
1 ชุดโครงการวิจัย      การลดการใช้สารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดศัตรูพืชหลังเก็บเกี่ยว 
 
2 โครงการวิจัย การจัดการโรคและสารพิษจากเชื้อราในผลิตผลเกษตรหลังการเก็บ 

เกี่ยวโดยไม่ใช้สารเคมี 
 

กิจกรรม การควบคุมโรคและสารพิษจากเชื้อราโดยการประเมินโรคและการ
ผสมผสานวิธีการ 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  การควบคุมการเน่าเสียของพืชหัววงศ์ขิงระหว่างการเก็บรักษา 

ด้วยชีววธิีและการฉายรังสี 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Controlling of Zingiberaceae Plant (ginger) rhizomes rot 

during storage by using biological control and irradiation. 

 

4 คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง ชวเลิศ ตรีกรุณาสวัสดิ์   ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บ

เกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

ผู้ร่วมงาน อารีรัตน์ การุณสถิตชัย และ  อมรา  ชินภูติ ส านักวิจัยและพัฒนา

วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

_____________________________ 

 

5 บทคัดย่อ 
การแยกเชื้อราสาเหตุโรคเน่าระหว่างการเก็บรักษาของขิง โดยวิธี Tissue transplanting 

technique พบว่าเป็นเชื้อรา Fusarium oxysporum ที่เข้าท าลายแง่งขิงเฉพาะส่วนที่เป็นบาดแผล และได้

แยกเชื้อราปฏิปักษ์ทั้งหมด 20 ไอโซเลต จากตัวอย่างขิง และดิน จากแหล่งต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคเหนือ น ามาการทดสอบปฏิกิริยาการเป็นกับเชื้อสาเหตุโรค โดยวิธี Dual culture technique พบเชื้อ

รา 3 ไอโซเลต ที่แสดงปฏิกิริยาการเป็นปฏิปักษ์ ได้เลือกเอาเชื้อปฏิปักษ์ที่มีปฏิกิริยาแบบ Antibiosis มาใช้ใน

การทดลอง โดยเมื่อเลี้ยงเชื้อปฏิปักษ์ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ PDB ที่ระยะเวลา 6 สัปดาห์ สามารถสร้างสาร 

secondary metabolites ได้ดีที่สุด แต่ปริมาณผลผลิต secondary metabolites ต่อปริมาตรอาหารเลี้ยง

เชื้อที่ได้ต่ ามากจึงไม่มีความเป็นไปได้ในการน ามาใช้งาน  



การควบคุมการเน่าเสียของขิงระหว่างการเก็บรักษาด้วยการฉายรังสี  UV ร่วมกับการบ่มสมาน

บาดแผล ท าการทดสอบโดยใช้ขิงแก่น ามา ล้าง ผึ่ง และท าบาดแผล บ่มภายใต้ความชื้นสัมพัทธ์ 95 % RH. 

เป็นเวลา 48 ช.ม. เปรียบเทียบกับการบ่มร่วมกับฉายรังสี UV-C ที่ระยะเวลา 6, 12 และ 24 ช.ม. โดยมี

กรรมวิธีที่ไม่บ่มและไม่ฉายรังสี UV-C และกรรมวิธีที่ชุบสารก าจัดเชื้อรา Imazalil 500 ppm เป็นกรรมวิธี

ควบคุม จากนั้นปลูกเชื้อสาเหตุโรคโดยการพ่นด้วย spore suspension ที่ความเข้มข้น 10-4 บรรจุกล่อง

กระดาษลูกฟูก เก็บในสภาพอุณหภูมิต่ า (13 องศาเซลเซียส) พบว่าผลของการอาบแสง UV-C ร่วมกับการบ่ม

สมานบาดแผลที่ระยะเวลา 12 และ 24 ชั่วโมง สามารถเร่งการเกิดกระบวนการสมานบาดแผล และยับยั้งการ

เข้าท าลายของเชื้อราสาเหตุโรคได้ โดยอาจเก่ียวข้องกับการกระตุ้นความต้านทานโรคของขิง 

6 ค าน า  
พืชหัววงศ์ขิง (Family Zingiberaceae) ที่ส าคัญคือขิง (Zingiber officiginale Roscae.) โดยมีการ

ส่งออกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา และพบปัญหาในการส่งออกโดยเฉพาะในขิงสดคือ โรคเน่าของแง่งขิงที่เกิด
จากเชื้อราและแบคทีเรียระหว่างการเก็บรักษาหรือการขนส่ง ซึ่งพบว่ามีการเข้าท าลายตั้งแต่ผลผลิตยังอยู่ในแปลง  

