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ขิง

ชื่อวิทยำศำสตร์ : Zingiber officinale Roscoe

ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae

ชื่ออื่น ๆ : ขิงแกลง ขิงแดง ขิงเผือก สะเอ

ถิ่นก�าเนิดขิง

 ได้มผีูน้�าไปจ�าหน่ายในประเทศแถบทะเลเมดเิตอร์เรเนยีน มีชือ่

ภาษสนัสฤตว่า “Singsbera” พวกกรกีและลาตนิ เรยีกว่า “Zingiber” 

ซึ่งค�านี้ปัจจุบันคือ ชื่อสกุล (Genus) ของขิง เชื่อว่าแหล่งก�าเนิดของขิง

น่าจะมาจากประเทศในบริเวณเอเชียอาคเนย์ ปัจจุบันขิงเป็นพืชที่ปลูก

มากในประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศในบริเวณอาคเนย์ 

ปัจจุบันแหล่งผลิตที่ส�าคัญในประเทศไทย ได้แก่ เชียงราย พะเยา เลย 

เพชรบูรณ์ และศีรสะเกษ
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 ลักษณะดอก ขิงเป็นพืชที่ไม่ค่อยออกดอกหรือติดเมล็ดมากนัก 

จะพบบ้างบางสายพันธุ์และสภาพแวดล้อมที่ปลูก โดยขิงจะออกดอก

เป็นช่อ แทงขึ้นมาจากเหง้า มีก้านช่อยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร 

ช่อดอกมลีกัษณะเป็นกาบ ประกอบด้วยดอก และกลบีดอกจ�านวนมาก

ยาวประมาณ 4-7 เซนติเมตร กลีบดอกมีสีเหลืองแกมเขียว เมื่อดอก

บานมีสีแดงสด

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ : ทั้งต้น
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ขงิเป็นพชืล้มลกุ มลี�าต้นแท้อยูใ่ต้ดนิลกัษณะเป็นเหง้า นยิมเรียก

กนัว่าแง่งขงิ หรอืหวัขงิ มลีกัษณะเป็นแท่งสัน้แตกแขนงออกเป็นแง่งย่อย 

รูปร่างเหมือนฝ่ามือ ประกอบด้วยแง่งเล็ก ๆ คล้ายนิ้วมือ รสชาติหวาน

เผ็ดร้อน เหง้าหรือล�าต้นแท้นี้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ข้ามฤดูหรือหลาย

ฤดู ซ่ึงต่างจากล�าต้นเทียมเหนือดินท่ีมีอายุอยู่ได้เพียงฤดูเดียว หรือ

ประมาณ 8-12 เดือน 

 ลักษณะใบ ใบและกาบใบเป็นส่วนหนึ่งของล�าต้นเทียมที่แทง

ออกจากเหง้าหรือล�าต้นใต้ดิน ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ลักษณะคล้ายหอก

เกล้ียง ๆ ยาวประมาณ 15-17 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1.8-3 

เซนตเิมตร ใบออกเรยีงสลบักนัเป็นสองแถว หลงัใบห่อจบีเป็นรปูรางน�า้ 

ใบส่วนยอดชันตั้งตรง ใบล่างโค้งพับลงด้านล่าง ขอบใบเรียบ ปลายใบ

สอบเรยีวแหลมมเีส้นกลางใบมองเหน็อย่างชดัเจน โคนใบสอบแคบ และ

จะเป็นกาบหุ้มล�าต้นเทียม มีสีเขียวเข้ม มีขนเล็ก ๆ ขึ้นตามใบ
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  ต้น รสเผ็ดร้อน ช่วยขับลม แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้นิ่ว 
แก้คอเปื่อย ช่วยย่อยอาหาร ฆ่าพยาธิ แก้โรคตา แก้บิด แก้ลมป่วง 
แก้ท้องร่วง แก้อาเจียน บ�ารุงธาตุไฟ
  ใบ รสเผ็ดร้อน บ�ารุงก�าเดา แก้ฟกช�้า แก้นิ่ว แก้ขัดปัสสาวะ 
แก้โรคตา ฆ่าพยาธิ ขับผายลม แก้น่ิว แก้คอเปื่อย ช่วยย่อยอาหาร 
ขับลมในล�าไส้ แก้ขัดปัสสาวะ บ�ารุงไฟธาตุ
  ดอก รสฝาดร้อน ท�าให้รู้สึกชุ่มช่ืนแก้โรคประสาทซึ่งท�าให้
ใจขุ่นมัว ช่วยย่อยอาหาร แก้ขัดปัสสาวะ แก้โรคตาแฉะ ฆ่าพยาธ ิ
ช่วยย่อยอาหาร แก้คอเป่ือย แก้นิว่ แก้ขดัเบา แก้บดิ แก้ขดับ�ารงุไฟธาตุ
  รำก รสหวานเผด็ร้อนขม ขบัลม ฆ่าพยาธ ิแก้แน่น เจรญิอาหาร 
แก้ลม แก้เสมหะ แก้บิด ช่วยเจริญอาหาร
  ผล รสหวานเผด็ เป็นยาอายวุฒันะ รกัษาอาการไข้ บ�ารงุน�า้นม 
แก้ไข้ แก้คอแห้ง เจ็บคอ แก้ตาฟาง 
  แก่น ฝนท�ายาแก้คัน
  นอกจากนัน้ น�า้มนัหอมระเหยจากขงิ ยงัช่วยบรรเทาอาการ
เหนือ่ยล้าของจติใจโดยจะท�าให้เกดิอาการตืน่ตวั และรูส้กึอบอุน่ ช่วยเพิม่
ความจ�า กระตุ้นการไหลเวียนเลือด บรรเทาอาการปวดรูมาตอยด ์
ปวดกล้ามเนื้อ และเคล็ดขัดยอก

