
PB 25

บทที่ 4
ปลูกมันสำ�ปะหลังเมื่อไหร่และปลูกอย่�งไร

ส่วนขย�ยพันธุ์ที่ดีที่สุดคืออะไร และจะเก็บรักษ�ไว้ปลูกในฤดูก�ลต่อไป
อย่�งไร
 การปลกูมนัสำาปะหลงัใหเ้ตบิโตแขง็แรงและให้ผลผลิตสงูจะต้องเร่ิม
ต้นจากการใช้ต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพดี การปลูกมันสำาปะหลังจะใช้ต้นพันธุ์มา
สับเป็นท่อนๆ เรียกว่า “ท่อนพันธุ์” ต้นแม่พันธุ์แต่ละต้นคือ 1 โคลน (clone) 
ดงันัน้ตน้มนัสำาปะหลงัทกุตน้จากทอ่นพนัธุจ์ากตน้เดยีวกันจะมีลกัษณะเหมือน 
ต้นแม่ทุกอย่าง การขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้พันธุ์มันสำาปะหลังจะมีความคงที่ไม่
กลายพันธุ์แม้ว่าใช้ไปหลายๆ ปี มันสำาปะหลังบางพันธุ์มีการติดเมล็ดแต่ต้น
ที่ได้จากเมล็ดเหล่านี้จะแตกต่างไปจากต้นแม่ และจะใช้เพื่อการผสมพันธุ์ คัด
เลอืกและปรบัปรงุพนัธุเ์พือ่ผลติพนัธุใ์หม่ๆ  เปน็หลกั ในบทนีจ้ะกลา่วถงึเฉพาะ
การใช้พันธุ์จากลำาต้นของต้นแม่เท่านั้น
 สว่นลำาตน้มนัสำาปะหลงัทีเ่หมาะสมจะใชท้ำาพนัธุคื์อสว่นโคนตน้ท่ีเปน็
เนื้อไม้จนถึงส่วนกลางลำาต้นจากต้นแม่พันธุ์ที่มีอายุ 8-18 เดือน ท่อนพันธุ์
ที่ตัดจากส่วนล่างของลำาต้นจะใหญ่กว่าและมีอาหารพวกแป้ง น้ำาตาล และ
อาหารอื่นๆ สะสมมากกว่า ทำาให้สามารถแตกยอดและพัฒนารากเพื่อดูด
น้ำาและอาหารจากดิน ควรตรวจดูต้นแม่พันธุ์ให้ดีอย่าให้มีโรคและแมลงก่อน
ทำาการตัดท่อนพันธุ์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปสู่การปลูกมันสำาปะหลัง
รุ่นต่อไป ควรคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่ปลูกในดินที่อุดมสมบูรณ์หรือดินที่มีการ
ใส่ปุ๋ยอย่างดีโดยเฉพาะปุ๋ยโพแทสเซียม เพราะท่อนพันธุ์จากต้นแม่พันธุ์นี้จะมี
แปง้และน้ำาตาลและอาหารสะสมมากกวา่ ซึง่จะทำาใหแ้ตกยอดไดเ้รว็กวา่เตบิโต
ดีกว่าและให้ผลผลิตสูงกว่า และต้นแม่พันธุ์จากแปลงที่ให้ผลผลิตสูงกว่า
ระดับผลผลิตเฉลี่ยจะให้ปริมาณต้นมันสำาปะหลังเพื่อทำาพันธุ์ต่อไปมากกว่า 
เกษตรกรควรตดัตน้มนัสำาปะหลงัออกกอ่นแลว้คอยสงัเกตดหูวัมนัสำาปะหลงั
ก่อนที่จะคัดเลือกลำาต้นไปทำาพันธุ์ โดยวิธีนี้จะช่วยลดโอกาสที่จะนำาท่อนพันธุ์