การควบคุมโดยการชุบด้วยสารเคมีพบว่าสารเคมียังคงเหลือตกค้างอยู่บนแง่งขิงนานถึง 120 วัน ที่ผ่านมา
การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวมีการใช้สารสังเคราะห์มาตลอด แต่ช่วง 10 ปีที่มานี้ความปลอดภัยของผู้บริโภค
ถูกน ามาพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะในการผลิตพืชอาหาร ในสหรัฐอเมริกามีการยกเลิกการใช้สารก าจัดรา
หลายชนิดกับผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งหลายประเทศในแถบยุโรปก็จะสั่งยกเลิกในลักษณะเดียวกันในไม่ช้า จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาวิธีการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาทดแทน โดยค านึงถึงการรักษา
สภาพแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค ดังนั้นการวิธีการควบคุมทางชีวภาพอาจเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้สามารถ
ควบคุมได้ (Chalutz and Droby, 1998) ขณะที่วิธีการควบคุมโดยการฉายรังสี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีการ
พิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและมีความสามารถในการท าลายเชื้อโรค จุลินทรีย์ พยาธิ และแมลง ดังนั้นการฉายรังสีจึงมี
ส่วนดีในการยืดอายุการเก็บรักษาและการวางตลาดของอาหาร (โกวิทย์, 2542) 

โรคแง่งเน่าของขิงระหว่างการเก็บรักษามีรายงานในประเทศอินเดียตั้งแต่ปี ค.ศ.1952 โดยพบว่าแง่งขิงที่
เก็บรักษาไว้เกิดเส้นใยสีขาวของเชื้อราเจริญปกคลุม เมื่อแยกเชื้อบริสุทธิ์และจ าแนกชนิด พบว่าเป็นเชื้อรา 
Fusarium roseum เมื่อน ามาปลูกเชื้อบนแง่งขิงปกติไม่แสดงอาการโรค แต่เมื่อปลูกเชื้อลงในบาดแผลบนแง่งขิง 
กลับท าให้แง่งขิงเกิดโรคเน่าเสียหายได้ จึงสรุปว่าเชื้อนี้เป็น secondary invader หรือ wound invader ของแง่ง
ขิง (Mehrotra, 1952) ซึ่งต่อมามีรายงานการเน่าเสียของแง่งขิงระหว่างการเก็บรักษาที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุหลาย
ชนิด เช่น Sarma and Nambiar (1974) ได้รายงานถึงโรค dry rot ของขิงที่เกิดทั้งในแปลงปลูกและระหว่างการ
เก็บรักษา เกิดจากเชื้อรา Macrophomina phaseolina ต่อมา Sharma and Joshi (1976) รายงานว่าพบเชื้อ
ร า ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด อ า ก า ร  red rot (Nectria inventa), gray rot (Trichorus spiralis) แ ล ะ  black rot 
(Memnoniella echinata) บนแง่งขิงที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษา และมีรายงานของ Mishra and Rath (1988) 
กล่าวถึงการแยกเชื้อรา Gleocladium candidum จากเนื้อเยื่อขิงที่ ได้จากตัวอย่างแง่งขิงจากตลาดใน 



Bhubaneswar, Orissa และเชื้อดังกล่าวท าให้เกิดอาการเน่าเมื่อปลูกเชื้อลงบนแง่งขิงที่อุณหภูมิ 25 ºc ความชื้น
สัมพัทธ์  100 % นาน 15 วัน  ต่อมา Rath and Misha (1993) รายงานการแยกเชื้ อรา  F. oxysporum,  
F. equiseti, Nectria inventa, Cylindrocladium scoparium และ Cylindrocarpon sp. จากแง่งขิงที่ เก็บ
ตัวอย่างจากท้องตลาดและในแปลงปลูก ในประเทศเกาหลีมีรายงานการแยกเชื้อจากแง่งขิงที่เน่าระหว่างการเก็บ
รักษ าโดยแยกตามอาการที่ พ บคื ออาการ  yellow soft rot เกิ ด จ าก เชื้ อ  Erwinia carotovora และ 
Pseudomonas aeraginosa อาการ brown rot เกิดจากเชื้อ Fusarium solani และ P. aeraginosa อาการ 
localized ring rot เกิดจากเชื้อ F. solani และอาการ water soak rot เกิดจากเชื้อ  Pythium ultimum  
(Kim et al, 1998) ในประเทศไทยมีรายงานของประวัติ และคณะ (2521) ที่กล่าวถึงการเน่าของแง่งขิงที่อยู่
ระหว่างการทดลองเก็บรักษาขิงสดเพ่ือการส่งออก ซึ่งพบว่าเป็นเชื้อรา F. oxysporum และรายงานของ  
ศศิธร และคณะ (2529) ถึงโรคเน่าของแง่งขิงที่เกิดจากเชื้อรา Pythium sp., Sclerotium sp. และ Fusarium 
sp. ในแปลงบางแหล่ง แต่ความรุนแรงในการระบาดไม่มากเท่าโรคเน่าที่เกิดจากแบคทีเรีย 

