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บทคัดย่อ 

งานวิจัยทดสอบเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค (G1) ในแปลงเกษตรกรมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบ
เทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิงที่ปลอดโรค ที่แปลงเกษตรกรและศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ระหว่างปีพ.ศ. 2557-2558 
พบว่า เทคโนโลยีการปลูกขิงประกอบด้วยการเตรียมดินที่ดี การใช้ปูนขาวผสมปุ๋ยยูเรีย  การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ การ
เขตกรรมและปฏิบัติดูแลรักษาแปลงปลูกท่ีเหมาะสม ทั้งในขั้นตอนการเตรียมหัวพันธุ์ปีที่ 1 และการทดสอบเทคโนโลยี
ปีที่ 2 ท าให้ต้นขิงที่อยู่ระหว่างเจริญเติบโตแสดงอาการของโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรียเพียงร้อยละ 3.5 ใน
ขั้นตอนการเตรียมหัวพันธุ์ ส่วนการทดสอบเทคโนโลยีในแปลงเกษตรกร พบเพียงร้อยละ 0.2 และไม่พบเลยในแปลง
ของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย นอกจากนั้นขิงยังมีลักษณะทั่วไปดีมากคือ มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงมากกว่าร้อยละ 90 
เปอร์เซ็นต์การรอดตายสูงมากกว่าร้อยละ 87 ยกเว้นการทดสอบเทคโนโลยีในศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายมีเปอร์เซ็นต์
การรอดตายค่อนข้างต่ าเพียงร้อยละ 80 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี ส่วนเปอร์เซ็นต์เก็บเกี่ยวใน
ขั้นตอนการเตรียมหัวพันธุ์สูงมากกว่าร้อยละ 95 ขณะที่ข้ันตอนการทดสอบเทคโนโลยีกลับมีเปอร์เซ็นต์เก็บเกี่ยวลดลง
เหลือเพียงประมาณร้อยละ 74-81 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเข้าท าลายของเชื้อรา อย่างไรก็ตามหัวพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวได้
ยังมีคุณภาพดี ปราศจากศัตรูพืชที่ส าคัญทั้งแมลงพวกเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเหี่ยวเขียวที่ติดอยู่
กับหัวพันธุ์ขิงร้อยละ 100 ในทุกขั้นตอนของการวิจัย มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงมากกว่าร้อยละ 95 ในขั้นตอนการผลิตหัว
พันธุ์ และร้อยละ 100 ในขั้นตอนการทดสอบเทคโนโลยี นอกจากนั้นต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์ขิง G2 ลดลงเหลือเพียง 
0.73 บาทต่อแง่งในแปลงเกษตรกร และ 0.81 บาทต่อแง่งในแปลงศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จากการผลิตหัวพันธุ์ขิง 
G1 ที่มีต้นทุน 1.09 บาทต่อแง่ง แตย่ังเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูง 
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ค าน า 

ขิงเป็นพืชที่มีราคาดี ให้ผลตอบแทนสูง เกษตรกรปลูกกันมากขึ้น ท าให้มีการขยายพ้ืนที่ปลูกขิงเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว การปลูกขิงในหลายประเทศไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะประเทศไทย เนื่องจากปัญหาและ
อุปสรรคหลายประการ ที่ส าคัญคือเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะ  เรื่องโรคและการป้องกันก าจัด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ตลอดจนวิธีการปลูกที่ถูกต้อง จึง
ได้ผลผลิตต ่า คุณภาพไม่ตรงตามความต้องการของตลาด ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้  ขาดทุน และเป็นหนี้สิน 
นอกจากนี้เกษตรกรยังไม่สามารถปลูกขิงซ ้าที่เดิมได้ เนื่องจากการสะสมของเชื้อสาเหตุในดิน ต้องเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกทุก
ปี ท าให้เกดิปัญหาพ้ืนที่ปลูกหมดไป และเกิดการบุกรุกท าลายป่าเพ่ือหาพื้นที่ปลูกขิงใหม่ทุกปี จากการทดสอบเบื้องต้น 
พบว่าการน าหัวพันธุ์ขิง (G0) ที่ผลิตในสภาพปลอดเชื้อปลูกลงแปลงในสภาพไร่ ผลิตเป็นหัวพันธุ์ขิง (G1 และ G2) 
พบว่ามีการเจริญเติบโตดีและไม่มีการติดโรคแบคทีเรีย ดังนั้นเมื่อไดห้าวิธีการผลิตหัวพันธุ์ขิงที่ปลอดโรค (G1) ในสภาพ
ไร่ได้แล้ว จึงต้องมีการทดสอบเทคโนโลยีนี้ในแปลงปลูกขิงของเกษตรกร เพ่ือเป็นการยืนยันผลการทดลองว่าวิธีการ
ปฏิบัติในการผลิตขิงปลอดโรคสามารถท าได้จริงในแปลงของเกษตรกรหรือไม่ และช่วยให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตขิงท่ีปลอดโรคแก่เกษตรกรได้โดยตรง รวมทั้งผู้สนใจอื่นๆ ได ้

ขิง (Zingiber  officinale) เป็นพืชในวงศ์ Zingiberaceae  รวมถึงพวกข่า  ขมิ้น กระชาย กระวาน  ไพล  
เปราะหอม เป็นพืชที่จัดอยู่ในประเภทเครื่องเทศ  ใช้ประโยชน์ได้ทั้งเป็นอาหารรับประทานโดยตรง  ปรุงแต่งรส  และ
ใช้ประกอบเป็นตัวยาสมุนไพรส าหรับรักษาโรคบางชนิดได้   โดยการน าเอาส่วนหรือแง่งที่อยู่ใต้ดินมาใช้  อย่างไรก็ดี
เมื่อมีผู้ที่นิยมปลูกแพร่หลายมากข้ึนย่อมมีอุปสรรคและศัตรูต่างๆ ทั้งโรคและแมลงเกิดขึ้นตามมา  ท าความเสียหายทั้ง
รุนแรงและไม่รุนแรงอยู่เสมอ  เช่น  โรคเหี่ยวหรือแง่งเน่าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อสาเหตุโรคพืช คือ Ralstonia  
solanacearum  โรคเหี่ยวสร้างความเสียหายให้กับการปลูกขิงในปัจจุบัน   กล่าวว่าโรคนี้ท าลายขิงสูงถึง 40% ของ
โรคทั้งหมด (ศักดิ์, 2537) 
 ขิงพืชเศรษฐกิจที่สามารถใช้เป็นพืชอาหารและพืชสมุนไพร  ขิงทีผลิตในประเทศไทยนอกจากการบริโภค
ภายในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออกยังตลาดต่างประเทศทั้งในเอเซียและยุโรป เช่น สหราชอาณาจักร(อังกฤษ) ฝรั่งเศส 
เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น บังคลาเทศ อินเดีย เป็นต้น คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี และยังมี
แนวโน้มในการบริโภคเพ่ิมมากขึ้น ขิงที่ส่งออกเป็นพืชสมุนไพรมีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับ 2 
(188,873.6 ตัน) ในช่วงปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2547  การปลูกขิงมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ที่ส าคัญคือ 
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เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะ เรื่องโรคและการป้องกันก าจัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อ
แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ตลอดจนวิธีการปลูกที่ถูกต้อง การปลูกของเกษตรกรจะเริ่มท าการปลูกขิง 
ในช่วงปลายฤดูร้อนเพ่ืออาศัยน้ าฝน ท าให้เกิดปัญหาในการจัดการและการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ขิง
ที่ผลิตได้มีผลผลิตต ่าและคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ เกษตรกรยังไม่สามารถปลูกขิงซ ้าที่
เดิมได้เพราะการเกิดโรคระบาดรุนแรงในปีต่อมา เกษตรกรต้องเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกขิงทุกปี ท าให้เกิดปัญหาพ้ืนที่ปลูก
หมดไป ต้องบุกรุกท าลายป่าเพื่อหาพื้นที่ปลูกขิงใหม่ทุกปี (ยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาพืชขิงปี 2554-2558, 2552) 

จเร (2525) รายงานว่า ส่วนที่อยู่ใต้ดินของขิงเรียกว่า rhizome  หรือแง่งขิง มีลักษณะเป็นแท่งสั้น  แข็ง สี
ขาวหรือสีเหลืองอ่อน มีเยื่อและเกล็ดเล็กๆ ห่อหุ้ม  ซึ่งเป็นที่เกิดของรากฝอยจ านวนมาก แง่งขิงหรือล า ต้นที่แท้จริง
จัดเป็นพืชที่มีล าต้นใต้ดิน  จะแตกแขนงขนานไปกับพ้ืนดิน สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ข้ามฤดูหรือหลายฤดู ซึ่งต่างกับล า
ต้นหรือส่วนที่อยู่เหนือดินขึ้นไปที่มีอายุเพียงฤดูเดียวเท่านั้น  สังเกตเห็นได้เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยว ปกติจะมีอายุระหว่าง 
8-10 เดือน บางครั้ง 12 เดือน จะเหี่ยวแห้งและยุบไปในที่สุด  แต่ในบางกรณีที่มีสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะสม  อาจมี
ชีวิตข้ามฤดูแต่ไม่นานนัก  ใบของขิงมีขนาดยาวราว 15-17 ซม. กว้าง 1.8-3 ซม. มีเส้นกลางใบเห็นเด่นชัด ปลายใบ
ม้วนขึ้นข้างบน ตัวใบมีสีเขียวขนานไปกับพ้ืนดิน หรือท ามุมเฉียงๆ มีขนประปราย  ส่วนลิ้นกาบ  เป็นเยื่อบางๆ มี
ลักษณะกว้างและไม่มีขน ซึ่งอรดี (2530) ระบุว่าพันธุ์ขิงที่นิยมปลูกในประเทศไทยมี 2 พันธุ์ คือ ขิงใหญ่  ขิงหยวกหรือ
ขิงขาว  และขิงเล็กหรือขิงเผ็ด  