การปลูก
 1. ฤดูเพำะปลูก ปลูกได้ดีในช่วงต้นฤดูฝน ระหว่างเดือน
เมษายน-พฤษภาคมของทุกปี จะเป็นขิงแก่ จะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ (อายุ 10-12 เดือน)
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สารส�าคัญ

 ในเหง้าขงิ มนี�า้มนัหอมระเหยอยูป่ระมาณ 1-3% ประกอบด้วย

สารที่ส�าคัญ คือ ซิงจิเบอรีน (Zingiberene) ซิงจิเบอรอล (zingiberol) 

ไบซาโบลีน (bisabolene) และแคมฟีน (Camphene) นอกจากน้ัน 

ในเหง้ายังมี น�้ามันชัน (oleo-resin) ในปริมาณสูง ซึ่งเป็นส่วนที่ท�าให้

ขิงมีกลิ่นฉุน และมีรสเผ็ด ส่วนประกอบส�าคัญในน�้ามันขิง ได้แก่ 

จินเจอรอล (gingerol) โชกาออล (shogaol) ซิงเจอโรน (zingerone) 

และขงิยงัมสีารประกอบฟีนอล (phenolic componds) ทีม่คีณุสมบตัิ

เป็นสารกันบูด (preservative) และกันหืน (antioxidant)

สรรพคุณ

 ขิงเป็นพืชรสเผ็ดอุ่น มีฤทธิ์แก้หวัดเย็น ขับเหงื่อ บ�ารุงกระเพาะ 

แก้อาการคลืน่ไส้อาเจยีน ลดคลอเลสเตอรอลทีส่ะสมในตบัและเส้นเลอืด 

 เหง้ำ เหง้าขิงแก่ท้ังสดและแห้ง รสหวานเผ็ดร้อน ช่วยขับลม 

แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ เสยีดท้อง อาหารไม่ย่อยปวดเกรง็ช่องท้อง ช่วยขบั

ลมขับเหงื่อ ขับเสมหะ แก้คลื่นไส้อาเจียนจากการเมารถ เมาเรือ และ

หลังการผ่าตัด บรรเทาอาการท้องเสีย ช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร 

รักษาอาการหวัด รักษาอาการปวดศีรษะเนื่องจากไมเกรน และรักษา

อาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนือ้ ช่วยฆ่าพยาธ ิแก้ปากคอเป่ือย แก้ท้องผกู 

และลดความดัน เป็นยาบ�ารุงธาตุไฟ รักษาระดูมาไม่สม�่าเสมอหรือมา

น้อยกว่าปกติ บรรเทาอาการปวดประจ�าเดือน  และขับน�้าคาวปลาใน

หญิงหลังคลอดบุตร  
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สารส�าคัญ

 ในเหง้าขงิ มนี�า้มนัหอมระเหยอยูป่ระมาณ 1-3% ประกอบด้วย

สารที่ส�าคัญ คือ ซิงจิเบอรีน (Zingiberene) ซิงจิเบอรอล (zingiberol) 

ไบซาโบลีน (bisabolene) และแคมฟีน (Camphene) นอกจากน้ัน 

ในเหง้ายังมี น�้ามันชัน (oleo-resin) ในปริมาณสูง ซึ่งเป็นส่วนที่ท�าให้

ขิงมีกลิ่นฉุน และมีรสเผ็ด ส่วนประกอบส�าคัญในน�้ามันขิง ได้แก่ 

จินเจอรอล (gingerol) โชกาออล (shogaol) ซิงเจอโรน (zingerone) 

และขงิยงัมสีารประกอบฟีนอล (phenolic componds) ทีม่คีณุสมบตัิ

เป็นสารกันบูด (preservative) และกันหืน (antioxidant)

สรรพคุณ

 ขิงเป็นพืชรสเผ็ดอุ่น มีฤทธิ์แก้หวัดเย็น ขับเหงื่อ บ�ารุงกระเพาะ 

แก้อาการคลืน่ไส้อาเจยีน ลดคลอเลสเตอรอลท่ีสะสมในตบัและเส้นเลอืด 

 เหง้ำ เหง้าขิงแก่ท้ังสดและแห้ง รสหวานเผ็ดร้อน ช่วยขับลม 

แก้ท้องอดื ท้องเฟ้อ เสยีดท้อง อาหารไม่ย่อยปวดเกรง็ช่องท้อง ช่วยขบั

ลมขับเหงื่อ ขับเสมหะ แก้คลื่นไส้อาเจียนจากการเมารถ เมาเรือ และ

หลังการผ่าตัด บรรเทาอาการท้องเสีย ช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร 

รักษาอาการหวัด รักษาอาการปวดศีรษะเนื่องจากไมเกรน และรักษา

อาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนือ้ ช่วยฆ่าพยาธ ิแก้ปากคอเป่ือย แก้ท้องผูก 

และลดความดัน เป็นยาบ�ารุงธาตุไฟ รักษาระดูมาไม่สม�่าเสมอหรือมา

น้อยกว่าปกติ บรรเทาอาการปวดประจ�าเดือน  และขับน�้าคาวปลาใน

หญิงหลังคลอดบุตร  
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 4. กำรเตรียมพันธุ์ พันธุ์ที่นิยมปลูกในปัจจุบัน ได้แก่

