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คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินคา้เกษตร เรื่อง มนัสําปะหลงั 

1.  อธบิดีกรมวิชาการเกษตร หรือผู้ที่อธบิดมีอบหมาย        ประธานกรรมการ 

     นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา ผู้อาํนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 

2.  ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร               กรรมการ 

     นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม 

     นางสาวขจิตรา โผดโผน 

3.  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์            กรรมการ 
     นางสาวปรานอม จันทร์ใหม่ 

     นางสาวอุบลวรรณ พัฒนลาภ 

4.  ผู้แทนสาํนักงานการปฏริปูที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม          กรรมการ 

     นายเจริญชัย พรรณาภพ 

5.  ผู้แทนสาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ        กรรมการ 

     นางสาวองิอร ปัญญากจิ 

6.  ผู้แทนศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร         กรรมการ 

     นางจิณณจาร์ หาญเศรษฐสขุ 

7.  ผู้แทนสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร       กรรมการ 

     นางวารีย์ ทองมี 

8.  ผู้แทนศูนย์วิจัยมันสาํปะหลังและผลิตภัณฑ ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี      กรรมการ 

9.  ผู้แทนภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        กรรมการ 

     นายปิยะ กติตภิาดากุล 

10.  ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ           กรรมการ 

       นายเติมศกัดิ์ บุญช่ืน       

       นายมนตรี ถาวร 

11. ผู้แทนมูลนิธสิถาบันพัฒนามันสาํปะหลังแห่งประเทศไทย        กรรมการ 

      นายอดุลย์ วินัยแพทย์ 

12. ผู้แทนสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสาํปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        กรรมการ 
      นายสมบูรณ์ วัฒนวานิชย์กุล   

13. ผู้แทนสมาคมการค้ามันสาํปะหลังไทย          กรรมการ 

      นายสรุพงษ์ แสงศริิพงษ์พันธ ์

      นายสนัุย สถาพร 
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14. ผู้แทนสมาพันธช์าวไร่มันสาํปะหลังแห่งประเทศไทย         กรรมการ 

      นายธรีะชาติ เสยกระโทก 

15. ผู้แทนสาํนักกาํหนดมาตรฐาน            กรรมการและเลขานุการ 

      สาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
นายประทปี อารยะกติติพงศ ์ 

 
 
 



 (4) 

 

ต้นพันธุ์มันสาํปะหลัง เป็นหน่ึงในปัจจัยการผลิตที่สาํคัญต่อระบบการผลิตมันสาํปะหลัง เพ่ือให้เกษตรกรมี

ต้นพันธุ์มันสําปะหลังที่ มีคุณภาพและสุขอนามัยพืชดี เหมาะสําหรับนําไปขยายพันธุ์ ประกอบกับ

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ เหน็ควรยกระดับการผลิตต้นพันธุมั์นสาํปะหลัง

เข้าสู่ระบบมาตรฐาน คณะกรรมการมาตรฐานสนิค้าเกษตร จึงกาํหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง ต้นพันธุ์

มันสาํปะหลังขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการผลิตและรับรองต้นพันธุมั์นสาํปะหลังที่มีคุณภาพ 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี กาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

กรมวิชาการเกษตร. 2552. การจาํแนกพันธุมั์นสาํปะหลัง. โรงพิมพ์สาํนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ. กรุงเทพฯ. 

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2559. การจําแนกพันธุ์มันสาํปะหลัง. บริษัท ซัน แพคเกจจ้ิง (2014) จํากัด. 

