
ww
w.
ldd
.g
o.
th

สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนท.020017-2550

เกษตรอนิทรีย์   ฟืน้ผืนดิน ฟืน้ชีวิต เพิม่คุณภาพ เพิม่ผลผลิต

ดินและปุ๋ยมันสำปะหลัง

1. การปลูกมันสำปะหลังติดต่อกันนานโดยไม่มีการ
ปรับปรุงบำรุงดิน ไม่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และหรือปุ๋ยเคมีให้
มากพอในทีส่ดุดินจะจดืและขาดธาตอุาหารพชื เพราะธาต-ุ
อาหารในดนิมีแต่จะถูกดูดใช้ออกไปจากดนิทางเดียวไม่มีการ
ใส่ชดเชยเข้ามา

2. ปลกูมันสำปะหลงัโดยมีการใช้ปุย๋อนิทรย์ี ปุย๋เคมี
หรือใช้ทั้ง 2 อย่างแต่ใช้น้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อปริมาณ
ธาตุอาหารที่พืชดูดใช้ไปจากดิน

3. ไม่มีการควบคุมการสูญเสียเนื้อดินและน้ำ หรือมี
การควบคุมไม่ดีพอ ทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินใน
พื้นที่ทุกปีและเกิดการสูญเสียเนื้อดินดีๆ เช่น เม็ดดินเนื้อ
ละเอยีด อินทรยีวัตถุ และธาตอุาหารพชืในดินอยา่งต่อเนือ่ง
ทำให้หน้าดินตื้นลงเรื่อยๆ

 ารปลกูพืชทกุชนดิถ้าไม่มีการจัดการพืชทีดี่
และไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินให้ดี อาจทำ
ให้ดินเสื่อมโทรมได้มากน้อยแตกต่างกันไป

ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่ปลูก สภาพแวดล้อม และ
วิธีการปฏิบัติมัน สำปะหลังก็เช่นกัน การปลูกโดย
ไม่มีการวางแผนและการจัดการดินท่ีดีอาจทำให้
ดินเสื่อมโทรมได้ สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ดิน
เสือ่มโทรม คอื

การปรับปรุงดินเลวและการป้องกันรักษาดิน
จากสาเหต ุ3 ประการใหญ่ๆ  ข้างต้นทำใหดิ้นทีใ่ช้ปลกู

มันสำปะหลังในประเทศไทยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นดินเลว
ท่ีมีคุณภาพตำ่ ขาดอินทรยีวัตถุในดิน ขาดปุ๋ย ขาดดินเนือ้ดี
หรือเป็นดินทรายหรือดินร่วนทรายที่ขาดชีวิตชีวา ไม่อุ้มน้ำ
ไม่กักเก็บปุย๋ธรรมชาตหิรอืดดูยดึปุย๋เคมทีีใ่ส ่เกิดการชะลา้ง
และพังทลายได้ง่าย ทำให้ปลูกมันสำปะหลังแล้วได้ผลผลิต
ต่ำถึงต่ำมาก ท้ังๆ ท่ีพืชชนิดน้ีถ้าปลกูใหดี้มีการดูแลรกัษาดี
มีการใช้ปุ๋ยและปรับปรุงดินดี อาจทำให้ผลผลิตหัวมันสดได้
สูงถึง 10 ตันต่อไร่ ซึ่งก็มีเกษตรกรบางรายสามารถทำได้
แล้วในบางพ้ืนท่ี ไม่ใช่ได้ผลผลิตเฉล่ียแค่ 2-3 ตันต่อไร่เท่าน้ัน
ซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่ำก็
เพราะคุณภาพดินนั่นเอง

การปรับปรงุดินเลวทีมี่คุณภาพตำ่ จะต้องลงมอืปฏบัิติ
พร้อมๆ กับการป้องกันรักษาดินหรือการควบคุมสูญเสีย
เนื้อดินออกไปจากแปลงปลูก ข้อนี้นับว่าเป็นมาตรการที่
สำคัญมาก ในทางปฏิบัติวิธีการปรับปรุงดินมันสำปะหลงัให้ดี
ขึ ้นพร้อมๆกับการป้องกันการเสื ่อมของดิน อาจปฏิบัติ
ได้โดยวิธีการ ดังน้ี