มูลนิธิสุขภาพไทย( 2544) กล่าวว่าในการปลูกขิง ใช้เหง้าหรือหัวพันธุ์จากขิงแก่อายุ 10-12 เดือน เอามาผึ่งลม
ให้แห้ง แล้วน ามาหั่นเป็นท่อนๆ ยาวท่อนละ 2 นิ้ว มีตาติดอยู่ 2-3 ตา ซึ่งสาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2557) ระบุ
ว่า แง่งขิงที่ขุดมาจะมีระยะพักตัวนาน 1-3 เดือน นิรนาม (2557) รายงานว่าควรเก็บหัวพันธุ์ในที่แห้ง เย็นโดยก่อนเก็บ
ให้น าไปจุ่มยาป้องกันเชื้อราและแมลง เช่นแมนเซ็ทดีผสมเมตาแลกซิล และคลอร์พีรีฟอส นาน 10-15 นาที ผึ่งให้แห้ง 
ร่มและอากาศถ่ายเทสะดวกจนกว่าจะได้เวลาปลูก สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2557) ให้ข้อมูลว่า เมื่อถึงเวลา
ปลูกมีการเตรียมท่อนพันธุ์โดยเลือกขิงที่สมบูรณ์ อายุ 10-12 เดือน ก่อนตัดจุ่มมีดทุกครั้งด้วยแอลกอฮอล์ ให้แต่ละ
ท่อนมีตา 2-3 ตา ใช้ขิงประมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วจุ่มด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา เช่นมาลาไธออนผสม        
ไดเทนเอ็ม 45 อัตรา 2 เท่าของที่ใช้พ่นทางใบ นาน 15-30 นาที ผึ่งให้แห้ง 

 สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2557) ระบุว่าการเตรียมดินปลูก ไถพรวนดิน 3-4 ครั้ง ยกแปลงกว้าง 1 
เมตร สูง 15-20 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 3-4 ตันต่อไร่ ปูนขาว 200-400 กิโลกรัมต่อไร่ ขุดหลุมปลูกลึก 5 
เซนติเมตร ใช้ระยะระหว่างต้น 20-35 เซนติเมตร ระหว่างแถวห่างกัน 50-70  เซนติเมตร ซึ่งในสัจจะ (2557) ระบุว่า
ใช้ระยะระหว่าหลุม 15-20 เซนติเมตรและระหว่าแถว 40-50 เซนติเมตร และใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตันต่อไร่ 
สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2557) ระบุต่อไปว่าการให้น้ าเมื่อพบว่าต้นขิงเริ่มแสดงอาการเหี่ยวหรือดินเริ่มแห้งก็
ควรให้น้ าทันที ใช้ใบหญ้าคาหรือฟางข้าวคลุมดิน ส่วนการใส่ปุ๋ยรองพ้ืนใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 50-60 กิโลกรัมต่อไร่ 
และเมื่อขิงอายุได้ 2 และ 4 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 50-60 กิโลกรัมต่อไร่ การก าจัดวัชพืชหลังจากปลูกแล้ว
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ท าได้เพียงวิธีการถอนเท่านั้น เนื่องจากกระทบกระเทือนรากขิงน้อยที่สุด และควรกลบโคนครั้งแรกเมื่อขิงอายุได้ 2 
เดือน (มี 3 ต้น) และครั้งต่อมาเม่ืออายุ 3 เดือนจะช่วยท าให้มีการแตกกอได้ดี แง่งสมบูรณ ์  

อรพรรณ (2533) รายงานว่า หัวพันธุ์ขิงนั้นในปัจจุบันนี้ยังเป็นการยากมากที่เกษตรกรจะแน่ใจได้ว่าหัวพันธุ์ขิง
นั้นปลอดโรค  และปราศจากศัตรูพืชติดมาด้วย เพราะในแปลงปลูกต่างๆ มักจะมีการระบาดของโรคและศัตรูพืช
เสมอๆ และโรค-ศัตรูพืชบางชนิดที่เกิดขึ้นในแปลงปลูกนั้นสามารถติดไปกับหัวพันธุ์ขิงได้  เช่น เชื้อบักเตรีที่เป็นสาเหตุ
โรคเน่าของขิง  เพลี้ยหอยและนอกจากนี้ยังพบว่ามีไส้เดือนฝอยติดไปกับหัวพันธุ์ได้ด้วย   โรคหัวเน่าของขิง ที่เกิดจาก
เชื้อบักเตรี  เป็นปัญหาที่ส าคัญมากในแปลงปลูก โดยเฉพาะเมื่อเก็บขิงแก่เพ่ือส่งโรงงานหรือเก็บไว้ท าหัวพันธุ์ 

เฉลิมพล (2550) รายงานว่า การผลิตท่อนพันธุ์ขิงปลอดโรคที่ดีที่สุดซึ่งได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่ห ลาย 
คือวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยใช้ส่วนของเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายยอดของท่อนพันธุ์  ซึ่งผ่านการเพาะเลี้ยงในสภาพ
ปลอดเชื้อในตู้บ่มที่มีอุณหภูมิสูง 38-42 องศา ในที่มืดเป็นเวลา 3-4 วัน การเพาะเลี้ยงโดยวิธีนี้สามารถผลิตท่อนพันธุ์
ขิงท่ีปลอดโรคได้  

ศศิธรและคณะ (2529) จากการส ารวจโรคต่างๆ ของขิงในประเทศไทย  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524-2529 พบว่า โรค
ที่เป็นปัญหาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ขิงมากที่สุด  คือโรคเหี่ยวหรือแง่งขิงเน่าที่เกิดจากแบคทีเรีย จากเมื่อเป็นโรค
แล้วขิงเน่าอย่างรวดเร็ว และเชื้อจะแพร่กระจายไปทั่วโดยน้ า  ในบางแปลงท าลายเกือบ 100% จากการศึกษาการเกิด
และแพร่ระบาดของโรคพบว่าเกิดจากมีเชื้อสาเหตุโรคในดิน  และมีเชื้อสาเหตุอยู่ในท่อนพันธุ์ ส าหรับโรคใบจุดที่เกิด
เชื้อรา Phyllosticta  zingiberi  พบประปรายในบางท้องที่และอาการไม่รุนแรงนัก  ขิงยังคงสามารถเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตได้ ส่วนโรคเหี่ยวหรือแง่งน้ าที่เกิดจากเชื้อราพบน้อย แต่อาจสร้างความเสียหายแก่ขิงขณะเก็บได้มาก
พอสมควร ถ้าสภาพโรงเก็บมีอุณหภูมิสูง  
 ธิติมา (2543) รายงานว่า ปรับปรุงดินก่อนการปลูกพืชในแปลงปลูกขิงที่มีประวัติการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยว
ด้วยยูเรีย ปูนขาว และ/หรือปุ๋ยคอก การอบดินด้วยสารเคมี และการไม่ปรับปรุงดินเป็นวิธีการเปรียบเทียบ พบว่า การ
ใช้ยูเรีย 50 กก./ไร่ การใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่ อัตรา 2,000 กก./ไร่ และการใช้ยูเรียร่วมกับปูนขาวอัตรา 1:10 มีร้อยละการ
ตายของขิงจากโรคเหี่ยวในแปลงปลูกลดน้อยลง และให้ผลผลิตสูงกว่าวิธี การไม่ปรับปรุงดิน สุ่มตัวอย่างดินก่อนและ
หลังการปรับปรุงดินด้วยวิธีการข้างต้นไปแล้ว 60 วัน มาตรวจหาปริมาณ Pseudomonas solanaecearum ซึ่งเป็น
เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยวของขิง พบว่า การใช้ยูเรียร่วมกับปูนขาว หรือการอบดินด้วยสารเคมี ไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
ดังกล่าวเลย แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ก่อนการปรับปรุงดิน เชื้อมีการกระจายตัวไม่สม่ าเสมอในพ้ืนที่ปลูก 

ณัฏฐิมาและคณะ ในกรมวิชาการเกษตร (2557) ได้ทดลองใช้ยูเรีย:ปูนขาว อัตรา 80:800  กิโลกรัมต่อไร่ โรย
ลงในร่องผสมให้เข้ากับดิน กลบดินทับตบหน้าดินให้แน่น รดน้ าตาม ทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์ ร่วมกับการใช้แบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ no.4  ความเข้มข้น 109 หน่วยโคโลนี/มิลลิลิตร แช่หัวพันธุ์ก่อน
ปลูกและรดแปลงทุก 30 วัน สามารถควบคุมโรคเหี่ยวได้  ในขณะที่แปลงเกษตรกรที่ใช้เปรียบเทียบพบโรคเหี่ยวมาก
จนไม่สามารถเก็บเกี่ยวเป็นขิงแก่ได้                                                              
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วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 
 1. หัวพันธุ์ขิง G0 (ปีที่ 1) และ  G1(ปีที่ 2) 
 2. ปุ๋ยเคมี ปูนขาว 
 3. แบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ no.4   
 4. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และอุปกรณ์การเกษตรอ่ืนๆ 

5. ชุดตรวจโรคเหี่ยวเขียวแบคทีเรีย (glift kit ขิง) 
- วิธีการ 

ไม่ใช้วิธีการวางแผนการทดลอง โดยมีวิธีการด าเนินงานดังต่อไปนี้  
1. ขั้นตอนที่ 1 การผลิตหัวพันธุ์ขิง G1(ปทีี่ 1) 
   1.1 เตรียมหัวพันธุ์ขิง G0 ที่ได้จากการทดลองของกิจกรรมที่ 1 การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค การทดลองที่ 

2 ศึกษาระยะปลูกของขิงจากต้นกล้า และหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค เพ่ือผลิตหัวพันธุ์ขิง (minirhizome) และขิงแก่ (G0) 
ปลอดโรคในสภาพโรงเรือน ของปี 2557/58 ซึ่งเตรียมหัวพันธุ์ minirhizome ลงปลูก และเก็บเกี่ยวเมื่อขิงอายุ 9 
เดือน ได้เป็นหัวพันธุ์ขิงแก่ G0 ใช้ในการทดลองครั้งนี ้

   1.2 เตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยการไถดะตากดินนาน 1 เดือน ตามด้วยไถพรวนเพ่ือย่อยดินให้เล็กลง ก าจัดวัชพืช
และเก็บเศษพืชออกจากแปลง หว่านปูนขาวอัตรา 500 กิโลกรัม:ปุ๋ยยูเรีย 62.5 กิโลกรัมต่อไร่ (อัตรา 8:1) แล้วไถ
พรวนทิ้งไว้นาน 3 สัปดาห์ (ขณะไถดินมีความชื้น) หลังจากนั้นท าแปลงปลูกกว้าง 120 เซนติเมตร และร่องระหว่าง
แปลงกว้าง 60 เซนติเมตร โดยใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็ก 

