


คู่มือ
การผลิตทอนพันธุ
มันสําปะหลัง

สะอาดและมีคุณภาพ

สนับสนุนโดย
เงินรายได้จากการดําเนินงานวิจัยด้านการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

ภายใต้โครงการ
วิจัยพัฒนาและขยายผลเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์มันสําปะหลัง

สะอาดและมีคุณภาพ 2563

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร





	 การผลิ ตมั นส� าปะหลั งของ

ประเทศไทยก�าลังเผชิญปัญหาการ

ระบาดของโรคที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 โรคใบด่าง

มันส�าปะหลังและโรคพุ ่มแจ ้ 	 	 	 โดย 

โรคใบด่างมนัส�าปะหลงัเกดิจากเชือ้สาเหตุ	 

Sri-Lankan Cassava Mosaic Virus 

ส่วนโรคพุ่มแจ้	 หรือ	Witches’	 broom	 

มีเช้ือสาเหตุมาจากเชื้อไฟโตพลาสมา	

(Phytoplasma)	โรคทัง้สองชนดิสามารถ

ถ่ายทอดผ่านท่อนพันธุ์มันส�าปะหลังได้	

ท�าให้ท่อนพันธุ์มันส�าปะหลังจากพ้ืนที่ 

ที่มีการระบาดมีโอกาสปนเปื้อน	 จึงไม่

แนะน�าให้เกบ็ท่อนพนัธุไ์ปปลกูขยายต่อ	

โรคท้ังสองชนิดสามารถสร้างความ 

เสยีหายให้กบัผลผลติมนัส�าปะหลังได้สงู

ถงึ	80-100	เปอร์เซน็ต์	เพ่ือป้องกนัปัญหา 

การแพร ่ ระบาดของโรคดั งกล ่ าว	 

มีแนวทางปฏบิติัท่ีส�าคญั	คอื	ใช้ท่อนพนัธุ ์

มันส�าปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ

	 คู ่ มื อ ก า ร ผ ลิ ต ท ่ อ น พั น ธุ  ์

มันส�าปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ	 

ค�าน�า
จัดท�าขึ้นภายใต้โครงการวิจัยพัฒนา

และขยายผลเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์

มันส�าปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ	 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัย 

จากเงินรายได้จากการด�าเนินงานวิจัย 

ด้านการเกษตร	 กรมวิชาการเกษตร		 

ปี	 2563	 เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อ 

ทั้งนักวิชาการ	 เกษตรกร	 ผู้จ�าหน่าย 

ท ่ อนพั นธุ ์ มั นส� าปะหลั ง 	 นั ก เ รี ยน	

นกัศึกษา	และบคุคลทัว่ไป	ทีส่นใจเกีย่วกบั 

การผลิตท่อนพันธุ์มันส�าปะหลังสะอาด

และมีคุณภาพ	 เนื่องจากเนื้อหาสาระ

เน้นด้านวิชาการทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดท�า

แปลงผลิตท่อนพันธุ ์มันส�าปะหลังให้

สะอาดและมีคุณภาพ	 มีกระบวนการ

ควบคุมคุณภาพท่อนพนัธุต์ัง้แต่เริม่ปลกู 

จนกระทั่งเก็บเกี่ยว	 ได้รับการพิจารณา

และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 

โ ด ย ผู ้ เ ชี่ ย ว ช าญด ้ า น ก า ร ผ ลิ ต 

มนัส�าปะหลงัของสถาบนัวจิยัพชืไร่และ

พชืทดแทนพลงังาน	กรมวชิาการเกษตร

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
กรมวิชาการเกษตร
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60 วัน 120 วัน 180 วัน30 วัน 90 วัน 150 วัน 210 วัน

กระบวนการผลิตท่อนพันธุ์     มันสําปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ

ตรวจแปลงอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูสําคัญ         ของมันสําปะหลัง/ดําเนินการตามมาตรการทําลายเมื่อพบโรค

การกําจัดวัชพืช
1.		ก�าจัดวัชพืชอย่างน้อย	2	ครั้ง  

ครั้งแรกพ่นด้วยสารก�าจัด 
วัชพืชหลังปลูก

	 ครั้งที่สองใช้จอบดาย 
หรือพ่นด้วยสารเคมี	

	 หลังมันส�าปะหลังงอก	 
1-2	เดือน

2.		หมั่นตรวจแปลงอย่าง 
สม�่าเสมอ	ไม่ให้วัชพืช 
ขึ้นปกคลุม	แย่งอาหาร

	 กับมันส�าปะหลัง

การเตรียมท่อนพันธุ์
1.	 เลือกต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรค	ตัดต้นไว้ไม่เกิน	15	วัน
2.		ความยาวของท่อนพันธุ์	20-25	ซม.	มีจ�านวนตา	5-7	ตาต่อท่อน
3.		แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก	นาน	5-10	นาที	ด้วย
				 3.1	 ไทอะมีโทแซม	25%	WG	อัตรา	4	กรัมต่อน�้า	20	ลิตร
				 3.2		 อิมิดาคลอพริด	70%	WG	อัตรา	4	กรัมต่อน�้า	20	ลิตร
				 3.3		 ไดโนทีฟูแรน	10%	WP	อัตรา	40	กรัมต่อน�้า	20	ลิตร

การปลูก
1.		ยกร่องปลูกใช้ระยะแถว	100-120	ซม.	ระยะต้น	60-80	ซม.	
	 ปักบนสันร่อง
2.		จ�านวนต้น	1,600-2,600	ต้นต่อไร่
3.		การปักท่อนพันธุ์	ในฤดูฝนให้ลึก	5-10	ซม.	ฤดูแล้ง	10-15	ซม.

