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มันสําปะหลัง
Cassava : Manihot esculenta Crantz
Family : Euphorbiaceae
ชื่อสามัญอื่น ๆ : Manioc, Tapioca
แหลงกําเนิด และนิเวศวิทยา
มันสําปะหลังมีถิ่นกําเนิดแถบอเมริกากลาง และอเมริกาใต โดยสัญนิษฐานไว 3 แหลง คือ
1.

ประเทศบราซิล โดยพบวาในประเทศนี้พบมีพันธุปาของมันสําปะหลังจํานวนมาก

2.

ทางเหนือของอเมริกาใต แถบชายฝงทะเลคาริบเบียน ประเทศโคลัมเบีย และเวเนซูเวลา โดยพบหลักฐานทางโบราณคดี
และพบพันธุปาขึ้นอยูบาง

3.

บริเวณอเมริกากลาง แถบประเทศเม็กซิโก กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เปรู โดยพบพันธุปา และเมล็ดมันสําปะหลังที่มีอายุ
เกาแกประมาณ 4000 ป

มันสําปะหลังไดแพรกระจายจากแหลงกําเนิดไปสูทวีปอัฟริกาในราวป คศ. ที่ 15 เรื่อยมาจนถึง คศ. ที่ 18 สําหรับในทวีป
เอเซียนั้นพบวามีการแพรกระจายของมันสําปะหลังเขามาสูประเทศอินเดีย ในราวตน คศ. ที่ 18 จากนั้นราวปลาย คศ. ที่ 18 ก็ไดมีการ
แพรกระจายเขาสูประเทศฟลิปปนสและอินโดนีเซีย แลวแพรมายังประเทศมาเลยเซียและไทยในที่สุด ทั้งนี้เปนไปตามการขยายอาณานิคม
ของชนชาติยุโรป (ภาพที่ 1)

early 1600's

early 1800's

late 1800's

early 1600's
late 1700's

,

Distribution of cassava from its centre of origin
รูปที่ 1 การแพรกระจายของมันสําปะหลังจากแหลงกําเนิด

มันสําปะหลังสามารถเจริญเติบโตไดในชวงละติจูด 30oN ถึง 30oS แตแหลงปลูกสวนใหญอยูระหวางชวงละติจูด 20oN-S
ตองการอุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียสหรือมากกวา หากอุณหภูมิต่ํา การเจริญเติบโตของมันสําปะหลังจะชา ใหผลผลิตต่ํา ทั้งนี้เพราะมัน
สําปะหลังไมทนตอสภาพหนาวเย็น หรือมีน้ําคางแข็ง (frost) อยางไรก็ตามพบวาในแถบเสนศูนยสูตรมีมันสําปะหลังขึ้นไดในที่สูงจาก
ระดับน้ําทะเลถึง 5000 ฟุต แตการเจริญเติบโตจะนอยกวาเมื่อเทียบกับมันสําปะหลังในที่สูงระหวาง 0-1000 ฟุต
มันสําปะหลังไมชอบสภาพรมเงา ถาอยูในสภาพรมเงาผลผลิตจะต่ํา ใบหลุดรวงงาย อายุใบสั้นลง มันสําปะหลังชอบสภาพ
แดดจัด มีชวงแสงยาว 10 - 12 ชั่วโมง จัดเปนพืชในกลุม C3 มีอัตราการเจริญเติบโต (CGR) ระหวาง 8-25 กรัมตอตารางเมตรตอวัน โดยมี
ดัชนีพื้นที่ใบ (LAI) สูงถึง 7-12
มันสําปะหลังทนความแลงไดดี สามารถขึ้นไดในที่มีฝนเฉลี่ยปละ 500-1500 มม. หรือมากกวา แตไมสามารถทนตอสภาพน้ํา
ทวมขังได
ดินที่เหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง ควรเปนดินทราย หรือดินรวนปนทราย มีการระบายน้ําดี และมีความ
อุดมสมบูรณพอสมควร มันสําปะหลังทนตอสภาพดินกรด pH ต่ําถึง 4.5 ไดดี แตในดินที่มี pH มากกวา 8 ก็ไมเหมาะสําหรับปลูกมัน
สําปะหลัง
สามารถแบงมันสําปะหลังตามปริมาณกรดไซยานิค (HCN) ในหัวได 2 ชนิด คือ
♦ Sweet cassava พวกที่มี HCN ต่ํา
♦ Bitter cassava พวกที่มี HCN สูง พวกนี้หัวมักมีสีเหลือง
และสามารถแบงตามอายุออกไดเปน 2 พวกคือ
•

Short season พวกนี้จะเริ่มมีหัวแก พรอมที่จะเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 6 เดือน และไมสามารถทิ้งไวเกิน 9-11 เดือน สวนใหญ
เปนพวก sweet cassava

•

Long season พวกนี้จะแกเมื่อมีอายุตั้งแต 1 ปขึ้นไป และสามารถปลอยทิ้งไวถึง 3-4 ปได สวนใหญเปนพวก bitter
cassava
2

แหลงปลูก
แหลงปลูกมันสําปะหลังของโลก มีอยูใน 3 ทวีปคือ อัฟริกา เอเซีย และอเมริกาใต ตามลําดับพื้นที่ปลูกในประเทศตาง ๆ ดังนี้
ประเทศไนีเรีย บราซิล ไทย อินโดนีเซีย คองโก กานา อินเดีย แทนซาเนีย ยูกันดา และโมซัมบิก (ตารางที่ 1) สําหรับแหลงปลูกของ
ประเทศไทย คือ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก (ตารางที่ 2) ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังของประเทศไทยสูงเปน
ลําดับที่สามของโลก ประมาณสิบเกาลานตัน คิดเปนรอยละ 11 ของผลผลิตโลก และมีผลผลิตเฉลี่ย 2,594-2,908 กก.ตอไร (ตารางที่ 1 และ
2)
ตารางที่ 1 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม และเฉลี่ยผลผลิตตอไรของมันสําปะหลังในแหลงปลูกสําคัญของโลก ในป 2543
เนื้อที่
ประเทศ

ผลผลิตรวม

ผลผลิตเฉลี่ย

(1,000 ไร)

%

(1,000 ตัน)

%

(กก./ไร)

