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บทที่ 3
การเตรียมดินวิธีใดดีที่สุด
 เกษตรกรมีความรู้จากประสบการณ์มาเป็นเวลานับศตวรรษ
แลว้วา่ พืชเจรญิเตบิโตไดด้บีนพ้ืนทีท่ีม่กีารเตรยีมดนิกอ่นปลกู กำาจดัวชัพชื
หรอืพชืชนดิอืน่ออกไปใหห้มด ดนิมคีวามร่วนซยุเพยีงพอให้ปลกูพชืได้ง่าย 
ผิวดินค่อนข้างราบเรียบ ส่วนใหญ่มักจะเตรียมดินด้วยจอบพร้อมๆ กับ
กำาจัดวัชพืชไปด้วย หรือใช้แรงงานสัตว์ หรือรถแทรกเตอร์ในการไถและ
ตามดว้ยไถพรวน 1 ครัง้หรอืจอบหมนุ เพือ่แยกยอ่ยดินท่ีจบัตัวเปน็ก้อนและ
ปรับพื้นที่ให้เรียบ วิธีนี้ยังคงเป็นวิธีการเตรียมดินที่ใช้ได้ผลดีกับเกษตรกร
ทั่วโลก
 อย่างไรก็ตาม ยังมีงานศึกษาวิจัยที่พบว่า การปล่อยทิ้งเศษ
ซากพืชไว้ในแปลงปลูก หรือปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนโดยปลูกแทรกลงไปใน
เศษพืชและวัชพืชจะเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้าง
ของดินโดยเพิ่มการยึดจับตัวกันของดิน ปรับปรุงการระบายน้ำาภายใน
ดิน และป้องกันการชะล้างพังทลาย การไถพรวนแบบอนุรักษ์หรือที่เรียก
ว่าแบบไม่ไถพรวน (zero tillage) ยังจะช่วยส่งเสริมให้จุลินทรีย์ในดินท่ี
เป็นประโยชน์ตลอดจนไส้เดือนมีกิจกรรมมากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยปรับปรุง
สภาพดินโดยชีววิธี
 ในเกือบทุกประเทศในเอเชียแปลงปลูกมันสำาปะหลังจะมีขนาด
เล็ก และมักจะอยู่บนพื้นที่ลาดชันซึ่งแทรกเตอร์ไม่สามารถเข้าถึงได้ สาร
เคมีกำาจัดวัชพืชมีราคาแพงเกินไปหรือหาไม่ได้ และในอนาคตอันใกล้นี้ การ
ปลกูมนัสำาปะหลงัในทวปีเอเชยียงัคงตอ้งมกีารไถเตรยีมดนิไมว่า่จะดว้ยวธิี
การใดวิธีการหนึ่ง ดังนั้น จึงต้องให้ความสนใจต่อการป้องกันความเสีย
หายจากการไถพรวนดินที่บ่อยเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการ
ใช้เครื่องจักรหนักบนแปลง และการไถพรวนขณะดินเปียกมาก เพราะจะ
ทำาให้ดินอัดแน่นปิดกั้นการระบายน้ำา
 ในการทดลองการปลูกมันสำาปะหลังบนพื้นที่ลาดชัน 25% 
บนเกาะไหหลำาประเทศจีน พบว่าการเตรียมดินด้วยจอบเพียงอย่างเดียว

การเตรียมดินแบบอนุรักษ์ในบางพื้นที่ของ
ประเทศบราซิล จะปลูกมันสำาปะหลังลงในวัสดุ
คลุมดินที่เป็นเศษซากพืชจากฤดูกาลก่อนโดย

ไม่ต้องไถพรวน



22 23

ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับการเตรียมดินด้วยการไถ 2 ครั้งและพรวน แต่
สามารถลดการชะล้างพังทลายของดินได้มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด การ
ไม่ไถพรวนและปลูกในหลุมเล็กๆ ผลผลิตจะลดลงและการชะล้างพังทลาย
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในทางตรงข้ามการเตรียมดินโดยการไถ 1 ครั้ง คราด 
2 ครั้งแล้วปลูกโดยไม่ยกร่อง จะสูญเสียหน้าดินสูงมาก ส่วนการปลูก
บนรอ่งตามแนวขวางทางลาดชันจะช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน
ได้มาก ซึ่งจะทำาให้ผลผลิตสูงขึ้นต่อไปได้
 การปลูกมันสำาปะหลังบนพื้นที่ลาดชันสูง มีคำาแนะนำาดังนี้
 • ตัดหรือถอนหญ้าและวัชพืช และปล่อยทิ้งเศษหญ้าไว้บนดิน
 • พรวนดินด้วยจอบเฉพาะบริเวณหลุมปลูกขนาด 30x30 
เซนติเมตร
 • ใชท้อ่นพนัธุ ์1 ทอ่นตอ่หลมุ โดยปกัทอ่นพนัธุแ์บบตัง้ตรง เอยีง 
หรือวางตามแนวนอน
 • ใส่ปุ๋ยเคมี เช่น สูตร 15-15-15 จำานวน 1 ช้อนโต๊ะ ใกล้ๆ 
กับท่อนพันธุ์เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตช่วงแรกและช่วยเพิ่มผลผลิต 
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จะประกอบด้วย ไนโตรเจน 15% N ฟอสฟอรัส 
15% P

