
มนัส ำปะหลงั: พืชมหศัจรรย ์

ยำสีฟัน 

บะหม่ี/ว ุน้เสน้/กว๋ยเต๋ียว 

ขนมปัง 

น ้ำสม้สำยช ู

ซอ้ส/มำยองเนส 

เม็ดสำค ูแยม 

เอทำนอล 

ลกูกวำด/ชอ้คโคแลท็ 

ผงชรูส 

ยำเม็ด กำว 

ไมอ้ดั กระดำษ ภำชนะยอ่ยสลำย 

แอลกอฮอล ์



ปี 2556 

มนัสด 

มนัเสน้ 

ปรมิำณผลผลิตเขำ้ลำน  (ตนั) 

3,500 

980 

6,590 

1,208 

7,000 

1,500 

ปี 2557 
ปี 2558 

(เป้ำหมำย) 



สมำชิกกล ุม่ผ ูผ้ลิตมนัส ำปะหลงั   สกต.หนองบวัล ำภ ู

1,038 

รำย 

6,105 ไร ่

หนองบวั 

445 รำย 

2,918  ไร่ สวุรรณฯ 

29  รำย 

 305  ไร่ 

ศรบีญุเรอืง 

  33   รำย 

221  ไร่ 
นำวงั 

15 รำย 

210  ไร่ 

นำกลำง 

211   รำย 

1,90 ไร่ 

โนนสงั 

305  รำย 

2,270 ไร่ 

3,855 
ตัน 

6,590 

ตนั 

529 
ตัน 

475 
ตัน 

519 
ตัน 

1,094 
ตัน 

1,208 
ตัน 

18 
ตัน 

118 
ตัน 

144 
ตัน 

1,046 
ตัน 



อ.สุวรรณคูหา 

อ.เมอืง 

อ.โนนสัง 

อ.ศรีบุญเรือง 

อ.นาวงั 

5,528  ไร่ 
ระยะ A 4,734  ไร่  
ระยะ B 794  ไร่ 

  14,407  ไร่ 
ระยะ A 4,802  ไร่  
ระยะ B 9,605  ไร่ 

  5,872  ไร่ 
ระยะ A  -  ไร่  

ระยะB 1,757  ไร่ 

  10,241  ไร่ 
ระยะ A  545   ไร่  
ระยะ B  1,524  ไร่   3,617  ไร่ 

ระยะ A    -    ไร่  
ระยะ B 936  ไร่ 

  30,770  ไร่  
 ระยะ A   -  ไร่  

ระยะ B  10,674  ไร่ 



เตรยีมดิน   : PH  6-8 

ไถผำล 3 X 2 รอบ 





ยกรอ่ง :  ตดัควำมลำดเอียง 

ขนำดปลกู  1 X 1 ม.  : 1,600 ตน้ 





20 -30 

ซม. 





แช่ท่อนพันธ์ุมันส ำปะหลังป้องกันเพล้ียแป้ง 



กำรปลกู : แบบกำรเสียบก่ิงพนัธ ุ ์

เป็นท่ีนิยมเพรำะประหยดัค่ำใชจ่้ำย 



กำรปลกูโดยใชเ้ครื่องจกัร 



60-70 ซม. 

35-45 ซม. 20 ซม. 
10 ซม. 

30-40 ซม. 





กำรติดตัง้ถงักกัเก็บน ้ำ แบบประหยดั 



กำรติดตัง้ถงักกัเก็บน ้ำ แบบประหยดั 



กำรติดตัง้ถงักกัเก็บน ้ำ แบบหอสงู 



กำรเช่ือภำชนะกกัเก็บน ้ำ แบบประหยดั 





กรณีมีไฟฟ้า  
เจาะเช้า เสียบปล๊ักใช้น า้บ่าย 



แนะน ำกำรวำงระบบน ้ำ 



อัตราการสูบน า้ 
ไม่ต ่ากว่านาทลีะ 200 ลิตร 





กำรใชร้ะบบไฟฟ้ำจำกโซลำรเ์ซลในกำรสบูน ้ำ 

อ.ศรีบญุเรอืง 



กำรใชร้ะบบกำลกัน ้ำจำกแหลง่น ้ำธรรมชำติ 

อ.โนนสงั 





อุปกรณ์ระบบท่อ 
ราคาไร่ละ 3,000 บาท 

อายุใช้งาน 3-4 ปี 



กำรวำงระบบน ้ำแบบขนำดแปลง 





กำรวำงระบบน ้ำ 

แบบขวำงแปลงปลกู 







กำรใหปุ้๋ ย น ้ำหมกัมลูสกุร 





กำรก ำจดัวชัพืช 









การก าจดัวชัพืชทนัเวลาท าใหก้ารเจริญเตบิโตสม า่เสมอ 



กำรตรวจวดัประเมินกำรเจรญิเติบโต 



เก็บเกี่ยวโดยกำรใชเ้ครือ่งจกัร 

เพ่ือประหยดัค่ำจำ้งแรงงำน 



กลุ่มดงสวรรค์ อ.นากลาง    
ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่    7  ตัน   (เพิม่ขึน้  1.5 ตัน) 

ประเมิน ผลผลติหลงัโครงการ 



กลุ่มหินลบั-โนนสวรรค์ อ.เมือง หนองบัวล าภู    
ไม่ใช้ระบบน า้ : ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่   6 ตัน 
ระบบน า้ : ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่    10  ตัน 



กลุ่มคนภูเขา   อ.โนนสัง    
ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่    7  ตัน   ( เพิม่ขึน้เฉลีย่ 1.5  ตัน ) 

