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5. บทคัดย่อ    

การทดสอบน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบและพฒันารูปแบบระบบการผลิตพืชไร่แบบผสมผสานโดย

มีมนัส าปะหลงัเป็นพืชหลกัในเขตอาศยัน ้าฝนจงัหวดัมหาสารคาม ด าเนินงานในสภาพไร่ของเกษตรกรจงัหวดั

มหาสารคาม ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2553 ถึง กนัยายน 2556 จ  านวน 5 แปลง จากผลการศึกษาพบวา่พื้นท่ีปลูก

พืชไร่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ต ่า ฝนแลง้ และทิ้งช่วงเป็นเวลานาน อยา่งไรก็ตามใน

การทดสอบคร้ังน้ีได้ท าให้เกษตรกรได้แนวทางการพฒันาในการจดัการพืชไร่แบบผสมผสานโดยมีมัน

ส าปะหลงัเป็นพืชหลกั จ านวน 2 ราย โดยสามารถผลิตมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 ไดผ้ลผลิต 4-6 ตนัต่อไร่

เม่ือเก็บเก่ียวท่ีอายุ 11 เดือน และผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวเทียน ถั่วพร้า ถัว่ลิสง และถัว่มะแฮะ ได้ผลผลิต



ส าหรับบริโภคและจ าหน่ายในทอ้งถ่ินได ้โดยคิดทั้งระบบเป็นรายไดเ้ฉล่ียจากมนัส าปะหลงั 12,000 บาทต่อไร่ 

และมีรายไดเ้สริมจากการปลูกพืชแซม ไดแ้ก่ ขา้วโพดขา้วเหนียวเทียน 16,625 บาทต่อไร่ ถัว่ลิสง 3,450 บาท

ต่อไร่ และเมล็ดถัว่พร้าท่ีปลูกแซมในแปลงมนัส าปะหลงั 2,130 บาทต่อไร่ นอกจากน้ี ในการจดัการระบบการ

ปลูกพืชน้ียงัไดม้วลชีวภาพของพืชท่ีปลูกตาม และปลูกแซมมนัส าปะหลงั โดยท าการไถกลบซากลงในแปลง

หลงัเก็บเก่ียว โดยถัว่มะแฮะให้มวลชีวภาพ 2,550 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ ขา้วโพด ถัว่พร้า และถัว่ลิสง 

โดยใหม้วลชีวภาพท่ี 1,300 844 และ 682 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั  

ค าส าคัญ : ระบบการปลูกพืช มนัส าปะหลงั เกษตรผสมผสาน 

1/ ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 
2/ ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 ตู ้ปณ.79 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 

6. ค าน า   : ระบบการปลูกพืช เป็นการผลิตพืชเพื่อแสวงหาผลก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น น ้ าฝน แสงแดด ท่ีดิน และน ้ าชลประทาน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลง

ได้ง่าย บางคร้ังจึงมักจะเรียกว่าเป็นองค์ประกอบทางกายภาพ (Palaniappan, 1986 อ้างโดย อนันต์, 2545) 

ดงันั้น การวิจยัระบบการปลูกพืชจึงเป็นการหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูเ่หล่าน้ีให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยค านึงการจดัระบบการปลูกท่ีเหมาะสม การเลือกใช้ชนิดพืช และพนัธ์ุพืช การจดัแบบ

แผนการปลูกท่ีดี การก าหนดช่วงเวลาปลูกท่ีเหมาะสม การเตรียมดิน วิธีการปลูก ตลอดจนการบริหารจดัการ

ศตัรูพืช และการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจะอยู่ในรูปของปริมาณผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ีต่อ

หน่วยเวลา หรือผลผลิตในรูปพลังงาน คาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีน ต่อหน่วยพื้นท่ีต่อหน่วยเวลา หรือ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีเป็นรายได ้อยา่งไรก็ตาม องคป์ระกอบทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม เช่น แรงงาน

ในครัวเรือน เงินทุนและอุปนิสัยการบริโภค ก็มีอิทธิพลต่อการวางแผนจดัระบบการปลูกพืชด้วยเช่นกัน 

(อนนัต,์ 2545) ดงันั้นการจดัระบบการปลูกพืชท่ีเหมาะสมจึงควรพิจารณาองคป์ระกอบทางดา้นเศรษฐกิจ และ

สังคมร่วมดว้ย (Harwood,1974 อา้งโดย อนนัต,์ 2545)  

จงัหวดัมหาสารคาม มีพื้นท่ีการเกษตร จ านวน 2,714,271 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั 

เป็นท่ีนามากท่ีสุดเท่ากบั 2,012,620 ไร่ นอกจากนั้นเป็นพื้นท่ีส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ออ้ย  มนัส าปะหลงั ท่ี

ยงัตอ้งไดรั้บการส่งเสริมวิจยัและพฒันาเพื่อเพิ่มปริมาณ การปรับปรุงดิน แหล่งน ้ า เมล็ดพนัธ์ุขา้ว พนัธ์ุออ้ย 



และพันธ์ุมันส าปะหลัง โดยเฉพาะเร่ืองอ้อย และมันส าปะหลัง ซ่ึงควรให้ความส าคัญในการวิจัยและ

พฒันาการเพิ่มผลผลิต เน่ืองจากเป็นพืชพลงังานทดแทนชนิดหน่ึง ท่ีจงัหวดัมหาสารคามมีศกัยภาพในการผลิต 

รวมทั้งพืชทอ้งถ่ินเศรษฐกิจทอ้งถ่ินท่ีส าคญั เช่น มนัแกว ซ่ึงเป็นพืชท่ีข้ึนช่ือและเป็นรายไดเ้สริมนอกเหนือจาก

พืชหลกัอยา่งเดียว เช่น ขา้ว ออ้ย และมนัส าปะหลงั ให้กบัเกษตรกรไดเ้ป็นอย่างดี สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็น

พื้นท่ีค่อนขา้งราบเรียบถึงลูกคล่ืนลอนลาด มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 130-230 เมตร อุณหภูมิ เป็น

ลกัษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน (Tropical Monsoon Climate) ในช่วงมรสุมฤดูร้อน จะไดรั้บลมมรสุม

