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5. บทคัดย่อ 
การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G3 G4 และ G5 ในสภาพไร่และแปลงเกษตรกร มี

วัตถุประสงค์เพ่ือหาวิธีการผลิตหัวพันธุ์ที่ปลอดโรคและสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจ โดยใช้ เทคโนโลยีการ
ปลูกแบบผสมผสานเพ่ือป้องกันโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ด าเนินการทดลองที่ แปลง
เกษตรกร จังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
กาญจนบุรี และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ระหว่างปี 2559-2562 พบว่า การผลิตหัวพันธุ์ขิง G3 G4 
และ G5 ภายในศูนย์วิจัยทั้ง 4 ศูนย์ ไม่พบโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum และหัวพันธุ์มีอัตราความ
งอกมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการผลิต G3 G4 และ G5 ของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย คือ 0.37 0.42 และ 2.25
บาท/แง่งปลูก ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ คือ 0.69 0.33 0.18 บาท/แง่งปลูก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
กาญจนบุรี 6.5 0.55 และ 0.80 บาท/แง่งปลูก และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่นคือ 2.13 2.54 และ
0.99 บาท/แง่งปลูก ส่วนการผลิตในแปลงเกษตรกร เกิดโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum 100 



2 

 
เปอร์เซ็นต์ เนื่องมาจากไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคจากแปลงข้างเคียงได้ นอกจากนั้นในการผลิตหัวพันธุ์ขิง
เพ่ือไว้ใช้ส ารองกรณีที่เกิดโรคระบาดในหัวพันธุ์ขิงพบว่า การผลิตหัวพันธุ์ G0 G1 และ G2  ตามค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตรได้หัวพันธุ์ที่สะอาดปราศจากโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรีย  
 

ค าส าคัญ: ขิงปลอดโรค เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรคเหี่ยวขิง เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ 
Abstract 

Study on technology to produce disease-free Ginger G3 G4 and G5 in Fields. The objective is 
to find a way to produce disease-free ginger productions and to transfer technology to interested 
parties. By using integrated planting technology to prevent bacterial wilt disease, Ralstonia 
solanacearum was conducted at farmer fields in Chiang Rai Province, Chiang Rai Horticulture 
Research Center, Phetchabun Highland Agricultural Research Center, Kanchanaburi Agricultural 
Research and Development Center and Khon Kaen Seed Research and Development Center during 
2016-2019 found that the production of ginger G3, G4 and G5 in all 4 research centers did not find 
wilt disease from R. solanacearum and germination rate is more than 9 0  percent. Cost of 
production of G3 G4 and G5 of Chiang Rai Horticultural Research Center are 0 .37 , 0 .42 and 2 .25 
baht / planting. Phetchabun Highland Agricultural Research Center is 0.69 0.33 0.18 baht / Planting, 
Kanchanaburi Agricultural Research and Development Center 6.5 0.55 and 0.80 baht / Planting and 
Khon Kaen Seed Research and Development Center are 2 .1 3  2 .5 4  and 0 .9 9  baht / Planting. 
Production in farmers' fields Bacterial wilt disease caused by R. solanacearum 100 percent due to 
the inability to control the outbreak from neighboring plots. In addition, in the production of ginger 
for use as a reserve in the event of an outbreak in ginger, found that Production of cultivars G0, G1 
and G2, according to the recommendations of the Department of Agriculture, obtained clean, germ 
free germplasm from bacteria 

Keywords: disease-free ginger, tissue, bacterial wilt, Bacillus subtilis 
 

6. ค าน า 

  ขิง (Ginger) เป็นพืชล้มลุก อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae เป็นพืชอาหาร สมุนไพร และใช้ในการแพทย์  เป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญของโลก ปี 2557 มีปริมาณการส่งออก 26,802 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,249 ล้านบาทปี 2558 มีปริมาณ
การส่งออก 21,202 ตัน คิดเป็นมูลค่า 873 ล้านบาท ในปี 2559ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออก 44,387ตัน คิดเป็น
มูลค่า 981ล้านบาท ประเทศที่มีอัตราการขยายตัวปริมาณการส่งออกขิงเพ่ิมมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ปี 2560 คือ 
ปากีสถาน บังคลาเทศ จีน ไต้หวัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส และอินเดีย การพัฒนาคุณภาพของขิงเพ่ือการส่งออกเป็นสิ่ง
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ส าคัญ แต่การผลิตขิงของเกษตรกรก็ประสบปัญหาส าคัญโรคคือโรคเหี่ยวขิงที่ เกิดจากแบคทีเรีย Ralstonia 
solanacearum(Hayward, 1964) โรคนี้ท าความเสียหายอย่างสูงต่อการผลิตและการตลาดของขิง พบการระบาดใน
ทุกพ้ืนที่ที่มีการปลูกขิงทั้งในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนทั่วโลก (Yabuuchi et al., 1995) เป็นเชื้อที่อาศัยอยู่ในดิน เมื่อ
ดินมีการติดเชื้อแล้วจะไม่สามารถปลูกขิงซ้ าในที่เดิมได้อีก อีกท้ังมีพืชอาศัยที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลายชนิดได้แก่ ขิง ปทุม
มา พริก มันฝรั่ง พืชตระกูลมะเขือเชื้อแบคทีเรีย สามารถติดไปกับหัวพันธุ์ จึงเป็นการยากมากท่ีจะแน่ใจว่าหัวพันธุ์ขิงที่
น ามาปลูกนั้นปลอดโรค การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีผลิตต้นพืชที่ปราศจากเชื้อโรคได้ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า ในระยะยาวอาจจะสร้างพันธุ์ที่ต้านทานโรคและให้ผลผลิตสูงได้อีกด้วย การป้องกันก าจัดโรคเหี่ยวที่เกิดจาก
แบคทีเรียยังไม่มีรายงานการใช้สารเคมีที่ได้ผล แต่พบเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis มีประสิทธิภาพในการควบคุม
โรคเหี่ยวของขิงถึง 60% ในสภาพแปลงปลูก (ณัฏฐิมา และคณะ, 2547) การปลูกขิงให้ได้ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนควร
ใช้วิธีแบบผสมผสาน คือคลุกหัวพันธุ์ด้วยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ และราดแปลงปลูกด้วยผงเชื้อ B. subtilis สายพันธุ์ดิน
รากยาสูบ no.4 อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร ทุกเดือน ขุดต้นที่เป็นโรคออกจากแปลง โรยด้วยยูเรียและปูนขาวใน
อัตราส่วน 1:10 (ณัฏฐิมาและคณะ, 2551) จากการทดลองปลูกหัวพันธุ์ขิงของเกษตรกร ซ้ าพ้ืนที่เดิมโดยวิธีผสมผสาน 
พบว่าปีที่ 1 เก็บผลผลิตได้ 80% ปีที่ 2 เก็บผลผลิตได้ 50% ปีที่ 3 เก็บผลผลิตได้ 30% จากการศึกษาเทคโนโลยีการ
ผลิตขิงคุณภาพในปี 2554 – 2559 ได้ด าเนินการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคและเทคโนโลยีการผลิต 
โดยได้ศึกษาการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และได้หัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G1 ในปี 2557 และได ้
G2 ในปี 2558 แต่ยังเป็นหัวพันธุ์ขนาดเล็กการจะถ่ายทอดให้เกษตรกรน าไปปลูกจะต้องหัวพันธุ์ปริมาณมาก ต้นทุนการ
ผลิตยังมีราคาสูง จึงได้มีการศึกษาการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคที่ให้ผลผลิตสูง มีต้นทุนที่ต่ าลงและเกษตรกรสามารถที่จะ
เป็นผู้ผลิตหัวพันธุ์ได้ เมื่อได้หัวพันธุ์ขิงปลอดโรคที่เหมาะสมมาปลูกในสภาพไร่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสม จะท าให้ได้วิธีการที่สามารถพัฒนาการผลิตขิงของไทยให้มีคุณภาพดี มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของ
ตลาด 

  

7. วิธีด าเนินการ 
    - อุปกรณ์ 
 1. หัวพันธุ์ขิง G0-G4 
 2. ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมัก ปูนขาว 
 3. แบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ no.4   
 4. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และอุปกรณ์การเกษตรอ่ืนๆ 

5. โรงเรือนพลาสติก 
    - วิธีการ 

กรรมวิธีการทดลอง ไม่มีกรรมวิธีการทดลอง มีวิธีการด าเนินงานดังต่อไปนี้  
1. การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G0  
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    1.1 ท าการขยายต้นพันธุ์ขิงจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในห้องปฏิบัติการตามจ านวนที่ต้องการ 
    1.2ย้ายต้นขิงออกจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปักช าลงในถาดเลี้ยงต้นกล้าที่ใช้วัสดุที่ฆ่าเชื้อแล้วใน

ตู้อบพลาสติกควบคมุแสงสว่าง ความชื้นและศัตรูพืชได้ดี 
    1.3 เมื่อต้นกล้าอายุ 1 เดือน ย้ายลงปลูกในกระบะที่มีวัสดุปลูกที่ฆ่าเชื้อแล้ว ภายในโรงเรือน

