
CROP  REQUIREMENT : มันสําปะหลัง 

 

ลําดับที่ รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด 

1 สภาพพื้นที ่ - ระดับความสูง ตั้งแตระดับน้ําทะเล ถึง 2000 เมตร 

- มันสําปะหลังเปนพืชวนัสั้น ชวงแสงสั้นกวา 10-12 ชั่วโมงจะมีผลทําให 

มีการขยายตวัของหัว 

- 

2 อุณหภูม ิ - ชอบอุณหภมูิ ประมาณ 25 องศาเซลเซียส ขึ้นไป 

 - การเจริญจะหยุดชะงักเมื่ออุณหภูมิต่ํากวา 10 องศาเซลเซียส 

- 

3 ความตองการน้ํา - ตองการน้ําประมาณ 1500 มิลลิเมตร. ตลอดทั้งป  

- มันสําปะหลังทนตอการขาดน้ําไดนาน 3-4 เดือนโดยไมตาย 

มันสําปะหลังเปนพืชที่ไมชอบน้ําทวมขัง  หากน้ําทวมขัง 1-2 วัน 

จะทําใหหวัเนาได 

4 ลักษณะดิน - มันสําปะหลังเจริญเติบโตไดในดินเกือบทุกชนิดแตชอบดินที่มีลักษณะ

เปนรูพรุน(Porous) และดินรวน 

- อินทรีวัตถุในดินไมนอยกวา 1 %   

- หนาดินลึก 30-40 เซนติเมตร 

- พื้นที่ลาดเอยีงไมเกิน 5 % 

- pH ระหวาง 6-7 และมีอนภุาคดินเหนยีว(Clay)ไมนอยกวา 18 % ไมควร

เปนดินเค็ม 

- 
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มันสําปะหลัง 

 

สภาพอากาศ  (Climate) 

 มันสําปะหลังเปนพืชที่ปรับตัวไดดีในเขตรอนชื้น  ระดบัความสูงตั้งแตระดับน้ําทะเล ถึง  2000  เมตร 

อุณหภูมิประมาณ  25  องศาเซลเซียสขึ้นไป  ถาอุณหภูมติ่ํากวา  10  องศาเซลเซียสจะทําใหการเจรญิจะหยุดชะงกั 

มันสําปะหลังเปนพืชวนัสั้นตองการชวงแสงสั้นกวา  10 – 12  ช่ัวโมงจะมีผลใหมกีารขยายตัวของหัว 
 

สภาพแวดลอม  (Environment) 

 ชนิดดิน  (Type of soil)  มันสําปะหลังเจรญิเติบโตไดในดินเกือบทกุชนิดแตชอบดินที่มีลักษณะเปนรูพรุน

(Porous)  และดินรวนที่มีอินทรีวัตถุในดนิไมนอยกวา  1 %  มีหนาดินลึก  30 – 40  เซนติเมตร  ความลาดเอียง 

ของพื้นที่ไมเกนิ 5 %  ไมชอบน้ําทวมขัง หากน้ําทวมขัง 1-2 วันจะทําใหหวัเนาได 

 ลักษณะของดนิที่ใชปลูกมันสําปะหลังควรมี  pH  ระหวาง  6 – 7  และมีอนุภาคดนิเหนียว  (Clay) 

ไมนอยกวา 18 %  และไมควรเปนดินเค็ม 

 การเตรียมดนิควรเตรียมดนิอยางนอย  2  คร้ัง  เปนการไถดะ  และพรวนหรือคราด  หลังจากนัน้ปลูก 

มันสําปะหลังในพื้นทีเ่รียบ  หรือยกรองปลกูซึ่งปลูกไดทัง้บนสันรอง  หรือในรอง  การทํารองควรลึกประมาณ 

10  เซนติเมตร  ซ่ึงชวยแกปญหาการระบายน้ํา 
 

การเพาะปลูก  (Culture) 

 1.  ธาตุอาหาร  ภายใตสภาพการเพาะปลกูในระดบัการคามนัสําปะหลังจะดูดธาตุอาหารจากดนิ  คอื  40.48 กก.

ไนโตรเจนตอไร  4.48 กก. ฟอสฟอรัส/ไร  40 กก.โปรตัสเซียม/ไร  6.72  กก.  แคลเซียม/ไร 4.64 กก. และ แมกนีเซยีม/ไร  

การใสปุยควรใชตามคาวิเคราะหดนิโดยควรใสบริเวณโคนตนทั้ง  2 ดาน  อัตราที่แนะนําควรเปนปุยสูตร  15-15-15 

หรือ  15-7-18  อัตรา  50 – 100  กก./ไร 

 ดินที่มีโปรตัสเซียมต่ํากวา  0.06 %  ของโปรตัสเซียมที่สามารถแลกเปลี่ยนได  (Exchangeble K)  ควรใสปุย 

14.4-19.2 กก./ไรของ K2O  การใสปุยไนโตรเจนจะเปนการสงเสริมใหมกีารเจริญเติบโตทางใบในขณะที่มกีารสรางหัว 

การใชยูเรียในชวงทาย ๆ  ของการเจริญเตบิโต  อาจแนะนาํใหใชไดหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองเนือ่งจากขาด

ไนโตรเจน 

 2.  มันสําปะหลังตองการน้ําประมาณ  1500  มิลลิเมตรตลอดทั้งป  และสามารถทนตอการขาดน้ําไดนาน  3 – 4  

เดือนโดยไมตาย 
 

ศัตรูพืช  (Pest) 

