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บทที่ 11
การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงดินโดยชีววิธี

 ในหลายพ้ืนที่ในโลกยังมีการปลูกพืชโดยไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ว่าจะเป็น
เพราะว่าไม่สามารถจัดหาได้หรือราคาสูงเกินไป ในกรณีนี้ เกษตรกรมักจะ
พยายามที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยวิธีต่างๆ ได้แก่การทำาไร่
เลื่อนลอย การทำาสวนป่า การปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยพืชสด การใช้
วัสดุคลุมดิน การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชแซมในช่องว่างระหว่างแถว
ในสวนไม้ยืนต้น การปลูกพืชแซม และการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก โดยทั่วไป
วิธีการต่างๆ เหล่านี้จะเหมาะกับพื้นที่ที่แรงงานหาได้ง่าย ค่าจ้างถูก และ
ไม่สามารถหาซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมีได้หรือมีราคาแพง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่ทำาการเกษตรแบบไม่ประณีต วิธีการเหล่านี้ยังสามารถ
ใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ และเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดินเป็นหลัก ซึ่งจะช่วย
ปรับปรุงโครงสร้างของดิน เช่น ลดความอัดแน่นของดิน ความคงสภาพ
การรวมตัวของดิน เพ่ิมความสามารถในการกักเก็บน้ำาและธาตุอาหาร และ 
การระบายน้ำา

การทำาไร่เลื่อนลอย (Shifting cultivation)
 เกษตรกรในหลายๆ พื้นที่ในเขตร้อนจะพยายามรักษาความอุดม
สมบรูณ์ของดินโดยการย้ายพื้นที่ปลูกไปเรื่อยๆ บางครั้งเรียกว่าระบบ 
“การเผาหักล้างถางพง” หลังจากปลูกพืชไปหลายปีจะท้ิงพ้ึนท่ีให้กลับ
คืนสภาพไปสู่ไม้พุ่มและป่าประมาณ 10-20 ปี เพื่อให้ดินพักและฟื้นฟูธาตุ
อาหารกลับคืนจากที่สูญเสียไประหว่างช่วงที่มีการปลูกพืช แต่อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร มีการใช้พื้นที่ดิน
อย่างหนักในการผลิตพืช เป็นผลให้ดินได้รับความกดดันมากขึ้น ระยะพัก
ตัวค่อยๆ ลดลงขณะที่รอบการปลูกพืชเพิ่มขึ้น 
 งานวิจัยที่ทำาในดินเลวและเสื่อมโทรมในทางใต้ของประเทศ
โคลมัเบยีชีใ้หเ้หน็วา่ แมว้า่จะพกัดนิเปน็ชว่งเวลานานความอดุมสมบรูณข์อง
ดนิก็ไมส่ามารถจะฟืน้ฟกูลบัคนืไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และผลผลิตมนัสำาปะหลงัคงอยู่
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ที่ระดับต่ำากว่า 1.28-1.6 ตัน/ไร่ แต่การใส่ปุ๋ยเคมี N P และ K จะเพิ่ม
ผลผลิตมันสำาปะหลัง 2 เท่าหรือ 3 เท่า ถึงระดับมากกว่า 3.84 ตัน/ไร่
ในปีที่ 3 ของการปลูก ดังนั้น ในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นที่มีสภาพคล้ายคลึง
กันเกษตรกรจะสามารถเพิ่มรายได้ถ้าทำาการปลูกมันสำาปะหลังแบบ 
คอ่นขา้งถาวรบนพืน้ทีท่ีด่ทีีส่ดุและราบเรยีบทีส่ดุพรอ้มกบัการใชปุ้ย๋เคม ีและ
ปลอ่ยพืน้ท่ีลาดชนักว่าและเสือ่มโทรมกว่าให้เปน็ทุ่งหญา้ถาวร หรือปลูก
กาแฟ ไม้ผล หรือ ป่าไม้
 ในประเทศลาวและบางส่วนในภาคตะวันตกของเวียดนาม 
ยงัมกีารใชร้ะบบการปลกูพชืแบบหกัลา้งถางพงในพืน้ทีล่าดชนั หลงัจาก
ที่ได้เผาป่าในช่วงฤดูแล้งเถ้าถ่านจะถูกฝนแรกของฤดูฝนชะล้างไหลลง
ไปตามความลาดชันก่อนท่ีจะปลูกพืช ทำาให้ระบบการฟื้นฟูความอุดม
สมบูรณ์ของดินไม่มีประสิทธิภาพ เป็นผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ลดลงเรื่อยๆ การชะล้างพังทลายของดินเพิ่มขึ้น และผลผลิตลดลง 