ตะวนัตกเฉียงใตท่ี้พดัมาจากมหาสมุทรอินเดีย สภาพโดยทัว่ไปจะมีลกัษณะฝนตกสลบักบัอากาศแห้ง (Wet 

and Dry Climate) มีจ  านวนวนัท่ีฝนตกตลอดทั้งปีจ  านวน 107 วนั ปริมาณน ้ าฝนระหวา่งปี 2545 ถึง 2551 จะอยู่

ในช่วง 1,106.30 มม. ถึง 1,554.80 มม. อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 25.65 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย

ประมาณ 40.92 องศาเซลเซียส ส าหรับฤดูกาต่างๆมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือน

มิถุนายน ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่กรกฎาคมไปจนถึงตุลาคม และฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นตน้ไปจนถึง

เดือนกุมภาพนัธ์  ลกัษณะดินมีศกัยภาพปานกลางส าหรับการพฒันาการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นดินท่ีตอ้งไดรั้บ

การปรับปรุงในดา้นต่างๆ เช่น ตอ้งมีการจดัการในแง่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิต

พืชไร่ส่วนใหญ่อยู่ในท่ีสูง ซ่ึงเป็นเขตท่ีมีอตัราการชะลา้งของหนา้ดินค่อนขา้งสูง จากปัญหาขา้งตน้ดงักล่าว

มาแลว้ซ่ึงมีผลต่อการผลิตพืชของเกษตรกร ดงันั้น จึงควรมีการทดสอบและพฒันาระบบการปลูกพืชโดยให้มี

การปลูกพืชหลายชนิดหรือหลายคร้ังในรอบปีไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีในแต่ละภูมิสังคม เพื่อเป็นการ

ลดความเส่ียงต่อสภาพแวดล้อมท่ีมีความแปรปรวนสูงและราคาผลผลิตไม่แน่นอน และเป็นการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้เกษตรกรมีงานท าตลอดทั้งปี ลดปัญหาการว่างงาน 

และการเคล่ือนยา้ยแรงงานเขา้สู่ตวัเมือง ในดา้นการผลิตพืชซ่ึงกรมวิชาการเกษตรมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง

ในการวิจยัหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตพืชในแต่ละสภาพพื้นท่ี ซ่ึงการวิจยัและพฒันารูปแบบระบบ

การปลูกพืชให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีน้ีควรค านึงถึงช่องว่างของพื้นที่ระหว่างพืชและช่วงเวลาปลูกเพื่อน าไปสู่

การจดัรูปแบบระบบการปลูกพืชให้ไดอ้ย่างเหมาะสมในพื้นที่ ซ่ึงมีทั้งระบบการปลูกพืชแซมและระบบ

การปลูกพืชตามล าดบัโครงการวิจยัน้ีเป็นการด าเนินงานเพื่อศึกษาวิจยัและทดสอบหาเทคโนโลยีหรือ

แนวทางที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสม เช่น ศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อช่วยปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้ดีข้ึน 

หรือเพื ่อการอนุรักษ ์ดินและน ้ าที ่เหมาะสมร่วมกบัภูม ิปัญญาทอ้งถิ ่นของเกษตร เพื ่อ เป็นการเพิ ่ม

ประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกต่างๆดว้ย อีกทั้งยงัจะ



เป็นแบบอยา่งให้กบัเกษตรกรในพื้นท่ี และพื้นท่ีใกลเ้คียง หรือพื้นท่ีอ่ืนท่ีมี ความสนใจสามารถน าไปปรับใช้

อนัจะน าไปสู่การพฒันาการเกษตรอยา่งย ัง่ยนืและสามารถพึ่งตนเองไดต่้อไป 

7. วธีิด าเนินการ                          

- อุปกรณ์ 

      พนัธ์ุพืช : มนัส าปะหลังพนัธ์ุระยอง 7, ถั่วลิสงพนัธ์ุขอนแก่น 6, ข้าวโพดข้าวเหนียวเทียนพนัธ์ุ

สุโขทยั 1 และพืชบ ารุงดิน (ถัว่มะแฮะ และถัว่พร้า) 

               ปุ๋ยเคมี : สูตร 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60 

 ปุ๋ยอินทรีย ์ : ปุ๋ยคอกมูลสัตว ์

 สารเคมีก าจดัวชัพืช : ไม่มี 

 สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช : ไทอะมีโทแซม 

 วสัดุปรับปรุงดิน : ปูนขาว 

  อุปกรณ์การเก็บดิน  : auger ใชส้ าหรับเก็บดิน,  

- วธีิการทดลอง 

  แผนการทดลอง : ไม่มีแผนการทดลอง พื้นท่ีท าแปลงทดสอบขนาด 2 ไร่ โดยคัดเลือก

เกษตรกรร่วมโครงการ 5 ราย พื้นท่ีด าเนินการ 10 ไร่  

การทดลองมี 3  กรรมวธีิ  : ประกอบดว้ย  

 กรรมวธีิท่ี 1  : ปลูกมนัส าปะหลงัอยา่งเดียว 1 ไร่ 

 กรรมวธีิท่ี 2 : ปลูกมนัส าปะหลงัแซมพืชตระกูลถัว่ พื้นท่ี 0.5 ไร่  

 กรรมวธีิท่ี 3 : ปลูกพืชอายสุั้นหมุนเวยีน ขา้วโพด-ถัว่ลิสง-พืชบ ารุงดิน (ถัว่พร้า) พื้นท่ี 0.5 ไร่ 

วธีิปฏิบติัการทดลอง มีวธีิปฏิบติัดงัน้ี 

 กรรมวธีิท่ี 1  : พื้นท่ีส่วนท่ี 1 ปลูกมนัส าปะหลงัอยา่งเดียว 1 ไร่ โดยใชก้รรมวธีิของเกษตรกร 

   กรรมวิธีท่ี 2 : พื้นท่ีส่วนท่ี 2 ต่อเน่ืองจากปีท่ี 1 ท าการทดสอบในพื้นท่ี 0.5 ไร่ ปลูกมัน

ส าปะหลงัแซมถัว่มะแฮะ (พฤษภาคม - มิถุนายน)โดยยกร่องปลูกใชร้ะยะปลูกมนัส าปะหลงัระหวา่งแถว 100 