   1.3 ก่อนปลูกใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และขี้ไก่อัดเม็ด ลงบนแปลงที่เตรียมไว้ อัตราอย่างละ 100 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เพ่ือเป็นปุ๋ยรองพ้ืน แล้วพรวนดินในร่องกลบบนแปลงอีกครั้งโดยใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็ก 

   1.4 แช่หัวพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อราและแมลงนาน 30 นาที ผึ่งในที่ร่มให้หมาด แล้วคลุกด้วยผงเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ no.4 อัตรา ร้อยละ 1 ของน้ าหนักหัวพันธุ์  

   1.5 น าหัวพันธุ์ลงปลูก ใช้ระยะระหว่างต้น 20 เซนติเมตร และระหว่างแถว 80 เซนติเมตร (จ านวน 8,880 
ต้นต่อไร่) แล้วพรวนดินในร่องเพ่ือกลบหัวพันธุ์หนาประมาณ 5 เซนติเมตรโดยใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็ก รดน้ าให้ชุ่ม
ก่อนพ่นสารควบคุมวัชพืชประเภทก่อนงอกทันที คลุมด้วยฟางข้าวหนาประมาณ 5 เซนติเมตร 

   1.6 รดน้ าสัปดาห์ละครั้งเมื่อฝนทิ้งช่วง ก าจัดวัชพืชที่ข้ึนมาภายหลังบนแปลงโดยการถอน ป้องกันก าจัดโรค
แมลงทางใบตามความจ าเป็น ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อขิงอายุ 1 เดือน และเมื่ออายุ 2, 3 
และ 4 เดือน เก็บเกี่ยวขิงเมื่ออายุได้ 8 เดือน และเมื่อขิงอายุ 4 เดือนเพ่ิมเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis อัตรา   
30-50 มิลลิลิตรต่อ 1 ต้น (ผสมผงเชื้อ 30 – 50 กรัมกับน้ า 20 ลิตร) จ านวน 1 ครั้ง 
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   1.7 ส ารวจการเกิดโรคเหี่ยวแบคทีเรียทั้งแปลง โดยการเดินตรวจแปลงทุก 2 สัปดาห์ จดบันทึกจ านวนต้นที่

เกิดโรค เมื่อพบต้นที่เกิดโรคเหี่ยวดังกล่าวขุดต้นขิงและดินออกไปนอกแปลงอย่างระมัดระวัง แล้วผสมปูนขาวกับปุ๋ย   
ยูเรีย อัตรา 8:1 โรยลงไปประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อหลุม กลบดินให้แน่นแล้วรดน้ าตาม 

   1.8 สุ่มแปลงย่อยขนาดกว้าง 1.2 เมตรยาว 5 เมตร (จ านวนขิง 50 ต้น) จ านวน 6 แปลง เพ่ือเก็บข้อมูล
เปอร์เซ็นต์การงอก (หลังงอกแล้ว 1 เดือน) เปอร์เซ็นต์การรอดตาย (หลังงอกแล้ว 2 เดือน) เมื่อใกล้เก็บเกี่ยวหรือต้น
เริ่มยุบ นับจ านวนต้นต่อกอ 

   1.9 เมื่อขิงอายุได้ 8 เดือน ขุดขิงในแปลงที่สุ่มไว้ (6 แปลง) ผึ่งให้แห้งในที่ร่ม เอาดินและรากออกให้หมด
เหลือแต่แง่งขิงที่สะอาด ชั่งน้ าหนักต่อกอ จ านวนแง่งต่อกอ เปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยว น้ าหนักต่อพ้ืนที่ และคุณภาพของ
หัวพันธุ์ 

   1.10 การตรวจคุณภาพของหัวพันธุ์ ตรวจพินิจดูศัตรูพืชที่ติดมา ลักษณะเนื้อขิง ตา ทดสอบเปอร์เซ็นต์
ความงอกเมื่อพ้นระยะพักตัวของขิงแล้ว(หลังเก็บเกี่ยว 1-3 เดือน) น าหัวพันธุ์ไปปลูกในแปลงเพ่ือเก็บข้อมูลการงอก
ของหัวพันธุ์ G1 และสุ่มหัวพันธุ์ร้อยละ 10 ของจ านวนต้นทั้งหมด (1 ไร่) เพ่ือตรวจเปอร์เซ็นต์โรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อ
แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ด้วยชุดตรวจ glift kit ของขิง 

2. ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิง G1 ได้ด าเนินการ 2 แห่ง คือการทดสอบในศูนย์วิจัย
พืชสวนเชียงรายและในแปลงเกษตรกร (ปทีี่ 2) 

   2.1 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิง G1 ในแปลงเกษตรกร อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
        2.1.1 คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เคยปลูกขิงมาอย่างน้อย 5 ปี มี

พ้ืนที่ปลูกอย่างน้อย 2 ไร่ และสามารถปฏิบัติตามวิธีการหรือยินยอมให้ปฏิบัติตามแนวทางวิธีการปลูกขิงปลอดโรคของ
ของกรมวิชาการเกษตรได้ โดยในแปลงทดสอบของกรมฯ ได้ด าเนินการดังนี้ 

        2.1.2 เตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยการไถดะตากดินนาน 1 เดือน ตามด้วยไถพรวนเพ่ือย่อยดินให้เล็กลง ก าจัด
วัชพืชและเก็บเศษพืชออกจากแปลง หว่านปูนขาวอัตรา 800 กิโลกรัม:ปุ๋ยยูเรีย 80 กิโลกรัมต่อไร่ (อัตรา 8:1) แล้ว    
ไถพรวนทิ้งไว้นาน 3 สัปดาห์ (ให้น้ าด้วยระบบสปริงเกอร์หลังพรวนดินกลบ) หลังจากนั้นท าแปลงปลูกกว้าง 100 
เซนติเมตร และร่องระหว่างแปลงกว้าง 60 เซนติเมตร  โดยใช้รถแทรกเตอร์พรวนดินพร้อมอุปกรณ์พ่วงยกร่องในเวลา
เดียวกัน 

      2.1.3 เตรียมหัวพันธุ์ขิง G1 ที่ได้จากการผลิตในขั้นตอนที่ 1 ให้มีความยาวประมาณ 2 นิ้ว มีตา 2-3 ตา 
(น้ าหนักประมาณ 20 กรัมต่อแง่ง) แช่หัวพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อราและแมลงนาน 30 นาที ผึ่งในที่ร่มให้หมาด 
แล้วคลุกด้วยผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ no.4 อัตรา ร้อยละ 1 ของน้ าหนักหัวพันธุ์  

      2.1.4 หลังจากเตรียมดินนาน 3 สัปดาห์ ขุดร่องปลูกยาวตลอดความยาวของแปลงด้วยจอบลึกประมาณ 
10 เซนติเมตร จ านวน 2 ร่องต่อแปลง (ร่องห่างกัน 50 เซนติเมตร) โรยปุ๋ยสูตร 15-15-15 และข้ีไก่อัดเม็ด อัตราอย่าง
ละ 100 กิโลกรัมต่อไร่ ลงในร่องที่ขุดไว้เป็นปุ๋ยรองพ้ืน  
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      2.1.5 น าหัวพันธุ์ลงปลูก ใช้ระยะระหว่างต้น 20 เซนติเมตร และระหว่างแถว 50 เซนติเมตร (จ านวน 

10,000 ต้นต่อไร่) โรยสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงชนิดเม็ดเพ่ือก าจัดไส้เดือนฝอยที่ติดมากับหัวพันธุ์ แล้วใช้จอบกลบ
หลุมปลูก (ขณะปลูกดินมีความชื้นสูง) คลุมด้วยฟางข้าวบางๆ (หนา 2-3 เซนติเมตร) หลังจากนั้นปล่อยให้วัชพืชงอก
ขนาดเล็ก พ่นสารควบคุมวัชพืชประเภทก่อนงอกและหลังงอกพร้อมกันก่อนขิงงอกพ้นดิน (หลังปลูก 2-3 สัปดาห์) 

      2.1.6 ไม่มีการให้น้ าหลังจากปลูก ก าจัดวัชพืชที่ขึ้นมาภายหลังบนแปลงโดยการถอน ป้องกันก าจัดโรค
แมลงทางใบตามความจ าเป็น ใส่ปุ๋ยผสมเองสัดส่วน 3:1:4 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อขิงอายุ 1 เดือน และเมื่ออายุ  
2, 3 และ 4 เดือน เก็บเก่ียวขิงเม่ืออายุได้ 9 เดือน 

      2.1.7 สุ่มแปลงย่อยขนาดกว้าง 1 เมตรยาว 10 เมตร (จ านวนขิง 100 ต้น) จ านวน 3 แปลง เพ่ือเก็บ
ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การงอก (หลังงอกแล้ว 1 เดือน) เปอร์เซ็นต์การรอดตาย (หลังงอกแล้ว 2 เดือน) และเมื่อใกล้เก็บ
เกี่ยวหรือต้นเริ่มยุบ นับจ านวนต้นต่อกอ 

      2.1.8 ส ารวจการเกิดโรคเหี่ยวเขียวแบคทีเรียทั้งแปลง โดยการเดินตรวจแปลงทุก 1 เดือน จดบันทึก
จ านวนต้นที่เกิดโรค เมื่อพบต้นที่เกิดโรคเหี่ยวดังกล่าวขุดต้นขิงและดินออกไปนอกแปลงอย่างระมัดระวัง แล้วผสมปูน
ขาวกับปุ๋ยยูเรีย อัตรา 8:1 โรยลงไปประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อหลุม กลบดินให้แน่นและรดน้ าตาม 

      2.1.9 เมื่อขิงอายุได้ 2 เดือนใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กพรวนดินในร่องเพ่ือกลบโคนต้น และพ่นสาร
ป้องกันก าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกครั้งที่ 2 และเมื่อขิงอายุ 4 เดือนเพ่ิมเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis อัตรา   
30-50 มลิลิลิตรต่อ 1 ต้น (ผสมผงเชื้อ 30 – 50 กรัมกับน้ า 20 ลิตร) จ านวน 1 ครั้ง 

      2.1.10 เมื่อขิงอายุได้ 9 เดือน ขุดขิงในแปลงที่สุ่มไว้ (3 แปลง) ผึ่งให้แห้งในที่ร่ม เอาดิน ราก ออกให้หมด
เหลือแต่แง่งขิงท่ีสะอาด น ามาชั่งน้ าหนักต่อกอ จ านวนแง่งต่อกอ เปอร์เซ็นต์การเก็บเก่ียว น้ าหนักต่อพ้ืนที่ และตรวจ
คุณภาพของหัวพันธุ์ 

