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บทที ่4 

การผลติมนัส าปะหลงัในประเทศไทย 

 การอธิบายการผลิตมนัส าปะหลงัในประเทศไทย ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี แยกขอ้มูลเป็น 3 

ส่วนส่วนแรกเป็นขอ้มูลภาคการผลิตมนัส าปะหลงัในประเทศไทย ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงแหล่งผลิต 

ปริมาณการผลิต โดยรวมของเกษตรกรท่ีปลูกมันส าปะหลังในภาคต่างๆ ส่วนท่ีสองข้อมูล

สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของมนัส าปะหลงั และส่วนสุดทา้ยเป็น

ขอ้มูลการจดัการการผลิตมนัส าปะหลัง โดยขอ้มูลทั้งสองส่วนน้ีจะแสดงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือ

ปัจจยัท่ีทีอิทธิพลต่อการผลิตมนัส าปะหลงัโดยรวมในประเทศไทย  

4.1 การผลติมันส าปะหลังในประเทศไทย 

 ในปีการเพาะปลูก 2555/56 ประเทศไทยมีเน้ือท่ีเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงัทั้งหมด7.90 ลา้นไร่ 

ผลผลิตรวม 27.54 ล้านตนั และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ทั้งประเทศ 3.48 ตนัต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2555)  และจากการส ารวจของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา่เน้ือท่ีการเก็บเก่ียวมนั

ส าปะหลงัใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเกษตรกรปรับเปล่ียนไปปลูก

ยางพารา ประกอบกับเกษตรกรท่ีปลูกมันส าปะหลังแซมในสวนยางพารา ปัจจุบันต้นยางพารา

เจริญเติบโตจึงไม่สามารถปลูกมนัส าปะหลงัแซมได้อีก ในภาคกลางเกษตรกรปรับเปล่ียนไปปลูก

ยางพาราและออ้ย ซ่ึงให้ผลตอบแทนดีกวา่ และส่วนของภาคเหนือเกษตรกรปลูกมนัส าปะหลงัแทน

ในพื้นท่ีขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์กระทบแลง้ และปลูกเพิ่มในพื้นท่ีวา่ง ในส่วนของจงัหวดัพะเยา ซ่ึงมีพื้นท่ี

ปลูกมนัส าปะหลงัเป็นอนัดบัท่ี 13 ของภาคเหนือ และเป็นอนัดบัท่ี 44 ของประเทศ ในปีการผลิต 

2555/56 มีพื้นท่ีเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงั 5,446 ไร่ ผลผลิตรวม 17,065 ตนั และผลผลิตเฉล่ียทั้งจงัหวดั 

3,133 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 4.1) 
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ตารางที ่4.1   เน้ือท่ีเพาะปลูกเน้ือท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ รายอ าเภอ 

ภาค/จงัหวดั/อ าเภอ 
เนือ้ทีเ่กบ็เกีย่ว(ไร่) ผลผลติ(ตนั) ผลผลติต่อไร่(กก.) 

2554/55 2555/56 2554/55 2555/56 2554/55 2555/56 

รวมทั้งประเทศ 7,911.323 7,905,056 26,601,090 27,547,242 3,362 3,485 

ภาคเหนือ 1,537,741 1,549,938 5,298,175 5,514,211 3,445 3,558 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4,373,133 4,366,997 14,493,229 15,039,948 3,314 3,444 

ภาคกลาง 2,000,449 1,988,121 6,809,686 6,993,083 3,404 3,517 

จงัหวดัพะเยา 5,785 5,446 19,045 17,065 3,290 3,133 

- เชียงค า 2,434 2,336 8,012 7,541 3,291 3,228 

- เมืองพะเยา 1,074 949 3,536 3,211 3,092 2,990 

- ดอกค าใต ้ 1,047 979 3,447 2,775 2,922 2,835 

- ปง 326 316 1,072 945 3,188 2,991 

- เชียงม่วน 296 288 972 829 3,083 2,878 

- แม่ใจ 264 255 869 806 3,291 3,161 

- ภูซาง 198 191 653 570 3,117 2,984 

- จุน 135 121 445 353 3,296 2,917 

- ภูกามยาว 12 11 40 35 2,917 3,182 

ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) และ ส านกังานเกษตรจงัหวดัพะเยา (2556) 

