
• หัวหนาโครงการศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ(ดานการเพิ่มผลผลิต)    เทคโนธานี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
• อาจารยประจํา  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 
“ เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังตอไร ” 

โดย 
ดร.อัศจรรย สุขธํารง * และ ดร.เรณู  ขําเลิศ ** 

 
 มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญระดับแนวหนา และกําลังทวีความสําคัญ
ยิ่งขึ้นไปเนื่องจากมีประโยชนใชสอยอยางกวางขวาง และสามารถปลูกไดในดินดอนทั่วไปอยาง
แทบจะไรขีดจํากัดเมื่อมีการปฏิบัติดูแลอยางดีพอสมควร   มันสําปะหลังนับวาเปนพืชที่มีศักยใน
การใหผลผลิตสูงมากพืชหนึ่ง ซ่ึงในสถานการณปจจุบัน และในทองที่ที่มีสภาพที่เหมาะสม อาจให
ผลผลิตสูงกวา 20 ตันตอไรโดยที่มีเปอรเซ็นตแปงอยูในชวง 25 – 30 เปอรเซ็นต 
 ถึงแมวามันสําปะหลังจะเปนพืชที่ปลูกงายตายยาก และใหผลผลิตโดยงาย โดยมีความเสี่ยง
นอยตอความไมเหมาะสมของสิ่งแวดลอมก็ตาม  แตการที่จะใหมันสําปะหลังแสดงออกถึงศักยภาพ
ของแตละสายพันธุที่มีอยูก็เปนเรื่องที่ไมงายนัก โดยทั่วไปยอมเปนที่รูในหมูนักวิชาการวาในการ
ปลูกมันสําปะหลังนั้นมีหลัก และขั้นตอนที่สําคัญอยูหลายประการ ซ่ึงผูปลูกควรจะยึดถือเปนแนว
ปฏิบัติซ่ึงไดแก การใชพันธุที่ดีที่เหมาะสมกับทองที่  การใชตนพันธุ และทอนพันธุที่มีคุณภาพ  การ
ปรับปรุงบํารุงดินและการเตรียมดินอยางถูกวิธี  การเลือกชวงเวลาปลูกที่เหมาะสม การปลูกอยาง
ประณีตโดยใชระยะปลูกอยางเหมาะสม   การใสปุยใหเพียงพอและสมดุล  การปฏิบัติดูแลดวยการ
เอาใจใสพอสมควร  ไปจนถึงการเลือกเวลาเก็บเกี่ยวและการเก็บเกี่ยวอยางเหมาะสม   ซ่ึงแตละ
ขั้นตอนมีคามสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน   นอกจากนี้ผลผลิต และเปอรเซ็นตแปงของมัน
สําปะหลังยังขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมอื่นๆอีกมาก  เชน ความชื้นในดินและในอากาศ   อุณหภูมิ และ
แสง เปนตน  
 ปจจุบันนี้มีพันธุมันสําปะหลังที่ดีถูกสรางออกมาใหเกษตรกรใชเปนจํานวนมาก  ที่เปน
พันธุรับรองซึ่งไดรับการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกมีมากกวา 7 สายพันธุ เชน พันธุระยอง 5 พันธุ
ระยอง 7  พันธุระยอง 9  พันธุระยอง72  และพันธุระยอง 90  ซ่ึงถูกสรางขึ้นโดย ศูนยวิจัยพืชไร
ระยอง  ตั้งอยูที่ตําบลหวยโปง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง   นอกจากนี้ยังมีพันธุเกษตรศาสตร 50 ที่
ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดพัฒนาขึ้นและนําออกมาใหเกษตรกรใช  ซ่ึงเปนที่นิยมอยาง
กวางขวางทั้งในและตางประเทศ  เพราะมีการปรับตัวไดอยางดีเยี่ยมตอสภาพแวดลอม  เมื่อเร็วๆนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรวมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทยไดพัฒนา
พันธุมันสําปะหลังขึ้นมาพันธุหนึ่งและไดรับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ช่ือวาพันธุหวยบง 60  ซ่ึงเปนมันสําปะหลังอีกพันธุหนึ่งที่ใหผลผลิต และ
เปอรเซ็นตแปงสูงในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา 
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 จากการทดลองในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในป พ.ศ. 2546-2547 พบวา มัน
สําปะหลังพันธุรับรอง 4 พันธุไดแก พันธุเกษตรศาสตร 50  พันธุระยอง 5  พันธุระยอง 72 และพันธุ
ระยอง 90 สามารถใหผลผลิตสูงอยูในระหวาง 11 - 12 ตันตอไรที่อายุ 13  เดือน โดยมีเปอรเซ็นต 
แปงอยูที่ 25 -28 เปอรเซ็นต และมีแนวโนมที่จะสามารถทําใหผลผลิตสูงขึ้นกวานี้ได นอกจากนี้ยังมี
มันสําปะหลังที่ยังไมไดผานการรับรองแตมีศักยในการใหผลผลิตดีในบางทองที่  และยังมีพันธุอ่ืนๆ
ที่เกษตรกรรวบรวมหรือจัดหามาได ก็อาจนํามาใชไดปจจุบันระบบการปลูกมันสําปะหลังอาจมี
ความจําเปนจะตองนําเตรื่องทุนแรงเขามาใชมากขึ้นตั่งแตการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ดังนั้นพันธุ
มันสําปะหลังที่จะนํามาใชนอกจากจะมีผลผลิต และปอรเซ็นแปงสูงแลวยังควรมีลําตนตั้งตรงไม
แตกกิ่งอีกดวย ดังนั้นเกษตรกรจึงควรสังเกตและเลือกเก็บพันธุที่ดีดวยตนเอง 
 
