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การผลิตมันสำปะหลัง

  มันสำปะหลัง  เปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสำคัญตอประเทศไทยเปนพืชท่ี

ปลูกงาย  ทนทานตอสภาพดินฟาอากาศที่แปรปรวนไดเปนอยางดีเนื่องจากเปนพืชที่ี่

สามารถทนความแหงแลงและปลูกไดในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ำมีโรคและแมลง

รบกวนนอย  สามารถทยอยปลูกไดและเก็บเก่ียวไดเม่ืออายุ  8 - 14  เดือน  การดูแล

ไมยุงยากไมตองเอาใจใสดูแลกันมากนักและมีตนทุนการผลิตต่ำกวาพืชอ่ืน ๆ หลายชนิด  

ทำใหเกษตรกรนิยมปลูกกันอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

กลายเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่ใหญ่ที่สุด  โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา  

มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทย  ในเขตอำเภอครบุรี  เสิงสาง  หนองบุญมาก  

ดานขุนทด  สีคิ้ว  ปกธงชัย  แตอยางไรก็ตามยังมีปญหาในการผลิตคือผลผลิตต่ำและ

ตนทุนการผลิตสูง  ทั้งนี้เนื่องมาจากขาดการจัดการที่ถูกตอง  ดังนั้นจึงมีความจำเปน

ตองใหความสำคัญในการเพิ่มความรูใหเกษตรกรรูจักวิธีปลูกมันสำปะหลังที่ถูกตอง

เพื่อทำใหผลผลิตเพิ่มขึ้น  สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้นและความเปนอยูที่ดี

ขึ้นตามไปดวย  ดังนั้นในการผลิตมันสำปะหลังเพื่อใหผลผลิตสูงและรักษาสิ่งแวดลอม

ที่ดีตอไปในอนาคตมีขอปฏิบัติดังนี้

 มันสำปะหลังสามารถเจริญเติบโตไดในดินเกือบทุกชนิดแตสามารถเจริญ

เติบโตไดดีใน ดินรวน  ดินรวนปนทราย  และมีการระบายน้ำดี  มีความเปนกรดดาง

ระหวาง 4.5 - 8.0  มีความอุดมสมบูรณปานกลางระดับหนาดินลึกไมนอยกวา 

30 เซนติเมตร อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตชวง 25 -  37  องศาเซนเซียส  

ประมาณน้ำฝนเฉลี่ย  1,200 - 1,500  มิลลิเมตรตอป  สภาพพื้นที่ปลูกราบสม่ำเสมอ

ไมเปนที่ลุมหรือน้ำทวมขังมีความลาดเอียงไมเกิน 5 เปอรเซ็นต  และใกลแหลงรับซื้อ

ผลผลิตโรงงานแปงหรือลานมัน

แหล่งปลูก

1 การผลิตมันสำปะหลัง 



 ในการปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตจะตองมีการเลือกพันธุที่ใหผลผลิต

หัวสดและเปอรเซ็นตแปงสูง  และสามารถเจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพดินฟาอากาศ   

พันธุมันสำปะหลังที่เปนพันธุแนะนำและสงเสริมใหเกษตรกรปลูกในปจจุบันและเปน

พันธุที่เกษตรกรนิยมปลูกมีพันธุตาง ๆ   ดังนี้

พันธุ์มันสำปะหลัง

การผลิตมันสำปะหลัง 2

พันธุ์ระยอง 5

 เปนพันธุทีไดจากการผสมระหวางพันธุ  27 - 77 - 10  กับพันธุระยอง 3  

ผสมและคัดเลือกพันธุท่ีศูนยวิจัยพืชไรระยอง ผานการประเมินผลผลิตและรับรองพันธุ  

เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2537 ใหผลผลิตสูงและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ  
ไดดี  ปลูกไดทั้งตนและปลายฤดูฝน



3 การผลิตมันสำปะหลัง 

 ยอดออนสีมวงออน  ใบสีเขียวเขม  กานใบสีแดงเขม  ตนสีเขียวอมน้ำตาล

มีการแตกกิ่ง  2 - 3  ระดับท่ีความสูง  1.00- 1.20  เมตร ความสูงของตนประมาณ  

1.70  เมตร  เก็บเกี่ยวไดเมื่ออายุ  12  เดือน  หัวมีลักษณะอวนเปลือกหัวสีน้ำตาล

ออนและมีเนื้อสีขาว

ลักษณะประจำพันธุ์

ผลผลิตและคุณภาพ

 ผลผลิตหัวสด  4.42  ตันตอไร  มีแปง  23  เปอรเซ็นต  ในฤดูฝนและ  26 

เปอรเซ็นต  ในฤดูแลง

ความต้านทานโรค

 มีความตานทานตอโรคใบไหมปานกลาง  ฤดูปลูกที่เหมาะสมคือตนฤดูฝน  

เดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน  และปลายฤดูฝน  เดือนกันยายน ถึง  ตุลาคม

พื้นที่แนะนำ

 ปลูกไดดีท้ังในภาคตะวันออก  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



การผลิตมันสำปะหลัง 4

พันธุ์ระยอง 72

 เปนพันธุไดจากการผสมระหวางพันธุระยอง 1  กับระยอง 5 เม่ือ พ.ศ. 2533 

ท่ีศูนยวิจัยพืชไรระยองนำมาประเมินผลผลิตตามข้ันตอนของการปรับปรุงพันธุท่ีเหมาะสม

ที่จะปลูก  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผานการรับรองพันธุเมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ 

2543

ลักษณะประจำพันธุ์

  ลำตนมีสีเขียวเงินสูง 2.00 เมตร มีระดับการแตกกิ่ง 0 - 1 ระดับความสูง

ของการแตกกิ่งระดับ 1.30 -  1.40 เมตร มุมของกิ่ง  60 -  75 องศาใบแกสีเขียวเข็ม  

กานใบสีแดงเขม  ความยาวกานใบ  25 - 30  เซนติเมตร  ยอดออนสีมวง  เปลือกนอก

ของหัวสีขาวนวล  เนื้อสีขาว



5 การผลิตมันสำปะหลัง 

ผลผลิตและคุณภาพ

 ผลผลิตหัวสด  5. 09  ตันตอไร  มีแปง  20.9  เปอรเซ็นต

ความต้านทานโรค

 ตานทานตอโรคใบจุดและโรคใบไหมปานกลาง  ฤดูปลูกที่เหมาะสม  

ปลูกไดทั้งตนฤดูฝน  เดือนพฤษภาคม  ถึง มิถุนายน  และปลายฤดูฝน  

เดือนกันยายน  ถึง ตุลาคม 

พื้นที่แนะนำ

  เหมาะสมมากสำหรับปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากปลูกในภาค

ตะวันออก  จะใหผลผลิตหัวสดและคุณภาพใกลเคียงกันพันธุแนะนำอื่น ๆ 

ข้อควรระวัง

   เมื่อปลูกในภาคตะวันออก  ไมควรเก็บเกี่ยวในฤดูฝนเพราะอาจทำใหมี

แปงต่ำกวา  20  เปอรเซ็นต



การผลิตมันสำปะหลัง 6

พันธุ์ระยอง 90

 เปนพันธุที่ไดจากการผสมระหวางพันธุ CMC 76 กับพันธุ  V 43  ผสมและ

คัดเลือกพันธุโดยศูนยวิจัยพืชไรระยอง  ผานการรับรองพันธุเมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 

