร เท่ากับ 33.10 กิโลกรัม  
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ค ำน ำ 
 

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
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การปลูกในแปลง มีอัตราการรอดตาย 100 และ 63 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ   White et al. (2013) ปลูกขิงโดยใช้
ชิ้นส่วนที่ปลอดโรคลงในกระถางขนาด 7 แกลลอน ท าการเก็บเก่ียวเมื่ออายุ 9 เดือนหลังปลูก พบว่า สามารถเพ่ิม
ปริมาณขิงได้ 10 เท่า งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระยะการปลูกของขิงที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ แล้วน ามาปลูกในวัสดุปลูกที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อเพ่ือผลิตหัวพันธุ์ขิง (minirhizome) ที่ปลอดโรคใน
สภาพโรงเรือน  

 
 
 
 
 

วิธีด ำเนินกำร 

 

วิธีกำร 
แผนกำรทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 5 ซ้ า 4 กรรมวิธี โดยแบ่งการด าเนินการทดลองเป็น 2 ปี คือ 
ปีที่1 (2556/57)  

 กรรมวิธีที่ 1 ระยะปลูก 5 x 5 ซม. 
 กรรมวิธีที่ 2 ระยะปลูก 5 x 10 ซม. 
 กรรมวิธีที่ 3 ระยะปลูก 10 x 10 ซม. 
 กรรมวิธีที่ 4 ระยะปลูก 10 x 15 ซม. 

ปีที่ 2 (2557/58) 
กรรมวิธีที่ 1 ระยะปลูก 15 x 15 ซม. 
กรรมวิธีที่ 2 ระยะปลูก 15 x 20 ซม. 
กรรมวิธีที่ 3 ระยะปลูก 20 x 20 ซม. 
กรรมวิธีที่ 4 ระยะปลูก 20 x 25 ซม. 

 
วิธีปฏิบัติทดลอง 
ปีที่1  2556/57  
1.  ท าการขยายต้นพันธุ์ขิงจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ได้ตามจ านวนที่ต้องการ 
2.  เมื่อต้นขิงสมบูรณ์ จึงย้ายจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไปปักช าในถาดเลี้ยงต้นกล้า  
3.  เมื่อขิงอายุ 1 เดือนจึงท าการปลูกต้นกล้าขิงตามกรรมวิธีทดลองในกระบะปลูกท่ีเตรียมไว้ภายในโรงเรือน  
     งดการให้น้ าก่อนเก็บเก่ียว 2 อาทิตย์ และเก็บเก่ียวเมื่อขิงอายุ 9 เดือน 
4.  บันทึกขอ้มูลการเจริญโต ด้านความสูง และข้อมูลผลผลิตเมื่อเก็บเก่ียว ได้แก่ จ านวนต้น/กอ  จ านวนแง่ง/  
     พ้ืนที่  ผลผลิต(กก.)/พ้ืนที่ เป็นต้น 
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ปีที่2 2557/58  
เตรียมหัวพันธุ์(minirhizome) ที่ได้จากการทดลองในปีที่ 1 ปลูกตามกรรมวิธีในแปลงปลูกในวัสดุที่ฆ่าเชื้อ

แล้ว รองกน้หลุมด้วยปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่ ปุ๋ยคอก 200 กก./ไร่ เมื่อขิงอายุได้ 3 และ 6 เดือน
หลังปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่ พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงตามความจ าเป็น งด
การให้น้ าก่อนเก็บเกี่ยว 2 อาทิตย์ และเก็บเกี่ยวเมื่อขิงอายุ 9 เดือน 
 
เวลำและสถำนที่ 

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

 

 

 

 

ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ 
ปีท่ี 1 (2556/2557) 
เมื่ออายุครบ 9 เดือน ท าการเก็บเก่ียวผลผลิต พบว่า ระยะปลูก 10x15 เซนติเมตร มีน้ าหนักแง่งต่อกอ 

มากที่สุด คือ 87.58 กรัม รองลงมาคือ ระยะ 10x10, 5x10 และ 5x5 เซนติเมตร มีน้ าหนักแง่งต่อกอ 66.33, 
46.65 และ 40.20 กรัม ตามล าดับ ส่วนน้ าหนักผลผลิตรวมต่อพ้ืนที่ 10 ตารางเมตร พบว่า ระยะปลูก 10x15 
เซนติเมตร มีน้ าหนักผลผลิตรวมต่อพ้ืนที่มากท่ีสุด คือ 50.30 กิโลกรัม รองลงมาคือ ระยะ 5x10, 10x10 และ 5x5 
เซนติเมตร มีน้ าหนักผลผลิตรวมต่อพ้ืนที่ 48.95, 48.55 และ 46.15 กิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

