
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมนัสาํปะหลังกับ 12 เซียนดังภาคตะวันออก 

มนตรี  กลาขาย 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 

----------------------------------------------------- 

 สวัสดีครับแฟนๆเทคโนโลยีชาวบานทุกทาน หลังจากที่หายไปจากวงการครูหนึ่ง ดวย

ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น บัดนี้พอมีเวลาก็จับปากกาขึ้นมาเขียนสาระดีๆมาฝากกับชาวเรากันตอ วันนี้คง

จะมีเร่ืองมันสําปะหลังพืชมหัศจรรย ที่ชุบชีวิตเกษตรกรไทยสวนใหญมาเลาใหฟง เราไปกันที่ภาค

ตะวันอออก ดินแดนแหงพระอาทิตยขึ้นจากขอบโลกที่จัดวาเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ และสวน

ผลไมขึ้นชื่อ ลือล่ันทั้งเงาะ ทุเรียน มังคุด สับปะรด ลองกอง ฯลฯ สารพัดจะเอย แตในภาพของเมือง

ผลไมนั้น ภาคตะวันออกยังเปนแหลงปลูกมันสําปะหลัง พืชเศรษฐกิจที่สําคัญยิ่งของประเทศ ไมแพ

พวกไมผล ที่ผลิตผลไมทั้งหลายที่กลาวมาแลวขางตน ที่วาสําคัญนั้นเพราะชาวไรมันสําปะหลังของ

เขตนี้ เปนเกษตรกรที่มีฝมือกาวหนาดานการเพิ่มผลผลิต สามารถยกระดับผลผลิตสูงถึง 7-10 ตันตอ

ไร ดวยพัฒนาการที่ปรับปรุงเทคนิคตางๆแบบผสมผสานจากภูมิปญญาเดิมบวกกับวิชาการแผนใหม 

โดยเฉพาะการนําปุยอินทรียและปุยน้ําชีวภาพเขามาทดแทนปุยเคมีไดเกือบ 100 % จนทําใหไดผล

ผลิตสูง เปอรเซ็นตแปงเกือบเต็ม 30% ตามมาตรฐานการซื้อหัวมันสดของลานมันและโรงแปงมัน 

ขอมูลตอไปนี้เปนการสัมภาษณจากเกษตรกรที่จัดวาเปน 12 เซียน ผูปลูกมันสําปะหลังดีเดนของ

จังหวัดในภาคตะวันออก  ตามผมมาครับ 

มันสําปะหลัง  :  พืชคูแขงไมผลของคนตะวันออก 

 โดยภาพรวมของคนไทยมองวา เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง เปนผลไมโดดเดนประจํา 

ภาคตะวันออก แมวาจะเปนอยางนั้นก็จริงอยู แตก็ยังไมถูกตองนักเพราะผลไมทั้งหลายที่กลาวมานั้น  

มีแหลงปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซ่ึงเปนเขตภาคตะวันออกตอนใต แต

เมื่อขยับขึ้นมาทางจังหวัดจันทบุรีตอนเหนือติดระยอง-สระแกว  เขตระยองติดชลบุรี ปราจีนบุรี 

สระแกว และฉะเชิงเทราแลวละก็ เขตนี้นับวาเปนแหลงผลิตมันสําปะหลังชั้นยอดของประเทศไทย

ทีเดียว  นับเปน “แหลงขุมทรัพยใตดิน”  ที่มีมูลคามหาศาลทั้งใชเปนพืชอาหารและพืชพลังงานได

ควบคูกันไป ดวยพ้ืนที่ปลูกรวมกันถึง  2,169,192 ไร ผลผลิตรวม 12,110,965 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,929 
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กิโลกรัม/ไร เทียบกับขอมูลการปลูกของประเทศไทยป 2550/51 ที่มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 

7,302,960 ไร ผลผลิตรวม 27,681,763 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 3,782 กิโลกรัม ดังนั้นพื้นที่ปลูก 

ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉลี่ยตอไรของภาคตะวันออกคิดเปนรอยละ 29.72 /43.85และ103.82 ของ

ประเทศตามลําดับ และมีมูลคาการซื้อขายเปนรายไดรวมประมาณ 18,000 ลานบาท เมื่อเทียบกับ

