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Abstract
Increasing threats of ginger from bacterial wilt: Ralstonia solanacearum, is impacted 

to ginger production. The objective of this study was to finding the integrated ginger 
production system that was produced high yield stability and able to replanted in the 
same area for farmer’s well-being sustainable development. This study eva luated the 
integrated ginger production technology consist of soil preparation with soil fumigation 
was mixed with lime and urea fertilizer rate of 800:80 kg/rai or 0.5:5.0 tons/hectare (1:10 
ratio). After that, the soil was applied with bioproduct from Bacillus subtilis BS-DOA 24 
strain for controlling bacterial wilt of ginger and disease-free rhizomes seeds from tissue 
culture of ginger three generations (G3, G4 and G5) at Phetchabun Highland Agricultural 
Research Center during 2016-2020. The rhizomes seed production after planting 11 months 
was free from bacterial wilt disease. The number of DOA’s G3 branches per rhizome 
(17 branches) was higher than other generation. In contrast, rhizome weight of G3 in DOA 
technology (433 g/rhizome) was lower than another treatment however DOA’s G5 
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(1,409 g/rhizome) was significantly heavier than farmer’s technology (910 g/rhizome). 
Total yield of DOA’s technology in G3 , G4 and G5 showed 3,248, 10,133 and 10,568 kg/
rai, respectively that the yield of DOA’s G5 was significantly higher than farmer method 
(6,725 kg/rai) or 36.36% increased. The production costs of rhizomes ginger in G3 
(28,817 baht/rai) were higher than another treatment due to high - value of seeds prices 
in this generation. Net income of DOA’s G5 showed the highest of value as 211,360 baht/
rai therefore the profit (186,060 baht/rai) also was higher than farmer’s technology or 
41.08% profit increased then BCR showed 7.35. During 2019-2020, 19 farmers were 
established field demonstration by using DOA’s techniques and these knowledges were 
transferred to 137 farmers for apply in their farming. Diseases-free rhizome seeds 
(9,040 kg) were planted in 20.1 rai of farmer fields at Khao Kho, Phetchabun. In summary, 
the disease-free ginger production was shown to increase productivity, decrease unit cost 
and increase net income and net profit, and BS - DOA 24 strain bioproduct was controlled 
bacterial wilt in all generations after replanted in the same area.
Keywords: Disease-free ginger, bacterial wilt, BS-DOA 24, Bacillus subtilis

บทคัดยอ
โรคเห่ียวจากเช้ือ Ralstonia solanacearum ของขิง จะแสดงอาการใบเห่ียวมวนจากตนถึง

