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บทที่ 1
มนัสำ�ปะหลงัในทวปีเอเชยี : เจรญิเตบิโตอย�่งไรและใชท้ำ�อะไร

มันสำ�ปะหลังคืออะไรและปลูกทีไหน
 มันสำ�ปะหลังเป็นพืชที่สะสมแป้งที่หัว และเป็นพืชอ�ห�รสำ�คัญ
ที่สุดพืชหนึ่งในหล�ยๆพ้ืนที่ในเขตร้อน มันสำ�ปะหลังส�ม�รถใช้เป็นอ�ห�ร
สัตว์ได้ ใช้เป็นวัตถุดิบในก�รผลิตแป้งหรือแม้แต่เป็นพืชพลังง�น มีชื่อ
วิทย�ศ�สตร์ว่� Manihot esculenta Crantz. มันสำ�ปะหลังมีแหล่งกำ�เนิด
ในล�ตินอเมริก� และมีก�รปลูกม�น�นหล�ยศตวรรษโดยชนเผ่�พื้นเมือง
ก่อนที่ช�วยุโรปจะเข้�ไปตั้งถิ่นฐ�น ต่อม�มันสำ�ปะหลังได้ถูกนำ�ไปปลูกใน 
ทวีปแอฟริก�และเอเชียเป็นพืชเพื่อคว�มม่ันคงด้�นอ�ห�ร ปัจจุบัน 
มนัสำ�ปะหลงัเปน็พชืสำ�คญั อนัดบั 7 ของโลก รองจ�กข้�วส�ล ีข้�วโพด และ
ข�้ว และสำ�คญักว�่มนัฝรัง่เลก็นอ้ย ในชว่ง 30 ปทีีผ่�่นม�มกี�รขย�ยพืน้ที่
ปลูกมันสำ�ปะหลังเร็วกว่�พืชอ�ห�รหลักชนิดอื่นๆ
 ในปี พ.ศ. 2555 ทวีปเอเชียผลิตมันสำ�ปะหลังประม�ณ 30% 
ของโลก โดยพื้นที่หลักอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ไทย เวียดน�ม อินเดีย จีน 
และกัมพูช� ผลผลิตเฉลี่ยของมันสำ�ปะหลังในเอเชียสูงกว่�ในทวีปอเมริก�
ม�ก และสูงกว่�ทวีปแอฟริก�เกือบ 2 เท่� อินเดียมีผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด
ในโลก คือประม�ณม�กว่� 5.6 ตัน/ไร่ 

ชนเผ่าพื้นเมืองในลาตินอเมริกาได้มีการปลูก
มันสำาปะหลังมานานกว่า 4,000 ปี และปัจจุบันก็

ยังคงเป็นพืชอาหารที่สำาคัญ

ภ�พที่ 1.1 แหล่งปลูกมันสำ�ปะหลังในทวีปเอเชียใน 
ปี 2550 โดยพื้นที่ 1 จุดแทนพื้นที่มันสำ�ปะหลัง 62,500 
ไร่.
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สภ�พพื้นที่ที่ส�ม�รถปลูกมันสำ�ปะหลังให้ประสบคว�มสำ�เร็จ
 มันสำ�ปะหลังมีศักยภ�พที่จะให้ผลผลิตสูงในก�รปลูกบนพื้นที่
ไร่ในสภ�พที่หล�กหล�ย แม้ในดินที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์ต่ำ�และในเขตที่มี
ปริม�ณฝนน้อยหรือฝนตกไม่แน่นอน ซึ่งถ้�เป็นพืชชนิดอื่นๆมักจะไม่ได้
ผลผลิต ครอบครัวเกษตรกรร�ยย่อยส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มีร�ยได้จ�กก�รปลูกพืชอ�ห�รในดินเสื่อมโทรมคว�มอุดมสมบูรณ์ต่ำ�ใน 
สภ�พแวดล้อมที่แปรปรวนโดยไม่มีก�รใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี เนื่องจ�ก 
มันสำ�ปะหลังส�ม�รถปลูกได้ในดินเสื่อมโทรมคว�มอุดมสมบูรณต์่ำ�ม�ก
และภ�ยใต้สภ�พแล้ง จึงมักจะถูกขน�นน�มว่� “อ�ห�รท่ีพึ่งสุดท้�ย” 
อย่�งไรก็ต�ม มันสำ�ปะหลังก็ต้องดูดซับธ�ตุอ�ห�รต่�งๆจ�กดิน และก�ร 
ปลูกมันสำ�ปะหลังอ�จชักนำ�ให้เกิดก�รชะล้�งพังทล�ยและดินเสื่อมสภ�พ
เพร�ะข�ดก�รจัดก�รผลิตและก�รจัดก�รดิน แม้ว่�มันสำ�ปะหลังส�ม�รถ
จะเจริญเติบโตได้ในดินท่ีข�ดคว�มอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่�ง
ม�ก แต่จำ�เป็นต้องมีก�รผสมผส�นกับวิธีก�รปฏิบัติในก�รจัดก�รดินที่มี
ประสิทธิภ�พ ซึ่งเรื่องนี้เป็นหัวใจสำ�คัญของหนังสือเล่มนี้  
 โดยทัว่ไป มนัสำ�ปะหลงัจะเจรญิเตบิโตไดด้ทีีส่ดุทีอ่ณุหภมูริะหว�่ง 
25-29o°C และส�ม�รถทนท�นต่ออณุหภมิูท่ีสงูถึง 38o°C แต่ก�รเจริญเติบโต
จะชะงกัลงเมือ่อณุหภมูติ่ำ�กว�่ 15o°C เมือ่อณุหภมูลิดต่ำ�ลงกว�่จดุเยอืกแขง็
ลำ�ต้นและร�กจะถูกทำ�ล�ย 
 มันสำ�ปะหลังเป็นพืชที่ทนแล้งม�ก แม้ว่�จะเจริญเติบโตได้ดี
ที่สุดเมื่อดินมีคว�มชื้นแต่ไม่ถึงกับอิ่มตัวด้วยน้ำ� ในช่วงแล้งที่ย�วน�นระบบ
ร�กฝอยจะงอกลึกลงไปในดินเพื่อดูดน้ำ� ใบจะหยุดก�รเจริญเติบโต และใบ
แก่อ�จล่วงหล่นไป มันสำ�ปะหลังจะไม่เหมือนพืชอื่นๆ คือจะไม่ต�ยเนื่องจ�ก
คว�มแล้งแต่จะพักตัวจนกว่�ฝนจะม� 
 แมม้นัสำ�ปะหลงัจะทนท�นตอ่ดนิทีเ่ปน็กรดสงูม�กและคว�มอดุม
สมบรูณ์ต่ำ� แตมั่นสำ�ปะหลงัจะตอบสนองตอ่ก�รเพิม่คว�มอดุมสมบรูณไ์ดด้ ี
ในดนิทีอุ่ดมสมบรูณต่์ำ�ม�กมันสำ�ปะหลงัอ�จจะยงัคงให้ผลผลิตได้ 0.8-1.6 
ตนั/ไร ่ขณะท่ีพชือืน่ๆ อ�จจะไม่ให้ผลผลติเลย แต่ในดินท่ีมีคว�มอดุมสมบรูณ์

