คำนำ
มั น สำปะหลั ง เป็นพืช เศรษฐกิจ ที่มีความสำคัญ ทั ้ ง ด้ า นการเกษตรและ
อุ ต สาหกรรม สามารถสร้างรายได้ แก่เกษตรกรผู้ปลูก ผู ้ ประกอบการลานมั น
โรงแปงมันสำปะหลัง ผูสงออกมันสันและแปงมัน อันกอใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ
โดยรวม กรมสงเสริมการเกษตรมีจุดมุงหมายในการสงเสริมใหเกษตรกรผูปลูกไดรับ
ความรูท ถ่ี กู ตอง ตามหลักวิชาการ ในการนำไปปฏิบตั ใิ ชในไรมนั สำปะหลัง เพือ่ ใหได
ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความตองการของตลาด อันเปนจุดเริ่มตนของการจัดระบบ
การผลิตใหมีประสิทธิภาพ
เอกสารคำแนะนำ “การผลิตมันสำปะหลัง” ฉบับนี้ ผลิตขึ้นเพื่อใชเปนขอมูล
ในการถายทอดความรูตลอดจนเทคนิคตาง ๆ แกเกษตรกรเพื่อใชในการเพิ่มผลผลิต
ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณโครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง
ป 2550/51 ทีใ่ หการสนับสนุนงบประมาณ (จากกองทุนรวมเพือ่ ชวยแหลือเกษตรกร)
ในการจัดทำเอกสารฉบับนี้
กรมสงเสริมการเกษตร
2552
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การดูแลรักษา และปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
โรคและแมลงที่สำคัญของมันสำปะหลัง
การเก็บเกี่ยว และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
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การผลิตมันสำปะหลัง
มันสำปะหลัง เปนพืชเศรษฐกิจทีม่ คี วามสำคัญตอประเทศไทยเปนพืชที่
ปลูกงาย ทนทานตอสภาพดินฟาอากาศที่แปรปรวนไดเปนอยางดีเนื่องจากเปนพืชที่ี
สามารถทนความแหงแลงและปลูกไดในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ำมีโรคและแมลง
รบกวนนอย สามารถทยอยปลูกไดและเก็บเกีย่ วไดเมือ่ อายุ 8 - 14 เดือน การดูแล
ไมยงุ ยากไมตอ งเอาใจใสดแู ลกันมากนักและมีตน ทุนการผลิตต่ำกวาพืชอืน่ ๆ หลายชนิด
ทำใหเกษตรกรนิยมปลูกกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลายเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่ใหญ่ที่สุด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา
มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทย ในเขตอำเภอครบุรี เสิงสาง หนองบุญมาก
ดานขุนทด สีคิ้ว ปกธงชัย แตอยางไรก็ตามยังมีปญหาในการผลิตคือผลผลิตต่ำและ
ตนทุนการผลิตสูง ทั้งนี้เนื่องมาจากขาดการจัดการที่ถูกตอง ดังนั้นจึงมีความจำเปน
ตองใหความสำคัญในการเพิ่มความรูใหเกษตรกรรูจักวิธีปลูกมันสำปะหลังที่ถูกตอง
เพื่อทำใหผลผลิตเพิ่มขึ้น สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้นและความเปนอยูที่ดี
ขึ้นตามไปดวย ดังนั้นในการผลิตมันสำปะหลังเพื่อใหผลผลิตสูงและรักษาสิ่งแวดลอม
ที่ดีตอไปในอนาคตมีขอปฏิบัติดงั นี้

แหล่งปลูก
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

1 การผลิตมันสำปะหลัง

พันธุ์มันสำปะหลัง
ในการปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตจะตองมีการเลือกพันธุที่ใหผลผลิต
หัวสดและเปอรเซ็นตแปงสูง และสามารถเจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพดินฟาอากาศ
พันธุมันสำปะหลังที่เปนพันธุแนะนำและสงเสริมใหเกษตรกรปลูกในปจจุบันและเปน
พันธุที่เกษตรกรนิยมปลูกมีพันธุตาง ๆ ดังนี้

พันธุ์ระยอง 5

เปนพันธุทีไดจากการผสมระหวางพันธุ

27 - 77 - 10 กับพันธุระยอง 3
ผสมและคัดเลือกพันธุท ศ่ี นู ยวจิ ยั พืชไรระยอง ผานการประเมินผลผลิตและรับรองพันธุ
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2537 ใหผลผลิตสูงและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ
ไดดี ปลูกไดทั้งตนและปลายฤดูฝน
การผลิตมันสำปะหลัง 2

ลักษณะประจำพันธุ์
ยอดออนสีมวงออน ใบสีเขียวเขม กานใบสีแดงเขม ตนสีเขียวอมน้ำตาล
มีการแตกกิ่ง 2 - 3 ระดับที่ความสูง 1.00- 1.20 เมตร ความสูงของตนประมาณ
1.70 เมตร เก็บเกี่ยวไดเมื่ออายุ 12 เดือน หัวมีลักษณะอวนเปลือกหัวสีน้ำตาล
ออนและมีเนื้อสีขาว

ผลผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตหัวสด 4.42 ตันตอไร มีแปง 23 เปอรเซ็นต ในฤดูฝนและ 26
เปอรเซ็นต ในฤดูแลง

ความต้านทานโรค
มีความตานทานตอโรคใบไหมปานกลาง ฤดูปลูกที่เหมาะสมคือตนฤดูฝน
เดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน และปลายฤดูฝน เดือนกันยายน ถึง ตุลาคม

พื้นที่แนะนำ
ปลูกไดดที ง้ั ในภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 การผลิตมันสำปะหลัง

พันธุ์ระยอง 72

เปนพันธุไ ดจากการผสมระหวางพันธุร ะยอง 1 กับระยอง 5 เมือ่ พ.ศ. 2533
ทีศ่ นู ยวจิ ยั พืชไรระยองนำมาประเมินผลผลิตตามขัน้ ตอนของการปรับปรุงพันธุท เ่ี หมาะสม
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 ยอดออนสีมว ง เปลือกนอก
ของหัวสีขาวนวล เนื้อสีขาว

การผลิตมันสำปะหลัง 4

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

5 การผลิตมันสำปะหลัง

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

การผลิตมันสำปะหลัง 6

ผลผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตหัวสด 3. 96 ตันตอไร มีแปง 25 เปอรเซ็นต ในฤดูฝน และ
30 เปอรเซ็นต ในฤดูแลง