ปลายยอด โคนตนและเหงามีลักษณะฉํ่านํ้า เนาเปอยมีกลิ่นเหม็น เมื่อผาหัวหรือตนจุมนํ้าจะมีเมือกขน
สีขุนขาวคลายนํ้านมไหลเปนทาง อาการทั้งหมดใชเวลา 5-7 วัน แพรระบาดในแปลงปลูกอยางรวดเร็ว
ดวยความชื้นและนํ้า ทําความเสียหายอยางสูงตอการผลิตและการตลาดของขิง ทุกพื้นที่ปลูกขิงทั้งใน
เขตรอนและเขตกึง่รอนทัว่โลก เชือ้โรคเหีย่วจะอาศยัอยูทัง้ในหวัพนัธุขงิ ในพชือาศยัตระกลูขิงและตระกลู
มะเขือ อาศัยอยูในดินและแปลงปลูก การปลูกขิงของเกษตรกรจึงมีการยายพื้นท่ีปลูกใหมทุกปเพื่อ
หลีกเลี่ยงการแพรระบาดของโรค แหลงปลูกขิงสวนใหญอยูตามพ้ืนที่ลาดชันแนวภูเขา จึงกอเกิดปญหา
การทําลายปา หนาดินถูกชะลางพังทลาย สภาพแวดลอมและโครงสรางของดินเปลี่ยน ดินเสื่อมความ
อุดมสมบูรณ เกิดการตกคางของสารเคมีเปนพิษตอดิน นํ้าและชุมชน เกิดการด้ือยาและระบาดของโรค
และแมลง  จากปญหาที่เกิดขึ้น ไดดําเนินการวิจัยหาแนวทางการปลูกขิงปลอดโรคเห่ียวอยางยั่งยืน 
เพื่อใหเกษตรกรสามารถปลูกขิงซํ้าพื้นที่ได ดวยเทคโนโลยีการผลิตขิงแบบผสมผสาน คือ การฆาเช้ือโรค
ในแปลงปลูกดวยกา รหวานปูนขาวผสมยูเรีย อัตรา 800:80 กิโลกรัม/ตอไร ไถกลบนาน 1 เดือน การใช
เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus subtilis สายพันธุ BS-DOA 24 และการใชหัวพันธุขิงปลอดโรคที่ไดจาก
การเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่ โดยปลกูซํา้แปลงเดมิตอเนือ่ง 3 ป และปลกูเปรยีบเทยีบกบัการผลติขงิของเกษตรกร 
ทีศ่นูยวจิยัเกษตรทีส่งูเพชรบรูณ ในป 2559-2563 พบวา หลงัจากปลกู 11 เดอืน ผลผลติขิงทกุรุนปราศจาก
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โรคเหี่ยว โดยหัวพันธุขิงรุน G3 มีจํานวนแงงตอเหงาเฉลี่ยมากที่สุด 17 แงง สูงกวาหัวพันธุรุนอื่น ๆ 
มีนํ้าหนักตอเหงาเฉลี่ยต่ําสุด 433 กรัม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับขิงทุกรุน ขิง G5 
มีนํ้าหนักตอเหงาเฉล่ียมากท่ีสุด 1,409 กรัม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับขิงที่การผลิตขิงของ
เกษตรกรซ่ึงมีนํ้าหนักตอเหงาเฉลี่ย 910 กรัม หัวพันธุขิงรุน G3, G4 และ G5 ใหผลผลิตตอไร 3,248 
10,133 และ 10,568 กิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งขิงรุน G5 ที่ปลูกซ้ําแปลงเดิมปที่ 3 ตามกรรมวิธีของ
กรมวิชาการเกษตรใหผลผลิตตอไรสงูกวาแปลงปลูกขิงของเกษตรกรท่ีไดผลผลิต 6,725 กโิลกรัม ผลผลิต
เพิ่มขึ้นจากแปลงของเกษตรกรคิดเปน 36.36% ตนทุนการผลิตขิงรุน G3 มีตนทุน 28,817 บาท/ไร 
สูงกวาขิงทุกรุนเนื่องจากหัวพันธุมีราคาแพงเกษตรกรท่ีปลูกขิงรุน G5 มีรายไดเฉลี่ย 211,360 บาท/ไร 
สงผลใหไดกําไรสุทธิสูงถึง 186,060 บาท/ไร สูงกวาการผลิตขิงของเกษตรกร คิดเปน 41.08% สงผลให
คา BCR สูงสุด 7.35 ป 2562-2563 ขยายผลและถายทอดเทคโนโลยี โดยจัดทําเอกสารองคความรู 
แปลงตนแบบศูนยเรียนรู ขยายผลสูแปลงตนแบบศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
(ศพก.) เขาคอ และวิสาหกิจชุมชนบริการองคความรูและศึกษาดูงานในแปลงปลูกแกเกษตรกร 137 ราย 
พรอมทั้งสนับสนุนปจจัยการผลิต หัวพันธุขิงปลอดโรครุน G4 และ G5 นํ้าหนัก 9,040 กิโลกรัม ปลูก
ในพื้นที่ 20.1 ไร ของเกษตรกรอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ การผลิตขิงโดยใชหัวพันธุปลอดโรค 
รวมกับการจัดการดิน และการใช BS-DOA 24 จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น ปลอดโรค ปลูกซ้ําไดในพื้นที่เดิม 
สงผลใหเกษตรกรลดตนทุน และมีรายไดเพิ่มขึ้น
คําสําคัญ: ขิงปลอดโรค โรคเหี่ยวเขียว BS-DOA 24 แบคทีเรียปฏิปกษ

คํานํา
ขิง (Zingiber officinale) เปนพืชใบเลี้ยง

เดี่ยว อยูในวงศ Zingiberaceae (Shoaib et al., 
2016) แหลงปลูกขิงที่สําคัญในประเทศไทยอยูเขต
พื้นที่สูงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระหวางป 2559-2561 มพีืน้ทีป่ลกูขงิเฉลีย่ 6,486 ไร 
ผลผลิตรวมเฉลี่ย 24,491 ตัน สวนใหญสงออก
ไปยังตางประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2558) การผลิตขิงในประเทศไทย นิยมปลูกโดยใช
ทอนพันธุ (Jayashree et al., 2015) เก็บเกี่ยว
ผลผลิตไดเมือ่ขงิออนอายุ 3 เดือนข้ึนไปจนถึงขิงแก
อายุ 12 เดือน (สนอง และคณะ, 2558) ปญหา
ที่พบคือการระบาดของโรคเหี่ยวในขิง ที่เกิดจาก
เช้ือแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum 