ไร่มันสำาปะหลังเขียวขจีท่ามกลางภูมิทัศน์ที่
แห้งแล้งระหว่างฤดูแล้งในประเทศไทย

การจัดการปลูกมันสำาปะหลังที่ไม่ดีทำาให้ดิน
เสื่อมโทรมอย่างรุนแรง เป็นผลให้ผลผลิตต่ำา
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เพ่ิมขึ้นหรือมีก�รให้ปุ๋ยที่เพียงพอมันสำ�ปะหลังส�ม�รถให้ผลผลิตได้ถึง  
4.8-6.4 ตัน/ไร่ ดังนั้น ก�รจัดก�รดินที่ดีร่วมกับก�รใช้ปุ๋ยเคมีผสมผส�น
กับปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก จะช่วยเพิ่มผลผลิตมันสำ�ปะหลังอย่�งเห็นได้
ชัด และในขณะเดียวกันก็เป็นก�รช่วยรักษ�หรือปรับปรุงคว�มส�ม�รถใน
ก�รผลิตของดินด้วย

มันสำ�ปะหลังใช้ทำ�อะไร
 หัวมันสำ�ปะหลังส�ม�รถใช้เป็นแหล่งอ�ห�รร�ค�ถูก หรือเป็น
อ�ห�รสัตว์ในฟ�ร์ม หรือข�ยเพื่อเป็นร�ยได้จุนเจือครัวเรือนเกษตรกรได้

มันสำ�ปะหลังสำ�หรับเป็นอ�ห�รมนุษย์
 หวัมนัสำ�ปะหลงัเปน็แหลง่ของค�ร์โบไฮเดรตทีด่ ีเมือ่บรโิภครว่ม
กับพวกถั่วต่�งๆ ผักใบเขียว ปล� หรือแหล่งโปรตีนอื่นๆ จะได้ส�รอ�ห�ร
ที่ครบถ้วน ใบมันสำ�ปะหลังแห้งจะมีส่วนประกอบของโปรตีนอยู่ 25-30% 
ใบออ่นเปน็ผกัทีอ่รอ่ยและมคีณุค�่ท�งโภชน�ก�รเมือ่ปรงุอ�ห�รกบัเครือ่งเทศ 
แต่หัวและใบมันสำ�ปะหลังจะมีส�รประกอบที่ปลดปล่อยส�รเคมีที่เรียกว่� 
ไฮโดรเจนไซย�ไนด ์(hydrogen cyanide) ซึง่เมือ่บรโิภคจะมรีสขมและเปน็พษิ 
ระดบัก�รปลดปลอ่ยส�รไฮโดรเจนไซย�ไนดข์องหัวหรือใบเรียกว่�ศกัยภ�พ
คว�มเป็นพิษ (cyanogenic potential) วิธีก�รเตรียมและก�รแปรรูปต่�งๆ
หล�ยวธิทีีจ่ะลดระดบัศกัยภ�พคว�มเปน็พษิได้ ดังนัน้ไม่ควรบริโภคหัวหรือใบ
มันสำ�ปะหลังสด แต่ควรจะต้องผ่�นก�รปรุง ต�กแห้ง หรือก�รหมัก ก่อน
ใช้บริโภคไม่ว่�จะเป็นอ�ห�รคนหรือสัตว์ 
 ก�รคดัเลอืกพันธุม์นัสำ�ปะหลงัเพือ่ใช้เป็นอ�ห�รมนุษย์มกัจม ักจะ
พิจ�รณ�จ�กส่วนประกอบของรูปลักษณ์ต่�งๆ เช่นสีของหัว ไม่มีรสขม 
เปลือกปอกง่�ย สุกเร็ว รสช�ติดี โดยท่ัวไปจะเก็บเก่ียวหัวมันสำ�ปะหลัง
ก่อนอ�ยุถึง 10 เดือน เพร�ะหัวมันที่อ�ยุม�กมักจะมีปริม�ณแป้งและเยื่อใย
สูงทำ�ให้แห้งได้ช้� กินและย่อยย�ก ในทวีปเอเชียจะบริโภคมันสำ�ปะหลังโดย
ก�รปอกเปลอืกล�้งตดัเปน็ทอ่นและปรงุอ�ห�ร ซึง่คล�้ยกบัก�รปรงุอ�ห�ร