พบว่าในแง่งขิงที่ยังไม่แสดงอาการเน่าให้เห็นก็สามารถตรวจพบเชื้อราสาเหตุได้เช่นกัน ขณะที่ Kim et al 
(1998) ได้รายงานว่าเชื้อรา Pythium myriotylum ที่เป็นเชื้อราสาเหตุที่ก่อโรคกับขิงในสภาพแปลง แต่ในสภาพ
เก็บรักษาเมื่อท าการแยกเชื้อบริสุทธิ์กลับพบเชื้อเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ชี้ให้เห็นว่าเชื้อราชนิดนี้ไม่ได้เป็นเชื้อสาเหตุ
โรคเน่าหลังการเก็บเกี่ยวที่ส าคัญของขิง เชื้อ Pythium sp. ไอโซเลทอ่ืนที่เป็นเชื้อสาเหตุโรคเน่าที่แยกได้จากขิงที่
เก็บรักษาอยู่นั้น เมื่อตรวจหาเชื้อก็พบในปริมาณที่น้อยลงในเนื้อเยื่อที่อยู่ห่างจากเนื้อเยื่อที่เน่าเสีย และเมื่อทดลอง
ปลูกเชื้อก่อโรคหลายชนิดในบาดแผลบนแง่งขิง พบว่าความรุนแรงของโรคผันแปรไปตามอุณหภูมิที่บ่มเชื้อ (15, 
20 และ 30 ºc ) โดยอาการโรคจะรุนแรงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แต่จากรายงานของ Lana et al (1993) กลับ
พบว่าการเก็บรักษาแง่งขิงที่อุณหภูมิห้อง (17-25 ºc  ความชื้นสัมพัทธ์ 40-80 %) มีการเกิดโรคเน่าน้อยกว่าการ
เก็บที่อุณหภูมิต่ า (131 ºc  ความชื้นสัมพัทธ์ 80 %) โดยที่การเก็บที่อุณหภูมิต่ าจะมีการสูญเสียน้ าน้อยกว่า และ
การเคลือบ wax ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่การเก็บรักษา ขณะที่การห่อด้วยฟิล์มพลาสติกพีวีซี (Polyvinyl chloride) 
ช่วยลดการสูญเสียน้ าแต่กลับท าให้เกิดการเน่าของแง่งขิงเพ่ิมขึ้น ซึ่ง Swarts and Bezvidenhout (1992) ได้
รายงานสอดคล้องกันว่าการเก็บแง่งขิงท่ีอุณหภูมิ 10 ºc  ท าให้ขิงมีคุณภาพดีกว่าการเก็บที่อุณหภูมิ 13-21 ºc  แต่
พบการเน่าเสียมากกว่า 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้รังสี UV (ultraviolet) และชีววิธีในการควบคุมการเน่าเสีย
ของขิงระหว่างการเก็บรักษาร่วมกับวิธีการบ่มสมานบาดแผล 

7 วิธีด าเนินการ :  
- อุปกรณ์ 

1. ขิงแก่อายุ 8 -9 เดือน 

2. ตู้อาบแสง UV-C 

3. กล่องกระดาษลูกฟูกขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 

4. กล่องพลาสติกใส 



5. กระดาษเพาะเมล็ด 

6. สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ และอุปกรณ์เครื่องแก้วส าหรับห้องปฏิบัติการโรคพืช 

7. ห้องเย็น 

8. Ethyl acetate 

- วิธีการ 

1 ศึกษาเชื้อราสาเหตุโรค 

1.1 การแยกและตรวจสอบเชื้อราสาเหตุโรคเน่าของแง่งขิงระหว่างการเก็บรักษา 

น าตัวอย่างขิงที่มีอาการโรคมาท าการแยกเชื้อราโดยวิธี Tissue transplanting technique

บนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน เชื้อราที่แยกได้

น ามาพิสูจน์ว่าเป็นเชื้อสาเหตุของโรคตามสมมติฐานของ Koch พบว่าเป็นเชื้อรา Fusarium oxysporum  

การเตรียม Spore suspension ของเชื้อราสาเหตุโรคที่ความเข้มข้น 10-4 โดยการเลี้ยงเชื้อ

บนอาหาร PDA เป็นเวลา 10 วัน ล้าง spore ด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วดูดเอา spore suspension 

