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บทคัดยอ 

 

 การจัดการปุยที่เหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลังหลังนาจังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบ

เทคโนโลยีการใสปุยที่เหมาะสมในการผลิตมันสําปะหลังหลังนา ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ ตําบล

หวยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 3 ราย ไมมีแผนการทดสอบ ประกอบดวย 2 กรรมวิธี   ไดแก วิธี

เกษตรกร ใชพันธุเกษตรศาสตร 50 และปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร  วิธีปรับปรุง ใชพันธุระยอง 72 ปฏิบัติตาม

คําแนะนํากรมวิชาการเกษตร   ดําเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกร  โดยเกษตรกรเปนผูปฎิบัติ ระหวางเดือน

มกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 พบวา วิธีปรับปรุง ผลผลิตเฉลี่ยตอไร สูงกวาวิธีเกษตรกร รอยละ 3-57  

แตเมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนและคา BCR พบวาวิธีเกษตรกรไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาและมีความคุมทุน 

มากกวาวิธีปรับปรุง เนื่องจาก เกษตรกรไมใสปุยคอกเปนปุยรองพื้น และใสปุยเคมีในปริมาณนอยหรือไมไดใส 

สงผลใหตนทุนการผลิตวิธีเกษตรกรต่ําเมื่อเทียบกับวิธีปรับปรุง ประกอบกับราคามันสําปะหลังในชวงเดือน

กรกฎาคม-เดือนมิถุนายน ราคาไมถึง 1.5 บาทตอกิโลกรัม การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตในระยะ 118-120 วัน 

พบวา พันธุระยอง 72 เจริญเติบโตไดชากวา พันธุ เกษตรศาสตร 50 แตจํานวนหัวมันสําปะหลังเฉลี่ยตอตนไม

แตกตางกัน   สภาพพื้นที่สูง การระบายน้ําดี และวิธีการปลูกขาวแบบนาดํา สามารถยืดอายุการเก็บเกี่ยวมัน

สําปะหลังไดถึง 142 วัน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1/ ศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงห อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ



 

 

 

 

 

คํานํา 
 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ในป 2553 จํานวน 4,039,751 ไร ไดผลผลิต 

11,709,883 ตัน  คิดเปน 53 % ของผลผลิตโดยรวมทั้งประเทศ  จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ใน

สภาพไร จํานวน 88,203 ไร สวนใหญปลูกในพื้นที่ อําเภอกันทรลักษ  อําเภอขุนหาญ อําเภอขุขันธ และอําเภอภู

สิงห ไดผลผลิตจํานวน 247,703 ตัน มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานที่มีความตองการสูงใน

ประเทศ สงผลใหพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะท่ีพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมมีปริมาณเทาเดิม การ

ปลูกมันสําปะหลังหลังนา เปนแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรเลือกใชพื้นที่เพื่อใหเกิดประโยชน เพิ่มรายได ใหกับ

เกษตรกร  จากการเสวนากลุมเกษตรกรในพื้นที่อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ พบวาพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ในป 

2553 มี ประมาณ  40 % ของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังทั้งหมด เกษตรกรสวนใหญ ปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่นา

ดอน หลังจากปลูกขาว เนื่องจากมันสําปะหลังเปนพืชที่ปลูกและดูแลรักษาไมยุงยาก ใหผลตอบแทนที่คุมคา  

เพราะมีลานมันสําปะหลังที่รับซื้อหัวมันสําปะหลังสดในราคาที่ไมคํานึงถึง เปอรเซ็นตแปง เปนชองทางหารายได

ใหกับครอบครัว  แตอยางไรก็ตามกรมวิชาการเกษตรยังไมมีคําแนะนําในการผลิตมันสําปะหลังหลังนาดังนั้นการ

ทดสอบจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ  ทดสอบเทคโนโลยีการใสปุยที่เหมาะสมในการผลิตมันสําปะหลังหลังนาในพื้นที่

จังหวัดศรีสะเกษ   

 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

1. ทอนพันธุมันสําปะหลัง  พันธุระยอง 72  และพันธุเกษตรศาสตร 50 

2.  โดโลไมต ปุยคอก และปุยเคมี สูตร 15-7-18  

3. สารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลง  

4. สารเคมีกําจัดวัชพืช 

 

วธิีการ 

 1. คัดเลือกพื้นที่เปาหมายและพื้นที่ทดสอบการจัดการปุยที่เหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลังหลังนา

ตําบลหวยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 



 2. วิเคราะหพื้นที่และวินิจฉัยปญหา สภาพการผลิตมันสําปะหลังหลังนา และขอจํากัด โดยใช

กระบวนการกลุมเกษตรกรเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการอภิปรายในกลุมเกษตรกร 

 3. สรุปผลการวิเคราะหพ้ืนที่   

3.1. คัดเลือกเกษตรกร จํานวน 3 ราย ๆละ 2 ไร ชี้แจงรายละเอียด วิธีการปฏิบัติในการเขารวมงาน

ทดสอบ  ดําเนินการทดสอบ ระหวางเดือนมกราคม– เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 

3.2. วางแผนการทดสอบรวมกับเกษตรกร ประกอบดวย 2 กรรมวิธี ไดแก  

3.2.1.วิธีเกษตรกร ใชพันธุเกษตรศาสตร 50 ระยะปลูก 30-50X80 เซนติเมตร ใสปุยเคมีสูตร 15-

15-15 อัตรา 0-25 กิโลกรัม/ไร  เมื่ออายุ 1 เดือน  

3.2.2. วิธีปรับปรุง  ปฏิบัติตามคําแนะนําการปลูกมันสําปะหลัง กรมวิชาการเกษตร  โดยใชพันธุ

ระยอง 72 ระยะปลูก 80X80 เซนติเมตร ปรับปรุงดินดวยโดโลไมตอัตรา 100 กิโลกรัม/ไร รองพื้นดวยปุยคอก 

อัตรา 500 กิโลกรัม/ไร และใสปุย สูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร เมื่อมันสําปะหลังอายุ 1 เดือน   

3.3.   จัดเตรียมปจจัยการผลิต  

4. ดําเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกร ในชวงระหวางเดือนมกราคม– เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554   

5. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและขอมูลที่ไดจากแปลงทดสอบ เพื่อสรุปผลการทดสอบ เพื่อเปน

แนวทางในการปรับใชและแกปญหาในการทดสอบตอไป 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

 การจัดการปุยที่เหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลังหลังนาจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรเขารวมทดสอบ 

จํานวน 3 ราย  ดําเนินการในพื้นที่ 2 ตําบล ไดแก ตําบลหวยตึ๊กชู  และตําบลโคกตาล ระหวางเดือนมกราคมถึง

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 จากผลการวิเคราะหดินพบวา ดินที่ใชในการทดสอบ ระดับ pHดิน อยูในชวง กรด

รุนแรง และปานกลาง มีคาเทากับ 4.86 4.98 และ 5.21 ตามลําดับ (ตารางที่1)  เนื้อดินเปนดินทรายปนรวน มี

ความอุดมสมบูรณในระดับต่ํา ในแปลงของนายผดุงศักดิ์ ยอดวงษา มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินเทากับ 0.69 % 

Avai. P 2.25 mg/Kg และ Exch. K 11.50 mg/Kg (ตารางที่1) แปลงนายนายลี หวงเพชร ปริมาณอินทรียวัตถุใน

ดินเทากับ 1.0 %   Avai. P 4.27mg/Kg และ Exch. K  20.5 mg/Kg (ตารางที่1) ในขณะที่แปลงทดสอบ นาย

จรูญ  มิตรศรี มีความอุดมสมบูรณในระดับปานกลาง มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินเทากับ 1.79 %  Avai. P 7.0 

mg/Kg  และ Exch. K  52.0 mg/Kg (ตารางที่1) 

 ตารางที ่1  ผลการวิเคราะหดินในแปลง เกษตรกรรวมทดสอบการจัดการปุยทีเ่หมาะสมตอการปลูกมัน

สําปะหลังหลังนา จังหวัดศรีสะเกษ ปงบประมาณ 2554 

เกษตรกร pH 
Organic 

matter (%) 

Total N 

% 

Avai. P 

(mg/Kg) 

Exch. K 

(mg/Kg) 
เนื้อดิน 

1.นายลี  หวงเพชร 4.86 1.05 0.0525 4.27 20.50 ทรายปนรวน 

2.นายจรูญ  มติรศร ี 4.98 1.79 0.0895 7.00 52.00 ทรายปนรวน 



3.นายผดุงศักดิ์  ยอดวงษา 5.21 0.69 0.0345 2.25 11.50 ทรายปนรวน 

 

 ผลการทดสอบพบวา วิธีเกษตรกรมีจํานวนตน/ไรเฉลี่ย เทากับ 3,860 ตน/ไร  และความสูงเฉลี่ย เทากับ 