สองปีต่อมาหลังจากที่มีการยอมรับพันธุ์ใหม่ที่ให้
ผลผลิตสูง ใช้ปุ๋ยสูตรและอัตราที่ถูกต้องเหมาะสม 
และมีการปลูกพืชแนวป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน ผลผลิตมันสำาปะหลังเพิ่มขึ้นสามเท่า

ภ�พที่ 1.2 มันสำ�ปะหลังเกือบทุกส่วนส�ม�รถ 
 นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้

ใบมันสำ�ปะหลังมีโปรตีนสูงและส�ม�รถใช้
ประกอบอ�ห�ร หรือใช้เป็นอ�ห�รสัตว์ได้

หัวมันสำ�ปะหลังเป็นพลังง�นอ�ห�รร�ค�ถูกซึ่งคน
กินได้ หรือใช้เป็นอ�ห�รสัตว์ และส�ม�รถข�ยในตล�ด
หรือแปรรูปเพื่อใช้ในอุตส�หกรรม ซึ่งจะช่วยสร้�ง
ร�ยได้ให้กับเกษตรกร
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จ�กมันฝร่ัง ในบ�งประเทศเช่นอินโดนีเซียจะปอกหัวมันสำ�ปะหลังและสับ
เป็นชิ้นๆ ต�กแดดเพื่อนำ�ไปใช้ทำ�แป้ง และในหล�ยประเทศเช่น อินโดนีเซีย 
อินเดีย และจีนจะใช้หัวและใบมันสำ�ปะหลังทำ�อ�ห�รได้หล�ยชนิด ตั้งแต่ 
ซุป สตูว์ ผัก และของหว�น

มันสำ�ปะหลังสำ�หรับเป็นอ�ห�รสัตว์
 สัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น วัว คว�ย และ แกะ ส�ม�รถย่อยก�กใย
ได้จำ�นวนม�ก ดังนั้น จึงส�ม�รถกินใบมันสำ�ปะหลังทั้งก้�นและส่วนยอด
ของลำ�ต้นได้ สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง เช่น หมู ไก่ ส�ม�รถกินได้เฉพ�ะแผ่นใบ
ของใบอ่อนเท่�นั้น ซึ่งจะมีโปรตีนสูงกว่�และก�กใยน้อยกว่� อ�ห�รสัตว์
ทีใ่ชม้นัสำ�ปะหลงัเปน็หลกัทีไ่ดม้กี�รผสมดว้ยสตูรทีด่เีหม�ะสมกบัชนดิของ
สตัวแ์ละระยะก�รเตบิโตของสตัวจ์ะมปีระสทิธภิ�พดใีนก�รใชเ้ลีย้งสตัวเ์ชน่
เดียวกับสูตรที่มีข้�วโพดเป็นหลัก
 ก�รทำ�อ�ห�รสัตว์จ�กมันสำ�ปะหลังจะเตรียมโดยก�รปอก
เปลือกและปรุงให้สุก หรือทำ�แห้งโดยก�รสับเป็นท่อนเล็กๆ หรือหั่นสไลด์
ต�กแดด ปกติหัวมันสดจะเน่�ภ�ยใน 3-4 วันหลังจ�กขุด แต่มันต�กแห้ง
จะเก็บไว้ได้น�นหล�ยเดือนและนำ�ม�ใช้เม่ือต้องก�ร มันต�กแห้งส�ม�รถ
ใช้เป็นอ�ห�รวัวหรือหมูได้โดยตรง ก�รบดมันต�กแห้งเป็นแป้งผสมกับ
โปรตนีจ�กแหล่งต่�ง ๆ  เชน่ ใบมันสำ�ปะหลงั ถ่ัวเหลือง หรือปล�ปน่ ผสม
เกลือแกง เกลือแร่ที่จำ�เป็นและกรดอะมิโน เช่น เมไธโอนีน (methionine) 
ซีสทีน (cystine) และไลซีน (lysine) เพื่อให้ครบคุณค่�ท�งอ�ห�รม�กขึ้น
 หัวและใบมันสำ�ปะหลังส�ม�รถนำ�ไปทำ�เปน็อ�ห�รหมัก (silage) 
ซึง่ส�ม�รถเกบ็ไวใ้หน้�นหล�ยเดอืน โดยก�รสบัหวัมนัทัง้เปลอืกผสมเกลอื 
0.5% บรรจุลงในถุงพล�สติกขน�ดใหญ่ รีดอ�ก�ศออกแล้วรัดป�กถุง
ด้วยหนังย�ง ตั้งทิ้งไว้ 8-9 สัปด�ห์ หัวมันจะถูกหมักได้ที่เป็นอ�ห�ร
หมัก (silage) ใช้สำ�หรับเลี้ยงสัตว์โดยเฉพ�ะสัตว์เคี้ยวเอื้อง หรือใช้ใบ กิ่ง
ก้�น และส่วนยอดสับ และผสมกับรำ�ข้�ว หรืออ�ห�รสัตว์ที่ทำ�จ�กหัวมัน
สำ�ปะหลังประม�ณ 5-10% เติมเกลือ 0.5% หมักในถุงพล�สติกรีดไล่

