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สถานการณการผลิตมันสาํปะหลงั 

มันสําปะหลังเปนพืชทดแทนพลังงานพืชหนึ่งของประเทศไทยท่ีมีความสําคัญในระดับเดียวกันกับออย
และปาลมน้ํามัน สรางมูลคารายไดเขาประเทศมากกวา 6 หม่ืนลานบาทตอป มันสําปะหลังมีความสําคัญตอ
เกษตรกรนับลานครอบครัว รวมท้ังผูประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑมันสําปะหลังดวย จนกลาวไดวามัน
สําปะหลังเปนรากฐานหนึ่งของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จากการใหสัมภาษณของนาย
เสรี เดนวรลกัษณ นายกสมาคมการคามันสําปะหลังไทย กลาววา ในฤดูการปลูกมันสําปะหลัง ป 2553-54 
พื้นท่ีปลูกลดลง 6 เปอรเซ็นต และผลผลิตรวมลดลง 4 เปอรเซ็นต เนื่องจากการระบาดของเพลี้ยแปงในชวงตน
ป 2553 ท่ีผานมา โดย มีพื้นท่ีปลูก 6.9 ลานไร ผลผลิตรวม 21.1 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3.05 ตันตอไร มีการ
ปลูกมันสําปะหลังทุกภาคของประเทศไทย โดย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.90 ลานไร ภาคกลางและ
ตะวันออก 2.09 ลานไร และภาคเหนือ 1.31 ลานไร ปริมาณความตองการใชมันสําปะหลังมีมากถึง 29 ลาน
ตันตอป โดย อุตสาหกรรมแปง 15 ลานตัน อุตสาหกรรมมันเสน 11 ลานตัน และอุตสาหกรรมเอทานอล 3 
ลานตัน จะเห็นไดวาผลผลิตท่ียังไมเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรมดังกลาวอีก 8 ลานตัน นี้คือโจทย
แหงความทาทายของนักวิจัยมันสําปะหลังท่ีจะรวมกันหานวัตกรรมการปลูกมันสําปะหลังแนวใหม มาชวยเพิ่ม
ผลผลิตตอไรใหสูงข้ึน   
 
การระบาดของเพลี้ยแปงในมันสําปะหลัง 
 ในชวง 2-3 ปท่ีผานมา สิ่งหนึ่งท่ีทุกทานในวงการมันสําปะหลังวิตกกังวลมากท่ีสุดก็คือมหันตภัยจาก
เพลี้ยแปงสีชมพูท่ีคอยทําลายลางมันสําปะหลังจนเกษตรกรเร่ิมจะหมดความหวังกับพืชชนิดนี้แลว แตดวย
อานิสงสของปรากฏการณลานิญา ซึ่งเปนภาวะท่ีอุณหภูมิผิวน้ําในมหาสมุทรแปซิฟกใกลเสนศูนยสูตรเย็นลงกวา
ปกต ิ กอใหเกิดภาวะฝนตกชุกในพื้นท่ีปลูกมันสําปะหลังสวนใหญของประเทศไทย ทําใหเกิดสภาวะท่ีไม
เหมาะสมตอการเจริญพันธุของเพลี้ยแปง แตสภาวะดังกลาวกลับชวยเพิ่มปริมาณแมลงศัตรูเพลี้ยแปงท่ีมีอยู
ตามธรรมชาติมากข้ึน มีผลทําใหการระบาดของเพลี้ยแปงสีชมพูมีนอยมากในชวงฤดูแลงปลายป 2553 และตน
ป 2554 ในโลกใบนี้มีปรากฏการณท่ีมีผลกระทบตอภาวะการผลิตพืชของโลก คือ ลานิญาและเอลนิโญ โดย ลา
นิญากอใหเกิดฝนตกชุก สวนเอลนิโญกอใหเกิดความแหงแลง ประเทศไทยถือไดวาโชคดีท่ีเกิดปรากฏการณลา
นิญามาชวยควบคุมการระบาดของเพลี้ยแปงสีชมพูไดถูกเวลาพอด ีอยางไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในการผลิต
มันสําปะหลังเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศและการสงออกสูตลาดโลก โครงการผลิตแตนเบียน 
Anagyrus lopezi ปลอยสูไรมันสําปะหลังโดยความรวมมือท้ังภาครัฐและเอกชนตองดําเนินการตอไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเปนหลักประกันไดวาในอนาคตจะไมเกิดการระบาดของเพลี้ยแปงท่ีสรางความเสียหายอยาง
รายแรงตอการผลิตมันสําปะหลังเหมือนกับในอดีตท่ีผานมา 
 