การใช้ท่อนพันธุ์ที่คุณภาพไม่ดี (ด้านหน้า) จะทำาให้
การแตกยอดไม่ดีและผลผลิตต่ำา
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ที่อาจติดเชื้อไวรัส เช่นโรคหนังกบ ซึ่งจะแสดงอาการให้เห็นชัดเฉพาะที่หัว
แต่ไม่มีอาการที่ส่วนที่อยู่บนดิน
 สิ่งท่ีสำาคัญมากในการตัดท่อนพันธุ์มันสำาปะหลังคือจะต้องตัด
เมื่ออยู่ที่แปลงปลูกแล้วเท่านั้น ไม่ตัดท่อนพันธุ์จากที่อื่นแล้วขนย้ายเข้าไป
ยังแปลงเพราะท่อนพันธุ์จะแห้งอย่างรวดเร็วระหว่างการขนส่ง ควรใช้
มีดที่คม มีดพร้า ตะขอตัดแต่งกิ่ง หรือเลื่อยตัดต้นมันสำาปะหลังออกเป็น
ท่อนๆ เพื่อไม่ให้ต้นฉีกแตกเสียหาย การตัดท่อนพันธุ์แบบรอยแผลตรงต้น
มันสำาปะหลังจะลงหัวสม่ำาเสมอรอบๆ ลำาต้น ทำาให้หัวมันสำาปะหลังมีการ 
กระจายตัวดีขึ้น
 ในหลายกรณท่ีีจะต้องเก็บเก่ียวมันสำาปะหลงัในชว่งฤดูแลง้และจะ
ตอ้งรอปลูกใหม่ในฤดูฝนหนา้ กรณนีีจ้งึจำาเปน็ต้องเก็บรักษาต้นพนัธุน์าน
หลายสัปดาห์หรือหลายเดือน การเก็บรักษาต้นพันธุ์มันสำาปะหลังโดยมัด
ต้นมันรวมกันเป็นมัดๆ วางตั้งตรงใต้ร่มเงาต้นไม้หรือในโรงเก็บที่อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก ไม่ควรเก็บต้นพันธุ์ไว้กลางแดดเพราะต้นพันธุ์จะแห้งและ
ตายไปเร็วกว่า หากต้องเก็บต้นพันธุ์ไว้เป็นเวลาค่อนข้างนานควรทำาการ
พรวนดินบริเวณท่ีจะวางท่อนพันธุ์เก็บไว้ รดน้ำาเป็นคร้ังคราวเพื่อรักษา
ความสดของต้นพันธุ์ ถ้าต้นพันธุ์แตกใบที่บริเวณยอดระหว่างการเก็บจะ
ต้องตัดส่วนที่แตกยอดทิ้งไปก่อนใช้ทำาพันธุ์
 ในเขตที่มีความจำาเป็นต้องเก็บต้นพันธุ์ในช่วงฤดูหนาว จะต้อง
เก็บรักษาในจุดที่มีการป้องกันความเย็น ไม่เช่นนั้นน้ำาค้างแข็งจะทำาลาย
ต้นพันธุ์ กรณีเช่นนี้การเก็บต้นพันธุ์ที่ดีสุดคือการเก็บไว้ในบ้านหรือโรงนา
หรือใกล้ๆ บ้าน ถ้าทำาไม่ได้ก็สามารถเก็บไว้ในแปลงโดยขุดหลุมเพลาะและ
เก็บไว้ในหลุม หรือเก็บไว้ข้างเนินหรือกำาแพงดิน แล้วใช้ฟางและดินคลุมไว้ 
ในเขตอากาศเย็นควรใช้พันธุ์ที่ทนทานต่อความเย็นจะช่วยได้บ้าง อย่างไร
ก็ตามต้นมันสำาปะหลังจะตายถ้ามีน้ำาค้างแข็ง
 ในแหล่งที่มีปัญหาโรคและแมลง แนะนำาให้แช่ท่อนพันธุ์ในสารเคมี
ฆ่าแมลงและฆ่าเชื้อราประมาณ 15 นาทีก่อนปลูก ซึ่งเกษตรกรอาจจะ 

ท่อนพันธุ์จะตัดจากส่วนล่างและส่วน
กลางของลำาต้น

หัวมันสำาปะหลังที่กระจายรอบๆ ลำาต้นจะทำาให้
ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว
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เพ่ิมเติมธาตุอาหารเสริมที่จำาเป็นบางชนิดในสารละลายด้วย บทที่ 6  
จะกล่าวถึงการป้องกันกำาจัดโรคแมลงต่อไป
 ข้อแนะนำาในการคัดเลือกต้นพันธุ์ และการเก็บรักษาให้ต้นพันธุ์
คงความสดให้นานที่สุด มีดังนี้ 

• ใชท้อ่นพันธุจ์ากตน้แมพั่นธุท์ีม่อีายรุะหวา่ง 8-18 เดอืนทีไ่มม่อีาการ
ของโรคและแมลงรบกวน

