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มันสําปะหลังถือวาเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญตอประเทศไทยเปนอยางมาก เพราะประเทศไทยมี
พ้ืนท่ีปลกูมันสําปะหลังมากถึงประมาณ 7 ลานไร โดยมปีระชากรอาชพีปลูกมนัสําปะหลังกวา 7 แสนครอบครวั 
และมีประชากรทั้งหมดที่เกีย่วของกับอุตสาหกรรมมันสําปะหลังกวา 3 ลานคน ในแตละปประเทศไทยสามารถ
ผลิตหัวมันสดไดประมาณ 20 - 22 ลานตนั ซึ่งหัวมันสดจํานวนนีจ้ะถูกแปรรูปเปนแปงมันสําปะหลัง มันเสน 
และมันอัดเม็ด เพ่ือการใชในประเทศและเพื่อการสงออก จากการสงเสริมการใชมนัสําปะหลงัเปนอาหารสัตว 
รวมท้ังการพฒันาปรับปรุงมาตรฐานการผลิตมันเสนใหเปนมันเสนสะอาดโดยศนูยคนควาและพฒันาวิชาการ
อาหารสัตว มหาวิทยาลยั-เกษตรศาสตร รวมกับมูลนิธิสถาบนัพฒันามันสําปะหลังแหงประเทศไทยฯ ทําให
ปจจุบันความตองการ การใชมนัสําปะหลังเปนอาหารสัตวในประเทศเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้การปรับปรุง
คุณภาพมนัเสนมีผลทําใหการใชมนัเสนในอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการหมัก เชน หมักสุรา 
เบียร และแอลกอฮอลเชื้อเพลิง (เอธานอล) เพ่ิมมากขึน้เชนกัน ท้ังหมดมีผลทําใหความตองการ มันสําปะหลังใน
ทองตลาดเพิ่มมากขึ้น ราคาหัวมันสดสูงขึ้น และมีแนวโนมจะเกิดการขาดแคลนในสภาพการปลูกปกตใิน
อนาคตอันใกลนี ้ ดังนั้นเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเพิ่มผลผลิตมนัสําปะหลังตอ
ไรมากขึ้นใหเพียงพอแกความตองการของตลาด อีกท้ังเปนการเพิ่มรายไดเพื่อกอใหเกิดการกินดอียูดีของ
เกษตรกรผูปลกูมันสําปะหลงัดวย  

 
ปจจัยท่ีจําเปนในการสรางแปงหรือสรางผลผลิตของมันสําปะหลัง  
 

มันสําปะหลังจะตองมีการสรางแปงไปเกบ็สะสมที่หัวจึงจะทําใหหัวมนัสําปะหลังโตขึ้นและมีนํ้าหนัก
เพิ่มมากขึ้น การสรางแปงเกดิจากกระบวนการสังเคราะหดวยแสง (photosynthesis) ที่ตองการปจจัยพื้นฐาน 4 
ประการดังนี้คือ  

1.  แสงแดด ซึ่งเปนปจจยัสําคัญที่กระตุนใหเกิดการสังเคราะหดวยแสงของตนพืช แสงแดดทีแ่รงกลา 
รวมท้ังชวงเวลาวนัยาว เชน แสงแดดในชวงฤดูรอน ชวยทําใหมันสําปะหลังมีการสรางแปงไดมาก 
และมโีอกาสใหผลผลิตมาก  
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2.  กาซคารบอนไดออกไซด เปนกาซท่ีมีมากอยางเกินพอในธรรมชาติในทุกพื้นที่การปลูกมัน
สําปะหลัง และเปนปจจัยสําคัญในการสังเคราะหดวยแสงเชนเดยีวกัน  

3.  ธาตอุาหารจําเปน 16 ชนิด ไดแก กลุมธาตุหลักไดแกไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซยีม 
(K) กลุมธาตรุอง ไดแก แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร และกลุมจลุธาตุอาหาร ไดแก ธาตุเหล็ก 
แมงกานีส ทองแดง สังกะสี คลอรีน โบรอน โมลิบดินมั ซึ่งแรธาตเุกอืบท้ังหมดพืชตองการเพื่อใช
เปนองคประกอบของปฏิกริยิาเคมีในการสังเคราะหดวยแสงของตนพืช  

4.  นํ้า เปนปจจยัท่ีมีความสําคญัมากที่สุดในกระบวนการสงัเคราะหดวยแสงและกระบวน การสราง
แปงของตนพชืเชนเดยีวกัน การขาดน้ําจะทําใหพืชไมสามารถสังเคราะหดวยแสงและไมมีการสราง
แปงทั้ง ๆ ที่มีปจจัยอ่ืน ๆ ที่จําเปนตอการสังเคราะหดวยแสงครบก็ตาม  