(Hayward, 1991) โดยเชื้อสาเหตุโรคสามารถ
เขาสู พืชไดเมื่อเกิดบาดแผล หรืออาจมีการเขา
ภายในพชืไดตามชองเปดธรรมชาตขิองพชื (Meng, 
2013) มักมีการระบาดอยางรวดเร็ว โดยใชเวลา 
5-7 วัน ในการเกิดโรคทั่วทั้งแปลงปลูก (Raghu, 
2011) เช้ือนี้สามารถติดไปกับหัวพันธุ (rhizome 
borne) และอาศัยอยูในดินไดเปนเวลานานเปน
แหลงของเชือ้ท่ีสาํคัญ ทาํใหเกดิการระบาดในแปลง
ปลูก โดยเฉพาะเมื่อมีฝนตกหรือมีการใหนํ้าแบบ
ปลอยในรอง (Nelson, 2013) โดยเช้ือจะเขาไป
อุดตันในทอลําเลียงนํ้า ทําใหตนขิงท่ีเปนโรคแสดง
อาการใบเหลอืงมวนงอเหีย่ว (White et al., 2013) 
เกดิการระบาดทัว่แปลงสรางความเสยีหายตอผลผลติ
มากกวา 50% (Yu et al., 2003) การปลูกขิง

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 3(1):13-23
J. Agri. Prod. 15



หนีโรคเห่ียวของเกษตรกรคือยายพ้ืนที่ปลูกใหม
ทุกป และใชหัวพันธุขิงจากแหลงอื่น ซึ่งไมสามารถ
ปองกันโรคเหี่ยวขิงได 100 เปอรเซ็นต เน่ืองจาก
สาเหตุของโรคเกิดจากหลายปจจัย (จิตอาภา, 
2563)

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตขิงแบบ
ผสมผสานในสภาพไร ตามขั้นตอนการปฏิบัติของ
กรมวิชาการเกษตร ตั้งแตขั้นตอนกอนการปลูกพืช
จนถึงการเก็บเกีย่ว ไดแก การใชหวัพันธุขงิปลอดโรค 
การทําลายเชื้อในดิน และการใชเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษ (จิตอาภา, 2563) โดยใชหัวพันธุขิงที่
ปลอดเช้ือแบคทีเรยี ซึง่ไดจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 
(Kirdmanee et al., 2004) และการปลกูพชืในดนิ
ทีป่ลอดเชือ้ การอบฆาเชือ้ในดนิ การจดัการดนิดวย
การใชยเูรยี และปนูขาว เพือ่ลดจํานวนเช้ือแบคทีเรยี 
(White et al., 2013) รวมกับการใชเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษ Bacillus subtilis BS-DOA 24 ที่มี
ประสทิธิภาพในการควบคุมโรคเห่ียวในขงิ (ณฏัฐิมา 
และคณะ, 2547) โดยคลุกหวัพนัธุดวยเช้ือแบคทีเรยี 
BS-DOA 24 และราดแปลงปลกูในอัตรา 40 กรัม/
นํา้ 20 ลติร ทกุเดือนอยางตอเน่ืองเปนเวลา 4 เดอืน 
ขุดตนที่เปนโรคออกจากแปลง โรยดวยปูนขาว
ผสมยูเรียในอัตราสวน 800:80 กิโลกรัม/ไร เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปองกันโรคเห่ียวขิงในแปลง
ปลูกได (ณัฏฐิมา และคณะ, 2551) การใชหัวพันธุ
ขิงปลอดโรค มีความสําคัญอยางยิ่งในระบบการ
ผลติขงิแบบผสมผสาน จงึไดดาํเนนิการผลิตหวัพนัธุ
ขงิปลอดโรคจากการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่รุน G1 และ 
G2 ในป 2557-2558 (ไว และคณะ, 2562) แต
หวัพนัธุทีไ่ดมขีนาดเล็ก ตนทนุการผลติยงัมรีาคาสงู 
การจะถายทอดใหเกษตรกรนําไปปลูกจะตองใช
หัวพันธุปริมาณมาก (ลัดดาวัลย และคณะ, 2558) 
จึงนําเทคโนโลยีดังกลาวมาปรับใชในการผลิตขิง

