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1.  ดินสําหรับการปลกูมันสําปะหลัง 

 มันสําปะหลังเปนพืชไรท่ีนยิมปลูกกันมากในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือเกือบทุกจังหวัด และในภาคตะวนัออกแถบจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง  

ขอไดเปรียบของการปลูกพืชไรชนิดนี้เปนท่ีทราบกันดอียูแลววาสามารถปลูกใหข้ึนและลงหวัได

ในดินดอนเกือบทุกประเภทยกเวนดินเกลือ ไมวาจะเปนดนิท่ีสมบัติดีเลวอยางไร เชน อาจเปนดนิท่ี

มีความอุดมสมบูรณของแรธาตุอาหารต่ํามาก เชน ดินทรายจัด  ดินรวนปนทราย  ดินหินโผล และ

อ่ืน ๆ นอกจากนั้นยังเปนพชืไรท่ีมีความทนทานตอสภาวะอากาศท่ีแหงแลงไดดี  การปลูกและการ

ขยายพนัธุทําไดงายและ มีตนทุนการผลิตไมสูงมากนัก  จัดไดวาเปนพืชไรท่ีมีความเหมาะสมกบั

เกษตรกรที่มีฐานะยากจนหรือ มีทุนรอนนอยและยังชีพอยูดวยการผลิตพืชในพื้นท่ีท่ีมีสภาพฝน

แปรปรวนและมีปญหาความแหงแลงและดินเลวท่ีไมสามารถจะปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ ไดดี มีความ

เส่ียงตอการลมเหลวสูง  หรือมีตนทุนการผลิตโดยท่ัว ๆ ไปสูงกวามันสําปะหลัง 

 ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนปจจยัการผลิตพืชท่ีมีคุณคาและสามารถใชประโยชนได             

ไมมีวันหมด  ถามีการดูแลรักษาใหด ี พื้นท่ีท่ีมีการปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทยประมาณ 

รอยละ 90 เปนพื้นท่ีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศท่ีมีชนิดดินสวน

ใหญท่ีสุดจัดอยูในกลุมดิน (great group) สําคัญรวมสองกลุมดิน คือ กลุมดิน Paleustults และกลุม

ดิน Quartzipsamment โดยเฉพาะดินท่ีมีลักษณะเนื้อดนิรวน (Loamy Paleustults) และดินทราย 

(Sandy Quartzipsamment)  ตามลําดับ ซ่ึงในกลุมดนิท้ังสองประเภทนี ้  กลุมดินท่ีมีการปลูก 

มันสําปะหลังมากท่ีสุด คือ กลุมดิน Paleustults ท่ีพบมากท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และรอง

ลงไปคือดินในกลุมดิน Quartzipsamment ท่ีพบมาในภาคตะวันออกของประเทศสําหรับชนิดดนิใน

ระดบัชุดดนิ (soil series) ของแตละกลุมดินท้ังสองกลุมดังกลาวนัน้  ชุดดินสําคัญท่ีพบมากในกลุม

ดิน Paleustults คือ ดินชุดโคราช วาริน ยโสธร และดินชุดสตึก สวนดินชุดสําคัญในกลุมดิน 

Quartzipsamment ท่ีใชในการปลูกมันสําปะหลัง คือ ดินชุดสัตหีบ  พัทยา มาบบอน และดินชุด 

หวยโปง ซ่ึงในจํานวนชุดดนิท่ีสําคัญท้ัง 8 ชุดดิน ท่ีมีการปลูกมันสําปะหลังกันมากท่ีสุดนี ้ ชุดดนิท่ี

พบมากท่ีสุด คือ ดินชุดโคราช และรองลงไปเปนอันดับท่ีสอง  คือ ดินชุดสัตหีบ   
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 ดินชุดดนิ (soil series) ตาง ๆ ในกลุมดิน Paleustults เปนดินท่ีพบโดยทั่วไปในบริเวณลาน

