
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2558 

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                                   ตอนล่าง                                                 
2. โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ใช้น้้าฝนเขตภาค  

                    ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
กิจกรรมที่ 1   การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในเขตอาศัยน้้าฝนในเขตภาค    
                     ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.2  การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ไร่เป็นหลัก 

3. ชื่อการทดลองที่ 1.2.1  การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในรูปแบบเกษตร 
                               ผสมผสานในพื้นท่ีไร่เขตใช้น้้าฝน จังหวัดร้อยเอ็ด  

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางสาวสุดารัตน์  โชคแสน        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 
ผู้ร่วมงาน            นางสาวนาฏญา  โสภา          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 
                   นายธนวัฒน์  เสนเผือก          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 
                           นายสุชาติ  ค้าอ่อน          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ้านาจเจริญ 
            นางสาวมัทนา  วานิชย์              ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
 

5. บทคัดย่อ 

 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการปลูกพืชในรูปแบบเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมเขตใช้

น้้าฝนจังหวัดร้อยเอ็ด ด้าเนินการตั้งแต่ป  555 -5558 ในแปลงเกษตร อ้าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จ้านวน 5 

รายๆ ละ 5 ไร่ ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี คือ วิธีตรวจสอบ (ปลูกมันส้าปะเป็นพืชเดี่ยว) และวิธีทดสอบ (ปลูกมัน

ส้าปะหลัง+ข้าวโพด/ถั่วลิสง) ผลการด้าเนินงาน ป  555  พบว่าระบบปลูกพืชในกรรมมวิธีตรวจสอบมีรายได้สุทธิ 

3,638 บาท/ไร่ มีค่า BCR 5.14 ส่วนกรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิ 3,154 บาท/ไร่ มีค่า BCR 1.8 จะเห็นได้ว่า

กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนติดลบจากการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวจึงท้าให้ผลตอบแทนทางเศษฐศาสตร์ต่้ากว่าวิธี

ตรวจสอบที่ปลูกมันส้าปะหลังเป็นพืชเดี่ยว ในป  5558 ได้ด้าเนินการทดสอบซ้้าในพ้ืนที่เดิม พบว่าระบบปลูกพืชใน

กรรมมวิธีตรวจสอบมีรายได้สุทธิ 5,556 บาท/ไร่ มีค่า BCR 5.85 ส่วนกรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิ 4,618 บาท/

ไร่ มีค่า BCR 5.59 ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกันกับผลการทดลองป  555  คือ กรรมวิธีตรวจสอบมีผลตอบแทนทางเศษฐ

ศาสตร์สูงกว่าวิธีทดสอบ เมื่อน้าข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ของการด้าเนินงาน 5 ป  (555 -5558) มาวิเคราะห์พบว่า



ระบบการปลูกพืชเดี่ยว (วิธีตรวจสอบ) มีรายได้สุทธิ 4,59  บาท/ไร่ มีค่า BCR 2.50 ส่วนระบบปลูกพืชผสมผสาน 

(วิธีทดสอบ) รายได้สุทธิ 3,886 บาท/ไร่ มีค่า BCR 2.20 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระบบปลูกพืชเดี่ยวมีรายได้สุทธิและ 

BCR สูงกว่าวิธีปลูกพืชผสมผสาน ดังนั้นจากการทดลองระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในเขตอาศัยน้้าฝนสภาพไร่ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เหมาะสมคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด คือ การปลูกมันส้าปะหลัง 

 Abstract 

  The objectives of this research is to use the indicated planting system in rain fed area at 
Roi-Et province. The experiments were conducted in farmers’ fields  at Phon Tong district during 
2014-2015. The processes consist of 2 methods, including  the integrate planting system and single 
planting system. The results showed that the single planting has more income and benefit cost ratio 
(BCR) than integrate planting. Therefore, single planting system could be appropriate in rain fed 
area at Roi-Et province.   
          

6. ค าน า 
ระบบการปลูกพืช เป็นการผลิตพืชเพ่ือแสวงหาผลก้าไรที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เช่น น้้าฝน แสงแดด ที่ดิน และน้้าชลประทาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
บางครั้งจึงมักจะเรียกว่าเป็นองค์ประกอบทางกายภาพ ดังนั้น การวิจัยระบบการปลูกพืชจึงเป็นการหาแนวทาง
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค้านึงการจัดระบบการปลูกที่เหมาะสม 
การเลือกใช้ชนิดพืช และพันธุ์พืช การจัดแบบแผนการปลูกท่ีดี การก้าหนดช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม การเตรียมดิน 
วิธีการปลูก ตลอดจนการบริหารจัดการศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะอยู่ในรูปของ
ปริมาณผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่ต่อหน่วยเวลา หรือผลผลิตในรูปพลังงาน คาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีน ต่อหน่วยพ้ืนที่
ต่อหน่วยเวลา หรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เป็นรายได้ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
เช่น แรงงานในครัวเรือน เงินทุนและอุปนิสัยการบริโภค ก็มีอิทธิพลต่อการวางแผนจัดระบบการปลูกพืชด้วย
เช่นกัน (อนันต์, 2545) ดังนั้นการจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมจึงควรพิจารณาองค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมร่วมด้วย  

จังหวัดร้อยเอ็ด มีพ้ืนที่การเกษตร จ้านวน 3,662,48  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.6 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด เป็นที่