การปลูกพืชบนพื้นที่ระหว่างแถวไม้ยืนต้น (Alley cropping)
 วิธนีีเ้ปน็การทำาสวนปา่ประเภทหนึง่โดยจะปลูกพชืล้มลุกแซมใน
สวนไม้ยืนต้นเพื่อปรับปรุงธาตุอาหารสำาหรับพืชและในบางกรณีเพื่อลด
การชะล้างพังทลายของดิน โดยจะปลูกพืชล้มลุกบนพื้นท่ีว่างระหว่าง
แถวของไม้ยนืตน้โตเร็วตระกูลถ่ัว ชอ่งว่างระหว่างแถวของไม้โตเร็วปกติ
จะกว้างประมาณ 4-5 เมตร ดังนั้น แถวของไม้ยืนต้นจึงใช้พื้นที่น้อย
กว่า 20% ของพื้นที่ทั้งหมด ทำาการตัดแต่งกิ่งก้านไม้ยืนต้นออกอย่าง
น้อยปีละครั้งให้สูงจากพื้นดินประมาณ 50 ซม. พรวนกลบเศษใบไม้ที่
ตัดแต่งออกลงไปในดินที่ว่างระหว่างแถวไม้ยืนต้น หรือใช้คลุมผิวหน้า
ดนิเพือ่ใหย้อ่ยสลายกลายเปน็ปุย๋แก่พืชและเพ่ือควบคุมวัชพืชไม่ให้งอกและ
ป้องกันการชะล้างหน้าดิน ข้อดีอีกประการหนึ่งของไม้ยืนต้นตระกูลถั่ว
คือสามารถตรึง N ในปริมาณพอสมควร ซึ่งจะไปเพิ่ม N ในดินบริเวณ
ชอ่งวา่งระหวา่งตน้ไมจ้ากการเนา่สลายของใบทีต่ดัแตง่ออกมาคลมุดนิ 
นอกจากนี้ ต้นไม้จะหยั่งรากลึกลงไปในดินระดับล่างจึงสามารถดูดซับ

การทำาไร่เลื่อนลอยในประเทศลาว

การปลูกมันสำาปะหลังในระหว่างแถวไม้ยืนต้น
ตระกูลถั่วได้เพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลังและ

ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
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ธาตุอาหารจากดินระดับล่างๆ ขึ้นมาสู่ระดับบนผิวดินโดยเป็นการรีไซเคิล 
(ตน้ไมด้ดูธาตอุาหารขึน้มาสรา้งกิง่กา้นและใบ และตดัแตง่กิง่ก้านใบออกไป
คลุมดิน) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพืชอายุสั้นที่มีระบบรากไม่ลึก และไม้ยืนต้น
ทีม่รีะบบรากทีล่กึจงึมกีารแขง่ขนัแยง่น้ำาและธาตอุาหารนอ้ยกวา่พชืแซมที่
อายุสั้นเจริญเติบโตเร็ว ไม้ยืนต้นจำาเป็นต้องมีการตัดแต่งอย่างสม่ำาเสมอ
แต่ไม่ต้องปลูกใหม่ทุกๆ ปีเป็นเวลานานหลายปี ดังนั้น จึงไม่จำาเป็นต้อง 
มีการซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกปี

ผลการทดลองการปลกูพชืในระหวา่งแถวไมย้นืตน้ในหลายๆ พืน้ทีส่ามารถ
สรุปผลได้ ดังนี้

• ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้จากการปลูกมันสำาปะหลังในสวนไม้ยืนต้นตระกูล
ถั่ว 3 ชนิด ได้แก่ กระถิน (Leucaena leucocephala) แคฝรั่ง 
(Gliricidia sepium) และ Flemingia macrophylla

• ปลกูไมย้นืตน้เปน็แถวระยะระหวา่งแถวประมาณ 4-6 เมตร และปลกู
มันสำาปะหลังจำานวนหลายแถวในช่องว่างระหว่างแถวต้นไม้ยืนต้น

• ต้องตัดแต่งไม้ยืนต้นอย่างน้อยปีละคร้ังให้สูงจากพ้ืนดินประมาณ 
50 ซม. ก่อนทำาการปลูกมันสำาปะหลัง และเศษกิ่งก้านและใบที่ตัด
แตง่ออกใหพ้รวนกลบคลกุเคลา้ลงในพืน้ท่ีว่างระหว่างแถวไม้ยนืต้น
ก่อนปลูกมันสำาปะหลัง หรือจะเกลี่ยออกเพื่อใช้คลุมดิน

• ผลผลิตมันสำาปะหลังอาจจะเพิ่มขึ้นหรือไม่เพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีแรก
เพราะต้นไม้ยืนต้นใช้เวลาสำาหรับตั้งตัว แต่หลังจาก 2-3 ปีผลผลิต
มันสำาปะหลังจะเพ่ิมขึ้น หน้าดินที่สูญเสียไปกับการชะล้างพังทลาย 
ลดลง และความอุดมสมบูรณ์ของดินจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