Nigeria

19,200

15.3

32,697

18.7

1,703

Brazil

10,667

10.9

22,960

10.113.1

2,152

Thailand

7,068

3.9

19,049

4.1

2,695

Indonesia

8,500

6.2

16,347

2.4

1,923

Congo

6,855

3.4

15,959

2.3

2,328

Ghana

4,063

2.4

7,845

2.2

1,931

India

1,563

2.2

5,800

1.5

3,711

Tanzania

5,301

3.2

5,758

1.2

1,086

Uganda

2,388

1.6

4,966

0.9

2,080

Mozambique

5,000

0.9

4,643

0.8

929

Others

30,014

Total

100,619

36,713
100

172,737

1,223
100

1,717

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2545) http://oae.go.th/yearbook/2000-01/
การแผอิทธิพลของชนชาติยุโรปมายังทวีปเอเซีย ทําใหมีการนําเอาปลูกมันสําปะหลังมาปลูกในภาคใตของประเทศไทยกวา 70
- 80 ปมาแลว และเรียกวามันเทศ แตเทาที่มีหลักฐานพบวามันสําปะหลังถูกนําเขามาปลูกครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2480 โดยนายทวน คมกฤช ได
นําพันธุจากประเทศมาเลเซียและฟลิปปนสเขามาปลูกทดสอบที่สถานีทดลองยางคอหงส สําหรับการปลูกเพื่อเปนการคาเริ่มแพรหลาย
เมื่อประมาณ 30 ปที่ผานมา โดยปลูกแพรหลายครั้งแรกในแถบจังหวัดภาคตะวันออก และแถบจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตอมาได
แพรหลายไปยังจังหวัดตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางรวดเร็วดวยสาเหตุตาง ๆ คือ
1.

ทางคมนาคมสะดวกขึ้น เชนถนนมิตรภาพและ ถนนจากนครราชสีมา-ชลบุรี ทําใหมีการนํามันสําปะหลังจากภาค
ตะวันออกไปปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น

2.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปญหาการปลูกปอ อันเนื่องมาจากสาเหตุยอย ๆ คือ

3

•

ราคาไมแนนอน

•

ขาดแหลงน้ําแชฟอกปอ

•

ปญหายุงยากในการจัดการแรงงาน

3.

มันสําปะหลังทนแลงไดดีกวาพืชอื่น

4.

มันสําปะหลังสามารถขึ้นในที่ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําได

5.

การตั้งโรงงานแปรรูปมันสําปะหลังงายและลงทุนไมมากนัก

6.

ไมจํากัดเวลาการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง คือสามารถเก็บเกี่ยวเมื่อมีแรงงานพอ หรือสามารถทิ้งไวในแปลงเพื่อรอราคาได

7.

สามารถปลูกมันสําปะหลังไดตลอดป

ตารางที่ 2 แหลงปลูก เนื้อที่ปลูก และผลผลิตมันสําปะหลังของประเทศไทย ป พ.ศ.2543
ภาค

จังหวัด

เนื้อที่ปลูก (ไร)

ผลผลิต (ตัน)

เฉลี่ย (กก./ไร)

เหนือ

กําแพงเพชร พิษณุโลก

1,035,360

2,669,761

2,685

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดรธานี หนองคาย กาฬสินธุ
ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด
บุรีรัมย อุบลราชธานี
นครราชสีมา ชัยภูมิ นครพนม
สกลนคร

4,219,849

10,472,343

2,594

ภาคกลาง

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี
ระยอง จันทบุรี (ตะวันออก)
กาญจนบุรี ราชบุรี

2,150,742

5,922,180

2,908

รวม พศ. 2543

7,405,971

19,064,284

2,697

พศ. 2542

7,199,540

16,506,625

2,479

พศ. 2541

6,693,742

15,590,556

2,388

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2545) http://oae.go.th/yearbook/2000-01/

พันธุ
มันสําปะหลังพันธุระยอง 1 และพันธุพื้นเมือง เปนพันธุที่ปลูกมากที่สุดในปจจุบัน เพื่อใชหัวทําแปงและอาหารสัตว มีขนาด
ทรงตนสูง 2-3 เมตร อายุป 1-2 ลําตนไมแตกแขนง อายุการเก็บเกี่ยว 12 เดือนใหผลผลิต 2-4 ตันตอไร สําหรับมันสําปะหลังรับประทาน
คือ พันธุหานาที จะมีขนาดตนสูง 2-3 เมตร ลําตนสามารถแตกกิ่งแขนง อายุเก็บเกี่ยว 8-10 เดือน ผลผลิต 3-4 ตันตอไร เขาใจวาพันธุทั้ง
สองไดรับการคัดเลือกโดยธรรมชาติจากพันธุที่นําเขามาและผานการปรับตัวในระยะแรก ๆ ของการปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทย
สถาบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตร และภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานในประเทศ
ไทยที่คนควาและปรับปรุงพันธุมันสําปะหลังมานานกวา 20 ป โดยการนําพันธุมันสําปะหลังจาก CIAT (Centro International de
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Agriculture Tropical) ประเทศโคลัมเบีย และจากประเทศอินโดนีเซีย เขามาทําการคัดเลือก และผสมพันธุเพื่อปรับปรุงพันธุมันสําปะหลัง
ในประเทศไทย ขณะนี้ไดมีการเผยแพรและจดทะเบียนพันธุมันสําปะหลังที่มีลักษณะดีเพิ่มมากขึ้นจากพันธุมาตรฐานเดิมที่แนะนําและ
กสิกรนิยมปลูก อันไดแกพันธุ ระยอง 3 พันธุระยอง 60 พันธุระยอง 90 และพันธุระยอง 5 จากผลงานของศูนยวิจัยพืชไรระยอง สวน
ผลงานของคณะเกษตร ไดแก พันธุศรีราชา 1 และพันธุเกษตรศาสตร 50
อยางไรก็ตามงานปรับปรุงพันธุ ก็ยังคงตองดําเนินการตอไปควบคูกับการศึกษาทางดานอื่น ๆ โดยมักจะนําพันธุมาตรฐาน
(ระยอง 1) เปนหลักในการเปรียบเทียบคัดเลือกลักษณะสําคัญตาง ๆ คือ
1.

ผลผลิตน้ําหนักแหง (dry matter yield)

2.

เปอรเซ็นตแปงสูง (starch content)

3.

ปริมาณแปงสูง

4.

ทนทานและปรับตัวไดดีในสภาพทองถิ่นตาง ๆ

5.

ทรงตนดี สะดวกตอการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว

6.

อายุการเก็บเกี่ยวสั้น

7.

ตานทานโรคแมลง

การขยายพันธุมันสําปะหลังใชวิธี vegetative propagation ดวยทอนพันธุ เนื่องจากมันสําปะหลังไมคอยติดเมล็ด และไมนิยม
ปลูกดวยเมล็ด เพราะสาเหตุ
1.

เก็บเมล็ดลําบาก เพราะฝกแกจะแตกทําใหเมล็ดรวง

2.

เมล็ดมีระยะพักตัวกวา 2 เดือน

3.

ตองเพาะตนกลากอนยายปลูก นาน 1 เดือน

4.

มักเกิด inbreeding ไดงาย

5.