มองสูอนาคตกับมันสาํปะหลังไทย 
 นายเสรี ศุภราทิตย ผูอํานวยการศูนยพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร 
คาดการณวา จะเกิดปรากฏการณท้ังลานิญาและเอลนิโญถ่ีข้ึนในโลกใบนี ้ สงผลกระทบตอความเสียหายในการ
ผลิตพืชมากข้ึน ในป 2030 การบริโภคของมนุษยจะเพิ่มข้ึนเปน 2 เทาของโลก “เปรียบเสมือนวาเราจะตองมี
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โลกเพิ่มข้ึนอีก 2 ใบ จึงเพียงพอตอการบริโภคในระดับนี้” ผูเขียนมีความเห็นวา ในอนาคตมันสําปะหลังเปน
พืชท่ีมีขอไดเปรียบกวาพืชชนิดอ่ืน คือ เปนไดท้ังพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานดวย มีคูแขงในตลาดโลก
นอยเพราะสามารถปลูกไดเฉพาะในเขตรอนเทานั้น ปจจุบัน กระแสของทุกประเทศในโลกมีการโฆษณากันมาก
เก่ียวกับการหันมาใชเอทานอลทดแทนน้ํามัน แตก็มีการผลิตเอทานอลแคไมถึง 10 เปอรเซ็นต ในอนาคต
ขางหนาอีก 10 ป สหรัฐอเมริกาวางแผนการผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึนเปน 20 เปอรเซ็นตของน้ํามันท่ีมาจากปโตร
เคมี สวนในประเทศไทยมีบริษัทยักษใหญใหความสนใจท่ีจะตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง 
 นายธนินท เจียรวนนท ประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหารในเครือเจริญโภคภัณฑ มหา
เศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองไทยไดกลาวในงาน “คุยกับ CEOs” ไววา ในป 2553 เครือเจริญโภคภัณฑไดตั้ง
งบประมาณลงทุนท้ังในและตางประเทศ 40,000 ลานบาท โดย เตรียมวางแผนลงทุนสรางโรงงานผลิตเอทา
นอลจากมันสําปะหลังและออยในท่ีดิน 4,000 ไรแถบจังหวัดระยอง โดย สรางเปนนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
บริการนักลงทุนชาวตางชาติแบบครบวงจร และไดวางแผนการผลิตพืช 4 ชนิด ไดแก ออย ขาวโพด มัน
สําปะหลัง และปาลมน้ํามันในประเทศเพื่อนบาน เชน พมา ลาว และกัมพูชา เพื่อนําวัตถุดิบมาปอนโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารสัตวภายในประเทศอีกดวย นอกจากนี้ นายกวี ตันติวงษ กรรมการผูจัดการบริษัทสงวนวงษ 
เอ็นเนอรย่ี จํากัด ซึ่งดําเนินแปรรูปและสงออกมันสําปะหลัง ไดกลาวไววา บริษัทไดตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟา
จากกาซชีวภาพ โดย นํากากมันสําปะหลังท่ีเหลือจากการแปรรูปแปงมันสําปะหลังมาผลิตเปนกาซชีวภาพเพื่อ
เปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหของเสียจากโรงงานแปงอีกแนวทางหนึ่ง  
 
