
แชทอนพันธุ 
5-10 นาที

ปกทอนพันธุตั้งตรง
ระยะปลูกระหวางตน 80–100 ซม.

ระหวางแถว 100–120 ซม.

เมื่อมันสำปะหลังอายุ 1-3 เดือน
ขณะที่ดินมีความชื้น

ปุยเคมี

เพล้ียแปงสีชมพู

เพล้ียแปงลาย เพลีย้
แปงสีเทา เพล้ี

ยแปงมะละกอ 

เพล้ีย
แปงสีเขียว งดใหน้ำ 1 เดือนกอนเก็บเกี่ยว

อายุเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน 
ไดผลผลิตสูง แปงเยอะ ราคาดี

4 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร
ไทอะมีโทแซม

ฤดูฝน ฤดูแลง

ปกลึก 10–15 ซม. 

ฤดูแลง ฤดูฝน

ปกลึก 5–10 ซม.

ไถลึก 30-40 ซม. ตากดิน 7-10 วัน
พรวนดินใหรวนซุย ยกรองขวางความลาดเท

ชวงเดือนแรก ทุกๆ 2-3 วัน ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง
ชวงอายุ 2-8 เดือน สัปดาหละครั้ง ครั้งละ 2-4 ชั่วโมง

*ควรใหน้ำมันสำปะหลังอยางตอเนื่อง

ดินรวน-ดินทราย 100 กก.ตอไร 
ดินเหนียว 50 กก.ตอไร

ใชสารเคมี 
- กอนวัชพืชงอก (ไมเกิน 3 วันหลังปลูก)
  พนยาคุม เชน อะลาคลอร ขณะที่ดินมีความชื้น
- หลังวัชพืชงอก พนยาฆา เชน ไกลโฟเสต
ใชเครื่องจักรกล
ขณะที่ดินมีความชื้น หลังวัชพืชงอกพนยาฆา 
เชน กรัมม็อกโซน

หมั่นตรวจแปลงเดือนละครั้ง
-เพลี้ยแปง <10 ตัว/ใบ พนบิวเวอเรีย 3 ครั้ง ทุก 5 วัน
-เพลี้ยแปง >10 ตัว/ใบ ฉีดพนสารเคมีไทอะมิโทแซม 4 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร

เลือกสายพันธุใหเหมาะกับดิน
    ระยอง 9 - ดินทรายปนรวน
 เกษตรศาสตร 50 - ดินทรายรวน   
  ดินรวนปนทราย
 หวยบง 80 - ดินรวนปนเหนียว
 พิรุณ 2 - ดินรวนปนเหนียว    

จัดการโรคและแมลง
    ใชสารเคมี/สารชีวภัณฑ 

รูจักดิน
    เก็บดินสงวิเคราะห
    รูจักดิน ปรับปรุง บำรุงดิน

ใส “ปุย”
ตามคาวิเคราะหดิน
เมื่อมันสำปะหลังอายุ 1-3 เดือน 
ขณะที่ดินมีความชื้น

ปลูกเตรียมดิน

กำจัดวัชพืช
ใหน้ำ

เก็บเกี่ยวสำรวจแปลง+เฝาระวังโรคและแมลง

ใสปุย

เตรียมทอนพันธุ 

ปจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตทอนพันธุมันสำปะหลังแบบ Mini stem cutting ใชทอนพันธุมันสำปะหลังที่มี 

จำนวนตาอยางนอยที่สุด 1-2 ตา เพาะชำเปนตนกลากอนยายลงแปลงปลูก ทำใหประหยัดคาทอนพันธุได 

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อเพื ่อผลิตตนพันธุ ปลอดโรค ชวยแกปญหาการขาดแคลน 

ทอนพันธุ ผลิตขยายตนพันธุมันสำปะหลังปลอดโรคได 20 เทาภายใน 5 เดือน สามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ในถุงพลาสติกแทนขวด ชวยลดตนทุนและชวยใหการขนสงสะดวกอีกดวย

ทอนพันธุ มันสำปะหลังเปนปจจัยการผลิตที่สำคัญในการเพาะปลูก การคัดเลือก เก็บเกี ่ยว และเตรียมทอนพันธุ  

อยางถูกตองเหมาะสม จะทำใหไดทอนพันธุที่ดีและเปนตนทางที่จะทำใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ

ทอนพันธุดี ตนทางผลผลิตคุณภาพ

ผลิตทอนพันธุมันสำปะหลัง
แบบ Mini stem cutting

การคัดเลือกและเก็บเกี่ยวทอนพันธุ

กองไวกลางแจง
และในที่รม

กองไวในที่รม

เก็บรักษาทอนพันธุโดยมัดและกองไว

คัดเลือกตนพันธุ
ที่ไมไดขนาด

มีแมลงทำลาย 
ใชลำตนทอนพันธุ

ที่มีอายุ 10-12 เดือน

แยกแปลงที่ใชสำหรับทำทอนพันธุ

ใชระบบน้ำหยด 
    ปลูกไดตลอดป
    ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น        
    สรางสมดุลของแมลงตัวห้ำ-ตัวเบียน
    ใชรวมกับบิวเวอเรียจัดการเพลี้ยไดดี

เพิ่มผลผลิต
ไดประมาณ

50-60%

การใหน้ำแบบน้ำหยดเหมาะกับการปลูกมันสำปะหลัง 
เพราะเปนระบบที่ใชน้ำนอย มีประสิทธิภาพการใหน้ำสูง 
ใหน้ำที่โคนตน เกิดวัชพืชนอย และใชไดกับแปลงปลูกเนื้อดิน 
ทุกประเภท