ตะพักน้ําระดับกลางและระดับสูง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในพื้นท่ีท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาด

ในภาคตะวันออก สมบัติโดยท่ัวไปเปนดนิท่ีมีเนื้อดนิบนเปนดนิรวนปนทราย  และมีสัดสวนของ

ปริมาณเนื้อดนิเหนยีวมากข้ึนในดนิช้ันลาง มีสมบัติระบายนํ้าดีปานกลางถึงระบายน้ําด ี มีการอ่ิมตัว

ดวยดางตํ่าถึงสูง  มีความจุในการอุมน้าํตํ่าทําใหมีปญหาดินขาดน้าํในชวงฤดแูลง  มีปริมาณ

อินทรียวัตถุในดิน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม และความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าและมี

ปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (ตารางท่ี 1) ซ่ึงจากสมบัติตาง ๆ ดังกลาวนีจ้ะเห็นไดวาดนิท้ัง

ส่ีชุดดินในกลุมดินนี้โดยท่ัวไปเปนดนิท่ีมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า นอกจากนั้นยงัมี

ขอจํากัดท่ีสําคัญคือ เปนดินท่ีมีปญหาการ เกิดการชะลางพังทลายไดงายโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นท่ี

ท่ีมีความลาดเอียงหรือไมราบเรียบ  

 ดินชุดตาง ๆ ท่ีสําคัญในกลุมดิน Quartzipsamment โดยท่ัว ๆ ไป พบกระจายเปนบาง

บริเวณในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในบริเวณท่ีเปนลานตะพักน้ําระดับตํ่าถึงปานกลางโดยท่ัวไปจะ

พบมากในภาคตะวันออกในบริเวณท่ีเปนหาดทรายเกาในทองท่ีจังหวดัชลบุรีและจังหวัดระยอง

คุณสมบัติโดยทั่ว ๆ ไปของดนิประเภทนี้เปนดินท่ีมีเนื้อดินเปนทรายจัดเกือบตลอด ความลึกของ

ช้ันหนาดินอุมน้ําไดนอยมาก เพราะระบายนํ้าดีมากถึงดีเกินไปซ่ึงทําใหมันสําปะหลังอาจเกิดการ

ขาดนํ้าในฤดแูลงได สมบัติอ่ืน ๆ โดยท่ัวไปมีปฏิกิริยาเปนกรดจดัถึงปานกลางมีปริมาณอินทรียวัตถุ

และฟอสฟอรัสตํ่า ปานกลาง มีปริมาณโพแทสเซียมในดินตํ่า และมีสมบัติการอ่ิมตัวดวยดางและ

ความจุในการแลกเปล่ียนประจุบวกตํ่าซ่ึงจากสมบัติตาง ๆ ของดินดังกลาวขางตนทําใหดินชุดดิน

ตาง ๆ ในกลุมดิน Qartzipsamment มีสมบัติโดยท่ัว ๆ ไป คลายคลึงกับดินชุดดนิตาง ๆ ในกลุมดนิ 

Paleustults กลาวคือเปนดินท่ีมีระดับความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าอุมน้ําและดดูยึดปุยไดนอย

และมีความออนไหวตอการเกิดการชะลางพังทลายของดนิไดงายและในปริมาณมาก  ไมเหมาะสม

กับการปลูกพชืไรเศรษฐกิจชนิดอ่ืน ๆ เชน ขาวโพด  ขาวฟาง ฝาย  ถ่ัวตาง ๆ   

 การปลูกพืชทุกชนิดถาไมมีการจัดการพืชท่ีดีและไมมี
การปรับปรุงบํารุงดินใหด ีอาจทําใหดินเส่ือมโทรมได มากนอย
แตกตางกันไปขึ้นกับชนิดพืชท่ีปลูก สภาพแวดลอม และวิธีการ
ปฏิบัติ  มันสําปะหลังก็เชนกัน การปลูกโดยไมมีการวางแผน
และการจดัการดินท่ีดีอาจทําใหดนิเส่ือมโทรมได   