• การใชเ้ศษพืชทีต่ดัแตง่ออกมาคลมุดนิ หรือพรวนคลุกเคล้าลงในดนิ
จะชว่ยเพิม่ปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนดนิ และจะชว่ยปรบัปรงุคณุสมบตัิ
ของดินทั้งทางเคมีและทางกายภาพ
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• พชืยนืต้นท้ัง 3 ชนดิท่ีกล่าวขา้งต้นสามารถอยูไ่ด้หลายปโีดยไม่ต้อง
ปลกูใหม ่แตไ่มพุ้ม่ตระกลูถัว่ Tephrosia candida จะตอ้งมกีารปลกู
ใหม่ทุกๆ 3-4 ปี

การปลูกพืชคลุมดิน (Cover cropping) 
 พืชคลุมดินส่วนใหญ่มักจะเป็นพืชอาหารสัตว์ยืนต้นตระกูลถ่ัวท่ี
ปลกูเพือ่ให้ตรึง N และรีไซเคิลกลบัไปเปน็ธาตุอาหารให้แก่ดิน เพ่ือปรับปรุง
ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นท่ี
ลาดชนั โดยปลูกพชืล้มลุกซึง่อาจจะปลูกเปน็ตน้เดีย่วในแตล่ะหลมุปลกูหรือ
ปลูกเป็นแถบหลังจากพรวนกลบพืชคลุมดินลงในดินหรือถูกฆ่าโดยการ
ฉีดพ่นสารกำาจัดวัชพืชแล้ว การทดลองเรื่องพืชคลุมดินที่ทำาในประเทศ
โคลัมเบียและไทยหลายงานทดลองแสดงให้เห็นว่า มันสำาปะหลังจะอ่อนแอ
และผลผลติจะลดลงถา้ตอ้งแขง่ขนักบัพชือาหารสตัวต์ระกลูถัว่ทีใ่ชเ้ปน็พชื
คลมุดนิทีม่รีะบบรากลกึและตัง้ตวัดแีลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ตอ้งประสบ
กบัชว่งแลง้ ดังนัน้ การปลกูมันสำาปะหลงัร่วมกับพืชอาหารสตัว์ตระกูลถ่ัว
จงึเปน็ไปได้ยากในการปฏบิติั เพราะจะทำาให้ผลผลติมันสำาปะหลงัลดลง และ
ต้องการแรงงานเพิ่มเติมค่อนข้างมาก

ปุ๋ยพืชสด (Green manuring) 
 ปุย๋พชืสดหมายถงึการปลูกธญัพชืหรอืพชือาหารสตัวต์ระกูลถ่ัว
ลว่งหนา้หลายเดอืนก่อนการปลูกพชืหลกั เม่ือปุย๋พชืสดมีอายไุด ้2-3 เดอืน
จึงตัดต้นและพรวนกลบคลุกเคล้าลงไปในดินหรือใช้คลุมดินก่อนจะปลูก
พืชหลัก ซึ่งจะช่วยปรับปรุงดินโดยเฉพาะปุ๋ย N จากการที่พืชตระกูลถั่วที่
สามารถตรึง N จากอากาศได้ อย่างไรก็ดี พืชที่เป็นปุ๋ยพืชสดสามารถ
ปลูกเป็นพืชแซมกับพืชหลักได้ และตัดต้นลงปกคลุมดินหลังจากอายุ 2-3 
เดือน หรืออาจจะปลูกเป็นแถบแคบๆ สลับกับแถบของพืชหลัก

 มีการทดลองปุ๋ยพืชสดหลายชนิดเพื่อทดสอบผลกระทบต่อ 
มนัสำาปะหลงัทีป่ลกูตามมา เชน่ การทดลองการไถกลบปุย๋พชืสดกอ่นการ

การปลูกมันสำาปะหลังร่วมกับพืชคลุมดินที่
เป็นไม้ยืนต้นตระกูลถั่ว มักจะเกิดการแข็งขัน

