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ปลูกมันสําปะหลังใหไดผลผลิตสูง...ควรทําอยางไร 
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ศูนยวิจัยพืชไรระยอง 
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
ตีพิมพในเทคโนโลยีชาวบาน มติชนบท วันที่ 1 มีนาคม 2551 
 

สถานการณในปจจุบัน 
การผลิตหัวสดมันสําปะหลังภายในประเทศที่ผานมาในอดีตผลิตไดสูงสุดปละประมาณ 20 ลานตันจากพื้นที่ปลูกเกือบ 7 
ลานไร การผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลัง ทําใหเกิดกระแสการตื่นตัวทั้งภาครัฐบาลและเอกชนวา จะไมสามารถหา
ผลผลิตหัวสดมารองรับโรงงานผลิตเอทานอลไดอยางแนนอน จากการใหสัมภาษณของนายกสมาคมการคามันสําปะหลัง
ไทยวาในป 2550 รัฐบาลไดอนุมัติใหมีการสรางโรงงานผลิตเอทานอลไปแลว 49 โรง กําลังการผลิตรวมกันทั้งส้ิน 11 ลาน
ลิตรตอวัน มีความตองการผลผลิตหัวสด 15 ลานตันตอป นอกจากนี้มีการนําขาวโพดไปผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนพลังงาน
ทดแทนในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทําใหความตองการมันสําปะหลังเพื่อไปแทนขาวโพดในอุตสาหกรรมอาหาร
สัตวมากขึ้น ประกอบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความตองการมันเสนไปผลิตเอทานอลมากเปนพิเศษดวย ดังนั้นตั้งแต
ป 2552 เปนตนไปความตองการผลผลิตหัวสดเพื่อใหพอรองรับภาคอุตสาหกรรมเอทานอล แปง และมันเสนจะตองสูงกวา 
35 ลานตันตอปอยางแนนอน ผูเขียนในฐานะที่ทํางานวิจัยมันสําปะหลังมาเกือบ 30 ป อดคิดเปนหวงในเรื่องนี้ไมได หวัง
วานักวิจัยมันสําปะหลังทุกทานคงตองชวยกันคนหานวัตกรรมใหมๆ มาเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 5 ตันตอไร เพื่อ
รองรับภาคอุตสาหกรรมดังกลาวที่เติบโตขึ้นอยางมโหฬารในอนาคตอันใกลนี้ นอกจากนี้นักวิจัยตองชวยกันจับผิดและ
ชี้แจงขาวการโฆษณาชวนเชื่อนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังที่เกินความเปนจริง ซึ่งสรางความสับสนและความ
เสียหายอยางรุนแรงใหกับเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง  
 

การปลูกมันสําปะหลังใหได 30 ตันตอไรตามกระแสของปราชญชาวบาน...ทําไดจริงหรือ 
มีกระแสขาวลือในหมูเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง วามีปราชญชาวบานในเขตจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมเกษตรกรโครงการ
เพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังใหได 30 ตันตอไรดวยนวัตกรรมที่คิดขึ้นมาเอง โดย เนนหลักการใหญ 2 ประการ เพื่อสรางจุด
ขายของปราชญชาวบานผูนี้ คือ เทคนิคการใชทอนพันธุปลูก และการใชปุยชีวภาพจากจุลินทรีย 12 ตระกูล คือ 
photosynthetic bacteria, yeasts, actinomysys, streptococcus, streptomysys, lactobacillus, aspergillus, 

bacillus, clostridium, pecdiococcus, asomonus และ sacaromicroosys ใชเปนหัวเชื้อในการยอยสลาย
อินทรียวัตถุในกระบวนการผลิตปุยชีวภาพ โดย วัสดุที่ใชผลิตปุยชีวภาพมีโดโลไมท มูลโค มูลไกไข มูลไกเนื้อผสมแกลบ 
มูลคางคาว และขี้เคกหรือตะกอนดินที่ไดจากโรงงานน้ําตาล อยางละ 500 กิโลกรัม พรอมรําละเอียดอีก 90 กิโลกรัม ใช
เวลาหมักนาน 15 วัน จะไดปุยชีวภาพจากจุลินทรีย จํานวน 3 ตัน ใชเปนปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังใหไดตาม
เปาหมายที่ตั้งไว  
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กลาวโดยรวมในเรื่องปุยชีวภาพจากจุลินทรียที่โฆษณาดังกลาวนี ้ไมมีอะไรเปนพิเศษไปจากปุยชีวภาพที่แนะนําโดยกรม
