
ถอดองคความรูเกษตรกรตนแบบในพื้นท่ีสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ 

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

1. เร่ือง  การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลังโดยใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

2. ช่ือ    นางทิพาเอ  โปรงแสง 

เกิดวันท่ี  24   กรกฎาคม   2517        

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3 1603 00897 867 

ท่ีอยูบานเลขท่ี 133/1 หมูท่ี 10  บานประคอง  ตําบลดงดินแดง   อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี  

โทรศัพท : 087-0710865  
 

3. ความเปนมา 
 

   นางทิพาเอ  โปรงแสง ปจจุบัน อายุ 42 ป เปนบุตรของนายริ้ว นางทองชุบ นาคภู ซึ่งเปน

ครอบครัวเกษตรกรท่ีมีฐานะปานกลาง นางทิพาเอ  โปรงแสง  จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน

บานใหมโสพิมพ ตําบลบอทอง อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี เมื่อป พ.ศ. 2523 หลังจากจบการศึกษา 

ขาพเจาไดมาชวยบิดามารดาทําการเกษตร เพาะปลูกมันสําปะหลัง โดยทําตามวิธีท่ีเคยปฏิบัติมาในอดีต ไมมี

การใชเทคโนโลยีใดๆเขามาชวย ทําใหไดผลผลิตตอไรตํ่า ไดผลผลิตเพียง 2 ตันตอไร ทําใหรายไดในการดํารง

ชีพไมเพียงพอ ขาพเจาไดสมรสกับนายสมศักด์ิ โปรงแสง จึงไดหันมาทําการเกษตรปลูกมันสําปะหลัง ขาวโพด

เล้ียงสัตว ปลูกออย แตก็ประสบปญหาหลายอยาง เชน ฝนแลง โรคแมลง ราคาตกตํ่า จึงหันมาปลูกมัน

สําปะหลัง ไดผลผลิต ไรละ 2 ตัน ไมพอตอการเล้ียงครอบครัว จึงไดมาทํามันน้ําหยดและใชปุยอินทรและปุย

ตามคาวิเคราะหดิน โดยไดไปฝกอาชีพหาความรูเพิ่มเติมท่ีศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร (ศพก.) ตําบลดงดินแดง ซึ่งเปนแหลงเรียนรูโดยมีเกษตรกรตนแบบ (นายบุญสม แยมครวญ) เปน

ตัวอยางและไดรวมกลุมกันทําปุยอินทรีย ปละประมาณ  1,600 ตัน แบงใหกับสมาชิกและเกษตรกรในการ

เพิ่มผลผลิตและลดตนทุน และไดวางระบบน้ําหยด  มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนดานคาใชจายในการทํา

การเกษตรและชีวิตประจําวัน ทําใหมีผลผลิตเพิ่มข้ึนจากไรละ 2 ตัน เปน 7 ตัน และปจจุบันไรละ 12 ตัน 

โดยใชระยะเวลา 7 ป ทํามีรายไดเพิ่มจากเดิมไรละ 17,500 บาท เพิ่มเปนไรละ 22,800 บาท ไดกําไรไรละ 

5,300 บาทปจจุบันมีท่ีดินท่ีใชทําการเกษตรของท้ังหมดรวม 132 ไร เปนของตนเอง 62 ไร โดยเปนท่ีดินท่ี

มีเอกสารสิทธิ์  นส3 ก.ในระยะเวลาท่ีผานมา เจอปญหาอุปสรรค ราคาตกตํ่า ตนทุนแพง ภัยธรรมชาติ และ

โรคแมลง และปจจุบันขาพเจาไดปลูกมันสําปะหลังท้ังหมด 42 ไร ปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว จํานวน 80ไร และ

ปลูกขาว 2 ไร แบงเปนท่ีอยูอาศัยและสระน้ํา รวม 8 ไร  โดยแตกอนปลูกแบบธรรมชาติตามฤดูกาล เนื่องจาก

ฝนตกไมถูกตองตามฤดูกาล ทําใหผลผลิตไมเปนท่ีนาพอใจ  ตอมาเริ่มใชระบบน้ําหยดในการปลูกมันสําปะหลัง 

จึงทําใหผลผลิตมันสําปะหลังเพิ่มข้ึนจนเปนท่ีพอใจและสามารถเปนตนแบบใหกับเกษตรกรในพื้นท่ี  

  

