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บทที่ 5
การปลูกพืชแซมมันสำาปะหลังเป็นทางเลือกที่ดีหรือไม่

การปลูกพืชแซมคืออะไร
 การปลูกพืชแซมคือระบบการปลูกพืชที่มากกว่า 1 ชนิดบนแปลง
เดยีวกนัและเวลาเดยีวกนั การปลกูพชืแซมมีขอ้ดีมากมายสำาหรับเกษตรกร
รายย่อยในพื้นที่สูง เช่น ช่วยลดความเสี่ยงที่พืชใดพืชหนึ่งเสียหาย มีพืช
อาหารหลายชนดิ และมอีาหารบรโิภคหรอืขายเพือ่สรา้งรายไดต้ลอดป ีการ
ปลูกพืชแซมจะช่วยให้ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินและแรงงานอย่างคุ้มค่า และ
อาจจะชว่ยลดปญัหาเรือ่งวชัพืช นอกจากนี ้พชืแซมอาจชว่ยตรึงไนโตรเจน
และเพิ่มธาตุอาหารให้แก่หน้าดิน และความเร็วของการเจริญเติบโตของพืช
แซมจะช่วยคลุมดินและป้องกันฝนไม่ให้ตกกระทบดินโดยตรงก่อนที่ต้นมัน
สำาปะหลังจะโตคลุมแปลงได้หมด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของดิน อย่างไรก็ตามการปลูกพืชแซมจะต้องระมัดระวังเรื่องการจัดการ
ปัญหาการแข่งขันแย่งแสง น้ำา และธาตุอาหารกับพืชหลัก ดังนั้นเพื่อให้ได้
ผลผลติสงูสดุจงึมกัจะใชว้ธิกีารปรบัระยะปลกู รปูแบบการปลกูพชืหลกัและ
พืชแซม ปรับระยะเวลาปลูก และให้ปุ๋ยให้เพียงพอทั้งพืชหลักและพืชแซม 

 โดยทั่วไป เกษตรกรจะใช้ระบบการปลูกพืชแซมในกรณีที่มีพื้นที่
จำากัดและมีแรงงานเพียงพอ แต่จะไม่ใช้ในกรณีเกษตรกรรายใหญ่และ
ขาดแคลนแรงงาน

 แมว้า่จะมทีีด่นิผนืเลก็ๆเกษตรกรรายยอ่ยท่ีใชวิ้ธกีารปลกูพชืแซม
มันสำาปะหลังก็อาจจะสามารถผลิตอาหารหลักพวกอาหารที่ให้พลังงาน 
โปรตนี เกลอืแร ่และวติามนิเพยีงพอสำาหรบัเล้ียงครอบครวั หัวมันสำาปะหลงั
เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ดีที่ให้พลังงาน เม่ือปลูกพืชแซมด้วยพืชตระกูล
ถั่วต่างๆ เช่น ถั่วแขก ถั่วพุ่ม ถั่วเขียวและถั่วลิสง พืชตระกูลถั่วเหล่านี้จะ
เป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำาหรับครอบครัวและสัตว์เลี้ยงด้วย นอกจากนี้  
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พืชตระกูลถั่วจะตรึงไนโตรเจนจากอากาศซึ่งจะเป็นปุ๋ยแก่มันสำาปะหลัง 
การเลือกชนิดพืชปลูกแซมมันสำาปะหลังควรพิจารณาพืชอาหารที่อายุเก็บ
เกี่ยวสั้น เพื่อลดช่วงเวลาการแข่งขันระหว่างพืชหลักและพืชรอง และเพื่อ 
หลีกเลี่ยงมันสำาปะหลังโตบังแสงพืชอาหารจนร่มมากเกินไป
ระบบการปลูกแซมมันสำาปะหลังที่ใช้ทั่วไปในเอเชีย 
 ระบบการปลูกพชืแซมท่ีประณตีมากท่ีสดุจะพบไดใ้นเขตฝนชกุของ
เกาะชวาตะวันตกและเกาะสมุาตราในประเทศอนิโดนเีซยี ในแถบนีจ้ะปลกูท้ังพชื
หลกัและพชืรองพรอ้มๆ กนั โดยจะปลกูขา้วไรแ่ซมระหวา่งแถวมนัสำาปะหลงั 
และปลกูขา้วโพดแซมระหว่างตน้มันสำาปะหลังในแถวเดยีวกัน เม่ืออายคุรบ 4 
เดอืนจะเก็บเก่ียวขา้วไร่และขา้วโพดแล้วจะปลกูพชืตระกูลถ่ัวอายสุัน้ เชน่ ถ่ัว
เขียว ถั่วเหลือง ถั่วพุ่ม หรือถั่วลิสงแซมในร่องระหว่างแถวมันสำาปะหลังที่
เคยปลกูข้าวไร ่ถา้ปรมิาณฝนมากเพยีงพอกอ็าจจะปลกูพชืแซมชนิดที ่4 ซึง่
อาจเป็น ถั่วเขียว หรือถั่วลิสง ลงแทนพื้นที่ที่เคยเป็นพืชตระกูลถั่วที่เพิ่ง 
เกบ็เกีย่วไป สว่นชวาตะวนัออกจะมชีว่งฤดแูลง้ยาวกวา่สามารถปลกูพชืแซม
มันสำาปะหลังได้เพียง 1 ครั้งและมักจะเป็นข้าวโพด