ความต้านทานโรค
ตานทานตอโรคใบไหม

ฤดูปลูกที่เหมาะสม
ตนฤดูฝน เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถนุ ายน ถาปลูกปลายฤดูฝนในดินที่
สูญเสียความชืน้ งาย อาจมีปญ
 หาจำนวนทอนพันธุห รือตนงอกต่ำกวา 80 เปอรเซ็นต
ซึงจะทำใหไดผลผลิตต่ำ

พื้นที่แนะนำ
ปลูกไดทั้งภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีดินคอนขางดี

7 การผลิตมันสำปะหลัง

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
การผลิตมันสำปะหลัง 8

ผลผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตหัวสด 6.30 ตันตอไร มีแปง 27.2 เปอรเซ็นต ในฤดูฝน 27.6
เปอรเซ็นต ในฤดูแลง

พื้นที่แนะนำ
ปลูกไดดใี นทุกแหลงปลูกมันสำปะหลัง ศักยภาพในการใหผลผลิตขึน้ อยูก บั
สภาพพืน้ ทีแ่ ละการดูแลรักษา

ข้อควรระวัง
หากปลูกในดินทีอ่ ดุ มสมบูรณตำ่ และแลงยาวนาน จะเกิดการแตกตาลำตน

9 การผลิตมันสำปะหลัง

พันธุ์ระยอง 9

พันธุด ที เ่ี หมาะสมในการผลิตเอทานอล เปนพันธุท ่ีไดจากการผสมของสายพันธุ
CMR 31 - 19 - 23 กับสายพันธุ ORM 29 - 20 - 118 ในป 2535 ทีศ่ นู ยวจิ ยั
พืชไรระยอง ผานการคัดเลือกและประเมินผลผลิตในศูนยวิจัย ศูนยบริการวิชาการและในไรของเกษตรกร ในจังหวัดที่เปนแหลงปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญ
ทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรับรองพันธุ ในป 2548
เพื่อใหเปนพันธุที่เหมาะสมในการใชผลิตเอทานอล

ลักษณะประจำพันธุ์
ลำตนสีน้ำตาลอมเหลือง ไมคอยแตกกิ่ง เมื่ออายุ 1 ป สูง 2.35 เมตร
กานใบสีเขียวออนชมพู แฉกใบกลางเปนรูปหอก ใบและยอดออนสีเขียวออนหัวสี
น้ำตาลออน เนื้อของหัวสีขาว

การผลิตมันสำปะหลัง 10

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
ปลูกไดดใี นทุกแหลงปลูกมันสำปะหลัง ศักยภาพในการใหผลผลิตขึน้ อยูก บั
สภาพพืน้ ทีแ่ ละการดูแลรักษา

ข้อควรระวัง
ควรเก็บเกีย่ วเมือ่ อายุ 1 ป เนือ่ งจากมีเปอรเซ็นตแปงสูงแตสะสมน้ำหนักชา
ดังนัน้ การเก็บเกีย่ วเร็วจะใหผลผลิตหัวสดต่ำกวาพันธุม าตรฐานอืน่ ๆ
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พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50

เปนพันธุที่ ไดจากการผสมระหวางพันธุระยอง 1 กับพันธุระยอง 90
ผสมและคัดเลือกพันธุที่สถานีวิจัยศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนพันธุที่
ใหผลผลิตสูง และมีเปอรเซ็นตแปงสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงไดแนะนำ
พันธุและขยายพันธุ ใหเกษตรกรปลูก พันธุนี้ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี
ทรงตนสูงปฏิบตั ดิ แู ลรักษางาย ตนพันธุแ ข็งแรงมีความงอกดีและเก็บรักษาไดนาน

ลักษณะประจำพันธุ์
ยอดออนสีมว งใบสีเขียวอมมวง ตนสีเทาเงิน ลำตนโคง
แตกกิ่งนอยคือ 0 - 1 ระดับ หากแตกกิ่ง กิ่งแรกจะแตกสูง
จากพืน้ ดินประมาณ 1.50 เมตร กิง่ ทำมุมกวาง 75 - 90 องศา
หัวมีขนาดสม่ำเสมอเปลือกสีน้ำตาล เนื้อสีขาว

ผลผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตหัวสด 3.67 ตัน/ไร มีแปง 23.3 % ในฤดูฝน

ความต้านทานโรค
ตานทานโรคใบไหมปานกลาง
การผลิตมันสำปะหลัง 12

พันธุ์ห้วยบง 60

เปนพันธุท ไ่ี ดจากการผสมระหวางพันธุร ะยอง 5 กับพันธุเ กษตรศาสตร 50
ผสมและคัดเลือกพันธุท ส่ี ถานีวจิ ยั ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนพันธุท ใ่ี หผลผลิตสูงกวา
พันธุเ กษตรศาสตร 50 ประมาณ 7 เปอรเซ็นต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดแนะนำ
ใหเกษตรกรปลูกใน ป 2545 มีเปอรเซ็นตแปงสูงเหมาะกับอุตสาหกรรมแปง มีความงอกดี
ลำตนสูงใหญ

ลักษณะประจำพันธุ์
ยอดออนสีมว งออน 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

เปนพันธุท ไ่ี ดจากการผสมระหวางพันธุร ะยอง 5 กับพันธุเ กษตรศาสตร 50
ที่สถานีวิจัยศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปนพันธุที่ใหผลผลิตใกลเคียงกับพันธุหวยบง 60
แตมีเปอรเซ็นตแปงสูงกวา

ลักษณะประจำพันธุ์
ยอดสีเขียวออน สีกา นใบเขียวอมแดง ลำตน
สีเขียวเงินแตกกิง่ นอย ทรงตนสูง 2.00 - 2.50 เมตร
เปลือกนอกของหัวสีนำ้ ตาลออน เนือ้ สีขาว

