


ขิง  
 
 
 
 

  ขิงจัดอยูในพชืตระกูลเดียวกับ  ขา  ขมิ้น  กระทือ  และกระชาย   มีลําตนใตดนิสะสมอาหารลักษณะ
คลายนิ้วมือเรียกวาแงงขิง  ซ่ึงเปนสวนทีใ่ชบริโภครวมทั้งใชในการขยายพันธุดวย  แงงขิงจะมีตาไปเจริญ 
เปนตนขึ้นเหนือดิน  สูงประมาณ  50-80  เซนติเมตร  
               ขิงเปนพืชที่นํามาบริโภคไดทั้งในรูปผลผลิตสดและแปรรูป  โดยเฉพาะอยางยิ่ง   ขิงดอง                                              
ซ่ึงกลายเปนสินคาสงออกที่สําคัญชนิดหนึง่ของประเทศไทย  สามารถนํารายไดเขาประเทศปละประมาณ  
700-1,000  ลานบาท  แหลงผลิตที่สําคัญของประเทศไทย   ไดแก เชียงราย   พะเยา  เลย  เพชรบูรณ  และ
ศรีสะเกษ ในการปลูก ขิงจะตองปฎิบัติตามคําแนะนําอยางถูกตอง  และมีการดูแลรักษาเปนอยางดี  ดังนั้น
การที่จะตัดสนิใจปลูกขิงเปนการคา  จึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองศึกษาขอมูล  ตนทุนการผลิต  ผลตอบแทน  
การตลาด  และวิธีการปลูกใหดีกอนทําการปลูก  

 
 
 

  ขิงเจริญเติบโตไดดีในดินรวนปนทราย  การระบายน้ําและการถายเทอากาศดี  มีอินทรียวัตถุและ
ธาตุอาหารสูง  ความเปนกรดคาง ( ph)   ระหวาง  6.-6.5  ปริมาณฝนระหวาง 80-100  นิ้วตอป  สามารถ
ปลูกไดตั้งแตระดับน้ําทะเลถึงระดับความสงู  1,500  เมตร  จากสภาพแวดลอมดังกลาวทําใหสามารถปลูก
ขิงไดทั่วประเทศ 

 
 

   ขิงที่ปลูกในประเทศไทย  จําแนกตามลักษณะไดเปน  2  ประเภทใหญๆ  คือ 
              1.  ขิงใหญ    หรือขิงหยวก  หรือขิงขาว  เปนขงิที่มีแงงใหญ  ขอหาง  เนื้อละเอียด  ไมมีเสีย้น  
หรือมีนอยมาก  รสเผ็ดนอย  ใตผิวลอกเยื่อหุมออกจะใส  หรือมีสีเหลืองเรื่อ ๆ ลักษณะของตาที่ปรากฏบน
แงงจะกลมมน  ลําตนสูง  ปลายใบมน  นยิมปลูกเปนขิงออนเพื่อสงโรงงานแปรรูปเปนขิงดอง  ขิงแชอ่ิม  
และบริโภค 
               2.  ขิงเล็ก  หรือขิงเผ็ด  เปนขิงที่มีแงงเล็กสั้น  ขอถ่ี  เนื้อมีเสี้ยน  ปลายใบแหลม  รสคอนขางเผ็ด  
ลักษณะของตาที่ปรากฏบนแงงคอนขางจะเล็กแหลม  เบียดชิดกนั  นยิมปลูกขายกนัเปนขิงแหง  เพราะได
น้ําหนักดี  ใชเปนสมุนไพรประกอบยารักษาโรค  และสกัดน้ํามัน 
 
 

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  

พันธุ 



 
 
 

 ทอนพันธุขิงหรือแงงขิงที่จะนํามาขยายพนัธุ  ควรคัดเลือกทอนพันธุทีม่ีลักษณะดังนี ้
               1. ปราศจากโรคและแมลง 
               2.  เปนขิงแกอายุ  10-20  เดือน 
               3.  ขอถ่ี  แงงใหญ                                                                         
               4.  ตาเตง                                              
               5.  เนื้อขิงไมนิ่ม  ผิวเปนมัน 

      
            