ตนมันสําปะหลังตองไดปจจยัท้ัง 4 ขางตนครบตามความตองการพรอมกนัจึงจะทําใหตนมันมีการ
สังเคราะหดวยแสงด ี มีการสรางแปงมาก มีการเติบโตของตนและใบสูงสุด รวมทั้งมกีารใหผลผลิตหัวมนั
สําปะหลังมากที่สุด การใชพนัธุมันสําปะหลังท่ีคัดเลอืกสายพันธุใหมีศักยภาพการสังเคราะหแสงไดมาก เชน มัน
สําปะหลังพันธหวยบง 60 พันธุเกษตรศาสตร 50 พันธุระยอง 5 ฯลฯ ประกอบกับตนมันสําปะหลังไดรับปจจัย
ตาง ๆ ที่จําเปนตอการสังเคราะหดวยแสงขางตนครบถวน จะยิ่งทําใหตนพืชน้ันมีการสรางแปงไดมากที่สุด 
สงผลใหผลผลิตตอไรมากทีสุ่ด แตถามันสําปะหลังพันธุดีไมไดรับปจจัยท่ีชวยในการสังเคราะหดวยแสงขางตน
อยางครบถวนหรือไมไดรับอยางเพียงพอตามความตองการ โดยเฉพาะการขาดธาตอุาหารที่สมบูรณ และการขาด
นํ้า มันสําปะหลังนั้นก็ไมสามารถเกิดการสังเคราะหดวยแสงไดเต็มท่ีและไมสามารถสรางแปงและสรางหัวได 
ย่ิงปจจยัการสงัเคราะหดวยแสงขางตนขาดมากเทาใด ผลผลิตมันสําปะหลังยิ่งตกต่ํามากเทานัน้ ซ่ึงกําลังเปน
ปญหาในการปลูกมันสําปะหลังทั้งประเทศในขณะนี ้ 

 
ทําอยางไรใหผลผลิตหัวมันสําปะหลังเพิ่มมากขึน้  
 

ในเชิงปฏิบัติการปลูกมันสําปะหลังในปจจุบัน เกษตรกรมักใชมันสําปะหลังพันธุดีตามที่ทางราชการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของไดพัฒนาขึ้นมาและสงเสริมใหปลูกเปนการคาอยูแลว อีกท้ังประเทศไทยอยูในเขตรอน
มีแสงแดดแรงมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูรอน และในอากาศกม็ีระดับกาซคารบอนไดออกไซดมากพออยู
แลว ปจจัยเหลานี้จึงไมใชขีดจํากัดในการสรางผลผลิตหรอืสรางแปงของมันสําปะหลงัแตประการใด 

แตถาหากพจิารณาปจจยัธาตอุาหารที่พืชตองการทั้ง 16 ชนิด และ น้ํา จะพบวามีปญหาและเปนขีดจํากัด
ในการปลูกมนัสําปะหลังเปนอยางมาก ในสวนของแรธาตุทั้ง 16 ชนิดนั้น เกษตรกรมกัจะใสปุยที่ใหธาตุอาหาร
เพียง 3 ชนิดเทานั้นคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม (N P K) สวนธาตุอาหารรองและจุลธาตุอาหาร
ท่ีเหลืออีก 13 ชนิดมักจะอางวามีอยางเพียงพอแลวในดิน และไมมีการเสริมใหกับตนมันสําปะหลังมาเปน
ระยะเวลากวา 40 ปมาแลว ทั้ง ๆ ที่เกษตรกรเองก็มักจะบอกวา ดินปาเปดใหมใหผลผลิตมนัสําปะหลังดีมาก แต
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ผลผลิตมักจะลดลงอยางรวดเรว็ทุกปเพราะดินจืดเรว็ ซึ่งก็เนื่องจากการลดลงของธาตุอาหารทั้ง 16 ชนิดในดิน
น่ันเอง แตเวลาใหปุยกลับใหเพียงธาตุอาหารหลักคือ N P K เทานัน้ มิไดเคยคิดถึงธาตุอาหารรองและจุลธาตุ
อาหารเลย ผลผลิตมนัสําปะหลังจึงอยูในเกณฑต่ําอยางทุกวันนี ้ ดังนั้นการเสริมกลุมธาตุอาหารรองและจุลธาตุ
อาหารใหเพียงพอแกความตองการมนัสําปะหลังจะมีโอกาสชวยเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังไดมาก โดยชวยทําให
มันสําปะหลังมีรากมากและมีการสรางแปงมาเก็บไวที่รากเปนหัวมันสาํปะหลังมากขึน้ดวยนัน่เอง  

