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การปลูกขิงแดง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ทัว่ ไปเกีย่ วกับขิงแดง
อนุกรมวิธาน
ลักษณะทางพฤษศาสตร
การขยายพันธุ
ปจจัยการผลิต
การเตรียมแปลง
การปฏิบัติดูแลรักษา
โรคและแมลง
การเก็บเกีย่ ว
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

คณะผูแตง
พวงเพ็ญ ศิริรักษ
วินยั จะระนิล
คณะผูจัดทํา
นายสมชาย สุคนธสิงห (ที่ปรึกษา)
นายโอฬาร พิทกั ษ
นางภาวนา อัศวะประภา
นายทวีพงศ สุวรรณโร
นายเศรษฐพงศ เลขะวัฒนะ
นายอภิชาติ สุวรรณ

ขิงแดง เปนพืชที่มีการปลูกประดับบานเรือนมานานแลว มีการดูแลรักษางาย สามารถเจริญ
เติบโตไดดีในสภาพดินทั่วไป ขยายพันธุไดดว ยหนอ และใหดอกตลอดป ขิงแดงมีชอ ดอกทีส่ วยงาม
สามารถบานอยูบนตนไดนาน และมีรปู ทรงของดอกทีแ่ ปลกกวาไมดอกชนิดอืน่ ๆ ประกอบกับเมือ่ นํามา
ปกแจกัน พบวา มีอายุการปกแจกันที่เหมาะสม ทําใหเปนทีต่ อ งการของผูบ ริโภค ดังจะเห็นไดจาก
วิวัฒนาการจากการปลูกเปนไมประดับบริเวณบาน มาเปนการปลูกเพือ่ ตัดดอกเปนการคามากขึน้ จาก
ขอมูลการซื้อขายทีป่ ากคลองตลาดพบวามีการซือ้ ขายขิงแดงเปนปริมาณ 2,000 ดอก/สัปดาห คิดเปน
มูลคา 10,000 บาท/สัปดาห และยังพบวามีการสงออกบาง
แหลงพันธุที่ผลิตขิงแดง ปจจุบันจะพบในจังหวัดปริมณฑล ไดแก อ.บางกรวย จ.นนทบุรี อ. กระทุม
แบน อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร อ.สามพราน จ.นครปฐม และอ.ทามวง และกิ่ง อ. ดานมะขามเตีย้
จ. กาญจนบุรี
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อนุกรมวิธานอนุกรมวิธาน
ชื่อวิทยาศาสตร :
ชือ่ พอง
:
ชือ่ สามัญ
:
วงศ
:
ถิน่ กําเนิด
:

Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum.
Alpinia grandis Schum.
ขิงแดง, Red ginger
Zingiberaceae
ประเทศนิวคาลีโดเนีย, หมูเ กาะโซโลมอน,
ประเทศวานาวาตู และ พบตัง้ แตระดับนํ้า
ทะเล จนถึง 650 เมตร

ลักษณะทางพฤษศาสตร
ตน
ตนขิงแดงเปนพืชวงศเดียวกับขิงขา ซึ่งมีลํ าตนใตดินเรียกวา
เหงา (rhizome) มีขนาดสัน้ แตกสาขาทอดขนานไปกับผิวดิน และ
เปนที่สะสมอาหาร เหงามีสแี ดง เสนผาศูนยกลาง 1-1.5 ซ.ม. สวน
ลําตนเหนือดินเปนกาบใบทีโ่ อบซอนกันแนน เชนเดียวกับพวกกลวย
สวนนี้ คือ ลําตนเทียม (pseudostem)ลําตนเหนือดินสูง 1-2 เมตร
หากสมบูรณมากหรือขึน้ อยูใ นธรรมชาติ อาจสูงถึง 5 เมตร ขึน้ อัดแนนเปนกอใหญ ใบ เปนรูปรีบริเวณ
กลางใบกวาง แลวคอยๆ เรียวไปหาปลายใบและฐานใบไมมกี า นใบ ผิวใบเกลีย้ งทัง้ ดานบนและดานลาง
ขนาดยาว 20-30 ซม. และกวาง 5-8 ซม. ปลายใบแหลม ยาว ฐานใบเรียวลาดเขาหากานใบ เห็นเสน
กลางใบ ปรากฎชัดทางดานลางของใบ ดอก ชอดอกจะออกทีย่ อดชอดอก
ยาว ประมาณ 30 ซม. อาจยาวไดถึง 90 ซม. ประกอบดวย กลีบประดับเรียง
ซอนกันอยู กลีบประดับมีสแี ดงสด รูปไข ปลายแหลม ขนาดยาว 3-4 ซม. และ
กวาง 1.5-2.5 ซม. ดอกแทเปนรูปกรวยสีขาวขนาดเล็ก อยูภ ายในกลีบประดับ
ไมคอยเห็นโผลออกมาเหนือกลีบประดับ ดอกแทมักเหี่ยวแหงไปในเวลาอันรวด
เร็ว คงเหลือ แตรว้ิ ประดับซึง่ คงมีสสี ดอยูเ ปนเวลานานทําใหขงิ แดง
มีชอ ดอกทีส่ วยงาม ผล ผลของขิงแดง เปนชนิดแคบซูล ผิวสีแดง ขนาดยาวประมาณ 3 ซม. เมล็ด มีสี
ดําความยาวประมาณ 3 มม. และมีเปลือกหุม เมล็ดแข็ง