ระบบน ้ำ ยงัไม่ทรำบผลประเมิน 



กล ุม่มนัฯระบบน ้ำนำดี สวุรรณคหูำ 

ระบบน ้ำ : ผลผลิตเฉลี่ย  10 ตนั/ไร ่



กล ุม่มนัฯเงินเดือนยำงหลอ่ 

ระบบน ้ำ : ผลผลิตเฉลี่ย  8-10 ตนั/ไร ่



กลุ่มหนองบวัโซม อ.เมือง หนองบัวล าภู    
ระบบน า้ : ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่    12  ตัน 



คำ่ใชจ้่ำย/คำ่ลงทนุมนัฯระบบน ้ำ 

ค่ำใชจ้่ำย/ไร ่

ไถ 2 รอบ 600 

ยกรอ่ง 300 

พนัธ ุ ์ 100 

ปุ๋ ยคอก 500 

ปลกู 200 

ก ำจดัวชัพืช 500 

ปุ๋ ยเคมี 300 

เก็บเกี่ยว 450 

ขนสง่ 2,500 

5,450 ค่ำลงทนุ/10ไร ่

บ่อบำดำล 25,000 

ป้ัมน ้ำ/ระบบไฟ 30,000 

ท่อพีวีซี 12,500 

ท่อ พีอี 24,000 

ถงัเก็บน ้ำ/อปุกรณ ์7,000 

98,500 

10 ตนั/ไร ่

รวม   14,100 /ไร/่ปี 

22,500.-

ไร/่ปี 8,400.- 

ต่อไร/่ปี 





ตลำดกลำง สกต. 

จดุรบัซ้ือผลผลิต 



บ่อบ าบดั 

โกดัง 

 
ลานตาก
ข้าวเปลือก 

 
 
 WC 

ส า 
นัก 
งาน 

1 

ส า 
นัก 
งาน 

2 

ตราช่ัง 

จอดรถ 

134 ม. 

136 

 ม. 

126 ม. 31 ม. 

1 ไร่ 

  
 

              2 ไร่ 
 
 

ไ
ป
ห
น
อ
ง
บั
ว
ฯ 

9.5 ไร่ 

50 ม. 

ศาล 
พระภูมิ 

จุดลงมันฯ  

แท่น 
Hydrolic 

จุด 
แปรรูป
มันสด 

ร่องระบาย 

ร่
อ
ง
ร
ะ
บ
า
ย 

134 ม. 









อุปกรณ์กลับมันเส้น 



กำรซ้ือขำยแบบวดัเปอรเ์ซ็นตแ์ป้ง 



แปรรปู ตำกมนัเสน้ 3-4 แดด 

ควำมช้ืนไมเ่กิน 14 % 



กำรแปรรปูมนัเสน้สะอำด 





หลงัเก็บเกี่ยวรณรงคใ์ห ้“ตดัมนัฯหวัขำว”  

ไมถ่กูหกัสิ่งเจือปน 





เครือ่งท ำควำมสะอำดหวัมนัสด 

เพ่ือท ำมนัเสน้สะอำด 



มำตรฐำนมนัเสน้สะอำด    กระทรวงพำณิช  พ.ศ. 2545 

ปรมิำณแป้งไมน่อ้ยกว่ำ  70-75 %  ( Polarimetric ของ EU และ NFE ) 

ปรมิำณเสน้ใยไมเ่กิน     4 %      (โดยน ้ำหนกั) 

ควำมช้ืนไมเ่กิน 13%   

ปรมิำณสิ่งเจือปน (ยกเวน้ทรำยท่ีติดมำกบัหวัมนัปกติ)ไมเ่กิน 2% 

ไมมี่สีและกลิ่นผิดปกติ 

ไมบ่ดูเน่ำ  หรอืมีเช้ือรำ 

ไมมี่แมลงมีชีวิตปะปน 

มนัเสน้ 

สง่ออก 

65 % 

5 % 

14 % 

3 % 



กิจกรรมประกวดผลผลิตมนัฯ ประจ ำปี 



ตลำดจ ำหน่ำยมนัเสน้  

สกต. หนองบวัล ำภ ู

 

พ่อคำ้สง่ออกนิคมอตุสำหกรรม 

จดุรบัซ้ือพ่อคำ้สง่ออกในทอ้งถ่ิน 

พ่อคำ้รบัซ้ือทอ้งถ่ิน 

TABCO 



สวัสดี 



น่ีคือ...“ยทุธกำรทวงคืนเงินตกน ้ำ”  

มันสด 

1 ตัน 

60 
บำท 

120 

บำท 

1ตนั  

เงินหำยไป

180 บำท  
ปลกูมนั 10 ไร ่

ซ้ือขำยแบบเดิมๆ... 

เงินสญูไป ปีละ 

10,000 บำท !!! 

กำรถกูเอำรดัเอำเปรยีบในกำรซ้ือขำย

แบบเดิมๆกบัพ่อคำ้ทอ้งถ่ิน 



แบบเดิม ระบบน ้ำ 

ผลผลติ(ตนั/ไร)่          4                           15 

ค่ำใชจ่้ำยต่อไร ่ 3,750 8,675 

รำยไดต่้อไร ่ 8,000 30,000 

ก ำไรต่อไร ่ 4,250 21,325 

ก ำไรทัง้หมด 42,500 213,325 

ก ำไร 10 ปี 425,000 2,133,250 

ค่ำลงทนุระบบน ้ำ 
- บ่อบำดำล/ระบบ   83,000 + 

ดอกเบ้ีย              31,000 + 

ระบบท่อ             30,000 + 

ค่ำไฟฟ้ำ              50,000 

 รวม                  194,000 

คงเหลอืก ำไรสทุธิ 425,000     1,938,250 

สทุธิ

คงเหลอื 

19,382 
บำท/ไร/่ปี 