• ใช้เฉพาะส่วนโคนและส่วนกลางของลำาต้นสำาหรับพันธุ์ และตัดส่วน
ยอดทิ้งไป

• ใชต้น้พนัธุท์ีม่าจากแปลงปลกูทีด่นิอดุมสมบรูณ ์หรือจากแปลงท่ีมี
การใส่ปุ๋ยอย่างเพียงพอโดยเฉพาะปุ๋ยโพแทสเซียม

• ใช้ท่อนพันธุ์จากต้นแม่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตหัวมันสำาปะหลังสูงกว่า
ผลผลิตเฉลี่ย

• ถ้าจำาเป็นต้องเก็บรักษาต้นพันธุ์เพื่อปลูกในปีต่อไป ควรเก็บโดยมัด
รวมกันเป็นมัดๆ วางตั้งตรงใต้ร่มเงาต้นไม้หรือใต้อาคาร พรวน
ดินบริเวณที่จะวางต้นพันธุ์ก่อนที่จะนำามัดท่อนพันธุ์ไปวางเรียงตั้ง
ไว้ และรักษาความชื้นของดินโดยรดน้ำาเป็นครั้งคราว

• ก่อนการตัดต้นพันธุ์ออกเป็นท่อนๆ ทำาการตัดส่วนบนถ้ามีการ 
แตกยอดและส่วนที่แห้งทิ้งไป

• ทำาการตดัทอ่นพนัธุใ์นแปลงทีจ่ะปลกูเทา่นัน้ ไมค่วรตดัทอ่นพนัธุก์อ่น
ที่จะขนย้ายต้นพันธุ์ถึงแปลงปลูก

• ในพื้นที่มีปัญหาโรคและแมลงระบาดรุนแรง ควรแช่ท่อนพันธุ์ใน
สารละลายยาฆ่าแมลงและฆ่าเชื้อรานานประมาณ 10-15 นาที 
หรืออาจจะเติมธาตุอาหารเสริมบางตัวในสารละลายด้วยก็ได้

ช่วงฤดูหนาวในเขตที่หนาวอาจจะเก็บต้นพันธุ์
ไว้ในหลุมเพลาะ หรือขุดโพลงข้างเนินดินเพื่อ

ป้องกันน้ำาค้างแข็ง

ควรเก็บรักษาต้นพันธุ์มันสำาปะหลังโดยวางตั้ง
ตรงภายใต้ร่มเงา และทำาการตัดท่อนพันธุ์เมื่อ

จะปลูกในไร่
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สภ�พภูมิอ�ก�ศและสภ�พดินที่เหม�ะสมสำ�หรับมันสำ�ปะหลังคือ
อย่�งไร
 มันสำาปะหลงัสามารถปลูกภายใต้สภาวะภมิูอากาศและสภาพดิน
ที่หลากหลายมาก แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมของดินควรสูงกว่า 18 องศา
เซลเซยีส ปรมิาณฝนควรมากกวา่ 1,000 มม.ตอ่ป ีมันสำาปะหลงัสามารถ
ปลูกได้ดีในดินร่วนทรายทีมีการระบายน้ำาดีจนถึงดินร่วนเหนียว แต่จะไม่
ทนตอ่ภาวะทีม่นี้ำามากเกนิไป มนัสำาปะหลงัทีป่ลกูในดนิทมีโีครงสรา้งโปรง่
เบาจะสามารถเก็บเก่ียวได้ง่ายกว่า ภายใต้ภาวะท่ีเหมาะสมมันสำาปะหลัง
อายุ 11-12 เดือน สามารถให้ผลผลิตหัวสดได้มากกว่า 4.8 ตัน/ไร่ และ
สามารถปลกูไดด้ใีนดนิกรด ที ่pH 4.0-4.5 และดนิทีอ่ิม่ตวัดว้ยอลมูเินยีม
ถึงระดับ 80% แต่จะไม่สามารถเติบโตได้ดีในดินด่าง (pH สูง) หรือ 
ดินเค็ม
เวล�ปลูกสำ�หรับมันสำ�ปะหลังที่ดีที่สุดคือเมื่อใด
 มนัสำาปะหลงัเปน็พชืทีท่นแลง้และไมต่ายในชว่งฤดแูลง้ แตม่คีวาม
ต้องการความชื้นในดินเพียงพอที่จะแตกยอดได้และจนกว่าท่อนพันธุ์จะ 
แตกรากหยัง่ลกึลงไปในดนิและดดูซบัน้ำาจากดนิระดบัลา่ง อตัราการแตกยอด
จะสูงสุดเมื่อดินมีชื้นตลอดอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์หลังปลูก ด้วยเหตุผล
นี ้จงึแนะนำาให้ปลกูมันสำาปะหลังในต้นฤดูฝนเพือ่ให้พชืได้รับความชืน้ในดิน
อย่างเพียงพอในช่วงแรกของการเติบโต
 อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำาให้ปลูกมันสำาปะหลังในช่วงที่ฝนตกชุก
ทีส่ดุในฤดฝูน เพราะทอ่นพนัธุอ์าจเนา่เสยีกอ่นทีจ่ะแตกยอดออ่น และพชืจะ
ขาดออกซิเจนถ้ารากเติบโตในดินที่น้ำาท่วมขัง การปลูกมันสำาปะหลังช่วง
ปลายฤดูฝนก็อาจให้ผลผลติสงูได้เชน่กัน เพราะต้นมันสำาปะหลงัสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีช่วงท้ายๆ ฤดูฝน พอถึงช่วงฤดูแล้งจะเติบโตอย่างช้าๆ
และไปจนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝนถัดไป การปลูกมันสำาปะหลัง
ข้ามแล้งจะมีข้อได้เปรียบคือมีปัญหาเรื่องวัชพืชแข่งขันน้อย เพราะต้นมัน
สำาปะหลงัจะเตบิโตคลมุแปลงไดห้มดตัง้แตช่ว่งตน้ฤดฝูนถดัมา แตป่รมิาณ