ด้านจ านวนแง่งต่อพื้นที่ พบว่า การปลูกต้นกล้าขิงในระยะ 5x5 เซนติเมตร มีจ านวนแง่งต่อพ้ืนที่ (10 ตร.
ม.) มากที่สุด คือ 3,286 แง่ง รองลงมาคือ ระยะ 5x10, 10x10, 10x15 เซนติเมตร มีจ านวนแง่งต่อพื้นที่ 3,241.6, 
1,609 และ1,312 แง่ง ตามล าดับ ส่วนจ านวนต้นต่อกอ พบว่า ระยะปลูก 10x15 เซนติเมตร มีจ านวนต้นต่อกอ
มากที่สุด คือ 11.65 ต้น รองลงมาคือ ระยะ 10x10, 5x10 และ 5x5 เซนติเมตร มีจ านวนต้นต่อกอ 9.73, 9.50 
และ 9.36 ต้น ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 
 จากผลการทดลองในปีที่ 1 (56/57) พบว่า ระยะปลูก 10x15 ซม. เป็นระยะปลูกที่เหมาะสมที่สุดในการ

ผลิตหัวพันธุ์ขิง(minirhizome)ปลอดโรคจากต้นกล้าในสภาพโรงเรือน เนื่องจากเป็นกรรมวิธีที่ให้ผลผลิตมากท่ีสุดทั้ง

จ านวนแง่งต่อพ้ืนที่ จ านวนต้นต่อกอ และน้ าหนัก(กรัม)แง่งต่อกอ  

ตำรำงท่ี 1  ผลผลิตของหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคทีเ่ก็บเก่ียวเมื่ออายุ  9 เดือน (ปีเพาะปลูก 2556/57) 
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กรรมวิธี น้ าหนัก(กรัม)
ของแง่ง/กอ 

น้ าหนักรวม(กก.)/
พ้ืนที่ 10 ตร.ม. 

จ านวนแง่ง/ 
พ้ืนที่ 10 ตร.ม. จ านวนต้น/กอ 

ระยะปลูก 5x5 ซม. 40.20 c 46.15 3,286.0 a 9.36 b 
ระยะปลูก 5x10 ซม. 46.65 c 48.95 3,241.6 b 9.50 b 
ระยะปลูก 10x10 ซม. 66.33 b 48.55 1,609.0 c 9.73 b 
ระยะปลูก 10x15 ซม. 87.58 a 50.30 1,312.0 d 11.65 a 
F-test ** ns ** * 
CV(%) 9.6 18.4 7.3 11.8 

ตัวเลขท่ีตามหลังด้วยอักษรที่เหมอืนกันแต่ละกรรมวิธไีม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

 

 

 
 

 
 

ภำพที่ 1 ลักษณะหัวพันธุ์ขิง (minirhizome) ที่ได้จากการใช้ต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาปลูกในโรงเรือน  
            ดว้ยระยะปลูก 5x5 ซม. (ก) , 5x10 ซม.(ข) , 10x10 ซม. (ค) และ 10x15 ซม. (ง) 
 
 

ปีท่ี 2 (2557/2558) 
งานทดลองในปีที่ 2 (57/58) เมื่อขิงอายุ 9 เดือน ท าการเก็บเก่ียวผลผลิต พบว่า น้ าหนักของแง่งต่อกอ 

พบว่า ระยะปลูก 20x25 เซนติเมตร มีน้ าหนักแง่งต่อกอ มากท่ีสุด คือ 89.44 กรัม ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับ
ระยะปลูกอ่ืนๆ รองลงมา คือ ระยะปลูก 20x20 มีน้ าหนักแง่งต่อกอ 80.28 กรัม ส่วนระยะปลูก 15x20 และ 
15x15 เซนติเมตร มีน้ าหนักแง่งต่อกอน้อยที่สุด คือ 63.64 และ 55.96 กรัม ตามล าดับ 

น้ าหนักผลผลิตรวมต่อพ้ืนที่ 10 ตารางเมตร ในระยะปลูก 20x25 เซนติเมตร มีน้ าหนักผลผลิตรวมต่อ
พ้ืนที่มากท่ีสุด คือ 33.1 กิโลกรัม ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับระยะปลูกอ่ืนๆ รองลงมาคือ ระยะปลูก 20x20 มี

ก ข ง ค 
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น้ าหนักผลผลิตรวมต่อพ้ืนที่ 25.3 กิโลกรัม ส่วนระยะปลูก 15x20 และ 15x15 เซนติเมตร มีน้ าหนักผลผลิตรวม
ต่อพ้ืนที่น้อยที่สุด คือ  20.6 และ 17 กิโลกรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 2)  

