การเตรียมดิน

1. ดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง
มันสําปะหลังเปนพืชไรที่นยิ มปลูกกันมากในประเทศไทย
ตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทุกจังหวัด

โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาค

และในภาคตะวันออกแถบจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

ขอไดเปรียบของการปลูกพืชไรชนิดนี้เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาสามารถปลูกใหขึ้นและลงหัวได
ในดินดอนเกือบทุกประเภทยกเวนดินเกลือ ไมวาจะเปนดินที่สมบัติดีเลวอยางไร เชน อาจเปนดินที่
มีความอุดมสมบูรณของแรธาตุอาหารต่ํามาก เชน ดินทรายจัด ดินรวนปนทราย ดินหินโผล และ
อื่น ๆ นอกจากนั้นยังเปนพืชไรที่มีความทนทานตอสภาวะอากาศที่แหงแลงไดดี การปลูกและการ
ขยายพันธุทําไดงายและ มีตนทุนการผลิตไมสูงมากนัก จัดไดวาเปนพืชไรที่มีความเหมาะสมกับ
เกษตรกรที่มีฐานะยากจนหรือ

มีทุนรอนนอยและยังชีพอยูดว ยการผลิตพืชในพื้นที่ที่มีสภาพฝน

แปรปรวนและมีปญหาความแหงแลงและดินเลวที่ไมสามารถจะปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ไดดี มีความ
เสี่ยงตอการลมเหลวสูง หรือมีตนทุนการผลิตโดยทั่ว ๆ ไปสูงกวามันสําปะหลัง
ดินเปนทรัพยากรธรรมชาติที่เปนปจจัยการผลิตพืชที่มีคุณคาและสามารถใชประโยชนได
ไมมีวันหมด

ถามีการดูแลรักษาใหดี พื้นที่ที่มีการปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทยประมาณ

รอยละ 90 เปนพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศที่มชี นิดดินสวน
ใหญท่สี ุดจัดอยูในกลุมดิน (great group) สําคัญรวมสองกลุมดิน คือ กลุมดิน Paleustults และกลุม
ดิน Quartzipsamment โดยเฉพาะดินที่มลี ักษณะเนื้อดินรวน (Loamy Paleustults) และดินทราย
(Sandy Quartzipsamment)

ตามลําดับ ซึ่งในกลุมดินทั้งสองประเภทนี้

กลุมดินที่มีการปลูก

มันสําปะหลังมากที่สุด คือ กลุมดิน Paleustults ที่พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอง
ลงไปคือดินในกลุมดิน Quartzipsamment ที่พบมาในภาคตะวันออกของประเทศสําหรับชนิดดินใน
ระดับชุดดิน (soil series) ของแตละกลุมดินทั้งสองกลุมดังกลาวนัน้ ชุดดินสําคัญที่พบมากในกลุม
ดิน Paleustults คือ ดินชุดโคราช วาริน ยโสธร และดินชุดสตึก สวนดินชุดสําคัญในกลุมดิน
Quartzipsamment ที่ใชในการปลูกมันสําปะหลัง คือ ดินชุดสัตหีบ พัทยา มาบบอน และดินชุด
หวยโปง ซึ่งในจํานวนชุดดินที่สําคัญทั้ง 8 ชุดดิน ที่มีการปลูกมันสําปะหลังกันมากที่สุดนี้ ชุดดินที่
พบมากที่สุด คือ ดินชุดโคราช และรองลงไปเปนอันดับที่สอง คือ ดินชุดสัตหีบ
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ดินชุดดิน (soil series) ตาง ๆ ในกลุมดิน Paleustults เปนดินที่พบโดยทั่วไปในบริเวณลาน
ตะพักน้ําระดับกลางและระดับสูง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในพื้นที่ที่เปนลูกคลื่นลอนลาด
ในภาคตะวันออก สมบัติโดยทั่วไปเปนดินที่มีเนื้อดินบนเปนดินรวนปนทราย และมีสัดสวนของ
ปริมาณเนื้อดินเหนียวมากขึน้ ในดินชั้นลาง มีสมบัติระบายน้ําดีปานกลางถึงระบายน้ําดี มีการอิ่มตัว
ดวยดางต่ําถึงสูง

