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การเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการบ่มด้วยใบสมอทะเล 
 

ภาณี  โอภธิากรณ์*,  วราพงศ์ คงชู,  พลวัต ขุนชิต, 

เอกวีร์  เขยีดนิล  และจุฬาลกัษณ์ พินิตภุชพงศ์ 
โรงเรียนพัทลุง  อ.เมือง  จ.พัทลง 

E-mail : panee322@gmail.com* 
 
 
บทคัดย่อ  
 

โครงงานนี้ไดศึ้กษาการเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วย
ใบสมอทะเล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาใบพืชชนิดอื่น ระยะเวลาใน
การพักตัวและลดการเสื่อมของเมล็ดพันธุ์ข้าว  และศึกษาผลการใช้
ใบพืชเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระสอบส าหรับการน าไปใช้
จริง  จากผลการทดลองพบว่า ใบสมอทะเลเร่งการงอกของเมล็ดข้าว
ได้ดีที่สุด สามารถเร่งการงอกได้ภายในเวลา 36 ชั่วโมง สามารถลด
ความเสื่อมของเมล็ดข้าวได้ถึง 3 เดือน โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวเริ่ม
เส่ือมสภาพหลังการเก็บเกี่ยว  8 เดือน   

ค าส าคัญ   การเร่งการงอก  เมล็ดพันธุ์ข้าว   ใบสมอทะเล 
 
1. บทน า 
 

เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่น ามาเพาะในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
เมล็ดไม่งอกเพราะอยู่ในระยะพักตัวหรือหมดอายุเส่ือมสภาพไป การ
เพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวจึงจ าเป็นต้องกระตุ้นการงอก 

การใช้ใบน้ าข้าวปิดทับเมล็ดข้าวในกระสอบ เพื่ อ ช่ ว ย
ให้เปอร์เซนต์การงอดสูงขึ้นเป็นภูมิปัญญาในจังหวัดพัทลุง จึงสนใจ
ศึกษาการเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยใบพืช  โดยเฉพาะใบ
สมอทะเลที่มีการน าไปใช้ในการบ่มแป้งเพื่อให้โม่ง่ายขึ้น   

2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 
 

 การศึกษาครั้งนี้ ได้ด าเนินการทดลอง 3 การทดลอง ดังนี้ 
 

2.1 การศึกษาชนิดของใบพืชที่สามารถใช้เร่งการงอกของเมล็ด
พันธุ์ข้าว 

1.  น าเมล็ดข้าวที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยว 6  เดือน  มาแบ่งใส่
กล่องพลาสติก 10 ใบ ใบละ 100 เมล็ด เติมน้ ากลั่นใบละ 20 cm3   
แช่ไว้เป็นเวลา 18 ชั่วโมง  

2.  น าเมล็ดข้าวที่ผ่านการแช่ ไปวางบนกระดาษซับที่ชุ่มน้ าใน
กล่องพลาสติก น าใบพืชสดมา 9 ชนิด ชนิดละ 5 กรัม  คือ  ใบ
น้ าข้าว ใบสมอทะเล ใบขี้เหล็ก  ใบยอ ใบขนุน ใบชมพู่   ใบมะละกอ 
ใบมะม่วง  และ ใบมะยม  ปิดทับลงไปบนเมล็ดข้าว และกล่องที่ 10 
ไม่ใช้ใบพืชเป็นชุดควบคุม   

3.  วางกล่องไว้ที่อุณหภูมิห้อง นับจ านวนเมล็ดที่งอก ทุกๆ 12 
ชั่วโมง  เป็นเวลา 48 ชั่วโมง บันทึกผล 

 
 
 
 

 
2.2   การศึกษาการลดระยะเวลาการพักตัวและลดการเสื่อมของ 
       เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยใบพืช 
 1. เลือกใช้ ชนิดใบพืช ที่เร่งการงอกของเมล็ดข้าวได้ดีที่สุด 
จากผลการทดลองที่ 1 คือ ใบสมอทะเล 
 2. น าเมล็ดข้าวที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยว 1 เดือน  3 เดือน 
และ 8 เดือน  มาอย่างละ 200 เมล็ด แยกใส่กล่องชุด A  100 เมล็ด 
และ กล่องชุด B  100 เมล็ด  เติมน้ ากลั่นกล่องละ 20 cm3 แช่ไว้
เป็นเวลา 18 ชั่วโมง  
   3. น าเมล็ดข้าวที่ผ่านการแช่ ไปวางบนกระดาษซับที่ชุ่มน้ าใน
กล่องพลาสติกชนิดละกล่อง น าใบสมอทะเลปิดทับบนเมล็ดข้าว
กล่องชุด A กล่องละ 2 ใบ  ส่วนกล่องชุด B ใช้กระดาษซับปิดทับไว้
เป็นชุดควบคุม   
   4. วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง นับจ านวนเมล็ดที่ งอก ทุกๆ 12 
ชั่วโมง  เป็นเวลา 48 ชั่วโมง บันทึกผล 
    
