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บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ือง การออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห 

สําหรับศูนยการเรียนรูชุมชน การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาองคความรูเร่ืองขาวเจกเชย
เสาไห อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 2) ศึกษาองคประกอบท่ีเหมาะสมในการออกแบบ 3) การ
ออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับการออกแบบสื่อการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห และท่ีสําคัญคือ
การพัฒนาการออกแบบขอมูลภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห เพื่อเผยแพรแนวทาง
ใหกับกลุมเปาสามารถรับรูและเขาใจไดงายข้ึน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการพัฒนากลุมชุมชนผูปลูกขาว
เจกเชยเสาไห ขาวพันธุพื้นเมืองท่ีควรคาแกการอนุรักษจ.สระบุรี 

      ผลการวิจัย พบวา 1) องคความรูสําคัญท่ีแสดงบนขอมูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขาวเจก
เชย เสาไหมากท่ีสุด ไดแก ข้ันตอนการปลูกขาวเจกเชยเสาไห รองลงมาเปนความสําคัญของขาวท่ี
ไดเคร่ืองหมาย GI  และประวัติความเปนมาของขาว ตามลําดับ  2) แรงบันดาลใจในการออกแบบ
ขอมูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไหมากท่ีสุด ไดแก อุปกรณ การทํานา รองลงมาพืช
พรรณธรรมชาติในพื้นท่ีและประเพณีวัฒนธรรมสําคัญในทองถ่ิน ตามลําดับ 3) ลักษณะอารมณ
และบุคลิกภาพการสื่อสารของขอมูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไหมากที่สุด ไดแก ดู
สะอาด สดช่ืน รองลงมาเปนเรียบและดึงดูด ดูลูกทุง/ดูเปนทองถ่ิน และมีวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
ตามลําดับ 4) ตนแบบของขอมูลเชิงภาพท่ีผลิตจริงเปนส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห ในศูนย
การเรียนรูชุมชนไดมีการทําผลการประเมินกอนและหลังรับรูขอมูลเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห จังหวัด
สระบุรี โดยสอบถามกับกลุมผูนักเรียนนักศึกษา พบวา ส่ือการเรียนรูนี้สามารถสรางการรับรู
ขอมูลไดงายข้ึน คือ สามารถรับรูขอมูลมากท่ีสุดในเร่ืองขาวเจกเชยเสาไหเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ 
และมีคุณลักษณะเฉพาะถ่ิน ท่ีมาจากแหลงภูมิศาสตรและเม่ือตนขาวโตเต็มท่ีจะสูงประมาณ 2 เมตร 
รองลงมา คือการปลูกขาวเจกเชยเสาไห มีหลายวิธีดวยการ หวานนํ้าตม หวานแหง(สํารวย) รวมถึง
ทํานาดํา และสมัยกอนชาวนาปลูกขาวมาแลกสินคาจําพวก กะป น้ําปลา หัวหอม กับพอคาคนจีน 
ตามลําดับ  

 ผลจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบ พบวา การออกแบบขอมูลเชิงภาพ 
ท่ีสามารถส่ือสารและเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีนั้นควรมีเอกลักษณท่ีนาสนใจ มีความเปนทองถ่ิน 
เรียบงาย เปนภาพประกอบแบบการตูนท่ีแสดงถึงการดํารงชีวิตของชาวนาท่ีเหมือนจริง และส่ือสาร
ขอมูลออกมาไดอยางเปนข้ันตอน เร่ิมจากข้ันตอนการปลูกขาว ประโยชนของขาว ประวัติขาว ท่ีดูมี
ความเปนธรรมชาติและควรออกแบบขอมูลเชิงภาพใหเหมาะสําหรับการผลิตจริงไดในส่ือ
นิทรรศการเพ่ือพัฒนาตอยอดงานออกแบบรวมกับพื้นท่ีศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อเผยแพรใหกับ
บุคคลภายนอกที่เขามาเยี่ยมชมรับรูและเขาใจเนื้อหาของขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรีไดตอไป 
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Abstract 
The research on Designing Image as Learning Media of Khao Jek Chuey Sao Hai for the 

Community Learning Center. The purpose of this research is to learn about Khao Jek Chuey Sao 
Hai in Don Put, Saraburi. The research will focus on relevant composition in designing image as 
learning media of Khao Jek Chuey Sao Hai and most importantly is to develop the designing of 
image as learning media. This is to disseminate the concept to the target audience to have better 
understanding. This is part of developing the community of Khao Jek Chuey Sao Hai,   a local 
rice found in Saraburi province which should be retain. 
 The research found that the most important knowledge as image presented on Khao Jek 
Chuey Sao Hai is the step in planting Khao Jek Chuey Sao Hai followed by rice that has received 
the GI mark and then the history of the rice sequentially. The inspiration that most effected in 
designing the image of Khao Jek Chuey Sao Hai is the equipment used in planting followed by 
local crops that are grown in the community and tradition and culture within the community 
sequentially. The personality and passion in designing the image of Khao Jek Chuey Sao Hai are 
clean and fresh, simple but attractive and local natural look sequentially. The prototype of 
designing image as learning media of Khao Jek Chuey Sao Hai for the community learning center 
has been evaluated both before and after receiving the information of Khao Jek Chuey Sao Hai of 
Saraburi province by questioned the learners which found that learners can better recognize and 
receive information through image. The most recognizable information from the image are the 
quality and local trait of rice full grown to be 2 meters high when ripe of Khao Jek Chuey Sao 
Hai, the methods of planting Khao Jek Chuey Sao Hai such as sow in mire, sow on dry land 
including transplant. Back in the old days, farmers grow rice to trade with other produce such as 
fish paste, fish sauce and shallot from the Chinese traders. 
 An interview with the expert in designing found that designing image that can well 
communicate to the target audience must have an interesting identity, simply contains the local 
traits, cartoon image that communicate the living style of a farmer and communicate the 
information in stages starting from planting the rice, benefits of rice and history of rice naturally. 
The design of the image should be realistic in terms of producing whether for exhibition or for 
continuous development with the community and disseminate for visitors to recognize and 
understand the content of Khao Jek Chuey Sao Hai of Saraburi province thereafter 
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กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยศึกษาเร่ือง การออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชย 