ออกมาเก็บไว้ใน flask แล้วเจือจางด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 

1.2 ศึกษาการเข้าท าลายของเชื้อราสาเหตุโรค 

เชื้อสาเหตุที่แยกได้ที่สามารถก่อโรคบนแง่งขิงจะน ามาทดสอบคุณสมบัติในการก่อโรคในสภาพ

การเก็บรักษาขิง โดยท าการปลูกเชื้อลงบนแง่งขิงด้วย Suspension ของ inoculums ของเชื้อนั้น ลงบน

แง่งขิงที่ท าบาดแผลไว้ แล้วเก็บในสภาพอุณหภูมิห้อง (253 องศาเซลเซียส) สังเกตการณ์เกิดโรคเป็น

เวลา 14 วัน  

1.3 ศึกษาการอยู่รอดและเพ่ิมปริมาณประชากรเชื้อราสาเหตุโรคบนขิง 

ตรวจสอบการมีชีวิตของเชื้อราสาเหตุโรคจากข้อ 1.2 โดยการเก็บเนื้อเยื่อขิงตามระยะเวลา 0, ½, 

1, 2, 4 และ 8 วัน หลังการปลูกเชื้อ น ามาตรวจสอบด้วยวิธี Spread plate technique และตรวจนับ

โคโลนีเชื้อที่เกิดขึ้น บันทึกผลเป็น cfu/ml (colony forming unit/ml) 

2 ศึกษาการควบคุมการเน่าเสียของขิงระหว่างการเก็บรักษาด้วยวิธีต่างๆ 

2.1 การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมการเน่าเสียของขิงระหว่างการเก็บรักษา 

2.1.1 การแยกเชื้อจุลินทรีย์เพ่ือใช้คัดเลือกเชื้อปฏิปักษ์จากแหล่งต่าง ๆ โดยคัดเลือก

เชื้อจุลินทรีย์จากข้อ 1.1 ที่ไม่เป็นเชื้อก่อโรค น ามาทดสอบปฏิกิริยาการเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อ

สาเหตุโรคโดยวิธี Spot inoculation บนอาหารเลี้ยงเชื้อในเพลท เพ่ือคัดเลือกเชื้อปฏิปักษ์ต่อ

เชื้อราสาเหตุโรคในอาหารเลี้ยงเชื้อ  เชื้อที่แสดงการเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อสาเหตุโรคจะถูกจ าแนก

ตามลักษณะการเป็นปฏิปักษ์เพ่ือให้สามารถเลือกน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยเลือกเชื้อที่แสดง



การเป็ นปฏิ ปั กษ์ แบบ  Antibiosis เนื่ อ งจากการแสดงออกแบ บ อ่ืน  (parasitism and 

competitive antagonistic interaction) จ าเป็นต้องมีเชื้อปฏิปักษ์เจริญบนแง่งขิงระหว่างที่

เกิดกระบวนการยับยั้ง ซึ่งอาจไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ 

2.1.2 การทดสอบชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อและอายุอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม โดย

เลือกเชื้อปฏิปักษ์ที่มีการแสดงออกการเป็นปฏิปักษ์แบบ Antibiosis น ามาเลี้ยงในอาหารเลี้ยง

เชื้อ YES (Yeast extract sucrose) และ PDB (Potato dextrose broth) ปริมาณ 250 ml ใน 

flask ขนาด 500 ml เขย่าที่ 100 rpm โดยการก าหนดระยะเวลาในการเก็บอาหารเลี้ยงเชื้อเพ่ือ

น ามาสกัดสาร culture filtrate ที่เวลา 0, 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์หลังการเลี้ยง อาหารที่เก็บได้

น ามาสกัดด้วย ethyl acetate 3 ครั้ง ลดปริมาตรจนแห้งด้วย rotary evaporator เจือจางด้วย 

ethyl acetate 1 ml น ามาทดสอบการยับยั้งเชื้อสาเหตุด้วยวิธี filter paper disc method 

บนอาหาร PDA ในจานเลี้ยงเชื้อ แล้ววัดขนาด clear zone  

2.1.3 การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อปฏิปักษ์ ในการควบคุมโรคเน่าบนแง่งขิง 

สารสกัด secondary metabolites จาก culture filtrate จากเชื้อปฏิปักษท์ี่มีการ

แสดงการเป็นปฏิปักษ์แบบ Antibiosis จะน ามาทดสอบการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคบนแง่งขิงโดย

การปลูกเชื้อสาเหตุลงบนแง่งขิงท่ีท าบาดแผลแล้ว น ามาพ่นด้วย สารสกัด culture filtrate โดย