นามากที่สุดเท่ากับ 3,355,252 ไร่ คิดเป็น 64.0 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่นิยมปลูกกัน ได้แก่ 

พืชไร่ เช่น อ้อยโรงงาน  มันส้าปะหลัง ยาสูบพันธุ์เตอร์กิส แตงโม ถั่วลิสงฯลฯ (ส้านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด,  ซึ่ง

ยังต้องได้รับการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นพืชพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่จังหวัด

ร้อยเอ็ดมีศักยภาพในการผลิต  จากการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

พบว่า โครงสร้างการผลิตขึ้นอยู่กับพืชหลักไม่กี่ชนิด ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับข้าว อ้อย และมันส้าปะหลัง หากป ใดราคา

ผลผลิตเกษตรเหล่านี้ตกต่้าจะมีผลกระทบมากต่อรายได้ของเกษตรกร ดังนั้น จึงควรมีการทดสอบและพัฒนาระบบ



การปลูกพืชโดยให้มีการปลูกพืชหลายชนิดหรือหลายครั้งในรอบป ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ในแต่ละภูมิสังคม 

เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมที่มีความแปรปรวนสูงและราคาผลผลิตไม่แน่นอน และเป็นการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้าให้เกษตรกรมีงานท้าตลอดทั้งป  ลดปัญหาการว่างงาน และการ

เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ตัวเมือง ในด้านการผลิตพืชซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการวิจัยหา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชในแต่ละสภาพพ้ืนที่ ซึ่งการวิจัยและพัฒนารูปแบบระบบการปลูกพืชให้

เหมาะสมกับพ้ืนที่นี้ควรค้านึงถึงช่องว่างของพ้ืนที่ระหว่างพืชและช่วง เวลาปลูกเพื่อน้าไปสู่การจัดรูปแบบระบบ

การปลูกพืชให้ได้อย่างเหมาะสมในพื้นที ่ ซึ ่งมีทั ้งระบบการปลูกพืชแซมและระบบการปลูกพืชตามล้าดับ  

โครงการวิจัยนี ้เป็นการด้าเนินงานเพื่อศึกษาวิจัยและทดสอบหาเทคโนโลยีหรือแนวทางที ่มีอยู ่ให้มีความ

เหมาะสม เช่น ศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น หรือเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้้า

ที่เหมาะสมร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต่างๆด้วย อีกท้ังยังจะเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ และพ้ืนที่

ใกล้เคียง หรือพ้ืนที่อ่ืนที่มี ความสนใจสามารถน้าไปปรับใช้อันจะน้าไปสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและ

สามารถพ่ึงตนเองได้ต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ                          

วัสดุและอุปกรณ์  
  - พันธุ์พืช : มันส้าปะหลัง ข้าวโพด ถั่วลิสง 
  - ปุ๋ยเคม ี: สูตร 15-7-18, 18-46-0, 0-0-60, 46-0-0 และ 16-16-8  
  - ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด 
  - วัสดุปรับปรุงดิน : โดโลไมด ์
  - อุปกรณ์การเก็บดิน  

วิธีการ  
  - แบบการทดลอง : ไม่มี 

 - กรรมวิธี ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี  
  กรรมวิธีที่ 1 : ปลูกมันส้าปะหลังเพียงอย่างเดียว (วิธีตรวจสอบ) 

           กรรมวิธีที่ 2 : ปลูกมันส้าปะหลังและข้าวโพด-ถั่วลิสง (วิธีทดสอบ) 
วิธีปฏิบัติ 

1) คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและเกษตรกร พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ของเกษตรกรที่เป็น
ตัวแทนพ้ืนที่ซึ่งมีปัญหาในการผลิต  ซึ่งมีโอกาสในการใช้เทคโนโลยีในพ้ืนที่เกษตรกร 

5)  วิเคราะห์พ้ืนที่  วินิจฉัยปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเกษตรกร 
3) คัดเลือกและเตรียมพันธุ์ ด้าเนินการคัดเลือกและเตรียมพันธุ์พืชที่จะใช้ทดลองปลูก  



4) การปฏิบัติดูแลรักษา ส้าหรับวิธีแนะน้าตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 
ด้าเนินการใส่ปุ๋ยเคมีตามค้าวิเคราะห์ดิน พ่นสารเคมีป้องกันโรคแมลงตามความจ้าเป็น ส่วนของเกษตรกรปฏิบัติ
ตามกรรมวิธีของเกษตรกรแต่ละแหล่งปลูก 

5) การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ โดยน้าข้อมูลการทดลองไปวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ  โดยท้าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีอัตรา
ผลตอบแทน 

การบันทึกข้อมูล 
- วันปลูก วันเก็บเก่ียว 
- วันปฏิบัติการดูแลรักษาต่าง ๆ 
- การเจริญเติบโตของพืชต่างๆ 
- องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต 
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างปฏิบัติการ  
- เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกเพ่ือวิเคราะห์สมบัติของดิน และข้อมูลอากาศ  

เวลาและสถานที่ : เริ่มต้น ตุลาคม 5556  สิ้นสุด กันยายน 5558 
                      สถานที่ท้าการทดลอง แปลงเกษตรกร อ้าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

