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มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง 
              ท่ามกลางสภาวะราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอทานอลกลายเป็นพลังงานทางเลือกท่ีรัฐบาลและเอกชนให้ความสนใจ ซ่ึงการ
ผลิตเอทานอลนั้นจะใช้ผลผลิตมันสําปะหลัง ทําให้แนวโน้มความต้องการผลผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่พื้นที่ท่ีมีการปลูกมันสําปะหลังส่วนใหญ่ได้ผลผลิต
เฉลี่ยประมาณ 3 ตันต่อไร่ ซ่ึงจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ํา สาเหตุนั้นมาจากดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เพราะการปลูกมันสําปะหลังอย่างเดียวต่อเนื่องเป็น
เวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงดินที่เหมาะสม ทําให้ดินเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผลผลิตตํ่าลงทุกปี แต่ สุข จรรยาศิริ หมอดินอาสาประจํา
ตําบลธงชัยเหนือ สามารถเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังได้เฉลี่ยถึง 8 ตันต่อไร่ 
              ก่อนที่จะมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม สุข เป็นพ่อค้าขายของเร่เดินทางไปหลายที่ จึงมีโอกาสเห็นการทําเกษตรในหลายๆ พื้นที่ 
โดยเฉพาะการทําเกษตรแบบผสมผสานคือสิ่งท่ีสนใจเป็นพิเศษ พอมีเงินจึงเริ่มทําการเกษตรบนพื้นที่ไม่มากนักใน อ.พิมาย จนกระทั่งมีครอบครัวจึง
คิดขยายพื้นที่มาอยู่ท่ี บ.พันธ์สงวน ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จํานวน 16 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2 ไร่ นาข้าว 6 ไร่ 
มันสําปะหลัง 4 ไร่ บ่อน้ําและที่อยู่อาศัย 4 ไร่ 
              สุข เล่าให้ฟังวา่ “มาอยู่ท่ีนี่เริ่มแรกทําเกษตรยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแต่ไม่เคยเผาตอซัง รู้จักหมอดินอาสาจากการอ่าน
หนังสือเมื่อตอนอยู่ท่ีพิมาย เมื่อย้ายมาอยู่ท่ีนี่เกษตรอําเภอให้ไปอบรมเรื่องดินทําให้มีโอกาสได้รู้จักกับเจ้าหน้าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินนครราชสีมา จึง
สมัครเป็นหมอดินอาสาเพื่อศึกษาเรื่องดินและการปรับปรุงบํารุงดนิให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้ความรู้ก็มาทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองตอนนี้ใช้ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี เหลือเพียงปีละ 2 กระสอบเท่านั้น” 
ปุ๋ยอินทรีย์ท่ี สุข ผลิตไว้ใช้เองก็มีปุ๋ยหมัก โดยใช้ มูลวัว 300 กก. แกลบ 400 กก. สารเร่งซุปเปอร์พด.1 จํานวน 1 ซอง หมักท้ิงไว้ในที่ร่มประมาณ 
45 วัน เมื่อกองปุ๋ยเริ่มเย็นลง ผสม รําละเอียด 100 กก. หินฟอสเฟต 25 กก. โดโลไมท์ 25 กก. หมักท้ิงไว้อีก 25 วัน และยังมีน้ําหมักชีวภาพที่ผลิต
เองเพื่อใช้เร่งการเจริญเติบโต โดยใช้ หัวแครอท 10 กก. หัวไชเท้า 10 กก. ฟักทอง 10 กก. กล้วยน้ําว้า 10 กก. สับปะรด 10 กก. หัวมันสําปะหลัง 
10 กก. ผักขม 10 กก. เปลือกถั่วเหลือง 10 กก. ปลาน้ําจืด 3 กก. หอยน้ําจืดในนา 10 กก. น้ํามะพร้าวประมาณ 5 กก. กากน้ําตาล 10 กก. สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.2 จาํนวน 2 ซอง หมักในถังปิดฝาไม่ต้องสนิทต้ังไว้ในที่ร่ม 30 วัน จากนั้น สุข นําน้ําหมักท่ีได้ไปทําให้เข้มข้นอีกเพื่อลดปริมาณการใช้ให้