ใชเวลาปลูกนานกวา

การปลูกดวยเมล็ดจึงทําเฉพาะในโครงการผสมพันธุ และปรับปรุงพันธุเทานั้น
สวนใหญกสิกรจะปลูกดวยการใชทอนพันธุ (cutting) คือ สวนของลําตนที่มีอายุตั้งแต 6 เดือน ขึ้นไป นํามาตัดใหมีขนาดยาว
20-30 ซม. (มีตาประมาณ 7 - 10 ตา) การจะปลูกมันสําปะหลังจํานวนมากจะตองเตรียมทอนพันธุไว โดยที่แปลงขยายทอนพันธุ 1 ไรจะ
ตัดทําทอนพันธุเมื่ออายุ 6 เดือนหรือมากกวา สามารถขยายพันธุไปปลูกไดประมาณ 10 ไร สําหรับการปลูกในปตอไป ก็สามารถใชสวน
ลําตนที่เก็บผลผลิตไปแลวขยายเปนทอนพันธุสําหรับการปลูกตอไป
การเตรียมดิน
ควรไถพรวนดินใหลึก 20 - 30 ซม. อยางนอย 1 ครั้งกอนปลูก ถาสามารถทําไดควรไถเตรียมดิน 2 ครั้งดวยผาน 3 และ ผาน 7
สําหรับฤดูการปลูกสามารถทําไดตลอดป โดยทั่วไปนิยมปลูกเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน แตกสิกรมักประสบปญหาคือการปลูกตน
ฤดูฝน มักทํารุนเพื่อกําจัดวัชพืชไมคอยทัน เพราะไมมีแรงงานพอ สําหรับภาคตะวันออกสามารถปลูกมันสําปะหลังปลายฤดูฝน คือ ราว
เดือนกันยายน - ตุลาคม ไดผลผลิตสูงเชนกัน แตการปลูกหลังฤดูฝน (พฤศจิกายน - มกราคม) จะไดผลผลิตต่ํากวาฤดูอื่น
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วิธีการปลูก
การปลูกใชทอนพันธุขนาดยาว 20-30 ซม. จากสวนกลางและโคนตนจะดีที่สุด และมีอายุอยางนอย 8 เดือน แตไมควรเกิน 18
เดือน การปลูกใชระยะปลูก 1x1 ม2 หรือ 1,600 ตนตอไร นอกจากนี้การปลูกถี่เชน 1x0.6 หรือ 1x0.8 ม2 ก็สามารถใหผลผลิตสูงเพิ่มขึ้น
แตจะตองใสปุย เพิ่มอีกหนึ่งเทาตัว สําหรับวิธีการปลูกมันสําปะหลังอาจใชวิธี
1.

ปกจิ้มเอียงใหทอนพันธุโผลพนดินราว 1/3 ของความยาวทอนพันธุ

2.

ปกจิ้มตั้งฉากกับพื้น ใหทอนพันธุโผลพนดินราว 1/3 ของความยาว

3.

วางทอนพันธุนอนแลวใชดินกลบ 2-5 ซม.

ทอนพันธุมันสําปะหลังที่ใชปลูกอาจนําจากแปลงซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแลว ตัดตนมันสําปะหลังตั้งทิ้งไวจะไดประมาณ
3,000 ตน เมื่อนําไปขยายพันธุจะไดประมาณ 5 - 10 ไร
การกําจัดวัชพืช
1. ใชสารเคมี หลังการปลูกอาจใชสารพวก diuron อัตรา 80-120 gm ai ตอไร, alachlor อัตรา 240-320 gm ai ตอไร หรือ
metolachlor อัตรา 240-320 gm ai ตอไร ฉีดทันทีหลังปลูกในแบบ pre emergence คือกอนวัชพืชงอก
สวนวัชพืชที่ขึ้นภายหลังมันสําปะหลังงอกสามารถใช paraquat ฉีดในแบบ contact อัตรา 80-120 gm ai ตอไร แตตองระวังอยา
ใหถูกใบมันสําปะหลัง หรือใช dalapon, MSMA, หรือ glyphosate ในอัตราที่ระบุไวในฉลาก
2. การใชแรงคนทํารุน โดยทําครั้งแรกหลังปลูก 1 เดือน และควรทําซ้ําอีกประมาณ 2-3 ครั้ง จนตนมันสําปะหลังเจริญเติบโต
คลุมดินไดแลว
3. การไถระหวางแถวดวยวัวควายหรือรถไถเดินตาม
วัชพืชที่พบในแปลงมันสําปะหลังคือ หญาตีนติด (Brachiaria reptans) หญาปากควาย (Dactyloctenium aegyptium) หญา
ตีนนก (Digitaria adscendens) หญาขจรจบ (Pennisetum sp.) บานไมรูโรยปา (Gomphrena celosoides) ผักยาง (Euphorbia geniculata)
สาบแรงสาบกา (Ageratum conyzoides) ในการปลูกมันสําปะหลังของบางประเทศพบวา คาแรงในการกําจัดวัชพืชคิดเปนรอยละ 30 ของ
ตนทุนการผลิต
การใสปุย
แหลงปลูกมันสําปะหลังของประเทศไทยสวนใหญเปน กลุมดิน Paleustals ซึ่งเปนกลุมดินรวนปนทราย ไดแกดินชุดโคราช
ชุดวาริน ชุดยโสธร ชุดหวยโปง และชุดมาบบอน และกลุมดิน Quartsipsamments ซึ่งเปนดินทราย ไดแกดินชุดสัตหีบ ชุดพัทยา และชุด
น้ําพอง โดยสรุปแลวดินในแหลงปลูกมันสําปะหลังสวนใหญมีความอุดมสมบูรณต่ํา และงายตอการชะลางพังทะลาย
การปลูกมันสําปะหลังตอเนื่องกันนาน ๆ หลายฤดูโดยขาดการใสปุยชดเชยการสูญเสียธาตุ อาหาร ทําใหผลผลิตของมันสําะ
ปะหลังลดต่ําลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดินรวนทราย โดยเฉลี่ยแลวผลผลิตของมันสําปะหลังลดลงปละ 300 กก.ตอไร
การทดลองของกรมวิชาการเกษตรพบวา ในดินทรายจําพวก Regosal ซึ่งมีความอุดมสมบูรณต่ํา การใชปุย 15-15-15 N, P2O5,
K2O กก.ตอไร จะสามารถเพิ่มผลผลิตถึง 27 เปอรเซ็นต สวนดินรวนเหนียวปนทราย เชน ดินพวก Grey podzolic, Red yellow podzolic
และ Red yellow latosol อาจใสปุยเพียงครึ่งของอัตราที่ใชกับดินทราย
จากรายงานการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารที่ผลผลิตหัวมันสําปะหลัง 2.9 ตันตอไร ดูดไปใชเปน crop removal ในแตละป
เฉลี่ยเปนปริมาณธาตุอาหาร 15.2 N, 12.4 P2O5 และ 3.6 K2O กก. ตอไร ทุกป ดังนั้นการใสปุยเพื่อชดเชยความอุดมสมบูรณของดินจึงไม
ควรใสนอยกวาปริมาณนี้
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วิธีการใสปุยมันสําปะหลัง ถาจะใหไดผลดีควรใสแบบ split application โดยแบงปุยไนโตรเจนครึ่งแรกใสพรอมปุย P2O5
และ K2O เมื่อปลูก แลวใสปุยไนโตรเจนสวนที่เหลือ เมื่อมันสําปะหลังอายุประมาณ 1 เดือน โดยการใสรอบ ๆ ลําตน ใหหางจากตน
ประมาณ 20 ซม. แลวพรวนดินกลบ
นอกจากนี้การบํารุงและอนุรักษความอุดมสมบูรณของที่ดินปลูกมันสําปะหลังสามารถทําไดโดยวิธีการดังนี้
1.