แนวความคิดแบบใหมในการปลูกมันสาํปะหลงั 
 ท่ีผานมาการผลิตมันสําปะหลังยังใชปจจัยในการผลิตคอนขางจํากัด การดูแลรักษายังไมถูกตองและ
เหมาะสม และใชพื้นท่ีปลูกมากในการผลิตมันสําปะหลัง ผลผลิตแปรปรวนอยูระหวาง 2-6 ตนัตอไร ถาจะปลูก
มันสําปะหลังใหไดผลผลิตมากกวาการปลูกแบบเดิมตองเปลี่ยนแนวความคิดใหม ซึ่งผูเขียนไดสรางนวัตกรรม
การปลูกมันสําปะหลังแนวใหม แนวความคิดดังกลาวนั้นตองยึดหลักเกณฑ 6 ประการ ดังนี้คือ (1) ตองเตรียม
ดินใหลึกพรอมยกรองปลูกใหฐานรองกวางเพียงพอตอการเกิดของหัวในดิน (2) ตองจัดการใหทุกตนของมัน
สําปะหลงัไดใชแสงแดดและอากาศอยางมีประสิทธิภาพเต็มท่ี (3) ตองกระตุนใหมันสําปะหลังแตกทรงพุมใบ
คลุมพื้นท่ีไดเร็วในชวงระยะแรกของการเจริญเติบโต เพื่อปองกันการเกิดของวัชพืช โดย รองพื้นดวยปุยอินทรีย
รวมกับปุยเคมีกอนปลูกและใหน้ําหลังปลูก (4) ตองไมรบกวนดินหรือรบกวนดินนอยคร้ังท่ีสุดหลังจากปลูกมัน
สําปะหลังไปแลว (5) ตองใหน้ําเพื่อใหมีการเจริญเติบโตและลงหัวอยางตอเนื่องตลอดชีพจักรของมัน
สําปะหลัง และ (6) ตองมีการปรับปรุงดินทุก 3-5 ป เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินใหมีความย่ังยืน
ตลอดกาล จะเห็นไดวาแนวความคิดเร่ืองนวัตกรรมการปลูกมันสําปะหลังแบบใหมนั้น เนนหนักการให
ความสําคัญกับมันสําปะหลังทุกตนไดแสดงศักยภาพในการใหผลผลิตอยางเต็มท่ี  
 
ตนแบบนวัตกรรมการปลูกมนัสําปะหลังแนวใหม 
 การปลูกมันสําปะหลังตามแนวคิดใหมนี้ ตองใชเฉพาะในพ้ืนที่ปลูกที่สามารถนําน้ําจากแหลงน้ําใต
ดินหรือบนผิวดินมาใชปลูกมันสําปะหลังไดเทานั้น มีข้ันตอนรายละเอียด ดังนี้  

1. การเลือกฤดูปลูก เม่ือศึกษาโมเดลการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง พบวา การปลูกมันสําปะหลัง
แบบมีการใหน้ําเพื่อใหไดผลผลิตสูงสุด ควรปลูกในชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม คือ หลังจากฝนตรุษจีนตก
แลว เพื่อสะดวกตอการเตรียมดิน ซึ่งการปลูกในชวงนี้จะไดความเข็มของแสงสูงและทองฟามีเมฆบังแสงนอย 
ทําใหตนพืชสามารถสังเคราะหแสงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. การเลือกพันธุ ตองเลือกพันธุใหเหมาะสมตามชนิดของเนื้อดิน โดย (1) ดินทรายรวน ใชพันธุ
เกษตรศาสตร 50 และหวยบง 60 (2) ดินรวนปนทราย ใชพันธุระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 90 เกษตรศาสตร 
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50 และหวยบง 60 (3) ดินรวนปนเหนยีว ใชพันธุระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 72 และหวยบง 60 (4) ดิน
เหนียวสีน้ําตาลหรือแดง ใชพันธุระยอง 5 และระยอง 72 และ(5) ดินเหนียวสีดํา ใชพันธุระยอง 5 และระยอง 
72 

     
      (1) ทรายรวน      (2) รวนปนทราย      (3) รวนปนเหนียว     (4) เหนียวสีแดง    (5) เหนียวสีดํา 
ภาพที ่1  ดินท่ีปลูกมันสําปะหลังของประเทศมี 5 ชนิด ไดแก ดิน (1) ทรายรวน (2) รวนปนทราย  
             (3) รวนปนเหนียว (4) เหนียวสีแดง และ (5) เหนียวสีดํา 

3. การเตรียมดิน ไถดะคร้ังแรกใหลึกในขณะท่ีดินมีความชื้นพอเหมาะดวยผาล 3 หรือผาล 4 เทานั้น 
เพราะจะชวยทําใหดินเก็บความชื้นไดนานและสะดวกตอการลงหัวของมันสําปะหลัง จากนั้นตากหนาดินไวนาน
อยางนอย 2 สัปดาห เพื่อทําลายวัชพืชและแมลงศัตรูพืชอยางเชนเพลี้ยแปงท่ีหลงเหลือในดิน หลังจากนั้นไถ
แปรเพื่อยอยดินดวยผาล 7 แลวโรยดวยปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีไปตามแนวท่ีจะยกรอง หลังจากนั้นยกรอง
พรอมปลูกตามแนวของดวงอาทิตยข้ึนและตก เพื่อตนพืชจะไดรับแสงเต็มท่ี การยกรองนั้นยึดหลักการท่ีวาตอง
ทําใหฐานรองปลูกใหญเพียงพอตอการเกิดของหัวในดิน ถาฐานรองปลูกเล็กจะไปจํากัดการโตของหัว ถาหัวโผล
พนดินจะมีผลทําใหหัวหยุดการเจริญเติบโตทันที โดย ระยะรองปลูกควรหางกันอยางนอย 1.20 เมตร ระยะตน
ตามความอุดมสมบูรณของดิน คือ ตั้งแต 0.80-1.20 เมตร 