 ในเวียดนามใต้จะมีการปลูกมันสำาปะหลงัแซมกับขา้วโพดหรือแซม
ในสวนยางพาราปลกูใหม่หรือมะม่วงหิมพานต ์ขณะท่ีเวียดนามเหนอืจะปลกู
มันสำาปะหลังแซมกับถั่วลิสงหรือถั่วพุ่ม ในมณฑลกวางสี ประเทศจีนมักจะ
ปลูกแซมกับข้าวโพด ถั่วลิสง มันเทศ หรือแตงโม ส่วนที่เกาะไหหลำา 
จะปลูกแซมในสวนยางพาราปลูกใหม่หรือสวนกล้วย สำาหรับประเทศไทย
จะไม่ค่อยมีการปลูกแซมกับข้าวโพดหรือถ่ัว แต่บางครั้งจะมีการปลูก 
มันสำาปะหลังแซมในสวนยางพาราปลูกใหม่ อายุ 1-3 ปี หรือปลูกแซมใน
สวนมะพร้าว

การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการปลูกพืชแซม
 การปลูกพชืแซมนัน้ควรจะตอ้งพจิารณาปจัจยัตา่งๆ ในการเลอืก
ชนิดพืช และวิธีการปฏิบัติและการจัดการพืช เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดจาก
ระบบการปลูกพืชแซม

การปลูกถั่วลิสงแซมมันสำาปะหลังใน
ประเทศเวียดนาม

การปลูกมันสำาปะหลังระหว่างต้นมะพร้าว
ในประเทศศรีลังกา
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1. ลักษณะของพืชและนิสัยการเจริญเติบโต
 มันสำาปะหลังแต่ละพันธุ์อาจจะมีลักษณะนิสัยการเจริญเติบโต 
ต่างกนั บางพนัธุจ์ะมคีวามแขง็แรงเตบิโตเรว็ตัง้แตช่ว่งแรกและแตกกิง่กา้นเรว็
บางพันธุ์จะมีลำาต้นที่ตรงกว่าและแตกกิ่งก้านช้า แต่บางคร้ังการแตกก่ิง
ก้านช้าเร็วก็อาจแปรผันตามความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยเช่นกัน ในดิน
ที่มีโพแทสเซียม(K) ต่ำาต้นมักจะเตี้ยและแตกกิ่งก้านมาก ถ้าปลูกในดินที่มี
ไนโตรเจน (N) สูงต้นจะสูงและแตกกิ่งก้านได้เร็วในช่วงแรก ดังนั้น เพื่อจะ
ลดการบงัแสงสำาหรบัพชืตระกลูถัว่ทีเ่ตบิโตชา้ควรเลอืกพนัธุม์นัสำาปะหลงัที่
ลำาต้นตรงแตกกิ่งก้านช้า แต่ถ้าพืชแซมที่เป็นพืชโตเร็ว เช่น ข้าวโพด ควร
ใชพ้นัธุม์นัสำาปะหลงัทีส่ามารถเตบิโตเรว็ตัง้แตช่ว่งแรกและมกีารแตกก่ิงก้าน
ช้าเพื่อลดการบังแสงจากข้าวโพดสู่มันสำาปะหลัง