  4.1 ขิงไทย เช่น ขิงขาว ขิงมาเลย์ ขิงไทย ขิงเผ็ด ขิงเล็ก 

หรือขิงด�า ฯลฯ มีลักษณะที่เห็นชัดคือ มีข้อถี่ แง่งขิงมีขนาดเล็กและสั้น 

แง่งเบียดชิดกันมาก มีเสี้ยนมาก รสชาติค่อนข้างเผ็ด เมื่อลอกเปลือก

ออกด้านในมีสีน�้าเงินหรือน�้าเงินปนเขียว ตาบนแง่งมีลักษณะแหลม 

ปลายใบแหลม การแตกกอดี นยิมใช้ท�ายาสมนุไพรและท�าขงิแห้ง เพราะ

ให้น�้าหนักดีกว่าขิงใหญ่

  4.2 ขิงใหญ่ ขิงหยวกหรือขิงขาว มีลักษณะคือ มีข้อห่าง 

แง่งขิงมีขนาดใหญ่ ไม่เบียดและขิงกัน เน้ือละเอียดมีเสี้ยนน้อยจนถึง

ไม่มีเสี้ยน รสเผ็ดน้อย เมื่อลอกเปลือกออกเนื้อในไม่มีสี หรือมีสีเหลือง

เรือ่ ๆ  แง่งมีลกัษณะกลมมน ปลายใบป้านและมคีวามสงูมากกว่าขงิเลก็ 

เหมาะส�าหรับรับประทานเป็นขิงอ่อนหรือขิงดอง ขิงโดยทัว่ไปในท้องตลาด 

มกัจะเป็นขงิชนดินี ้ ก่อนน�าไปปลูกควรแช่หวัพนัธุใ์นเชือ้ราไตรโคเดอร์มา 

แล้วน�าไปผึ่งให้แห้งก่อนน�าไปปลูก (หัวพันธุ์อินทรีย์)

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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 2. กำรเตรียมพื้นท่ี ระบบแวดล้อมที่ห่างจากเกษตรเคมีหาก 
หลีกเลี่ยงจากแปลงปลูกเคมีไม่ได้ ท�าแนวป้องกัน เช่น ชั้นที่ 1 ปลูก 
หญ้าเนเปียร์ ชั้นที่ 2 ปลูกกล้วย หรือปลูกไผ่เป็นแนว หรือปลูกพืชที่ใช้
ประโยชน์ได้
 3. กำรเตรียมดิน 
  3.1 ตรวจเช็คดิน
   - สารพิษตกค้าง
   - โลหะหนกั อาทิเช่น สารหน ูทองแดง ตะกัว่ แคดเมยีม 
   - ตรวจเช็คชนิดของดิน 
   - ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 
  3.2 ตรวจธาตุอาหาร
 การเตรียมดินปลูกขิงจ�าเป็นต้องไถพรวน เพื่อให้ดินร่วนซุยขึ้น 
ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีวัชพืชมากและหน้าดินแข็งควรไถพรวนไม่น้อยกว่า 
2 ครัง้ คอื ไถดะ เพ่ือก�าจัดวชัพืชและเปิดหน้าดนิให้ร่วนซยุ แล้วตากดนิ
ไว้ 1-2 สัปดาห์ เพ่ือท�าลายไข่แมลง เชือ้โรคในดนิ และไถแปร อย่างน้อย 
2 รอบ เพื่อให้ดินฟูร่วนซุย
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 4. กำรเตรียมพันธุ์ พันธุ์ที่นิยมปลูกในปัจจุบัน ได้แก่

  4.1 ขิงไทย เช่น ขิงขาว ขิงมาเลย์ ขิงไทย ขิงเผ็ด ขิงเล็ก 

หรือขิงด�า ฯลฯ มีลักษณะที่เห็นชัดคือ มีข้อถี่ แง่งขิงมีขนาดเล็กและสั้น 

แง่งเบียดชิดกันมาก มีเสี้ยนมาก รสชาติค่อนข้างเผ็ด เมื่อลอกเปลือก

ออกด้านในมีสีน�้าเงินหรือน�้าเงินปนเขียว ตาบนแง่งมีลักษณะแหลม 

ปลายใบแหลม การแตกกอด ีนยิมใช้ท�ายาสมุนไพรและท�าขงิแห้ง เพราะ

ให้น�้าหนักดีกว่าขิงใหญ่

  4.2 ขิงใหญ่ ขิงหยวกหรือขิงขาว มีลักษณะคือ มีข้อห่าง 

แง่งขิงมีขนาดใหญ่ ไม่เบียดและขิงกัน เน้ือละเอียดมีเสี้ยนน้อยจนถึง

ไม่มีเสี้ยน รสเผ็ดน้อย เมื่อลอกเปลือกออกเนื้อในไม่มีสี หรือมีสีเหลือง

เรือ่ ๆ  แง่งมีลกัษณะกลมมน ปลายใบป้านและมีความสูงมากกว่าขงิเล็ก 

เหมาะส�าหรบัรบัประทานเป็นขงิอ่อนหรอืขงิดอง ขงิโดยทัว่ไปในท้องตลาด 

มกัจะเป็นขิงชนดินี ้ ก่อนน�าไปปลูกควรแช่หวัพนัธุใ์นเชือ้ราไตรโคเดอร์มา 

แล้วน�าไปผึ่งให้แห้งก่อนน�าไปปลูก (หัวพันธุ์อินทรีย์)