การใสปุยคอก และปุยหมัก

2.

การปลูกปุยพืชสด (green manure)

3.

การปลูกพืชแซม เชน ถั่วลิสง ถั่วเขียว โดยควรปลูกกอนการปลูกมันสําปะหลังประมาณ 30 วัน จนถึงปลูกพรอมกัน
(delay cropping หรือ intercropping)

4.

การปลูกพืชหมุนเวียน (rotational cropping)

โรค และการปองกันกําจัดโรค
โรคที่พบในมันสําปะหลัง ไดแก
1.

Brown leaf spot จากเชื้อรา Cercosporidium henningsii ลักษณะอาการใบมีรอยแผลเปนจุดทั้งดานบนและดานใตใบ
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3-12 มม รอยแผลมีสีน้ําตาล ตอมาใบจะเหลืองรวงไป

2.

White leaf spot จากเชื้อรา Phaeoramularia manihotis (Cercospora caribeae) อาการคลาย ๆ brown leaf spot แตขนาด
ของรอยแผลจะเล็กกวา และตรงกลางของรอยแผลมีสีขาว

3.

Bacterial leaf blight จากเชื้อบักเตรี Xanthomonas camprestis pv. manihotis ตนจะเติบโตชา ยอดเหี่ยว แตไมแหงหรือมี
อาการใบไหม ใบจะชุมน้ํา บนใบจะมีรอยแผลเปนรูปเหลี่ยมสีเทา อาการดานใตใบจะชัดกวา ตอมาใบจะเริ่มไหมและ
แหงตาย เปนโรคที่ระบาดโดยติดไปกับทอนพันธุ และสามารถถายทอดทางดินได

4.

Root rot จากเชื้อรา Phytophtora drechsleri ทําใหรากเปนรอยช้ํา สีน้ําตาล ตนเหี่ยวเฉา รากและหัวเนาเหม็น และตายใน
ที่สุด

5.

Mosaic จากเชื้อวิสา ลักษณะอาการใบดาง โดยเปลี่ยนเปนสีเหลืองตามสวนของตัวใบแตเสนใบยังเขียว ใบบิดเบี้ยวหงิก
งอ เขาใจวาแมลงหวี่ขาว (White fly : Bemisia nigeriensis) เปนพาหะของโรคนี้ แตเทาที่ปรากฏในประเทศไทย ไม
พบวาโรคตาง ๆ เหลานี้มีความสําคัญตอการผลิตมันสําปะหลังมากนัก มีโรคใบจุดและ bacterial leaf bright พบบาง
เล็กนอย แตไมระบาดทําความเสียหายรุนแรง อีกทั้งสามารถปองกันการระบาดไดงายโดยการใชทอนพันธุที่ไมเปนโรค
ไปปลูก

แมลงศัตรู และการปองกันกําจัดแมลง
แมลงศัตรูของมันสําปะหลัง ไดแก
1.

ไรแดง (spider mite) เชนไรแดงหมอน (Tetranychus truncatus) และไรแดงมันสําปะหลัง (Oligonychus biharensis) ดูด
กินน้ําเลี้ยงจากใบออนและยอดออน ทําใหใบออนมีจุดสีเหลือง รูปราง ของใบผิดปกติ

2.

เพลี้ยแปง (striped mealybug: Firrisia virgata) ดูดกินน้ําเลี้ยงจากลําตนและกาน ทําใหใบมีจุดสีเหลือง รูปรางใบผิดปกติ
แตกยอดเปนพุมและมีปลองสั้นกวาปกติ
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3.

แมลงหวี่ขาว (whitefly: Dialeurodes sp.) จะดูดกินน้ําเลี้ยงจากสวนใตใบพืช แลวถายมูลเหลวทําใหเกิดราดํา พืชจะชะงัก
การเจริญเติบโต ใบมวน ซีดและรวงหลน

4.

ปลวก (termite: Coptotermes gestroi) จะกัดกินทอนพันธุ ลําตนและหัว

การปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทยไมมีการระบาดของแมลงศัตรูมากนัก นอกจากพบการทําลายของเพลี้ยแปง ปลวก และ
ไรแดงบางในบางครั้ง แตก็ไมทําความเสียหายตอการผลิตมากนัก
ระบบการปลูกพืชและการปลูกพืชแซมมันสําปะหลัง
1.

พืชที่สามารถใชปลูกแซมระหวางแถวมันสําปะหลัง ไดแก ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่ว เหลือง และขาวโพดหวาน

2.

พืชตระกูลถั่วที่ปลูกแซมสามารถปลูกได 2 แถวตอชวงระหวางแถวมันสําปะหลัง โดยใชระยะปลูก 30x20 ซม. จํานวน 2
ตนตอหลุม สวนขาวโพดหวานปลูก 1 แถว ระยะปลูก 100x50 ซม. 1 ตนตอหลุม

3.

วิธีการปลูกอาจจะเปน intercropping คือ ปลูกพรอมกันเมื่อถึงฤดูปลูก หรือ delay cropping โดยปลูกถั่วโดยเฉพาะถั่ว
ลิสงกอน 20-50 วัน แลวปลูกมันสําปะหลังตาม

4.

วิธีการปลูกพืชหมุนเวียน (ley cropping) คือ การหมุนเวียนแปลงปลูกมันสําปะหลังกับพืชอาหารสัตว หรือพืชตระกูลถั่ว
ในเวลา 2-3 ป สลับกันไป

5.

การปลูกพืชแซมมันสําปะหลังทําใหประสิทธิภาพการใชพื้นที่สูงขึ้น และเปนการอนุรักษดินไดดีกวาการปลูกเดี่ยว
นอกจากนี้ก็ชวยเพิ่มรายไดแกกสิกร

6.