128 เซนติเมตร ซึ่งมากกวา วิธีปรับปรุง ที่มีจํานวนตน/ไรเฉลี่ย เทากับ 2,463 ตน/ไร และความสูงเฉลี่ย เทากับ 

118 เซนติเมตร (ตารางที่ 2) เนื่องจากวิธีเกษตรกรใชระยะปลูก 80 X 30-50 เซนติเมตร แตวิธีปรับปรุงใช ระยะ

ปลูก 80X 80 เซนติเมตร สงผลใหจํานวนตนเฉลี่ย ในวิธีเกษตรกร มากกวาวิธีปรับปรุง   นอกจากนี้ยังสงผลใหพันธุ

เกษตรศาสตร 50 ในวิธีเกษตรกรเจริญเติบโตรวดเร็ว เนื่องจากเกิดการแขงขันในระหวางประชากร สามารถแผกิ่ง

กานปกคลุมพื้นที่ในแปลงไดมากกวาพันธุระยอง 72  สามารถควบคุมวัชพืชในแปลงไดดีกวาวิธีปรับปรุง จํานวน

หัวมันสําปะหลังเฉลี่ย/ตน วิธีเกษตรกร และวิธีปรับปรุง มีจํานวนหัวมันสําปะหลังเทากับ 8 และ 9  ตามลําดับ 

(ตารางที่ 2) ซึ่งไมแตกตางกันมากนัก โดยเฉพาะในแปลงของนายจรูญ  มิตรศรี จํานวนหัวมันสําปะหลังเทากันมี

จํานวนเทากับ 8 หัว(ตารางที่ 2)  

 ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดในป 2554 ไมสามารถเก็บผลผลิตจากแปลงนายจรูญ  มิตรศรี  เนื่องจาก 

ในชวงใกลระยะเก็บเกี่ยว ฝนตกหนักติดตอกัน เปนเวลา 2 วัน ไมสามารถระบายน้ําออกจากแปลงไดทัน ทําให

หัวมันสําปะหลัง เนาเสียหายหมดทั้งแปลง ดังนั้นผลผลิตเฉลี่ยหัวมันสําปะหลังสดไดจากแปลง นายลี  หวงเพชร 

และนายผดุงศักดิ์  ยอดวงษา ซึ่งพบวา ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดเฉลี่ย วิธีปรับปรุงมีคาเทากับ 3,204 กิโลกรัม/

ไร ซึ่งมีคามากกวา ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดเฉลี่ย ในวิธีเกษตรกร ซึ่งเทากับ 2,491 กิโลกรัม/ไร (ตารางที่ 2)  

พบไดชัดเจนในแปลง นายลี  หวงเพชร วิธีปรับปรุงมีคาผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดเทากับ 3,676 กิโลกรัม/ไร 

มากกวาวิธีเกษตรกร ซึ่งเทากับ 2,333 กิโลกรัม/ไร   

 

ตารางที่ 2 องคประกอบผลผลิต และผลผลิต วิธีเกษตรกร และวิธีปรับปรุง ในแปลงทดสอบการจัดการปุยที่

เหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลังหลังนา จังหวัดศรีสะเกษ ปงบประมาณ 2554 

รายการ/เกษตรกร 
นายล ี นายจรูญ นายผดุงศักดิ ์ เฉลี่ย 

เกษตรกร ปรับปรุง เกษตรกร ปรับปรุง เกษตรกร ปรับปรุง เกษตรกร ปรับปรุง 

จํานวนตนเฉลี่ย/ไร. 4,038 2,438 3,885 2,057 3,657 2,895 3,860 2,463 

ความสูงตนเฉลี่ย 

(ซม.) 120 185 153 73 112 97.4 128 118 

จํานวนหัวมัน

สําปะหลงัเฉลี่ย/ตน 8 10 8 8 8 9 8 9 

ผลผลิตหัวมัน

สําปะหลงัสด กก./

ไร 2,333 3,676 หัวเนา หัวเนา 2,650 2,733 2,491 3,204 

 

 



 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Benefit Cost Ratio : BCR) พบวา วิธีเกษตรกรใหคา BCR เฉลี่ย เทากับ 2.5 

สูงกวา วิธีปรับปรุง ที่มีคา BCR เฉลี่ยเทากับ 1.28 เนื่องจากวิธีเกษตรกร มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยต่ํา เทากับ 1.92 

บาท/ไร เมื่อเทียบกับวิธีปรับปรุง ที่มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยเทากับ 4,007 บาท/ไร(ตารางที่ 3) เนื่องจากวิธเีกษตรกร