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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 2. กำรเตรียมพื้นท่ี ระบบแวดล้อมที่ห่างจากเกษตรเคมีหาก 
หลีกเลี่ยงจากแปลงปลูกเคมีไม่ได้ ท�าแนวป้องกัน เช่น ชั้นที่ 1 ปลูก 
หญ้าเนเปียร์ ชั้นที่ 2 ปลูกกล้วย หรือปลูกไผ่เป็นแนว หรือปลูกพืชที่ใช้
ประโยชน์ได้
 3. กำรเตรียมดิน 
  3.1 ตรวจเช็คดิน
   - สารพิษตกค้าง
   - โลหะหนกั อาทิเช่น สารหน ูทองแดง ตะกัว่ แคดเมยีม 
   - ตรวจเช็คชนิดของดิน 
   - ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 
  3.2 ตรวจธาตุอาหาร
 การเตรียมดินปลูกขิงจ�าเป็นต้องไถพรวน เพื่อให้ดินร่วนซุยขึ้น 
ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีวัชพืชมากและหน้าดินแข็งควรไถพรวนไม่น้อยกว่า 
2 ครัง้ คอื ไถดะ เพือ่ก�าจัดวชัพืชและเปิดหน้าดนิให้ร่วนซยุ แล้วตากดนิ
ไว้ 1-2 สปัดาห์ เพือ่ท�าลายไข่แมลง เชือ้โรคในดนิ และไถแปร อย่างน้อย 
2 รอบ เพื่อให้ดินฟูร่วนซุย
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  5.3 การใส่อนิทรียวัตถใุนแปลงปลกู อนิทรียวัตถทุกุชนดิ ต้อง

ตรวจเช็คสารพิษตกค้างในอินทรียวัตถุทุกชนิดก่อนการหมัก และหลัง

การหมัก อินทรียวัตถุหมักอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 90 วัน ประกอบไป

ด้วย มูลวัว แกลบดิบ ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออินทรียวัตถุในท้องถิ่น 

ในอัตราสัดส่วน 1:1 ต่อตารางเมตร และใส่ ฮิวมัสธรรมชาติ เพื่อให้ดิน

ร่วนซุย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับรากพืช รากพืชน�าไปใช้ในการสร้างหัว

แล้วใช้รถพรวนดินผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน และแต่งแปลงอีกครั้ง

  5.4 ระบบน�้า แต่ละแปลงจะประกอบไปด้วย 2 ระบบคือ  

   1) สปริงเกอร์ ความสูงของหลักสปริงเกอร์ 1.20 เมตร 

ระยะห่างของหวัสปรงิเกอร์ 4 เมตร เพือ่ล้างใบ ล้างน�า้ค้าง ล้างเชือ้ราชนดิ 

ต่าง ๆ  ล้างไข่แมลง ล้างสิง่สกปรก และสร้างความชืน้สมัพทัธ์ในแปลงปลกู  

   2) น�า้หยด จะเป็นเทปน�า้หยด หรือสายน�า้หยด ระยะห่าง

รูเทปน�้าหยด 60 เซนติเมตร 1 แปลงจ�าเป็นต้องใช้เทปน�้าหยดทั้งหมด 

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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 5. กำรเตรียมแปลง การเตรียมแปลงปลูก มีดังนี้
  5.1 หลังจากไถพ้ืนท่ีแล้ว ปรับพืน้ท่ีวดัระดบัน�า้ เพือ่หาระดบั
การลาดเทของพื้นที่หาทิศทางการไหลของน�้า ไม่ให้น�้าท่วมขังแปลง 

  5.2 แปลงปลกูสภาพยกสนัร่อง หรอืยกแปลงให้สงูจากระดบั
ดนิเดมิ 40-50 เซนตเิมตร แปลงกว้าง 120 เซนตเิมตร (ปลกูสลบัฟันปลา
ได้ 2 แถว) ระหว่างแปลงควรห่างกันอย่างน้อย 80 เซนติเมตร-1 เมตร 
เพื่อให้มีร่องระบายน�้าได้ดี หรือยกร่องเหมือนปลูกมันส�าปะหลัง 
แต่สันแปลงควรกว้าง 80 เซนติเมตร (ปลูกได้ 1 แถว) การยกแปลงสูง
เพื่อลดการดูดสารโลหะหนักของรากพืช การดูดอาหารของรากพืชจะ
อยู่ที่ความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร
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  5.3 การใส่อนิทรยีวตัถใุนแปลงปลกู อินทรยีวตัถทุกุชนดิ ต้อง

ตรวจเช็คสารพิษตกค้างในอินทรียวัตถุทุกชนิดก่อนการหมัก และหลัง

การหมัก อินทรียวัตถุหมักอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 90 วัน ประกอบไป

ด้วย มูลวัว แกลบดิบ ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออินทรียวัตถุในท้องถิ่น 

ในอัตราสัดส่วน 1:1 ต่อตารางเมตร และใส่ ฮิวมัสธรรมชาติ เพื่อให้ดิน

ร่วนซุย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับรากพืช รากพืชน�าไปใช้ในการสร้างหัว

แล้วใช้รถพรวนดินผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน และแต่งแปลงอีกครั้ง

  5.4 ระบบน�้า แต่ละแปลงจะประกอบไปด้วย 2 ระบบคือ  

   1) สปริงเกอร์ ความสูงของหลักสปริงเกอร์ 1.20 เมตร 

ระยะห่างของหวัสปรงิเกอร์ 4 เมตร เพือ่ล้างใบ ล้างน�า้ค้าง ล้างเชือ้ราชนดิ 

ต่าง ๆ  ล้างไข่แมลง ล้างสิง่สกปรก และสร้างความชืน้สมัพทัธ์ในแปลงปลกู  

   2) น�า้หยด จะเป็นเทปน�า้หยด หรือสายน�า้หยด ระยะห่าง

รูเทปน�้าหยด 60 เซนติเมตร 1 แปลงจ�าเป็นต้องใช้เทปน�้าหยดทั้งหมด 

กองการแพทย์ทางเลือก
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 5. กำรเตรียมแปลง การเตรียมแปลงปลูก มีดังนี้
  5.1 หลงัจากไถพ้ืนท่ีแล้ว ปรับพ้ืนท่ีวดัระดบัน�า้ เพือ่หาระดบั
การลาดเทของพื้นที่หาทิศทางการไหลของน�้า ไม่ให้น�้าท่วมขังแปลง 

