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ราคาหัวมันสดในปจจุบันประมาณ  2.50  บาทตอกิโลกรัม  ถือวาเปนราคาที่สูงที่สุดใน
ประวัติศาสตรของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังในประเทศไทย  สาเหตคุงเนื่องมาจากปริมาณหวัมัน
สดไมพอเพียงกับความตองการของตลาด  ราคาหัวมันสดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
2550  ซ่ึงเปนราคาที่จูงใจใหเกษตรกรเรงขุดเก็บเกีย่วเร็วกวาปกต ิ  และคาดกันวาในฤดกูาล
เพาะปลูก ป 2551  ผลผลิตรวมมันสําปะหลังของประเทศจะมีเพยีงประมาณ  25  ลานตัน  จากพืน้ที่
ปลูกรวม  7.3  ลานไร  อยางไรก็ตามเมื่อหวัมันสดมีราคาดี  และแนวโนมความตองการหัวมนัสดยัง
มีสูง  เกษตรกรที่ปลูกพืชอ่ืน  เชน  ออยและขาวโพด  ก็อาจเปลี่ยนพืน้ทีม่าปลูกมันสําปะหลัง  และ
อาจมีแนวโนมทําใหผลผลิตรวมมันสําปะหลังในฤดูกาลเพาะปลูก ป 2552 เพิ่มขึ้นไดบาง  ซ่ึงนั่นก็
เปนเพยีงผลจากการขยายพื้นที่เทานั้น  ส่ิงที่ผูเกี่ยวของในวงการมันสําปะหลัง  ไมวาจะเปน
ผูประกอบการหรือเกษตรกรควรตระหนักคือ  ทําอยางไรจึงจะเพิ่มผลผลิตตอไรของมันสําปะหลัง
ใหสูงขึ้น  ซ่ึงจะเปนแนวทางที่ยั่งยืนทีจ่ะทําใหตลาดมหีัวมันสดพอเพียง  และเกษตรกรไดกําไรจาก
การปลูกเพิ่มขึน้ดวย 
 

1) ผลผลิตหัวสดตอไร  จากอดตีถึงปจจุบัน 
ในปเพาะปลูก 2550  ผลผลิตหัวสดเฉลีย่ตอไรทั่วประเทศประมาณ  3.7  ตันตอไร  ซ่ึง

สูงกวาผลผลิตหัวสดตอไรในป 2534 (2.2  ตันตอไร)  ผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่สูงขึ้นเกิดจาก 
1.1  มันสําปะหลังพันธุดี  เกษตรกรปลกูมันสําปะหลังพันธุดีทดแทนมันสําปะหลัง

พันธุดั้งเดิมมากขึ้น  ทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศ
ไทย  และกรมวิชาการเกษตรไดแนะนําพันธุดี ป 2534  คือ  พันธุระยอง 90  ป 2535  พนัธุ
เกษตรศาสตร 50   ป 2537  พันธุระยอง 5   ป 2542  พันธุระยอง 72   ป 2546  พันธุหวยบง 60  และ
ป 2548  พันธุระยอง 7  และระยอง 9  พนัธุใหมเหลานีไ้ดมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุจนเปนพนัธุที่
ใหทั้งผลผลิตหัวสดและเชื้อแปงในหัวสดสูง  เมื่อมีการนําพันธุดีเหลานี้ไปปลูกยอมทําใหผลผลิต
ตอไรสูงขึ้นดวย  มันสําปะหลังพันธุดี  หมายถึง  พันธุที่ทางราชการรับรองเปนพันธุพืชข้ึนทะเบียน  
ซ่ึงในกระบวนการรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน  หนวยงานที่ยื่นขอจะตองแจกแจงรายละเอียดถึง
ความเปนมาของการพัฒนาพันธุ   พรอมทั้งพิสูจนใหเห็นแลววาเปนพันธุที่ไดทดลองและทดสอบ