น้ําเปนอีกปจจยัหนึ่งท่ีเปนขดีจํากดัการสรางผลผลิตของมันสําปะหลัง ฤดฝูนเปนชวงที่มีน้ํามาก แตแสง
อยูในระดับปานกลางคอนมาทางต่ําเพราะมเีมฆปกคลุมมาก การสังเคราะหดวยแสง การสรางแปง และสราง
ผลผลิตยังเกิดขึ้นแตประสิทธิภาพจะไมสูงสุด ในขณะทีใ่นฤดูแลง มีแสงแดดแรงกลา ชวงเวลาแสงยาว ซ่ึงมี
ศักยภาพทําใหตนพืชสังเคราะหดวยแสงไดมาก แตเนื่องจากไมมีนํ้าจึงทําใหตนพืชไมสามารถสังเคราะหแสงได 
จึงแทบไมมกีารเจรญิเติบโตของหัวมันเลยในชวงฤดแูลง ทั้ง ๆ ที่มีศักยภาพการสังเคราะหดวยแสงไดมาก  

จากขีดจํากัดขางตนจึงทําใหเห็นแนวทางการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังดังนี้คือ  
1. การเสริมปุยทีใ่หธาตุอาหารรองและจุลธาตุอาหารอยางครบถวนแกตนพืชจะชวยทาํใหตนมัน

สําปะหลังไดรบัอาหารที่สมบูรณมากขึ้น และจะใหผลผลติมากขึ้นท้ังในฤดฝูนและฤดูแลง  
2.  การใหนํ้าแกตนมันสําปะหลงัในชวงฤดแูลง ประกอบกับการใหธาตุอาหารตาง ๆ อยางครบครนั จะ

ย่ิงชวยทําใหตนมันสําปะหลงัมีการสังเคราะหดวยแสงและการสรางแปงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งจะชวย
ใหมันสําปะหลังใหผลผลิตสูงสุดดวย  

เกษตรกรผูปลกูมันสาํปะหลงัจึงจําเปนตองหาวธิีการที่จะใหธาตอุาหารรองและแรธาตุปลกียอย รวมท้ัง
การใหน้าํแกตนมันสําปะหลงัโดยวธิีท่ีสะดวกที่สุด งายที่สุด และตนทนุต่ําท่ีสุด  

 
การใชปุยมูลสกุรเปนแหลงธาตอุาหารรองและจุลธาตอุาหารใหกับตนมันสําปะหลัง  
 

มูลสัตวชนดิตาง ๆ โดยเฉพาะมลูสุกรถอืวาเปนวัสดุท่ีมีธาตุอาหารรองและจลุธาตอุาหารในปริมาณสูง
กวาเศษพืช หรือเศษสัตวที่เปนวัสดุใชทําปุยชีวภาพทัว่ไป ทั้งนี้เพราะอาหารสัตวยุคใหมตองมีการเสรมิไวตามนิ
และแรธาตุตาง ๆ ในปริมาณสูงจึงจะทําใหสัตวมีการเติบโตเปนปกต ิ ซ่ึงแรธาตุเหลานั้นไมสามารถถูกใช
ประโยชนไดหมดและถกูขบัถายออกมาทางมูล อีกท้ังตัวแรธาตุเองจะถูกแปรสภาพใหอยูในรูปละลายน้ําไดมาก
ข้ึนจึงเปนประโยชนตอตนพชืมากขึ้น ดังนั้นมูลสัตวชนิดตาง ๆ จึงมีความเหมาะสมที่จะใชเปนแหลงใหธาตุ
อาหารรองและจลุธาตุอาหารราคาถกูแกตนมันสําปะหลงัเปนอยางยิ่ง องคประกอบธาตุอาหารพืชในมูลสัตวชนดิ
ตาง ๆ ไดแสดงไวในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ปรมิาณธาตอุาหารในมลูสตัวแหงชนิดตาง ๆ  
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ธาตุอาหาร  มูลสุกร  กากตะกอน
ของมูลสุกร  มูลโค  มูลไกเน้ือ