ซม. ระหวา่งตน้ 80 ซม. และหวา่นถัว่มะแฮะแซมระหวา่งแถวมนัส าปะหลงั อตัรา 8 กิโลกรัมต่อไร่ การปฏิบติั

ใส่ปุ๋ยและดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร ท าการไถกลบถัว่มะแฮะระหวา่งแถวมนัส าปะหลงั

เม่ือถัว่มะแฮะเร่ิมออกดอก 50 เปอร์เซ็นต ์(ประมาณอาย ุ65-75 วนั) 



  กรรมวิธีท่ี  3 : ปลูกข้าวโพดช่วงต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) ใส่ปุ๋ยและดูแลรักษาตาม

ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร หลงัจากเก็บเก่ียวขา้วโพด ท าการไถกลบซากและตอซังขา้วโพดลงดินใน

แปลง แลว้ปลูกถัว่ลิสงตาม การปฏิบติัใส่ปุ๋ยดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร หลงัการเก็บเก่ียว

ถัว่ลิสงแลว้ท าการไถกลบซากถัว่ลิสงลงดินในแปลง ท าการหว่านถัว่พร้าเป็นพืชปุ๋ยสดท าการไถกลบถัว่พร้า

หลงัออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ (50-65 วนั) หลงัจากนั้นเตรียมพื้นท่ีเพื่อปลูกมนัส าปะหลงัตามในช่วงต้นฝน 

(เดือนเมษายน) ด าเนินการตามกรรมวธีิในพื้นท่ีกรรมวธีิท่ี 1 และพื้นท่ีกรรมวิธีท่ี 1 หลงัเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงั 

ในปีถดัไปก็ท าการสลบัสับเปล่ียนหมุนเวียนพื้นท่ีกนักบัพื้นท่ีของกรรมวิธีท่ี 2  และพื้นท่ีของกรรมวิธีท่ี 3 

หมุนเวยีนกนัไปต่อไป 

- การบนัทึกขอ้มูล 

 ขอ้มูลดิน  

- คุณสมบติัทางเคมีและทางกายภาพของดินก่อนปลูกและหลงัปลูก 

ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา 

 - สภาพฟ้าอากาศ เช่น ปริมาณน ้าฝน อุณหภูมิ 

ขอ้มูลพืช 

  - การปลูก วนัออกดอก วนัเก็บเก่ียว 

 - วดัการเจริญเติบโต องคป์ระกอบผลผลิต และผลผลิต ของพืชหลกัและพืชแซม 

 - การปฏิบติัดูแลรักษา     

   การวเิคราะห์ขอ้มูล : น ำขอ้มูลกำรทดลองท่ีไดไ้ปวเิครำะห์ทำง ในแต่ละกรรมวธีิ  

   - ประเมินประสิทธิภาพระบบการปลูกพืชแซม 

  - ค  านวณรายไดแ้ละตน้ทุนการผลิต  

  - ประเมินผลผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เช่น ตน้ทุน รายได ้และผลตอบแทนทั้งระบบ 

 - เวลาและสถานท่ี   

  เร่ิมตน้ (เดือน/ปี)  ตุลาคม 2553 

  ส้ินสุด (เดือน/ปี)  กนัยายน  2556 



  ฤดูกาลเร่ิมตน้  ตน้ฝน (เมษายน-พฤษภาคม) 

  ฤดูกาลส้ินสุด  ตน้ฝน (เมษายน-พฤษภาคม) 

สถานท่ี      ไร่เกษตรกรจงัหวดัมหาสาคาม 
 

8. ผลการทดลองและวจิารณ์   

 การวิจยัและพฒันาระบบการปลูกพืชอยา่งย ัง่ยืนในรูปแบบเกษตรผสมผสานในพื้นท่ีไร่เขตใชน้ ้ าฝน

จงัหวดัมหาสารคาม เป็นงานทดสอบในพื้นท่ีเกษตรกร อ.บรบือ อ.กุดรัง อ.นาเชือก และ อ.โกสุมพิสัย มี

เกษตรกรร่วมโครงการ จ านวน 5 ราย พื้นท่ีรายๆ ละ 2 ไร่ รวมพื้นท่ี 10 ไร่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน      

(ตารางท่ี 1) มีความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.43-6.55 อินทรียว์ตัถุ (%OM) 0.31-0.58 % ซ่ึงเป็นดินท่ีมีความอุดม

สมบูรณ์ต ่า มีฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (Avai.P) 8.28-40.40 mg/kg อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีค่าอยู่ระหว่างต ่า-สูง มี

โพแทสเซียมท่ีสามารถแลกเปล่ียนได ้(Kxch.K) 25-46.50 mg/kg อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีค่าอยู่ระหว่างต ่า-ปานกลาง 

ในแต่ละรายพื้นท่ีแปลงทดสอบขนาด 2 ไร่ โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน มี 3 กรรมวธีิ คือ  

 กรรมวิธีท่ี 1  : พื้นท่ีส่วนท่ี 1 ปลูกมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 อย่างเดียว 1 ไร่ โดยใช้กรรมวิธีของ

เกษตรกร 

 กรรมวิธีท่ี 2 : พื้นท่ีส่วนท่ี 2 ท าการทดสอบในพื้นท่ี 0.5 ไร่ ปลูกมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 แซมถัว่

มะแฮะ (พฤษภาคม - มิถุนายน)โดยยกร่องปลูกใชร้ะยะปลูกมนัส าปะหลงัระหวา่งแถว 100 ซม. ระหวา่งตน้ 80 

ซม. และหวา่นถัว่มะแฮะแซมระหวา่งแถวมนัส าปะหลงั อตัรา 8 กิโลกรัมต่อไร่ การปฏิบติัใส่ปุ๋ยและดูแลรักษา

ตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร ท าการไถกลบถัว่มะแฮะระหวา่งแถวมนัส าปะหลงัเม่ือถัว่มะแฮะเร่ิมออก

ดอก 50 เปอร์เซ็นต ์(ประมาณอาย ุ65-75 วนั) 

 กรรมวิธีท่ี 3 : พื้นท่ีส่วนท่ี 3 ท าการทดสอบในพื้นท่ี 0.5 ไร่ ปลูกข้าวโพดช่วงต้นฤดูฝน (เดือน

พฤษภาคม) ใส่ปุ๋ยและดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร หลงัจากเก็บเก่ียวขา้วโพด ท าการไถ