พัฒนาที่ดิน หรือปุยชีวภาพที่บริษัทเอกชนผลิตขึ้นมาเพื่อจําหนาย โดย มีสารโดโลไมทเปนแหลงใหธาตุแคลเซียม 
แมกนีเซียม และปรับสภาพความเปนกรดเปนดางของดินใหเปนกลาง สวนมูลโค มูลไกไข และมูลไกเนื้อผสมแกลบเปน
แหลงใหไนโตรเจนและปรับโครงสรางดินใหรวนขึ้น สําหรับมูลคางคาวเปนแหลงใหฟอสฟอรัสและไนโตรเจน ขี้เคกเปน
แหลงใหโพแทสเซียม สวนรําละเอียดเปนแหลงคารโบไฮเดรทใหกับจุลินทรียใชในการยอยสลายวัสดุทั้งหมดเพื่อใหเปนปุย
ชีวภาพ ดังนั้น การใชปุยชีวภาพดังกลาวในอัตรา 2 ตันตอไร จึงประกอบไปดวยธาตุอาหารหลักอยางไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม สวนธาตุอาหารรองก็ประกอบไปดวยแคลเซียมและแมกนีเซียม มีปูนโดโลไมดชวยปรับสภาพความเปน
กรดเปนดางของดินใหเปนกลาง เรียกไดวาปรับสภาพความอุดมสมบูรณของดินใหเหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลังซึ่ง
เหมือนกับกรมวิชาการเกษตรแนะนําใหใชปุยอินทรียในอัตรา 2 ตันตอไร  
เทคนิคการใชทอนพันธุปลูก โดย สรางจุดขายของการปลูกมันสําปะหลังใหออกหัวแบบคอนโค แบบคอนโดสามเหลี่ยม 
และแบบคอนโคพวงรอย เพื่อเรียกรองความสนใจตอเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังใหคิดวาวิธีการปลูกแบบดังกลาวเปน
เรื่องที่มหัศจรรย สามารถนําพาไปสูการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังใหได 30 ตันตอไรได ผูเขียนไดศึกษารายละเอียดวิธีการ
ปลูกทั้งสามแบบ โดย แบบที่ 1 การปลูกใหออกหัวแบบคอนโค ใชทอนพันธุสวนที่เปนลําตนตัดแบบโคนตรง ปกติ
เกษตรกรมักตัดแบบโคนเฉียง 45 องศา โดย เฉือนเอาตาขางทอนพันธุจากดานลางออก 7 ตา เพื่อหวังใหไดหัวที่เกิดจาก
ฐานรอบโคน 9 หัว และขางลําตนที่เฉือนเอาตาออกอีก 7 หัว เรียงเปนชั้นคลายคอนโคมิเนียมในเมืองหลวง สวนแบบที่ 2 
การปลูกใหออกหัวแบบคอนโคสามเหลี่ยม ใชทอนพันธุสวนที่เปนลําตนที่มีกิ่งสามงามแรก (primary branch) ติดอยู
ดวยปลูก โดย เฉือนเอาตาขางทอนพันธุจากดานลางออก 7 ตา และเฉือนเอาตาขางสวนที่เปนกิ่งออกกิ่งละ 2 ตา เพื่อหวัง
ใหไดหัวที่เกิดจากตาขางกิ่งเพิ่มขึ้นอีก 6 หัว เรียงเปนชั้นคลายคอนโคมิเนียมสามเหลี่ยม และแบบที่ 3 การปลูกใหออกหัว
แบบคอนโคพวงรอย ใชทอนพันธุคลายกับการปลูกแบบคอนโดสามเหลี่ยม แตเปนลําตนที่มีกิ่งสามงามที่สอง 
(secondary branch) ติดอยูดวยปลูก โดย มีความเชื่อวาสวนที่เปนกิ่งสามงามที่สองอยูใกลยอด เปนกิ่งที่ออนกวากิ่ง
สามงามแรกของลําตนจะเจริญเติบโตไดเร็วและใหผลผลิตดีกวา การปลูกทั้งสามแบบใชทอนปลูกยาว 40 เซนติเมตร ปลูก
ปกตรง โดย ใหสวนที่เฉือนตาออกทั้งสวนที่อยูดานขางลําตนและกิ่งอยูใตดิน  
ในทางพฤกษศาสตรนั้นรากฝอย (adventitious roots) ของทอนปลูกมันสําปะหลังจะเกิดขึ้นที่เพอริไซเคิล (pericycle) 
อยูบริเวณรอยแผลระหวางเปลือกกับเนื้อไมของทอนปลูก นอกจากนี้รากฝอยยังเกิดที่ตาของทอนปลูกอีกดวย รากฝอยที่
เกิดจากรอยแผลที่โคนของทอนปลูกมีมากกวา 50 ราก สวนรากฝอยที่เกิดจากรอยแผลที่ตามีนอยมากเมื่อเปรียบกับรอย
แผลที่โคนของทอนปลูก ดังนั้น การที่งอกฝอยจะพัฒนาเปนหัวสะสมแปงเปนจํานวนมากนอยขึ้นอยูกับการเคลื่อนยาย
น้ําตาลและสภาพแวดลอมโดยเฉพาะความแนนของดินที่ใชปลูก รากฝอยที่เกิดจากรอยแผลที่โคนทอนปลูกจะพัฒนาเปน
หัวสะสมอาหารไดดีกวารากฝอยที่เกิดจากรอยแผลที่ตา หัวที่เกิดจากรอยแผลที่ตาจะมีขนาดเล็กกวาหัวที่เกิดจากรอยแผล
ที่โคนทอนปลูกมาก และเสี่ยงที่จะเปนหัวที่ลอยโผพื้นดิน เปนหัวแคระแกรนไมโต มีแปงนอย ในกรณีที่เกิดปญหาหัวเนา