เปรียบกับการใช้สารก าจัดเชื้อรา imazalil 500 ppm น าไปเก็บในสภาพอุณหภูมิต่ า (13 องศา

เซลเซียส) สังเกตการณ์เกิดโรคเป็นเวลา 2 เดือน โดยใช้ Disease Index ระหว่าง 0 -5 (0 = ไม่

เกิดโรค -5 = เกิดโรค 80 % ขึ้นไป) 

2.2 การควบคุมการเน่าเสียของขิงระหว่างการเก็บรักษาด้วยการฉายรังสี UV ร่วมกับการบ่ม

สมานบาดแผล 

2.2.1 ศึกษาระยะเวลาการฉายรังสี UV ที่เหมาะสม 

ท าการทดสอบโดยใช้ขิงแก่ที่เก็บเกี่ยวจากแปลงเมื่ออายุ 8 -9 เดือนขึ้นไป น ามาผ่าน

ขั้นตอนการล้าง ผึ่ง และท าบาดแผล บ่มภายใต้ความชื้นสัมพัทธ์ 95 % RH ในกล่องพลาสติก 

เป็นเวลา 48 ช.ม. เปรียบเทียบกับการบ่มภายใต้ความชื้นสัมพัทธ์ 95 % RH ร่วมกับฉายรังสี 

UV-C ที่ระยะเวลา 6, 12 และ 24 ช.ม. โดยมีกรรมวิธีที่ ไม่บ่มและไม่ฉายรังสี UV-C และ 

กรรมวิธีที่ชุบสารก าจัดเชื้อรา Imazalil 500 ppm เป็นกรรมวิธีควบคุม จากนั้นปลูกเชื้อสาเหตุ

โรคโดยการพ่นด้วย spore suspension ที่ความเข้มข้น 10-4 ก่อนน ามาบรรจุกล่องกระดาษ

ลูกฟูกขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม เก็บในสภาพอุณหภูมิต่ า (13 องศาเซลเซียส) และตรวจสอบการ

เน่าเสียทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 2 เดือน โดยใช้ Disease Index ระหว่าง 0 -5 (0 = ไม่เกิดโรค -5 



= เกิดโรค 80 % ขึ้นไป) วางแผนการทดลองแบบ CRD (Complete randomized block 

design) 6 กรรมวิธี 3 ซ้ า  

- เวลาและสถานที่ ตุลาคม 2553 - กันยายน 2555 

กลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว 

ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร 

 

8 ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1 ศึกษาเชื้อราสาเหตุโรค 

1.1 การแยกและตรวจสอบเชื้อราสาเหตุโรคเน่าของแง่งขิงระหว่างการเก็บรักษา 

จากการแยกเชื้อราสาเหตุโรคเน่าของแง่งขิงระหว่างการเก็บรักษา เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น

เชื้อรา Fusarium oxysporum สอดคล้องกับรายงานของ ประวัติ และคณะ (2521) ที่พบการเน่าเสีย

ของขิงระหว่างการทดลองการเก็บรักษาเพ่ือการส่งออก ซึ่งศศิธร และคณะ (2529) ได้รายงานว่าพบโรค

เน่าของแง่งขิงที่เกิดจากเชื้อราในแปลงปลูกบางแหล่งโดยมีเชื้อ Fusarium sp. เป็นหนึ่งในเชื้อสาเหตุ แต่

การระบาดไม่รุนแรงเท่าโรคเน่าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  นอกจากนั้น Rath and Misha (1993) ก็ได้

รายงานว่าสามารถแยกเชื้อรา F. oxysporum จากตัวอย่างแง่งขิงที่ เก็บจากท้องตลาดและแหล่ง

เพาะปลูกเช่นกัน จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าในสภาพแปลงอาจพบเชื้อ F. oxysporum อยู่โดยทั่วไป

แต่ไม่ก่อให้เกิดโรครุนแรง อาจเนื่องมาจากสายพันธุ์ของเชื้อหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เมื่อ

สภาพแวดล้อมในขณะเก็บรักษาเหมาะสมจึงเกิดการเน่าขึ้น และเชื้อสามารถอยู่รอดบนแง่งขิงหลังการ

เก็บเกี่ยวได้ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Doroo (1989) ที่กล่าวว่าการเน่าของแง่งขิงระหว่างการเก็บ

รักษามสีหสัมพันธ์เชิงบวกกับการเข้าท าลายของ F. oxysporum f.sp. zingiberi ในสภาพแปลง 

 



 
 

ภาพที่ 1  โคโลนีเชื้อราสาเหตุโรคที่เลี้ยงบนอาหาร PDA โดยแยกเชื้อบริสุทธิ์จากแง่งขิงที่แสดงอาการเน่า

เสียระหว่างการเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิต่ า 

 