กรุงเทพฯ. 
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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

ตน้พนัธุม์นัสาํปะหลงั 

1.    ขอบข่าย  

 มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี ใช้กบัลาํต้นเหนือดินของมันสาํปะหลังที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Manihot 

esculenta Crantz วงศ์ Euphorbiaceae สาํหรับใช้เป็นต้นพันธุ์ ครอบคลุมเฉพาะพันธุ์ที่ได้รับ

การขึ้ นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร
1/
หรือพันธุ์ที่รับรองโดยสถาบันการศึกษาที่เป็น 

ที่ยอมรับ
2/

 ซึ่งผ่านการจัดเตรียมเพ่ือจาํหน่ายเป็นส่วนขยายพันธุ ์

2.      คุณภาพ                                                                                               

2.1 ต้นพันธุมั์นสาํปะหลังต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดดังต่อไปน้ี  

ก) ทั้งลาํต้นมีความยาวไม่น้อยกว่า 80 cm (เซนติเมตร) ไม่มีกิ่งแขนง และไม่มีส่วนของลาํต้น

ที่ยังอ่อน 

ข) ตรงตามพันธุ ์(รายละเอยีดตามภาคผนวก ก) 

ค) สด  

ง) จาํนวนตาไม่น้อยกว่า 7 ตา ต่อความยาว 25 cm ในช่วงกึ่งกลางลาํต้นของต้นพันธุ ์                

จ) ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 cm ณ กึ่งกลางลาํต้นของต้นพันธุ ์ 

ฉ) ปราศจากศัตรูพืชหรือร่องรอยจากศัตรูพืชที่มองเหน็ได้ 

ช) ไม่มีความเสยีหายจากการใช้สารกาํจัดวัชพืช (ภาพที่ ข.1)  

ซ) ไม่มีรอยไหม้จากการตากแดด (ภาพที่ ข.2) 

2.2  ต้นพันธุ์มันสําปะหลังต้องได้มาจากแปลงมันสําปะหลังที่ มีระบบการผลิตสอดคล้องกับ

คาํแนะนาํในภาคผนวก ค หรือสอดคล้องตามมาตรฐาน มกษ.5901 มาตรฐานสินค้าเกษตร 

เร่ือง การปฏบัิตทิางการเกษตรที่ดสีาํหรับมันสาํปะหลัง 

2.3  ต้นพันธุมั์นสาํปะหลังต้องมีอายุการเกบ็เกี่ยวที่เหมาะสม ในช่วง 8 –14 เดอืนนับจากวันที่ปลูก  

 

                                           

1/
 สามารถสบืค้นข้อมูลจากเวบ็ไซต์สาํนักคุ้มครองพันธุพื์ช กรมวิชาการเกษตร 

2/
 เป็นสถาบนัการศึกษาที่มีการศึกษาและวิจยัด้านการปรับปรงุพันธุพื์ช  
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3.    เกณฑค์วามคลาดเคลือ่นเรือ่งขนาด 

 ต้นพันธุมั์นสาํปะหลังที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลาํต้นไม่เป็นไปตามขนาดที่กาํหนด (ข้อ 2.1 จ)) 

แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1.5 cm ปนมาได้ไม่เกนิ 10% โดยจาํนวนของต้นพันธุมั์นสาํปะหลังในแต่ละมัด  

4.      การจดัเตรียมเพือ่จําหน่าย 

 ต้นพันธุมั์นสาํปะหลังแต่ละมัด ต้องเป็นพันธุเ์ดียวกนัและตรงตามฉลากที่ระบุ มีความยาวสมํ่าเสมอ

โดยมีการจัดเรียงให้ด้านโคนและปลายของทุกต้นอยู่ในทศิทางเดยีวกนั  

5.      การแสดงฉลากและเครือ่งหมาย 

5.1   ต้นพันธุมั์นสาํปะหลังในแต่ละมัด ต้องมีข้อความแสดงรายละเอยีดที่เหน็ได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก 

ไม่เป็นเทจ็หรือหลอกลวง อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

ก) ช่ือพันธุ ์

ข) จาํนวนต้นพันธุ ์

ค) วันเดอืนปีที่ปลูก หรืออายุต้นพันธุ ์

ง) วันที่ตดัต้นพันธุ ์ 

จ) ช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิตและสถานที่ผลิต  

ฉ) ลักษณะเด่นของพันธุ ์(ถ้ามี)  