การคัดพันธุ์ปน
1.	 แปลงผลิตท่อนพันธุ์

คุณภาพไม่ควรมีพันธุ์ปน
2.		คัดพันธุ์ปน	จ�านวน	 

3	ครั้ง
 ครั้งที่ 1		มันส�าปะหลัง

อายุ	1-2	เดือนหลังปลูก	
คัดพันธุ์ปนพร้อมก�าจัด 
มันส�าปะหลังค้างแปลง

การเลือกพื้นที่
1.	 พื้นที่ไม่พบการระบาดของโรค	หรือห่างจากพื้นที่
	 พบการระบาดอย่างน้อย	10	กม.
2.	 ดินมีการระบายน�้าดี	

การเตรียมดิน
1.	 ไถผาล	3	ลึก	30-50	ซม.
2.		การปรับปรุงบ�ารุงดิน	ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์	หรือใช้สาร

ปรับปรุงดินหว่านให้ทั่วแปลง	แล้วไถพรวนด้วยผาล	7	
จ�านวน	1	ครั้ง
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240 วัน 300 วัน 360 วัน210 วัน 270 วัน 330 วัน

กระบวนการผลิตท่อนพันธุ์     มันสําปะหลังสะอาดและมีคุณภาพ

ตรวจแปลงอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูสําคัญ         ของมันสําปะหลัง/ดําเนินการตามมาตรการทําลายเมื่อพบโรค

การใส่ปุ๋ย
1.		ใส่ช่วงอายุ	1-3	เดือนหลังปลูก	

หรือหลังก�าจัดวัชพืช	ครั้งแรก
เมื่อดินมีความชื้นพอเหมาะ

2.		ดินทราย	ดินร่วนทราย	 
ใส่ปุ๋ยเกรด	15-7-18	 
อัตรา	100	กก./ไร่	ดินร่วนเหนียว	
ใส่ปุ๋ยเกรด	15-7-18	 
อัตรา	50	กก./ไร่	และดินเหนียว
ปนกรวด	ใส่ปุ๋ยเกรด	15-15-15	
อัตรา	30-40	กก./ไร่

การเก็บเกี่ยว
1.	 อายุเก็บเกี่ยว	8-14	เดือน	ขึ้นอยู่กับพันธุ์
	 มันส�าปะหลัง
2.	 ตัดต้นมันส�าปะหลังให้มีความยาวล�าไม่น้อยกว่า	 

80	ซม.	มัดรวมกัน	20-25	ล�าต่อมัด	โดยหันปลาย 
ไปในทิศทางเดียวกัน

3.	 การเก็บรักษาต้นพันธุ์	ควรวางตั้งในร่มให้โคนชิดดิน	
หรือใช้ดินพูนโคนแล้วรดน�้าเพื่อรักษาความสดของ
ต้นพันธุ์

การตรวจประเมินคุณภาพท่อนพันธุ์
1.	 ด�าเนินการก่อนเก็บเกี่ยว	1-2	สัปดาห์
2.	 ลักษณะที่ประเมิน	ได้แก่
				 2.1	 ความยาวล�าต้น	(ส่วนที่ใช้ท�าพันธุ์)	ไม่น้อยกว่า	80	ซม.
	 2.2	 จ�านวนตา	5-7	ตา	ต่อความยาวท่อน	25	ซม.	 

	 ในช่วงกึ่งกลางล�าต้น
	 2.3	 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่กึ่งกลางของล�าต้น	ไม่น้อยกว่า	2	ซม.
	 2.4	 ปราศจากศัตรูพืชหรือร่องรอยการท�าลายจากศัตรูพืช
	 2.5	 ไม่มีความเสียหายจากการใช้สารก�าจัดวัชพืชและรอยไหม ้

	 จากการตากแดด

 ครั้งที่ 2	มันส�าปะหลังอายุ	
3-4	เดือนหลังปลูก	 
มันส�าปะหลังแสดงลักษณะ
ประจ�าพันธุ์เด่นชัด	คัดพันธุ์
ปนได้ง่าย

 ครั้งที่ 3 ก่อนเก็บเกี่ยว	 
1-2	สัปดาห์	คัดพันธุ์ปน 
ที่ยังคงเหลือค้างในแปลง	
อาจด�าเนินการพร้อมกับ 
การประเมินคุณภาพ
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	 การใช้ท่อนพันธุ์มันส�าปะหลังสะอาดและมี
คุณภาพ	ท�าให้มันส�าปะหลังมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง	

	 	 	 	 	 งอกเรว็	และมกีารเจริญเตบิโตแข่งขนักบัวชัพชืได้ด	ีคลุมพืน้ท่ี 
	 	 	 	 ได้เร็ว	ลดแรงงานและจ�านวนครั้งในการก�าจัดวัชพืช	ลดต้นทุน 
	 	 การผลิต	ยกระดับผลผลิต	ถ้าการเก็บรักษาต้นพันธุ์ไว้นาน	ท�าให้ต้น 
	 ไม่สมบรูณ์	อายอุ่อนหรือแก่เกนิไป	มีโรคและแมลงศัตร	ูตาช�า้เสยีหาย	เมือ่
น�าไปปลูกท�าให้มเีปอร์เซน็ต์ความงอกต�า่	งอกช้า	เจริญเตบิโตแข่งขนักบัวชัพชื
ได้ช้า	เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูที่ติดมากับท่อนพันธุ์ได้ง่าย
 ท่อนพันธุม์นัสําปะหลงัสะอาด	หมายถงึ	ท่อนพนัธุม์นัส�าปะหลงัทีไ่ด้จาก 
แปลงผลิตพันธุ์ที่มีการป้องกันก�าจัดสาเหตุที่อาจจะท�าให้เกิดโรคตั้งแต่ปลูก
จนถึงเก็บเกี่ยว	มีการส�ารวจแปลงอย่างสม�่าเสมอ	และสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อ
ตรวจวินิจฉัยโรค	 อย่างไรก็ตาม	 ท่อนพันธุ์ท่ีได้อาจมีโอกาสติดเช้ือโรคได้	
เนือ่งจากการเกบ็ตวัอย่างเพ่ือตรวจวนิจิฉยัโรค	ใช้วธีิสุ่มเกบ็ตวัอย่าง	แตกต่าง
จากท่อนพันธุ์มันสําปะหลังปลอดโรค	 ซึ่งเป็นท่อนพันธุ์มันส�าปะหลังท่ี
ปราศจากเชื้อสาเหตุโรค	100	เปอร์เซ็นต์	