ระบบน้ำหยดชวยเพิ่มผลผลิต

ตนทุนการติดตั้งระบบน้ำหยดประมาณ

4,000-6,000 บาท/ไร 

มีอายุการใชงาน

3-5 ป
(ขึ้นกับคุณภาพ

และการดูแลรักษา)

- ตนมันตั้งตัวไดแลว
    ใหน้ำสัปดาหละ 1 ครั้ง นาน 2-4 ชั่วโมง

- เดือน 1-3
    ใหน้ำทุกๆ 2-3 วัน ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง

เทคนิคการใหน้ำ

สายน้ำหยดไมควรยาวเกิน 120 เมตร
อัตราน้ำหยดออก 1-2.5 ลิตร/รูหยด

เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง รายไดเพิ่ม
ปลูกมันสำปะหลังถูกวิธี มีแตกำไร

เลือกทอนพันธุปลอดโรค
และแมลง มี 5-7 ตา



เกษตรศาสตร 50

ระยอง 11

ระยอง 9

ระยอง 7

ระยอง 5

พิรุณ 4

พิรุณ 2

หวยบง 80

หวยบง 60

เกษตรศาสตร 72
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Agricultural Technology and Innovation Management Institute (AGRITEC)
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ผลผลิต 4.4 ตัน/ไร 

ปรับตัวไดดีในหลายสภาพแวดลอม ผลผลิตสูง

ดินรวนปนเหนียว 

สายพันธุมันสำปะหลัง 
สายพันธุมันสำปะหลังในไทยไดรับการพัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตร 

(พันธุระยอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พันธุเกษตรศาสตรและพันธุหวยบง) 

และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พันธุพิรุณ) 

“มันสำปะหลัง” พืชหัวที่เปนแหลงคารโบไฮเดรตที่สำคัญรองจากขาวและขาวโพด ปลูกงายในพื้นที่เขตรอนและรอนชื้น ประเทศไทย 

มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังกวา 8 ลานไร เปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ สรางรายไดปละหลายแสนลานบาท โดยไทย 

เปนผูสงออกมันสำปะหลังรายใหญของโลกและเปนอันดับหนึ่งของอาเซียน

*การจำแนกสายพันธุมันสำปะหลังพิจารณาจากสีที่กานใบ สีที่ยอดใบ ทรงตน*

ผลผลิต 6.1 ตัน/ไร 

เจริญเติบโตเร็วในชวง 1-2 เดือนแรก 
ไมคอยแตกกิ่ง ผลผลิตสูง ทนแลง

ดินทรายปนรวน/ดินรวนปนเหนียว 

ผลผลิต 4.9 ตัน/ไร 

ลำตนสูงตรง แข็งแรง ผลผลิตสูง 
มีปริมาณแปงสูง ตานทานโรค

ดินทรายปนรวน 

ผลผลิต 4.77 ตัน/ไร 

มีปริมาณแปงสูง

ดินดาง 

ผลผลิต 4.4 ตัน/ไร 

ปรับตัวกับสภาพแวดลอมไดดี ความงอกดี 
ปริมาณแปงสูง 

ดินทรายรวน/ดินทรายปนรวน 

ผลผลิต 8.44 ตัน/ไร 

ใหผลผลิตสูง

ดินเหนียว 

ผลผลิต 5.8 ตัน/ไร 

ผลผลิตและปริมาณแปงสูง
ตานทานโรคใบจุดปานกลาง

ดินรวนปนทราย 

ผลผลิต 4.9 ตัน/ไร 

ปริมาณแปงสูง

ดินรวนปนเหนียว 

ผลผลิต 5.8 ตัน/ไร 

ใหผลผลิตหัวสดสูง เปนทั้งพันธุรับประทาน
และพันธุอุตสาหกรรม

ดินเหนียวสีแดง/ดินรวนปนเหนียว 

ผลผลิต 6.03 ตัน/ไร 

มีปริมาณไซยาไนดในหัวสดต่ำในทุกสภาพแวดลอม 
เปนทั้งพันธุรับประทานและพันธุอุตสาหกรรม

ดินเหนียวรวนปนทราย/ดินรวนปนเหนียว

ใชในรูปแปงเพื่อผสมอาหารและ
อาหารดัดแปลงอื่นๆ เชน บะหมี่ สาคู
ซอสปรุงรส หรือใชแทนน้ำตาลซูโครส

ในผสไมกระปอง แยม

อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม

ใชผสมในเยื่อกระดาษ
ใหมีความเหนียวหรือเพิ่ม
ความหนาของกระดาษ

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ

ใชเปนสวนผสมของอาหารสัตว

อุตสาหกรรมอาหารสัตว

อุตสาหกรรมพลังงาน

ใชเปนวัตถุดิบผลิตเอทานอล
ทดแทนเชื้อเพลิงอื่น

มันสำปะหลังนำไปใชประโยชนในหลาย  

อุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมแปรรูป 

มันสำปะหลังขั้นตน ไดแก แปงมันสำปะหลัง 

มันเสน มันอัดเม็ด 

และอุตสาหกรรมตอเนื่อง

ไมวาจะเปน

สายพันธุมีสวนสำคัญตอการเพิ่มผลผลิตถึง 30% 
การเลือกสายพันธุมันสำปะหลังที่ดีและเหมาะสมกับ  
ประเภทของดิน การใสปุยท่ีเหมาะสมตามคาวิเคราะหดิน 
และการบริหารจัดการแปลงปลูกที่ดี จะทำใหเกษตรกร 
ไดผลผลิตมันสำปะหลังที่ดีและมีคุณภาพ

พืชแหงศตวรรษที่ 21
มันสำปะหลัง:

ใชเปนตัวเจือจางในยา
ประเภทแคปซูลและยาเม็ด

อุตสาหกรรมยา

มันสำปะหลัง:
พืชอเนกประสงค