ผลผลิตและคุณภาพ
ใหผลผลิตหัวสด 4.9 ตันตอไร
ผลผลิตมันแหง 1.93 ตันตอไร มีแปง 27.3
เปอรเซ็นต
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ฤดูกาลการปลูก
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 ฤดูปลูกนี้ผลผลิตที่ได
จะสูงกวาปลูกในชวงอืน่ เมือ่ ทำการขุดเก็บเกีย่ วทีอ่ ายุ 12 เดือน ซึง่ ตรงกับชวงทีต่ ลาด
มีความตองการมากและปริมาณแปงในหัวคอนขางสูง เมื่อนำไปขายจะไดราคาดี
นอกจากนี้การปลูกในชวงปลายฤดูฝนนี้ทำใหสามารถลดคาใชจายในการกำจัดวัชพืช
เปนการอนุรักษดินและปองกันการเกิดการพังทลายของดินจากอิทธิพลของน้ำไหล
บาอีกดวย

การเตรียมดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังควรเตรียมดินใหลึก รวนซุยและทำลายวัชพืช
ใหหมดสิ้น เนื่องจากการเตรียมดินใหลึก รวนซุย มีผลทำใหมันสำปะหลังที่ปลูก
สัมผัสกับดินมากที่สุด เมื่องอกเปนตนออนแลวสามารถเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
มีวัชพืชขึ้นนอย การไถดวยผาน 3 ครั้งแรกและตามดวยผาน 7 เปนวิธีการที่เหมาะสม
ไถพรวนภายหลังฝนตกแลว 2 - 3 วัน เพือ่ จัดเก็บความชืน้ ไวในดิน เมือ่ จะทำการปลูก
มันสำปะหลังโดยวิธีขึงเชือกจึงไถแปรดินดวยจานพรวนหรือผาน 7 อีกครั้งหนึ่ง มัน
สำปะหลังจะงอกและสามารถเจริญเติบโตขามฤดูแลงโดยอาศัยความชื้นในดินที่มีอยู
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สำหรับการปลูกมันสำปะหลังในชวงฤดูฝนนั้นแนะนำใหยกรองแลวปลูกบน
สันรองจะดีกวา กรณีฝนตกชุกน้ำสามารถระบายไปตามรองไดไมพัดพาทำความ
เสียหายกับทอนพันธุที่ปลูก การกำจัดวัชพืชทำไดสะดวกเพียงแตใชจอบถากดินและ
หญาลงมาบริเวณกลางรองหลังจากนั้นควรฉีดฆากำจัดวัชพืชดวยสารเคมีประเภท
พาราควอท (กรัมมอกโซน) ความสูงของรองทีย่ กขึน้ จะพนระยะอันตรายจากละออง
สารเคมีพาราควอทได มีการเปรียบเทียบผลผลิตของมันสำปะหลังทีป่ ลูกดวยวิธยี กรอง
และไมยกรอง ปรากฏวาผลผลิตใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามแมวาการยกรองจะเสีย
คาใชจา ยในการยกรองแตการปลูกทำไดรวดเร็ว สะดวกในกรณีพน้ื ทีล่ าดเทไมมากนัก
การไถพรวนและยกรองขวางความลาดเทจะใหผลผลิตคอนขางสูงและเปนวิธีในการ
ปองกันการพังทลายของดิน
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การเตรียมท่อนพันธุ์
ใชทอนพันธุมันที่สด อายุ 8 - 12 เดือน ตัดทิ้งไวนานไมเกิน 15 วัน
ตัดทอนพันธุยาวประมาณ 20 เซนติเมตร สำหรับปลูกในฤดูฝน และความยาว
25 เซนติเมตร สำหรับปลูกในชวงฤดูฝน มีตาไมนอยกวา 5 ตาตอทอนพันธุ
ทอนพันธุจากลำตนจะเจริญเติบโตดีกวาทอนจากกิ่งพันธุ ตนพันธุใหม สด ไมบอบช้ำ
ไมมีโรคแมลงทำลาย

ระยะปลูกและวิธีปลูก
การปลูกมันสำปะหลังสามารถกระทำไดโดยการใชระยะปลูกใหเหมาะสมกับ
ชนิดของพันธุ ทีใ่ ชและความอุดมสมบูรณของดิน ระยะมาตรฐานทีแ่ นะนำกับมันสำปะหลัง
ทุกพันธุและทุกสภาพดินคือ 1.0 x 1.0 เมตร อยางไรก็ตามสามารถเพิ่มหรือระยะ
ปลูกได ถาดินมีความอุดมสมบูรณสงู ควรใชระยะ 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
เพิม่ มากขึน้ แตหวั มันสำปะหลังมีขนาดเล็กลง ในเรือ่ งของการจัดระยะปลูกจะมีคำกลาว
วา “ ดินเลวปลูกถี่ ดินดีปลูกหาง” เกษตรกรจึงควรทดลองปลูกจัดระยะใหมีความ
เหมาะสมกับพืน้ ที่ ของตนเอง
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ในฤดูฝน ถาพื้นที่แฉะควรยกรองและปลูกบนสันรอง ถาดินระบายน้ำ
ดีปลูกบนพื้นราบก็ได ปกทอนพันธุตั้งตรงหรือเอียงใหลึกประมาณ 5 - 10 ซม.
สำหรับการปลูกในฤดูแลงไมจำเปนตองยกรองแตควรปลูกปกตั้งตรงหรือเอียงใหลึก
กวาการปลูกในฤดูฝน คือ 10 - 15 ซม. จะชวยใหทอนพันธุมีความงอกและมี
ความอยูรอดสูง การปลูกบนพื้นที่ที่มีความเอียง ควรปลูกโดยการยกรองขวางแนว
ลาดเอียง

