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มลูนิธสิถาบันพฒันามันสําปะหลงัแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
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การผลิตมันสําปะหลังท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
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คํานํา 
 

ในป พ.ศ. 2546 ตามท่ีมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ใน 
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีและภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรวมจดัการฝกอบรม เรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด
มันสําปะหลัง ใหแกเจาหนาท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.)  เจาหนาท่ีสหกรณ
การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. คณาจารยจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี  และพนกังาน
ของศูนยวิจยัและพัฒนามันสําปะหลัง ใหมีความรูเรื่องการปลูกมันสําปะหลังท่ีถูกตอง การแปรรูป
เปนมันเสนสะอาดท่ีมีคุณภาพ และสามารถนําความรูไปเผยแพรใหเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง 
ในทองถ่ินได ในการฝกอบรมนี้ ไดใชเอกสารประกอบการฝกอบรม เรื่อง “มันสําปะหลัง การผลิต 
การแปรรูป การใชประโยชน” ซ่ึงเนื้อหาในเอกสารจะครอบคลุมคําบรรยายของวิทยากรท่ีเปน
นักวชิาการท่ีมีความรู ความชํานาญและประสบการณเกี่ยวของกับมันสําปะหลังมานาน 

มูลนิธิฯ ไดพิจารณาแลว เห็นวา สมควรปรับปรุงเอกสารดังกลาวเปนบางสวน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในสวนของการผลิตจึงไดจดัสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึน้เพ่ือระดมความคดิเห็นและความรู
ใหมจากผูเช่ียวชาญ ในเดือนมีนาคม 2552 แลวนําผลการสัมมนามาใช พรอมกับเรยีบเรียงเรื่องพันธุ
มันสําปะหลัง เรื่องการเขตกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง และเรื่องดินและปุยมัน
สําปะหลัง เปนเรื่องเดียว ภายใตหัวขอเรื่อง การปลูกมันสําปะหลงัที่ด ี อีกท้ังไดนําบางสวนของ
เอกสารท่ีกรมสงเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรจดัทําเผยแพร มาใชเพ่ือความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น มูลนิธิฯ หวังอยางยิ่งวาเอกสารท่ีปรับปรุงใหม เรื่อง การปลูกมันสําปะหลงัทีด่ี จะเปน
ประโยชนกับเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป  

ในโอกาสนี้มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ขอขอบคณุผูเขยีนท้ังสาม
ทาน ไดแก  ศ.ดร.เจรญิศักดิ์ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ  รศ.ดร.วิจารณ วิชชุกิจ  และ  ศ.เกยีรตคิุณ ดร. ปยะ 
ดวงพัตรา จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีไดอนุญาตใหมูลนิธิฯ ทําการเรียบเรียง
พรอมท้ังเพ่ิมเตมิแกไข และขอบคณุ กรมสงเสริมการเกษตรสําหรับเอกสารเผยแพร ไดแก การปลูก
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มันสําปะหลัง และการใชเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง ภายใตโครงการจัดระบบพิเศษ เฉพาะ
พ้ืนท่ีมันสําปะหลัง ป 2550/51 และกรมวิชาการเกษตรสําหรับเอกสารเรื่อง เกษตรดีท่ีเหมาะสม
สําหรับมันสําปะหลัง ซ่ึงมูลนิธิฯ ไดนํามาใชสวนหนึ่งในการจัดทําเอกสาร 

 

    มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย    

   ในพระราชูปถัมภสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุาร ี

กรกฏาคม 2552 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

เกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร 
 
 มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกจิท่ีสําคญัท่ีสุดพืชหนึ่งของไทย  เทาท่ีผานมา  มีการวจิยัและ
พัฒนาเกี่ยวกับมันสําปะหลังอยางกวางขวาง  จนทําใหไทยเปนประเทศแนวหนาในวงการ
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับมันสําปะหลัง  ตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ํา  กลาวคือเริ่มจากการปลูก  จนถึง
การเก็บเกี่ยวภายในไรนาของเกษตรกร  พัฒนาไปยังอุตสาหกรรมปลายน้ําอันไดแก  ผลิตภณัฑ
บรรจหีุบหอ  อุตสาหกรรมอาหาร  ตลอดจนเอทานอลท่ีใชเปนพลังงานทดแทน 
 

