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บทที่ 13
การจัดการมันสำาปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง มีกำาไร และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

(บทสรุปย่อ)
การเตรียมดิน
ในพื้นที่ลาดชันสูง มีคำาแนะนำาดังนี้

• กำาจดัวชัพชืโดยการตดัหรอืถอนออก และปลอ่ยเศษซากพชืท่ีตาย
แล้วทิ้งไว้บนพื้นผิวดิน

• ใชจ้อบพรวนดนิขดุหลมุเฉพาะบรเิวณเลก็ๆ ทีจ่ะปลกู ขนาด 30x30 
เซนติเมตร

• ปลูกมันสำาปะหลังโดยใช้ท่อนพันธุ์หลุมละ 1 ท่อน โดยใช้วิธีวาง
ตามแนวนอน หรือ ปักเอียง หรือปักตรง 

• ใส่ปุ๋ยเคมี เช่น สูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนแกง ข้างๆ  
ทอ่นพันธุเ์พ่ือชว่ยการเจรญิเตบิโตในชว่งแรก และชว่ยเพิม่ผลผลติ
ให้สูงขึ้น ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประกอบด้วย N 15% P
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ในพื้นที่ไร่มันสำาปะหลังขนาดกลาง พื้นที่ราบ หรือลาดชันเล็กน้อย  
มีคำาแนะนำาในการเตรียมดิน ดังนี้

• ไถพรวนดินด้วยแรงงานวัวหรือควาย 1-2 ครั้งเพื่อย่อยดิน และ
ไถกลบเศษซากพืชและวัชพืชคลุกเคล้าลงไปในดิน

• บนพื้นที่ลาดชันควรไถไปตามแนวขวางทางลาดชัน เพื่อลดการ
ชะล้างพังทลายของดิน

• ยกร่องปลูกตามแนวขวางทางลาดชันโดยใช้จอบถ้ามีแรงงาน 
หรือใช้แรงงานสัตว์ลากคันไถเพื่อยกร่องปลูก
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• ปลูกบนสันร่อง
• ใส่ปุ๋ยเคมี เช่น สูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนแกง ข้างๆ ท่อนพันธุ ์

เพื่อช่วยการเจริญเติบโตในช่วงแรกและช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

ในพืน้ทีป่ลูกมันสำาปะหลงัท่ีใชร้ถแทรกเตอร์เพ่ือเตรียมดิน มีคำาแนะนำาดังนี้

• กำาจดัวัชพชืดว้ยสารเคมีชนดิดดูซมึ เชน่ ไกลโฟเซท (Glyphosate) 
เพือ่ฆา่วชัพชืและเศษตน้มนัสำาปะหลงัทีห่ลงเหลอืจากฤดปูลกูทีแ่ลว้

• ไถระเบิดดินดานด้วยซับซอยเล่อร์ (subsoiler) ความลึก 40-50 
เซนติเมตรเพื่อทำาลายชั้นดินดาน ถ้าไม่ไถระเบิดดินดานก็สามารถ
ใช้ไถสิ่วเพื่อย่อยดินได้ลึก 20-30 เซนติเมตร

• ไถคราดดินให้ร่วนและปรับผิวดินให้เรียบ (หรือใช้รถไถเดินตาม 
ไถพรวนปรับสภาพดิน) 

• ยกร่องปลูกตามแนวขวางทางลาดชัน หรือเม่ือมีปัญหาเร่ือง 
รากเน่า หรือน้ำาท่วมขังในช่วงฝนตกหนัก

• ปลูกมันสำาปะหลังโดยวางท่อนพันธุ์บนของสันร่อง หรือวางบน 
พื้นราบโดยไม่ต้องยกร่อง

• ทำาการเตรียมที่ดินเมื่อดินชื้น แต่ไม่ควรใช้เครื่องจักรหนักลงไป 
ไถเตรียมดินในขณะที่ดินเปียกมาก

• ใส่ปุ๋ยเคมี เช่น สูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนแกง ข้างๆ ท่อนพันธุ์ 
เพื่อช่วยการเจริญเติบโตในช่วงแรก และช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

การเตรียมท่อนพันธุ์
• ใช้พันธุ์จากต้นพันธุ์ที่มีอายุ 8-18 เดือน ที่ไม่มีโรคหรือแมลง 

ศัตรูพืช
• ใชเ้ฉพาะสว่นลา่งและสว่นกลางของลำาตน้สำาหรบัทำาพนัธุ ์ตดัสว่น

ยอดทิ้งไป
• ใช้ต้นพนัธุมั์นสำาปะหลงัจากแปลงท่ีปลูกในดินท่ีอดุมสมบรูณ ์หรือ

แปลงที่มีการใส่ปุ๋ยบำารุงดินโดยเฉพาะปุ๋ยโพแทสเซียม
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• ใช้ต้นพันธุ์จากแปลงที่ให้ผลผลิตสูงกว่าผลผลิตเฉลี่ย
• ถ้ามีความจำาเป็นต้องเก็บต้นพันธุ์ไว้จนกว่าจะถึงฤดูปลูกถัดไป 

ควรเก็บรวบรวมต้นพันธุ์วางตั้งตรงไว้ใต้ร่มเงาของต้นไม้หรือ
ใต้หลังคา ทำาการพรวนหน้าดินเล็กน้อยด้วยจอบก่อนท่ีจะวาง 
ต้นพันธุ์ และรักษาความชื้นโดยการรดน้ำาเป็นครั้งคราว

• ตัดแต่งส่วนยอดลำาต้นที่มีการแตกหน่อและส่วนที่แห้งตายออกไป
ก่อนที่จะตัดทำาท่อนพันธุ์

• ทำาการตัดท่อนพันธุ์ที่แปลงปลูกเท่านั้น ไม่ควรตัดท่อนพันธุ์จาก 
ที่อื่นแล้วขนย้ายไปที่แปลงปลูก

• ตัดต้นพันธุ์เป็นท่อนๆ โดยใช้มีดหรือขวานที่คมหรือใช้เลื่อยจะทำาให้
รอยตัดสะอาด และควรตัดตรงที่ 90 องศา ไม่ตัดเฉียง