เสาไห สําหรับ ศูนยการเรียนรูชุมชน เปนงานวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ประจําปการศึกษา 2558 และไดรับการสนับสนุน อยางดียิ่งจากทางคณะศิลปกรรมศาสตร
และจากศูนยวิจัยบริการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย การทํางานวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดรับความ
รวมมือชวยเหลือและอนุเคราะหจากหลายบุคคลในการทํางานท่ีมีความละเอียดท้ังทางดานการ
คนควาขอมูล การลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอมูล ศูนยการเรียนรูชุมชน อ.ดอนพุด จ.สระบุรี การตรวจสอบ
เคร่ืองมือในการวิจัยจากทุกภาคสวนจึงเปนสวนสําคัญท่ีทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณอาจารยเนติกร ชินโยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ผูท่ีสนับสนุน
สงเสริมใหดิฉันไดทํางานวิจัยนี้ ท้ังยังใหความชวยเหลือในการทําวิจัยนี้จนสําเร็จไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน ดร.เพิ่มศักดิ์ สุวรรณทัต ดร.เกียรติอนันต 
ลวนแกว ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนเสมือนเสาหลักสําคัญในการใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในดาน
ตางๆ วิธีการนําเสนองานวิจัย การเขียนงานวิจัย รวมถึงกระบวนการตาง ๆที่ตองทราบรายละเอียด
เพื่อปรับปรุงงานวิจัยใหสมบูรณท่ีสุด ท้ังยังใหกําลังใจท่ีดีท่ีสุด จนงานวิจัยนี้สําเร็จเปนจริงได  

ขอขอบพระคุณทานอาจารยธนเดช ธเนศกลจักร อาจารยปรวรรณ ดวงรัตน พี่แนท พี่กิ 
อ.จูน บุคคลท่ีสําคัญท่ีใหแรงบันดาลใจและคอยชวยเหลือท้ังจากกําลังกายและมอบกําลังใจท่ีดี เปน
ครูผูคอยชี้แนะและเปนผูท่ีผลักดันใหงานวิจัยนี้เกิดข้ึนมาและสําเร็จลงไดดวยดีอยางท่ีไดตั้งใจไว  

ขอขอบพระคุณ ทีมงานจากศูนยวิจัยบริการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทุกทาน 
โดยเฉพาะทานผศ.ดร.ธิฏิรัตน  เมฆบัณฑิตกุลท่ีใหโอกาสในการทําวิจัยนี้ รวมถึงคุณศักดิ์สิทธ์ิ คณะ
ชาติ ท่ีใหความอนุเคราะหชวยเหลือใหคําแนะนําดี ๆ และเจาหนาท่ีทุก ๆทานท่ีมีความเก่ียวของจาก
การเขารวมโครงการBoothCamp จนนํามาสูการทํางานวิจัยเลมนี้จนสําเร็จลงดวยดีตลอดมา 

ขอขอบพระคุณอาจารยภาษิศร ณ รังษี หัวหนาภาควิชาคอมพิวเตอรกราฟก พี่ชายท่ี
แสนดีผูสนับสนุนดิฉันในการทํางานเสมอมาและทีมคณาจารยคณะศิลปกรรมศาสตรทุกทาน
ผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบทุกทาน ผูเช่ียวชาญจากกรมการขาวทุกทาน ผูเช่ียวชาญจาก
กระทรวงพาณิชยและกระทรวงอุตสาหกรรม กลุมชาวนา คุณวันเพ็ญ อุนจันทร คุณปาทองเจือ จัน
วดี คุณเอส ท่ีใหความอนุเคราะหขอมูลในทุกๆดาน ขอขอบคุณทีมงานลูกศิษยทุกช้ันปทุกคนท่ีเปน
ยินดีรวมบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยนี้ ท่ีสําคัญคือขอขอบพระคุณศูนยการเรียนรูชุมชน 
อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ท่ีไดใหความรวมมือกับงานวิจัยนี้เปนอยางดี ตลอดจนการนําส่ือการเรียนรูไป
ใชจริงท่ีศูนยการเรียนรู จนงานวิจัยสําเร็จสมบูรณลงได 

 ผูวิจัย 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

คําวา “อินโฟกราฟก” (Infographic) เปนคําท่ีนิยมใชมากในปจจุบันท้ังในเว็บเครือขาย
สังคมและส่ือสาธารณะท่ัวไป Infographic  หรือ Information Graphic คือ ขอมูลเชิงภาพ ภาษาหรือ
กราฟกซ่ึงบงช้ีถึงขอมูล องคความรูตาง ๆ ขอมูลทางสถิติ ตัวเลข ฯลฯ เรียกวาเปนการยนยอขอมูล
เพื่อใหผูรับสารสามารถเขาใจขอมูลท่ีตองการส่ือสารท่ีมีมากมายไดงายเพียงแคกวาดตาขอมูล
ซับซอนมหาศาลในเวลาอันจํากัด ดวยเหตุนี้ “อินโฟกราฟก” จึงเปนแนวทางหนึ่งในการจัดการกับ
ขอมูลตัวเลข ตัวอักษร ท่ีมีความซับซอนหลากหลายใหกลายมาเปนภาพกราฟกท่ีสวยงามเขาใจงาย 
เปนขอมูลภาพ ท่ีมีความนาสนใจและงายตอการส่ือสารกับบุคคลท่ัวไป  (อาศิรา พนาราม, 2558)  

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วการแขงขันในโลกปจจุบัน
อาศัย ความรูสังคมสมัยใหม ไมไดเพียงตองการทุนแรงงานเพ่ือสรางมูลคา หรือการผลิตเทานั้น แต
ยังตองการความรูเพื่อสรางมูลคา เพิ่มทรัพยสินทางปญญาท้ังความรูพื้นฐานและความรูเชิงประยุกต 
นําเอาความรูไปสูผลผลิตและการ สรางสรรคพัฒนางานตาง ๆ การพัฒนาองคความรูใหม มีผลตอ
การแขงขันและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน องคกร สถาบันในสังคมถือเปนฐานท่ีสําคัญ
อยางยิ่ง ของกระบวนการพัฒนาประเทศ (ดิเรก ปทมสิริวัฒน, 2547 : 2) 

