การศึกษาดิ นแต่ละบริ เวณในอาเภอภูเวียงที่มีผลต่ อการเจริ ญเติ บโตของผักบุ้งจีน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของผักบุง้ จีนในดินบริเวณที่มคี วามแตกต่างกันในอาเภอ
ภูเวียง ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ ดินจากบริเวณไร่ออ้ ย ดินจากบริเวณสวนมะม่วง และดินจากบริเวณรอบโคนต้น
ไผ่ นาผักบุง้ จีนมาเพาะปลูกลงในกระถางเป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์ และสังเกตการเจริญเติบโต โดยการนับจานวนต้นที่
เกิด ความสูงและเส้นรอบวงของลาต้น สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ พบว่า จานวนเมล็ดผักบุง้ จีนที่ทา
การเพาะปลูกในดินจากบริเวณไร่ออ้ ยมีการงอกร้อยละ 66 จานวนเมล็ดผักบุง้ จีนทีท่ าการเพาะในดินจากบริเวณโคน
ต้นไผ่มกี ารงอกร้อยละ 60 จานวนเมล็ดผักบุง้ จีนทีท่ าการเพาะปลูกในดินจากบริเวณส่วนมะม่วงมีการงอกร้อยละ 26
ความสูงเฉลีย่ และเส้นรอบวงเฉลีย่ ของลาต้นผักบุง้ จีนในดินจากบริเวณไร่ออ้ ยมีค่าเฉลีย่ สูงสุดเท่ากับ 17.61 เซนติเมตร
และ 1.77 เซนติเมตร ตามลาดับ ความสูงเฉลีย่ และเส้นรอบวงเฉลีย่ ของลาต้นผักบุง้ จีนในดินจากบริเวณโคนต้นไผ่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.90 เซนติเมตร และ 1.60 เซนติเมตร ตามลาดับ ความสูงเฉลี่ยและเส้นรอบวงเฉลีย่ ของลาต้น
ผักบุง้ จีนในดินจากบริเวณสวนมะม่วงมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 17.31 เซนติเมตร และ 1.69 เซนติเมตร ตามลาดับ
คาสาคัญ : ผักบุง้ จีน ไร่ออ้ ย สวนมะม่วง ต้นไผ่ การเจริญเติบโต การงอก ความแตกต่างของดิน
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the growth of morning glory in different soil variation in
Phuwiang district areas. Soil samples were collected from three different areas; sugarcane field, mango field
and bamboo field. Morning glory seeds have been planted in three different soil samples for 7 weeks. The
statistics used for data analysis were average and percentage. The study showed that the percentage of
seed germination of morning glory planted in sugarcane filed soil, bamboo field soil, and mango field soil was
66, 60 and 26, respectively. The average of stem length of morning glory planted in sugarcane filed soil,
bamboo field soil, and mango field soil was 17.61, 16.90 and 17.31 centimeters, respectively. The average of
stem circumference of morning glory planted in sugarcane filed soil, bamboo field soil, and mango field soil
was 1.77, 1.60 and 1.69 centimeters, respectively.
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