      2.1.11 การตรวจคุณภาพของหัวพันธุ์ ตรวจพินิจดูศัตรูพืชที่ติดมา ลักษณะเนื้อขิง ตา ทดสอบเปอร์เซ็นต์
ความงอกเมื่อพ้นระยะพักตัวของขิงแล้ว (หลังเก็บเกี่ยว 1-3 เดือน) น าหัวพันธุ์ไปปลูกในแปลงเพื่อเก็บข้อมูลการงอก
ของหัวพันธุ์ G2 และสุ่มหัวพันธุ์ร้อยละ 10 ของจ านวนต้นทั้งหมด (1 ไร่) เพ่ือตรวจเปอร์เซ็นต์โรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อ
แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ด้วยชุดตรวจ glift kit ของขิง 
   2.2 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิง G1 ในศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 

       2.2.1 เตรียมพื้นที่ปลูกปฏิบัติเช่นเดียวกันกับในแปลงเกษตรกร  
       2.2.2 เตรียมหัวพันธุ์ขิง G1 ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับในแปลงเกษตรกร  
       2.2.3 หลังจากเตรียมดินไว้นาน 3 สัปดาห์ ขุดร่องปลูกยาวตลอดความยาวของแปลงด้วยหัวหมูติดพ่วง

รถไถเดินตามท าร่องปลูกเป็นแถวคู่ต่อแปลง (ร่องห่างกัน 50 เซนติเมตร) ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร โรยปุ๋ยสูตร     
15-15-15 และขี้ไก่อัดเม็ด อัตราอย่างละ 100 กิโลกรัมต่อไร่ลงในร่องที่ขุดไว้เป็นปุ๋ยรองพ้ืน เช่นเดียวกันกับในแปลง
เกษตรกร 



8 

 
       2.2.4 การน าหัวพันธุ์ลงปลูกปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับในแปลงเกษตรกร  แต่การกลบหลุมปลูกใช้

เครื่องจักรกลขนาดเล็กพรวนดินในร่องเพ่ือกลบ 
       2.2.5 ให้น้ าหลังจากปลูกเมื่อดินแห้งโดยใช้สายยางสัปดาห์ละครั้ง ก าจัดวัชพืชและการ ป้องกันก าจัด

โรคแมลงปฏิบัติเช่นเดียวกันกับในแปลงเกษตรกร ใส่ปุ๋ยหลังปลูกด้วยปุ๋ยผสมเองสัดส่วน 3:2:5 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
เมื่อขิงอายุ 1 เดือน และเม่ืออายุ 2, 3 และ 4 เดือน เก็บเก่ียวขิงเม่ืออายุได้ 9 เดือน 

       2.2.6 การเก็บข้อมูลเปอร์เซ็นต์การงอก (หลังงอกแล้ว 1 เดือน) เปอร์เซ็นต์การรอด (หลังงอกแล้ว 2 
เดือน) จ านวนต้นและจ านวนแง่งต่อกอ น้ าหนักต่อกอและเปอร์เซ็นต์เก็บเก่ียว ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับในแปลงเกษตรกร
แตสุ่่มจากแปลงย่อยขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 5 เมตร (จ านวนขิง 50 ต้น) จ านวน 6 แปลง 

       2.2.7 ส ารวจการเกิดโรคเหี่ยวเขียวแบคทีเรียด าเนินการ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง การกลบดินแปลงปลูกรอบ 2 
การเพ่ิมปริมาณเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis รวมทั้งการเก็บข้อมูลงานทดลองต่างๆ ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับใน
แปลงเกษตรกร 
 
- เวลาและสถานที่ 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2556 สิ้นสุด กันยายน 2558 

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงรายและสวนเกษตรกร อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ขั้นตอนที่ 1 การผลิตหัวพันธุ์ขิง G1 (ปีที่1) 
   1.1 การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G1 ในสภาพไร่ โดยน าหัวพันธุ์ขิง G0 ที่ได้จากการผลิตในโรงเรือน แยก

ขนาดเป็นขิงแม่พันธุ์ขนาดใหญ่ น้ าหนัก 10.9 กรัมต่อแง่ง ขนาดกลางน้ าหนัก 5.6 กรัมต่อแง่ง และหัวขนาดเล็ก 
น้ าหนัก 4.2 กรัมต่อแง่ง (ภาพผนวก 1) ปลูกในแปลงที่อยู่นอกโรงเรือนเป็นครั้งแรก (ปลูกในสภาพไร่) มีการจัดการ
ด้านเขตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือลดการติดเชื้อโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum เมื่อ      
เก็บเก่ียวได้เป็นหัวพันธุ์ขิง G1 ซึ่งมีลักษณะทั่วไปของขิงดังนี้ (ตารางท่ี 1) 

      1.1.1 เปอร์เซ็นต์การงอกของหัวพันธุ์ขิง G0 อายุ 1 เดือน หลังปลูก 20 วันขิงก็เริ่มงอกพ้นฟางข้าวจึง
นับเป็นวันที่ 1 จนครบอายุ 30 วัน พบว่า มีเปอร์เซ็นต์การงอกร้อยละ 97.8 โดยหัวพันธุ์ขิง G0 ขนาดกลางและใหญ่มี
เปอร์เซ็นต์การงอกสูงที่สุดร้อยละ 99.3 ซึ่งสูงมากถึงแม้จะเป็นหัวพันธุ์ที่มีขนาดเล็กมากและเก็บเก่ียวไว้นาน 3 เดือน 
หัวพันธุ์เหี่ยวและงอกต้นอ่อนจนต้องปลิดออกก่อนปลูกแล้วก็ตาม 

      1.1.2 เปอร์เซ็นต์การรอดตายเมื่ออายุ 2 เดือน (หลังงอก 2 เดือน) พบว่า มีต้นขิงรอดตายร้อยละ 98.0 
โดยหัวพันธุ์ขิง G0 ขนาดใหญ่มเีปอร์เซ็นต์รอดตายสูงที่สุดร้อยละ 99.3 ส่วนหัวพันธุ์ขนาดเล็กมีเปอร์เซ็นต์รอดตาย
น้อยที่สุดร้อยละ 96 
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      1.1.3 เปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยวเป็นหัวพันธุ์ขิง G1 หลังจากขิงอายุได้ 8 เดือนขุดขิงเพ่ือนับจ านวนแง่งที่

สามารถเก็บเกี่ยวได้พบว่า มีเปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยวร้อยละ 95.3 โดยหัวพันธุ์ขิง G0 ขนาดกลางมีเปอร์เซ็นต์การ    
เก็บเก่ียวสูงที่สุด 

เนื่องจากไม่ทราบว่าหัวพันธุ์ขิง G0 มีการปะปนของสายพันธุ์ขิงชนิดอ่ืน (พบการปะปนของพันธุ์ขิงในระบบ
การผลิตต้นอ่อนจากห้องทดลองภายหลัง) เมื่อน ามาปลูกและขุดขึ้นมาเป็นหัวพันธุ์ขิง G1 ก็พบว่า มีเปอร์เซ็นต์ของขิง
หยวกเพียงร้อยละ 42 ของขิงที่เก็บเกี่ยวได้หรือร้อยละ 44.1 ของขิงทั้งหมด นอกจากนั้นเป็นขิงชนิดอ่ืน หัวพันธุ์ที่ได้มี
ลักษณะแตกต่างกันคือ ขิงหยวกจะมีแง่งขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ส่วนขิงชนิดอ่ืนแง่งมีจะขนาดเล็ก (ภาพผนวก 2) 
และมีจ านวนแง่งต่อกอมากและซึ่งสามารถสรุปได้ว่าเป็นขิงชนิดอ่ืน เพราะเมื่อน ามาปลูกอีกครั้งในปีต่อมา แง่งขิงที่ได้ก็
ยังมีขนาดเล็กเท่าเดิม ซึ่งลักษณะต้นที่อยู่เหนือดินก็มีความแตกต่างกันด้วย    

      1.1.4 จ านวนต้นต่อกอพบว่า มีจ านวน 28.4 ต้นต่อกอ เมื่อจ าแนกเป็นขิงหยวกกับขิงชนิดอ่ืนพบว่า 
จ านวนต้นต่อกอของขิงหยวกมีเพียง 20.6 ต้นต่อกอ ขณะที่ขิงชนิดอ่ืน มีมากถึง 36.2 ต้นต่อกอหรือมากกว่าเกือบ     
2 เท่า  

      1.1.5 จ านวนแง่งต่อกอพบว่า มีจ านวน 38.7 แง่งต่อกอ ขิงหยวกมีจ านวนแง่งกอ 26.2 แง่งต่อกอ ขณะที่
ขิงชนิดอื่นมี 51.2 ต้นต่อกอหรือมากกว่าเกือบ 2 เท่า สอดคล้องกับจ านวนต้นต่อกอ (ข้อ 1.1.4)  

      1.1.6 น้ าหนักต่อกอพบว่า มีน้ าหนัก 178.0 กรัมต่อกอ แยกเป็นน้ าหนักขิงหยวก 209.3 กรัมต่อกอ ขิง
ชนิดอ่ืน 146.7 กรัมต่อกอ ซึ่งตรงกันข้ามกับจ านวนแง่งต่อกอเนื่องจากขิงหยวกมีขนาดใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัด และ
เมื่อค านวณเป็นผลผลิตรวม (ขิงทั้ง 2 ชนิด) เท่ากับ 1,451 กิโลกรัมต่อไร่ โดยค านวณจากเปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยว คูณ
จ านวนต้นต่อไร่ หักจ านวนต้นที่เกิดโรคเหี่ยว คูณน้ าหนักเฉลี่ยต่อกอ (กรัม) เท่ากับ ((95.3×8,880) -309) (178) 