2543  เปนพันธุที่ใหผลผลิตสูงและเปอรเซ็นตแปงสูงใหผลผลิตสูงมากในพื้นที่ดินอุดม

สมบูรณ  ตนพันธุเมื่อตัดมาแลวตองรีบปลูกภายใน  2  สัปดาห  เพราะความงอกจะ

ลดลงเร็วมาก

ลักษณะประจำพันธุ์

   ยอดออนสีเขียวออน  ใบสีเขียวเขม  กานใบสีเขียวออน ตนสีน้ำตาลออน    

ลำตนโคงสูงประมาณ 1.75 เมตร มี 2 - 3 ลำตอตนเก็บเกี่ยวไดเมื่ออายุ  12  เดือน  
หัวมีลักษณะเรียวยาว มีจำนวนหัวตอกอมากเปลือกหัวสีน้ำตาลเขมและมีเนื้อสีขาว



7 การผลิตมันสำปะหลัง 

ผลผลิตและคุณภาพ

 ผลผลิตหัวสด  3. 96  ตันตอไร  มีแปง  25  เปอรเซ็นต  ในฤดูฝน  และ              

30  เปอรเซ็นต  ในฤดูแลง

ความต้านทานโรค

 ตานทานตอโรคใบไหม

ฤดูปลูกที่เหมาะสม

 ตนฤดูฝน  เดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนมิถุนายน  ถาปลูกปลายฤดูฝนในดินท่ี

สูญเสียความช้ืนงาย  อาจมีปญหาจำนวนทอนพันธุหรือตนงอกต่ำกวา  80  เปอรเซ็นต  

ซึงจะทำใหไดผลผลิตต่ำ

พื้นที่แนะนำ

  ปลูกไดทั้งภาคตะวันออก  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีดินคอนขางดี



การผลิตมันสำปะหลัง 8

พันธุ์ระยอง 7

  เปนพันธุที่ไดจากการผสมระหวางพันธุ  CMR 30 - 71 - 25   กับพันธุ

OMR  29 - 20 - 18  ที่ศูนยวิจัยพืชไรระยอง  ไดผานการคัดเลือกพันธุ  ประเมิน

ผลผลิตแลว  ใหผลผลิตสูงปลูกไดทั้งตนและปลายฤดูฝน

ลักษณะประจำพันธุ์

  ยอดออนสีเขียวออน  ใบสีเขียวออน  กานใบสีเขียวออน  ตนสีน้ำตาลออน   

มีการแตกกิ่ง  0 - 1  ระดับ ความสูงของตนประมาณ  1.83  เมตรเก็บเกี่ยวไดเมื่อ

อายุ  10 - 16  เดือน  เปลือก หัวสีครีม  และมีเนื้อสีขาว

ข้่อดี

  เปอรเซ็นตความงอกสูง  เจริญเติบโตเร็วในชวง  1 -  2  เดือนแรก  

ลำตนแข็งแรงไมแตกกิ่ง



9 การผลิตมันสำปะหลัง 

ผลผลิตและคุณภาพ

 ผลผลิตหัวสด  6.30  ตันตอไร  มีแปง  27.2  เปอรเซ็นต   ในฤดูฝน  27.6

เปอรเซ็นต  ในฤดูแลง

พื้นที่แนะนำ

 ปลูกไดดีในทุกแหลงปลูกมันสำปะหลัง  ศักยภาพในการใหผลผลิตข้ึนอยูกับ

สภาพพ้ืนท่ีและการดูแลรักษา

ข้อควรระวัง

 หากปลูกในดินท่ีอุดมสมบูรณต่ำและแลงยาวนาน  จะเกิดการแตกตาลำตน



การผลิตมันสำปะหลัง 10

พันธุ์ระยอง 9

 พันธุดีท่ีเหมาะสมในการผลิตเอทานอล  เปนพันธุท่ีไดจากการผสมของสายพันธุ

CMR 31 - 19 - 23 กับสายพันธุ  ORM  29 - 20 - 118  ในป 2535  ท่ีศูนยวิจัย

พืชไรระยอง  ผานการคัดเลือกและประเมินผลผลิตในศูนยวิจัย  ศูนยบริการ-

วิชาการและในไรของเกษตรกร  ในจังหวัดที่เปนแหลงปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญ  

ทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และรบัรองพันธุ ในป  2548  

เพื่อใหเปนพันธุที่เหมาะสมในการใชผลิตเอทานอล

ลักษณะประจำพันธุ์

  ลำตนสีน้ำตาลอมเหลือง  ไมคอยแตกกิ่ง  เมื่ออายุ  1  ป  สูง  2.35  เมตร

กานใบสีเขียวออนชมพู   แฉกใบกลางเปนรูปหอก  ใบและยอดออนสีเขียวออนหัวสี
น้ำตาลออน  เนื้อของหัวสีขาว
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ผลผลิตและคุณภาพ

 ผลผลิตหัวสด  4.94  ตันตอไร  และใหผลผลิตมันแหง  2.11  ตันตอไร  

การใหเอทานอลเมื่อเก็บเกี่ยวอายุ  8  เดือน ประมาณ  191  ลิตรตอตันหัวสด  อายุ  

12  เดือน  ประมาณ  208  ลิตรตอตันหัวสด  อายุ  18  เดือน  ประมาณ  194  ลิตร

ตอตันหัวสด

พื้นที่แนะนำ

 ปลูกไดดีในทุกแหลงปลูกมันสำปะหลัง  ศักยภาพในการใหผลผลิตข้ึนอยูกับ

สภาพพ้ืนท่ีและการดูแลรักษา

ข้อควรระวัง

 ควรเก็บเก่ียวเม่ืออายุ  1  ป  เน่ืองจากมีเปอรเซ็นตแปงสูงแตสะสมน้ำหนักชา  

ดังน้ันการเก็บเก่ียวเร็วจะใหผลผลิตหัวสดต่ำกวาพันธุมาตรฐานอ่ืน ๆ 
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พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50

 เปนพันธุที่ ไดจากการผสมระหวางพันธุระยอง  1  กับพันธุระยอง  90

ผสมและคัดเลือกพันธุที่สถานีวิจัยศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนพันธุที่

ใหผลผลิตสูง และมีเปอรเซ็นตแปงสูง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงไดแนะนำ

พันธุและขยายพันธุ ใหเกษตรกรปลูก  พันธุนี้ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี  

ทรงตนสูงปฏิบัติดูแลรักษางาย  ตนพันธุแข็งแรงมีความงอกดีและเก็บรักษาไดนาน

ลักษณะประจำพันธุ์

  ยอดออนสีมวงใบสีเขียวอมมวง  ตนสีเทาเงิน ลำตนโคง  

แตกกิ่งนอยคือ  0 - 1  ระดับ  หากแตกกิ่ง  กิ่งแรกจะแตกสูง

จากพ้ืนดินประมาณ  1.50  เมตร  ก่ิงทำมุมกวาง  75 -  90  องศา  

หัวมีขนาดสม่ำเสมอเปลือกสีน้ำตาล  เนื้อสีขาว

ผลผลิตและคุณภาพ

  ผลผลิตหัวสด  3.67  ตัน/ไร  มีแปง  23.3 %  ในฤดูฝน

ความต้านทานโรค

  ตานทานโรคใบไหมปานกลาง  
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พันธุ์ห้วยบง 60

 เปนพันธุท่ีไดจากการผสมระหวางพันธุระยอง 5  กับพันธุเกษตรศาสตร  50  

ผสมและคัดเลือกพันธุท่ีสถานีวิจัยศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เปนพันธุท่ีใหผลผลิตสูงกวา

พันธุเกษตรศาสตร 50 ประมาณ  7  เปอรเซ็นต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดแนะนำ

ใหเกษตรกรปลูกใน ป 2545  มีเปอรเซ็นตแปงสูงเหมาะกับอุตสาหกรรมแปง มีความงอกดี 

ลำตนสูงใหญ

ลักษณะประจำพันธุ์

 ยอดออนสีมวงออน ใบสีเขียวปนมวง  กานใบสีเขียว

อมมวง  ลำตนสีเขียวเงิน  ความสูงของการแตกกิ่ง  90 - 140  

เซนติเมตร  ความสูงตน 1.80- 2.50 เมตร  เปลือกนอกของหัว

สีน้ำตาลออน  เนื้อสีขาว

ผลผลิตและคุณภาพ

  ใหผลผลิตหัวสด  5.75  ตันตอไร  ผลผลิตมันแหง 1.014  ตันตอไร  มีแปง  25.4  

เปอรเซ็นต
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พันธุ์เกษตรศาสตร์ 80

 เปนพันธุท่ีไดจากการผสมระหวางพันธุระยอง  5  กับพันธุเกษตรศาสตร  50  

ที่สถานีวิจัยศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนพันธุที่ใหผลผลิตใกลเคียงกับพันธุหวยบง  60  

แตมีเปอรเซ็นตแปงสูงกวา

ลักษณะประจำพันธุ์

  ยอดสีเขียวออน  สีกานใบเขียวอมแดง  ลำตน

สีเขียวเงินแตกก่ิงนอย  ทรงตนสูง  2.00  - 2.50  เมตร  

เปลือกนอกของหัวสีน้ำตาลออน  เน้ือสีขาว

ผลผลิตและคุณภาพ

  ใหผลผลิตหัวสด  4.9  ตันตอไร  

ผลผลิตมันแหง  1.93  ตันตอไร  มีแปง  27.3  

เปอรเซ็นต
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   เกษตรกรสามารถเลือกชวงเวลาเริ่มตนของการปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตและ

ปริมาณแปงได  2  ชวงดังนี้

                *  ปลูกปลายฤดูฝน     ตั้งแตเดือน  พฤศจิกายน -  มกราคม

                *  ปลูกตนฤดูฝน        ตั้งแตเดือน  กุมภาพันธ  -  เมษายน 

                 การปลูกมันสำปะหลังในชวงปลายฤดูฝนความสม่ำเสมอในการเจริญ

เติบโตของมันสำปะหลังจะต่ำกวาการปลูกในชวงฤดูฝน  เนื่องจากการปลูกในฤดูฝน  

มันสำปะหลังจะติดแลงในชวงระยะแรกของการเจริญเติบโต ดังนั้นการปลูกในชวงฤดู

ฝนจึงแนะนำใหปลูกในพื้นดินเปนทรายจัดดินรวนปนทราย  ไมแนะนำใหปลูกในพื้นที่

ดินคอนขางเหนียวซึ่งเมื่อกระทบแลงมันสำปะหลังจะตายมาก  มันสำปะหลังที่ปลูก

ปลายฤดูฝนจะมีหัวขนาดใหญปอมแตไมคอยดก   ตางจากมันสำปะหลังที่ปลูกในชวง

ฤดูฝนจะมีหัวขนาดเล็กกวาเรียวยาวแตจำนวนหัวมากกวา  หัวมันออกเปนชั้น ๆ  

การที่เกษตรกรสามารถเตรียมแปลงปลูกไดทันในชวงทั้ง  2  ฤดูปลูกนี้ผลผลิตท่ีได

จะสูงกวาปลูกในชวงอ่ืน  เม่ือทำการขุดเก็บเก่ียวท่ีอายุ  12  เดือน ซ่ึงตรงกับชวงท่ีตลาด

มีความตองการมากและปริมาณแปงในหัวคอนขางสูง  เมื่อนำไปขายจะไดราคาดี  

นอกจากนี้การปลูกในชวงปลายฤดูฝนนี้ทำใหสามารถลดคาใชจายในการกำจัดวัชพืช  

เปนการอนุรักษดินและปองกันการเกิดการพังทลายของดินจากอิทธิพลของน้ำไหล

บาอีกดวย 

 เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังควรเตรียมดินใหลึก  รวนซุยและทำลายวัชพืช

ใหหมดสิ้น  เนื่องจากการเตรียมดินใหลึก  รวนซุย  มีผลทำใหมันสำปะหลังที่ปลูก

สัมผัสกับดินมากที่สุด  เมื่องอกเปนตนออนแลวสามารถเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว

มีวัชพืชขึ้นนอย การไถดวยผาน 3 ครั้งแรกและตามดวยผาน 7 เปนวิธีการที่เหมาะสม  

ไถพรวนภายหลงัฝนตกแลว 2 - 3 วัน เพ่ือจัดเก็บความช้ืนไวในดิน  เม่ือจะทำการปลูก

มันสำปะหลังโดยวิธีขึงเชือกจึงไถแปรดินดวยจานพรวนหรือผาน 7  อีกครั้งหนึ่ง  มัน

สำปะหลังจะงอกและสามารถเจริญเติบโตขามฤดูแลงโดยอาศัยความชื้นในดินที่มีอยู

ฤดูกาลการปลูก

การเตรียมดิน
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 สำหรับการปลูกมันสำปะหลังในชวงฤดูฝนนั้นแนะนำใหยกรองแลวปลูกบน

สันรองจะดีกวา  กรณีฝนตกชุกน้ำสามารถระบายไปตามรองไดไมพัดพาทำความ

เสียหายกับทอนพันธุที่ปลูก  การกำจัดวัชพืชทำไดสะดวกเพียงแตใชจอบถากดินและ

หญาลงมาบริเวณกลางรองหลังจากนั้นควรฉีดฆากำจัดวัชพืชดวยสารเคมีประเภท   

พาราควอท (กรัมมอกโซน) ความสูงของรองท่ียกข้ึนจะพนระยะอนัตรายจากละออง    

สารเคมีพาราควอทได  มีการเปรียบเทียบผลผลิตของมันสำปะหลังท่ีปลูกดวยวิธียกรอง  

และไมยกรอง  ปรากฏวาผลผลิตใกลเคียงกัน  อยางไรก็ตามแมวาการยกรองจะเสีย

คาใชจายในการยกรองแตการปลูกทำไดรวดเร็ว  สะดวกในกรณพ้ืีนท่ีลาดเทไมมากนัก  

การไถพรวนและยกรองขวางความลาดเทจะใหผลผลิตคอนขางสูงและเปนวิธีในการ

ปองกันการพังทลายของดิน
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    ใชทอนพันธุมันที่สด  อายุ  8 - 12  เดือน  ตัดท้ิงไวนานไมเกิน  15  วัน  

ตัดทอนพันธุยาวประมาณ  20  เซนติเมตร  สำหรับปลูกในฤดูฝน  และความยาว  

25  เซนติเมตร  สำหรับปลูกในชวงฤดูฝน  มีตาไมนอยกวา  5  ตาตอทอนพันธุ  

ทอนพันธุจากลำตนจะเจริญเติบโตดีกวาทอนจากกิ่งพันธุ  ตนพันธุใหม สด ไมบอบช้ำ  

ไมมีโรคแมลงทำลาย

  การปลูกมันสำปะหลังสามารถกระทำไดโดยการใชระยะปลูกใหเหมาะสมกับ

ชนิดของพันธุ  ท่ีใชและความอุดมสมบูรณของดิน  ระยะมาตรฐานท่ีแนะนำกับมันสำปะหลัง

ทุกพันธุและทุกสภาพดินคือ 1.0 x 1.0  เมตร  อยางไรก็ตามสามารถเพิ่มหรือระยะ

ปลูกได ถาดินมีความอุดมสมบูรณสูงควรใชระยะ 1.0 x 1.20 หรือ 1.20 x 1.20  เมตร  

เพื่อปองกันการเฝอใบเจริญเติบโตทางลำตนมากวาการลงหัว  ในทาง  ตรงขามถาดิน

มีความอุดมสมบูรณต่ำ  ดินทรายจัด  ควรใชระยะปลูกถี่ขึ้น 1.0 x 0.8 เมตร หรือ  

0.8 x 0.8 หรือ 0.6 x 0.6 เมตร ทั้งนี้เพื่อใหมันสำปะหลังคลุมพื้นที่ไดเร็ว  ลดปญหา

วัชพืช  เปนที่นาสังเกตวาการปลูก  ถี่ทำใหจำนวนตันตอไรสูงขึ้น  จำนวนหัวตอไรก็

เพ่ิมมากข้ึนแตหัวมันสำปะหลังมีขนาดเล็กลง  ในเร่ืองของการจัดระยะปลูกจะมีคำกลาว

วา  “ ดินเลวปลูกถี่  ดินดีปลูกหาง” เกษตรกรจึงควรทดลองปลูกจัดระยะใหมีความ

เหมาะสมกับพ้ืนท่ี ของตนเอง

การเตรียมท่อนพันธุ์

ระยะปลูกและวิธีปลูก
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   ในฤดูฝน  ถาพื้นที่แฉะควรยกรองและปลูกบนสันรอง   ถาดินระบายน้ำ

ดีปลูกบนพื้นราบก็ได  ปกทอนพันธุตั้งตรงหรือเอียงใหลึกประมาณ  5  - 10  ซม.  