• ในพืน้ทีป่ลกูทีม่ปีญัหาโรคและแมลงศตัรพูชืรนุแรง ควรแชท่่อนพนัธุ์
ในสารละลายที่มีส่วนผสมของสารฆ่าแมลง และยาฆ่าเชื้อรา นาน 
10-15 นาที และอาจจะเพิ่มธาตุอาหารเสริมเข้าไปด้วย

การปลูก
• ในเขตร้อนและมีฤดูฝนที่ยาวนาน ควรปลูกมันสำาปะหลังต้นฤดูฝน 

และเก็บเกี่ยวในช่วงกลางของฤดูแล้ง
• มันสำาปะหลังยังสามารถปลูกปลายฤดูฝนได้ถ้าดินมีความชื้น 

เพียงพอในช่วงสองเดือนแรกของการเจริญเติบโต และเก็บเกี่ยว 
มันสำาปะหลังเมื่อมีอายุอย่างน้อย 10-11 เดือน

• ในพืน้ทีเ่ขตรอ้นชืน้ทีม่ฝีนตน้ฤดแูละทิง้ชว่งไปตกอกีครัง้ในชว่งปลาย
ฤดูสามารถปลูกมันสำาปะหลังได้ทั้งต้นฝนหรือปลายฝน

• ในพื้นที่ เขตอบอุ่นและฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ควรปลูก 
มนัสำาปะหลงัในชว่งตน้ฤดใูบไมผ้ล ิและเกบ็เกีย่วในชว่งฤดหูนาวเมือ่
หัวมันสำาปะหลังมีปริมาณแป้งสะสมสูงสุด



134 135

ระยะปลูก
• ระยะปลกูทีเ่หมาะสมทีส่ดุของมนัสำาปะหลงัไมว่า่จะเปน็การปลกูแบบ

พืชเชิงเด่ียวหรือพืชแซมจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการแตกก่ิง
ก้านของพันธุ์ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสภาพภูมิอากาศ

• ในสภาพภูมิอากาศที่ดีและดินอุดมสมบูรณ์ การปลูกมันสำาปะหลัง
แบบพืชเดี่ยวสามารถใช้อัตรา1,600 – 1,920 ต้นต่อไร่ หรือระยะ
ห่างประมาณ 100x 100 เซนติเมตร ถึง 90x90 เซนติเมตร

• ถ้าสภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสมหรือดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำา
ควรเพิ่มอัตราปลูกเป็น 1,920-2,880 ต้นต่อไร่ หรือใช้ระยะปลูก
ประมาณ 90x90 เซนติเมตร ถึง 75x75 เซนติเมตร

• ถา้ปลูกมันสำาปะหลังแบบพชืแซมในดนิดแีละสภาพภมิูอากาศท่ีเหมาะ
สม ควรขยายความกว้างของแถวมันสำาปะหลงัและลดระยะระหว่าง
ต้นลง เพื่อให้ได้อัตราการปลูกประมาณ 1,280-1,600 ต้นต่อไร่ 

• ถ้าปลูกมันสำาปะหลังแบบพืชแซมในสภาพดินไม่ดีและภูมิอากาศท่ีไม่
เหมาะสม ควรเพิม่อตัราการปลกูให้ได้ประมาณ 1,600-1,920 ต้น
ต่อไร่ โดยปรับระยะระหว่างแถวและระหว่างต้น เพราะมันสำาปะหลัง
เป็นพืชหลักมีความสำาคัญกว่าพืชรองอื่นๆ

• มันสำาปะหลังพันธุ์ ท่ีมีการแตกก่ิงก้านมากจะต้องใช้ระยะปลูก
มากกว่าพันธุ์ที่แตกกิ่งก้านปานกลาง และพันธุ์ที่แตกกิ่งก้านปาน
กลางก็จะใช้ระยะปลูกกว้างกว่าพันธุ์ที่ไม่ค่อยแตกกิ่งก้าน

การยกร่องและการวางท่อนพันธุ์
• ในดินทรายเนื้อโปร่งเบาหรือดินร่วนปนทราย การปักท่อนพันธุ์

แบบตรงหรือแบบเอียงจะให้ผลผลิตดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อปลูก 
มันสำาปะหลังที่อาจจะมีช่วงกระทบแล้ง

• ในดนิเหนยีวแนะนำาใหว้างทอ่นพนัธุแ์นวนอนเพราะวา่มนัสำาปะหลงัมกั
จะลงหัวใกล้ๆ  กับผวิดิน ซึง่จะทำาให้ง่ายต่อการขดุหัวมันสำาปะหลงั
ในช่วงเก็บเกี่ยว
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• ในชว่งฤดฝูน การปลกูมนัสำาปะหลงัโดยการปกัตรง ปกัเอยีง หรอื
แบบวางนอน จะให้ผลผลิตแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

• การปลูกโดยปักท่อนพันธุ์แบบตรง หรือปักเอียง ต้องระวังให้
ทิศทางของตาหงายขึ้น

• ในช่วงที่ฝนตกหนัก แนะนำาให้ทำาการยกร่องปลูกมันสำาปะหลัง แต่
ในช่วงแล้งควรปลูกโดยไม่ยกร่อง เพราะในแปลงที่มีการยกร่อง
ดินจะสูญเสียความชื้นเร็วกว่า

การควบคุมกำาจัดวัชพืช
• กำาจัดวัชพืช 2-4 ครั้ง ในช่วงสามเดือนแรกของการเจริญเติบโต 

โดยเริ่มกำาจัดวัชพืชเมื่อปลูกมันสำาปะหลังไปแล้ว 2-4 สัปดาห์ 
• การกำาจดัวชัพืชสามารถทำาไดโ้ดยการใชจ้อบถาก ใชม้อืถอน หรอื

แทรกเตอร์ หรือใช้วิธีการดังกล่าวผสมผสานกัน
• ถา้แรงงานหายากและราคาแพง แนะนำาใหใ้ชส้ารเคมคีมุวชัพชืชนดิ