2.3  การศึกษาการใช้ใบสมอทะเลเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว
ในกระสอบ 
        1.  น าเมล็ดข้าวที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยว 8 เดือน  มา 30  
กิโลกรัม แช่น้ าไว้เป็นเวลา  18 ชั่วโมง แบ่งเมล็ดข้าวเป็น 2 ส่วน
เท่าๆกัน แยกใส่กระสอบ 2 ใบ 
 2. น าใบสมอทะเล จ านวน  20 ใบ โปะทับบนเมล็ดข้าวใน
กระสอบใบที่ 1  ส่วนกระสอบใบที่ 2  ไม่มีใบสมอทะเล  รวบปิดปาก
กระสอบไว้ด้วยเชือก  ใช้เทอร์โมมิเตอร์เสียบเข้าไปในกระสอบ วัด
อุณหภูมิเริ่มต้น บันทึกผล  วางกระสอบไว้ใต้ร่มไม้เป็นเวลา 48 
ชั่วโมง  วัดอุณหภูมิ  บันทึกผล 
 3.  เปิดปากกระสอบ เทเมล็ดข้าว ลงบนเส่ือแยกกัน  สังเกต
เมล็ดข้าวที่งอก ใช้บีกเกอร์ ขนาด  50  cm3  สุ่มตักเมล็ดข้าวมา
อย่างละ 1 บีกเกอร์  นับจ านวนเมล็ดข้าวที่งอก ท าซ้ า อีก 3 ครั้ง  
บันทึกผล 

3. ผลการทดลอง 
 

3.1  ชนิดใบพืชที่เหมาะสมส าหรับเร่งการงอกของเมล็ดข้าว 
การศึกษาชนิดของใบพืชที่มีผลต่อการเร่งการงอกของ

เมล็ดข้าว เมื่อใช้เมล็ดข้าวสังข์หยดที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยว 6 เดือน  
พบว่า ใบสมอทะเล  ท าให้เมล็ดข้าวงอกดีที่สุด คือ เริ่มงอกตั้งแต่ 
ชั่วโมงที่ 12  ร้อยละ 16  และงอกหมดทุกเมล็ด ในชั่วโมงที่ 36  
รองลงมาใบน้ าข้าว เริ่มงอกในชั่วโมงที่ 24 ร้อยละ 38   และงอก
หมดในชั่วโมงที่ 48  ส่วนใบพืชชนิดอื่นๆไม่มีใบพืชใดที่ท าให้เมล็ด
ข้าวงอกได้หมดภายในเวลา 48 ชั่วโมง ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลของใบพืชต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว 
ชนิดของ
ใบพืช 

เปอร์เซ็นต์ความงอก (%) 
12 ชม. 24 ชม. 36 ชม. 48 ชม. 

น้ าข้าว - 38 68 100 
สมอทะเล 16 87 100 100 
ขี้เหล็ก - 22 52 75 
ขนุน - 8 14 26 
ชมพู่ - 11 10 35 
ไม่มีใบพืช - 4 10 29 
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ร ปที่ 1 ชนิดใบพืชต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดข้าว 
3.2 การลดระยะเวลาการพักตัว และลดการเสื่อมของเมล็ดพันธุ์
ข้าว 
  ใบสมอทะเล สามารถเร่งการงอกของเมล็ดข้าวที่อยู่ใน
ระยะพักตัวหลังการเก็บเกี่ยว 1 เดือน ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 และ เร่ง
การงอกของเมล็ดข้าวที่อยู่ในระยะเสื่อมสภาพหลังการเก็บเกี่ยว 8 
เดือน ไดเ้พิ่มขึ้นร้อยละ 62 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบการลดระยะเวลาการพักตัว และลดการ
เส่ือมของเมล็ดพันธุ์ข้าวระหว่างการใช้ใบสมอทะเลและไม่ใช้ 
 

อาย ุ
เมล็ดข้าว 

เปอร์เซ็นต์ความงอก (ในเวลา 48 ชั่วโมง) 
ไม่ใช้ 

ใบสมอทะเล 
ใช้ 

ใบสมอทะเล 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

1 เดือน 51 92 41 
3 เดือน 100 100 0 
8  เดือน 27 89 62 
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ร ปที่ 2 การเปรยีบเทยีบการผลการใชแ้ละไมใ่ชใ้บสมอทะเลกบั 
การเร่งการงอกของเมลด็พนัธุข์า้วหลงัเกบ็เกีย่ว 

