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"เฉลิมชัย" ส่ังเรงตัดวงจรโรคใบดางมันสำปะหลัง หลังระบาดหนักกวา 3 แสนไร!!

นายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาววา สำหรับสถานการณการระบาดของโรคใบดางมันสำปะหลัง สำรวจลาสุด พบวา 
มีพื้นที่การระบาดใน 29 จังหวัด พื้นที่รวมกวา 3 แสนไร จากพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งหมด 8 ลานไร โดยจังหวัดที่พบพื้นที่การระบาดของโรคใบดางมันสำปะหลัง 
มากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา จำนวนกวา 242,000 ไร ขอมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 จึงไดเรงกำชับใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เรงทำลายกำจัดตนที่เปนโรค 
และควบคุมไมเคลื่อนยายทอนพันธุออกนอกพื้นที่ที่พบการระบาด 

“ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงมันอยูเสมอ หากพบตองทำลายทันที และใหเลือกใชทอนพันธุมันสำปะหลังจากแหลงที่ยังไมพบการระบาดของโรค 
ไมใชทอนพันธุที่ลักลอบนำเขามาจากตางประเทศ เนื่องจากอาจมีโรคใบดางติดเขามากับทอนพันธุดวย ซึ่งจะทำใหเกิดการระบาดในฤดูปลูกตอมาได ทั้งนี้ ไดสั่งการ 
ใหหนวยงานที ่เกี ่ยวของ ลดขั ้นตอนและเรงรัดการจายเงิน ชดเชยรายไดและคาทำลายแปลงมันเปนโรคใหกับเกษตรกรผู ปลูกมันสำปะหลังที ่ไดรับผลกระทบ 
โดยเร็วที่สุด” นายเฉลิมชัยกลาว

ดานนายเขมแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เปดเผยวา ไดสงเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและชี้เปาพื้นที่ระบาด ดำเนินการกำจัดตนมันสำปะหลังที่เปนโรค 
และแมลงหวี่ขาวยาสูบ ซึ่งเปนพาหะนำโรค ตลอดจนสงเสริมใหเกษตรกรใชทอนพันธุสะอาด ควบคุมการนำเขาทอนพันธุจากตางประเทศ และการขนยายทอนพันธุ 
ภายในประเทศ รวมทั้งสรางการรับรูใหเกษตรกรเพื่อปองกันและกำจัดโรคใบดาง

ที่มา: สยามรัฐ, วันที่ 12 สิงหาคม 2563, https://siamrath.co.th/n/174035

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃá¶Å§
สวัสดีทานผู อานทุกทาน พบกันอีกครั ้งกับจดหมายขาวปที ่ 11 ฉบับที ่ 40 ซึ ่งไดรวบรวมขาวสาร สถานการณ และเนื ้อหาที ่เปนประโยชนกับผู อาน 

ในแวดวงอุตสาหกรรมมันสำปะหลังอยางเชนเคย สำหรับจดหมายขาวฉบับนี้ประกอบดวย กระทรวงเกษตรและสหกรณ สั่งเรงตัดวงจรโรคใบดางมันสำปะหลัง 

หลังระบาดหนักกวา 3 แสนไร รวมทั้ง “สมาคมการคามันสำปะหลัง” ชี้หัวมันสดมีโอกาสทะล ุ2.50 บาทตอกิโลกรัม และไบโอเทคไดร ับทุนสนับสนุนกวา                      

12 ลานบาทจากกองทุนความรวมมือแมโขงและสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund-MKCF) เพื ่อพัฒนาบุคลากร 

ดานมันสำปะหลังในเขตประเทศลุมแมน้ำโขง นอกจากนี้ทานจะไดพบกับบทความที่มีประโยชน 2 เรื ่อง คือ “แปงปลอดกลูเตน…Product Champion 

สรางมูลคาเพิ่มใหมันสำปะหลังสูงกวา 8.2 เทาในป 2570” และ “เทคนิคการปลูกมันสำปะหลัง ใหผลผลิตสูงสุด และลดตนทุนทำรุนมันสำปะหลัง 30%” 

ซึ่งสามารถประยุกตใชเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังได ทานยังสามารถติดตามขาวสารและสถานการณของแวดวงอุตสาหกรรมมันสำปะหลังเพิ่มเติม 

ไดที่ www.thailandtapiocastarch.net และ Facebook: Thailand Tapioca Starch

 ติดตอเรา:   โครงการการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย

        www.thailandtapiocastarch.net           starchzerowaste@gmail.com         Facebook: Thailand Tapioca Starch 

   ผูจัดการโครงการ: คุณรื่นรมย เลิศลัทธภรณ

   ศูนย ECoWaste สวทช.                 02 - 470 - 7432                 02 - 452 - 3455 1
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ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง การวิจัยและพัฒนาองคความรู ตลอดจน 
กระบวนการและเทคโนโลยีตาง ๆ มาเปนเวลากวา 10 ป จึงไดดำเนินโครงการ “Capacity Building on Circular Economy, Resource and Energy Efficiency for Productivity 
and Sustainability of Cassava Chain to High Value Products: Cassava Root, Native Starch, and Biogas in Mekong Countries” หรือ โครงการ CCC 
เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร บุคลากร และผูประกอบการอุตสาหกรรมมันสำปะหลังในประเทศลุมแมน้ำโขงตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
ของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังตลอดหวงโซการผลิต ควบคูกับการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

โครงการ CCC เปนโครงการความรวมมือของทีมวิจัยการจัดการและใชประโยชนจากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร ทีมวิจัยเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแปง ไบโอเทค 
ศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางดานการจัดการและใชประโยชนจากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร มจธ. และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย 
โดยไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนความรวมมือแมโขงและสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund-MKCF) เปนจำนวนกวา 12 ลานบาท 

ดร.วรินธร สงคศิริ ผูอำนวยการกลุมวิจัยวิศวกรรมชีวเคมีและชีววิทยาระบบ ไบโอเทค ใหขอมูลวา หลักสูตรการอบรมครอบคลุมหัวขอสำคัญเริ่มตั้งแต “ตนน้ำ” คือ 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลังและการปรับปรุงพันธุ “กลางน้ำ” คือ การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแปงมันสำปะหลัง 
ลดการใชพลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิต จนถึง “ปลายน้ำ” คือ การใชเทคโนโลยีในการนำของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต โดยคาดวาจะมีผูเขาร วมอบรม 
ทั้งจากภาครัฐและเอกชนมากกวา 100 คน จากประเทศในแถบลุมน้ำโขง

นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิช นายกสมาคมการคามันสำปะหลังไทยคนใหมเปดเผยวา ในขณะน้ีกำลังซ้ือมันเสนกลับมาแลว หลังจากจีนระบายสต็อกมันเสนท่ีมีอยู 200-300 ลานตัน 
ออกจากโกดัง คาดวาจีนจะลดสต็อกใหเหลือเพียง 50 ลานตันเทานั้น ซึ่งจะเปนโอกาสของไทยที่จะสงออกมันเสนไดอยางตอเนื่อง ดึงราคาหัวมันสดใหเพิ่มขึ้นจากเดิมชวง 
2-3 ปที่ผานมา กลุมลานมันสำปะหลังไมซื้อเนื่องจากราคาสงหัวมันสดใหกับโรงงานมันเสนมีราคาต่ำมาก ไมคุมกับการดำเนินการ โดยมีเพียงโรงแปงมันสำปะหลังที่ยังซื้ออยู 
คาดวาสถานการณแยงซื้อหัวมันสดดังกลาว จะสงผลใหราคาที่เกษตรกรไดรับอยูที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ราคาต่ำกวา 2 บาทตอกิโลกรัม

อยางไรก็ตามการผลิตมันสำปะหลังของไทยมีปญหาเรื่องใบดางที่ระบาดไมหยุด ในขณะที่ทอนพันธุคุณภาพดีมีนอย เนื่องจากภัยแลงเมื่อตนปทำใหมันสำปะหลังที่ปลูกไป 
เสียหาย 2-3 รอบ ดังนั้นจึงเสี่ยงที่ผลผลิตมันสำปะหลังในปนี้จะลดลง ที่สำคัญเมื่อราคาหัวมันสดปรับเพิ่มขึ้น ตองระวังเรื่องเปอรเซ็นตเชื้อแปงดวย หากมีนอยไป ราคาที่ไดรับ 
ก็จะลดลงตามไปดวย