สำหรับการปลูกในฤดูแลงไมจำเปนตองยกรองแตควรปลูกปกตั้งตรงหรือเอียงใหลึก

กวาการปลูกในฤดูฝน  คือ  10  -  15  ซม.  จะชวยใหทอนพันธุมีความงอกและมี

ความอยูรอดสูง   การปลูกบนพื้นที่ที่มีความเอียง  ควรปลูกโดยการยกรองขวางแนว

ลาดเอียง

การดูแลรักษาและการปรับปรุงดูแลรักษาดินเพื่อเพิ่มผลผลิต

     การใชปุยเคมีเปนวิธีการท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิตมันสำปะหลังไดอยางชัดเจน  

สะดวกแตตองลงทุนสูง  ชนิดปุยที่แนะนำใหใชไดแก  ปุยเคมีสูตร  15- 15 -15  หรือ 

สูตร 13 - 13 - 21  โดยใชในอัตรา  50 - 100  กก.ตอไร  สำหรับมันสำปะหลังที่

ปลูกตนฤดูฝนใหใสปุยเคมีภายหลังจากการกำจัดวัชพืช คร้ังแรกในชวง  1 -  2  เดือน

หลังปลูกมันสำปะหลังที่ปลูกปลายฤดูฝนอาจยืดระยะเวลาออกไปไดเล็กนอยในชวง  

2 - 3  เดือนหลังปลูกการใสปุยเคมีชากวาชวงเวลาทำใหการเจริญเติบโต  ในระยะแรก

ของมันสำปะหลังไมดีเทาที่ควร  การสรางพุมใบ  เพื่อคลุมพื้นที่ชาทำใหเกิดปญหา

วัชพืชในระหวางแถว  และเกิดการสูญเสียหนาดินจากแปลงปลูกไดงาย เวลาท่ีเหมาะสม

ของการใสปุย  ดินตองมีความชื้นปกติมักใสหลังฝนตก  1 -  2  วัน  เมื่อไดรับฝนอีก

ครั้งหนึ่งปุยก็ละลายเปนประโยชนตอมันสำปะหลัง  วิธีการใสเพื่อปองกันการสูญเสีย

ปุยใหขุดเปนหลุมดวยจอบหางจากตนประมาณ  20 -  30  ซม.  แลวกลบ  เกษตรกร

บางรายท่ีใชรถไถเดินตามติดไถพ้ืนเมือง  ไถเปนรองไถชวงกำจัดวัชพืชคร้ังแรกก็สามารถ

ใสปุยเคมีในรองขางตนมันสำปะหลัง  แลวใชจอบเกลี่ยกลบปุยในขณะกำจัดวัชพืช

ระหวางตนมันสำปะหลัง  เปนการประหยัดตนทุนแรงงานในการขุดหลุม

การใช้ปุ๋ยเคมี
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     ปุยหมักถึงแมวาจะมีธาตุอาหารที่พืชตองการอยูในปริมาณต่ำ  แตชวยให

โครงสรางของดินโปรงถายเทอากาศไดดี  ชวยดูดซับน้ำ  และธาตุอาหารท่ีเกิดจากการ

ใสปุยเคมีไวในดินไดนาน  ในปจจุบันนอกจากจะผลิตใชเองจากเศษเหลือจากพืชในแปลง  

วัชพืช  เชน  ผักตบชวา  ยังมีผูผลิตจำหนายโดยทำจากกากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงาน

อุตสาหกรรม  เชน  โรงงานน้ำตาล  สับปะรด  โรงงานสุรา  การใสถาเปนพืชไรก็ใช

หวานแลวไถกลบ  ถาเปนไมผลใชรองกนหลุมปลูก  และใสโดยขุดเปนวงรอบรัศมี

ทรงพุม  ในปตอ ๆ ไป

 ปุยพืชสด  คือปุยอินทรีย  ที่ไดจากการไถกลบพืชที่ยังสดหรืออยูในระยะ

ออกดอก  แลวจึงไถกลบลงไป  หรืออาจไดจากการไถกลบเศษพืชตาง ๆ ที่ทิ้งไว

ในไรภายหลังจากการเก็บเกี่ยว  พืชที่นิยมใชเปนปุยพืชสดไดแก  ถั่วพรา  ถั่วพุม  

ถั่วเขียว  และถั่วลาย  ซึ่งนิยมใชกับพื้นที่ปลูกพืชไรนอกจากนั้น ยังนิยมใชพืชคลุม  

เชน  ถั่วคาโลโปโกเนียม  ไมยาราพยไรหนาม  ถั่วคุดชู  และถั่วสโตโล  เปนตน  

พืชปุยสดเหลานี้  หากเกษตรกรสนใจสามารถติดตอหมอดินอาสา  เพื่อใหดำเนินก

ารขอรับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินเขตหรือจังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

การใช้ปุ๋ยหมัก

การใช้ปุ๋ยพืชสด
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     ปูนเปนวัสดุที่ใชแกไขปรับสภาพดินเปรี้ยว  ในภาคตะวันออกมักพบดินเป

รี้ยวในจังหวัดติดชายทะเล  เชน  ฉะเชิงเทรา  ระยอง  ตราด ในบริเวณที่ลุมที่เปนพื้

นที่นาขาว  ลักษณะดินเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย  การใสปูนทำใหลดคว

ามเปรี้ยวของดิน  ลดการละลายของสารบางชนิดที่เปนพิษตอรากพืช  และยังทำใหพื

ชใชประโยชนจากปุยเคมีหรือปุยคอกที่ใสลงไปไดดีขึ้น  ปูนทั่ว ๆ ไปที่นิยมใช  ไดแก  

ปูนมารล  ปูนขาว  หินปูนบด  เปลือกหอยเผา  ในอัตราประมาณ  1  ตันตอไร

การใช้ปูน

การอนุรักษ์ดิน

    พ้ืนท่ีปลูกมันสำปะหลังโดยท่ัวไปมักลาดเอียงไมสม่ำเสมอ  และเน้ือดินสวน

ใหญเปนดินรวนปนทรายจึงทำใหเกิดการชะลางพังทลายไดสูงมากโดยเฉพาะชวงอายุ  

1- 3  เดือนที่ปลูกมันสำปะหลังเนื่องจากระยะระหวางตนหาง  ทรงพุมยังไมชิดกันจึง

เกิดการพังทลายไดงายท้ังจากน้ำฝนและแรงลม   วิธีการปฏิบัติเพื่อชวยลดการชะลาง

พังทลายสามารถทำไดดังนี้  

          วิธีทางเขตกรรม คือ เตรียมดินดวยผาน  3  และ  7 ยกรองปลูกในแนว

ระดับใชระยะหวางรอง  80  เซนติเมตร  ระยะหางระหวางตน 80  เซนติเมตร และ

มีการใสปุยชวยใหมันสำปะหลังเติบโตไดรวดเร็วพุมใบปกคลุมผิวดินไดรวดเร็วลดการ

สูญเสียดินไดมาก  และยังทำใหผลผลิตสูงดวย

         วิธีการจัดระบบการปลูกพืช  โดยสามารถใชแนวปองกันบนพื้นที่ปลูกมัน

สำปะหลังที่มีการชะลางพังทลาย  ทางเลือกที่ดีวิธีหนึ่งคือใชหญาแฝกปลูกเปนแนว

ขวางความลาดเอียงตามแนวระดับ โดยปลูกหญาแฝกดวยระยะหางระหวางหลุม   

10  เซนติเมตร  หลุมละ  1  ตน  จำนวนแถวแฝกจะขึ้นอยูกับความลาดเอียง
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 วัชพืชหรือ  “ รุน”  เปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหผลผลิตมันสำปะหลังลดลงตลอดฤดู  