ไมใชปุยคอกเปนปุยรองพื้น และใสปุยเคมีในอัตราที่ต่ําจนถึงระดับที่ไมใสปุยเคมี  ในแปลงของนายลี  หวงเพชร 

(ตารางผนวก 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 ผลผลิต และขอมูลเศรษฐศาสตร วิธีเกษตรกร และวิธีปรับปรุง ในแปลงทดสอบการจัดการปุยที่

เหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลังหลังนา จังหวัดศรีสะเกษ ปงบประมาณ 2554 

กรรมวิธี 

ผลผลิต 

(กก./

ไร) 

% 

แปง 

 

ราคา 

(บาท/กก.) 

รายได 

(บาท/ไร) 

ตนทุน 

(บาท/ไร) 

ผลตอบแทน 

(บาท/ไร) 
BCR 

% ดัชนี 

ผลตอบ

แทน 

วิธีเกษตรกร  

1.นายลี  หวงเพชร 2,333 - 1.85 4,317 1,548 2,769 2.8  

2.นายจรูญ  มติรศร ี ไมม ี - ไมม ี ไมม ี 2,533 ไมม ี ไมม ี  

3.นายผดุงศักดิ์  ยอ

ดวงษา 2,650 - 1.40 

 

3,709 1,680 

 

2,029 

 

2.2 

 

เฉลี่ย 2,491    1,920  2.5  

วิธีปรับปรุง  

1.นายลี  หวงเพชร 3,676 - 1.85 6,801 4,108 2,693 1.7  



2.นายจรูญ  มติรศร ี ไมม ี - ไมม ี ไมม ี 3,533 ไมม ี ไมม ี  

3.นายผดุงศักดิ์  ยอ

ดวงษา 
2,733 - 1.40 3,827 4,380 -553 0.87  

เฉลี่ย 3,204    4,007  1.28  

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

ปริมาณผลผลิตหัวมันสําปะหลังสด  วิธีปรับปรุง  ปฏิบัติตามคําแนะนําการปลูกมันสําปะหลัง กรม

วิชาการเกษตร  โดยใชพันธุระยอง 72 ระยะปลูก 80X80 เซนติเมตร ปรับปรุงดินดวยโดโลไมตอัตรา 100 

กิโลกรัม/ไร รองพ้ืนดวยปุยคอก อัตรา 500 กิโลกรัม/ไร และใสปุย สูตร 15-7-18 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร เมื่อมัน

สําปะหลังอายุ 1 เดือน ใหผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดมากกวาวิธีเกษตรกร  ซึ่งใชพันธุเกษตรศาสตร 50 ระยะปลูก 

30-50X80 เซนติเมตร ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 0-25 กิโลกรัม/ไร  เมื่ออายุ 1 เดือน แมวาวิธีปรับปรุงจะมี

จํานวนประชากร นอยกวาวิธีเกษตรกร จํานวนหัวตอตนทั้งสองวิธีการไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นชัดเจนวา วิธี

ปรับปรุงใหน้ําหนักตอหัวมากกวาวิธีเกษตรกร จึงสงผลใหไดผลผลิตที่สูงกวา 

แตอยางไรก็ตามวิธีเกษตรกร ใหผลตอบแทนที่คุมคามากกวา วิธีปรับปรุง สืบเนื่องจากวิธีการปรับปรุง มี

ตนทุนการผลิตสูงกวา วิธีเกษตรกรซึ่งไมใสปุยเคม ีในแปลงนายลี  หวงทรัพย หรือใสในอัตราท่ีนอย 25 กก/ไร ใน

แปลงนายนายผดุงศักดิ์  ยอดวงษา  การเจริญเติบโตและผลผลิตหัวมันสําปะหลังจะไดจากธาตุอาหารที่เหลือจาก

การปลูกขาว หรือธาตุอาหารดั้งเดิมที่มีอยูในดิน ซึ่งหากการปฏิบัติเชนนี้เปนระยะเวลานานๆ จะสงผลทําให

ปริมาณธาตุอาหารในดินลดลง สงผลใหดินเสื่อมสภาพ 

พันธุและระยะปลูกมันสําปะหลังที่ใชปลูกหลังนา เกษตรกรใชพันธุ เกษตรศาสตร 50 เปนพันธุมัน

สําปะหลังที่ใชปลูกหลังนา เนื่องจากเจริญเติบโตดี และปรับตัวไดดี ระยะปลูกท่ีนิยม 80 x 40  เซนติเมตร  ขณะที่

