คอลัมน์แนะนำทำกินทั่วถิ่นไทย
การปลูกมันฝรั่งและการแปรรูป
พนม เกิดแสง *
ช่วงเดือนกุมภำพันธ์ – มีนำคม เป็นช่วงทีผ่ ลผลิต มันฝรั่งออกสู่ตลำด พื้นที่เพำะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในภำคเหนือตอนบนและ
บำงจังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพันธุท์ นี่ ิยมปลูกได้แก่ พันธุ์ สปุนตำ และพันธุแ์ อตแลนติก

ปัจจุบนั หนุ่มสำวไทยสมัยใหม่ตลอดจนเด็กๆนิยมบริโภคอำหำร แบบตะวันตกเพิ่มมำกขึ้นทั้งอำหำรประเภทเร่งด่วน และ
อำหำรว่ำงประเภทขบเคี้ยว มันฝรั่งซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตอำหำรดังกล่ำว จึงมีควำมต้องกำรบริโภคเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง โรงงำนอุตสำหกรรมแปรรูปมันฝรัง่ ทอดได้ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว และมีควำมต้องกำรมันฝรั่งเพื่อเป็นวัตถุดบิ ประมำณ ปี
ละ 124,100 ตัน โดยที่รำคำขำยหัวมันสดเฉลี่ยที่ตลำดขำยส่ง 35 บำท/กก.
มันฝรั่งจัดเป็นพืชเศรษฐกิจ ทีส่ ำคัญในภำคเหนือ ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่น ๆ หลำยชนิด โดยประมำณ
กำรจะมีผลกำไรอยู่ระหว่ำง 6,000 - 9,000 บำทต่อไร่ แหล่งปลูกทีส่ ำคัญอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและตำก ซึ่งมีผลผลิต
รวมกันประมำณร้อยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด นอกจำกนี้ ยังมีกำรผลิตมันฝรัง่ ในจังหวัด เชียงรำย สกลนคร และ เลย โดย
สำมำรถปลูกมันฝรั่งได้ถึง 200,000 ไร่ ร้อยละ 90 เป็นกำรผลิตมันฝรั่งเพื่อเป็น วัตถุดบิ สำหรับแปรรูปส่งโรงงำน โดยมีรำคำรับ
ซื้อระหว่ำง 5-13 บำทต่อกิโลกรัม ส่วนกำรบริโภคหัวมันสดคิดเป็นร้อยละ 10
หัวพันธุ์มันฝรั่งทีใ่ ช้ปลูกในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ หำกเป็นพันธุ์จำกประเทศในแถบยุโรป เช่น
เนเธอร์แลนด์สก๊อตแลนด์ เยอรมัน ซึ่งจะเก็บเกี่ยวหัวพันธุ์ในเดือนสิงหำคม – กันยำยน เมื่อส่งมำปลูกในไทยในช่วงเดือน
พฤศจิกำยน-ธันวำคม ซึ่งพ้นระยะพักตัวพอดี

..........................................................................................................................................................................................................
* นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

e mail : eatpnk@ku.ac.th

อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ ก็เป็นอีกพื้นทีห่ นึ่งที่มีกำรปลูกมันฝรั่งกันมำก ซึ่งจะนิยมปลูกหลังฤดูกำรทำนำ คือ
เดือนพฤศจิกำยนถึงกลำงเดือนธันวำคม และเก็บเกี่ยวประมำณเดือนกุมภำพันธุ์ – มีนำคม แต่ถ้ำเป็นพื้นที่ภูเขำสูงจำก
ระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 800 เมตรขึน้ ไป ซึ่งเป็นเขตที่มีอุณหภูมิต่ำเหมำะกับกำรปลูกมันฝรั่ง กำรปลูกอำจจะแบ่งเป็น 2 รุน่ คือ รุน่
หนึ่ง ปลูกเดือนมีนำคม – เมษำยน เก็บเกี่ยวเดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม และรุ่นสอง ปลูกเดือนกรกฎำคม – สิงหำคม เก็บเกี่ยว
เดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน
คุณนงนุช ปุรณพรรค์ เจ้ำพนักงำนเกษตร สำนักงำนเกษตรอำเภอสันทรำย ได้กล่ำวว่ำกำรปลูกมันฝรั่งในประเทศไทยมี
2 ประเภท คือ ปลูกสำหรับบริโภคสด และปลูกมันฝรั่งแปรรูปส่งโรงงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง พื้นทีภ่ ำคเหนือและทำงตอนล่ำง
ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นทีท่ ี่มีควำมเหมำะสมสำหรับปลูกมันฝรั่งอย่ำงมำก
มันฝรั่งเป็นพืชล้มลุกตระกูลเดียวกับพริก มะเขือ มะเขือเทศ ยำสูบ ฯลฯ หัวมันฝรัง่ เกิดจำกส่วนของลำต้น ทำหน้ำที่
สะสมอำหำรและขยำยพันธุ์ ซึ่งจะเริ่มสร้ำงหัวหลังปลูกไปแล้ว 1-3 สัปดำห์ โดยเฉลี่ยจะให้ผลผลิตระหว่ำง 6 – 1
หัวต่อต้น ขึ้นอยู่กบั สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมและควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน

คุณนงนุช ปุรณพรรค์ เจ้ำพนักงำนเกษตร สำนักงำนเกษตรอำเภอสันทรำย
อำเภอสันทรำย จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกมันฝรัง่ ประมำณ 2,600ไร่ รวม 543 ครัวเรือนโดยพันธ์ที่นิยมปลูกได้แก่ พันธุ์
สปุนตำ และพันธุ์แอตแลนติก กำรปลูกมันฝรั่งใน เขตหนำวที่เหมำะสมจะให้ผลผลิตสูงกว่ำในเขตร้อน เนื่องจำกมี
สภำพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ควำมยำวของวัน ที่เหมำะสมกับกำรเจริญเติบโต หัวมันฝรั่ง ดินที่มีกำรระบำยน้ำดี อำจเป็นดิน
ร่วนหรือดินร่วนปนทรำย ระดับควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดิน (pH) ที่เหมำะสมอยู่ระหว่ำง 5.5 – 6.5 สภำพดินเหนียวจัดไม่
เหมำะกับกำรปลูกมันฝรั่ง เพรำะกำรระบำยน้ำและอำกำศไม่ดี เป็นอุปสรรคต่อกำรสร้ำงหัว
คุณนงนุช กล่ำวว่ำมันฝรั่งเป็นพืชที่ชอบอำหำรหนำวเย็น จะเจริญเติบโต ได้ดีในอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดฤดูปลูกระหว่ำง 15 18 องศำเซลเซียส ถ้ำอุณหภูมิสูงกว่ำ 21 องศำเซลเซียส จะมีกำรเจริญทำงลำต้นอย่ำงรวดเร็วแต่กำรลงหัวจะน้อย และผลผลิตจะ
ต่ำลงอย่ำงมำกเมื่ออุณหภูมิสูงถึง 30 องศำเซลเซียส อุณหภูมิต่ำกว่ำ 18 องศำเซลเซียสจะทำให้มันฝรัง่ เติบโตช้ำแต่กำรลงหัวจะ
เพิ่มมำกขึ้น ดังนัน้ กำรปลูกมันฝรั่งในฤดูฝน จึงจำเป็นต้องปลุกบนพื้นที่สูง ที่มีระดับควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลตัง้ แต่ 800 เมตร
ขึ้นไป เพื่อให้มีอุณหภูมิต่ำพอที่มนั ฝรั่งจะลงหัว

พันธุ์แอตแลนติค (Atlantic)เป็นพันธุ์สำหรับแปรรูปเป็นมันทอดแผ่นบำง (Potato Chip) มีอำยุเก็บเกี่ยวประมำณ 100 - 120
วัน ทรงต้นตัง้ ตรง พุ่มหนำ ใบใหญ่สีเขียวเข้ม หัวกลมขนำดกำนกลำงถึงเล็กผิวสีเหลืองอ่อนเป็นร่ำงแหเล็กน้อย เนื้อสีขำวครีม
ให้ผลผลิตสูง

พันธุ์สปุนต้า (Spunta) เป็นพันธุ์สำหรับกำรบริโภคสดจัดเป็นพันธุ์เบำปำนกลำง มีอำยุเก็บเกี่ยวประมำณ 100 - 120 วัน
เจริญเติบโตเร็ว ทรงต้นสูง ทรงพุม่ แน่น ใบเล็ก ทนแล้งได้ดี โคนต้นสีม่วง ดอกขำว หัวรูปร่ำงยำวและมีขนำดใหญ่ ผิวเรียบสี
เหลือง ตำดิน้ เนื้อสีเหลือง ให้ผลผลิตสูง