2
O

5
 และโพแทสเซียม 15% K

2
O สามารถศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมี 

ในรายละเอียดได้ในบทที่ 8 และบทที่ 10
 เกษตรกรท่ีปลูกบนพื้นท่ีเล็กๆ เช่นในประเทศอินโดนีเซีย 
เวียดนาม และจีน มักจะเตรียมดินท้ังแปลงโดยใช้เพียงจอบหรือเฉพาะ
บริเวณหลุมปลูกหรือปลูกแบบพรวนดินน้อยท่ีสุด ซึ่งจะเป็นสิ่งท่ีดีและ 
เหมาะสมแต่อาจจะทำาให้เกิดการแข่งขันกับวัชพืชรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น  
จึงมีความสำาคัญมากที่จะต้องกำาจัดวัชพืช 2-3 ครั้งในช่วง 3-4 เดือน
แรกก่อนท่ีมันสำาปะหลังจะโตขึ้นจนคลุมแปลงท้ังหมด (ดูรายละเอียด 
เพิ่มเติมในบทที่ 4) 
 ในเขตที่มีการปลูกมันสำาปะหลังในแปลงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมา
ประมาณ 3-12 ไร่ เกษตรกรมักจะไถเตรียมดินโดยแรงงานสัตว์ เช่น วัว 
ควาย ประมาณ 1-2 รอบ ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติโดยทั่วไปในจังหวัดลัมปุง

บนพื้นที่ลาดชันสูง วิธีการปลูกโดยไถพรวน
น้อยที่สุดเพียงขุดดินเฉพาะบริเวณหลุมปลูก

อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ในทวีปเอเชีย โดยทั่วไปจะเตรียมดินโดยการไถ
พรวน 1 หรือ 2 ครั้งโดยแรงงานสัตว์
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ในอินโดนีเซีย ในตอนเหนือของเวียดนาม ฟิลปปินส์ และรัฐทามิลนาดู 
ในอินเดีย 
  การปลูกมันสำาปะหลังในเขตที่มีขนาดฟาร์มขนาดกลาง บน
พื้นที่ราบหรือลาดชันเล็กน้อย มีข้อแนะนำาในการเตรียมดิน ดังนี ้ 
 • ไถพรวนดินด้วยแรงงานสัตว์ 1-2 ครั้ง เพื่อย่อยดิน พร้อม
กับกำาจัดวัชพืช
 • บนพื้นที่ลาดชัน ให้ไถตามแนวขวางทางลาดชัน เพื่อลดการ
พังทลายของดิน
 • ยกร่องขวางทางลาดชันโดยใช้จอบถ้ามีแรงงาน หรือใช้
แรงงานวัว ควาย ลากคันไถเพื่อยกร่อง
 • ปลูกท่อนพันธ ุม์ันสำาปะหลังบนสันร่อง
 • ใสปุ่ย๋เคมสีตูรทีม่คีรบทัง้ NPK  เชน่ สตูร 15-15-15 จำานวน 
1 ช้อนโต๊ะ ใกล้ๆ กับท่อนพันธุ์เพื่อช่วยส่งเสริมและเร่งการเจริญเติบโต
ในช่วงแรก และเพิ่มผลผลิต
 ในประเทศที่แปลงปลูกมันสำาปะหลังมีขนาดใหญ่ประมาณ 
12-30 ไร่ มักจะเตรียมดินโดยใช้รถแทรกเตอร์ติดพ่วงไถหัวหมูหรือ 
ไถจานและมักจะตามด้วยพรวนจาน และบางทีก็จะใช้เครื่องยกร่องด้วย 
หรือใช้เครื่องไถพรวนหมุนโดยติดพ่วงกับรถแทรกเตอร์หรือติดพ่วง 
รถไถเดินตามเพ่ือยอ่ยดินและกลบเศษซากพชืและวชัพชืคลกุเคลา้ลงไปในดนิ
ไถพรวนหมนุมแีนวโนม้ทำาใหด้นิถกูยอ่ยบดจนมีขนาดก้อนดินเลก็ละเอยีด 
ดังน้ัน ถ้าใช้เครื่องมือดังกล่าวบนพ้ืนที่ลาดชันจะทำาให้เกิดการชะล้าง 
พังทลายของดินที่รุนแรงได้
 การไถดินด้วยแทรกเตอร์จะทำาให้ดินโปร่งร่วนซุยและแปลง
สะอาดและใหผ้ลผลติสงู แตอ่าจจะทำาใหเ้กดิการชะล้างพงัทลายท่ีรุนแรง
ได้ และอาจทำาให้เกิดชั้นดินดานที่ระดับไถหรือชั้นดินอัดแน่นที่ระดับ 
ความลกึ 15-20 ซม. ซึง่ชัน้ดนิอดัแนน่จะเปน็อปุสรรคตอ่การระบายน้ำาทำาให้
รากเจรญิเตบิโตไมด่หีรอืรากเนา่ในชว่งฝนตกหนกั นอกจากนีห้นา้ดนิจะ
อ่ิมตวัดว้ยน้ำาอยา่งรวดเรว็ซึง่จะทำาใหน้้ำาไหลบา่ไปบนผวิดนิและกดัเซาะดนิ
อย่างมากจนกลายเป็นลำาห้วย