มากเกินไปและผลผลิตมันสำาปะหลังต่ำา
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ปลกูมนัสำาปะหลงัในพ้ืนทีด่นิกรดสงูในประเทศโคลัมเบยี สามารถสรุปผล
ได้ว่า ผลผลิตมันสำาปะหลังที่เพิ่มขึ้นเกือบท ัง้หมดเป็นผลจากการใช้ปุ๋ย 
เคมี แต่การไถกลบพืชสดก็ช่วยเพ่ิมผลผลิตเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมือ่ไมม่กีารใสปุ่ย๋เคมแีกม่นัสำาปะหลงั ถัว่ลิสงเปน็พชืท่ีมีประสทิธภิาพสงู
ที่สุดในบรรดาปุ๋ยพืชสดชนิดต่างๆ แต่ Zornia latifolia ถั่วเสี้ยนป่า
หรือ เพอราเรีย (Pueraria phaseoloides) และ ถั่วลาย (Centrosema 
pubescens) ก็มีประสิทธิภาพมากเช่นกัน โดยเฉพาะกรณีที่มีการใช้ 
ปุ๋ยเคมีร่วมด้วย
 การทดลองอกีงานหนึง่ทีท่ำาในดินทรายความอดุมสมบรูณต่์ำา
มากๆ ในพืน้ทีช่ายฝัง่ตอนเหนอืของประเทศโคลมัเบยีชีใ้ห้เห็นว่า ในบรรดา
ปุย๋พืชสดทีท่ดสอบนัน้ การใชถ้ัว่พรา้ (Canavalia ensiformis) และวชัพชื
บนแปลงตัดคลุมดินจะให้ผลดีที่สุด ขณะที่การใช้ปอเทือง (Crotalaria 
juncea) ไม่ค่อยได้ผลและมีประสิทธิภาพต่ำาสุดในการเพิ่มผลผลิต 
มันสำาปะหลัง
 ในประเทศอนิเดยีมคีำาแนะนำามาตรฐานสำาหรบัมนัสำาปะหลงัคอื 
ใส่ปุ๋ย N 16 กก. P

2
O

5
 8 กก. และ K

2
O 16 กก./ไร่ ในรูปปุ๋ยเคมีร่วม

กับปุ๋ยคอก 2 ตัน/ไร่ แต่เนื่องจากปุ๋ยคอกมีราคาแพงการขนส่งและการ
ใช้ค่อนข้างยุ่งยากจึงมีการทดลองแบบระยะยาวต้ังแต่ปี 2537-2547 
เพือ่ทดสอบวา่การใชถ้ัว่พุม่เปน็พชืปุย๋พชืสดจะสามารถลดความตอ้งการ
ใชปุ้ย๋คอก และ/หรอืลดอตัราการใชปุ้ย๋เคมไีดห้รอืไม ่โดยปลกูถัว่พุม่ในชว่ง
ก่อนฤดูมรสุมในเดือนกุมภาพันธ์ และเมื่อเก็บเกี่ยวถั่วฝักสดต้นถั่วที่
เหลือทั้งหมดจะถูกไถกลบลงในดินก่อนทำาการปลูกมันสำาปะหลังในเดือน
พฤษภาคม และผลกระทบจาการกลบเศษซากมันสำาปะหลังกลับลงไปใน
ดินก็มีการตรวจสอบเช่นกัน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการไถกลบ
ถั่วพุ่มสามารถลดการใช้ปุ๋ยคอกและลดการใช้ปุ๋ยเคมี N และ P ลงได้ 
50% จากคำาแนะนำามาตรฐาน และการกลบเศษซากมนัสำาปะหลงัในทกุๆ 
ปีสามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยคอกจำานวน 2 ตัน/ไร่ ถ้ายังมีการใช้ปุ๋ยเคมี 
N P และ K ตามคำาแนะนำามาตรฐาน
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 การทดลองปุ๋ยพืชสดหลายๆ การทดลองที่ทำาในประเทศไทย
เพื่อวัดประสิทธิภาพของปุ๋ยพืชสดชนิดต่างๆ และวิธีการจัดการสำาหรับ
สภาพภูมิอากาศของพื้นท่ีและสภาพของดิน ในพื้นท่ีปลูกมันสำาปะหลัง
ของประเทศไทยมีปริมาณน้ำาฝนต่อปีประมาณ 1,200 มม. โดยฤดูฝน
เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมและสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม ในการทดลอง
หนึ่งที่ทำาการทดสอบเป็นเวลา 5 ปี โดยใช้ปุ๋ยพืชสด 3 ชนิดปลูกในช่วง
ต้นฤดูฝน และไถกลบลงในดินเมื่ออายุ 60 วัน หลังจากนั้นทำาการปลูก
มันสำาปะหลังและเก็บเกี่ยวเมื่อมันสำาปะหลังอายุ 10 เดือน พบว่าถั่วพุ่ม 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าปอเทืองในการเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลัง ส่วน 
ถัว่มะแฮะใหผ้ลเพยีงเลก็นอ้ย ถัว่พุม่ผลติปรมิาณชวีมวลมากกวา่ดงันัน้จงึ
มีปริมาณธาตุอาหารสะสมสูงกว่า นอกจากนี้ ถั่วพุ่มยังช่วยปรับปรุง
คุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น ความหนาแน่นรวมหรือความพรุน
ของดิน และอัตราการไหลซึมของน้ำา
 งานทดลองอีกชิ้นหนึ่งท่ีทำาท่ีอำาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ประเทศไทย สรุปได้ว่าในบรรดาปุ๋ยพืชสดที่ใช้ทดสอบพบว่าปอเทืองให้ 
ผลติภาพมากท่ีสดุและมีประสทิธิภาพสงูสดุในการเพิม่ผลผลติมันสำาปะหลงั
การกลบปุ๋ยพืชสดลงในดินให้ผลผลิตมันสำาปะหลังสูงกว่าการใช้วิธีคลุม
ดินเล็กน้อย และปุ๋ยพืชสดบางชนิดมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีหรือ
มากกว่าในการเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลัง อย่างไรก็ดี ภายใต้สภาพ 
ภูมิอากาศของไทย ซึ่งมีฤดูแล้งยาว 6 เดือน การใช้ปุ๋ยพืชสดจึงเป็นไปได้
ยากในทางปฏิบัติ เพราะช่วงท่ีฝนดีในฤดูฝนท่ีค่อนข้างสั้นจะถูกใช้ปลูก 
พืชปุย๋สด แตม่นัสำาปะหลงัทีจ่ะปลกูตามมาจะใหผ้ลผลติต่ำาจากการขาดน้ำา
ในชว่งฤดแูลง้ ดว้ยเหตนุี ้เกษตรกรไทยจงึไมค่อ่ยยอมรบัการใชปุ้ย๋พชืสด
 ทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือการปลูกปุ๋ยพืชสดในช่วงต้นฝน 
และตัดต้นและทิ้งชีวมวลของพืชสดคลุมดินหลังจากอายุ 3-4 เดือน  
จากนัน้จึงปลกูมนัสำาปะหลงัโดยไมต่อ้งไถพรวนดนิ และปลอ่ยมนัสำาปะหลงัไว้
ประมาณ 18-21 เดือน วิธีการนี้สามารถเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลังได้  