พันธุ์สปุนต้านิยมนามาประกอบอาหาร เช่น สตูว์เนื้อ
กำรปลูกมันฝรั่งนัน้ สำมำรถปลูกทั้งหัว หรือผ่ำหัวพันธุ์ออกเป็นชิ้น ๆ กำรปลูกทั้งหัวจะมีข้อดี คือ จะมีอำหำรสะสมทีจ่ ะ
ช่วยเร่งกำรเจริญเติบโตได้ดีกว่ำ และผลผลิตจะสูงกว่ำกำรปลูกด้วยหัวพันธุ์ที่ผ่ำเป็นชิ้น แต่ข้อเสีย คือ สิ้นเปลืองหัวพันธุ์มำกอำจ
ถึงประมำณ 400 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เมื่อผ่ำหัวพันธุ์ปลูกจะใช้ประมำณ 100 - 150 กิโลกรัมเท่ำนั้น แต่กำรผ่ำหัวพันธุ์ก็มีข้อเสีย คือ
จะทำให้เชื้อโรคเข้ำทำลำยและเน่ำเสียได้ง่ำย มีโอกำสติโรคจำกหัวพันธุ์ที่เป็นโรคไปยังหัวพันธุท์ ี่ดี โดยติดไป กับมืดทีใ่ ช้ผ่ำได้
ง่ำย ดังนั้นจึงควรปฏิบัติในกำรผ่ำหัวพันธุ์มันฝรั่ง ดังนี้
วิธีการผ่าหัวพันธุ์ เมื่อหัวพันธุ์เริ่มแตกตำข้ำงพอสังเกตเห็นได้ก็พร้อมที่จะนำไปผ่ำได้ ควรผ่ำหัวพันธุ์ก่อนปลูกอย่ำง
น้อย 1 สัปดำห์ กำรผ่ำใช้มีดคมชุบแอลกอฮอล์ หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค ผ่ำกลำงหัวแบ่งครึ่งตำมยำว โดยผ่ำจำกด้ำนท้ำยไปด้ำนหัว
จำกนั้นตัดแบ่งเป็นชิ้น ๆ ตำมแนวยำวและแนวตั้งให้ 1 ชิ้นมีตำอยูอ่ ย่ำงย้อย 1 ตำ

หลังจำกผ่ำเสร็จแต่ละหัว ควรจุ่มใบมีดในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค ก่อนจะที่จะผ่ำหัวต่อไป เพื่อ
ป้องกันกำรติดโรค
นำหัวพันธุ์ที่ผ่ำแล้วไปแช่ยำฆ่ำเชื้อรำ เช่น สำรละลำยเมตำเล็กซิล (เอพรอน) อัตรำส่วน 1 ช้อนแกง ผสมน้ำ 20 ลิตร แช่นำน 5
นำที แล้วนำไปผึ่งให้แห้ง จำกนัน้ นำไปเพำะในแปลงเพำะที่ใช้ทรำยหรือขี้เถ้ำแกลบเป็นวัสดุเพำะ โดยเกลี่ยทรำยให้เรียบหนำ
ประมำณ 3-5 เซนติเมตร นำหัวพันธุ์มำวำงเรียงบนแปลงเพำะ โดยวำงส่วนตำอยู่ด้ำนล่ำงกลบด้วยทรำยบำง ๆ หนำประมำณ 1
เซนติเมตร รดน้ำให้ชนื้ อยู่เสมอระวังอย่ำให้เปียกแฉะหรือน้ำขัง หลังจำกชำประมำณ 1 สัปดำห์ หน่อจะงอกยำว 1-2 เซนติเมตร
นำไปปลูกได้

กำรเตรียมดินให้ไถดินลึกอย่ำงน้อย 20 เซนติเมตร ตำกดินไว้ก่อนปลูก 10 - 15 วัน หำกดินเป็นกรดมำกควร ใช้โดโล
ไมท์หว่ำนให้ทั่วแปลง อัตรำ 200 - 500 กิโลกรัม/ไร่ ขึ้นอยู่กับระดับควำมเป็นกรดของดิน (ค่ำ pH ทีเ่ หมำะสมควรอยู่ระหว่ำง
5.5-6.5) จำกนั้นไถพรวนอีก2-3 ครั้ง เพื่อให้ดินร่วนซุยดี จึงยกร่องหรือยกแปลงปลูก
กำรปลูก สำมำรถปลูกได้ 3 วิธีคือ กำรปลูกแบบแถวเดี่ยวไม่ยกร่อง กำรปลูกแบบแถวเดี่ยวยกร่อง และกำรปลูกแบบ ยก
แปลงปลุกแบบแถวคู่

กำรยกแปลงปลุกแบบแถวคู่ จะยกแปลงปลูกขนำดกว้ำง 1-1.2 เมตร ยำวตำมพื้นที่ ขุดหลุมปลูกแถวคู่บนหลังแปลง ระยะ
ระหว่ำงแถว 40 - 80 เซนติเมตร ระยะระหว่ำงหลุม 30 - 40 เซนติเมตรใส่ปุ๋ยคอก 800-1000 กก./ไร่และปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15
อัตรำ 150 กก./ไร่ รองก้นหลุมวำงหัวพันธุ์ลงในหลุมแล้วกลบดินหนำ 5-10 เซนติเมตรไถกลบดินในแปลง 2รอบ