ปลอดโรค G3-G5 ในแปลงปลูกเดิมตอเนื่อง 3 ป 
เพื่อใหไดหัวพันธุขิงปลอดโรคและเทคโนโลยีการ
ผลติท่ีเหมาะสาํหรบัปลกูในสภาพไร คอืการเตรยีม
ดินโดยใชปูนขาวผ สมยูเรียตอไรในอัตรา 800:80 
กโิลกรัม และการใชเชือ้แบคทีเรยีปฏปิกษ BS-DOA 
24 ชวยลดความเสียหายของผลผลิต ลดตนทุน 
ขิงมีคุณภาพดี มีมาตรฐานตรงตามความตองการ
ของตลาด สามารถปลูกซํ้าพ้ืนที่เดิมได ลดความ
เสี่ยงจากการยายพื้นท่ีปลูก มีความสะดวกในการ
จัดการแปลง มีความเปนอยูอยางย่ังยืน ทั้งดาน
คุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ

หวัพนัธุขงิปลอดโรคจากการเพาะเล้ียงเนือ้เย่ือ
รุน G3 G4 G5 หัวพันธุขิงจากแปลงเกษตรกร วัสดุ
การเกษตร ไดแก ปุยเคมี ปุยอินทรีย ปูนขาว 
สารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลง เช้ือแบคทีเรีย 
BS-DOA 24 ภาชนะบรรจ ุเครือ่งมอืปลกู ตลบัเมตร 
เครื่องชั่งนํ้าหนัก เครื่องมือเก็บขอมูล

วิธีการดําเนินการ
การผลิตขิงปลอดโรคในสภาพไร
ทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย

ของกลุมตวัอยางสองกลุมคอื เทคโนโลยกีารผลติขงิ
แบบผสมผสานของกรมวชิาการเกษตร เปรยีบเทยีบ
กบัวธิกีารผลิตขิงของเกษตรกร แบบ Independent 
t-test โดยมีการดําเนินงานที่แตกตางกัน ดังนี้

วธิกีารใชเทคโนโลยีการผลิตขิงแบบผสมผสาน
ของกรมวชิาการเกษตร โดยการใชหวัพนัธุ ขงิปลอด
โรครุน G3, G4 และ G5 เตรียมแปลงปลูก โดยการ
อบดินดวยปูนขาวผสมยูเรียในอัตรา 800:80 
กิโลกรัมตอไร ไถกลบนาน 1 เดือน และใชเช้ือ
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แบคทีเรียปฏิปกษ BS-DOA 24 ในการปลูกและ
ระหวางขิงเจริญเติบโต

วธิกีารปลกูของเกษตรกร โดยใชพนัธุขงิแปลง
ปลกูใหมจากการปลกูรุนตอรุน เตรยีมแปลงปลกูใน
พื้นที่ใหม ที่ไมมีการปลูกขิงมากอน และ ไมใชเชื้อ 
BS-DOA 24 ในการปลูกและระหวางขงิเจรญิเตบิโต

การบันทึกขอมูล
เปอรเซ็นตการงอก เปอรเซ็นตการเกิดโรค 

คุณภาพของหัวพันธุขิง จํานวนแงงตอกอ นํ้าหนัก
ตอกอ ผลผลิตตอไร ตนทุนการผลิต ผลตอบแทน 
การถายทอดเทคโนโลยี

ระยะเวลาและสถานที่
เดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2563 

ดําเนินการทดลองในพ้ืนที่ศูนยวิจัยเกษตรท่ีสูง
เพชรบูรณ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

ผลการวิจัยและวิจารณ
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตขิงปลอดโรค G3 
G4 และ G5 ในสภาพไร

คุณภาพของหัวพันธุ
ลักษณะหัวพันธุขิง G3 G4 และ G5 และขิง

จากวิธีการผลิตของเกษตรกร มีความสมบูรณ 
ผวิมนั เนือ้แนน ตาเตง ไมมรีองรอยการทําลายของ
โรคและแมลง ไมพบการระบาดของโรคเห่ียวจาก
เชื้อ R. Solanacearum

เปอรเซ็นตการงอก
ดานเปอรเซ็นตการงอกของขิงหลังปลูกได 

2 เดอืน พบวา ขิงรุน G3 G4 G5 และขิงปลูกตาม
วิธีของเกษตรกร มีเปอรเซ็นตการงอกและมีอัตรา
การงอกเพ่ิมสูงข้ึนในแตละรุน โดยผลผลิตขิงตาม

เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรในรุน G3 มอีตัรา
การงอกของตา 92 เปอรเซ็นต รุน G4 ม ี97 เปอรเซ็นต 
และรุน G5 มี 99 เปอรเซ็นต ไมแตกตางกับขิงของ
เกษตรกร (98 เปอรเซ็นต) การเริ่มงอกของตา
เกิดข้ึนจากกระบวนการหายใจและการสูญเสีย
ความชุมชืน้อยางรวดเรว็ (Hayward, 1991) ขงิเปน
พืชวันสั้น ชวงระยะแรกของการเจริญเติบโต
ตองการชวงแสงยาวเพือ่ชวยในการเจรญิของลาํตน 
หลังจากน้ันตองการชวงแสงส้ันเพื่อชักนําใหมีการ
เจริญเติบโตของหัวใตดิน (Smith and Hamill, 
1996) อุณหภูมิของดินท่ีมีความเหมาะสมตอ
การงอกอยูระหวาง 25-26 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตคือ 27.5 
องศาเซลเซียส แตอุณหภูมิที่สูงกวา 32 องศา
เซลเซียส อาจเปนสาเหตทุาํใหขงิเกิดอาการใบไหม 
นอกจากน้ีอุณหภูมิตํ่าอาจทําใหเกิดการพักตัวของ
หวัพันธุ และการเจริญของหัวใตดนิท่ีเหมาะสมควร
ไดรับแสงในชวงระยะเวลา 10-16 ชั่วโมง (Fikre 
and Kifle, 2013)

เปอรเซ็นตการเกิดโรค
ดานเปอรเซ็นตการเกิดโรคขิง G3 G4 และ 

G5 ที่ใชเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรและขิง
ปลกูตามกรรมวธิเีกษตรกร ไมมอีาการเกดิโรคเหีย่ว
จากเช้ือแบคทีเรีย R. solanacearum และไมพบ
เช้ือสาเหตุในดิน จากการเก็บตัวอยางพืชและดิน
สงวิเคราะหเช้ือสาเหตุที่หนวยงานวิจัยแบคทีเรีย 
กลุมโรคพืช สํานักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต
จํานวนแงงตอเหงา
จํานวนแงงตอเหงาขิงเริ่มลดลงในการปลูก

แตละรุน โดยเริ่มตั้งแตรุนที่ 3 ที่มีขนาดเล็ก และ
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เริ่มขนาดใหญมากขึ้นในรุนที่ 5 จํานวนแงงตอ
เหงาขิง G3 มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 17 แงง 
แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับขิง G4 ที่มี
จาํนวนแงงเทากบั 12 แงง และขิง G4 มจีาํนวนแงง
มากกวาอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับขิง G5 ที่มี
จํานวนแงงเฉลี่ยเทากับ 7 แงง แตเมื่อเปรียบเทียบ
จาํนวนแงงในรุนที ่5 ทีใ่ชเทคโนโลยขีองกรมวชิาการ
เกษตร (7 แงงตอเหงา) นอยกวาขิงของเกษตรกร 

Table 1 The total yield and yield components of DOA’s technology (G3 G4 and G5 rhizome 
seed) were compared with farmer’s technology in ginger production during 
2016-2019.

Yield and Yield 
Components

DOA’s Technology
Farmer’s 

Technology P-value

G3 G4 G5 G5

Sprout germination (%)
sprouts/rhizome
Rhizome weight (g/rhizome)
Yield (kg/rai)

92
17
433

3,248

97
12

1,351
10,133

99
7

1,409
10,568

98
9

910
6,725

-
0.055ns

0.002*
-

Remarks: Means followed by the same letter with in a column are not significantly different at 5% 

level of significance by independent T-test method.

(9 แงงตอเหงา) แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
แตขนาดของเหงาที่ไดจากการใชเทคโนโลยีของ
กรมวิชาการเกษตร จะมีขนาดใหญกวาวิธีการผลิต
ขงิของเกษตรกร ซึง่ผลการทดลองมคีวามสอดคลอง
กับการศึกษาของ Thaveechai et al. (1997) 
ที่แสดงใหเห็นวาหัวพันธุขิงท่ีไดจากการเพาะเล้ียง
เนือ้เยือ่มกีารผลติกอและแงงไดในจาํนวนทีม่ากกวา 
(Table 1)

นํ้าหนักตอเหงา
นํ้าหนักของเหง าขิงที่ ใช  เทคโนโลยีของ

กรมวิชาการเกษตรในรุน G3 รุน G4 และรุนที่ 5 
มนีํา้หนักเพิม่ขึน้ในแตละรุน ซึง่ขงิรุน G4 มนีํา้หนกั
ตอเหงาเฉลี่ย 1,351 กรัม มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับขิงรุน G3 ที่มีนํ้าหนักเหงา
เฉลีย่ 433 กรัม และไมแตกตางทางสถิตกิบัขิงรุน G5 
ที่มีนํ้าหนักตอเหงาเฉลี่ยมากที่สุด 1,409 กรัม และ
ขิงรุน G5 มีนํ้าหนักตอเหงาเฉลี่ยแตกตางกันอยาง