รากฝอยที่เหลือสามารถพัฒนาเปนหัวสะสมอาหารขึ้นมาใหมไดอีก ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนตองเฉือนเอาตาขางของลํา
ตนและตาขางของกิ่งสามงามออกเพื่อทําใหเกิดหัวสะสมอาหารเพิ่มขึ้นมาอีก ซึ่งเปนการยากตอการปฏิบัติและการปลูกใน
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สภาพไรที่มีความชื้นในดินเปนปจจัยจํากัดตอการงอกของทอนปลูกมันสําปะหลัง รากฝอยที่เกิดจากรอยแผลที่โคนของ
ทอนปลูกก็มีมากเพียงพอที่จะพัฒนาเปนหัวสะสมอาหารได นอกจากนี้หัวที่เกิดจากโคนทอนปลูกจะออกรอบโคน สะดวก
ตอการเก็บเกี่ยว และหัวขาดยากเมื่อมีการขุดถอนหัวมันสําปะหลัง  
การใหผลผลิตของมันสําปะหลังนั้นขึ้นอยูกับพันธุและสภาพแวดลอม ในแงของพันธุควรเลือกพันธุใหเหมาะกับพื้นที่ที่ปลูก 
สวนสภาพแวดลอมที่เปนปจจัยหลักในการกําหนดผลผลิตของมันสําปะหลังก็คือความอุดมสมบูรณของดินและความเปน
ประโยชนของน้ําในดิน ถึงแมวาดินจะมีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่จําเปนเพียงพอตอการเจริญเติบโตของมัน
สําปะหลังแลว ดินตองมีคุณสมบัติในการอุมน้ําไดดีดวย มีความสามารถใหน้ําสวนเกินในฤดูฝนซึมผานลงใตดินไดด ีเพื่อ
ไมใหเกิดหัวเนาเพราะน้ําทวมขัง และไมมีชั้นดินดานปดกั้นการใชน้ําจากใตดินของมันสําปะหลังในชวงฤดูแลง 
หมายความวา ดินตองมีคุณสมบัติทางกายภาพเพื่อชวยสงเสริมใหใชน้ําไดดีทั้งในฤดูฝนและแลง โดย ตลอดการ
เจริญเติบโตของมันสําปะหลังจะมีชวงชะงักการเจริญเติบโตในชวงฤดูแลง ประมาณ 5 เดือน คือ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน
ถึงมีนาคม ผลผลิตไมเพิ่มขึ้นในชวงนี้ ดังนั้น การสงเสริมใหมันสําปะหลังไดใชน้ําในชวงนี้ เพื่อใหมันสําปะหลังมีการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีผลทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด  
ผูเขียนมีประสบการณในการทํางานวิจัยมันสําปะหลังมาเกือบ 30 ป พบวา ขอมูลที่ไดจากการทดลองผลผลิตมัน
สําปะหลังที่อายุ 12 เดือนภายใตประชากรหรือมีจํานวนตน 1,600 ตนตอไรหรือระยะปลูก 1x1 เมตร โดย แปลงทดลอง
ขนาดเล็กไดผลผลิตสูงสุด 14 ตันตอไรโดยคํานวณจากพื้นที่ 96 ตารางเมตร แปลงทดลองขนาดใหญไดผลผลิตสูงสุด 12 
ตันตอไรโดยคํานวณจากพื้นที่ 1 ไรจริง ถามีการใชแบบจําลองมันสําปะหลังโปรแกรม DSAT เพื่อคํานวณหาศักยภาพใน
การใหผลผลิตของมันสําปะหลังโดยปอนขอมูลพันธุดี การใชปจจัยการผลผลิตที่เหมาะสม จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง โปรแกรมคํานวณออกมาไดผลผลิตสูงสุด 20 ตันตอไร เมื่อชวงปลายเดือนธันวาคม 
2550 ผูเขียนและคณะไดมีโอกาสไปติดตามแปลงสาธิตโครงการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังใหได 30 ตันตอไร โดย ทําตาม
วิธีการที่ปราชญชาวบานโฆษณาไว ณ มูลนิธิพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา สุมเก็บเกี่ยวขึ้นมาแลว ทุกคนคาดวาผลผลิตที่อายุ 12 เดือน ไมนาถึง 4 ตันตอไร แสดงใหเห็นวา 
ผลผลิตแปรปรวนตามความอุดมสมบูรณของดินและความเปนประโยชนของน้ําในดินของพื้นที่นั้นเปนหลัก ซึ่งตองใช
เวลานานพอสมควรในการปรับปรุงดินเพื่อใหมีสมรรถนะในการใหผลิตสูง ไมใชแคใชเทคนิคการปลูกแบบคอนโดและใช
ปุยจุลินทรีย 12 ตระกูลดังที่โฆษณาไว แลวไดผลผลิต 30 ตันตอไรในทุกพื้นที่ภายในปเดียว นี่คือ การโฆษณาชวนเชื่อที่
เกินความเปนจริง เปนการหลอกลวงระดับชาติ สรางความสับสน และความเสียหายอยางรุนแรงใหกับเกษตรกรผูปลูกมัน
สําปะหลัง  
 

การปลูกมันสําปะหลังใหได 10 ตันตอไรที่อายุ 6 เดือน เปนการโฆษณาชวนเชื่อที่หลอกลวง... 