คาใชจายสวนใหญในการปลูกและดูแลรักษาเกิดจากการปองกันกำจัดวัชพืช  โดย

เฉพาะในระยะ  1 - 4  เดือนแรกของการปลูกตองหมั่นตรวจแปลงปลูกทุก  15  วัน  

เพ่ือแกปญหาวัชพืชโดยใชหลักปองกันไวกอน  การปลอยใหวัชพืชแข็งแรงเจรญิเติบโต

จนกระทั่งออกดอกจะกำจัดทำลายยากและยืดเยื้อใชตนทุนสูง  ทำใหมันสำปะหลัง

แคระแกร็นผลผลิตต่ำ  วิธีการกำจัดวัชพืชในมันสำปะหลังยังมีความจำเปนอยูการ

พรวนหนาดินทำใหการระบายน้ำและอากาศในดินดีขึ้น  และสงผลใหมันสำปะหลัง

เจริญเติบโตไดดี  บางรายใชจอบถาก  บางรายใชรถไถเล็กติดกับไถพื้นเมืองแทงรอง

ระหวางแถวมันสำปะหลังเพื่อชวยลดพื้นที่ในการถากหญาทำใหสะดวก  รวดเร็ว  

ลดการใชแรงงานจากการใชจอบ  การใชจอบถากควรรีบกำจัดวัชพืชใหเร็วที่สุดหลัง

จากปลูก  15 - 30  วัน  การกำจัดวัชพืชเปนสิ่งจำเปน  หากปลอยใหวัชพืชขึ้นแขง

กับมันสำปะหลังโดยที่ไมมีการกำจัดเลยจะทำใหผลผลิตลดลงประมาณ  25 -  50  

เปอรเซ็นต  การกำจัดวัชพืชควรทำอยางนอย  2   ครั้ง   คือชวงมันสำปะหลังมีอายุ

ประมาณ  30  วัน  และประมาณ  60  วัน  และควรมีการกำจัดวัชพืชเพิ่มเติมหาก

ยังมีวัชพืชขึ้นอยูอยางหนาแนน  นอกจากนี้อาจมีการใชสารเคมีปองกันกำจัดวัชพืช  

โดยการกำจัดวัชพืชครั ้งที ่ 2 ภายหลังจากการใช้จอบให้ใช้สารเคมีพาราควอท 

(กรัมมอกโซน)  ฉีดพนในอัตรา  90  ซีซี.ตอน้ำ  1  ถังฉีด (17 ลิตร)  โดยผสมสารจับ

ใบโดยการฉีดใหระวังอยาใหถูกตนมันสำปะหลังเพราะสารพาราควอทจะทำใหตน

เสียหายจนถึงตายได  จึงควรฉีดต่ำ ๆ เร่ิมฉีดเม่ือมันสำปะหลังมีอายุประมาณ  2  เดือน

และฉีดพนสารเคมีไกลโพเสท  ชนิด  48 % ในอัตรา  70 - 80  ซีซี. ตอน้ำ  1  ถัง

ฉีดอีกครั้งหนึ่งเมื่อมันสำปะหลังอายุ  3  เดือน  การฉีดสารเคมีไกลโพเสท  ซึงเปน

ประเภทดูดซึม  วัชพืชจะคอย ๆ ตายภายใน  1  เดือนหลังจากฉีดและเปนการตาย

แบบส้ินซากถึงรากถึงโคนใหผลผลิตดีกวาใชพาราควอทซ่ึงวัชพืชจะตายเฉพาะตนออน ๆ  

หรือสวนที่มีสีเขียวเทานั้น วัชพืชขามปที่ตายยาก  สามารถฟนตัวไดภายในระยะเวลา  

1  เดือน  การใชสารเคมีไกลโพเสทฉีดในชวงน้ีเกษตรกรควรฉดีใหท่ัวถึงตามขอบแปลง

รอบโคนไมจอมปลวก  ขอควรระวังในการใชสารไกลโพเสท  คือ  การฉีดตองไมใหถูก

การกำจัดวัชพืช
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ใบมันสำปะหลังถาฉีดไมระวังสารเคมีซึมเขาใบมันสำปะหลังมีผลทำใหตนชะงักการ

เจริญเติบโต  ยอดออนเหลืองซีดผิดปกติ  ผลผลิตลดลงความเหมาะสมในการกำจัด

วัชพืชในแปลงมันสำปะหลังประมาณ  3  ครั้งตอรอบการผลิตโดยใชจอบรวมกับสาร

เคมีดังกลาว  สำหรับระยะเวลาในการกำจัดอาจยืดระยะเวลาหางออกไปไดเล็กนอย

สำหรับมันสำปะหลังที่ปลูกชวงปลายฤดูฝน

โรคและแมลงที่สำคัญของมันสำปะหลัง

โรคใบไหม้

    ลักษณะอาการ  ใบเร่ิมเปนจุดเหล่ียม  ฉ่ำน้ำจนถึงอาการไหมบางสวนหรือ

อาจไหม  ท้ังก่ิง  ถารุนแรงจะมียางไหล  ลำตนแหงตายพบมากในฤดูฝน  

              การปองกันกำจัด
              *  ใชพันธุตานทาน  เชน  พันธุระยอง  60  ระยอง  90  เกษตรศาสตร  

50  หวยบง  60  ตานทานกวาพันธุระยอง  5

             *  ไมใชทอนพันธุจากตนเปนโรค  และหลีกเล่ียงการปลูกมันสำปหลังในแปลง

ท่ีระบาดรุนแรง 
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โรคใบจุดสีน้ำตาล

    ลักษณะอาการ  พบอาการของโรคบนใบเทาน้ันพบบนใบแกมากกวาใบออน 

อาการคือใบจุดคอนขางเหล่ียมตามเสนใบขนาด  3  -  15  มิลลิเมตร  มีขอบชัดเจน

ในพันธุท่ีออนแอจะทำให ใบเหลืองท้ังใบและใบรวงเร็วกวาปกติและทำใหตนแคระแกร็น

หรือตายได

              การปองกันกำจัด
              *  การใชสารเคมีพวก  Copper, Benomyl  ตองฉีดพนหลายคร้ังซ่ึงมีตนทุน

คาสารเคมีแรงงานสูงจึงไมเหมาะสมท่ีจะปองกันโดยใชสารเคมี

              *  ใชพันธุแนะนำ  ซ่ึงพันธุแนะนำทุกพันธุมีความตานทานโรคระดับปานกลาง
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โรคใบจุดไหม้