ตารางที ่ 1 สมบัติทางกายภาพ เคมี  และความอุดมสมบูรณของดินชุดดินสําคัญทีน่ิยมใชปลูกมันสําปะหลังในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

 
ภาค 

(Region) 

ชุดดิน 1/ 

(Soil Series) 

pH อินทรียวตัถุ

ในดิน  

(%) 

ฟอสฟอรัส 

ที่เปนประโยชน 

(ppm) 

โพแทสเซียมที่

ละลายน้ําได 

(ppm) 

การอิ่มตัว

ดวยดาง  

(%) 

CEC 2/ 

(me/100กรัม) 

ประเภทเนือ้ดนิ 

(Soil texture) 

การระบายน้ํา 

(Drainage) 

ตะวันออก โคราช 5-6 0.5-1 2-6 20-60 35-75 3-5 รวนปนทราย ดีปานกลาง 

เฉียงเหนือ ยโสธร 5-6 0.5-1 2-6 30-60 35-75 2-5 รวนปนทราย ดี 

 วาริน 4.5-6.5 0.5-1.5 3-10 20-60 35-75 3-5 รวนปนทรายหรือทรายปนดินรวน ดี 

 สตึก 4.5-6.5 0.5-1.5 2.5-6 30-90 35-75 2-6 รวนปนทราย ดีปานกลาง 

 ชวงคาเฉลี่ย 5.5-6.5 0.5-1.3 2.3-7 25-68 35-75 2.5-5 - - 

ตะวันออก สัตหีบ 5.5-6.5 0.5-1 4-7 20-60 35-75 2-4 ทรายหรือรวนเหนียวปนทราย ดี 

 มาบบอน 5.5-6.5 1-2 4-10 60-80 60-75 2-5 รวนปนทราย ดี 

 พัทยา 4.5-5.5 0.3-1 3-6 10-40 50-70 2-5 ทราย ดีมากเกินไป 

 หวยโปง 4.5-6 1.5-3 10-20 60-80 25-30 3-10 เหนียวปนทรายหรือรวนเหนียว 

ปนทราย 

ดี 

 ชวงคาเฉลี่ย 5-6.2 0.8-1.8 5.3-10.8 38-65 43-63 2-6 - - 
 
หมายเหตุ         1/     ในการจําแนกประเภทชุดดนิโดยกรมพัฒนาที่ดิน  ชุดดนิดังกลาวนีใ้นปจจุบนัอาจมีการจําแนกชื่อ  ชุดดินทีแ่ตกตางไปจากชื่อเดิมขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของ 

สมบัติของดินที่เกดิขึ้นตามกาลเวลาและโดยผลกระทบจากการเขตกรรมและหรือสิ่งแวดลอมธรรมชาติ      

         2/     Cation Exchange Capacity  (ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก) 



สาเหตุสําคัญท่ีทําใหดนิเส่ือมโทรมคือ  

 1) การปลูกมันสําปะหลังแตเพยีงชนิดเดียวติดตอกันนาน โดยไมมีการปลูกพืชหมุนเวยีน 

ไมมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใชปุยอินทรียหรือปุยเคมี ในท่ีสุดดินจะจืดและขาดธาตุอาหาร

พืช เพราะธาตอุาหารในดนิมีแตจะถูกดูดใชออกไปจากดนิทางเดยีว ไมมีการใสชดเชย เขามา ทําให

ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าลงและผลผลิตหัวมันสําปะหลังลดลงเร่ือย ๆ จนนาน ๆ เขามันสําปะหลัง