ขาวนี้ลงโฆษณาในทีวีและวิทยุสรางความสับสนใหกับเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังมากพอสมควร โดย มีการสรางจุดขาย
ที่จะนําไปสูเปาหมายผลผลิต 10 ตันตอไรที่อายุ 6 เดือน คือ การใชพันธุอายุส้ัน เทคนิคการปลูก และฮอรโมนเรงการ
เจริญเติบโต นวัตกรรมดังกลาวนี้ขายพรอมทอนพันธุในราคา 5,000 บาทตอไร บริษัทขอรับรองวาสามารถทําไดในทุก
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สภาพพื้นที ่ผูเขียนไดศึกษารายละเอียดของวิธีการดังกลาว โดยมีการใชพันธุที่ทางบริษัทปรับปรุงขึ้นมาเองมีชื่อวา พันธุ
ทองขาว ทองแดง และทองเหลือง โดยกลาวอางวาใหผลผลิตสูง ในสวนของเทคนิคการปลูก คือ การยกรองปลูกแบบรอง
ปลูกผัก มีขนาดกวาง 1.50 เมตร ความยาวของรองไมจํากัด ตัดทอนพันธุยาว 50 เซนติเมตร นําทอนพันธุมาหอดวย
กระสอบเปยกซึ่งชุบดวยฮอรโมนที่ประกอบดวยสารไคโตซานและฮอรโมนเรงการเกิดของราก เมื่อรากออกเปนปมแลวยาย
ลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว โดย ปลูกบริเวณริมขอบแปลงที่เตรียมไว ใช 2 ทอนพันธุ ปลูกไขวกันแบบกากบาท หรือใน
ทํานองวา 1 หลุมใชทอนปลูก 2 ตน แตปลูกไขวกันแบบกากบาท ระยะระหวางแถว 150 เซนติเมตร ระยะระหวางตน 50‐
100 เซนติเมตร โดย พนสารฮอรโมนเรงการเจริญเติบโตทางใบเดือนละ 1‐2 ครั้ง กลาวโดยรวมนวัตกรรมนี้ไมเนนการใช
ปุยที่ใหธาตุอาหารหลักเลย เมื่อศึกษาสรีรวิทยาของมันสําปะหลัง พบวา มันสําปะหลังตองใชเวลา 4 เดือนในการสรางทรง
พุมใบใหคลุมพื้นที่เพื่อเปนครัวสรางแปง ดังนั้น จึงมีเวลาสรางแปงเพื่อสงไปสะสมที่หัวแค 2 เดือน ผลผลิตมันสําปะหลังที่
ไดจะกาวกระโดดสูงถึง 10 ตันตอไรคงเปนไปไมไดอยางแนนอน เวลานี้ราคาหัวมันสูงทําใหเกิดกระแสการปลูกมัน
สําปะหลังในนาหลังเก็บเกี่ยวขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก คือ ปลูกพฤศจิกายนเก็บเกี่ยว
พฤษภาคม โดย ใชเวลา 6‐7 เดือน เกษตรกรหลายรายถูกหลอกใหซื้อนวัตกรรมนี้เพื่อไปปลูกหลังนาโดยรับประกันวาจะ
ไดผลผลิต 10 ตันตอไร จากการสํารวจการปลูกมันสําปะหลังในนา ใหผลผลิตเฉล่ีย 3 ตันตอไร ปริมาณแปงในหัวสดต่ํา
กวา 20 เปอรเซ็นต  
สําหรับเรื่องของพันธุที่ใชปลูก สันนิฐานวาพันธุพวกนี้เปนพันธุของกรมวิชาการเกษตรคัดทิ้งในขั้นตอนของการเปรียบเทียบ
พันธุในไรเกษตรกร โดย บริษัทแอบอางวาเปนพันธุที่ทางบริษัทปรับปรุงขึ้นมาใหม สวนเทคนิคการปลูก โดย นําทอนพันธุ
มาหอดวยกระสอบเปยกที่ชุบดวยฮอรโมนที่ประกอบดวยสารไคโตซานและฮอรโมนเรงการเกิดของราก ซึ่งเปนการเสี่ยงตอ
การเกิดการเนาเปอยของทอนปลูก เนื่องจากเกิดความรอนจากจุลินทรียในขณะที่ทอนปลูกถูกหอดวยกระสอบเปยก และ
เส่ียงตอรากอาจเกิดถูกกระทบกระเทือนในขณะขนยายลงปลูกในแปลง ที่ถูกตองควรแชทอนพันธุในสารดังกลาวแลวนํา
ทอนพันธุไปปลูกกอนที่รากจะงอก การปลูกหลุมละ 2 ตน ปลูกแบบไขวกากบาท โดย มีความเชื่อวาการปลูกหลุมละสอง
ตนจะชวยกันสรางทรงพุมเหนือพื้นดินไดมากเพื่อทําหนาเปนครัวผลิตแปงสงมายังราก นอกจากนี้ ยังเปนการเพิ่มจํานวน
หัวสะสมแปงเพื่อรองรับปริมาณการผลิตแปงที่ไดจากทรงพุมใบ เรียกวา ใชประโยชนจากทฤษฎี sink and source มา
กําหนดวิธีการปลูกแบบหลุมละสองตน แตมองขามในเรื่องทฤษฎีการแขงขันระหวางตนที่เรียกวา intra‐plant 
competition ไป การปลูกแบบหลุมละสองตนจะมีการแขงขันระหวางตนทําใหตนหนึ่งโตอีกตนหนึ่งแคระแกรน ทั้งสอง
ตนไมไดสงเสริมซึ่งกันและกันเหมือนดังความเชื่อที่กลาวขางตน ผิดกับทฤษฏีการทาบกิ่ง (grafting theory) สวนของ
ทอนพันธุที่ใชทาบกิ่งทั้งสองสวนจะชวยสงเสริมซึ่งกันและกัน ตามวิธีการของมูกิบัดนักวิจัยชาวอินโดนีเซียที่เสนอในที่
ประชุมทางวิชาการของสมาคมมันสําปะหลังโลกเมื่อ 30 ปที่ผานมา โดย นํามันสําปะหลังพันธุปาเปนสวนยอดซึ่งใหทรง
พุมมากเปนครัวผลิตแปง และพันธุที่ใหหัวมากเปนตนตอไวเก็บสะสมแปงที่ทรงพุมใบผลิตสงลงมาเก็บที่หัว 
สวนฮอรโมนเรงการเกิดของรากและสารไคโตซาน ผูเขียนขอแนะนําวาการใชทอนพันธุปลูกที่ดี คือ ทอนพันธุที่อายุระหวาง 
8‐12 เดือนปลูกในดินที่มีความชื้นพอเหมาะก็เพียงพอตอการเกิดของรากแลว โดยไมจําเปนตองใชฮอรโมนเรงการเกิดของ
ราก เนื่องจากตามปกติที่รอยแผลของโคนทอนปลูกจะเกิดรากฝอยมากกวา 50 รากตามที่กลาวมาแลวขางตน สําหรับสาร
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ไคโตซานเปนสารโพลิเมอรธรรมชาติประเภทแซคคาไรด มีโครงสรางคลายกับเซลลูโลสจากพืช สกัดจากสารไคตินซึ่งเปน
องคประกอบอยูในเปลือกนอกของสัตวพวกปู หอย กุง แมลง และเชื้อรา สารธรรมชาตินี้มีลักษณะโดดเดน คือ เปนวัสดุ
ชีวภาพยอยสลายตามธรรมชาติ ปลอดภัยเมื่อใชกับมนุษย และไมเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม โดย ไคโตซานจะซึมผาน
เขาทางผิวใบและลําตนพืช เปนตัวกระตุนใหพืชผลิตเอ็นไซมเพื่อปองกันการคุกคามของโรคพืช กระตุนใหพืชสรางสาร
ลิกนินและแทนนินคลายแวกซ เพื่อปองกันการกัดดูดกินของแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ ไคโตซานยังสงเสริมการเพิ่มปริมาณ
จุลินทรียที่เปนประโยชนในดิน เชน actiomycetes sp. แตลดปริมาณจุลินทรียที่เปนเชื้อโรค เชน phythopthora sp. 