เริ่มต้นด้าเนินการตั้งแต่ป  555  - 5558 ในพ้ืนที่เกษตรกร บ้านบะตากา ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีเกษตรกรร่วมด้าเนินการ 5 รายๆ ละ 2 ไร่ เก็บตัวอย่างดินในแปลงก่อนปลูกพืชและน้ามา
วิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน พบว่าพ้ืนที่ปลูกเป็นกรดปานกลางถึงกรดอ่อน (pH 5.06-6.14) มีปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดินต่้ า (0.57-1.01%) มีฟอสฟอรัส (26.48-44.23 mg/kg) และโพแทสเซียม (7.50-53.50 mg/kg) (ตาราง
ภาคผนวกที่ 1) 

ผลการด าเนินงานปี 2557 ด้าเนินการปลูกพืชตามระบบ โดยปลูกมันส้าปะหลังในช่วงเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม 5556 ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี  ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1  วิธีตรวจสอบ ปลูกมันส้าปะหลังพันธุ์ระยอง   เพียงอย่างเดียวในพ้ืนที่ ปฏิบัติดูแลรักษา
ตามวิธีเกษตรกร 

กรรมวิธีที่ 2  วิธีทดสอบ ปลูกมันส้าปะหลังพันธุ์ระยอง   ร่วมกับ พืชอายุสั้น ได้แก่ ข้าวโพดข้าวเหนียว
พันธุ์ชัยนาท 84-1 ตามด้วยถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9  

ปลูกมันส้าปะหลังพันธุ์ระยอง   โดยไถ 5 ครั้ง ยกร่องปลูกใช้ระยะปลูก 100x80 เซนติเมตร รองพ้ืนด้วย
ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ และใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เมื่อมันส้าปะหลังมีอายุ 5 เดือน ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-
18  อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่  



ปลูกข้าวโพดในช่วงเดือนธันวาคม 5556 โดยยกร่องปลูกใช้ระยะปลูก  5x55 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยเคมีรอง
พ้ืนสูตร 18-46-0 อัตรา 1  กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 35 กิโลกรัม/ไร่ ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 5 เมื่อ
ข้าวโพดมีอายุ 55-30 วัน ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 36 กิโลกรัม/ไร่  

ปลูกถั่วลิสง หลังจากปลูกข้าวโพดและเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงปลูกถั่วลิสงตาม โดยปลูกถั่วลิสง 5 ช่วง คือ ใน
พ้ืนที่เกษตรกรนางจงกรณ์ พลเยี่ยม และนางสมทรง พลเยี่ยม ปลูกถั่วลิสงในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557  ส่วน
เกษตรกรอีก 3 ราย คือ นายสมบัติ เจ็งสืบสันต์, นางโสภา สืบชมพู และนางนวพร สืบชมพู ปลูกถั่วลิสงในช่วง
เดือนตุลาคม 555  ใช้ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร คลุกเมล็ดด้วยไรโซเบียมส้าหรับถั่วลิสงก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยเคมี
รองพ้ืนสูตร   16-16-8 อัตรา 35 กิโลกรัม/ไร่ ปฏิบัติดูแลรักษาตามวิธีเกษตรกร รายละเอียดข้อมูลวันปลูก ระยะ
ปลูกในตารางภาคผนวกท่ี 5 

การเก็บเกี่ยวผลผลิตมันส้าปะหลัง 5 แปลง ของเกษตรกรนางจงกรณ์ พลเยี่ยม และนางสมทรง พลเยี่ยม
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 (อายุ 8 เดือน) ส่วนอีก 3 แปลง เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 (อายุ 6 เดือน) 
สาเหตุที่เก็บผลผลิตเร็วกว่าก้าหนด เนื่องจากในช่วงดังกล่าวฝนตกอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่ถูกน้้าท่ วมท้าให้หัวมัน
ส้าปะหลังเริ่มเน่าเกษตรกรจึงเก็บผลผลิตก่อนก้าหนด (ตารางภาคผนวกที่ 3)  ในกรรมวิธีที่ 1 (ตรวจสอบ) มัน
ส้าปะหลังอายุ 8 เดือน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 6,042 กิโลกรัมต่อไร่ และมีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 20.8% ส่วนกรรมวิธีที่ 2 
(ทดสอบ) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 6,037 กิโลกรัมต่อไร่ และมีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 24.1% และเก็บผลผลิตเมื่อมัน
ส้าปะหลังอายุ 6 เดือน กรรมวิธีที่ 1 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 5,304 กิโลกรัมต่อไร่ และมีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 15.8% ส่วน
กรรมวิธีที่ 5 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 5,494 กิโลกรัมต่อไร่ และมีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 15. % (ตารางท่ี 1) 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของมันส้าปะหลังพันธุ์ระยอง   ในระบบการปลูกพืชในพ้ืนที่  
              ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

เกษตรกร 
กรรมวิธีที่ 1 (ตรวจสอบ)  กรรมวิธีที่ 2 (วิธีทดสอบ)                                 
ผลผลิต 
(กก./ไร)่ 

% แป้ง  ผลผลิต 
(กก./1 ไร่) 

% แป้ง 

นางจงกรณ์  พลเยี่ยม 6,255 20.7  6,008 23.1 
นางสมทรง  พลเยี่ยม 5,828 20.8  6,065 25.1 
                            เฉลี่ย1/ 6,042 20.8  6,037 24.1 
นายสมบัติ  เจ็งสืบสันต์ 2,545 12.4  2,621 14.0 
นางโสภา   สืบชมภู 1,836 12.6  2,011 11.6 



