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บทคัดย่อ 
การทดลองปลูกบีโกเนีย (Begonia) ในวัสดุชนิดต่างๆในเรือนเพาะช า วางแผนการทดลองแบบ 

Completely Randomized Design : CRD การทดลองประกอบด้วย 4 ทรีตเมนต์ ๆ ละ 5 ชุด ชุดละ 4 ซ้ า 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบวัสดุผสมในการปักช าใบจาก ขุยมะพร้าว พีทมอส หินพัมมิซ และหินลาวาด า

ร่วมกับทรายและ แกลบด าที่ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของบีโกเนีย โดยเก็บข้อมูลในด้านการเจริญเติบโต

ของบีโกเนีย ได้แก่ ความสูงของทรงพุ่มบีโกเนีย (เซนติเมตร), ความกว้างของทรงพุ่มใบ(เซนติเมตร), ขนาด

ความกว้างของใบ(เซนติเมตร), ขนาดความยาวของใบ(เซนติเมตร), จ านวนใบ(ใบ)จากการทดลองการปลูกบีโก

เนีย ในวัสดุปลูกชนิดต่างๆ ซึ่งใน Treatment ที่ 4 (หินลาวาด า) มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่าในสภาพและ

ระยะเวลาการปลูกที่เท่ากันโดยค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่ม จากการทดลองค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่มรวมพบวา่

บีโกเนียที่ใช้วัสดุปลูกจาก Treatment ที่ 4 (หินลาวาด า) ให้ค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด คือ 14.660 

เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยความสูงทรงพุ่ม จากการทดลองค่าเฉลี่ยความสูงทรงพุ่มรวมพบว่าบีโกเนียที่ใช้วัสดุปลูก

จาก Treatment ที่ 4 (หินลาวาด า) ให้ค่าเฉลี่ยความสูงทรงพุ่มมากที่สุด คือ 4.185 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยความ

กว้างใบ จากการทดลองค่าเฉลี่ยความกว้างใบรวมพบว่าบีโกเนียที่ใช้วัสดุปลูกจาก Treatment ที่ 4 (หินลาวา

ด า) ให้ค่าเฉลี่ยความกว้างใบมากที่สุด คือ 3.740 เซนติเมตร  ค่าเฉลี่ยควายาวใบ จากการทดลองค่าเฉลี่ยความ

ยาวใบรวมพบว่าบีโกเนียที่ใช้วัสดุปลูกจาก Treatment ที่ 4 (หินลาวาด า) ให้ค่าเฉลี่ยความยาวใบมากที่สุด คือ 

3.705 เซนติเมตร  ค่าเฉลี่ยจ านวนใบ จากการทดลองค่าเฉลี่ยจ านวนใบรวมพบว่าบีโกเนียที่ใช้วัสดุปลูกจาก 

Treatment ที่ 4 (หินลาวาด า) ให้ค่าเฉลี่ยจ านวนใบมากที่สุด คือ 6.400 ใบ ซึ่งจากการวิจัย พบว่า บีโกเนียที่

ปลูกใส ทราย แกลบด า หินลาวาด า มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าวัสดุอื่นๆ  
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Abstracts 

Begonia experiments in various materials in the nursery. The experimental design was 

a completely randomized design: CRD. The experiment consisted of 4 treatments of 5 sets of 

4 replicates. Each of 4 replicates was used to compare the composite materials of coconut 

husk, peat moss, pumyl stone. G and black lava with sand and sand. Black Husks Affecting 

Begonia Growth Rates The data on the growth of Begonia include the height of the Begonia 

(cm), the width of the shrub (centimeters), the width of the leaf (centimeters), the length of 

the leaf (cm) Centimeters), number of leaves (leaves) In different planting materials, treatment 

4 (black lava) exhibited better growth rates in equal conditions and planting times, with average 

bush widths. Based on the average width of the canopy, it was found that Begonia, treated 

with Treatment 4 (Black Lava) gave the highest average bush width of 14.660 cm. From the 

experiment, the average height of the canopy was found that the bevarians using treatment 

material 4 (black lava) gave the highest average height of bushes is 4.185 cm. From the 

experiment, the mean width of the leaves was found that the bevarias treated with Treatment 

4 (Black lava) gave the highest average leaf width of 3.740 cm. From the experiment, the mean 

length of the leaves was found to be the average of leaf length of 3,705 cm. Based on the 

experiment, the average number of leaves was found that the bevarians using treatment 

material 4 (black lava) gave the highest number of leaves is 6,400. Black lava black is growing 

better than other materials. 
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