กลบซากและตอซงัขา้วโพดลงดินในแปลง แลว้ปลูกถัว่ลิสงตาม การปฏิบติัใส่ปุ๋ยดูแลรักษาตามค าแนะน าของ

กรมวิชาการเกษตร หลงัการเก็บเก่ียวถัว่ลิสงแลว้ท าการไถกลบซากถัว่ลิสงลงดินในแปลง ท าการหวา่นถัว่พร้า

เป็นพืชปุ๋ยสดท าการไถกลบถัว่พร้าหลงัออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ (50-65 วนั) หลงัจากนั้นเตรียมพื้นท่ีเพื่อปลูก

มนัส าปะหลงัตามในช่วงตน้ฝน (เดือนเมษายน) ด าเนินการตามกรรมวิธีในพื้นท่ีส่วนท่ี 1 ส่วนพื้นท่ีส่วนท่ี 1 



หลงัเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงั ในปีถดัไปก็ท าการสลบัสับเปล่ียนหมุนเวียนพื้นท่ีกนักบัพื้นท่ีส่วนท่ี 2  และ 3 

หมุนเวยีนกนัไปต่อไป    

 ดา้นการเจริญเติบโต ผลผลิต ตน้ทุน และผลตอบแทน (ตารางท่ี 2) พื้นท่ีส่วนท่ี 1 ปลูกมนัส าปะหลงั

พนัธ์ุระยอง 7 อยา่งเดียว เก็บเก่ียวท่ีอายุ 6 เดือน ในแปลง บา้นศาลา ต.โนนแดง อ.บรบือ  จ.มหาสารคาม พบวา่

เหลือจ านวนตน้ 1,287 ต้นต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.35 จาก 2,000 ต้นต่อไร่ มีจ  านวนต้นตายคิดเป็นร้อยละ 

35.65 เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าวประสบปัญหาฝนชุกเกินไปท าให้ตน้ตายและหัวเน่า ส่งผลท าให้ไดจ้  านวน

หัวต่อไร่เพียง 1,273 หัวต่อไร่ และให้น ้ าหนกัผลผลิต 470 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ให้น ้ าหนักสดเหงา้ ตน้ ใบ อยู่ท่ี 

1,860 กิโลกรัมต่อไร่ ความสูงเฉล่ียอยู่ท่ี 114.78 เซนติเมตร และเปอร์เซ็นต์แป้งอยูท่ี่ 26.5 % ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดี 

ในขณะท่ีในส่วนของพื้นท่ีส่วนท่ี 2 ปลูกมนัส าปะหลงัแซมถัว่มะแฮะ พบวา่เหลือจ านวนตน้ 1,567 ตน้ต่อไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 80 จาก 2,000 ตน้ต่อไร่ มีจ  านวนตน้ตายคิดเป็นร้อยละ 20 มีจ  านวนหัวต่อไร่ 2,844 หัวต่อไร่ 

และใหน้ ้าหนกัผลผลิตเฉล่ีย 695 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ใหน้ ้าหนกัสดเหงา้ ตน้ ใบ อยูท่ี่ 1,592 กิโลกรัมต่อไร่, ความ

สูงเฉล่ียอยูท่ี่ 114.20 เซนติเมตร และเปอร์เซ็นตแ์ป้งอยูท่ี่ 23.70 % ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ดี และพบวา่ การปลูกถัว่มะ

แฮะแซมในร่องมนัส าปะหลังอตัรา 8 กิโลกรัมต่อไร่ จะให้มวลชีวภาพ 2,740 กิโลกรัมต่อไร่ จากผลการ

ด าเนินงานดงักล่าวท าให้สรุปไดว้่า ทางดา้นการเจริญเติบโตการปลูกมนัส าปะหลงัแซมถัว่มะแฮะไม่มีความ

แตกต่างกนั มีแนวโน้มวา่การปลูกมนัส าปะหลงัแซมถัว่มะแฮะให้ผลผลิตต่อไร่สูงกวา่การปลูกมนัส าปะหลงั

อย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 32.37 ในขณะท่ีเปอร์เซ็นต์แป้งต ่ากว่าเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 10.56 ต้นทุนและ

ผลตอบแทนระหวา่งการปลูกมนัส าปะหลงัอยา่งเดียวกบัการปลูกถัว่มะแฮะแซมมนัส าปะหลงั พบวา่ การปลูก

มนัส าปะหลงัแซมถัว่มะแฮะมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าการปลูกมนัส าปะหลงัอยา่งเดียว คิดเป็น

ร้อยละ 35.78 ส่วนพื้นท่ีส่วนท่ี 3 ได้ท าการปลูกพืชอายุสั้ นตามกนั (ขา้วโพดขา้วเหนียวพนัธ์ุสุโขทยั 1 – ถัว่

ลิสงพนัธ์ุขอนแก่น 6) ในพื้นท่ี 0.5 ไร่ ส าหรับขา้วโพดขา้วเหนียวพบวา่ มีจ  านวนฝักเฉล่ียทั้ง 4 แปลงท่ี 5,000 

ฝักต่อไร่ และให้ผลผลิตน ้ าหนักสดทั้งเปลือก 278 .75 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีตน้ทุนการผลิตเฉล่ียอยู่ท่ี 3,331 

บาทต่อไร่ คิดเป็นรายได้ 7,805 บาทต่อไร่ คิดเป็น BCR เท่ากับ 2.34 หลังจากนั้นไถกลบซากข้าวโพดข้าว

เหนียว และปลูกถัว่ลิสงพนัธ์ุขอนแก่น 6 ตาม พบว่า ทั้ง 4 ให้ผลผลิตถัว่ลิสงพนัธ์ุขอนแก่น 6 อยูใ่นเกณฑ์ต ่า

มาก โดยใหน้ ้ าหนกัฝักดีเฉล่ียอยูท่ี่ 41 กิโลกรัมต่อไร่ เน่ืองจากผลผลิตร้อยละ 63.64 มีปัญหาเมล็ดลีบ เน่า เส้ียน

ดินเขา้ท าลาย ภยัธรรมชาติ ฯลฯ เป็นตน้ แต่ไดม้วลชีวภาพถัว่ลิสงและถัว่พร้าไถกลบลงแปลงอตัรา 482 และ 