ทั้งนี้ ในชวงเดือนกันยายน 4 สมาคม คือ สมาคมการคามันสำปะหลังไทย สมาคมแปงมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผูผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑมันสำปะหลังไทย จะรวมกับหนวยงานภาครัฐออกสำรวจพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ เพื่อประเมินผลผลิต เบื้องตนคาดวาจะไมถึง 
30 ลานตัน ในขณะที่การสงออกมันเสนในปที่ผานมาได 2.9 ลานตัน ลดลงจากกอนหนาที่เคยสงออกได 7 ลานตัน

รายงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แจงวา สถานการณมันสำปะหลังโรงงาน ป 2564 (ปเพาะปลูก 2563/64) มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศ 8.844 ลานไร 
เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 0.105 ลานไร หรือ 1.20% ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 29.909 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 1.379 ลานตัน หรือ 4.83% ผลผลิตตอเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศ 
3,382 กิโลกรัมตอไร เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 117 กิโลกรัมตอไร หรือ 3.58% ทั้งนี้เนื ้อที่เก็บเกี่ยวโดยรวมคาดวาเพิ่มขึ้นทุกภาค เมื่อเทียบกับปเพาะปลูก 2562/63 
เนื่องจากเกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังแทนพืชชนิดอื่น 

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ, วันที่ 31 สิงหาคม 2563, https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895674

“สมาคมการคามันสำปะหลัง” ชี้โอกาสหัวมันสดทะลุ 2.50 บาทตอกิโลกรัม

ไบโอเทคไดรับทุนสนับสนุนกวา 12 ลานบาท

เพื่อพัฒนาบุคลากรดานมันสำปะหลังในเขตประเทศลุมแมน้ำโขง
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“แปงปลอดกลูเตน…Product Champion 

สรางมูลคาเพิ่มใหมันสำปะหลังสูงกวา 8.2 เทาในป 2570”

ศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวา ในชวง 2-3 ปขางหนา ภาพรวมการสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลังของไทยอาจเติบโตไปไดอยางระมัดระวัง จากปจจัยทาทายของ 
สงครามการคาระหวางจีน-สหรัฐอเมริกาที่นาจะยังมีอยู รวมถึงผลกระทบของโควิด-19 ที่อาจทำใหภาพรวมเศรษฐกิจจีนยังไมฟนตัวนัก อีกทั้งยังตองจับตาปริมาณ 
สตอกขาวโพดของจีนที่ยังอยูในระดับสูงราว 200 ลานตัน โดยหากพิจารณาแนวโนมการเติบโตเปนรายผลิตภัณฑคือ มันเสน มันอัดเม็ด และแปงมันสำปะหลังดิบ (ขั้นตน) 
นาจะมีแนวโนมขยายตัวไดในระดับต่ำ เนื่องจากนโยบายของจีนไมเอื้อตอผลิตภัณฑมันสำปะหลังขั้นตนของไทย เชน จีนมีการพึ่งพาขาวโพดในสตอกภายในประเทศมากขึ้น 
และจีนยังมีการลงทุนพื ้นที ่ปลูกและโรงงานแปรรูปขั ้นตนในกลุ มประเทศ CLMV มากขึ ้น รวมถึงยังตองเผชิญการแขงขันดานราคาที ่รุนแรงจากธัญพืชทดแทน 
และราคามันสำปะหลังของคูแขงอยางเวียดนามที่ถูกกวาไทย ขณะที่แปงมันสำปะหลังดัดแปร (ขั้นกลาง) นาจะมีแนวโนมขยายตัวไดดี (แตเปนการขยายตัวที่ลดลง) 
เนื ่องจากการแขงขันดานราคาในธุรกิจแปงมันสำปะหลังดัดแปรนี ้ไมรุนแรงนัก ซึ ่งเปนการขยายตัวที ่ดีตามอุตสาหกรรมขั ้นปลายที ่เปนผลิตภัณฑมูลคาเพิ ่มสูง 
อยางเครื่องสำอาง อาหารเสริม และยา ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่สอดคลองไปกับ S-Curve