นางนวพร  สืบชมภู 2,530 13.3  2,850 12.5 
                          เฉลี่ย2/ 2,304 12.8  2,494 12.7 

                      เฉลี่ยรวม3/ 3,799 16.0  3,911 17.3 
 

หมายเหต ุ:  1/ เก็บผลผลิตอายุ 8 เดือน 
                    5/ เก็บผลผลิตอายุ 6 เดือน 
             3/ ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเฉลี่ยรวมของมันส้าปะหลังอายุ 6 และ 8 เดือน  

 
ในช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคม 5556 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 555  สภาพอากาศมีอุณหภูมิค่อนข้างต่้า

ติดต่อกันเป็นเวลานาน ท้าให้ข้าวโพดเจริญเติบโตช้าและขาดน้้าในช่วงฤดูแล้ง ไม่ติดฝักจึงไม่สามารถเก็บผลผลิตได้  
ส่วนถั่วลิสงได้เก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคม 555  ในแปลงเกษตรกร นางจงกรณ์  พลเยี่ยม และนางสมทรง  
พลเยี่ยม มีผลผลิตเฉลี่ย 360 กิโลกรัมต่อไร่ มีคุณภาพของฝัก 88.1% (ตารางที่ 2) และถ่ัวลิสงในแปลงเกษตรอีก 3 
ราย ที่ปลูกในช่วงเดือนตุลาคม 555  เมื่อตรวจติดตามแปลงในช่วงเดือนธันวาคม 555  พบว่าถั่วลิสงเหี่ยวแห้ง
ตายไม่ติดฝัก จึงไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในตารางภาคผนวกท่ี 3 
 
ตารางท่ี 2 ผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ในระบบการปลูกพืชในพ้ืนที่ ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอโพนทอง 
              จังหวัดร้อยเอ็ด 

เกษตรกร 
ผลผลิตฝักสด 
(กก./1 ไร่) 

คุณภาพฝัก 
(%) 

         นางจงกรณ์  พลเยี่ยม 372 87.4 
         นางสมทรง  พลเยี่ยม 348 88.8 

เฉลี่ย 360 88.1 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ของระบบปลูกพืช อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อแยกเป็นรายพืช 
พบว่าการผลิตมันส้าปะหลังในระบบในกรรมวิธีตรวจสอบให้ผลผลิตมันส้าปะหลังเฉลี่ย 3, 99 กก./ไร่ มีรายได้สุทธิ 
3,638 บาท/ไร่ มีค่า BCR 5.14 ส่วนในกรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตมันส้าปะหลังเฉลี่ย 3,911 กก./ไร่ มีรายได้สุทธิ 
3,840 กก./ไร่ มีค่า BCR 5.50 ซึ่งจะให้ได้ว่ากรรมวิธีทดสอบมีผลผลิต รายได้สุทธิ และ BCR สูงกว่าวิธีตรวจสอบ 
ในขณะที่การผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวซึ่งไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เนื่องจากสภาพมีอุณภูมิค่อนข้างต่้าและปริมาณ
น้้าฝนน้อย ท้าให้ข้าวโพดไม่ติดฝัก รายได้สุทธิจึงติดลบ (ตารางที่ 3) ส่วนการผลิตถั่วลสงพบว่าในรายที่สามารถเก็บ
ผลผลิตได้เมื่อปลูกในช่วงเดือนกรกฏาคม 555  มีผลผลิตเฉลี่ย 360 กก./ไร่ มีรายได้สุทธิ 4,400 บาท/ไร่ มีค่า 
BCR 5.5  (ตารางท่ี 3) 
 เมื่อน้าข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกพืชแต่ละชนิดทั้งระบบในพ้ืนที่ 1 ไร่ มาวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าระบบปลูกพืชในกรรมมวิธีตรวจสอบมีรายได้สุทธิและ BCR สูงกว่า กรรมวิธีทดสอบ คือ 



3,638 บาท/ไร่, 5.14 ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่ากรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนติดลบจากการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวจึงท้า
ให้ผลตอบแทนทางเศษฐศาสตร์ต่้ากว่าวิธีทดสอบท่ีปลูกมันส้าปะหลังเป็นพืชเดี่ยว (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 3 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของระบบการปลูกพืชในพ้ืนที่ ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอโพนทอง  
             จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแยกเป็นรายพืช ป  555  

 แยกรายพืช  
กรรมวิธ ี ผลผลิต 

(กก./ไร่) 
ราคาขาย 
(บาท/กก.) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

1. วิธีตรวจสอบ 
    - มันส้าปะหลัง 

 
3,799 

 
1.80 

 
6,838 

 
3,200 

 
3,638 

 
2.14 

2. วิธีทดสอบ 
   - มันส้าปะหลัง 
   - ข้าวโพดข้าวเหนียว 
   - ถั่วลิสง 

 
3,911 

- 
360 

 
1.80 

- 
20.00 

 
7,040 

0 
7,200 

 
3,200 
825 

2,800 

 
3,840 
-825 
4,400 

 
2.20 

0 
2.57 

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ 

 
ตารางท่ี 4 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของระบบการปลูกพืชในพ้ืนที่ ต้าบลหนองใหญ่ อ้าเภอโพนทอง  
             จงัหวัดร้อยเอ็ด โดยคิดผลตอบแทนที่ได้ทั้งระบบต่อพ้ืนที่รวม 1 ไร่ ป  555  