แผนพัฒนาตําบลหนองควายโซ อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เพื่อใหประชาชนใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนคือ สงเสริมอาชีพใหประชาชน ตามความสนใจและตามความถนัด ปลูก
จิตสํานึกรักชุมชน รูสึกเปนเจาของ ชุมชนรวมมือรวมใจกัน  จะตองชวยกันมุงเนนใหคนในชุมชน
นําหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดํารงชีวิตใหมากข้ึน เพราะวิถีชีวิต
ความเปนอยูของหมูบานนี้อยูอยางพอเพียงใหครอบคลุม เนนการทําการเกษตรปลอดสารพิษ 
พัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนใหสามารถเปนแหลงเรียนรูรวมท้ังขยายผลการพัฒนาไปสูตําบลอ่ืน ๆ
ได จากรายงานผลการพัฒนาตําบลหนองควายโซ อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี จากภาพรวม
ของหมูบาน พบวาจุดดอยของชุมชนท่ีตองแกไข พบวาชาวบานยังขาดทักษะ ความรูในการ
ประกอบอาชีพ 

จังหวัดสระบุรีเปนแหลงกําเนิดขาวเจกเชยเสาไห เปนขาวพันธุพื้นเมืองสระบุรี เม่ือวันท่ี 
26 กันยายน 2551คณะกรรมการพิจารณาพันธุกรมการขาวมีมติใหเปนพันธุรับรอง ช่ือ เจกเชย 1  
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โดยขาวเจกเชยเสาไหไดรับการประกาศข้ึนทะเบียนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร หรือจีไอ แสดงถึงพันธุ
ขาวชนิดนี้จะตองปลูกในพื้นท่ี จังหวัดสระบุรีเทานั้น ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร(Geographical 
Indications : GI ) คือ ช่ือหรือสัญลักษณหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีบอกแหลงผลิตของสินคาโดยสามารถส่ือให
ผูบริโภคเขาใจไดวาสินคานั้นมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษแตกตางจากสินคาท่ีผลิตในแหลงผลิต
อ่ืน เปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหน่ึง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีความเช่ือมโยงระหวางปจจัย
สําคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย กลาวคือ ชุมชนไดอาศัยลักษณะเฉพาะท่ีมีอยูในแหลง
ภูมิศาสตรตามธรรมชาติ เชน สภาพดินฟาอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพ้ืนท่ี มาใชประโยชนใน
การผลิตสินคาในทองถ่ินของตนข้ึนมา ทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณลักษณะพิเศษจากพื้นท่ีดังกลาวท่ี
มีคุณลักษณะพิเศษนี้ (วรวรรณ ธนประสิทธ์ิพัฒนา, 2556 : 1)  โดยธรรมชาตินั้นสรางส่ิงแวดลอม
หรือวัตถุดิบใหแกการผลิตสินคา สวนมนุษยนั้นใชทักษะ ความชํานาญ และภูมิปญญาในการผลิต
สินคานั้น ท้ังสองปจจัยจึงไดกอใหเกิดสินคาท่ีมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ ดวยเหตุ
นี้ สิทธิในส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรจึงเปนสิทธิชุมชน หรือสิทธิของกลุมคนท่ีอยูในทองถ่ินท่ีผลิต
สินคานั้น (กรมทรัพยสินทางปญญา, 2556)  

เจกเชยเสาไห ขาวพันธุพื้นเมืองท่ีหุงข้ึนหมอ มีความรวนไมเกาะติดกันเปนกอน ไมเหนียว
เละ นั้นไดหายไปจากตลาดมานานกวา 50 ป แตปจจุบันยังชาวนาในสระบุรีท่ียังปลูกไวกินเอง (คม
คิดธุรกิจนิวเจน, 2558) ทางอําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ไดมีแนวทางในการสงเสริมใหขาวเจก
เชยเสาไหกลับสูตลาดอีกคร้ังและอนุรักษขาวพันธุพื้นเมืองอีกทางหนึ่ง จึงไดลงพื้นท่ีสนับสนุน
ชาวนาใหปลูกขาวเจกเชยเสาไห ท่ีบานคุณลุงสุจิน อรามทอง ชาวนาท่ีปลูกขาวเจกเชยเสาไหมากวา 
60 ป ท่ีตําบลหนองควายโซ อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ท่ีนี่มีศูนยการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชย
เสาไห สําหรับนักเรียนท่ีศูนยการศึกษานอกโรงเรียน นิสิตนักศึกษาท่ีตองการศึกษาองคความรู
ตางๆเร่ืองขาวเจกเชยเสาไหจากประสบการณท่ีมีจนเช่ียวชาญจากการเลาเพียงอยางเดียว 

