
การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง 

ขอมูลนารู 

ชื่อสามัญ    :   Tapioca Plant   Cassava ,Manioc 

ชื่อวิทยาศาสตร   :   Manihot esculenta  Crantz 

ชื่อวงศ    :  Euphorbiaceae 

ชื่ออ่ืนๆ   :   มันสําโรง (กลาง) ตางนอย ตางบาน (ภาคเหนือ) มันตัน มันไม (ภาคใต) มันหิ่ว (พังงา) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :  

 ราก    มันสําปะหลังมีรากนอยและอยูไมลึกจากผิวดิน มีราก 2 ชนิด คือ รากจริงและรากสะสม
อาหาร ท่ีเรียกกันท่ัวไป หวั มีปริมาณแปงประมาณ 15 - 40 % มีกรดไฮโดรไซยานิก ( HCN ) หรือ
กรดพรัสซิก  
( prussic acid ) ซ่ึงมีพิษ จะมีอยูมากในสวนของเปลือกมากกวาเนื้อของหัว การแชน้าํ การตม จะทําให
กรดระเหยไปได  

 ลําตน   มีลักษณะเปนขอๆ ซ่ึงเปนรอยท่ีกานใบรวงหลุดไป สีของลําตนสวนยอดจะเปนสีเขียว
สวนทางดานลางอาจมีสีน้ําตาล หรือสีมวงแดงข้ึนอยูกบัพันธุ  ใบ เปนใบเดีย่ว ใบแยกเปนแฉกคลายใบ
ปาลมมีสีเขียว กานใบอาจมีสีเขียว หรือสีแดง บางพันธุใบจะมีสีเหลือง หรือขาว หรือใบดาง ท่ีใชเปนไม
ประดับ  

 ดอก    มันสําปะหลังมีดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูในชอดอกเดยีวกัน ดอกตัวผูจะอยูทางสวน
ปลายของชอดอกมีขนาดเล็กกวาดอกตัวเมีย มีกลีบดอก 5 กลีบ มีสีเหลืองหรือมีลายแดง ผลและเมล็ด   
ในแตละผลจะมี 3 เมล็ด เมล็ดจะมีสีเทาหรือลายจุดดํา  

  

ภาพท่ี 1 : ภาพของวัตถุโบราณ Moche Yuca ท่ีมีการคนพบ 100 ป กอนคริสตกาล ณ Larco Museum 
Collection. กรุงลิมา ประเทศเปรู ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการเพาะปลูกมันสําปะหลังมาเปนเวลายาวนาน 



มันสําปะหลังจัดเปนพืชหวัชนิดหนึ่ง มีแหลงกําเนิดแถบที่ลุมเขตรอน (Lowland tropics)            
มีหลักฐานแสดงวาปลูกกันในโคลัมเบีย และเวเนซูเอลา มานานกวา 3,000-7,000 ปมาแลว 

แหลงกําเนิดมันสําปะหลังมี 4 แหงดวยกันคือ 
1. แถบประเทศกัวเตมาลา และเม็กซิโก 
2. ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต 
3. ทางทิศตะวนัออกของประเทศโบลิเวยีและทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศอารเจนตินา 
4. ทางทิศตะวนัออกของประเทศบราซิล 

 

 