มนียัสาํคญัทางสถติกิบัขิงของเกษตรกร ซึง่มนีํา้หนกั
ตอเหงาเฉลีย่ 910 กรมั (Table 1) จากผลการทดลอง
แสดงใหเหน็วา B. subtilis ชวยปองกันโรคและเพ่ิม
ผลผลิตของขิง เชนเดียวกับการใชจลุนิทรียสามชนิด 
ไดแก B. subtilis, Trichoderma album และ 
Trichoderma hamatum มผีลในการเพิม่นํา้หนกั
ของหวัมนัฝรัง่ (Abd – El-Khair and Self El-Nasr 
HI, 2011) นอกจากนีข้งิรุน G3 มจีาํนวนแงงตอเหงา
มากกวาขิงรุน G4 เมื่อเทียบสัดสวนจํานวนแงงตอ
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นํา้หนกั พบวาแตละแงงมนีํา้หนกันอยกวาขงิรุน G4 
ทีม่จีาํนวนแงงนอยกวาแตนํา้หนกัตอเหงามากกวา 
ขิงรุ น G5 มีจํานวนแงงขิงนอยกวาขิงรุ น G4 
มีนํ้าหนักตอเหงามากกวาและไมแตกตางกันทาง
สถิตกิบัขงิรุน G4 แตมนีํา้หนักตอเหงามากกวาและ
แตกตางกันทางสถิติกับขิงที่ปลูกวิธีของเกษตรกร 

ผลผลิตตอไร
ผลผลิตรวมตอไรของขิงในรุ น G5 ที่ใช 

เทคโนโลยขีองกรมวชิาการเกษตร (10,568 กโิลกรมั
ตอไร) ใหผลผลิตไดมากกวาในรุน G4 (10,133 
กิโลกรัมตอไร) และรุน G3 (3,248 กิโลกรัมตอไร) 
ตามลาํดบั (Table 1) และใหผลผลติมากกวาขงิของ
เกษตรกร (6,725 กิโลกรัมตอไร) ซึ่งผลผลิตขิงรุน 
G4 มอีตัราการเพิม่ข้ึนของผลผลิตเมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัขงิรุน G3 เทากบั 67.95 เปอรเซน็ต และเพ่ิมขึน้
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัขงิของเกษตรกร 32.65 เปอรเซน็ต 
ผลผลิตขงิตอไรทีป่ลกูซ้ําแปลงเดิมในปที ่3 หรือรุน 
G5 เพิ่มขึ้น 4.12 เปอรเซ็นต รุน G4 เพิ่มขึ้น 69.27 
เปอรเซ็นต และรุน G3 เพิ่มขึ้น 35.42 เปอรเซ็นต 
จะเห็นไดวา แบคทีเรีย B. subtilis เปนจุลินทรียมี
คุณสมบัติในการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
โดยยับยั้งการเกิดโรคของเชื้อกอโรคเหี่ยว และ
ชวยเพ่ิมปรมิาณผลผลิตในการเก็บเกีย่ว (Hashem 
et al., 2019) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
Kositcharoenkul et al. (2014) รายงานวา
การใชสารชีวภัณฑ BS-DOA 24 ชวยใหผลผลิตขิง
เพิ่มมากกวา 4,288.03 กิโลกรัมตอไร นอกจากนี้ 
Wang et al. (2019) ประยุกตใชผลิตภัณฑจาก
จุลินทรียสายพันธุ B. subtilis ที่อยูบริเวณดินรอบ
รากของตนมันฝร่ัง ชวยสงเสริมการเพ่ิมผลผลิต
ในหัวมันฝรั่งได

ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตขิง
ตนทุนหลักในการปลูกขิง ไดแก คาหัวพันธุ 

คา BS-DOA 24 คาแรงงาน โดยตนทุนรวมตอไรมี
มูลคาสูงสุดในแปลงเกษตรกรท่ีใชเทคโนโลยีของ
กรมวชิาการเกษตรรุน G3 (28,817 บาทตอไร) รอง
ลงมา ไดแก รุน G4 (25,425 บาทตอไร) รุน G5 
(25,300 บาทตอไร) และการผลิตขิงดวยวิธี
ของเกษตรกร (24,875 บาทตอไร) ตามลําดับ 
(Table 2) เมือ่เปรยีบเทยีบตนทนุการผลติขงิแตละ
รุ นที่ลดลง ซึ่งสัมพันธกับราคาคาหัวพันธุ และ
สัดสวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้น พบวา ขิงรุน G4 มีตนทุน
ตํ่ากวารุน G3 เทากับ 12 เปอรเซ็นต และขิงรุน G5 
มีต นทุนต่ํากวาขิงรุ น G4 และขิงที่ปลูกดวย
เทคโนโลยีของเกษตรกร เทากับ 1 เปอรเซ็นต และ 
2 เปอรเซ็นต ตามลําดับ