5.2       เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสนิค้าเกษตร 

การแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เร่ือง กาํหนด

ลักษณะของเคร่ืองหมาย การใช้เคร่ืองหมาย และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

พ.ศ.2553 และประกาศสาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

6.      วิธีวิเคราะหแ์ละชกัตวัอย่าง  

 ให้เป็นไปตามภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก ก 

ตวัอย่างพนัธุม์นัสําปะหลงั 

(ข้อ 2.1 ข)) 

ก.1 การจําแนกพนัธุม์นัสําปะหลงั 
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       ที่มา: หนังสอืการจาํแนกพันธุมั์นสาํปะหลัง จัดพิมพ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 
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ก.2 คุณลกัษณะของพนัธุม์นัสาํปะหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

คุณลกัษณะของพนัธุ ์ ระยอง 1 ระยอง 3 ระยอง 60 

สยีอด สม่ีวง สเีขียวอ่อน สเีขียวอมม่วง 

สใีบที่เจริญเติบโตเตม็ที่ สเีขียวอมม่วง สเีขียวอ่อน สเีขียวอ่อน 

สก้ีานใบ สเีขียวอมม่วง สเีขียวอ่อนปนแดง สเีขียวปนแดง 

ลักษณะแฉกที่อยู่กลางใบ ใบหอกปลายมน ใบหอกปลายมน ใบแหลมแบบใบหอก 

ระดับการแตกกิ่ง 0-1 ระดบั 2-4 ระดับ 0-3 ระดบั 

ความสงูของการแตกกิ่งแรก 

(cm) 

180 80-120 150 

ความสงูของต้น (cm) 200-300 130-180 175-250 

สลีาํต้น สเีขียวเงิน สนีํา้ตาลอ่อน สนีํา้ตาลอ่อน 

สเีน้ือหัว สขีาว สขีาว สขีาวครีม 

สเีปลือกหัว สนีํา้ตาลอ่อน สนีํา้ตาลอ่อน สนีํา้ตาลอ่อน 

ลักษณะหัว ยาวเรียว ยาวเรียว อ้วนสั้น 

เปอร์เซน็ต์แป้งเม่ือ 

เกบ็เกี่ยวในฤดูฝน (%) 

18.3 23 20 

เปอร์เซน็ต์แป้งเม่ือ 

เกบ็เกี่ยวในฤดูแล้ง (%) 

- 28 25 

ผลผลิตหัวสด (ตัน/ไร่) 3.22 2.73 4.2 

รหัสสายพันธุ ์            

หรือช่ือเดิม 

- CM407-7  

หรือห้วยโป่ง 4 

CMR24-63-43 

ที่มา: หนังสอืการจาํแนกพันธุม์ันสาํปะหลัง จดัพิมพ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 
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คุณลกัษณะของพันธุ ์ ระยอง 90 ระยอง 5 ระยอง 72 

สยีอด สเีขียวอ่อน สม่ีวงอมนํา้ตาล สม่ีวง 

สใีบที่เจริญเติบโตเตม็ที่ สเีขียวอ่อน สเีขียวเข้ม สเีขียวเข้ม 

สก้ีานใบ สเีขียวอ่อน สแีดงเข้ม สแีดงเข้ม 

ลักษณะแฉกที่อยู่กลางใบ ใบหอก ใบหอก ใบหอก 

ระดับการแตกกิ่ง 2-4 ระดบั 2-3 ระดับ 0-1 ระดบั 

ความสงูของการแตกกิ่งแรก 

(cm) 

120-140 100-120 130-150 

ความสงูของต้น (cm) 165 170 200 

สลีาํต้น สนีํา้ตาลอมส้ม สเีขียวอมนํา้ตาล สเีขียวเงิน 

สเีน้ือหัว สขีาว สขีาว สขีาว 

สเีปลือกหัว สนีํา้ตาลเข้ม สนีํา้ตาลอ่อน สขีาวนวล 

ลักษณะหัว ยาวเรียว กรวยแกมกระบอก กรวยแกมกระบอก 

เปอร์เซน็ต์แป้งเม่ือ 

เกบ็เกี่ยวในฤดูฝน (%) 