600 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ตวัอยา่งดินแปลงปลูกพืชไร่ของเกษตรจงัหวดัมหาสารคาม  ปี 2554 

แปลงเกษตรกร 
pH LR (kg/rai) OM (%) N (%) Avai.P (mg/kg) Exch.K (mg/kg) 

ปลูก เก็บเก่ียว ปลูก เก็บเก่ียว ปลูก เก็บเก่ียว ปลูก เก็บเก่ียว ปลูก เก็บเก่ียว ปลูก เก็บเก่ียว 
นายสว่าง  ชยัชนะ (มนัส าปะหลงัอยา่งเดียว) 5.58 5.57 16 211 0.48 0.27 0.024 0.014 10.43 22.49 29 19.5 
นายสว่าง  ชยัชนะ (มนัส าปะหลงัแซมดว้ยถัว่มะแฮะ) 5.58 5.19 16 250 0.48 0.2 0.024 0.01 10.43 11.17 29 21 
นายสว่าง  ชยัชนะ (ขา้วโพด) 
นายสว่าง ชยัชนะ (ถัว่ลิสง) 

5.58 
 

5.24 
5.02 

16 
 

250 
133 

0.48 
 

0.4 
0.34 

0.024 
 

0.02 
0.017 

10.43 
 

10.92 
26.62 

29 
 

55 
41 

นายเบิด  ประโหมด (มนัส าปะหลงัอยา่งเดียว) 6.45 5.8 0 218 0.48 0.37 0.025 0.019 12.74 8.16 42 23 
นายเบิด  ประโหมด (มนัส าปะหลงัแซมดว้ยถัว่มะแฮะ) 6.45 4.97 0 273 0.48 0.24 0.025 0.012 12.74 10.95 42 39.5 
นายเบิด  ประโหมด (ขา้วโพด) 
นายเบิด ประโหมด (ถัว่ลิสง) 

6.45 
 

6.09 
4.94 

0 
 

0 
23 

0.48 
 

0.33 
0.44 

0.025 
 

0.017 
0.022 

12.74 
 

21.71 
18.88 

42 
 

149.5 
44 

นางสมจิตร  รัตรองใต ้(มนัส าปะหลงัอยา่งเดียว) 5.59 - 94 - 0.41 - 0.021 - 9.28 - 30 - 
นางสมจิตร  รัตรองใต ้(มนัส าปะหลงัแซมดว้ยถัว่มะแฮะ) 5.59 - 94 - 0.41 - 0.021 - 9.28 - 30 - 
นางสมจิตร  รัตรองใต ้(ขา้วโพด) 5.59 - 94 - 0.41 - 0.021 - 9.28 - 30 - 
นางทองมา  เยาวพร (มนัส าปะหลงัอยา่งเดียว) 5.85 5.36 50.5 257 0.46 0.2 0.024 0.01 26.91 10.21 35 7 
นางทองมา  เยาวพร (มนัส าปะหลงัแซมดว้ยถัว่มะแฮะ) 5.85 6.29 50.5 0 0.46 0.34 0.024 0.017 26.91 9.36 35 15 
นางทองมา  เยาวพร (ขา้วโพด) 5.85 5.26 50.5 257 0.46 0.31 0.024 0.016 26.91 17.86 35 26 
นางทองมา  เยาวพร ปลูกใหม่(มนัส าปะหลงัแซมดว้ยถัว่พร้า) 6.29 5.65 0 226 0.34 0.27 0.017 0.014 9.36 10.53 15 109.5 
นางรุ่งลาวลัย ์ แกว้มี (มนัส าปะหลงัอยา่งเดียว) 6.37 5.65 0 257 0.55 0.51 0.028 0.026 12.92 23.98 33.5 33.5 
นางรุ่งลาวลัย ์ แกว้มี (มนัส าปะหลงัแซมดว้ยถัว่มะแฮะ) 6.37 5.52 0 257 0.55 0.27 0.028 0.014 12.92 6.91 33.5 15 
นางรุ่งลาวลัย ์ แกว้มี (ขา้วโพด) 
นางรุ่งลาวลัย ์แกว้มี (ถัว่ลิสง) 

6.37 
 

5.09 
5.48 

0 
 

250 
86 

0.55 
 

0.27 
0.41 

0.028 
 

0.014 
0.021 

12.92 
 

8.55 
41.69 

33.5 
 

12.5 
56 

นางรุ่งลาวลัย ์ แกว้มี ปลูกใหม ่(มนัส าปะหลงัอยา่งเดียว) 5.65 7.15 257 0 0.51 0.6 0.026 0.03 23.98 25.94 33.5 203 
นางรุ่งลาวลัย ์ แกว้มี ปลูกใหม(่มนัส าปะหลงัแซมดว้ยถัว่พร้า) 5.52 5.55 257 234 0.27 0.34 0.014 0.017 6.91 27.62 15 114.5 

 

 



ตารางที ่2 ค่าใชจ่้าย/ตน้ทุน ผลผลิต และผลตอบแทน ของแต่ละกิจกรรมในระบบการปลูกพืชเขตใชน้ ้ าฝนจงัหวดัมหาสารคาม ปี 2554 

ช่ือเกษตร/สถานท่ี ชนิดพืช 

ค่าใช่จ่าย/ตน้ทุน ต่อไร่ (บาท) ผลผลิตต่อไร่ ราคาขาย 
รายไดต้่อไร่ 

(บาท) 
ค่าไถเตรียม

ดิน 

ค่าเมลด็/

ท่อนพนัธ์ุ 
ค่าปลูก ค่าปุ๋ยเคมี 

ค่าก าจดั

วชัพืช 
รวม (กก./ไร่) (กก./บาท) 

นายสวา่ง  ชยัชนะ มนัส าปะหลงัอยา่งเดียว 300 400 400 1,929 800 3,829 5,016 2.50 12,540 

บ.พงโพด ต.หนองสิม 

อ.บรบือ 
มนัส าปะหลงัแซมดว้ยถัว่มะแฮะ 300 400 400 1,929 800 3,829 4,722 2.50 11,805 

