การปลูกมันสําปะหลังที่ดี

มูลนิธสิ ถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การผลิตมันสําปะหลังที่ดี

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ii

คํานํา
ในป

พ.ศ.

2546

ตามที่มลู นิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย

ใน

พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรวมจัดการฝกอบรม เรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด
มันสําปะหลัง ใหแกเจาหนาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.)

เจาหนาที่สหกรณ

การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. คณาจารยจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และพนักงาน
ของศูนยวิจยั และพัฒนามันสําปะหลัง ใหมีความรูเรื่องการปลูกมันสําปะหลังที่ถูกตอง การแปรรูป
เปนมันเสนสะอาดที่มีคุณภาพ และสามารถนําความรูไปเผยแพรใหเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง
ในทองถิ่นได ในการฝกอบรมนี้ ไดใชเอกสารประกอบการฝกอบรม เรื่อง “มันสําปะหลัง การผลิต
การแปรรูป การใชประโยชน” ซึ่งเนื้อหาในเอกสารจะครอบคลุมคําบรรยายของวิทยากรที่เปน
นักวิชาการที่มคี วามรู ความชํานาญและประสบการณเกี่ยวของกับมันสําปะหลังมานาน
มูลนิธิฯ ไดพิจารณาแลว เห็นวา สมควรปรับปรุงเอกสารดังกลาวเปนบางสวน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง

ในสวนของการผลิตจึงไดจดั สัมมนาเชิงปฏิบัติการขึน้ เพื่อระดมความคิดเห็นและความรู

ใหมจากผูเชี่ยวชาญ ในเดือนมีนาคม 2552 แลวนําผลการสัมมนามาใช พรอมกับเรียบเรียงเรื่องพันธุ
มันสําปะหลัง เรื่องการเขตกรรมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง และเรื่องดินและปุยมัน
สําปะหลัง เปนเรื่องเดียว ภายใตหัวขอเรื่อง การปลูกมันสําปะหลังที่ดี อีกทั้งไดนําบางสวนของ
เอกสารที่กรมสงเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรจัดทําเผยแพร

มาใชเพื่อความสมบูรณ

ยิ่งขึ้น มูลนิธิฯ หวังอยางยิ่งวาเอกสารที่ปรับปรุงใหม เรื่อง การปลูกมันสําปะหลังทีด่ ี จะเปน
ประโยชนกับเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
ในโอกาสนี้มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ขอขอบคุณผูเขียนทั้งสาม
ทาน ไดแก ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ รศ.ดร.วิจารณ วิชชุกิจ และ ศ.เกียรติคุณ ดร. ปยะ
ดวงพัตรา จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไดอนุญาตใหมูลนิธิฯ ทําการเรียบเรียง
พรอมทั้งเพิ่มเติมแกไข และขอบคุณ กรมสงเสริมการเกษตรสําหรับเอกสารเผยแพร ไดแก การปลูก
iii

มันสําปะหลัง และการใชเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง ภายใตโครงการจัดระบบพิเศษ เฉพาะ
พื้นที่มันสําปะหลัง ป 2550/51 และกรมวิชาการเกษตรสําหรับเอกสารเรื่อง เกษตรดีที่เหมาะสม
สําหรับมันสําปะหลัง ซึ่งมูลนิธิฯ ไดนํามาใชสวนหนึ่งในการจัดทําเอกสาร

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรกฏาคม 2552

iv

เกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร
มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดพืชหนึ่งของไทย เทาที่ผา นมา มีการวิจยั และ
พัฒนาเกี่ยวกับมันสําปะหลังอยางกวางขวาง
จนทําใหไทยเปนประเทศแนวหนาในวงการ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับมันสําปะหลัง ตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ํา กลาวคือเริ่มจากการปลูก จนถึง
การเก็บเกี่ยวภายในไรนาของเกษตรกร พัฒนาไปยังอุตสาหกรรมปลายน้ําอันไดแก ผลิตภัณฑ
บรรจุหีบหอ อุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนเอทานอลที่ใชเปนพลังงานทดแทน
การพัฒนาในสวนอุตสาหกรรมตนน้ําไดมีการรวบรวมองคความรูจากนักวิชาการ นักวิจยั ที่
มีประสบการณเกี่ยวกับมันสําปะหลัง โดยหนวยงานตาง ๆ ที่ใหความสนใจ มูลนิธิสถาบันพัฒนา
มันสําปะหลังแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เปนหนวยงานหนึ่งที่ไดเล็งเห็นความสําคัญของการรวบรวมองคความรู จึงไดรว มกับภาควิชา
พืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
จัดการฝกอบรมผูท่เี กี่ยวของเพื่อนําไปเผยแพรใหแกเกษตรกร เพื่อทําการผลิตมันสําปะหลังอยาง
ถูกตองเหมาะสม และยั่งยืน เพื่อประโยชนของเกษตรกรเอง และอุตสาหกรรมตอเนื่อง โดยการ
จัดทําเอกสารเกี่ยวกับมันสําปะหลัง

ประกอบดวยบทความของวิทยากรที่เปนผูเชี่ยวชาญโดยตรง

แลวนําไปใชฝก อบรมในหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสําปะหลัง” ในป
พ.ศ. 2546
ตอมาไดมกี ารพัฒนาดานเทคโนโลยีการผลิตอยางรวดเร็ว