ผสมแกลบ  
ไนโตรเจน (%)  3.08  3.44  1.53  2.12  
ฟอสฟอรัส (%)  3.38  6.47  0.84  2.63  
โพแทสเซียม (%)  1.20  0.67  1.33  2.81  
แคลเซียม (%)  5.51  6.73  7.71  4.50  
แมกนีเซียม (%)  1.27  2.02  0.78  0.81  
แมงกานีส (พีพีเอ็ม)  619.7  1754.6  652.3  520.4  
ทองแดง (พีพีเอ็ม)  692.1  445.6  42.0  98.7  
เหล็ก (พีพีเอ็ม)  6303.1  7467.9  13997.6  1233.2  
สังกะสี (พีพีเอ็ม) 1441.1  9252.2  127.4  323.5  
โซเดียม (พีพีเอ็ม)  1186.6  856  1081.6  4879  

 
การใชมูลสัตวเปนปุยอินทรยีแกตนมันสําปะหลังอาจใชเปนทั้งปุยใสทางดิน หรือ อาจใชเปนปุยฉดีพน

ทางใบก็ได โดยแตละวธิีมวีธิีการปฏิบัติดงันี้  
1.  การใชมูลสัตวเปนปุยทางดิน  
มูลสัตวทกุชนดิเชนมลูสุกร มูลไกเนื้อ มูลไกไข มูลโคเนือ้ โคนม ฯลฯ สามารถใชเปนปุยทางดนิแกตน

มันสําปะหลังไดหมด โดยปกติแนะนําใหใชในอัตรา 500 กก. มูลแหงตอไร ยกเวนมลูไกเนื้อที่มีแกลบผสม
จะตองเพ่ิมอัตราการใชเปน 1,000 กก. มูลแหงตอไร การใชมูลสัตวเปนปุยควรใสมลูสัตวบนดิน หวานกระจาย
ใหทั่วแปลงแลวไถกลบ กอนการปลกูพืช 1-2 เดือน เพ่ือใหเกิดการยอยสลายของธาตุอาหารในมลูสัตวและเปน
ประโยชนตอตนพืชทันทีเมือ่ปลูกตนมนัสาํปะหลัง 

2.  การใชมูลสัตวเปนปุยทางใบ  
มูลสุกร มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาใหเปนปุยทางใบแกมันสําปะหลังมาก เพราะมีความอุดมสมบูรณของ

ธาตุอาหารตาง ๆ สูงและมูลสุกรสามารถหาไดทั่วไป การทําน้ําสกัดมูลสุกรเพ่ือเปนปุยทางใบแกตนพืชสามารถทํา
ไดโดย การแชมูลสุกรแหงกับน้ําทั่วไป ในอัตราสวน มูลแหง:นํ้า = 1:10 โดยบรรจุในมุงเขียว หมักแชท้ิงไวเปนเวลา 
24 ชั่วโมง แลวนํามูลสุกรที่บรรจุในมุงเขียวออกจากถังแช นําน้ําสกัดมูลสุกรไปใชไดเลย หรือเก็บไวใชไดนานๆ 
โดยใสถังหรือแกลลอน แลวปดฝาใหสนิท ซ่ึงจะทําใหกลิ่นลดลงเรื่อยๆ จนในที่สุดจะไมมีกลิ่นเลย สวนกากที่เหลือ
ใหใสเปนปุยดิน  

น้ําสกัดมลูสุกรสามารถใชเพ่ิมผลผลิตของมันสําปะหลงัไดดังนี ้ 
1.  การแชทอนพันธุมันสําปะหลังเปนเวลา 1 คืนกอนปลกูลงดนิ ชวยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารให

ทอนพันธุมันสําปะหลัง ทําใหอัตราการงอกของตนดีข้ึนและเรว็ขึ้น ตนมันแข็งแรง โตเร็ว อัตรา
รอดสูง การออกรากด ีโอกาสผลผลติสูงมีมาก  
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2.  เมื่อตนออนงอกออกมาแลวใหใชนํ้าสกัดมลูสุกรฉีดพนทางใบอยางตอเนื่องทุก ๆ ทุก 1 เดือน
จนกระทั่งมันสําปะหลังอาย ุ 3-4 เดือน หรือถาขยันมากก็อาจจะฉีดพนตอไปอีก ซึ่งจะทําใหตน
มันสําปะหลังเติบโตเรว็ ใบคลุมดินเรว็ มีการสะสมธาตุอาหารในใบมาก ใบมีสีเขียวจดั การเกิด
รากสูง จึงมีโอกาสทําใหมันสําปะหลังมีหัวมาก และเกิดการสังเคราะหดวยแสงและการสราง
แปงไดมากในระยะทายดวย  