ขอควรคิดในการปลูกพืชแซมคือ ทุนและแรงงานจะสูงขึ้น และนอกจากนี้สภาพแวดลอมตองเหมาะสมสําหรับการปลูก
พืชแซมดวย

การเก็บเกี่ยว
มันสําปะหลังสามารถเก็บเกี่ยวไดตั้งแตอายุ 8-18 เดือน แตจะใหผลผลิตน้ําหนักแหง และเปอรเซ็นตแปงสูงสุดเมื่ออายุมากกวา
12 เดือนขึ้นไป อยางไรก็ตามผลผลิตที่อายุ 12 เดือน จะมีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาด และชวยใหการปลูกในฤดูถัดไปอยู
ในชวงฤดูฝน แตโดยทั่วไปกสิกรนิยมเก็บเกี่ยว เมื่อราคามันสําปะหลังสูง และนอกจากนี้กสิกรยังตองคํานึงถึงแรงงานที่จะใชเก็บเกี่ยวดวย
วิธีการเก็บเกี่ยวจะตองตัดลําตนออกกอน เพื่อนําไปใชเปนทอนพันธุ สวนลําตนที่ตัดควรมัดไวเปนฟอน และเก็บตั้งไวในที่รม
เมื่อจะปลูกจึงคอยตัดลําตนออกเปนทอนพันธุตามขนาดที่ตองการ แตไมควรทิ้งไวนานเกินไป ในการนําไปปลูก หากทิ้งไวนานเกิน 60
วันความงอกของทอนพันธุจะลดลง 80 เปอรเซ็นต หลังจากนั้นจึงขุดหรือใชวิธีถอนหัวมัน หัวมันสําปะหลังที่ขุดไดควรรวบรวมและ
นําสง โรงงาน หรือพอคารับซื้อทันที การทิ้งหัวมันสําปะหลังสดไวในไรนานกวา 4 วัน ทําใหผลผลิตสูญเสีย 15-16 เปอรเซ็นต
โดยทั่วไปกสิกรนิยมระดมแรงงานในการเก็บเกี่ยวครั้งเดียวโดยทั้งตัดลําตนพันธุและขุดถอนหัวมันสําปะหลังพรอม ๆ กันไป
เลย ทําใหตองใชแรงงานครั้งละมาก ๆ ดังนั้นจึงพบปญหา การขาดแคลนแรงงานในชวงการเก็บเกี่ยว กรมวิชาการเกษตรแนะนําใหกสิกร
ตัดเฉพาะทอนพันธุ ออกไปใหหมดกอน แลวจึงมาขุดถอนหัวมันสําปะหลังภายใน 30 วันหลังตัดตนไปแลว โดยผลผลิตลดลงไมมากนัก
แตเปอรเซ็นตแปงลดลงบาง เนื่องจากการงอกของหนอใหม แตก็จะชวยแกปญหาเรื่องแรงงานจํากัดได เพราะทําการตัดไดรวดเร็วขึ้น และ
ในตอนขุดถอนก็รวดเร็วขึ้น (ใชแรงงานแตละระยะนอยลง)
เฉลี่ยสถิติผลิตภัณฑมันสําปะหลังโลกประมาณปละ 150.0 ลานตัน โดยที่ประเทศไทยมีสวนแบงในผลผลิตโลกสูงสุดถึง 13
เปอรเซ็นต สําหรับผลผลิตตอหนวยพื้นที่ผันแปรตั้งแต 592-3,100 กก.ตอไร (ตารางที่ 1) โดยเฉลี่ย ผลผลิตมันสําปะหลังของประเทศไทย
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จะผันแปรอยูระหวาง 2,199-2,359 กก.ตอไร ในขณะที่ผลผลิตของมันสําปะหลังพันธุปรับปรุง เชน พันธุระยอง 90 และพันธุศรีราชา 1
อาจจะไดสูงถึง 3,810 ถึง 4,092 กก.ตอไร ตามลําดับ
มันสําปะหลังพืชกินดินหรือไม
การปลูกพืชชนิดใดไมวาจะเปนมันสําปะหลัง ขาว ขาวโพด ออย พืชก็จะดูดธาตุอาหารจาก ดินไปสรางเปนสวนของลําตน ใบ
และสวนของผลผลิตพืชแทบทั้งสิ้น ผลผลิตเหลานี้เมื่อถูกเก็บเกี่ยวออกไป ก็เทากับเปนการนําธาตุอาหารจากดินออกไปในรูปของผลผลิต
นั่นเอง เรียกสวนของธาตุอาหารที่พืชนําออกจากดินวา crop removal เมื่อดูปริมาณของธาตุอาหารที่พืชนําออกจากดินคิดเทียบตอผลผลิต
น้ําหนักแหง 1 ตัน แลวพบวาขาวโพด และออย สามารถนําธาตุอาหารออกจากดินมากกวามันสําปะหลัง ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ธาตุอาหารพืชที่นําออกไปโดยผลผลิต 1 ตันของมันสําปะหลัง ขาวโพด และออย
พืช

Available nutrients removed by crop (กก./ผลผลิต 1 ตัน)
N

P2O5

K2O

มันสําปะหลัง

2.05

0.94

5.02

ขาวโพด

21.40

8.45

12.00

ออย

1.97

0.55

2.48

ที่มา : เจริญศักดิ์ (2519)

แตเมื่อเทียบจากปริมาณธาตุอาหารที่มันสําปะหลังนําออกไปตอเนื้อที่ อาจจะสูงกวา ขาวโพด เพราะผลผลิตมันสําปะหลังตอ
หนวยเนื้อที่สูงกวา โดยเฉพาะธาตุโปแตสเซียม แตก็นอยกวาการนําออกไปของออย ตารางที่ 4 แสดงปริมาณของธาตุอาหารพืชซึ่งมัน
สําปะหลังนําออกจากเนื้อที่การผลิต 1 ไร เมื่อไดผลผลิต 2.36 ตัน เทียบกับขาวโพด ออย

ตารางที่ 4 ธาตุอาหารพืชที่นําออกไปโดยผลผลิตพืชตอเนื้อที่ 1 ไร
พืช

ผลผลิต

Available nutrients removed by crop (กก./ไร)

(ตัน/ไร)

N

P2O5

K2O

มันสําปะหลัง

2.36

4.83

2.21

11.84

ขาวโพด

0.32

6.78

2.67

3.80

ออย

6.95

13.69

3.82

17.23

ที่มา : เจริญศักดิ์ (2519)

จะเห็นวามันสําปะหลังก็มิไดเปนพืชกินดินอยางที่เขาใจกันนัก ในแงของการสูญเสียธาตุอาหารพืชโดย crop removal ไมวา
จะเปรียบเทียบตอผลผลิตที่เทากัน หรือตอพื้นที่การผลิต แตการกินดินหรือทําลายดินเพราะการปลูกมันสําปะหลังนาจะเนื่องมาจาก
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1.