ได้เวลาปลูกแล้ว
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แปง้สะสมจะลดลงอยา่งรวดเรว็ในชว่งตน้ฤดฝูนเพราะแปง้จะถกูนำาไปใช้
ในการแตกใบใหม่และการเจริญเติบโตของลำาต้น ดังนั้น จึงจำาเป็นต้อง
ยดืระยะเวลาเกบ็เกีย่วออกไปจนกวา่มนัสำาปะหลงัจะสะสมแปง้กลบัคนืมา

ดังนั้น ระยะเวลาปลูกมันสำาปะหลังที่ดีที่สุด คือ

• ในเขตร้อนและมีฤดูฝนที่ยาวเพียง 1 ฤดู ควรปลูกมันสำาปะหลัง
ช่วงต้นฤดูฝนและเก็บเกี่ยวประมาณกลางฤดูแล้ง

• ในกรณีที่ปลูกมันสำาปะหลังปลายฝนสามารถทำาได้ตราบใดที่ดินมี
ความชื้นเพียงพอในช่วง 2 เดือนแรก และจะสามารถเก็บเกี่ยวได้
หลังจากมันสำาปะหลังมีอายุอย่างน้อย 10-11 เดือน

• ในเขตรอ้นทีม่ชีว่งฤดฝูนสัน้ 2 ฤด ูสามารถปลกูมนัสำาปะหลงัชว่ง
ต้นฝนได้ทั้ง 2 ครั้ง 

• ในเขตอบอุ่นฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ช่วงปลูกมันสำาปะหลังที่ดี
ทีส่ดุคอืชว่งตน้ฤดใูบไมผ้ลแิละไปเกบ็เก่ียวชว่งฤดูหนาวเม่ือปริมาณ
แป้งสะสมสูงที่สุด

ระยะปลูกมันสำ�ปะหลังที่ดีที่สุดคือเท่�ใด 

 ในแหลง่ที่ปลูกมันสำาปะหลงัเพือ่การยังชีพจะปลูกแบบกระจาย
ทั่วไปตามพ้ืนที่ที่มีอยู่ เมื่อปลูกเป็นการค้าเกษตรกรต้องการได้ผลผลิต
และรายได้ตอบแทนสูงที่สุดควรจะปลูกแบบเป็นแถว หรือในพื้นท่ี 
ลาดชนัควรปลกูเปน็แถวตามแนวขวางทางลาดชนัเพือ่ปอ้งกนัการชะลา้ง 
พังทลายของดิน  
 การปลูกมันสำาปะหลังเป็นพืชเดี่ยวสามารถเว้นระยะระหว่าง
แถวตั้งแต่ 80-120 ซม. ขึ้นอยู่กับพันธุ์มันสำาปะหลัง พันธุ์แตกกิ่งก้าน
มากกว่าจะต้องการระยะแถวห่างกว่าพันธุ์มีลำาต้นตรงไม่แตกก่ิง ระยะ