มันสำาปะหลังต้มเป็นอาหารที่นิยมในหมู่ชน
กลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ภูเขาใน 

สปป. ลาว

ใกล้ๆ เมือง Malang ในชวาตะวันออกของ
อินโดนีเซียจะใช้ใบมันสำาปะหลังหมักเลี้ยงวัว
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อ�ก�ศและรัดป�กถุงให้แน่นทิ้งไว้น�น 6-8 สัปด�ห์ อ�ห�รหมักจ�กใบ
มันสำ�ปะหลังจะมีโปรตีนประม�ณ 20-25%  ของน้ำ�หนักแห้ง และส�ร
ไฮโดรเจนไซย�ไนด์จะสล�ยไป ใบมันสำ�ปะหลังหมักส�ม�รถใช้เป็นแหล่ง
โปรตีนแทนถั่วเหลืองหรือปล�ป่นได้

มันสำ�ปะหลังสำ�หรับแปรรูป
 มนัสำ�ปะหลงัเปน็พชือ�ห�รทีส่ำ�คัญในประเทศอนิโดนเีซยี ติมอร์
ตะวนัออก อนิเดยี สปป.ล�ว และพม�่ แต่มันสำ�ปะหลังเปน็พืชอตุส�หกรรม
หลักในประเทศไทย ม�เลเชีย และกัมพูช� และเป็นพืชอ�ห�รสัตว์ที่สำ�คัญ
ในประเทศเวียดน�ม จีน และฟิลิปปินส์ มันสำ�ปะหลังจะแปรรูปเป็นมันเส้น
สำ�หรับส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นหลัก หรือแปรรูปหัวมันสดเป็นแป้งมัน
สำ�ปะหลัง (native starch) แป้งดัดแปร (modified starch) เม็ดส�คู 
เอท�นอล และผลิตภัณฑ์ต่�งๆหล�กหล�ยชนิดที่แป้งเป็นส่วนประกอบ
หลัก เช่น ซอร์บิทอล (sorbitol) ผงชูรส ย� หรือแม้แต่พล�สติกที่ย่อย
สล�ยได้ พันธุ์มันสำ�ปะหลังที่ให้ผลผลิตสูงและปริม�ณแป้งสูงจะถูกคัด
เลือกปรับปรุงพันธุ์โดยไม่สนใจเรื่องรสช�ติ คุณภ�พในก�รปรุงอ�ห�ร 
หรือศักยภ�พคว�มเป็นพิษ โดยทั่วไปมันสำ�ปะหลังพันธุ์สำ�หรับแปรรูปจะ
ได้ผลผลิตสูงกว่�พันธุ์บริโภคเป็นอ�ห�รมนุษย์ แต่ร�ค�ต่อกิโลกรัมก็จะ
ถูกกว่�ม�กพอสมควร

ระบบก�รปลูกในเอเชีย
 ในทวีปเอเชีย พื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลังในประเทศจีน เวียดน�ม 
แคว้นคีร�ล�ในอินเดีย และเก�ะชว�ในอินโดนีเซียจะมีขน�ดฟ�ร์มตั้งแต่ 
1.25 – 5 ไร่ ต่อครัวเรือน และประเทศไทยจะมีขน�ดฟ�ร์ม 12.5-18.75 
ไร่ ต่อครัวเรือน 
 ในอนิโดนเีซยีมนัสำ�ปะหลงัมกัจะปลกูรว่มกับข�้วโพด ข�้วไร ่ถ่ัว
ต�่งๆ เชน่ถัว่เหลอืง ถัว่ลสิง ถัว่พุ่ม หรอืถ่ัวเขยีว ในเวียดน�มเหนอืจะปลกู
รว่มกบัถัว่ลสิงและถัว่ดำ�(ถัว่พุม่) ในมณฑลกว�งส ีประเทศจนีจะปลกูรว่ม