ก่อนงอก (pre-emergence) ทันทีที่ปลูกเสร็จแม้ว่าจะเป็นการฉีด
พ่นบนท่อนพันธุ์ที่ปลูกแบบปักตรงหรือเอียง และไม่เดินเข้าแปลง
เปน็เวลา 30 วนัหลงัจากฉดีพน่ เพือ่ปอ้งกันการทำาลายแผน่ฟลิม์
สารเคมีที่เคลือบหน้าดิน

• หลังการใช้สารเคมีคุมวัชพืชสามารถกำาจัดหญ้าโดยแรงงานคน
อีก 1-2 ครั้ง  แล้วตามด้วยการใช้สารเคมีชนิดฆ่าวัชพืช (post-
emergence) อีกครั้งหลังปลูกประมาณ 4-5 เดือน การฉีดสาร
เคมฆีา่วชัพชืตอ้งใชห้วัฉดีแบบมฝีาครอบเพือ่ปอ้งกันไม่ให้สารเคมี
กระทบถูกต้นและใบมันสำาปะหลัง

• อย่าฉีดพ่นสารเคมีฆ่าวัชพืชในวันที่มีลมแรง เพราะจะทำาให้ละออง
สารเคมีปลิวไปตกบนต้นมันสำาปะหลัง
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การจัดการการเก็บเกี่ยว
• มันสำาปะหลังท่ีใช้เพื่อเป็นอาหารคนมักจะเก็บเก่ียวเม่ืออายุ 6-10 

เดือน ส่วนมันสำาปะหลังท่ีใช้แปรรูปจะเก็บเก่ียวเม่ืออายุ 10-18 
เดือน

• การเกบ็เกีย่วอาจลา่ออกไปถงึ 18 เดอืนจะทำาใหผ้ลผลติสงูขึน้โดย
เสยีค่าใชจ้า่ยเพิม่เติมเพยีงเลก็นอ้ย โดยท่ีไม่มีผลกระทบต่อปริมาณ
แป้งในหัวมันสำาปะหลัง

• ในเขตร้อนที่มีฤดูแล้งยาวนาน  ควรเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังในช่วง
กลางของฤดูแล้งจะดีท่ีสดุ สว่นในเขตอบอุน่ควรจะเก็บเก่ียวในชว่ง
ฤดูหนาวเพราะปริมาณแป้งในหัวสูงที่สุด

• การเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังที่ปลูกในดินทรายเนื้อดินโปร่งเบาหรือ
รว่นปนทราย มักจะถอนหัวมันสำาปะหลงัโดยดงึท่ีโคนตน้ สว่นการ
ขดุหัวมันสำาปะหลังในดินเหนยีวหรือดินท่ีจบัตัวกันแนน่สามารถใช้
เครื่องมือง่ายๆ เช่น จอบ เสียม หรือใช้แทรกเตอร์ติดเครื่องขุด
มันสำาปะหลัง

การปลูกพืชแซม
• การปลูกพืชแซมมันสำาปะหลังควรปลูกพืชอายุสั้น เช่น ข้าวโพด 

ข้าวไร่ ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วเหลือง ถั่วเขียว หรือพืชเถาเลื้อย เช่น 
แตงโม สคอวช ฯลฯ เพือ่ลดการแขง่ขนัระหว่างมันสำาปะหลงั และ
พืชแซม

• มันสำาปะหลังยังสามารถปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางพารา  
มะม่วงหิมะพานต์ หรือกล้วยที่อายุยังน้อย หรือปลูกแซมในสวน
มะพร้าวได้ตราบใดที่ยังมีแสงแดดส่องถึง

• ผลผลิตและผลตอบแทนสูงสุดมักจะได้จากการลงมือปลูก 
มันสำาปะหลังและพืชแซมพร้อมๆ กัน หรือภายใน 1-2 สัปดาห์ 
หลังจากปลูกพืชใดพืชหนึ่งไปแล้ว
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• ระยะปลกูจะขึน้อยูก่บัลกัษณะการแตกกิง่กา้นของพนัธุม์นัสำาปะหลงั  
พนัธุท์ีแ่ตกกิง่กา้นมากจะตอ้งใชร้ะยะแถวมากกว่าพนัธุท่ี์แตกก่ิงก้าน
ปานกลางหรือน้อย

• ในเขตที่มีฤดูฝนยาวนาน  สามารถปลูกพืชแซมมันสำาปะหลังได้  
2-3 รอบในหนึ่งฤดูการผลิตมันสำาปะหลังตราบเท่าที่ระยะระหว่าง
แถวมากพอ (โดยทั่วไปประมาณ 1.8 – 2.0 เมตร) เพื่อให้แสงแดด
สามารถส่องถึงเพียงพอสำาหรับการเจริญเติบโตของพืชแซมที่ 2 
และ 3

• ในเขตทีม่ฤีดฝูนคอ่นขา้งสัน้ มกัจะปลกูพชืแซมเพยีงครัง้เดยีว เพราะ
พชืแซมครัง้ที ่2 มกัจะใหผ้ลผลติต่ำาเพราะความชืน้ในดนิไมเ่พยีงพอ

• ในกรณีนี้ การปลูกมันสำาปะหลังสามารถใช้ระยะปลูกปกติ คือ 1x1 
เมตร และปลูกพืชแซม 1-2 แถวในระหว่างแถวมันสำาปะหลัง หรือ
อาจจะขยายความกว้างของแถวมันสำาปะหลังเพ่ือเพ่ิมแถวชองพืช
แซมขึ้นได้ถ้าต้องการ

• ถั่วเกือบทุกชนิดที่เป็นพืชแซมควรปลูกห่างจากแถวมันสำาปะหลัง
อย่างน้อย 50-70 เซนติเมตร และระยะระหว่างต้น 30-50 
เซนติเมตร

• เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงที่สุดทั้งมันสำาปะหลังและพืชแซม จะต้องใส่ปุ๋ย
ให้เพียงพอกับความต้องการของพืช มันสำาปะหลังจะต้องการปุ๋ย
ไนโตรเจน (N) และโพแทสเซยีม (K) พชืแซมพวกธญัพชืจะตอ้งการ
ปุย๋ไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรสั (P) สว่นพชืตระกูลถ่ัวจะตอ้งการ
ปุ๋ยฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)

• พืชแซมส่วนใหญ่มักจะเจริญเติบโตเร็วซึ่งจะช่วยลดปัญหาเรื่อง
วัชพืช แต่ยังมีความจำาเป็นต้องทำาการกำาจัดวัชพืชอย่างน้อยหนึ่ง
ครัง้ดว้ยแรงงานคน หลงัจากนัน้ ทัง้พชืหลกัและพชืแซมกจ็ะเจรญิ
เติบโตจนทรงพุ่มปกคลุมดินวัชพืชไม่สามารถขึ้นได้อีก
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• การใช้สารเคมีคุมวัชพืช(pre-emergence)สามารถใช้ได้แต่ต้อง
ใช้ประเภทเลือกกำาจัด (selective) ชนิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อ 
มันสำาปะหลังและพืชแซม

การจัดการโรคและแมลง
• ใช้พันธุ์มันสำาปะหลังท่ีต้านทาน หรือทนทานต่อโรคและแมลงศัตรู

พืชที่สำาคัญ
• ใช้ท่อนพันธุ์ที่คุณภาพดีจากต้นแม่พันธุ์ที่ปราศจากโรคและแมลง
• แช่ท่อนพันธุ์ในสารเคมีฆ่าเชื้อราและสารกำาจัดแมลงก่อนปลูก
• ใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกในปริมาณที่เพียงพอเพื่อช่วยเร่งการเจริญ

เตบิโตต้นแขง็แรง ซึง่จะชว่ยเพิม่ความต้านทานหรือทนทานต่อโรค
แมลง

• ไม่ควรฉีดพ่นสารเคมีฆ่าแมลงเพราะจะฆ่าแมลงศัตรูธรรมชาติ
ด้วย แมลงศัตรูธรรมชาติเหล่านี้จะคอยควบคุมโรคและแมลงศัตรู
พืชที่สำาคัญบางชนิด ควรใช้สารเคมีควรใช้เพียงแค่ช่วงสั้นๆ โดย
ฉีดพ่นเฉพาะจุดที่แมลงศัตรูพืชเริ่มระบาดที่พบเป็นครั้งแรกและ
ในเฉพาะช่วงที่แมลงยังเป็นตัวอ่อนอยู่เท่านั้น สามารถใช้สารเคมี
ป้องกันกำาจัดแมลงในดินได้ เช่น ปลวก เพราะไม่เป็นอันตรายต่อ
แมลงทางใบที่เป็นศัตรูธรรมชาติ 

• ควรปลูกพืชอื่นหมุนเวียนกับมันสำาปะหลัง โดยเฉพาะธัญพืช 
หรือหญ้าต่างๆ เพื่อลดปัญหาโรคในดินโดยเฉพาะโรครากเน่า

• ตรวจดูแลแปลงอย่างสม่ำาเสมอและถอนต้นท่ีมีอาการของโรคและ
แมลงออกไปกำาจัดทิ้ง และเผาเศษซากพืชที่เป็นโรคและถูกแมลง
ทำาลายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว

• ปอ้งกันแพร่กระจายของโรคและแมลงโดยไม่นำาท่อนพนัธุจ์ากแปลง
ที่มีโรคแมลงระบาดไปปลูกในแปลงที่ไม่มีโรคแมลงระบาด

• ไม่ซื้อท่อนพันธุ์จากแหล่งที่ไม่รู้จักเพราะจะเสี่ยงต่อโรคแมลงที่อาจ
ติดมากับท่อนพันธุ์
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การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน (N)
• การปลกูมนัสำาปะหลงัในดนิเกอืบทกุชนดิสามารถเพิม่ผลผลติให้สงู

ขึ้นได้โดยการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 12.8-19.2 กก.N/ไร่ โดยใส่
ครั้งเดียวเมื่อปลูกไปแล้ว 30 วัน

• ถ้ามีการเก็บเกี่ยวใบอยู่ตลอดในช่วงท่ีมันสำาปะหลังกำาลังเจริญ
เติบโต หรือมีการนำาต้นและใบออกไปท้ิงนอกแปลงในช่วงขุดหัว 
มันสำาปะหลัง ควรเพิ่มปุ๋ย N เป็น 19.2-23 กก./ไร่

• ในดินทรายมีการระบายน้ำาดี ควรแบ่งใส่ปุ๋ย N  เป็น 2-3 ครั้ง เช่น 
ใส่ครึ่งหนึ่งพร้อมปลูก และใส่อีกครึ่งเมื่ออายุ 1-2 เดือนหลังปลูก 
หรือแบ่งใส่ 3 ครั้งๆ ละ 1/3 โดยใส่ครั้งแรกพร้อมปลูก ครั้งที่ 2 
และครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 30 วัน และ 60 วัน หลังปลูก 

• โดยทั่วไป ไนโตรเจน (N) จากแหล่งต่างๆ ไม่มีความแตกต่างกัน 
ไมว่า่จะเปน็ยเูรยี (urea) แอมโมเนยีมซัลเฟต (ammonium sulphate) 
แอมโมเนียมไนเตรต (ammonium nitrate) หรือ โมโน- หรือ ได-

  แอมโนเนียมฟอสเฟต (mono-หรือ di-ammonium phosphate) 
ปุ๋ยชนิดหลังนี้จะมีปุ๋ยฟอสฟอรัส (P) อยู่ด้วย

• ปุ๋ยไนโตรเจนทุกชนิดจะสามารถละลายน้ำาได้ดีในดิน ดังนั้น  ควร
ใสปุ่ย๋ไนโตรเจนโดยขดุรอ่งตืน้ๆ ขา้งทอ่นพนัธุห์รอืตน้มนัสำาปะหลงั 
ใส่ปุ๋ยโดยโรยเป็นแถบในร่องแล้วกลบด้วยดิน