ภาพท่ี 2 : แสดงพื้นที่การเพาะปลูกมันสําปะหลัง 
 
          มันสําปะหลังมีการแพรกระจายในสมัยท่ีมีการลาอาณานิคมในคริสตศตวรรษท่ี 15 โดยพวกนักคา
ทาสไดนํามันสําปะหลังจากบราซิลไปปลูกในทวีปอัฟริกา และตอมา พ.ศ. 2282 ไดมี ชาวโปรตุเกส นํา
มันสําปะหลังไปปลูกท่ีเกาะรียูเนียน (Reunion) และแพรกระจายไปยงัมาดากัสกา มีการนํามันสําปะหลัง
มาปลูกคร้ังแรกในทวีปเอเซียท่ีประเทศฟลิปปนสในคริสตศรวรรษท่ี 17 โดยชาวสเปนไดนํามาจาก
เม็กซิโก และในเวลาตอมากมี็การปลูกท่ีอินโดนีเซีย นอกจากนี้มีหลักฐานวา เม่ือ พ.ศ. 2337 ไดมีการนํา
มันสําปะหลังจากอัฟริกามาปลูกท่ีอินเดียเพื่อใชในการทดลอง 
           สําหรับประเทศไทยยงัไมมีหลักฐานท่ีแนนอนวามีการนํามันสําปะหลังเขามาปลูกเม่ือใด คาดวาคง
จะเขามาในระยะเดียวกนักับการเขาสูศรีลังกา และฟลิปปนส คือ ประมาณ พ.ศ. 2329-2383 มันสําปะหลัง 
เดิมเรียกกันวา มันสําโรง มันไม ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกวา มันตนเต้ีย ทางภาคใตเรียกมันเทศ  
(แตเรียกมันเทศวามันหลา) คําวา สําปะหลังท่ีคนสวนใหญนิยมเรียกอาจมาจากคําวา "สัมเปอ (Sampou)" 
ของชวาตะวันตก 



ประเทศไทยมีการปลูกมันสําปะหลังเปนการคาเพื่อใชทําแปงและสาคูในภาคใต โดยปลูก
ระหวางแถวของตนยางพารากันมากวา 70 ปแลว โดยเฉพาะท่ีจังหวดัสงขลามีอุตสาหกรรมทําแปงและ
สาคูจําหนายไปยังปนัง และสิงคโปร แตการปลูกมันสําปะหลังทางภาคใตคอยๆ ลดลงเม่ือมีการขยายการ
ปลูกยางพารา ตอมาไดมีการปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออก คือจังหวัดชลบุรี ระยองและจังหวดั
ใกลเคียง และเม่ือความตองการของตลาดในดานผลิตภณัฑมันสําปะหลังเพื่อใชในการเล้ียงสัตวและ
อุตสาหกรรมมีเพิ่มมากข้ึนทําใหพืน้ท่ีในภาคตะวันออกผลิตไดไมเพยีงพอตอความตองการ จึงมีการขยาย
พื้นที่ปลูกไปยงัจังหวดัอ่ืนๆโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนในปจจุบันภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือพืน้ท่ีปลูกมากท่ีสุดของประเทศไทย  
             สถานการณท่ัวไป   มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ  เกษตรกรนิยมปลูกมาก 
เปนพืชทนแลง  ปลูกงาย  แมลงศัตรูพืชศัตรูพืชไมมาก  มันสําปะหลังเปนพืชอุตสาหกรรม รอยละ 70  ใช
ทํามันเสนและอัดเม็ด รอยละ 30 ท่ีเหลือแปรรูปเปนแปงมัน  มันสําปะหลังเปนสินคาสงออก  ทํารายได  
ปละหลาย หม่ืนลานบาท  

พิษรายแรงอาจทําใหเสียชีวิตได 

 

การเกิดพิษ :  ถารับประทานดิบจะทําใหเกดิการคล่ืนไส อาเจียน กลามเนื้อทํางานไมสัมพันธกันหายใจขัด 
กลามเนื้อออนเพลีย ชักกระตกุ หมดสติ  
การรักษา :   ใหดม amyl nitrite 0.2 m ใหsodium nitriteและ sodium thiosulfate ทางเสนเลือด                
ใช 3%sodium IV rate 2.5-5 ml/min และหยุดการใหถา systolic blood pressure ต่ํา กวา 80 mm Hg         
ให 25%sodium thiosulfate IV rate 2.5-5 ml/min  ชวยหายใจโดยใช 100%oxigen ในเลือด  
 
 