2. ความสัมพันธ์ของช่วงเวลาการปลูก
 โดยทั่วไป ผลผลิตรวมสูงสุดจากระบบการปลูกพืชแซมมักจะได้
จากการที่ปลูกทั้งพืชหลักและพืชแซมพร้อมกัน หรือปลูกห่างกันเพียงแค่ 
1-2 สัปดาห์ 

3. อัตราปลูก
 โดยปกตแิลว้ระยะปลกูทีเ่หมาะสมสำาหรบัการปลูกมันสำาปะหลงัเปน็
พืชเชงิเดีย่วกส็ามารถใชป้ลกูพชืแซมไดเ้ลย โดยจะไม่ทำาให้ผลผลิตพชืท่ีปลูก
รว่มกบัมนัสำาปะหลงัลดลง แตอ่ยา่งไรกต็าม มันสำาปะหลังพนัธุท่ี์มีความแขง็
แรงในการงอกสงูอาจจำาเปน็ตอ้งลดอตัราปลกูลงเพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติรวมจาก
ทั้งพืชหลักและพืชรองสูงที่สุด สำาหรับพันธุ์ท่ีแตกก่ิงก้านช้าและความแข็ง
แรงในการงอกน้อยกว่าจะได้ผลผลิตที่ดีที่สุดเมื่อใช้อัตราปลูกระดับกลางๆ 
คือประมาณ 1,600 ต้น/ไร่

4. รูปแบบการปลูก
 การจัดเรียงลำาดับการปลูกพืชแต่ละชนิดเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่จะ
ลดปัญหาการแข่งขันและทำาให้ผลผลิตรวมสูงสุด ในหลายๆ กรณีการปลูก
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พชืแซม 1 แถวอาจจะเปน็ถัว่หรอืขา้วโพดในระหวา่งแถวมนัสำาปะหลงัจะใหผ้ลผลติ
สงูสดุและรายได้สงูสดุจากพชืท้ัง 2 ชนดิ อยา่งไรก็ตาม เพือ่ให้พชืแซมมีพืน้ท่ี
เจรญิเตบิโตมากขึน้มกัจะใชว้ธิขียายระยะระหวา่งแถวมนัสำาปะหลงัและลดระยะ
ระหว่างต้นภายในแถวลง ด้วยวิธีการจัดแถวปลูกนี้อาจจะปลูกพืชแซมได้ 2 
แถว หรือมากกว่าในระหว่างแถวมันสำาปะหลัง ในอินโดนีเซียมักจะใช้ระยะแถว
ปลูกมันสำาปะหลังประมาณ 1.8-2 เมตรและระยะต้น 0.5 เมตร ซึ่งจะมีพื้นที่
พอที่จะปลูกข้าวไร่หรือถั่วลิสง 4-5 แถวในระหว่างแถวมันสำาปะหลัง และปลูก
ข้าวโพด 1 กอในระหว่างต้นภายในแถวเพิ่มเติมด้วย หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวไร่
และข้าวโพดก็จะเหลือช่องแสงเพียงพอระหว่างแถวมันสำาปะหลังสำาหรับปลูก
พืชแซมครั้งที่ 2 ด้วยพืชตระกูลถั่วอายุสั้น หรือในอีกทางเลือกหนึ่งคือการ
ปลูกมันสำาปะหลังแบบแถวคู่ที่ระยะ 0.8 x 0.8 เมตร และเว้นระยะห่างแต่ละ
แถวคู่ประมาณ 1.9-2 เมตรจากก่ึงกลางของแถวคู่ ซึ่งจะทำาให้สามารถ
ปลูกพืชแซมในระหว่างแถวคู่ได้หลายแถว ด้วยวิธีการปรับระยะระหว่างแถว
และระยะระหว่างต้นของพืชหลักและพืชรองจะสามารถรักษาระดับอัตราปลูก
มันสำาปะหลังได้ประมาณ 1,600 ต้น/ไร่ รูปแบบการปลูกมันสำาปะหลังไม่ว่า
จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมจะมีผลน้อยมากต่อผลผลิตมันสำาปะหลัง