 ทอนพันธุหรือทอนปลูก  เมื่อผูปลูกมันสําปะหลังแนใจวาพันธุที่มีอยูในมือนั้น เปนพันธุที่ดี
ขั้นตอไปก็คือควรจะปลูกรักษาพันธุที่ดีเอาไว และเอามาทําเปนทอนพันธุที่มีคุณภาพ จากนั้นจึง
นํามาใชเมื่อมีอายุระหวาง 8 -20 เดือนโดยใชเฉพาะสวนกลางของลําตนที่มีความแก- ออนพอเหมาะ  
ขนาดของทอนพันธุที่ใหญมักจะใหหัวมากกวาทอนพันธุที่เล็ก ถาสามารถตัดไดโดยไมแตก  ความ
ยาวของทอนอาจอยูที่ 15-25 เซนติเมตร ขึ้นอยูกับฤดูปลูกและการเตรียมดิน  การใชทอนพันธุที่
คอนขางสั้นจะเหมาะกับการปลูกในชวงที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ ในชวงตนฝนหรือผูปลูกมีตน
พันธุจํานวนจํากัด   การใชทอนพันธุที่มีความยาวกวา 20 เซนติเมตร  อาจชวยใหผานแลงจัด รอนจัด
หรือหนาวจัดไดดีกวา    สําหรับทอนพันธุที่มีความยาวกวา 30 เซนติเมตร  อาจใชไดดีเมื่อเตรียมดิน 
และใสปุยไดลึกหรือในสภาพที่มีปญหาวัชพืชที่คอนขางรุนแรง  ซ่ึงการใสปุยและปลูกลึกในบาง
พันธุจะชวยเพิ่มผลผลิตไดมาก 

 
 การเตรียมดิน  มีวิธีการแตกตางกันไปตามสภาพพื้นที่ และสภาพของดิน ปริมาณน้ําฝน 
และการจัดการอื่นๆ   สําหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทเล็กนอย หนาดินลึก ดินรวนซุยในบางครั้งอาจไม
มีความจําเปนตองไถพรวน เพียงแตปลูกทอนพันธุ และใสปุยลงไปในหลุมเดิมที่ไดถอนหัวมันออก
แลวก็อาจไดผลผลิตดีพอๆกับที่มีการเตรียมดินอยางดี   แตสําหรับในบางดินบางสถานการณ  การ
เตรียมดินเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง  เนื่องจากมันสําปะหลังเปนพืชตองการอากาศมาก และ
ตองการสภาพของดินที่รวนโปรงและฟู  ในบางครั้งอาจจะตองใชสารปรับปรุงบํารุงดินเพื่อให
กายภาพของดินมีสภาพเหมาะสมดังกลาว   การเตรียมดินที่ลึกชวยใหมีการหมุนเวียนของปุย และ
วัสดุปรับปรุงบํารุงดินใหลงไปอยูในระดับลึก ซ่ึงจะทําใหเกิดผลดี   เมื่อเสียบทอนพันธุลงไปใน
ระดับลึกไดโดยไมขัดขวางการงอกของรากจากรอยตัด และทําใหรากของตนออนมันสําปะหลังอยู
ในระดับใตดินที่ยังมีความชื้นเปนระยะเวลายาวนาน ทําใหสามารถผานชวงแลง 5-6 เดือนได
อยางไรก็ดี การปลูกลึกอาจสรางปญหาทําใหเก็บเกี่ยวยากขึ้น ในดินที่คอนขางเหนียว เกษตรกรไม
ควรเตรียมดินในขณะที่ดินมีความชื้นสูง เพราะน้ําหนักของเครื่องมือจะกดทับดินชั้นลางใหเปน
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แผนดินดานเข็ง ในดินที่มีปญหาเกิดแผนดานขึ้นในชั้นใตดินควรใชไถสิ่วหรือไถระเบิดดาน     
(sub-soiler) กดลงไปในระดับลึกซึ่งจะชวยใหดินมีการระบายน้ําและระบายอากาศดีขึ้น 