         1.  ทําความสะอาดมีดที่ใชตัดทอนพนัธุ  โดยเมื่อจะตัดทอนพนัธุขิงในแงงหนึ่ง ๆ ตองทํา
ความสะอาดมดีที่ใชตัดทุกครั้ง  โดยแชในแอลกอฮอล  หรือสารเคมีกําจัดเชื้อโรค  เพาะถานํามีดทีต่ัดแงง
ขิงที่เปนโรคแลวมาใชตัดทอนพันธุดี  กจ็ะทําใหทอนพันธุดีติดโรคได 
                    2.  นําแงงพันธุขิงมาตัดเปนทอน ๆ ใหแตละทอนม ี 1-3  ตา  ซ่ึงจะใชพันธุขิงประมาณ  300  
กิโลกรัม/ไร  หากตัดใหทอนพันธุมีขนาดใหญ  หรือมีตามากกวา  3  ตา  จะเปนการเพิ่มตนทุนการผลิต   
เพราะใชประมาณพันธุขิงตอไรมากขึ้น   ตองใชสารเคมีชุบทอนพันธุในประมาณมากขึ้นโดยไมจําเปน  
เพราะขิงจะงอกและเจริญเปนตนเพยีงตาเดียวเทานั้น 
                      3.  นําสารเคมีปองกันและกําจัดเพลี้ยหอย  เชน  มาลาไธออน  ผสมสารเคมีปองกันและกําจดั
เชื้อรา  เชน  ไดเทนเอ็ม  45  แชทอนพันธุที่เตรียมไว  15-30  นาที  แลวนําไปผึ่งใหแหงกอนปลูก 

 

   
 

    ขิงเปนพืชประเภทลําตนสะสมอาหารอยูใตดิน  จึงตองการดินที่มีความอุดมสมบูรณ  การระบาย
น้ําดี  ดังนัน้ในการปลูกขิงจงึตองมีการเตรียมดินใหดี  โดยครั้งแรกเปนการไถเพื่อปรับหนาดินให
สม่ําเสมอ  คร้ังที่ 2 ไถเพื่อคลุกเคลาดิน  กาํจัดวัชพืช  แลงตากดินไวอยางนอย  15  วนั  คร้ังที่ 3  ไถเพื่อ
ยอยดนิใหละเอียด  พรอมทัง้เก็บเศษหญาแหงและวัชพชืออกทิ้งจากนั้นไถพรวนยกรองแปลงใหมีความ
สูง  15-20  เซนติเมตร  ใสปนูขาวเพื่อปรับความเปนกรด-ดาง  ใหอยูระหวาง  6-6.5  ในอัตราสวน  200-
400  กิโลกรัม/ไร  และใสปุยคอกรองพื้นประมาณ  1,000-2,000  กิโลกรัมตอไร 

การคัดเลอืกพันธุ 

การเตรียมพันธุ 

การเตรียมดิน 



 
 
 

