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6.  การเลือกใชพันธุ 

 ในปจจุบันมีมันสําปะหลังหลายพันธุใหเกษตรกรเลือกใชปลูกแตละทองที่ และดินแต

ละชุดจะมีความเหมาะสมกับพันธุตาง ๆ ที่แตกตางกันไป ขอมูลที่นักวิชาการเสนอมาในการ

แนะนําพันธุใหมเปนขอมูลโดยเฉลี่ยทั่ว ๆ ไปจากการทดลอง เมื่อเกษตรกรไดรับพันธุใหม  

ควรทําการทดลองปลูกดวยตนเอง การปลูกเปรียบเทียบควรมีวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ให

เหมือนกัน  เชน  ปลูกวันเดียวกัน  ระยะปลูก  การใสปุย  การกําจัดวัชพืช ใหเหมือน ๆ กัน 

เปนตน หากพันธุใหมใหผลเปนท่ีพอใจ จึงทําการขยายพันธุปลูกใหมากตอไป 

 บางคร้ังมีเกษตรกรบางรายไดพันธุใหมไปขยายปลูกแลว ขายทอนพันธุใหเกษตรกร

รายอ่ืนในราคาคอนขางสูง เชน ราคาลําละ 10-20 บาท เปนตน เกษตรกรที่ซ้ือก็คาดหวังมาก

เกินไป การซ้ือจากเพ่ือนบานในราคาสูงนั้น มีปจจัยเส่ียงสองประการคือ ประการแรกไมแนใจ

วาพันธุท่ีนํามาซ้ือขายจะเปนพันธุแทหรือไม ประการท่ีสองราคาท่ีซ้ือขายกันลําละ 10-20 บาท 

สูงเกินไป ควรจะหาพันธุโดยติดตอกับทางราชการท่ีเกี่ยวของ หรือมูลนิธิสถาบันพัฒนามัน

สําปะหลังแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ 

 การเลือกใชตนพันธุ (ทอนพันธุ) ท่ีสมบูรณเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญคอนขางสูง เม่ือ

เปรียบเทียบกบัวิธีการเขตกรรมอ่ืน ๆ เนื่องจากทอนพนัธุท่ีสมบูรณจะมีผลตอความงอก และจํานวน

ตนท่ีอยูรอดจนกระท่ังขุดเกบ็เกี่ยว สมมติงาย ๆ วา ถาปลูกระยะระหวางแถว x ระยะระหวางตน

เทากับ 1x1 เมตร จะได 1,600 ตนตอไร  แตถาทอนพันธุมีความงอกเพยีง 80 เปอรเซ็นต  แสดงวาจะ

มีตนเหลือขุดเก็บเกีย่วเพียง 1,280 ตนตอไร  เม่ือขุดเก็บเกี่ยวไดผลผลิตหัวสด 4,096 กิโลกรัมตอไร  

หมายความวา  1 ตนท่ีขุดใหน้ําหนกัหวั 3.2 กิโลกรัม  จํานวนตนท่ีหายไป 320 ตน (1,600 – 1,280 

ตน) คูณดวย 2.2 กิโลกรัม (คิดชดเชยวาถาปลูกเต็มพื้นท่ีจริง น้ําหนักหวัสดตอตนท่ีไดจริงเพยีงรอย

ละ 70 ของน้าํหนักหัวสดตอตนท่ีอยูรอด 80 เปอรเซ็นต) จะเปนน้ําหนักหัวท่ีหายไปท้ังหมด 716 

กิโลกรัมตอไร  ถาหัวสดกิโลกรัมละ 1.50 บาท  (แปง 30%)  รายไดจะขาดหายไป 1,075 บาทตอไร  

ดังนั้นเพื่อการหลีกเล่ียงความเสียหายตามตัวอยางขางตน จึงไดมีการแนะนําใหตรวจเช็คความงอก
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ของทอนพันธุภายใน 2-3 สัปดาหหลังปลูกแลวรีบปลูกซอมทันที  การปลูกซอมชาตนของทอน

พันธุท่ีปลูกซอมใหมจะโตไมทันตนท่ีปลูกกอน  น้ําหนกัหัวสดท่ีไดตอนขุดเก็บเกี่ยวก็จะลดลงดวย 

แตการปลูกซอมยอมตองเสียคาใชจายหรือเสียเวลา ในท่ีนี้จงึขอแนะนําวาควรเลือกใชตน(ทอน)