การปลูกในดินทรายหรือดินรวนปนทราย ที่มีความอุดมสมบูรณต่ําอยูแลว

2.

การชะลางพังทะลายของดินเนื่องจากการปลูกมันสําปะหลังสูง เพราะมันสําปะหลังคลุมพื้นดินไดชาในระยะแรกหลัง
การปลูก

3.

ขาดการอนุรักษ และบํารุงดิน

4.

การนําทอนพันธุมันออกไปปลูก เปนการลด crop residue แตกลับเพิ่มปริมาณ crop romoval ใหมาก นอกเหนือจากที่ถูก
นําออกไปกับผลผลิตเพียงอยางเดียว

การใชประโยชน
1. ใชเปนอาหารสัตว โดยการแปรรูปหัวมันสําปะหลังสดใหเปนมันสําปะหลังเสน และมัน สําปะหลังอัดเม็ด ผลิตภัณฑทั้ง
สองอยางจัดวาเปนการใชประโยชนของมันสําปะหลังที่สําคัญที่สุดของไทย
2. แปรรูปเปนแปงมันสําปะหลัง ปจจุบันมีอุตสาหกรรมผลิตแปงมันสําปะหลัง 2 ชนิด คือ แปงมันสําปะหลังดิบ และแปงมัน
สําปะหลังดัดแปร(modified starch) ซึ่งแปงทั้งสองชนิดกําลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น แปงมันสําปะหลังแปรรูปสามารถนําไปใชใน
อุตสาหกรรมอาหารอื่น ๆ อีกมากเชน ผงชูรส ไลซีน สารความหวาน (กลูโคส ซอบิตอล ไฮฟรักโตส) อุตสาหกรรมทอผา อุตสาหกรรม
กระดาษ อุตสาห กรรมไมอัด อุตสาหกรรมกาว นอกจากนี้ยังมีการคิดคนพบผลิตภัณฑใหมจากมันสําปะหลัง ไดแก สารดูดน้ํา (high water
absorbing polymer) พลาสติกที่สลายตัวทางชีวภาพ ซูโคลเดกซตริน และแอลกอฮอล
การแปรรูป
ขบวนการแปรรูปมันสําปะหลังในประเทศไทยประกอบดวยโรงงานแปรรูป 3 ชนิดคือ โรงงานมันเสน โรงงานมันอัดเม็ด และ
โรงงานแปงมันสําปะหลัง
โรงงานมันสําปะหลังเสน จะทําหนาที่นําหัวมันสําปะหลังสดจากกสิกร หรือจากพอคาผูรับซื้อ ไปหั่นหรือฝานโดยเครื่องจักร
ใหมีลักษณะเปนแผนบาง ๆ หรือมีชิ้นเล็กลง (cassava chip) แลวตากบนลานซีเมนต 2-4 วันใหแหง เพื่อนําไปขายใหโรงงานมันอัดเม็ด
หรือโรงงานแปงมันตอไป แตโดยทั่วไปรอยละ 95 มักขายใหแกโรงงานมันอัดเม็ด
โรงงานมันสําปะหลังอัดเม็ด จะนํามันเสนหรือหัวมันสด มาบดใหละเอียดดวยเครื่องจักร แลวผสมน้ํามันพืชประมาณไมเกิน 1
เปอรเซ็นต หรือผสมแกลบหรือกากน้ําตาล เพื่อใหเม็ดมันจับตัวไดแนนดีขึ้น แลวนําไปอัดออกเปนเม็ดขนาดเสนผาศูนยกลาง 1/2 ซม.- 1
ซม. (cassava pellet) และอบใหแหง การอัดเม็ดตองใชเครื่องจักรที่มีกําลังพอดีจะไดเม็ดมันสําปะหลังที่แนนแข็ง ไมแตกหักงายในขณะ
ทําการขนสง มันอัดเม็ดเหลานี้มักมีคุณภาพดี เรียกวา hard pellets แตถาการอัดดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก และมีประสิทธิภาพต่ํา เม็ดมันที่ได
มักจะไมแข็งพอ เวลาขนสงจะแตกยุยงาย เรียกวา soft pellets
โรงงานแปงมันสําปะหลัง จะนําหัวมันสําปะหลังสดมาลางเอาดินออกใหสะอาด แลวนําไปบดยอยใหละเอียด ผสมกับน้ํา
แลวนําน้ําแปงที่ไดไปผานไอรอนเพื่อไลน้ําออก จะไดแปงมันสําปะหลัง (cassava or tapioca flour) เพื่อขายตอไป สวนกากที่เหลือ
(cassava meal) ใชผสมทําอาหารสัตวได
อัตราการแปรรูปหัวมันสําปะหลังสด 1 กก. จะได
1. มันสําปะหลังเสน

0.40 กก.

2. มันสําปะหลังอัดเม็ด

0.37 กก.

3. แปงมันสําปะหลัง

0.20 กก.
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และกากมัน

0.40-0.09 กก.

จากมันสําปะหลังเสน 1 กก. จะแปรรูปเปนมันสําปะหลังอัดเม็ดได 0.93 กก.
การตลาดมันสําปะหลัง (รูปที่ 1)
ตลาดภายในประเทศ มันสําปะหลังสดของเกษตรกรจะถูกขายใหแกพอคาทองถิ่น หรือโรงงานมันเสนขนาดเล็ก ไปสูโรงงาน
มันเสนขนาดใหญ แลวแปรรูปเปนมันเสน จากนั้นจะขายตอใหแกโรงงานมันอัดเม็ด เพื่ออัดเม็ดสงออกขายตางประเทศเปนสวนใหญ
หัวมันสําปะหลังสดประมาณ 5 เปอรเซ็นต เทานั้นที่ถูกขายใหแกโรงงานแปงมัน เพื่อแปรรูปเปนแปงมันสําปะหลัง
สวนตลาดตางประเทศ พบวา 95 เปอรเซ็นต ของมูลคาผลิตภัณฑมันสําปะหลัง คือ มันอัดเม็ด ซึ่งสงขายใหแกประเทศในกลุม
ประชาคมยุโรป (European Community; EC) ไดแก ประเทศเนเธอรแลนด เยอรมันตะวันตก ฝรั่งเศส อิตาลี และอื่น ๆ สวนแปงมัน
สําปะหลังสงออกใหแกประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ไตหวันและฮองกง

เกษตรกรผูปลูก
ขายหัวมันสด
พอคาคนกลาง
โรงงานมันเสนขนาดเล็ก

โรงงานแปงมัน
แปงมัน

กากมัน

โรงงานมันเสน

โรงงานมันอัดเม็ด

พอคาแปงมันในประเทศ
บริษัทผูสงออกแปงมัน

หยง (พอคาคนกลาง)