     
                 (ก) ไถดะดวยพาล 3 หรือพาล 4                 (ข) ไถแปรดวยพาล 7  

     
                 (ค) โรยปุยอินทรียและปุยเคมีรองพื้น           (ง) ยกรองปลูกทับปุยท่ีใสรองพื้น 
ภาพที ่2 ข้ันตอนการเตรียมดินมีดังนี(้ก) ไถดะดวยพาล 3 หรือพาล 4 (ข) ไถแปรดวยพาล 7  
            (ค) โรยปุยอินทรียและปุยเคมีรองพื้น และ(ง) ยกรองปลูกทับปุยท่ีใสรองพื้น 
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4. การเตรียมทอนพันธุ เลือกใชตนพันธุท่ีแข็งแรงปราศจากโรคและแมลง อายุ 10-14 เดือน ใชตน
สดหรือตนท่ีตัดกองท้ิงไวไมเกิน 15 วันกอนปลูก ความยาวของทอนพันธุท่ีใชปลูก 20-30 เซนติเมตร ไมควร
ตัดทอนพันธุยาวกวานี้ เพราะไมชวยใหมันสําปะหลังโตและคลุมวัชพืชไดเร็วข้ึน การตัดทอนพันธุควรใชเลื่อยท่ี
คมตัดเปนหมัด หรือใชมีดท่ีคมตัดทีละตน โดย ตัดแบบตรงหรือตัดแบบเฉียงก็ได หลังจากนั้นควรแชทอนพันธุ
กอนปลูกดวยสารเคมีไทอะมีโทแซม (25%WG) หรือ อิมิดาโคลพริด (70%WG)  อัตรา 4 กรัมตอน้ํา 20 
ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน (10%WG) อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร   นานประมาณ 5-10 นาที นําไปผึ่งลมใน
ท่ีรมใหแหงกอนนําไปปลูก สามารถฆาเพลี้ยแปงท่ีติดมากับทอนพันธุได และยังปองกันการเขาทําลายของเพลี้ย
แปงหลังปลูกไดอีกประมาณ 1 เดือน 

   
(ก) ความยาว 20-30 เซนตเิมตร      (ข) แชน้ํายาปองกันเพลี้ยแปง           (ค) ผึ่งลมใหแหงกอนปลูก  
ภาพที ่3 การเตรียมทอนพันธุมันสําปะหลังเพื่อปลูก (ก) ความยาว 20-30 เซนติเมตร (ข) แชน้ํายาปองกัน 
            เพลี้ยแปง 5-10 นาที และ (ค) ผึ่งลมใหแหงกอนปลูก  

5. เทคนิคการปลูก ปลูกแบบปกตรงหลุมละตนโดยปลูกลึกพอทอนปลูกไมลม ระยะตนตามความ
อุดมสมบูรณของดินตั้งแต 0.80-1.20 เมตร โดยยึดหลักปรัชญาการปลูกพืชของคนโบราณท่ีวา “ดินเลวปลูก
ถ่ีดินดีปลูกหาง”ก็คือ พวกเนื้อดินทรายปลูกถ่ีแลวพวกเนื้อดินเหนียวปลูกหาง   หลังจากปลูกมันสําปะหลังไป
แลว ตองไมควรรบกวนดินหรือรบกวนดินนอยคร้ังท่ีสุด เพราะวามีผลทําใหดินแนนแลวยังไปจํากัดท้ังการ
แพรกระจายของรากและการลงหัว นอกจากนี้ยังไปรบกวนจุลินทรียและสิ่งมีชีวิตในดินท่ีเปนประโยชนตอพืช
ดวย การใหน้ําในชวงระยะแรกของการเจริญเติบโต รวมท้ังการรองพื้นดวยปุยอินทรียและปุยเคมีกอนปลูกและ
การพนสารเคมีคุมวัชพืชกอนงอก จะชวยกระตุนใหมันสําปะหลังแตกทรงพุมใบเพื่อคลุมวัชพืชไดเร็วข้ึน 
หลังจากปลูกประมาณ 1-2 เดือน ทําการตรวจสอบลําตนท่ีแตกออกมาจากทอนปลูก เด็ดออกใหเหลือ 2 ลําตน
ตอทอนปลูก ซึ่งเปนระดับท่ีมันสําปะหลังใหผลผลิตหัวสูงสุด 