• ไม่ปล่อยทิ้งปุ๋ยไนโตรเจนบนดินโดยไม่กลบ เพราะปุ๋ยบางส่วนจะ 
สูญเสียไปกับการระเหย และถูกชะล้างโดยน้ำา

การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส (P)
• มันสำาปะหลังสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ P ต่ำาโดยไม่จำาเป็น

ตอ้งใสปุ่ย๋ P ในขณะทีพื่ชอืน่ๆ จำานวนมากท่ีตอ้งการ P ในปริมาณ
สูงเพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ
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• ในดินที่ขาด P มากๆ คือ มีปริมาณ P ที่เป็นประโยชน์ได้น้อยกว่า 4
  ส่วนในล้านส่วน (ppm) และมันสำาปะหลังจะตอบสนองต่อปุ๋ย P ที่

ปริมาณ 16-32 กก. (P
2
O

5
) /ไร่ แต่หลังจาก 1-2 ปีแรกสามารถ

ลดปริมาณปุ๋ย P ลงเหลือ 6.4-8 กก. (P
2
O

5
) /ไร่  เพราะ P ที่

ใส่ลงไปจะสะสมอยู่ในดิน
• P ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดคือ P จากปุ๋ยละลายง่าย เช่น ซิงเกิ้ล-
  หรือ ทริปเปิ้ล-ซุปเปอร์ฟอสเฟต (single- หรือ triple-

superphosphate) และโมโน- หรือ ได-แอมโมเนยีมฟอสเฟต (mono-
  หรือ di-ammonium phosphate ซึ่งจะมี N อยู่ด้วย) ใส่โดยการ

โรยปุย๋เปน็แถบขา้งท่อนพนัธุห์รอืตน้มนัสำาปะหลงั และพรวนดนิกลบ
• ปุ๋ย P อีกชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน เป็น P ที่ละลายน้ำาได้

น้อยกว่า ที่เรียกว่า "เบสิคสะแลก" (basic slag) จึงควรจะหว่าน
ให้ทั่วบนแปลง และพรวนดินกลบก่อนปลูก ปุ๋ยชนิดนี้จะมี Ca รวม
อยู่ด้วย ดังนั้นจึงช่วยลดความเป็นกรดของดิน (เพิ่ม pH)

• ในดนิทีเ่ปน็กรดสงูสามารถใชห้นิรอ็กฟอสเฟต ( rock phosphate) 
บดละเอียดในการปรับสภาพดินซึ่งให้ผลดีมีประสิทธิภาพ แต่หิน 
ร็อกฟอสเฟตจากต่างแหล่งอาจจะมีคุณสมบัติในการละลายน้ำา 
ตา่งกัน หินร็อกฟอสเฟตท่ีละลายน้ำาได้นอ้ยกว่าควรหว่านบนแปลง
และไถคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนปลูก

• ปุ๋ย P ทุกชนิดควรใส่พร้อมปลูก หรือ 30 วันหลังปลูก การแบ่ง
ใส่ปุ๋ย P ไม่มีผลแตกต่างกัน

การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียม (K)
• การขาดโพแทสเซียมมักจะเกิดขึ้นในดินท่ีมีเนื้อดินโปร่งเบาเช่นดิน

ทราย หรือดินที่มีความเป็นกรดสูงและมี K แคลเซียม (Ca) และ
แมกนีเซียม (Mg) ที่เป็นประโยชน์ ในระดับต่ำา
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• เมื่อปลูกมันสำาปะหลังซ้ำาที่เดิมหลายๆ ปี K มักจะเป็นธาตุอาหาร
ตัวแรกที่แสดงอาการขาด การใส่ปุ๋ย K จะมีผลทำาให้ผลตอบแทน
เพิ่มขึ้นมากที่สุด

• เพื่อป้องกันการขาด K ควรใส่ปุ๋ย K ปริมาณ 12.8-19.2 (K
2
O)/ไร ่

ชดเชยจากที่มันสำาปะหลังนำาไปใช้สร้างหัวซึ่งเก็บเกี่ยวออกไป
• ช่วงเวลาการใส่ปุ๋ย K ที่เหมาะสมที่สุดคือ ใส่พร้อมปลูกหรือ

ประมาณ 30 วันหลังปลูก โดยหว่านเป็นแถบข้างท่อนพันธุ์หรือ
ต้นและพรวนดินกลบ

• เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้โพแทสเซียมคลอไรด์ (potassium 
chloride) เพราะมีราคาถูกที่สุด แต่ควรจะใช้โพแทสเซียมซัลเฟต 
(potassium sulphate) ในดินที่ขาดซัลเฟอร์ (sulphur) ด้วย

แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และ ซัลเฟอร์ (S)
• การขาด Ca และ S มักไม่ค่อยพบในไร่มันสำาปะหลัง โดยทั่วไปจะ

พบอาการขาด Mg ได้มากกว่าและสังเกตได้ง่าย
• การขาด Ca และ Mg จะพบได้เฉพาะในดินที่เป็นกรดสูง ซึ่งโดย

ปกตจิะมปีรมิาณ Ca Mg และ K ทีเ่ปน็ประโยชนใ์นระดับต่ำาอยูแ่ล้ว
• ในดินที่ปริมาณ Ca ที่เป็นประโยชน์ต่ำาควรใส่ปุ๋ย Ca ปริมาณ 

16 กก. Ca /ไร่ โดยใส่ในรูปของยิปซัม (ประมาณ 160 กก./ไร่) 
หรือประมาณ 64 กก. Ca /ไร่ ในรูปของปูนคัลไซต์ (ประมาณ 
208 กก./ไร่) 

