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เทคโนโลยีการผลิตมันส�าปะหลัง

พันธุ์มันส�าปะหลัง

พนัธุร์ะยอง	5  ผลผลติหัวสดสูง และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี  

เหมาะกับดินร่วนปนเหนียว ดินด่าง

พันธุ ์ระยอง	72  ผลผลิตหัวสดสูง ต้นพันธุ ์คุณภาพดี ทนแล้ง  

ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะกับดินทราย

หรือดินทรายปนร่วน

พันธุ ์ระยอง	7  ผลผลิตหัวสดสูง เปอร์เซ็นต์แป้งสูง เหมาะกับ 

ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนเหนียว
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พันธุ์ระยอง	9  ล�าต้นสูงตรงท�าให้ได้ต้นพันธุ์มาก ผลผลิตหัวสดสูง  

และเปอร์เซ็นต์แป้งสูง เหมาะกับดินร่วนปนทราย

พนัธุร์ะยอง	11  ผลผลิตหัวสดสูง และเปอร์เซน็ต์แป้งสูง แม้เก็บเก่ียว 

ในฤดูฝน เหมาะกับดินร่วนปนเหนียว ดินด่าง

พันธุ ์ระยอง	86–13  ผลผลิตหัวสดสูง เปอร์เซ็นต์แป้งสูง และ 

ผลผลิตแป้งสูง เหมาะกับดินร่วนปนทราย
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พันธุ์ระยอง	15  ผลผลิตหัวสดสูง เปอร์เซ็นต์แป้งสูง และผลผลิต 

แป้งสูง เหมาะกับดินทรายปนร่วน อายุเก็บเกี่ยวสั้น 8 เดือน

เทคโนโลยีการผลิต

พื้นที่เหมาะสมส�าหรับปลูกมันส�าปะหลัง พื้นที่ดอน ระบายน�้าดี  

ไม่มีน�้าท่วมขัง ดินเนื้อหยาบ ค่าความเป็นกรด–ด่างที่เหมาะสม คือ 5–6.5  

หน้าดินควรลึกกว่า 30 เซนติเมตร ความลาดชันน้อยกว่าร้อยละ 5

การเตรยีมดนิ	ใช้ปุย๋อนิทรย์ี หรอื ปุย๋คอก 500–1,000 กิโลกรัมต่อไร่  

ทุก 2 ปี ปลูกพืชตระกูลถ่ัว หรือ ปอเทือง อัตรา 8–10 กิโลกรัมต่อไร่  

แล้วไถกลบขณะออกดอก 50% เป็นปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน 

ใส่ปูน 100 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อดินเป็นกรด หรือดินเปรี้ยว หรือมีค่าความ 

เป็นกรดด่างต�่ากว่า 5
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การเตรียมท่อนพันธุ์	 เลือกต้นพันธุ์ใหม่และสด หรือตัดไว้ไม่เกิน  

15–30 วัน (ข้ึนอยู่กับพันธุ์) จากต้นที่สมบูรณ์อายุ 8–12 เดือน ไม่มีโรค 

และแมลงท�าลาย ตัดท ่อนพันธุ ์ยาวประมาณ 20–25 เซนติเมตร  

ให้มีจ�านวนตาไม่น้อยกว่า 5 ตา และตาไม่ช�้า แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคม ี

ก�าจดัแมลง ไทอะมโีทแซม 25% ดับบลวิจี 4 กรมั หรอืไดโนทฟีแูรน 10%  

ดับบลิวพี 20 กรัม หรืออิมิดาโคลพริด 70% ดับบลิวจี 4 กรัมต่อน�้า  

20 ลิตร นาน 5–10 นาที เพื่อก�าจัดเพลี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันธุ ์  

และช่วยป้องกันการระบาดในระยะ 1 เดือนแรก หรือแช่ท่อนพันธุ์ในน�้า  

หรือน�้าผสมยูเรีย โดยใช้ยูเรีย 40 กรัม ต่อน�้า 20 ลิตร แช่ 2 ชั่วโมง  

หรือแช่ค้างคืนแล้วบ่มโดยใส่ในกระสอบ 1 คืนก่อนปลูก ช่วยให้ท่อนพันธุ์ 

งอกเร็วและสม�่าเสมอ และยังช่วยเพ่ิมอัตรารอดท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพต�่า  