มูลคาผลไมแลวลองบวกลบดูครับวามันไมเห็นฝุนกันเลย ที่สําคัญพืชตัวนี้มันเปนพืชมหัศจรรยที่

ธรรมชาติสรรคสรางไวให เพราะทนทานตอส่ิงแวดลอมคือ ความแหงแลง และสภาพดินที่ขาดความ

อุดมสมบูรณไดดีที่สุดในบรรดาพืชเศรษฐกิจที่มีอยูทั้งหมด มันสําปะหลังจึงเปนขุมทรัพยคูกับไมผล

ของคนตะวันออกมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จากการเปรียบเทียบขอมูลป 2550/51 ดานผลผลิต

ระหวางภาคตางๆ และของโลกเปนดังนี้ ภาคเหนือผลผลิตเฉลี่ย 3,468 กก./ไร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลผลิตเฉลี่ย 3,391 กก./ไร  ภาคกลาง  ผลผลิตเฉลี่ย 3,566 กก./ไร ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ 3,456 กก./ไร 

และผลผลิตเฉลี่ยของทั้งโลกอยูที่ 1,948 กก./ไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551 ) จึงเห็นไดวา

มันสําปะหลังในภาคตะวันออกมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูงที่สุด ตรงนี้เปนขอยืนยันที่กําลังจะพาแฟนๆ

เทคโนโลยีชาวบานเขาไปพบกับ 12 เซียนดังมันสําปะหลังของภาคนี้ 

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมนัสาํปะหลังกับ  12  เซียนตะวันออก 

ในระวางวันที่ 11-14 ธันวาคม 2551ที่ผานมา ผูเขียนในฐานะผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร 

รวมกับคณะของกรมการคาตางประเทศประกอบดวย คุณไพรัช เกียรติโชคชัยกุล ผูอํานายการสํานัก

มาตรฐานสินคานําเขาสงออก และคุณวิโรจน สุดจิตรีศิริ นักวิชาการพาณิชย พรอมดวย นางสาวเมธา

พร พุฒขาว นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และคณะจากจังหวัด ซ่ึงเปนคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังดีเดนภาคตะวันออกเพื่อสงเปนตัวแทนคัดเลือก

ระดับประเทศและจะเขารับรางวัลในงาน  World Tapioca Conference ครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้นระหวาง

วันที่ 15-16 มกราคม 2552 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค  เมืองทองธานี นนทบุรี ซ่ึง

ในงานนี้เปนการนําเสนอผลงานดานการพัฒนามันสําปะหลังแบบครบวงจร โดยหนวยงานและ

องคกรจากทั้งในและตางประเทศ ซ่ึงในงานนี้จะมีการมอบโลประกาศเกียติคุณ พรอมรางวัลเงินสด

ใหกับเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังดีเดนระดับประเทศดวย ในครั้งนี้ผูเขียนได  เปนสวนหนึ่งของ

คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรจากภาคตะวันออก  จากการลงพื้นที่ไปสัมภาษณเกษตรกรและ

ตรวจแปลงมันสําปะหลังพบวา 



 3 

โดยพื้นฐานของเกษตรกรเหลานี้ ทุกคนเปนผลิตผลที่ผานการสงเสริมและพัฒนาทั้งดาน

วิชาการและกระบวนการรวมกลุมโดยนักสงเสริมการเกษตรที่อยูระดับพื้นที่ นั่นคือ เกษตรตําบล

และเกษตรอําเภอที่ไดรวมกับหนวยงานอื่นภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณในเชิงบูรณาการ

อยางตอเนื่อง จนที่สุดเกษตรกรเหลานี้ก็ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาอาชีพการปลูกมันสําปะหลัง 

และขึ้นมาเปนเกษตรกรแนวหนาของประเทศ ซ่ึงทุกคนตางไดรับโลรางวัลเกษตรกรดีเดนจากกรม

สงเสริมการเกษตรและมูลนิธิมันสําปะหลังแหงประเทศไทยมาแลวเมื่อป 2550 อานรายละเอียด การ

ปฏิบัติ เทคนิคตางๆของพวกเขาไดเลย 

 นายอุดม เกษประดิษฐ  บานเลขที่90 หมู1 ตําบลแกงดินสอ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผู

ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาใหเปนตัวแทนที่มีผลงานดีที่สุด (ชนะเลิศระดับภาค) ไดเลาใหฟงวา ผม

มาจากชลบุรีมาอยูที่นี่ตั้งแตป 2524 โดยตอนแรกมาซื้อที่ดินจํานวน 30 ไร และปลูกมันสําปะหลัง

เรื่อยมา ปจจุบันมีที่ดิน 120 ไร ปลูกพืชหลายอยางแบบระบบไรนาสวนผสมคือ แบงปลูกยางพารา 

ทํานาขาว ปลูกพืชผักและสมุนไพร พื้นที่ทั้งหมดนั้นสรางจากรายไดจากการปลูกมันสําปะหลัง

ทั้งสิ้น ดวยแนวคิดกาวหนาจึงไดมีการนํามันสําปะหลังพันธุใหมๆมาทดลองปลูกในแปลงของ

ตนเอง แลวคัดเลือกเอาพันธุที่เหมาะสมใหผลผลิตตอไรสูงเอาไวขยายพันธุตอ และยังขายพันธุไป

ดวย สวนสายพันธุที่ไมเหมาะกับพื้นที่ก็คัดทิ้งไป ตรงนี้เปนจุดเริ่มตนของการทําเกษตรแบบใชหลัก

วิชาการแผนใหม ปจจุบันผมปลูกพันธุระยอง 72 อยางเดียวเทานั้น สวนพันธุอ่ืนเชน เบอร199, 196, 

หอยบง80, ระยอง7, ระยอง9  ก็มีไวบางเผื่อสํารองและทดลองดูผลผลิตวาจะเปนอยางไร ส่ิงสําคัญที่

ผมนํามาใชคือ การปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรียพวกขี้ไก ขี้วัวที่ตองใสรองพื้นกอนปลูกในอัตรา 

1-2 ตันตอไร ขี้ไกชวยใหดินรวนซุยไมเปนแผนแข็ง ระบบรากและหัวมันสําปะหลังชอบมาก อีก

อยางอยูไดนาน 1-2 ปทีเดียว เมื่อกอนใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 อยางเดียว แลวเปลี่ยนมาเปนสูตร 15-

7-18 เพราะผลวิเคราะหดินพบวาดินตรงนี้มีฟอสฟอรัสสูงพอแลวจึงเปลี่ยนสูตรปุยใหม ลดตนทุนลง

ไดอีก หลังจากที่ราคาปุยเคมีเร่ิมแพงจากผลกระทบของราคาน้ํามัน จึงนําขี้ไกมาผสมกับปุยเคมี โดย

ใชปุยสูตร 15-7-18 อัตรา 1 สวน ผสมกับขี้ไก 3 สวน (50 กก. : 150 กก.) แลวนําไปใสแปลงมัน

สําปะหลังไรละ 50 กก.โดยใสปุยหลังการทํารุนในครั้งแรก ตอมาก็ลดการใชปุยสูตรลงอีก โดยทํา

ปุยชีวภาพไวฉีดพนลงพื้นดินเปนการเพิ่มธาตุอาหารและน้ําใหกับมันสําปะหลังชวงอายุ 2-4 เดือน 

การเตรียมดินนั้นผมไถใหลึกโดยใชผาล 3 ลงครั้งแรกตามดวยผาล 7 กลบปุยขี้ไกแลวยกรองปลูก 

สวนการเตรียมพันธุนั้นสับเฉียงเล็กนอย ปกตรงปลูกระยะ 1x 1 เมตรหรือ.  80 เมตร x 1 เมตร ใหมี
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จํานวนตน 1,600-2,100 ตน/ไร เทคนิคหนึ่งคือการใชตนมันสําปะหลัง ที่คัดพันธุจากแปลงอื่นมา

ปลูกหมุนเวียน ตนที่เปนโรคใบหยิกจากราแปงและเพลี้ยไฟจะถูกคัดออกไป ตนพันธุควรมีอายุ 8-12 

เดือน คือหลังการขุดหัวมันแลวเตรียมดินใชทอนพันธุนั้นปลูกไดเลย ความสําเร็จอีกอยางหนึ่งคือ 