• ควรหวา่นยปิซมัหรอืปนูขาวบนแปลง และพรวนคลกุเคล้าดินก่อน
ปลูกมันสำาปะหลัง

• ในดินที่มี Mg ต่ำา หรือเมื่อพืชแสดงอาการขาด Mg ให้ใส่ปุ๋ย
ปริมาณ 8 กก. Mg /ไร่ ในรูปของซัลโฟแมก (Sulphomag)  
ซึ่งจะมีทั้ง K Mg และ S อยู่ด้วย ใส่โดยโรยเป็นแถบข้างๆ  
ท่อนพันธุ์หรือต้นมันสำาปะหลัง หรือจะใช้แมกนีเซียมซัลเฟตหว่าน
และพรวนกลบในอัตรา 80 กก./ไร่ ก่อนปลูก
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• กรณีที่มันสำาปะหลังแสดงอาการขาด S (ซึ่งมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้น) 
ให้ใส่ปุ๋ยอัตรา 3.2-6.4 กก. S /ไร่ ในรูปของโพแทสเซียมซัลเฟต 
หรือแมกนีเซียมซัลเฟต หรือ ซัลโฟแมก 

ธาตุอาหารเสริมและปูนขาว
• อาการขาดธาตอุาหารเสรมิมักพบไดน้อ้ยยกเวน้ในดนิดา่งหรอืดนิที่

แปรสภาพมาจากหินปูน แต่ยกเว้น Zn ซึ่งจะเกิดการขาดได้ทั้งใน 
ดินกรดและดินด่าง

• ในดินด่างหรือดินที่แปรสภาพมาจากหินปูนมันสำาปะหลังอาจจะ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือขาวทั้งต้นเนื่องจากขาดุ Fe หรือบางครั้ง
ใบกลางๆ ลำาต้นจะแสดงอาการเส้นใบเหลืองเนื่องจากขาด Mg

• ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้สารละลาย Fe 1-2% หรือ 
แมงกานีสซัลเฟตฉีดพ่นทางใบ หรือแช่ท่อนพันธุ์ในสารละลาย Fe 
2-4 % หรือแมงกานีสซัลเฟต นาน 15 นาทีก่อนปลูก

• การขาด Zn สามารถพบได้ทั้งในดินด่างและดินกรด โดยเฉพาะใน
ดนิกรดท่ีมีการใสป่นูขาวหรอืใสฟ่อสฟอรสัปรมิาณสงู อตัราการใช ้
Zn ในดินกรดควรใช้ประมาณ 1.6 กก. Zn/ไร่  ในรูปซิงด์ซัลเฟต 
(8 กก./ไร่) และท้ังในดินด่างและดินกรดควรแช่ท่อนพันธุ์ใน
สารละลายซิงค์ซัลเฟต 2-4 % นาน 15 นาที ก่อนปลูก

• ในดินที่ปลูกมันสำาปะหลังในเอเชียส่วนใหญ่ไม่มีความจำาเป็นต้องใส่
ธาตุอาหารเสริม เพราะในดินจะมีปริมาณเพียงพอต่อการเจริญ
เติบโตตามปกติของพืช และส่วนใหญ่ก็ไม่มีความจำาเป็นต้องใส่ 
ปูนขาวเช่นกัน

• ในดินท่ีเปน็กรดสงูมากอาจมีความจำาเปน็ต้องใสป่นูขาว 160-320 
กก./ไร ่เพือ่เพิม่คา่ความเปน็กรดเปน็ดา่ง (pH) หรอืเปน็การเพิม่เตมิ 
Ca แก่พชื การใสป่นูขาวมากเกินไปจะทำาให้ผลผลติลดลงเนือ่งจาก
เกิดการขาด Zn 
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• เกษตรกรควรตระหนักว่า ในหลายๆ ประเทศจะมีร้านค้าปลีกหรือพ่อค้า
เร่พยายามชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นธาตุอาหารเสริมหรือฮอร์โมน
ว่าสามารถเพิ่มผลผลผลิตได้สูงมากๆ ซึ่งไม่เป็นความจริง ดังนั้น 
เกษตรกรควรซื้อปุ๋ยจากบริษัทหรือร้านค้าที่เชื่อถือได้เท่านั้น

การจัดการการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก
• ตรวจสอบว่าธาตุอาหารตัวใดที่เป็นตัวจำากัดผลผลิตมากที่สุด โดยการ

สังเกตอาการขาดธาตุอาหารต่างๆ การวิเคราะห์ดินหรือการวิเคราะห์
พชื หรือการทำาแปลงทดสอบอย่างง่ายๆ ในไร่ตามที่ได้แสดงไว้ในบทที่ 7 

• ถ้าไม่มีข้อมูลดังกล่าว มีคำาแนะนำาโดยทั่วๆ ไปคือ ใส่ปุ๋ย N 12.8-16 
กก./ไร่ ปุ๋ย P 6.4-8 กก. P

2
O

5
/ไร่ และปุ๋ย K 16-19.2 กก. K

2
O /ไร่  

ในรูปปุ๋ยเดี่ยว เช่น ยูเรีย ซิงเกิ้ล- หรือทริปเปิ้ล-ซุปเปอร์ฟอสเฟต และ
โพแทสเซียมคอลไรด์ 

• ถ้าสามารถจัดหาปุ๋ยสูตรผสมได้ ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ  
16-16-16 อัตรา 96 กก./ไร่ หรือสูตรที่ดียิ่งขึ้น คือ 15-7-18 อัตรา 
96 กก./ไร่ 

• ถ้าปลูกข้าวโพดหรือข้าวแซมมันสำาปะหลังให้ใส่ปุ๋ยสูตรดังกล่าวแก่ 
มันสำาปะหลัง และใส่ปุ๋ยสูตรที่มี N และ P สูงแก่ธัญพืช แต่ถ้าพืชแซม
เป็นพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเหลือง ถั่วพุ่ม หรือ ถั่วลิสง ควรใส่สูตรที่มี 
P เป็นตัวหลัก

• ถ้ามีการปลูกมันสำาปะหลังซ้ำาที่เดิมติดต่อกันหลายปี ให้ลดปริมาณการ
ใส่ปุ๋ย P และเพิ่มปุ๋ย K เช่น ใส่ 3.2 กก. P

2
O

5
 / ไร่ และ 19.2 กก. 