มีองคความรูเพิ่มขึ้น

คณะอนุกรรมการสงเสริมและเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง ในคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามัน
สําปะหลังแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จึงไดทําการปรับปรุงเอกสารเดิม นํามาเรียบเรียงใหม โดยอาศัยบทความหลัก 3 เรื่อง ไดแก
เรื่องพันธุมันสําปะหลัง เรื่องการเขตกรรมที่เหมาะสมเพื่อผลผลิตมันสําปะหลัง และเรื่องดินและ
ปุยมันสําปะหลัง เขียนโดย ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิพ์ ิเชษฐ รศ.ดร.วิจารณ วิชชุกจิ และ
ศ.เกียรติคุณ ดร.ปยะ ดวงพัตรา ตามลําดับ นอกจากนี้ยังไดนําเอกสารเผยแพร เอกสารทางวิชาการ
ของกรมวิชาการเกษตรและกรมสงเสริมการเกษตรมาปรับใช
v

ประกอบดวยการทดลองวิจยั ของ

ผูเชี่ยวชาญที่ไดทําการศึกษามาหลายแหง

สถานที่ทําการศึกษาแหงหนึ่งคือสถาบันพัฒนา

มันสําปะหลัง ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา

ซึ่งผูที่ทําการศึกษาที่สําคัญ

ไดแก

ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ (เทคนิคการใหผลผลิตสูงสุด) ดร.อัศจรรย สุขธํารง และ ผศ.ดร.
เรณู ขําเลิศ (เทคนิคใชหินฝุน) นายสรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย (เทคนิคใสปุยอินทรีย เคมีกลาง
รองปลูกตามคาวิเคราะหดนิ ) อ.สุกัญญา จัตตุพรพงศ (เทคนิคพัฒนาวิธกี ารปลูกมันสําปะหลังแบบ
ยั่งยืนโดยใชปุยน้ําสกัดมูลสุกร) นายสมคิด กิจวิถี (เทคนิคใชปยุ จุลินทรีย12ตระกูล) เอกสารที่เรียบ
เรียงใหมภายใตชื่อเรื่อง
ฝกอบรม

การปลูกมันสําปะหลังทีด่ ี

สามารถนําไปใชในการฝกอบรมเจาหนาที่

เจาหนาที่สงเสริมที่รับผิดชอบเผยแพรความรู

ขอมูลขาวสารใหแกเกษตรกรผูผลิต

มันสําปะหลัง
การปลูกมันสําปะหลังทีด่ ี ประกอบดวย 3 สวน ไดแก การเตรียมดิน มีการอธิบายถึงดินที่
ใชปลูกมันสําปะหลัง การปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อใหดินมีความอุดมสมบูรณเพียงพอและยั่งยืนใน
การผลิตมันสําปะหลัง โดยใชสารปรับปรุงดินตาง ๆ การอนุรักษดินและน้ํา การเพาะปลูกและการ
ดูแลรักษา แสดงใหเห็นลักษณะประจําพันธุมันสําปะหลังพันธุตาง ๆ รวมทั้งพันธุหวยบง 80 ซึ่ง
มูลนิธิฯ เพิ่งนํามาสงเสริมเผยแพรใหแกเกษตรกร การเลือกใชตนพันธุ ระยะเวลาที่ควรปลูก
ระยะเวลาปลูกที่เหมาะสม การใชปยุ ตาง ๆ ไดแก ปุยเคมี ปุยคอก ปุยหมัก ปุยอินทรียอยางอื่น การ
กําจัดวัชพืช การใหน้ําและการใชเครื่องจักรกล โรคและแมลงศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว ครอบคลุมถึง
อายุที่เหมาะสมการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกีย่ วและรักษา บทสุดทายเปนการแนะนําใหเกษตรกร
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการปลูก จนถึงการขายผลผลิตใหแกพอคาหรือโรงงาน การปลูกมันสําปะหลัง
ที่ดี ไดถูกนําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่องเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังที่เหมาะสม
จัดตั้งโดยมูลนิธิฯ ที่สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา ในระหวาง
วันที่ 30-31 มีนาคม 2552 มีผูเขาประชุมจากภาคสวนตาง ๆ ไดแกนักวิชาการจากสวนราชการและ
มหาวิทยาลัย

เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการปลูกมันสําปะหลัง

และคณะอนุกรรมการ

สงเสริมและเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง รวมทั้งสิ้น 60 คน หลังจากนั้นไดนําผลการประชุม
ตลอดจนขอคิดเห็นของผูเขาประชุมมาปรับปรุงเพิ่มเติม ทําใหการผลิตมันสําปะหลังที่ดี มีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพ เคมี และความอุดมสมบูรณของดินชุดดินสําคัญที่นยิ มใช
4
ปลูกมันสําปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย
30
ตารางที่ 2 ลักษณะประจําพันธุมันสําปะหลัง
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31
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ตารางที่ 4 ปริมาณธาตุอาหารหลักในปุยหมัก ปุยคอกหรือมูลสัตวและในพืชปุยสดที่สําคัญ

44

ตารางที่ 5 คําแนะนําเกี่ยวกับการใชปุยเคมีผสมสําเร็จรูปกับมันสําปะหลังที่ปลูกในดินที่มี

51

ประเภทเนื้อดิน 3 ประเภท

สารบัญภาพ
หนา
แผนภาพที่ 1

แผนภูมิแสดงแนวทางเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง

แผนภาพที่ 2

บันทึกชวยจําแสดงการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิต
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