เกษตรกรสำมำรถเลือกแบบใดแบบหนึ่งได้ ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กบั ควำมชำนำญ และควรพิจำรณำว่ำจะนำเครื่องจักรกลทุน่ แรง
มำช่วยหรือไม่ สำหรับกำรเตรียมดินและควำมลึกของกำรปลูก มีข้อควำมคำนึงถึง คือ สันร่องควรมีควำมกว้ำงค่อนข้ำงมำก
และปลำยสันร่องโค้งมนซึ่งจะช่วยทำให้หัวมันฝรั่งมีขนำดใหญ่ และควรวำงหัวพันธุ์ให้อยู่สูงกว่ำระดับท้องร่อง เพื่อว่ำกรณีที่มี
น้ำขังในร่อง หัวมันฝรั่งจะไม่แช่อยู่ในน้ำ
ในกำรใส่ปุ๋ยนั้นคุณนงนุชแนะนำว่ำ ควรจะใส่ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีกำรใส่ปุ๋ยควคำนึง ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินทีใ่ ช้
ปลูกมันฝรั่งว่ำมีธำตุอำหำรอยู่แล้วมำกน้อยเพียงใด โดยกำรนำดินไปตรวจวิเครำะห์ แล้วจึงพิจำรณำใช้ชนิดและอัตรำปุ๋ยที่
เหมำะสม ตำมค่ำวิเครำะห์ดนิ

ทั้งนี้ควรแบ่งกำรใส่ปุ๋ยให้มันฝรั่งเป็น 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรำ 100 -150กิโลกรัม/ไร่ โดยใส่รองก้นหลุมก่อนปลูก
ครั้งที่ 2 เมื่อมันฝรั่งอำยุได้ 15-20 วัน ใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรำ 25 กิโลกรัม/ไร่ โดยใส่เป็นแถวข้ำงต้นพร้อมกับพูนดินกลบโคนต้นสูง
ประมำณ 20-25 เซนติเมตร เนือ่ งจำกหัวมันฝรัง่ เกิดจำกลำต้นใต้ดินทีเ่ รียกว่ำไหล ซึ่งอกออกมำจำกส่วนโคนของลำต้น ตรง
ส่วนปลำยของไหลนีจ้ ะพองตัวออกทำหน้ำทีเ่ ก็บสะสมอำหำรเป็นหัวมันฝรั่ง แต่ถ้ำไหลนี้เกิดโผล่พ้นดินขึ้นมำก็จะเจริญเป็นลำ
ต้นมีใบตำมปกติ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพูนดินกลบโคนต้นเพื่อให้มกี ำรลงหัวดีรวมทั้ง เป็นกำรป้องกันไม่ให้หัวมันฝรั่งถูก
แสงแดด ซึ่งจะทำให้หัวเกิดสีเขียว ไม่เป็นที่ต้องกำรของตลำดหรือโรงงำน
ครั้งที่ 3 เมื่อมันฝรั่งอำยุได้ 30 วัน ใส่ปุ๋ยโปตัสเซี่ยมซัลเฟต อัตรำ 25 กิโลกรัม/ไร่ โดยใส่โรยเป็นแถวพร้อมกับพูนดินกลบ
โคนอีกครัง้ หนึ่ง

มันฝรั่งเป็นพืชทีต่ ้องกำรน้ำสม่ำเสมอ ควำมถี่ของกำรให้น้ำจะ ผันแปรตำมระยะกำรเจริญเติบโตของมันฝรั่ง ในระยะแรก
หลังจำกปลูกมันฝรั่งต้องกำรน้ำน้อย และจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นสูงสุดเมือ่ ต้นเจริญเติบโตคลุมดินเต็มที่ และต้องกำรปริมำณน้ำมำก
จนต้นฝรั่งแก่ดงั นั้นช่วงแรกปลูกควรให้น้ำปริมำณ น้อยเพียงพอแก่กำรงอกเท่ำนั้นถ้ำน้ำมำกเกินไปอำจทำให้หัวพันธุ์ทปี่ ลูกเน่ำ
เสีย หลังมันฝรัง่ งอกแล้วให้น้ำปริมำณมำกขึ้นและสม่ำเสมอ หลังจำกที่มันฝรั่ง ลงหัวแล้วถ้ำได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอจะให้หัวที่มี
ลักษณะผิดปกติ กำรให้น้ำโดยทั่วไป ใช้วิธีปล่อยน้ำไปตำมร่องให้น้ำไหลซึมไปสู่บริเวณรำก เกษตรกรอำจช่วยตักรดได้ ให้ดนิ มี
ควำมชื้นพอเหมำะ ไม่แห้งหรือแฉะเกินไป ทำให้ผิวไม่สวยและมีโอกำสเน่ำเสียได้ง่ำย เมื่อใกล้ช่วงเก็บเกี่ยวควรงดให้น้ำก่อนขุด
ประมำณ 2 สัปดำห์