1.2 ศึกษาการเข้าท าลายของเชื้อราสาเหตุโรค 

พบว่าเชื้อที่แยกได้ เป็นเชื้อรา Fusarium oxysporum และจะเข้าท าลายแต่เฉพาะส่วนที่เป็น

บาดแผล ไม่สามารถท าลายส่วนผิวของแง่งขิงที่เป็นปกติได้ จึงถือว่า เป็น secondary invader หรือ 

wound invader ของแง่งขิง 

 

 
 

ภาพที่ 2  ลักษณะการเข้าท าลายแง่งขิงของเชื้อราสาเหตุ ที่มีการเข้าท าลายเฉพาะส่วนบาดแผล 

 

1.3 ศึกษาการอยู่รอดและเพ่ิมปริมาณประชากรเชื้อราสาเหตุโรคบนขิง 

ผลการตรวจนับโคโลนีเชื้อราสาเหตุโรคที่ได้ปลูกเชื้อลงบนแง่งขิง โดยเปรียบเทียบระหว่างบริเวณ

บาดแผลและบริเวณผิวปกติ (ภาพที่ 3) แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมจ านวนประชากรของเชื้อราสาเหตุที่

บริเวณบาดแผล (wound) มีการเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ขณะที่จ านวนประชากรของเชื้อราสาเหตุที่บริเวณ



ผิวปกติ (skin) มีการเพ่ิมของประชากรเชื้อช้ากว่า แสดงให้เห็นถึงลักษณะการเลือกเข้าท าลายโดยเฉพาะ

บริเวณบาดแผล ซึ่งอาจจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ 1) ปัจจัยด้านสารอาหารที่บริเวณบาดแผลอาจมีมากกว่า

บริเวณผิวปกติ 2) ปัจจัยด้านโครงสร้างเซลหรือสารเคมีที่ส่งผลให้เกิดความต้านทานต่อการเข้าท าลายของ

เชื้อรา 

 
ภาพที่ 3  การเพ่ิมจ านวนประชากรของเชื้อราสาเหตุที่บริเวณบาดแผล (wound) และผิวปกติ (skin) บน

แง่งขิงหลังการปลูกเชื้อราสาเหตุโรค Fusarium oxysporum ที่ 0, ½ , 1, 2, 4 และ 8 วัน 

 

2 ศึกษาการควบคุมการเน่าเสียของขิงระหว่างการเก็บรักษาด้วยวิธีต่างๆ 

2.1 การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมการเน่าเสียของขิงระหว่างการเก็บรักษา 

เชื้อราที่ แยกได้จากตัวอย่างขิง และดิน จากตัวอย่างดินจากแหล่งต่างๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเมื่อท าการทดสอบปฏิกิริยาการเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ทั้งหมด 
20 ไอโซเลตกับเชื้อสาเหตุโรค โดยวิธี Dual culture technique พบเชื้อรา 3 ไอโซเลต ที่แสดง
ปฏิกิริยาการเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อสาเหตุโรค ได้เลือกเอาเชื้อปฏิปักษ์ที่มีปฏิกิริยาการเป็นปฏิปักษ์
ต่อเชื้อราสาเหตุโรคแบบ Antibiosis มาใช้ในการทดลอง 

 



 
 

ภาพที่ 4 ปฏิกิริยาการเป็นปฏิปักษ์แบบ antibiosis ต่อ (A) เชื้อราสาเหตุโรค Fusarium oxysporum 

ของ (B) เชื้อราปฏิปักษ์ที่เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยวิธี Dual culture method 

2.1.2 การทดสอบชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อและอายุอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะ 
สกัดสาร secondary metabolites จาก culture filtrate ของเชื้อปฏิปักษ์ น ามา

ทดสอบการยับยั้งเชื้อราสาเหตุด้วยวิธี filter paper disc method โดยพบว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของบริเวณใส (clear zone) รอบชิ้น paper disc ที่ชุบสารสกัดจาก culture filtrate ของเชื้อ
ราปฏิปักษ์ที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDB ที่อายุ 6 สัปดาห์ มีขนาดกว้างที่สุด คือ 1.95 ซ.ม. 
แสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงเชื้อปฏิปักษ์ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ PDB ที่ระยะเวลา 6 สัปดาห์สามารถ
สร้างสาร secondary metabolites ได้ดีที่สุด 

 

ตารางที่ 1  เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซ.ม.) ของบริเวณใส (clear zone) รอบชิ้น paper disc ที่ชุบสารสกัดจาก 
culture filtrate ของเชื้อราปฏิปักษ์ที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ YES (yeast extract sucrose) 
และ PDB (PDB (potato dextrose broth) ที่อายุ 0, 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์ 