 แยกรายพืช       ทั้งระบบ 
กรรมวิธ ี ผลผลิต 

(กก./ไร่) 
ราคาขาย 
(บาท/กก.) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 
รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

1. วิธีตรวจสอบ 
    - มันส้าปะหลัง 

 
3,799 

 
1.80 

 
6,838 

 
3,200 

 
3,638 

 
2.14 

 
3,638 

 
2.14 

2. วิธทีดสอบ1/ 
  - มันส้าปะหลัง 
  - ข้าวโพดข้าวเหนียว 
  - ถั่วลิสง 

 
2,933 

- 
90 

 
1.80 

- 
20.00 

 
5,279 

0 
1,800 

 
2,400 
825 
700 

 
2,879 
-824 
1,100 

 
2.20 

0 
2.57 

 
 

3,154 

 
 
1.80 

      หมายเหตุ : -    หมายถึง ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ 
1/   หมายถึง กรรมวิธีปลูกพืชผสมผสานในระบบปลูกพืชในพ้ืนที่ 1 ไร่ ปลูกมันส้าปะหลังในพ้ืนที่      
                3 งาน ปลูกข้าวโพดและถั่วลิสงในพ้ืนที่ 1 งาน   

  
ผลการด าเนินงาน ปี 2558  ด้าเนินงานทดสอบต่อในพ้ืนที่เกษตรกรรายเดิม บ้านบะตากา ต้าบลหนอง

ใหญ่ อ้าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีเกษตรกรร่วมด้าเนินการ 5 รายๆ ละ 2 ไร่ ด้าเนินการปลูกพืชตามระบบ 

ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี  ดังนี้ 



กรรมวิธีที่ 1  วิธีตรวจสอบ ปลูกมันส้าปะหลังชนิดเดียว (ระยอง  , เกษตรศาสตร์ 50) ปฏิบัติดูแลรักษา
ตามวิธีเกษตรกร 

กรรมวิธีที่ 2  วิธีทดสอบ ปลูกมันส้าปะหลัง (ระยอง  , เกษตรศาสตร์ 50) ในพ้ืนที่ 0.5 ไร่ และปลูกถั่ว
ลิสง (ไทนาน 9) ในพ้ืนที่ 0.5 ไร่ โดยสลับพ้ืนที่ปลูกพืช ดังนี้ เดิมในป  555  ปลูกมันส้าปะหลังส่วนในป  5558 
พ้ืนที่ดังกล่าวให้ปลูกถ่ัวลิสง และในพื้นที่ท่ีเคยปลูกถั่วลิสงให้ปลูกมันส้าปะหลังแทน  
 ด้าเนินการปลูกมันส้าปะหลังในช่วงเดือนตุลาคม 555  การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษารายละเอียดใน
ตารางภาคผนวกที่ 4 ให้ปุ๋ยเคมีในช่วงมันส้าปะหลังอายุ 1-3 เดือน ตามแผนการปฏิบัติงานในป  5558 ได้
ปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชจากป  555  โดยได้วางแผนการปลูกพืชในระบบทดสอบ คือ ในฤดูแล้งในช่วงเดือน
ธันวาคม 555  ปลูกถั่วลิสง และตามด้วยข้าวโพดฝักสดในช่วงต้นฤดูฝน เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งความชื้นในดินต่้า
และสภาพอากาศร้อนพ้ืนที่ทดสอบไม่มีแหล่งน้้า จึงไม่สามารถปลูกถั่วลิสงได้ตามแผนที่ก้าหนด ดังนั้นจึง
ด้าเนินการปลูกถั่วลิสงในช่วงฤดูฝน (มิถุนายน-กรกฏาคม 5558) การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษารายละเอียดใน
ตารางภาคผนวกที่ 5 

การเก็บเกี่ยวผลผลิตมันส้าปะหลัง ได้ด้าเนินการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคม 5558 เมื่อมันส้าปะหลัง
อายุ   เดือน เนื่องจากในช่วงดังกล่าวมีฝนตกชุกปริมาณน้้าฝนมาก ท้าให้พ้ืนที่มีน้้าท่วมขังหัวมันส้าปะหลังเริ่มเน่า
เกษตรกรจึงได้เก็บเกี่ยว เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตพบว่ากรรมวิธีตรวจสอบมีผลผลิตเฉลี่ย 3,593 กก./ไร่ และ
เปอร์เซ็นต์แป้ง 53.3% ส่วนกรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตเฉลี่ย 3,5 9 กก./ไร่ เปอร์เซ็นต์แป้ง 53.1 ซึ่งจะเห็นว่า
กรรมวิธีตรวจสอบมีผลผลิตมันส้าปะหลังและเปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าวิธีทดสอบ แต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วไม่แตกต่าง
กันมาก (ตารางท่ี 5)  

เก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสงในช่วงเดือนตุลาคม 5558 พบว่ามีผลผลิตเฉลี่ย 353 กก./ไร่ มีคุณภาพฝักดี 8 % 
ส่วนฝักเสียเกิดจากเมล็ดลีบและเสี้ยนดินเข้าท้าลาย (ตารางท่ี 6)   