มีความจุในการอุมน้าํ ต่ําทําใหมีปญ
 หาดินขาดน้าํ ในชวงฤดูแลง

มีปริมาณ

อินทรียวัตถุในดิน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ําและมี
ปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (ตารางที่ 1) ซึ่งจากสมบัติตาง ๆ ดังกลาวนีจ้ ะเห็นไดวาดินทัง้
สี่ชุดดินในกลุม ดินนี้โดยทั่วไปเปนดินที่มคี วามอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา

นอกจากนั้นยังมี

ขอจํากัดที่สําคัญคือ เปนดินที่มีปญหาการ เกิดการชะลางพังทลายไดงายโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่
ที่มีความลาดเอียงหรือไมราบเรียบ
ดินชุดตาง ๆ ที่สําคัญในกลุมดิน Quartzipsamment โดยทั่ว ๆ ไป พบกระจายเปนบาง
บริเวณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบริเวณที่เปนลานตะพักน้ําระดับต่ําถึงปานกลางโดยทั่วไปจะ
พบมากในภาคตะวันออกในบริเวณที่เปนหาดทรายเกาในทองที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
คุณสมบัติโดยทั่ว ๆ ไปของดินประเภทนี้เปนดินที่มีเนื้อดินเปนทรายจัดเกือบตลอด ความลึกของ
ชั้นหนาดินอุมน้ําไดนอยมาก เพราะระบายน้ําดีมากถึงดีเกินไปซึ่งทําใหมันสําปะหลังอาจเกิดการ
ขาดน้ําในฤดูแลงได สมบัติอื่น ๆ โดยทัว่ ไปมีปฏิกิริยาเปนกรดจัดถึงปานกลางมีปริมาณอินทรียวัตถุ
และฟอสฟอรัสต่ํา ปานกลาง มีปริมาณโพแทสเซียมในดินต่ํา และมีสมบัติการอิ่มตัวดวยดางและ
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกต่ําซึ่งจากสมบัติตา ง ๆ ของดินดังกลาวขางตนทําใหดินชุดดิน
ตาง ๆ ในกลุมดิน Qartzipsamment มีสมบัติโดยทั่ว ๆ ไป คลายคลึงกับดินชุดดินตาง ๆ ในกลุมดิน
Paleustults กลาวคือเปนดินที่มีระดับความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ําอุมน้ําและดูดยึดปุย ไดนอย
และมีความออนไหวตอการเกิดการชะลางพังทลายของดินไดงายและในปริมาณมาก ไมเหมาะสม
กับการปลูกพืชไรเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ เชน ขาวโพด ขาวฟาง ฝาย ถั่วตาง ๆ
การปลูกพืชทุกชนิดถาไมมกี ารจัดการพืชที่ดีและไมมี
การปรับปรุงบํารุงดินใหดี อาจทําใหดินเสือ่ มโทรมได มากนอย
แตกตางกันไปขึ้นกับชนิดพืชที่ปลูก สภาพแวดลอม และวิธีการ
ปฏิบัติ มันสําปะหลังก็เชนกัน การปลูกโดยไมมกี ารวางแผน
และการจัดการดินที่ดีอาจทําใหดนิ เสื่อมโทรมได
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สมบัติทางกายภาพ เคมี และความอุดมสมบูรณของดินชุดดินสําคัญทีน่ ิยมใชปลูกมันสําปะหลังในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศไทย

ตารางที่ 1

ภาค

ชุดดิน 1/

(Region)

(Soil Series)

pH

อินทรียวตั ถุ

ฟอสฟอรัส

โพแทสเซียมที่

การอิ่มตัว

CEC 2/

ประเภทเนือ้ ดิน

การระบายน้ํา

ในดิน

ที่เปนประโยชน

ละลายน้ําได

ดวยดาง

(me/100กรัม)

(Soil texture)

(Drainage)

(%)

(ppm)

(ppm)

(%)

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

-

-

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

ดี

ตะวันออก

ปนทราย
ชวงคาเฉลี่ย
หมายเหตุ

5-6.2

0.8-1.8

5.3-10.8

38-65

43-63

2-6

-

1/ ในการจําแนกประเภทชุดดินโดยกรมพัฒนาที่ดิน ชุดดินดังกลาวนีใ้ นปจจุบนั อาจมีการจําแนกชื่อ ชุดดินทีแ่ ตกตางไปจากชื่อเดิมขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของ
สมบัติของดินที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาและโดยผลกระทบจากการเขตกรรมและหรือสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
2/ Cation Exchange Capacity (ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก)

