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การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
เนื่องจากดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลังในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ มีปัญหาความลาดเทสูง ความอุดม
สมบูรณ์ตำ่ เป็นดินทรายจัด อินทรียวัตถุตำ่ ซึง่ มีผลทำให้
ดินแน่นทึบ ถ่ายอากาศไม่ดี ไม่อมุ้ น้ำ รากมันสำปะหลัง
ไม่สามารถชอนไชไปหาอาหารได้ไกล การเจริญเติบโต
ไม่ดเี ท่าทีค่ วร ผลผลิตจะลดต่ำลงไปเรือ่ ยๆ เมือ่ ปลูก
มันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปี แม้มกี ารให้
ปุ๋ยเคมีช่วยมันสำปะหลังก็ได้รับประโยชน์น้อยและมี
การสูญเสียแร่ธาตุอาหารออกจากแปลงได้งา่ ย เมือ่ เกิด
การกัดเซาะ พังทลาย
ดั ง นั ้ น อาหารจากแปลงปลู ก โดยการทำแนว
หญ้าแฝกขวางทางเดินของน้ำไหลบ่า สำหรับการเพิ่ม
อินทรียวัตถุทำได้โดยการใช้ปุ๋ยพืชสดที่ได้จากการปลูก
พืชตระกูลถัว่ ถัว่ พร้า ปอเทือง ฯลฯ ปลูกแล้วไถกลบ
ในช่วงกำลังออกดอก อีกทั้งต้นและใบมันสำปะหลัง
ภายหลังจากขุดเก็บเกี่ยวสามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด

พันธุ์และการวางแผนการปลูกให้เหมาะสม
กับฤดูกาล
เกษตรกรสามารถเลือกใช้มนั สำปะหลังพันธุด์ ี ได้แก่
พันธุเ์ กษตรศาสตร์ 50 ระยอง 90 และ ระยอง 5 และ
เลือกช่วงเวลาเริม่ ต้นของการปลูกเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและ
ปริมาณแป้งได้ 2 ช่วง ดังนี้
 ปลูกปลายฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนมกราคม
 ปลูกต้นฤดูฝน ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
การปลูกมันสำปะหลังในช่วงปลายฤดูฝนความสม่ำเสมอ
ในการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังจะต่ำกว่าการปลูกใน
ช่วงต้นฤดูฝน เนือ่ งจากการปลูกปลายฤดูฝน มันสำปะหลัง
จะติดแล้งในช่วงระยะแรกของการเจริญเติบโต

ร่วมคืนชีวติ คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้กบั ดิน

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

ได้เช่นกัน นอกจากนีใ้ ห้ใช้ปยุ๋ คอกประเภทขีไ้ ก่ ซึง่ หาได้งา่ ย
และราคาถูก ใส่ในอัตรา 1-2 ตันต่อไร่ หว่านให้ทว่ั แปลง
แล้วไถพรวนกลบก่อนการปลูกมันสำปะหลัง
ในปุย๋ ขีไ้ ก่จะมีแกลบผสมอยูม่ ากซึง่ ช่วยปรับสภาพ
โครงสร้างของดินให้โปร่งร่วนซุย เหมาะแก่การลงหัวของ
มันสำปะหลัง กับปุย๋ ขีไ้ ก่จะเด่นชัดมากในดินทีเ่ ป็นทรายจัด
ซึ่งมันสำปะหลังจะมีการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ
อย่างรวดเร็ว คลุมพืน้ ทีป่ ลูกภายในเวลา 2 เดือน สามารถ
ลดจำนวนครัง้ ของการกำจัดวัชพืชด้วย เป็นการประหยัด
ต้นทุนอีกทางหนึ่ง