ลกรัมตอตน 
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ตามหลักวิชาการอยางถูกตอง  ดังนั้นในการสรางมันสําปะหลังพันธุหนึง่พันธุใดตองใชเวลาไมนอย
กวา  8  ป 

1.2  วิธีการปลูกท่ีถูกตอง  มันสําปะหลังพันธุเดียวกนั  เมื่อนําไปปลกูตางพื้นที ่ (ตาง
สภาพแวดลอม)  ยอมใหผลผลิตแตกตางกนั  สภาพแวดลอมในที่นี้หมายถึง  ดินที่ปลูกรวมทั้งความ
อุดมสมบูรณของดิน  ปริมาณน้ําฝน  และวิธีการดแูลมนัสําปะหลังในแปลง (การคัดเลือกใชทอน
พันธุที่สมบูรณ  ระยะปลูก  การใสปุย  และการกําจดัวชัพืช)  เกษตรกรควรมีความเขาใจในพันธุมัน
สําปะหลังที่ปลูก  เพื่อที่จะไดเอาใจใสพรอมทั้งจะไดปฏิบัติดูแลไดดขีึ้น  จากรายงานผลการสํารวจ
มันสําปะหลังโรงงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  พบวา  ในป 2546  เกษตรกรใชปุยเคมี
อัตรา  30.3  กิโลกรัมตอไร  แตในป  2550  อัตราปุยที่ใชเพิ่มขึ้นเปน  32.7  กโิลกรัมตอไร  สวนการ
ใชปุยคอกและปุยหมัก  แมในป 2550  มีอัตราการใสนอยลงกวาป 2546  แตพื้นที่ที่ใสกลับเพิ่มขึ้น 
(ป 2545  มีพื้นที่ใสปุยคอก  767,763  ไร  ปุยหมัก  16,116  ไร  สวนในป  2550  มีพื้นที่ใสปุยคอก  
941,846  ไร  ปุยหมัก  25,527  ไร)  แสดงวาเกษตรกรเขาใจมากขึ้นวา  การปลูกมันสาํปะหลังควรมี
การใสปุย  และการใสปุยไมเพียงจะทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น  แตจะเปนการชวยปรับปรุงบํารุงดินให
มีการปลูกมันสําปะหลังอยางยั่งยืนไดตอไป 

ผูเขียนจึงขอสรุปทําความเขาใจวา  ผลผลิตหัวสดตอไรของมันสําปะหลังในประเทศ
ไทยที่เพิ่มขึน้จากอดีตจนถึงปจจุบันนัน้เปนผลมาจาก  2  สวน  สวนแรกเกิดมาจากมันสําปะหลัง
พันธุดี    สวนที่สองเกิดจากความเขาใจในสภาพพื้นที่ปลูก  การใชปจจยัการผลิต  และมีการจดัการ
ที่ดี   ซ่ึงทั้งสองสวนจะตองประกอบกัน 

 
2)  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตหวัสดตอไร  ในอดีต 

จากรายงานคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลงั    ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ  ประจําป 2543 – 2544  ผูขียนและคณะซึ่งไดแก  อาจารยปยะวุฒิ  พูลสงวน  
ศาสตราจารย ดร.เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ  รองศาสตราจารย ดร.เอ็จ  สโรบล  อาจรยจําลอง  
เจียมจํานรรจา  ศาสตราจารย ดร.ปยะ  ดวงพัตรา  และผูชวยศาสตราจารย วัชรี  เลิศมงคล  ไดเสนอ
บทความเรื่อง  เทคนิคในการเพิ่มผลผลิตและปริมาณแปงในหัวมันสาํปะหลัง  ซ่ึงสรุปไดวา  การ
เพิ่มผลผลิตและปริมาณแปงในหัวมนัสําปะหลังควรใชเทคนิคดังนี ้

(1)  การใชมันสําปะหลังพันธุดี  โดยเปลี่ยนมาปลูกพันธุใหม  เชน  พนัธุเกษตรศาสตร 
50  ระยอง 90  และระยอง 5  ทดแทนพนัธุดั้งเดิม  ซ่ึงพันธุใหมมีศักยภาพในการใหผลผลิตในแปลง
เกษตรกรไดสูงถึง  10  ตันตอไร  และปริมาณแปง  28  เปอรเซ็นต 