4. องคความรูในการประกอบอาชีพ และงานท่ีภาคภูมิ 
 

ภูมิใจในเรื่องลดตนทุนการผลิต ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึนตนทุนลดลงไรละ 700 บาท เพราะเรา 
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ใชปุยตามคาวิเคราะหดินและปุยอินทรียท่ีรวมกันผลผลิตและใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดแมลงและโรค 

บํารุงตนมันสําปะหลังโดยใชฮอรโมนไขทดแทนการใชปุยน้ําทําใหตนทุนจากการใชฮอรโมนไขไรละ 4 บาท ถา

เราไปซื้อปุยน้ําหรือฮอรโมนจากตลาดจะทําใหตนทุนสูงทุกอยางเราสามารถทําใชไดเองไมตองเสียเงิน 
 

  ปจจุบันการปลูกมันสําปะหลัง ถือเปนอาชีพหลักท่ีสําคัญของเกษตรกรในตําบลดงดินแดงอําเภอ 

หนองมวง จังหวัดลพบุรี แตมีเกษตรกรเปนจํานวนมาก ท่ีไมสามารถจําแนกพันธุจากกการพิจารณาลักษณะ

ภายนอกของตนมันสําปะหลัง และไมสามารถบอกอายุของตนมันสําปะหลังได ดังนั้นนางทิพาเอ โปรงแสง จึง

ไดศึกษาและสังเกตุลักษณะการเจริญเติบโตของตนมันสําปะหลังในแตละสัปดาห ดูการเจริญเติบโต นับจํานวน

ใบในชวงระยะเวลาท่ีกําหนด และนํามาใชเปนแนวทางในการประเมินอายุของตนมันสําปะหลัง ซึ่งการคํานวณ

อายุตนมันสําปะหลังก็สามารถเพิ่มผลผลิตโดยวิธีสังเกตุในการลดตนทุน 
 

- พิจารณาท่ีรอยของกานใบท่ีหลุด ดูรอยปุมกานใบ  รอยปุมกานใบท่ีตรงกัน 1 รอบ จะสามารถ

นับรอยกานใบท่ีหลุดออกได ประมาณ 5 ใบ คือการเจริญเติบโตของตนมันสําปะหลังในชวงเวลา 

1 สัปดาห ดังนั้น เราสามารถจะประเมินอายุของตันมันสําปะหลัง โดยการนับรอยกานท่ีท่ีตรงกัน 

1 รอบ นับไดเทาใด ก็ใหนํามาหารดวย 4 ก็จะทราบอายุของมันสําปะหลัง เชน  

- นับรอยกานใบหลุดท่ีตรงกันได 20 รอย นํามาหาร ดวย 4 จะไดเทากับ 5 แสดงวา ตนมัน

สําปะหลังมีอายุ 5 เดือน  
 

5. สรุปองคความรู 
 

- การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง ตองใชปุยอินทรีย ปุยตามคาวิเคราะหดิน ฮอรโมนไข สารชีว

ภัณฑ และการประเมินอายุของตันมันสําปะหลัง โดยการนับรอยกานท่ีท่ีตรงกัน 1 รอบ นับได

เทาใด ก็ใหนํามาหารดวย 4 ก็จะทราบอายุของมันสําปะหลัง 
 

6. ปจจัยแหงความสําเร็จ 
 

- การวางแผนบริหารจัดการชวยใหการจัดการดานตาง ๆ เปนเรื่องท่ีงายข้ึน เชน ดานแรงงาน พันธุ

มันสําปะหลังใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี  การจัดการเรื่องโรคและแมลง 

-  มองการประกอบอาชีพในแบบยั่งยืนโดยมีการพัฒนาความรูประสบการณใหมๆ เพื่อความสําเร็จ

ดานอื่น ๆ ในอนาคต 

- การใหความสําคัญกับผลกระทบตอชุมชนและส่ิงแวดลอมเพราะส่ิงเหลานี้จะสงผลกระทบตอการ

ดํารงชีพ และการประกอบอาชีพโดยตรงหรือโดยออม 
 

7. แนวคิดในการทํางาน 
 

“ คิดคนศึกษาวิเคาระห  พัฒนาอาชีพหลัก  ใหมีความยั่งยืน ” 
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8. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร 
 

- การเรียนรูส่ิงใหม ๆ เพื่อนําเทคโนโลยีมาปรับใชใหเหมาะสมกับอาชีพเพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่ม

คุณภาพการผลิตเนนความคุมคาระยะยาวและเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
 

9. ท่ีมาของขอมูล (ผูถอดองคความรู) 
 

- ช่ือ นายบรรยาย  สมเรือง   ตําแหนง  เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมวง   จังหวัดลพบุรี 
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