เคร่ืองมือการจัดการความรูตางๆ เชน โมเดลประเทศ เทคนิคการเลาเร่ือง (Storytelling) 
ฐานความรู บทเรียนและความสําเร็จ (Best Practice) และสรุปบทเรียนจากประสบการณ (After 
Action Review : AAR) กระบวนการและวิธีปฏิบัติการจัดการความรู โดยผูปฏิบัติงานในศูนยการ
เรียนรูชุมชนไดรวมมือกันในการจัดการความรูผานการแลกเปล่ียนความรูและถายทอด ความรูสู
บุคคลอื่นท้ังท่ีเปนทางการโดยการประชุม และไมเปนทางการโดยวิธีการบอกกลาวและนําความรู
นั้นมาจัดเก็บไวโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการจัดเก็บความรูดําเนินการ เพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูของกลุมเปาหมาย ท้ังในการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือ
พัฒนา ทักษะชีวิต และการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ ชุมชน ความรูท่ีเกิดจากการเรียนรูรวมกัน
ของแกนนําชุมชน ซ่ึงเกิดจากการนําความรูจากประสบการณ และความสามารถสวนบุคคลมีวิธีการ
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ท่ีดึงเอาความรูจากแตละบุคคลโดยผานวิธีการแลกเปล่ียนเรียนรูจากการเลาเร่ืองเปนความรูใน
ลักษณะของความรูท่ีฝงลึก ในตัวคน (Tacit Knowledge) และนํามาจัดเก็บเปน เอกสาร บันทึกเสียง 
วีดิโอ จัดเก็บใหเปนใหเปนหมวด หมู เปนความรูท่ีชัดแจงและเปนรูปธรรม(Explicit Knowledge)  
ศูนยการเรียนชุมชนควรจัดหาส่ือ ใหทันสมัย เชน ระบบโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม และ
บทความ เพื่อการแลกเปล่ียนความรูจาก ภายนอก เพิ่มหนังสือ และมีการจัดศูนยการเรียน (นัฏฐา 
มณฑล และภัทรพล มหาขันธ, 2553 : 205) 
 จากขอมูลดังกลาวทําใหผูวิจัยเกิดแรงบันดาลใจในการท่ีจะศึกษาแนวทางในการออกแบบ
ส่ือการเรียนรูเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห อําเภอหนองควายโซ จังหวัดสระบุรี จากการรวมรวบ
องคความรูของปราชญชาวบานมาออกแบบเปนส่ือการเรียนรูท่ีงายและมีความเหมาะสมกับการใช
งานของชาวบาน เพื่อเพ่ิมศักยภาพของปราชญชาวบานในการถายทอดองคความรูเร่ืองขาวเจกเชยนี้
ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนการฟนวิถีชีวิตและภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทยในการอนุรักษขาว
พันธุพื้นเมืองอีกทางหนึ่งนําไปสูการพัฒนาพ่ีนองชาวนาใหภูมิใจในอาชีพชาวนาอยางเต็มภาคภูมิ 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1  ศึกษาองคความรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 
1.2.2  ศึกษาแนวคิดในการออกแบบขอมูลเชิงภาพ สําหรับการออกแบบส่ือการเรียนรูเร่ืองขาว

เจกเชยเสาไห  
1.2.3  พัฒนาการออกแบบขอมูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห เพื่อ

เผยแพรแนวทางใหกับกลุมเปาหมายสามารถรับรูและเขาใจไดงายข้ึน 
 

1.3  สมมติฐานของการวิจัย 
การออกแบบขอมูลเชิงภาพเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห สามารถเพ่ิมศักยภาพการถายทอดองค

ความรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไหของปราชญชาวบานแกนักเรียนนักศึกษาและผูท่ีสนใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1  พื้นท่ีทําการวิจัย คือ ศึกษารวบรวมขอมูลเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห หมูท่ี 1 ตําบลดอนพุด 
อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เนื่องจากเปนพื้นท่ีการปลูกขาวเจกเชยเสาไหท่ีมีความสมบูรณท่ีสุด
ในประเทศไทย 

1.4.2  ประชากรที่ศึกษา กลุมประชากรท่ีจะดําเนินการในงานวิจัย ไดแก   
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1.4.2.1  กลุมชาวนา ผูเช่ียวชาญที่มีความรูเร่ืองภูมิปญญาเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห 
1.4.2.2  กลุมนักเรียน นักศึกษา และผูท่ีมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับองคความรูเร่ืองขาว

เจกเชยเสาไห 
1.4.2.3  กลุมผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบขอมูลเชิงภาพ(Infographic) 

1.4.3  วิธีการศึกษา ใชวิธีการศึกษาแบบมีสวนรวมระหวางผูเช่ียวชาญที่มีความรูเร่ืองภมิูปญญา
เร่ืองขาวเจกเชยเสาไห ตําบลหนองควายโซ อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี และนักศึกษาภาควิชา
คอมพิวเตอรกราฟก คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.5.1  สามารถนําองคความรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไหไปพัฒนาระบบส่ือการสอนเร่ืองขาวเจกเชย
เสาไห สําหรับศูนยการเรียนรูชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.5.2  ไดเร่ิมพัฒนาการออกแบบขอมูลเชิงภาพเปนส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห สําหรับ
ศูนยการเรียนรูชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ณ หมูท่ี1 ตําบลดอนพุด  อําเภอดอนพุด จังหวัด
สระบุรี 

1.5.3  กลุมชาวนาอําเภอหนองแซงที่มีพื้นท่ีท่ีเหมาะแกการปลูกขาวเจกเชยเสาไหมากท่ีสุด 
กลุมนักเรียน นักศึกษาและผูท่ีสนใจท่ีตองการใชส่ือการเรียนรูเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห ได
เรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไหจากผูเช่ียวชาญไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
1.6  นิยามศัพท 

1.6.1  ขาวเจกเชยเสาไห  คือ ขาวท่ีไดจากการแปรรูปขาวเปลือก พันธุเจกเชย ซ่ึงเปนพันธุ
พื้นเมืองและเปนขาวเจาไวตอชวงแสงปลูกในฤดู นาป ในพื้นท่ีอําเภอเสาไห อําเภอเมือง อําเภอ
หนองแซง อําเภอวิหารแดง อําเภอหนองแค อําเภอหนองโดน และก่ิงอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 
เม่ือหุงสุกจะรวนเปนตัวไมเกาะกันเปนกอนหุงข้ึนหมอ ขาวสุกจะนุม ไมแฉะ ไมแข็งกระดาง ไม
เหนียวเละ ไมยุบตัวเม่ือเปนขาวราดแกง ไมบูดงายแม ท้ิงไวเย็นขามวัน ขาวเกาเม่ือนํามาหุงไมมี
กล่ินสาบ  

1.6.2  ศูนยการเรียนชุมชน เปนหนวยงานท่ีทํางานรวมกับชุมชน สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
ในชุมชน อีกทั้งยังมีหนาท่ีจัดการศึกษาใหกับประชาชน สรางโอกาสใหประชาชนไดเรียนรู 

1.6.3  ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร คือ ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical Indications หรือ GI) 
เปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหน่ึง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีความเชื่อมโยง (Links) ระหวาง
ปจจัยสําคัญสองประการ คือธรรมชาติและมนุษย กลาวคือ ชุมชนไดอาศัยลักษณะเฉพาะท่ีมีอยูใน
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แหลงภูมิศาสตรตามธรรมชาติ เชน สภาพดินฟาอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นท่ี มาใชประโยชน
ในการผลิตสินคาในทองถ่ินของตนข้ึนมา ทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณลักษณะพิเศษท่ีมาจากพ้ืนท่ี
ดังกลาว  คุณลักษณะพิเศษน้ีอาจหมายถึง คุณภาพ ช่ือเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆท่ีมาจาก
แหลงภูมิศาสตรนั้นๆ ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรนี้อาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ  

1. ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรโดยตรง (Direct Geographical Indication) กลาวคือ เปนช่ือทาง
ภูมิศาสตรท่ีเกี่ยวของกับสินคานั้น ๆ โดยตรง เชน ไชยา เพชรบูรณ เปนตน  

2. ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรโดยออม (Indirect Geographical Indication) กลาวคือ เปน
สัญลักษณ หรือส่ิงอ่ืนใดที่ไมใชช่ือทางภูมิศาสตรซ่ึงใชเพื่อบงบอกแหลงภูมิศาสตรอันเปน
แหลงกําเนิดหรือแหลงผลิตของสินคา เชน สัญลักษณประจําอําเภอ หรือจังหวัด รูปยาโม รูปหอไอ
เฟล เปนตน 

1.6.4  ส่ือการเรียนรู คือ วัสดุ อุปกรณหรือวิธีการใดๆ ท่ีเปนตัวกลางในการถายทอดความรู 
ทัศนคติ ทักษะและประสบการณไปสูผูเรียน ส่ือการสอนแตละชนิดจะมีคุณสมบัติพิเศษและมี
คุณคาแตกตางกันไป เปนแหลงเก็บขอมูล องคความรูและแสดงความหมายท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา
และมีเทคนิควิธีการใชอยางมีระบบ 

1.6.5  ขอมูลเชิงภาพ (Information Graphic) คือ การออกแบบกราฟกโดยการนําขอมูลท่ีเขาใจ
ยากหรือขอมูลท่ีเปนตัวหนังสือจํานวนมาก มานําเสนอในรูปแบบตางๆ อยางสรางสรรค ให
สามารถเลาเร่ืองไดดวยตัวเองมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ หัวขอท่ีนาสนใจ และภาพ จากการ
รวบรวมขอมูลตางๆใหเพียงพอ แลวนํามาสรุป วิเคราะห เรียบเรียง แสดงออกมาเปนภาพจึงจะ
ดึงดูดความสนใจไดดี ชวยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟกท่ีใชอาจเปนภาพ ลายเสน 
สัญลักษณ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนท่ี ฯลฯ จัดทําใหมีความสวยงาม นาสนใจ เขาใจ
งาย สามารถจดจําไดนาน ทําใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาเร่ือง “การออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห  

สําหรับ ศูนยการเรียนรูชุมชน” ในคร้ังนี้เปนการศึกษาผลการออกแบบตนแบบขอมูลเชิงภาพ
สําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห จากทฤษฎีทางดานการออกแบบขอมูลเชิงภาพและ
ทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ สําหรับเปนเคร่ืองมือในกระบวนการวิจัย ดังนั้นผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวม
รายละเอียดท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 

2.1  องคความรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห  
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการออกแบบ 
2.3  องคความรูเร่ืองขอมูลเชิงภาพ (Infographic)  
2.4  ประวัติชุมชน ตําบลดอนพุด อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 
2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  องคความรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห 

ขาวพื้นเมืองไทย 
ขาวมีการวิวัฒนาการจากขาวปามาเปนขาวปลูกมากกวา 7,000 ป หลักฐานท่ีมีการปลูกขาว