 

ชนิดอาหาร 
อายุ (สัปดาห)์ 

2 4 6 8 
YES 0.511/ 1.1 0.90 0.68 
PDB 1.03   0.98 1.95 1.40 

 
 1/ ค่าเฉลี่ยจาก 10 ซ้ า 

2.1.3 การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อปฏิปักษ์ ในการควบคุมโรคเน่าบนแง่งขิง 

 เนื่องจากการผลการทดลอง 2.1.2 ต้องใช้ปริมาณอาหารเลี้ยงเชื้อจ านวนมากต่อการ

สกัดสาร secondary metabolites จาก culture filtrate ในปริมาณที่ เพียงพอต่อการชุบ 

A B 



paper disc ขนาด 0.5 ซ.ม. และใช้ทดสอบกับเชื้อสาเหตุโรค เมื่อพิจารณาเห็นว่า การผลิตสาร 

secondary metabolites ให้ได้เพียงพอต่อการทดสอบบนแง่งขิงจ านวนมากนั้นไม่สามารถท าได้ 

เนื่องจาก จึงไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ในการน ามาใช้งานจริง อย่างไรก็ตาม จะได้เก็บเชื้อรา

ปฏิปักษ์ดังกล่าวเพ่ือใช้ศึกษาวิธีการใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นต่อไป 

 

2.2 การควบคุมการเน่าเสียของขิงระหว่างการเก็บรักษาด้วยการฉายรังสี UV ร่วมกับการบ่ม

สมานบาดแผล 

2.2.1 ศึกษาระยะเวลาการฉายรังสี UV ที่เหมาะสม 

 จากการทดสอบผลของการอาบแสง UV-C ที่ระยะเวลาต่างๆ ระหว่างกระบวนการบ่ม
เพ่ือเร่งการเกิดการสมานบาดแผลของขิง พบว่าการอาบรังสี UV-C ร่วมกับการบ่มสมานบาดแผล
ที่ระยะเวลา 12 และ 24 ชั่วโมง สามารถเร่งการเกิดกระบวนการสมานบาดแผล และยับยั้งการ
เข้าท าลายของเชื้อราสาเหตุโรคได้ใกล้เคียงกับการบ่มสมานบาดแผลที่ 48 ชั่วโมง (ภาพที่ 5) 
อย่างไรก็ตาม การชุบสารก าจัดเชื้อรา imazalil 500 ppm ยังคงให้ค่าดัชนีการเกิดโรคต่ าที่สุด
คือ  0.31 (ตารางท่ี 2) 
 ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงผลของการฉายรังสี UV-C ที่มีต่อกระบวนการที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นความต้านทานโรคของขิง ซึ่งควรศึกษากลไกการเกิดความต้านทาน
ดังกล่าวเพ่ิมเติม และอาจน ามาใช้กับผลผลิตพืชอ่ืนได้ 
  



 

 
 

ภาพที่ 5  การเข้าท าลายของเชื้อราสาเหตุโรค (Fusarium oxysporum) บนแง่งขิงที่ผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ 

ดังนี้ บ่มภายใต้ความชื้นสัมพัทธ์ 95 % RH นาน 48 ช.ม., การบ่มภายใต้ความชื้นสัมพัทธ์ 95 

% RH ร่วมกับฉายรังสี UV-C ที่ระยะเวลา 6, 12 และ 24 ช.ม. เปรียบเทียบกับ กรรมวิธีที่ไม่

บ่มและไม่ฉายรังสี UV-C (control) และกรรมวิธีที่ชุบสารก าจัดเชื้อรา Imazalil 500 ppm  

 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยดัชนีอาการโรค (Disease Index : 0 -5 (0 = ไม่เกิดโรค -5 = เกิดโรค 80 % ขึ้นไป) 
บนแง่งขิงที่ผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ ดังนี้ บ่มภายใต้ความชื้นสัมพัทธ์ 95 % RH นาน 48 ช.ม., การ
บ่มภายใต้ความชื้นสัมพัทธ์ 95 % RH ร่วมกับฉายรังสี UV-C ที่ระยะเวลา 6 , 12 และ  
24 ช.ม. เปรียบเทียบกับ กรรมวิธีที่ไม่บ่มและไม่ฉายรังสี UV-C (control) และกรรมวิธีที่ชุบ
สารก าจัดเชื้อรา Imazalil 500 ppm  

 
Treatment Disease Index 

บ่ม 48 hr 95 % RH. 0.311/ 
บ่ม+UV 6 hr 3.87 
บ่ม+UV 12 hr 2.91 
บ่ม+UV 24 hr 1.38 
control 4.49 
Imazalil 500 ppm 0.03 

