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เกร็ดความรูการเกษตร
ฉบับที่ 1 เอกสาร AG-ALL-2553-001 เดือน กันยายน ที่มา ไรคุณทองสุข ออกเอกสาร จักรกฤษณ SKM

มันสําปะหลังคอนโดฯ ผลผลิตมากกวา 10 ตัน/ไร โดยไมใชปุยเคมี

ปนี้นับไดวาเปนปทองของมันสําปะหลัง สถานการณการผลิตมันสําปะหลังในการ
เพาะปลูก ป 2552/2553 นับรวมพื้นที่โดยประมาณได 7.2 ลานไร ผลผลิตรวม 26.41 ลาน
ตัน ซึ่งนับไดวาประเทศไทยสามารถผลิตมันสําปะหลังไดเปนอันดับ 3 ของโลก รองจาก
ประเทศไนจีเรีย และบราซิล
แตเมื่อเฉลี่ยคาผลผลิตตอจํานวนไรที่มีอยูนี้ เทากับวาเกษตรกรมีผลผลิตตอไรเพียง 3 ตัน
เศษเทานั้น ซึ่งไมใชตัวเลขที่หนีหางคูแขงในเอเชียอยางอินโดนีเซียและเวียดนามที่สามารถปลูกมัน
สําปะหลังไดดีไมแพไทยเลย
คุณทองสุข ศรีษะโคตร เกษตรกรวัย 55 ป จากจังหวัดชัยภูมิ เปนผูปลูกมันสําปะหลังราย
หนึ่งที่ยอมรับวา ตั้งแตปลูกมันสําปะหลังมาตลอดหลายสิบป ตนและเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียงยัง
ไมเคยปลูกมันสําปะหลังไดผลผลิตมากกวา 4 ตัน ตอไร เลย "ผมปลูกมันมาตั้งแตรุนพอแม เรียก
ไดวาผมปลูกมันมาตั้งแตเกิดเลย ก็ใสปุยเคมีตามไรคนอื่นเขาใสอะไรเราก็ใสตามเขา ตนทุนมันก็
สูงยิ่งพอปุยแพงผมกับชาวบานก็ไมใสเลย ปรากฏวาผลผลิตมันก็พอกัน เลยปลูกแบบปลอยไป
อยางนั้น หัวมันขึ้นไดแคไหนก็แคนั้น" คุณทองสุข เลาใหเราฟง
จนเมื่อป 2550 คุณทองสุข ไดพบกับเทคนิคการเพิ่มผลผลิตใหม หลังจากเขารวมกลุมกับ
เพื่อนเกษตรกรเขาเรียนรูกับ ส.ป.ก.จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพมันสําปะหลังในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ทําใหคุณทองสุขไดรูวาสามารถเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังของตนเองได โดย "วิธีการ
สับตา" หรือที่เรียกวา "การปลูกมันแบบคอนโดฯ" และไดเรียนรูในเรื่องของการทําปุยหมัก
น้ําหมักชีวภาพใชเอง ทําใหไมตองซื้อปุยซื้อสารเคมีกําจัดแมลง ประหยัดตนทุนคาปุย คาสารเคมี
และคาแรงงานอีกดวย และที่สําคัญผลผลิตที่เคยปลูกไดไรละ 2 – 3 ตัน เมื่อทําวิธีนี้แลวไดผลผลิต
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เพิ่มมากขึ้นหลายเทา จนไดไรละ 10 ตันขึ้นไป ในขณะที่ตนทุนลดลง ทําใหมีกําไรและไมกลัววา
ราคามันจะเทาไหร ราคากิโลกรัมละ 1 บาท ก็ยังมีกําไร ขณะที่ไรอื่นๆ ขาดทุน ยิ่งถาราคาดีแบบป
นี้ก็หมายความวาไดกําไรเต็มๆ กิโลกรัมละ 2 – 3 บาทเลยทีเดียว

วิธีการปลูกมันสําปะหลังคอนโดฯ
วิธีการปลูกมันสําปะหลังคอนโดฯ มีดวยกันหลายวิธีแตที่นิยมทํากันแบงได3 แบบ คือ
แบบที่ 1 การปลูกใหออกหัวแบบคอนโดฯ ใชทอนพันธุสวนที่เปนลําตนตัดแบบโคนตรง
ที่มีอายุประมาณ 8- 12 เดือน แตที่อายุ 12 เดือนดีที่สุด ตัดใหมีขนาดยาวประมาณ 40 – 50
เซนติเมตร แลวเฉือนเอาตาขางทอนพันธุจากดานลางออก 5 - 7 ตา เพื่อหวังใหไดหัวที่เกิดจาก
ฐาน รอบโคน 9 หัว และขางลําตนที่เฉือนเอาตาออกอีก 7 หัว เรียงเปนชั้นคลายตึกคอนโดมิเนียม