ดังนั้นไทยจึงควรมุงเนนไปที่การเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑมันสำปะหลังขั้นกลางอีกตัว ซึ่งเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่มีแนวโนมการเติบโตดีตามเทรนดการบริโภคของตลาดโลก 
ในระยะยาวและมีมูลคาเพิ่มสูง อยางแปงปลอดกลูเตนที่สามารถชูเปน Product Champion ได ดวยการปรับลดวัตถุดิบมันสำปะหลังที่จะนำไปผลิตผลิตภัณฑขั้นตน 
อยางมันเสน มันอัดเม็ด และแปงมันสำปะหลังดิบ แลวนำมาผลิตแปงปลอดกลูเตนแทน ขณะที่ผลิตภัณฑขั้นกลางที่มีอยูเดิมอยางแปงมันสำปะหลังดัดแปร แมจะมีแนวโนม 
ขยายตัวตอไปได แตก็นาจะเปนการขยายตัวที่ลดลง จึงทำใหแปงปลอดกลูเตนนาจะเปนสินคาที่นาสนใจและมีศักยภาพในการขยายตลาด เพื่อตอบโจทยผูบริโภคกลุมใหม 
ไดในระยะขางหนา

แปงปลอดกลูเตนเปนทางเลือกใหมสำหรับผูเปนโรคเซลิแอคหรือผูแพกลูเตน ผูปวยโรคลำไสแปรปรวน และผูรักสุขภาพ เนื่องจากมีกากใยสูง ดังนั้นจึงนับเปนโอกาสของ 
มันสำปะหลังที่ปลอดกลูเตน เพื่อนำมาผลิตเปนแปงปลอดกลูเตนในอุตสาหกรรมอาหาร เชน เบเกอรี่ อาหารที่ไมมีสวนผสมของนม ขนมขบเคี้ยว และเครื ่องดื ่ม 
ตอบสนองความตองการของตลาดโลกที่มีสัดสวนมูลคาตลาด Gluten Free กวารอยละ 29 ของมูลคาตลาดอาหาร Free-From ของโลก และมีอัตราการเติบโต          
เฉลี ่ยสูงกวารอยละ 9.6 ตอป นับเปนอัตราสูงที ่สุดของประเภทอาหารในกลุม Free-From และยังมีมูลคาตลาด Gluten Free เพิ ่มขึ ้นกวา 1.7 เทาในป 2567                                         
(57.0 พันลานดอลลารสหรัฐฯ) เมื่อเทียบกับป 2562 (32.8 พันลานดอลลารสหรัฐฯ)

สำหรับตลาดกลุ มผู บริโภคหลักของอาหาร Gluten Free จะอยู ในสหภาพยุโรป (รอยละ 52) และสหรัฐอเมริกา (รอยละ 20) เนื ่องจากผลผลิตธัญพืชหลัก 
ในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะเปนขาวสาลี ขาวบารเลย ขาวโอต ทำใหมีความตองการแปงปลอดกลูเตนในปริมาณสูง โดยมีมูลคาตลาดแปงปลอดกลูเตน 
ในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริการวมกันในป 2562 อยู ท ี ่ 6.8 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ ่งคาดวาในป 2567 จะเพิ ่มขึ ้นเปน 12.5 พันลานดอลลารสหรัฐฯ 
หรือเติบโตเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป สะทอนถึงโอกาสของมันสำปะหลังไทยที่จะนำมาผลิตเปนแปงปลอดกลูเตน เพื่อปอนตลาดผลิตภัณฑอาหาร Free-From ที่มีแนวโนม  
เติบโตดี โดยเฉพาะตลาดเบเกอรี่ที่ครองสัดสวนกวารอยละ 27.2 ของมูลคาตลาดอาหาร Free-From โลก และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ดีราวรอยละ 8.8 ในป 2562-2567