เมื่อมันฝรั่งอำยุ 40-50วัน หรือระยะทรงพุ่มเริ่มชิดกัน ให้คัดเลือกต้นที่ไม่มีอำกำรของโรคและแมลงเข้ำทำลำยไว้ โดยใช้
ไม้รวกยำว 1เมตร ปักแสดงไว้ข้ำงต้น เพื่อเป็นเครื่องหมำยในตอนเก็บหัวพันธุ์ไว้ทำพันธุ์ต่อไป
ควรทำกำรกำจัดวัชพืชไปพร้อมกับกำรใสปุ๋ยและพูนโคน กำรพ่น สำรเคมีคุมกำรงอกของเมล็ดวัชพืช เช่น เมทริบูซิน (เซ็ง
คอร์) ฉีดพ่นหลังจำกปลูกมันฝรั่งเสร็จก่อนงอก จะลดปริมำณวัชพืชลงได้มำก ช่วงที่มันฝรั่งลงหัวแล้วไม่ควรพรวนดินกำจัด
วัชพืช จะทำให้หัวมันฝรั่งได้รบั กำรกระทบกระเทือน ทำให้หัวเกิดรอยแผลได้
โรคและแมลงที่เป็นศัตรูของมันฝรั่งที่สำคัญ ๆมี ดังนี้
โรคใบไหม้ เริ่มแรกแผลบนใบเป็นจุดช้ำฉ่ำน้ำ มีลักษณะกลม จะลุกลำมขยำยเป็นแผลใหญ่ ตรงกลำงแผลแห้งสีน้ำตำล ขอบ
แผลเปียกชื้นสีดำ เนื้อเยื่อใบรอบ ๆ ขอบแผลมีสีเหลืองซีดและฉ่ำน้ำ ในสภำพอำกำศชื้นจะปรำกฏเส้นใยและสปอร์สีขำวหรือ
เทำที่วงรอบนอกของแผลด้ำนท้องใบ แผลจะเริ่มปรำกฏตรงปลำยหรือริม ๆ ขอบใบ ขนำดแตกต่ำงกันไปตั้งแต่ 2-3 มิลลิเมตร
ถึง 3-4 เซนติเมตร กรณีทเี่ ป็นโรครุนแรงใบจะแห้งและดำ จะเกิดแผลเน่ำแห้งสีน้ำตำลแก่หรือสีดำตำมแนวของลำต้นและกิ่งก้ำน
เมื่อเป็นมำกจะหักพับและแห้งตำย

สาเหตุของโรคและการแพร่ระบาด เกิดจำกเชื้อรำไฟทอฟเทอร่ำ ซึ่งอำศัยอยู่ในเศษ ซำกพืชที่เป็นโรคและต้นพืชที่หลงเหลือ
จำกกำรเก็บเกี่ยว กำรระบำดเกิดจำกสปอร์ถูกพัดพำหรือถูกนำให้แพร่กระจำย ไปโดยลม น้ำฝน แมลง และเครื่องต่ำงๆ
การป้องกันกาจัด หลีกเลี่ยงกำรปลูกพืชลงในแปลงเก่ำทีเ่ คยมีโรคระบำด กำรใช้สำรเคมีควรเน้นหนักไปในกำรป้องกัน
กำรเกิดโรคหรือ ติดเชื้อ ควรเริ่มพ่นเมื่อพืชมีขนำด 15-30 เซนติเมตร อย่ำงน้อย 10 วัน ก่อนที่โรคจะเกิดขึน้ โดยพ่นทุก ๆ 7-10
วัน หรือ 3-5 วันต่อครั้งเมื่ออำกำศเริ่มชื้น หมอกน้ำค้ำงจัดหรือฝนชุก และมีกำรระบำดรุนแรง จำกนั้นให้พน่ ติดต่อกันไปจนเก็บ
เกี่ยว สำรป้องกันกำจัดโรคพืชทีใ่ ช้ได้ผลดี เช่น โพรพีเนบ เมตำแฃกซิล เอฟโฟไซท์ อะลูมินั่ม แมนโคเซ็บ มำเน็บ ซีเน็บและ
คอบเปอร์อ๊อกซี คลอไรด์
ส่วนโรคที่เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคเหี่ยว และโรคทีเ่ กิดจำกเชื้อไวรัสทำให้ใบด่ำงและ ต้นแคระแกรน ยังไม่มียำป้องกัน
กำจัดที่ได้ผลดี กำรควบคุมโรค คือ ถ้ำพบต้นเป็นโรคให้ถอนทิ้งทันที แล้งนำไปฝังหรือเผำทำลำย สำหรับโรคที่เกิดจำกไวรัส
ควรพ่นสำรฆ่ำแมลง เพื่อกำจัดเพลี้ยอ่อนที่เป็นพำหะของโรค
กำรควบคุมแมลง พวกเพลี้ยอ่อน พ่นด้วยสำรคำร์บำริล (เซพวิน 85 ) สลับกับคำร์โบซัลแฟน (พอสซ์) ทุก 10 วัน ถ้ำมีหนอน
ชอนใบและเพลี้ยไฟระบำด ควรพ่นด้วยสำรฆ่ำแมลงอิมิคำโคลพริค (คอนฟิดอร์ 100 เอสแอล) สลับไซเพอร์เมทริน/ไฟซำโลน
(พำร์ซอน) ฉีดพ่นทุก ๆ 5-7 วัน