แบบที่ 2 การปลูกใหออกหัวแบบคอนโดฯ สามเหลี่ยม ใชทอนพันธุสวนที่เปนลําตนที่มีกิ่ง
เปนงามติดอยูดวยปลูก กิ่งมีความยาวประมาณ 50 เซนติเมตร โดยเฉือนเอาตาขางทอนพันธุจาก
ดานลางออก 7 ตา และเฉือนเอาตาขางสวนที่ เปนกิ่งออก กิ่งละ 2 ตา เพื่อหวังใหไดหัวที่เกิดจาก
ตาขางกิ่งเพิ่มขึ้นอีก 6 หัว เรียงเปนชั้นคลายคอนโดมิเนียม สามเหลี่ยม
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แบบที่ 3 การปลูกใหออกหัวแบบคอนโดฯ พวงรอย ใชทอนพันธุคลายกับการปลูกแบบ
คอนโดฯ สามเหลี่ยม แต เปนลําตนที่มีกิ่งสามงามที่สอง ติดอยูดวยปลูก โดยมีความเชื่อวาสวนที่
เปนกิ่งสามงามที่สองอยูใกลยอด เปนกิ่งที่ออนกวากิ่งสามงามแรกของลําตนจะเจริญเติบโตไดเร็ว
และใหผลผลิตดีกวา การปลูกทั้งสามแบบใชทอนปลูก ยาว 40 - 50 เซนติเมตร ปลูกปกตรง โดย
ใหสวนที่เฉือนตาออกทั้งสวนที่อยูดานขางลําตนและกิ่งอยูใตดินของทอน ปลูกมันสําปะหลังจะ
เกิดขึ้นที่เพอริไซเคิล อยูบริเวณรอยแผลระหวางเปลือกกับเนื้อไมของทอนปลูก นอกจากนี้ รากฝอย
ยังเกิดที่ตาของทอนปลูกอีกดวย รากฝอยที่เกิดจากรอยแผลที่โคนของทอนปลูกมีมากกวา 50 ราก
สวน รากฝอยที่เกิดจากรอยแผลที่ตามีนอยมากเมื่อเปรียบกับรอยแผลที่โคนของทอนปลูก
ขั้นตอนการปลูกก็มีรายระเอียดที่นาสนใจ โดยพันธุที่คุณทองสุขใชคือพันธุเกษตรศาสตร
โดยการปลูกเริ่มจากการไถเตรียมดินแบบทั่วไป แลวทําการยกรองเปนแนวยาวโดยไถเปนรองลึก
ประมาณ 1 ฟุต หรือ 30 เซนติเมตร จากนั้นก็วัดระยะตน 1 x 1 เมตร ปกไมเปนเครื่องหมายไว นํา
ปุยหมักที่ทําเตรียมไวใสลงไปในรองตามจุดที่วัดไว อัตรา 0.8 – 1 กิโลกรัมตอหลุม แลวทําการกลบ
ดิน จากนั้นก็สามารถนําทอนพันธุที่ทําการสับตาไวมาปลูกไดเลยทันที จากนั้นใชแรงงานคนปก
ทอนพันธุลงบริเวณที่เราปกไมและใสปุยไว โดยการปกตองปกใหตั้งตรงโดยไมตองเอียง เพราะถา
ปกเอียงเหมือนเกษตรกรรายอื่นจะทําใหหัวมันออกไมรอบกิ่งพันธุ ในสวนของการใสปุยเคมีจะไมมี
การใสอีกแลวเพราะใสปุยหมักรองกนหลุมครั้งเดียวก็เพียงพอแลว วัชพืชก็ไมตองกําจัดเพราะการ
ที่เราใชทอนพันธุที่มีขนาดยาวทําใหเวลาปลูกสูงและวัชพืชโตไมทันมันที่เราปลูกถามีเพลี้ยแปง
หรือแมลงชนิดอื่นๆระบาดก็ทําการฉีดพนดวยน้ําสมควันไม หรือน้ําหมักชีวภาพ
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สูตรการทําปุยหมักสูตรคุณทองสุข
1. ขี้วัว
2. ฟางแหง
3. กากน้ําตาล
4. รํา
5. ยูเรีย
6. เชื้อ พ.ด.1
7. น้ําสะอาด

200
1,000
10
2
2
1
50

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ซอง
ลิตร

วิธีการ
1. นํากากน้ําตาล รํา เชื้อพ.ด.1 และน้ําสะอาดใสรวมกันในถังน้ํา 100 ลิตร แลวผสมกวน
กันจนเขากันดีหมักทิ้งไว 1 คืน
2. นําฟางมาวางซอนกันเปนชั้นๆ ละประมาณ 30 เซนติเมตร โดยแตละชั้นโรยดวยขี้วัว
บางๆ แลวเอาปุยยูเรียโรยอีกชั้นหนึ่ง ตักน้ําหมักที่เตรียมไวมารดลงบนกอง ทําไปเรื่อยจนไดขนาด
กองสูง 11/2 เมตร กวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร โดยประมาณ
3. หาวัสดุมาคลุมกองปุยไวเชน กระสอบปุย ทางมะพราว หรือผาพลาสติก ระหวาง
กระบวนการหมักจะเกิดความรอน ควรกลับกองปุยหมักทุกๆ 10 วัน และสังเกตดูเสมอมาความชื้น
ในกองเพียงพอโดยใชมือจับดู ถายังชื้นเมื่อบีบแลวจะรูสึกวายังชื้นวัสดุยังจับตัวกัน แตถาความชื้น
ไมพอควรรดน้ําลงไปแตอยาใหแฉะ กระบวนการหมักจะใชเวลาประมาณ 30 – 45 วัน ก็สามารถ
นําไปใชได