ปัจจุบันหัวมันสำาปะหลังได้ถูกนำาไปแปรรูปเป็น
เอทานอลในหลายๆ ประเทศในเอเชีย

ที่เมืองวู่มิง มณฑลกวางสีประเทศจีน มันสำาปะหลัง
เป็นพืชที่มีความสำาคัญอันดับสองรองจากพืชไร่

ในหลายๆ พื้นที่ในเอเชีย ไร่มันสำาปะหลังจะมีขนาด
เล็ก และมักจะอยู่บนพื้นที่ลาดชันถัดขึ้นไปจากพื้นที่

นาข้าว
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กบัถัว่ลสิงและแตงโม ในเก�ะไหหลำ�จะปลกูรว่มกบัย�งพ�ร� และในฟลิปิปนิส์
และแควน้คีร�ล�่ของอนิเดียจะปลูกใต้ต้นมะพร้�ว สำ�หรับประเทศไทย กัมพูช� 
ม�เลเซีย และเวียดน�มใต้ จะปลูกมันสำ�ปะหลังเป็นพืชเดี่ยว
 
มันสำ�ปะหลังเจริญเติบโตอย่�งไร
 มันสำ�ปะหลังขย�ยพันธุ์โดยใช้ส่วนของลำ�ต้นตัดเป็นท่อนย�ว
ประม�ณ 15-20 เซนติเมตรซึ่งเรียกว่�ท่อนพันธุ์ ลำ�ต้นมันสำ�ปะหลังที่ 
เหม�ะสมในก�รทำ�พันธุ์ควรมีอ�ยุ 8-18 เดือน โดยเฉลี่ยแล้วต้นมันสำ�ปะหลังแต่ละ 
ต้นจะตัดได้ประม�ณ 10 ท่อน คืออัตร�ก�รขย�ยพันธุ์ประม�ณ 1:10 ซึ่ง
ค่อนข้�งต่ำ�ม�กเมื่อเทียบกับข้�วโพดที่ขย�ยพันธุ์ด้วยเมล็ดที่มีอัตร�ก�ร
ขย�ยพันธุ์ประม�ณ 1:300
 เม่ือทำ�คว�มสะอ�ดแปลงและเตรียมดินแล้ว ทำ�ก�รปลูก 
มันสำ�ปะหลังโดยใช้ท่อนพันธุ์ปักลงไปในดินลึกประม�ณ 8-10 เซนติเมตร โดย
ปกัตรงหรอืปกัเอยีง หรอือ�จจะว�งทอ่นพนัธุต์�มแนวนอนแลว้กลบดนิหน�
ประม�ณ 5-8 เซนติเมตร เม่ือปลูกมันสำ�ปะหลงัลงในดินท่ีมีคว�มชืน้ท่อนพนัธุ์
จะดดูซบัน้ำ�และต�จะแตกยอด ก�รปลกูมนัสำ�ปะหลงัโดยวธิกี�รปกัทอ่นพนัธุ์
ไม่ว่�จะปักตรงหรือเอียงต้องให้ต�หง�ยขึ้นจะทำ�ให้ต�แตกยอดเร็วขึ้น โดย
ปกตจิะประม�ณ 5-10 วนั ต�ทีอ่ยูใ่กลส้ว่นบนสดุของทอ่นพนัธุเ์พยีง 1 หรอื 

ในหลายๆ พื้นที่ของชวากลาง และชวาตะวันตก
ของประเทศอินโดนีเซียมักจะปลูกมันสำาปะหลัง
แซมด้วยข้าวไร่และข้าวโพด ตามด้วยถั่วลิสง 