     
(ก) ใหน้ําและพนยาคุมวัชพืช      (ข) เด็ดใหเหลือ 2 ลําตนตอทอนปลูก  (ค) พุมใบคลุมพื้นท่ีใน 3 เดือน 
ภาพที ่4 เทคนิคการปลูกมันสําปะหลัง หลังจากปลูกควร (ก) ใหน้ําและพนยาคุมวัชพืช      (ข) เด็ดใหเหลือ  
            2 ลําตนตอทอนปลูก  และ (ค) พุมใบคลุมพื้นท่ีใน 3 เดือน 
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 6. การกําจัดวัชพืช หลังจากปลูกมันสําปะหลังเสร็จแลว พนสารเคมีคุมวัชพืชกอนงอก โดย ไมควร
เกิน 3 วันหลังจากปลูก หรือพนสารเคมีคุมวัชพืชกอนท่ีตาของทอนปลูกจะงอก สารเคมีประเภทคุมจะใชไดผลก็
ตอเม่ือมีความชื้นของดินเปนตัวนําพาสารเคมีไปสูเมล็ดวัชพืช และไมมีเศษวัชพืชขัดขวางการแพรกระจายของ
สารเคมี หลังจากการพนสารเคมีประเภทคุมวัชพืชกอนงอกแลว ถามีวัชพืชข้ึนอีกตองใชสารเคมีประเภทฆาหลัง
วัชพืชงอก สารเคมีประเภทฆาโดยเฉพาะหามใชไกลโฟเสทในขณะท่ีมันสําปะหลังตนเล็กอยูเพราะมีผลทําให
ชะงักการเจริญเติบโต 

          
              (ก) พนสารเคมีคุมวัชพืชกอนงอก               (ข) ใชสารเคมีประเภทฆาหลังวัชพืชงอก 
ภาพที ่5 การกําจัดวัชพืชหลังจากปลูกมันสําปะหลัง (ก) พนสารเคมีคุมวัชพืชกอนงอก และ (ข) ใชสารเคมี 
            ประเภทฆาหลังวัชพืชงอก 
 7. การใสปุย ตองใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีเปนปุยรองพื้นกอนยกรองปลูก เพื่อตองการกระตุนให
มันสําปะหลังแตกทรงพุมใบคลุมพื้นท่ีไดเร็วเพื่อปองกันการเกิดของวัชพืช โดย ปุยอินทรียทําใหโครงสรางของ
ดินดีข้ึน ดูดซับปุยเคมีทําใหเกิดการสูญเสียนอยลง และชวยรักษาความชื้นในดินดวย  ปุยอินทรียแนะนําใหใช
ในดินทรายรวนและดินรวนปนทราย ในอัตรา 2 ตันตอไร สําหรับดินรวนปนเหนียว ดินเหนียวสีน้ําตาลหรือแดง 
และดินเหนียวสีดํา ใชอัตรา 1 ตันตอไร สวนปุยเคมีควรเลือกใชอัตราสวน  2 : 1 : 2  ปุยเคมีท่ีแนะนํา คือ 
15-7-18 หรือ 15-15-15 แนะนําใหใชในดินทรายรวน อัตรา 75 กิโลกรัมตอไร สําหรับดินรวนปนทรายและ
ดินรวนปนเหนียว อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ดินเหนียวสีน้ําตาลหรือแดง และดินเหนียวสีดํา อัตรา 25 กิโลกรัม
ตอไร 