พลาสติกท่ีสามารถป้องกันศัตรูพืชได้ดี 
    1.4 วัสดุปลูกในโรงเรือนที่ใช้ปลูกต้นกล้า ให้ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนสูตร 15-15-15 จ านวน 100 กก./ไร่ผสม

ปุ๋ยคอก(ข้ีไก่อัดเม็ด) อัตรา 200 กก./ไร่ และเมื่อต้นขิงอายุได้ 2, 4 และ6 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กก./
ไร่/ครั้ง 

    1.5 ป้องกันก าจัดศัตรูพืชตลอดระยะเวลาการปลูก และตรวจเชื้อแบคทีเรียโดยวิธี NCM ก่อนเก็บ
รักษาหัวพันธุ์   

    1.6 ให้น้ าอย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาการปลูก งดให้น้ าก่อนเก็บเกี่ยว 2 สัปดาห์ เก็บเกี่ยวขิง
เมื่ออายุได้ 9 เดือน 

2. การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G1  
    2.1 น าหัวพันธุ์ขิงที่ได้จากการผลิตขิงปลอดโรคโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(G0) จุ่มในสารเคมี

ป้องกันเชื้อเชื้อรา ผึ่งไว้ในที่ร่มประมาณ 1 สัปดาห์  
   2.2 เตรียมแปลงปลูกขิงในสภาพไร่ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ความกว้างของแปลง 120 ซม. 

ระยะระหว่างแปลง 60 ซม.  
   2.3 หว่านปุ๋ยรองพ้ืนด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก(ขี่ไก่อัดเม็ด)อัตรา 100 

กก./ไร่  
   2.4 เมื่อขิงเริ่มงอก คลุกด้วยแบคทีเรีย Bacillus subtilis เพ่ือควบคุมโรคเหี่ยวตามค าแนะน าของกรม

วิชาการเกษตร ปลูกในแปลงที่เตรียมไว้แบบแถวคู่ ใช้ระยะปลูก 20X80 ซม. ปลูกเสร็จกลบหัวพันธุ์ด้วยดินหนา
ประมาณ 5 ซม ให้น้ าก่อนพ่นสารควบคุมวัชพืชและใช้วัสดุคลุมดินตามล าดับ 

  2.5 ก าจัดวัชพืชขณะงอกใหม่เพ่ือไม่ให้กระทบกระเทือนต่อรากของขิง มีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชและให้น้ า
อย่างเพียงพอตลอดระเวลาการปลูก  

  2.6 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กก./ไร่/ครั้ง เมื่อขิงอายุได้ 30-45 วัน และอายุ 4, 6, และ 8 เดือน 
งดให้น้ าก่อนเก็บเก่ียว 1-2 อาทิตย์ เก็บเกี่ยวเมื่อขิงอายุ 9 เดือน 

3. การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G3 G4 และ G5 ในสภาพไร่ และแปลงเกษตรกร 
 1. คัดเลือกเกษตรกร และศูนย์ สถานี ที่มีความเหมาะสมในการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค ท าการ

อบรมวิธีการปฏิบัติงานให้เกษตรกรและ ผู้รับผิดชอบของศูนย์ สถานี ที่เข้ าร่วมโครงการ ปลูกขิงตามเทคโนโลยีการ
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ผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคของกรมวิชาการเกษตร พ้ืนที่ 1 ไร่ และปลูกตามวิธีการของเกษตรกร (พันธุ์ขิงและการดูแล
รักษา) 1 ไร่ ควบคู่กันไป  

2. ผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G3 โดยใช้หัวพันธุ์ขิง G2 ของกรมวิชาการเกษตรที่ผลิตจากศูนย์วิจัยพืชสวน
เชียงราย ปี 2558 ปลูกในแปลงเกษตรกรและศูนย์ ที่เข้าร่วม ช่วงประมาณเดือน มีนาคม 2559 เก็บผลผลิต ช่วงเดือน
มกราคม 2560 ได้หัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G3   

3. ผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G4 ใช้หัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G3 ที่ได้จากปี 2559/60 (ข้อ 2) ปลูกในแปลง
เกษตรกรและศูนย์ ที่เข้าร่วม เดือนมีนาคม 2560 เก็บหัวพันธุ์ เดือนมกราคม 2561 ได้หัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G4   

4. ผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G5 ใช้หัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G4 ที่ได้จากปี 2560/61 (ข้อ 3) ปลูกในแปลง
เกษตรกรและศูนย์ ที่เข้าร่วม เดือนมีนาคม 2561 เก็บหัวพันธุ์ เดือนมกราคม 2562 ได้หัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G5 โดย
ปีงบประมาณ 2562 เป็นการเก็บข้อมูลผลผลิตในพ้ืนที่ทดลอง 4 แห่ง รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ด าเนินการตั้งแต่ ปี 
2559 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความแตกต่างในการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคในพ้ืนที่ต่างๆที่ได้ด าเนินการทดลอง
และท าการสรุปผลการทดลอง และรายงาน 

- การบันทึกข้อมูล 
บันทึกข้อมูล จ านวนต้นต่อกอ (ต้น/กอ), จ านวนแง่งต่อกอ (แง่ง/กอ), ขนาดแง่งต่อกอ (เซนติเมตร/กอ), 

น้ าหนักต่อกอ (กิโลกรัม/กอ) , น้ าหนักต่อพ้ืนที่  (กิโลกรัม/พ้ืนที่ ), เปอร์เซ็นต์การงอก เมื่อขิงอายุได้ 1 เดือน 
(เปอร์เซ็นต์), เปอร์เซ็นต์การรอด เมื่ออายุ 2 เดือนหลังปลูก (เปอร์เซ็นต์), เปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยว (เปอร์เซ็นต์), 
คุณภาพของหัวพันธุ์ และเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแบคทีเรียในหัวพันธุ์ (เปอร์เซ็นต์) และต้นทุนการผลิต  

 

การคิดต้นทุนหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค  
 

 
 

   
  

 
 
 

- เวลาและสถานที่  ระยะเวลาด าเนินการ :เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2562 

        สถานที่ด าเนินการ : แปลงเกษตรกร จังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ศูนย์วิจัย 
              เกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี  
              และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จ านวนแง่งพันธุ์พร้อมปลูก =  
      น้ าหนักผลผลิตต่อไร่x1,000                      
น้ าหนักแง่งพันธุ์ (นน.ประมาณ 42 ก.) 

        ค่าแง่งพันธุ์ขิง 1 แง่ง    =     ต้นทุนทั้งหมด  
จ านวนแง่งพันธุ์ปลูก 
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ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 

1. ขั้นตอนที่ 1 การผลิตหัวพันธุ์ขิงส ารอง G0 G1 และ G2 
   1.1 การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G0 รุ่นที่ 1 พบว่าขิงมีการเจริญเติบโตดีมาก และไม่พบอาการของโรค

เหี่ยวจากเชื้อแบคทเีรียในระหว่างการเจริญเติบโต เมื่อเก็บเกี่ยวหัวพันธุ์ได้ผลผลิต 40 กิโลกรัมและไม่พบเชื้อเชื้อโรค
เหี่ยวในหัวพันธุ์เช่นเดียวกัน หลังจากนั้นน าไปผึ่งในร่ม ท าความสะอาดหัวพันธุ์ จุ่มยาฆ่าเชื้อราพร้อมน าไปปลูกต่อไป 
(ภาพผนวก 1) และพบว่าเมื่อใช้ระยะปลูก 7X7 เซนติเมตร จะได้หัวพันธุ์ขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับระยะปลูก 
15X15 เซนติเมตร ซ่ึงการปลูกถ่ีเกินไปเป็นการเพ่ิมต้นทุนค่าต้นพันธุ์ขิงท่ีผลิตแบบปลอดเชื้อ  