 
 การใสวัสดุปรับปรุงดิน ในทองที่ซ่ึงดินแนนงาย การไถกลบวัชพืช และเศษมันสําปะหลัง
จะชวยใหดินโปรงรวนในระดับหนึ่ง แตในบางครั้งอาจยังไมเพียงพอตองหาวัสดุปรับปรุงดินเชน 
แกลบดิบ เถาเกลบ กากหมอกรองออย หินฝุนจากภูเขาไฟ หินปูนฝุน ปูนขาว ยิบซั่ม ภูไมซ  เพอร
ไลท และซีโอไลท ฯลฯ มาใส  ซ่ึงแตละชนิด มีความถูก-แพง และการจัดการไมเหมือนกัน  การใช
ปุยอินทรียรองพื้นอาจมีความจําเปนอยางยิ่งในดินที่แนนงายหรือเนื้อดินคอนขางเหนียว และมีธาตุ
อาหารตางๆ อยูในดินนอย  การรองพื้นดวยปุยอินทรีย 200 – 500 กิโลกรัมตอไร รวมไปกับวัสดุ
ปรับปรุงบํารุงดิน จะชวยใหผลผลิตดีขึ้นมาก  จะชวยใหตนมันสําปะหลังมีการเจริญเติบโต ให
ผลผลิตสูงและมีคุเปอรเซ็นแปงสูง การใสปุยอินทรียรองพื้นจํานวนมากอาจมีความจําเปนตองทําให
เจือจางลงโดยเติมสารอินทรียที่มีความเค็มนอย เชน ฟางขาว แกลบ กากหมอกองออย ฯลฯ และควร
มีการหมักทิ้งไวระยะหนึ่ง เพื่อใหความรอนสลายไป   ปุยเคมีอาจมีความจําเปนตองใสรองพื้นบาง
ในกรณีของพื้นที่ซ่ึงไมมีการใชปุยอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน 