โดยทั่วไปในการปลูกมันสำาปะหลังแปลงใหญ่จะ
ไถเตรียมดินด้วยไถจานหรือไถหัวหมู

การไถเตรียมดินด้วยเครื่องจักรหนักบนดิน
เปียกอาจทำาให้ดินอัดตัวกันแน่นทำาให้น้ำาท่วมขัง
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  การใชไ้ถระเบดิดินดานเปน็คร้ังคราวจะชว่ยทำาให้ชัน้ดินแตกตัวไม่
อดัแนน่เปน็ชัน้แขง็ ชว่ยปรบัปรงุการระบายน้ำาในดนิ ชว่ยการเจรญิเตบิโตของ
มนัสำาปะหลงัในชว่งฝนชกุและเพิม่ผลผลติ หลงัจากไถระเบดิดนิดานแลว้มกัจะ
ตามด้วยไถผาน 3 หรือไถพรวนผาน 7 เพื่อกำาจัดวัชพืชแข่งขันและทำาให้ดิน
แตกร่วนง่ายต่อการปลูกพืช
  ดังนั้น ในเขตพื้นท่ีปลูกมันสำาปะหลังท่ีมีการเตรียมดินโดย
แทรกเตอร์พ่วงด้วยเครื่องไถ จะมีคำาแนะนำาในการเตรียมดินดังนี้
 • ใชส้ารเคมกีำาจดัวชัพชืประเภทดดูซมึ เชน่ ไกลโฟเซต เพือ่ฆา่วชัพชื
และต้นมันสำาปะหลังที่หลงเหลือจากปีก่อน
 • ไถระเบดิดนิดานใหด้นิแตกตวัไมอ่ดัตวัแนน่เปน็ชัน้แขง็ทีร่ะดบัความ
ลึก 40-50 ซม. ถ้าไม่มีไถดินดาน สามารถใช้ไถสิ่ว เพื่อแตกย่อยดินที่ระดับ
ความลึก 20-30 ซม
 • ย่อยหน้าดินให้ราบเรียบด้วยเครื่องพรวน (หรือใช้พรวนหมุนบน
พื้นที่ราบ)
 • ยกร่องปลกูตามแนวขวางทางลาดชนั หรือเม่ือมีปญัหาเร่ืองราก
เน่า หรือน้ำาท่วมขังในช่วง ฝนตกหนัก
 • ปลูกมันสำาปะหลังบนสันร่อง หรือปลูกบนพื้นราบเรียบไม่ยกร่อง
 • ไถเตรียมดินเมื่อดินมีความชื้น และไม่นำาเครื่องจักรหนักเข้าไปใน
แปลงเมื่อดินเปียกมาก
 • ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรมีธาตุอาหารครบท้ัง NPK เช่นสูตร 15-15-15 
ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ โดยโรยข้างๆ ท่อนพันธุ์เพื่อเร่งการเติบโตในช่วงแรก
และเพิ่มผลผลิต

การไถระเบิดดินดานจะแยกย่อยดินที่อ ัดแน่นที่
ระดับชั้นดินดานเพื่อปรับปรุงการระบายน้ำา.

การปลูกมันสำาปะหลังบนดินที่อัดแน่นและการ
ระบายน้ำาไม่ดี (ด้านหน้า) ทำาให้การเจริญ

เติบโตไม่ดีและผลผลิตต่ำา

การยกร่องหรือการเตรียมดินปลูกด้วยมือเป็นงานที่หนัก