ถั่วพุ่ม หรือถั่วเขียว
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2 ต�จะแตกยอด ในกรณีที่ปลูกแบบฝังกลบท่อนพันธุ์ยอดอ่อนจะงอกโผล่
พ้นดินหลังปลูก 15-30 วัน และอ�จจะมีต�แตกยอดได้ถึง 4 ยอดทำ�ให้มี
จำ�นวนลำ�ต่อต้นม�กขึ้น แต่ลำ�ต้นเหล่�นี้อ�จจะผอมบ�งและจะได้ท่อนพันธุ์
ที่ไม่มีคุณภ�พสำ�หรับปลูกในปีต่อไป ดังนั้น จึงควรตัดแต่งต้นอ่อนแอทิ้งไป
ให้เหลือต้นที่แข็งแรงเพียง 2 ต้น ลำ�ต้นที่ใหญ่และแก่เต็มวัยจะแตกยอดได้
เร็วกว่�ต้นที่อ่อนหรือผอมบ�ง หัวมันสำ�ปะหลังไม่ส�ม�รถใช้เป็นพันธุ์ปลูก
ได้เนื่องจ�กไม่มีต�ที่จะแตกเป็นต้นเติบโตต่อไปได้
 มนัสำ�ปะหลงัจะแตกร�กฝอยหลงัปลกูประม�ณ 2 สปัด�ห ์ซึง่จะ
งอกกระจ�ยลงในดนิเพือ่ดดูน้ำ�และอ�ห�ร ใบออ่นเปดิดอกและสงัเคร�ะห์แสง
เพือ่ผลติแปง้และน้ำ�ต�ลใชใ้นก�รเจรญิเตบิโต ตน้มนัสำ�ปะหลงัอ�จจะเจรญิ
เป็นลำ�ต้นตั้งตรงหรือแตกกิ่งก้�น 2-3 กิ่งขึ้นอยู่กับพันธุ์ มันสำ�ปะหลังจะ
มคีว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนักบัวชัพชืหรือพชืท่ีอยูใ่กลเ้คียงต่ำ�ม�ก เพร�ะ
ก�รเจริญเติบโตในช่วงแรกจะช้� วัชพืชขึ้นได้เร็วกว่�และจะไปแย่งแสงแดด 
น้ำ� และธ�ตุอ�ห�ร ทำ�ให้ก�รเจริญเติบโตของมันสำ�ปะหลังลดลงและ
ผลผลิตต่ำ�ลงด้วย ดังนั้นก�รกำ�จัดวัชพืชในช่วง 3-4 เดือนแรกจึงสำ�คัญ
ม�ก โดยทำ�ก�รกำ�จัดวัชพืช 2-3 ครั้ง หลังจ�กนี้มันสำ�ปะหลังจะแตกพุ่ม
โตจนปกคลุมแปลงได้ทั้งหมดเมื่ออ�ยุประม�ณ 3 เดือน ร�กฝอยบ�งร�ก
จะเริ่มสะสมแป้ง และร�กเหล่�นี้จะขย�ยใหญ่ออกเป็นหัวมันสำ�ปะหลังซึ่งจะ
ส�ม�รถเก็บเกี่ยวได้ในที่สุด 

อะไรคือปัญห�หลักที่จำ�กัดผลผลิตมันสำ�ปะหลัง
 มันสำ�ปะหลังเป็นพืชที่ทนท�น แม้กระนั้นมันสำ�ปะหลังก็อ�จ
มีโรคและแมลงรบกวนได้ และผลผลิตจะลดลงอย่�งม�กเนื่องจ�ก
ปัญห�ก�รแข่งขันกับวัชพืช แม้ว่�มันสำ�ปะหลังท่ีปลูกในดินไม่ดีหรือดิน
เส่ือมโทรมอ�จเติบโตได้และให้ผลผลิตบ้�ง แต่มันสำ�ปะหลังจะให้ผลผลิต
สูงจ�กก�รปลูกในดินที่อุดมสมบูรณ์หรือมีก�รใส่ปุ๋ยเพียงพอ และมี 
ก�รจัดก�รผลิตที่ดีได้แก่ก�รควบคุมวัชพืช และก�รลดปัญห�โรคแมลง

ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำา ใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอ และ
มีการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรงจะทำาให้

ผลผลิตมันสำาปะหลังต่ำา