  ขา้วโพด 300 35 400 1,929 800 3,464 475 35 16,625 

  ถัว่ลิสง 300 450 400 1,590 800 2,930 15 - - 

  ถัว่มะแฮะ(มวลชีวภาพ) 0 160 0 0 0 160 2,736 - - 

นางรุ่งลาวลัย ์ แกว้มี มนัส าปะหลงัอยา่งเดียว 600 400 400 1,929 800 4,129 466.67 2.00 933 

บ.ศาลา ต.โนนแดง 

อ.บรบือ 
มนัส าปะหลงัแซมดว้ยถัว่มะแฮะ 600 400 400 1,929 800 4,129 726.66 2.00 1,453 

  ขา้วโพด 600 35 400 1,929 800 4,064 305 35 10,675 

  ถัว่ลิสง 600 450 400 1,590 800 3,499 87.5 30 2,625 

  ถัว่มะแฮะ(มวลชีวภาพ) 0 160 0 0 0 160 2,800 - - 

  ถัว่พร้า (มวลชีวภาพ) 0 150 0 0 0 150 600 - - 

 

 

 

แตงไทย 200 เก็บเอง 150 0 0 350 - - - 

นายเบิด  ประโหมด มนัส าปะหลงัอยา่งเดียว 300 400 400 1,929 800 3,829 2,466 2.50 6,165 

บ.หนองทิดสอน          มนัส าปะหลงัแซมดว้ยถัว่มะแฮะ 300 400 400 1,929 800 3,829 3,266 2.50 8,165 



ต.นาเชือก อ.นาเชือก 

  ขา้วโพด 300 35 400 1,929 800 3,464 260 35.00 9,100 

  ถัว่ลิสง 300 450 400 1,590 800 2,930 115 30.00 3,450 

  ถัว่มะแฮะ(มวลชีวภาพ) 0 160 0 0 0 160 2,766 - - 

นางทองมา  เยาวพร มนัส าปะหลงัอยา่งเดียว 300 400 400 1,929 800 3,829 3,750 2.30 8,625 

บา้นส าโรง ต.หว้ยเตย        

อ.กดุรัง 
มนัส าปะหลงัแซมดว้ยถัว่มะแฮะ 300 400 400 1,929 800 3,829 662.4 2.40 1,590 

  ขา้วโพด 300 35 400 1,929 800 3,464 75 35 2,625 

  ถัว่ลิสง 300 450 400 1,590 800 2,930 32.5 30 975 

  ถัว่มะแฮะ(มวลชีวภาพ) 0 160 0 0 0 560 2,550 - - 

  ถัว่พร้า(มวลชีวภาพ) 0 150 0 0 0 550 ไม่งอก - - 

นางสมจิตร รัตรองใต ้ มนัส าปะหลงัอยา่งเดียว 600 400 400 1,929 800 4,129 แปลงเสียหาย - - 

บา้นนาโพธ์ิ ต.นาโพธ์ิ       

อ.กดุรัง 
มนัส าปะหลงัแซมดว้ยถัว่มะแฮะ 600 400 400 1,929 800 4,129 แปลงเสียหาย - - 

  ขา้วโพด 600 35 200 964.50 400 2,200 แปลงเสียหาย - - 

  ถัว่มะแฮะ(มวลชีวภาพ) 0 160 0 0 0 160 แปลงเสียหาย - - 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่3 องคป์ระกอบผลผลิต ผลผลิตของแปลงปลูกพืชไร่แบบผสมผสานโดยมีมนัส าปะหลงัเป็นพืชหลกัของเกษตรกรจงัหวดัมหาสารคาม ปี 2555-2557 

  นายเบิด  ประโหมด นางรุ่งลาวลัย ์ แกว้มี นางอรัญญา  พนัธุระ นางทองมา  เยาวพร 
  บ.หนองทิดสอน ต.นาเชือก อ.นาเชือก บ.ศาลา  ต.โนนแดง  อ.บรบือ บ.พงโพด  ต.หนองสิม  อ.บรบือ บ.หว้ยเตย  ต.ส าโรง  อ.กุดรัง 
  ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 55 ปี 56 ปี 57 

มนัส าปะหลงั 
 

                        ไม่ไดป้ลูก 
แปลงปลูกมนัส าปะหลงัอยา่งเดียว อายุ 13 เดือน อายุ 12 เดือน อายุ 11 เดือน อายุ 6 เดือน อายุ 10 เดือน อายุ 10 เดือน อายุ 9 เดือน อายุ 11 เดือน อายุ 12 เดือน อายุ 9 เดือน อายุ 12 เดือน อายุ 11 เดือน - 
จ านวนตน้ (ตน้/ไร่) 1,483 840 1,917 1,287 2,233 1,575 2,833 1,533 1,542 2,033 1,550 2,383 - 
ความสูง (ซม.) 110.80 121.00 130.80 114.78 137.75 137.70 118.20 170.12 184.50 146.50 184.87 141.68 - 
จ านวนหวั (หวั/ไร่) 7,317 4,860 12,733 1,273 8,250 10,375 18,250 10,300 12,194 11,133 11,517 13,783 - 
น ้าหนกัเหงา้,ใบ,ตน้ (กก./ไร่) 1,073 640 1,233 1,857 1,832 1,307.50 2,635 2,062 1,889 2,650 2,800 2,270 - 
น ้าหนกัหวั (ตนั/ไร่) 2.47 2.20 2.89 0.47 4.99 5.71 4.27 0.50 6.00 5.93 3.75 5.86 - 
%แป้ง 23.50 20.60 28.50 26.50 24.70 24.50 23.80 23.60 24.50 20.70 26.00 27.00 - 
แปลงมนัส าปะหลงัแซมดว้ยถัว่พร้า อายุ 13 เดือน อายุ 14 เดือน อายุ 11 เดือน อายุ 6 เดือน อายุ 10 เดือน อายุ 10 เดือน อายุ 9 เดือน อายุ 11 เดือน อายุ 15 เดือน อายุ 9 เดือน อายุ 6 เดือน ไม่ไดข้อ้มูล   
จ านวนตน้ (ตน้/ไร่) 1,533 890 2,400 1,600 2,333 1,600 2,867 1,578 29 2,267 1,533 - - 
ความสูง (ซม.) 113.60 125.60 115.70 112.20 147.50 125.40 103.30 153.17 192.30 138.30 116.20 - - 
จ านวนหวั (หวั/ไร่) 9,333 4,550 12,767 2,600 7,244 10,100 14,500 10,400 11,222 13,967 3,089 - - 
น ้าหนกัเหงา้,ใบ,ตน้ (กก./ไร่) 1,267 530 983 1,835 2,111 1,400 2,050 1,911 2,178 2,767 1,350 - - 
น ้าหนกัหวั (ตนั/ไร่) 3.27 1.62 2.22 0.73 4.96 4.25 4.07 0.47 6.26 6.35 0.66 - - 
%แป้ง 24.00 20.40 25.00 27.00 21.50 21.50 23.70 27.00 21.30 19.50 20.30 - - 