ผูบริโภค
ในประเทศ
สงออกแปงมัน ตลาดตางประเทศ

บริษัทตัวแทน EC

บริษัทสงออกมันอัดเม็ด
และมันเสน

สงออกมันอัดเม็ด
รูปที่ 1 สรุปวงจรการตลาดมันสําปะหลังของประเทศไทย

ปจจุบันกลุมประเทศ EC ไดจํากัดปริมาณการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จนกระทรวงพาณิชยตองหาทางแกไขดวยการใช
ระบบโควตาจัดสรรตามสตอก และระบบโบนัสสําหรับความสามารถหาตลาดอื่นนอกเหนือจาก EC เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคา
ผลผลิตมันสําปะหลัง
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ราคาของมันสําปะหลังในระดับตาง ๆ ผันแปรตามความตองการของตลาด ปริมาณการผลิตและซับซอนดวยระเบียบวิธีการ
ของกระทรวงพาณิชย แตอยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2534 มันสําปะหลังก็ยังคงเปนสินคาออกภาคเกษตรกรรมที่นํารายไดเขาประเทศสูงใน
อันดับที่ 4 เปนมูลคาปละประมาณสองหมื่นสี่พันลานบาท โดยที่เกษตรกรสามารถขายหัวมันสําปะหลังสดไดในราคาเฉลี่ย 0.53-0.83
บาทตอกก. ในขณะที่ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 0.39-0.59 บาทตอกก. (ตารางที่ 5)
องคประกอบของมันสําปะหลังที่ใชเปนอาหารสัตว
มันสําปะหลังมีคุณคาทางโภชนะโดยเฉพาะพลังงานสูง (ตารางที่ 6) จัดเปนอาหารใหพลังงานแกสัตวที่มีราคาถูกกวา กากถั่ว
เหลือง และขาวโพด และขาวฟาง มีรายงานวา สามารถใชมันสําปะหลังเปนสวนผสมในอาหารสุกร ไก และโค แทนหรือลดการใช
ขาวโพด หรือขาวฟางได แตอาจทําใหการไข และการผลิตน้ําหนักของสัตวลดลงบาง สาเหตุอาจเนื่องจากการขาดโปรตีนบางอยาง และ
อาจเนื่องจากพิษของกรดไซยานิค หรือเนื่องจาก low digestibility ก็ได

ตารางที่ 5 ตนทุนการผลิตและราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของประเทศไทย
ปพ.ศ.

2530

2531

2532

2533

2534

2535

ผลผลิต (กก./ไร)

2,217

2,258

2,417

2,165

2,100

2,180

ตนทุนการผลิต (บาท/กก.)

0.41

0.41

0.39

0.45

0.50

0.59

ราคาเกษตรกรขายหัวมันสด (บาท/
กก.)

0.83

0.57

0.53

0.73

0.82

0.77

ราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลัง (บาท/กก.)
ตลาดกรุงเทพ
มันอัดเม็ด

2.58

2.19

1.93

2.36

2.62

2.57

มันเสน

2.37

1.90

1.71

2.03

2.40

2.40

-

3.63

3.85

5.16

5.70

5.59

มันอัดเม็ด

3.29

3.43

3.18

3.70

3.86

3.81

แปงมันสําปะหลัง

4.62

4.19

4.22

5.73

6.07

5.89

แปงมันสําปะหลัง
ราคาสงออก FOB

ที่มา : อัมพร ยังโหมด (2537)

ตารางที่ 6 คุณคาทางโภชนะของมันสําปะหลังตอน้ําหนักสด 100 กก.
หัว
Calories (k cal)
Moisture (%)

ใบ
135.00 - 149.00

60.00

65.50 - 62.00

81.00

12

Protein (g)

1.00 - 1.20

6.90

Fat (g)

0.20 - 0.40

1.30

32.40 - 35.70

9.20

Fiber (g)

1.00 - 1.10

2.10

Ash (g)

0.60 - 0.90

1.60

Calcium (mg)

26.00 - 68.00

144.00

Phosphorus (mg)

32.00 - 42.00

68.00

0.90 - 1.90

2.80

2.00

4.00

394.00

409.00

0.00 - 30.00

8,280.00

Thiamine (mg)

0.04

0.16

Riboflavin (mg)

0.04

0.32

Niacin (mg)

0.60

1.80

19.00-31.00

82.00

Carbohydrate (g)

Iron (mg)
Sodium (mg)
Potassium (mg)
β-carotene eq (mg)

Ascorbic acid (mg)
ที่มา : Martin (1984)

นอกจากนี้ยังพบวาใบมันสําปะหลังสามารถใชทําอาหารเลี้ยงสัตวได โดยมีโปรตีนรอยละ 20-36 ของน้ําหนักแหง แตมีกรดอะ
มิโน (amino acid) พวก Lysine และ Methionine นอย แตไมพบพิษจากกรดไซยานิค (HCN) การทดลองที่ CIAT พบวาถาปลูกมัน
สําปะหลังใหชิด แลวตัดใบทุก 4 เดือน สามารถไดผลผลิตน้ําหนักแหงของใบ 54.4-57.8 ตันตอเฮกตาร (8.7-9.2 ตันตอไร) ซึ่งสามารถ
นําไปใชเลี้ยงสัตวไดอยางดี
กรดไซยานิคในมันสําปะหลัง
กรดไซยานิคเกิดจากสารกลูโคซายด (Cyanogenic glucoside) 2 ชนิด คือ Linamarin และ Lotanstralin ซึ่งมีสูตรโครงสราง
ดังนี้
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CH OH
2

CN
O

O

C
CH

CH

Linamarin

3

3

CH 2OH

CN
O

Lotanstalin

O

C

CH

3

CH

2 5

กลูโคซายดทั้ง 2 ชนิดนี้ เมื่อทําปฏิกิริยากับน้ํา (hydrolyse) จะไดกรดไซยานิค (HCN)
Linamarin + H2O

HCN + D glucose + acetone

Lotanstralin + H2O

HCN + D glucose + methlyethylketone

สารไซยานิคที่เกิดขึ้นสามารถไปยับยั้งการหายใจของ mitochondria ในเซลลสัตวได ในมันสําปะหลังพบสารกลูโคซายดเปน
ปริมาณแตกตางกันไปแลวแตสวนของพืช (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 ปริมาณของกลูโคซายดในสวนตาง ๆ ของมันสําปะหลัง
สวนของมันสําปะหลัง

ปริมาณ (มก/กก)

ใบ

83 - 878

เปลือก

105 - 1,110

เนื้อ

5 - 490

ที่มา : Martin (1984)