ความส�าคัญและ
ลักษณะคุณภาพ
ท่อนพันธุ์มันส�าปะหลัง
สะอาดและมีคุณภาพ
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1.	 ตรงตามพันธุ์	และไม่มีพันธุ์อื่นปน

2.		อายุเก็บเกี่ยว	8-14	เดือน

3.		ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	บริเวณกึ่งกลางของล�าต้นไม่น้อยกว่า	2	เซนติเมตร

4.		จ�านวนตาอย่างน้อย	7	ตาต่อท่อน	มีความยาวท่อน	20-25	เซนติเมตร

5.	เป็นท่อนที่สมบูรณ์	ปราศจากการเข้าท�าลายของโรคและแมลง	

6.		ส่วนของตาไม่มีความเสียหายจากสารก�าจัดวัชพืชหรือการปฏิบัติทาง

	 การเกษตรอื่นๆ	ไม่มีรอยไหม้จากการตากแดด

7.		ตัดใหม่สด	หรือเก็บรักษาไว้รอปลูก	ไม่เกิน	15	วัน

ลักษณะคุณภาพ
  ท่อนพันธุ์มันส�าปะหลัง
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เทคโนโลยี
การผลิต
ท่อนพันธุ์

มนัส�าปะหลงั
สะอาดและ
มีคุณภาพ
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1. การเลือกพื้นที่
	 ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย	 ที่มีการระบายน�้าดี	 

ความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง	 5-6	ปริมาณน�้าฝนเฉล่ียปีละ	

1,000-1,500	มิลลิเมตร	ดินที่มีชั้นดินดาน	ควรไถระเบิดดาน

ทุก	 3-5	ปี	 แบบตารางหมากรุก	 ร่วมกับการใส่วัสดุอินทรีย ์

ที่สลายตัวได้ยาก

 อยูใ่นพืน้ท่ีทีไ่ม่พบการระบาดของโรคใบด่างมันส�าปะหลงั

และโรคพุ ่มแจ้	 หรือห่างจากพื้นท่ีการระบาดอย่างน้อย	 

10	กิโลเมตร

13



2. การเตรียมทอนพันธุ
	 	 เลอืกต้นพนัธุป์ราศจากโรค	ตดัต้นไว้ไม่
เกิน	15	วัน

	 	 ใช้ท่อนพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
ณ	กึ่งกลางล�า	ไม่น้อยกว่า	2	เซนติเมตร

	 	 ตัดท่อนพนัธ์ุยาว	20-25	เซนตเิมตร	หรอื	
ประมาณ	5-7	ตาต่อท่อน

	 	 แช่ท่อนพันธุ์นาน	5-10	นาที	ก่อนปลูก	
ด้วยสารไทอะมโีทแซม	25%	WG	(Thiamethoxam) 

อัตรา	4	กรัมต่อน�้า	20	ลิตร	หรืออิมิดาคลอพริด	

70%	WG	(Imidacloprid)	อัตรา	4	กรัมต่อน�้า	 

20	ลิตร	หรอืไดโนทฟีแรน	10%	WP	(Dinotefuran) 

อัตรา	40	กรัมต่อน�้า	20	ลิตร	 เพื่อก�าจัดแมลง 

ที่ติดมากับท่อนพันธุ์
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3. การเตรียมดิน
	 	 ไถผาล	 3	 จ�านวน	 1	 ครั้ง	 ที่ระดับ 

ความลึก	 30-50	 เซนติเมตร	 เพื่อไถกลบเศษซาก

ของมันส�าปะหลังทิ้งไว้ประมาณ	15-20	วัน	

	 	 ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์	 หรือใช้สารปรับปรุง
ดินหว่านให้ท่ัวแปลง	 แล้วไถพรวนด้วยผาล	 

7	จ�านวน	1	ครั้ง	ปุ๋ยอินทรีย์ที่แนะน�าได้แก่	มูลไก่	

มูลสุกร	มูลโค	หรือมูลสัตว์ชนิดอื่นๆ	อัตรา	 500-

1,000	 กิโลกรัมต่อไร่	 หากดินมีค่าความเป็น 

กรด-ด่าง	(pH)	ต�า่กว่า	5	ควรหว่านไดโลไมท์	อตัรา	

100	กิโลกรัมต่อไร่
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4. การปลูก
	  ยกร่องปลูก	ระยะระหว่างแถว	100-120	

เซนติเมตร	ระยะระหว่างต้น	60-80	เซนติเมตร	

	  จ�านวนต้น	1,600-2,600	ต้นต่อไร่

	  ป ั กท ่ อนพั นธุ ์ ตั้ ง ต ร งบนสั น ร ่ อ ง 

ในฤดูฝนปักท่อนพันธุ ์ลึก	 5-10	 เซนติเมตร	 

ในฤดูแล้งปักท่อนพันธุ์ลึก	10-15	เซนติเมตร
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5. การดูแลรักษา

5.1 การกําจัดวัชพืช
	 	 ก�าจัดวัชพืชไม่น้อยกว่า	2	ครั้ง	ตลอดฤดูปลูก	ครั้งแรก	
พ่นสารก�าจัดวัชพชืก่อนงอกทนัทหีลงัปลูก	ขณะทีด่นิยงัมีความชืน้

อยู	่เช่น	ไดยูรอน	หรอื	อะลาคลอร์	ครัง้ทีส่อง	เมือ่มนัส�าปะหลังอายุ	

1-2	 เดือน	ก่อนใส่ปุ๋ย	 ใช้จอบดายหญ้า	หรือพ่นสารก�าจัดวัชพืช

ประเภทหลงังอก	หากเป็นสารก�าจดัวชัพชืประเภทไม่เลอืกท�าลาย

ให้ใช้หัวครอบในการฉีดพ่น

	 	 กรณีวัชพืชข้ามปี	 หลังจากไถเตรียมแปลงครั้งแรก	 
ควรตากดิน	 7-10	 วัน	 แล้วไถพรวนและคราดเก็บเศษซาก	 