โดยตามธรรมชาติ พบวา มันสําปะหลังมีศัตรูจากแมลงและโรคนอยมาก เนื่องจากภายในตัวพืชสามารถสรางสารพิษ
ไซยาไนดไดในทุกสวนของอวัยวะ สําหรับในสวนของใบและลําตนสามารถสรางแวกซขึ้นมา เพื่อปองกันการคายน้ําอยูแลว
ทําใหมันสําปะหลังมีลักษณะทนแลงไดดี ดังนั้น การใชสารไคโตซานจึงไมจําเปนในมันสําปะหลัง แตอาจจําเปนตอพืชชนิด
อื่นที่มีโครงสรางออนแอตอโรคและแมลงศัตรูพืช  
 

การปลูกมันสําปะหลังเพื่อใหไดผลผลิตสูงโดยใชหินฝุนความเปนไปไดขนาดไหน... 
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย เปนแหลงปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญแหงหนึ่ง มีพื้นที่ปลูกประมาณ 30 
เปอรเซ็นตของทั้งประเทศ เปนพื้นที่ที่อยูใกลแหลงโรงงานโมหินในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มีหินฝุนเปนของ
เหลือใชจากโรงงานชนิดนี้เปนจํานวนมหาศาล จากการศึกษาพบวาหินฝุนนี้ประกอบไปดวยธาตุอาหารรองที่จําเปนตอพืช 
ไดแก แคลเซียม แมกนีเซียม กํามะถัน เหล็ก แมงกานีส ทองแดง และสังกะสี นอกจากนี้ หินฝุนยังชวยปรับสภาพเปนกรด
เปนดางของดินใหเปนกลาง ชวยทําใหดินรวนซุยขึ้น ในถั่วลิสงถือวาธาตุอาหารรองอยางแคลเซียมมีความสําคัญมากตอ
การสรางฝกและการติดเมล็ดของฝก สวนในมันสําปะหลังถือวาธาตุอาหารหลักอยางโพแทสเซียมมีความสําคัญมากใน
การสรางแปงและการเคลื่อนยายแปงในหัว การใชหินฝุนเปนเพียงการเสริมธาตุอาหารรองที่จําเปนใหพืช เพื่อใหพืชนั้นมี
คุณภาพของผลผลิตที่ดีขึ้น การใชหินฝุนในมันสําปะหลังคงเปนแตเพียงการปรับสภาพความเปนกรดเปนดางของดินให
เปนกลางมากขึ้น ชวยทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น การใชหินฝุนตองใสรวมกับปุยอินทรียและเคมี เพราะปุย
ทั้งสองใหธาตุอาหารหลักอยางไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ขอควรระวังเปนพิเศษ การใสหินฝุนติดตอกันอาจ
ทําใหดินเกิดสภาพเกินปูนแกไขไดยาก ดังนั้น การใชหินฝุนในมันสําปะหลัง ผลผลิตจะขึ้นอยูกับธาตุอาหารหลักที่ใสลงไป
และความเปนประโยชนของน้ําในดินตอมันสําปะหลังตลอดชวงของการเจริญเติบโตของพื้นที่นั้นเปนหลัก 
 

การใหน้ํามันสําปะหลังสามารถยกระดับผลผลิตใหสูงขึ้นไดอยางแนนอน... 