พันธุใหสมบูรณท่ีสุดปลูก ท้ังนี้เพื่อใหมีจํานวนตนท่ีอยูรอดสูงท่ีสุด  การเลือกใชตนพันธุท่ีสมบูรณ

มีขอพิจารณาดังตอไปนี ้

1) เลือกตนท่ีมีอายุ 8-14 เดือน 

 ไมควรเลือกตนพันธุท่ีมีอายนุอยกวา 8 เดือน เนื่องจากตนยังออน และเม่ือนําไปปลูกใน

แปลง ทอนพนัธุจะสูญเสียความช้ืนงายและความงอกตํ่า และไมควรใชตนพันธุท่ีแกเกินไป (อาย ุ18 

เดือนข้ึนไป) ซ่ึงจะสังเกตไดจากสีลําตนท่ีจะเปล่ียนแปลงเปนสีเขมข้ึนเม่ืออายุมากข้ึน โดยเม่ืออายุ

ไมมากจะเปนสีเขียว หรือ เหลืองอมเขียว และเคลือบผิวดวยสีเงิน  เม่ือตนพันธุแกอายุมากสีจะเปน

สีน้ําตาลเขม  มีขนาดใหญ แตกกิ่งมาก สําหรับมันสําปะหลังบางพันธุท่ีมีการแตกกิ่งมาก กิ่งท่ีแตก

ในระดบัแรกกส็ามารถใชเปนทอนพันธุปลูกไดเชนเดียวกัน แตตองพจิารณาใหดวีา กิ่งดังกลาวแก

พอเหมาะ 

2) สวนของตนพนัธุท่ีใช 

 สวนกลางและสวนโคนของตนพันธุ  เม่ือตัดเปนทอนไปปลูกจะใหความงอกสูงกวาสวน

ปลาย ดังนั้นตนพันธุท่ีจะใชควรเลือกใชเฉพาะสวนกลางคอนไปทางโคนตน  ซ่ึงสวนโคนตนท่ีตาถ่ี

มากและสวนปลายสีเขียวตาหางควรตัดท้ิง 

3) ความยาวของทอนพันธุ 

 ความยาวของทอนพันธุท่ีเหมาะสมประมาณ  20-

30 เซนติเมตร การปลูกมันสําปะหลังในชวงตนฤดูฝน ใช

ทอนพันธุขนาด 20 เซนติเมตร  สวนในชวงปลายฤดูฝนใช

ทอนพันธุขนาด 25-30 เซนติเมตร  จะใหเปอรเซ็นตความ

งอกและความอยูรอดของตนสูง เนื่องจากทอนพันธุท่ียาว



- 35 - 

 

จะมีจํานวนตาบนทอนพันธุมากกวา เม่ือนําทอนพันธุท่ียาวไปปลูก สวนปลายของทอนพันธุจะ

สูญเสียความชื้นจากสภาพอากาศท่ีรอนและแหง ซ่ึงจะทําใหสวนปลายเร่ิมแหงลงมา แตตาท่ีเหลือ

ถัดลงมาก็สามารถงอกได นอกจากนี้การใชทอนพันธุยาว อาจมีสวนทําใหการใชสารกําจัดวัชพชื

สะดวกและเกดิความเสียหายนอย  สวนการสับทอนพันธุควรสับใหเฉียงเล็กนอย  และหลีกเล่ียง

ไมใหตาบนทอนพันธุชํ้าหรือถูกกระทบกระเทือนมาก สําหรับทอนพนัธุท่ีมีความยาว 20 เซนติเมตร 

ควรมีตาประมาณ 7 ตาจึงถือวาเปนทอนพนัธุท่ีดี 

4) การเก็บรักษาตนพนัธุ 

 ควรใชตนพนัธุท่ีสดปลูกไดทันที ถาตองการเก็บรักษาตนพันธุไวเพือ่รอปลูก ใหรีบเก็บ 

ตนพันธุทันทีท่ีขุดเก็บเกี่ยวเสร็จเพื่อปองกนัแดดเผาตน โดยเก็บวางตั้งเปนกองไวกลางแจงใหสวน

โคนของตนพนัธุสัมผัสผิวดิน อาจคลุมเศษหญา และเกบ็ไวเปนจํานวนมากเผ่ือไวดวย  เม่ือเก็บเปน