การดูแลรักษาและการปรับปรุงดูแลรักษาดินเพื่อเพิ่มผลผลิต
การใช้ปุ๋ยเคมี
การใชปยุ เคมีเปนวิธกี ารทีส่ ามารถเพิม่ ผลผลิตมันสำปะหลังไดอยางชัดเจน
สะดวกแตตองลงทุนสูง ชนิดปุยที่แนะนำใหใชไดแก ปุยเคมีสูตร 15- 15 -15 หรือ
สูตร 13 - 13 - 21 โดยใชในอัตรา 50 - 100 กก.ตอไร สำหรับมันสำปะหลังที่
ปลูกตนฤดูฝนใหใสปยุ เคมีภายหลังจากการกำจัดวัชพืช ครัง้ แรกในชวง 1 - 2 เดือน
หลังปลูกมันสำปะหลังที่ปลูกปลายฤดูฝนอาจยืดระยะเวลาออกไปไดเล็กนอยในชวง
2 - 3 เดือนหลังปลูกการใสปยุ เคมีชา กวาชวงเวลาทำใหการเจริญเติบโต ในระยะแรก
ของมันสำปะหลังไมดีเทาที่ควร การสรางพุมใบ เพื่อคลุมพื้นที่ชาทำใหเกิดปญหา
วัชพืชในระหวางแถว และเกิดการสูญเสียหนาดินจากแปลงปลูกไดงา ย เวลาทีเ่ หมาะสม
ของการใสปุย ดินตองมีความชื้นปกติมักใสหลังฝนตก 1 - 2 วัน เมื่อไดรับฝนอีก
ครั้งหนึ่งปุยก็ละลายเปนประโยชนตอมันสำปะหลัง วิธีการใสเพื่อปองกันการสูญเสีย
ปุย ใหขดุ เปนหลุมดวยจอบหางจากตนประมาณ 20 - 30 ซม. แลวกลบ เกษตรกร
บางรายทีใ่ ชรถไถเดินตามติดไถพืน้ เมือง ไถเปนรองไถชวงกำจัดวัชพืชครัง้ แรกก็สามารถ
ใสปุยเคมีในรองขางตนมันสำปะหลัง แลวใชจอบเกลี่ยกลบปุยในขณะกำจัดวัชพืช
ระหวางตนมันสำปะหลัง เปนการประหยัดตนทุนแรงงานในการขุดหลุม
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การใช้ปุ๋ยหมัก
ปุยหมักถึงแมวาจะมีธาตุอาหารที่พืชตองการอยูในปริมาณต่ำ แตชวยให
โครงสรางของดินโปรงถายเทอากาศไดดี ชวยดูดซับน้ำ และธาตุอาหารทีเ่ กิดจากการ
ใสปยุ เคมีไวในดินไดนาน ในปจจุบนั นอกจากจะผลิตใชเองจากเศษเหลือจากพืชในแปลง
วัชพืช เชน ผักตบชวา ยังมีผูผลิตจำหนายโดยทำจากกากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เชน โรงงานน้ำตาล สับปะรด โรงงานสุรา การใสถาเปนพืชไรก็ใช
หวานแลวไถกลบ ถาเปนไมผลใชรองกนหลุมปลูก และใสโดยขุดเปนวงรอบรัศมี
ทรงพุม ในปตอ ๆ ไป

การใช้ปุ๋ยพืชสด

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
19 การผลิตมันสำปะหลัง

การใช้ปูน
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

การอนุรักษ์ดิน
พืน้ ทีป่ ลูกมันสำปะหลังโดยทัว่ ไปมักลาดเอียงไมสม่ำเสมอ และเนือ้ ดินสวน
ใหญเปนดินรวนปนทรายจึงทำใหเกิดการชะลางพังทลายไดสูงมากโดยเฉพาะชวงอายุ
1- 3 เดือนที่ปลูกมันสำปะหลังเนื่องจากระยะระหวางตนหาง ทรงพุมยังไมชิดกันจึง
เกิดการพังทลายไดงายทั้งจากน้ำฝนและแรงลม 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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การกำจัดวัชพืช
วัชพืชหรือ “ รุน ” เปนปจจัยสำคัญทีท่ ำใหผลผลิตมันสำปะหลังลดลงตลอดฤดู
คาใชจายสวนใหญในการปลูกและดูแลรักษาเกิดจากการปองกันกำจัดวัชพืช โดย
เฉพาะในระยะ 1 - 4 เดือนแรกของการปลูกตองหมั่นตรวจแปลงปลูกทุก 15 วัน
เพือ่ แกปญ
 หาวัชพืชโดยใชหลักปองกันไวกอ น การปลอยใหวชั พืชแข็งแรงเจริญเติบโต
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
โดยการกำจัดวัชพืชครั้งที่ 2 ภายหลังจากการใช้จอบให้ใช้สารเคมีพาราควอท
(กรัมมอกโซน) ฉีดพนในอัตรา 90 ซีซี.ตอน้ำ 1 ถังฉีด (17 ลิตร) โดยผสมสารจับ
ใบโดยการฉีดใหระวังอยาใหถูกตนมันสำปะหลังเพราะสารพาราควอทจะทำใหตน
เสียหายจนถึงตายได จึงควรฉีดต่ำ ๆ เริม่ ฉีดเมือ่ มันสำปะหลังมีอายุประมาณ 2 เดือน
และฉีดพนสารเคมีไกลโพเสท ชนิด 48 % ในอัตรา 70 - 80 ซีซี. ตอน้ำ 1 ถัง
ฉีดอีกครั้งหนึ่งเมื่อมันสำปะหลังอายุ 3 เดือน การฉีดสารเคมีไกลโพเสท ซึงเปน
ประเภทดูดซึม วัชพืชจะคอย ๆ ตายภายใน 1 เดือนหลังจากฉีดและเปนการตาย
แบบสิน้ ซากถึงรากถึงโคนใหผลผลิตดีกวาใชพาราควอทซึง่ วัชพืชจะตายเฉพาะตนออน ๆ
หรือสวนที่มีสีเขียวเทานั้น วัชพืชขามปที่ตายยาก สามารถฟนตัวไดภายในระยะเวลา
1 เดือน การใชสารเคมีไกลโพเสทฉีดในชวงนีเ้ กษตรกรควรฉีดใหทว่ั ถึงตามขอบแปลง
รอบโคนไมจอมปลวก ขอควรระวังในการใชสารไกลโพเสท คือ การฉีดตองไมใหถูก
21 การผลิตมันสำปะหลัง

ใบมันสำปะหลังถาฉีดไมระวังสารเคมีซึมเขาใบมันสำปะหลังมีผลทำใหตนชะงักการ
เจริญเติบโต ยอดออนเหลืองซีดผิดปกติ ผลผลิตลดลงความเหมาะสมในการกำจัด
วัชพืชในแปลงมันสำปะหลังประมาณ 3 ครั้งตอรอบการผลิตโดยใชจอบรวมกับสาร
เคมีดังกลาว สำหรับระยะเวลาในการกำจัดอาจยืดระยะเวลาหางออกไปไดเล็กนอย
สำหรับมันสำปะหลังที่ปลูกชวงปลายฤดูฝน