ในชวงสองปที่ผานมาราคามันสําปะหลังสูงมากเปนประวัติศาสตรการปลูกมันสําปะหลังของประเทศไทยเนื่องจากมีการ
นําขาวโพดไปผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ดังนั้น ความตองการมัน
สําปะหลังไปแทนขาวโพดในอุตสาหกรรมอาหารสัตวจึงมีมากขึ้น ประกอบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนตองการมันเสนไป
ผลิตเอทานอลมากเปนพิเศษ ทําใหเกิดกระแสตื่นตัวในการเพิ่มผลผลิตตอไรเพื่อรองรับความตองการของตลาดโลก เมื่อ
ปลายปที่ผานมา ผูเขียนไดมีโอกาสไปดูการปลูกมันสําปะหลังแบบมีการใหน้ําของเกษตรกรในเขตอําเภอครบุรี หนองบุญ
มาก และเสิงสางของจังหวัดนครราชสีมา ถือไดวาแหลงปลูกมันสําปะหลังดังกลาวนี้ มีเทคโนโลยีการปลูกมันสําปะหลังที่
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ดีที่สุดในโลก ไดศึกษารายละเอียดวิธีการปลูกมันสําปะหลังแบบมีการใหน้ํา โดย ใชน้ําใตดินที่ถูกสูบดวยมอเตอรไฟฟา 
หนึ่งบอมีน้ําใชเพียงพอตอพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 10 ไร โดย ใหน้ําผานทอหลักพีวีซีที่มีบันไดเปดปดน้ํา แลวแยกตามรอง
ปลูกดวยสายยางน้ําหยด การใหน้ําใชเวลา 3 ชั่วโมงตอพื้นที่หนึ่งจุดโดยหมุนเวียนกันไป พื้นที่ปลูก 10 ไร จะใชเวลาใน
การใหน้ํา 1‐2 วันตอครั้ง ตลอดอายุมันสําปะหลังจะใหน้ํา 4‐8 ครั้ง ขึ้นอยูกับสภาวะแหงแลงที่เกิดขึ้น เก็บเกี่ยวที่อายุ 12‐
14 เดือนไดผลผลิต 10‐12 ตนตอไร เมื่อเปรียบกับผลผลิตแบบไมใหน้ําได 6 ตันตอไร  
เมื่อศึกษาโมเดลการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง พบวา มันสําปะหลังจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตในชวงฤดูแลง 5 
เดือน คือ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม โดย จํานวนใบที่ทําหนาที่เปนครัวสรางแปงลดลง เพื่อลดการคายน้ําออกจาก
ตน คาดัชนีพื้นที่ใบที่มีประสิทธิภาพในการสรางแปงไดมากที่สุดเทากับ 4 หมายความวา ถาปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ 1 
ตารางเมตร มันสําปะหลังสามารถสรางพื้นที่ใบได 4 ตารางเมตร คาดัชนีพื้นที่ใบที่สูงกวานี้ใบจะเกิดการบังแสงกันซึ่งกัน
และกัน ทําใหประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสงของใบลดลง ดังนั้น ควรใหน้ําในชวงฤดูแลงเพื่อจะชวยใหมันสําปะหลังมี
การเจริญเติบโตอยางตอเนื่องหรือทําใหใบรวงนอยที่สุด มีผลทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นแตละเดือนอยางกาวกระโดด ดังนั้น เมื่อ
วิเคราะหโมเดลการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง การปลูกมันสําปะหลังแบบมีการใหน้ําเพื่อใหไดผลผลิตสูงสุด ตองปลูก
ในชวงตนฤดูฝน คือ ตั้งแตเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม มีการใหน้ําในชวงสองเดือนแรกของการเจริญเติบโตตามความ
จําเปนและใหน้ําเต็มที่ในชวงฤดูแลง 5 เดือนตามที่กลาวขางตน  
 

จริง ๆแลว...การปลูกมันสําปะหลังเพื่อใหไดผลผลิตสูงควรทําอยางไร 
ผลผลิตมันสําปะหลังขึ้นอยูกับพื้นฐานการใชที่ดินที่ผานมาหรือสมรรถนะของดินเปนหลัก สวนการจัดการดินและน้ํา และ
เทคนิคการปลูกที่ถูกตองและเหมาะสม เปนตัวชวยเสริมในการยกระดับผลผลิตมันสําปะหลังใหสูงขึ้น การปรับปรุง
สมรรถนะของดินที่เส่ือมโทรมแลวตองใชเทคนิคและเวลาพอสมควร เพื่อใหฟนกลับมามีสมรรถนะสูงเหมือนเดิม ดังนั้น 
การใชปจจัยการผลิตอยางเชนปุยชีวภาพรวมกับปุยเคมีประกอบกับเทคนิคการปลูก ไมสามารถยกระดับผลผลิตใหสูงขึ้น
อยางกาวกระโดดในทันทีทันใดไดเหมือนกันในทุกชนิดของดิน ซึ่งตองขึ้นอยูกับความเปนประโยชนของน้ําในดินตลอดชวง
ของการเจริญเติบโตของมันสําปะหลังในพื้นที่นั้นเปนหลักดังที่กลาวมาแลวขางตน 
การปรับปรุงสมรรถนะของดินใหเหมาะสมตอการผลิตมันสําปะหลัง หลักสําคัญก็คือการเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดินเปนการ
สรางใหดินมีความสามารถในการอุมน้ําไดดี และการเพิ่มธาตุอาหารหลักใหกับดิน ไดแก การใชปุยอินทรียจากมูลสัตวหรือ