24 22.7 20-22 

เปอร์เซน็ต์แป้งเม่ือ 

เกบ็เกี่ยวในฤดูแล้ง (%) 

27-29 25-27 24 

ผลผลิตหัวสด (ตัน/ไร่) 3.8 4.4 5.1 

รหัสสายพันธุ ์            

หรือช่ือเดิม 

(CMC76XV43) 21-1 CMR25-105-112 CMR33-57-81 

ที่มา: หนังสอืการจาํแนกพันธุม์ันสาํปะหลัง จดัพิมพ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 
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คุณลกัษณะของพนัธุ ์ ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 11 

สยีอด สเีขียวอ่อน สเีขียวอ่อน สนีํา้ตาลอมเขียว 

สใีบที่เจริญเติบโตเตม็ที่ สเีขียวอ่อน สเีขียวอ่อน สเีขียวเข้ม 

สก้ีานใบ สเีขียวอ่อนอมชมพู สเีขียวอ่อนอมชมพู สเีขียวอมแดง 

ลักษณะแฉกที่อยู่กลางใบ ใบหอก ใบหอก ใบหอก 

ระดับการแตกกิ่ง 0-1 ระดบั 0-1 ระดับ 1-3 ระดบั 

ความสงูของการแตกกิ่งแรก 

(cm) 

160-190 160-190 120-140 

ความสงูของต้น (cm) 180 230 170-200 

สลีาํต้น สนีํา้ตาลอ่อน สนีํา้ตาลอมเหลือง สเีขียวเงิน 

สเีน้ือหัว สขีาว สขีาว สขีาว 

สเีปลือกหัว สขีาวนวล สนีํา้ตาลอ่อน สนีํา้ตาล 

ลักษณะหัว กรวย เรียวยาว กรวยแกมกระบอก 

เปอร์เซน็ต์แป้งเม่ือ 

เกบ็เกี่ยวในฤดูฝน (%) 

23 24 25.8 

เปอร์เซน็ต์แป้งเม่ือ 

เกบ็เกี่ยวในฤดูแล้ง (%) 

27-29 28-31 29-32 

ผลผลิตหัวสด (ตัน/ไร่) 6.1 4.9 4.77 

รหัสสายพันธุ ์            

หรือช่ือเดิม 

CMR35-48-196 CMR35-64-1 CMR35-22-196 

ที่มา: หนังสอืการจาํแนกพันธุม์ันสาํปะหลัง จดัพิมพ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 
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คุณลกัษณะของพนัธุ ์ ระยอง 86-13 เกษตรศาสตร ์50 หว้ยบง 60 

สยีอด สม่ีวงอมนํา้ตาล สม่ีวง สม่ีวงอ่อน 

สใีบที่เจริญเติบโตเตม็ที่ สเีขียวอ่อน สเีขียวปนม่วง สเีขียว 

สก้ีานใบ สเีขียวอมแดง สเีขียวปนม่วง สเีขียวอมแดง 

ลักษณะแฉกที่อยู่กลางใบ ใบหอกกลับ ใบหอก ใบหอก 

ระดับการแตกกิ่ง 0-1 ระดับ 0-3 ระดับ 1-3 ระดบั 

ความสงูของการแตกกิ่งแรก 

(cm) 

160-180 150 90-140 

ความสงูของต้น (cm) 200 200-300 180-200 

สลีาํต้น สเีขียวเงิน สเีขียวเงิน สเีขียวเงิน 

สเีน้ือหัว สขีาว สขีาว สขีาว 

สเีปลือกหัว สนีํา้ตาลอ่อน สนีํา้ตาล สนีํา้ตาลอ่อน 

ลักษณะหัว เรียว กรวยแกมกระบอก ยาวเรียว 

เปอร์เซน็ต์แป้งเม่ือ 

เกบ็เกี่ยวในฤดูฝน (%) 