         
(ก) โรยปุยอินทรียและปุยเคมีรองพื้น (ข) ยกรองปลูกทับปุยท่ีใสรองพื้น       (ค) หลังจากปลูกแลวใหน้ํา 
ภาพที ่6 ข้ันตอนการใสปุยใหมันสําปะหลังมีดังนี ้(ก) โรยปุยอินทรียและปุยเคมีรองพื้น (ข) ยกรองปลูกทับ 
            ปุยท่ีใสรองพื้น และ(ค) หลังจากปลูกแลวใหน้ํา 
 8. การใหน้ํา เม่ือศึกษาโมเดลการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง พบวา การปลูกมันสําปะหลังแบบมี
การใหน้ําเพื่อใหไดผลผลิตสูงสุด ตองปลูกในชวงตนฤดูรอน คือ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม ในชวงอายุ 
1-3 เดือน คือ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน ตองใหน้ําอยางตอเนื่องเพื่อกระตุนใหมันสําปะหลังแตกทรง
พุมใบคลุมพื้นท่ีไดเร็วเพื่อปองกันการเกิดของวัชพืช เม่ือเขาสูในชวงฤดูฝนตั้งแตพฤษภาคมถึงตุลาคม ควรให
น้ําในชวงท่ีฝนท้ิงชวง และเม่ือเขาในชวงฤดูแลงตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ตองใหน้ําเพื่อใหมัน
สําปะหลังมีการเจริญเติบโตและลงหัวอยางตอเนื่องโดยใหทรงพุมใบเขียวตลอดชวงฤดูแลง 
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(ก) ใหน้ําชวงแรกของการเจริญเติบโต    (ข) ใหน้ําในชวงฝนท้ิงชวง         (ค) ใหน้ําในชวงฤดูแลง 
ภาพที ่7 การใหน้ํามันสําปะหลังมีข้ันตอนดังนี ้(ก) ใหน้ําชวงแรกของการเจริญเติบโต (ข) ใหน้ําในชวงฝนท้ิง 
            ชวง และ(ค) ใหน้ําในชวงฤดแูลง 

9. การเก็บเกี่ยว การปลูกมันสําปะหลังแบบมีการใหน้ํา ควรเลือกเก็บเก่ียวตั้งแตอายุ 12-15 เดือน 
การเก็บเก่ียวมันสําปะหลังท่ีอายุ 15 เดือน จะไดผลผลิตเพิ่มข้ึนเกือบหนึ่งตัวเม่ือเทียบกับเก็บเก่ียวท่ีอายุ 12 
เดือน การเก็บเก่ียวมันสําปะหลังท่ีอายุเกิน 15 เดือนไปแลว จะใหปริมาณแปงในหัวสดต่ํา คุณภาพของแปง
ไมไดมาตรฐาน มีปริมาณเสนใยสูง และหัวบางสวนเร่ิมเนาแลว 

       
                    (ก) ใชเคร่ืองจักรเก็บเก่ียว                     (ข) ใชแรงงานคนเก็บเก่ียว 
ภาพที ่8 การเก็บเก่ียวมันสําปะหลังโดย (ก) ใชเคร่ืองจักรเก็บเก่ียว และ(ข) ใชแรงงานคนเก็บเก่ียว 
 10. การปรับปรุงดิน การปรับปรุงดินควรทํา 3-5 ปตอคร้ัง เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินใหมี
ความย่ังยืนตลอดกาล การปรับปรุงดินสามารถทําไดดังนี้ (1) การไถระเบิดชั้นดินดานดวยไถสิ่วลึกอยางนอย 
60 เซนติเมตร โดย ดินดานขัดขวางการแพรกระจายของรากพืชและการแทรกซึมของน้ํา ทําใหเกิดน้ําทวมขัง
หรือไหลบามากข้ึนในชวงฝนตกหนัก ขณะเดียวกันก็ทําใหพืชขาดแคลนน้ําในชวงแลง (2) วัดความกรดเปนดาง
ของดิน (pH)  เปนท่ียอมรับวาดินท่ีมี pH สูงหรือต่ําเกินไป มีผลทําใหความเปนเปนประโยชนของธาตุอาหาร
ลดลง ควรปรับสภาพดินให pH อยูระหวาง 6.5-7.5 ถาดินเปนกรด ควรใสปูนจากหินปูนบด หรือหินฝุนจาก
โรงโมหินปูน หรือปูนมารล หรือโดโลไมด อัตรา 200 กิโลกรัมตอไร โดย โรยรองพื้นกอนปลูกรวมกับปุย
อินทรียและปุยเคมี ขอควรระวัง หามใสปูนติดตอกันหลายป อาจมีผลใหดินอยูในสภาพเกินปูนหรือเปนดาง 
แกไขยาก  