การพัฒนาในสวนอุตสาหกรรมตนน้ําไดมีการรวบรวมองคความรูจากนกัวิชาการ นักวิจยัท่ี
มีประสบการณเกี่ยวกับมันสําปะหลัง โดยหนวยงานตาง ๆ ท่ีใหความสนใจ มูลนิธิสถาบันพัฒนา
มันสําปะหลังแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีเปนหนวยงานหนึ่งท่ีไดเล็งเห็นความสําคัญของการรวบรวมองคความรู จึงไดรวมกบัภาควิชา
พืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
จัดการฝกอบรมผูท่ีเกี่ยวของเพ่ือนําไปเผยแพรใหแกเกษตรกร เพ่ือทําการผลิตมันสําปะหลังอยาง
ถูกตองเหมาะสม และยั่งยืน เพ่ือประโยชนของเกษตรกรเอง และอุตสาหกรรมตอเนื่อง โดยการ
จัดทําเอกสารเกี่ยวกับมันสําปะหลัง ประกอบดวยบทความของวทิยากรท่ีเปนผูเช่ียวชาญโดยตรง  
แลวนําไปใชฝกอบรมในหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสําปะหลัง” ในป
พ.ศ. 2546 

ตอมาไดมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีการผลิตอยางรวดเรว็ มีองคความรูเพ่ิมขึ้น  
คณะอนกุรรมการสงเสริมและเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง ในคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามัน
สําปะหลังแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี 
จึงไดทําการปรับปรุงเอกสารเดิม นํามาเรียบเรียงใหม โดยอาศัยบทความหลัก 3 เรื่อง ไดแก  
เรื่องพันธุมันสําปะหลัง เรื่องการเขตกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือผลผลิตมันสําปะหลัง และเรื่องดินและ 
ปุยมันสําปะหลัง เขียนโดย ศ.ดร.เจริญศักดิ์  โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ  รศ.ดร.วจิารณ วิชชุกจิ  และ  
ศ.เกียรตคิุณ ดร.ปยะ ดวงพัตรา  ตามลําดับ  นอกจากนีย้ังไดนําเอกสารเผยแพร  เอกสารทางวิชาการ  
ของกรมวิชาการเกษตรและกรมสงเสริมการเกษตรมาปรบัใช ประกอบดวยการทดลองวิจยัของ
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ผูเช่ียวชาญท่ีไดทําการศึกษามาหลายแหง สถานท่ีทําการศึกษาแหงหนึ่งคือสถาบันพัฒนา 
มันสําปะหลัง ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา  ซ่ึงผูท่ีทําการศึกษาท่ีสําคัญ  ไดแก  
ศ.ดร.เจริญศักดิ์  โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ (เทคนิคการใหผลผลิตสูงสุด) ดร.อัศจรรย  สุขธํารง และ ผศ.ดร. 
เรณู  ขําเลิศ (เทคนิคใชหินฝุน)  นายสรรเสริญ  สุนทรทยาภิรมย (เทคนคิใสปุยอินทรีย เคมีกลาง
รองปลูกตามคาวิเคราะหดนิ) อ.สุกัญญา  จัตตุพรพงศ (เทคนคิพัฒนาวิธีการปลูกมันสําปะหลังแบบ
ยั่งยืนโดยใชปุยน้ําสกัดมูลสุกร) นายสมคดิ  กิจวิถี (เทคนคิใชปุยจุลินทรีย12ตระกูล) เอกสารท่ีเรียบ
เรียงใหมภายใตช่ือเรื่อง การปลกูมันสําปะหลังทีด่ ี สามารถนาํไปใชในการฝกอบรมเจาหนาท่ี
ฝกอบรม เจาหนาท่ีสงเสริมท่ีรับผิดชอบเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารใหแกเกษตรกรผูผลิต 
มันสําปะหลัง 