ไส้เดือนฝอย เกิดจำกไส้เดือนฝอยรำกปม เมลลอยโดยีน จะเข้ำทำลำยรำกก่อนจนเกิดรำกปม แล้วจึงเข้ำทำลำยหัวมันฝรั่งเกิด
ปุ่มปมเหมือนหูด ทำให้หัวมีลักษณะบิดเบี้ยว เกษตรกรนิยมเรียกว่ำ โรคหูด
การป้องกันกาจัด ดูแลรักษำแปลงให้สะอำด หมั่นกำจัดวัชพืชที่เป็นพืชอำศัยของไส้เดือนฝอยรำกปม และเก็บหัวมันฝรั่งที่
เป็นโรคหูดออกนอกแปลง ไถพรวนดินให้ดีและลึก และควรไถตำกดินทิ้งไว้ระยะหนึ่งก่อนทำกำรปลูก
ปลูกพืชที่ไม่เป็นพืชอำศัยของไส้เดือนฝอยรำกปม หมุนเวียนเพื่อลดปริมำณของไส้เดือนฝอย

กำรใช้สำรเคมี ควรใช้ด้วยระมัดระวัง สำรเคมีทใี่ ช้ป้องกันกำจัด ไส้เดือนฝอยรำกปมมีหลำยชนิด เช่น รักบี้ ไวเดท เป็นต้น
การแพร่ระบาดของ หนอนผีเสื้อจะทำลำยโดยชอบใบมันฝรั่งและเจำะเข้ำไปในกิ่งก้ำน และเจำะทำลำยหัวในระยะปลูกและ
จะระบำดรุนแรงเจำะทำลำยหัวมันฝรั่งช่วงเก็บรักษำในโรงเก็บ จึงไม่ควรปลูกมันฝรั่งหรือพืชอำหำรของแมลงชนิดนี้ต่อเนื่องกัน
ตลอดปี ควรปลูกสลับกับพืชอื่น เช่น ข้ำวโพด หรือ ข้ำวฟ่ำง ควรทำควำมสะอำดแปลงเก็บเศษพืช ทำกำรพูนโคนให้ดี และให้น้ำ
แก่มันฝรั่งอย่ำงสม่ำเสมอ

กำรเก็บเกี่ยวมันฝรั่ง พันธุ์แอตแลนติค และพันธุ์สปุนต้ำ ซึ่งเป็นพันธุ์เบำปำนกลำงจะมีอำยุเก็บเกี่ยวประมำณ 100 - 120 วัน
ต้นมันฝรัง่ ที่แก่ใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ลำต้นจะล้มเอนรำบไปกับพื้นดิน ควรขุดมันฝรั่งเมื่อแก่จดั เต็มทีเ่ มื่อลำต้นและใบเริ่ม
แห้งตำยเท่ำนั้น

ควรแยกหัวมันจำกต้นพันธุ์ที่คดั เลือกไว้ไม่ปนกับต้นอื่นเพื่อเก็บไว้ทำพันธุ์ต่อไป

ไม่ควรรีบขุดหัวมันฝรั่งที่อำยุอ่อนเกินไป เพรำะผิวบำงถลอกได้ง่ำยเวลำขุดและทำให้ตดิ เชื้อโรคได้ง่ำย เก็บรักษำได้ไม่นำน
หัวมันที่อ่อนจะมีปริมำณน้ำตำลสูงและปริมำณแป้งต่ำ ทำให้ไม่ได้คุณภำพตำมที่โรงงำนต้องกำร คัดแยกหัวที่เป็นแผล หรือ
เป็นโรคเน่ำ หัวรูปร่ำงผิดปกติและหัวสีเขียวทิง้ ไป แล้วทำกำรคัดขนำด หัวมันฝรั่งตำมเกรดที่ตลำดหรือโรงงำนแปรรูป