ข้าวโพด     ไม่ไดป้ลูก       ขา้วโพดแซมถัว่พร้า ไม่ไดป้ลูก     ไม่ไดป้ลูก ไม่ไดผ้ลผลิต   ไม่ไดป้ลูก 
จ านวนตน้ (ตน้/ไร่) 12,300 7,575 - 25,700 6,675 582 - 14,800 3,514 - - 15,300 - 
น ้าหนกัตน้ (กก./ไร่) 2,425 1,255 - 2,120 835 112 - 2,240 2,054 - - 2,250 - 
จ านวนฝัก (ฝัก/ไร่) 8,500 9,600 - 13,100 6,800 596 - 12,900 492 - - 5,500 - 
น ้าหนกัฝักทั้งเปลือก (กก./ไร่) 520 671 - 610 370 83.44 - 950 722.60 - - 150 - 
น ้าหนกัฝักปอกเปลือก (กก./ไร่) 133 494.40 - 410 343.75 36.36 - 135 123.24 - - 99 - 
ความสูงตน้ (ซม.) 135.25 91.75 - 111.50 104.52 128.95 - 137.65 86.22 - - 112.25 - 
ความสูงฝัก (ซม.) 77.75 36.52 - 61.80 30.82 59.65 - 72.15 31.15 - - 58.45 - 
ความยาวฝักทั้งเปลือก (ซม.) 20.26 21.66 - 20.50 22.09 21.49 - 22.12 21.77 - - 23.65 - 
ความยาวฝักถึงปลายฝัก (ซม.) 11.98 12.60 - 17.54 13.08 13.29 - 13.82 12.77 - - 12.35 - 
ความยาวฝักติดเมลด็ (ซม.) 9.80 11.26 - 9.85 10.72 10.90 - 11.04 11.86 - - 9.79 - 
ความยาวรอบฝัก (ซม.) 10.73 11.14 - 10.06 10.72 11.52 - 11.18 11.36 - - 15.48 - 



  นายเบิด  ประโหมด นางรุ่งลาวลัย ์ แกว้มี นางอรัญญา  พนัธุระ นางทองมา  เยาวพร 
  บ.หนองทิดสอน ต.นาเชือก อ.นาเชือก บ.ศาลา  ต.โนนแดง  อ.บรบือ บ.พงโพด  ต.หนองสิม  อ.บรบือ บ.หว้ยเตย  ต.ส าโรง  อ.กุดรัง 
  ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 55 ปี 56 ปี 57 

ถั่วลสิง   ไม่ไดป้ลูก ไม่ไดป้ลูก     ไม่ไดป้ลูก ไม่ไดป้ลูก   ไม่ไดป้ลูก ไม่ไดป้ลูก ไม่ไดป้ลูก   ไม่ไดป้ลูก 
น ้าหนกัฝัก (กก./ไร่) 28.75 - - 87.50 - - 15 - - - 33 - 
น ้าหนกัตน้ (กก./ไร่) 267.50 - - 475 - - 967.50 - - - 218 - 
จ านวนหลุมเกบ็เก่ียว (ตน้/ไร่) 1,350 - - 3,875 - - 3,875 - - - 3,450 - 
จ านวนฝัก/ตน้ (ดี) 12 - - 8 - - - - - - 5 - 
                 (เสีย) 6 - - 9 - - 1 - - - 7 - 
ความสูง (ซม.) 49.15 - - 43.30 - - 58.73 - - - 34.80 - 

ถั่วมะแฮะ (กก./ไร่) ไม่ไดผ้ลผลิต ไม่ไดป้ลูก ไม่ไดป้ลูก ไม่ไดผ้ลผลิต ไม่ไดป้ลูก ไม่ไดป้ลูก 2,736 ไม่ไดป้ลูก ไม่ไดป้ลูก ไม่ไดผ้ลผลิต ไม่ไดป้ลูก - 
ถั่วพร้า ไม่ไดป้ลูก   ไม่ไดป้ลูก ไม่ไดป้ลูก    ไม่ไดป้ลูก   ไม่ไดป้ลูก     ไม่ไดป้ลูก ไม่ไดป้ลูก ไม่ไดป้ลูก 

จ านวนตน้เกบ็เก่ียว (ตน้/ไร่) - 1,280 - - - 3,200 - 94 - - - - 
จ านวนฝัก (ฝัก/ไร่) - 5,542 - - - 9,600 - 164 - - - - 
น ้าหนกัฝักทั้งเปลือก (กก./ไร่) - 121.20 - - 300 50 - 3.40 40 - - - 
จ านวนฝัก (ฝัก/ตน้) - 4 - - 3 3 - - - - - - 
จ านวนเมลด็ (เมลด็/ฝัก) - 12 - - 12 9 - - - - - - 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการด าเนินงานพบว่า การปลูกมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 ร่วมกบัพืชตระกูลถัว่ และมีการหมุนเวียนพื้นท่ีปลูกมีแนวโน้มท าให้ความอุดม

สมบูรณ์ของดินไม่เปล่ียนแปลงไปมาก (ตารางท่ี 4) และยงัให้ผลผลิต 4-6 ตนั และมีเปอร์เซ็นตแ์ป้งอยู่ท่ี 19.5-27 % ท่ีอายุเก็บเก่ียว 9-12 เดือน ในขณะท่ีขา้วโพดขา้ว

เหนียวเทียนพนัธ์ุสุโขทยั 1 ไดผ้ลผลิตน ้าหนกัฝักทั้งเปลือกตั้งแต่ 83 ถึง 950 กิโลกรัมต่อไร่ และถัว่พร้าให้ผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 142 กิโลกรัมต่อไร่ และให้มวลชีวภาพ 844 

กิโลกรัมต่อไร่ 

 

 