โรคและแมลงที่สำคัญของมันสำปะหลัง
โรคใบไหม้

ลักษณะอาการ ใบเริม่ เปนจุดเหลีย่ ม ฉ่ำน้ำจนถึงอาการไหมบางสวนหรือ
อาจไหม ทัง้ กิง่ ถารุนแรงจะมียางไหล ลำตนแหงตายพบมากในฤดูฝน
การปองกันกำจัด
* ใชพนั ธุต า นทาน เชน พันธุร ะยอง 60 ระยอง 90 เกษตรศาสตร
50 หวยบง 60 ตานทานกวาพันธุร ะยอง 5
* ไมใชทอ นพันธุจ ากตนเปนโรค และหลีกเลีย่ งการปลูกมันสำปหลังในแปลง
ทีร่ ะบาดรุนแรง
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โรคใบจุดสีน้ำตาล

ลักษณะอาการ พบอาการของโรคบนใบเทานัน้ พบบนใบแกมากกวาใบออน
อาการคือใบจุดคอนขางเหลีย่ มตามเสนใบขนาด 3 - 15 มิลลิเมตร มีขอบชัดเจน
ในพันธุท อ่ี อ นแอจะทำให ใบเหลืองทัง้ ใบและใบรวงเร็วกวาปกติและทำใหตน แคระแกร็น
หรือตายได
การปองกันกำจัด
* การใชสารเคมีพวก Copper, Benomyl ตองฉีดพนหลายครัง้ ซึง่ มีตน ทุน
คาสารเคมีแรงงานสูงจึงไมเหมาะสมทีจ่ ะปองกันโดยใชสารเคมี
* ใชพนั ธุแ นะนำ ซึง่ พันธุแ นะนำทุกพันธุม คี วามตานทานโรคระดับปานกลาง

23 การผลิตมันสำปะหลัง

โรคใบจุดไหม้

ลักษณะอาการ เริม่ เปนจุดเหลีย่ ม ฉ่ำน้ำจนถึงอาการไหมพบอาการของ
โรคบนใบเปนจุดกวางไมมขี อบเขตทีแ่ นนนอนเหมือนกับโรคใบจุดสีนำ้ ตาล จุดแผลจะ
กวางมากแตละจุดอาจกวางถึง 1 ใน 5 ของแฉกใบหรือมากกวา ดานบนใบมักเห็น
จุดแผลสีนำ้ ตาลคอนขางสม่ำเสมอขอบแผลมีสเี หลืองออน ดานใตใบมักเปนวงสีเทา
การปองกันกำจัด
ใชพนั ธุแ นะนำ ซึง่ มีความตานทานโรคปานกลาง และเมือ่ พบโรคระบาด
มากอาจใชสารเคมีพวก copper, benomyl

การผลิตมันสำปะหลัง 24

โรคใบจุดขาว

ลักษณะอาการ เปนจุดคอนขางเหลีย่ มถึงกลมขนาด 1 - 7 มิลลิเมตร
แผลมักจะมีสขี าวมีขอบแผลสีนำ้ ตาลอมมวงลอมรอบดวยวงสีเหลือง ( Yellow halo )
แผลจะจมเขาไปในผิวใบทัง้ สองดานทำใหเห็นบริเวณแผลบางกวาใบปกติ
การปองกันกำจัด ใชพนั ธุต า นทาน

25 การผลิตมันสำปะหลัง

โรครากหรือหัวเน่า

สาเหตุของโรครากเนา เกิดจากเชือ้ รา และเชือ้ บักเตรี
ลักษณะอาการ โรครากเนา ถาเกิดกับตนยังเล็กอยูจ ะทำใหรากเปนรอยช้ำ
สีนำ้ ตาล และเนา ตนจะเหีย่ วเฉาถาเกิดกับหัวจะทำใหหวั เนาอยางรวดเร็วและมี
กลิน่ เหม็นใบเหีย่ วแลวรวงถาเกิดรุนแรงตนจะตาย
โรครากเนา ถาเกิดกับตนยังเล็กอยูจ ะทำใหรากเปนรอยช้ำสีนำ้ ตาล และเนา
ตนจะเหีย่ วเฉาถาเกิดกับหัวจะทำใหหวั เนาอยางรวดเร็วและมีกลิน่ เหม็นใบเหีย่ วแลวรวง
ถาเกิดรุนแรงตนจะตาย
โรคหัวเนาแหง จะเกิดเสนใยสีขาวในดินรอบโคนทอนพันธุแ ละราก เสนใย
ของเชือ้ จะเขาทำลายกานมันสำปะหลังทางแผลของทอนพันธุห รือรากทำใหเนา
ใบเหีย่ วและจะตายไปในทีส่ ดุ
การปองกันกำจัด
เตรียมแปลงปลูก ควรจะเปนดินรวนมีการระบายน้ำดีไมควรเปนทีเ่ คยมี
น้ำทวมขังหรือใกลทางระบายน้ำ หากดินระบายน้ำยากควรปลูกโดยวิธยี กรอง และ
ควรทำความสะอาดแปลงกอนปลูก โดยการทำลายเศษพืชทีเ่ ปนแหลงเพาะเชือ้ โรค
และคัดเลือกทอนพันธุท ส่ี มบูรณและปราศจากโรค
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โรคไรแดงหม่อน และไรแดงมันสำปะหลัง

ลักษณะอาการ
* ไรแดงหมอนทำความเสียหาย โดยดูดกินน้ำเลีย้ งตามใตใบจากใบสวนลาง
ขยายสูส ว นยอด
* ไรแดงมันสำปะหลังดูดกินน้ำเลีย้ งบนหลังใบจากใบสวนยอดขยายสูใ บลาง
ทำใหใบเหลืองซีด ใบมวนงอ และรวง
การปองกันกำจัด
* ไรแดงมีศตั รูธรรมชาติเปนห้ำ คือ ดวยเตาและดวงปกสัน้
* หลีกเลีย่ งการปลูกมันสำปะหลังในชวงทีม่ นั สำปะหลังจะกระทบแลงยาวนาน
ในขณะทีต่ น ยังเล็กอยู และตองหมัน่ ตรวจแปลงมันสำปะหลังในชวงฤดูแลงถาเริม่ พบการ
ทำลายของไรแดงควรเก็บทิง้ หรือทำลาย การใชสารเคมีใหใชเมือ่ จำเปนหรือมีการระบาด
รุนแรง
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เพลี้ยแป้ง