(2)  การวางแผนการปลูกใหเหมาะสมกับฤดูกาล  เนื่องจากการปลูกมนัสําปะหลังทัง้
ประเทศยังตองอาศัยน้ําฝนทีต่กตามฤดูกาลเปนหลัก  การปลูกจึงอาจเลือกปลูกไดทั้งปลายฤดูฝน 
(พฤศจิกายน – มกราคม)  หรือตนฤดูฝน (กมุภาพันธ – เมษายน) 
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(3)  การปรับปรุงบาํรุงดนิเพิ่มผลผลิตและรักษาระดับผลผลิตแบบยั่งยืน    ควรเพิ่ม
อินทรียวัตถุใหแกดินที่ปลูกมันสําปะหลัง  เชน  การใชปุยพืชสด (ถ่ัวพรา  ปอเทือง) ไถกลบ  การใช
ปุยคอก  เชน  มูลไก  มูลววั  และการใชปุยหมักจะชวยปรับโครงสรางดินที่แนนทับ  และชวยใหตน
มันสําปะหลังสามารถดูดใชปุยเคมีไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้สําหรับพื้นที่ปลูกที่มีความ
ลาดเท  ควรมีการปองกันการสูญเสียธาตุอาหารจากแปลงปลูกโดยการปลูกแฝกเปนแนวขวางความ
ลาดเทไวดวย 

(4)  การเตรยีมดิน  ควรไถดินใหลึกและพรวนใหมีความรวนซุย  ซ่ึงนอกจากจะเปน
การกําจัดวัชพชืและทําใหดนิเก็บกกัความชื้นไวไดแลวยงัชวยใหทอนพันธุสัมผัสกับเม็ดดินไดดี  
เพิ่มความงอกไดสูงขึ้นดวย 

(5)  คัดเลือกตนพันธุท่ีมีคุณภาพเหมาะสมและใชวิธีการปลูกท่ีถูกตอง โดยเริ่มตั้งแตใช
ตนพันธุที่มีอายุประมาณ  11-12  เดือน  เลือกสวนที่มีสีน้าํตาลตัดเปนทอนพันธุ  และไมควรเก็บตน
ไวนานเกนิ  15  วัน  แตถาจาํเปนการเก็บตนพันธุรวมเปนกอง  วางตั้งไวในแปลงใหโคนตนสัมผัส
ดินอาจเก็บไดนานถึง  2  เดอืน  ทอนพันธุที่ตัดแลวยาวประมาณ  20  เซนติเมตร  ปลูกตั้งตรงหรือ
เฉียงเล็กนอย  โดยปกใหลึกประมาณ  10  เซนติเมตร  หรือคร่ึงหนึ่งของความยาวของทอนพันธุจะ
เหมาะสม 

(6) การจัดระยะปลูกท่ีเหมาะสม  เนื่องจากพื้นที่ปลูกแตละแหงดินมีความอุดมสมบูรณ
ตางกัน  การใชระยะระหวางแถวและระหวางตนอาจใชไดตั้งแต  1.0 x 1.0  เมตร  1.0 x 1.20  เมตร 
1.20 x 1.20  เมตร  1.0 x 0.8  เมตร   หรือ 0.8 x 0.8  เมตร  ซ่ึงอาจตองคํานึงถึงการใชผานขุดเกบ็
เกี่ยวหวัไวดวย  แตการปลูกถ่ีเพื่อใหไดจํานวนหวัมากไมไดแสดงวา  มันสําปะหลังที่ปลูกจะให
ผลผลิตตอพื้นที่สูง 