น้อยลง โดยกรองเอาแต่น้ําหมัก 5 กก. ผสมน้ําส้มควันไม้ 1 ลิตร และน้ําสกัดเปลือกมังคุด 5 ซีซี ซ่ึงได้จากเปลือกมังคุดบดละเอียดหมักกับเหล้าขาว 
20 วัน สามารถนําไปใช้ในปริมาณเพียง 20 ซีซีต่อไร่ 
              ปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพเหล่านี้นํามาใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีทําให้ผลผลิตมันสําปะหลังเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว สุข บอกว่า “โดยปกติแถวนี้
จะเก็บมันสําปะหลังได้ไร่ละ 3 ตัน มากท่ีสุด 4 ตัน แต่ท่ีนี่ล่าสุดได้ประมาณไร่ละ 8 ตันกว่า” 
              วิธีการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังเริ่มจากการปรับปรุงดนิด้วยพืชปุ๋ยสด โดยใช้ปอเทืองหว่านท้ิงไว้ประมาณ 40 วัน เมื่อออกดอกฉีดพ่นน้ํา
หมักชีวภาพในอัตรา 20 ซีซีผสมน้ํา 15 ลิตร แล้วไถกลบทิ้งไว้ 15 วัน นํากิ่งพันธุ์มันสําปะหลัง แช่น้ําหมักชีวภาพผสมน้ําอัตราเท่าเดิม แช่ประมาณ 
20 นาที นําไปปลูกระยะห่างระหว่างต้น 1.2 เมตร ระยะห่างระหว่างแถว 1 เมตร จากนั้นอีก 45 วัน ฉีดพ่นน้ําหมักชีวภาพอัตรา 20 ซีซีผสมน้ํา 20 
ลิตร และฉีดพ่นอีก 3 ครั้ง ระยะห่างทุกๆ 20 วัน เมื่อมันสําปะหลังอายุได้ 5 เดือน ทําการใส่ปุ๋ย โดยผสมปุ๋ยเคมีสูตร 13 13 21 จํานวน 1 กระสอบ 
ปุ๋ยชีวภาพ 3 กระสอบ หินฟอสเฟต 1 กระสอบ โดโลไมต์ 25 กก. ปุ๋ยหมัก 20 กก. รดน้ําหมักชีวภาพให้ปุ๋ยมีความชื้นพอหมาดๆ นําไปใส่โดยฝังบน
ผิวดินบริเวณรอบๆ โคนต้นมันสําปะหลัง 
              สําหรับการป้องกันศตัรูพืชโดยเฉพาะเพลี้ยแป้งท่ีมักระบาดในไร่มันสําปะหลัง สุข ผลิตสารไล่แมลงโดยใช้ เมล็ดสะเดา 2 กก. ซ่ึงควรเก็บ
ตอนเช้า นํามาล้างน้ําผึ่ง ในที่ร่มให้แห้ง จะทําให้สารออกฤทธิ์ ไม่เสียไป หัวกลอย 5 กก. โลต๊ิน 1 กก. เมล็ดย่ีโถ ? กก. หนอนตายหยาก 1 กก. สาร
เร่งพด.7 จํานวน 1 ซอง กากน้ําตาล 10 กก. หมักในถังปิดฝาไม่ต้องสนิทต้ังไว้ในที่ร่ม 20 วัน 
การนําไปใช้ สุข แนะนําว่า “ควรนํากิ่งพันธุ์มันสําปะหลังไปแช่สารไล่แมลง พร้อมๆ กับการแช่น้ําหมักชีวภาพก่อนที่จะนําไปปลูก โดยใช้อัตรา
ส่วนผสม 20 ซีซีต่อน้ํา 15 ลิตร ซ่ึงการแช่กิ่งพันธุ์กอ่นปลูก ช่วยให้เพลี้ยแป้ง ไม่มารบกวน ถ้าหากไม่แช่เมื่อเกิดเพลี้ยแป้งระบาดต้องจา้งคนงานมา
ฉีดพ่นจะเสียเงินมากกว่า” 
              อีกเทคนิคหนึ่งเพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชของ สุข คือการปลูกพืชสลับชนิดสบัเปลี่ยนกันในแต่และแปลงทุกฤดู
การเพาะปลูก ตัวอย่างเช่น แปลงนี้ปลูกมันสําปะหลัง พอเก็บเกี่ยวผลผลิต แล้วแปลงนี้จะเตรียมเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดสลับแทนมันสําปะหลัง 
              เพียงเท่านี้ผลผลิตมันสําปะหลังก็เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวแล้ว สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือต้องการศึกษาดูงานในพื้นที่ติดต่อ สุข 
จรรยาศิริ หมอดินอาสาประจําตําบลธงชัยเหนือ โทร.085 315 1531 บ.พันธ์สงวน ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ส่วนสารเร่งพด. สําหรับ
ผลิตปุ๋ยหมัก น้ําหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง ติดต่อได้ท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินทุกจังหวัด หรือสอบถามได้ท่ี ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สํานักงาน



เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน โทร.02 579 8515 
                



 