การใหปุยแกตนมันสําปะหลงัจะไดผลดีมากขึ้นหากตนพชืไดรับน้ําอยางเพียงพอดวย การใหปุยในชวง
ฤดฝูนจะใหการตอบสนองดกีวาชวงฤดูแลง แตถาใหปุยในชวงฤดแูลงและมีการใหนํ้าแกตนพืชอยางเพียงพอจะ
ทําใหพืชใหผลผลิตดีที่สุด  

 
การใหน้าํแกตนมันสําปะหลงัในชวงฤดแูลง  
 

การใหน้ําแกตนมันสําปะหลงัในชวงฤดแูลงเปนสิ่งที่ชาวไรไมเคยปฏิบัติกัน เพราะปลูกมันไมเคยรดน้ํา 
คอยแตฝนเพยีงอยางเดยีว แตหนาแลงแดดจะแรงมากและมีความเขมแสงสูง ทําใหพืชมีศักยภาพการสังเคราะห
ดวยแสงสูง ซึ่งหากตนพืชไดนํ้าเพยีงพอแกความตองการ(รวมทั้งปจจัยอ่ืน ๆ ดวย) ก็จะกระตุนทําใหเกิดการ
สังเคราะหดวยแสงมากที่สดุ และทําใหเกิดผลผลิตมากที่สุดเชนกนั การใหน้ํามไิดหมายความวา การใชน้าํ
ปริมาณมากรดลงบนดินที่ปลูกมันสําปะหลัง แตหมายถึงการที่ตนมันสําปะหลังไดรับน้ําในปรมิาณที่พอเหมาะ
เพื่อกระตุนใหเกิดการสังเคราะหดวยแสง โดยนํ้านี้อาจไดจากการใหทางดินเฉพาะสวนบริเวณรากมันสําปะหลัง 
หรือการฉดีพนทางใบในชวงเวลาเยน็หรือชวงเวลาเชาลกัษณะคลายน้ําคาง ซึ่งการใหนํ้าแบบนี้จะใชน้ํานอย เปน
การใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังโดยเฉพาะชวงหนาแลงได หรือสามารถทาํ
ใหตนมันสําปะหลังอยูรอดในชวงหนาแลงได วิธีการใหนํ้าที่กลาวมานี้มีเกษตรกรปลูกมันสําปะหลังบางรายได
ทดลองปฏิบัตแิละใหผลดีมาก จึงควรไดรบัการพฒันาตอและใชกนัอยางกวางขวางตอไป นอกจากนี้การปฏิบัติ
ดังกลาวยังเปนวธิีการแกปญหาภัยแลงทีม่ักจะเกิดขึน้กบัประเทศไทยอยูตลอดเวลาดวย  

 
 
 
 