หรือเม่ือปลูกในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม

การปลูก	ปลกูระยะ 80x80 หรอื 80x100 หรอื 100x100 เซนตเิมตร   

(จ�านวนต้น 1,600–2,500 ต้นต่อไร่) การปลูกห่างจะท�าให้มีวัชพืชเพิ่มขึ้น  

ปลูกบนสันร่อง ปักท่อนพันธุ์ตั้งตรง ลึก 10 เซนติเมตร (ฤดูฝน พฤษภาคม 

ถึงมิถุนายน) และลึก 15 เซนติเมตร (ปลายฤดูฝน ตุลาคมถึงธันวาคม)

 แช่ด้วยน�้าผสมยูเรีย แช่ด้วยสารเคมี ท่อนพันธุ์
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การดูแลรักษา

การให้น�า้	ให้น�า้ทกุ 7 วนั หากมฝีนตก และมปีรมิาณน�า้ฝนรวมใน 7 วัน  

น้อยกว่า 5 มิลลเิมตร หากเกนิ 5 มลิลเิมตร ให้งดน�า้ ปรมิาณความต้องการน�า้ 

ตลอดฤดูปลูก 1,365 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่

การใส่ปุ ๋ย	ดินทราย ดินร่วนปนทราย ใส่ปุ ๋ยเคมี 15–7–18 หรือ  

16–8–16 อตัรา 100 กโิลกรมัต่อไร่ ดนิร่วนเหนยีว ใส่อัตรา 50 กิโลกรมัต่อไร่  

ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวหลังจากการปลูก 1–2 เดือน เมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ 

โดยโรยสองข้างของล�าต้น แล้วพรวนดินกลบ

การจัดการศัตรูพืช

โรคที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1.	โรคใบไหม้	 ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด  

เก็บส่วนต้น ใบที่เป็นโรค เผาท�าลายนอก

แปลงปลูก ในแหล่งที่โรคระบาดรุนแรง  

ให้ปลกูพชืหมุนเวยีน เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง  

พชืตระกลูถัว่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
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2. โรคแอนแทรคโนส ใช้ท่อนพันธุ ์

ท่ีสะอาด เก็บส่วนต้น ใบที่เป็นโรค เผา

ท�าลายนอกแปลงปลูก ในแหล่งท่ีโรคระบาด 

รุนแรง ให้ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ข้าวโพด  

ข้าวฟ่าง พชืตระกลูถัว่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  

6 เดือน

3.	 โรครากเน่าโคนเน่า ใช้ท่อนพันธุท์ีส่ะอาด เกบ็ส่วนต้น ใบทีเ่ป็นโรค  

เผาท�าลายนอกแปลงปลูก เตรียมดินก่อนปลูกให้มีการระบายน�้าที่ดี  

ในแหล่งท่ีโรคระบาดรุนแรง ให้ปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง  

พืชตระกูลถ่ัว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
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แมลงศัตรูท่ีส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1.	 เพลี้ยแป้ง ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด  

ใช้สารเคมีไทอะมีโทแซม 25% ดับบลิวจี 

4 กรัม หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับบลิวพี  

20 กรัม หรือ ไทอะมีโทแซม/แลมบ์ดา 

ไซฮาโลทริน 24.7% แซทซี 10 ซีซีต่อน�้า  

20 ลิตร พ่นเฉพาะบริเวณที่พบเพลี้ยแป้ง

เข้าท�าลาย ก่อนปลูกควรแช่ท่อนพันธุ์ด้วย

สารเคมีก�าจัดแมลงเป็นเวลา 5–10 นาที

2.	 ไรแดง	ใช้สารเคมอีามีทราซ 40 ซซีี  

หรือ ไดโคโฟล 50 ซีซี หรือไพริดาเบน  

10 กรัมต่อน�้า 20 ลิตร พ่นเฉพาะบริเวณ

ที่พบไรแดงเข้าท�าลาย ไม่ควรพ่นสารชนิด

เดียวกันติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง ควรสลับชนิด

สารเพื่อป้องกันการต้านทานสารก�าจัดไร

วัชพืชและการป้องกันก�าจัด

 ก�าจัดวัชพืชไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ตลอดฤดูปลูก ครั้งแรก พ่นสาร 

ก�าจัดวัชพืชก่อนงอกทันทีหลังปลูก ขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่ เช่น ไดยูรอน  