เมื่อพิจารณาเฉพาะตนทุนหัวพันธุขิง พบวา 
ตนทนุหวัพนัธุขงิของเกษตรกร (10,108 บาทตอไร) 
มีตนทุนสูงกวาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร
ในรุน G3 (6,156 บาทตอไร), รุน G5 (2,128 บาท
ตอไร) และรุน G4 (1,748 บาทตอไร) ตามลําดับ 
นอกจากนีก้ารใชเทคโนโลยขีองกรมวชิาการเกษตร
ดวยการใช BS-DOA 24 ควบคุมโรคเห่ียวเขียว
ในขิง เปนการเพิ่มตนทุนการผลิตขิงในแตละรุน 
แตทําใหปริมาณผลผลิตขิงเพิ่มขึ้น ทําใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มขึ้นและทําใหมีกําไรเพิ่มมากขึ้น

รายไดรวมตอไร เทยีบกับราคากลาง 20 บาท
ตอกิโลกรัม พบวาขิงรุน G3 มีรายไดรวมเทากับ 
64,696 บาท รุน G4 เทากับ 202,660 บาท รุน G5 
เทากับ 211,360 บาท และรายไดวธิกีารผลิตขิงของ
เกษตรกรเทากบั 134,500 บาท เมือ่หกัตนทนุดาน
การผลิต พบวาขงิรุน G3 G4 G5 และการผลิตขิง
ของเกษตรกร มีกําไรสุทธิตอไรเทากับ 36,143 
177,235 186,060 และ 109,625 บาท ตามลําดับ 
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และมีอัตราสวนผลตอบแทนตอการลงทุน (BCR) 
เทากับ 1.25 6.97 7.35 และ 4.41 (Table 2) โดย
รายไดและผลตอบแทนสุทธิตอไรของการผลิตขิง
ในรุน G5 กอใหเกดิรายไดสงูสดุ (211,360 บาทตอ
ไร) และสูงกวาการผลิตขงิของเกษตรกร (134,500 
บาทตอไร) เพราะผลผลิตขิงที่เพิ่มขึ้นและตนทุน
คาหัวพันธุที่ลดลง ทําใหไดกําไรสุทธิไดมากที่สุด 
(186,060 บาทตอไร) ทําใหมีกําไรสุทธิมากกวาขิง
รุน G3 (80.57 เปอรเซ็นต) G4 (4.74 เปอรเซ็นต) 

และขงิของเกษตรกร (41.08 เปอรเซน็ต) ซึง่เปนไป
ในทิศทางเดียวกันกับ NdaNmadu (2013) แสดง
ใหเห็นวาตนทุนสวนใหญของการปลูกขิง ไดแก 
ตนทุนแรงงาน หัวพันธุ ปุย มีความเกี่ยวของอยาง
มีนัยสําคัญ ตอผลลัพธที่ไดพบวาเกษตรกรท่ีใช
เทคโนโลยีปลูกขิงแบบผสมผสานมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
18.55 เปอรเซน็ต ตนทนุสวนใหญจะเปนคาแรงงาน 
(50.57 เปอรเซ็นต) และตนทุนหัวพันธุ (30.38 
เปอรเซ็นต) (Ewuziem and Onyenobi, 2012)

Table 2  The production cost of DOA’s technology (G3, G4, and G5 rhizome seed) were 
compared with farmer’s technology in ginger productions during 2016-2019.

Item
DOA’s Technology Farmer’s Technology

G5G3 G4 G5

Ginger rhizome seed (Baht/rai)
Material cost (Baht/rai)
Bacillus subtilis (Baht/rai)
Labor cost (Baht/rai)
Total costs (Baht/rai)
Income (Baht/rai)
Profi t (Baht/rai)
BCR

6,156
13,461
4,400
4,800
28,817
64,960
36,143
1.25

1,748
14,477
4,400
4,800
25,425
202,660
177,235

6.97

2,128
13,972
4400
4,800
25,300
211,360
186,060

7.35

10,108
9,967

-
4,800
24,875
134,500
109,625

4.41

Remarks: DOA’s technology = cultivate management, bioproduct from Bacillus subtilis BS-DOA 
24 strain and disease 

การถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร
หลังสิ้นสุดการดําเนินงานมีการถายทอด

