
1. ช่ือชุดโครงการวจัิย   โครงการวจิยัและพฒันาพืชหวั 
2. ช่ือโครงการวจัิย   โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตมนัแกวในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม 

ช่ือกจิกรรม การศึกษาผลิตเมล็ดพนัธ์ุมนัแกวในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม 
ช่ือกจิกรรมย่อย - 

3, ช่ือการทดลอง ศึกษาการปลูกโดยใชห้วัสดกบัเมล็ด และระดบัของการพรางแสงท่ีมีต่อ
การเจริญเติบโตและศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตเมล็ดพนัธ์ุของมนัแกวใน
พื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม 
Determination Planting between Root and Seed and Effects of Shading 

Level on Growth, Seed Yield Performance of Yam Bean 
 (Pachyrhizus erosus L. Urb.) in Mahasarakham Province. 

4. ผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้า  วา่ท่ี ร.ต.อนุชา  เหลาเคน 

ผู้ร่วมงาน            นายนิพนธ์  ภาชนะวรรณ        นายบุญชู  สมสา          นางสาวพนิดา  อ่อนสา 
  นายกฤษฎา  สาทองขาว           นายจกัรพรรด์ิ  วุน้สีแซง 

5. รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
ส่ิงทีใ่ช้ในการทดลอง 

   - เมล็ดพนัธ์ุมนัแกว 
  - วสัดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี  
  - วสัดุปรับปรุงดิน เช่น โดโลไมท ์ ปุ๋ยหมกัมูลโค   
  - วสัดุและอุปกรณ์ภาคสนามต่างๆ เช่น ตาข่ายพรางแสง 
  - สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
  แบบและวิธีการทดลอง ด าเนินการในศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรมหาสารคาม ในพื้นท่ี 
1,080 ตารางเมตร ใช้แผนการทดลอง Spilt Plot in RCB 3 ซ ้ า ขนาดแปลงทดลองยอ่ย 40 ตารางเมตร Main 
Plot ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คือ 1) ไม่ไม่พรางแสง 2) พรางแสงท่ีระดบั 40 % และ 3) พรางแสงท่ีระดบั 60% 
Sub Plot มี 2 ปัจจยัยอ่ย คือ 1) ปลูกโดยใชเ้มล็ด และ 2) ปลูกโดยใชห้วัสด 
 วธีิปฏิบัติการทดลอง 
  - ปลูกช่วงปลายฤดูฝน เดือนสิงหาคม 
  - การใส่ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังแรกใส่ตอนยกร่องปลูก คร้ังท่ี 2 ใส่ตอนพรวน
ดินและก าจดัวชัพืช หลงัปลูก 1 เดือน โดยหวา่นปุ๋ยตามสันร่อง แลว้พรวนดินกลบไปดว้ย  
  - หวา่นปุ๋ยหมกัมูลโคอตัรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ และปูนขาว/โดโลไมท์ อตัรา 100 กิโลกรัม
ต่อไร่ ลงในแปลงทดลองใหท้ัว่ก่อนไถเตรียมดิน 



   - ปลูกดว้ยเมล็ด และหัวสด ตามกรรมวิธีท่ีก าหนด ปลูกใส่ถุงเพาะถุงละ 2 เมล็ด ส าหรับ
กรรมวิธีท่ีปลูกดว้ยหัวสด ปลูกถุงละ 1 หัว ลึกประมาณ 2-3 ซม. ประมาณคร่ึงเดือน ตน้มนัแกวจะเร่ิมงอก
ตรวจดูแต่ละถุง แลว้ถอนตน้มนัแกวท่ีไม่แขง็แรงออก ใหเ้หลือถุงละ 1 ตน้  
  - เม่ือมนัแกวอายุ 45 วนั ท าการยา้ยปลูกลงหลุมระยะห่าง 1x0.8 เมตร แลว้ปักเสาท าคา้ง
เพื่อใหม้นัแกวเล้ือย 

  - ดูแลรักษา ป้องกนัก าจดัวชัพืชและศตัรูพืชตามความจ าเป็น 
การบันทกึข้อมูล 

  ขอ้มูลดิน เช่น คุณสมบติัทางเคมีและทางกายภาพของดินก่อนปลูกและหลงัปลูก 
ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา เช่น สภาพฟ้าอากาศ เช่น ปริมาณน ้าฝน อุณหภูมิ 

 การเจริญเติบโต ลกัษณะต่างๆ เช่น วนังอก วนัเร่ิมออกดอก วนัออกดอก 50 % ความสูง   
วนัเก็บเก่ียว ลกัษณะทรงตน้ ลกัษณะใบ ลกัษณะฝัก ความยาวและความกวา้งของฝัก สีดอก สีฝัก สีเมล็ด 
การตา้นทานโรค แมลง  

ขอ้มูลพืช 
    - องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต เช่น จ านวนประชากรในพื้นท่ีปลูก จ านวนฝักต่อตน้ 
จ านวนเมล็ดต่อฝัก น ้าหนกั 100 เมล็ด อายเุก็บเก่ียว ดชันีการเก็บเก่ียว เปอร์เซ็นตก์ะเทาะ และผลผลิตต่อไร่ 
  - การปฏิบติัดูแลรักษาทุกขั้นตอนตั้งแต่ปลูกจนกระทัง่เก็บเก่ียวผลผลิต 
   - ตน้ทุนการผลิต รายได ้และผลตอบแทน  
    - การปฏิบัติดูแลรักษาทุกขั้นตอนตั้ งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเก่ียวผลผลิตพร้อมปัญหา
อุปสรรค 
              - หลงัจากเก็บเก็บเก่ียวน าเมล็ดพนัธ์ุท่ีได ้น ามาทดสอบคุณภาพเมล็ด เช่น เปอร์เซ็นต์ความ
งอก ดชันีความงอก และอตัราการเจริญเติบโตของตน้กลา้   
 
ผลการด าเนินงาน 

- เตรียมวสัดุ อุปกรณ์และพื้นท่ีเพื่อจดัท าแปลงปลูกทดสอบช่วงฤดูฝน (พ.ย.-ธ.ค.) 
- เพาะช ามนัแกวเพื่อเตรียมปลูกลงแปลงทดลองตามแผนงานและกรรมวิธีท่ีก าหนดไว ้(ธันวาคม) 

และจดัท าแปลงทดลอง 
- ยา้ยตน้กลา้ อาย ุ2 เดือน ลงปลูกเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ุ 2556 
- ใส่ปุ๋ยดูแลรักษาตามกรรมวธีิท่ีก าหนด 
- บนัทึกขอ้มูลตามแผนการด าเนินปฏิบติังาน 
ขณะน้ีมันตอนอยู่ในระยะออกดอก และติดฝัก รอการเก็บเก่ียว และวดัผลผลิตเมล็ด ทดสอบ

คุณภาพเมล็ด บนัทึกขอ้มูล และวเิคราะห์ผลต่อไป 
 



ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ไดแ้นวทางและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุมนัแกวท่ีเหมาะสมไวใ้ชเ้อง เพื่อลดความตน้ทุน และ

ความเส่ียงต่อถูกจ ากัดด้วยปริมาณเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีเข้ามาจ าหน่าย ให้เพียงพอกับความตอ้งการของเกษตรกร 

เน่ืองจากเมล็ดพนัธ์ุใชป้ลูกหาซ้ือยาก มีราคาแพง มีจ านวนนอ้ย  

 