 
 การใสปุยรองพื้น มันสําปะหลังเปนพืชที่มีศักยในการใหผลผลิตสูง และมีอายุอยูในพื้นที่
ปลูกคอนขางนาน จึงมีความตองการธาตุอาหารในปริมาณมาก ซ่ึงผลผลิตจะขึ้นอยูกับปริมาณของ
ธาตุอาหารที่มีอยูในดินวาจะสมดุล และสมบูรณเพียงใด  มันสําปะหลังมีความสามารถในการสกัด
ธาตุอาหารจากหินและแรซ่ึงใชเปนวัสดุปรับปรุงดินไดเปนอยางดี  ดังนั้นการใชปูนขาว  หินปูนบด
(หินฝุน)  โดโลไมทบด พูไมซ  ซีโอไลท  สเมกไตท  ฯลฯ จะชวยทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก 
และชวยลดการใชปุยเคมีลงไดกวาครึ่งที่เปาหมายผลผลิตเทากัน   เศษซากพืช และปุยอินทรียจะชวย
ใหมีธาตุอาหารในลักษณะที่สมดุลขึ้นแตตองใชในปริมาณคอนขางมาก  ปุยเคมีอาจมีความ
จําเปนตองใชเพื่อเสริมปริมาณธาตุอาหารที่จําเปน  ในกรณีที่เปนพื้นที่ขนาดใหญ และไมสามารถหา
เศษซากพืชหรือปุยอินทรียไดเพียงพอ  การใชปุยอินทรีย 200-400 กิโลกรัมตอไรรวมกับหินปูนฝุน
ประมาณ 50-100 กิโลกรัมตอไร และปุยเคมีสูตร 13-13-21 ประมาณ 20-25 กิโลกรัมตอไร  สามารถ
คาดหมายผลผลิตระหวาง 8-12 ตันตอไรในเวลา 12  เดือนโดยมีการลงทุนเพิ่มจากที่เกษตรกรเคยทํา
เพียงเล็กนอย   การคาดหมายผลผลิตที่มากกวานี้อาจทําไดโดยใชปุยเพิ่มขึ้น แตเกษตรกรจะตองปรับ
ระยะปลูกใหหางออก ทําใหปุยเจือจางลงหรือละลายชาลง หรือเพิ่มจํานวนครั้งในการใหปุย การใช
ปุยชีวภาพรวมไปกับปุยอินทรียอาจชวยใหการยอยสลายของปุยอินทรียสมดุลข้ึน และยังสามารถดึง
ไนโตรเจนในอากาศมาเปนปุยในดิน และทําใหหินแรในดินและวัสดุปรับปรุงดินที่ใสลงไปยอย
สลายปลดปลอยธาตุอาหารใหแกตนมันสําปะหลังไดดีขึ้น ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นไดอีกมาก การใชปุย
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อินทรียสลายเร็วหรือปุยเคมีอัตราสูงเปนปุยรองพื้น อาจมีผลเสียตอการงอกของทอนปลูก และทําให
มันสําปะหลังเจริญเติบโตรวดเร็วเกินไป(ขึ้นตน)จะไมคอยลงหัว 
 การพรวนดิน ในดินที่มีเนื้อดินคอนขางเหนียว อาจมีความจําเปนตองพรวนหลายครั้งหรือ
อาจใชวิธีไถดะตากดินไวใหแหงซึ่งจะงายตอการพรวน  แตในดินที่มีเนื้อดินเปนดินรวนหรือดิน
ทรายอาจไถใหลึกเพียงครั้งเดียวหลังการหวานปุยอินทรียและวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน ก็สามารถนํา
ทอนพันธุลงปลูกไดเลย   การพรวนดินใหละเอียดมากเกินไปอาจทําใหดินแนนไดโดยงายเมื่อมีฝน
ตกหนักซึ่งผูปลูกจะตองสังเกต และไถพรวนอยางเหมาะสม 
 การยกรอง อาจมีความจําเปนเมื่อดินมีความลาดเทนอย หรือพื้นที่มีขนาดใหญมากและเปน
ดินที่มีโอกาสแฉะเมื่อฝนชุกหรือดินระบายน้ํายาก  การยกรองชวยทําใหใสปุยรองพื้นไดงายขึ้นโดย
ใสปุยไวกนรองและพรวนกลบซึ่งจะทําใหดินมีธาตุอาหารอยูในระดับลึก ตนมันสําปะหลังใชปุยได
ดีแตวัชพืชจะไมมีโอกาสใชปุยที่อยูลึก  จึงอาจชวยใหไมตองกําจัดวัชพืชที่มีขนาดเล็กหรือมีการ
แขงขันกับตนมันสําปะหลังนอย   การยกรองยังชวยใหงายตอการนําทอนพันธุลงปลูกอีกดวย แต
สําหรับผูมีความชํานาญก็อาจนําทอนพันธุลงปลูกไดโดยไมตองยกรองในพื้นที่ซ่ึงมีการระบายน้ําดี 
นอกจากนี้การยกรองยังใหประโยชนในการลดความเสี่ยงของการชะลางพังทลาย และการไหลบา
ของน้ํา 