  แบงไดเปน  3  วิธี  คือ 
                 1.  ปลุกโดยอาศัยน้ําฝน  เปนการปลูกในรองหรือระหวางรองซึ่งมีสันรองสูงประมาณ  15-20  
เซนติเมตร  สวนขนาดของแปลงนั้นมีความยาวไมจํากดั  ใชความยาวตามขนาดของพื้นที่  วางทอนพันธุ
ลงในหลุม  หลุมละ  1  ทอน  หลุมลึกประมาณ  4-5  เซนติเมตรระยะระหวางตน  20-25  เซนติเมตร  และ
ระยะระหวางแถว  50-70  เซนติเมตร  ทอนพันธุที่แตกหนองอกขึ้นมาแลวใหวางดานที่แตกหนอตัง้ขึ้น
ขางบนแลวใชดินกลบเมื่อปลูกเสร็จใชใบไม  ใบหญาคา  ใบออย  หรือเศษหญาแหงคลุมตลอดทั้งในรอง
และสันรอง  เพื่อรักษาความชุมขึ้นและเปนการปองกันวัชพืชข้ึนมารบกวน  และทีสํ่าคัญเปนการกําบัง
ไมใหหนอออน  ซ่ึงแตกหนอใหมไดรับอันตรายจากแสงแดดโดยตรง 
              2.  ปลูกโดยอาศัยการชลประทาน  เปนการปลูกโดยไมอาศัยน้าํฝน  แตใชการทดน้ําเขาแปลง  
หรือสามารถควบคุมน้ําไดโดยการปลูกบนสันรอง  ซ่ึงยกสูงจากพืน้ประมาณ  15-20 เซนติเมตร  ขุดหลุม
ลึกประมาณ  4-5 เซนติเมตร  แปลงมีความกวางประมาณ  1  เมตร  ความยาวตามขนาดของพื้นที่  และ
ระหวางแปลงที่มีทางระบายน้ํากวาง  30  เซนติเมตร  วิธีนั้นจะใชระยะปลูกที่กวางกวาวิธีแรก  เพราะ
สามารถใหน้ําไดทันความตองการไมจําเปนตองปลูกถ่ี  เพื่อรักษาความชื้นเหมือนวิธีที่อาศัยน้ําฝนเพียง
ทางเดียว  วิธีนี้ใชระยะหวางตน  30-35   เซนติเมตร  และใชระยะระหวางแถว  50-70  เซนติเมตร  ใช
ทอนพันธุนอยกวาวิธีแรก  และไมตองใชใบหญาคาหรือเศษหญาคลุมระหวางรอง  แตคลุมเฉพาะบนสัน
รองเทานั้น  การใหน้ําดูความชุมชื้นของดินโดยอยาใหน้าํมากจนขังแฉะ 
               3.  การปลูกขิงในกระบะ  วิธีนีจ้ะปลูกโดยใชกระบะเพาะชําใสทรายใหหนาประมาณ  10-12  
นิ้ว  วางขิงแกที่นํามาทําพันธุทั้งแงงโดยไมตองตัด  เรียงตั้งขึ้นชิด ๆ กนัจนเต็มกระบะ  ใชทรายโรยปดทับ
ใหหนาประมาณ  10  เซนติเมตร  รดน้ําใหชุมอยูเสมอแตอยาใหแฉะ  วางในที่รมรําไร  มีแสงแดด
ประมาณ  30 %  อาจจะทําหลังคาเพื่อกันฝนก็ได  ปลูกประมาณ  1  เดอืน  ขิงจะเริมแทงหนอใหเห็น  และ
อีกประมาณ  3  เดือนตอมาก็สามารถที่จะเก็บขิงออนขายได  ในการเกบ็ขิงออนในกระบะเพาะนี้จะเก็บ
เฉพาะหนอออน  ไมถอนข้ึนทั้งหมด  ซ่ึงจะสามารถเก็บไดประมาณ  3  รุน  และยังสามารถรื้อเอาขิงพันธุ  
(แงงแม)  มาขายเปนเครื่องยาหรือเครื่องเทศตอไปได 
               สําหรับการเพาะทอนพันธุในแปลงเพาะหรือในกระบะเพาะ  เพื่อใหขิงแตดหนอ  พรอมที่จะยาย
ไปปลูกในแปลงนั้นไมคอยนิยม  เพราะเปนการสิ้นเปลืองทั้งแรงงานและเวลา  เปนทีน่าสังเกตวาการปลูก
ขิงซํ้าในที่เดียวติดตอกันเปนเวลานานมากวา   3  ป  ขิงมักจะเปนโรคโคนเนาซ่ึงกอใหเกดิความเสยีหาย
มาก  จึงควรวางแผนปลูกพืชอ่ืนสลับ  เชน  ถ่ัวชนิดตาง ๆ  มันสําปะหลัง  และงา  เปนตน  แลวจึงกลบัมา
ปลูกขิงอีกครั้งหนึ่ง 
  

วิธีปลูก 



 
 
 

   การปลูกนอกฤดู  ปลูกในเดือนกุมภาพันธ- มีนาคม  เปนการปลูกเพื่อเก็บขายเปนขิงออนใน
เดือนกรกฎาคม  ซ่ึงอยูในระยะเวลาที่ขิงมีราคาแพง  ขิงที่ปลูกในชวงนีต้องการดินทีม่ีความชื้นเพยีงพอ  
หรือพื้นที่ในแถบที่มีระบบน้ําชลประทาน    สามารถใหน้ําไดตลอดฤดปูลูก 
                การปลูกในฤดูหรือขิงป  ปลูกในเดือนเมษายน- พฤษภาคม  เปนขิงที่อาศัยน้ําฝน  หลังจากปลูก
จะเก็บเกีย่วเปนขิงออนไดเมือ่ขิงมีอายุ 4- 6 เดือน  (สิงหาคม- กันยายน)  และจะเกบ็เปนขิงแกไดเมื่อขิงมี
อายุ  10-12  เดือน (มกราคม- กุมภาพนัธ)   

 
 