ศูนยวิจัยกสิกรไทยประเมินวา ในป 2563-2564 หากไทยสามารถนำมันสำปะหลังสดที่มีอยูราว 30 ลานตัน แบงนำมาผลิตแปงปลอดกลูเตนที่รอยละ 10 จะสามารถ 
สรางมูลคาเพิ ่มไดราว 2.3 เทาของมูลคาหัวมันสำปะหลังสดที ่ขายได หรือคิดเปนมูลคาราว 137,000 ลานบาท อยางไรก็ดี ธุรกิจแปงปลอดกลูเตนของไทย 
นาจะยังอยูในระยะเริ่มตนที่มีผูสนใจ ทำใหยังมีปริมาณการคาเชิงพาณิชยไมมากนัก เนื่องจากความรูทางดานเทคโนโลยีที่ยังจำกัดในเฉพาะกลุมอยางสถาบันการศึกษา 
และหนวยงานภาครัฐเปนสวนใหญ สงผลใหมีโรงงานผลิตแปงปลอดกลูเตนรายใหญเพียงไมกี่ราย ซึ่งความสำเร็จของการผลิตแปงปลอดกลูเตนเพื่อสงออกของไทยในป 
2563-2564 นาจะพัฒนาไปไดระดับหนึ่ง สอดคลองกับกรอบนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่จะสิ้นสุดในระยะที่ 2 (ป 2555-2564)

มองตอไปในระยะยาว ศูนยวิจัยกสิกรไทยประเมินวา ในป 2570 หากไทยสามารถนำมันสำปะหลังสดที่คาดวานาจะลดลงเหลือราว 20.6 ลานตัน แบงนำมาผลิต 
แปงปลอดกลูเตนที ่เพิ ่มขึ ้นเปนรอยละ 40 ประกอบกับแนวโนมราคาแปงปลอดกลูเตนตอหนวยที ่นาจะเพิ ่มขึ ้นจากความตองการในตลาดโลกที ่นาจะเติบโตดี 
จะสามารถสรางมูลคาเพิ ่มอยางกาวกระโดดไดราว 8.2 เทาของมูลคาหัวมันสำปะหลังสดที ่ขายได หรือคิดเปนมูลคาราว 486,000 ลานบาท ซึ ่งความสำเร็จ 
ของการผลิตแปงปลอดกลูเตนเพื ่อสงออกของไทยในป 2570 นาจะพัฒนาไปไดไกลพอสมควรแลว สอดคลองกับเปาหมายของรัฐบาลที ่ต องการใหไทยเปน 
ศูนยกลางอุตสาหกรรมชีวมวล (Bio Hub of ASEAN) ภายในป 2570 โดยใชเขตพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมี Biopolis ใน EECi เปนแพลตฟอรม 
หรือโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการลงทุน และทำใหเกิดธุรกิจใหม ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางฐานรายไดใหมและความยั่งยืนใหกับประเทศ อีกทั้งแปงปลอดกลูเตน 
ยังเปนสินคาในอุตสาหกรรมตอเนื ่องที ่มีมูลคาเพิ ่มสูง สอดรับกับการสนับสนุนของนโยบายรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ ่งมีความเชื ่อมโยงอยู ใน                            
10 อุตสาหกรรมเปาหมายที่ภาครัฐใหการสนับสนุนมากถึง 5 อุตสาหกรรมคือ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร เชื ้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
การแพทยครบวงจร ทองเที่ยวกลุมรายไดดีและทองเที่ยวสุขภาพ

ที่มา:
1. การเงินการธนาคาร, วันที่ 24 ก.ค. 2563, https://www.moneyandbanking.co.th/article/kreserch-glutenfreeflour-24072020
2. สำนักขาวอีไฟแนนซไทย, วันที่ 24 ก.ค. 2563, https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=YmhzMmxIMENzeTQ9
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“มันสำปะหลัง” เปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจทำเงินที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีพื ้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง 8.9 ลานไร ไดผลผลิต 20.9 ลานตัน มีการสงออก 

ผลิตภัณฑมันสำปะหลังเปนอันดับ 1 ของโลก มูลคากวา 1 แสนลานบาท ซึ่งแรงจูงใจสำคัญที่เกษตรกรนิยมปลูกพืชชนิดนี้กันอยางแพรหลายคือ มันสําปะหลังปลูกได 