ในประเทศไทยอายุเกาแกท่ีสุดมากกวา 5,500 ป นอกจากขาวปาจะมีวิวัฒนาการมาเปนขาวปลูกแลว 
มนุษยยังไดเรียนรูการเก็บรวบรวมเมล็ดไวใหไดปริมาณมากพอรวมท้ังการนําเมล็ดพันธุขาวติดตัว
ไปเพ่ือเปนอาหารในการเดินทางเพ่ืออพยพยายถ่ินฐาน ทําใหเกิดการเคล่ือนยายของพันธุขาวจากท่ี
หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง เม่ือมีพันธุขาวในแตละทองถ่ินความหลากหลายของพันธุขาวก็เร่ิมเกิดข้ึน การ
เรียกช่ือพันธุขาวในแตละทองถ่ินตามถ่ินกําเนิดหรือตามลักษณะเดนประจําพันธุหรือแมแตตามช่ือ
บุคคลท่ีเกิดตามมา กลายเปนช่ือท่ีเรียกขานกันจนติดปากจนเปนช่ือพันธุขาวพื้นเมืองในท่ีสุด 
 พันธุขาวพื้นเมืองไทยนับวามีความหลากหลายทางดานพันธุกรรม (Genetic diversity) 
อยางมากมาย เช้ือพันธุขาวเหลานี้นับวามีคุณคาและมีประโยชนมหาศาลตอการปรับปรุงพันธุขาว
ใหไดพันธุดีในอนาคต จากอดีตถึงปจจุบันไดมีการรวบรวมพันธุขาวพื้นเมืองไทยจากจังหวัดตาง ๆ 
ท่ัวประเทศโดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากศูนยวิจัยขาวและสถานีทดลองขาวท่ีสังกัด
สถาบันวิจัยขาวและหนวยงานอื่น ๆ ชวยดําเนินการเก็บรวบรวมพันธุขาวพื้นเมืองและขอมูลให 
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ปจจุบันไดเก็บรวบรวมและอนุรักษพันธุขาวเหลานี้ไว ณ ศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเช้ือพันธุขาว
แหงชาติ (Genebank) ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี สถาบันวิจัยขาว เปนจํานวน 23,903 ตัวอยาง (Genetic 
stock number) โดยแยกเปนขาวพื้นเมือง 17,093 ตัวอยาง ขาวอ่ืน ๆ 6,810 ตัวอยาง ในจํานวนนี้มี
พันธุขาวพื้นเมืองท่ีสามารถจําแนกช่ือโดยไมซํ้ากันไดประมาณ 5,928 ช่ือพันธุ 
 การรวบรวมพันธุขาวพื้นเมืองในประเทศไทยเร่ิมต้ังแต พ.ศ. 2480 และกระทําอยางจริงจัง
ระหวางป พ.ศ. 2489-2493 โดยระยะแรกไดรวบรวมพันธุเพ่ือคนหาและคัดเลือกหาขาวพันธุดีไว
แนะนําใหเกษตรกรปลูกในนามขาวรัฐบาล ตอมาไดมีการรวบรวมบางแตไมมากนักจนกระท่ังในป 
พ.ศ. 2525 สถาบันวิจัยขาวไดมีศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเช้ือพันธุขาวแหงชาติ (Genebank) โดย
ไดรับความสนับสนุนทางดานงบประมาณจากรัฐบาลญ่ีปุนเพื่อเปนศูนยรวบรวมและอนุรักษเช้ือ
พันธุขาวไทย เนื่องจากพันธุขาวเดิมเปนจํานวนมากท่ีรวบรวมไวไดเส่ือมพันธุไป ประกอบกับ
เกษตรกรนิยมปลูกขาวพันธุใหมท่ีใหผลผลิตสูง เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหพันธุขาพื้นเมืองดั้งเดิมสูญ
พันธุไปอยางรวดเร็วถาไมรีบดําเนินการรวบรวมไวในอนาคตอันใกลนี้จะไมมีพันธุขาวพื้นเมือง
เหลืออีกตอไป สถาบันวิจัยขาวจึงต้ังโครงการรวบรวมพันธุขาวท่ัวประเทศระหวางป 2525-2529 
หลังจากนั้นไดมีการรวบรวมพันธุขาวอยางตอเนื่อง กรมวิชาการเกษตรไดตระหนักถึงเร่ืองดังกลาว
จึงจัดต้ังโครงการรวบรวมและอนุรักษทรัพยากรเช้ือพันธุขาวพื้นเมืองข้ึนอีกคร้ังในป พ.ศ. 2538-
2542 โดยสถาบันวิจัยขาวเปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน ศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเช้ือพันธุขาว
แหงชาติไดรวบรวมพันธุขาวปลูกทุกชนิดไวจํานวน 23,903 ตัวอยาง (Genetic stock number) 
จัดเปนขาวพื้นเมืองท่ัวประเทศ 17,093 ขาวสายพันธุดี 2,335 ขาวสายพันธุตางประเทศ 3,391 ขาว
ปา 1,065 ตัวอยาง และขาวอ่ืน ๆ 19 ตัวอยางพันธุ 
 สําหรับพันธุขาวพื้นเมืองไทยท้ังหมดที่เก็บรวบรวมไวจาก 76 จังหวัด โดยจําแนกชื่อใน
เบ้ืองตนท่ีไมซํ้ากันไดท้ังหมด 5,928 ช่ือพันธุ จากความหลากหลายของพันธุขาวพื้นเมืองของ
ประเทศไทยทําใหคาดเดาไดวานาจะมีพันธุขาวพื้นเมืองไทยมากกวานี้ เพราะวาพันธุขาวยังมีอีก
หลายตัวอยางท่ียังไมทราบช่ือ (Unknown) ท่ีเก็บรวบรวมไวยังไมไดประเมินลักษณะประจําพันธุ
หรือจําแนกช่ือพันธุออกมา มีหลายหมายเลขที่มาจากแหลงรวบรวมท่ีแตกตางกัน มีหลายหมายเลข
ท่ีมีช่ือซํ้ากัน อีกทั้งยังมีพันธุขาวพื้นเมืองอีกมากท่ียังไมไดมีการศึกษามากอนหรือรวบรวมพันธุไว 
 ความหลากหลายของพันธุขาวพื้นเมืองไทยนับวาเปนความหลากหลายทางดานพันธุกรรม 
(Genetic diversity) ลักษณะดีบางอยางในพันธุขาวพื้นเมือง เชน ความตานทานตอโรคและแมลง
ศัตรูพืช คุณภาพเมล็ดหรือความทนทานตอสภาพแวดลอม เปนตน เปนฐานพันธุกรรมท่ีเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการปรับปรุงพันธุขาวใหไดพันธุดีในอนาคต ถาพันธุขาวพื้นเมืองท่ีมีคุณภาพดี
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หรือทนทานตอสภาพแวดลอมดีไดสูญพันธุไปก็จะไมสามารถสรางพันธุขาวมีคุณภาพดีตรงตาม
ความตองการของตลาดตอไปได (ฉวีวรรณ วุฒิญาโณ, 2543 : 5) 
 