4.2 สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลติมันส าปะหลงั 

 สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของมนัส าปะหลงัพบว่ามนั

ส าปะหลังปรับตวัเข้ากับสภาพภูมิอากาศท่ีละติจูดระหว่าง 30 เหนือและ 30 ใต้ เจริญเติบโตได้ดี

ในช่วงอุณหภูมิ 25 -37 องศาเซลเซียล ซ่ึงมีผลต่อการงอก ขนาดของใบการฟอร์มใบ การฟอร์มราก

สะสมอาหาร และการเจริญเติบโตของพืช และตอ้งการความยาวช่วงแสงอยูท่ี่ 10 – 12 ชัว่โมง 

 สภาพพืน้ที่ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมนัส าปะหลงั ปลูกไดใ้นพื้นท่ีท่ีมีความสูงจาก

ระดบัน ้าทะเล ไม่เกิน 200 เมตร และมีความลาดเอียงของพื้นท่ี ไม่เกิน 5% 

 สภาพดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นปัจจยัการผลิตพืช มนัส าปะหลงัสามารถปลูกให้ข้ึน

หวัและลงหวัไดใ้นดินดอนเกือบทุกประเภทยกเวน้ดินเกลือ โดยสภาพดินท่ีมีลกัษณะเหมาะสมต่อการ
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เจริญเติบโตของมนัส าปะหลงั ลกัษณะเน้ือดินตอ้งเป็นดินทราย ดินร่วนปนทราย มีความลึกของหน้า

ดินท่ี 30 – 40 เซนติเมตร ความเป็นกรด-ด่าง 4.5 – 7 ปริมาณอินทรียวตัถุ 1 – 4 % 

 ธาตุอาหารพชื ความตอ้งการธาตุอาหารของพืชจะเหมาะส าหรับการเจริญเติบโตในแต่ละช่วง

ของพืช โดยธาตุอาหารท่ีจ าเป็น คือ ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) และสังกะสี (Zn) ทั้งน้ีใหท้  าการ

วเิคราะห์ดินก่อนวา่มีความสมบูรณ์มากนอ้ยแค่ไหน ขาดธาตุอาหารอะไรบา้ง ถา้ดินยงัขาดธาตุอาหาร

พืชชนิดอ่ืนๆ เช่น ธาตุอาหารรอง หรือธาตุอาหารเสริม ตอ้งพิจารณาให้ธาตุอาหารพืชชนิดอ่ืนๆ เช่น 

ธาตุ MgS หรือธาตุอาหารเสริมชนิดต่างๆ เช่น Zn Fe เป็นการเพิ่มเติมดว้ย 

 ปริมาณน า้ มนัส าปะหลงัตอ้งการปริมาณน ้ าฝนกระจายสม ่าเสมอ 1,000 – 1,500 มิลลิเมตรต่อ

ปี แม้ว่ามันส าปะหลังสามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นท่ีท่ีแห้งแล้ง ไม่ชอบพื้นท่ีดินชุ่มน ้ า แต่หาก

ตอ้งการไดผ้ลผลิตมากข้ึน เกษตรกรควรเอาใส่ในการให้น ้าอยา่งเพียงพอแก่มนัส าปะหลงั ซ่ึงตอ้งการ

ตลอดฤดูปลูก ปริมาณน ้ าท่ีเหมาะสมตอ้งการไม่นอ้ยกวา่ 800 มิลลิเมตร หากขาดน ้ าอยา่งนอ้ย 2 เดือน

ในช่วงอายมุนัส าปะหลงัท่ี 1 – 5 เดือน จะท าใหผ้ลผลิตลดลง 32 – 60 %  

 พนัธ์ุมันส าปะหลัง พนัธ์ุท่ีเกษตรกรนิยมปลูก เป็นพนัธ์ุของกรมวิชาการเกษตร 7 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