อาจใหผลผลิตตํ่าจนถึงระดับท่ีไมคุมกับตนทุนท่ีลงไปก็ได 

 2) ปลูกมันสําปะหลังโดยมีการใชปุยอินทรีย ปุยเคมี หรือใชท้ัง 2 อยาง แตใชนอยเกนิไป            

ไมเพียงพอตอปริมาณธาตุอาหารที่พืชดูดใชออกไปจากดนิทําใหพืชตองดูดใชธาตุอาหารอีกสวน

หนึ่งจากธาตุอาหารที่มีอยูเดมิในดิน มีผลทําใหดนิมีความอุดมสมบูรณตํ่าลงเร่ือย ๆ  

 3) ไมมีการควบคุมการสูญเสียเนื้อดินและน้ํา หรือมีการควบคุมการสูญเสียไมดีพอ ทําให

เกิดการชะลางพังทลายของดนิในพืน้ท่ีทุกป มีผลทําใหเกิดการสูญเสียเนื้อดินท่ีมีคุณภาพดี เชน เม็ด

ดินเนื้อละเอียด อินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชในดนิอยางตอเนื่อง ทําใหหนาดินบนต้ืนลงเร่ือย ๆ

และองคประกอบของเนื้อดินบนมีสัดสวนของอนุภาคเม็ดทรายมากข้ึนทุกที จนในท่ีสุดกลายเปน

ดินเนื้อหยาบท่ีขาดธาตุอาหารพืชและใหผลผลิตพืชตํ่าลงเร่ือย ๆ 

 จากปญหาและสาเหตุท่ีทําใหดินมันสําปะหลังเส่ือม

โทรม รวมสามประการใหญ ๆ ขางตนมีผลทําใหดินท่ีใช

ปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทยในปจจบัุน สวนใหญเปน

ดินท่ีมีความสามารถในการใหผลผลิตพืชตํ่า ดินมีปริมาณ

อินทรียวัตถุ ธาตุอาหารพืชในดินตํ่า มีสวนท่ีเปนดินเนือ้ดี

นอยหรือ เปนดินทรายหรือดินรวนปนทรายที่ไมอุมน้ํา  และ

กักเก็บปุยธรรมชาติหรือดูดยึดปุยเคมีท่ีใสลงไปไดนอย  เกิดการชะลางและพังทลายไดงาย ทําให

ปลูกมันสําปะหลังแลวไดผลผลิตตํ่าถึงตํ่ามาก ท้ัง ๆ ท่ีพืชชนิดนี้ถาปลูกใหดีโดยมีการดูแลรักษา 

เชน มีการใชปุยและปรับปรุงดินใหดี  อาจใหผลผลิตหวัมันสดไดสูงถึง 8-10 ตันตอไร ซ่ึงกมี็

เกษตรกรบางรายสามารถทําไดแลวในบางพ้ืนท่ี   
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การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง

1.  เลือกใชพันธุดี 

ผลผลิตสูง

เปอรเซ็นตแปงสูง 

งอกด ี

โตเร็ว คลุมวัชพืชได

ตานทานโรคแมลง 

ขุดเก็บเกีย่วงาย 

โรงงานตองการ 

2.  จัดการดินใหดี 

ปรับปรุงโครงสราง
ดินใหเหมาะสม 

บํารุงดินเพื่อใหมี
ความอุดมสมบูรณ 

อนุรักษดนิเพือ่ให
ไดผลผลิตท่ียั่งยืน 

3.  จัดการดูแลดี 

เตรียมดินด ี

ตนพันธุด ี

ตรวจตราฟารม

อยางใกลชิด 

วิธีการและอัตรา

ปลูกเหมาะสม

กําจัดวัชพืชให
ถูกตองและ

ใสปุยถึงใหน้ํา
อยางเพียงพอ 

จัดการโรคและ
แมลง 
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แผนภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงแนวทางเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง 

 แนวทางเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังประกอบดวย 3 ดาน ดังแสดงไวในแผนภาพท่ี 1 ดาน

แรกเปนการเลือกใชหรือเลือกปลูกมันสําปะหลังพันธุด ี  มันสําปะหลังพันธุดีในท่ีนีห้มายถึง พันธุท่ี