ปกติพืชปุ๋ยสดจะปลูกก่อนมันสำาปะหลังแต่
ก็สามารถปลูกพร้อมกับมันสำาปะหลังเป็น

พืชแซมได้ และทั้ง 2 กรณีหลังจาก
พืชปุ๋ยสดอายุ 2-3 เดือน จะตัดและกลบ

ลงในดินหรือใช้คลุมดิน
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2 เทา่และลดตน้ทนุคา่เตรยีมดนิ เพราะการเตรียมดินจะทำาเพยีงคร้ังเดียว
ในทุก 2 ปี ค่ากำาจัดวัชพืช และค่าเก็บเกี่ยวก็จะลดลงเช่นกัน

จากการทดลองการใช้ปุ๋ยพืชสด ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว จึงสรุป 
คำาแนะนำาได้ ดังนี้

• การปลกูพืชปุย๋สดสามารถเพ่ิมผลผลิตมันสำาปะหลังในพืน้ท่ีท่ีมีฤดู
ฝนค่อนข้างยาว หรือพื้นที่ที่มีฤดูฝนสั้นๆ 2 ครั้งต่อปี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี

• ในเขตที่มีฤดูฝนเพียงครั้งเดียวต่อปีและค่อนข้างสั้น การปลูกปุ๋ย
พืชสดอาจจะทำาให้ผลผลิตมันสำาปะหลังลดลงอย่างมาก ทั้งนี้
เป็นเพราะว่าการปลูกปุ๋ยพืชสดช่วงต้นฤดูฝนจะลดเวลาของ 
มันสำาปะหลงัทีจ่ะไดร้บัประโยชนจ์ากฝนอย่างเพยีงพอลงอย่างมาก 
นอกจากจะปล่อยมันสำาปะหลังไว้ในดินข้ามไปถึงฤดูฝนถัดไปและ 
ไปเก็บเกี่ยวเมื่ออายุมากกว่า 18 เดือน ขึ้นไป 

• การปลกูพชืปุย๋สดเปน็พชืแซมพรอ้มกบัการปลกูมนัสำาปะหลงั และ
ตัดต้นลงคลุมดินเมื่อพืชปุ๋ยสดมีอายุ 2-3 เดือน สามารถทำาให้
ผลผลิตมันสำาปะหลังลดต่ำาลงได้ เนื่องจากการแข่งขันที่มากเกิน
ไปกับพืชปุ๋ยสด

• การปลูกปุ๋ยพืชสดกับมันสำาปะหลังท่ีโตแล้วอายุประมาณ 7-8 
เดือน และตัดต้นปุ๋ยพืชสดคลุกเคล้าลงไปในดินช่วงก่อนท่ีจะปลูก
มันสำาปะหลังฤดูกาลต่อไปอาจจะช่วยเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลัง 
ปีถัดมาได้