พนัธ์ุระยอง 60   ระยอง 90   ระยอง 5   ระยอง 72   ระยอง 7   ระยอง 9   และระยอง11   ส่วนพนัธ์ุของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์อีก 3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50   ห้วยบง 60  และห้วยบง 80 โดย

ในแต่ละพนัธ์ุมีความเหมาะสมเฉพาะพื้นท่ี  ซ่ึงการศึกษาน้ีในส่วนของจงัหวดัพะเยาเกษตรกรนิยมใช้

มากได้แก่ พนัธ์ุระยอง 5   ระยอง 9 และพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50  ในท่ีน้ีจึงขออธิบายลกัษณะประจ า

พนัธ์ุท่ีเกษตรกรตวัอยา่งใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี (ตารางท่ี 4.2) 
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ตาราง 4.2 พนัธ์ุมนัส าปะหลงัรับรองของกรมวชิาการเกษตร และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ชนิดพนัธ์ุ ระยอง 5 ระยอง 9 เกษตรศาสตร์ 50 

ลกัษณะประจ าพนัธ์ุ ยอดอ่อนสีม่วง ใบสี

เขียวเขม้ ตน้สีเขียวอม

น ้ าตาล หวัอว้นเปลือก

หวัสีน ้ าตาลอ่อน 

ล าตน้สีน ้ าตาลอม

เหลือง กา้นใบสีเขียว

อ่อนปนชมพ ูใบและ

ยอดอ่อนสีเขียวอ่อน 

หวัสีน ้ าตาลอ่อน เน้ือ

ของหวัสีขาว 

ยอดอ่อนสีเขียว 

ใบสีเขียวอมม่วง 

ต้นสีเทาเงิน หัว

ขนาดสม ่ าเสมอ 

เปลือกสีน ้ าตาล 

เน้ือของหวัสีขาว 

ความสูงเฉลีย่ (เมตร) 1.70 – 2.20 1.60 – 1.90 2.00 – 3.00 

ความต้านทานโรค ตา้นทานโรคใบจุด 

ปานกลาง 

ไม่มี ตา้นทานโรคใบไหม ้

ปานกลาง 

พืน้ทีป่ลูกทีเ่หมาะสม ภาคตะวนัออก 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ไดทุ้กพ้ืนท่ี ไดทุ้กพ้ืนท่ี 

ฤดูปลูกทีเ่หมาะสม ตน้ฤดูฝน(พค. – มิย.) 

ปลายฤดูฝน(กย. – ตค.) 

ปลายฤดูฝน(กย. – ตค.) ตน้ฤดูฝน(พค. – มิย.) 

ปลายฤดูฝน(กย. – 

ตค.) 

ผลผลติหัวสดเฉลีย่(ตนั/ไร่) 4.42 4.94 4.79 

อายุเกบ็เกีย่ว (เดอืน) 12 12 12 

ลกัษณะเด่น ท่อนพนัธ์ุงอกไดดี้และ
ปรับตวัเขา้กบั

สภาพแวดลอ้มไดดี้ 

ใหผ้ลผลิตเอทานอลสูงทุก
อายกุารเก็บเก่ียว 

มีปริมาณแป้งสูงและ
ปรับตวัเขา้กบั

สภาพแวดลอ้มไดดี้ 
ข้อจ ากดั เป็นโรคใบไหมง่้ายกวา่

พนัธ์ุอ่ืน 
สะสมน ้ าหนกัชา้ ถา้เก็บ
เก่ียวเร็วจะใหผ้ลผลิตต ่า 

ไม่มี 

ท่ีมา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2554) 
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4.3 การจัดการการผลติมันส าปะหลงั  

 มนัส าปะหลงัเป็นพืชท่ีสามารถปลูกไดต้ลอดปีโดยมากกวา่ร้อยละ65 ของพื้นท่ีปลูกทั้งหมด

เกษตรกรจะท าการปลูกในช่วงตน้ฤดูฝนคือประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมอีกร้อยละ20 ปลูก

ในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพนัธ์ส่วนท่ีเหลือประมาณร้อยละ13 จะปลูกในช่วง

เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมส าหรับการปลูกในช่วงตน้ฤดูฝนน้ีผลผลิตหัวสดท่ีได้จะสูงกว่าการปลูก

ในช่วงอ่ืนๆแต่ในดินท่ีมีลกัษณะเน้ือดินค่อนขา้งหยาบการปลูกในช่วงฤดูแลง้จะให้ผลผลิตสูงท่ีสุด

(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552) 

 (1) การเตรียมดิน  ดินท่ีปลูกมนัส าปะหลงัในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นดินเน้ือหยาบและมี

ความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่าสภาพพื้นท่ีมีลกัษณะลาดชนัจึงมกัเกิดปัญหาเร่ืองการชะลา้งพงัทลายของ

ดินสูง ดินเส่ือมโทรมอยา่งรวดเร็วผลผลิตมนัส าปะหลงัลดลงเร่ือยๆหากไม่มีการป้องกนัการชะลา้งจะ

เกิดการสูญเสียหน้าดินและธาตุอาหารของพืชไปเป็นจ านวนมากในแต่ละปีควรหลีกเล่ียงการปลูกมนั

ส าปะหลังในดินท่ีช้ืนเพราะหัวมนัจะเน่าเสียได้ง่ายและมีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคสูง โดยการ

เตรียมดินควรไถ 2 คร้ังดว้ยผาน 3 และไถลึกประมาณ 8-12 น้ิวโดยไถกลบมนัส าปะหลงัท่ีเหลือจาก

การเก็บเก่ียวในฤดูเพาะปลูกท่ีผ่านมาส าหรับพื้นท่ีปลูกท่ีลาดเอียงการไถควรขวางทิศทางของความ

ลาดเอียงเพื่อลดการสูญเสียหนา้ดินและพื้นท่ีปลูกท่ีมีน ้าท่วมขงัควรท าร่องระบายน ้าและยกร่องปลูก 

 (2) การปรับปรุงดิน  ดินท่ีใช้ปลูกมนัส าปะหลงัในประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ต ่าเป็นดินทรายอินทรียวตัถุต ่าไม่อุม้น ้ารากมนัส าปะหลงัไม่สามารถหาอาหารไดไ้กลเจริญเติบโตไม่ดี 

ผลผลิตจะต ่าลงเม่ือปลูกมนัส าปะหลงัติดต่อกนัเป็นเวลานานหลายปีถึงแมว้่าจะมีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วม

ดว้ยก็ตามซ่ึงนบัเป็นปัญหาท่ีส าคญัของเกษตรกรในปัจจุบนัเกษตรกรควรมีการปรับปรุงดินเพื่อรักษา

ระดบัผลผลิตในระยะยาวดว้ยการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกัเปลือกมนัชนิดเก่าคา้งปี (จากโรงแป้งทัว่ไป) ท่ี

หาไดใ้นทอ้งถ่ินหรือปลูกพืชตระกลูถัว่ต่างๆหมุนเวยีนบ ารุงดิน ในกรณีท่ีพื้นท่ีประเภทหญา้คาควรใช้

ยาราวด์อพัหรือเครือเถาต่างๆโดยใชย้าสตาร์เรนฉีดพ่นยาจ ากดัเสียก่อนการไถจากนั้นไถคร้ังแรกโดย

ไถกลบวชัพืชก่อนปลูกดว้ยผาน 3 (อย่าเผาท าลายวชัพืช) ให้ลึกประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร แลว้ทิ้ง

ระยะไวป้ระมาณ 20 - 30 วนัเพื่อหมกัวชัพืชเป็นปุ๋ยในดินต่อไปไถพรวนดว้ยผาน 7 อีก 1-2 คร้ังตาม

ความเหมาะสมและรีบปลูกโดยเร็วในขณะท่ีดินยงัมีความช้ืนอยู ่
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 (3) การเตรียมท่อนพนัธ์ุ  มนัส าปะหลงัเป็นพืชท่ีขยายพนัธ์ุด้วยล าต้นท าให้การขยายพนัธ์ุ