3.3   การใช้ใบสมอทะเลเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระสอบ 
การเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าว ในกระสอบด้วยใบ

สมอทะเล พบว่า ในเวลา 48  ชั่วโมง  เมล็ดข้าวในกระสอบที่มีใบ
สมอทะเลมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 4oC  และงอกร้อยละ 91  ส่วนใน
กระสอบที่ไม่มีใบสมอทะเล  มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น   1 oc  และงอก
ร้อยละ 32  แสดงว่า ใบสมอทะเลสามารถเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์
ข้าวได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 59  ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระสอบ 

 
 

4. สรุปผล 
1. ใบสมอทะเลเร่งการงอกเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ดีที่สุด  

ใบพืชต่างชนิดกันเร่งการงอกของเมล็ดข้าวได้แตกต่างกัน 
โดยใบสมอทะเลเร่งการงอกได้ดีที่สุด   
 ใบสมอทะเลลดระยะเวลาในการพักตัว และลดความ
เส่ือมของเมล็ดข้าวได้  

ใบสมอทะเลลดระยะเวลาในการพักตัว และลดความ
เส่ือมของเมล็ดข้าวได้ โดยสามารถเร่งการงอกของเมล็ดข้าวที่อยู่ใน
ระยะพักตัวอายุหลังการเก็บเกี่ยว  1 เดือนได้ และสามารถเร่งการ
งอกของเมล็ดที่อยู่ในระยะเร่ิมเส่ือมสภาพ อายุหลังการเก็บเกี่ยว  8 
เดือนได้   

2. ใบสมอทะเลเร่งการงอกของเมล็ดข้าวในกระสอบได้ 
     เมื่อน าใบสมอทะเลไปใช้ในสภาพจริงโดยใช้กับเมล็ดข้าว
ที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยว 8 เดือนในกระสอบก็สามารถเร่งให้เมล็ด
ข้าวในกระสอบงอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 59   ทั้งนี้เนื่องจากใบสมอทะเล
ท าให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น จึงเร่งการงอกได้มากขึ้น   
 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอขอบคุณ 
รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และรศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ ที่อนุเคราะห์ 
ให้ค าปรึกษา  

ขอขอบคุณ นายจ าเนียร รักใหม่ ผู้อ านวยการโรงเรียน
พัทลุง ที่อนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการทดลอง ตลอดถึงวัสดุอุปกรณ์ 
ส าหรับท าโครงงาน 

ขอขอบคุณ ครูภาณี โอภิธากรณ์  และ ครูวราพงศ์ ทองชู 
ที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือตลอดการท าโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสมอทะเล อุณ ภ มิเพิ่มขึ น ( oC ) % การงอก 
ใช ้ 4 91 

ไม่ใช้ 1 32 

อายุเมลด็ขา้ว (เดอืน) 

เปอรเ์ซนต์งอก (%) 
(เดอืน) 
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ความคิดเ ็นของคร ต่อการเรียนร ้ของนักเรียน  
  โครงงานเรื่องนี้ เป็นโครงงานย่อยของเรื่อง 
“การเพิ่มก าไรการปลูกข้าวในจังหวัดพัทลุง” นักเรียนได้หัวข้อเร่ือง
มาจากชีวิตประจ าวันที่เห็นคุณตาเร่งการงอกของเมล็ดข้าวโดยการ
บ่มด้วยใบน้ าข้าว แล้วอยากพิสูจน์ว่าใบพืชเร่งการงอกได้จริงไหม ลด
ระยะเวลาการพักตัว และลดการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวได้
หรือไม่ จากการท าโครงงานเร่ืองนี้ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนา
สมรรถนะที่ส าคัญทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เนื่องจากในการท า
โครงงานนี้ นักเรียนต้องใช้กระบวนการกลุ่ม  มีการระดมความคิด 
ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงหลายแง่มุม ทุกความคิดได้รับ
การยอมรับ แล้วน าความคิดทั้งมวลมาอภิปรายกันผสานกันจนทุกคน
ยอมรับ หรือจนเปลี่ยนความคิดใหม่ นักเรียนกล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็น  สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก
ของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์กับผู้อื่น 