 
     (ก) ไถระเบิดดินดาน            (ข) เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน   (ค)ปลูกแฝกเปนแถวกําแพงกักตะกอนดิน 
ภาพที ่9 การปรับปรุงดินเพื่อปลูกมันสําปะหลังควรทํา 3-5 ปตอคร้ัง (ก) ไถระเบิดดินดานลึกอยางนอย 60  
            เซนติเมตร (ข) เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน และ(ค) ปลูกแฝกเปนแถวกําแพง  
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(3) ปลูกพืชบํารุงดิน ไดแก ถ่ัวพรา โสนอินเดีย หรือ ปอเทือง ไถกลบเปนปุยพืชสดขณะออกดอก 50 
เปอรเซ็นต เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน โดย ใหน้ําหนักสด 3-4 ตันตอไร คิดเปนธาตุไนโตรเจน 15-20 
กิโลกรัมตอไร (4) การปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดย การปลูกพืชบางชนิดเปนแถวขวางความลาดเท
ของพื้นท่ี เชน ปลูกแฝกเปนแถวกําแพงเพื่อลดแรงไหลบาของน้ําและชวยกักตะกอนดิน ปองกันการสูญเสียดิน
และน้ํา และ(5) เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดินดวยการเติมปุยหมัก ปุยคอก วัสดุอินทรีย และการไถกลบซากมัน
สําปะหลังลงสูดิน 

  
             (ก) ปอเทือง                               (ข) ถ่ัวพรา                        (ค) ถ่ัวมะแฮะ    
ภาพที ่10 การปลูกพืชบํารุงดินกอนปลูกมันสําปะหลัง ควรทํา 3-5 ปตอคร้ัง (ก) ปอเทือง (ข) ถ่ัวพรา  
              และ(ค) ถ่ัวมะแฮะ    
 
จากตนแบบสูเกษตรกรผูปลูกมันสาํปะหลงั 

พื้นท่ีปลูกมันสําปะหลังของประเทศไทย มีบางพื้นท่ีสามารถนําน้ําใตดินมาใชประโยชนในการปลูกมัน
สําปะหลังไดใน 2 รูปแบบ คือ (1) ขุดเปนบอน้ําซับ เปนน้ําใตดินท่ีอยูลึกไมควรเกิน 6 เมตรจากผิวดิน 
สามารถขุดเปนสระขนาดเล็กเพื่อนําน้ํามาใชได โดยน้ําในบอจะซึมออกมาตลอดเวลา และ(2) ขุดเปนบอน้ํา
บาดาล เปนน้ําใตดินท่ีอยูลึกมากกวา 20 เมตรจากผิวดิน    สามารถเจาะเปนบอโพรงแลวนําน้ํามาใชประโยชน
ได โดยน้ําในบอจะซึมออกมาตลอดเวลาเหมือนกัน สําหรับการใหน้ํากับมันสําปะหลังผูเขียนมีความเห็นวา การ
ใหน้ําแบบน้ําหยด นาจะเปนวิธีการใหน้ําท่ีเหมาะสมมากกวาการใหน้ําแบบสปริงเกอร เนื่องจากประหยัดน้ํา
เพราะเปนการใหน้ําเฉพาะจุด วัชพืชข้ึนนอยเพราะผิวหนาดินสวนใหญแหง ดินไมแนนเนื่องจากไมมีแรง
กระแทกของเม็ดน้ําท่ีตก และดินไมถูกรบกวนจากการเยียบยํ้าของคน ขอเสียของการใหน้ําแบบหยด คือ เกิด
การอุดตันของทอสายน้ําหยดในกรณีท่ีน้ําไมสะอาด 

            
               (ก) บอน้ําซับขนาด 4X6 เมตร ลึก 6 เมตร        (2) บอน้ําบาดาลเจาะลึก 30 เมตรจากผิวดิน 
ภาพที ่11 แหลงน้ําใตดินในรูปแบบ 2 ประเภท (ก) บอน้ําซับขนาด 4X6 เมตร ลึก 5 เมตร และ (2) บอน้ํา   
              บาดาลเจาะลึก 30 เมตรจากผิวดิน สามารถนําน้ํามาใชปลูกมันสําปะหลังขนาดพื้นท่ี 10-15 ไร 
              ท่ีหมูบานสมบัติเจริญ ตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา      