   การเตรียมดินที่ดีและการใชวัสดุคลุมดิน  เชน  ใบหญา  หรือฟางขาวคลุมแปลง  จะชวยกนัวัชพืช  
รักษาความชุมชื้น  และปองกันการชะลางเมื่อฝนตกไดเปนอยางดี  ควรหมั่นตรวจแปลงเปนประจํา   เมื่อ
พบวามีน้ําทวมขังใหระบายน้ําออกทันที  หรือมีน้ําขังใหเปดหญาคา  หรือฟางขาวทีค่ลุมแปลงออก  ให
พื้นที่แปลงไดรับแสงสวางบางจะชวยไมใหเกิดโรค  ซ่ึงโรคที่พบบอยในภาวะที่มนี้ําทวมขังหรือแฉะ
เกินไป  ไดแก  โรคเนา  ซ่ึงจะสังเกตอาการไดโดยใบเหีย่วและเหลือง  เมื่อดึงตนขึ้นใบจะหลุดจากแงง  
ภายในแงงจะช้ําและมีกล่ินเหม็น  ใหถอนข้ึนมาทั้งกอและขุดแงงเผาทําลายเสีย  

 
 
 

  การปลูกขิงควรมีการใสปุยอินทรีย  เชน  ปุยคอก  ปุยหมกั  ใสขณะพรวน    อัตรา  1,000-2,000  
กิโลกรัมตอไร  หรือปุยพืชสด  โดยการปลกูถ่ัวเขียวแซมระหวางแถวแลวไถกลบ  และใชปุยวิทยาศาสตร
รองพื้นโดยใชสูตร  15-15-15   อัตรา  50-60  กิโลกรัมตอไร  เมื่อขิงมีอายุได  2  เดือน  ใหใสปุยสูตร  
13-13-21  อัตรา  50-60  กิโลกรัมตอไร  และใสคร้ังสุดทายเมื่อขิงอาย ุ 3-4  เดือน  ใสสูตร  13-13-21  
อัตรา  50-60  กิโลกรัมตอไร  โดยใสระหวางตน  

 
 

   การกลบโคนเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการปลูกพืช  เพื่อเปนการทําใหขิงแตกหนอดี  แงงขิงมีความ
เจริญสมบูรณ  ขาว  นอกจากนั้นแลวยังเปนการกําจัดวัชพชือีกดวย 
            โดนปกติจะทําการกลบโคน  2  ครั้ง  คร้ังที่  1  เมื่อขิงมีอายุ  2  เดือน  โดยการใชจอบโกยดนิบน
สันรองกลบโคนตนขิง  และกลบโคนครั้งที่  2  เมื่อขิงมีอายุ  3  เดือน 

ฤดูปลูก 

การดูแลรักษา 

การใสปุย 

การกลบโคลน 



 
 
 

   1.  โรคเนา  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
                อาการ      
                    ใบหอเหลือง  ตนเหี่ยวตาย  เมือ่ขุดแงงขิงขึ้นมาจะพบวามีเนื้อภายในใสเหมือนแกวเมือ่เร่ิม
แสดงอาการ  ตอมาจะเนาเละหมดทั้งแงงและระบาดเนาตายหมดทั้งกอ  เมื่อตัดแงงขิงตามขวางมีน้ําสีขาว
ขุนทั่วพื้นทีห่นาตัดของแงงขิง  ขิงที่มีอาการดังกลาวเมื่อเอาไปดองจะมีสีคลํ้าและเปอยผิดปกติ  นอกจากนี้
ยังมีกล่ินเหมน็บูดเนาดวย 
                สาเหตุ 
                   เกิดจากเชื้อแบคทีเรียซ่ึงอาจติดมากับทอนพนัธุ  หรือเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ฝงตัวอยูในดินที่
เคยมีขิงที่เปนโรคนี้มากอน 
                การปองกันและกําจัด 
                    1.  ปรับปรุงดินใหอุดมสมบูรณโดยใสปูนขาวหรือปูนเปลอืกหอยประมาณ  200-400   
กิโลกรัมตอไร  รวมกับการใชปุยอินทรียอยางนอย  2  ตนัตอไร 
                    2.  เลือกทอนพนัธุขิงที่แข็งแรงปราศจากโรค 
                    3.  กอนปลูกควรชุบทอนพันธุดวยคูปราวิทผสมน้ําในอตัราสวน  1: 1,000  โดยแชทอนพันธุ
ขิงนาน  3-5  นาที 
       2.  โรคขิงเนา  เกิดจากเชื้อรา 
                อาการ 
                     ใบเหลืองเหี่ยวตายท้ังกอ  เมือ่ขุดขึ้นมาแงงขิงจะเนา  มีลักษณะเปนสีน้าํตาล  และบางสวน
เนาเละ  ตามแงงขิงและในดนิมีเสนใยราสขีาวคลายเสนดาย  และพบมเีม็ดราสีน้ําตาลปนดําอยู 
               สาเหตุ 
                     เกิดจากเชื้อรา  ซ่ึงมีการระบาดในสภาพดินที่เปนกรด  หรือมีการใชปุยวทิยาศาสตรมาก  และ
ในสภาพดนิทีม่ีน้ําขัง 
                การปองกันและกําจัด 
                    1.  ปรับปรุงสภาพดินปลูกใหมีความอุดมสมบูรณ  ดวยการใชปุยคอกและปนูขาว 
                      2.  ทําทางระบายน้ําในแปลงปลูกอยาใหมนี้ําขังแฉะ 
                      3.  แชทอนพันธุดวยสารปองกันกําจดัเชื้อรากอนปลูกทุกครั้ง 