K
2
O/ไร่ หรือจะใช้ปุ๋ยผสม เช่นสูตร 14-4-24 อัตรา 80 กก./ไร่

• ถ้าสามารถจัดหาปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักได้ ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
อัตรา 640-800 กก./ไร่ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี

• ปุย๋คอกและปุย๋หมกัตอ้งใสโ่ดยหวา่นและพรวนคลกุเคลา้ลงในดนิก่อนปลกู 
แตปุ่ย๋เคมคีวรใสใ่นหลมุหรอืรอ่งตืน้ขา้งๆ ทอ่นพนัธุห์รอืตน้ออ่นแลว้กลบ
ด้วยดิน โดยจะใส่หลังปลูกทันทีหรือหลังปลูก 1 เดือนก็ได้
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• ถ้าโรคและแมลงไม่ใช้เป็นปัญหาหลัก ควรใช้เศษซากพืชหรือ
วชัพชืไถกลบคลกุเคลา้ลงไปในดนิ หรอืใชเ้ปน็วสัดคุลมุผวิดนิเพือ่
ปรบัปรุงความอดุมสมบรูณข์องดินและลดปญัหาการชะลา้งพงั
ทลายของดิน วิธีการนี้ให้ผลคล้ายกับการใช้ปุ๋ยคอก

การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้วิธชีีวภาพ
• ในอดีต การทำาไร่เลื่อนลอยและทิ้งดินให้ฟื้นฟูคืนสภาพสามารถ

ทำาไดเ้พราะมพีืน้ทีเ่พยีงพอและยงัไมม่วีธิกีารอืน่ๆ เปน็ทางเลอืก
ในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินหลังจากที่ทำาการเพาะ
ปลูกหลายๆ ปี อย่างไรก็ตาม ในเกือบทุกประเทศมีปัญหาเรื่อง
การขาดแคลนพ้ืนท่ีและไม่สามารถพักดินเป็นเวลานานๆ เพ่ือ
ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์

• จากเหตุดังกล่าว จึงแนะนำาให้ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยคอกหรือ 
ปุ๋ยหมัก และถ้ากรณีที่โรคและแมลงไม่ใช่ปัญหาหลัก แนะนำา
ให้พรวนกลบเศษซากมันสำาปะหลังกลับลงไปในดินเพ่ือคืน 
อินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชกลับลงสู่ดิน

• พืชคลุมดินท่ีเป็นไม้ยืนต้นเกือบทุกชนิดจะแข่งขันสูงมากใน
ช่วงแรกของการเจริญเติบโตของมันสำาปะหลังทำาให้ผลผลิต 
มันสำาปะหลังลดลง พืชแซมที่เป็นปุ๋ยพืชสดหรือพืชแซมที่มีอายุ
ยาวมีแนวโน้มที่จะลดผลผลิตมันสำาปะหลังเช่นกัน

• ปุ๋ยพืชสดบางชนิดจะให้ผลดีเม่ือปลูกและไถกลบก่อนปลูก 
มนัสำาปะหลงั แตส่ามารถทำาไดเ้ฉพาะในเขตทีม่ฤีดฝูนยาว ซึง่จะ
ช่วยให้ดินมีความชื้นเพียงพอตลอดรอบการปลูกมันสำาปะหลัง

• ในบรรดาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยชีววิธีที่กล่าวข้างต้น วิธีการ
ปลกูบนพืน้ท่ีวา่งระหวา่งแถวไม้ยนืตน้ตระกลูถ่ัวนัน้ ชนดิของพชื
ยืนต้นตระกูลถ่ัวจะให้ผลดีในระยะยาวต่อผลผลิตมันสำาปะหลัง
และความอุดมสมบูรณ์ของดินมากที่สุด เมื่อไม้ยืนต้นตั้งตัวได้
แล้วไม้ยืนต้นจะต้องการการดูแลรักษาเพียงเล็กน้อยนอกจาก
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การตัดแต่งอย่างสม่ำาเสมอ และสามารถอยู่ได้อย่างน้อย 15-20 
ปีโดยไม่ต้องปลูกใหม่ นอกจากช่วยปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์
ของดินแล้ว การตัดแต่งกิ่งก้านใบและใช้คลุมดินจะช่วยควบคุม
วัชพืชและป้องกันการชะล้างพังทลาย ลดอุณหภูมิของผิวดินและ
เพิ่มความชื้นในดิน

• การตัดหญ้าและวัชพืชคลุมดินแล้วปลูกมันสำาปะหลังตามแบบไถ
พรวนน้อยที่สุด จะให้ผลดีเช่นเดียวกันกับวิธีการคลุมดินแบบอื่นๆ

• หากไม่สามารถหาปุ๋ยเคมีได้หรือราคาสูงเกินไป วิธีการทาง
ชีวภาพต่างๆ ตามที่ได้อภิปรายไว้ใน บทที่ 11 สามารถนำาไป
ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อย่างน้อยบาง
ส่วน

การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน

• มันสำาปะหลังสามารถทำาให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินที่
รุนแรงได้เมื่อปลูกบนพื้นที่ลาดชัน แม้จะลาดชันเพียงเล็กน้อย
ก็ตาม เพราะมันสำาปะหลังต้องใช้ระยะปลูกท่ีกว้างและการเจริญ
เติบโตช่วงแรกช้า ทำาให้พื้นที่ส่วนใหญ่ระหว่างต้นพืชเปิดโล่งรับ
แรงกระทบจากฝนโดยตรง

• มันสำาปะหลังมักจะปลูกบนดินทรายเนื้อโปร่งเบามากมีอินทรีย
วัตถุต่ำา ดินชนิดนี้จะมีความคงตัวในการจับเป็นก้อนต่ำาจึงชะล้าง 
พังทลายได้ง่าย

• เพือ่ปอ้งกนัการชะลา้งพงัทลายและการเสือ่มโทรมของดนิ จงึควร
ปลกูมนัสำาปะหลงับนพ้ืนทีร่าบทีส่ดุเทา่ทีจ่ะหาได ้และใชพ้นัธุท์ีม่กีาร
เจริญเติบโตได้เร็วในช่วงแรก