   1.2 การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G0 รุ่นที่ 2 เนื่องจากสภาพอากาศไม่ค่อยมีแสงแดด มีฝนตกต่อเนื่อง 
ภายใต้หลังคาโรงเรือนทีช่ ารุด จึงท าให้ต้นกล้าขิงซึ่งปลูกลงในวัสดุได้เพียง 1 เดือนอ่อนแอไม่ค่อยเจริญเติบโตไปจน
ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก และมีแง่งขิงขนาดเล็กมากจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ดังนั้นการผลิตหัวพันธุ์ขิง G0 หาก
ปลูกโดยไม่ใช้หลังคากันฝนจะไม่ได้ผลผลิต อย่างไรก็ตามเมื่อปล่อยให้ขิงที่เหลือนี้แตกหน่อออกมาใหม่อีกในฤดูกาล
ต่อไปโดยไม่ต้องมีการขุดออกมาปลูกใหม่แต่ต้องใช้พลาสติกกันฝน ก็ช่วยให้ได้หัวพันธุ์ขิงที่สมบูรณ์ ปลอดโรคและมี
ขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับขนาดหัวพันธุ์ขิง G1 แต่ควรเพิ่มวัสดุปลูกไม่ให้หัวพันธุ์ถูกแดดจัดมากเกินไป (ภาพผนวก 2)  
นอกจากนั้นได้ทดลองปลูกขิงโดยใช้ระยะปลูกมากขึ้น 20X20 เซนติเมตร (ภาพผนวก 3) พบว่าได้หัวพันธุ์ขิงขนาดใหญ่
ประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดหัวพันธุ์ขิง G1 จึงเหมาะสมในการน าไปปลูกในสภาพไร่ได้สะดวกข้ึน โดยในโรงเรือนขนาด 
20 ตารางเมตร ใช้ต้นกล้าที่ผลิตจากห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียง 500 ต้นท าให้ประหยัดต้นทุนการผลิต เมื่อเก็บเกี่ยว
และแบ่งหัวพันธุ์โดยการตัดหรือหักพร้อมปลูกแล้วจะได้ 5 แง่งปลูก/ต้น (น้ าหนัก 16.7 กรัม/แง่งปลูก หรือได้น้ าหนัก
ขิงรวม 41.75 กิโลกรัม) สอดคล้องกับ อนุภพ (2559) น าเสนอผลงานวิจัยสิ้นสุดเรื่องศึกษาระยะปลูกของขิงจากต้น
กล้าและหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค เพ่ือผลิตหัวพันธุ์ขิง (minirhizome) และขิงปลอดโรค (G0) ในสภาพโรงเรือนระบวุ่าการ
ปลูกขิงระยะ 10x15 เซนติเมตร ไดน้้ าหนักแง่งต่อกอมากท่ีสุด 87.25 กรัม  

1.3 การผลิตหัวพันธุ์ขิงส ารอง G1 และ G2 (ปีที่ 1 และ2) โดยน าหัวพันธุ์ขิงส ารอง G0 ที่ได้ตามข้อ 1 ปลูกต่อ
ในสภาพไร่อีก 2 ปี ในศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ใช้วิธีการเดียวกันกับการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค 
G3 G4 และ G5 ในสภาพไร่ และแปลงเกษตรกร  

     3.1.1 การผลิตหัวพันธุ์ขิง G1 (ปีที่ 1) พ้ืนที่ปลูก 1 งาน พบว่าขิงมีความงอกท่ีต่ ามากเพียงร้อยละ 10-20 
เท่านั้น อาจเนื่องมาจากหัวพันธุ์ขิงมีอาการเหี่ยวจากการสูญเสียน้ าในช่วงรอการน าไปปลูกซึ่งมีสภาพอากาศท่ีร้อนจัด 
แม้ว่าจะน าไปจุ่มน้ าสะอาดที่ผสมสารป้องกันก าจัดเชื้อราทิ้งไว้ 1 คืนและขณะที่ปลูกในแปลงมีอากาศที่ร้อนจัดร่วมด้วย 
ดังนั้นการปลูกขิงเพ่ือผลิตหัวพันธุ์ขิง G1 จึงต้องมีการเตรียมแปลงปลูกไว้ก่อน หรือพร้อมกับการเก็บเกี่ยวหัวพันธุ์ การ
คลุมแปลงปลูกให้หนาขึ้นช่วยป้องกันแสงแดดท าลายความงอกของหัวพันธุ์ อย่างไรก็ตามเม่ือเก็บเก่ียวได้หัวพันธุ์ขิง G1 
น้ าหนัก 80 กิโลกรัม หรือ 320 กิโลกรัม/ไร่ ผลการตรวจพัวพันธุ์ไม่พบโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย น าไปปลูกต่อเพ่ือ
ผลิตหัวพันธุ์ขิง G2 ต่อไป (ภาพผนวก 4) 
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นอกจากนั้นยังมีการการผลิตหัวพันธุ์ขิง G1 (ปีที่ 2) พ้ืนที่ปลูก 1 งาน ซึ่งน าหัวพันธุ์ G0 ที่ได้จากการปลูกด้วย

ระยะปลูก 20X20 เซนติเมตร พบว่าขิงมีความงอกดีร้อยละ 95 มีการเจริญเติบโตดี ซึ่งระหว่างการปลูกมีการตรวจดิน
ที่ความลึก 40 เซนติเมตร และเก็บตัวอย่างดินและหัวพันธุ์เพ่ือตรวจโรคเหี่ยวเขียวหลังการเก็บเก่ียวก็ไม่พบโรค
ดังกล่าวแต่อย่างใด เก็บเกี่ยวได้หัวพันธุ์ขิงประมาณ 500 กิโลกรัม หรือ 2,000 กิโลกรัม/ไร่ (ภาพผนวก 5) 

     3.1.2 การผลิตหัวพันธุ์ขิง G2 (ปีที่ 2) โดยน าหัวพันธุ์ที่ได้จากปีท่ี 1 มาปลูกต่อ พบว่าขิงมีความงอกดีมาก
ร้อยละ 98.5 และมีการเจริญเติบโตดี ไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุโรคเหี่ยวในการสุ่มตรวจดินที่ความลึก 40 
เซนติเมตร ระหว่างการปลูกขิงและไม่พบพืชแสดงอาการด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อเก็บเกี่ยวได้หัวพันธุ์ขิงประมาณ 2,000 
กิโลกรัม/ไร่ และหลังเก็บเกี่ยวสุ่มเก็บตัวอย่างดินและหัวพันธุ์เพ่ือตรวจโรคเหี่ยวเขียวก็ไม่พบโรคดังกล่าวแต่อย่างใด 
(ภาพผนวก 6) 

จึงอาจสรุปได้ว่า ในการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคส ารองเพ่ือใช้ในการวิจัยได้ด าเนินการในพ้ืนที่ที่ไม่มีการ
ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่ท าให้เกิดโรคเหี่ยวเขียวของขิง ใช้หัวพันธุ์ขิงท่ีสะอาด มีการเตรียมดิน การปลูกและดูแลแปลง
ถูกต้องตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร สามารถผลิตขิงปลอดเชื้อได้ตามวัตถุประสงค์ 

2. ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G3 G4 และ G5 ในสภาพไร่และแปลงเกษตรกร 
   2.1 การทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย การผลิตหัวพันธุ์ขิง G3 G4 และ G5 ในสภาพไร่ (ตารางที่ 1-3, 

ภาพผนวก 7-9) 
      2.1.1 เปอร์เซ็นต์การงอกของหัวพันธุ์ในการผลิตหัวพันธุ์ขิง G3 G4 และ G5 อายุ 1 เดือนพบว่า มี

เปอร์เซ็นต์ความงอกร้อยละ 95.0, 95.2 และ 82.8 ตามล าดับ เมื่อการทดลองสิ้นสุดจนได้หัวพันธุ์ G5 แล้วยังได้น าไป
ทดสอบความงอกอีกได้ร้อยละ 92.0  ส่วนเปอร์เซ็นต์การรอดตายเมื่ออายุ 2 เดือนพบว่า มีต้นขิงรอดตายร้อยละ 94.4, 
96.0 และ 94.4 ของหัวพันธุ์ขิง G3 G4 และ G5 ตามล าดับ  และเปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยวหลังจากขิงอายุได้ 9 เดือน
พบว่า มีเปอร์เซ็นต์การเก็บเก่ียวเป็นหัวพันธุ์ร้อยละ 95.8, 82.0 และ 28.9 ของหัวพันธุ์ขิง G3 G4 และ G5 ตามล าดับ
อย่างไรก็ตามพบว่า การผลิตหัวพันธุ์ขิง G3 มีหัวพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวที่ถูกเชื้อราฟิวซาเรี่ยมท าลายจนไม่สามารถน าไปใช้ท า
หัวพันธุ์ได้ร้อยละ 1.3 และการผลิตหัวพันธุ์ขิง G4  มีเชื้อราฟิวซาเรี่ยมท าลายผิวด้านนอกแต่ยังใช้ท าหัวพันธุ์ได้ร้อยละ 
12.0 และเป็นที่สังเกตว่าเปอร์เซ็นต์เก็บเกี่ยวที่ลดลงสาเหตุส่วนใหญ่คือเกิดโรคขิงเน่าจากเชื้อราดังกล่าว 

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าขิงมีความงอกและเปอร์เซ็นต์การรอดตายที่ดีถึงดีมาก แต่มีเปอร์เซ็นต์การเก็บ
เกี่ยวในปีสุดท้ายต่ ามาก อาจเนื่องมาจากการผลิตหัวพันธุ์ขิง G5 นี้เป็นการปลูกซ้ าในแปลงเดิม ถึงแม้จะปลูกเว้นปีหรือ
ปลูกข้าวโพดเป็นพืชหมุนเวียนเพ่ือป้องกันโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียก็ตาม แต่จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรโดย
ชุติมันต์และคณะ (2563) กล่าวถึงโรคต้นเน่าจากเชื้อฟิวซาเรี่ยม (Fusarium Stalk Rot) ว่าโรคนี้พบระบาดทั่วไปใน
แหล่งที่มีการปลูกข้าวโพด ในสภาพดินเป็นกรด ดินร่วนปนทรายโรคจะรุนแรงมาก ดังนั้นการผลิตหัวพันธุ์ขิงหรือการ
ปลูกขิงเป็นการค้าทั่วไปจึงไม่ควรปลูกข้าวโพดเป็นพืชหมุนเวียน เพราะพบว่าภายหลังปลูกขิงได้ 3-4 เดือน ต้นขิงเป็น
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โรคขิงเน่าจากเชื้อราแสดงอาการเหลืองท้ังต้นลุกลามอย่างรวดเร็ว ใช้สารเคมีไม่ค่อยได้ผล และระบาดไปจนถึงในช่วงที่
เก็บเก่ียวเมื่อขดุหัวพันธุ์จะพบเส้นใยสีขาวของเชื้อฟิวซาเรี่ยมอย่างชัดเจน  

