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ทอ่นพนัธุแ์ลว้กลบดว้ยดนิ ซึง่ในดนิเหนยีวมกัจะใชว้ธิวีางทอ่นพนัธุแ์นวนอน 
หรือการปลูกโดยไม่มีการไถพรวนก็จะใช้วิธีนี้เช่นเดียวกัน ในแปลงท่ีมีการ 
เตรยีมดนิดแีละดนิรว่นซยุ การปลกูแบบปกัตรงหรอืปกัเอยีงจะทำาไดเ้รว็กวา่
การปลูกแบบวางนอน แต่ต้องระมัดระวังในการปลูกคือต้องให้ตาหงายขึ้น
ข้างบน ถ้าเป็นการปลูกวางนอนไม่ต้องสนใจเรื่องตำาแหน่งของตา

สรุปคำาแนะนำาในเรื่องวิธีการวางท่อนพันธุ์ปลูกและการยกร่อง มีดังนี ้

• ในดินโปร่งเบาเช่นดินทรายหรือดินร่วนทราย วิธีการท่ีดีท่ีสุดคือ
การปักท่อนพันธุ์แบบตรงหรือเอียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการปลูก 
มันสำาปะหลังที่จะมีช่วงกระทบแล้ง

• ในดินเหนียวแนะนำาให้ปลูกแบบวางแนวนอน เพราะมันสำาปะหลังมักจะ
ลงหัวใกล้กับระดับผิวดินทำาให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว

• ในชว่งฤดฝูน การปลกูโดยวธิปีกัตรง ปกัเอยีง หรือวางนอน มีความ
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย

• การปกัทอ่นพนัธุโ์ดยใหต้าหงายขึน้ขา้งบนมคีวามสำาคัญมากเม่ือปลูก
แบบปักตรงหรือปักเอียง

• ในช่วงฝนตกชุกแนะนำาให้ยกร่องปลูก แต่ในช่วงแล้งการปลูกโดยไม่
ยกร่องจะดีกว่า เพราะดินที่ยกเป็นร่องจะแห้งเร็วกว่า

มีความจำาเป็นในการกำาจัดวัชพืชหรือไม่
 มันสำาปะหลังเป็นพืชที่แข่งขันกับวัชพืชได้น้อย ถ้าไม่มีการกำาจัด
วัชพืชอย่างเพียงพอในช่วงแรกของการเติบโตอาจจะทำาให้ผลผลิตลดลง
อย่างมาก โดยทั่วไป ควรกำาจัดวัชพืช 2-3 ครั้ง ในช่วง 3 เดือนแรก หรือ
จนกว่ามันสำาปะหลังจะโตปกคลุมแปลงทั้งหมด

บางประเทศจะปลูกมันสำาปะหลังโดยการวาง
ท่อนพันธุ์ตามแนวนอนในแต่ละหลุมปลูกหรือ

ร่องปลูก

การกำาจัดวัชพืชโดยใช้จอบด้ามสั้นใน
ประเทศอินเดีย
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การกำาจัดวัชพืชด้วยจอบด้ามยาวในประเทศเวียดนาม

การกำาจัดวัชพืชด้วย “speed-weeder” ทำาจากส่วนประกอบของจักรยานในประเทศเวียดนาม

การกำาจัดวัชพืชด้วย “ไถคนจน” ในประเทศไทย
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การฉีดพ่นสารเคมีคุมวัชพืชก่อนงอกทันทีหลังปลูกในประเทศไทย