ระยะปลูกที่ดีที่สุดจะขึ้นอยู่กับลักษณะการเจริญ
เติบโตของแต่ละพันธุ์ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

และระบบการปลูกเป็นพืชเดี่ยวหรือพืชแซม
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ระหวา่งแถวยงัขึน้อยูก่บัเครือ่งจกัรเครือ่งมอืทีจ่ะใชใ้นการเตรยีมดนิ ระยะ
ระหวา่งแถวและระยะระหว่างตน้ (ภายในแถว) อาจจะตอ้งปรับให้เหมาะสม
กับระยะห่างของล้อรถแทรกเตอร์
 หากมกีารปลกูมนัสำาปะหลงัรว่มกบัพชือืน่ๆ ทีเ่รยีกวา่การ “การ
ปลูกพืชแซม” ควรเว้นระยะระหว่างแถวประมาณ 100 ซม. เพื่อปลูกพืช
อายุสั้นแซม 1-2 แถวระหว่างแถวมันสำาปะหลัง พืชอายุสั้นที่ใช้ปลูกแซม
ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่ หรือพวกถั่วต่างๆ เช่น ถั่วแขก ถั่วเหลือง ถั่วลิสง 
ถั่วพุ่ม หรือถั่วเขียว ในบางประเทศจะเว้นระยะแถวมันสำาปะหลังถึง 200 
ซม. เพื่อปลูกพืชแซม 3-4 แถว ระยะแถวที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับมูลค่า
ของมันสำาปะหลังเปรียบเทียบกับพืชแซม หากเกษตรกรพึ่งพาพืชแซม
เป็นแหล่งอาหารสำาคัญหรือเป็นแหล่งรายได้ ก็จะปลูกพืชแซมมากกว่า 
มันสำาปะหลัง (ดูบทที่ 5)
 เมื่อกำาหนดระยะระหว่างแถวได้แล้ว จึงจะปรับระยะระหว่างต้น
เพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติสงูสดุสำาหรับพนัธุมั์นสำาปะหลังแต่ละพนัธุ ์พนัธุท่ี์แตกก่ิง
ก้านมากจะต้องการพื้นที่มากกว่าพันธุ์ที่ลำาต้นตรง ระยะระหว่างต้นของ
มันสำาปะหลังอยู่ระหว่าง 50-100 ซม. และหากปลูกมันสำาปะหลังพันธุ์
เดียวกันในดินอุดมสมบูรณ์ภายใต้สภาพอากาศที่เหมาะสมจะโตมากกว่า
ทีป่ลกูในดินไม่ดีหรือภายใต้สภาพอากาศท่ีไม่เหมาะสม ต้นท่ีโตชา้ขนาดต้น
เล็กกว่าควรจะใช้ระยะปลูกชิดขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งคือเพิ่มจำานวนประชากร
ของต้นมากกว่าต้นที่โตกว่าที่ปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกว่า การ
ปลูกมันสำาปะหลังที่แน่นขึ้นมีจำานวนต้นมากจะทำาให้แต่ละต้นมีพื้นที่การ
เจริญเติบโตน้อยและเกิดการแย่งแสงและธาตุอาหารกันเองทำาให้ผลผลิต
ตอ่ตน้ต่ำาลง แต่การใชจ้ำานวนต้นต่อไร่ท่ีสงูขึน้สามารถให้ผลผลติใกลเ้คียง
กบัการใชร้ะยะปลกูทีก่วา้ง ทีอ่าจจะใหผ้ลผลติตอ่ตน้สงูกวา่แตจ่ำานวนตน้
ต่อไร่น้อยกว่า
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ภ�พที่ 4.1 ผลกระทบของการใช้ระยะปลูกต่างๆ ต่อผลผลิตมันสำาปะหลังของพันธุ์ที่ไม่แตกกิ่งก้าน และพันธุ์ที่แตกกิ่งก้าน
ปานกลาง ที่ สถาบันวิจัยพืชหัว (Central Tuber Crops Research Institute :CTCR) รัฐคีราลา ประเทศ 
อินเดีย ปี 2516