2. ความสามารถในการคิด เนื่องจากนักเรียนได้ฝึกการ
คิดเชิงระบบ ได้ฝึกท าแผนผังความคิดเชิงระบบ ได้ฝึกมองภาพรวม 
และกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รู้ว่าผลเกิดจากเหตุ เข้าใจ
ธรรมชาติของระบบว่า ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นระบบเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันเปิดอิสระในเรื่องการคิด ทั้งคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายสรุปผล 
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจได ้
             3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เนื่องจากนักเรียนได้ฝึก
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ิมตั้งแต่การตั้งโจทย์ปัญหา   การ
ตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการทดลองที่มีการก าหนดและควบคุมตัว
แปร การทดลอง การอภิปรายผลและสรุปผล  ท าให้สามารถ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เผชิญบนพื้นฐานของหลักเหตุผล 
คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ 
             4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    เมื่อนักเรียนมี
ความ สามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิด  และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ก็จะน าความสามารถเหล่านั้นไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต ประจ าวัน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน 
ตลอดถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม  

            5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากในการท า
โครงงานฐานวิจัย 1 เรื่อง นักเรียนต้องฝึกการใช้เทคโนโลยีในหลาย
ขั้นตอน เช่น  เครื่องมือการสืบค้น การแปลภาษา การใช้ Microsoft 
Office Word, Excel, PowerPoint เพื่อใช้ในการพิมพ์ การค านวณ 
การแปลงตารางเป็นกราฟ การน าเสนอ โดยเฉพาะการน าเสนอ
แผนผังความคิดเชิงระบบ ที่เครื่องหมายลูกศร, ค า หรือภาพ เคลื่อน
ไปทีละอัน ทั้งครูและนักเรียนต่างก็ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มา
ก่อน เห็นอาจารย์พี่เล้ียงน าเสนอก็เข้าใจว่าเป็นโปรแกรมใช้ส าหรับ
แทบเลตของอาจารย์ แต่ก็ยังอยากท าอยากใช้เพราะดูแล้วตื่นเต้นดี 
ครูและนักเรียนจึงได้ศึกษาไปพร้อมๆกันในที่สุดก็ท าได้  นักเรียน
สามารถน าไปใช้ในการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงงานได้ 
 จึงสรุปได้ว่าโครงงานฐานวิจัย เป็นกุศโลบายที่ท าให้
นักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญทั้ง 5  ประการโดยแท้ 
 

   คร ภาณี  โอภิธากรณ ์  
 
ความคิดเ ็นของพี่เลี ยงต่อบทบาทของคร   
 ความส าเร็จของการท าโครงงานในครั้งนี้ ขึ้นกับการจัด
กระบวนการสอนของครูที่ปรึกษา  โดยเฉพาะครูภาณี  โอภิธากรณ์ 
ซ่ึงทุ่มเทฝึกฝนนักเรียน ม.2 ห้องอย่างไม่ย่อท้อ แม้ห้องนี้จะไม่ใช่ห้อง
เก่งทั้งนี้ก็เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของกระบวนการท าโครงงานฐาน
วิจัย    
 ครูภาณี  ใจเย็นกับลูกศิษย์เสมอ  และมีเวลาว่างให้พี่
เล้ียงเมื่อขอเข้าไปจัดกิจกรรมในช่วงปิดเทอม หรือในเวลาที่ไม่ใช่คาบ
เรียนของวิชาโครงงาน  ครูภาณี สื่อสารกับเด็กผ่าน facebook และ
สามารถเรียกเด็กมาท ากิจกรรมได้เกือบทุกคนในทุกคร้ัง   
 การสอนโครงงานฐานวิจัยในครั้งนี้ ครูโรงเรียนพัทลุงใช้
เวลานานมากกับการพัฒนาเด็กให้มีทักษะการคิดและการฟัง จนเด็ก
กลุ่มนี้สามารถสร้างโจทย์โครงงานได้ด้วยตัวเอง สามารถอธิบายอย่าง
มีเหตุผล มีคุณค่าและเป็นประโยชน์      
 การเรียนรู้ของครูที่ปรึกษาก็มีความส าคัญ ในการจัด
กิจกรรมอบรมของศูนย์พี่เลี้ยง พบว่า ทีมครูโรงเรียนพัทลุง มาร่วม
ประชุมทุกครั้ง แม้จะอยู่ไกลกว่าโรงเรียนอื่น  ได้ความรู้ก็น าไปฝึก
นักเรียนต่อ จนท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวนักเรียน แม้จะอยู่ใน
สภาพถูกรบกวนด้วยปัจจัยภายนอก เช่น กิจกรรมอื่น ๆ ของ
โรงเรียน  
 สรุปความส าเร็จในครั้งนี้ ขึ้นกับ การเรียนรู้ ความตั้งใจ 
และความใจเย็นของครูที่ปรึกษา ที่ไม่อ่อนไหวกับปัจจัยรบกวนอื่น ๆ 
 

 พโรจน์  คีรีรัตน์ 
21 มีนาคม 2557  
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