การกำาจัดวัชพืชด้วยรถไถเดินตาม

 การกำาจดัวชัพชืสว่นใหญม่กัจะใชจ้อบ แรงงานสตัว์ลากคันไถหรือ
รถไถเดนิตาม หรอืใชร้ถแทรกเตอรต์ดิพว่งอปุกรณไ์ถพรวนกำาจดัวชัพชื หรอื
จะใชส้ารเคมกีำาจดัวชัพชืกไ็ด ้การปลกูมนัสำาปะหลงัในดินท่ีมีเนือ้ดินโปร่งเบา
ในประเทศไทยบางครั้งเกษตรกรจะใช้ “ไถคนจน” ซึ่งโดยหลักพื้นฐานก็คือ 
คันไถที่ลากด้วยแรงงานคนระหว่างแถวมันสำาปะหลัง การแข่งขันกับวัชพืช
สามารถลดลงได้ด้วยการใส่ปุ๋ยให้พอเพียงและใส่ในช่วงแรกของการเจริญ
เติบโตเพื่อช่วยเร่งให้มันสำาปะหลังเติบโตคลุมแปลงเร็วขึ้น หรือการปลูกพืช
แซม หรือการปลูกช่วงปลายฝนซึ่งวัชพืชเจริญเติบโตได้น้อย
 หากใช้วิธีการกำาจัดวัชพืชด้วยสารเคมี แนะนำาให้ใช้สารเคมีคุม
วัชพืช เช่น เมโทลาคลอร์ 240 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ ฉีดพ่นหลังปลูก
ทันที ตามด้วยการกำาจัดวัชพืชด้วยมือ 1 ครั้งหรือ 2 ครั้งเมื่ออายุได้ 1และ 
2 เดือน หรือใช้สารไกลโฟเซตฉีดพ่นเฉพาะจุด และใช้ฝาครอบหัวฉีดเพื่อ
ปอ้งกนัการฟุง้กระจายของละอองยาไปถกูตน้มนัสำาปะหลงั มกีารทดลองใน
การประเทศเวียดนามแสดงให้เห็นว่า การใช้สารเคมีดูอัล ( ชื่อการค้าของ
เมโทลาคลอร์) อัตรา 384 ซี.ซี. ต่อไร่ จะเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลังและมีราย
ไดส้ทุธเิพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการกำาจดัวัชพชืด้วยมือ สารเคมีดูอลัจะฆา่
วชัพชืพวกหญา้เปน็หลกั ดงันัน้การควบคุมวัชพชืท้ังหญา้และวัชพชืใบกว้าง
แนะนำาให้ใช้ดูอัลผสมกับสารเคมีกำาจัดวัชพืชอื่นๆ ที่ได้แสดงในตารางที่ 4.1
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ชื่อสามัญ ชื่อการค้า1)
การเลือกกำาจัด

สำาหรับ
มันสำาปะหลัง2)

ช่วงเวลาการใช้
อัตราการใช้3)

ของผลิตภัณฑ์การค้า
(หน่วย/ไร่)