ราก	 เหง้า	 หัว	 และไหลของวัชพืชข้ามปีออกจากแปลงก่อน 

ยกร่องปลูก	 	
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5.2 การใส่ปุ๋ย
	 	 ควรเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ก่อนปลูก	
และใส่ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	 หรือใส่ปุ ๋ยตาม

ลักษณะเนื้อดิน	ดินทราย	ดินร่วนทราย	ใส่ปุ๋ยเกรด	

15-7-18	อัตรา	100	กิโลกรัมต่อไร่	ดินร่วนเหนียว	 

ใส่ปุ๋ยเกรด	15-7-18	อัตรา	50	กิโลกรัมต่อไร่	และ

ดินเหนียวปนกรวด	 ใส่ปุ๋ยเกรด	 15-15-15	 อัตรา	 

30-40	กิโลกรัมต่อไร่

	 	 ให้ปุ ๋ยครั้งเดียวหลังปลูก	 1-3	 เดือน	 
เมือ่ดินมีความชืน้เพยีงพอ	โดยโรยสองข้างต้นตาม

แนวกว้างของพุม่ใบแล้วพรวนดนิกลบ	หรือขุดหลมุ

ข้างทรงพุ่ม	1-2	หลุม	ใส่ปุ๋ยแล้วกลบ
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5.3 การให้นํ้า
	 	 มนัส�าปะหลงัต้องการน�า้ในช่วงแรก 

ของการเจริญเติบโต	โดยเฉพาะมันส�าปะหลัง 

อายุระหว่าง	 2-5	 เดือนหลังปลูก	หากขาดน�้า 

ในช่วงนี้ 	 อาจท�าให้ผลผลิตลดลงถึง	 60	

เปอร์เซ็นต์

	 	 ถ้าฝนตกน้อยกว่า	 40	 มิลลิเมตร 
ในรอบ	 6	 สัปดาห์ควรให้น�้าทันที	 ประมาณ	 

40	 มิลลิเมตรต่อครั้ง	 โดยให้แบบหยดจะมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด	 และควรให้น�้าทุก	 

2	สัปดาห์	จนกระทั่งผ่านช่วงแล้ง
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6. การควบคุมคุณภาพ

 ทอนพันธุมันส�าปะหลัง
6.1 โรคมันสําปะหลังที่สําคัญ
	 	 โรคทีส่ามารถถ่ายทอดทางท่อนพนัธุ	์ได้แก่	
โรคใบด่างมันส�าปะหลัง	และโรคพุ่มแจ้	

	 	 โรคที่ปนเปื ้อนไปกับท่อนพันธุ ์ 	 ได้แก	่ 
โรคโคนเน่าหัวเน่า

	 	 การส�ารวจ	 ให้ส�ารวจแปลงมันส�าปะหลัง
อย่างสม�่าเสมอ	 ตั้งแต่เริ่มงอกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว	 

(ทุก	 2	 สัปดาห์)	 เดินส�ารวจให้เห็นมันส�าปะหลังได้ 

ทกุต้น	หรอืเดินส�ารวจเป็นรปูตัวย	ู(U-shape	surveying)
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	 	 เมื่อพบต้นแสดงอาการต้อง
สงสัย	 ให้เก็บมันส�าปะหลังต้นดังกล่าว 

ส่งตรวจวินิจฉัย	และสุ่มเก็บตัวอย่างโดย

แบ่งพืน้ที	่ประมาณ	1	ไร่	เดนิจากมมุแปลง

เป็นเส้นทแยงมุม	 2	 เส ้น	 (X-shape	 

sampling)	 เก็บยอดมันส�าปะหลัง	จ�านวน	

10	จุด	ต่อเส้นทแยงมุม เก็บจุดละ	1	ยอด	 

รวม	20	ตัวอย่าง	ต่อพื้นที่	1	ไร่	บรรจุรวม	

1	ถุง	เพื่อส่งวินิจฉัย

	 	 ห า ก ผ ล วิ นิ จ ฉั ย 	 พ บ ว ่ า 

มนัส�าปะหลงัเป็นโรคใบด่างหรอืโรคพุม่แจ้	 

หรือโรคร ้ายแรงอ่ืนๆ	 ควรท�าลายต้น 

มันส�าปะหลังทั้งหมดในแปลง	และห้าม

น�าไปขยายพันธุ์ต่อ
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6.2 สํารวจ และเฝ้าระวังแมลงศัตรู
มันสําปะหลัง
	 	 แมลงศัตรูที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 เพลี้ยแป้งสีชมพ	ู

แมลงหวี่ขาวยาสูบ	ไรแดง	และเพลี้ยหอยเกล็ด

	 	 ส�ารวจแปลงมันส�าปะหลังอย่างสม�่าเสมอ	 

โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน	หรือ 

ช่วงแล้ง	หากพบ	ให้ก�าจัดตามค�าแนะน�า

29



พันธุปน

มันเรื้อหรือมันค้างแปลง
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6.3 การคัดพันธุ์ปน
	  ครั้งแรก	 เมื่อมันส�าปะหลังอายุ	 1-2	 เดือน	 

มันเรื้อหรือมันค้างแปลงก�าลังเจริญเติบโต	 สังเกตเห็น

ได้ง่าย	 ให้ถอนไปก�าจัดทิ้งนอกแปลง	 ในขณะเดียวกัน	

มนัส�าปะหลงัทีป่ลกูบางพนัธุอ์าจมลัีกษณะเฉพาะท่ีเร่ิม

สงัเกตได้	หากพบพันธ์ุปนให้ถอนไปก�าจัดท้ิงนอกแปลง

ในช่วงอายุนี้	 การก�าจัดมันเรื้อและการคัดพันธุ ์ปน

สามารถด�าเนินการควบคู่ไปกับการก�าจัดวัชพืชและ 

การใส่ปุ๋ยเคมีได้

	 	 ครั้งที่สอง	 เมื่อมันส�าปะหลังอายุ	 3-4	 เดือน	

มนัส�าปะหลงัแสดงลกัษณะประจ�าพนัธุช์ดัเจน	สามารถ

คัดพันธุ์ปนได้	95-100	เปอร์เซ็นต์

	 	 ครั้งที่สาม	 ก่อนเก็บเกี่ยว	 ประมาณ	 1-2	

สัปดาห์	 เป็นการคัดพันธุ์ปนก่อนการตัดต้นพันธุ์พร้อม

กับการตรวจประเมินคุณภาพท่อนพันธุ์
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6.4 การตรวจประเมนิคุณภาพท่อนพันธุ์
	  ตรวจประเมินคุณภาพท่อนพันธุ์ก่อนเก็บเกี่ยว	