ปริมาณกรดไซยานิคที่พบในผลิตภัณฑมันสําปะหลังของประเทศไทย
มันสด
122.09 ppm.
มันเสนทองถิ่น (Native Chip)
30.48 ppm.
มันอัดเม็ดทองถิ่น (Native pellet) 13.76 ppm.
มันอัดเม็ดมาตรฐาน (Brand pellet) 13.68 ppm.
แตอยางไรก็ตาม จากการทดลองของมหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ถาใชมันอัดเม็ดมาตรฐาน ผสมอาหารเลี้ยงไกกระทงจะมี
อันตรายนอยกวามันอัดเม็ดทองถิ่น เพราะขณะอัดใชความรอนสูงกวา ทําใหกลูโคซายดสลายตัวไปมากกวา (KKU, 1992)
ดังนั้นอันตรายจากไซยานิคในหัวมันสําปะหลังสามารถทําใหหมดไปไดโดย
1. การตม เผา หรือทอด ใหไดรับความรอน
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2. การทําใหแหงโดยความรอนหรือแสงแดด
3. การอัดเม็ดจะเกิดความรอนทําให HCN สลายตัว
4. การทําเปนแปง
5. การหมัก (fermentation)
การผลิตแอลกอฮอลจากมันสําปะหลัง (รูปที่ 2)
เริ่มตนจากการนําหัวมันสําปะหลังสดที่ผานการชั่งน้ําหนักแลวไปลาง และปอกเปลือกออก (washing and peeling) เพื่อเอาสิ่ง
สกปรกและดินทรายออก เพราะความสกปรกเหลานี้จะเปนสาเหตุใหสิ้นเปลืองความรอนหรือเชื้อเพลิงขณะตมมากขึ้น จากนั้นนําหัวมัน
สําปะหลังไปขูดหรือยอย (grating) ใหมีขนาดเล็กลง เพื่อยนระยะเวลาในการตมและเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการยอย (hydrolysis) แปงใหเปน
น้ําตาลกลูโคส (glucose)
การตมเพื่อยอยแปงทําได 2 วิธีคือ
1.

Acid hydrolysis โดยใชกรด เชน กรดซัลฟูริค กรดไฮโดรคลอริค ยอยสลายแปงใหเปนน้ําตาลกลูโคส วิธีนี้ไมคอยนิยม
ใช เพราะไดแอลกอฮอลต่ํา และกรดที่ใชมักกัดกรอนภาชนะเครื่องมือ

2.

Biological hydrolysis โดยใชเอ็นไซม amylase และ amylo- glucosidase ยอยแปงใหเปนน้ําตาลกลูโคส แทนการใชกรด
ซึ่งจะใชเวลานาน 30-60 นาที

หลังการยอยจะไดสารเหนียวขน (slurry lignifies) ของกลูโคส เรียกวา Must ซึ่งจะถูกนําไปหมัก (fermentation) โดยการเติม
ยีสตเปน starter 5-10 เปอรเซ็นต ของปริมาณ Must เพื่อใหเปลี่ยนน้ําตาลเปนแอลกอฮอล
ในการหมักมักเติมไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ลงไปใน Must ดวย และปรับ pH ใหอยูระหวาง 4.0-5.0 ในกระบวนการหมักจะ
เกิดความรอนตลอดเวลา (exothermal process) จึงตองคอยควบคุมความรอนใหอยูระหวาง 30 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการหมัก 36-48
ชั่วโมง
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักจะไดน้ําไวน(wine) หรือ hydroalcoholic solution ซึ่งมี ethyl alcohol 7 - 11 เปอรเซ็นต จากนั้น
นําน้ําไวนที่ไดไปกรอง เพื่อแยกตะกอนและยีสตออกไปใชเลี้ยงสัตวหรือนําไปหมักตอ สวนน้ําแอลกอฮอลจะถูกนําไปกลั่นเพื่อแยกเอา
แอลกอฮอล 97.2 เปอรเซ็นต เหลือกากสุดทายคือ stillage (12:1 กาก:แอลกอฮอล) ซึ่งสามารถนําไปเลี้ยงสัตวหรือทําปุย
แอลกอฮอลที่จะใชในเครื่องยนตได ตองมีความบริสุทธิ์อยางนอย 99.9 เปอรเซ็นต ดังนั้นจึงตองนําแอลกอฮอลที่ไดไปทําให
บริสุทธิ์ขึ้น โดยขบวนการ dehydration โดยใชสาร sodium acetate หรือ calcium oxide หรือสารพวก glycerine glycerols หรือ potassium
carbonate ใน glycerol ผสมลงไปเพื่อ dehydrate น้ําออก แลวนําไปกลั่นแยกเอาแอลกอฮอลออกอีกครั้ง การผสมทําเชื้อเพลิงใชน้ํามัน 4
ตอ แอลกอฮอล 1 สวนโดยปริมาตร นอกจากนี้แอลกอฮอลที่ไดอาจนําไปใชประโยชนอยางอื่น เชน ทํายา ทําเครื่องดื่ม ทําน้ําหอม
ในกระบวนการหมักเกิดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 ) ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตน้ําอัดลมได สําหรับยีสตที่
ใชในการหมักคือ Saccharomyces cerevisiae สวนเอ็นไซม amylase จะสกัดจากราดํา : Pseudomonas sp. และ Aspergillus usamii
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย
ป พ.ศ. 2535 กระทรวงพาณิชยไดประกาศจัดตั้งมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย โดยใหสถาบันเปน
หนวยงานกลางในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา พันธุมันสําปะหลัง ที่ใหผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงสูง ศึกษาโครงสรางการผลิตให
สอดคลองกับการตลาด และการแปรรูปมันสําปะหลังใหเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง รวมทั้งอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ
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มูลนิธิประกอบดวยคณะกรรมการที่เปนตัวแทนจากสมาคมการคามันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมโรงงานผลิตภัณฑมันสําปะหลัง และสมาคมการคาอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง แตจะเห็นวาไมมีตัวแทน
จากนักวิชาการและเกษตรกร

ชั่งน้ําหนัก (weighing)
ลาง ปอกเปลือก
(washing & peeling)
ขูด บด (grating)
H2SO4, HCl

acid hydrolysis

COOKING

biological hydrolysis

amylase
saccharification

amylo glucosidase
Yeast

saccharification

หมัก (fermentation)

Alcohol

กรอง (screen)

แยกตะกอนโดย
การปน (centrifuge)
stillage

pre saccharification

น้ํา wine นําไปกลั่น
(distillation)

รูปที่ 2 สรุปวงจรการผลิตแอลกอฮอลจากมันสําปะหลัง
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อาหารสัตว

Vat นําไปหมักใหม
หรือใชเลี้ยงสัตว
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