พันธุ
1.Red ginger หรือขิงแดงที่มีปลูกอยูทั่วไป
2.Eileen Mcdonald หรือ ขิงชมพู (Pink ginger) มีกลีบประดับสีชมพู ลักษณะชอดอกคลาย
ขิงแดง
3.Jungle King มีกลีบประดับสีแดง ชอดอกจะมีลกั ษณะมน อวนกวาขิงแดง
4.Jungle Queen มีกลีบประดับสีชมพูจาง ลักษณะชอดอกคลาย Jungle King
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5.Tahitian มีกลีบประดับสีแดง และมักจะมีชอ ดอกแขนงจํานวนมาก แตกจากชอดอกหลัก ทํา
ใหมี ลักษณะเปนชอใหญ
6.Kimi เปนพันธุที่เกิดจากการเพาะเมล็ดของขิงชมพู กลีบประดับมีสชี มพูเหลือบแดง สวยงาม
มากลักษณะชอดอกคลายขิงแดง

การขยายพันธุ
1. ใชเมล็ด พบวาขิงแดงติดเมล็ดไดยากในประเทศไทย
ดังนั้นผูปลูกเลี้ยง จะตองหมั่นสังเกตดอกแหงถาตองการเก็บ
เมล็ดพันธุ ควรเพาะเมล็ดในวัสดุเพาะทีค่ ณ
ุ สมบัตเิ ปนกรดเล็ก
นอยระบายนํ้าดี และกลบดวยวัสดุเพาะบาง ๆ เวลาการงอก
ของเมล็ดไมแนน แตงอกเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดธรรม
รักษา
2. ใชตะเกียง (Aerial offshoots) ชอดอกของขิงแดงเมือ่ แกจะสรางตะเกียง หรือหนอเล็ก ๆ ที่
โคนกลีบประดับ สามารถแยกตะเกียงออกจากชอดอกและปลูกไดทันที แตจะใหผลดีถาตะเกียงมาชําให
เกิดรากกอน โดยจะมีการสรางราก 4-8 สัปดาหหลังการชํา
3. การแยกหนอ (Division) กิ่งหนอใหมจะเกิดทีส่ ว นบนของเหงาของตนแม การแยกหนอมัก
ทําโดยใชหนอที่ไมแกเกินไปนัก ใหมสี ว นของเหงายาวประมาณ 5 นิว้ และสวนของตนเทียมยาว 8-12
นิว้ แลวนํามาปกชําในกระบะชํา หรือถุงพลาสติก

ปจจัยการผลิต
แสง
ขิงแดง เจริญเติบโตและใหดอกทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีในทีม่ รี ม เงา ดังนัน้ ในการปลูกขิงแดงจําเปนจะ
ตองปลูกภายใตโรงเรือนพรางแสงดวยซาแรน ซึ่งแสงทีเ่ หมาะสมในการปลูกขิงแดง จะอยูป ระมาณ
50-70 เปอรเซ็นต หรืออาจปลูกเปนพืชแซมในสวนไมยนื ตนก็ได
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การเตรียมแปลงปลูก
1. การเตรียมแปลง มี 2 แบบ คือ
พืน้ ทีด่ อน ทําแปลงแบบทํารองใหลกึ ประมาณ 20 เซนติเมตร กวาง 2-3 ม. ความยาวตาม
ขนาดของพืน้ ที่ แตละแปลงหางกัน 1.5 เมตร
พืน้ ทีล่ มุ การทําแปลงโดยการทําคันรองขุดคูน้ําลึก 1 เมตร กวาง 1 เมตร ทําแปลงปลูกกวาง
1.5 เมตร ความยาวตามพืน้ ที่ และทําคันขอบแปลงโดยรอบแปลงสูง 20 เซนติเมตร ทําการเตรียม
แปลงปลูกโดยไถพรวนตากดิน 5-7 วัน ใสปุยคอกผสมแกลบดิน ในแปลงปลูกเพือ่ เพิม่ อินทรียว ตั ถุให
กับดิน และใชปูนขาวอัตรา 100 กิโล กรัมตอไร เพือ่ ปรับปรุงดิน
2. ระยะปลูก ระยะปลูกที่เหมาะสม 1 x 1 ม. ขิงแดงโดยใชหนอพันธุป ลูก หลุมละ 1 ตน
หรือใชหนอที่ชําจนแตกกอแลวปลูกหลุมละกอ จากนัน้ กลบดินใหแนน และใชหลักปก ผูกติดกับตน เพื่อ
ไมใหตน ลม แลวรดนํ้าใหชุม