-

สาเหตุสําคัญที่ทําใหดนิ เสื่อมโทรมคือ
1) การปลูกมันสําปะหลังแตเพียงชนิดเดียวติดตอกันนาน โดยไมมีการปลูกพืชหมุนเวียน
ไมมีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใชปยุ อินทรียห รือปุยเคมี ในทีส่ ุดดินจะจืดและขาดธาตุอาหาร
พืช เพราะธาตุอาหารในดินมีแตจะถูกดูดใชออกไปจากดินทางเดียว ไมมีการใสชดเชย เขามา ทําให
ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําลงและผลผลิตหัวมันสําปะหลังลดลงเรื่อย ๆ จนนาน ๆ เขามันสําปะหลัง
อาจใหผลผลิตต่ําจนถึงระดับที่ไมคุมกับตนทุนที่ลงไปก็ได
2) ปลูกมันสําปะหลังโดยมีการใชปุยอินทรีย ปุยเคมี หรือใชทั้ง 2 อยาง แตใชนอยเกินไป
ไมเพียงพอตอปริมาณธาตุอาหารที่พืชดูดใชออกไปจากดินทําใหพืชตองดูดใชธาตุอาหารอีกสวน
หนึ่งจากธาตุอาหารที่มีอยูเดิมในดิน มีผลทําใหดนิ มีความอุดมสมบูรณต่ําลงเรื่อย ๆ
3) ไมมีการควบคุมการสูญเสียเนื้อดินและน้ํา หรือมีการควบคุมการสูญเสียไมดีพอ ทําให
เกิดการชะลางพังทลายของดินในพืน้ ที่ทุกป มีผลทําใหเกิดการสูญเสียเนื้อดินที่มีคณ
ุ ภาพดี เชน เม็ด
ดินเนื้อละเอียด อินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชในดินอยางตอเนื่อง ทําใหหนาดินบนตื้นลงเรื่อย ๆ
และองคประกอบของเนื้อดินบนมีสัดสวนของอนุภาคเม็ดทรายมากขึ้นทุกที จนในทีส่ ุดกลายเปน
ดินเนื้อหยาบที่ขาดธาตุอาหารพืชและใหผลผลิตพืชต่ําลงเรื่อย ๆ
จากปญหาและสาเหตุที่ทําใหดินมันสําปะหลังเสื่อม
โทรม รวมสามประการใหญ ๆ ขางตนมีผลทําใหดินที่ใช
ปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทยในปจจุบัน สวนใหญเปน
ดินที่มีความสามารถในการใหผลผลิตพืชต่ํา ดินมีปริมาณ
อินทรียวัตถุ ธาตุอาหารพืชในดินต่ํา มีสวนที่เปนดินเนือ้ ดี
นอยหรือ เปนดินทรายหรือดินรวนปนทรายที่ไมอุมน้ํา และ
กักเก็บปุย ธรรมชาติหรือดูดยึดปุยเคมีที่ใสลงไปไดนอย เกิดการชะลางและพังทลายไดงาย ทําให
ปลูกมันสําปะหลังแลวไดผลผลิตต่ําถึงต่ํามาก ทั้ง ๆ ที่พืชชนิดนี้ถาปลูกใหดีโดยมีการดูแลรักษา
เชน มีการใชปุยและปรับปรุงดินใหดี อาจใหผลผลิตหัวมันสดไดสงู ถึง 8-10 ตันตอไร ซึ่งก็มี
เกษตรกรบางรายสามารถทําไดแลวในบางพื้นที่

การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
1. เลือกใชพนั ธุดี

ผลผลิตสูง

3. จัดการดูแลดี

2. จัดการดินใหดี

เปอรเซ็นตแปงสูง

เตรียมดินดี

งอกดี

ตนพันธุดี

โตเร็ว คลุมวัชพืชได
ตานทานโรคแมลง
ขุดเก็บเกีย่ วงาย
โรงงานตองการ

ปรับปรุงโครงสราง
ดินใหเหมาะสม
บํารุงดินเพื่อใหมี
ความอุดมสมบูรณ
อนุรักษดนิ เพือ่ ให
ไดผลผลิตที่ยั่งยืน