ลักษณะอาการ
เพลีย้ แปงเปนแมลงประเภทปากดูด ดูดกินน้ำเลีย้ งจากสวนตาง ๆ ของ
มันสำปะหลัง เชน ใบ ยอด และสวนตา การเขาทำลายของเพลีย้ แปงทัง้ ตัวออนและ
ตัวแก สงผลตอการงอก การเจริญเติบโตและการสรางหัว โดยเพลีย้ แปงจะขับถายมูล
หวาน ทำใหเกิดราดำคลุมใบตนมันสำปะหลังมีพน้ื สังเคราะหแสงนอยลง นอกจากนี้
ทำใหลำตนมีขอ ถีย่ อดแหงตายหรือยอดหยิกเปนพุม หากระบาดในชวงทีม่ นั สำปะหลัง
ยังเล็กอยู อาจทำใหตน ตายได สวนในตนทีโ่ ตแลวมีผลใหชะงักการเจริญเติบโตและมี
ผลตอการสรางหัว เพลีย้ แปงมี 2 ประเภท ทัง้ ชนิดวางไข และออกลูกเปนตัว อายุขยั
ของเพลีย้ แปงประมาณ 35 - 92 วัน
การปองกันกำจัด
1. การใชวธิ เี ขตกรรมและวิธกี ล
1.1 ควรมีการไถพรวนดินหลาย ๆ ครัง้ ตากดินอยางนอย 14 วัน
เพือ่ ลดปริมาณเพลีย้ แปงและศัตรูชนิดอืน่ ทีอ่ ยูใ นดิน
1.2 คัดเลือกทอนพันธุท ส่ี ะอาดปราศจากเพลีย้ แปง ไมควรใชทอ น
พันธุจากแหลงที่พบเพลี้ยแปงระบาด กอนปลูกตองแชทอนพันธุดวยสารฆาแมลง
ไทอะมีโทแซม 25% ดับเบิลยูจี อัตรา 4 กรัม / น้ำ 20 ลิตร หรือ อิมดิ าโคลพริด
70 % ดับเบิลยูจี อัตรา 4 กรัม / น้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟแู รน 10 % ดับเบิลยูพี
20 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร แชนานประมาณ 5 - 10 นาที
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1.3 เมือ่ พบการระบาด ตองถอนตนหรือตัดสวนทีม่ เี พลีย้ แปงจำนวน
มากออกจากแปลง นำออกนอกแปลงทำลายทิง้
1.4 หมัน่ เดินตรวจแปลง หากพบใหรบี กำจัดโดยตัดยอดหรือตัดสวน
ทีเ่ พลีย้ แปงเขาทำลายทิง้ ออกนอกแปลง และนำไปทำลาย
1.5 ควรปลูกพืชหมุนเวียนเพือ่ ตัดวงจรการระบาด เชน ขาวโพด ถัว่ พรา
2. การใชชวี วิธี
2.1 การใชตวั ห้ำ เชน แมลงชางปกใส ดวงเตา สามารถลดปริมาณ
เพลีย้ แปงได
2.2 การใชเชือ้ ราบิวเวอรเรีย ฉีดพน หากเริม่ พบเพลีย้ แปงในชวงเวลา
ทีย่ งั ระบาดไมมากนัก ใหเริม่ ฉีดจะชวยควบคุมได แตหากมีการระบาดมากแลวจะไม
สามารถควบคุมไดดนี กั
3. การใชสารฆาแมลง
3.1 การพนดวยสารฆาแมลง ชนิดและอัตราตาง ๆ ดังนี้
* ไทอะมีโทแซม 25 % ดับเบิล้ ยูจี อัตรา 4 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร
* ไดโนทีฟแู รน 10 % ดับเบิล้ ยูพี อัตรา 20 ซีซตี อ น้ำ 20 ลิตร
* โปรไทอฟอส 50 % อีซี อัตรา 50 ซีซตี อ น้ำ 20 ลิตร
* ฟรฟิ อสเมทิล 50 % อีซี อัตรา 50 ซีซตี อ น้ำ 20 ลิตร
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แมลงหวี่ขาว

ลักษณะอาการ
ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลีย้ งจากสวนใตใบพืชและถายมูลทำใหเกิดราดำ
พืชสังเคราะหแสงไดนอ ยลง ใบมวนซีด และรวง
การปองกันกำจัด
* แมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงหวีข่ าว คือแมลงชาง
* หลีกเลีย่ งการปลูกมันสำปะหลังในชวงทีต่ น มันสำปะหลังขณะยังเล็กอยู
จะกระทบแลงยาวนาน และเมือ่ พบการระบาดใหตดั สวนของพืชทีม่ แี มลงหวีข่ าวออก
จากแปลงแลวทำลาย หรือใชสารเคมีในกรณีทม่ี กี ารระบาดมากในขณะทีต่ น มันสำปะหลัง
ยังเล็กโดยใช Omethoate อัตรา 40 มิลลิกรัมตอน้ำ 20 ลิตรฉีดพนบริเวณทีพ่ บการ
ระบาด
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แมลงนูนหลวง