ประมาณ	1-2	สัปดาห์
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	  ลักษณะที่ตรวจประเมินเป็นไปตามลักษณะคุณภาพท่อนพันธุ ์ 

มนัส�าปะหลงั	ซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐานต้นพนัธุม์นัส�าปะหลัง	(มกษ.5704-2561)

	 	 1.	 ความยาวล�าต้น	(ส่วนท่ีใช้ประโยชน์ได้)	ไม่น้อยกว่า	80	เซนตเิมตร

	 	 2.	 จ�านวน	5-7	ตาต่อท่อนยาว	20-25	เซนตเิมตร	ในช่วงกึง่กลางล�าต้น

	 	 3.	 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่กึ่งกลางล�าไม่น้อยกว่า	2	เซนติเมตร

	 	 4.	 ปราศจากศัตรูพืชหรือร่องรอยการท�าลายของศัตรูพืช

	 	 5.	 ไม่มีความเสียหายจากการใช้สารก�าจัดวัชพืชและรอยไหม้ 

	 	 	 จากการตากแดด
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7. การเก็บเกี่ยวและ 
การจัดเตรียมทอนพันธุ
	  เกบ็เกีย่วมนัส�าปะหลงัอาย	ุ8-14	เดอืน	

	  ตัดต้นมันส�าปะหลังให้มีความยาวล�า

ไม่น้อยกว่า	80	เซนติเมตร	
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	  มดัรวมกนั	20-25	ล�าต่อมดั	โดยหันปลาย

ไปทิศทางเดียวกัน	 พร้อมติดป้ายชื่อพันธุ ์และ 

วันเก็บเกี่ยว

	  หากจ�าเป็นต้องเก็บรักษาต้นพันธุ์ควร

วางตัง้ให้โคนต้นชดิดนิและใช้ดนิพนูโคนแล้วรดน�า้

เพื่อรักษาความสดของต้นพันธุ์
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อาการผิดปกติ
เนื่องจากการขาดธาตุอาหารหลัก
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อาการผิดปกติ
เนื่องจากการขาดธาตุอาหารหลัก

ไนโตรเจน: ชะงักการเจริญเติบโต	 
ต้นเตี้ยแคระแกร็น	 ใบล ่างเปล่ียน 

จากสีเขียวเป็นเหลืองซีดและสีน�้าตาล 

และหลุดร่วง

ฟอสฟอรัส: ชะงักการเจริญเติบโต	 
ต้นแคระแกร็น	 ใบแก่	 (ใบล่าง)	 เปลี่ยน

เป็นสีม่วง	 ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาล	

ล�าต้นบดิเบีย้ว	รากหยดุการเจริญเตบิโต	

ดอกและผลไม่สมบูรณ์

โพแทสเซียม: ขอบใบแก่สซีดีจาง	มจีดุ
สนี�า้ตาลแห้งระหว่างเส้นใบ	และลุกลาม

เข้าหาเส้นกลางใบ	พืชชะงักการเจริญ

เติบโต	 ต ้นแคระแกร็น	 ล�าต ้นอ ่อน 

และหกัล้มง่าย	เมลด็และผลจะเหีย่วลบี 

ไม่สมบูรณ์
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อาการผิดปกติ
เนื่องจากการขาดธาตุอาหารรอง
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อาการผิดปกติ
เนื่องจากการขาดธาตุอาหารรอง

แมกนเีซยีม: ใบแก่	เปลีย่นเป็นสเีหลอืง
แต่เส้นใบยังมีสีเขียวต่อมาใบจะเปลี่ยน

เป็นสีน�้าตาล	 และแห้งตายในที่สุด	 

ใบขนาดเล็ก	 ขอบใบงอเข ้าหากัน 

และเปราะง่าย	ท�าให้โรคเข้าท�าลายได้ง่าย

แคลเซียม: ใบอ่อนบิดเบี้ยว	 ขอบใบ
ม้วนลงข้างล่าง	และขาดเป็นริ้ว	มีจุดด�า

ที่เส้นใบ	 ระบบรากผิดปกติ	 รากสั้นเน่า	

และตายในที่สุด	 ถ ้าขาดแคลเซียม 

ในระดับรุนแรง	 ตาและยอดอ ่อน 

จะแห้งตาย	โครงสร้างของล�าต้นอ่อนแอ	

เซลล์แตก	ท�าให้โรคเข้าท�าลายได้ง่าย

กํ าม ะถั น :  ใบอ ่อนมีสี เหลืองซีด 

คล้ายการขาดธาตไุนโตรเจน	แต่เป็นในใบ 

ที่มีต�าแหน่งต่างกัน	 	 ยอดพืชชะงักการ 

เจรญิเติบโต	ใบ	ล�าต้นมีขนาดเลก็และลบี
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อาการผิดปกติ
เนื่องจากการขาดธาตุอาหารเสริม

40



อาการผิดปกติ
เนื่องจากการขาดธาตุอาหารเสริม

สังกะสี: ใบที่ยังไม่แก่เต็มที่จะมีสีเหลืองซีด
และขาวเป็นจดุๆ	เส้นใบยงัมสีีเขยีว	การเจริญ

เติบโตชะงัก	รากสั้นผิดปกติ	มักเกิดในดินด่าง

หรือมีแคลเซียมสูง		

ทองแดง: ใบอ่อนมสีเีหลอืงซีด	ตายอดชะงกั
การเจริญเติบโตและเปลี่ยนเป็นสีด�า		

แมงกานีส: ใบอ่อน	 เปล่ียนเป็นสีเหลืองซีด
แต่เส้นใบยังมีสีเขียว	หรือเป็นจุดสีขาว	หรือ 