  5.2 แปลงปลกูสภาพยกสนัร่อง หรอืยกแปลงให้สงูจากระดับ
ดนิเดมิ 40-50 เซนตเิมตร แปลงกว้าง 120 เซนตเิมตร (ปลกูสลบัฟันปลา
ได้ 2 แถว) ระหว่างแปลงควรห่างกันอย่างน้อย 80 เซนติเมตร-1 เมตร 
เพื่อให้มีร่องระบายน�้าได้ดี หรือยกร่องเหมือนปลูกมันส�าปะหลัง 
แต่สันแปลงควรกว้าง 80 เซนติเมตร (ปลูกได้ 1 แถว) การยกแปลงสูง
เพื่อลดการดูดสารโลหะหนักของรากพืช การดูดอาหารของรากพืชจะ
อยู่ที่ความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร
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คลุมตลอดจนถึงขอบแปลงด้านล่าง เพื่อรักษาความช้ืนในดิน และ
ป้องกันวัชพืชข้ึนแซม และรดด้วยเช้ือปฏิปักษ์ (เช้ือราไตรโคเดอร์มา) 
1 สปัดาห์ก่อนปลกู เพ่ือป้องกนัและก�าจัดเชือ้ราชนดิอืน่ ทีส่่งผลต่อการ
เกิดโรคราเน่าโคนเน่า และลดปริมาณก๊าซการหายใจของจุลินทรีย์
เนื่องจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุ (เกิดความร้อน ท�าให้อุณหภูมิ

ในดินสูง) และเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน

 6. วิธีปลูก หลังจากเตรียมแปลงและคลุมฟางเสร็จเรียบร้อย
แล้ว การปลกูขิง ระยะปลกู 30x30 เซนติเมตร โดยใช้ไม้แหลมหรือเสยีม
เจาะหลมุให้ใกล้เคยีงหัวน�า้หยด แล้ววางหวัพันธุใ์ช้ดนิกลบ เกลีย่ฟางคลมุ 
เป็นการปลูกเสร็จเรียบร้อย
 ข้อห้ำม ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ในแปลง เข้าแปลงก่อนได้รับอนุญาต พนักงานท่ีจะต้องปฏิบัติ
งานในแปลง ต้องมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าแปลง เพื่อป้องกันการน�า
เชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่แปลง ทุกครั้งที่มีการฉีดพ่นเชื้อปฏิปักษ์ และ
สารสกัดสมุนไพร ต้องมีการใส่ชุดคลุมป้องกันทุกครั้ง
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2 เส้น ระยะห่างแต่ละเส้น 50 เซนตเิมตร เพือ่ให้น�า้และอาหาร ให้เพยีง

พอต่อความต้องการของพืช และลดการสูญเสียอาหารและน�้าที่พืช 

จะได้รบั เพิม่ประสทิธภิาพในการให้ปุย๋และน�า้ และระบบน�า้แต่ละชนดิ

จะแยกท่อเมนย่อยของแต่ละชนิด เพื่อให้การควบคุมการให้น�้าได้

สะดวกมากขึ้น

 ระบบน�า้ต้องเป็นระบบน�า้ทีส่ะอาด ไม่ควรใช้แหล่งน�า้ในธรรมชาติ 

เนื่องจากมีการปนเปื้อนสูง หากมีการใช้แหล่งน�้าธรรมชาติ ควรน�ามา

พักทิ้งไว้ในบ่อที่เตรียมไว้ (บ่อที่มีขอบสูงกว่าทางน�้าไหลบ่า ของน�้าฝน) 