การปรับเปลี่ยนฤดูปลกูมันสาํปะหลัง  
 

ที่ผานมาการปลูกมันสําปะหลังจะกระทํากนัในชวงตนหรือปลายฤดฝูน โดยหวังวาฝนที่ตกลงมาจะทํา
ใหดินมีความชุมชื้นพอที่ทอนมันสําปะหลังจะงอกได ซึ่งการปลูกในชวงนี้ก็ทําใหเปอรเซ็นตการงอกหรือการอยู
รอดของทอนพันธุจะคอนขางสูง แตเกษตรกรสวนใหญมักลืมคดิไปวามันสําปะหลังเปนพืชท่ีตองใชเวลาปลูก
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อยางนอย 8 เดือน ขณะที่ฤดฝูนหรือชวงท่ีฝนตกนั้นจะยาวนานตดิตอกนัเพียง 4 – 5 เดือน ดังนั้นทอนพันธุที่ปลกู
ในชวงตนฝนจะไดรับน้ําฝนและเติบโตมาไดในชวงเวลาหนึ่งราว 5- 6 เดือน แลวหลังจากนั้นเม่ือเขาฤดูหนาว
แลว ซึ่งเปนชวงที่หัวมันสําปะหลังกําลังจะขยายใหญ (ในหัวมันสดจะประกอบดวยน้ํา 65 – 70 เปอรเซ็นต) แต
ตนมันสําปะหลังกลับขาดน้ําซึ่งเปนปจจยัทีสํ่าคัญยิ่งในการสังเคราะหดวยแสงเพื่อสรางแปงที่จะสะสมในหัวมัน
สด นอกจากนี้พืชยังตองการธาตุอาหารตางๆ จากดินเพือ่ใชในการสังเคราะหแสงดวย เมื่อไมมฝีนธาตุอาหารใน
ดินก็จะไมสามารถละลายออกมาได รวมทั้งพืชไมสามารถลําเลยีงธาตุอาหารท่ีดูดจากรากขึ้นไปสูลําตนและใบ
เพื่อใชในการสังเคราะหแสงเชนกัน ทําใหใบพืชขาดน้าํและธาตุอาหารตาง ๆ ซึ่งสงผลใหพืชเริม่เหี่ยวแหงหรอื
ใบเหลือง พืชเริ่มท้ิงใบไปเรือ่ย ๆ เนื่องจากใบไมสามารถสังเคราะหดวยแสงได และการท้ิงใบก็จะทําใหพืชลด
การสญูเสียหรอืลดการคายน้าํดวย ดวยเหตนุี้จึงทําใหหัวมันสําปะหลังชะงักการเจรญิเติบโต ในชวงที่กําลังจะโต 
(อาย ุ6 – 8 เดือน) จึงทําใหผลผลิตหัวมนัสําปะหลังสดที่เก็บเกีย่วในชวงฤดแูลงต่ําเพียง 3 ตันตอไร  
วิธีแกปญหาการขาดนํ้าในฤดูแลงเทาที่มีการแนะนําโดยการใหนํ้ารวมกับปุยนํ้าทางดิน ซ่ึงตองใชนํ้าประมาณ 3 – 10 
ลิตรตอตน เดือนละ 2 ครั้ง ก็เปนวิธีที่มีผูทดลองทําและไดผลดีพอสมควร สามารถเพ่ิมผลผลิตไดสูง 7 – 10 ตัน หรือ
มากกวา แตวธีิการนี้ตองใชแรงงานและปริมาณนํ้าคอนขางมาก อีกทั้งไมคอยสะดวกในทางปฏิบัติ เนื่องจากตนมัน
สําปะหลังสูงแลว นอกจากนี้ก็ยังมีผูทดลองใชระบบใหนํ้าหยด ซ่ึงประหยัดนํ้ามากกวาแตตองเสียคาใชจายในเร่ือง
วัสดุอุปกรณคอนขางสูง ดังนั้น วิธีการทั้งสองน้ีจึงมีทํากันนอยมาก  

การปรับเปลี่ยนฤดูปลูกมนัสําปะหลังจากตนฝนหรือปลายฝน มาปลูกในฤดูหนาวชวงเดือนมกราคมถึง
กุมภาพนัธนาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ซ่ึงวิธีการนีจ้ะประสบความสําเรจ็ตองมีการเตรยีมและปรับเปลี่ยนวธิีการ
ปฏิบัติเปนดังนี้ คือ 

1. การเตรียมดินหรือพื้นทีป่ลูก โดยปกตหิลังเก็บหัวมนัสําปะหลังไปแลว เกษตรกรจะปลอยพ้ืนที่ท้ิงไว
จนกวาจะมีฝนตกมาแลวจึงเริ่มไถยกรองและปลกูใหมเลย ซึ่งตองขอใหปรับเปลีย่นโดยการใสมลูสัตวลงในดิน
แลวไถกลบท้ิงไวประมาณ 1 – 2 เดือน ซึ่งถาใชมลูโคที่มีการเลีย้งดวยอาหารขนดวยยิ่งดีเพราะมธีาตุฟอสฟอรัส
และโพแทสเซยีมคอนขางสูง จะชวยการเจรญิของรากและหัวมันไดดีปริมาณการใส 300 – 500 กโิลกรัมตอไร 
ในระหวางนี้มลูโคจะคอย ๆ ยอยสลายโดยจุลินทรยีในดนิ สวนหญาหรือเมล็ดหญาที่อาจติดมากับมูลโคก็ไมคอย
มีโอกาสขึ้นมารบกวน เนื่องจากเปนชวงแลง  