ชนิดของมันสําปะหลัง 
ชนิดหวาน   เปนมันท่ีใชสําหรับบริโภค มีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคตํ่า ไมมีรสขมและสามารถใช
ทําอาหารไดโดยตรง ไดแก   พันธุหานาที   พันธุระยอง 2 
ชนิดขม  มีรสขม มีปริมาณกรดโอโดรไซยานิคสูง ตองนําไปแปรรูปกอนท่ีจะนําไปใชประโยชน ไดแก  
พันธุระยอง 1, 3, 5, 7, 9, 60, 72 และ 90  พันธุเกษตรศาสตร 50  พันธุหวยบง 60  เปนตน 

การสังเกตพันธุมันสําปะหลังในเบ้ืองตน 

 
 
การสังเกตพันธุของมันสําปะหลัง 

ใหสังเกตในสวนของกานใบ พันธุระยองนัน้กานใบจะมีสีแดง ในสวนของเกษตรศาสตรจะมี
กานใบสีเขียวออนหรือสีขาว และหวยบงจะมีกานสองสี เนื่องจากหวยบงเปนลูกผสมระหวางพันธุระยอง 
กับพันธุเกษตรศาสตร 

การเจริญเติบโตของมันสาํปะหลงั  แบงเปน 5 ระยะดังนี ้

ระยะท่ี 1. ระยะทอนพันธุงอกและต้ังตัว อยูในชวงระยะเวลา 2-3 สัปดาหหลังปลูก 
ระยะท่ี 2. ระยะพัฒนาทรงพุม เปนระยะท่ีเร่ิมแตกกิ่งกานและสรางใบ เร่ิมตนตั้งแตเดอืนท่ี 2 
ระยะท่ี 3. ระยะพัฒนารากและสะสมอาหาร ระยะนี้มันสําปะหลังจะลําเลียงแปงไปสะสมไวท่ีหวั             
ตั้งแต เดือนท่ี 3 เปนตนไป 
ระยะท่ี 4. ระยะพักตวั เปนชวงท่ีมันสําปะหลังชะงักการเจริญเติมโต และมีการท้ิงใบ หลังจากเดือนท่ี 14 
ระยะท่ี 5. ระยะฟนตัว มันสําปะหลังจะนําเอาอาหารจากหัวข้ึนมาสรางใบใหม                                        
****การเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังชวงท่ีเหมาะสมกับท่ีสุดคือระยะท่ี 4 คือ ชวงอายุ 10 – 14 เดือน 
 



การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง ใหไดผลผลิตตอไรสูงสุด  

หลักการเพิ่มผลผลิตมันสาํปะหลงั  คือ ทํา 5 ต. ไดมันไรละ 5 ตัน 

1 เตรียมพันธุดี 
2. เตรียมดินด ี
3. เติมความอุดมสมบูรณของดิน 
4. ตัดตอนวัชพืช 
5. ตองเก็บเกีย่วอยางมีคุณภาพ 

 