    ลักษณะอาการ  เร่ิมเปนจุดเหล่ียม  ฉ่ำน้ำจนถึงอาการไหมพบอาการของ

โรคบนใบเปนจุดกวางไมมีขอบเขตท่ีแนนนอนเหมอืนกับโรคใบจุดสีน้ำตาล  จุดแผลจะ

กวางมากแตละจุดอาจกวางถึง 1  ใน  5  ของแฉกใบหรอืมากกวา  ดานบนใบมักเห็น

จุดแผลสีน้ำตาลคอนขางสม่ำเสมอขอบแผลมีสีเหลืองออน  ดานใตใบมักเปนวงสีเทา

              การปองกันกำจัด
              ใชพันธุแนะนำ  ซ่ึงมีความตานทานโรคปานกลาง  และเม่ือพบโรคระบาด

มากอาจใชสารเคมีพวก  copper,  benomyl               
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โรคใบจุดขาว

    ลักษณะอาการ  เปนจุดคอนขางเหล่ียมถึงกลมขนาด  1 - 7  มิลลิเมตร  

แผลมักจะมีสีขาวมีขอบแผลสีน้ำตาลอมมวงลอมรอบดวยวงสีเหลือง  ( Yellow  halo )  

แผลจะจมเขาไปในผิวใบท้ังสองดานทำใหเห็นบริเวณแผลบางกวาใบปกติ               
    การปองกันกำจัด   ใชพันธุตานทาน
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โรครากหรือหัวเน่า

   สาเหตุของโรครากเนา เกิดจากเช้ือรา  และเช้ือบักเตรี
    ลักษณะอาการ โรครากเนา  ถาเกิดกับตนยังเล็กอยูจะทำใหรากเปนรอยช้ำ
สีน้ำตาล     และเนา  ตนจะเห่ียวเฉาถาเกิดกับหัวจะทำใหหัวเนาอยางรวดเร็วและมี

กล่ินเหม็นใบเห่ียวแลวรวงถาเกิดรุนแรงตนจะตาย

     โรครากเนา  ถาเกิดกับตนยังเล็กอยูจะทำใหรากเปนรอยช้ำสีน้ำตาล   และเนา  

ตนจะเห่ียวเฉาถาเกิดกับหัวจะทำใหหัวเนาอยางรวดเร็วและมีกล่ินเหม็นใบเห่ียวแลวรวง

ถาเกิดรุนแรงตนจะตาย

               โรคหัวเนาแหง  จะเกิดเสนใยสีขาวในดินรอบโคนทอนพันธุและราก  เสนใย

ของเช้ือ  จะเขาทำลายกานมันสำปะหลังทางแผลของทอนพันธุหรือรากทำใหเนา  

ใบเห่ียวและจะตายไปในท่ีสุด

              การปองกันกำจัด
               เตรียมแปลงปลูก  ควรจะเปนดินรวนมีการระบายน้ำดีไมควรเปนท่ีเคยมี

น้ำทวมขังหรือใกลทางระบายน้ำ  หากดินระบายน้ำยากควรปลูกโดยวิธียกรอง  และ

ควรทำความสะอาดแปลงกอนปลูก  โดยการทำลายเศษพืชท่ีเปนแหลงเพาะเชือ้โรค  

และคัดเลือกทอนพันธุท่ีสมบูรณและปราศจากโรค           
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โรคไรแดงหม่อน และไรแดงมันสำปะหลัง

    ลักษณะอาการ    
 *   ไรแดงหมอนทำความเสียหาย  โดยดูดกินน้ำเล้ียงตามใตใบจากใบสวนลาง

ขยายสูสวนยอด

         *   ไรแดงมันสำปะหลังดูดกินน้ำเล้ียงบนหลังใบจากใบสวนยอดขยายสูใบลาง  

ทำใหใบเหลืองซีด  ใบมวนงอ  และรวง

   การปองกันกำจัด    

 *  ไรแดงมีศัตรูธรรมชาติเปนห้ำ  คือ  ดวยเตาและดวงปกส้ัน

          *  หลีกเล่ียงการปลูกมันสำปะหลังในชวงท่ีมันสำปะหลังจะกระทบแลงยาวนาน

ในขณะท่ีตนยังเล็กอยู  และตองหม่ันตรวจแปลงมันสำปะหลังในชวงฤดูแลงถาเร่ิมพบการ

ทำลายของไรแดงควรเก็บท้ิงหรือทำลาย  การใชสารเคมีใหใชเม่ือจำเปนหรือมีการระบาด

รุนแรง
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เพลี้ยแป้ง

   ลักษณะอาการ 
    เพล้ียแปงเปนแมลงประเภทปากดูด  ดูดกินน้ำเล้ียงจากสวนตาง ๆ  ของ

มันสำปะหลัง  เชน  ใบ  ยอด  และสวนตา  การเขาทำลายของเพล้ียแปงท้ังตัวออนและ

ตัวแก  สงผลตอการงอก  การเจริญเติบโตและการสรางหัว  โดยเพล้ียแปงจะขับถายมูล

หวาน  ทำใหเกิดราดำคลุมใบตนมันสำปะหลังมีพ้ืนสังเคราะหแสงนอยลง  นอกจากน้ี

ทำใหลำตนมีขอถ่ียอดแหงตายหรือยอดหยิกเปนพุม  หากระบาดในชวงท่ีมันสำปะหลัง

ยังเล็กอยู  อาจทำใหตนตายได  สวนในตนท่ีโตแลวมีผลใหชะงักการเจริญเติบโตและมี

ผลตอการสรางหัว  เพล้ียแปงมี  2  ประเภท  ท้ังชนิดวางไข  และออกลูกเปนตัว  อายุขัย

ของเพล้ียแปงประมาณ 35 - 92 วัน                
    การปองกันกำจัด
                1. การใชวิธีเขตกรรมและวธีิกล

              1.1  ควรมีการไถพรวนดนิหลาย ๆ คร้ัง  ตากดินอยางนอย  14  วัน  

เพ่ือลดปริมาณเพล้ียแปงและศัตรูชนิดอ่ืนท่ีอยูในดิน

                     1.2  คัดเลือกทอนพันธุท่ีสะอาดปราศจากเพลีย้แปง  ไมควรใชทอน

พันธุจากแหลงที่พบเพลี้ยแปงระบาด  กอนปลูกตองแชทอนพันธุดวยสารฆาแมลง  

ไทอะมีโทแซม  25%  ดับเบิลยูจี  อัตรา  4  กรัม / น้ำ  20  ลิตร  หรือ อิมิดาโคลพริด  
70 % ดับเบิลยูจี  อัตรา  4   กรัม / น้ำ  20  ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10 %  ดับเบิลยูพี

20  กรัมตอน้ำ  20  ลิตร  แชนานประมาณ  5  -  10  นาที  
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  1.3  เม่ือพบการระบาด   ตองถอนตนหรือตัดสวนท่ีมีเพล้ียแปงจำนวน

มากออกจากแปลง  นำออกนอกแปลงทำลายท้ิง  

                     1.4  หม่ันเดินตรวจแปลง  หากพบใหรีบกำจัดโดยตัดยอดหรือตัดสวน

ท่ีเพล้ียแปงเขาทำลายท้ิงออกนอกแปลง  และนำไปทำลาย

               1.5  ควรปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือตัดวงจรการระบาด  เชน  ขาวโพด  ถ่ัวพรา

                2.  การใชชีววิธี

              2.1  การใชตัวห้ำ  เชน  แมลงชางปกใส  ดวงเตา  สามารถลดปริมาณ

เพล้ียแปงได

               2.2  การใชเช้ือราบิวเวอรเรีย  ฉีดพน  หากเร่ิมพบเพล้ียแปงในชวงเวลา

ท่ียังระบาดไมมากนัก  ใหเร่ิมฉีดจะชวยควบคุมได  แตหากมีการระบาดมากแลวจะไม

สามารถควบคุมไดดีนัก

               3.  การใชสารฆาแมลง

                3.1  การพนดวยสารฆาแมลง  ชนิดและอัตราตาง ๆ ดังน้ี

                       *  ไทอะมีโทแซม  25 % ดับเบ้ิลยูจี  อัตรา  4  กรัมตอน้ำ  20  ลิตร

                       *  ไดโนทีฟูแรน  10 % ดับเบ้ิลยูพี  อัตรา  20  ซีซีตอน้ำ  20  ลิตร

                       *  โปรไทอฟอส  50 % อีซี  อัตรา  50  ซีซีตอน้ำ  20  ลิตร

                       *  ฟริฟอสเมทิล  50  %  อีซี  อัตรา  50  ซีซีตอน้ำ  20  ลิตร
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แมลงหวี่ขาว