 
 การนําทอนพันธุลงปลูก  มันสําปะหลัง สามารถปลูกไดหลายวิธีตั้งแตปลูกดวยเมล็ด ปลูก
ดวยลําตนที่ตัดเปนทอน หรือปลูกโดยใชยอดที่มีความยาวประมาณ 1-2 ฟุต  แตที่นิยมคือการปลูก
ดวยลําตน นํามาตัดเปนทอน เรียกวา “ทอนพันธุหรือทอนปลูก”  ซ่ึงอาจใชวิธีเสียบตั้งตรง หรือเอียง
เล็กนอย    ในตางประเทศมีการปลูกดวยเครื่องจักร ซ่ึงจะวางทอนปลูกนอนราบไปกับพื้น   ซ่ึงแต
ละวิธีอาจมีความเหมาะสมตอสภาพของดิน อุปกรณเครื่องมือ และแรงงานที่มีอยู และผลผลิตที่ได
ยอมมีความแตกตางกันไป  ซ่ึงผูปลูกจะตองเลือกใหเหมาะกับวิธีการจัดการที่ดีสุดของตนเอง   
ผลผลิตสูงสุดจะไดมาจากการทํางานที่ประณีต และมีขั้นตอนตางๆ ที่เหมาะสมกับสภาพทองที่ และ
ภูมิอากาศ   การปลูกในดินที่มีความอุดมสมบรูณนอยนั้น การปลูกตื้นใหผลดีกวาการปลูกลึกเพราะ
ธาตุอาหารดินอยูบริเวณใกลผิวดิน   อยางไรก็ตามผลผลิตและคุณภาพที่ดีมักจะไดมาจากการปลูก
ในชวงที่มีความชื้นเพียงพอ ไมมากจนเกินไปในระยะตนฤดูเชนในเดือนพฤษภาคม เปนตน 
 
 การกําจัดวัชพืช มันสําปะหลังที่มีอายุนอยยังมีระบบรากไมแข็งแรง และมีการเจริญเติบโต
ไมรวดเร็วจะไมสามารถแขงขันกับวัชพืชในระยะตั้งแตเร่ิมงอกจนถึง 3 เดือน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
วัชพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว และมีขนาดใหญ   ในชวงนี้จะตองมีการควบคุมวัชพืชอยาง
เหมาะสมซึ่งอาจทําไดโดย ใชจอบถาก ใชรถไถเดินตามไถกลบ หรือใชสารเคมีควบคุมวัชพืชซ่ึงมี
ทั้งประเภทควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืช เชน อาลาคลอร  ฟลูมิโอซาซิน  ประเภทสัมผัสโดยตรง 
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เชน พาราควอท  และประเภทดูดซึม เชน ไกลโฟเสท  ซ่ึงผูปลูกมันสําปะหลังจะตองเลือกใชให
เหมาะสม  แตการใชสารควบคุมวัชพืชบอยครั้งและตอเนื่อง อาจมีผลเสียตอสภาพทางกายภาพและ
ทางเคมีของดิน และทําใหส่ิงมีชีวิตที่เปนประโยชนในดินมีกิจกรรมลดลงหรือสูญหายไป   หลังจาก
มันสําปะหลังอายุ 4 เดือนไปแลววัชพืชขนาดเล็กจะชวยปกปองหนาดินใหมีอุณหภูมิและความชื้น
พอเหมาะ ทําใหดินรวนโปรงเหมาะตอการขยายของหัว และเพิ่มเปอรเซ็นตแปง   จึงควรปลอย
วัชพืชขนาดเล็กใหเจริญเติบโตอยูใตรมเงาของมันสําปะหลัง เพื่อปกปองดินจากการชะลางพังทลาย 
และยังชวยสรางอินทรียวัตถุที่จําเปนตอดินอีกดวย  การปลูกมันโดยวิธีใสปุยเปนแนวในระดับลึก 
และเลือกใชพันธุที่เหมาะสม จะชวยใหตนมันเจริญเติบโตขึ้นคลุมวัชพืชไดโดยเร็วซ่ึงจะชวยลด
คาใชจายในการกําจัดวัชพืชลงไดมาก 

 
 การใหปุยหลังปลูก  ในบางทองที่ และบางระยะของฤดู   การใสปุยรองพื้นจํานวนมากอาจ
ทําใหทอนปลูกของมันสําปะหลังมีเปอรเซ็นตความงอกต่ําหรืออาจไมงอกเลยทั้งแปลง   ดังนั้น
ในขณะที่ความชื้นของดินไมดีนักจึงควรใชปุยรองพื้นแตนอย  และใสเพิ่มเติมเมื่อมันสําปะหลังอายุ 
3-4 เดือน7-8 เดือน และ10-12 เดือน  ในกรณีที่ยืดอายุเก็บเกี่ยวไปถึง 16 เดือนควรพิจารณาใหเดือน
ที่ 10 – 13 เปนชวงตนฝน และเลือกใสปุยในเวลาที่ดินมีความชื้น เชน หลังฝนตก 1-3 วันโดยไม
จําเปนตองฝงกลบปุย  เพราะรากของมันสําปะหลังมักขึ้นมาอยูบนผิวดินเมื่อดินมีความชื้น  ผูปลูก
มันสําปะหลังควรหลีกเลี่ยงการใสปุยในชวงที่มีฝนตกหนักบอยครั้ง   และในชวงที่ดินไมมีความชื้น 
ซ่ึงการใสปุยเพิ่มเติมดังกลาวนั้นอาจทําไดทั้งปุยอินทรีย หินฝุน และปุยเคมี ซึ่งอาจแยกใสหรือผสม
กันแลวใส  ขึ้นอยูกับความสะดวกในการจัดหาวัสดุตางๆ   