 การเวน้ระยะปลูกของพชืแซมในระหวา่งแถวมันสำาปะหลงัจะขึน้อยูกั่บ
ลกัษณะนสิยัการเจรญิเตบิโตของพชืนัน้ๆ พชืตระกลูถัว่ควรใชร้ะยะอยา่งนอ้ย 
50-70 ซม. จากแถวมนัสำาปะหลงัเพือ่ปอ้งกนัการแขง่ขนักบัมนัสำาปะหลงัมาก
เกินไป ส่วนระยะระหว่างแถวพืชแซมที่เหลือ 2-3 แถวที่จะปลูกถั่วอาจใช้ระยะ
แถว 30-50 ซม. ที่ศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ (CIAT) ที่ประเทศโคลัมเบีย 
การปลูกถั่วแขกแซมมันสำาปะหลังโดยปลูกถั่ว 3 แถว (ระยะแถว 30 ซม.) ใน
ระหว่างแถวมันสำาปะหลัง (ระยะแถว 1.8 เมตร) จะให้ผลผลิตรวมและรายได้
สูงสุด ขณะท่ีในเวียดนามเหนือการปลูกถ่ัวลิสง 2 แถวแซมระหว่างแถว 
มันสำาปะหลังที่ระยะ 1 เมตรจะให้กำาไรสูงที่สุด

การปลูกมันสำาปะหลังแซมกับข้าวไร่และ
ข้าวโพดในอินโดนีเซีย และแซมกับข้าวโพดหวาน

ในไทย และแซมกับแตงโมในจีน
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ธาตุอาหารที่ถูกดึงออกไป (กก./ไร่)

ระบบการปลูก N P K Ca Mg S

 มันสำาปะหลังเชิงเดี่ยว 6.40 0.80 12.48 3.04 1.28 0.96

 มันสำาปะหลังแซมด้วย
 ถั่วเขียว 14.40 1.76 13.44 2.88 1.60 1.44

ตารางที่ 5.1  การสูญเสียธาตุอาหารจากดินไปเป็นผลผลิต (หัวมันสำาปะหลังและ
เมล็ดถั่ว) โดยระบบปลูกมันสำาปะหลังแซมด้วยถั่วเขียว เปรียบเทียบกับ
การปลูกมันสำาปะหลังพืชเดี่ยว

5. การใชป้ ุย๋
 การปลูกพืชมากกว่า 1 ชนิดร่วมกันมีแนวโน้มจะทำาให้เกิด
การสญูเสยีธาตอุาหารจากการชะลา้งและการพงัทลายของดนินอ้ย
ลง แต่จะสูญเสียธาตุอาหารจากการท่ีพืชดูดซับไปใช้ผลิตผลผลิต
มากกว่า การปลูกพืชแซมเป็นระบบที่มีความต้องการใช้ธาตุอาหาร
จากดนิสงูมาก โดยเฉพาะเมือ่ปลกูโดยใชอั้ตราปลูกปกติของแต่ละพืช 
ในกรณีนี้การดึงดูดธาตุอาหารไปจากดินจะมากกว่าเม่ือปลูก 
มันสำาปะหลังเป็นพืชเดี่ยว (ตารางที่ 5.1) ปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับ
อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมและสัดส่วนของปุ๋ย N P K กับพืชแต่ละพืชใน
ระบบพืชแซมมีน้อยมาก เพราะจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เป็นอย่าง 
มาก เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณความต้องการธาตุ
อาหารของแตล่ะพชื การแขง่ขนัระหวา่งพชื และชว่งระยะการเจริญ
เตบิโต แมว้า่ควรจะตอ้งใสปุ่ย๋ทกุตวัแกม่นัสำาปะหลงัหรือพชืแซมแต่ก็
ขึ้นอยู่กับรายได้ที่คาดหวังจากแต่ละพืชด้วย โดยทั่วไป ควรจะต้อง
ใหปุ้ย๋กบัมนัสำาปะหลงัถา้ปลกูเปน็พชืเชงิเดีย่ว ซึง่มคีวามตอ้งการปุย๋ 
N และ K ในปริมาณค่อนข้างสูง ขณะที่ธัญพืชต่างๆ ต้องการปุ๋ย 
N และ P ส่วนพืชตระกูลถั่วจะต้องการปุ๋ย P และ K