ชนิดวัชพืชที่
ควบคุมกำาจัด

ไดยูรอน คาร์เม็กซ์ ปานกลาง ก่อนงอก 320–480 กรัม วัชพืชใบกว้าง

อะลาคลอร์ แลสโซ สูง ก่อนงอก 480–640 ซี.ซี. หญ้า

ฟลูโอเมทูรอน โคโทแรน ปานกลาง ก่อนงอก 640–800 ซี.ซี. วัชพืชใบกว้าง

อ๊อกซิฟลูออเฟน โกล ปานกลาง ก่อนงอก 320–640 ซี.ซี. วัชพืชใบกว้าง/หญ้า

เมทิบิวซิน เซนคลอร์ ปานกลาง ก่อนงอก 160–240 ซี.ซี. หญ้า

ไลนูรอน อะฟาลอน ปานกลาง ก่อนงอก 320–480 กรัม วัชพืชใบกว้าง/หญ้า

ไตรฟลูราลิน่า ทรีแฟลน สูง
คลุกเคล้ากับดิน

ก่อนปลูก
400–560 ซี.ซี. วัชพืชใบกว้าง/หญ้า

เมโทลาคลอร์ ดูอัล สูง ก่อนงอก 480–640 ซี.ซี. หญ้า

คาร์เม็กซ์+แลสโซ ปานกลาง ก่อนงอก 160–240 + 240–320 วัชพืชใบกว้าง/หญ้า

โคโทแรน+แลสโซ ปานกลาง ก่อนงอก 160–240 + 240–320 วัชพืชใบกว้าง/หญ้า

โกล+แลสโซLazo ปานกลาง ก่อนงอก 160–240 + 240–320 วัชพืชใบกว้าง/หญ้า

อะฟาลอน+แลสโซ ปานกลาง ก่อนงอก 160–240 + 240–320 วัชพืชใบกว้าง/หญ้า

คาร์เม็กซ์+ดูอัล ปานกลาง ก่อนงอก 160–240 + 240–320 วัชพืชใบกว้าง/หญ้า

โคโทแรน+ดูอัล ปานกลาง ก่อนงอก 160–240 + 240–320 วัชพืชใบกว้าง/หญ้า

โกล+ดูอัล ปานกลาง ก่อนงอก 160–240 + 240–320 วัชพืชใบกว้าง/หญ้า

อะฟาลอน+ดูอัล ปานกลาง ก่อนงอก 160–240 + 240–320 วัชพืชใบกว้าง/หญ้า

ไกลโฟเซท ราวด์อัพ ไม่เลือก หลังงอก 160–480 ซี.ซี. วัชพืชใบกว้าง/หญ้า

ไกลโฟซิเนท บาสต้า ไม่เลือก หลังงอก 160–480 ซี.ซี. วัชพืชใบกว้าง/หญ้า

พาราควอต กรัมม็อกโซน ไม่เลือก หลังงอก 320–480 ซี.ซี. วัชพืชใบกว้าง/หญ้า

ฟลูอะซิฟอบ ฟูซิเลท สูง หลังงอก 160–480 ซี.ซี. หญ้า

เซธไซดิม โพสต์ สูง หลังงอก 32–40 ซี.ซี. หญ้า

ตารางที่ 4.1 สารเคมีสำาหรับการควบคุมวัชพืชในการปลูกมันสำาปะหลังแบบพืชเดี่ยว

1)  ชื่อการค้าอาจจะแตกต่างกันในแต่ละทวีปและแต่ละประเทศ
2)  การเลือกกำาจัดสำาหรับมันสำาปะหลัง หมายถึงระดับความปลอดภัยของมันสำาปะหลังจากคุณสมบัติในการเลือกกำาจัดของสารเคมี
3)  อัตราต่ำาใช้ในการปลูกมันสำาปะหลังดินเนื้อโปร่งเบา และอัตราสูงใช้ในดินเนื้อเหนียวและแน่น 
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แนวทางการกำาจัดวัชพืชที่แนะนำามีดังนี้
• กำาจัดวัชพืช 2-4 ครั้งในช่วง 3 เดือนแรก โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อมันสำาปะหลังอายุ 2-4 สัปดาห์หลัง

ปลูก
• การกำาจดัวชัพชืสามารถทำาไดด้ว้ยมอืถอน ใชจ้อบ ใชแ้รงงานหรอืแทรกเตอรล์ากอปุกรณไ์ถพรวน 

หรือใช้สารเคมีกำาจัดวัชพืช หรือใช้หลายวิธีดังกล่าวร่วมกัน 
• ถ้าแรงงานหายากและค่าจ้างสูง แนะนำาให้ใช้สารเคมีกำาจัดวัชพืชชนิดก่อนงอก (pre-emergence) 

ฉดีพน่ทนัทหีลงัปลกูแมว้า่จะเปน็การฉดีไปบนทอ่นพนัธุท์ีป่ลกูทัง้แบบปกัตรงหรอืปกัเอยีงไวแ้ลว้ และ
ไม่ควรเข้าไปเดินในแปลงเป็นเวลา 30 วัน หลังฉีด

• หลงัจากการใชส้ารเคมกีำาจดัวชัพชืชนดิก่อนงอก ควรกำาจดัดว้ยมืออกี 1-2 คร้ัง และตามดว้ยการ
ฉดีสารเคมกีำาจดัวัชพชืชนดิหลงังอก (post-emergence) เมือ่มนัสำาปะหลงัอายุ 4-5 เดอืนหลงัปลกู 
การฉดีสารเคมชีนดิหลงังอกควรจะใชฝ้าครอบหัวฉดีเพือ่ปอ้งกันสารเคมีฟุง้กระจายไปถูกสว่นโคน
ต้นและใบมันสำาปะหลัง

• ไมฉ่ดีสารเคมกีำาจดัวชัพชืชนดิหลงังอกในวันท่ีมีลมแรงเพราะอาจทำาให้ละอองสารเคมีปลิวไปถูกต้น
มันสำาปะหลัง