พันธุระยอง 72 มีแนวโนนที่จะใชเปนพันธุมันสําปะหลังที่จะใชปลูกหลังนา เนื่องจากปรับตัวไดดี หัวดก ออกรอบ

ตน หากใชระยะปลูกท่ีเหมาะสม จะไดผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น  

อยางไรก็ตาม เกษตรกรไมยอมรับระยะปลูก 80x 80 เซนติเมตร เนื่องจาก ตองกําจัดวัชพืช ในพื้นท่ีที่

มากขึ้นและไมจําเปนเนื่องจากระยะเวลาปลูกไมมาก หัวมันสําปะหลังมีขนาดเล็ก การใชระยะปลูกหางจึงไมจําเปน 

และมีผลนอยตอการเพิ่มผลผลิต  

การเลือกสภาพพ้ืนที่ปลูกและวิธีการปลูกขาวของเกษตรกร มีความสําคัญ เนื่องจาก  เกษตรกรที่ปลูกมัน

สําปะหลังในพื้นที่ดอน การระบายน้ําดี และเลือกปลูกขาวแบบนาดํา จะสามารถยืดอายุการเก็บเกี่ยวหัวมัน

สําปะหลังไดถึง 142 วัน ในขณะที่เกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนที่ลุมต่ําการระบายน้ําไมดี เมื่อฝนตก 

เกษตรกรตองเรงเก็บเกี่ยวหัวมันสําปะหลังสด อายุการเก็บเกี่ยวจะลดลง เหลือเพียง 118 วัน หากเก็บเก่ียวไมทัน

หัวมันสําปะหลังจะเนา สงผลใหผลผลิตเสียหาย   

 



ตารางผนวก 1.  วันปลูก-วันเก็บเกี่ยว และอายุเก็บเกี่ยว มันสําปะหลังหลังนา ป 2554 

เกษตรกร วันปลูก วันเก็บเกี่ยว อายุเก็บเกี่ยว 
1.นายลี  หวงเพชร 13-14  ก.พ. 54 5 ก.ค. 54 142 วัน 
2.นายจรูญ  มิตรศรี 4-6  ก.พ 54 6 มิ.ย. 54 120 วัน 
3.นายผดุงศักดิ์  ยอดวงษา 9-10  ก.พ 54 7 มิ.ย. 54 118  วัน 

 

 

ตารางผนวก 2.  การใชปจจัยการผลิตการทดสอบระบบการปลูกมันสําปะหลังหลังนา ป 2554 (หนวย: บาทตอไร) 

รายการตนทุนการผลิต 

เกษตรกร 
นายลี  หวงเพชร นายจรูญ  มิตรศรี นายผดุงศักดิ์  ยอดวงษา 
วิธี

เกษตรกร 
วิธี

ปรับปรุง 
วิธี

เกษตรกร 
วิธี

ปรับปรุง 
วิธี

เกษตรกร 
วิธี

ปรับปรุง 
1. คาแรงงาน       

  1.1 เตรียมดิน+ยกรอง 500 500 100 100 250 250 

  1.2 ตัดตอฟาง - -     

  1.3 ปลูก 400 400   200 200 

  1.4 ใสปุย - -     

  1.5 กําจัดวัชพืช - -     

  1.6 กําจัดโรค - -     

  1.7 กําจัดแมลง - -     

  1.8 เก็บเก่ียว       

  1.9 ขนยาย - -     

อื่น ๆ       

2. คาวัสดุ       

 2.1 ทอนพันธุ 400 320 1,000 320 572 320 

  2.2 ปุยเคม ี       
สูตร 21-3-3 - - 130    
สูตร 15-7-18 - 900  900  900 
สูตร 15-15-15   410  390 - 
สูตร 0-0-60   445    
   2.3 ปุยอินทรีย - -     
  2.4 สารกําจัดวัชพืช - -     

  2.5 สารเคมีกําจัดโรค - -     

  2.6 สารกําจัดแมลง 248 248 248 248 248 248 

  2.7 ปูนขาว/ยิปซั่ม - 240  240  240 

  2.8 ปุยคอก - 1,500  1,500  1,500 

  2.9 น้ํายาเรงราก - -   20 - 

อื่น ๆ - -     



3. คาใชจายอื่น ๆ       

  3.1 คาน้ํามันไถ คราด - -     

  3.2 น้ํามันสูบน้ํา - - 200 200 - 650 

  3.3 คาอาหารเครื่องดื่ม - -     

อื่น ๆ - -     

รวม 1,548 4,108 2,533 3,508 1,680 4,380 
 


