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บทคดัยอ่ 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาการเจรญิเตบิโตของผกับุง้จนีในดนิบรเิวณที่มคีวามแตกต่างกนัในอ าเภอ

ภูเวยีง ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ดนิจากบรเิวณไร่ออ้ย ดนิจากบรเิวณสวนมะม่วง และดนิจากบรเิวณรอบโคนต้น

ไผ่ น าผกับุง้จนีมาเพาะปลกูลงในกระถางเป็นระยะเวลา 7 สปัดาห ์และสงัเกตการเจรญิเติบโต โดยการนับจ านวนต้นที่

เกดิ ความสงูและเสน้รอบวงของล าตน้ สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มูล คอื ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ พบว่า จ านวนเมลด็ผกับุง้จนีที่ท า

การเพาะปลูกในดนิจากบรเิวณไร่ออ้ยมกีารงอกรอ้ยละ 66  จ านวนเมลด็ผกับุง้จนีทีท่ าการเพาะในดนิจากบรเิวณโคน

ต้นไผ่มกีารงอกรอ้ยละ 60 จ านวนเมลด็ผกับุง้จนีทีท่ าการเพาะปลูกในดนิจากบรเิวณส่วนมะม่วงมกีารงอกรอ้ยละ 26 

ความสงูเฉลีย่และเสน้รอบวงเฉลีย่ของล าตน้ผกับุง้จนีในดนิจากบรเิวณไร่ออ้ยมคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 17.61 เซนตเิมตร 

และ 1.77 เซนตเิมตร ตามล าดบั ความสงูเฉลีย่และเสน้รอบวงเฉลีย่ของล าต้นผกับุง้จนีในดนิจากบรเิวณโคนต้นไผ่มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 16.90 เซนตเิมตร และ 1.60 เซนติเมตร ตามล าดบั ความสูงเฉลี่ยและเสน้รอบวงเฉลีย่ของล าต้น

ผกับุง้จนีในดนิจากบรเิวณสวนมะม่วงมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 17.31 เซนตเิมตร และ 1.69 เซนตเิมตร ตามล าดบั  

ค าส าคญั : ผกับุง้จนี ไร่ออ้ย สวนมะม่วง ตน้ไผ่ การเจรญิเตบิโต การงอก ความแตกต่างของดนิ 
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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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