เก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังเมื่อไหร่และอย่างไร
 มันสำาปะหลังสามารถเก็บเกี่ยวเมื่อใดก็ได้แต่มักจะเก็บเกี่ยวหัวมันสำาปะหลังอายุระหว่าง 6-18 
เดือน มันสำาปะหลังพันธุ์เบาบางพันธุ์สามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 6-8 เดือนเพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ แต่
สำาหรบัพันธุม์นัสำาปะหลงัเพ่ืออตุสาหกรรมจะเก็บเก่ียวเม่ืออาย ุ10-12 เดอืน ตารางที ่4.2 แสดงผลผลิต

การใช้ไดยูรอนที่อัตราความเข้มข้นสูงเกินไปอาจทำาให้
เกิดอาการเป็นพิษและการเจริญเติบโตช้าลง

การฉีดพ่นไกลโฟเซทโดยไม่ใส่ฝาครอบหัวฉีดอาจทำาให้เกิด
อาการเป็นพิษและการเจริญเติบโตช้าลง
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หัวมันสำาปะหลังที่เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าจากการเก็บเกี่ยวที่อายุ 8 และ 18 
เดือน และปริมาณแป้งสะสมเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดระหว่างอายุเก็บเก่ียว 
8 และ 10 เดือน การเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังที่อายุ 18 เดือนนั้นเกษตรกร
จะมีรายได้ทุกๆ 18 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีนานเกินไป แต่ก็น่าสนใจ
หากพิจารณาในแงก่ารประหยัดต้นทุนในการผลิตลงได้ ดังนั้นการปรับ
ช่วงการปลูกมันสำาปะหลังโดยปลูกครึ่งหนึ่งของแปลงในช่วงต้นฝน และ
อีกครึ่งหนึ่งในช่วงปลายฝน และไปเก็บเก่ียวเม่ือมันสำาปะหลังอายุ 18 
เดือน เกษตรกรก็จะยังคงมีรายได้ทุกปี ถ้าปลูกมันสำาปะหลังพันธุ์เบา
อายุเก็บเกี่ยว 6-8 เดือน เกษตรกรก็ยังสามารถปลูกพืชอายุสั้นเช่น ข้าว 
ถั่วพุ่ม ข้าวโพดหวาน หรือถั่วเขียว ได้อีก 1 ครั้ง

การเกบ็เกีย่วมนัสำาปะหลงัจะทำาโดยการตดัตน้ออกใหเ้หลอืเฉพาะสว่นโคน
เหนอืดนิประมาณ 20-30 ซม และดงึเหงา้ทีเ่หลอืเพือ่เอาหวัมนัสำาปะหลงั
ขึน้มา ถา้ดินแขง็สามารถให้ท่อนเหลก็ยาวเสยีบเขา้ไปใต้เหงา้และงดัหัวขึน้
มา และใช้ท่อนไม้รองบนพ้ืนเป็นคานงัดเพ่ือให้ผ่อนแรงและงัดได้ง่ายขึ้น 
หรืออาจจะใช้อุปกรณ์พิเศษสำาหรับขุดหัวมันสำาปะหลังซึ่งมีลักษณะเป็น
แผ่นเหล็กบากแหลมเข้าไปจากขอบด้านหนึ่งเป็นรูปตัว “วี” (V) เชื่อม
ตัวแผ่นเหล็กกับท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วเพื่อให้สามารถใช้

อายุเก็บเกี่ยว
(เดือน)

ผลผลิตหัวมันสด
(ตัน/ไร่)

ผลผลิตแห้ง
(ตัน/ไร่)

ผลผลิตแป้ง
(ตัน/ไร่)

ปริมาณแป้งสะสม
(%)

8 2.56 1.02 0.37 14
10 3.68 1.33 0.77 21
12 4.96 1.71 0.94 19
14 6.08 2.10 1.18 20
16 6.72 2.40 1.39 21
18 7.20 2.62 1.47 20