จุดเหลืองระหว ่างเส ้นใบ	 ต ่อมาเปล่ียน 

เป็นสีน�้าตาลและแห้งตายในท่ีสุด	 การเจริญ

เติบโตช้า	และมีพุ่มใบน้อยกว่าปกติ	

เหลก็: ใบอ่อนมสีเีหลอืงซดีโดยเฉพาะระหว่าง
เส้นใบ	 ชะงักการเจริญเติบโต	 หากรุนแรง  

มนัส�าปะหลงัจะแห้งตายตัง้แต่ส่วนยอดลงมา

ข้างล่าง	มักเกิดกับมันส�าปะหลังที่ปลูกในดิน

ด่าง	 ดินทราย	 ดินที่มีอินทรียวัตถุสูง	 หรือ 

ดนิจอมปลวก	อาการอาจรนุแรงเมือ่ฝนทิง้ช่วง		
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อาการผิดปกติ
เนื่องจากการใช้สารก�าจัดวัชพืช
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ไกลโฟเสท เป็นสารเคมีก�าจัดวัชพืช
ประเภทดูดซึม	ยับยั้งการสร้างกรดอะมิโน	

สามารถเคลือ่นย้ายได้ในต้นพชื	พบอาการ

เป็นพิษ	ภายใน	7-10	วัน

ไดยูรอน ใช้ได้ก่อนและหลังวัชพืชงอก	 
เข้าสู่ทางรากมากกว่าทางล�าต้นและใบ	

สามารถควบคุมวัชพืชใบกว้างได้ดี	 ยับยั้ง

การสังเคราะห์แสง	ท�าลายทุกส่วนของพืช

อาการผิดปกติ
เนื่องจากการใช้สารก�าจัดวัชพืช

อาการความเป็นพิษ 

	 ยอดอ่อนและใบมนัส�าปะหลงับรเิวณส่วนยอดจะมอีาการใบผดิรปู	

ใบเรียวลีบ

อาการความเป็นพิษ 

	 ท�าให้ใบมันส�าปะหลังมีสีเหลืองซีด	 ในกรณีที่ใช้สูงเกินอัตรา 

ค�าแนะน�า	จะท�าให้ใบไหม้	ใบจะแห้งและร่วง
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อะลาคลอร์ มีฤทธิ์ดูดซึมใช้ได้ก่อน 

วัชพืชงอก	 ควบคุมเมล็ดวัชพืช	 ยับยั้ง 

การเจริญเติบโตและลดการขยายและ 

การแบ่งตัวของเซลล์

อะมีทรีน ใช้ได้ก่อนและหลังวัชพืชงอก	 
มีผลท�าลายพืชในลักษณะการยับยั้ ง 

การสังเคราะห์แสง

อาการผิดปกติ
เนื่องจากการใช้สารก�าจัดวัชพืช (ต่อ)

อาการความเป็นพิษ

	 ท�าให้ใบมันส�าปะหลังผิดรูป	แผ่นใบมีลักษณะย่น	และมีสีเขียวซีด

หรือสีเหลือง

อาการความเป็นพิษ

	 ท�าให้ใบมันส�าปะหลังมีสีเหลืองซีด	และใบแห้งในที่สุด
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2,4-ดี ท�าลายพชืใบกว้าง	ท�าหน้าทีค่ล้าย
ฮอร์โมนพืช	 หากใช้ในความเข้มข้นต�่า	 

แต่หากใช้ในระดับความเข้มข้นสูงจะ

ท�าลายพืช	 ซึ่งท�าให้เนื้อเยื่อของพืชเจริญ

เติบโตไม่เท่ากัน

อาทราซีน นิยมใช้แบบก่อนวัชพืชงอก	
ส่วนใหญ่เข้าสู ่พืชทางรากมากกว่าทาง
ล�าต้นและใบ	ควบคุมวัชพืชได้ทั้งใบแคบ
และใบกว้างมีผลท�าลายพืชในลักษณะ 
การยับยั้งการสังเคราะห์แสง

อาการผิดปกติ
เนื่องจากการใช้สารก�าจัดวัชพืช (ต่อ)

อาการความเป็นพิษ

	 ท�าให้ใบมนัส�าปะหลงัเกดิอาการใบผดิรปู	ใบโค้งงอ	และใบจะแห้ง

กรอบในที่สุด	หากได้รับปริมาณมากจะท�าให้เปลือกของล�าต้นปริแตก

อาการความเป็นพิษ

	 ท�าให้ใบมนัส�าปะหลงัเกิดอาการใบเหลอืงซดีและแห้งตายในท่ีสุด
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การตรวจวินิจฉัย
โรคใบด่างมันส�าปะหลัง
และโรคพุ่มแจ้
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	 มันส�าปะหลงัมลีกัษณะอาการใบด่างเหลอืง	ต้นแคระ

แกร็น	 ใบเสียรูปทรง	 ลดรูป	 ยอดท่ีแตกใหม่แสดงอาการ 

ด่างเหลือง	 หากใช้ท่อนพันธุ์ที่มีเชื้อไวรัสมาปลูกจะท�าให้ 

มันส�าปะหลังเกิดอาการใบด่างเหลืองทั้งต้น

โรค ใบด่างมันส�าปะหลัง
ลั กษณะอาการของ โ รค
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ระยะหลังงอก

ระยะเจริญเติบโต
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โรค พุ่มแจ้มันส�าปะหลัง
ลั กษณะอาการของ โ รค

	 มันส�าปะหลังจะแสดงอาการใบเล็กลดรูป	 ใบซีด

เหลือง	เกดิการเจรญิเป็นยอดขนาดเลก็ท่ีผิดปกตจิ�านวนมาก

จากส่วนของตาข้าง	บรเิวณทีแ่สดงอาการพุม่แจ้พบว่าท่อน�า้

ท่ออาหารเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลหลังจากน้ันจะแสดงอาการ