(7)  การกําจดัวัชพืช  ในชวง  1 – 4  เดือนแรกหลังปลกูควรใหพื้นทีป่ลูกมีวัชพืชนอย
ที่สุด  ซ่ึงการกําจัดวัชพืชในชวงดังกลาวอาจใชจอบถาก  หรือสารฆาวัชพืชกไ็ด  สวนจํานวนครั้งที่
ตองกําจัดวัชพชืไมแนนอนขึน้อยูกับปริมาณวัชพืช 

(8)  การใชปุยเคมี  การใชปุยเคมีเปนวิธีการที่สามารถเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังไดอยาง
ชัดเจน  ชนิดปุยที่แนะนําไดแก  ปุยเคมีสูตร  15-15-15  หรือ  13-13-21  อัตรา  50-100  กิโลกรัมตอ
ไร  โดยใสแบบขุดหลุมหางตนประมาณ  20-30  เซนติเมตร  แลวกลบจะลดการสญูเสีย 

(9)  การขุดเกบ็เกี่ยวในชวงเวลาที่เหมาะสม  การยดือายุเก็บเกีย่วมากกวา 1  ป  ผลผลิต
หัวสดจะเพิ่มขึน้  ขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน  สวนใหญจะขุดเก็บเกีย่วเมือ่มันสําปะหลงัอายุได 11-12  
เดือน  ถาขุดในชวงแรกปริมาณแปงจะสงู 

บทความขางตนไดมาจากเอกสารเผยแพรทางวิชาการ ฉบับที่ 4  ของโครงการเพิ่ม
ผลผลิตและรายไดของเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังพันธุใหม       ดําเนินการโดยภาควิชาพืชไรนา  
คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เมื่อป พ.ศ.2542  ภายใตโครงการเดียวกนัก็ไดจัดพิมพ
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เอกสารเผยแพรทางวิชาการ  ฉบับที่ 1  เร่ือง  มันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50  ฉบับที่ 2  เร่ือง  
ดินและปุยมันสําปะหลัง  ฉบับที่ 3  เร่ือง  การจัดการวัชพืชในไรมันสําปะหลัง  ฉบับที่ 5  เร่ือง  การ
แปรรูปและการใชประโยชนมันสําปะหลัง  และฉบับที่ 6  เร่ือง  เคร่ืองจักรกลเกษตรที่ใชในการ
เพาะปลูกมันสําปะหลัง  ซ่ึงเอกสารทั้งหมดไดแจกจายใหเกษตรกรหมดแลวตั้งแตป พ.ศ.2543  
ตอมาในป พ.ศ.2546  ผูเขียนไดมีโอกาสเปนวิทยากรในโครงการฝกอบรมเพื่อสรางวิทยากรมัน
สําปะหลังในทองถ่ิน  ซ่ึงเปนการฝกอบรมใหเจาหนาทีธ่นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.)  
และเจาหนาทีส่หกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. (สกต.)  คณาจารยจากวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี    และพนักงานของสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง    ณ   อาคารเคยูโฮม   มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  ระหวางวนัที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม  และวนัที่ 4-8  สิงหาคม  2546  ผูเขียนได
บรรยายในหวัขอเร่ือง  การเขตกรรมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตมนัสาํปะหลัง  ซ่ึงสรุปไดวา   

การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลงัสามารถทําไดดวย  3  วิธีการรวมกัน วิธีการแรกคือ  การ
เลือกใชหรือเลือกปลูกมันสําปะหลังพันธุด ี  มันสําปะหลังพันธุดีในทีน่ี้หมายถึง  พันธุที่ใหผลผลิต
และปริมาณแปง (เปอรเซ็นตแปงในหัว) สูง  เนื่องจากการซื้อขายหวัมันสําปะหลัง  ราคาจะถกู
กําหนดโดยเปอรเซ็นตแปงและน้ําหนกัของหัว  นอกจากนี้พันธุดยีังตองมีลักษณะอืน่ ๆ ที่ตองการ
ดวย เชน  งอกด ี  ความอยูรอดสูง  โตเร็ว  คลุมวัชพืชไดดี  ตานทานตอโรคแมลง  ขุดเก็บเกี่ยวงาย  
และเปนพันธุที่ผูซ้ือ (โรงงาน) ตองการ  ซ่ึงมันสําปะหลงัพันธุดีในประเทศไทยมอียูหลายพันธุ  เชน  
พันธุเกษตรศาสตร 50    พนัธุระยอง 5   พันธุระยอง 90    พันธุระยอง 72  และพนัธุใหมที่เพิ่งได
แนะนําใหเกษตรกรปลูกคือพันธุหวยบง 60  และมันสําปะหลังพันธุดีเหลานี ้  จะมีขอเดนและ
ขอจํากัดแตกตางกันไป และมีความสามารถในการใหผลผลิตแตกตางกันไปตามสภาพพื้นที่ปลูก
ดวย  วิธีการที่สองคือการจัดการดินใหด ี  เนื่องจากธาตอุาหารที่มันสําปะหลังตองใชเพื่อการสราง
ตน  ใบ  และหัวนัน้จะไดมาจากดนิเปนสวนใหญ  การจัดการดนิใหดเีพื่อใหมนัสําปะหลังสรางหวั
ดีนั้นจึงตองมีการปรับปรุงโครงสรางของดินใหเหมาะสม  ตองบํารุงดินเพื่อใหมีความอุดมสมบูรณ  
และตองมีการอนุรักษดนิเพือ่ใหมันสําปะหลังสรางหัวไดอยางยั่งยืน  สวนวิธีการที่สาม คือ  การ
จัดการดูแลด ี โดยเริ่มตั้งแตการเตรียมดนิดี  เลือกใชตนพันธุ (ทอนพนัธุ) ที่สมบูรณปลูก  คือ ใชตน
พันธุที่มีอายุและสวนของตนที่เหมาะสม  ความยาวของทอนพันธุที่เหมาะสม รวมทัง้เปนตนพนัธุที่
มีการเก็บรักษาถูกตอง  ใชวธีิและระยะปลกูที่ถูกตอง  เลือกฤดูปลูกใหเหมาะสม  มีการกําจัดวัชพืช
ไมวาจะใชคน  เครื่องจักร หรือสารกําจัดวชัพชืใหถูกตองเหมาะสมและทันเวลา  ใสปุยไมวาจะเปน
ปุยอินทรียหรือปุยอนินทรียใหเหมาะสม  ดูแลเรื่องโรคแมลง และขุดเก็บเกีย่วใหถูกตองเหมาะสม    
ดังนั้นจะเห็นไดวา  การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังใหสูงขึ้นตามที่ตองการไดนั้น  ตองประกอบดวย 3 
วิธีดังกลาวขางตน  การเลือกใชแตเพียงวธีิการใดเพยีงวธีิการเดียว ผลผลิตมันสําปะหลังอาจเพิ่มขึน้
ไดบาง    แตจะไมเปนไปตามศักยภาพของพันธุและพืน้ที ่ และผลผลิตที่ไดก็อาจไมยัง่ยืนดวย 
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3)  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตหวัสดตอไร  ในปจจุบัน 
คําถาม  เทคนิคการเพิ่มผลผลิตหัวสดตอไรในป พ.ศ.2551  แตกตางจากอดีตหรือไม  

ตามความเหน็ของผูเขียนตอบไดวา  เทคนคิอาจมีความแตกตางแตอยูในหลักการเดียวกัน  หลักการ 
(ทฤษฎี) และเทคนิคตาง ๆ ที่ผานมาไดมกีารวิจยัทดลองและทดสอบตามหลักวิชาการจนเกิดความ
มั่นใจกอนที่จะทําการแนะนาํหรือสงเสริมใหเปนทีแ่พรหลาย  ทั้งนี้เพือ่ลดความเสี่ยงตาง ๆ ที่จะเกิด
ขึ้นกับผูใชหรือเกษตรกรผูปลูก  ดังนั้นในการเสนอแนะเทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังตอไร
คร้ังนี้  ผูเขียนใครขอเสนอในสวนที่เพิ่มเตมิจากในอดีต  ดังนี ้