6. การกำาจัดวัชพืช 
 ระบบปลูกพืชแซมมันสำาปะหลังมีแนวโน้มจะลดปริมาณ
วัชพืชระหว่างแถวมันสำาปะหลัง แต่จะทำาให้การใช้เครื่องจักรกำาจัด
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วัชพืชยากขึ้น ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการกำาจัดวัชพืชด้วยจอบ 1 ครั้งหลัง
ปลูกประมาณ 3-4 เดือน หลังจากนั้นทั้งพืชหลักและพืชรองก็จะเจริญ
เติบโตจนคลุมแปลงได้ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้วัชพืชเติบโตได้
อีกต่อไป

 การแข่งขันกับวัชพืชสามารถลดลงได้โดยใช้สารเคมีกำาจัด
วัชพืชชนิดก่อนงอก และแม้ว่ามีสารเคมีบางชนิดท่ีมีคุณสมบัติในการ
เลือกกำาจัดสำาหรับมันสำาปะหลังแต่ไม่เลือกกำาจัดสำาหรับพืชแซม ดังนั้น
จึงต้องระมัดระวังในการเลือกชนิดของสารเคมีกำาจัดวัชพืชและอัตรา
การใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม ดังแสดงในตารางที่ 5.2 

ชื่อสารเคมี
หรือส่วนผสม

อัตรา1)

(กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่) 
เวลาที่ใช้

การเลือกกำาจัดสำาหรับพืช
ที่ปลูกร่วมกับมันสำาปะหลัง

ไลนูรอน + 
ฟลูโอโลดิเฟน

40–80 + 240–336 หลังปลูก ถั่วแขก ถั่วพุ่ม และถั่วเขียว

ไลนูรอน + 
เมโทลาคลอร์

40–80 + 160–240 หลังปลูก
ถั่วแขก ถั่วพุ่ม ถั่วเขียว    
ถั่วลิสง และข้าวโพด

อ๊อกซาไดอะซอน+ 
อะลาคลอร์

40–80 + 230 
1–2 สัปดาห์ 

ก่อนหรือหลังปลูก
ถั่วพุ่ม ถั่วเขียว ถั่วลิสง 

อ๊อกซาไดอะซอน+ 
เมโทลาคลอร์

80–160 + 160 หลังปลูก
ถั่วแขก ถั่วพุ่ม ถั่วเขียว    
ถั่วลิสง และข้าวโพด

อ๊อกซีฟลูออร์เฟน 40–80
1–2 สัปดาห์ 

ก่อนหรือหลังปลูก
ถั่วลิสง

ตารางที่ 5.2 การใช้สารเคมีกำาจัดวัชพืชชนิดก่อนงอกในการปลูกพืชร่วมกับมันสำาปะหลัง

1)อัตราที่แสดงไว้มีวิธีการใช้ดังนี้
อัตราต่ำาใช้สำาหรับดินเนื้อโปร่งเบา และอัตราสูงใช้สำาหรับดินเนื้อเหนียวหนัก
ปริมาณที่แสดงสำาหรับสารเคมีแต่ละชนิดที่จะมาผสมกันในถังผสม อัตราการใช้ระบุเป็นจำานวนกรัมของสารออกฤทธิ์/ไร่
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สรปุคำาแนะนำาสำาหรบัปลกูพชืแซมมนัสำาปะหลังเพือ่ให้ได้ผลผลติสงูสดุ 
มีกำาไร และมีความยั่งยืน ดังนี้

• การปลกูมนัสำาปะหลงัรว่มกบัพชือืน่ๆ มกัจะทำาเมือ่มพีืน้ทีน่อ้ยและมี
แรงงานมาก เปน็พืน้ทีท่ีห่า่งไกล ท่ีครัวเรือนจะต้องปลกูพชือาหาร
ทั้งหมดเอง

• เพื่อลดปัญหาการแข่งขันระหว่างมันสำาปะหลังและพืชแซม จึงควร
เลือกชนิดพืชแซมที่อายุสั้น เช่น ข้าวโพด ข้าวไร่ ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม 
ถั่วเหลือง และถั่วเขียว หรือพืชเถาเลื้อย เช่น แตงโม สคอชว์ ฯลฯ