นวัตกรรมการปลูกมันสําปะหลังแนวใหม มีการนําเอาตนแบบไปปรับใชในเขตหมูบานสมบัติเจริญ 
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดย เกษตรกรลงทุนขุดบอน้ําซับขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ลึก 6 
เมตร เสียคาใชจายประมาณ 5,000 บาทตอบอ สามารถใหน้ํากับมันสําปะหลังไดประมาณ 15-20 ไร ทําการ
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ติดตั้งอุปกรณระบบน้ําหยดซึ่งประกอบดวย หมอกรองน้ํา ทอหลักขนาด 3 นิ้ว ทอแยกขนาด 2 นิ้ว  ทอสายยาง
น้ําหยด ขอทอวาลว ขอตอกลางพรอมฝาล็อก ลูกยางกันร้ัว และประตูปดเปดน้ํา เสียคาใชจายประมาณ 4,000 
บาทตอไร ไมรวมคาอุปกรณเคร่ืองสูบน้ํา เนื่องจากเกษตรกรเกือบทุกครอบครัวมีใชประจําบานอยูแลว อุปกรณ
ระบบน้ําหยดดังกลาวใชไดนานประมาณ 3-5 ป สําหรับคาใชจายในการใหน้ํามันสําปะหลังแตละคร้ัง ถาใช
กระแสไฟฟา 20 บาทตอไรตอวัน แตถาใชน้ํามันเชื้อเพลิง 50 บาทตอไรตอวัน โดย คิดการทํางาน 8 ชั่วโมงตอ
วัน ไดมีผูนําตนแบบนวัตกรรมการปลูกมันสําปะหลังแนวใหม ไปทําการทดสอบในไรเกษตรกร ป 2552-53 
ของนายเบีย บานบัว หมูบานสมบัติเจริญ ตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราสีมา ซึ่งเปนดินรวน
เหนียวสีแดง เม่ือเก็บเก่ียวท่ีอายุ 15 เดือน ไดผลผลิต 12 ตนัตอไร และทดสอบซ้ําอีกคร้ังในป 2553-54 
แปลงละ 12 ไร จํานวน 3 ภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดนครราชสีมา ภาคเหนือท่ีจังหวัด
กําแพงเพชร และภาคตะวันออกท่ีจังหวัดชลบุรี และจันทบุรี 

                
        (ก) บอน้ําซับ                            (ข) ใหน้ําแบบน้ําหยด                     (ค) การเจริญเติบโต   

             
       (ค) เก็บเก่ียวท่ี 15 เดือน      (ง) ขนาดหัวตอตน               (จ) เจาของแปลงทดสอบตนแบบ 
ภาพที ่12 แปลงตนแบบนวัตกรรมการปลูกมันสําปะหลังแนวใหม ของนายเบีย บานบัว หมูบานสมบัติเจริญ 
              ตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ป 2553 
 
บทสรุป 
 ในสถานการณท่ีตลาดโลกกําลังเกิดภาวะการขาดแคลนผลผลิตมันสําปะหลังมากกวา 8 ลานตันตอป 
และดวยแรงจูงใจในราคาท่ีสูงอยางท่ีไมเคยปรากฏมาในอดีต ถึงเวลาแลวหรือยังท่ีท้ังภาครัฐและเอกชนตอง
ชวยกันผลักดันใหเกษตรกรไทย ปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหมในการปลูกมันสําปะหลังจากท่ีเคยอาศัยน้ําฝน
อยางเดียวมาเปนการปลูกแบบมีการใหน้ําอยางตอเนื่องตลอดชวงการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหมันสําปะหลังทุกตนไดแสดงศักยภาพในการใหผลผลิตอยางเต็มท่ี โดย เลือกเฉพาะในพื้นท่ี
ปลูกท่ีสามารถนําน้ําจากแหลงน้ําใตดินหรือบนผิวดินมาพัฒนาเพื่อใชปลูกมันสําปะหลังได พรอมท้ังมีการ
จัดการปลูกท่ีถูกตองและเหมาะสมตามท่ีกลาวขางตน นวัตกรรมการปลูกมันสําปะหลังแนวใหมแบบนี้สามารถ
เพิ่มผลผลิตไดมากถึง 12 ตันตอไร นอกจากนี้การใหน้ําจะชวยเสริมความแข็งแรงใหกับมันสําปะหลัง ตลอดจน 
สรางสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสมกับแมลงตัวหํ้าและตัวเบียนศัตรูของเพลี้ยแปงท่ีมีอยูตามธรรมชาติ
ทําใหความเกิดความสมดุลในระบบนิเวศนเกษตร ซึ่งไมสรางความเสียหายตอการผลิตมันสําปะหลัง 
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