หรือ อะลาคลอร์ ครั้งที่สอง เมื่อมันส�าปะหลังอายุ 1–2 เดือน ก่อนใส่ปุ๋ย  

ใช้จอบดายหญ้า หรือพ่นสารก�าจัดวัชพืชประเภทหลังงอก
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การเก็บเกี่ยว

เก็บเก่ียวได้ต้ังแต่อาย ุ8 เดอืน แต่อายเุกบ็เกีย่วทีเ่หมาะสมคือ 12 เดือน 

หลังปลูกไม่ควรเก็บเกี่ยวช่วงท่ีมีฝนตกชุก เน่ืองจากหัวมันส�าปะหลัง 

จะมีเปอร์เซ็นต์แป้งต�่า

วิธีการเก็บเกี่ยว ใช้มีดตัดต้นเหนือพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร  

ถอนโดยใช้จอบขุดหรือเครื่องขุดหัวมัน ไม่ควรมีส่วนของเหง้า หรือดิน  

ติดปนไปกับหัวมันสดที่น�าส ่งโรงงาน หลังเก็บเกี่ยวแล้วไถกลบต้น  

ใบมันส�าปะหลังเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน หรือเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องขุด 

มันส�าปะหลัง เพื่อลดการใช้แรงงาน ลดต้นทุน และลดการสูญเสียผลผลิต  

ตลอดจนแก้ปัญหาการขุดได้ไม่ต่อเนื่อง

  ส�าหรับแทรกเตอร์ขนาดใหญ่  
(มากกว่า 50 แรงม้า)

  การเก็บเกี่ยวโดยใช้จอบขุด

ส�าหรับแทรกเตอร์ขนาดเล็ก  
(34–49 แรงม้า)
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การขนส่ง

น�าผลผลิตหัวมันสดส่งโรงงานทันทีไม่ควรเก็บไว้เกิน 2 วัน เพราะจะ

ท�าให้ผลผลิตเน่าเสีย

และเปอร์เซ็นต์แป้ง

จะลดลง

การเก็บรักษาท่อนพันธุ์

เก็บไว้ในท่ีร่ม หรือตั้งกลางแจ้ง ให้โคนต้นสัมผัสกับดิน แล้วพูนดิน

กลบโคน ในช่วงแล้ง 

ควรรดน�้าที่โคนกอง 

เป็นระยะ ไม่ควรเก็บ 

ท่อนพันธุ์ไว้นานเกิน  

15–30 วนั (แตกต่าง 

ตามพันธุ์)

การแปรรูปเพื่ออาหารสัตว์

เก็บเก่ียวหัวมนัอาย ุ8–14 เดอืน ท�าความสะอาด ตดัข้ัวและส่วนเน่าเสยี  

น�ามาสับเป็นชิ้นเล็กบางๆ ก่อนน�าไปตากแห้ง หรือผึ่งให้หมาดก่อนหมัก
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การท�าใบมนัหมัก	ผสมใบมันสบั 

กับมันเส้น หรือกากน�้าตาลร้อยละ 5  

บรรจใุนภาชนะทีก่นัอากาศเข้า–ออกได้  

เช่น ถุงหรือถังพลาสติกที่ปิดได้สนิท  

ปิดให้สนิทท้ิงไว้ 1 เดือน

การท�าหัวมันหมัก	 มีข้ันตอน

การท�าเหมือนใบมันหมัก แต่สามารถ

หมักโดยผสมหรือไม่ผสมสารเสริม

การหมักก็ได้

การท�าใบมันตากแห้ง	(มันเฮย์) 

ตากแดดและกลับใบทุก 2–3 ชั่วโมง  

1–2 วนั น�าไปเลีย้งววัได้ หากต้องการ 

เกบ็ไว้ใช้ภายหลงั ตากต่อให้แห้งกรอบ  

(3–4 วัน)

การท�าหัวมันตากแห้ง	(มันเส้น)  

ตากและกลับ เช ่น เ ดียว กับใบมัน 

โดยตากให้แห้ง 3–4 วัน ก่อนเก็บไว้ 

เลี้ยงสัตว์



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน โทรศัพท์ 0 2579 3930–1 

ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง โทรศัพท์ 0 3868 1514

http://www.doa.go.th/fcri/
http://www.doa.go.th/fc/rayong/


http://www.doa.go.th/fcri/