1. วิธีการปรับปรุงบำรุงดินเลวให้ดีขึ้น

1.1 ใชปุ้ย๋เคมหีรอืปุย๋อนิทรย์ีหรอืใชท้ัง้ 2 อยา่ง
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและขาดปุ๋ยธรรมชาติ

การใช้ปุ ๋ยเคมีแต่เพียงอย่างเดียวอาจช่วยเพิ ่มผลผลิต
มันสำปะหลังได้ดีแบบฤดูปลูกต่อฤดูปลูก แต่โดยทั่วๆไป
ปุย๋เคมทีีใ่ช้จะไมต่กคา้งอยูใ่นดนิไดน้านเกนิ 1-2 ป ีทางทีดี่
ควรใชปุ้ย๋เคมร่ีวมกับปุย๋อนิทรยี ์โดยปุย๋อนิทรยีท์ีจ่ะใชน้ัน้ยิง่
ใช้มากเทา่ไร่ยิง่ดี เช่น ปุย๋คอก ปุย๋หมกั ฯลฯ หรือถ้าจะใหดี้
อาจใชปุ้ย๋พชืสดตระกลูถัว่ เช่น ถ่ัวพร้า ฯลฯ มาหว่านลงใน
ไร่ทันทีหลังจากมีฝนแรกตกลงมา แล้วปล่อยให้พืชท่ีจะใช้เป็น
ปุ๋ยพืชสดโตตามธรรมชาตินานประมาณ 40-50 วัน จึง
ไถกลบทิง้ไว้สัก 1-2 อาทติย ์ เพ่ือใหต้้นถัว่เนา่สลายแลว้
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2.2 การปลูกพืชบางชนิดเป็นแถวขวางความ
ลาดเทของพ้ืนท่ี ซ่ึงแถวของพืชท่ีแนะนำให้ปลูกสลับกับแถว
มันสำปะหลังทุกระยะ 20-30 เมตร คือต้นหญ้าแฝกที่กรม
พัฒนาที่ดินมีการแนะนำให้ปลูกป้องกันการสูญเสียดินและ
น้ำอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ พืชชนิดนี้เป็นพืชที่มีระบบ
รากลึก ทนแล้งได้ดี เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะแตกกอชิดกัน
หนาแน่น แข็งแรง และแถวกำแพงพืชจะช่วยปะทะเพื่อลด
แรงไหลบ่าของน้ำและดักตะกอนดินได้ดีมากทำให้เกิดการ
สูญเสียดินและน้ำน้อยลงอย่างมาก

2.3 มันสำปะหลงัท่ีปลูกต้นฤดูฝน การสูญเสยีดิน
และน้ำจะเกิดมากในช่วง 4-5 เดือนแรกหลังการปลูก  ดังน้ัน
การใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ในระยะเริ่มแรกประมาณ 1
เดือนหลังปลูก จะช่วยทำให้มันสำปะหลังโตเร็วขึ้น ทำให้
เกิดการสร้างและการประสานกิง่ใบระหวา่งต้น เพ่ือปกคลมุ
ผิวดินหรือเพื่อรองรับแรงปะทะของน้ำฝนได้เร็วขึ้น ซึ่งจะ
ทำให้เกิดการสูญเสียดิยและน้ำน้อยลงไปด้วย

โดยสรุป การปรับปรุงบำรุงดินเลวการป้องกันการ
เสือ่มโทรมของดนิควรปฏบิติัควบคูกั่นไปแบบผสมผสาน ไม่
ควรเลือกปฏิบัติแต่เพียงอยา่งใดอย่างหน่ึง เพราะจะทำใหไ้ม่
เกิดผลเต็มท่ี หรืออีกนัยหน่ึงเม่ือมีการ “เติมเพ่ือเพ่ิม” ให้กับ
ดินก็ต้องมีการ “อุดเพือ่ปอ้งกันการสูญเสยี” ของสิง่ทีเ่ติม
หรือเนื้อดินที่มีอยู่แล้วเดิมด้วย จึงจะทำให้ดินนั้นมีสมบัติ
คงเส้นคงวาอย่างยั่งยืนหรือดีขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆ

ดินและปุ๋ยมันสำปะหลัง

ข้อมูลจาก : ดินและปุ๋ยมันสำปะหลัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545

เตรียมดินปลูกมันสำปะหลังตามปกติ พร้อมกับมีการใช้
ปุ๋ยเคมีควบคู่ไปด้วย วิธีการนี้นับได้ว่าเป็นวิธีการที่น่าจะดีที่
สุดสะดวกที่สุด และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดวิธีหนึ่ง

1.2 การใช้สารปรับปรุงดิน
ดินบางประเภทมีปัญหาทางด้านเนื ้อดินที ่ไม่จับ

ตัวกันเปน็ก้อน ไม่อุ้มนำ้ เกิดการชะลา้งพังทลายงา่ยหรอืผวิ
หน้าดินอาจเกิดการแข็งตัวแน่นทึบหลังจากดินเปียกและแห้ง
ตัวลง ปัญหาต่างๆเหล่าน้ีจำเป็นต้องมีการใช้สารปรับปรุงดิน
เช่น ฟอสโฟยปิซัม่ เพ่ือแกปั้ญหาการเกดิแผ่นแข็งบนผวิดิน
ฯลฯ สารปรับปรุงดินในรูปปูนไลน์ (หินปูนต่างๆ เช่น
ปูนโดโลไมท์ฯ) แร่ต่างๆ สำหรับมันสำปะหลังที่เป็นพืชไร่
มีราคาผลผลิตต่อหน่วยค่อนข้างต่ำและไม่แน่นอน จึงไม่
แนะนำให้ใช้

2. การปอ้งกนัหรอืลดการสญูเสยีดินและนำ้
นอกเหนือจากการปรับปรุงดินเลวที ่ขาดความ

อุดมสมบูรณ์และมีสมบัติอ่ืนๆ ไม่เหมาะสม ให้ดีข้ึนโดยวิธีการ
ต่างๆ ข้างต้นแล้ว ในขณะเดียวกันควรมีการป้องกันหรือ
ควบคมุความเสือ่มโทรมของดนิไปดว้ย ทัง้นี ้เพ่ือเปน็การอดุ
รูรั่วหรือป้องกันการสูญเสียเนื้อดินที่ดีรวมทั้งอินทรียวัตถุ
และธาตุอาหารพืชออกไปจากพื้นที่ปลูกด้วย เพราะมิฉะนั้น
แล้วการปรับปรุงบำรุงดินโดยการ “เติม” ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
สารปรับปรุงดินหรือสารหลายๆ ชนิดอย่างผสมผสานกันอาจ
ไม่ได้ผลดีในการปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีข้ึนภายในระยะเวลา
อันส้ัน หรืออาจไม่ช่วยให้ดีข้ึนเลยแม้จะมีการปฏิบัติติดต่อกัน
ยาวนาน เพราะการเติมปุ๋ยหรือสารต่างๆ เหล่าน้ีเข้าไปแล้วก็
จะเกิดการ “สูญเสยี” ออกไปจากพืน้ทีจ่ำนวนมาก พืชเอง
ก็มีโอกาสดูดใช้ธาตุอาหารได้น้อย ทำให้เกิดผลไม่เต็มที่โดย
ท่ัวๆไป วิธีการปอ้งกนัหรอืควบคมุการสญูเสยีเนือ้ดนิและนำ้
มีหลายวธีิ แต่ในทางปฏบัิติท่ีสำคญั ได้แก่

2.1 เตรียมดินให้ถูกวิธ ีโดยการไถพรวนและ
ยกร่องตามแนวระดับขวางความลาดเท ซึ่งจากผลการ
ทดลองพบว่า จะช่วยป้องกันการสูญเสียเน้ือดินได้ดีมาก นอก
จากน้ัน อาจปลูกมันสำปะหลังในพ้ืนท่ีโดยไม่มีการไถพรวนดิน
เลย โดยมีการใช้สารฆา่หญ้าหรือสารควบคมุวัชพืชให้ดี จะมี
ส่วนช่วยป้องกันการชะล้างดินและการไหลบ่าของน้ำได้ดี
เช่นกนั
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