ลักษณะอาการ
แมลงนูนหลวงจะเขาทำลายเปนหยอม ๆ โดยเฉพาะในทีด่ อนการเขาทำลายชวง
อายุ 1- 3 เดือน จะมากยิง่ ขึน้ ในชวงทีแ่ หงแลงยาวนาน โดยหนอนจะกัดกินผิวของทอน
พันธุห รือทีผ่ วิ ของรากแลวเจาะเปนรูเขาไปในเนือ้ ไม ทำใหรากเนาหรือตนตายได
การปองกันกำจัด
1. แมลงชนิดนีอ้ อกเปนตัวเต็มวัยปละครัง้ เกษตรกรตองชวยกันจับตัวเต็มวัย
ทำลาย โดยเฉพาะในชวงประมาณเดือนมิถนุ ายน - กรกฎาคม เปนชวงทีแ่ มลงนูนหลวง
ผสมพันธุจ ะชวยลดจำนวนแมลงนูนหลวงลงได
2. ในบริเวณทีม่ กี ารทำลายมาก ใหทำการไถพรวนหลาย ๆ ครัง้ เพือ่ ทำลาย
ไขและหนอนกอนทีจ่ ะเขาดักแด
3. ใชศตั รูธรรมชาติ เชน เปดไก และนกตาง ๆ ชวยกินหนอนขณะทีม่ ี
การเตรียมดิน นอกจากนีย้ งั เปนการกำจัดเชือ้ ราบางชนิดไดดว ย
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การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยว
มันสำปะหลังเปนพืชทีไ่ มจำกัดอายุการเก็บเกีย่ วแตควรเก็บเกีย่ วเมือ่ อายุครบ
8 เดือนขึ้นไป อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมคือ 12 เดือน หลังจากเก็บเกี่ยวแลวควร
รีบสงโรงงานโดยเร็ว ไมควรทิ้งเกิน 4 วัน เพราะหัวมันจะเนาเสีย และเปอรเซ็นต
แปงในหัวจะลดลง ชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังไมควรเก็บเกี่ยวในชวงที่
ดินมีความชื้นมากหรือขณะมันสำปะหลังแตกใบออนเพราะจะมีเปอรเซ็นตแปงต่ำ
โดยเฉพาะถายืดอายุการเก็บเกี่ยวเกินจาก 1 ป ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นแตจะเพิ่มขึ้น
มากนอยแคไหนขึ้นกับปริมาณน้ำฝนที่ไดรับการยืดอายุเก็บเกี่ยวจะมีผลทำใหปริมาณ
แปงในหัวต่ำลง เนือ่ งจากมีการสรางยอดและใบใหมจงึ ดึงแปงในหัวไปใช ในบางพันธุ
หัวมันจะฝอจนวัดปริมาณแปงไมได โรงงานที่รับซื้อจะกดราคาหรือไมรับซื้อ การขุด
เก็บเกี่ยวจึงขุดในชวงฤดูแลง จะทำใหมีปริมาณแปงสูงขายไดราคาดีและตรงกับชวง
ที่ตลาดตองการ นอกจากนี้การขุดในชวงฤดูแลงจะสะดวกกวาในชวงฤดูฝนในแงของ
การลำเลียงหัวมันสำปะหลังไปขาย และสามารถเตรียมแปลงปลูกไดทันกับฤดูปลูกร
อบใหม แตกอ นทีเ่ กษตรกรจะขุดเก็บเกีย่ วควรทีจ่ ะทดลองประเมินผลผลิตและปริมาณ
แปงและรายไดทจ่ี ะไดรบั โดยเลือกพืน้ ทีต่ วั อยางในแปลง 1- 2 แหง ประมาณ 10- 15
ตารางเมตร เลือกพืน้ ทีพ่ จิ ารณาจากภาพรวมของมันสำปะหลังทัง้ แปลงโดยไมลำเอียง
ภายหลังจากการเลือกพื้นที่ไดแลว ใหขุดหัวมันสำปะหลังชั่งรวมกันแลวคำนวณ
น้ำหนักตอไร นำหัวมันสำปะหลังหนึ่งประมาณ 6- 7 กิโลกรัม ไปวัดปริมาณแปงที่
โรงงานรับซือ้ เพือ่ ประเมินราคาตอกิโลกรัมจากนัน้ สามารถคำนวณหาเปารายไดตอ ไร
ใหพจิ ารณาวาถาจะทำการขุดเก็บเกีย่ วชวงเวลานีจ้ ะคุม คาการลงทุนหรือไมคมุ ก็ใหยดื
เวลาเก็บเกีย่ วออกไปเพือ่ รอราคาทีด่ กี วานี้ แตการยืดอายุการเก็บเกีย่ วออกไปนาน ๆ
จะมีปญ
 หาวัชพืชตองดูแลรักษาเหมือนกับมันสำปะหลังทีป่ ลูกในปแรก โดยใชสารเคมี
ประเภทไกลโฟเสทฉีดพน
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณแป้งและการเสื่อมคุณภาพของหัวมันสำปะหลัง