26.3 23 - 

เปอร์เซน็ต์แป้งเม่ือ 

เกบ็เกี่ยวในฤดูแล้ง (%) 

29-33 28 25.4 

ผลผลิตหัวสด (ตัน/ไร่) 4.51 4.4 5.8 

รหัสสายพันธุ ์            

หรือช่ือเดิม 

CMR46-39-42 MKUC 28-77-3 MKUC34-114-206 

ที่มา: หนังสอืการจาํแนกพันธุม์ันสาํปะหลัง จดัพิมพ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 
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คุณลกัษณะของพนัธุ ์ หว้ยบง 80 เกษตรศาสตร ์72 พรุิณ 1 

สยีอด สเีขียวอ่อน สม่ีวง สม่ีวงอมเขยีว 

สใีบที่เจริญเติบโตเตม็ที่ สเีขียว สเีขียว สเีขียวแก่ 

สก้ีานใบ สเีขียวอมแดง สเีขียวปนม่วง สเีขียวปนแดง 

ลักษณะแฉกที่อยู่กลางใบ ใบหอก ใบหอก ใบหอก 

ระดับการแตกกิ่ง 1-2 ระดับ 0-1 ระดับ 1-3 ระดบั 

ความสงูของการแตกกิ่งแรก 

(cm) 
90-140 120-150 90-150 

ความสงูของต้น (cm) 200-250 225.3 235 

สลีาํต้น สเีขียวเงิน สนีํา้ตาล สเีขียวเงิน 

สเีน้ือหัว สขีาว สขีาว สขีาว 

สเีปลือกหัว สนีํา้ตาลอ่อน สนีํา้ตาลอ่อน สนีํา้ตาลเข้ม 

ลักษณะหัว กรวย กรวย ทรงกระบอก 

เปอร์เซน็ต์แป้งเม่ือ 

เกบ็เกี่ยวในฤดูฝน (%) 

27.3 26.9 - 

เปอร์เซน็ต์แป้งเม่ือ 

เกบ็เกี่ยวในฤดูแล้ง (%) 

25 24.6 28.7 

ผลผลิตหัวสด (ตัน/ไร่) 4.9 5.0 6.6 

รหัสสายพันธุ ์            

หรือช่ือเดิม 

MKUC34-114-106 MKULB 08-2-32 MBR49-2-127 

ที่มา: หนังสอืการจาํแนกพันธุม์ันสาํปะหลัง จดัพิมพ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 
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คุณลกัษณะของพนัธุ ์ พรุิณ 2 ระยอง 2 หา้นาที 

สยีอด สเีขียว สเีขียวอมม่วง สเีขียว 

สใีบที่เจริญเติบโตเตม็ที่ สเีขียวอ่อน สเีขียวอ่อน สเีขียวอ่อน 

สก้ีานใบ สแีดง สเีขียวอมม่วง สแีดงเข้ม 

ลักษณะแฉกที่อยู่กลางใบ ใบหอก ใบหอก ใบหอก 

ระดับการแตกกิ่ง 0-1 ระดับ ปานกลาง 0-1 ระดบั 

ความสงูของการแตกกิ่งแรก 

(cm) 

90-150 150 180 

ความสงูของต้น (cm) 225 180-220 250-350 

สลีาํต้น  สนีํา้ตาลอ่อน สนีํา้ตาลอ่อน สนีํา้ตาลอมเขียว 

สเีน้ือหัว สขีาว สเีหลืองอ่อน สขีาว 

สเีปลือกหัว สนีํา้ตาลเข้ม สนีํา้ตาลอ่อน สนีํา้ตาลเข้ม 

ลักษณะหัว ทรงโคนหรือดอกบัวตูม ก้านหัวสั้นคล้ายรปูกรวย เรียวยาว 

เปอร์เซน็ต์แป้งเม่ือ 

เกบ็เกี่ยวในฤดูฝน (%) 