ตารางที ่4 ผลค่าวเิคราะห์ตวัอยา่งดินแปลงปลูกพืชไร่ของเกษตรจงัหวดัมหาสารคาม  เฉล่ีย ปี 2554-2556 
แปลงเกษตรกร pH LR (kg/rai) OM (%) N (%) Avai.P (mg/kg) Exch.K (mg/kg) 

นายสวา่ง  ชยัชนะ (มนัส าปะหลงัอยา่งเดียว) 5.87 
5.74 
5.57 
5.90 

31 
23 
47 
39 

0.37 
0.38 
0.31 
0.09 

0.019 
0.019 
0.016 
0.005 

18.21 
20.39 
18.08 
10.45 

42 
37 
37 
28 

นายสวา่ง  ชยัชนะ (มนัส าปะหลงัแซมถัว่พร้า) 
นายสวา่ง  ชยัชนะ (ขา้วโพด) 
นายสวา่ง ชยัชนะ (ถัว่พร้า) 
นายเบิด  ประโหมด (มนัส าปะหลงัอยา่งเดียว) 5.14 

4.90 
4.98 
5.24 

70 
78 
133 
86 

0.44 
0.28 
0.49 
0.37 

0.022 
0.014 
0.025 
0.019 

6.55 
8.18 
10.51 
17.63 

30.50 
27 

39.50 
45.50 

นายเบิด  ประโหมด (มนัส าปะหลงัแซมถัว่มะแฮะ) 
นายเบิด  ประโหมด (ขา้วโพด) 
นายเบิด ประโหมด (ถัว่พร้า) 
นางทองมา  เยาวพร (มนัส าปะหลงัอยา่งเดียว) 5.17 

5.07 
5.20 
5.47 
5.38 

31 
117 
47 
70 
70 

0.25 
0.22 
0.19 
1.50 
0.59 

0.013 
0.011 
0.010 
0.075 
0.030 

6.12 
11.44 
11.77 
28.61 
11.02 

17 
20.50 
17.50 
52.50 

25 

นางทองมา  เยาวพร (มนัส าปะหลงัแซมถัว่พร้า) 
นางทองมา  เยาวพร (ขา้วโพด) 
นางทองมา  เยาวพร (ถัว่พร้า) 
นางทองมา  เยาวพร ปลูกใหม่ (มนัส าปะหลงัแซมถัว่พร้า) 
นางรุ่งลาวลัย ์ แกว้มี (มนัส าปะหลงัอยา่งเดียว) 5.08 

5.28 
5.40 
6.50 
5.15 
5.56 

86 
109 
117 
0 

133 
164 

0.44 
0.25 
0.37 
0.38 
0.50 
0.54 

0.022 
0.013 
0.019 
0.019 
0.025 
0.027 

17.55 
16.91 
23.59 
19.59 
16.91 
35.43 

20 
27.50 
33.50 

29 
30 

41.00 

นางรุ่งลาวลัย ์ แกว้มี (มนัส าปะหลงัแซมถัว่พร้า) 
นางรุ่งลาวลัย ์ แกว้มี (ขา้วโพด) 
นางรุ่งลาวลัย ์ แกว้มี ปลูกใหม่(มนัส าปะหลงัอยา่งเดียว) 
นางรุ่งลาวลัย ์ แกว้มี ปลูกใหม่(มนัส าปะหลงัแซมถัว่พร้า) 
นางรุ่งลาวลัย ์ แกว้มี ปลูกใหม่ (ขา้วโพดแซมถัว่พร้า) 

 



 

ภาพที ่1 ปริมาณน ้าฝนรายเดือนของจงัหวดัมหาสารคาม ปี 2554-56  

 

 

 

ภาพที ่2 จ านวนวนัฝนตกรายเดือนของจงัหวดัมหาสารคาม ปี 2554-56  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

1. ไดเ้กษตรกรตน้แบบในการจดัการระบบปลูกพืชไร่จ านวน 2 ราย ท่ีสามารถปรับเปล่ียนแกไ้ข

พื้นท่ีและจดัการพืชให้เหมาะสมต่อการผลิตพืชไร่ภายใตเ้ง่ือนไขสภาพแวดลอ้มท่ีแปรเปล่ียน และสภาวะ

การเปล่ียนแปลงของสภาพฝน ฟ้า และภูมิอากาศ  

2. ไดรู้ปแบบและแนวทางในการพฒันาระบบการปลูกพืชผสมผสานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัพื้นท่ี

โดยมีมนัส าปะหลงัเป็นพืชหลกั และเน่ืองจากจงัหวดัมหาสารคามมีสภาพอากาศแปรปรวน ฝนทิ้งช่วงเป็น

เวลานาน ดงันั้นจึงสมควรพิจารณามีการจดัการการเขตกรรมและจดัระบบปลูกพืชท่ีสามารถทนแลง้ไดดี้ 

 

10. การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์  

   1. เกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงัในเขตอาศยัน ้าฝนจงัหวดัมหาสารคามมีส่วนร่วมโดยใชภู้มิปัญญา

ทอ้งถ่ินพร้อมทั้งไดเ้กษตรตน้แบบดา้นรูปแบบระบบการปลูกพืชผสมผสานท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีในจงัหวดั

มหาสารคามโดยมีมนัส าปะหลงัเป็นพืชหลกั 

  2.  เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้เกษตรในพื้นท่ีใกลเ้คียงไดศึ้กษาและน าไปปรับ

ใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมในแต่ละภูมิสังคม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ื้นท่ีดินโดยค านึงถึงระบบการปลูก

พืชแบบผสมผสานได้อย่างเหมาะสม และลดความเส่ียงจากปัจจยัส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นรายไดเ้สริม

ใหก้บัเกษตรกรนอกเหนือจากพืชหลกัหมุนเวยีนกนัไป 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

ในการด าเนินงานทดสอบคร้ังน้ีขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
มหาสารคามทุกท่านท่ีช่วยกนัปฏิบติัหน้าท่ีและให้ความร่วมมือจนงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณ
ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 ท่ีให้ความอนุเคราะห์วิเคราะห์คุณสมบติัดิน และขอขอบพระคุณ
นกัวจิยัอาวโุสทุกท่านท่ีใหค้  าปรึกษา แนะน า ในการด าเนินงานทดสอบน้ี 
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