การปลกูมันสําปะหลงัทีด่ี  ประกอบดวย 3 สวน ไดแก การเตรียมดิน  มีการอธิบายถึงดินท่ี
ใชปลูกมันสําปะหลัง การปรบัปรุงบํารุงดนิ เพ่ือใหดินมีความอุดมสมบูรณเพียงพอและยั่งยืนใน
การผลิตมันสําปะหลัง โดยใชสารปรับปรุงดินตาง ๆ การอนุรักษดินและน้ํา การเพาะปลูกและการ
ดูแลรักษา แสดงใหเห็นลักษณะประจาํพันธุมันสําปะหลังพันธุตาง ๆ รวมท้ังพันธุหวยบง 80 ซ่ึง
มูลนิธิฯ เพ่ิงนาํมาสงเสริมเผยแพรใหแกเกษตรกร การเลือกใชตนพันธุ ระยะเวลาท่ีควรปลูก  
ระยะเวลาปลูกท่ีเหมาะสม การใชปุยตาง ๆ ไดแก ปุยเคมี ปุยคอก ปุยหมัก ปุยอินทรียอยางอ่ืน  การ
กําจัดวัชพืช การใหน้ําและการใชเครื่องจักรกล โรคและแมลงศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว ครอบคลุมถึง
อายุท่ีเหมาะสมการเก็บเกี่ยว วิธีการเกบ็เกีย่วและรักษา บทสุดทายเปนการแนะนําใหเกษตรกร
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการปลูก จนถึงการขายผลผลิตใหแกพอคาหรือโรงงาน การปลกูมันสําปะหลัง
ที่ดี ไดถูกนําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่องเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังท่ีเหมาะสม  
จัดตั้งโดยมูลนิธิฯ ท่ีสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา ในระหวาง      
วันท่ี 30-31 มีนาคม 2552 มีผูเขาประชุมจากภาคสวนตาง ๆ ไดแกนักวิชาการจากสวนราชการและ
มหาวิทยาลัย เกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในการปลูกมันสําปะหลัง และคณะอนุกรรมการ
สงเสรมิและเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง รวมท้ังส้ิน 60 คน หลังจากนั้นไดนําผลการประชุม  
ตลอดจนขอคดิเห็นของผูเขาประชุมมาปรับปรุงเพ่ิมเตมิ ทําใหการผลิตมันสําปะหลังที่ดี มีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น 
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สารบัญ 

          หนา        
การเตรียมดิน 1        
1. ดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง 2 
2. การไถ 8  
3. การปรับปรุงบํารุงดิน 10 
4. การอนุรกัษดินและน้ํา 18  
การเพาะปลูกและดูแลรักษา 21 
5. พันธุมันสําปะหลัง 22 
6. การเลือกใชตนพันธุ 33 
7. ระยะเวลาเพาะปลูก 37 
8. วิธีการปลูกและระยะปลูกท่ีเหมาะสม 38 
9. การใชปุย 39 
10. การกําจัดวัชพืช 55 
11. การใหน้ําและการใชเครื่องจกัรกล 58 
12. โรคและแมลงศัตรพืูชท่ีสําคัญ 59 
การเก็บเกี่ยว 64 
13. อายุเก็บเกี่ยว 65 
14. วิธีการเก็บเกี่ยวและรกัษา 67 
15. การบันทึกลงขอมูล 68 
เอกสารอางอิง 71 
ภาคผนวก 72 
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สารบัญตาราง 
 

                                                           หนา 
ตารางที ่1 สมบัติทางกายภาพ เคมี และความอุดมสมบูรณของดนิชุดดินสําคัญท่ีนยิมใช 4 
 ปลูกมันสําปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย 
ตารางที ่2 ลักษณะประจําพันธุมันสําปะหลัง 30 
ตารางที ่3 ตารางเปรยีบเทียบผลผลิตหัวสดและปริมาณแปงของพันธุมันสําปะหลังท่ีนิยม 31 
 ปลูกกับพันธุหวยบง 80 เฉล่ียจาก 70 แปลงทดลอง ในป 2542-2549 
ตารางที ่4 ปริมาณธาตุอาหารหลักในปุยหมัก ปุยคอกหรือมูลสัตวและในพืชปุยสดท่ีสําคญั 44 
ตารางที ่5 คําแนะนําเกี่ยวกับการใชปุยเคมีผสมสําเร็จรูปกับมันสําปะหลังท่ีปลูกในดินท่ีมี 51 
 ประเภทเนื้อดิน 3  ประเภท 
  
       

สารบัญภาพ 
   
  หนา 
แผนภาพที ่1 แผนภูมิแสดงแนวทางเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 6 
แผนภาพที ่2 บันทึกชวยจําแสดงการปฏิบัติงานและตนทุนการผลิต 69 
 