โรคที่สําคญั 



 
 
 

  3.  โรคใบจุด 
               อาการ 
                       ใบและลําตนจะมีจุดฉ่ําน้ําสีเหลือง      แผลจะขยายใหญขึน้เปนวงกลมรีขนาด  0.1-0.5  
มิลลิเมตร  เนื้อเยื่อกลางแผลแหงเปนสีขาวนวล  หรือสีน้ําตาลออน  มีจุดสีดําเล็ก ๆ  อยูบนเนื้อเยื่อที่
สามารถมองเห็นดวยตาเปลาได  บางแผลเนื้อเยื่อหลุดหายไปทําใหเกิดรอยพรุนประปรายทั่วไปในที่สุดขิง
จะแสดงอาการใบเหลือง  ขอบใบแหง  จะมองเห็นไดระยะไกลระหวางการเก็บรักษา 
               สาเหตุ 
                        เกิดจากเชื้อรา  ระบาดรนุแรงในชวงฤดูฝน  ถาปลอยใหโรคระบาดมากขึ้นขิงจะทรุดโทรม  
การแตกกอและผลผลิตลดนอยลง 
                การปองกันและกําจัด 
                         เมื่อขิงเริ่มเจริญเติบโตและพบอาการของโรคจากเชื้อรานี้ควรใชสารปองกันกําจดัเชือ้ราฉีด
พนใหทัว่ทั้งใบและตนเปนครั้งคราว  ก็จะสามารถปองกันโรคนี้ได 
              4.  โรคแอนแทรคโนส 
               อาการ  
                         เร่ิมแรกใบจะเปนจดุเล็ก ๆ  มีลักษณะกลมหรือรูปไข  และจะขยายจนติดกนั  มีขนาดใหญ  
แผลจะแหงตรงกลางเปนรู  ถาเปนที่ปลายใบกอน  ใบจะมวนและหอยลง  กาบใบและหนอจะถูกทาํลาย
ดวย 
               สาเหตุ 
                         เกิดจากเชื้อรา  ซ่ึงโรคนี้จะแพรระบาดในฤดูฝนที่มีอากาศชื้นและอุณหภูมิสูง  ถาเปนมาก 
ๆ  ลําตนและแงงขิงจะชะงกัการเจริญเติบโตทําใหผลผลิตลดลง 
                การปองกันและกําจัด 
                         1. ไมควรปลูกขิงใหชิดเกินไป 
                         2.  เก็บใบที่เปนโรคออกไปเผาทําลาย 
                         3.  ฉีดพนดวยสารเคมีปองกันกําจดัเชื้อรา 

โรคที่สําคญั 



 
 
 