 
(1)  เลือกใชมันสําปะหลังพนัธุดีท่ีเหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ีปลูก  มันสําปะหลังพันธุดี

ในหวัขอ 1.1  สามารถนําไปปลูกไดทั้งหมด  เนื่องจากหนวยงานทีแ่นะนําพันธุดงักลาวยอมเปน
หลักประกนัความเสี่ยงของเกษตรกรผูปลูก  นอกจากนี้ตามรายงานผลการสํารวจมันสําปะหลงั
โรงงาน ป 2550  ของสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร  พบวา  ในป 2550  ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมนั
สําปะหลังรวม  7.6  ลานไร  โดยแยกเปนพันธุเกษตรศาสตร 50  รอยละ  55.4  ระยอง 5  รอยละ  
21.8  ระยอง 90  รอยละ  10.7  ระยอง 60  รอยละ  3.9  และพันธุหวยบง 60  รอยละ  2.3  แตการ
เลือกใชพันธุทีด่ีที่สุดสําหรับพื้นที่ปลูกของตัวเอง  เกษตรกรตองยอมเปนนกัวิทยาศาสตรที่ตองนํา
พันธุเหลานั้นมาทดลองปลูก  เมื่อไดทดลองโดยการใสปจจัยการผลิตเหมือนกนัทุกพันธุแลว  พันธุ
ใดที่ใหผลผลิตและเชื้อแปงดีที่สุด  แสดงวา  พันธุนัน้เหมาะกับพืน้ที่  อยางไรก็ตามในปจจุบันมกีาร
แนะนําพันธุทีม่ีช่ือแปลก ๆ ซ่ึงเกษตรกรก็สามารถปฏิบัติไดเชนเดียวกันกับขอแนะนําขางตน  คือ  
ซ้ือมาไมตองมากแลวทดลองปลูกดวยตัวเอง  ขอสังเกตที่สําคัญ  คือ  ไมควรลงทุนในการซื้อตน
พันธุราคาแพง  เนื่องจากการเพิ่มผลผลิตหัวสดไมไดเกดิจากการใชพันธุดีแตเพยีงอยางเดียว  และ
มันสําปะหลังขยายพนัธุดวยลําตน  ดังนั้นการรอใหมีตนพันธุเพิ่มขึ้น  ราคาตนพันธุยอมจะถูกลง 

ในชวง  10-15  ปที่ผานมาเปนที่ยอมรบักันอยางกวางขวางวาธุรกิจการคาพันธุมัน
สําปะหลังคึกคกัมากพอควร  แตส่ิงที่ควรระวังในอนาคต  คือ  การใชพันธุมันสาํปะหลังอยางผิด
กฎหมาย   เนื่องจากพนัธุใหมจะมกีารจดสิทธิบัตรพันธุพืช   เพื่อคุมครองสิทธิ์ของผูสรางพันธุ 
ดังนั้นการนําพันธุใหมไปปลูกโดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจะเปนการละเมิดสิทธิ์ และ
ดวยความทันสมัยของเทคโนโลยี  จะทําใหการพิสูจนดีเอ็นเอของพันธุพืชเปนไปอยางชัดเจน 
 

(2)  การเลือกใชวิธีการผลิตอยางถูกตอง 
2.1  เลือกใชตนพนัธุท่ีสมบูรณ  หมายความวา  ควรเปนตนพันธุที่มีอายุไมนอย

กวา  8  เดือน  แตไมควรมอีายุมากกวา   14  เดือน  การเรงขุดเก็บเกีย่วมนัสําปะหลังเร็วกวาปกติ  
เนื่องมาจากราคาจูงใจในชวงกอนฤดูเก็บเกี่ยวป 2551  ซ่ึงมันสําปะหลังมีอายุไดเพยีง 6-7  เดือน  ทํา
ใหเกษตรกรตองใชตนพันธุออนปลูกตอ  ผลที่ตามมาคือ  ทอนพนัธุมีความงอกต่ํา  แตถางอกไดก็