จังหวะการปลูกจะเนนตนฤดูฝนราวเดือนเมษายน-พฤษภาคม  เปนหลัก เพราะตนมันสําปะหลังจะมี

ชวงการเจริญเติบโตผานฝนที่ยาวนาน ทําใหไดผลผลิตตอไรสูง แตถาถึงอายุเก็บเกี่ยวแลวราคาไมดี

จะปลอยทิ้งไวจนอายุ 14-16 เดือนจึงขุดขาย เพราะมันสําปะหลังจะไมมีขุดตลอดทั้งป แมวาขุดมัน

ชวงราคาดีแตก็ยังตองเลือกไปขายกับลานมันหรือโรงแปงที่ใหราคาสูงกวาดวย จากการปลูกพันธุ

ระยอง 72 ในป 2549 ในพื้นที่ 50 ไรใชตนทุนการผลิตรวม 4,390 บาท/ไร ขุดไดผลผลิตเฉลี่ย 8,000 

กก./ไร ขายไดเงิน 14,000 บาท/ไร กําไร 9,610 บาท/ไร สวนป 2550 ปลูกในพื้นที่ 50 ไร ตนทุน 

5,760 บาท/ไร ไดผลผลิตเฉล่ีย 10,000 กก./ไร ขายไดเงิน 18,000 บาท/ไร กําไร 12,240 บาท/ไร 

(ชวงเวลา 2 ปนั้นราคามันสําปะหลังดีมาก) คิดเปนตนทุนการปลูกมันระหวาง. 55-.57 บาท/กก. ทั้งนี้ 

คุณอุดม เกษประดิษฐ มีเครื่องมืออุปกรณที่พรอมทั้ง รถไถ เครื่องพนสารเคมี เครื่องสูบน้ํา รถยนต

บรรทุก อุปกรณที่ใชทุกอยาง ทําใหสามารถลดตนทุนลงไดอยางมาก นอกจากนี้ในชุมชนยังมีการ

รวมกลุมชาวไรและชาวสวนมากกวา 110 คน เพื่อรวมกันทํากิจกรรมดานการจัดหาปจจัยการผลิต

เชน ปุยเคมี สารเคมี วัตถุดิบทําปุยชีวภาพ มีการระดมหุนลงมารวมกิจกรรมแบบเสียดอกเบี้ยต่ํา ซ่ึง

ปจจุบันคุณอุดม  เกษประดิษฐ เปนเลขากลุมและมีเงินกองทุนหมุนเวียนถึง 300,000 บาท นับวาเปน

เกษตรกรผูที่ประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับกันจนเปนแบบอยางของชุมชน โดยไดรับเกียรติใหที่

บานเปนจุดเรียนรูทางการเกษตรประจําชุมชน จัดทําแปลงเกษตรทฤษฎีใหมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนสถานที่ประชุมนัดพบปะของสมาชิก และจุดศึกษาดูงานดานการเกษตรของผูสนใจ

ตลอดทั้งป คุณอุดม เกษประดิษฐกลาวทิ้งทายวา “ การปลูกมันสําปะหลังจะเปนอาชีพที่มีรายไดดี

หากเราเอาใจใสทุกขั้นตอน ซ่ึงนั่นคือตองทําผลผลิตใหไดสูงสุด ลดตนทุน วางแผนการตลาด แตทุก

อยางตองไปดูที่พื้นฐานดานดินและพันธุดวย “ 

 นายทองดี ดีตัง อายุ 38 ปแหงตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เปนผูที่มีผลงาน

เปนอันดับ 2 รองจากนายอุดม เกษประดิษฐ จริงๆแลวผลงานคอนขางสูสีกันมาก เบียดกันแบบเสน

ยาแดงผาแปดทีเดียว จุดเดนของคุณทองดี ดีตัง  คือมีการปรับปรุงการปลูกมันสําปะหลังจนมาถึงจุด

ที่ไมใชปุยเคมีเลย เรียกวาเปน “มันสําปะหลังอินทรีย” ก็เห็นจะไดเลย เลนเอาคณะกรรมการ  ทุกคน