เป็นไปอยา่งชา้และไม่สามารถเก็บรักษาท่อนพนัธ์ุไวไ้ดน้านจึงแตกต่างจากพืชอ่ืนๆ ท่ีขยายพนัธ์ุดว้ย

เมล็ดโดยอายุของท่อนพนัธ์ุท่ีเหมาะสมจะอยูใ่นช่วง 8-12 เดือนซ่ึงเม่ือน าไปปลูกจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่

รอดถึง 90-64 เปอร์เซ็นต์ขนาดความยาวของท่อนพันธ์ุประมาณ  20-25 เซนติเมตรมีจ านวนตา

ประมาณ 10 ตาข้ึนไปต่อ1 ท่อนพนัธ์ุ และตน้พนัธ์ุท่ีตดัมานั้นหากยงัไม่น าไปปลูกเลยก็ควรตั้งกองไว้

ในท่ีร่มมีแดดผ่านได้เล็กน้อยและไม่ควรเก็บไวน้านเกิน 7-15 วนั เพราะคุณภาพของท่อนพนัธ์ุจะ

เส่ือมและอตัราการงอกจะลดลงได ้

 (4) วธีิการปลูก มี 2 วิธีคือการปลูกแบบนอนและการปลูกแบบปักโดยการปลูกแบบปักจะให้

ผลผลิตสูงกวา่การปลูกแบบนอนเน่ืองจากมนัส าปะหลงัจะงอกไดเ้ร็วกวา่สะดวกต่อการปลูกซ่อมและ

ก าจดัวชัพืชการปลูกแบบปักสามารถปลูกไดท้ั้งปักตรงและปักเอียงโดยปักท่อนพนัธ์ุลึกลงไปในดิน

ประมาณ 10-15 เซนติเมตร แต่ไม่ควรปักลึกมากและควรมีการตรวจสอบความงอกหลงัปลูกเพื่อท า

การปลูกซ่อมไดท้นัเวลา 

 ระยะปลูก  หากเป็นพื้นท่ีราบไม่ตอ้งยกร่องใช้ระยะปลูกระหว่างแถว 80 - 100 เซนติเมตร

ระหวา่งตน้ 80 - 100 เซนติเมตรซ่ึงมีจ านวนตน้ประมาณ 1,600 - 2,500 ตน้ต่อไร่ แต่ถ้าเป็นพื้นท่ีลุ่ม

หรือลาดเอียงให้ยกร่องขวางแนวลาดเอียงความสูงสันร่องประมาณ 30 - 40 เซนติเมตรใช้ระยะปลูก

ระหว่างร่อง 80 เซนติเมตรระหว่างตน้ 80 เซนติเมตรเพื่อช่วยลดปัญหาการชะล้างพงัทลายของดิน

หรือหากเกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกลาดเอียงมากกวา่ร้อยละ 3 ควรปลูกแฝกตามแนวระดบัระหวา่งแถวมนั

ส าปะหลงัเพื่อป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดินทุกระยะ 20 - 30 เมตรระยะระหว่างหลุมแฝก 10 

เซนติเมตรหลุมละ 1 ตน้ 

 (5) การให้ปุ๋ย  มนัส าปะหลงัเป็นพืชท่ีให้ผลผลิตต่อไร่สูงเม่ือเทียบกบัพืชไร่อ่ืนๆ จึงตอ้งการ

ธาตุอาหารจากดินเป็นจ านวนมากเม่ือมีการปลูกมนัส าปะหลงัติดต่อกนัหลายปีธาตุอาหารในดินยอ่ม

ลดลงตามล าดบัส่งผลให้ผลผลิตของมนัส าปะหลงัลดลงตามไปดว้ยดงันั้นการปลูกมนัส าปะหลงัจึง

จ าเป็นตอ้งใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาระดบัความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 

หรือสูตร 16-8-16 ในอตัรา 50 - 100 กิโลกรัมต่อไร่แบ่งใส่ 2 คร้ังๆ ละเท่าๆ กันในคร้ังแรกให้ใส่