    2.1.2 จ านวนต้นต่อกอพบว่า มีจ านวน 6.5, 9.6 และ 5.8 ต้น และจ านวนแง่ง/กอจ านวน 14.6, 10.7 
และ 9.1 แง่ง ส่วนน้ าหนัก/กอพบว่า มีน้ าหนัก 416.3, 361.0 และ 280.0 กรัม และมีผลผลิตเท่ากับ 3,936, 2,960 
และ 632 กิโลกรัม/ไร่ของหัวพันธุ์ขิง G3 G4 และ G5 ตามล าดับ (เม่ือผ่าหรือหักขิงเพ่ือน าไปปลูกมีน้ าหนัก/แง่งเท่ากับ 
41, 40 และ 32 กรัม) ซึ่งพบว่าการผลิตหัวพันธุ์ขิง G5 ได้ผลผลิตที่ต่ ามากสอดคล้องกับข้อ 2.1.1 ที่สามารถเก็บหัว
พันธุ์ได้เพียงร้อยละ 28.9 หรือประมาณ 1 ใน 4 เท่านั้น ประกอบกับมีจ านวนต้นต่อกอและจ านวนแง่งต่อกอต่ าที่สุด
เนื่องมาจากถูกศัตรูพืชรบกวน 

      2.1.3 เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรีย R. Solanacearum ในระหว่างการปลูกและ
ช่วงเก็บเกี่ยว พบว่าไม่พบการเกิดโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียแต่อย่างใดตลอดระยะเวลาทั้ง 3 ปี หรือการผลิตหัวพันธุ์
ขิง G3 G4 และ G5 (ปลูกขิง G5 ซ้ าที่เดิมแต่เว้นปี) รวมทั้งไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโรคท่ีอยู่ในดิน สอดคล้องกับการ
ผลิตหัวพันธุ์ขิงส ารอง G1 และ G2 ซึ่งได้ด าเนินการในพ้ืนที่เดียวกัน จึงอาจสรุปได้ว่า ในการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค
ในพ้ืนที่ที่ไม่มีเชื้อแบคทีเรียที่ท าให้เกิดโรคเหี่ยวเขียวของขิง ใช้หัวพันธุ์ขิงท่ีสะอาด มีการเตรียมดิน การปลูกและดูแล
แปลงถูกต้องตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร สามารถผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรียและ
ปลูกซ้ าที่เดิมได้ 

      2.1.4 ข้อมูลทางด้านคุณภาพของหัวพันธุ์ขิงเมื่อเก็บเก่ียวโดยใช้ลักษณะของการเป็นหัวพันธุ์ที่ดี กล่าวคือ
ต้องเป็นหัวพันธุ์ที่มีเนื้อแข็ง ผิวมัน ตาเต่ง ปราศจากศัตรูพืชพวกเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอย ไส้เดือนฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรีย R. solanacearum และมเีปอร์เซ็นต์การงอกสูง พบว่าหัวพันธุ์ขิงท่ีได้มีลักษณะ
ทางด้านคุณภาพดังกล่าวดีใช้ท าหัวพันธุ์ได้ แต่มีไส้เดือนฝอยติดอยู่ในหัวพันธุ์ทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวพันธุ์ขิง G5 
มีการปนเปื้อนของไส้เดือนฝอยมากถึงร้อยละ 83.2 (ตารางที่ 2)  แสดงให้เห็นว่า การปลูกขิงซ้ าที่เดิมโดยก่อนหน้ามี
ไส้เดือนฝอยนั้น สามารถแพร่ระบาดในปีต่อไปได้มากขึ้นหรือเกือบทั้งหมดแม้ว่าจะมีการปลูกพืชหมุนเวียนหรือมีการ
เตรียมดินอย่างดีแล้วก็ตาม  

   2.1.5 ต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์ขิง G3 G4 และ G5 (ตารางท่ี 3) พบว่า ต้นทุนของการปลูกส่วนใหญ่มากกว่า
ร้อยละ 40 เป็นค่าแรงงานในการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่การเตรียมพื้นท่ี การปลูก การดูแลป้องกันก าจัดศัตรูพืช รวมทั้ง
เก็บเก่ียวที่ต้องใช้แรงงานคนเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้หัวพันธุ์ได้รับความเสียหาย แต่ในการผลิตหัวพันธุ์ขิง G5 มีต้นทุน
ค่าแรงงานต่ าที่สุด เพราะไม่สามารถยกร่องกลบหัวพันธุ์ครั้งที่สองได้เนื่องจากความแห้งแล้งและขิงแสดงอาการโรคขิง
เน่าจากเชื้อฟิวซาเรี่ยม การกลบโคนต้นอาจท าให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้น และมีหัวพันธุ์ที่เก็บเก่ียวได้น้อยมากจึงใช้เวลา
เก็บเก่ียวสั้น ส่วนค่าหัวพันธุ์ในการปลูกขิง G3 G4 และ G5 คิดเป็นต้นทุนไม่ถึงร้อยละ 20 หรือประมาณ 6,000-8,000 
บาท/ไร่เท่านั้น ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าปุ๋ย ค่าสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชต่างๆ  
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ส าหรับต้นทุนค่าหัวพันธุ์ขิง (ขนาดยาวประมาณ 2 นิ้ว มีตา 2-3 ตา) มีความแตกต่างกันมากข้ึนอยู่กับต้นทุน

ทั้งหมดและผลผลิตที่ได้รับในการผลิตหัวพันธุ์ขิงก่อนหน้านั้น พบว่ามีต้นทุนค่าหัวพันธุ์ลดลงจาก 0.81 เหลือ 0.57 
และเพ่ิมข้ึนเป็น 0.71 บาท/แง่ง ในการปลูกขิง G3 G4 และ G5 ตามล าดับ และถ้าต้องการปลูกขิงต่อไปอีกจะมีต้นทุน
ที่สูงมากเป็น 1.95 บาท/แง่ง เพราะใน G5 ได้ผลผลิตเพียง 632 กิโลกรัม/ไร่เท่านั้น   

   2.2 การทดลองที่แปลงเกษตรกรจังหวัดเชียงราย การผลิตหัวพันธุ์ขิง G3 และ G4 ในสภาพไร่ (ภาพผนวก 
10-11) ผลการวิจัยพบว่า การผลิตหัวพันธุ์ขิงไม่ประสบผลส าเร็จทั้ง 2 ปี เนื่องจากขิงเป็นโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อ
แบคทีเรีย R. solanacearum ทั้งหมดท้ังที่มีกระบวนการผลิตหัวพันธุ์ถูกต้องตามค าแนะน าของกรมวิชาการแล้วก็
ตาม กล่าวคือการผลิตหัวพันธุ์ขิง G3 เมื่อต้นขิงอายุได้ 2 เดือน เริ่มเป็นโรคขิงเน่าจากเชื้อฟิวซาเรี่ยมกระจายเต็มพ้ืนที่
ปลูก ซ่ึงก่อนหน้าเมื่อขิงอายุได้ 1 เดือน และ 2 เดือนครึ่งมีการใส่เชื้อราไตรโคเดอมาร์เพ่ือป้องกันรักษาเชื้อราที่ท าให้
เกิดโรคขิงเน่า หลังจากนั้นใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชราดโคนต้นก็ไม่สามารถควบคุมโรคได้ นอกจากนั้นยังมีการ
เพ่ิมเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis ตามกรรมวิธีเพ่ือป้องกันโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรีย แตห่ลังจากนั้นเริ่มพบ
ต้นขิงแสดงอาการของโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรีย จึงต้องขุดต้นที่เป็นโรคทิ้งอย่างระมัดระวังแล้วใส่ปูนขาวผสมปุ๋ย
ยูเรียอัตรา 10:1 ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เมื่อขิงอายุได้ 7 เดือนพบผลการตรวจเชื้อในห้องปฏิบัติการว่า
ขิงเป็นโรคเหี่ยวร้อยละ 100 
 สาเหตุของโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียอาจเนื่องมาจากขิงอ่อนแอจากเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคขิงเน่าจากเชื้อรา 
และมีฝนตกชุก ดินมีความชื้นสูงมาก และที่ส าคัญมีน้ าไหลลงมาจากการท าการเกษตรจากท่ีอ่ืนเข้าพ้ืนที่ปลูกขิงได้ 
อาจจะน าเชื้อแบคทีเรีย R. Solanacearum ระบาดในแปลงทดลอง รวมทั้งไม่สามารถป้องกันการเดินเข้าออกแปลง
ของเกษตรกรและผู้ที่ไม่ระมัดระวังอาจเป็นพาหะของเชื้อโรคได้  