 
ตารางท่ี 5 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของมันส้าปะหลังในระบบการปลูกพืชในพ้ืนที่ อ้าเภอโพนทอง 
             จังหวัดร้อยเอ็ด ป  5558 

เกษตรกร 
กรรมวิธีที่ 1 (วิธีตรวจสอบ)  กรรมวิธีที่ 2 (วิธีทดสอบ)                                 

ผลผลิต 
(กก./ไร)่ 

% แป้ง  ผลผลิต 
(กก./ไร)่ 

% แป้ง 

นายสมบัติ  เจ็งสืบสันต์ 3,451 22.1  3,33  23.6 
นางโสภา   สืบชมภู 2,964 22.3  3,368 22.1 
นางนวพร   สืบชมภู 2,278 20.3  2,141 19.4 
นางจงกรณ์  พลเยี่ยม 3,695 55.4  3,546 54.  
นางสมทรง  พลเยี่ยม 4,076 26.4  4,305 25.7 

เฉลี่ย 3,293 23.3  3,279 23.1 
 



 

 

 

ตารางท่ี 6 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของถั่วลิสงในระบบการปลูกพืชในพ้ืนที่ อ้าเภอโพนทอง 
             จังหวัดร้อยเอ็ด ป  5558 

         เกษตรกร 
ผลผลิตฝักสด 
(กก./1 ไร่) 

คุณภาพฝัก 
(%) 

นายสมบัติ  เจ็งสืบสันต์ 342 89 
นางโสภา   สืบชมภู 304 85 
นางนวพร   สืบชมภู 300 85 
นางจงกรณ์  พลเยี่ยม 340 88 
นางสมทรง  พลเยี่ยม 328 89 

เฉลี่ย 323 87 
 
 วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของระบบปลูกพืช พบว่าระบบการปลูกพืชในวิธีตรวจสอบ คือ 
ปลูกพืชเดี่ยว (มันส้าปะหลัง) มีรายได้สุทธิ 5,556 บาท/ไร่ มีค่า BCR 2.85 ส่วนระบบปลูกพืชในวิธีทดสอบ (ปลูก
มันส้าปะหลังร่วมกับพืชตระกูลถั่ว) มีรายได้สุทธิ 4,618 บาท/ไร่ มีค่า BCR 5.59 (ตารางที่  ) เมื่อน้าข้อมูลทาง
เศรษฐศาสตร์ของการด้าเนินงาน 5 ป  (555 -5558) มาวิเคราะห์พบว่าระบบการปลูกพืชเดี่ยว (วิธีตรวจสอบ) มี
รายได้สุทธิ 4,59  บาท/ไร่ มีค่า BCR 2.50 ส่วนระบบปลูกพืชผสมผสาน (วิธีทดสอบ) รายได้สุทธิ 3,886 บาท/ไร่ 
มีค่า BCR 2.20 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระบบปลูกพืชเดี่ยวมีรายได้สุทธิและ BCR สูงกว่าวิธีปลูกพืชผสมผสาน (ตารางที่ 
8)   
 เมื่อประเมินความพึงพอใจในระบบการปลูกพืชของเกษตรกรที่เข้าร่วมทดสอบ จ้านวน 5 ราย พบว่า
เกษตรกรมีความพึงพอใจในการปลูกพืชเดี่ยวระดับดีมาก 100 % ส่วนระบบการปลูกพืชร่วมมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 50% และระดับปานกลาง 80% (ตารางภาคผนวกที ่ )  

ตารางท่ี 7 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของระบบการปลูกพืชในพ้ืนที่ อ้าเภอโพนทอง  
             จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคิดผลตอบแทนที่ได้ทั้งระบบต่อพ้ืนที่รวม 1 ไร่ ป  5558 

 แยกรายพืช  ทั้งระบบ 
กรรมวิธ ี ผลผลิต 

(กก./ไร่) 
ราคาขาย 
(บาท/กก.) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนการผลิต 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 
รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

1. วิธตีรวจสอบ 
    - มันส้าปะหลัง 

 
3,293 

 
5.60 

 
8,562 

 
3,006 

 
5,556 

 
2.85 

 
5,556 

 
2.85 

2. วิธีทดสอบ1/         



   - มันส้าปะหลัง 
    
   - ถั่วลิสง   

1,639 
 

162 

2.60 
 

20 

4,281 
 

3,240 

1,503 
 

1,400 

2,778 
 

1,840 

2.85 
 

2.31 

 
4,618 

 

 
2.59 

 

      หมายเหตุ : 1/  หมายถึง กรรมวิธีทดสอบในระบบปลูกพืชในพ้ืนที่ 1 ไร่ ปลูกมันส้าปะหลังในพ้ืนที่ 0.5 ไร่  
               และปลูกถ่ัวลิสงในพ้ืนที่ 0.5 ไร่   

 

 

 

ตารางท่ี 8 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของระบบปลูกพืชเขตอาศัยน้้าฝน อ้าเภอโพนทอง  
   จังหวัดร้อยเอ็ด ป  555 -5558 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
วิธีตรวจสอบ 