และต้องบ�าบัดด้วยการเพิ่มออกซิเจน หรือบ�าบัดด้วยพืช ที่มีคุณสมบัติ

ในการดูดซับสารพิษได้ดี เช่น จอก ผักตบชวา เป็นต้น

 5.5 กำรคลุมฟำง ฟางควรมีการหมักอย่างน้อย 1 เดือน และ

มีการตรวจหาสารพิษตกค้างและสารโลหะหนักในฟาง ก่อนคลุมแปลง 

ในการคลมุแปลงแต่ละแปลง ให้มคีวามหนาประมาณ 20-30 เซนตเิมตร 
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การป้องกันก�าจัดโรคและแมลง
 โรคของขิง หมั่นตรวจเช็คโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ในช่วงเช้า
และเยน็ทกุวัน โรคของขิงทีพ่บได้แก่ โรคเหง้าและรากเน่า เกดิจากน�า้ขัง
หรอืการให้น�า้มากเกนิไป โรคใบจดุ ราน�า้ค้าง ฉดีพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
(ฉดีพ่นตอนเย็นเท่านัน้ และพ่นต่อเนือ่ง 4 วนั เพ่ือตัดวงจรการขยายเช้ือรา)
ศัตรูพืช ได้แก่
  1) แมลงดูดกินน�้าเลี้ยง (Scale insect หรือ Sucking insect) 
เช่น เพลีย้ หอย มกัวางไข่ไว้ท่ีผวิเปลอืกเหง้าเห็นเป็นสะเกด็สขีาว ดูดกนิ
น�า้เลีย้งท�าความเสยีหายแก่ต้นและเหง้า พบได้ทัง้ในแปลงและในระยะ
หลงัเกบ็เกีย่ว ใช้สารสกดัจากพืชและสมุนไพรในการป้องกนัและก�าจัด เช่น 
สารสกัดจากพริก ข่าแก่ และเปลือกไม้ และการฉดีพ่นเช้ือราบวิเวอร์เรยี 
เมธาไรเซี่ยม (ฉีดพ่นตอนเย็นเท่านั้น และพ่นต่อเนื่อง 4 วัน เพื่อท�าลาย
ในแต่ละการเจรญิวยัของแมลง) และใช้ถงุกาวเหลอืงดักแมลง ทกุระยะ 
4 เมตร เพ่ือตรวจสอบชนดิและปริมาณของแมลง และระยะการเจริญวัย
ของแมลง
  2) หนอนหรือแมลงกัดกินใบ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญ
เติบโตของพืชการป้องกันก�าจัด ในเบื้องต้นควรท�าลาย ใช้สารสกัดจาก
พืชและสมุนไพรในการป้องกันและก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก ข่าแก่ 
และเปลือกไม้ และการฉีดพ่นเช้ือราบิวเวอร์เรีย เมธาไรเซี่ยม (ฉีดพ่น
ตอนเยน็เท่านัน้ และพ่นต่อเนือ่ง 4 วนั เพือ่ท�าลายในแต่ละการเจรญิวัย
ของแมลง) และใช้ถุงกาวเหลอืงดักแมลง ทกุระยะ 4 เมตร เพือ่ตรวจสอบ
ชนิดและปริมาณของแมลง และระยะการเจริญวัยของแมลง
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การดูแลรักษา

 1. กำรให้น�ำ้ ขิงเป็นพืชท่ีต้องการน�า้มาก แต่ไม่ต้องการสภาพที่
ชืน้แฉะและน�า้ขัง การให้น�า้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คอืช่วงเช้า และช่วงบ่าย 
หรือตามความเหมาะสม
 2. กำรให้ปุ๋ย จะให้ปุ๋ยอยู่ 3 ประเภทคือ
  2.1 ปุ ๋ยหมักอินทรียวัตถุทุกชนิด ต้องตรวจเช็คสารพิษ
ตกค้างในอินทรยีวตัถุทกุชนดิก่อนการหมกั และหลงัการหมกั อนิทรยีวัตถุ 
หมักอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 90 วัน ประกอบไปด้วย มูลวัว แกลบดิบ 
ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออินทรียวัตถุในท้องถิ่น หลังจากนั้นก็น�ามาใส่
ในแปลงปลูก
 การหมักอินทรียวัตถุทุกครั้งต้องใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่น และ 
ไตรโคเดอร์มา ผสมน�้ารดอินทรียวัตถุที่หมัก
  2.2 อาหารพืชชนิดน�้าและฮอร์โมนพืชต่าง ๆ จะใช้ทั้งหมด 
2 แบบ คอื 1) ฉดีพ่นทางใบ 2) ให้ทางน�า้หยด  การให้อาหารพชืชนดิน�า้
และฮอร์โมนพืชต่าง ๆ จะให้ในช่วงเวลาเช้าเท่านั้น 
  2.3 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จะใส่ในแปลงปลูกใส่ในอัตราตาม
ช่วงอายุของพืชแต่ละช่วง
 3. กำรก�ำจดัวชัพชื ควรเอาใจใส่ดแูลก�าจดัวชัพชือย่างสม�า่เสมอ 
โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังต้นงอกและระยะท่ีต้นยังเล็ก กรณีที่มีวัชพืช
ข้ึนมากควรใช้มอืในการก�าจดั ห้ามใช้จอบดายหญ้าและของมีคมดายหญ้า 
โดยเด็ดขาด ลดการท�าลายรากพืช (งดการพรวนดิน งดการใช้อุปกรณ์
มีคมทุกชนิดในการก�าจัดวัชพืช เพราะเป็นการท�าลายรากพืช จะท�าให้
พืชชะงักการเจริญเติบโต)
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เช่น เพลีย้ หอย มกัวางไข่ไว้ท่ีผิวเปลือกเหง้าเห็นเป็นสะเกด็สขีาว ดูดกนิ
น�า้เลีย้งท�าความเสยีหายแก่ต้นและเหง้า พบได้ทัง้ในแปลงและในระยะ
หลงัเกบ็เกีย่ว ใช้สารสกดัจากพืชและสมนุไพรในการป้องกนัและก�าจดั เช่น 
สารสกัดจากพริก ข่าแก่ และเปลือกไม้ และการฉีดพ่นเช้ือราบิวเวอร์เรยี 
เมธาไรเซี่ยม (ฉีดพ่นตอนเย็นเท่านั้น และพ่นต่อเนื่อง 4 วัน เพื่อท�าลาย
ในแต่ละการเจรญิวยัของแมลง) และใช้ถงุกาวเหลอืงดักแมลง ทกุระยะ 
4 เมตร เพือ่ตรวจสอบชนดิและปรมิาณของแมลง และระยะการเจรญิวยั
ของแมลง
  2) หนอนหรือแมลงกัดกินใบ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญ
เติบโตของพืชการป้องกันก�าจัด ในเบื้องต้นควรท�าลาย ใช้สารสกัดจาก
พืชและสมุนไพรในการป้องกันและก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก ข่าแก่ 
และเปลือกไม้ และการฉีดพ่นเช้ือราบิวเวอร์เรีย เมธาไรเซี่ยม (ฉีดพ่น
ตอนเยน็เท่านัน้ และพ่นต่อเนือ่ง 4 วนั เพือ่ท�าลายในแต่ละการเจรญิวัย
ของแมลง) และใช้ถุงกาวเหลืองดกัแมลง ทกุระยะ 4 เมตร เพือ่ตรวจสอบ
ชนิดและปริมาณของแมลง และระยะการเจริญวัยของแมลง
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การดูแลรักษา