ตลอดทั้งป ทนแลงไดดี เจริญเติบโตไดในแหลงดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ำ และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเมื่อมีแรงงานพอ หรือรอเก็บผลผลิตออกขายในราคาที่ตองการได

การปลูกมันสำปะหลังใหผลผลิตสูงสุด…ทำไดไมยาก

-  ปลูกในชวงเวลาที่เหมาะสม คือ กุมภาพันธ-มีนาคม รองลงมาคือ ชวงตนฤดูฝน (เมษายน-พฤษภาคม) และชวงปลายฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน) นอกจากนี้ 

ควรเลือกพันธุมันสำปะหลังใหเหมาะกับสภาพดินที่ใชปลูก “ดินรวนเหนียว” เรียกวาเปนดินดีสำหรับปลูกมันสำปะหลังพันธุระยอง 5 และระยอง 72 หากปลูกใน 

“ดินรวนทราย” ถือวาเปนดินปานกลางถึงเลว ควรเลือกปลูกพันธุเกษตรศาสตร 50 ระยอง 90 หวยบง 60 และ ระยอง 9 แตไมแนะนำใหปลูกมันสำปะหลัง 

พันธุดังกลาวในสภาพดินรวนเหนียว เพราะจะเจริญเติบโตในสวนของลำตนที่อยูเหนือดินมากกวาลงหัว เรียกวาอาการขึ้นตนหรือบาตน บาใบ สวนพันธุระยอง 7

เหมาะสำหรับปลูกในแหลงดินรวนเหนียวและดินรวนทรายที่มีความชื้นตลอดชวงการเจริญเติบโต ไมควรปลูกในสภาพดินที่แหงแลง

- .เพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดิน โดยปลูกปอเทืองหรือถั่วพราเปนปุยพืชสดแลวไถกลบ และปรับปรุงบำรุงดินใหเหมาะสมระหวางการปลูกโดยใสปุยอินทรีย                

ไรละ 100-200 กิโลกรัมตอไร

-  เตรียมดินใหลึก โดยใชวิธีไถดะดวยผาล 3 กอน และไถตอดวยผาล 7 เพื่อระเบิดหนาดินใหมีความรวนซุย เพื่อใหน้ำซึมลงใตดิน เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำฝน 

ความชื้นของดินไดมากขึ้น และชวยใหพืชสามารถนำน้ำใตดินมาใชเมื่อฤดูแลง การเตรียมดินลักษณะนี้ยังชวยใหตนมันสำปะหลังจะลงหัวไดงาย หลังจากนั้นยกรองดิน 

กอนปลูก

-   เลือกซื้อมันสำปะหลังพันธุดีจากแหลงผลิตที่นาเชื่อถือ ตนพันธุที่ใชปลูกควรมีอายุ 10-12 เดือน โดยเลือกตนพันธุที่แข็งแรง มีตาถี่ ขนาดโตพอสมควร ตัดทอนปลูกดวย 

มีดที่คม เพื่อมิใหทอนปลูกช้ำ ยาวไมต่ำกวา 20 เซนติเมตร ปลูกปกตรงใหลึก 2 ใน 3 ของความยาวทอนปลูก ในดินรวนเหนียวควรใชระยะแถวกวาง 1.20 เมตร 

ระยะปลูกตั้งแต 0.50-1 เมตร และในดินรวนทรายควรใชระยะแถวแคบ 0.80 เมตร ระยะปลูกตั้งแต 0.50-0.80 เมตร

-  ควรใหน้ำชวง 2 เดือนแรกของการปลูก และใหน้ำเต็มที่ในชวงฤดูแลง 5 เดือน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม เก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอีก                        

1 เทาตัว การใหน้ำในชวงฤดูแลง จะชวยใหตนมันสำปะหลังมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีปญหาใบรวงนอย ทำใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้นในแตละเดือน

-  ควรใสปุยเคมีบำรุงตนใหถูกสูตรในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ไดแก ปุยสูตร 15-7-18 หรือ 15-15-15 ในอัตรา 50 กิโลกรัมตอไร โดยใสปุยสองขางลำตนรัศมีพุมใบแลวกลบ  