 แมว้า่ปุย๋พืชสดอาจจะมผีลดตีอ่ผลิตภาพของพชืในระยะสัน้ แต่
ผลกระทบระยะยาวต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินยังไม่ชัดเจนนัก เมื่อ
ขาดแคลนแรงงานเกษตรกรอาจจะเลอืกวธิกีารใชปุ้ย๋เคมีเพือ่เพิม่ผลผลติ
ให้สูงที่สุดสำาหรับตนเอง
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การคลุมดิน (Mulching)
 การคลุมดินคือการปล่อยทิ้งเศษซากพืชและชีวมวลอื่นๆ บน
ผิวดิน หรือการนำาเอาชีวมวลจากท่ีอื่นเข้ามาคลุมดิน ซึ่งมีข้อดีคือจะ
ลดการเจริญเติบโตของวัชพืช รักษาความชื้นในดิน และลดการผันผวน
ของอณุหภมิูของดนิ และขณะเดยีวกันก็จะชว่ยปอ้งกันหนา้ดนิจากการก
ระทบกบัน้ำาฝนโดยตรง ซึง่จะเปน็ผลใหก้ารชะลา้งพงัทลายของดนิลดลง  
การใช้ชีวมวลคลุมดินยังจะลดความจำาเป็นในการใชแ้รงงานในการ 
คลุกเคล้าชีวมวลลงไปในดิน ถ้าโครงสร้างดินโปร่งร่วนสามารถใช้ท่อน
พนัธุม์นัสำาปะหลงัลงปลูกไดโ้ดยตรงทะลผุา่นชิน้สว่นวสัดคุลมุดนิ วธิกีาร
เชน่นีเ้ปน็การปลกูพชืโดยไมไ่ถพรวนหรอืไถพรวนนอ้ยทีส่ดุ เพือ่ปรบัปรงุ
อินทรียวัตถุและโครงสร้างของดิน
 ผลการทดลองเรื่องการคลุมดินในประเทศโคลัมเบียชี้ให้เห็น
ว่า การใช้หญ้ากินนี (Panicum maximum) แห้งปริมาณมาก (1.92  
ตัน/ไร่) คลุมดิน จะชดเชยธาตุ K Ca Mg และ N  แก่มันสำาปะหลัง ช่วย
รักษาความชื้นของดิน และลดอุณหภูมิของหน้าดิน ส่งผลให้ผลผลิต
หัวมันสำาปะหลังและปริมาณชีวมวลบนหน้าดินเพิ่มขึ้น เพิ่มปริมาณแป้ง
สะสมในหวัและลดความผนัแปรของเปอรเ์ซน็ตแ์ปง้ในแตล่ะป ีและลดระดบั
ศ ักยภาพความเปน็พษิ (cyanogenic potential) ในหวัมนัสำาปะหลงั โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมี เมื่อผ่านไปหลายปี ทั้งการคลุมดิน
และการใช้ปุ๋ยเคมีจะเพิ่มปริมาณ P และ K ในดิน ขณะที่ถ้าไม่มีการคลุม
ดินความเป็นกรดของดินจะเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้วัสดุคลุมดิน
จำานวนมากเช่นนี้อาจจะต้องใช้แรงงานมาก ขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่าง
แปลงมันสำาปะหลังและแหล่งของวัสดุคลุมดิน

การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation)
 ในเกือบทุกประเทศในเอเชียจะปลูกมันสำาปะหลังซ้ำาในพื้นท่ีเดิม
ทุกๆ ปี โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเป็นดินเหนียวและการระบายน้ำาภายในดิน
ไม่ดีมักจะพบอาการหัวเน่าบ่อยๆ ซึ่งจะแนะนำาเกษตรกรให้ปลูกพืชอื่น 