ใหผลผลิตและปริมาณแปง (เปอรเซ็นตแปงในหวั) สูง เนื่องจากการซ้ือขายหัวมันสําปะหลัง  ราคา

จะถูกกําหนดโดยเปอรเซ็นตแปงและน้ําหนักของหัว นอกจากนี้พนัธุดียังตองมีลักษณะอ่ืน ๆ ท่ี

ตองการดวย  เชน  งอกด ี  ความอยูรอดสูง  โตเร็ว  คลุมวัชพืชไดด ี  ตานทานตอโรคแมลง ขุดเกบ็

เกี่ยวงาย และเปนพนัธุท่ีผูซ้ือ เชน โรงงานตองการ ซ่ึงมันสําปะหลังพันธุดีในประเทศไทยมีอยู

หลายพันธุ เชน พันธุเกษตรศาสตร 50 พันธุระยอง 5 พันธุระยอง 72 และพันธุใหมท่ีเพิ่งไดแนะนํา

ใหเกษตรกรปลูก คือ พันธุหวยบง 80 และมันสําปะหลังพันธุดีเหลานี้ จะมีขอเดนและขอจํากดั

แตกตางกันไป และมีความสามารถในการใหผลผลิตแตกตางกันไปตามสภาพพื้นท่ีปลูกดวย ดานท่ี

สอง คือ การจัดการดินใหด ี เนื่องจากธาตุอาหารท่ีมันสําปะหลังตองใชเพื่อการสรางตน ใบ และหวั

นั้นจะไดมาจากดินเปนสวนใหญ การจัดการดินใหดีเพือ่ใหมันสําปะหลังสรางหัวดนีั้นจึงตองมีการ

ปรับปรุงโครงสรางของดินใหเหมาะสม ตองบํารุงดินเพื่อใหมีความอุดมสมบูรณ และตองมีการ

อนุรักษดนิเพือ่ใหมันสําปะหลังสรางหัวไดอยางยั่งยืน ดานท่ีสาม คือ การจัดการดูแลด ี เปนสวนท่ี

สําคัญท่ีสุด เกษตรกรจะตองเอาใจใสดแูลฟารมของตนเองอยางใกลชิดใหท่ัวถึงตลอดเวลา โดยเร่ิม

ต้ังแตการเตรียมดินด ี เลือกใชตนพันธุท่ีสมบูรณปลูก คือ ใชตนพนัธุท่ีมีอายุและสวนของตนท่ี

เหมาะสม ความยาวของทอนพันธุท่ีเหมาะสม รวมท้ังเปนตนพันธุท่ีมีการเก็บรักษาถูกตอง ตรวจ

ตราฟารมอยางใกลชิด ใชวธีิและระยะปลูกท่ีถูกตอง เลือกฤดูปลูกใหเหมาะสม มีการกําจัดวัชพืชไม

วาจะใชคน เคร่ืองจักร หรือสารกําจัดวัชพชืใหถูกตองเหมาะสมและทันเวลา  ใสปุยไมวาจะเปนปุย

อินทรียหรือปุยอนินทรียใหเหมาะสม ใหน้ําเม่ือมีความจําเปน ดูแลเรื่องโรคและแมลง หากมีโรค

 หรือแมลงรบกวนก็รีบแกไข กอนจะไมทันกาล และขุดเก็บเกีย่วใหถูกตองเหมาะสม ดังนั้น

จะเห็นไดวา การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังใหสูงข้ึนตามท่ีตองการไดนัน้ ตองประกอบดวย 3 วิธี

ดงักลาวขางตน การเลือกใชแตเพียงวิธีการใดเพียงวิธีการเดียว ผลผลิต 

มันสําปะหลังอาจเพ่ิมข้ึนไดบาง แตจะไมเปนไปตามศักยภาพของพนัธุและพ้ืนท่ี และผลผลิตท่ีไดก็

อาจไมยั่งยืน 