 1. กำรให้น�ำ้ ขิงเป็นพืชท่ีต้องการน�า้มาก แต่ไม่ต้องการสภาพที่
ชืน้แฉะและน�า้ขงั การให้น�า้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คอืช่วงเช้า และช่วงบ่าย 
หรือตามความเหมาะสม
 2. กำรให้ปุ๋ย จะให้ปุ๋ยอยู่ 3 ประเภทคือ
  2.1 ปุ ๋ยหมักอินทรียวัตถุทุกชนิด ต้องตรวจเช็คสารพิษ
ตกค้างในอนิทรยีวตัถุทกุชนดิก่อนการหมกั และหลังการหมกั อินทรยีวัตถุ 
หมักอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 90 วัน ประกอบไปด้วย มูลวัว แกลบดิบ 
ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออินทรียวัตถุในท้องถิ่น หลังจากนั้นก็น�ามาใส่
ในแปลงปลูก
 การหมักอินทรียวัตถุทุกครั้งต้องใช้จุลินทรีย์ท้องถ่ิน และ 
ไตรโคเดอร์มา ผสมน�้ารดอินทรียวัตถุที่หมัก
  2.2 อาหารพืชชนิดน�้าและฮอร์โมนพืชต่าง ๆ จะใช้ทั้งหมด 
2 แบบ คอื 1) ฉดีพ่นทางใบ 2) ให้ทางน�า้หยด  การให้อาหารพชืชนดิน�า้
และฮอร์โมนพืชต่าง ๆ จะให้ในช่วงเวลาเช้าเท่านั้น 
  2.3 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จะใส่ในแปลงปลูกใส่ในอัตราตาม
ช่วงอายุของพืชแต่ละช่วง
 3. กำรก�ำจดัวชัพชื ควรเอาใจใส่ดแูลก�าจดัวชัพชือย่างสม�า่เสมอ 
โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังต้นงอกและระยะท่ีต้นยังเล็ก กรณีท่ีมีวัชพืช
ขึน้มากควรใช้มือในการก�าจดั ห้ามใช้จอบดายหญ้าและของมคีมดายหญ้า 
โดยเด็ดขาด ลดการท�าลายรากพืช (งดการพรวนดิน งดการใช้อุปกรณ์
มีคมทุกชนิดในการก�าจัดวัชพืช เพราะเป็นการท�าลายรากพืช จะท�าให้
พืชชะงักการเจริญเติบโต)
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 4. กำรท�ำควำมสะอำด คัดแยกหวัและแง่งออกจากกนั ตัดราก
และส่วนต่าง ๆ ท่ีไม่ต้องการท้ิง คัดเลือกส่วนที่สมบรูณ์ปราศจากโรค
และแมลงน�ามาล้างด้วยน�า้สะอาดหลาย ๆ  ครัง้ จากนัน้คดัแยกส่วนของ
ผลผลิตที่จะน�าไปท�าแห้งและเก็บรักษาไว้ท�าหัวพันธุ์ต่อไป

การบรรจุและการเก็บรักษา
  1. กำรเก็บรักษำหัวพันธุ์ขิง เมื่อขุดมาแล้ว จะมีระยะพักตัว 
ประมาณ 1-3 เดือน ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก เพื่อป้องกันเชื้อราและแมลงศัตรู 
  2. กำรแปรรูป  
  2.1 การท�าให้แห้ง กระท�าได้โดยน�าขิง ไปท�าความสะอาด 
หลังจากนั้นน�ามาห่ันเป็นแว่น ๆ ความหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร  
แล้วน�าเข้าตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 30-55 องศาเซลเซียส อบประมาณ 
12-16 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณขิงและน�้าในขิง ขิงที่แห้งแล้วควรบรรจุ
ในถงุพลาสตกิเข้าเครือ่งแวคคัม่ (สญูญากาศ) และเกบ็ไว้ในห้องควบคมุ
อุณหภูมิ เพื่อให้สามารถเก็บได้นานขึ้น
 อัตราการท�าแห้ง ผลผลิตสด : ผลผลิตแห้ง เท่ากับ 6 : 1
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การป้องกันและก�าจัด
 ในส่วนของโรคพืช จะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเปลือกไม้ที่มี
รสฝาด ในการป้องกันและก�าจัด  ส่วนของแมลงศัตรูพืช จะใช้สารสกัด
จากธรรมชาตใินการป้องกนัและก�าจัด และเชือ้ราบิวเวอร์เรยี เมธาไรเซีย่ม 
และสารจับใบจากธรรมชาติร่วมด้วยทุกครั้ง ในการฉีดพ่นเชื้อรา และ
สารสกัดจากพืช จะท�าการฉีดพ่นในช่วงเย็นการพ่นป้องกันและก�าจัด
โรคพืชและแมลงควรผสมสารจับใบจากธรรมชาติ เพื่อให้สารจับใบ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของสารสกัดและเชื้อปฏิปักษ ์
ให้เกาะติดกับตัวแมลง ใบของพืชได้นาน