ด้านจ านวนแง่งต่อพื้นที่ พบว่า การปลูกต้นกล้าขิงในระยะ 15x15 เซนติเมตร มีจ านวนแง่งต่อพื้นที่ (10 
ตร.ม.) มากที่สุด คือ 1,227 แง่ง รองลงมาคือ ระยะ 15x20, 20x20, 20x25 เซนติเมตร มีจ านวนแง่งต่อพ้ืนที่ 
1,099, 985 และ807 แง่ง ตามล าดับ ส่วนจ านวนต้นต่อกอ พบว่า ระยะปลูก 15x20 เซนติเมตร มีจ านวนต้นต่อ
กอมากท่ีสุด คือ 10.69 ต้น รองลงมาคือ ระยะ 20x20, 20x25 และ 15x15 เซนติเมตร มีจ านวนต้นต่อกอ 9.48, 
8.52 และ 7.10 ต้น ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
 จากผลการทดลองในปีที่ 2 (57/58) พบว่า ระยะปลูก 20x25 ซม. เป็นระยะปลูกที่เหมาะสมที่สุดในการ

ผลิตหัวพันธุ์ขิง(minirhizome)ปลอดโรคจากต้นกล้าในสภาพโรงเรือน เนื่องจากเป็นกรรมวิธีที่ให้ผลผลิตมากท่ีสุดทั้ง

น้ าหนักของผลผลิตรวม(กิโลกรัม)ต่อพ้ืนที่ และน้ าหนัก(กรัม)แง่งต่อกอ สอดคล้องกับงานวิจัยศึกษาระยะปลูกหัว

พันธุ์ขิงของ B.R.Sharma et al., 2011 ในประเทศอินเดีย พบว่า ระยะปลูกยิ่งเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ผลผลิตมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้นตามด้วย  ในขณะเดียวกันเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเป็นไปในทิศทางตรงข้าม และระยะปลูกที่เหมาะสมที่

ให้ผลผลิตสูงและเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคต่ า คือ ระยะ 25 x30 ซม. 

 

 

 

ตำรำงท่ี 2  ผลผลิตของหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคที่เก็บเก่ียวเมื่ออายุ  9 เดือน (ปีเพาะปลูก 2557/58) 

กรรมวิธี 
น  ำหนัก(กรัม)
ของแง่ง/กอ 

น  ำหนักรวม(กก.)/
พื นที่ 10 ตร.ม. 

จ ำนวนแง่ง/
พื นที่ 10 ตร.ม. จ ำนวนต้น/กอ 

ระยะปลูก 15x15 ซม. 55.96 c 17.0 b 1,227 a 7.10 
ระยะปลูก 15x20 ซม. 63.64 c 20.6 b 1,099 ab 10.69 
ระยะปลูก 20x20 ซม. 80.28 b 25.3 ab 985 b 9.48 
ระยะปลูก 20x25 ซม. 89.44 a 33.1 a 807 c 8.52 
F-test ** * ** ns 
CV(%) 7.9 29.5 10.2 11.8 

ตัวเลขท่ีตามหลังด้วยอักษรที่เหมอืนกันแต่ละกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
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ภำพที่ 2 ลักษณะหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค (G0) ที่ได้จากการใช้หัวพันธุ์ (minirhizome) มาปลูกในโรงเรือน  
            ดว้ยระยะปลูก 15x15 ซม. (ก) , 15x20 ซม.(ข) , 20x20 ซม. (ค) และ 20x25 ซม. (ง) 
 

สรุปผลกำรทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

1. การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค(G0)โดยใช้ต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาปลูกในโรงเรือน พบว่า ระยะ
ปลูก 10x15 ซม. เป็นระยะปลูกท่ีเหมาะสมที่สุด เนื่องจากให้ผลผลิตมากท่ีสุด โดยมีน้ าหนักแง่งต่อกอ
เท่ากับ 87.58 กรัม และน้ าหนักรวมทั้งหมดต่อพ้ืนที่ 10 ตารางเมตร เท่ากับ 50.30 กิโลกรัม 

2. การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค(G0)โดยใช้หัวพันธุ์ (minirhizome) ที่ได้จากการทดลองในปีที่ 1 มาปลูกใน
โรงเรือน พบว่า ระยะปลูก 20x25 ซม. เป็นระยะปลูกที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเป็นกรรมวิธีที่ให้ผลผลิต
มากที่สุดทั้งน้ าหนักแง่งต่อกอ เท่ากับ 89.44 กรัม และน้ าหนักของผลผลิตรวมต่อพ้ืนที่ 10 ตารางเมตร 
เท่ากับ 33.10 กิโลกรัม  

3. การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค (G0)จากต้นกล้าและจากหัวพันธุ์ขิง (minirhizome) ในสภาพโรงเรือน 
พบว่า ระยะปลูกระหว่างต้นและระหว่างแถวมาก จะให้ผลผลิตและน้ าหนักแง่งสูงกว่าระยะปลูกถ่ี 

4. ค าแนะน าการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคในโรงเรือนจากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และจากหัวพันธุ์  
(minirhizome) ควรใช้ระยะปลูก 10x15 และ 20x25 ซม. ตามล าดับ 
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