ตายจากปลายยอดลงมา
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ระยะหลังงอก

ระยะเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
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	 ส�ารวจโรคใบด่างมันส�าปะหลังและโรคพุ่มแจ้

อย่างสม�า่เสมอ	โดยเดนิส�ารวจให้เหน็ทกุต้น	หรอืเดนิเป็น

รูปตัวยู	(U-shape	surveying)	ด�าเนินการทุก	2	สัปดาห์	

ตั้งแต่มันส�าปะหลังหลังงอกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว

1

การส� า รวจ  แล ะสุ่ ม เก็ บตั วอย่ า ง
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	 หากพบอาการต้องสงสัยให้เก็บต้นที่แสดงอาการ	

และสุ่มเก็บตัวอย่างทั้งแปลง	 เพื่อส่งตรวจวินิจฉัยโรค	 

โดยก�าหนดพื้นที่	 ประมาณ	 1	 ไร่	 เดินจากขอบแปลง 

เป็นเส้นทแยงมุม	2	เส้น	(X-shape	sampling)	เก็บยอด

มนัส�าปะหลงั	จ�านวน	10	จดุต่อเส้นทแยงมุม	จดุละ	1	ยอด	 

รวม	20	ตัวอย่างต่อไร่	บรรจุรวมในถุงพลาสติก	1	ถุง

2

การสํารวจ และสุมเก็บตัวอยาง 

1. สํารวจโรคใบดางมันสําปะหลังและโรคพุมแจอยางสมํ่าเสมอ โดยเดินสํารวจใหเห็นทุกตน หรือเดินเปนรูปตัว

ยู (U-shape) ดําเนินการทุก 2 สัปดาห ตั้งแตมันสําปะหลังหลังงอกจนกระท่ังเก็บเก่ียว 

 

 
 

2. หากพบอาการตองสงสยัใหเก็บตนท่ีแสดงอาการ และสุมเก็บตัวอยางท้ังแปลง เพ่ือสงตรวจวินิจฉัยโรค โดย

กําหนดพ้ืนท่ี ประมาณ 1 ไร เดินจากขอบแปลงเปนเสนทแยงมุม 2 เสน (X-shape) เก็บยอดมันสําปะหลัง 

จํานวน 10 จุดตอเสนทแยงมุม จุดละ 1 ยอด รวม 20 ตัวอยางตอไร บรรจุใสถุงพลาสติก 1 ยอดตอถุง 
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ขั้นตอน
การเก็บตัวอย่างและ 
ตรวจวินิจฉัยโรค
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เด็ดส่วนยอด
มันสําปะหลัง
1 ยอดต่อต้น

บรรจุรวมใน 
ถุงพลาสติก 

20 ยอดต่อถุง

นําถุงตัวอย่าง
บรรจุในถังเก็บ

ความเย็นทีมีนํ้าแข็ง
หรือเจลทําความเย็น

เครื่อง Real time PCR  
สามารถเพิ่มปริมาณ

ดีเอ็นเอที่ต้องการได้พร้อม 
แสดงผลการติดเชื้อของ 

ตัวอย่างได้ทันที

ดีเอ็นเอที่สกัดได้
จะถูกนําเข้าเครื่อง
Real time PCR

พร้อม primer และสาร
ทําปฏิกิริยาต่างๆ

บดตัวอย่าง
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แมลงหวี่ขาวยาสูบ ดูดกินน�้าเลี้ยงบริเวณ
ใต้ใบมนัส�าปะหลงั	เป็นแมลงพาหะน�าโรคไวรสั 

ใบด่างมันส�าปะหลัง	

การป้องกนัก�าจดั: พ่นด้วยสารเคมกี�าจัดแมลง	

อิมิดาคลอพริด	70%	WG	หรือ	 ไทอะมิไทแซม	

25%	WG	อัตรา	4	กรัมต่อน�้า	20	ลิตร	หากพบ

การระบาดรุนแรง	พ่นด้วยสารเคมีก�าจัดแมลง

อัตรา	12	กรัมต่อน�้า	20	ลิตร

แมลงศัตรู
ส�าคัญในมันส�าปะหลัง

ไ ร แดง 	 ดูดกินน�้ า เ ล้ียงบ ริ เวณยอดและใบ 

มันส�าปะหลัง	ระบาดรุนแรงในฤดูแล้ง	หรือฝนทิ้งช่วง	 

ท�าให้ใบมันส�าปะหลังแห้ง	และตายในที่สุด

การป ้องกันก�าจัด: 	 พ ่นด ้วยสารเคมีก�าจัดไร	 

ไพริดาเบน	 20%	WP	 อัตรา10	 กรัม/น�้า	 20	 ลิตร	 

เฟนบูทาตินออกไซด์	 55%	 SC	 อัตรา	 10	 ซีซี/น�้า	 

20	 ลิตร	 สไปโรมีซิเฟน	 24%	 SC	 อัตรา	 6	 ซีซี/น�้า	 

20	ลิตร	เตตราไดฟอน	7.25%	EC	อัตรา	50	ซีซี/น�้า	 

20	ลิตร	อามีทราซ	20%	EC	อัตรา	40	ซีซี/น�้า	20	ลิตร	 

ไม่ควรพ่นชนิดเดียวกันติดต่อกันเกิน	3	ครั้ง	ควรสลับ 

ชนิดสารเพื่อป้องกันการต้านทานต่อสาร
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เพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง	ดูดกินน�้าเลี้ยงบริเวณ
ยอดและใบมันส�าปะหลัง	 หากระบาดรุนแรง 

จะท�าให้ผลผลิตลดลง

การป้องกันก�าจัด:	 พ่นด้วยสารเคมีก�าจัดแมลง	 

อิมิดาคลอพริด	70%	WG	หรือ	ไทอะมิไทแซม	25%	

WG	 อัตรา	 4	 กรัมต่อน�้า	 20	 ลิตร	 บริเวณที่พบ 

การระบาด

เพลีย้หอยเกลด็ ดดูกนิน�า้เลีย้งบรเิวณล�าต้นมันส�าปะหลงั	หาก
ระบาดรุนแรงจะท�าให้ผลผลิตลดลง	ไม่สามารถใช้ท�าท่อนพันธุ์ได้