• ใส่ปุ๋ยเคมีที่มีสัดส่วนของ N P และ K ที่ถูกต้อง และในอัตราที่
เหมาะสม ถูกเวลา และถูกวิธี เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการ
ลดการชะล้างพังทลาย โดยจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตช่วงแรก 
ซึ่งจะช่วยลดการกำาจัดวัชพืชลงและเพิ่มผลผลิตและรายได้



146 147

• ควรลดการเตรียมดินลงน้อยที่สุดตามความจำาเป็นสำาหรับปัก 
ท่อนพนัธุ ์ถา้เปน็ไปไดค้วรปกัทอ่นพนัธุผ์า่นทะลวัุสดคุลมุดนิพวกหญา้

  วัชพืช และเศษซากพืชที่ทิ้งคลุมไว้บนผิวดิน และแนะนำาให้ใช้ไถระเบิด
ดินดานแทนไถจาน

• ปลูกมันสำาปะหลังระยะชิดมากขึ้น (80x80 ซม.) จะช่วยเร่งให้ทรง
พุ่มปกคลุมหน้าดินได้เร็ว และลดการชะล้างพังทลาย

• ปลูกมันสำาปะหลังบนร่องที่ยกขวางทางลาดชัน หลีกเลี่ยงการยก
ร่องตามแนวขึ้นลง จะช่วยลดการชะล้างพังทลายได้มากถ้าความ
ลาดเอยีงไมช่นัเกนิไปและฝนไมห่นกัเกนิไป บนพืน้ทีล่าดชนัสงูและฝน
ตกหนักน้ำาจะไปสะสมอยู่หลังร่อง ซึ่งอาจทำาให้แนวร่องแตกทำาให้
เกิดร่องน้ำาชะล้างอย่างรุนแรงได้

• การปลกูหญา้แฝกเปน็แถวแนวปอ้งกนัเปน็วธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพใน
การลดการชะลา้งพงัทลาย โดยจะคอยดกัตะกอนดนิทีถ่กูชะลา้งมา
สะสมไว้ และชว่ยก้ันให้กระแสน้ำาไหลชา้ลง การตัดแต่งหญา้แฝกก่อน
ปลกูมันสำาปะหลังสามารถนำาไปใชค้ลุมดนิได ้เม่ือเวลาผา่นไปตะกอน
ดินที่ไหลมาสะสมด้านบนของแถวหญ้าแฝกจะเกิดเป็นที่ราบเป็นชั้น
เทอเรชตามธรรมชาติซึ่งจะลดความชันของพื้นที่ และลดความเร็ว
ของกระแสน้ำาได้

• ถ้าไม่สามารถหากล้าหญ้าแฝกได้หรือราคาสูงเกินไปสำาหรับการ
ปลูกในพื้นที่ใหญ่ๆ เกษตรกรสามารถปลูกพืชแนวป้องกันโดยใช้
หญา้อะตราต ัม (Paspalum atratum) ซึ่งจะไม่แข่งขันแย่งอาหาร
จากมันสำาปะหลังและสามารถตัดไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้ ในเขตอบอุ่น 
การใช้ Tephrosia candida เป็นพืชแนวป้องกันก็ได้ผลดีเช่นกัน  
พืชทั้งสองชนิดนี้สามารถปลูกจากเมล็ดได้

• หญ้าอื่นๆ ท่ีเป็นพืชแนวป้องกัน เช่นหญ้ากินนี่ (Panicum 
maximum), หญ้ารูซี ่ (Brachiaria ruziziensis) หญ้าช้าง 
(Brachiaria brizantha) จะแข่งขันกับมันสำาปะหลังมากเกินไป และ
จะทำาให้ผลผลิตมันสำาปะหลังที่ปลูกข้างๆ ลดลงอย่างมาก
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• การปลูกไม้พุ่มยืนต้นตระกูลถั่วหรือไม้ยืนต้นอื่นๆ เป็นแนวป้องกัน 
เช่น กระถิน (Leucaena leucocephala), แคฝร่ัง (Gliricidia 
sepium) และ Flemingia macrophylla จะช่วยลดการชะล้าง
พังทลายโดยการตัดแต่งกิ่งใบคลุมดินระหว่างต้นมันสำาปะหลัง 
กิ่งใบเหล่านี้จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุง
โครงสร้างดิน การระบายน้ำาภายในดิน และการเจริญเติบโตของ
พืชและผลผลิต ไม้พุ่มยืนต้นเหล่านี้จะต้องตัดแต่งกิ่งอย่างน้อยปีละ
ครั้งที่ระดับ 50 เซนติเมตรเหนือดิน เพื่อป้องกันการติดเมล็ดที่จะ
เป็นปัญหาด้านวัชพืชต่อไป

• ปลูกพืชโตเร็วแต่อายุสั้นแซมกับมันสำาปะหลัง เช่น ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม 
ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ฟักทอง สคอวช แตงโม ข้าวไร่ หรือ ข้าวโพด 
จะชว่ยปกคลมุดนิชอ่งระหวา่งแถวมนัสำาปะหลงัในชว่งแรก และชว่ย
ลดการชะล้างพังทลาย

• รอ่งน้ำาทีเ่กดิขึน้สามารถซอ่มไดโ้ดยการใชถ้งุปุย๋บรรจดุนิหรอืทราย
วางเรยีงขวางรอ่งน้ำา ใชไ้มไ้ผต่อกเปน็หลักด้านลา่งถุงทรายเพือ่ยดึ
กั้นแนวถุงทรายไว้ เมื่อตะกอนดินไหลลงมาข้างถมสะสมท่ีบริเวณ
ด้านบนของแนวถุงทราย ก็สามารถปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวขวาง
ทางลาดชนับนตะกอนดนินี ้เมือ่เวลาผา่นไปดนิจะถูกชะล้างมาทับถม
สะสมบรเิวณหนา้แนวหญา้แฝก และเกิดเปน็ท่ีราบเปน็ชัน้เทอเรชตาม
ธรรมชาต ิซึง่จะลดความเรว็ของกระแสน้ำาลง และตะกอนดนิถมทบั
ร่องน้ำาจนเต็ม
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