1.การเตรียมพนัธุด ี
 การใชทอนพนัธุมันสําปะหลังท่ีไมมีคุณภาพ ทําใหเปอรเซ็นตความงอก และความแข็งแรงตํ่า 
สงผลใหผลผลิตตอไรลดลงกวาท่ีควรจะเปน  กลาวคือ 
 - ตนพันธุท่ีดีควรมีอายุ 8 -12 เดือน 
 - ตัดท้ิงไวไมเกิน 1 เดือน 
 - ใชทอนพนัธุยาว 15 - 20 ซม. 
 - อยาใชสวนปลายและโคนลําตนทําพันธุ 
2 การเตรียมดนิด ี
 การเตรียมดนิท่ีดี ชวยใหดินโปรง ระบายน้ําดี น้ําไมทวมขัง ทําใหหวัไมเนา เพราะดินท่ีรวน
โปรงซุยจะทําใหมันสําปะหลังลงหัวไดงาย  เม่ือเก็บเกี่ยวก็ถอนงาย ไดน้ําหนัก วิธีการเตรียมดิน คือ 
 - ไถผาลสาม 1 คร้ัง เพื่อฝงกลบวัชพืช 
 - ไถผาลเจ็ด 7 1 คร้ัง เพื่อยอยดิน 
 - ไถระเบิดดินดานในพื้นท่ีท่ีปญหาดินดาน 
3 เติมความอุดมสมบูรณของดิน 
 การปลูกมันสําปะหลังซํ้าในที่เดิม ติดตอกนัหลายปทําใหดินเส่ือมความอุดมสมบูรณต่ํา ทําใหผล
ผลิตลดลง ดังน้ันจําเปนท่ีจะตองเติมความอุดมสมบูรณใหดินดวยวิธีการ ดังนี ้
 - ไถขวางหรือปลูกหญาแฝกขวางความลาดชันของแปลงปลูกมันสําปะหลัง 
 - ใสปุยคอกหรือปุยหมัก ในอัตราไรละ 1 – 2 ตัน 
 - ใสปุยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 หรือ 15 – 7 – 18 หรือ 16 – 8 – 14 ไรละ 50 – 100 กิโลกรัม 
 - ปลูกพืชตระกูลถ่ัวหมุนเวยีน พืชตระกูลถ่ัวสามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศสูพื้นดินได
และใชเปนธาตุอาหารบํารุงดินไดดี และเปนการเพิ่มปริมาณอินทรียวตัถุใหแกดิน 
 - การใชปุยพืชสดปรับปรุงบํารุงดิน 
 
 
 
 

http://wp.farmkaset.net/?p=274


***กรณีปฏิบตัิกอนปลูกมันสําปะหลัง 
 - ไถดะ 1 คร้ัง และหวานเมล็ดพันธุพืชตระกูลถ่ัวชวยบํารุงดิน เชน ถ่ัวพรา หรือถ่ัวพุม หรือ      
ปอเทือง 
 - ไถกลบพืชบํารุงดิน เม่ือออกดอก และพักดินไว 15 วันจงึจะปลูกมันสําปะหลังกรณปีลูกแซม 
ระหวางแถวมันสําปะหลัง  โรยเมล็ดพันธุพืชบํารุงดินเปนแถวในระหวางรอง เมื่อมันสําปะหลังมีอายุ      
1 – 1.5 เดือน (กรณีนีห้ามใชปอเทือง) และไถกลบเม่ือออกดอก  “ พืชบํารุงดินทํางาย ไดประโยชนกับ
เกษตรกร ” 
4. ตัดตอนวัชพืช 
 วัชพืชทําใหผลผลิตมันสําปะหลังลดลงถึง 40 %   การตดัตอนทําไดดวยการเตรียมดนิ เพราะชวย
ฝงกลบวัชพืชไดดี  โดยเฉพาะชวง 1- 4 เดือนหลังปลูก ตองกําวัชวัชพืชอยางสมํ่าเสมอ 
5. ตองเก็บเก่ียวอยางมีคุณภาพ 

การเก็บเกีย่วอยางมีคุณภาพ หมายถึง การไมเก็บเกีย่วมันสําปะหลังกอนกําหนด เพราะจะทําให
ผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงตํ่า  การเก็บเกีย่วอยางมีคุณภาพควรปฏิบัติ ดังนี ้
 - เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังเม่ือมีอายุ 12 เดือน 
 - หากเก็บเกี่ยวเม่ืออายุ 18 เดอืนผลผลิตอาจเพิ่มไดอีก 50 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียบเรียงโดย : นายอนุชิต   ชุมใจ   นกัวิชาการเกษตรระดับชํานาญการ 
อางอิง :  (1) สวนสงเสริมการผลิตพืชไร สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 
               (2) กรมวิชาการเกษตร 
                (3)  http://www.pharm.chula.ac.th/vsuntree/toxic/Cleom.htm 
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