เทคโนโลยี โดยผานกจิกรรมตาง ๆ  ไดแก การฝกอบรม 
(จํานวน 100 ราย) การพาไปศึกษาดูงาน (จํานวน 
37 ราย) และการจัดทําแปลงตนแบบ ผลการ
ถายทอดเทคโนโลยีพบวา หลังจากการส้ินสุดการ
อบรม เกษตรกรที่เขารับการอบรมมีความรูเรื่อง

การปลูกขิงซํ้าพื้นที่เพิ่มข้ึนจาก รอยละ 25 เปน
รอยละ 80

จากการศึกษาดูงาน ทําใหเกษตรกรเขาใจ
วิธีการจัดการโรคเหี่ยวขิงมากขึ้น ทําใหมีรอยละ
การเกิดโรคเหลือรอยละ 1-5 จากเดิมที่เปนโรค
รอยละ 50 และแปลงตนแบบมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 
4,000 กิโลกรัมตอไร เปน 8,000 กิโลกรัมตอไร 
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มีรายไดเพ่ิมขึ้นในปที่ 1 เทากับ 120,000 บาท
ตอไร และปที่ 2 เทากับ 61,460 บาทตอไร

สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัยนี้เพื่อแกไขปญหา

แกเกษตรกรผูปลูกขิงที่ประสบปญหาการระบาด
ของโรคเหี่ยว ทําใหไมสามารถปลูกซํ้าพ้ืนที่เดิมได 
ตองยายพ้ืนที่ปลูกใหมทุกป การใชเทคโนโลยีการ
ผลิตขิงแบบผสมผสานชวยแกไขปญหาการระบาด
ของโรคเห่ียวขงิและสามารถปลูกซํา้ไดในพืน้ท่ีเดมิได 
ดวยวธิกีารจดัการแปลงปลกู คอือบดนิดวยปนูขาว
ผสมยูเรียอัตรา 800:80 กิโลกรัมตอไร การใชเชื้อ
แบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus subtilis BS-DOA 24 
และการใชหวัพนัธุขงิปลอดโรคทีไ่ดจากการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อ ปลูกในแปลงเดิมจนไดรุน G3 G4 และ G5 
ปลูกเปรียบเทียบกับวิธีการผลิตขิงของเกษตรกร 
ที่ศูนยวิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ ป 2558-2563 
พบวา การใชเทคโนโลยีการปลูกแบบผสมผสาน
สามารถปลกูขงิซํา้พืน้ทีต่อเนือ่ง 5 ป โดยผลผลติขงิ
ทุกรุนหลังจากปลูก 11 เดือน มีคุณภาพปราศจาก
โรคเหีย่ว การปลกูโดยใชหวัพนัธุขงิรุน G4 และ G5 
จะใหผลผลิตตอไร 10,133 และ 10,568 กิโลกรัม 
สูงกวาแปลงปลูกขิงของเกษตรกรท่ีไดผลผลิต 
6,725 กิโลกรัม และมีรายไดเพ่ิมสูงกวากรรมวิธี
เกษตรกร โดยขิงรุน G5 มีรายไดเฉล่ีย 211,360 
บาทตอไร สงผลใหไดกาํไรสทุธสิงูถึง 186,060 บาท
ตอไร สงูกวาการปลกูตามกรรมวิธเีกษตรกร คดิเปน 
41.08 เปอรเซ็นต

ดังน้ัน การปลูกขิงตามข้ันตอนน้ีสามารถ
ปลกูซํา้ในพืน้ทีเ่ดมิ หรอืปรบัใชวธิกีารโดยปลกูสลบั
หมุนเวียนกับพืชชนิดอื่น ปตอปในพ้ืนที่เดิม เปน
แนวทางชวยใหเกษตรกรมีความสะดวกในการ
ดําเนินกิจกรรมในแปลงปลูก คาดวาผลที่ไดรับ

จะไดตรงตามเปาหมายทีว่างไว คอื เกษตรกรสามารถ
ผลิตขิงท่ีมีคุณภาพในพื้นที่เดิมโดยปราศจากโรค
เหี่ยวได ชวยลดพ้ืนท่ีการปลูกขิงในพื้นท่ีใหม ได
มากกวา 2,000 ไร ชวยใหเกษตรกรมีความสะดวก
ในการจัดการแปลงปลูก ลดตนทุน ลดความเสี่ยง
จากความสูญเสียจากการเกิดโรคขิง มีผลผลิตและ
รายไดเพิ่ม รวมถึงไดชวยฟนคืนสภาพแวดลอม
บนพื้นที่สูงใหมีความยั่งยืน
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