หลงัจากปลูกมนัส าปะหลงัแลว้ 1 เดือนคร้ังท่ี 2 ใส่เม่ือมนัส าปะหลงัมีอายุได ้3 เดือน นอกจากการใส่

ปุ๋ยเคมีแลว้เกษตรกรอาจใชปุ๋้ยพืชสดโดยการปลูกพืชตระกลูถัว่เช่นถัว่เขียวถัว่พุม่หรือปอเทืองแลว้ไถ
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กลบในระยะก่อนออกดอกหรือปลูกพืชแซมท่ีช่วยบ ารุงดินปลูกระหวา่งแถวเพื่อช่วยรักษาความอุดม

สมบูรณ์ของดินไดอี้กวธีิหน่ึง 

 (6) การป้องกนัก าจดัวชัพืช เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมากเน่ืองจากการปล่อยใหว้ชัพืชข้ึนแข่งขนักบัมนั

ส าปะหลงัโดยไม่ก าจดัเลยจะท าให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 25 - 50 การก าจดัวชัพืชควรท าอยา่งนอ้ย 2 

คร้ังคือคร้ังท่ี 1 เม่ือมันส าปะหลังมีอายุได้ประมาณ  30 - 45 วนัหลังการปลูกและคร้ังท่ี 2 เม่ือมัน

ส าปะหลงัมีอายุได้ประมาณ 60 - 70 วนั หลงัการปลูกและควรมีการก าจดัเพิ่มเติมถา้หากยงัพบว่ามี

วชัพืชข้ึนอยูอ่ยา่งหนาแน่นระบบการจดัการวชัพืชในแปลงปลูกมนัส าปะหลงัมี 4 ระบบ คือ 

 ระบบท่ี 1 วิธีเขตกรรมตามด้วยการฉีดพ่นสารก าจดัวชัพืชประเภทฆ่าวชัพืชคือท าการไถ

พรวนโดยใช้รถไถเล็กเดินตามหรือแรงงานสัตวเ์ขา้ไปก าจดัวชัพืชท่ีข้ึนมาแล้วหลังจากนั้นรอจน

วชัพืชข้ึนมาใหม่อีกรุ่นหน่ึงจึงฉีดพ่นด้วยสารก าจดัวชัพืชประเภทท าลายโดยวิธีสัมผสัทั้งน้ีต้องมี

ครอบกนัละอองและมนัส าปะหลงัควรสูงประมาณ 70 - 80 เซนติเมตร ระบบน้ีเหมาะส าหรับการปลูก

เม่ือมีฝนนอ้ยช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคม 

 ระบบท่ี 2 วิธีเขตกรรมตามด้วยการฉีดพ่นสารก าจดัวชัพืชประเภทคุมผสมกบัประเภทฆ่า

วชัพืชระบบท่ี 2 น้ีเหมือนกบัระบบท่ี 1 ในขั้นตอนไถพรวน 1 - 2 คร้ังแลว้ฉีดพ่นสารก าจดัวชัพืชชนิด

เดียวประเภทคุมวชัพืชหรือใช้ 2 ชนิดผสมกนั คือ ประเภทคุมและประเภทฆ่าวชัพืชโดยมีครอบกนั

ละอองและมนัส าปะหลงัควรสูงเกิน 70 เซนติเมตรระบบน้ีเหมาะส าหรับการฉีดพ่นสารก าจดัวชัพืช

ในช่วงท่ีมีฝนตกชุก 

 ระบบท่ี 3 วิธีฉีดพ่นสารก าจดัวชัพืชประเภทคุมวชัพืชตามด้วยวิธีเขตกรรมเป็นระบบท่ี

เหมาะสมส าหรับช่วงการปลูกมนัส าปะหลงัท่ีมีฝนตกโดยฉีดพ่นสารก าจดัวชัพืชทนัทีหลงัปลูกมนั

ส าปะหลงัจากนั้นเม่ือวชัพืชข้ึนมาแลว้ให้ใชว้ธีิก าจดัดว้ยจอบเฉพาะจุดโดยระบบน้ีควรปลูกดว้ยระยะ