การเก็บเกี่ยว
 1. กำรเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวขิงแก่ (อายุ 10 เดือนขึ้นไป) การ
เก็บเกี่ยวนิยมถอนด้วยมือ ก่อนเก็บเกี่ยวจึงควรรดน�้าในแปลงปลูกให้
ชืน้เสียก่อนเพ่ือให้ง่ายต่อการถอน การถอนใช้มือถอนต้นขงิขึน้มาทัง้กอ
พร้อมกับเขย่าให้ดินหลุดออกจากแง่ง ให้ถอนขึ้นตรง ๆ เพื่อป้องกันไม่
ให้แง่งขิงขาด  (มีการตรวจสารส�าคัญและสารพิษตกค้าง ตั้งแต่ 5 เดือน 

ถึงระยะการเก็บเกี่ยว)  

  2. วิธีกำรขุด การเก็บเกี่ยวนิยมถอนด้วยมือ ถ้าดินแห้งเกินไป

ในขณะทีจ่ะขดุกใ็ห้รดน�า้ก่อนทุกคร้ัง เพ่ือให้สะดวกต่อการขดุและง่ายต่อ

การเอาดินออกจากหัวขิง เสร็จแล้วจึงตัดใบ ราก และล้างน�้าให้สะอาด

  3. ผลผลิต ขิงแก่ จะได้ผลผลิตประมาณ 2,000-5,000 กโิลกรมั

ต่อไร่ และแง่งขิงแก่นี้เก็บได้นานถึง 3 เดือน
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 4. กำรท�ำควำมสะอำด คัดแยกหวัและแง่งออกจากกนั ตดัราก
และส่วนต่าง ๆ ท่ีไม่ต้องการท้ิง คัดเลือกส่วนที่สมบรูณ์ปราศจากโรค
และแมลงน�ามาล้างด้วยน�า้สะอาดหลาย ๆ  ครัง้ จากนัน้คดัแยกส่วนของ
ผลผลิตที่จะน�าไปท�าแห้งและเก็บรักษาไว้ท�าหัวพันธุ์ต่อไป

การบรรจุและการเก็บรักษา
  1. กำรเก็บรักษำหัวพันธุ์ขิง เม่ือขุดมาแล้ว จะมีระยะพักตัว 
ประมาณ 1-3 เดือน ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก เพื่อป้องกันเชื้อราและแมลงศัตรู 
  2. กำรแปรรูป  
  2.1 การท�าให้แห้ง กระท�าได้โดยน�าขิง ไปท�าความสะอาด 
หลังจากนั้นน�ามาห่ันเป็นแว่น ๆ ความหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร  
แล้วน�าเข้าตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 30-55 องศาเซลเซียส อบประมาณ 
12-16 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณขิงและน�้าในขิง ขิงที่แห้งแล้วควรบรรจุ
ในถงุพลาสตกิเข้าเคร่ืองแวคค่ัม (สญูญากาศ) และเกบ็ไว้ในห้องควบคมุ
อุณหภูมิ เพื่อให้สามารถเก็บได้นานขึ้น
 อัตราการท�าแห้ง ผลผลิตสด : ผลผลิตแห้ง เท่ากับ 6 : 1
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การป้องกันและก�าจัด
 ในส่วนของโรคพืช จะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเปลือกไม้ที่มี
รสฝาด ในการป้องกันและก�าจัด  ส่วนของแมลงศัตรูพืช จะใช้สารสกัด
จากธรรมชาตใินการป้องกนัและก�าจัด และเชือ้ราบวิเวอร์เรยี เมธาไรเซีย่ม 
และสารจับใบจากธรรมชาติร่วมด้วยทุกครั้ง ในการฉีดพ่นเชื้อรา และ
สารสกัดจากพืช จะท�าการฉีดพ่นในช่วงเย็นการพ่นป้องกันและก�าจัด
โรคพืชและแมลงควรผสมสารจับใบจากธรรมชาติ เพื่อให้สารจับใบ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของสารสกัดและเชื้อปฏิปักษ ์
ให้เกาะติดกับตัวแมลง ใบของพืชได้นาน

การเก็บเกี่ยว
 1. กำรเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวขิงแก่ (อายุ 10 เดือนขึ้นไป) การ
เก็บเกี่ยวนิยมถอนด้วยมือ ก่อนเก็บเกี่ยวจึงควรรดน�้าในแปลงปลูกให้
ชืน้เสยีก่อนเพือ่ให้ง่ายต่อการถอน การถอนใช้มอืถอนต้นขิงขึน้มาทัง้กอ
พร้อมกับเขย่าให้ดินหลุดออกจากแง่ง ให้ถอนขึ้นตรง ๆ เพื่อป้องกันไม่
ให้แง่งขิงขาด  (มีการตรวจสารส�าคัญและสารพิษตกค้าง ตั้งแต่ 5 เดือน 

ถึงระยะการเก็บเกี่ยว)  

  2. วิธีกำรขุด การเก็บเกี่ยวนิยมถอนด้วยมือ ถ้าดินแห้งเกินไป

ในขณะทีจ่ะขดุกใ็ห้รดน�า้ก่อนทุกคร้ัง เพ่ือให้สะดวกต่อการขดุและง่ายต่อ

การเอาดินออกจากหัวขิง เสร็จแล้วจึงตัดใบ ราก และล้างน�้าให้สะอาด

  3. ผลผลติ ขิงแก่ จะได้ผลผลิตประมาณ 2,000-5,000 กโิลกรมั

ต่อไร่ และแง่งขิงแก่นี้เก็บได้นานถึง 3 เดือน
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