- 18.3 - 

เปอร์เซน็ต์แป้งเม่ือ 

เกบ็เกี่ยวในฤดูแล้ง (%) 

24.7 ใกล้เคียงระยอง 1 14 

ผลผลิตหัวสด (ตัน/ไร่) 5.80 4.10 2-3 

รหัสสายพันธุ ์            

หรือช่ือเดิม 

MBR49-241 CM 305-21 - 

ที่มา: หนังสอืการจาํแนกพันธุม์ันสาํปะหลัง จดัพิมพ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 
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ภาคผนวก ข 

ตวัอย่างภาพตน้พนัธุม์นัสาํปะหลงั 

(ข้อ 2.1 ช) และ ซ)) 

 

 

ภาพท่ี ข.1 ความเสยีหายของต้นมันสาํปะหลังจากการใช้สารกาํจดัวัชพืช (ข้อ 2.1 ช)) 

 

         
                                   1)  ปกติ                       2) มีรอยไหม้จากการตากแดด  

                         (ข้อ 2.1 ซ)) 

ภาพที่ ข.2 แสดงลักษณะเปรียบเทยีบต้นพันธุมั์นสาํปะหลังปกติและที่มีรอยไหม้จากการตากแดด  

ที่มา: ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร 
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ภาคผนวก ค 

คําแนะนาํการจดัการแปลงมนัสาํปะหลงัเพือ่เป็นตน้พนัธุ ์

(ข้อ 2.2) 

การจัดการแปลงมันสาํปะหลังที่ดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ต้นพันธุ์ที่บริสุทธิ์ ตรงตามพันธุ ์มีความสมํ่าเสมอ 

ไม่มีพันธุอ์ื่นปลอมปน และจะทาํให้ได้ต้นพันธุม์ันสาํปะหลังที่แขง็แรง สมบูรณ ์ปราศจากศัตรูพืช สิ่งที่ควร

พิจารณาในจัดการแปลงมันสาํปะหลังที่ดี มีดังน้ี 

ค.1 สถานที่ 

- สภาพดิน ควรเป็นพ้ืนที่ที่มีหน้าดินลึก ดินร่วนซุย โปร่ง และระบายนํา้ดี มีความอุดมสมบูรณ์สูง และมีค่า pH 

เหมาะสม และควรมีการอนุรักษ์และบาํรุงดิน โดยการเตรียมดินอย่างถูกวิธแีละการปรับปรุงดินเพ่ือรักษา

ความอดุมสมบูรณข์องดินอย่างสมํ่าเสมอ  

- แหล่งนํา้ ควรมีปริมาณนํา้เพียงพอสาํหรับการให้นํา้ตลอดฤดูปลูก หรืออยู่ในเขตชลประทาน หรือใกล้

แหล่งนํา้ธรรมชาติ 

- ประวติัพ้ืนที ่ควรเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีประวัติการระบาดของศัตรูพืชของมันสาํปะหลัง หากเป็นพ้ืนที่ที่เคย

ปลูกมันสําปะหลังพันธุ์อื่นมาก่อน ต้องนําส่วนของต้นมันสําปะหลังเดิมออกให้หมด เพ่ือไม่ให้มี 

พันธุป์ลอมปน 

ค.2 พนัธุแ์ละการเตรียมท่อนพนัธุ ์

- พันธุ์  ควรใช้ต้นพันธุ์ที่เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ตามคาํแนะนําของทางราชการ หรือสถาบันการศึกษาที่มี

การศกึษาและวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุมั์นสาํปะหลัง 

- การคดัเลือกตน้พนัธุ ์ควรเป็นต้นพันธุท์ี่มาจากแปลงที่มีการเจริญเตบิโตดี ปราศจากการระบาดของศัตรูพืช 

และเป็นต้นพันธุท์ี่มีตาสมบูรณ ์

- อายุต้นพันธุ์ ควรใช้ต้นพันธุ์อายุ 8 เดือน ถึง 14 เดือน และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 cm          