   ลักษณะอาการ 
   ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเล้ียงจากสวนใตใบพืชและถายมูลทำใหเกิดราดำ

พืชสังเคราะหแสงไดนอยลง  ใบมวนซีด  และรวง              
    การปองกันกำจัด
              *  แมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงหวีข่าว  คือแมลงชาง

              *  หลีกเล่ียงการปลูกมันสำปะหลังในชวงท่ีตนมันสำปะหลังขณะยังเล็กอยู  

จะกระทบแลงยาวนาน  และเม่ือพบการระบาดใหตัดสวนของพชืท่ีมีแมลงหว่ีขาวออก

จากแปลงแลวทำลาย  หรือใชสารเคมีในกรณีท่ีมีการระบาดมากในขณะท่ีตนมันสำปะหลัง

ยังเล็กโดยใช  Omethoate อัตรา 40  มิลลิกรัมตอน้ำ  20  ลิตรฉีดพนบริเวณท่ีพบการ

ระบาด
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แมลงนูนหลวง

   ลักษณะอาการ 
 แมลงนูนหลวงจะเขาทำลายเปนหยอม ๆ  โดยเฉพาะในท่ีดอนการเขาทำลายชวง

อายุ  1- 3  เดือน  จะมากย่ิงข้ึนในชวงท่ีแหงแลงยาวนาน  โดยหนอนจะกัดกินผิวของทอน

พันธุหรือท่ีผิวของรากแลวเจาะเปนรูเขาไปในเน้ือไม  ทำใหรากเนาหรือตนตายได         

    การปองกันกำจัด
               1.  แมลงชนิดน้ีออกเปนตัวเต็มวัยปละคร้ัง  เกษตรกรตองชวยกันจับตัวเต็มวัย

ทำลาย  โดยเฉพาะในชวงประมาณเดือนมิถุนายน -  กรกฎาคม  เปนชวงท่ีแมลงนูนหลวง

ผสมพันธุจะชวยลดจำนวนแมลงนูนหลวงลงได

               2.  ในบริเวณท่ีมีการทำลายมาก  ใหทำการไถพรวนหลาย  ๆ  คร้ังเพ่ือทำลาย

ไขและหนอนกอนท่ีจะเขาดักแด

               3.  ใชศัตรูธรรมชาติ  เชน  เปดไก  และนกตาง ๆ ชวยกินหนอนขณะทีมี่

การเตรียมดิน  นอกจากน้ียังเปนการกำจัดเช้ือราบางชนดิไดดวย
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การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว

 มันสำปะหลังเปนพืชท่ีไมจำกัดอายุการเก็บเก่ียวแตควรเก็บเก่ียวเม่ืออายุครบ  

8  เดือนขึ้นไป  อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมคือ  12  เดือน  หลังจากเก็บเกี่ยวแลวควร

รีบสงโรงงานโดยเร็ว  ไมควรทิ้งเกิน  4  วัน  เพราะหัวมันจะเนาเสีย  และเปอรเซ็นต

แปงในหัวจะลดลง  ชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังไมควรเก็บเกี่ยวในชวงที่

ดินมีความชื้นมากหรือขณะมันสำปะหลังแตกใบออนเพราะจะมีเปอรเซ็นตแปงต่ำ  

โดยเฉพาะถายืดอายุการเก็บเกี่ยวเกินจาก  1  ป  ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นแตจะเพิ่มขึ้น

มากนอยแคไหนขึ้นกับปริมาณน้ำฝนที่ไดรับการยืดอายุเก็บเกี่ยวจะมีผลทำใหปริมาณ

แปงในหัวต่ำลง  เน่ืองจากมีการสรางยอดและใบใหมจึงดึงแปงในหัวไปใช  ในบางพันธุ

หัวมันจะฝอจนวัดปริมาณแปงไมได  โรงงานที่รับซื้อจะกดราคาหรือไมรับซื้อ  การขุด

เก็บเกี่ยวจึงขุดในชวงฤดูแลง  จะทำใหมีปริมาณแปงสูงขายไดราคาดีและตรงกับชวง

ที่ตลาดตองการ  นอกจากนี้การขุดในชวงฤดูแลงจะสะดวกกวาในชวงฤดูฝนในแงของ

การลำเลียงหัวมันสำปะหลังไปขาย  และสามารถเตรียมแปลงปลูกไดทันกับฤดูปลูกร

อบใหม  แตกอนท่ีเกษตรกรจะขุดเก็บเก่ียวควรท่ีจะทดลองประเมินผลผลิตและปริมาณ

แปงและรายไดท่ีจะไดรับ  โดยเลือกพ้ืนท่ีตัวอยางในแปลง  1- 2 แหง ประมาณ  10- 15  

ตารางเมตร  เลือกพ้ืนท่ีพิจารณาจากภาพรวมของมนัสำปะหลังท้ังแปลงโดยไมลำเอียง

ภายหลังจากการเลือกพื้นที่ไดแลว  ใหขุดหัวมันสำปะหลังชั่งรวมกันแลวคำนวณ

น้ำหนักตอไร  นำหัวมันสำปะหลังหนึ่งประมาณ  6- 7  กิโลกรัม  ไปวัดปริมาณแปงท่ี

โรงงานรับซ้ือ  เพ่ือประเมินราคาตอกิโลกรัมจากน้ันสามารถคำนวณหาเปารายไดตอไร  

ใหพิจารณาวาถาจะทำการขุดเก็บเก่ียวชวงเวลาน้ีจะคุมคาการลงทุนหรือไมคุมก็ใหยืด
เวลาเก็บเก่ียวออกไปเพ่ือรอราคาท่ีดีกวาน้ี  แตการยืดอายุการเก็บเก่ียวออกไปนาน ๆ  

จะมีปญหาวัชพืชตองดูแลรักษาเหมือนกับมันสำปะหลังท่ีปลูกในปแรก  โดยใชสารเคมี

ประเภทไกลโฟเสทฉีดพน 
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      *  พันธุ  หัวมันสำปะหลังท่ีตางพันธุกันยอมมีอัตราการเส่ือมคุณภาพท่ีแตกตาง

กันข้ึนอยูกับพันธุกรรมและลักษณะการแทงหวัในดินซ่ึงจะทำใหมีความยากงายในการ

ขุดเก็บเก่ียวท่ีแตกตางกัน  ในพันธุท่ีมีหัวแตกหักงายเม่ือเก็บเก่ียวจะเส่ือมเร็ว  พันธุท่ีมี