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
   

การเตรียมดิน
ในการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ควรเตรียมดินให้ลึกร่วนซุยและทำลายวัชพืชให้หมดสิ้น
เนือ่ งจากการเตรียมดินให้ลกึ ร่วนซุย มีผลทำให้มนั สำปะหลังทีป่ ลูกมีความงอกและต้นอยูร่ อดสูง ท่อนพันธุท์ ป่ี ลูก
สัมผัสกับดินมากทีส่ ดุ เมือ่ งอกเป็นต้นอ่อนแล้ว สามารถ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การแข่งขันจากวัชพืชมีน้อย
การใช้ไถผาน 3 ครัง้ แรก และตามด้วยไถผาน 7 เป็นวิธกี าร
ที ่ เ หมาะสม โดยเข้ า ไถพรวนในช่ ว งที ่ ด ิ น มี ค วามชื ้ น
เหมาะสม สำหรับการปลูกมันสำปะหลังช่วงปลายฤดูฝน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ข้อมูลจาก : เทคนิคในการเพิม่ ผลผลิตและ ปริมาณแป้ง
ในหัวมันสำปะหลัง
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ควรไถพรวนภายหลังฝนตกแล้ว 2-3 วัน เพือ่ กักเก็บความ
ชืน้ ไว้ในดินเมือ่ จะทำการปลูกมันสำปะหลัง โดยวิธขี งึ เชือก
จึงไถแปรดินด้วยจานพรวนหรือไถผาน 7 อีกครั้งหนึ่ง
วิธีการนี้มันสำปะหลังจะงอกและสามารถเจริญเติบโต
ข้ามฤดูแล้งโดยอาศัยความชืน้ ในดินทีม่ อี ยู่
สำหรับการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูฝน แนะนำ
ให้ยกร่องแล้วปลูกบนสันร่องจะดีกว่า กรณีฝนตกชุกน้ำ
สามารถระบายไปตามร่องได้ ไม่พัดพาทำความเสียหาย
กับท่อนพันธุท์ ป่ี ลูกการกำจัดวัชพืชทำได้สะดวก เพียงแต่
ใช้จอบถากดินและหญ้าลงมาบริเวณกลางร่อง หลังจาก
นัน้ ควรฉีดฆ่ากำจัดวัชพืชด้วยสารเคมีประเภทพาราควัท
(กรัมม๊อกโซน) ความสูงของร่องทีย่ กขึน้ จะพ้นระยะ
อันตรายจากละอองสารเคมีพาราควัท
ได้มีการเปรียบเทียบผลผลิตของมันสำปะหลังที่
ปลูกด้วยวิธียกร่องและไม่ยกร่อง ปรากฏว่าผลผลิตใกล้
เคียงกัน อย่างไรก็ตามแม้วา่ มีการยกร่องจะเสียค่าใช้จา่ ย
ในการยกร่อง แต่การปลูกทำได้รวดเร็ว สะดวก ในกรณี
พืน้ ทีล่ าดเทไม่มากนัก การไถพรวนและยกร่องขวางความ
ลาดเทให้ ผ ลผลิ ต ค่ อ นข้ า งสู ง และเป็ น วิ ธ ี ก ารในการ
ป้องกันการพังทลายของดิน
หรือที่
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การปลูกในช่วงปลายฤดูฝนจึงแนะนำให้ปลูกใน
พืน้ ทีด่ นิ เป็นดินทรายจัดหรือดินร่วนปนทรายไม่แนะนำให้
ปลูกในพื้นดินที่ค่อนข้างเหนียว ซึ่งเมื่อกระทบแล้ง
มันสำปะหลังจะตายมาก มันสำปะหลังทีป่ ลูกปลายฤดูฝน
จะมีหวั ขนาดใหญ่ปอ้ มแต่ไม่คอ่ ยดก ต่างจากมันสำปะหลัง
ที่ปลูกในช่วงต้นฤดูฝน หัวมันมีขนาดเล็กกว่า เรียวยาว
แต่จำนวนหัวมากกว่ามักออกเป็นชัน้ ๆ
การที่เกษตรกรสามารถเตรียมแปลงปลูกได้ทัน
ในช่วงทัง้ 2 ฤดูปลูกนี้ ผลผลิตทีไ่ ด้รบั จะสูงกว่าปลูก
ในช่วงอืน่ เมือ่ ทำการขุดเก็บเกีย่ วทีอ่ ายุ 12 เดือน ก็จะ
ตรงกับช่วงทีต่ ลาดมีความต้องการมาก และปริมาณ
แป้งในหัวค่อนข้างสูง เมื่อนำไปขายจะได้ราคาดี
นอกจากนี้ การปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูฝนนี้ทำให้
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืช และเป็นการ
อนุ ร ั ก ษ์ ด ิ น ป้ อ งกั น การเกิ ด การพั ง ทลายของดิ น จาก
อิทธิพลของน้ำไหลบ่าอีกด้วย