    1.1.7 เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearumในระหว่างการปลูกหรือช่วง
ก่อนเก็บเกี่ยว ต้นขิงมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว ร้อยละ 3.5 ของจ านวนต้นทั้งหมด ซึ่ง
แสดงอาการอย่างชัดเจน เมื่อตัดล าต้นจุ่มน้ าพบน้ าสีขาวขุ่นไหลออกมา (Ooze) (ภาพผนวก 3)  แต่ต้นขิงที่เหลือไม่
แสดงอาการ สาเหตุที่ขิงมีอาการโรคเหี่ยวอาจเนื่องมาจากบริเวณใกล้เคียงเคยปลูกมันฝรั่งซึ่งอาจมีโรคระบาดที่เกิดจาก
เชื้อชนิดเดียวกันติดต่อกันได้ เพราะส่วนใหญ่ต้นขิงที่แสดงอาการของโรคมักพบอยู่บริเวณด้านข้างที่ติดกับแปลงปลูก
มันฝรั่ง ประกอบกับการใส่ปูนขาวร่วมกับปุ๋ยยูเรีย ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรที่ให้ใส่
ในอัตราปูนขาว 800 กิโลกรัมต่อปุ๋ยยูเรีย 80 กิโลกรัมต่อไร่ จึงอาจท าให้ประสิทธิภาพของการก าจัดเชื้อสาเหตุโรค
เหี่ยวลดลง 

   1.2 ข้อมูลทางด้านคุณภาพของหัวพันธุ์ขิง G1 โดยใช้ลักษณะของการเป็นหัวพันธุ์ที่ดี กล่าวคือต้องเป็น   
หัวพันธุ์ที่มีเนื้อแข็ง ผิวมัน ตาเต่ง ปราศจากศัตรูพืชพวกเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอย ไส้เดือนฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเหี่ยว
เขียวจากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum และมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง (ตารางท่ี 2) พบว่า  
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      1.2.1 เปอร์เซ็นต์โรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรียในหัวพันธุ์ R. solanacearum หลังเก็บเก่ียวหรืออยู่

ในลักษณะของหัวพันธุ์ขิง G1 ไม่พบการติดเชื้อโรคเหี่ยวดังกล่าวแต่อย่างใด (ร้อยละ 100) ดังนั้นการตรวจดังกล่าวจึง
เป็นการยืนยันได้ว่าขิงท่ีเก็บเก่ียวได้นี้สามารถใช้เป็นหัวพันธุ์ขิงท่ีปลอดโรคเหี่ยวได้ทั้งหมด 

      1.2.2 ลักษณะทางกายภาพของเหง้าขิง เนื้อแข็ง ผิวมัน ตาเต่ง และเมื่อตรวจพินิจหัวพันธุ์ขิงดูลักษณะ
ภายนอกจากการสุ่มมาทั้งขิงหยวกและขิงชนิดอ่ืน พบว่าขิงร้อยละ 99.4 ของจ านวนเหง้าทั้งหมดที่สุ่มตรวจขิงมีเนื้อ
แข็ง ผิวมัน ตาเต่ง แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะขิงหยวกซ่ึงมีแง่งขนาดใหญ่มีลักษณะที่ดีทั้งหมด (ร้อยละ 100) และยังไม่พบ
ขิงน้ านม ขิงไส้ซึม ขิงไส้แดงทุกตัวอย่างของทั้งขิงหยวกและขิงชนิดอื่นที่ตรวจ (ร้อยละ 100) 

      1.2.3 แมลงศัตรูที่ติดอยู่กับหัวพันธุ์ เพลี้ยหอยเพลี้ยแป้ง (ใช้แง่งขิงตัวอย่างเดียวกันกับข้อ 1.2.2) หัวพันธุ์
ขิงท้ังหมดทั้งขิงหยวกและขิงชนิดอื่น (ร้อยละ 100) ไม่มีเพลี้ยหอย แต่พบร่องรอยของเพลี้ยแป้งปะปนอยู่ที่ผิวด้านนอก
ของขิงเล็กน้อย (ไม่พบตัวแมลง) อย่างไรก็ตามพบว่าขิงเกือบทั้งหมด ร้อยละ 81.8 มีไส้เดือนฝอยเข้าท าลาย (ภาพ
ภาคผนวก 4) และวางไข่ไว้ในหัวพันธุ์ แสดงให้เห็นว่าในดินปลูกขิงมีไส้เดือนฝอยระบาด หากไม่มีการป้องกันก าจัดก็
สามารถเข้าท าลายและติดไปกับหัวพันธุ์ขิงระบาดในฤดูกาลถัดไป 

      1.2.4 เปอร์เซ็นต์การงอกของหัวพันธุ์ขิง G1 อายุ 1 เดือน พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความงอก ซึ่งทดสอบใน
แปลงปลูกขิงของเกษตรกรอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สูงถึงร้อยละ 95.6 แสดงให้เห็นว่าการปลูกขิงโดยอาศัยน้ าฝนแต่
เพียงอย่างเดียว ก็สามารถปลูกได้แม้ว่าจะไม่มีระบบชลประทาน หรือมีแต่ใช้เฉพาะน้ าฝนเท่านั้นเพ่ือป้องกันโรคเหี่ยวที่
อาจมากับน้ าได ้

   1.3 ต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์ขิง G1 ต้น (ตารางที่ 3) พบว่า ทุนส่วนใหญ่ของการปลูกร้อยละ 53.9 เป็นค่า    
หัวพันธุ์ รองลงมาคือค่าแรงงาน ร้อยละ 27.3 ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่นค่าปุ๋ย ค่าสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชต่างๆ 
หัวพันธุ์ขิง G1 เมื่อน าไปหารต้นทุนทั้งหมด จะเป็นต้นทุนต่อ 1 แง่งที่พร้อมปลูกต่อไป (ขนาดยาวประมาณ 2 นิ้ว มีตา    
2-3 ตา) ในราคาที่ถูกลงอย่างมาก เท่ากับ 1.09 บาท อย่างไรก็ตามค่าหัวพันธุ์ขิงยังนับเป็นต้นทุนที่สูงอยู่ 

 
ตารางท่ี 1 ลักษณะทั่วไปของขิงในขั้นตอนการผลิตหัวพันธุ์ (ปีที่ 1) 

เรื่อง แม่พันธุ์หัวเล็ก แม่พันธุ์หัวกลาง แม่พันธุ์หัวใหญ่ เฉลี่ย 
1. เปอร์เซ็นตก์ารงอกG0 (%) 94.7 99.3 99.3 97.8 
2. เปอร์เซ็นต์รอดตาย G0 (%) 96.0 98.7 99.3 98.0 
3. เปอร์เซ็นต์เก็บเกี่ยวแยกตาม 
    ชนิดของขิงที่ผลิตได้ (%) 

    

   - แง่งขนาดกลาง-ใหญ ่ 37.0 39.0 50.0 42.0 
   - แง่งขนาดเล็ก 56.0 60.0 44.0 53.3 

เฉลี่ย 93.0 99.0 94.0 95.3 
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4. จ านวนต้น/กอ (ต้น)     
   - แง่งขนาดกลาง-ใหญ ่ 16.8 29.0 15.9 20.6 
   - แง่งขนาดเล็ก 29.6 40.9 38.1 36.2 

เฉลี่ย 23.2 35.0 27.0 28.4 
5. จ านวนแง่ง/กอ (แง่ง)     
   - แง่งขนาดกลาง-ใหญ ่ 21.2 35.6 21.9 26.2 
   - แง่งขนาดเล็ก 38.9 53.4 61.2 51.2 

เฉลี่ย 30.1 44.5 41.6 38.7 
6. น้ าหนัก/กอ (กรัม)     
   - แง่งขนาดกลาง-ใหญ ่ 163.3 253.6 209.7 209.3 
   - แง่งขนาดเล็ก 90.2 168.0 181.9 146.7 

เฉลี่ย 126.8 210.8 195.8 178.0 
 
 

ตารางท่ี 2 คุณภาพของหัวพันธุ์ขิง G1 ในขั้นตอนการผลิตหัวพันธุ์ (ปีที่ 1) 

เรื่อง 
แม่พันธุ์หัวเล็ก 

(%) 
แม่พันธุ์หัวกลาง

(%) 
แม่พันธุ์หัวใหญ่

(%) 
เฉลี่ย 
(%) 

   1. ไส้เดือนฝอย     
      - แง่งขนาดกลาง-ใหญ่ 76.5 56.0 58.3 63.6 
      - แง่งขนาดเล็ก 100.0 100.0 100.0 100.0 
        เฉลี่ย 88.3 78.0 79.2 81.8 
   2. ขิงท่ีเนื้อแข็ง ผิวมัน และตาเต่ง     
      - แง่งขนาดกลาง-ใหญ่ 100.0 100.0 100.0 100.0 
      - แง่งขนาดเล็ก 96.4 100.0 100.0 98.8 
        เฉลี่ย 98.2 100.0 100.0 99.4 
  3. โรคเหี่ยวเขียว (Glift Kit)1 - - - 0.0 
  4. การงอก (ในแปลงเกษตรกร) - - - 95.6 
หมายเหตุ   1/ ไม่ได้จ าแนกตามชนิดแม่พันธุ์ขิง 

       ไม่พบศัตรูพืชพวกเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง ขิงน้ านม ขิงไส้ซึมและไส้แดงทุกตัวอย่าง 
       โรคเหี่ยวเขียว (นับจากในแปลงปลูก) พบร้อยละ 3.5 
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ตารางท่ี 3 ต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์ขิง G1 ในสภาพไร่ต่อพ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ (ปีที่ 1) 
                    ต้นทุน เป็นเงิน(บาท) ร้อยละ 
1. ค่าหัวพันธุ์ขิง G0 (จ านวน 8,880 แง่ง * 5 บาท/แง่ง)1 44,400 53.9 
2. ค่าสารเคมี 5,649 6.9 
3. ค่าไถ ค่าน้ ามัน 1,088 1.3 
4. ค่าปุ๋ย ปูนขาว ฟางข้าว 8,699 10.6 
5. ค่าแรงงาน2 22,500 27.3 

รวม 82,336 100 
หมายเหตุ   1/ ค่าหัวพันธุ์ขิง G0 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สนอง จรินทร (ธันวาคม, 2558) 
                   2ค่าแรงงานวันละ 300 บาท 

     - ค่าหัวพันธุ์ขิง G1 = ต้นทุนทั้งหมด หารด้วยจ านวนหัวพันธุ์พร้อมปลูก (มีขนาดความยาว 2 นิ้ว มีตา    
2-3 ตา) = 82,336÷75,573 = 1.09 บาท โดยที่จ านวนหัวพันธุ์พร้อมปลูก = น้ าหนักผลผลิตต่อไร่ หาร
น้ าหนักหัวพันธุ์ต่อแง่ง = 1,451 กิโลกรัม ÷ 19.2 กรัม = 75,573 
 
2. ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิง G1 ได้ด าเนินการ 2 แห่ง คือการทดสอบในศูนย์วิจัย

พืชสวนเชียงรายและในแปลงเกษตรกร (ปีที ่2) 
   2.1 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิง G2 ในแปลงเกษตรกร อ.เวียงป่าเป้า   จ.เชียงราย โดยน าหัว

พันธุ์ขิง G1 ที่ได้จากการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G1 ในสภาพไร่ (ข้ันตอนที่ 1) ขนาดยาวประมาณ 2 นิ้ว มี 2-3 ตามา
ทดลองปลูก มีการใช้เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคผสมผสานเพ่ือลดการติดเชื้อโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรีย 
R.solanacearum เมื่อเก็บเก่ียวได้เป็นหัวพันธุ์ขิง G2 ซ่ึงมีลักษณะทั่วไปของขิงดังนี้ (ตารางท่ี 4) 

      2.1.1 เปอร์เซ็นต์การงอกของหัวพันธุ์ขิง G1 อายุ 1 เดือนพบว่า ขิงอายุ 30 วัน มีเปอร์เซ็นต์ความงอก
ร้อยละ 95.6 ส่วนเปอร์เซ็นต์การรอดตายเมื่ออายุ 2 เดือนพบว่า มีต้นขิงรอดตายเหลือเพียงร้อยละ 87.7 และมี
เปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยวเป็นหัวพันธุ์ขิงG2 หลังจากขิงอายุได้ 9 เดือนพบว่า มีเปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยวเป็นหัวพันธุ์ร้อย
ละ 74 (222 ต้นจากจ านวนต้นทั้งหมด 300 ต้นซึ่งไม่นับรวมกับขิงที่เป็นโรคเน่าจากเชื้อราฟิวซาเรียม (Fusarium 
spp.) จนแง่งเน่าบางส่วนหรือเน่าทั้งหมด 36 ต้น เพราะไม่สามารถเก็บเก่ียวมาท าหัวพันธุ์ได้)  

ส่วนขิงที่เป็นโรคคิดเป็นร้อยละ 24 ของจ านวนต้นที่ยังเหลืออยู่ขณะเก็บเกี่ยว (258 ต้น) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แปลงที่ศัตรูรบกวนมาก จะพบต้นที่เป็นโรคมากถึงร้อยละ 37.6 (ตารางผนวก  1) โดยแสดงอาการตั้งแต่แง่งขิงที่ใช้
ปลูก (G1) เริ่มเน่าลุกลามขึ้นมาท่ีแง่งจากหน่อแรกเท่านั้นซึ่งยังสามารถใช้ท าหัวพันธุ์ได้ (อาการไม่รุนแรง, ภาพผนวก 5 
ก.) จนถึงเน่าลามขึ้นไปด้านบนมากกว่านั้น อาจถึงครึ่งหนึ่งของเหง้าหรือเน่าแห้งทั้งหมด ใช้ท าหัวพันธุ์ไม่ได้ พวกที่มี
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อาการรุนแรง, ภาพผนวก 5 ข.) ซึ่งมีจ านวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของขิงที่เป็นโรคทั้งหมด เมื่อตรวจก็พบว่ามีลักษณะเน่า
แบบแห้งๆ ไม่มีกลิ่นเหม็น เริ่มจากด้านล่างหรือหัวแม่พันธุ์เดิมขึ้นมาที่แง่งแรกลามขึ้นมาที่แง่งถัดมา ส่วนที่ยังไม่เน่าซึ่ง
อยู่ด้านบนเนื้อขิงยังแข็งอยู่และมีผิวเปลือกด้านนอกปกติ แต่เนื้อด้านในมีจุดสีน้ าตาล-คล้ า แทรกในเนื้อขิงซึ่งปกติมีสี
เหลือง จึงน าเนื้อขิงส่วนนี้มาตรวจดูสปอร์ โดยเพาะเชื้อในถุงชื้น พบสปอร์และเส้นใยของเชื้อรา   ฟิวซาเรียมสีขาว
เจริญอยู่บนเนื้อขิงที่เป็นสาเหตุของโรคเน่าปรากฏอยู่อย่างชัดเจน (ภาพผนวก 5 ค. และ ง.) 

      2.1.2 จ านวนต้นต่อกอพบว่า มีจ านวน 6.1 ต้น และจ านวนแง่งต่อกอจ านวน 9.2 แง่ง ส่วนน้ าหนักต่อกอ
พบว่า มีน้ าหนัก 284 กรัม และมีผลผลิตเท่ากับ 2,096 กิโลกรัมต่อไร่ โดยค านวณจากเปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยว คูณ
จ านวนต้นต่อไร่ หักจ านวนต้นที่เกิดโรคเหี่ยว คูณน้ าหนักเฉลี่ยต่อกอ (กรัม) ((74.0×10,000) -20)(284) 

      2.1.3 เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearumในระหว่างการปลูกหรือ
ช่วงก่อนเก็บเก่ียว ต้นขิงมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว ร้อยละ 0.2 ของจ านวนต้นทั้งหมด ซึ่ง
แสดงอาการอย่างชัดเจน เมื่อตัดล าต้นจุ่มน้ าพบน้ าสีขาวขุ่นไหลออกมา (Ooze) (ตารางท่ี 5) 

สาเหตุที่ขิงมีอาการโรคเหี่ยวอาจเนื่องมาจากเป็นพ้ืนที่ที่เคยปลูกขิงและมีการะบาดของโรคเหี่ยวเมื่อ 3 ปีก่อน 
แม้ว่าการปลูกขิงครั้งนี้จะมีการใช้เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคหลายอย่างผสมผสานกันแล้วก็ตาม ก็อาจมีเชื้อ
แบคทีเรียสาเหตุของโรคเหลืออยู่ ส่วนแปลงปลูกขิงที่เกษตรกรปลูกโดยใช้วิธีการของเกษตรกรเอง ซึ่งอยู่ติดกับแปลง
ทดลองนั้น มีการระบาดของโรคเหี่ยวขิงอย่างชัดเจน เมื่อได้ตรวจต้นที่แสดงอาการเป็นโรคโดยการตัดล าต้นจุ่มน้ า 
พบว่ามีของเหลวสีขาวขุ่นไหลออกมา และเกษตรกรต้องขุดขายเป็นขิงอ่อน 

      2.1.4 ข้อมูลทางด้านคุณภาพของหัวพันธุ์ขิง G2 เมื่อเก็บเกี่ยวโดยใช้ลักษณะของการเป็นหัวพันธุ์ที่ดี 
กล่าวคือต้องเป็นหัวพันธุ์ที่มีเนื้อแข็ง ผิวมัน ตาเต่ง ปราศจากศัตรูพืชพวกเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอย ไส้เดือนฝอย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum และมีเปอร์เซ็นตก์ารงอกสูง (ตารางท่ี 5) พบว่า  

              2.1.4.1 เปอร์เซ็นต์โรคเหี่ยวเขียวในหัวพันธุ์จากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum หลังเก็บเกี่ยว
หรืออยู่ในลักษณะของหัวพันธุ์ขิง G2 ไม่พบการติดเชื้อโรคเหี่ยวดังกล่าวแต่อย่างใด (ร้อยละ 100) ดังนั้นการตรวจ
ดังกล่าวจึงเป็นการยืนยันได้ว่าขิงท่ีเก็บเก่ียวได้นี้สามารถใช้เป็นหัวพันธุ์ขิงที่ปลอดโรคเหี่ยวได้ทั้งหมด 

           2.1.4.2 ลักษณะทางกายภาพของเหง้าขิง เนื้อแข็ง ผิวมัน ตาเต่ง เมื่อตรวจพินิจหัวพันธุ์ขิงทั้งหมดที่
เก็บเกี่ยวมาจากแปลงซึ่งใช้ท าหัวพันธุ์ได้ (รวมทั้งขิงที่แสดงอาการของโรคจากเชื้อราฟิวซาเรียมเล็กน้อย) และขิงที่
แสดงอาการมากจนแง่งเน่าไปบางส่วน เมื่อตัดเอาส่วนที่เน่าออกไปแล้วดูลักษณะจากภายนอก พบว่าขิงทั้งหมด (ร้อย
ละ 100 ) มีผิวมันและตาที่เต่งสมบูรณ์ แต่ขิงที่เป็นโรคมากถึงแม้ว่าเนื้อด้านในจะยังแข็งอยู่ แต่มีลักษณะที่ผิดปกติ
ดังกล่าวในข้อ 2.1.1 ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ท าหัวพันธุ์ได้ อย่างไรก็ตามยังไม่พบขิงน้ านม ขิงไส้ซึม และขิงไส้แดงทุก
ตัวอย่างที่ตรวจ 

           2.1.4.3 แมลงศัตรูที่ติดอยู่กับหัวพันธุ์พวกเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้ง (ใช้แง่งขิงเดียวกันกับข้อ 2.1.4.2) 
พบว่า หัวพันธุ์ขิงทั้งหมด (ร้อยละ 100) ไม่มีเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง และขิงเกือบทั้งหมด ร้อยละ 99.5 ก็ไม่มีไส้เดือน
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ฝอยเข้าท าลาย แสดงให้เห็นว่าในพ้ืนที่ปลูกขิงบริเวณนี้อาจไม่มีไส้เดือนฝอยที่เข้าท าลายหัวพันธุ์ขิงระบาดอยู่เลย แต่ที่
ขิงยังแสดงอาการอยู่ อาจเกิดจากท่อนพันธุ์ขิงที่น ามาปลูกนั้นมีไส้เดือนฝอยอยู่ก่อนแล้วแต่ก าจัดได้ไม่หมด ซึ่งการ
ทดลองในแปลงของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายมีการปฏิบัติโดยการใช้สารเคมีชนิดเดียวกันและใช้หัวพันธุ์ขิงที่เป็น
ไส้เดือนฝอยเหมือนกันไปปลูก ยังพบการระบาดของไส้เดือนฝอยเป็นจ านวนมาก (ข้อ 2.2.4.3)       

        2.1.4.4 เปอร์เซ็นต์การงอกของหัวพันธุ์ขิง G2 อายุ 1 เดือน พบว่า มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงมากถึง
ร้อยละ 100 