กรณีศึกษ� 
 การทดลองเรื่องระยะปลูกบนพื้นที่ต่างๆ 3 แห่งในประเทศไทยได้
แสดงใหเ้หน็วา่ มนัสำาปะหลงัพนัธุร์ะยอง 2 ซึง่เป็นพนัธ์ุตน้สงูแตกก่ิงปานกลาง 
จะให้ผลผลิตสูงสุดเมื่อใช้ระยะปลูก 100x66 ซม. หรือประมาณ 2,400 ต้น
ต่อไร่ และมันสำาปะหลังพันธุ์ระยอง 3 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ต้นเตี้ยแตกกิ่งก้านมากให้
ผลผลติสงูสดุเมือ่ใชร้ะยะปลูก 100x66 ซม. เหมอืนกนั แตผ่ลการทดลองการ
ปลกูมนัสำาปะหลงัในดนิไม่คอ่ยดีแต่มกีารใสปุ๋่ยพอเพยีงในประเทศอนิเดยีพบวา่
พันธุ์ที่ไม่แตกกิ่งก้านจะให้ผลผลิตสูงสุดเมื่อใช้ระยะปลูก 75x75 ซม. หรือ 
ประมาณ 2,880 ตน้/ไร ่ขณะทีพ่นัธุท์ีแ่ตกก่ิงก้านปานกลางจะให้ผลผลติสงูสดุ
ที่ระยะปลูก 90x90 .ซม. หรือประมาณ 1,920 ต้น/ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่
จะนิยมใช้ระยะปลูก 80x80 ซม. หรือประมาณ 2,500 ต้น/ไร่ (ภ�พที่ 4.1) 
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 ระยะปลูกท่ีเหมาะสมท่ีสุดของมันสำาปะหลังจะขึ้นอยู่กับลักษณะ
การแตกกิ่งก้านของพันธุ์ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน สภาพภูมิอากาศ 
และระบบการปลูกว่าเป็นพืชเชิงเดี่ยวหรือพืชแซม ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้

• ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมและดินดี การปลูกมันสำาปะหลัง
เป็นพืชเดี่ยวสามารถเว้นระยะปลูกประมาณ 100x100 ซม. ถึง 
90x90 ซม. หรือประมาณ 1,600-1,920 ต้น/ไร่

• ภายใตส้ภาพภมูอิากาศท่ีไม่เหมาะสมหรอืในดนิอดุมสมบรณูต์่ำา การ
ปลูกมันสำาปะหลังพืชเดี่ยวควรใช้อัตราปลูก ตั้งแต่ 1,920 -2,880 
ต้น/ไร่ เท่ากับระยะปลูกประมาณ 90x90 ซม หรือ 75x75 ซม. 

• ถ้าปลูกมันสำาปะหลังในระบบพืชแซมภายใต้สภาพอากาศท่ี 
เหมาะสม ควรขยายระยะระหวา่งแถวใหก้วา้งขึน้และลดระยะระหวา่ง
ต้นให้จำานวนต้นมันสำาปะหลังประมาณ 1,280-1,600 ต้น/ไร่

• ถา้ปลกูมนัสำาปะหลงัในระบบพชืแซมและภายใตส้ภาพภมูอิากาศทีไ่ม่
เหมาะสม ควรเพิ่มจำานวนต้นมันสำาปะหลังให้ได้ประมาณ 1,600–
1,920 ต้น/ไร่ โดยปรับระยะแถวและระยะต้นตามระดับความสำาคัญ
ของมันสำาปะหลังและพืชแซมที่มีต่อเกษตรกร

• พนัธุท์ีแ่ตกกิง่กา้นมากจะตอ้งการระยะแถวกวา้งกวา่พนัธุท์ีแ่ตกกิง่
กา้นปานกลาง และพนัธุท่ี์แตกก่ิงก้านปานกลางจะตอ้งการระยะแถว
ที่มากกว่าพันธุ์ที่ไม่แตกกิ่งก้านเช่นกัน

ว�งท่อนพันธุ์อย่�งไรจะดีที่สุด
 ถ้าดนิมคีวามรว่นซยุสามารถปลูกโดยวางทอ่นพนัธุแ์บบปกัตรง
หรือปักเอียงก็ได้ โดยปักส่วนล่างของท่อนพันธุ์ลึกลงไปในดิน 8-10 ซม. 
และสามารถปลูกโดยวางท่อนพันธุ์ตามแนวนอน โดยขุดดินเฉพาะบริเวณ
หลมุปลกูแต่ละหลุมหรือขดุเปน็ร่องยาวต้ืนๆ ลกึประมาณ 5-10 ซม. วาง

ในบางประเทศจะปลูกมันสำาปะหลังแบบตั้งตรง
โดยปักท่อนพันธุ์ลึกประมาณ 8-10 ซม. 