ตารางที่ 4.2 ผลกระทบของอายุเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตเฉลี่ยหัวมันสดของพันธุ์ระยอง 1 ที่ปลูกที่ศูนย์วิจัยพืชไร่
ระยอง ประเทศไทย ในปี 2518-2522
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ด้ามไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วยาวประมาณ 1.2 -1.5 เมตร
เสียบเข้าไปในท่อได้ โดยหลักการทำางานของมันคือการใช้แผ่นเหล็ก
บากเป็นรูปตัว “V” ลากไปโอบโคนต้นมันสำาปะหลังเพื่อจับกับโคนต้น
ที่ระดับเหนือดินพอดี จากนั้นก็ดึงปลายด้ามขึ้นเหง้ามันสำาปะหลัง
จะหลุดออกมาจากดินทั้งเหง้า หรืออาจจะใช้เครื่องมือ เช่น อีเต้อ 
จอบ หรือเสียมในการขุดหัวมันสำาปะหลัง ในเขตที่ค่าแรงงานแพง
หรือดินแข็งมากในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรสามารถใช้รถแทรกเตอร์
ติดพ่วงอุปกรณ์ไถพรวนลากไถแปลงให้ดินแยกแตกย่อยออกเพ่ือให้
ชว่ยเกบ็หวัมนัดว้ยมอืไดง้า่ยขึน้ ซึง่วธินีีม้ใีชกั้นอยูใ่นประเทศไทย สว่น
ในมาเลเซยีจะมกีารใชเ้ครือ่งจกัรอปุกรณท่ี์พฒันามากขึน้คือ เคร่ือง
เก็บเกี่ยวจะขุดเหง้ามันสำาปะหลังขึ้นมาและนำาขึ้นไปใสร่ถบรรทุกที่
พ่วงติดมาด้วย หลังจากที่ขุดเหง้าหัวมันสำาปะหลังออกมาแล้วก็จะ
ตัดหัวมันออกจากต้นบรรจุใส่ตะกร้า หรือถุงสำาหรับขนไปยังบ้าน
พักเพือ่ตากแหง้ทำาแปง้หรอืสง่โรงงานผลติแปง้ หวัมนัสำาปะหลงัสด

เกษตรกรในประเทศไทยได้พัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลัง 3 
แบบเพื่อช่วยในการขุดหัวมันสำาปะหลัง

เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังที่ปรับเปลี่ยนจากเครื่อง
เก็บเกี่ยวของไทยหลายๆ แบบที่มีการใช้ในหลาย

ประเทศในเอเชีย
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ควรจะทำาการแปรรูปภายใน 2-3 วันหลังเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันการเน่าเสีย

ในเรื่องการเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังมีคำาแนะนำาดังนี้
• มนัสำาปะหลงัทีใ่ชบ้รโิภคเปน็อาหารมนษุยม์กัจะเกบ็เกีย่วทีอ่าย ุ6-10 เดอืน 

ส่วนพันธุ์สำาหรับการแปรรูปควรเก็บเกี่ยวเมื่อปลูกแล้ว 10-18 เดือน 
• การเก็บเก่ียวมันสำาปะหลังล่าชา้ออกไปถึง 18 เดือน จะเพิม่ผลผลติหัวมัน

สดได้สูงมากโดยไม่ต้องเสียค่าลงทุนเพิ่ม และจะมีผลกระทบต่อปริมาณ
แป้งสะสมน้อยมาก

• ในเขตที่มีฤดูแล้งยาวควรจะเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังในช่วงกลางฤดูแล้ง 
สว่นในพืน้ทีท่ี่มีสภาพภมูอิากาศเปน็แบบเขตอบอุน่ชว่งระยะท่ีดท่ีีสดุในการ
เก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังคือระหว่างฤดูหนาวซึ่งจะมีปริมาณแป้งสะสมสูง
ที่สุด

• ในดินเนื้อโปร่งและเบาสามารถถอนเหง้ามันสำาปะหลังออกมาโดยใช้มือ
ดงึได ้แต่ในดินเหนียวเนื้อดนิแนน่มกัจะใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ ทีใ่ชง้านงา่ยไม่ 
ซับซ้อนช่วยในการขุด หรือใช้แทรกเตอร์ติดเครื่องเก็บเกี่ยว

เครื่องเก็บเกี่ยวติดพ่วงรถแทรกเตอร์แบบต่างๆ 
ที่มีในประเทศไทย

หลังจากดึงเหง้าหัวมันสำาปะหลังจากดินจะตัดหัวมันออกจากโคนต้นบรรจุ
ในตะกร้าหรือรถบรรทุกหรือรถพ่วง