ใสปุยครั้งเดียวเมื่ออายุ 1 เดือนหลังปลูก และตองใสปุยเคมีในขณะที่ดินมีความชื้นและตองกลบปุยดวย ถาไมกลบปุยอาจสูญเสียปุยมากเกิน 50%

-  ดูแลใหมันสำปะหลังปลอดวัชพืช โดยเฉพาะชวง 3 เดือนแรก ถือวาเปนชวงวิกฤตของมันสำปะหลัง วัชพืชสวนใหญที่พบในแปลงปลูกมันสําปะหลังในไทย ไดแก 

หญาตีนติด หญาปากควาย หญาตีนนก หญาขจรจบ บานไมรูโรยปา ผักยาง สาบแรงสาบกา ฯลฯ เกษตรกรนิยมกำจัดวัชพืชโดยใชแรงคนทํารุน โดยทําครั้งแรก 

หลังปลูก 1 เดือน และควรทําซ้ำอีกประมาณ 2-3 ครั้ง จนตนมันสําปะหลังเจริญเติบโต คลุมดินไดแลว และไถระหวางแถวดวยรถไถเดินตาม การปลูกมันสําปะหลัง 

พบวา คาแรงในการกําจัดวัชพืชคิดเปน รอยละ 30 ของตนทุนการผลิตทีเดียว

-   การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ระยะที่เหมาะสมคือ ชวงอายุ 10-18 เดือน ควรงดเวนการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังในชวงฝนแรก คือตั้งแตเดือนเมษายนถึงมิถุนายน เนื่องจาก 

มันสำปะหลังแตกใบออนจะใหเปอรเซ็นตแปงต่ำ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผานมา รัฐบาลมีมติแบนสารเคมีการเกษตร พาราควอต (ยาฆาหญา) และ คลอรไพริฟอส (ยาฆาแมลง) เปนวัตถุอันตรายประเภท 4 (วอ. 4) 

สงผลกระทบตอการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย คุณวิชัย โอภานุกุล และ คุณอานนท สายคำฟู แหงสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

กรมวิชาการเกษตร จึงไดวิจัยและพัฒนารถยกสูงกำจัดวัชพืชและใสปุยมันสำปะหลัง (เครื่องทำรุนมันสำปะหลัง) ภายใตการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

โดยมีตนทุนการผลิตอยูที่ 300,000 บาท ปรากฏวา รถยกสูงขับเคลื่อนดวยตัวเองสำหรับกำจัดวัชพืชและใสปุย มีรูปแบบการทำงานเริ่มจากโรยปุยตามสูตรที่เกษตรกร 

กำหนดลงพื้นดิน หลังจากนั้นผาลจานทำหนาที่ไถกำจัดวัชพืชและโกยดินกลบปุย นวัตกรรมชิ้นนี้ สามารถกำจัดวัชพืชพรอมใสปุยและกลบดินในขั้นตอนเดียวกัน 

และมีจุดเดนสำคัญคือ ชวยประหยัดเงินคาทำรุนมัน 30% โดยไมใชยาฆาหญา ขณะเดียวกันลดการสูญเสียปุย สามารถสรางและซอมแซมงายในอูทองถิ่น ผลการทดสอบ 

สามารถทำงานไดเฉลี่ย 3-4 ไรตอชั่วโมง หรือ 30 ไรตอวัน ประสิทธิภาพกำจัดวัชพืช 80-90% ใชน้ำมันดีเซล 1.3-1.5 ลิตรตอไร โดยใชแรงงานแค 1-2 คน หากมีเกษตรกร 

สนใจนำรถยกสูงกำจัดวัชพืชและใสปุยมันสำปะหลังไปใหบริการรับจางในไรมันสำปะหลังในทองถิ่น จะสามารถคืนทุนไดในระยะเวลาเพียง 1 ป

ที่มา:

เทคโนโลยีเกษตร, วันที่ 25 ส.ค. 2563, https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_156741 

เทคโนโลยีชาวบานออนไลน, วันที่ 4 ธ.ค. 2562, https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_133021 

“เทคนิคการปลูกมันสำปะหลัง ใหผลผลิตสูงสุด 

และลดตนทุนทำรุนมันสำปะหลัง 30%”
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