นอกจากนั้นในปีต่อมาได้เลือกพ้ืนที่ปลูกใหม่ที่เคยปลูกขิงมาก่อนแต่ไม่มีโรค ไม่พบเชื้อในดินจากการตรวจใน
ห้องปฏิบัติการ และไม่มีน้ าจากแปลงอ่ืนไหลเข้ามาได้ เพ่ือทดลองการผลิตหัวพันธุ์ขิง G4 โดยใช้หัวพันธุ์ G3 จาก
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย แต่ก็ยังพบว่ายังมีการระบาดของโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียทั้งแปลงเช่นเดียวกัน สาเหตุ
เนื่องมาจากได้รับเชื้อจากแปลงของเกษตรกรเองที่อยู่ติดกันกับแปลงทดลองทีเ่ปลี่ยนใจมาปลูกขิงซึ่งต่อมาเป็นโรค
เหี่ยว จากน้ าทีไ่ด้ระบายออกจากแปลงของเกษตรกรเข้าสู่แปลงทดลอง แม้ว่าจะปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมวิชาการ
แล้วก็ตาม 

 

ตารางท่ี 1 ลักษณะทั่วไปของขิง G3 G4 และ G5 ในสภาพไร่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
เรื่อง G3 G4 G5 

1. เปอร์เซ็นต์การงอก G1 (%) 95.0 95.2 82.8 
2. เปอร์เซ็นต์รอดตาย G1 (%) 94.4 96.0 94.4 
3. เปอร์เซ็นต์เก็บเกี่ยว (%) 95.8 82.0 28.9 
4. จ านวนต้น/กอ (ต้น) 6.5 9.6 5.8 
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5. จ านวนแง่ง/กอ (แง่ง) 14.6 10.7 9.1 
6. น้ าหนัก/กอ (กรัม) 416.3 361.0 280.0 
 

 

ตารางท่ี 2 คุณภาพของหัวพันธุ์ขิง G3 G4 และ G5 ในสภาพไร่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
เรื่อง G3 G4 G5 

1. ไส้เดือนฝอย    
     - มีไส้เดือนฝอย 13.8 4.2 83.2 
     - ไม่มีไส้เดือนฝอย 86.2 95.8 16.8 
 2. ลักษณะเนื้อขิง    
     - เนื้อแข็ง ผิวมันไม่มีร่องรอยของเชื้อรา 93.1 88.0 100.03 
     - เนื้อแข็งแต่ผิวมีร่องรอยของเชื้อรา 5.61 12.01 0.0 
     - มีเชื้อราท าลายมาก 1.32 0.0 0.0 
 3. ลักษณะของตาขิง    
      - ตาเต่งสมบูรณ์ดี 98.3 100.0 85.8 
      - ตาไม่เต่ง 1.7 0.0 14.2 
  4. โรคเหี่ยวเขียว  0.0 0.0 0.0 
  5. เปอร์เซ็นต์การงอก  95.2 82.8 92.0 
หมายเหตุ      1/  ใช้ท าหัวพันธุ์ได้เมื่อตัดส่วนที่มีอาการของโรคออกไป 
                           2/  ใช้ท าหัวพันธุ์ไม่ได้เนื่องจากเชื้อราเข้าท าลายลุกลามเนื้อขิงในส่วนที่ยังไม่มีอาการ 

           ไม่พบศัตรูพืชพวกเพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง ขิงน้ านม ขิงไส้ซึม และไส้แดงทุกตัวอย่าง 
                     3/  ไมม่ีเชื้อราทุกแง่งเพราะไม่เก็บเกี่ยวเพื่อใช้ท าหัวพันธุ์ต่อไป 
 

ตารางท่ี 3 ต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์ขิง G3 G4 และ G5 ในสภาพไร่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
                    ต้นทุน G3 G4 G5 
1. ค่าหัวพันธุ์ขิง G1 8,1001 (14.7%) 5,700 (10.8%) 7,100 (18.4%) 
2. ค่าสารเคมี 7,649 (13.9%) 7,649 (14.5%) 6,250 (16.2%) 
3. ค่าไถ ค่าน้ ามัน 1,088 (2.0%) 1,088 (2.1%) 2,540 (6.6%) 
4. ค่าปุ๋ย ปูนขาว ฟางข้าว 9,777 (17.7%) 9,777 (18.5%) 6,220 (16.1%) 
5. ค่าแรงงาน2 28,500 (51.7%) 28,500 (54.1%) 16,500 (42.7%) 

รวม 47,177 (100.0%) 47,177 (100.0%) 47,177 (100.0%) 
หมายเหตุ   1/ ค่าหัวพันธุ์ขิง เช่น  ใน G3 ค่าหัวพันธุ์จ านวน 10,000 แง่ง × 0.81 บาท/แง่ง = 8,100 บาท 
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               2/ ค่าแรงงานวันละ 300 บาท 
 

ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ 
การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G3 

-ด้านการเจริญเติบโตพบว่าหลังปลูกได้ 2 เดือนมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยร้อยละ 92 และเมื่อขิงอายุ 7 
เดือนมีจ านวนต้นเฉลี่ยต่อกอ 10.1 ต้น จ านวนแง่งต่อกอเฉลี่ย 12.2 แง่ง(ตารางที ่4)  
 - ด้านผลผลิตและคุณภาพหัวพันธุ์ขิง พบว่า ขิงเมื่อเก็บเกี่ยวมีน้ าหนักต่อกอเฉลี่ย 1,234 กรัม น้ าหนักต่อแง่ง
เฉลี่ย 101 กรัม ผลผลิตรวมต่อไร่ 4,207 กิโลกรัม ลักษณะหัวพันธุ์ขิง G3 ที่ได้มีคุณภาพดี ผิวมัน เนื้อแน่น ตาเต่ง ไม่มี
ร่องรอยการท าลายของโรคและแมลง(ตารางที่ 1) 

- ด้านเปอร์ เซ็นต์การเกิดโรค ไม่พบขิงที่ มีอาการการเกิดโรคเหี่ ยวจากเชื้ อแบคที เรีย  Ralstonia 
solanacearumและไม่พบเชื้อสาเหตุในดิน จากการเก็บตัวอย่างพืชและดินส่งวิเคราะห์หาเชื้อสาเหตุที่งานแบคทีเรีย 
กลุ่มโรคพืช ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช พบโรคใบจุดทั่วทั้งแปลงไม่มีการฉีดสารป้องกันก าจัดโรคใบจุด  

- ด้านต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์ขิง G3 (ตารางท่ี 5)แบ่งออกได้ ดังนี้ 
 -ค่าหัวพันธุ์ขิง คิดจากต้นทุนขิง G2 แง่งละ 0.81 xจ านวนแง่งที่ใช้ปลูก 7,600 แง่งต่อไร่ ต้นทุนหัว

พันธุ์ขิง เท่ากับ 6,156 บาท  
 - ค่าวัสดุการเกษตร ประกอบด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี สารป้องกันก าจัดวัชพืช สารป้องกันก าจัดโรค

พืช สารป้องกันก าจัดแมลง ตาข่ายพรางแสง ไม้ไผ่ เชือก หญ้าคา รวม 13,461 บาท 
 - ค่าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis รวม 4,400 บาท 
 - ค่าเตรียมแปลงและค่าแรงงาน รวม 4,800 บาท 
 รวมต้นทุนต่อไร่ เท่ากับ 28,817 บาท  
- ด้านจ านวนท่อนพันธุ์ขิง G3 พร้อมปลูกได้ผลผลิตรวมต่อไร่ 4,207 กิโลกรัม/น้ าหนักต่อแง่งเฉลี่ย 101 กรัม 

ได้ท่อนพันธุ์พร้อมปลูกจ านวน 41,653 แง่งและต้นทุนต่อแง่งเท่ากับ 0.69 บาท(ตารางท่ี 5) 
 

การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G4 
-ด้านการเจริญเติบโตพบว่า หลังจากขิงงอกได้ 2 เดือน มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยร้อยละ97และเมื่อขิงอายุ 