   2.1.5 ต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์ขิง G2 (ตารางที่ 6) พบว่า ทุนส่วนใหญ่ของการปลูกร้อยละ 43.2 เป็น
ค่าแรงงาน ส่วนค่าหัวพันธุ์ลดเหลือเพียงร้อยละ 23.1 ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าปุ๋ย ค่าสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช
ต่างๆ หัวพันธุ์ขิง G2 เมื่อน าไปหารต้นทุนทั้งหมด จะเป็นต้นทุนต่อ 1 แง่งที่พร้อมปลูกต่อไป (ขนาดยาวประมาณ 2 นิ้ว 
มีตา 2-3 ตา) ในราคาที่ถูกลงอย่างมาก เท่ากับ 0.73 บาท ลดลงจากค่าหัวพันธุ์ G1 เท่ากับ 0.36 บาท (ค่าหัวพันธุ์ G1 
เท่ากับ 1.09 บาทต่อ 1 แง่ง) อย่างไรก็ตามค่าหัวพันธุ์ขิงยังนับเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูง 

 
2.2 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิง G1 ในศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ซึ่งมีการทดสอบเทคโนโลยีใน

ช่วงเวลาเดียวกันกับแปลงเกษตรกร เมื่อเก็บเก่ียวได้เป็นหัวพันธุ์ขิง G2 ซึ่งมีลักษณะทั่วไปของขิงดังนี้(ตารางท่ี 4) 
      2.2.1 เปอร์เซ็นต์การงอกของหัวพันธุ์ขิง G1 อายุ 1 เดือนพบว่า มีเปอร์เซ็นต์ความงอกร้อยละ 91.4 

เปอร์เซ็นต์การรอดตายเมื่ออายุ 2 เดือน พบว่า มีต้นขิงรอดตายร้อยละ 80.2 สาเหตุที่มีต้นรอดตายไม่มากอาจ
เนื่องมาจากการพ่นสารก าจัดวัชพืชช้าเกินไปในขณะที่ขิงเริ่มโผล่พ้นดินแล้ว ท าให้ขิงได้รับอันตรายจากสารเคมีตายไป
บางส่วน 

ส่วนเปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยวเป็นหัวพันธุ์ขิง G2 หลังจากขิงอายุได้ 9 เดือนร้อยละ 81.3 อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากขิงถูกเชื้อราสเคลอโรเทียม (Sclerotium spp.) ท าลายทั้งแปลง จึงท าให้พบว่ามีหัวพันธุ์ขิงที่เก็บเกี่ยวได้โดย
ไม่มีเชื้อราเข้าท าลายเลยเพียงร้อยละ 15.6 ของจ านวนต้นทั้งหมดเท่านั้น หัวพันธุ์ขิงส่วนใหญ่ร้อยละ 48.6 มีร่องรอย
การเข้าท าลายของเชื้อราที่ผิวด้านนอกของแง่งขิงเล็กน้อยแต่สามารถใช้ท าพันธุ์ได้ (ภาพผนวก 6 ก.) และร้อยละ 35.8 
มีร่องรอยการเข้าท าลายของเชื้อราที่ผิวด้านนอกและมีอาการเน่าจากส่วนปลายสุดของแง่งขิง ซึ่งเชื่อมต่อกับล าตันส่วน
เหนือดินเน่าลามลงมาด้านล่างของแง่งขิงไปบางส่วน (ภาพผนวก 6 ข.) เนื่องจากมีการใช้สารเคมีผสมน้ าตักรดตรงส่วน
ของโคนต้นเมื่อขิงอายุได้ 6 เดือน จึงช่วยไม่ให้โรคเน่าลุกลาม ซึ่งยังสามารถน ามาใช้ท าหัวพันธุ์ได้เมื่อก าจัดส่วนที่เน่านี้
ออกไป 

      2.2.2 จ านวนต้นต่อกอพบว่า มีจ านวน 7.2 ต้น และจ านวนแง่งต่อกอจ านวน 9.3 แง่ง ส่วนน้ าหนักต่อกอ
พบว่า มีน้ าหนัก 216.4 กรัม และมีผลผลิตเท่ากับ 1,759 กิโลกรัมต่อไร่ โดยค านวณจากจากเปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยว
(ซึ่งนับรวมขิงทั้งหมดที่ถูกเชื้อราเม็ดผักกาดเข้าท าลายด้วยแต่สามารถใช้ท าหัวพันธุ์ได้) คูณจ านวนต้นต่อไร่ หักจ านวน
ต้นที่เกิดโรคเหี่ยว คูณน้ าหนักเฉลี่ยต่อกอ (กรัม) เท่ากับ ((81.3×10,000) -0) (216.4 ) 
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      2.2.3 เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearumในระหว่างการปลูกหรือ

ช่วงก่อนเก็บเกี่ยว พบว่าต้นขิงไม่แสดงอาการเกิดโรคแต่อย่างใด ซึ่งอาจเกิดจากเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดเชื้อโรค
เหี่ยวได้ผลดีมาก หรือในพ้ืนที่อาจไม่เคยมเีชื้อโรคเหี่ยวระบาดมาก่อน (ตารางที่ 5) 

      2.2.4 ข้อมูลทางด้านคุณภาพของหัวพันธุ์ขิง G2 โดยใช้ลักษณะของการเป็นหัวพันธุ์ที่ดี กล่าวคือต้องเป็น
หัวพันธุ์ที่มีเนื้อแข็ง ผิวมัน ตาเต่ง ปราศจากศัตรูพืชพวกเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ไส้เดือนฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเหี่ยว
เขียวจากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum และมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูง (ตารางท่ี 5) พบว่า  

         2.2.4.1 เปอร์เซ็นต์โรคเหี่ยวเขียวในหัวพันธุ์จากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum หลังเก็บเกี่ยวหรือ
อยู่ในลักษณะของหัวพันธุ์ขิง G2 ไม่พบการติดเชื้อโรคเหี่ยวดังกล่าวแต่อย่างใด (ร้อยละ 100) สอดคล้องกับข้อ 2.2.3 
ดังนั้นการตรวจดังกล่าวจึงเป็นการยืนยันได้ว่าขิงท่ีเก็บเก่ียวได้นี้สามารถใช้เป็นหัวพันธุ์ขิงท่ีปลอดโรคเหี่ยวได้ทั้งหมด 

         2.2.4.2 ลักษณะทางกายภาพของเหง้าขิง เนื้อแข็ง ผิวมัน ตาเต่ง ตรวจพินิจหัวพันธุ์ขิงทั้งหมด(รวมทั้ง
ขิงที่แสดงอาการของโรคจากเชื้อราด้วย) เมื่อดูลักษณะจากภายนอก พบว่า ขิงทั้งหมด (ร้อยละ 100 ) มีเนื้อแข็ง ร้อย
ละ 81.1 มีตาเต่งสมบูรณ์ ที่เหลือร้อยละ 18.9 มีตาไม่เต่งเนื่องจากพบเชื้อราสเคลอโรเทียมเข้าท าลายบางส่วน รวมทั้ง
มีไส้เดือนฝอยเข้าท าลายมากจนท าให้ตาไม่ค่อยสมบูรณ์ แต่ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ไม่พบขิงน้ านม ขิงไส้ซึม และขิง    
ไส้แดง 

         2.2.4.3 แมลงศัตรูที่ติดอยู่กับหัวพันธุ์พวกเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้ง (ใช้แง่งขิงเดียวกันกับข้อ 2.2.4.2) 
พบว่าหัวพันธุ์ขิงทั้งหมด (ร้อยละ 100) ไม่มีเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง แต่ขิงร้อยละ 31.8 มีไส้เดือนฝอยเข้าท าลายจนเนื้อ
ขิงเป็นปุ่มปม แสดงให้เห็นว่าในพ้ืนที่ปลูกบริเวณนี้มีไส้เดือนฝอยที่เข้าท าลายหัวพันธุ์ขิงระบาดอยู่ทั่วไป แม้ว่าจะมีการ
ใช้สารเคมีก าจัดขณะปลูกแล้วก็ตาม ซ่ึงตรงกันข้ามกับการทดลองในแปลงปลูกขิงของเกษตรกร มีการปฏิบัติโดยการใช้
สารเคมีชนิดเดียวกันและใช้หัวพันธุ์ขิงที่เป็นไส้เดือนฝอยเหมือนกันไปปลูกนั้น เกือบจะไม่พบการระบาดของไส้เดือน
ฝอยเลย       

      2.2.4.4 เปอร์เซ็นต์การงอกของหัวพันธุ์ขิง G2 อายุ 1 เดือน พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงมากถึงร้อย
ละ 100 

   2.2.5 ต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์ขิง G2 (ตารางที่ 6) พบว่าทุนส่วนใหญ่ของการปลูกร้อยละ 45.1 เป็น
ค่าแรงงาน รองลงมาคือค่าหัวพันธุ์ขิง ร้อยละ 21.8 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ย ปูนขาวและฟางข้าว ร้อยละ 22.6 
หัวพันธุ์ขิง G2 เมื่อน าไปหารต้นทุนทั้งหมด จะเป็นต้นทุนต่อ 1 แง่งที่พร้อมปลูกต่อไป (ขนาดยาวประมาณ 2 นิ้ว มี    
ตา 2-3 ตา) ในราคาที่ถูกลงอย่างมาก เท่ากับ 0.81 บาทต่อ 1 แง่ง ลดลงจากค่าหัวพันธุ์ G1 เท่ากับ 0.28 บาท      
(ค่าหัวพันธุ์ G1 เท่ากับ 1.09 บาทต่อ 1 แง่ง) อย่างไรก็ตามค่าหัวพันธุ์ขิงยังนับเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูง 
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สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค ในขั้นตอนการผลิตหัวพันธุ์ปีที่ 1 และการทดสอบ