 
วิธีทดสอบ 

ปี 2557 2558 เฉลี่ย 
 

ปี 2557 2558 เฉลี่ย 

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 3,638 5,556 4,597 
 

3,154 4,618 3,886 
BCR 2.14 2.85 2.50 

 
1.8 2.59 2.20 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   
 จากการทดสอบระบบปลูกพืชในเขตอาศัยน้้าฝน อ้าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งด้าเนินการระยะเวลา 
5 ป  (555 -5558) ซึ่งประกอบด้วย 5 กรรมวิธี คือวิธีทดสอบและวิธีตรวจสอบ พบว่าระบบปลูกพืชในกรรมวิธี
ตรวจสอบ คือ ปลูกพืชเดี่ยว (มันส้าปะหลัง) มีรายได้สุทธิและ BCR สูงกว่าวิธีทดสอบที่มีการปลูกพืช
ผสมผสาน (มันส้าปะหลัง+ข้าวโพด-ถั่วลิสง/มันส้าปะหลัง+ถั่วลิสง) เนื่องจากในเขตพ้ืนที่อ้าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณเนื้อดินเป็นดินทรายร่วน ในช่วงฤดูแล้งไม่มีแหล่งน้้าส้ารองอาศัยเพียงน้้าฝนอย่างเดียว 
ท้าให้ในช่วงฤดูแล้งไม่สามารถปลูกข้าวโพดและถั่วลิสงได้ ดังนั้นระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในเขตอาศัย
น้้าฝนสภาพไร่ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เหมาะสมคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด คือ การปลูกมันส้าปะหลัง 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

 - 
11. ค าขอบคุณ    

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเกษตรกรผู้ร่วมด้าเนินงานวิจัยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ที่ให้ความสะดวกในการ
ด้าเนินงาน รวมทั้งขอขอบคุณทีมงานและเพ่ือนร่วมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ดทุกท่านที่มีส่วน
ท้าให้งานวิจัยนี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 



 
12. เอกสารอ้างอิง  
13. ภาคผนวก 

ตารางภาคผนวกที่ 1 ผลการวิเคราะห์ดินในแปลงเกษตรกร อ้าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
                         ที่ร่วมด้าเนินการ จ้านวน 5 ราย  

 
เกษตรกร 

 

pH 
 

LR 
(kg/rai) 

OM 
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

นางจงกรณ์  พลเยี่ยม 5.39 109 1.01 38.80 43.50 

นางสมทรง  พลเยี่ยม 5.15 155 0.94 44.53 53.50 
นายสมบัติ  เจ็งสืบสันต์ 5.06 581 0. 0 56.48 8.50 
นางโสภา   สืบชมภู 5.34 550 0.5  30. 5  .50 
นางนวพร  สืบชมภู 6.14 0 0. 6 35. 3 9.50 

 
ตารางภาคผนวกที่ 2 ข้อมูลระบบการปลูกพืชในแปลงเกษตรกรพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ป  555  

แปลง 

กรรมวิธีที่ 1(เกษตรกร)  กรรมวิธีที 2 (วิธีทดสอบ) 

มันส าปะหลัง  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด  ถั่วลิสง 

พันธุ์ ระยะ

ปลูก 

(ซม.) 

วันปลูก  พันธุ์ ระยะ

ปลูก 

(ซม.) 

วันปลูก  พันธุ์ ระยะ

ปลูก 

(ซม.) 

วันปลูก  พันธุ์ ระยะ

ปลูก 

(ซม.) 

วันปลูก 

1 ระยอง   100x80 12/11/56  ระยอง  100x80 12/11/56  ชน. 84-1  5x25 24/12/56  ไทนาน 9 50x50 05/0 /5  

5 ระยอง   100x80 12/11/56  ระยอง  100x80 12/11/56  ชน. 84-1  5x25 24/12/56  ไทนาน 9 50x50 05/0 /5  

3 ระยอง   100x80 20/12/56  ระยอง  100x80 21/12/56  ชน. 84-1  5x25 25/12/56  ไทนาน 9 50x50 05/10/57 

4 ระยอง   100x80 20/12/56  ระยอง  100x80 21/12/56  ชน. 84-1  5x25 25/12/56  ไทนาน 9 50x50 05/10/57 

5 ระยอง   100x80 20/12/56  ระยอง  100x80 21/12/56  ชน. 84-1  5x25 25/12/56  ไทนาน 9 50x50 05/10/57 

 

ตารางภาคผนวกที่ 3 ปริมาณฝนตก จ้านวนวันฝนตก อุณหภูมิสูงสุด-ต่้าสุด และอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน  
                           จ.ร้อยเอ็ด ป  2556/2557 

เดือน ปริมาณฝนตก จ านวนวันฝนตก อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย 



(มล.) (วัน) (องศาเซลเซียส) (องศาเซลเซียส) (องศาเซลเซียส) 
พ.ย.56 0.4 2 31.5 21.2 25.9 
ธ.ค.56 8.4 2 27 14.7 20.5 
ม.ค.5  0 0 28.9 14.2 21.2 
ก.พ.5  4.9 3 32 19.3 25.1 
มี.ค.5  34.5 5 35.9 23.3 29.1 
เม.ย.5  123.7 6 35.6 24.5 29.3 
พ.ค.5  96.9 15 35.7 25.4 29.9 
มิ.ย.5  222.3 23 33.8 25.3 29 
ก.ค.5  277.1 21 31.8 25 28 
ส.ค.5  195.2 20 31.5 24.9 27.9 
ก.ย.5  
ต.ค.57 
พ.ย.5  
ธ.ค.5  