7 เดือนมีจ านวนต้นเฉลี่ยต่อกอ 16.7 ต้น จ านวนแง่งต่อกอเฉลี่ย 23.5แง่ง (ตารางท่ี 4) 
 - ด้านผลผลิตและคุณภาพหัวพันธุ์ขิง พบว่า ขิงเมื่อเก็บเกี่ยวมีน้ าหนักต่อกอเฉลี่ย 1,677 กรัม น้ าหนักต่อแง่ง
เฉลี่ย 71.4 กรัม ผลผลิตรวมต่อไร่ 6,362 กิโลกรัม ลักษณะหัวพันธุ์ขิง G3 ที่ได้มคีุณภาพดี ผิวมัน เนื้อแน่น ตาเต่ง ไม่มี
ร่องรอยการท าลายของโรคและแมลง (ตารางที่ 4) 
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- ด้ าน เปอร์ เซ็ นต์ การ เกิ ด โรค  ไม่พบ ขิ งที่ มี อ าการของโรค เหี่ ย วจาก เชื้ อ แบคที เรีย  Ralstonia 

solanacearumและไม่พบเชื้อสาเหตุในดิน จากการเก็บตัวอย่างพืชและดินส่งวิเคราะห์หาเชื้อสาเหตุที่งานแบคทีเรีย 
กลุ่มโรคพืช ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช พบโรคใบจุดทั่วทั้งแปลงและไม่มีการฉีดสารป้องกันก าจัดโรคใบจุด  

- ด้านต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์ขิง G4 (ตารางท่ี 5)แบ่งออกได้ ดังนี้ 
 -ค่าหัวพันธุ์ขิง คิดจากต้นทุนขิง G4แง่งละ 0.69x จ านวนแง่งที่ใช้ปลูก 7,600 แง่งต่อไร่ ต้นทุนหัว

พันธุ์ขิง เท่ากับ 5,244 บาท  
 - ค่าวัสดุการเกษตร ประกอบด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี สารป้องกันก าจัดวัชพืช สารป้องกันก าจัดโรค

พืช สารป้องกันก าจัดแมลง ตาข่ายพรางแสง ไม้ไผ่ เชือก หญ้าคา รวม 14,500บาท 
 - ค่าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus suptilisรวม 4,400บาท 
 - ค่าเตรียมแปลงและค่าแรงงาน รวม 4,800 บาท 
 รวมต้นทุนต่อไร่ เท่ากับ 28,944บาท  
- ด้านจ านวนท่อนพันธุ์ขิง G4พร้อมปลูก ได้ผลผลิตรวมต่อไร่ 6,362กิโลกรัม น้ าหนักต่อแง่งเฉลี่ย 71.4 กรัม 

ได้ท่อนพันธุ์พร้อมปลูกเท่ากับ 89,104แง่ง และต้นทุนต่อแงง่เท่ากับ 0.32 บาท(ตารางท่ี 5) 
 

การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G5 
-ด้านการเจริญเติบโตพบว่า หลังจากขิงงอกได้ 2 เดือน มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยร้อยละ99ไม่พบการเกิด

โรคหลังงอก และเมื่อขิงอายุ 7 เดือนมีจ านวนต้นเฉลี่ยต่อกอ 8.27 ต้น ด้านความสูงของต้นเฉลี่ย87.16 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 4) 

 - ด้านผลผลิตและคุณภาพหัวพันธุ์ขิง พบว่า ขิงเมื่อเก็บเกี่ยวมีน้ าหนักต่อกอเฉลี่ย 1,351กรัม น้ าหนักต่อแง่ง
เฉลี่ย 12.30 กรัม ผลผลิตรวมต่อไร่ 9,457 กิโลกรัม ลักษณะหัวพันธุ์ขิง G5ที่ได้มีคุณภาพดี ผิวมัน เนื้อแน่น ตาเต่ง ไม่มี
ร่องรอยการท าลายของโรคและแมลง (ตารางที่ 4) 

- ด้ าน เปอร์ เซ็ นต์ การ เกิ ด โรค  ไม่พบ ขิ งที่ มี อ าการของโรค เหี่ ย วจาก เชื้ อ แบคที เรีย  Ralstonia 
solanacearumและไม่พบเชื้อสาเหตุในดิน จากการเก็บตัวอย่างพืชและดินส่งวิเคราะห์หาเชื้อสาเหตุที่งานแบคทีเรีย 
กลุ่มโรคพืช ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช พบโรคใบจุดทั่วทั้งแปลง และไม่มีการฉีดสารป้องกันก าจัดโรคใบจุด  

- ด้านต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์ขิง G5 (ตารางท่ี 5)แบ่งออกได้ ดังนี้ 
 -ค่าหัวพันธุ์ขิง คิดจากต้นทุนขิง G4แง่งละ 0.32x จ านวนแง่งที่ใช้ปลูก 7,600 แง่งต่อไร่ ต้นทุนหัว

พันธุ์ขิง เท่ากับ 2,432 บาท  
 - ค่าวัสดุการเกษตร ประกอบด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี สารป้องกันก าจัดวัชพืช สารป้องกันก าจัดโรค

พืช สารป้องกันก าจัดแมลง ไม้ไผ่ เชือก หญ้าคา รวม 14,000บาท 
 - ค่าเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus suptilis รวม 4,400บาท 
 - ค่าเตรียมแปลงและค่าแรงงาน รวม 4,800 บาท 
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 รวมต้นทุนต่อไร่ เท่ากับ 25,532บาท  
- ด้านผลผลิตรวมต่อไร่ 9,457 กิโลกรัม น้ าหนักต่อแง่งเฉลี่ย 44.32กรัม ได้ท่อนพันธุ์พร้อมปลูกจ านวน

93,480แง่ง และต้นทุนต่อแง่งเท่ากับ 0.27 บาท(ตารางท่ี 5) 
 

ตารางท่ี 4 The vegetative of G3 G4and G5disease-freeginger productions 

Qualitative G3 G4 G5 

Germination(%)  92 97 99 

Tree (tree/ pseudostem)  10.1 16.7 8.27 

Rhizome (rhizome/ pseudostem)  
Rhizome(rhizome/rai) 

12.2  
41,653 

23.5 
89,104 

12.3 
93,480 

Weight (g/pseudostem)  1,234 1,677 1351 

Weight (g/rhizome)  101 71.4 44.32 

Yield (Baht/kg) 4,207                                6,362 9,457 
 

ตารางท่ี 5  Costanalysis of G3 G4 and G5 disease-free ginger productions 

Variable G3 G4 G5 

Ginger rhizome (Baht/rai) 6,156 5,244  2,432 

Material cost (Baht/rai) 13,461 14,500 14,000 

Bacillus subtilis(Baht/rai) 4,400 4,400 4400 

Labor cost (Baht/rai) 4,800 4,800 4,800 

Total(Baht/rai) 28,817 28,944 25,532 

Average (Baht/rhizome) 0.69  0.32  0.27 

 
 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G3 
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 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ปลูกขิงระยะ G3-2559 ช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งสามารถ
คัดหัวพันธุ์ปลูกได้ในพ้ืนที่ 0.5 ไร่ โดยเมื่อปลูกไปแล้วประมาณ 1 เดือน ขิงเริ่มงอกและมีความงอกประมาณ 50% แต่
ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณฝนค่อนข้างมาก บางวันมีปริมาณมากถึง 86 มิลลิเมตร และตก
ต่อเนื่องจนมีน้ าท่วมขังในแปลงเป็นระยะ ท าให้มีความเสี่ยงต่อโรคสูงมากและสภาพพ้ืนที่แปลงได้รับความเสียหาย 
ผลผลิตในฤดูกาลผลิตรุ่น G3 จึงค่อนข้างต่ า ได้ผลผลิต 279.02 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นจ านวนแง่งปลูก 6,643 แง่ง โดย
การปลูกขิงที่จังหวัดกาญจนบุรีจ าเป็นต้องมีการสร้างโรงเรือนพรางแสงเพ่ือลดความร้อน จึงท าให้ต้นทุนของการผลิต
หัวพันธุ์ขิง G3 ค่อนข้างสูง เมื่อค านวณเป็นค่าหัวพันธุ์ขิงในฤดูกาลนี้เท่ากับ 6.5 บาท (ตารางท่ี 6)  
 เมื่อเก็บตัวอย่างดินและหัวพันธุ์ขิงส่งวิเคราะห์เชื้อสาเหตุของโรคเหี่ยว จากการสุ่มเก็บตัวอย่างดินแปลงปลูก
เดิมและแปลงที่เตรียมจะปลูกฤดูกาลถัดไป ส่งวิเคราะห์เชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวแล้ว พบว่า พบเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวในหัว
พันธุ์ขิง แต่ไม่พบในตัวอย่างดิน ซึ่งเป็นผลจากดินปลูกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นดินด่าง ท าให้เชื้อไม่สามารถเจริญ
ได ้
การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G4 
 ในฤดูกาลผลิต G4-2560 ลงแปลงปลูกขิงช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2560 ใช้หัวพันธุ์จากศูนย์วิจัยพืชสวน
เชียงราย เนื่องจากหัวพันธุ์ขิงของจังหวัดกาญจนบุรีประสบปัญหาน้ าท่วมในระหว่างฤดูกาลผลิตท าให้มีเชื้อสาเหตุของ
โรคในหัวพันธุ์ หลังจากปลูกแล้วประมาณ 1 เดือน ขิงมีความงอก 88.9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อปลูกภายใต้โรงเรือนพรางแสง 
โดยท าการทดสอบความงอกขิงในสภาพกลางแจ้งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพบว่า ขิงมีความงอก 43.9 เปอร์เซ็นต์ คือ 
มีความงอกลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณ 
 การผลิตขิงในฤดูกาลนี้ไม่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ท าให้สามารถผลิตหัวพันธุ์ขิงได้ผลดีมีน้ าหนักผลผลิตขิง 
4,711.2 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นจ านวนแง่งปลูก 112,171 แง่ง เมื่อค านวณเป็นค่าหัวพันธุ์ขิงในฤดูกาลนี้เท่ากับ 0.55 บาท 
(ตารางท่ี 6) และเม่ือส่งตัวอย่างดินและหัวพันธุ์วิเคราะห์เชื้อสาเหตุของโรค พบว่า ไม่มีเชื้อในตัวอย่าง 
การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G5 
 ในฤดูกาลผลิต G5-2561 ใช้หัวพันธุ์ที่ผลิตได้จาก ศวพ.กาญจนบุรี ซึ่งมีต้นทุนค่าหัวพันธุ์ต่ าลงมาก เมื่อลงปลูก
ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน พบว่า หัวพันธุ์ขิงมีความงอก 90.5 เปอร์เซ็นต์ ในฤดูปลูกนี้ไม่มีการใส่ปูนขาวช่วงเตรียมแปลง
ดังเช่นฤดูกาลที่ผ่านมา เนื่องจาก ดินในพื้นที่แปลงปลูกมีความเป็นด่างอยู่แล้ว จากผลวิเคราะห์ดินมีค่าความเป็นกรด -
ด่าง 7.1 โดยเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หัวขิง 1,168 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นจ านวนแง่งปลูก 27,809 แง่ง ซึ่งน้อยลงกว่า
ฤดูกาล G4 ค่อนข้างมาก อันเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งระหว่างฤดูกาล  
 แต่อย่างไรก็ตาม ต้นทุนค่าหัวพันธุ์ที่ใช้ปลูกในปีนี้ไม่สูงนักจึงท าให้การผลิตหัวพันธุ์ขิงในระยะ G5 ของจังหวัด
กาญจนบุรีมีต้นทุนต่อแง่งเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย คือ เท่ากับ 0.77 บาท และเมื่อน าหัวพันธุ์ขิง (G6) ไปทดสอบความงอก 
พบว่า หัวพันธุ์ขิงในระยะ G6 มีความงอก 70.6 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อส่งตัวอย่างดินและหัวพันธุ์วิเคราะห์เชื้อสาเหตุของ
โรค พบว่า ไม่มีเชื้อในตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตขิงปลอดโรค G3  G4 และ G5 ที่ผลิต ณ ศวพ.กาญจนบุรี 
             รายการ ต้นทุน (บาท) 