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 ในสภ�พท่ีเหม�ะสมมันสำ�ปะหลงัส�ม�รถให้ผลผลติสงูถึง 16 
ตนั/ไร ่แตก่�รห�สภ�วะท่ีเหม�ะสมเปน็ไปได้ย�ก เพร�ะดินมีคว�มแตกต่�ง
กันในแต่ละพื้นที่ และสภ�พภูมิอ�ก�ศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ปี นอกจ�กนี้ 
ดินที่อุดมสมบูรณ์มักจะใช้ปลูกพืชอื่นที่มีมูลค่�ม�กว่�มันสำ�ปะหลัง เช่น 
พชืผกั ไม้ผล และไมด้อก หรือใชป้ลูกพืชท่ีตล�ดมีคว�มต้องก�รม�กกว่�
เช่น อ้อย ข้�วโพด และถั่วเหลือง มันสำ�ปะหลังแทบจะไม่เคยปลูกในดินที่
ดีเช่นนั้นที่ซึ่งจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุด แต่ก�รปลูกมันสำ�ปะหลังในพื้นที่ที่
เปน็อยูใ่นปจัจบุนัก็อ�จจะยงัส�ม�รถให้ผลผลิตเพิม่ขึน้เปน็สองเท่� ถ้�มี
ก�รปรับปรุงแก้ไขปัญห�ต่�งๆ ที่จำ�กัดผลผลิตให้หมดไป
 จ�กก�รศึกษ�วิจัยในช่วงปี 2538 ปัญห�ที่สำ�คัญที่สุดใน
ก�รผลิตมันสำ�ปะหลังในเอเชีย คือปัญห�เกี่ยวกับดิน ปัญห�หลักคือ
คว�มอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ�และก�รชะล้�งพังทล�ยของดินในพื้นที่
ล�ดชัน ในเอเชียมันสำ�ปะหลังส่วนใหญ่ปลูกในดินที่เป็นกรดป�นกล�ง 
และอุดมสมบูรณ์ต่ำ� ข�ดธ�ตุไนโตรเจนและโพแทสเซียม และในบ�งพื้นที่
ยังข�ดแคลน ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม และธ�ตุอ�ห�รเสริม
บ�งชนิด เช่น สังกะสีด้วย มันสำ�ปะหลังส่วนน้อยท่ีปลูกในดินกรดสูง
ซึ่งจะมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่ำ� และบ�งครั้งยังมีก�รปลูกในดินที่
แปรสภ�พจ�กหินปนู หรือดินด่�ง ซึง่พืชจะชะงักก�รเติบโตจ�กก�รข�ด
ธ�ตุอ�ห�รเสริม
 เมื่อปลูกมันสำ�ปะหลังบนพื้นที่ล�ดชัน (แม้ว่�จะล�ดชันเพียง
เล็กน้อย) ก�รชะล้�งพังทล�ยของดินจะเป็นปัญห�สำ�คัญ อ�จเป็น 
เพร�ะว�่พืน้ทีป่ลกูมนัสำ�ปะหลงัมกัจะเปน็ดนิทร�ยจดั มปีรมิ�ณดนิเหนยีว
และอินทรียวัตถุซึ่งเป็นตัวยึดอนุภ�คดินเพื่อรวมตัวเป็นก้อนของดินต่ำ� 
เมือ่ไมม่กี�รยึดจบัตวักันท่ีดฝีนท่ีตกลงม�จะชะล�้งดนิไหลไปต�มกระแสน้ำ�
ต�มท�งล�ดชัน และเพร�ะว่�ก�รปลูกมันสำ�ปะหลังใช้ระยะปลูก 
ค่อนข้�งกว้�งและมีก�รเติบโตช้�ในช่วงแรกทำ�ให้มีพื้นที่ว่�งระหว่�ง
ต้นพืชม�กที่เปิดโล่งรับแรงกระทบจ�กฝนในช่วง 2-3 เดือนแรกก่อนที่ 
ทรงพุม่มนัสำ�ปะหลงัจะปกคลมุพืน้ทีท่ัง้หมด และในชว่งนีย้งัมคีว�มจำ�เปน็