ถึงกับอึ้งกิมกี่กันไปเพราะไมเชื่อวาจะพบขอมูลแบบนี้ คุณทองดี ดีตัง เลาวา  “ ผมปลูกมันสําปะหลัง
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ในพื้นที่ 70 ไรเปนพันธุระยอง 5ทั้งหมด แตก็ไดมีการทดลองปลูกพันธุเบอร 199 , 196 ไวบาง ดูวา

จะปรับตัวไดดีกับพื้นที่นี้ไหม สวนพันธุหวยบง 60 นั้นไมคอยเหมาะสมกับพื้นที่แถบนี้เพราะจะงาม

ตนเกินไปไมคอยออกหัว และแปงต่ําสูพันธุระยอง5ไมได จุดสําคัญของการปลูกมันสําปะหลังใหได

ผลผลิตสูงคือตองเตรียมดินใหดีไวกอน นั่นคือตองไถดินใหลึกและใสอินทรียวัตถุใหมากดวยการ

ใสปุยอินทรียรองพื้นกอนปลูก เพราะพื้นที่ถูกใชปลูกพืชมายาวนานมาก ตรงนี้เกษตรกรไมคอยได

ใหความสนใจเทาที่ควร ผมสงดินไปตรวจวิเคราะหที่หนวยเคล่ือนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน เลยรูวาดิน

ขาดธาตุอาหารและมีอินทรียวัตถุต่ํามาก ใสปุยเคมีสูตรตางๆก็ไมคอยตอบสนอง ผลผลิตไมขยับเลย 

ผมเลยปลูกขาวโพดหมุนเวียนพอเก็บเกี่ยวขาวโพดแลวไถตอซังขาวโพดกลบลงในดิน (เมื่อกอนเผา

ทิ้งไป)โดยใชผาล 4 ทําการไถ 1คร้ัง ตามดวยผาล 7 อีกครั้ง แลวยกรองปลูกทันทีใสปุยผสมระหวาง

ขี้ไก ขี้วัว สารเพอรไรท รําขาว ที่อัดเปนเม็ดใสพรอมปลูก อัตรา 1ตัน/ไร ปุยอินทรียที่อัดเปนเม็ดจะ

ตกลงในชองรอยแตกของดินขางโคนทอนพันธุมันสําปะหลัง เมื่อฝนตกดินจะกลบปุยใหอยูใตดิน 

บริเวณโคนตนมันสําปะหลังพอดี จากนั้นทําการฉีดสารเคมีกําจัดหญาเมื่อมันอายุ 3และ7 เดือน ขอ

งงผมไมใสปุยเคมีเลยเพราะสังเกตวาตอซังขาวโพดสลายตัวใหอินทรียวัตถุจํานวนหนึ่ง ดินดีขึ้นมาก 

การใสปุยอินทรียอัดเม็ดใหผลผลิตดีกวาปุยเคมี พวกเรารวมกันตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกมัน

สําปะหลัง รวมลงขันกันตั้งโรงงานทําปุยอินทรียอัดเม็ดใชในกลุมและขายในราคาตนทุน สังเกตวา

ปุยที่ทําขึ้นเทียบกับที่นําไปใสสวนลําไยก็พบวาเมื่อกอนใชปุยเคมีอยางเดียวกับลําไยพบวาผลลําไย

จะไดขนาดเบอร 2-3 เปนสวนใหญ แตพอใสปุยอินทรียอัดเม็ดลงไปแลวขนาดของผลลําไยไดเปน

เบอร 1 มากขึ้น มันสอดคลองกับผลผลิตมันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อกอนนี้  ชาวไรที่นี่ยังมีการ

ปลูกพืชอายุส้ันคือพวกตระกูลถ่ัวเปนปุยพืชสดดวย มีการนํามันสําปะหลังพันธุใหมๆมาปลูกเพื่อ

ทดสอบโดยปลูกแยกแปลง แลวสังเกตดูการเติบโต ผลผลิตและดูเปอรเซ็นตแปงวาเหมาะกับพื้นที่

หรือเปลา ทางดานการแกไขปญหาแมลงศัตรูมันสําปะหลังคือเพล้ียแปง เพล้ียไฟ ซ่ึงมักระบาด

ในชวงปลายฤดูฝนถึงฤดูหนาวนั้น เราไดนําเชื้อราบิวเวอรเรีย จากศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี

มาทดลองใชและไดผลเปนที่นาพอใจ เพราะแปลงมันสําปะหลังของผมและเพื่อนที่ใชเช้ือรานี้ไมมี

การทําลายของแมลงทั้ง 2 ชนิดเลย ขณะที่แปลงขางเคียงเสียหายรุนแรงมาก จึงไดมีการแนะนํา

เพื่อนๆและรวมกันผลิตขยายพันธุเชื้อราบิวเวอรเรียใชในกลุม โดยมีนักวิชาการเกษตรจากอําเภอ

สอยดาวเปนวิทยากร ซ่ึงเดี๋ยวนี้ทางกลุมสามารถทําการผลิตและขยายเชื้อบิวเวอรเรียไดเอง และ

แจกจายใหสมาชิกไปใชกันทั้งชุมชน เปนการประหยัดคาใชจายไดมาก ไมทําลายศัตรูธรรมชาติและ

ปลอดภัยตอสุขภาพของพวกเราดวย อีกอยางหนึ่งคือผมขุดมันครบอายุ 12 เดือนหรือเกินนิดหนอย 
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เพราะไดน้ําหนักและแปงจะเต็มเปอรเซ็นต แตตองปลูกมันที่ตนฤดูฝนดวยนะเพราะระยะการ

เจริญเติบโตจะสม่ําเสมอ ตนไมตาย ใหหัวดกเพราะไดธาตุอาหารจาก ปุยอินทรียและปุยชีวภาพอยาง

เต็มที่  แปลงของผมไดผลผลิตระหวาง 7-10ตัน/ไร เพราะดินแตละแปลงแตกตางกันแตรวมๆแลวก็

ถือวาดีกวาในอดีต เพราะพวกผมยอมรับขอมูลใหมๆและศึกษาสังเกตดวยตัวเองจึงพัฒนาการผลิต

ไดตามที่เปนอยูในปจจุบัน ซ่ึงหากราคามันสําปะหลังอยูที่1.50-1.80บาท/กก. พวกผมคงจะมี

ความสุขกับอาชีพนี้ตลอดไปครับ 

 นายติ๊ด ศรีภูมิ อายุ 54 ป แหงอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดจันทบุรี ปลูกมันตั้งแตปพ.ศ. 2514  

ตอนนี้ปลูกมันสําปะหลัง 120 ไร ใชพันธุหอยบง 60 เปนหลัก มีเทคนิคการปลูกมันสําปะหลังใหได

ผลผลิตสูง โดยคุณติ๊ด ศรีภูมิเลาวา ผมปลูกมันสําปะหลังมานานมาก เมื่อกอนนั้นใชพันธุระยอง1 ให

ผลผลิต 2-3 ตัน/ไรก็สูงแลว ตอมาก็มีพันธุอ่ืนๆอีกหลายพันธุจากกรมวิชาการเกษตร ตอมาไดทํางาน

รวมกับอาจารยจากมหาลัยเกษตรศาสตร ทําการทดลองพันธุตางๆ ปุยและเทคนิคอื่นๆ จึงมี

ประสบการณมากขึ้น หลักการชองผมคือ ตองมีการไถดินใหลึกดวยผาล 3 ใหลึกมากสุดแลวตาม

ดวยผาล 7 พรวนใหดินรวนซุยดีเพื่อกักเก็บความชื้นไวไดนาน ผมใชทอนพันธุที่ดีและตัดทอนพันธุ

ยาว 20-25 ซม. ปลูกตนฤดูฝนหรือปลายฝนตามแตชวงเก็บเกี่ยวมันหัวมันและมีตนพันธุ ของผมปลกู

แบบไมยกรองเพราะตองการใหรากและหัวมันลงไดลึกที่สุด ใชจํานวนตน 1,600 -2,200 ตน/ไร อีก

อยางตรงนี้เปนดินรวน พื้นที่ราบ น้ําไมทวม ระดับน้ําใตดินก็ไมสูงจึงเหมาะกับการปลูกแบบไมยก

รอง สังเกตวาดีกวายกรองปลูก เมื่อกอนใชปุยเคมีอยางเดียวตอมาปรับใชปุยอินทรียพวกขี้ไก 