G3 G4 G5 
 - ค่าหัวพันธุ์ (บาท) 6,156 43,179.5 3,850 
 - ค่าโรงเรือน (บาท) 20,000 - - 
 - ค่าแรงงานไถ ปลูก ใส่ปุ๋ย  
   ก าจัดวัชพืช เก็บเกี่ยว (บาท) 

11,500 
 

11,500 
 

11,500 
 

 - ค่าเชื้อ BS (บาท) 2,500 4,000 4,000 
 - ค่าปูนขาว (บาท) 1,000 1,000 - 
 - ค่าปุย๋เคมี (บาท) 2,000 2,000 2,000 
รวมต้นทุน (บาท) 43,156 61,679.5 21,350 
นน.ผลผลิตขิง (กก./ไร่) 279.02 4,711.2 1,168 
จ านวนแง่งปลูกที่ได้ (แง่ง) 6,643 112,171 27,809 
ต้นทุนต่อแง่ง (บาท) 6.5 0.55 0.77 
เปอร์เซ็นต์การงอก (%) 12.7 88.9 90.5 
 หมายเหตุ นน.หัวพันธุ์ขิงเฉลี่ย 42 ก./แง่งปลูก     
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น    
การผลิตต้นกล้า G0 โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   

ด าเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขิงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS+ 2 mg/lBA+ 4% Sucrose + 0.8% Agar pH 
5.8 ท าการตัดแต่งเนื้อเยื่อต้นขิงให้เหลือชิ้นส่วนยอดและต้นซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเจริญขนาด 1.5 ซม. วางในอาหาร
สังเคราะห์ วางบนชั้นบ่มเนื้อเยื่อให้แสงสว่าง 2,000 – 3,000 ลักซ์ ในห้องปลอดเชื้อส าหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อควบคุม
อุณหภูมิที่ 25 ± 2 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 45-60 วัน ปัจจุบันขยายเนื้อเยื่อขิง ได้ 250 ขวด  
  

การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G3 
การผลิตหัวพันธุ์ขิง G3 ได้ผลผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค 583.70 กก./ไร่ มีต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์ขิง G3 คือ 

32,684 บาท สามารถผลิตเป็นแง่งพันธุ์ขิง G4 ได้ 13,897.6 แง่ง (ใช้น้ าหนัก 42 ก./แง่งปลูก) คิดเป็นต้นทุนต่อแง่ง 
เทา่กับ 2.54 บาท (ตารางที่ 7) 
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การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G4 

การผลิตหัวพันธุ์ขิง G4 ได้ผลผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค 539.76 กก./ไร่ มีต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์ขิง G4 คือ 
29,646 บาท สามารถผลิตเป็นแง่งพันธุ์ขิง G4 ได้ 12,851.4 แง่ง (ใช้น้ าหนัก 42 ก./แง่งปลูก) คิดเป็นต้นทุนต่อแง่ง 
เท่ากับ 2.54 บาท (ตารางที่ 7) 
การผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค G5 
          การปลูกขิง G5 (ใช้หัวพันธุ์ G4 ของ ศวกส.เพชรบูรณ์) ขิงมีอัตราการงอก 92.31 เนื่องจากปี 2561 มีฝนทิ้ง
ช่วง สภาพดินเป็นดินทราย ท าให้ดินมีลักษณะแห้งอย่างรวดเร็วไม่อุ้มน้ าซึ่งส่งผลให้ขิงฟุบตัวเร็วกว่าปกติ จึงได้ปรับ
วิธีการดูแลเพ่ิมเติมจากวิธีการปฏิบัติโดยการให้น้ าในช่วงที่ดินมีสภาพแห้งจัดหลังจากฤดูฝนอีก 1 เดือน และใช้วิธีการ
พรางแสงเพ่ือลดการคายน้ าในช่วงที่มีแสงแดดมากเกินไป เพื่อให้ขิงยืดอายุการฟุบตัวลงและสามารถเก็บเกี่ยวขิงได้เมื่อ
ขิงมีอายุไม่น้อยกว่า 8 เดือน เก็บเกี่ยวผลผลิตหัวพันธุ์ G5  พบว่าการให้น้ าในช่วงที่ดินมีสภาพแล้งจัดหลังฤดูฝน
ระยะเวลา 1 เดือน และการพรางแสงเพ่ือลดการคายน้ าและความร้อนสามารถยืดอายุการเก็บเกี่ยวและขิงให้ผลผลิต
เพ่ิมสูงขึ้นจากปีก่อนโดยในการผลิตหัวพันธุ์ G4 ได้ผลผลิตเพียง 539.76 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนผลผลิตหัวพันธุ์ G5 ได้
ผลผลิต 1,546 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อคิดต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์ขิง G5 ได้ต้นทุนต่อแง่ง คือ 0.99 บาท และหัวพันธุ์ขิง G5 
มีอัตราการงอกอยู่ที่ 95 เปอร์เซ็นต์ เดือนกันยายนขิงมีอายุ 5 เดือน ท าการสุ่มตรวจนับจ านวนต้นที่รอดพบว่า ขิงมี
เปอร์เซ็นต์ การรอด 93.33 เปอร์เซ็นต์ จากต้นที่งอก (ตารางท่ี 7) 
 

ตารางท่ี 7  ต้นทุนการผลิตหัวพันธุ์ขิง G3 G4 และ G5  ต่อพ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ ศวม.ขอนแก่น 
                              

     รายการ ต้นทุน (บาท) 
 G3   G4            G5 

ค่าหัวพันธุ์ขิง  6,156 5,244          2,506 
ค่าวัสดุการเกษตร  12,210           13,660        13,195 
ค่า B. subtilis 3,000 4,000          3,000 
ค่าเตรียมแปลงและค่าแรงงาน  8,280 9,780        11,780 
รวมต้นทุนต่อไร่  29,646            32,684        30,481 
นน.ผลผลิตขิง (กก./ไร่)    583.70            539.76         1,546 

จ านวนแง่งปลูกที่ได้(แง่ง)    13,897.6          12,851.4        30,920 

ต้นทุนต่อแง่ง (บาท)   2.13             2.54          0.99 

 หมายเหตุ  การผลิตหัวพันธุ์ขิง G3 ใช้หัวพันธุ์ G2 จาก ศวส.เชียงราย 
   การผลิตหัวพันธุ์ขิง G4 G5 ใช้หัวพันธุ์ G3 และ G4 จาก ศวกส.เพชรบูรณ์    
   นน.หัวพันธุ์ขิง G3 และ G4 เฉลี่ย 42 กรัม/แง่งปลูก  