 โรคที่พบบอยคือโรคใบไหม  (Bacterial  blight)  เกดิจากเชื้อ  Xanthomonas  manihotis  ถาเปนขั้นรุนแรง 

จะพบวาตนมลัีกษณะใบเปนพุมฝอย  ควบคุมไดโดยใชทอนพันธุที่ไมเปนโรคมาปลูก  หรือใชพนัธุที่ตานทาน 

ตอโรค  เชน  พันธุระยอง 90 
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 วัชพืช  การควบคุมวัชพืชที่ด ี คือควรมีการวางแผนทําการปลูกพืชหมุนเวียน  หรือกอนการปลูกควรมีการ

กําจัดวัชพืชกอนปลูกเพื่อปองกันการงอกของวัชพืช  การควบคุมวัชพชืในแปลงปลกูมันสําปะหลังควรทําเมื่อ 

มันสําปะหลังมีอายุ  4  สัปดาหหลังปลูก  และอีกครั้งเมือ่อายุ  8  สัปดาห  จนตนมันสําปะหลังสามารถคลุมดินแลว 
 

การเก็บเก่ียว  (Harvest) 

 วิธีการเกบ็เกีย่วมนัสําปะหลังหากใชแรงงานคน  ใหตัดตนเหนอืพืน้ดนิแลวดึงขึน้โดยใชมือหรือเครื่องทุนแรง

ในการดึง  เชน  โซ  จอบ  เปนตน 

 อายุในการเก็บเกี่ยว  มันสําปะหลังสามารถเก็บเกีย่วตัง้แต  8  เดือนขึ้นไปจนกระทัง่ถึง  2  ป  ขึ้นอยูกบัพันธุ

การเกบ็เกีย่วในชวงอายุ  9 – 12  เดือนจะใหผลิตสูง  และคุณภาพดี  การยดือายุเก็บเกีย่วออกไปสามารถทําไดแตจะทาํให

คุณภาพลดลงบาง  และมีเสนใยมากขึ้น 
 

ตนทุนการผลิต  (Cost of production) 

 ตนทุนการผลิตมันสําปะหลงัป  2549  เฉล่ียทั้งประเทศประมาณไรละ  3084  บาท 

หรือกิโลกรัมละ  1.02 บาท  แยกเปนรายการตาง ๆ  ดังนี้ 
 

รายการ ป 2549 

1.ตนทุนผันแปร 2749.83 

1.1 คาแรงงาน 1631.46 

เตรียมดิน 397.61 

ปลูก 191.58 

ดูแลรักษา 476.83 

เก็บเกีย่ว 565.44 

1.2 คาวัสด ุ 868.38 

คาพันธุ 249.56 

คาปุย 411.21 

คายาปราบศัตรูพืชและวัชพชื 190.26 

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 10.76 

คาอุปกรณการเกษตรและวัสดุอยางอื่น ๆ 4.85 

คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 1.74 

1.3 คาดอกเบี้ยและเงินลงทุน 249.98 

2. ตนทุนคงท่ี 335.11 

คาเชาที่ดิน 324.34 

คาเสื่อมอุปกรณทางการเกษตร 9.63 
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รายการ ป 2549 

คาดอกเบี้ยลงทุนเครื่องมืออุปกรณ 1.14 

3. ตนทุนรวมตอไร 3084.93 

4. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม 1.02 
 

พันธุ  (Variety) 

 มันสําปะหลังโดยทั่วไปแบงเปน  2  ชนิด  คือ  ชนิดขม  (Bitter type)  และชนิดหวาน 

(Sweet type)  สําหรับมันสําปะหลังที่ปลูกในประเทศไทยเปนแบบชนดิขมมีหลายพนัธุ  ดังนี ้
 

เขต พันธุท่ีเหมาะสม 
อายุเก็บเก่ียว

(เดือน) 
ขอควรระวัง 

ภาคเหนือตอนลาง ระยอง 5 

มก. 50 

ระยอง 7 

12 - 15 - 

ภาคกลาง ระยอง 5 

ระยอง 90 

มก. 50 

12 - 15 ฝนทิ้งชวงมีการระบาดของ 

ไรแดง  และเพลี้ยแปง 

ภาคตะวันออก ระยอง 5 

ระยอง 90 

มก. 50 

12 - 15 ฝนทิ้งชวงมีการระบาดของ 

ไรแดง  และเพลี้ยแปง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(บริเวณลุมน้ําโขง) 

ระยอง 5 

มก. 50 

12 - 15 ฝนทิ้งชวงมีการระบาดของ 

ไรแดง  และเพลี้ยแปง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(ตอนบน) 

ระยอง 90 

มก. 50 

ระยอง 5 

ระยอง 72 

ระยอง 7 

ระยอง 9 

12 - 15 ฝนทิ้งชวงมีการระบาดของ 

ไรแดง  และเพลี้ยแปง 
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เขต พันธุท่ีเหมาะสม 
อายุเก็บเก่ียว

(เดือน) 
ขอควรระวัง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(ตอนกลาง) 

ระยอง 72 

มก. 50 

ระยอง 7 

ระยอง 9 

12 - 15 ฝนทิ้งชวงมีการระบาดของ

ไรแดง  และเพลี้ยแปง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(ตอนลาง) 

ระยอง 72 

มก. 50 

หวยบง 60 

ระยอง 7 

ระยอง 9 

12 - 15 - 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(บริเวณลุมน้ําโขง) 

ระยอง 5 

มก. 50 

12 - 15 ฝนทิ้งชวงมีการระบาดของ 

ไรแดง  และเพลี้ยแปง 
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