ตน้ห่างกนั 0.5 - 0.8 เมตร 

 ระบบท่ี 4 วธีิฉีดพ่นสารก าจดัวชัพืชประเภทคุมหรือสารก าจดัวชัพืชประเภทฆ่าเม่ือปลูกดว้ย

ท่อนพนัธ์ุยาวและใช้ระยะปลูกถ่ีโดยใช้ท่อนพนัธ์ุมันส าปะหลังยาว 50 เซนติเมตรหลังจากท่ีมัน

ส าปะหลงังอกข้ึนมาแลว้สูงเกิน 70 เซนติเมตรใหฉี้ดพ่นดว้ยสารก าจดัวชัพืชประเภทคุมหรือฆ่าวชัพืช

อยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยมีครอบกนัละอองเพื่อป้องกนัอนัตรายต่อตน้มนัส าปะหลงั 
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 (7) การเก็บเก่ียว  ระยะเก็บเก่ียว  ฤดูกาลเก็บเก่ียวเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อคุณภาพหัวมัน

ส าปะหลงัหวัมนัท่ีเก็บเก่ียวในฤดูแลง้จะมีเปอร์เซ็นตแ์ป้งสูงข้ึนเน่ืองจากหวัมนัมีน ้านอ้ยมนัส าปะหลงั

เป็นพืชท่ีไม่จ  ากดัอายกุารเก็บเก่ียวแต่ควรเก็บเก่ียวเม่ืออายคุรบ 8 เดือนข้ึนไปยิง่อายมุากผลผลิตยิง่มาก

แต่ถ้าอายุมากเกินไปคุณภาพของหัวมนัจะไม่ดีแต่อายุเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงัในช่วงท่ีเหมาะสมคือ

ประมาณ 10 - 12 เดือนหลงัปลูก (เหมาะสมท่ีสุดคือ 12 เดือน) พร้อมทั้งวางแผนการเตรียมท่อนพนัธ์ุ

มันส าปะหลังเพื่อการปลูกในคราวต่อไปและไม่ควรเก็บเก่ียวในช่วงท่ีมีฝนชุกเน่ืองจากหัวมัน

ส าปะหลงัจะมีเปอร์เซ็นตแ์ป้งต ่า 

 วิธีการเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงัของเกษตรกร มี 2 วิธี ไดแ้ก่  วิธีท่ี 1 ใช้แรงงานคนโดยท าการ

ตดัตน้มนัให้เหลือส่วนล่างของล าตน้ไวป้ระมาณ 30 – 70 เซนติเมตร จากนั้นขดุหวัมนัข้ึนมาดว้ยจอบ

หรือใชว้ธีิถอนตดัแยกส่วนของหวัมนัส าปะหลงัออกจากตน้หรือเหงา้ (ในกรณีท่ีดินมีความช้ืนสูง เม่ือ

สับเหงา้ออกไม่ควรกองทิ้งไวใ้นไร่ เน่ืองจากมนัส าปะหลงัจะเน่าเสียได)้ และไม่ควรมีส่วนของตน้ 

เหงา้หรือดินติดปนไปหับหวัมนัสดท่ีจะน าออกจ าหน่ายเน่ืองจากใชป้ระโยชน์ไม่ได ้และจะท าให้คุณ

ค่ะทางอาหารของมนัเส้นท่ีแปรสภาพจากมนัส าปะหลงันั้นลดลง  วิธีท่ี 2 ใชเ้คร่ืองทุ่นแรงในจงัหวดัท่ี

มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานสูงจะมีการใช้เคร่ืองทุ่นแรงติดทา้ยรถแทรกเตอร์ท าการพลิกหน้าดิน

เพื่อให้หัวมนัส าปะหลงัหลุดจากดินจากนั้นจึงใชแ้รงงานคนเดินตามตดัหวัมนัจากเหงา้และขนส่งไป

ยงัโรงงานเพื่อแปรสภาพต่อไป 