             นน.หัวพันธุ์ขิง G5 เฉลี่ย 50 กรัม/แง่งปลูก  
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 หัวพันธุ์ขิง G3 G4 และ G5 ที่ได้จากแปลงทดลองในศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์ และเก็บตัวอย่างดินในแปลงทดลองทุก 3 
เดือน ส่งกลุ่มงานแบคทีเรีย ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ตรวจหาเชื้อ R. Solanacearum ผลตรวจไม่พบเชื้อ R. 
Solanacearum 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. เทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรค ที่ประกอบด้วยการเตรียมดินที่ดี การใช้ปูนขาวผสมปุ๋ยยูเรีย  การใช้ 

แบคทีเรียปฏิปักษ์ การเขตกรรมและปฏิบัติดูแลรักษาแปลงปลูกที่เหมาะสม ท าให้การผลิตหัวพันธุ์ในสภาพไร่ศูนย์วิจัย
พืชสวนเชียงราย ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี และ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่นได้หัวพันธุ์ที่ปลอดโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรีย R. Solanacearum มีต้นทุนการผลิต G3 G4 
และ G5 ของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย คือ 0.37 0.42 และ 2.25บาท/แง่งปลูก ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ คือ 
0.69 0.33 0.18 บาท/แง่งปลูก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 6.5 0.55 และ 0.80 บาท/แง่งปลูก และ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่นคือ 2.13 2.54 และ0.99 บาท/แง่งปลูก  ส่วนในแปลงเกษตรกรมีการเกิด
การระบาดของโรคเหี่ยว ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ท าให้แปลงผลิตหัวพันธุ์ติดเชื้อโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียไม่สามารถเก็บ
เกีย่วหัวพันธุ์ได้ ดังนั้นการผลิตหัวพันธุ์ปลอดเชื้อนอกจากต้องปฏิบัติตามค าแนะน าดังกล่าวแล้ว พ้ืนที่ปลูกต้องไม่มีเชื้อ
หรือเคยเกิดโรคระบาดของโรคเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรียมาก่อน และขณะปลูกต้องป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้ามา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ าที่ไหลเข้าสู่แปลง ผู้ปลูกต้องมีความรู้และสามารถ และมีเวลาที่ใช้ดูแลขิงได้ตลอดฤดูกาลปลูก 

2. การผลิตหัวพันธุ์ขิง G0 การอบฆ่าเชื้อด้วยปูนขาวผสมยูเรียตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรสามารถ
น าวัสดุเดิมมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ท าให้หัวพันธุ์ขิงติดเชื้อแต่อย่างใด และใช้ระยะปลูกห่างอย่างน้อย 15 ซม. แต่ต้องปลูก
ภายใต้โรงเรือนป้องกันฝน ท าให้ได้หัวพันธุ์ G0 ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ปฏิบัติงานได้สะดวก ลดต้นทุน ท าให้การผลิตหัวพันธุ์
ขิง G1 และ G2 มีอัตราความงอกและการรอดตายสูง และได้หัวพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับหัวพันธุ์การค้าท่ัวไป 
   
10. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.เกษตรกรได้หัวพันธุ์ขิงปลอดโรคสามารถลดการเกิดโรคที่ติดไปกับหัวพันธุ์ลงได้ ท าให้สามารถลงต้นทุนการ

ผลิต เกษตรกรสามารถมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

2. สามารถน าเทคโนโลยีการผลิตขิงปลอดโรคขยายผลสู่เกษตรกรเพ่ือปรับใช้ในการผลิตขิงให้ได้คุณภาพและ

ผลผลิตสูง 

4. เทคโนโลยีการผลิตขิงสามารถช่วยรักษาสภาพแวดล้อมท าให้เกษตรกรลดการย้ายที่ปลูกหรือช่วยท าให้

ระยะเวลาการใช้พื้นที่ปลูกขิงเดิมได้เร็วขึ้นลดการท าลายพ้ืนที่เพ่ือปลูกขิง 
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5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการองค์ความรู้ขยายผลสู่นักวิชาการ เกษตรกร ผู้สนใจ สามารถน าไปปรับใช้กับพืช

อ่ืนที่มีปัญหาจากโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย R. Solanacearum เช่น ไพล ขมิ้น กระชายด า กระชาบเหลือง 

เป็นต้น 
 

11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณนักวิจัยทุกๆท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยให้การทดลองครั้งนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมทั้ง พ่ี
ศศิธร วรปิติรังสี พ่ีเสริมศิริ ที่ให้ค าแนะน าในเรื่องปุ๋ย และว้ชพืช และน้องๆกลุ่มแบคทีเรีย ส านักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช ที่ช่วยตรวจวิเคราะห์เชื้อในหัวพันธุ์และในดิน รวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมจัดท าแปลงทดลอง 
มา ณ โอกาสนี้ 
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13. ภาคผนวก 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ภาพผนวก 1 การผลิตหัวพันธุ์ขิง G0 รุ่นที่ 1  
                              ก. ฆ่าเชื้อวัสดุปลูก  ข. ต้นกล้าขิงอายุ 1 เดือน  ค. ปลูก  ง. หลังปลูก 2 เดือน 
                              จ. ระยะเก็บเก่ียว  ฉ. ขนาดแง่งที่ปลูก 15X15 ซม. (ซ้าย) และ 7X7 ซม. (ขวา) 
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      ภาพผนวก 2 การผลิตหัวพันธุ์ขิง G0 รุ่นที่ 2  
ก. ต้นขิงไม่ค่อยเจริญเติบโตเพราะถูกฝนในปีที่ 1  ข.-ง. ย้ายแปลงออกนอกโรงเรือนแต่ท าหลังคา 
กันฝน จนขิงแก่เก็บเกี่ยวได้หัวพันธุ์ขนาดใหญ่ในปีที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ภาพผนวก 3 การผลิตหัวพันธุ์ขิง G0 ที่ใข้ระยะปลูก 20X20 ซม. 
                ก. ต้นขิงอายุ 5 เดือน  ข.-ง. สุ่มดูขนาดแง่งขิงต้นที่ 1-3 
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 ภาพผนวก 4 การผลิตหัวพันธุ์ขิง G1 รุ่นที่ 1  

ก. หลังปลูก 1 เดือนมีความงอกต่ า  ข. เปรียบเทียบกับแปลงขิงที่มีความงอกปกติ 
                                       ด้านบนของภาพ   ค. ขนาดของหัวพันธุ์ที่ได้ 
 
 
 

     
 
 
 
        ภาพผนวก 5 การผลิตหัวพันธุ์ขิง G1 รุ่นที่ 2 

              ก. แปลงผลิตหัวพันธุ์ G1 อายุ 2 เดือน  ข. ขนาดของหัวพันธุ์ที่ได้ 
 

 

 

 

 

 

        ภาพผนวก 6 การผลิตหัวพันธุ์ขิง G2  
            ก. แปลงผลิตหัวพันธุ์ G2 อายุ 2 เดือน  ข. ขนาดของหัวพันธุ์ที่ได้ 
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    ภาพผนวก 7 การผลิตหัวพันธุ์ขิง G3  
                   ก. แปลงผลิตหัวพันธุ์ G3 อายุ 2 เดือน  ข. หัวพันธุ์ที่ได้ 
 

 

 

 

      
 
 
         ภาพผนวก 8 การผลิตหัวพันธุ์ขิง G4  
                       ก. แปลงผลิตหัวพันธุ์ G4 อายุ 2 เดือน  ข. หัวพันธุ์ที่ได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพผนวก 9 การผลิตหัวพันธุ์ขิง G5  
                       ก. แปลงผลิตหัวพันธุ์ G5 อายุ 2 เดือน เริ่มแสดงอาการ   ข. ต้นขิงแสดงอาการเหี่ยวจากเชื้อรา                                
                       ค. ได้ผลผลิตต่ า   ง. แง่งขิงเน่าและมีเส้นใยสีขาวของเชื้อราฟิวซาเรี่ยม 
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        ภาพผนวก 10 การผลิตหัวพันธุ์ขิง G3 ในแปลงเกษตรกร อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
                       ก. แปลงผลิตหัวพันธุ์ G3 อายุ 2 เดือน   ข. ต้นขิงแสดงอาการเหี่ยวจากเชื้อรา                                
                       ค. ต้นขิงแสดงอาการเหี่ยวเขียวจากเชื้อแบคทีเรีย  ง. แง่งขิงมีน้ าสีขาวขุ่นออกจากท่อน้ าท่ออาหาร 
 

 

 
 
 
 
 
            ภาพผนวก 11 การผลิตหัวพันธุ์ขิง G4 ในแปลงเกษตรกร อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
                     ก. แปลงเกษตรกร (ไม่มีตาข่าย) เริ่มแสดงอาการโรคเหี่ยวแต่แปลงทดลอง (มีตาข่าย) ไม่แสดงอาการ 
                     ข. ต่อมาแปลงทดลองเกิดโรคระบาดทั้งหมด                                
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