ณ กึ่งกลางลาํต้น  

- การเตรียมและแชท่่อนพนัธุ ์ ตัดต้นพันธุมั์นสาํปะหลังเป็นทอ่น ยาวประมาณ 20 – 25 cm โดยให้แต่ละทอ่น

มีตาไม่น้อยกว่า 7 ตา จากน้ันนาํท่อนพันธุ์มากาํจัดเพลี้ ยแป้งด้วยการแช่ในสารเคมี เช่น สารไทอะมีโทแซม 

25% หรืออิมิดาโคลพิด 70%WG อัตรา 4 g ต่อนํา้ 20 L หรือไดโนทีพูเรน 10%WG อัตรา 40 g ต่อนํ้า 

20 L นาน 5 – 10 นาท ี
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ค.3 การปลูกและการดูแลรกัษา 

- วางแผนการผลิตต้นพันธุมั์นสาํปะหลังล่วงหน้า ให้ได้ต้นพันธุต์รงกบัช่วงเวลาที่จะจาํหน่าย 

- การควบคุมและป้องกนักาํจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะการกาํจัดวัชพืชช่วง 3 เดอืนแรกหลังปลูก 

- การให้ปุ๋ย ไม่น้อยกว่า 1 – 2 คร้ัง ข้ึนอยู่กบัความอดุมสมบูรณข์องดิน หรือค่าวิเคราะห์ดนิ 

- การตรวจแปลง ควรปฏบัิตอิย่างสมํ่าเสมอ ดงัน้ี  

 1) การตรวจพันธุป์นหรือต้นมันเร้ือ อย่างน้อย 2 – 3 คร้ัง เม่ือต้นมันสาํปะหลังมีอายุ 1 – 3 เดือน 

และเม่ือต้นมันสาํปะหลังมีอายุประมาณ 8 เดือนหรือก่อนเกบ็เกี่ยว หากพบพันธุป์นหรือต้นมันเร้ือให้ถอน

และนาํไปทาํลายนอกแปลงปลูก 

 2) การตรวจการระบาดของศัตรูพืช ควรตรวจแปลงอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยเดือนละคร้ัง เม่ือพบ

ศตัรูพืชเกนิระดับเศรษฐกจิ ต้องรีบกาํจัดและมีมาตรการป้องกนัตามคาํแนะนาํของกรมวิชาการเกษตร 

ค.4 การเก็บเกีย่ว 

- เกบ็เกี่ยวต้นพันธุมั์นสาํปะหลังเม่ือมีอายุ 8 – 14 เดือนหลังปลูก โดยต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ณ กึ่งกลาง

ลาํต้นไม่น้อยกว่า 2 cm 

- เกบ็เกี่ยวและจัดเตรียมมัดต้นพันธุ์มันสาํปะหลังรวมกันอย่างระมัดระวัง ไม่ให้ตาของต้นพันธุ์เสียหาย 

และรวบรวมขนย้ายไปยังจุดจาํหน่าย 

- ไม่ควรตดัต้นพันธุเ์กบ็ไว้เพ่ือรอจาํหน่ายเกนิ 15 วัน เพราะจะทาํให้มีเปอร์เซน็ต์งอกตํ่าลง 
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ภาคผนวก ง 

วิธีวิเคราะหแ์ละชกัตวัอย่าง 

(ข้อ 6) 

ง.1   นิยาม 

ความหมายของคาํที่ใช้ในวิธชัีกตัวอย่างต้นพันธุมั์นสาํปะหลัง มีดงัน้ี 

ง.1.1 รุ่น (lot) ในที่ น้ี หมายถึง ต้นพันธุ์มันสาํปะหลังที่ส่งมอบหรือซ้ือขายในคราวเดียวกัน ซ่ึงต้อง