เปลือกมันจากโรงงานแปงหรือปุยพืชสดจากปอเทืองและถั่วพราปลูกแลวไถกลบ ในกรณีที่ดินถูกใชงานมาเปนเวลานาน 
ทําใหเกิดชั้นดินดานใตดินจากรถแทรคเตอรในการเตรียมดิน ทําใหระบายน้ําลงใตดินไดยากในฤดูฝน เกิดปญหาหัวเนา
จากน้ําทวมขัง ในชวงฤดูแลงมันสําปะหลังไมสามารถใชน้ําใตดินได ทําใหเกิดการชะงักการเจริญเติบโต ดังนั้น ควรใช
หญาแฝกปลูกประมาณ 1‐2 ป เพราะหญาแฝกมีระบบรากลึกถึง 3 เมตร สามารถทําลายชั้นดินดานไดและเพิ่มปริมาณ
อินทรียวัตถุใหกับดินดวย 
การเลือกฤดูปลูก หลักสําคัญก็คือควรจัดวันปลูกเพื่อใหชวงอายุ 3‐12 เดือนของมันสําปะหลังไดรับน้ําฝนมากที่สุด โดย 
พื้นฐานผลผลิตจะขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนในชวงอายุดังกลาว โดย ในชวงแรกระยะตั้งแต 1 ‐ 3 เดือนหลังปลูก มัน
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สําปะหลังตองการน้ํานอยเพื่อการเจริญเติบโต ดังนั้น เมื่อคํานวณแลว พบวา การปลูกมันสําปะหลังแบบอาศัยน้ําฝนจะ
ใหผลผลิตสูงสุดเมื่อปลูกในชวงฤดูรอน (กุมภาพันธ-มีนาคม) รองลงมา คือ ตนฤดูฝน (เมษายน-พฤษภาคม) และปลาย
ฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน) แตการปลูกในชวงฤดูรอนและปลายฤดูฝนมีขอจํากัดของปริมาณน้ําฝนคอนขางนอย มีผล
ตอการงอกของทอนพันธุ 
การเลือกพันธุมันสําปะหลัง หลักสําคัญก็คือ ดินที่ใชปลูกมันสําปะหลังโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ชนิด คือ ดินรวนเหนียวถือ
ไดวาเปนดินดี ดินชนิดนี้สามารถนําไปปนเปนลูกกระสุนได และดินรวนทรายถือไดวาเปนดินปานกลางถึงเลว ดินชนิดนี้ไม
สามารถนําไปปนเปนลูกกระสุนได เนื่องจากดินแตกงายไมเกาะติดกัน โดย ดินรวนเหนียว ควรปลูกพันธุระยอง 5 และ
ระยอง 72 สวนดินรวนทรายควรปลูกพันธุเกษตรศาสตร 50 ระยอง 90 หวยบง 60 และระยอง 9 เนื่องจากทั้ง 4 พันธุ เมื่อ
นําไปปลูกในดินรวนเหนียวจะเจริญเติบโตในสวนของลําตนที่อยูเหนือดินมากกวาลงหัว หรือชาวบานเรียกกันวาขึ้นตนหรือ
บาตนเกินไป สวนพันธุระยอง 7 นั้นเหมาะทั้งดินรวนเหนียวและดินรวนทรายที่มีความชื้นของดินดีตลอดชวงของการ
เจริญเติบโต แตไมเหมาะกับสภาพดินที่แหงแลง  
การเตรียมดินใหลึก ที่ผานมาเกษตรกรไมใหความสําคัญในเรื่องการเตรียมดินมากนัก หลักสําคัญก็คือ ตองไถดะครั้งแรก
ใหลึกที่สุดดวยผาล 3 หรือ ผาล 4 เทานั้น ควรไถดะในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ หามไถดะดวยผาล 7 เพราะจะไถได
ไมลึก การไถดะใหลึกจะเพิ่มความสามารถในการเก็บกักความชื้นของดินไดมากขึ้นและมันสําปะหลังลงหัวไดงาย จากนั้น 
ตากหนาดินเพื่อใหวัชพืชตาย ถาเปนดินรวนเหนียวควรไถแปรครั้งที่สองเพื่อยอยดินดวยผาล 7 และตามดวยการยกรอง
พรอมปลูก สวนดินรวนทรายไมจําเปนตองไถแปรครั้งที่สองดวยผาล 7 สามารถยกรองพรอมปลูกไดเลย ในกรณีที่
เกษตรกรสามารถหาปุยอินทรียได ควรหวานปุยอินทรียกอนไถดะ ปุยอินทรียที่ใชไดผล คือ ปุยมูลไก 500‐1,000 กิโลกรัม
ตอไร หรือ กากมันวัสดุเหลือจากโรงงานแปง 2 ตันตอไร 
การปลูกที่ถูกตอง หลักสําคัญก็คือ ควรเลือกตนพันธุที่ใชปลูกที่มีอายุ 10‐12 เดือน จะใหความงอกดีที่สุด โดย เลือกตน
พันธุที่แข็งแรง มีตาถี่ ขนาดโตพอสมควร ตองตัดทอนปลูกดวยมีดที่คม เพื่อมิใหทอนปลูกช้ํา ยาวไมต่ํากวา 20 เซนติเมตร 
ปลูกปกตรงใหลึก 2 ใน 3 ของความยาวทอนปลูก ในดินรวนเหนียว ควรใชระยะแถวกวาง 1.20 เมตร ระยะปลูกตั้งแต 
0.50‐1.00 เมตร และในดินรวนทราย ควรใชระยะแถวแคบ 0.80 เมตร ระยะปลูกตั้งแต 0.50‐0.80 เมตร เทคนิคการ
เฉือนตาขางของทอนปลูกออกเพื่อใหเกิดหัวเพิ่มขึ้นอยากระทําโดยเด็ดขาด เพราะรากฝอยที่เกิดจากรอยแผลที่โคนของ
ทอนปลูกก็มีมากเพียงพอที่จะพัฒนาเปนหัวสะสมอาหารได นอกจากนี้หัวที่เกิดจากโคนทอนปลูกจะออกรอบโคนสะดวก
ตอการเก็บเกี่ยวและหัวขาดยากเมื่อมีการขุดถอนหัวมันสําปะหลัง  
การกําจัดวัชพืช หลักสําคัญก็คือ มันสําปะหลังใชเวลาประมาณ 3 เดือนหลังจากปลูก เพื่อสรางพุมใบใหคลุมพื้นที่ระหวาง