 1/ ค่าเฉลี่ยจาก 3 ซ้ า 
 



     9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
 เชื้อราสาเหตุโรคเน่าของแง่งขิงระหว่างการเก็บรักษา พบว่าเป็นเชื้อรา Fusarium oxysporum และเข้า
ท าลายแต่เฉพาะส่วนที่เป็นบาดแผล ไม่สามารถท าลายส่วนผิวของแง่งขิงที่เป็นปกติได้ จึงถือว่า เป็น secondary 
invader หรือ wound invader 
 ผลของการอาบแสง UV-C ร่วมกับการบ่มสมานบาดแผลภายใต้ความชื้นสัมพัทธ์ 95 % RH ที่ระยะเวลา 
12 และ 24 ชั่วโมง สามารถเร่งการเกิดกระบวนการสมานบาดแผล และยับยั้งการเข้าท าลายของเชื้อราสาเหตุโรค
ได ้โดยอาจเก่ียวข้องกับการกระตุ้นความต้านทานโรคของขิง 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ผลการอาบแสง UV-C ร่วมกับการบ่มสมานบาดแผลที่ระยะเวลา 12 และ 24 ชั่วโมง สามารถน ามาปรับ

ใช้ในกระบวนการผลิตขิงเพ่ือการส่งออก โดยเฉพาะประเทศปลายทางที่มีความเข้มงวดในการใช้สารก าจัดเชื้อ

ราในการควบคุมการเน่าเสียหรือเป็นตลาดพิเศษที่ต้องการผลผลิตขิงอินทรีย์ 

 

     11. ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณ คุณอารีรัตน์ การุณสถิตชัย และ  คุณอมรา  ชินภูติ ที่ให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวก

ในการท าการทดลองนี้ 

 
12 เอกสารอ้างอิง  

 

โกวิทย์ นุชประมูล .2542. อาหารกับการฉายรังสี. พิมพ์ครั้งที่ 2. ส านักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ. กรุงเทพฯ. 

ประวัติ ตันบุญเอก, วัลลภา ธรีภาวะ, ภคินี อัครเวสพงศ์ และดารา พวงสุวรรณ. 2521. โรคและวิธีการเก็บรักษา
ขิง. ใน รายงานประจ าปี 2521. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ 394-402. น. 

ศศิธร จันทรโอทาน, ศักดิ์ สุนทรสิงค์ และสุดฤดี ประเทืองวงศ์. 2529. การส ารวจโรคต่างๆ ของขิงในประเทศไทย. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ 

Chalutz, E. and S. Droby.  1998.  Biological control of post-harvest disease, pp.  157-170.   In 
Boland, Greg J. and L.  David Kuykendal, eds.   Plant-microbe interactions and biological 
control.  Marcel Dekker Inc., New York.  

Dohroo, N.P. 1989. Seed transmission of pre-emergence rot and yellows in ginger. Plant Disease 
Research 4: 73-74. 

http://service.ifrpd.ku.ac.th/koha_ku/opac-searchresult.php?author=%E2%A1%C7%D4%B7%C2%EC+%B9%D8%AA%BB%C3%D0%C1%D9%C5&act=search


Kim, ChoongHoe, JongMun Yang, SungSeok Yang, C.H. Kim, J.M. Yang, S.S. Yang. 1998. 
Identification and pathogenicity of microorganisms associated with seed-rhizome rot of 
ginger in underground storage caves. Korean Journal of Plant Pathology 14: 484-490. 

Lana, M.M., V.W.D. Casali, F.L. Finger and F.P. Reis. 1993. Evaluation of postharvest storage of 
ginger rhizomes. Horticultura Brasileira 11: 139-141. 

Mehrotra, B.S.. 1952. Fusarium roseum Link. And Sclerotium rolfsii Sacc. on ginger rhizome. 
Indian Phytopathology 5: 53-55. 

Mishra B. and G.C. Rath. 1988. Geotrichum rot of stored ginger. Indian Journal of Mycology and 
Plant Pathology 18: 213. 

Rath G.C. and M.K. Mishra. 1993. Fungi associated with rhizome rot of ginger in Orissa. Orissa-
Journal of Agricultural Research 6: 79-81. 

Sarma, Y.R., K.K.N. Nambier. 1974. Dry rot of ginger caused by Macrophomina phaseolina. 
Current Science 43: 487-488. 

Sharma, N.D. and L.K. Joshi. 1976. Tree new storage diseases of ginger. Science and Culture 42: 
176-178. 

Swarts, D.H. and T. Bezuidenhout. 1992. Storage requirements of fresh ginger. Inligtings bulletin 
No. 235: 21-24. 

 