  
 การใหปุยทางใบ เปนวิธีการใหปุยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากธาตุอาหารตางๆ 
ฮอรโมน วิตามิน คีเลตที่มีโมเลกุลขนาดเล็กจะสามารถซึมผานเขาไปในใบ และพืชนําไปใชไดทันที 
และขณะนี้กําลังเปนที่นิยมในพืชทั่วไป และมีคนนํามาใชในมันสําปะหลัง   ในพื้นที่ที่ไมได
ปรับปรุงบํารุงดินไวอยางเหมาะสมแตมีความจําเปนตองปลูกมันสําปะหลังเพื่อชิงเวลา  การใสปุย
ทางดินอาจไมประณีตหรือสมบรูณดีนักอาจทําใหมันสําปะหลังไมสามารถสกัดทุกธาตุอาหารจาก
ดินตามความตองการได  การใหปุยทางใบอาจชวยกระตุนการเจริญเติบโตทั้งทางราก และสวน
เหนือดินของตนมันสําปะหลังได    การใชปุยยูเรีย 1-2 เปอรเซ็นต ผสมกับปุยจุลธาตุที่มี
องคประกอบของเหล็ก ทองแดง สังกะสี ฯลฯ ในรูปคีเลต  จะชวยใหมันสําปะหลังเจริญเติบโตอยาง
สมดุลดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหนาวจัดหรือแหงแลงจัด   อีกทางเลือกหนึ่งคือการใชปุยหมัก
น้ําที่กรองแลวฉีดพนทางใบ  ซ่ึงจะทําใหมีการเจริญเติบโตและมีผลผลิตดีขึ้นหรือไม  ขึ้นอยูกับ
องคประกอบของวัสดุที่นํามาใชทําปุยหมักน้ํา  ซ่ึงจะตองไมมีสารประกอบไนโตรเจนอยูมากเกินไป 
การใหปุยทางใบ อาจมีความจําเปนในชวงฤดูหนาวหรือแลงจัดซึ่งจะชวยกระตุนใหตนมัน
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สําปะหลังเจริญเติบโตโดยไมทิ้งใบ  และเสริมธาตุอาหารที่ตนมันสําปะหลังไมสามารถสกัดและดูด
ขึ้นจากดินไดในสภาพที่ดินมีน้ํานอยหรือดินมีความเปนกรด- ดาง และแฉะ- แหงไมเหมาะสม   แต
โดยทั่วไปถาสามารถปรับสภาพดินและปุยในดินใหสมดุลเพียงพอแลว การใชปุยทางใบจะชวย
เสริมใหตนมันรับธาตุอาหาร วิตามิน ฮอรโมนไดอยางเต็มที่ 

 
 การติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง หลังจากการปลูกมันสําปะหลังไป
แลว ผูปลูกควรตรวจสอบความงอก และนําทอนปลูกที่มีคุณภาพสูงมากไปปลูกเคียงคูกับทอนที่ไม
งอกภายใน 10 วัน โดยเสียบเคียงขางหางจากตนเดิมประมาณหนึ่งผามือโดยไมจําเปนจะตองเอา
ทอนเดิมออก  ตอจากนั้นยังควรติดตามการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ไมควรใหมันสําปะหลังเติบโต
เร็วหรือชาเกินไป เชน เมื่อมันสําปะหลังมีอายุประมาณ 2 เดือนจะมีความสูง 30-45 เซนติเมตร ซ่ึงจะ
มีเสนผานศูนยกลางหัวประมาณ 0.5-1.5 เซนติเมตร มีขนาดใบพอเหมาะ และมีสีใบไมเขียวจัดหรือ
ซีดเกินไป  และเมื่อมีอายุได 4 เดือนจะมีความสูงประมาณ 100 -150 เซนติเมตร และมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางหัวระหวาง 2-4 เซนติเมตร  ในชวงฤดูฝน มันสําปะหลังจะมีความสูงคอนขางมากแตมี
ขนาดเสนผานศูนยกลางหัวคอนขางนอย  แตในชวงหลังฝนจะมีความสูงเพิ่มขึ้นอยางชาๆ และมี
ขนาดหัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  แตหลังจากเขาฤดูหนาวหรือชวงแลงฝนไมตก 2-3 เดือน  มัน
สําปะหลังจะหยุดการเจริญเติบโต   ดังนั้นผูปลูกจึงควรตรวจสอบเปนระยะๆ   และขอคําแนะนําจาก
ผูรูในการปรับปรุงและแกไขกอนที่จะถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของฤดูปลูก (การปลูก) 
 