เทคโนโลยีการปลูกขิงปีที่ 2 ในแปลงเกษตรกรและศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายพบว่า  การใช้เทคโนโลยีการปลูกขิง
ประกอบด้วยการเตรียมดินที่ดี การใช้ปูนขาวผสมปุ๋ยยูเรีย   การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ การเขตกรรมและปฏิบัติดูแล
รักษาแปลงปลูกที่เหมาะสม ในทั้งสองขั้นตอน ท าให้ต้นขิงที่อยู่ระหว่างเจริญเติบโตแสดงอาการของโรคเหี่ยวเขียวจาก
เชื้อแบคทีเรียเพียงร้อยละ 3.5 ในขั้นตอนการเตรียมหัวพันธุ์ ส่วนการทดสอบเทคโนโลยีในแปลงเกษตรกร พบเพียง
ร้อยละ 0.2 และไม่พบเลยในแปลงของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย นอกจากนั้นขิงยังมีลักษณะทั่วไปดีกล่าวคือ มี
เปอร์เซ็นต์การงอกมากกว่าร้อยละ 90 ส่งผลให้มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูงด้วยเช่นเดียวกัน ยกเว้นการทดสอบ
เทคโนโลยีในศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ที่มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายเหลือเพียงประมาณร้อยละ 80 เพราะได้รับ
ผลกระทบจากการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช ส่วนเปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยวในขั้นตอนการผลิตหัวพันธุ์ พบว่ามีเปอร์เซ็นต์
การเก็บเกี่ยวสูงมากกว่าร้อยละ 95 แต่ขั้นตอนทดสอบเทคโนโลยีกลับมีเปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยวลดลงอย่างมากเหลือ
เพียงประมาณร้อยละ 74-81 ซึ่งเป็นผลจากสารก าจัดวัชพืชดังกล่าวและการเกิดโรคขิงเน่าจากเชื้อราที่ระบาดในทั้ง
สองแหล่งปลูก กระทบต่อผลผลิตได้ไม่เกิน 2.1 ตันต่อไร่เท่านั้น ดังนั้นการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคจึงต้องมี การเฝ้า
ระวังเรื่องโรคขิงเน่าทั้งท่ีเกิดเชื้อแบคทีเรียหรือโรคเหี่ยวเขียวซึ่งเป็นโรคที่ส าคัญท่ีสุด และโรคขิงเน่าจากเชื้อราที่อาจท า
ความเสียหายรุนแรงได้เช่นเดียวกัน  
 2. ขิงมีคุณภาพของหัวพันธุ์ที่ดี ปราศจากแมลงศัตรูพวกเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้ง แต่ขิงที่ปลูกในศูนย์วิ จัยพืชสวน
เชียงรายทุกขั้นตอนพบการระบาดของไส้เดือนฝอยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการผลิตหัวพันธุ์ซึ่งไม่ได้มี
การใช้สารเคมีก าจัด ท าให้ขิงมีไส้เดือนฝอยเข้าท าลายและวางไข่ในหัวพันธุ์มากกว่าร้อยละ 80 แต่อย่างไรก็ตาม      
หัวพันธุ์ขิงที่ได้ยังมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงมากกว่าร้อยละ 90 หรือร้อยละ 100 เพราะเป็นขิงที่มีตาเต่งสมบูรณ์ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum ในหัวพันธุ์ซึ่งตรวจไม่พบเชื้อทุก
ตัวอย่างร้อยละ 100 ของทุกขั้นตอนงานทดลองทั้งในแปลงเกษตรกร และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  ซึ่งต้องมีการใช้
เทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ดังกล่าวเสมอ  

3. ต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์ขิง G1 ในการผลิตหัวพันธุ์ปีแรกมีต้นทุน 1.09 บาทต่อแง่ง และขั้นตอนการทดสอบ
เทคโนโลยีที่ได้หัวพันธุ์ G2 ในแปลงเกษตรกรและศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายมีต้นทุน 0.73 และ 0.81  บาทต่อแง่ง
ตามล าดับ อย่างไรก็ตามค่าหัวพันธุ์ขิงยังเป็นต้นทุนการผลิตที่ยังสูงอยู่ จึงควรผลิตหัวพันธุ์ในรุ่นต่อๆ ไปเพ่ือลดต้นทุน
และปัญหาโรคเหี่ยวเขียว 
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ตารางท่ี 4 ลักษณะทั่วไปของขิงในขั้นตอนการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์(ปีที่ 2) 

เรื่อง อ.เวียงป่าเป้า ศวส.ชร. 
1. เปอร์เซ็นตก์ารงอกG1 (%) 95.6 91.4 
2. เปอร์เซ็นต์รอดตาย G1 (%) 87.7 80.2 
3. เปอร์เซ็นต์เก็บเกี่ยว (%) 74.0 81.3 
4. จ านวนต้น/กอ (ต้น) 6.1 7.2 
5. จ านวนแง่ง/กอ (แง่ง) 9.2 9.3 
6. น้ าหนัก/กอ (กรัม) 284.0 216.4 
 
ตารางท่ี 5 คุณภาพของหัวพันธุ์ขิง G2 ในขั้นตอนการผลิตหัวพันธุ์ (ปีที่ 2) 

เรื่อง อ.เวียงป่าเป้า (%) ศวส.ชร. (%) 
1. ไส้เดือนฝอย   
     - มีไส้เดือนฝอย 0.5 31.8 
     - ไม่มีไส้เดือนฝอย 99.5 68.2 
 2. ลักษณะเนื้อขิง   
     - เนื้อแข็ง ผิวมันไม่มีร่องรอยของเชื้อรา 76.0 15.6 
     - เนื้อแข็งแต่ผิวมีร่องรอยของเชื้อรา 10.0 48.6 
     - มีเชื้อราท าลายมาก   14.01/   35.82/ 

 3. ลักษณะของตาขิง   
      - ตาเต่งสมบูรณ์ดี 100 81.1 
      - ตาไม่เต่ง 0.0 18.9 
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  4. โรคเหี่ยวเขียว (Glift Kit จ านวน10 %) 0.0 0.0 
  5. การงอก  100.0 100.0 
หมายเหตุ      1/  ใช้ท าหัวพันธุ์ไม่ได้เนื่องจากเชื้อราเข้าท าลายลุกลามเนื้อขิงในส่วนที่ยังไม่มีอาการ 
                           2/  ใช้ท าหัวพันธุ์ได้เมื่อตัดส่วนที่มีอาการของโรคออกไป 

            ไม่พบศัตรูพืชพวกเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง ขิงน้ านม ขิงไส้ซึม และไส้แดงทุกตัวอย่าง 
            โรคเหี่ยว (นับจากในแปลงปลูก) แปลงเกษตรกรพบร้อยละ 0.2 ส่วน ศวส.ชร. ไม่พบ 
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ตารางท่ี 6 ต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์ขิง G2 ในสภาพไร่ต่อพ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ 
                    ต้นทุน อ.เวียงป่าเป้า ร้อยละ ศวส.ชร. ร้อยละ 
1. ค่าหัวพันธุ์ขิง G11/ 10,900 23.1 10,900 21.8 
2. ค่าสารเคมี 4,000 8.5 5,649 11.3 
3. ค่าไถ ค่าน้ ามัน 2,100 4.5 1,088 2.2 
4. ค่าปุ๋ย ปูนขาว ฟางข้าว 9,777 20.7 9,777 19.6 
5. ค่าแรงงาน2 20,400 43.2 22,500 45.1 
รวม 47,177 100 49,914 100 
หมายเหตุ   1/ ค่าหัวพันธุ์ขิง G1 จ านวน 10,000 แง่ง × 1.09 บาท/แง่ง(ข้อมูลจากตารางที่ 3) 
               2/ ค่าแรงงานวันละ 300 บาท 

     - ค่าหัวพันธุ์ขิง G2 อ.เวียงป่าเป้า  = ต้นทุนทั้งหมด หารด้วยจ านวนหัวพันธุ์พร้อมปลูก (มีขนาดความยาว 
2 นิ้ว มีตา 2-3 ตา) = 47,177÷ 4,892 = 0.73 บาท โดยที่จ านวนหัวพันธุ์พร้อมปลูก = น้ าหนักผลผลิตต่อไร่ 
หารน้ าหนักหัวพันธุ์ต่อแง่ง = 2,096 กิโลกรัม ÷ 32.3 กรัม = 64,892 
     - ค่าหัวพันธุ์ขิง G2 ศวส.ชร. = ต้นทุนทั้งหมด หารด้วยจ านวนหัวพันธุ์พร้อมปลูก (มีขนาดความยาว 2 นิ้ว 
มีตา 2-3 ตา) = 49,914 ÷ 61,719 = 0.81 บาท โดยที่จ านวนหัวพันธุ์พร้อมปลูก = น้ าหนักผลผลิตต่อไร่ 
หารน้ าหนักหัวพันธุ์ต่อแง่ง = 1,759 กิโลกรัม ÷ 28.5 กรัม = 61,719 
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ภาคผนวก 

ตารางผนวก 1 การแสดงอาการโรคจากเชื้อราของขิงที่ปลูกในแปลงเกษตรกรอ.เวียงป่าเป้า 

เรื่อง 
แปลงที่

สมบูรณ์ (ต้น) 
ร้อยละ แปลงที่

อ่อนแอ (ต้น) 
ร้อยละ รวม

(ต้น) 
ร้อยละ 

1. ไม่เป็นโรค 95 99.0 101 62.4 196 76.0 
2. อาการเล็กน้อย 0 0.0 26 16.0 26 10.0 
3. อาการรุนแรง(เก็บเกี่ยวไม่ได้) 1 1.0 35 21.6 36 14.0 
รวม 96 100.0 162 100.0 258 100.0 

หมายเหตุ  จ านวนต้นที่ปลูกรวม 300 ต้นแบ่งเป็นแปลงที่สมบูรณ์ 100 ต้น แปลงที่อ่อนแอ 200 ต้น 
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                 ภาพผนวก 1 ขิงแม่พันธุ์ G0 ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก (จากซ้ายมาขวา) 
 
 

 
 
 

 
ภาพผนวก 2 ภาพซ้ายสุดเป็นแง่งขิงชนิดอ่ืน(น้ าหนัก 30 กรัม) ถัดมาเป็นขิงหยวกมีขนาดกลางถึงใหญ่   
                  (น้ าหนัก 30  60 และ120 กรัม)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพผนวก 3  การตัดล าต้นขิงจุ่มน้ าเพ่ือตรวจโรคเหี่ยวเขียว 
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                   ภาพผนวก 4  ไส้เดือนฝอยท าลายผิวภายนอกขรุขระและวางไข่ในเนื้อขิงเป็นจุดสีน้ าตาล 
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ภาพผนวก 5   ก. แง่งปลูกเน่า                ข. แง่งเน่าลามข้ึนมาบางส่วน หรือทั้งหมด  
                   ค. เส้นใยเชื้อราฟิวซาเรียม   ง. สปอร์เชื้อราฟิวซาเรียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวก 6    ก. เชื้อราท าลายที่ผิวด้านนอกเล็กน้อย 

ก. ข. 

ค. ง. 

ก. ข. 
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