2. การเตรียมทอนพนัธุสําหรับปลูก ควรเลือกทอนพันธุท่ีมีอายุประมาณ 8 – 12 เดือน (ไมควรใชทอน
พันธุที่อายุนอยหรือมากเกินไปจะทําใหการงอกไมดีเทาที่ควร) ตัดเปนทอนยาวประมาณ 15 ซม. แลวนําทอน
พันธุมาแชในน้ําสกัดมลูสุกรเจือจาง นานประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมงเปนอยางนอย  
 การเตรียมนํ้าสกัดมลูสกุร ใชมูลสุกรอัตราสวน 1 กก. ตอน้ํา 10 ลิตร ใสในถุงมุงเขยีวแชไวในถังที่มีฝา
หรือพลาสติกปดไมใหอากาศเขาเปนเวลา 24 ช่ัวโมง นําถุงบรรจุมูลสกุรออกจะไดน้ําสกัดมลูสุกรที่มีปริมาณธาตุ
อาหารพืชทั้ง 13 ชนิดในปรมิาณที่เขมขนมาก เมื่อจะนําไปใชตองเจือจางดวยน้ําอีก 10 – 20 เทา  
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ทอนพันธุที่แชดวยนํ้าสกัดมูลสุกรเจือจางนี้จะดูดน้ําและธาตุอาหารพืชไปเก็บไวในสวนของทอนพันธุ
โดยเฉพาะสวนกลาง ซ่ึงมีลักษณะเปนฟองน้ําจะดูดน้ําและธาตุอาหารในน้ําสกัดมูลสุกรไวไดเปนอยางดี ดังน้ันเมื่อ
ปกทอนพันธุลงในดินในลักษณะตั้งตรงเพียง 2 –3 วัน ตายอดของมันสําปะหลังก็จะเร่ิมแตกเปนใบออนเน่ืองจากมี
นํ้าและธาตอุาหารสํารองอยูในทอนพันธุแลว ตางจากการใชทอนพันธุสดที่ไมไดแชนํ้าสกัดมูลสุกรที่ตองรอ
ความชื้นจากน้ําคางหรือจากดินรวมทั้งธาตุอาหารเพ่ือใชในการงอกของรากและยอดออน ซ่ึงตองใชเวลานานหลาย
วันจึงทําใหทอนพันธุบางสวนแหงตายไปกอนที่จะงอกได  

สําหรับทอนพันธุที่มใีบงอกออกมาแลว 3 – 5 ใบ หรือมากกวานั้นจะสามารถรับน้ําจากน้ําคางในชวงค่ํา
จนถึงเชามืดซึง่ในชวงฤดแูลงหรือฤดูหนาวจะมีนํ้าคางคอนขางแรงและปริมาณเพยีงพอที่จะใหพืชสังเคราะห
แสงและเจรญิเติบโตไดเรื่อยๆ ท้ังนี้ในชวง 1 – 3 เดือนแรกนั้นมันสําปะหลังยังตองการน้ําไมมากนกัเนื่องจากตน
ยังเลก็ ใบยังมไีมมากและรากท่ีจะเจริญเตบิโตไปเปนหัวมันกยั็งมีขนาดเลก็ ยังไมไดขยายใหญในชวงนี ้ 

3. การฉดีน้ําสกัดมลูสกุรเจอืจางเพื่อเปนปุยทางใบกับมนัสําปะหลัง เริ่มใหไดตั้งแตตน มันสําปะหลัง
อายุ 1 - 121 เดือน โดยใชน้าํสกัดมูลสุกรเจือจางน้ํา 10 เทา ผสมดวยสารจับใบเล็กนอย ฉีดพนใบมันสําปะหลัง
ใหทั่วทั้งดานบนและดานลาง อัตราการฉีดประมาณ 40 –80 ลิตรตอไร ข้ึนกับขนาดและจํานวนใบของมนั
สําปะหลัง โดยการฉีดควรทําในชวงเชาที่แสงแดดยังไมสองกระทบใบมันหรือในชวงเยน็ ๆ ที่แดดรมแลวซ่ึง
เปนชวงท่ีปากใบพืชเปดเพื่อรับน้ําตามธรรมชาติอยูแลว หากฉีดในชวงที่มีแดด ปากใบพืชจะปดทําใหการใหปุย
ทางใบไมคอยไดผล นอกจากนี้กอนฉดีตองสังเกตกอนใหแนใจวาฝนจะไมตกลงมาภายใน 4 ชม. หลังฉีด การ
ฉีดน้ําสกัดมลูสุกรใหกับตนมันสําปะหลังที่ยังมีขนาดเลก็ชวง 1 – 3 เดือน เปนชวงท่ีทําไดงายและใชน้ําไมมาก 
การฉีดอาจทํา 1 – 2 ครั้งตอเดือน เนนการทําในชวงท่ีไมมีฝน เนื่องจากพืชไมสามารถดูดธาตุอาหารจากดนิมา
ใชได จึงตองชวยใหทางใบไปกอนจนกวาจะถึงฤดูฝน เมื่อมีฝน ดินมีความชื้น ธาตุอาหารจากดนิและมลูสัตวที่
ใสไวตั้งแตเตรียมดินกย็อยสลายพรอมทีจ่ะใหรากพืชดดูขึ้นไปใชสังเคราะหดวยแสงเพื่อสรางน้ําตาลและแปง 
แลวกลับมาสะสมในหัวมันสําปะหลัง ดังนั้น ในชวงประมาณ 4 – 5 เดือน ที่มีฝนตกมาตามฤดูกาลก็สามารถให
พืชดูดธาตุอาหารจากดนิโดยอาจไมตองฉดีทางใบกไ็ด อยางไรกต็ามหากสามารถใหปุยทางใบโดยการฉีดน้ํา
สกัดมูลสุกรเจอืจางดวยกจ็ะสงผลใหมันสําปะหลังไดธาตุอาหารมากขึน้ จึงมีโอกาสที่จะทําใหการสรางแปงและ
หัวมันเกิดไดอยางเต็มที ่ผลผลิตมันสําปะหลังก็จะสูงขึ้นอยางมาก  