รวมกับปุยชีวภาพจากการหมักหัวปลา เศษผัก เศษหอยและกากน้ําตาล โดยใชอัตราสวนผสม 

40:20:40:10 กกเติมน้ํา 10 ลิตร.แลวใสสารพด.2 ลงไป 1 ซอง หมักทิ้งไว 1-3 เดือนนํามาผสมน้ําราด

ลงพื้นดินบนแถวมันสําปะหลัง เมื่อมันสําปะหลังอายุ 2-3 เดือน   การกําจัดหญาใชสารเคมีฉีดคุม

หลังปลูกเสร็จและถากดวยแรงงานอีกครั้ง แตไมคอยมีปญหาเพราะเตรียมดินดีแลว กิจกรรมในไร

ทั้งหมดใชแรงงานของตัวเองและพยายามใชแรงงานรงงานในครอบครัวใหมาก สําหรับปุยเคมีที่ใส

นั้นทําการผสมขึ้นระหวางปุยสูตร 21-0-0 กับปุยสูตร 0-0-60 ในอัตราสวน 2:1 (100กก.:50กก.) จะได

ปุยผสมสูตร 15-5-20 แลวใสมันสําปะหลังอัตรา 50กก./ไร การผสมปุยชวยลดตนทุนลงไดมากและไดสูตรที่

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตรงนี้มาก  ลืมไปที่บอกวาผมเลือกตนพันธุนั้นคือวาแปลงที่ปลูกเดิมหาก

เปนโรคใบแหงพบเพลี้ยแปง เพล้ียไฟลงทําลายจะคัดทิ้งไป และจะปลูกหมุนเวียนกันระหวางตน

พันธุจากแปลงตางๆที่คัดเลือกอยางดี ของผมเขียวตลอดป สังเกตที่แปลงรอบขางถูกเพล้ียแปงและ
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เพล้ียไฟลงทําลายอยางรุนแรงแตของผมไมเปนอะไร  ผมขุดมันอายุ 12 เดือน  หรือเกินนิดหนอยเพื่อ

ไดน้ําหนัก   สําหรับผลผลิตนั้นก็อยูระหวาง 7-8 ตัน/ไร เปอรเซ็นตแปงก็  27-30  เต็มที่เลย อีกอยาง

ตรงนี้ผมทําเปนแปลงผลิตพันธุมันสําปะหลังขายดวย จึงมีรายไดเพิ่มขึ้นอีก ผมใชวิธีการตัดตนพันธุ

ขายไปกอน ทิ้งตนเดิมไวไมขุดหัวปลอยใหแตกตนใหมอีกรุนแลวจึงขุดขาย และหากหัวมันสดราคา

ไมดีจะรอไปกอนพอราคาปรับขึ้นจึงขุดขึ้นขาย  ซ่ึงหากราคาเปนแบบปนี้ก็พออยูไดเพราะผลผลิตที่

สูง แตหากราคาเหมือนป 2549-2550 ชาวไรมันสําปะหลังก็จะไดเฮกันมากขึ้น  ผมยินดีจะถายทอด

เทคนิคใหกับผูสนใจทุกคนครับ  คุณติ๊ด ศรีภูมิ กลาวทิ้งทายดวยความประทับใจของทีมผูไปเยือน 

สําหรับอีก 9 เซียนที่เหลือนั้นขอไปตอฉบับหนานะครับ แลกเปลี่ยนขอมูลกันที่ 038-611578 และ 

089-0950035  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 

 

--------------------------------- 

 

 

ประมวลภาพ 
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การทําลายของเพลี้ยแปงและเพลี้ยไฟ 
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การทําลายของเพลี้ยแปงและเพลี้ยไฟ 

 

         

แปลงมันสําปะหลังงามทนแลงดวยปุยอินทรีย 
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คุณทองดี  ดีตัง สวมเสื้อลายกับคณะกรรมการ 

 

          

คุณอุดม  เกษประดิษฐ  คนกลางใหสัมภาษณขอมูล 
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แปลงขยายพันธุระยอง 5 ของคุณอุดม  เกษประดิษฐ 

 

            

คุณติ๊ด  ศรีภูมิ  กับผูเขียน 