 การตั้งชื่อพันธุขาวพื้นเมืองไทย 
 จากการบันทึกขอมูลเบ้ืองตนพบวา การตั้งช่ือพันธุขาวพื้นเมืองไทยท่ีรวบรวมมาจากถ่ิน
เดิม แหลงตาง ๆ จะเปนการต้ังช่ือตามความพอใจของเจาของพันธุ โดยไมไดประเมินคุณลักษณะ
ประจําพันธุทางดานวิชาการมากอน ดังนั้นโอกาสท่ีจะเปนพันธุท่ีซํ้ากันมีโอกาสเปนไปได สําหรับ
การตั้งช่ือพันธุจะต้ังตามสถานท่ีแหลงท่ีพบหรือสถานท่ีเก็บรวบรวมมา ตามลักษณะรูปพรรณ
สัณฐานท่ีพบ ตามจังหวัด ตามช่ือคน ช่ือดอกไม ช่ือผลไม ช่ือสัตว ช่ือส่ิงของ และช่ือท่ีบงบอก
ความหมาย เปนตน ตัวอยางช่ือพันธุขาวพื้นเมืองไทย (ฉวีวรรณ วุฒิญาโณ, 2543 : 6) ไดแก  
 1. แสดงความรักชาติ : กูบานกูเมือง กูเมืองหลวง กษัตริย ในหลวง สมเด็จ ฟาชาย พระเทพ 
ฯลฯ 
 2. ช่ือบอกความหมาย : แขกท้ิงเคียว ขอมใบลาน พญาหยุดรถ พญาหยุดชาง สังขทอง พมา
แหกคุก แมยายขํา แมหมายคานหัก ลายขอหอก สําเภาลอย ตะเภาทอง ตะเภาแกว ตะวันข้ึน เจก
กระโดด ฯลฯ 
 3. ช่ือสถานท่ี : กาฬสินธุ ชัยนาท ชุมพร เชียงใหม เพชรบูรณ บางกอก สงขลา นครไชยศรี 
นครนายก นครพนม มหาสารคาม กันตัง แกงคอย นาโพธ์ิ ตล่ิงชัน บางพระ บานนา โคกโพธ์ิ ฯลฯ 
 4. เคร่ืองประดับ : กําไล เข็มเงิน เข็มทอง เข็มเพชร ปนทอง สังวาลย ฯลฯ 
 5. ลักษณะเมล็ด : กนจุด กนงอน ขาวปอม ขาวลาย เมล็ดส้ัน เมล็ดเล็ก เมล็ดยาว ฯลฯ 
 6. สีเปลือก : ขาว เขียว แดง ดํา มวง เหลือง 
 7. ช่ือคน : บุญมา บุญมี เฉ้ียง อินตา ตาเช้ือ ตาเรือง ตาแมน สุรพล เพชรา เจกเฮง จินตรา 
จันทรา คุณอาจ ลุงฉอย นางผุด นางปรุง นางฝาย ฯลฯ 
 8. ช่ือผลไม : ชอละมุด ชอลางสาด ชอมะพราว มะขาม มะมวง มะปราง ฯลฯ 
 9. ช่ือดอกไม : กระดังงา มะลิ ลําเจียก จําปา จําป ดอกแกว ดอกพะยอม ดอกพุด ดอกรัก 
ดอกประดู บัวหลวง บัวขาว บัวแดง ฯลฯ 
 10. ช่ือสัตว : จิ้งหรีด นกเขา นกกระทา นกเอ้ียง ปลาซิวขาว ปลาบู ปลาหลด ปลาไหล หาง
กระรอก หางชะมด หางชาง หางนกยูง หางนาค หางมา หางหมาใน หางหมู ฯลฯ 
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ภาพท่ี 2.1 ความแตกตางของชนิดขาว 
ท่ีมา: ขาวพื้นเมืองไทย (ฉวีวรรณ วุฒิญาโณ, 2543 : 7) 
 

องคความรูพืน้บานกับความหลากหลายพันธุขาว 
 ขาวเปนพืชหลักในระบบการผลิตเพื่อการยังชีพในกลุมชาติพันธุตาง ๆ มาเปนเวลาชานาน 
จนกระท่ังกลายมาเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญและสรางรายไดจากการสงออกและมีช่ือเสียง เชน พันธุ
ขาวหอมมะลิของประเทศไทย เปนตน ดังนั้น ในแงของระบบการผลิตภาคเกษตรของกลุมชาติพันธุ
ท่ีมีการปลูกขาวจึงมีความแตกตางหลากหลายของสายพันธุขาว และขาวแตละสายพันธุก็มี
คุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีแตกตางกันออกไป ทําใหเกษตรกรสามารถเลือกปลูกตามความเหมาะสมของ
พื้นท่ี ปริมาณนํ้า แสงแดด แรงงาน และปจจัยอ่ืน ๆ ความหลากหลายของสายพันธุขาวจึงเปน
หลักประกันในดานของปริมาณการผลิต เพราะการปลูกเพียงสายพันธุเดียวกอใหเกิดความเส่ียงตอ
โรคระบาด การกัดกินของแมลงศัตรูพืช และปจจัยเส่ียงอ่ืน ๆ การปลูกพืชหลากหลายสายพันธุ
พรอม ๆ กันจึงเปนการกระจายความเส่ียงเพราะพืชแตละสายพันธุมีความทนทานตอโรคระบาด 
แมลง และปจจัยเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีแตกตางกันออกไป 
 ความแตกตางหลากหลายของสายพันธุขาวในประเทศไทยน้ันนับวามีความหลากหลาย
ของสายพันธุขาวมากท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก (อภิชาต ขาวสะอาด และคณะ, 2538 : 47) ท่ีกลาวถึง
สายพันธุขาวท่ีมีกวา 700 สายพันธุ และพบวาเกษตรกรในประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ ไดใช
ประโยชนจากพันธุปา มีการคัดเลือก รักษา และปรับปรุงจนทําใหมีพันธุขาวท่ีมีคุณลักษณะ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและรสนิยมของกลุมชนในทองท่ีนั้น ๆ จนพบวาในประเทศไทยมีสาย
พันธุขาวสูงถึงกวา 20,000 สายพันธุ 
 

3,905 (66%)

2,023 (34%)
ขาวเจา
ขาวเหนียว
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ตารางท่ี 2.1 จํานวนพันธุขาวพื้นเมืองช่ือไมซํ้ารวบรวมจากจังหวัดตาง ๆ 
 