การป้องกันก�าจัด:	 พ่นด้วยสารเคมีก�าจัดแมลง	 อิมิดาคลอพริด 

	70%	WG	หรอื	ไทอะมไิทแซม	25%	WG	อตัรา	4	กรมัต่อน�า้	20	ลติร

ผสมกับไวท์ออยล์	อัตรา	50	มิลลิลิตร	ต่อน�้า	20	ลิตร	
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โรคส�าคัญ
ในมันส�าปะหลัง

โรคใบด่างมันสําปะหลัง
ลักษณะอาการ:	 ใบด่างเหลือง	 ต้นแคระแกร็น	 

ใบเสียรูปทรง	 ลดรูป	 ยอดท่ีแตกใหม่จะแสดง

อาการด่างเหลือง

การป้องกันการเกิดโรค:	ใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค

หลีกเลี่ยงสายพันธุ์อ่อนแอ	เช่น	CMR43-08-89

โรคพุ่มแจ้
ลักษณะอาการ:	 แตกตาข้างมากผิดปกต	ิ

ข้อปล้องสัน้	และมีใบขนาดเลก็ลง	ยอดเป็น

พุ ่ม	 ใต้เปลือกมีเส ้นสีด�าเป็นแนวยาว	

คุณภาพผลผลติเสยีหาย	และผลผลติตกต�า่

การป้องกันการเกิดโรค:	 ใช้ท่อนพันธุ์

ปลอดโรค	หลกีเลีย่งพนัธุอ่์อนแอ	เช่น	KU50	

ระยอง	72
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โรครากเน่าโคนเน่า
ลักษณะอาการ:ระยะเริ่มแรกจะมีอาการใบเหลือง	 

ก้านใบตก	คล้ายอาการเห่ียวจากการขาดน�า้	หลังจากน้ัน 

เปลอืกล�าต้นบรเิวณใกล้ผวิดินจะบวมและมรีอยปร	ิมปีุม่

รากจ�านวนมาก	 เชื้อจะเข้าทางรากและโคนต้น	ลามไป 

ยอด	พบตั้งแต่ระยะกล้าจนถึงระยะเก็บเกี่ยว	ท�าให้เกิด

อาการหัวเน่าแต่ไม่มีกลิ่นเหม็น

การป้องกันการเกิดโรค:	 ปรับระยะปลูกให้กว้างข้ึน

กรณีพื้ นที่ มี การระบาดของโรคโคนเน ่ าหั ว เน ่ า 

มันส�าปะหลัง	 ควรยกร่องตามแนวลาดเอียงเพ่ือช่วย

ระบายน�า้	ไถระเบิดดนิดาน	และปลกูแบบยกร่อง	แช่สาร

ก�าจัดโรคก่อนปลูก	เลือกใช้พันธุ์ทนทาน	เช่น	ระยอง	9
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  อัตราขยายพันธุ์	จาก	1	ไร่	จะได้	10	ไร่	
  หากปลกูระยะชดิร่วมด้วย	จะเพ่ิมอตัราขยายพนัธุ์
	 	 เป็นจาก	1	ไร่	จะได้	20	ไร่

  ตัดต้นที่อายุ	6	เดือน	น�าไปปลูกขยายพันธุ์
  ต้นเดมิปล่อยให้แตกใหม่	จนกระทัง่	อาย	ุ12	เดอืน
	 	 จึงเก็บเกี่ยว

  อัตราขยายพันธุ์	จาก	1	ไร่	จะได้	24	ไร่
  หากมีระบบน�้า	อาจตัดทุก	4	เดือน

การเพ่ิมอัตรา
การขยายพันธุ์มันส�าปะหลัง

การตัดยอดที่อายุ 2-3 เดือน เพื่อเพิ่มจํานวนลํา

การตัดต้นไปปลูกก่อนถึงอายุเก็บเกี่ยว

อัตราขยายพันธุ์
ปกติ 1 ไร่ จะได้ 5 ไร่
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  ใช้ระยะระหว่างต้น	50-60	เซนติเมตร	
	 	 ถ้าถี่กว่านี้	อาจท�าให้ล�ามีขนาดเล็กเกินไป

  อัตราขยายพันธุ์	จาก	1	ไร่	จะได้	10-20	ไร่

  ใช้	5	ตาต่อท่อน	อัตราขยายพันธุ์	จาก	1	ไร่	
	 	 จะได้	10-15	ไร่

  ใช้	2	ตาต่อท่อน	อัตราขยายพันธุ์	จาก	1	ไร่	
	 	 จะได้	40	ไร่

  ใช้ส่วนยอด	ต้นแม่	1	ต้น	ขยายพันธุ์ได้	
	 	 12,000-24,000	ท่อนต่อปี

  ใช้ส่วนตาข้าง	ต้นแม่	1	ต้น	ขยายพันธุ์ได้
	 	 100,000-300,000	ท่อนต่อปี

การปลูกระยะถี่เพื่อเพิ่มจํานวนต้น

การใช้ท่อนพันธุ์สั้น หรือข้อสั้น

การใช้ส่วนยอดและตาข้าง
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ระยอง 90 ระยอง 3 ระยอง 7 ห้วยบง 80 ห้วยบง 90 ระยอง 9 ห้านาที พิรุณ 2 ระยอง 60 พิรุณ 1 พิรุณ 1 ระยอง 86-13 ห้วยบง 60 ระยอง 1 ระยอง 5 ระยอง 11 เกษตรศาสตร์ 
72 ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 

50 ระยอง 15

สียอดอ่อน

สีใบอ่อน

หูใบ

สีก้านใบ

ลักษณะ
แผ่นใบ

สีลำาต้น

เด่นมาก  เด่นน้อย

คุณลักษณะเด่นที่สามารถใช้ในการระบุพันธุ์คุณลักษณะของพันธุ์มันสำ�ปะหลัง
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