สามารถทวนสอบแหล่งที่มาได้ว่ามาจากแปลงที่เป็นไปตามข้อกาํหนดข้อ 2.2 

ง.1.2 การชักตัวอย่าง (sampling procedure) หมายถึง การกาํหนดวิธีการเก็บและขนาดตัวอย่างจาก    

รุ่นสนิค้าเพ่ือตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่นาํมาใช้ตัดสนิการยอมรับรุ่นสนิค้า แบ่งเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 

(1) การชักตัวอย่างข้ันต้น หมายถงึ การเกบ็ตัวอย่างจากรุ่นสินค้าโดยตรงเพ่ือเป็นตัวแทนของรุ่นสนิค้าใน

ปริมาณที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์คุณภาพตามข้อกาํหนด ข้อ 2.1 ข้อย่อย ก) ค) ง) ฉ) ช) และ ซ) และ

การตดัสนิการยอมรับรุ่นสนิค้า 

(2) การชักตัวอย่างขั้นที่สอง หมายถึง การเกบ็ตัวอย่างจากตัวอย่างขั้นต้นเพ่ือเป็นตัวแทนของรุ่นสินค้าใน

ปริมาณที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์คุณภาพตามข้อกาํหนด ข้อ 2.1 ข้อย่อย จ) และการตัดสินการยอมรับ

รุ่นสนิค้า 

ง.2   วิธกีารชักตวัอย่างขั้นต้น 

ง.2.1 ให้ชักตัวอย่างต้นพันธุมั์นสาํปะหลังทั้งมัดโดยวิธสีุ่มจากในรุ่นเดียวกัน จาํนวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 2 นาํตัวอย่างขั้นต้นมาตรวจสอบ ฉลาก เคร่ืองหมายการตรวจสอบทางราชการหรือเคร่ืองหมาย

รับรอง และคุณภาพตามข้อกาํหนด ข้อ 2.1 ข้อย่อย ก) ค) ง) ฉ) ช) และ ซ) โดยการตรวจพินิจลักษณะ

คุณภาพของต้นพันธุ์มันสาํปะหลังที่มองเห็นได้ของทุกต้นในแต่ละมัดของตัวอย่าง และใช้สายวัดหรือ

อุปกรณ์วัดความยาวอื่นๆที่ได้มาตรฐาน วัดความยาวจากรอยตัดด้านโคนของต้นพันธุ์จนถึงรอยตัดด้าน

ปลายเพ่ือตรวจความสอดคล้องกบัข้อกาํหนด ข้อ 2.1 ข้อย่อย ก) 

ง.2.2 หากผลการตรวจสอบตัวอย่างเป็นไปตามข้อกาํหนด ข้อ 2.1 ข้อย่อย ก) ค) ง) ฉ) ช) และ ซ) 

ข้อ 4 และข้อ 5 จึงจะถอืว่าต้นพันธุมั์นสาํปะหลังรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด  

ง.3   วิธกีารชักตวัอย่างขั้นที่สอง 

ง.3.1 ให้ชักตัวอย่างต้นพันธุ์มันสาํปะหลังทั้งมัด โดยวิธีสุ่มแบบกระจายจากตัวอย่างขั้นต้น (ข้อ ง.2.1) 

จํานวนตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของตัวอย่างข้ันต้น นําตัวอย่างขั้นที่สองมาวัดขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางลาํต้นของต้นพันธุต์ามข้อกาํหนด ข้อ 2.1 ข้อย่อย จ) โดยใช้อุปกรณ์วัดความยาวที่ได้มาตรฐาน 

มาวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ณ กึ่งกลางของลาํต้นของแต่ละต้น แต่ต้องไม่ตรงกบับริเวณตา  

ง.3.2 หากผลการตรวจสอบตัวอย่างเป็นไปตามข้อกําหนด ข้อ 2.1 ข้อย่อย จ) และอยู่ในเกณฑ ์

ความคลาดเคล่ือนเร่ืองขนาดตามข้อ 3 จึงจะถอืว่าต้นพันธุมั์นสาํปะหลังรุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑท์ี่กาํหนด 
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