11  เดือน 
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จะเปนตนที่มพีุมใบเล็ก  ไมแข็งแรง  ถาเจอสภาพแลงหรือขาดฝน  ตนที่งอกจะตายไดงาย  ส่ิงที่ควร
ปฏิบัติในกรณนีี้คือ  เมื่อราคาจูงใจควรขุดเก็บเกีย่วเพียง  8  ใน 10  สวนของพื้นที่  ทีเ่หลือ  2  สวน
ควรทิ้งไวในแปลงโดยไมขุด  เพื่อไวใชเปนตนพันธุสําหรับฤดูกาลปลูกถัดไป  การคัดทอนพันธุที่
สมบูรณปลูก  ทําใหไดตนทีแ่ข็งแรง  พุมใบใหญ  โตเร็ว  และไมควรใชสารใด ๆ ในการเรงราก 

2.2  ปรับปรงุโครงสรางและบํารุงดนิท่ีปลูกมันสําปะหลัง  ปุยอินทรยีไมวาจะเปน
ปุยพืชสด  ปุยหมัก  หรือปุยคอก  ใสในดนิที่ใชปลูกมันสําปะหลังจะชวยปรับโครงสรางของดินให
รวนซุย  ชวยอุมความชื้นและยึดจับธาตุอาหารไมใหสูญเสียออกไปจากพื้นที่ไดงาย  และทําใหราก
มันสําปะหลังสามารถดูดใชธาตุอาหารในดินหรือจากปุยเคมีไดอยางมปีระสิทธิภาพ  ปุยมูลไก  
และปุยหมักเปลือกมันเปนปุยอินทรียทีห่าไดงายในพืน้ที ่    จึงทําใหเกษตรกรนยิมใชมากขึ้นโดย
หวานกอนไถ  ซ่ึงสําหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทสูงควรตองใสทุกปทีป่ลูก  และปลูกแฝกเปนแนว
ขวางความลาดเท  เพื่อชวยอนุรักษดนิและธาตุอาหารไมใหถูกชะลางออกจากแปลง 

2.3  ปุยเคมี  สูตร 15-15-15    สูตร  16-16-16  หรือสูตร  15-7-18  ยังคงเปนปจจัย
การผลิตที่ตองใสเพื่อเพิ่มผลผลิต   แมในปจจุบันปุยเคมีจะมีราคาแพงขึน้ก็ตาม 

2.4  การใหน้ํา   แมมันสําปะหลังจะเปนพชืที่ทนแลงไดดี    และไมชอบพื้นที่ดิน
ชุมน้ํา  แตสําหรับการปลูกมันสําปะหลังในพื้นทีด่อนทั่วไป  การใหน้ําอยางเหมาะสมจะชวยเพิ่ม
ผลผลิตไดอยางชัดเจน  โดยเฉพาะอยางยิง่การใหน้าํในระยะที่ฝนทิ้งชวง  หรือชวงฤดูแลง  สวน
พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังที่อยูใกลแหลงน้ํา    ซ่ึงอาจเปนน้ําเสียทีผ่านการบําบัดจากโรงงานแปง  
หรือจากแหลงน้ําอื่น ๆ   วธีิการใหน้ํา  อาจใหเปนระบบน้ําหยด  หรือแบบหวัฉดี  ซ่ึงจะทําให
ประหยดัน้ําไดมาก  ตนทุนในการวางระบบประมาณ  7,000-10,000  บาทตอไร  และมีอายุการใช
งานไดนานถึง  4-5  ป   มนัสําปะหลังทีป่ลูกโดยการใหน้ําสามารถใหผลผลิตหวัสดไมต่ํากวา  10  
ตันตอไร 

   
 
 
ท่ีมา  :  รายงานประจําป 2550   
             สมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลัง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ระบบน้ําหยดแปลงปลูกมันสําปะหลัง 