ตรวจตราฟารม
อยางใกลชิด
วิธีการและอัตรา
ปลูกเหมาะสม
กําจัดวัชพืชให
ถูกตองและ
ใสปุยถึงใหน้ํา
อยางเพียงพอ
จัดการโรคและ
แมลง
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แผนภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงแนวทางเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
แนวทางเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังประกอบดวย 3 ดาน ดังแสดงไวในแผนภาพที่ 1 ดาน
แรกเปนการเลือกใชหรือเลือกปลูกมันสําปะหลังพันธุดี มันสําปะหลังพันธุดีในทีน่ หี้ มายถึง พันธุที่
ใหผลผลิตและปริมาณแปง (เปอรเซ็นตแปงในหัว) สูง เนื่องจากการซื้อขายหัวมันสําปะหลัง ราคา
จะถูกกําหนดโดยเปอรเซ็นตแปงและน้ําหนักของหัว นอกจากนี้พนั ธุดียังตองมีลกั ษณะอื่น ๆ ที่
ตองการดวย เชน งอกดี ความอยูรอดสูง โตเร็ว คลุมวัชพืชไดดี ตานทานตอโรคแมลง ขุดเก็บ
เกี่ยวงาย และเปนพันธุที่ผูซื้อ เชน โรงงานตองการ ซึ่งมันสําปะหลังพันธุดีในประเทศไทยมีอยู
หลายพันธุ เชน พันธุเกษตรศาสตร 50 พันธุระยอง 5 พันธุระยอง 72 และพันธุใหมที่เพิ่งไดแนะนํา
ใหเกษตรกรปลูก คือ พันธุห วยบง 80 และมันสําปะหลังพันธุดีเหลานี้ จะมีขอเดนและขอจํากัด
แตกตางกันไป และมีความสามารถในการใหผลผลิตแตกตางกันไปตามสภาพพื้นที่ปลูกดวย ดานที่
สอง คือ การจัดการดินใหดี เนื่องจากธาตุอาหารที่มันสําปะหลังตองใชเพื่อการสรางตน ใบ และหัว
นั้นจะไดมาจากดินเปนสวนใหญ การจัดการดินใหดีเพือ่ ใหมันสําปะหลังสรางหัวดีนั้นจึงตองมีการ
ปรับปรุงโครงสรางของดินใหเหมาะสม ตองบํารุงดินเพื่อใหมีความอุดมสมบูรณ และตองมีการ
อนุรักษดนิ เพือ่ ใหมันสําปะหลังสรางหัวไดอยางยั่งยืน ดานที่สาม คือ การจัดการดูแลดี เปนสวนที่
สําคัญที่สุด เกษตรกรจะตองเอาใจใสดแู ลฟารมของตนเองอยางใกลชดิ ใหทวั่ ถึงตลอดเวลา โดยเริ่ม
ตั้งแตการเตรียมดินดี เลือกใชตนพันธุที่สมบูรณปลูก คือ ใชตนพันธุที่มีอายุและสวนของตนที่
เหมาะสม ความยาวของทอนพันธุที่เหมาะสม รวมทั้งเปนตนพันธุทมี่ ีการเก็บรักษาถูกตอง ตรวจ
ตราฟารมอยางใกลชิด ใชวธิ ีและระยะปลูกที่ถูกตอง เลือกฤดูปลูกใหเหมาะสม มีการกําจัดวัชพืชไม
วาจะใชคน เครื่องจักร หรือสารกําจัดวัชพืชใหถูกตองเหมาะสมและทันเวลา ใสปุยไมวาจะเปนปุย
อินทรียหรือปุย อนินทรียใ หเหมาะสม ใหน้ําเมื่อมีความจําเปน ดูแลเรื่องโรคและแมลง หากมีโรค
หรือแมลงรบกวนก็รีบแกไข กอนจะไมทนั กาล และขุดเก็บเกีย่ วใหถูกตองเหมาะสม ดังนั้น
จะเห็นไดวา การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังใหสูงขึ้นตามที่ตองการไดนนั้ ตองประกอบดวย 3 วิธี
ดังกลาวขางตน

การเลือกใชแตเพียงวิธีการใดเพียงวิธีการเดียว

ผลผลิต

มันสําปะหลังอาจเพิ่มขึ้นไดบาง แตจะไมเปนไปตามศักยภาพของพันธุและพื้นที่ และผลผลิตที่ไดก็
อาจไมยั่งยืน
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