  5.โรครากปม 
               อาการ 
                        รากขิงถูกทําลายเปนปุมปม  รูปรางผิดปกติ  ไมเจริญ  ทําใหรากนอย  ถาเปนมาก ๆ จะทํา
ใหตนแคระแกร็น  ใบซีดและขอบใบจะแหงมวน  บางครั้งจะเขาทําลายที่แงงขิงดวย  ทําใหแงงขงิมี
ลักษณะฉ่ําน้ํา    สีน้ําตาล 
              สาเหตุ 
                       เกิดจากไสเดือนฝอยเขาทําลายระบบรากและโคน 
              ปองกันและกําจดั 
                       1.  ใชทอนพันธุที่ปราศจากโรค 
                       2.  ปลูกพืชหมนุเวยีนในแปลงเดิม 
                       3.  ไถดินตากไว  เพื่อใหไขและตัวออนของไสเดือนฝอยถูกแดดเผาทาํลาย 

 
 

 1.  เพล้ียไฟ   
              อาการ 
                      เพล้ียไฟดูดน้ําเลี้ยงจากใบขิง  ในที่สุดใบจะแหงและเหีย่วตายโดยใบเริ่มแหงจากปลายใบเขา
หาโคนใบ 
              การปองกันและกําจดั 
                     ใชสารเคมีพวกโพรไทโอฟอส  คารโบซัลแฟน  หรือฟโปรนิล  อยางใดอยางหนึ่ง  ผสมน้ํา
ในอัตราสวนตามคําแนะนําในฉลาก  แลวพนใหทัว่  และผสมสารจับใบ  เพื่อชวยใหตัวยาตดิใบขิงไดดี
ยิ่งขึ้น  ควรพนในตอนเชาหลังจากน้ําคางแหงหรือในตอนเย็น  แตอยาพนใหโชกเกนิไปถึงกับเปนหยดน้ํา  
เพราะจะทําใหเสียสารเคมีโดยเปลาประโยชน 
      2.  หนอนและตั๊กแตนกินใบ 
                      ใบขิงจะถูกกัดกินเปนรอยแหวง  สวนมากการทําลายดังกลาวมักจะไมสรางความเสียหาย
มากนัก  ปองกันไดโดยใชสารเคมี  เชน  คารบาริลผสมน้ําในอัตราสวนตามคําแนะนําในฉลาก  ฉีดพน
ตามใบและลําตน  จะชวยทําใหศัตรูเหลานีเ้บาบางลงได 

โรคที่สําคญั 

แมลงศัตรูขิง 



 
 
 

   การเก็บเกีย่วขิงสามารถทําได  2  ระยะ คอื 
                      1.  การเก็บเกีย่วขิงออน   ควรเริ่มเก็บเมื่อขิงมีอายุ  4-6  เดือน  ซ่ึงในระยะนีแ้งงขิงจะมีเสี้ยน
นอย  เนื้อออน  เหมาะสําหรบัรับประทานสดหรือดอง  หรือแปรรูปอื่น ๆ  การเก็บเกี่ยวนิยมถอนดวยมือ  
โดยเก็บเกี่ยวหลังจากฝนหยดุตกแลว  หรือถาฝนไมตกใหใชน้ํารดใหทั่วแปลง   เพระจะทําใหดนิออนนุม  
ถอนงาย  การถอนควรถอนขึ้นมาทั้งกอพรอมกับเขยาใหดินหลุดออกจากแงง  ไมควรใชเครื่องมือขุด  
เพราะจะทําใหเกิดบาดแผลทําใหราคาตก 
                       2.  การเก็บเกีย่วขิงแก  เร่ิมเกบ็เกี่ยวไดเมื่อขิงอายุตั้งแต  10  เดือนขึ้นไป  หรือสังเกตไดจาก
ใบและลําตนเริ่มเหี่ยว  โดยปกติใบจะเริ่มเหี่ยวเมื่อขิงมีอายุยางเขาเดือนที่  8  โดยทั่วไปจะมีการเกบ็เกี่ยว
ขิงแกประมาณเดือนมกราคม  ซึงชวงระยะเวลาดังกลาวดินคอนขางจะแหงและแข็ง  จึงไมสะดวกตอการ
ใชเครื่องมือขุด  เชน  จอบ  จึงตองรดน้ําใหทั่วแปลงเพื่อใหดินออนตัว  ขุดงาย  แลวจงึใชมือดึงขึ้นมา  
เขยาดินออกทิง้นําไปลางน้ํา  ตัดรากและใบเหี่ยวออก 

 
 