การปฏิบตั ดิ แู ลรักษา
การใหปยุ การใหปุยไมจําเปนตองใหปยุ เคมีมาก เนือ่ ง
จากการตอบแทนในการใหผลผลิตตอการใหปุยเคมีไดนอย แต
อยางไรก็ตามยังมีความจําเปนตองใหปยุ เคมีแกขงิ แดง โดยใหปุย
สูตรทีม่ อี ตั ราสวน 1:1:1 ปละ 2 ครัง้ ๆ ละ 50 กก./ไร ใหรวม
กับปุยคอกจะทําใหขงิ แดงใหดอกดกและมีคณ
ุ ภาพดอกดีขน้ึ
การใหน้ํา ขิงแดงเปนพืชทีต่ อ งการความชืน้ ในดินสูง ดัง
นัน้ จึงจําเปนตองใหน้ําอยางเพียงพอ วิธกี ารใหน้ําอาจใหน้ําแบบทวมแปลงปลูกสําหรับแปลงปลูกที่เปน
ที่ดอนโดยให 3-5 วันตอครัง้ ทีล่ มุ ใหน้ําโดยการใชเรือรด 1-2 วัน/ครัง้ หรือโดยสังเกตจากความชื้น
ดิน

การปองกันกําจัดวัชพืช
วัชพืชจะรบกวนมากในชวงแรกๆ เทานัน้ หลังจากอายุ 1 ป ไปแลวขิงแดงจะเจริญโตเต็มที่ ทําให
วัชพืชไมสามารถเจริญเติบโตได

การตัดแตง
สวนใหญจะมีการตัดแตงตนพรอมกับการตัดดอก โดยการตัดดอกชิดโคนตนเหนือดิน ประมาณ
2-3 นิว้
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โรคและแมลง
ไมพบโรคที่กอใหเกิดความเสียหายกับขิงแดง แตอาจพบแมลงที่เขาทําลายดังนี้
1. เพลีย้ แปง
เกิดจากการปลูกขิงแดงใกลกบั แปลงปลูกกลวยหรือพืชอืน่ ทีเ่ ปนพืชอาศัยของเพลี้ยแปง เพลี้ยจะ
เขาทําลายดอก เกษตรกรควรใชวิธีการตัดดอกที่ถูกทําลายทิ้ง หรือสารเคมีปอ งกันกําจัดแมลง เชน ฟูรา
ดาน 3 จี อะโซดริน เดลดริน ฟอสซ เปนตน
2. หนอนเจาะลําตน
หนอนเจาะลํ าต น จะเข า ทํ าลายโดยกิ น ไสของตนขิงแดงที่ ยั งไมใหดอกทํ าให ย อดแห งตาย
เกษตรกรควรตัดตนที่ถูกทํ าลายมาผาเอาหนอนที่อยูภายในลํ าตนมาทําลาย และใชสารเคมีปองกัน
กําจัดแมลงฉีดพน เชน ฟอสซ แลนเนท คาราเต เปนตน

การเก็บเกีย่ ว
โดยตัดดอกทีบ่ านแลวประมาณ 70-80% ของชอดอก โดยใชมดี คม ๆ ตัดโคนตน เหนือดิน
ประมาณ 2-3 นิว้

การปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ ว
เมื่อตัดดอกขิงแดงแลวใหนํ าดอกแชลงในอางนํ้ าที่มีน้ํ าสะอาดและทํ าความสะอาด ตัดใบให
เหลือ 3-4 ใบ ตัดกานใหยาว 1 ม. สําหรับดอกขนาดใหญ และดอกขนาดกลาง สวนดอกเล็กมักตัด
กานใหยาว 50-70 ซม. แลวนํามามัดเปนกําๆ ละ 10 ดอก สําหรับการคัดขนาดดอกนัน้ จะคัดตาม
ขนาด ดังนี้
เกรด A ชอดอกยาว 6 นิว้ ขึน้ ไป
เกรด B ชอดอกยาว 4-5 นิว้
เกรด C ชอดอกยาว 2-3 นิว้

กานชอดอกยาว 1 เมตร
กานชอดอกยาว 1 เมตร
กานชอดอกยาว 0.5-0.7 เมตร

อายุการปกแจกัน
ไดมีการศึกษาคนพบวาความยาวของตนทีต่ ดิ กับชอดอกนัน้ มีผลตออายุการปกแจกันดังนี้
กานยาว 50 ซม.
กานยาว 100 ซม.
กานยาว 150 ซม.

มีอายุการปกแจกัน 2 สัปดาห
มีอายุการปกแจกัน 3-5 สัปดาห
มีอายุการปกแจกัน 4-6 สัปดาห
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และ Jjia (1988) ยังพบวาการใชกรด ซิตริก (Citric acid: 5 UM) สามารถยืดอายุการปก
แจกันดอกขิงแดง (กานยาว 40 ซม.) จาก 4 วัน เมือ่ แชในนํ้ากลัน่ เปน 13.5 วัน เมือ่ ผสมกรดซิตริก
ณ อุณหภูมิ 24-24 องศาเซลเซียส
การขนสง
จะมีการขนสงดอกขิงแดงโดยแชกา นชอดอกขิงแดงในถังนํ้า ทีว่ างไวหลังรถบรรทุกเล็กสงพอคา
หรือมีพอ คามารับซือ้ ถึงสวน
ตนทุนการผลิต ในการผลิตขิงแดง 1 ไร สามารถประมาณการตนทุนการผลิตไดดงั นี้
รายการ
คาพันธุ จํานวน 1,280 ตน ๆ ละ 10 บาท เปนเงิน
คาเตรียมดิน
คาแรงงาน
คาปุย คอก
คาปุย เคมี
คาสารเคมี
รวม

เปนเงิน (บาท)
12,800
1,000
4,500
2,000
1,000
800
22,100

ผลผลิตตอไร
สามารถตัดดอกขิงแดงโดยแบงตามขนาดดอกไดดงั นี้ คือ
ดอกเล็กจํานวน 67,200 ดอก/ป ดอกใหญและดอกกลางจํานวน 48,000 ดอก/ป
การจําหนายผลผลิต
สวนใหญจะมีจําหนายขิงแดงแกพอ คาปากคลองตลาดโดยแบงตามขนาด ดังนี้
ดอกเล็กจํานวน 67,200 ดอก/ป ดอกใหญและดอกกลางจํานวน 48,000 ดอก/ป
ดอกเล็ก
ดอกเล็ก
ดอกกลาง
ดอกใหญ

2-3 บาท
2-3 บาท
4-5 บาท
8-10 บาท

ปจจุบันมีเกษตรกรสงออกดอกขิงแดงบางแตไมมากนัก เนือ่ งจากพืน้ ทีก่ ารปลูกขิงแดงยังมีนอ ย
ผลผลิตยังไมมากเพียงพอที่จะปอนตลาดอยางสมํ่าเสมอ สวนการบริโภคภายในประเทศของขิงแดงนัน้ มี
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังจะเห็นไดจากการทีร่ า นดอกไม และโรงเรียนสอนจัดดอกไม มีการใชดอกขิงแดงมาก
ขึ้น แตเกษตรกรยังขาดขอมูลดานการตลาด สวนผูซื้อมักจะไมทราบแหลงผลิต ทําใหผูผลิตและผูบริโภค
ไมพบกันทั้งทีค่ วามตองการใชขงิ แดงมีเพิม่ ขึน้ ทําใหเกษตรกรไมกลาตัดสินใจในการขยายพืน้ ทีก่ ารผลิต
มากนัก เนื่องจากขิงแดงยังมีพนั ธุอ น่ื ๆ ทีม่ รี ปู รางลักษณะ และสีแตกตางกันบางเกษตรกร อาจอาศัย
ความหลากหลายของพันธุน เ้ี ปดตลาดขิงแดงเพิม่ ขึน้ ไดอกี ดวยในอนาคต

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