ระยะเวลานาน ตาบนตนพันธุอาจแตกยอดออนออกมาบาง ตอนตัดทอนพันธุใหตัดท้ิงเลือกเฉพาะ

สวนท่ีไมมีการแตกแยกออนไปปลูก การเก็บโดยวิธีนี้จะสามารถเก็บรักษาตนพนัธุใหคงความสด

ไวไดนานกวาการเก็บโดยวธีิอ่ืน ๆ อาจไวไดนาน

ถึง 2 เดือน อยางไรก็ตาม ระยะเวลาการเก็บรักษา

ตนพันธุยิ่งนาน สวนของตนพันธุท่ีจะตัดเปนทอน

จะนอยลงและความงอกของทอนพันธุก็จะยิ่งลดลง

ดวย  ดังนั้นทอนพันธุท่ีดีไมควรเก็บไวนานเกิน 15-

30 วัน  ซ่ึงตนพันธุของแตละพันธุจะมีอายุการเก็บ

รักษาแตกตางกัน วิธีการเกบ็รักษาตนพนัธุอีกวิธีท่ีจะทําใหไดตนพนัธุสดอยูเสมอคือ ไมควรขุดเกบ็

เกี่ยวมันสําปะหลังในแปลงเดิมท้ังหมด แตควรเหลือไว (ไมขุด) ใหมีจํานวนตนพนัธุท่ีพอเพียงกบั

การปลูกในพืน้ท่ี โดยท่ัวไปอาจเหลือไวประมาณ 1 ใน 10 เม่ือเตรียมดินแลวและพรอมปลูก  จึงตัด

ตนท่ีเหลือไวมาปลูก  ซ่ึงโดยท่ัวไปถาเก็บตนพันธุไว 1 ไร จะสามารถปลูกไดประมาณ 5-7 ไร  ท้ังนี้ 

ข้ึนอยูกับความสมบูรณและความสูงของตนท่ีเก็บไวดวย 
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ในกรณีท่ีตองการตัดตนเพื่อนําไปปลูกในพื้นท่ีใหม หรือตัดตนเพื่อขาย (กรณีท่ีเปน

พันธุใหม)  กส็ามารถทําไดโดยการตัดตนท่ีอายุเหมาะสม (อาย ุ 10 เดอืน) โดยเหลือสวนของลําตน 

(ประมาณ 20 เซนติเมตร) และหวัไวในแปลงไมตองขุด ตาท่ีอยูบนสวนของลําตนท่ีเหลือจะแตก

กลายเปนลําตนใหม และควรเด็ดใหเหลือเพียง 2-3 ยอดเทานั้น ภายใน 8-10 เดอืน หลังจากตัดก็

สามารถใชลําตนดังกลาวเปนตนพันธุตอไป แตถาตองการขุดหัวเพื่อขายหลังจากตัดตนแลว ก็ควร

ท้ิงหัวไวอยางนอย 4 เดือน จึงจะทําใหไดผลผลิตหัวสดสูง  

5)  ใชตนพันธุท่ีปราศจากโรคและแมลง 

 ตนพันธุท่ีจะนาํมาใชปลูกตอ  ตองเปนตนพันธุท่ีไมมีโรคและแมลง ตนพันธุท่ีไดจากการ

แปลงท่ีมีการใชสารกําจัดวัชพืชท่ีมีผลทําใหลําตนไดรับความเสียหาย จากการฉีดพน เชน พาราขวทั 

เม่ือมีการฉีดพนโดนบริเวณที่มีสีเขียวของลําตนในชวงอาย ุ 1-4 เดือนหลังปลูกพอถึงระยะเก็บเกี่ยว 

เปลือกลําตนจะมีสีดํา แหง และปริแตก และถานําตนพนัธุดังกลาวไปปลูก เปอรเซ็นตความงอกจะ

ลดลง หรือ สารไกลโฟเสท อาจทําใหลําตนไดรับความเสียหายจากการฉีดพนบาง ซ่ึงก็ควรตัดท้ิง

ไมนาํมาใชปลูกตอเพื่อปองกนัเช้ือราและแมลงควร

จุมทอนพันธุในยาแคปแทน 160 กรัม ผสมรวมกับ

มาลาไธออน 20 ซีซี ในน้ํา 20 ลิตร ประมาณ 5 นาที

กอนปลูก  สําหรับพื้นท่ีท่ีมีปลวก  ควรจุมทอนพันธุ

ในยาคลอไดรท 72% อีซี  จํานวน 125 ซีซี  ผสม

รวมกับยาแคปแทน 160 กรัม ในน้ํา 20 ลิตร ประมาณ 

10 นาที  นําข้ึนมาผ่ึงใหแหงกอนปลูก  

 