   1.  การทําแหง 
                        นําขิงแกอายปุระมาณ  10-12   เดือน  มาทําความสะอาดลางดิน  ทราย  และสิ่งสกปรกออก
ใหหมด  จากนั้นนําไปทําแหง  ไดดังนี ้
                        1.1  ขิงเขียว  โดยการนําแงงขิงที่ลางทําความสะอาดตดัใบและรากออกแลวไป 
                               ตากแดด  1  วัน  หรือแชในน้ําเดือดนาน  5  นาที  แลวนําออกตากแดดให 
                               แหงสนิท  จากนั้นนําสงตลาด 
                        1.2  ขิงแหง  นําขิงที่เตรียมไดจากวิธีแรกไปแชน้ํา  1  คนื  หรือ  24  ช่ัวโมง  เพื่อ 
                               ใหลอกเยือ่ออกไดงาย  แลวนําออกทําความสะอาด  ดึงเยื่อหุมออก   ไมควร 
                               ใชมีดลอกผิวเพราะอาจจะทําใหผิวเสยี  การลอกเยื่อทําเฉพาะบริเวณผิวแงง 
                                ขิงเทานั้น   เพราะถาลอกลึกเขาไปในเนื้อ  ซ่ึงเปนที่มีน้ํามันหอมระเหยอยู 
                                ใตผิว  จะทําใหกล่ินเสยีไปและไมหอม  จากนั้นนาํไปทําความสะอาดอีก 
                                คร้ัง  แลวนําไปตากแดดอีก  1  สัปดาห  ขณะตากแดดหมั่นกลังแงงใหสม่ํา 
                                เสมอเพื่อใหแงงขิงแหงโดยทั่วกัน  การทําขิงแหงนีอ้าจจะใชวิธีผาแงงขิง 
                                ตามความยาวแนวนอน  2-4  ซีก  แลวนําออกผึ่งแดด  จะชวยใหขิงแหงเร็ว 
                                ขึ้น  แตกล่ินจะจางลงกวาขิงที่ตากทัง้แงง  เมื่อตากขิงแหงสนิทแลวจะได 
                                 ขิงแหงที่มีอัตราตอขิงสดที่ยังไมไดตาก  คือ 1 ตอ 5 สวน 

การเก็บเกี่ยว 

การทําแหงและการฟอกสี 



 

 
    2.  การฟอกสี 
                      การฟอกสีขิง  คือการเติมแตงสีใหกับขิงทีต่ากแหงแลวใหมีความสวนงามดูนารับประทาน
ยิ่งขึ้น วิธีการกค็ือนําขิงที่ตากแหงไปแชในสารละลายดางหรือปูนขาวหรือจะแชในแคลเซียมไฮดรอกไซด
เขมขน  2  %  นาน  6  ช่ัวโมง  หรืออาจใชผงฟอกสี  ผสมน้ําในอัตราสวน  50  กรัมตอน้ํา  1  ลิตร  โดยแช
ทิ้งไวประมาณ  1  คืน  แลวจึงนําไปตากแหงราว 5-7  วัน  สีขิงจะขาวขึ้น  จากนั้นก็สามารถนําไปจําหนาย
ได     

การทําแหงและการฟอกสี 



 

 
  
 
 
กรมสงเสริมการเกษตร.  2532. การปลูกขิง  เอกสารคําแนะนําที่ 24. 
  
กรมสงเสริมการเกษตร. 2537.   การผลิตพนัธุขิง  เอกสารเผยแพรที่ 192 
 
กองการคาสินคาเกษตร. 2535.   เอกสารประกอบการฝกอบรมเร่ือง  ขิง. กรมการคาภายใน 
 
ฝายฝกและนเิทศ. มปป. เอกสารวิชาการเผยแพร  เร่ืองขงิ. สํานักงานสงเสริมการเกษตรภาคเหนือ   
 จังหวดัเชียวใหม  กรมสงเสริมการเกษตร 
 
ฝายสงเสริมการเกษตร. 2531.  เอกสารคําแนะนําท่ี 60  การปลูกขิง  เอกสารแนะนําทางการ เกษตร.   
 สํานักวิจยัและสงเสริมวิชาการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ  เชียงใหม 
 
มหาวิทยาลัยแมโจ.  2530  เอกสารคําแนะนาํท่ี  99  โรคของขิง.      
 

เอกสารอ้างอิง 
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ศนูยวิทยบริการเพื่อสงเสรมิการเกษตร 
สาํนักพฒันาการถายทอดเทคโนโลย ี
กรมสงเสรมิการเกษตร 
โทร 0-2579-5517 
E-Mail : Agritech53@doae.go.th 
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