* พันธุ หัวมันสำปะหลังทีต่ า งพันธุก นั ยอมมีอตั ราการเสือ่ มคุณภาพทีแ่ ตกตาง
กันขึน้ อยูก บั พันธุกรรมและลักษณะการแทงหัวในดินซึง่ จะทำใหมคี วามยากงายในการ
ขุดเก็บเกีย่ วทีแ่ ตกตางกัน ในพันธุท ม่ี หี วั แตกหักงายเมือ่ เก็บเกีย่ วจะเสือ่ มเร็ว พันธุท ม่ี ี
น้ำหนักแหงของหัวสูงจะมีการเลื่อมเร็วกวาพันธุที่น้ำหนักแหงของหัวต่ำ นอกจาก
พันธุมันสำปะหลังแตละพันธุยังมีเปอรเซ็นตแปงในหัวไมเทากัน พันธุระยอง 90
ระยอง 9 ระยอง 7 และหวยบง 60 มีเปอรเซ็นตสูกกวา เกษตรศาสตร 50
ระยอง 5 ระยอง 72 และระยอง 60
* สภาพแวดลอมขณะอยูใ นแปลง หัวมันสำปะหลังพันธุเ ดียวกันหากมาจาก
แหลงปลูกทีแ่ ตกตางกันก็จะมีระดับการเสือ่ มของคุณภาพหัวมันสำปะหลังแตกตางกัน
* ลักษณะเนือ้ ดิน และการอัดแนนของดินในแปลงปลูกจะมีผลตอความยากงาย
ในการเก็บเกีย่ ว ถาหากเนือ้ ดินในแปลงปลูกเปนดินเหนียวหรืออัดแนนมากการเก็บเกีย่ ว
จะยากและหัวแตกหักงายทำใหมันสำปะหลังเสื่อมคุณภาพเร็ว
* ฤดูกาล ชวงฤดูแลง ( พฤศจิกายน - มีนาคม ) เดือนพฤศจิกายนความชืน้
ในดินเริม่ นอยลงตนมันสำปะหลังหยุดการเจริญเติบโต ทิง้ ใบน้ำ ในหัวมีนอ ย เปอรเซ็นต
แปงจึงสูงจนถึงฤดูฝน( เมษายน - ตุลาคม ) เดือนเมษายนอากาศรอนจัดและเริม่ มีฝน
มันสำปะหลังใชพลังงานมากเพื่อการหายใจและสรางใบใหมแปงที่สะสมไวในหัวจึงถูก
นำไปใชทำใหเปอรเซ็นตแปงลดลง
* อายุ เมื่อเก็บเกี่ยวในเดือนเดียวกันอายุ 8 - 12 เดือน จะมีเปอรเซ็นต
แปงไมแตกตางกันมากนัก แตถา ตนมันสำปะหลังมีอายุมากขึน้ 16- 18 เดือน หัวจะ
มีขนาดใหญ บริเวณตรงกลางของหัวจะฝอหรือมีน้ำมากเปอรเซ็นตแปงในหัวจึงต่ำ
* วิธีการเก็บเกี่ยวและเครื่องมือในการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยวเปนปจจัย
ที่มีผลใหเกิดการแตกหักของหัวมันสำปะหลัง การเก็บเกี่ยวดวยเครื่องจักรจะทำให
การแตกหักและเกิดแผลของหัวมากกวาการเก็บเกี่ยวดวยแรงงานคน ซึ่งจะมีผลตอ
ความสามารถในการเก็บรักษาหัวมันสำปะหลังกอนการ จำหนายไดนานกวาหัวที่ไมมี
แผลหรือการแตกหักนอย นอกจากนี้การตัดตนกอนการเก็บเกี่ยวยังมีผลตอปริมาณ
แปงและคุณภาพของหัวมันสำปะหลังดวย เมื่อมีการตัดตนมันสำปะหลังโดยยังไม
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เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังจะมีการแตกยอดและใบใหม จึงดึงแปงที่เหมาะสมในหัวมัน
ไปใชทำใหเปอรเซ็นตแปงลดลงอยางรวดเร็วโดนเฉพาะในราย 2 เดือนแรกหลังการ
ตัดตนไป เมื่อเขาเดือนที่ 3 ตนมันสำปะหลังมีใบมากพอจะสังเคราะหแสงสรางแปง
ไปสะสมที่หัวไดอีกครั้งหนึ่ง
* สภาพแวดลอมหลังการเก็บเกีย่ ว และระหวางการเก็บรักษา เชน อุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธในระหวางที่หัวมันสำปะหลังเกิดรอยแผล พบวา ถาชวงนั้นมี
ความชืน้ สัมพัทธ 65-80 เปอรเซ็นต หัวมันสำปะหลังจะเสือ่ มเร็วกวาในสภาพมีความ
ชื้นสัมพัทธ 100 เปอรเซ็นต เนื่องจากเซลลตาง ๆ มีอัตราการหายใจสูง
* ระยะเวลาหลังเก็บเกีย่ ว หลังจากขุดหัวมันสำปะหลังแลวควรรีบนำสงโรงงาน
ทันทีในระยะ 2 วันแรกหัวมันยังไมเนาเสียและเปอรเซ็นตแปงในหัวยังไมลดลงแตถา
ปลอยทิง้ ไวเกิน 4 วันหัวมันสำปะหลังจะเนาเสียมากและเปอรเซ็นตแปงในหัวจะลดลง

การเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
ทอนพันธุมันสำปะหลังเก็บเกี่ยวแลว ถายังไมไดนำไปปลูกจะตองรักษาไวใน
สภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหคงความมีชวี ติ อยูไ ดนานหรือจนกวาจะนำไปปลูกตอไป
การเก็บรักษา ตนพันธุมันสำปะหลังที่ดี คือ การทำแปลงขยายพันธุไวเฉพาะเมื่อ
เก็บเกีย่ วมันสำปะหลังจะไมเก็บเกีย่ วทัง้ หมดแตจะเหลือไวในแปลงสวนหนึง่ ( ประมาณ
1 ตอ 10 ) เพื่อเก็บรักษาพันธุไวปลูก แตถาเก็บเกี่ยวออกจากแปลงแลวในฤดูฝน
เก็บไวในสภาพกลางแจงหรือในที่รมมีผลไมแตกตางกัน แตในฤดูแลง เก็บในที่รมจะ
เก็บไวนานกวาเก็บในสภาพกลางแจง นอกจากนีช้ นิดพันธุท แ่ี ตกตางกันการเก็บรักษา
ไวจะตางกัน เชน พันธุร ะยอง 90 ตองเก็บรักษาตนพันธุไ วในรมไม อยาเก็บไวกลาง
แจงและไมควรเก็บไวเกิน 15 วันพันธุเ กษตรศาสตร 50 พันธุร ะยอง 60 ระยอง 5
อาจเก็บไวไดนาน 30- 45 วัน การเก็บควรจะเก็บกองรวมวางตัง้ บนพืน้ ดินทีม่ กี ารสับ
พรวนดินใหสวนโคนของทุก ๆ ตน สัมผัสพืน้ ดินแลวพรวนดินกลบรอบ ๆ กองถาเปน
ฤดูแลงตองมีการรดน้ำชวยจะทำใหสามารถเก็บไวไดนานขึน้
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สุขลักษณะและความสะอาด

ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังควรมีการดูแลรักษาใหปราศจากวัชพืชและแมลง
ตนพันธุท ใ่ี ชปลูกควรใหม สด ไมบอบช้ำ และปราศจากโรคแมลง ผลผลิตทีเ่ ก็บเกีย่ ว
แลวไมควรมีสวนของดินและลำตนติดปนและรีบนำสงที่จำหนายทันทีไมควรทิ้งนาน
เกิน 4 วัน เพราะหัวมันจะเนาในการฉีดพนสารเคมี ควรมีการปองกันใหถูกวิธีเพื่อ
ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูใชและตนมันสำปะหลัง

การบันทึกข้อมูล
เกษตรกรควรจะมีการบันทึกการปฏิบัติงานในขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอน
และใหมีการตรวจสอบได หากมีขอบกพรองเกิดขึ้น สามารถแกไขหรือปรับปรุงได
ทันทวงทีไดแก
* พันธุ วันที่ปลูก ใสปุย กำจัดวัชพืช เก็บเกี่ยว การขนสง
* ชนิดวัชพืชและศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช ราคา คุณภาพ
* ชนิดปุย ปริมาณการใชชว งเวลาทีใ่ ช ราคา คุณภาพ
* สภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิ ความชืน้ ปริมาณน้ำฝน
* คาใชจา ยตาง ๆ ตนทุนการผลิต และรายได ปญหาอุปสรรค
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