ต้องกำร อย่ำเก็บเกี่ยวมันฝรั่งขณะที่มีฝนตก จะทำให้มันฝรั่งเปียกชื้น เมื่อนำไปเก็บรักษำจะทำให้เน่ำเสียง่ำยระวังอย่ำให้
หัวมันฝรั่งกระทบกระแทกเสียดสีกัน อย่ำให้หัวมันเกิดควำมร้อนมำกเกินไป อำจจะทำให้เนื้อมันฝรั่งมีสี ดำคล้ำในภำยหลัง
ระหว่ำงเก็บรักษำ

หัวมันที่แยกไว้เพื่อทำพันธุ์เมื่อคัดเลือกและเก็บมำแล้วให้นำมำผึ่งในที่ร่ม 10-15 วัน จำกนั้นนำเข้ำในโรงเก็บที่พรำง
แสงหรือห้องเย็นต่อไป ทั้งนี้ควรตรวจตรำและคัดแยกนำเอำเฉพำะหัวมันฝรัง่ ที่ไม่มีกำรทำลำยจำกหนอนผีเสื้อ หรือแมลง
ชนิดอื่น ๆ เข้ำเก็บรักษำ หำกมีกำรระบำดในโรงเก็บ ก็อำจใช้สำรประเภทเชื้อแบคทีเรีย สำรเฟนรำรีเลท สำรเอทริมฟอสหรือ
สำรคำร์โบซัลแฟน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง พ่นเดือนละ 1-2 ครั้ง

มันฝรั่งที่เตรียมส่งโรงงำน
รำคำมันฝรั่งในปีนี้เปรียบเทียบกับรำคำทีเ่ กษตรกรต้องกำรขำยนั้นพบว่ำ มันฝรัง่ เบอร์ O รำคำที่รบั ซื้อเฉลี่ย 14 บำท/กก.
แต่เกษตรกรต้องกำรรำคำขำยเฉลีย่ ที่ 20 บำท/กก. เบอร์ A รำคำที่รบั ซื้อเฉลี่ย 11 บำท/กก. แต่เกษตรกรต้องกำรรำคำขำยเฉลี่ยที่
18 บำท/กก. เบอร์ B รำคำที่รบั ซื้อเฉลี่ย 9 บำท/กก. แต่เกษตรกรต้องกำรรำคำขำยเฉลี่ยที่ 14 บำท/กก. และเบอร์ C รำคำที่รับซื้อ
เฉลี่ย 8 บำท/กก. แต่เกษตรกรต้องกำรรำคำขำยเฉลี่ยที่ 13 บำท/กก.
ด้วยเหตุนี้มนั ฝรัง่ ที่ตกเกรดหรือโรงงำนปฎิเสธที่จะรับซื้อเกษตรกรจำเป็นต้องขำยออกไปในรำคำถูกมำกๆแทบจะ
ไม่ได้รำคำ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทรำยโดยมี คุณบัวคำ วิภำษำ เป็นหัวหน้ำกลุ่มมีสมำชิกกลุ่มประมำณ
100คน จึงรวมตัวกันเพื่อที่จะนำมันฝรั่งที่ตกเกรดมำแปรรูปเพื่อเพิม่ มูลค่ำโดยทำเป็นมันฝรั่งแผ่นทอดรสต่ำงๆเช่น รสบำบีคิว
รสหมูหยอง และยังทำเป็นมันฝรัง่ แท่งทอด ในระยะเริ่มแรกมีสมำชิกรวมตัวกันประมำณ 50 คน ร่วมกันลงหุ้นคนละ 100 บำท
ผลิตมันทอดวันเว้นวันและมีเจ้ำหน้ำที่เคหกิจจำกสำนักงำนเกษตรจังหวัดเป็นผูใ้ ห้คำแนะนำในกำรผลิต กำรทอด และกำรบรรจุ
ถุง และได้รับกำรสนันสนุนเงินทุนเริ่มแรกจำกสำนักงำนเกษตรอำเภอสันทรำย 6000 บำท

กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว หมู่ 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ เน้นแปรรูปมันฝรั่งทอดกรอบ
โดยใช้หัวมันสดครั้งละ 150-200 กิโลกรัม ซึ่งจะได้มันฝรั่งทอด ประมำณ 20 กิโลกรัม

มันฝรั่งที่ตกเกรดนำมำแปรรูปเป็นมันฝรั่งทอดกรอบ แทนที่จะขำยไปในรำคำถูก
เริ่มจำกกำรนำหัวมันฝรัง่ สดมำล้ำงน้ำเพื่อทำควำมสะอำด แล้วนำไปปลอกเปลือกด้วยเครื่องขัดผิว ซึ่งได้รับกำร
สนับสนุนจำกสำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ช่วยประหยัดเวลำและแรงงำนในกำรปอกไปได้มำกทีเดียวเนื่องจำก
สำมำรถสไลด์หัวมันฝรั่งให้เป็นแผ่นบำงๆอย่ำงสม่ำเสมอกัน