320.4 
158.2 

0 
0.1 

18 
10 
0 
2 

31.8 
31.7 
32.1 
29.3 

24.4 
23.1 
21.6 
17.9 

27.6 
27.1 
26.4 
23.1 

รวม/เฉลี่ย 1,442.1 127 32.0 21.8 26.4 

ข้อมูล: สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด 

 

 

 

ตารางภาคผนวกที่ 4 ข้อมูลการปลูกมันส้าปะหลังและการให้ปุ๋ยของเกษตรกรในระบบการปลูกพืช  
                         พ้ืนที่อ้าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ป  5558 

เกษตรกร 
พันธุ์ ระยะปลูก  วันปลูก วันเก็บเกี่ยว การให้ปุ๋ย 

  (ซม.)     รองพ้ืน ปุ๋ยเคมี 
1. นางจงกรณ์  พลเยี่ยม ระยอง   90x60 55/10/5  55/5/58  - 16-16-8       

(30  กก./ไร่) 

5. นางสมทรง  พลเยี่ยม ระยอง   90x60 55/10/5  55/5/58  - 16-16-8       
(30  กก./ไร่) 

3. นายสมบัติ  เจ็งสืบสันต ์ KU 50 100x80 19/10/5  18/5/58 มูลไก่แกลบ 
(300 กก./ไร่)   

15- -18       
(30  กก./ไร่) 

4. นางโสภา   สืบชมภ ู KU 50 100x80 19/10/5  18/5/58 มูลไก่แกลบ 
(300 กก./ไร่)   

15- -18       
(30  กก./ไร่) 

5. นางนวพร   สืบชมภู ระยอง   100x80 19/10/5  18/5/58 มูลไก่แกลบ 
(300 กก./ไร่)   

15- -18       
(30  กก./ไร่) 



 
ตารางภาคผนวกที่ 5 ข้อมูลการปลูกถั่วลิสงและการให้ปุ๋ยของเกษตรกรในระบบการปลูกพืช พ้ืนที่อ้าเภอโพนทอง  
                         จังหวัดร้อยเอ็ด ป  5558 

เกษตรกร 
พันธุ์ ระยะปลูก  วันปลูก วันเก็บเกี่ยว การให้ปุ๋ย 

  (ซม.)     รองพ้ืน 

1. นางจงกรณ์  พลเยี่ยม ไทนาน 9 50x50 18/06/58  /10/58 16-16-8 (35 กก./ไร่) 

5. นางสมทรง  พลเยี่ยม ไทนาน 9 50x50 18/06/58  /10/58 16-16-8 (35 กก./ไร่) 

3. นายสมบัติ  เจ็งสืบสันต ์ ไทนาน 9 50x50 4/0 /58 55/10/58 16-16-8 (35 กก./ไร่) 

4. นางโสภา   สืบชมภ ู ไทนาน 9 50x50 4/0 /58 55/10/58 16-16-8 (35 กก./ไร่) 

5. นางนวพร   สืบชมภู ไทนาน 9 50x50 4/0 /58 55/10/58 16-16-8 (35 กก./ไร่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางภาคผนวกที่ 6 ปริมาณฝนตก จ้านวนวันฝนตก อุณหภูมิสูงสุด-ต่้าสุด และอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน  
                           จังหวัดร้อยเอ็ด ป  2557/2558 

เดือน ปริมาณฝนตก 
(มล.) 

จ านวนวันฝนตก 
(วัน) 

อุณหภูมิสูงสุด 
(องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิต่ าสุด 
(องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 
(องศาเซลเซียส) 

ต.ค.57 
พ.ย.5  

158.2 
0 

10 
0 

31.7 
32.1 

23.1 
21.6 

27.1 
26.4 

ธ.ค.5  0.1 2 29.3 17.9 23.1 
ม.ค.58 0 0 29.9 15.6 22.2 
ก.พ.58 53.1 7 32.0 19.8 25.3 
มี.ค.58 65.1 3 34.7 23.8 28.7 
เม.ย.58 31.9 6 36.4 23.8 29.6 
พ.ค.58 84.7 8 36.7 25.7 30.8 



มิ.ย.58 42.6 16 35.5 25.7 30.0 
ก.ค.58 561.  54 35.5 58.4 55.3 
ส.ค.58 351.3 18 35.5 58.3 55.5 
ก.ย.58 198.8 1  31.  54.9 5 .9 

รวม/เฉลี่ย 1,218 111 32.9 23.2 26.7 

ข้อมูล: สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด 

 
ตารางภาคผนวกที่ 7 การประเมินผลการยอมรับระบบปลูกพืชของเกษตรกร อ้าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
                         จ้านวน 5 ราย 

ระบบการปลูกพืช 
 

ระดับความพึงพอใจ (%) 
น้อย ปานกลาง มาก 

1. การปลูกพืชเดี่ยว (มันส้าปะหลัง)   
 

100 
5. การปลูกพืชร่วม (มันส้าปะหลัง+ถั่วลิสง) 

 
80 20 

 

 
ภาพภาคผนวกที่ 1 ระบบการปลูกพืชร่วม (มันส้าปะหลัง+ถั่วลิสง) 

 

 
ภาพภาคผนวกที่ 2 ระบบการปลูกพืชร่วม (มันส้าปะหลัง+-ข้าวโพด) 



 

 

ภาพภาคผนวกที่ 3 สภาพแปลงปลูกถ่ัวลิสงที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งเดือนตุลาคม ป  555   