รองทั้งหมด ดังนั้น ภายในชวง 3 เดือนแรกถือวาเปนชวงวิกฤตของมันสําปะหลัง ตองดูแลรักษาใหมันสําปะหลังปลอด
วัชพืช ถาปลอยใหวัชพืชแขงขันกับมันสําปะหลัง มันสําปะหลังจะแคระแกร็น มีผลใหผลผลิตลดลงมาก การกําจัดวัชพืช
สามารถเลือกทําแบบผสมผสาน โดย ใชจอบถาง รถไถเดินตามแถกระหวางรอง ใชสารเคมีประเภทคลุมกอนวัชพืชงอก
หรือสารเคมีฆาหลังวัชพืชงอก สารเคมีประเภทคลุมใชไดผลเฉพาะการปลูกตนฤดูฝนเทานั้น สารเคมีประเภทฆา 
โดยเฉพาะ หามใชไกลโฟเสทในขณะที่มันสําปะหลังตนเล็กอยู เพราะมีผลทําใหชะงักการเจริญเติบโต 
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การใสปุยเคมี ควรเลือกใชปุยเคมีอัตราสวน 2 : 1 : 2 ปุยเคมีที่แนะนํา คือ 15‐7‐18 หรือ 15‐15‐15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอ
ไร โดย ใสปุย 2 ขางลําตนรัศมีพุมใบแลวกลบ ใสปุยครั้งเดียวเมื่ออายุ 1 เดือนหลังจากปลูก หลักสําคัญก็คือ ตองใส
ปุยเคมีในขณะที่ดินมีความชื้นและตองกลบปุยดวย ถาไมกลบปุยอาจสูญเสียปุยมากเกิน 50 เปอรเซ็นต สําหรับการเก็บ
เกี่ยว หลักสําคัญก็คือ ควรเลือกเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังในชวงที่เหมาะสมตั้งแตอายุ 10‐18 เดือน ควรงดเวนการเก็บเกี่ยว
มันสําปะหลังในชวงฝนแรก คือ ตั้งแตเดือนเมษายนถึงมิถุนายน เนื่องจากมันสําปะหลังแตกใบออน จะใหเปอรเซ็นตแปง
ต่ํา 
 

ทางเลือกใหมของเกษตรกรในภาวะราคาหัวมันสูง ควรจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตอยางไร... 
ในยุคที่หัวมันราคาสูงเปนประวัติศาสตรการปลูกมันสําปะหลังของไทย อันเนื่องมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
ความตองการมันเสนอยางมหาศาล เพื่อไปผลิตเอทานอลและอาหารสัตว แรงจูงใจในราคานี้ทําใหเกษตรกรรีบเก็บเกี่ยว
มันสําปะหลังทั้งที่อายุยังนอยเกินไป ทําใหไดผลผลิตตอไรต่ํา จากการศึกษาที่ผานมา พบวา การเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังที่
อายุ 18 เดือนหรือปครึ่งที่ระดับประชากรปลูก 1,600 ตนตอไร โดย ใชระยะปลูก 1x1 เมตร จะไดผลผลิตเพิ่มขึ้นเปนสอง
เทาเมื่อเทียบกับเก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน เกษตรกรสามารถจัดการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังไดกอนในปแรกที่อายุ 12 เดือน 
แลวปลอยบางสวนไวเก็บเกี่ยวที่อายุ 18 เดือนโดยคุณภาพของหัวยังไดมาตรฐาน จากการศึกษาคุณภาพของหัวมัน
สําปะหลัง พบวา หัวมันที่อายุเกิน 18 เดือนไปแลว จะใหปริมาณแปงในหัวสดต่ํา คุณภาพของแปงไมไดมาตรฐาน มี
ปริมาณเสนใยสูง และหัวบางสวนเริ่มเนาแลว ดังนั้น การเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังแถวเวนแถวตามดานยาวที่อายุ 12 เดือน
หรือประมาณ 50 เปอรเซ็นตของทั้งหมดโดยใหมันสําปะหลังเหลืออยู 800 ตน ไดระยะปลูกใหม 1x2 เมตร หรือเก็บเกี่ยว
มันสําปะหลังแถวเวนแถวทั้งดานยาวและดานกวางที่อายุ 12 เดือนหรือประมาณ 75 เปอรเซ็นตของทั้งหมดโดยใหมัน
สําปะหลังเหลืออยู 400 ตน ไดระยะปลูกใหม 2x2 เมตร ดังนั้น การทําใหพื้นที่ตอตนเพิ่มขึ้นในชวงหลังจากอายุ 12 เดือน 
เปนการเพิ่มศักยภาพในการใหผลผลิตของมันสําปะหลังตามหลักสรีรวิทยาของพืช นอกจากนี้ ยังไมเสียตนทุนในการปลูก
ใหมอีก นี่คือ ทางเลือกใหมในการจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตใหไดกําไรสูงสุดอีกวิธีหนึ่ง  
 

บรรณานุกรม 
โอภาษ บุญเส็ง จิณณจาร หาญเศรษฐสุข เมธี คําหุง และอุดม จันทะมณี. 2544‐46. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก 
แหง ชีวเคมีในหัว และเคมีฟสิกสของแปงมันสําปะหลัง : พันธุที่ใชในอุตสาหกรรมเกษตร. หนา 871‐943 
ใน เอกสารผลงานวิจัยมันสําปะหลัง ป 2544‐46 ชุดโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช 
ประโยชนมันสําปะหลัง, กองแผนงานและวิชาการ, กรมวิชาการเกษตร, กระทรวง เกษตรและสหกรณ. 
โอภาษ บุญเส็ง. 2549. เลือกพันธุใหเหมาะกับพื้นที่วิธีเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง. หนังสือพิมพกสิกร 79(4) : 17‐20 