 การเก็บเกี่ยว มันสําปะหลังจะใหผลผลิตเปอรเซ็นตแปง และคุณภาพที่ดีเมื่อมีอายุ 8 เดือน
ขึ้นไป  แตการปลูกใหน้ําผานชวงฤดูหนาวอาจทําใหไดผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงที่สูงในระยะเวลา
ที่ส้ันกวานี้  แตยังไมมีขอมูลในดานคุณภาพของแปงเมื่อเก็บมันสําปะหลังอายุต่ํากวา8 เดือน  แตมัน
สําปะหลังสวนใหญจะมีการเจริญเติบโตของสวนเหนือดินนอยลงเมื่อมีอายุมากขึ้น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเมื่อมีอายุระหวาง 12 -18 เดือน จะมีการเจริญเติบโตของหัวและมีการสะสมแปงในระดับสูงสุด 
และจะมีคุณภาพของเม็ดแปงดีดวย  ซ่ึงชวงอายุระหวาง 12 – 18 เดือนนั้น ควรจะอยูในชวงที่ดิน     
มีความชื้นเหมาะสมไมใชผานชวงแลงมายาวนาน  มันสําปะหลังที่เติบโตเขาสูระยะฝนเริ่มตกจะ    
มีการเจริญเติบโตในรอบใหมซ่ึงจะดึงแปงจากหัวไปใชในการเจริญเติบโต   ทําใหเปอรเซ็นตแปงใน    
หัวต่ําลง และในบางครั้งอาจจะต่ําจากเดิมกวา 10 เปอรเซ็นต ถาผานชวงแลงมายาวนาน   ผูปลูกมัน
สําปะหลังจึงควรประเมินผลผลิต และเปอรเซ็นตแปงเปนระยะๆ กอนทําการขุดและตัดสินใจ 
เพื่อใหไดรับผลประโยชนสูงสุด  โดยตองไมลืมเก็บบางสวนของพื้นที่ไวเพื่อใชทําพันธุใหมีการ
หมุนเวียนเปนวงจรอยางราบรื่น  
 

 



• หัวหนาโครงการศูนยวิจัยมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ(ดานการเพิ่มผลผลิต)    เทคโนธานี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
• อาจารยประจํา  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 
 หากผูปลูกมันสําปะหลังไดปฏิบัติแตละขั้นตอนอยางถูกตอง และประณีตพอสมควรแลว
ยอมสามารถเพิ่มผลผลิตของมันสําปะหลังในไรของตนขึ้นไดหลายเทาตัว   ดังนั้นผูปลูกจึงควร
พิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับ ตนทุน แรงงาน วัสดุ อุปกรณ และเวลาที่มีอยู  อยางไรก็ดียัง
มีขอจํากัดที่ผูปลูกอาจไมสามารถควบคุมได เชน ความแหงแลง อุณหภูมิต่ําหรือสูงเกินไป การเขา
ทําลายของโรคแมลง ฯลฯ ซ่ึงอาจทําใหผลผลิตไมเปนไปตามความคามหมายเสมอไป  แตผูปลูกมัน
สําปะหลังก็ควรที่จะพัฒนาวิธีการตางๆใหดีที่สุดซึ่งจะทําใหสามารถนํารายไดมาสูตนเองและ
ครอบครัว   อันจะทําใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติโดยใหมีการสรางงานใหมๆ  และนําเขา
เงินตราจากตางประเทศ อีกทั้งยังเสริมสรางความเขมแข็งดานพลังงานของบานเมืองอีกดวย 
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