เมื่อใช้ฟางข้าวคลุมดินมันสำาปะหลังจะเจริญ
เติบโตในช่วงฤดูแล้งได้ดีมาก 
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หมุนเวียนกับมันสำาปะหลัง เช่น พวกธัญพืชและหญ้าต่างๆ เพื่อที่จะลด
การเจริญของเชื้อสาเหตุหลัก คือ เชื้อรา (Phytophthora spp.) และ
โรคพุม่แจท้ีเ่พิง่จะปรากฏขึน้มาเมือ่ไมน่านมานี ้ซึง่พบในประเทศเวียดนาม 
ไทย และกัมพูชา โดยแนะนำาให้ปลูกพืชอื่นหมุนเวียนกับมันสำาปะหลังเพื่อ
ป้องกันการกระจายของเชื้อโรคจากเศษซากมันสำาปะหลังที่เป็นโรคจาก
ฤดูการผลิตก่อน
 การปลูกพืชหมุนเวียนยังสามารถเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร 
เชน่กนั มนัสำาปะหลงัพนัธุอ์ายสุัน้สามารถใหผ้ลผลติสูงสมเหตุสมผลได้เมือ่
เก็บเกี่ยวที่อายุ 7-8 เดือน ทำาให้มีระยะเวลาเหลือพอที่จะปลูกพืชอายุสั้น
อื่นอีกครั้งหนึ่งในปีเดียวกัน
 ปัจจุบัน ในรัฐคีราลาของประเทศอินเดียจะปลูกมันสำาปะหลัง
ในพื้นที่ลุ่มโดยใช้พันธุ์อายุสั้นหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์อายุสั้น ภายใต้
สภาพดงักลา่วผลผลติมนัสำาปะหลงัจะสงูกว่าการปลกูดัง้เดมิบนพืน้ท่ีไร่
อยา่งมาก และเมือ่ปลกูมนัสำาปะหลงัตามดว้ยถัว่พุม่ทีเ่กบ็เกีย่วแบบฝกัสด
หรือปลูกถั่วลิสงต่อจากมันสำาปะหลังในพื้นท่ีลุ่มนาข้าวจะให้รายได้ 
เพิ่มขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตาม การปลูกมันสำาปะหลังตามหลังข้าวในพื้นที่
ลุ่มต้องการแรงงานจำานวนมากที่จะยกแปลงเพื่อปลูกมันสำาปะหลังโดย
ไม่ให้น้ำาขัง ผลผลิตมันสำาปะหลังที่สูงเป็นเพราะความอุดมสมบูรณ์ของ
ดนิพืน้ทีลุ่ม่สงูกวา่ และดนิสามารถเกบ็ความชืน้ไดม้ากกวา่ในชว่งฤดแูลง้
 งานวิจัยในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า การปลูกพืชหมุนเวียน 
มันสำาปะหลังด้วยพืชตระกูลถั่วที่มีการปรับตัวได้ดีแล้ว เช่น ถ่ัวลิสง
และถั่วมะแฮะมีผลดีในระยะยาวต่อการผลิตมันสำาปะหลังอย่างต่อเนื่อง 
อยา่งไรกด็ ีกรณถีัว่มะแฮะนัน้เกษตรกรในเขตภาคเหนอืของไทยไดม้กีาร
ปฏิบัติอยู่แล้วทั่วไป

การปลูกพืชแซม(Intercropping) 
 การปลูกพืชร่วมกันหลายชนิดมีแนวโน้มช่วยให้การสูญเสีย 
ธาตุอาหารโดยการชะล้างพังทลายของดินน้อยกว่า แต่การสูญเสีย 

ปัจจุบันในรัฐคีราลา ประเทศอินเดีย มักจะปลูก
มันสำาปะหลังในพื้นที่ลุ่มหลังปลูกข้าว

การปลูกมันสำาปะหลังหมุนเวียนกับถั่วลิสงตาม
ด้วยถั่วมะแฮะ (ด้านซ้าย) เปรียบเทียบกับการ

ปลูกมันสำาปะหลังติดต่อกัน 22 ปี (ด้านขวา) ที่
จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
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ธาตุอาหารจากการท่ีพืชดูดซับไปจากดินเพื่อผลิตผลผลิตและถูก 
เก็บเกี่ยวไปจะสูงกว่า การปลูกพืชแซมเป็นระบบการปลูกพืชท่ีความ
ต้องการธาตุอาหารเพิ่มขึ้นสูงมาก โดยเฉพาะกรณีท่ีการปลูกพืชร่วม
ในอัตราความหนาแน่นปกติของแต่ละพืช ในกรณีนี้ การดึงธาตุอาหาร
ออกไปจากดินจะสูงกว่าเมื่อปลูกมันสำาปะหลังเป็นพืชเดี่ยว (ดูตารางที่
5.1 ในบทที่ 5) 

 ในการทดลองการปลูกพืชแซมแบบระยะยาวในประเทศไทย
แสดงให้เห็นว่า หลังจากปลูกถ่ัวลิสงหรือถ่ัวเหลืองแซมมันสำาปะหลัง 
มานาน 24 ป ีปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนดนิเพิม่ขึน้จากเดมิ 1.0 % เปน็ 1.2
หรือ 1.3 % ขณะที่แปลงที่มีการปลูกมันสำาปะหลังเป็นพืชเดี่ยวจะลดลง
เล็กน้อยเป็น 0.9% ในการงานทดลองแบบระยะยาวอีกงานหนึ่งที่ทำาใน
ทางใต้ของประเทศเวียดนามพบว่า การปลูกถ่ัวลิสงแซมมันสำาปะหลัง
โดยไม่ใส่ปุ๋ยเคมี อินทรียวัตถุในดินและปริมาณ P ที่เป็นประโยชน์ในดิน
ได้เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณ Ca และ K กลับลดลง ซึ่งอาจเป็นเพาะว่าธาตุ
อาหารจำานวนมากถูกดึงออกไปจากการเก็บเก่ียวผลผลิตพืชท้ังมัน
สำาปะหลังและพืชแซม