น้ำหนักแหงของหัวสูงจะมีการเลื่อมเร็วกวาพันธุที่น้ำหนักแหงของหัวต่ำ  นอกจาก

พันธุมันสำปะหลังแตละพันธุยังมีเปอรเซ็นตแปงในหัวไมเทากัน  พันธุระยอง 90   

ระยอง  9  ระยอง 7  และหวยบง  60  มีเปอรเซ็นตสูกกวา  เกษตรศาสตร 50  

ระยอง  5  ระยอง 72  และระยอง  60

     *  สภาพแวดลอมขณะอยูในแปลง  หัวมันสำปะหลังพันธุเดียวกันหากมาจาก

แหลงปลูกท่ีแตกตางกันก็จะมีระดับการเส่ือมของคุณภาพหัวมันสำปะหลังแตกตางกัน 

          *  ลักษณะเน้ือดิน  และการอัดแนนของดินในแปลงปลูกจะมีผลตอความยากงาย

ในการเก็บเก่ียว  ถาหากเน้ือดินในแปลงปลูกเปนดินเหนียวหรืออัดแนนมากการเก็บเก่ียว

จะยากและหัวแตกหักงายทำใหมันสำปะหลังเสื่อมคุณภาพเร็ว

          *  ฤดูกาล  ชวงฤดูแลง  ( พฤศจิกายน  -  มีนาคม )  เดือนพฤศจิกายนความช้ืน

ในดินเร่ิมนอยลงตนมันสำปะหลังหยุดการเจริญเติบโต  ท้ิงใบน้ำ  ในหัวมีนอย  เปอรเซ็นต

แปงจึงสูงจนถึงฤดูฝน( เมษายน -  ตุลาคม )  เดือนเมษายนอากาศรอนจัดและเร่ิมมีฝน  

มันสำปะหลังใชพลังงานมากเพื่อการหายใจและสรางใบใหมแปงที่สะสมไวในหัวจึงถูก

นำไปใชทำใหเปอรเซ็นตแปงลดลง

          *  อายุ  เมื่อเก็บเกี่ยวในเดือนเดียวกันอายุ  8 - 12  เดือน  จะมีเปอรเซ็นต

แปงไมแตกตางกันมากนัก  แตถาตนมันสำปะหลังมีอายุมากข้ึน  16- 18  เดือน  หัวจะ

มีขนาดใหญ  บริเวณตรงกลางของหัวจะฝอหรือมีน้ำมากเปอรเซ็นตแปงในหัวจึงต่ำ 

 *  วิธีการเก็บเกี่ยวและเครื่องมือในการเก็บเกี่ยว  วิธีการเก็บเกี่ยวเปนปจจัย

ที่มีผลใหเกิดการแตกหักของหัวมันสำปะหลัง  การเก็บเกี่ยวดวยเครื่องจักรจะทำให

การแตกหักและเกิดแผลของหัวมากกวาการเก็บเกี่ยวดวยแรงงานคน  ซึ่งจะมีผลตอ

ความสามารถในการเก็บรักษาหัวมันสำปะหลังกอนการ จำหนายไดนานกวาหัวที่ไมมี
แผลหรือการแตกหักนอย  นอกจากนี้การตัดตนกอนการเก็บเกี่ยวยังมีผลตอปริมาณ

แปงและคุณภาพของหัวมันสำปะหลังดวย  เมื่อมีการตัดตนมันสำปะหลังโดยยังไม

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณแป้งและการเสื่อมคุณภาพของหัวมันสำปะหลัง
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เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังจะมีการแตกยอดและใบใหม  จึงดึงแปงที่เหมาะสมในหัวมัน

ไปใชทำใหเปอรเซ็นตแปงลดลงอยางรวดเร็วโดนเฉพาะในราย  2  เดือนแรกหลังการ

ตัดตนไป  เมื่อเขาเดือนที่ 3  ตนมันสำปะหลังมีใบมากพอจะสังเคราะหแสงสรางแปง

ไปสะสมที่หัวไดอีกครั้งหนึ่ง

   *  สภาพแวดลอมหลังการเก็บเก่ียว  และระหวางการเก็บรักษา  เชน  อุณหภูมิ

และความชื้นสัมพัทธในระหวางที่หัวมันสำปะหลังเกิดรอยแผล  พบวา  ถาชวงนั้นมี

ความช้ืนสัมพัทธ  65-80  เปอรเซ็นต  หัวมันสำปะหลังจะเส่ือมเร็วกวาในสภาพมีความ

ชื้นสัมพัทธ  100  เปอรเซ็นต  เนื่องจากเซลลตาง ๆ มีอัตราการหายใจสูง

          *  ระยะเวลาหลังเก็บเก่ียว  หลังจากขุดหัวมันสำปะหลังแลวควรรีบนำสงโรงงาน

ทันทีในระยะ  2  วันแรกหัวมันยังไมเนาเสียและเปอรเซ็นตแปงในหัวยังไมลดลงแตถา

ปลอยท้ิงไวเกิน  4  วันหัวมันสำปะหลังจะเนาเสียมากและเปอรเซ็นตแปงในหัวจะลดลง

การเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

 ทอนพันธุมันสำปะหลังเก็บเกี่ยวแลว  ถายังไมไดนำไปปลูกจะตองรักษาไวใน

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเพ่ือใหคงความมีชีวิตอยูไดนานหรือจนกวาจะนำไปปลูกตอไป  

การเก็บรักษา  ตนพันธุมันสำปะหลังที่ดี  คือ  การทำแปลงขยายพันธุไวเฉพาะเมื่อ

เก็บเก่ียวมันสำปะหลังจะไมเก็บเก่ียวท้ังหมดแตจะเหลือไวในแปลงสวนหน่ึง  ( ประมาณ

 1 ตอ 10 )  เพื่อเก็บรักษาพันธุไวปลูก  แตถาเก็บเกี่ยวออกจากแปลงแลวในฤดูฝน  

เก็บไวในสภาพกลางแจงหรือในที่รมมีผลไมแตกตางกัน  แตในฤดูแลง เก็บในที่รมจะ

เก็บไวนานกวาเก็บในสภาพกลางแจง  นอกจากน้ีชนิดพันธุท่ีแตกตางกันการเก็บรักษา

ไวจะตางกัน  เชน พันธุระยอง  90  ตองเก็บรักษาตนพันธุไวในรมไม  อยาเก็บไวกลาง

แจงและไมควรเก็บไวเกิน  15  วันพันธุเกษตรศาสตร  50  พันธุระยอง  60  ระยอง  5  

อาจเก็บไวไดนาน  30- 45  วัน  การเก็บควรจะเก็บกองรวมวางต้ังบนพ้ืนดินท่ีมีการสับ

พรวนดินใหสวนโคนของทุก ๆ ตน  สัมผัสพ้ืนดินแลวพรวนดินกลบรอบ ๆ  กองถาเปน

ฤดูแลงตองมีการรดน้ำชวยจะทำใหสามารถเก็บไวไดนานข้ึน
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       ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังควรมีการดูแลรักษาใหปราศจากวัชพืชและแมลง  

ตนพันธุท่ีใชปลูกควรใหม  สด  ไมบอบช้ำ  และปราศจากโรคแมลง  ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียว

แลวไมควรมีสวนของดินและลำตนติดปนและรีบนำสงที่จำหนายทันทีไมควรทิ้งนาน

เกิน  4  วัน  เพราะหัวมันจะเนาในการฉีดพนสารเคมี  ควรมีการปองกันใหถูกวิธีเพื่อ

ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูใชและตนมันสำปะหลัง

สุขลักษณะและความสะอาด

การบันทึกข้อมูล

  เกษตรกรควรจะมีการบันทึกการปฏิบัติงานในขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอน  

และใหมีการตรวจสอบได  หากมีขอบกพรองเกิดขึ้น  สามารถแกไขหรือปรับปรุงได

ทันทวงทีไดแก

         *  พันธุ  วันที่ปลูก ใสปุย  กำจัดวัชพืช  เก็บเกี่ยว  การขนสง

         *  ชนิดวัชพืชและศัตรูพืช  ชนิดและอัตราการใช  ราคา  คุณภาพ

        *  ชนิดปุย  ปริมาณการใชชวงเวลาท่ีใช  ราคา  คุณภาพ

           *  สภาพแวดลอม  เชน  อุณหภูมิ  ความช้ืน  ปริมาณน้ำฝน

           *  คาใชจายตาง ๆ ตนทุนการผลิต  และรายได  ปญหาอุปสรรค
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