เมื่อปริมาณน้ำาสะสมมากเกินไปหลังจากฝน
ตกหนักหลายวันทำาให้ดินถูกกัดเซาะจนเป็นร่องลึก
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ทีจ่ะตอ้งกำ�จดัวชัพชืดว้ย ซึง่จะเปน็ก�รเพิม่ก�รแตกยอ่ยของดนิทำ�ใหย้ิง่ง�่ยตอ่
ก�รชะล้�ง ดังนั้น ก�รสูญเสียหน้�ดินจ�กก�รชะล้�งพังทล�ยมักจะเป็นปัญห�
ที่สำ�คัญต่อมันสำ�ปะหลังม�กกว่�พืชอื่นท่ีปลูกในสภ�พเดียวกัน แต่ก็มีวิธีก�ร
ปฏิบัติที่ไม่ยุ่งย�กในก�รอนุรักษ์ดินและก�รจัดก�รปลูกพืชที่ส�ม�รถลดปัญห�
ก�รชะล้�งพังทล�ย ซึ่งจะได้กล่�วถึงในบทที่ 12
ปัญห�หลักที่ให้ผลผลิตต่ำ� คือ
  ข�ดแคลนพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง และพันธุ์ที่มีก�รปรับตัวได้ดี
  คว�มอดุมสมบรูณข์องดนิต่ำ� และก�รใชปุ้ย๋เคมีหรือปุย๋คอกไม่เพียงพอ
  ก�รชะล้�งพังทล�ยของดินอย่�งรุนแรงในพื้นที่ล�ดชัน
  วัชพืชแข่งขัน
  ก�รระบ�ดของโรคและแมลง
  คว�มแห้งแล้ง โดยเฉพ�ะช่วง1-2 เดือนแรกหลังปลูก
  ใช้ท่อนพันธุ์ที่คุณภ�พไม่ดี
  น้ำ�ขัง
  ก�รเขตกรรมที่ไม่เหม�ะสม
  วิธีก�รปลูกพืชแซมที่ไม่เหม�ะสม
เกษตรกรส�ม�รถทำ�อะไรเพื่อลดปัญห�ข้อจำ�กัด
 เกษตรกรจำ�เป็นต้องปรับก�รจัดก�รและวิธีก�รปฏิบัติต�มสภ�พ
ภูมิอ�ก�ศ ลักษณะพื้นที่ และชนิดดิน ก�รเลือกชนิดพืชที่เหม�ะสมและก�รปลูก
พืชแซม ก�รเลือกใช้พันธุ์ที่เหม�ะสม หรือวิธีก�รปลูกที่มีประสิทธิภ�พม�กที่สุด 
พันธุม์นัสำ�ปะหลงัแตล่ะพนัธุม์คีว�มทนท�นต่อคว�มแล้ง ต่ออณุหภมิู ต่อโรคและ
แมลงแต่ละชนิด และต่อคว�มเป็นกรดของดินหรือคว�มอุดมสมบูรณ์ต่ำ� 
แตกต�่งกนั นกัปรบัปรงุพนัธุแ์ละนกัวชิ�ก�รเกษตรจะตอ้งใชเ้วล�น�นหล�ยปใีน
ก�รคัดเลอืกปรบัปรงุพนัธุท์ีใ่หผ้ลผลติสงู และต�้นท�นหรอืทนท�นตอ่ปญัห�ต�่งๆ 
และเพ่ือจะพัฒน�วธิกี�รเขตกรรมทีม่ปีระสทิธภิ�พม�กขึน้ ซึง่จะทำ�ใหเ้พิม่ผลผลติ 
มนัสำ�ปะหลงั เกษตรกรส�ม�รถรว่มกบันกัวิจยัหรือนกัสง่เสริมก�รเกษตรในก�ร
ตรวจสอบว่� อะไรเป็นปัญห�สำ�คัญที่สุดในก�รปลูกมันสำ�ปะหลังของตน และ 
จัดทำ�แปลงทดสอบบนพื้นที่เพื่อคัดเลือกพันธุ์และวิธีก�รจัดก�รที่เหม�ะสมที่สุด
เพื่อแก้ไขปัญห�ก�รผลิตของตนเอง
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 ดินที่ปลูกมันสำ�ปะหลังในทวีปเอเชียส่วนใหญ่มักจะมีธ�ตุอ�ห�ร
หนึ่งชนิดหรือม�กกว่�หนึ่งในปริม�ณที่ต่ำ� ซึ่งจะทำ�ให้ผลผลิตต่ำ� ดังนั้นจึง
จำ�เป็นต้องมีก�รวิเคร�ะห์ว่�ธ�ตุอ�ห�รใดที่มีผลกระทบต่อผลผลิตม�กที่สุด
ก็เพิ่มธ�ตุอ�ห�รนั้นไม่ว่�จะเป็นในรูปปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอก วิธีก�รปรับปรุงดิน
และเพิ่มผลผลิตจะได้กล่�วถึงบทที่ 7 ถึง บทที่11 
 แม้วัชพืชแข่งขันส�ม�รถเป็นปัญห�ที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ผลผลิตลดลง 
แต่ก�รปลูกมันสำ�ปะหลังในเอเชียส่วนใหญ่มีก�รควบคุมวัชพืชได้ดีพอสมควร
โดยใช้แรงง�นคนและส�รเคมีเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ เกษตรกรยังส�ม�รถลดต้นทุน
กำ�จดัวัชพชืหรอืใชว้ธิกี�รกำ�จดัทีม่ปีระสทิธภิ�พดกีว�่ โดยปฏบิตัติ�มคำ�แนะนำ�
ในบทที่ 4 และ บทที่ 5
 โรคและแมลงหล�ยชนิดที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตมันสำ�ปะหลังใน
เอเชีย แต่ก็ยังไม่มีโรคและแมลงชนิดใดที่ทำ�ให้ผลผลิตลดลงอย่�งมีนัยสำ�คัญ 
อย�่งไรกต็�มในชว่ง 10 ปทีีผ่�่นม� ก�รผลติมนัสำ�ปะหลงัในเอเชยีมกี�รขย�ย
เพิม่ม�กขึน้ ไดม้ปีญัห�โรคแมลงใหม่ๆ  เกดิขึน้และโรคแมลงเดมิๆ กลบัทวคีว�ม
รนุแรงม�กขึน้ โรคและแมลงหล�ยชนดิส�ม�รถตดิตอ่ท�งทอ่นพนัธุท์ีต่ดิโรคและ
มีแมลงรบกวน ก�รใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอ�ดปร�ศจ�กโรคแมลงเพื่อปลูกในปีถัดไป
จึงสำ�คัญม�ก ซึ่งจะกล่�วถึงโดยละเอียดในบทที่ 6 
 ในหล�ยประเทศจะมีก�รปลูกพืชอื่นแซมมันสำ�ปะหลังหรือปลูก 
มนัสำ�ปะหลงัระหว�่งแถวไมย้นืตน้เชน่สวนย�งพ�ร�ปลกูใหม ่สวนมะพร�้วทีใ่ห้
ผลผลติแลว้ ผลผลติมนัสำ�ปะหลงัมแีนวโนม้ต่ำ�ลงจ�กก�รแขง่ขนัแยง่แสงแดด 
น้ำ� หรือธ�ตอุ�ห�รโดยพชืแซมหรือไม้ยืนตน้ แต่เกษตรกรก็จะไดร้ับก�รชดเชย
จ�กร�ยได้ที่เพิ่มขึ้นจ�กพืชแซมและไม้ยืนต้นนั้นๆ ร�ยละเอียดเติมในบทที่ 5 

การแข่งขันกับวัชพืชทำาให้ผลผลิตมันสำาปะหลัง
ลดลงอย่างมาก

แมลงหวี่ขาวเป็นศัตรูตัวหนึ่งที่สำาคัญ.

โรคพุ่มแจ้เป็นโรคใหม่ที่ทำาให้ผลผลิต
มันสำาปะหลังลดลงอย่างรุนแรง ในบางประเทศจะปลูกมันสำาปะหลังในระหว่างแถวยางพาราอายุน้อย