 จากงานทดลองการปลกูพชืแซมมนัสำาปะหลงัตา่งๆ สามารถ
สรุปได้ว่า เมื่อมีการบริหารจัดการที่ดีการปลูกพืชแซมด้วยพืชอาหาร
อายุสั้นจะลดการสูญเสียหน้าดินจากการท่ีพืชเจริญเติบโตทรงพุ่ม
ปกคลุมดินได้เร็วกว่าการปลูกพืชหลักเพียงชนิดเดียว การไถกลบ 
เศษซากของพืชแซมมีแนวโน้มจะเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน และถ้าพืชแซม 
เป็นพืชตระกูลถ่ัวก็อาจจะช่วยเพิ่ม N จากการตรึงจากอากาศ  
แต่การรักษาระดับผลผลิตให้สูงทั้งมันสำาปะหลังและพืชแซมน ั ้น  
พืชทั้ง 2 ชนิด ควรจะได้รับปุ๋ยปริมาณที่เพียงพอ
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สรุป
 โดยสรุปแล้ว มันสำาปะหลังเป็นพืชแข่งขันได้ไม่ดีและเจริญเติบโต 
แย่ลงอย่างมากถ้าต้องแข่งขันกับวัชพืช พืชแซม หรือพืชคลุมดินโดยเฉพาะ
ในช่วงแรกของการตั้งตัว เนื่องจากมันสำาปะหลังมีอัตราการเจริญเติบโต
ช้าในช่วงเริ่มแรก

 ข้อสังเกตและคำาแนะนำาของการใช้วิธีทางชีวภาพในการเพิ่ม
ผลผลติมนัสำาปะหลงัและปรบัปรงุความอดุมสมบรูณข์องดนิ สามารถสรปุ
ได้ดังนี้

• ไมย้นืตน้คลมุดนิเกอืบทัง้หมดจะแขง่ขนัสงูมากกับมันสำาปะหลงัในชว่ง
แรกของการเจริญเติบโตทำาให้ผลผลิตมันสำาปะหลังต่ำา พืชแซมที่เป็น
ปุย๋พชืสดหรอืทีเ่ปน็พชือายยุาวเกอืบทกุชนดิมแีนวโนม้ทีจ่ะลดผลผลติ
มันสำาปะหลังเช่นกัน

• ปุ๋ยพืชสดบางชนิดให้ผลดีที่สุดเมื่อปลูกและไถกลบลงในดินก่อนปลูก
มันสำาปะหลัง แต่ปฏิบัติได้เฉพาะในเขตที่มีฤดูฝนยาวที่ดินมีความชื้น
เพียงพอตลอดรอบการปลูกและการเจริญเติบโตของมันสำาปะหลัง

• ในบรรดาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยชีววิธีที่กล่าวข้างต้น วิธีการปลูก
บนพื้นที่ว่างระหว่างแถวไม้ยืนต้นน้ันชนิดพืชยืนต้นจะมีประโยชน์ระยะ
ยาวต่อผลผลิตมันสำาปะหลังและความอุดมสมบูรณ์ของดิน เมื่อ 
ไมย้นืตน้ตัง้ตวัไดแ้ลว้จะตอ้งการการดแูลรกัษาเพยีงเลก็นอ้ยนอกจาก
การตัดแต่งอย่างสม่ำาเสมอ และสามารถอยู่ได้อย่างน้อย 15-20 ปี
โดยไม่ต้องปลูกใหม่ นอกจากช่วยปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินแล้ว เมื่อตัดแต่งกิ่งก้านใบและใช้คลุมดินจะช่วยควบคุมวัชพืชและ
ป้องกันการพังทลาย ลดอุณหภูมิของผิวดินและเพิ่มความชื้นในดิน
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• การตัดหญ้าและวัชพืชคลุมดินไว้ก่อนปลูกมันสำาปะหลังโดยไม่ 
ไถพรวนจะให้ผลดีเช่นเดียวกันกับวิธีการคลุมดินแบบอื่นๆ

• ในอดีต การทำาไร่เลื่อนลอยสามารถทำาได้เพราะมีพื้นท่ีมากและ
ไม่มีวิธีอื่นๆ สำาหรับฟื้นฟูสภาพดินหลังการใช้ปลูกพืชมาหลายๆ 
ครั้ง แต่ปัจจุบันในเกือบทุกประเทศพื้นที่หายากและไม่เพียงพอต่อ
การพักดินเป็นช่วงเวลานานเพื่อรักษาฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

• จากเหตผุลดงักลา่ว จงึมคีำาแนะนำาใหใ้ชปุ้ย๋เคมีรว่มกับปุย๋คอกหรอื
ปุ๋ยหมัก และถ้าโรคและแมลงไม่ใช่ปัญหาหลักควรไถกลบเศษซาก 
มันสำาปะหลังกลับลงไปในดินเพื่อคืนอินทรียวัตถุและธาตุอาหาร
สู่ดิน

• ถ้าไม่มีปุ๋ยเคมีหรือมีราคาแพงมากเกินไป การฟ้ืนฟูความอุดม
สมบูรณ์ของดินสามารถทำาได้อย่างน้อยก็บางส่วนโดยใช้วิธีการ
ทางชีวภาพบางวิธีที่ได้กล่าวในบทนี้