ล้ำงทำควำมสะอำดหัวมันฝรั่งสด

นำเข้ำเครื่องขัดผิว และสไลด์หัวมันฝรั่งให้เป็นแผ่นบำงๆอย่ำงสม่ำเสมอกัน

ล้ำงน้ำสะอำด 1-2ครั้ง และทิง้ ไว้ให้สะเด็ดน้ำ

นำเข้ำตู้อบเพื่อทำให้มันฝรั่งแห้งก่อนนำไปทอดที่อุณหภูมิ 175องศำ ประมำณ 4-5 นำทีก่อนนำจำหน่ำยต่อไป

มันฝรั่งแผ่นทอดรสต่ำงๆเช่น รสบำบีคิว รสหมูหยอง และยังทำเป็นมันฝรั่งแท่งทอด

ในด้ำนปัญหำ รำคำหัวมันฝรั่งสดในปีน(ี้ 2556) พบว่ำ มันฝรั่งทุกเบอร์ รำคำที่ได้รับซื้อเฉลี่ย เปรียบเทียบกับรำคำที่
เกษตรกรต้องกำรขำยนั้นไม่เป็นไปตำมควำมพอใจของเกษตรกร ซึง่ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยำกรณ์ทำงกำรเกษตร โดยแม่โจ้
โพลล์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ได้สำรวจ ควำมคิดเห็นของเกษตรกรผูป้ ลูกมันฝรั่งที่มีพื้นทีเ่ พำะปลูกตั้งแต่ 10 ไร่ ขึ้นไป จำนวน
139 รำย ในเรื่อง “มันฝรัง่ กับแนวโน้มรำคำผลผลิต” ระหว่ำงวันที่ 18 มกรำคม ถึง 18 กุมภำพันธ์ 2556 ทั้งนี้ บริษทั หรือ
โรงงำนรับซื้อยังเป็นผู้กำหนดรำคำอยู่เหมือนเดิม ร้อยละ 36.0 เชื่อว่ำรำคำอำจมีกำรปรับเพิ่มขึ้น โดยให้เหตุผลว่ำ เพรำะมีตลำด
รับซื้อที่เพิ่มขึ้นตลำดเปิดกว้ำงขึ้น และร้อยละ 23.0 เชื่อว่ำรำคำอำจมีกำรปรับลดลง โดยให้เหตุผลว่ำ เพรำะคุณภำพมันฝรั่งอำจ
ไม่ได้มำตรฐำน รวมถึงมีกำรนำเข้ำผลผลิตจำกต่ำงประเทศเข้ำมำแข่งขันทำให้มีปริมำณผลผลิตที่มำกขึ้นทำให้รำคำลดลง
จำกผลกำรสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่ำเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งทำงภำคเหนือตอนบนและในบำงจังหวัดทำงภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ยังคงประสบกับปัญหำด้ำนรำคำโดยตลอด เนื่องจำกรำคำที่รบั ซื้อไม่คุ้มกับต้นทุนกำรผลิต ซึ่งถึงแม้ว่ำ
ผลผลิตในตลำดจะมีจำนวนน้อยก็ตำม แต่เกษตรกรยังไม่กล้ำที่จะเพิ่มปริมำณกำรผลิตเพรำะกลัวรำคำตกต่ำ
ดังนั้นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรเข้ำไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำดังกล่ำว เพื่อควำมเป็นอยูท่ ี่ดขี ึ้นของเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูก
มันฝรั่ง และเกษตรกรเองก็ควรรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันและกันให้เกิดควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์ เพื่อให้
เกิดพลังในกำรต่อรองกำรขำยมันฝรั่งให้ได้ผลตอบแทนทีค่ ุ้มค่ำ ทัง้ นี้ก็เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถลืมตำอ้ำปำกได้ด้วยตนเอง
สนใจรำยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่
 สำนักงำนเกษตรอำเภอสันทรำย 92 หมู่ 12 ถนนสันทรำย – พร้ำวตำบลหนองหำร อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50290โทรศัพท์/โทรสำร 0 5349 8986 E-mail : doae0316@doae.go.th
 คุณบัวคำ วิภำษำ กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว หมู่ 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ โทร.053848536
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 ควำมคิดเห็นของเกษตรกรผูป้ ลูกมันฝรั่งที่มีพื้นทีเ่ พำะปลูกตั้งแต่ 10 ไร่ ขึ้นไป จำนวน 139 รำย ในหัวข้อเรื่อง “มัน
ฝรั่ง กับแนวโน้มรำคำผลผลิต” ระหว่ำงวันที่ 18 มกรำคม ถึง 18 กุมภำพันธ์ 2556 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยำกรณ์
ทำงกำรเกษตร โดยแม่โจ้โพลล์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้
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