4. การเก็บเกี่ยวหวัมันสําปะหลัง ควรทําเมื่อฝนทิ้งชวงประมาณ 2 สัปดาห ซ่ึงจะทาํใหเปอรเซ็นตน้ําใน
หัวมันสดนอยลง เปอรเซ็นตแปงในหัวมนัจะสูงขึ้น ซึ่งหากนับตั้งแตการปลูกในเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ 
จนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนท่ีเริ่มเขาฤดหูนาวซึ่งเปนชวงแลง มันสําปะหลังก็จะมอีายุประมาณ 10 เดือน ซ่ึง
เปนอายุที่เหมาะสมที่จะเก็บเกี่ยวไดพอด ี 

อยางไรก็ตามชวงเวลาการปลูกอาจเลื่อนขึ้นมาเปนเดือนธันวาคม หรอืเลื่อนเลยไปถึงเดือนมีนาคมก็ได 
เชนเดยีวกับการเก็บขดุหัวมนัก็อาจลดลงมาเหลือ 8 เดือน หรือยืดออกไปเปน 12 เดือน เพื่อใหเขาลักษณะการ
ทยอยปลูก ทยอยขุด สวนพืน้ท่ีที่มีแหลงน้าํที่พอจะใชใหกับมันสําปะหลังไดบางก็สามารถปลกูไดทุกชวงฤด ู ซ่ึง
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จะทําใหมผีลผลิตหัวมันสําปะหลังสดทยอยเขาสูโรงงานผลิตแปง มันสําปะหลังและลานมันทีผ่ลติมันเสนใหกบั
อุตสาหกรรมอาหารสัตว และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไดตอเนื่องตลอดทั้งป ปญหาหัวมันสําปะหลังเกนิความ
ตองการและราคาตกต่ําก็จะหมดไป  

 
บทสรุป  
 

การปลูกมนัสําปะหลังในประเทศไทยยังสามารถมีการเพิม่ผลผลิตไดอีกมากและทําใหเกษตรกรผูปลูก
มันสําปะหลังมีการกินดีอยูดข้ึีน แตผูปลูกตองมีความเขาใจวามนัสําปะหลังมีความตองการอะไรท่ีใชในการสราง
ผลผลิต ผูปลกูก็ใหสิ่งนั้นใหครบตามความตองการ ตนมันสําปะหลังก็จะใหผลผลติเต็มที่ เกษตรกรตองมีความ
ขยันท่ีจะใหส่ิงเหลานี้แกตนมัน แลวตนมนัก็จะใหผลผลิตตอบสนองกลับมา หากมีการใหปจจัยตาง ๆ ครบตาม
ความตองการของตนมัน ตนมันก็จะใหผลผลิตตาง ๆ เต็มตามศักยภาพ แตถาเกษตรกรใหปจจัยตาง ๆ ลดลง ตน
มันก็จะใหผลผลิตนอยลงตามสัดสวน ดังนั้นหากตองการปลูกมันสําปะหลังใหรวยก็ตองใหมันสําปะหลังไดรับ
ปุยท่ีมีธาตุอาหารตางๆ ครบถวน เชน ปุยมูลสุกร และใหตนมันสําปะหลังไดรับน้ําอยางเพียงพอ ประกอบกับการ
จัดการดแูลทีถ่กูตอง หากทําไดแคนี ้ทานกส็ามารถเปนชาวไรมันสําปะหลังที่ร่ํารวยไดแลว  

 
สนใจขอรายละเอียดไดท่ี  
อ. สุกัญญา จัตตพุรพงษ  
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140  
โทร. 08 – 1845 - 3371 หรือ 0 – 3435 – 2035 โทรสาร 0 – 3435 – 2037 

 
 

ท่ีมา : รายงานประจําป 2550 สมาคมการคามันสําปะหลงัไทย 
          รายงานประจําป 2550 สมาคมโรงงานผูผลติมันสาํปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 