• มันสำาปะหลังยังสามารถปลูกแซมในสวนยางพารา สวน
มะม่วงหิมพานต์ หรือกล้วยที่ปลูกใหม่ที่ต้นยังเล็ก หรือภายใต้
สวนมะพร้าวที่ให้ผลผลิตแล้ว ตราบเท่าท่ียังมีแสงส่องไปถึงต้น 
มันสำาปะหลังได้เพียงพอ

• ผลผลิตรวมสูงสุดและรายได้ตอบแทนสูงสุด มักจะได้จากการที่
ปลูกมันสำาปะหลังพร้อมกันกับพืชแซม หรือปลูกห่างกันไม่เกิน 1-2 
สัปดาห์

• ระยะปลูกขึ้นอยู่กับลักษณะการแตกกิ่งก้านของพันธุ์มันสำาปะหลัง 
พันธุ์ที่แตกกิ่งก้านมากจะต้องการพื้นท่ีความกว้างของแถว
มากกว่าพันธุ์ที่แตกกิ่งปานกลาง หรือพันธุ์ลำาต้นตรง

• ในเขตที่มีฤดูฝนยาวนานสามารถปลูกพืชแซมในมันสำาปะหลังได้ 
2-3 ครั้งใน 1 ปี ตราบเท่าที่มีช่องว่างระหว่างแถวมันสำาปะหลัง 
เพยีงพอ (โดยปกตปิระมาณ 1.8-2 เมตร) เพือ่ท่ีแสงแดดสามารถ
ส่องถึงพืชแซมครั้งที่ 2 หรือ 3 พอที่จะเจริญเติบโต
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• ในเขตท่ีมีฤดูฝนค่อนข้างสั้นมักจะปลูกพืชแซมได้เพียง 1 คร้ัง 
เพราะหากปลูกพืชแซม คร้ังท่ี 2 จะไม่ได้ผลดีเพราะความชื้นใน
ดินไม่เพียงพอ

• ในกรณีนี้ มันสำาปะหลังสามารถปลูกเป็นแถวโดยจัดระยะแถวและ
ตน้เปน็รปูสีเ่หลีย่มจตัรุสั เชน่ 1x1 เมตร ซึง่จะปลกูปลกูพชืแซมได ้
1-2 แถวระหว่างแถวมันสำาปะหลัง หรืออาจจะขยายความกว้าง
ของแถวมันสำาปะหลังออกไปอีกเพื่อให้มีพื้นที่สำาหรับเพิ่มแถวของ
พืชแซม

• ควรปลกูพชืตระกลูถัว่ใหห้า่งจากแถวมนัสำาปะหลงัทีใ่กลท้ีส่ดุอยา่ง
น้อย 50-70 เซนติเมตร และเว้นระยะระหว่างแถวระหว่างพืชแซม
ด้วยกัน 30-50 เซนติเมตร

• เพื่อให้ได้ผลผลิตรวมสูงสุดควรให้ปุ๋ยแก่มันสำาปะหลังและพืชแซม
อย่างเพียงพอ มันสำาปะหลังจะมีความต้องการปุ๋ย N และ K เป็น
ส่วนใหญ่ พืชแซมพวกธัญพืชจะต้องการปุ๋ย N และ P ส่วนพืช
ตระกูลถั่วจะต้องการปุ๋ย P และ K

• พืชแซมส่วนใหญ่มักจะเจริญเติบโตเร็ว ซึ่งจะช่วยควบคุมและลด
ปัญหาการแข่งขันกับวัชพืช แต่ยังจำาเป็นต้องทำาการกำาจัดวัชพืช
ด้วยมืออย่างน้อย 1 ครั้ง หลังจากนั้นต้นพืชทั้งมันสำาปะหลังและ
พืชแซมก็จะโตคลุมแปลงได้หมด ซึ่งจะป้องกันไม่ให้วัชพืชเจริญ
เติบโตอีกต่อไป

• การใช้สารเคมีควบคุมกำาจัดวัชพืช ควรใช้สารเคมีชนิดก่อนงอก 
(pre-emergence) ฉดีพน่ และเปน็สารเคมชีนดิเลอืกกำาจดัสำาหรบั
ใช้กับมันสำาปะหลังและพืชที่ปลูกร่วม