จังหวัด จํานวนพันธุ จังหวัด จํานวนพันธุ จังหวัด จํานวนพันธุ 
กระบี่ 101 ปตตานี 203 สมุทรสงคราม 4 
กรุงเทพมหานคร 72 พระนครศรีอยุธยา 66 สมุทรสาคร 4 
กาญจนบุรี 171 พะเยา 67 สระแกว 54 
กาฬสินธุ 61 พังงา 45 สระบุรี 45 
กําแพงเพชร 88 พัทลุง 272 สิงหบุรี 8 
ขอนแกน 101 พิจิตร 76 สุโขทัย 154 
จันทบุรี 50 พิษณุโลก 208 สุพรรณบุรี 95 
ฉะเชิงเทรา 91 เพชรบุรี 37 สุราษฎรธานี 44 
ชลบุรี 67 เพชรบูรณ 16 สุรินทร 59 
ชัยนาท 38 แพร 211 หนองคาย 12 
ชัยภูมิ 80 ภูเก็ต 56 หนองบัวลําภู 17 
ชุมพร 45 มหาสารคาม 20 อางทอง 26 
เชียงราย 128 มุกดาหาร 41 อํานาจเจริญ 5 
เชียงใหม 386 แมฮองสอน 194 อุดรธานี 66 
ตรัง 84 ยโสธร 39 อุตรดิตถ 143 
ตราด 78 ยะลา 63 อุทัยธานี 126 
ตาก 62 รอยเอ็ด 14 อุบลราชธานี 83 
นครนายก 90 ระนอง 19 รวมพันธุขาว 5,928 พันธุ 
นครปฐม 15 ระยอง 76 รวม 75 จังหวัด 
นครพนม 103 ราชบุรี 97   
นครราชสีมา 118 ลพบุรี 12 แบงตามชนิดการปลูก 
นครศรีธรรมราช 149 ลําปาง 71 นาสวน 3,893 พันธุ 
นครสวรรค 40 ลําพูน 14 ขาวไร 1,746 พันธุ 
นราธิวาส 83 เลย 69 ขึ้นนํ้า 289 พันธุ 
นาน 255 ศรีสะเกษ 25 รวม 5,928 พันธุ 
บุรีรัมย 10 สกลนคร 46 แบงตามชนิดขาว 
ปทุมธานี 49 สงขลา 114 ขาวเจา 3,905 พันธุ 
ประจวบคีรีขันธ 13 สตูล 93 ขาวเหนียว 2,023 พันธุ 
ปราจีนบุรี 87 สมุทรปราการ 4 รวม 5,928 พันธุ 
ท่ีมา: ขาวพื้นเมืองไทย (ฉวีวรรณ วุฒิญาโณ, 2543 : 8) 
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 จากองคความรูพื้นบานของกลุมชาติพันธุและการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ รวมท้ัง
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในยุคปจจุบัน จากการพัฒนาที่ผานมา
นิเวศวิทยาของกลุมชาติพันธุกับองคความรูพื้นบานในระบบการผลิตขาว ความหลากหลากหลาย
สายพันธุขาวและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาท่ียังยื่น มีแนวคิดอยู 5 ประการคือ 
 ประการแรก คือ การมององคความรูพื้นบานกับการจัดการความหลากหลายพันธุขาวใน
บริบทของการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอม เปนการมององค
ความรู ท่ีเล่ือนไหล มีพลวัต ปรับเปล่ียนไปตามเง่ือนไขของการเปล่ียนแปลงโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม ซ่ึงจะเปนส่ิงท่ีชวยใหสามารถมองเห็นและวิเคราะหไดถึง
ความเช่ือมโยงของการพัฒนาและผลกระทบตอวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุตาง ๆ อยางชัดเจน 
โดยเฉพาะในชวงของการเปล่ียนผาน และการไหลบาของกระแสโลกาภิวัฒนท่ีชุมชนไดรับ
ผลกระทบ 
 

 
 
ภาพท่ี 2.2 การรวบรวมพันธุขาวพื้นเมืองในจังหวัดภาคกลาง 
ท่ีมา: ขาวพื้นเมืองไทย (ฉวีวรรณ วุฒิญาโณ, 2543 : 212) 
 
 ประการท่ีสอง คือ การมององคความรูพื้นบานกับการจัดการความหลากหลายพันธุขาวจาก
มิติของความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติในฐานะเปนวิถีชีวิต เปนการมองถึงความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับระบบนิเวศและการจัดการทรัพยากรเพื่อการดํารงชีพ การปลูกขาวเปนวิถีชีวิต

72
38

90
15 49

66
12

4
4
4

45
8

95
26

กรุงเทพมหานคร
ชัยนาท

นครนายก
นครปฐม
ปทุมธานี

พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี

สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

สระบุรี
สิงหบุรี

สุพรรณบุรี
อางทอง
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ของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ท่ีบริโภคขาวเปนอาหารหลัก การไดรับประโยชนจากทรัพยากรดังกลาว
มนุษยจําเปนตองมีการปกปกรักษาและหาหนทาวท่ีจะใชประโยชนใหยั่งยืน การประกอบพิธีกรรม
ตาง ๆ เพื่อแสดงความเคารพ ออนนอมถอมตนตอธรรมชาติและส่ิงเหนือธรรมชาติจึงเปนการ
แสดงออกถึงความสัมพันธของมนุษยกับทรัพยากรและระบบนิเวศที่ไดพึ่งพิง 

ประการท่ีสาม คือ การมององคความรูพื้นบานกับการจัดการความหลากหลายพันธุขาวจาก
มิติทางวัฒนธรรม กลุมชาติพันธุมีความหลากหลายแตกตางกันออกไป จารีตประเพณี และพิธีกรรม
ตาง ๆ ท่ีมนุษยไดแสดงออกผานวิธีปฏิบัติตาง ๆ ในวิถีชีวิตมนุษยจึงเปนเร่ืองท่ีใหความสําคัญ 
โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุท่ีบริโภคขาวจะมีความหลากหลายของการแสดงออกตอขาวท่ีแตกตางกัน
ออกไป การแสดงออกทางวัฒนธรรมเปนแกนหลักของการแสดงออกทางความคิดท่ีตกผลึกและสืบ
ทอดกันมาชานาน 

ประการท่ีส่ี คือ การมององคความรูพื้นบานกับการจัดการความหลากหลายพันธุขาวใน
ฐานะขบวนการทางสังคม เพื่อชวยวิเคราะหและเช่ือมโยงใหเห็นถึงความเปนพลวัตท่ีกลุมชาติพันธุ
แสดงออกซ่ึงองคความรูของตนเองและขณะเดียวกันบางกลุมชาติพันธุมีการรวมตัวกันเปน
เครือขายเพื่อแสดงความเปนตัวตนหรืออัตลักษณทางชาติพันธุผานพิธีกรรมและองคความรูพื้นบาน
ในการจัดระบบการผลิตและจัดกิจกรรมเครือขายชุมชนเปนประเพณีประจําป เปนตน 

ประการท่ีหา คือ การมององคความรูพื้นบานกับการจัดการความหลากหลายพันธุขาวใน
บริบทของการอนุรักษ พัฒนา ฟนฟู เปนการมององคความรูในฐานะท่ีเปนพลังชุมชนที่จะพัฒนา 
อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรพันธุกรรมขาวเพื่อการดํารงและสืบทอดในการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 
ขาวอินทรีย 

 ขาวอินทรีย คือ ขาวท่ีไดจากการทํานาท่ีมีข้ันตอนคอนขางแตกตางจากกระบวนการปลูก
ขาวในระบบเกษตรเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่งการไมใชสารเคมีสังเคราะหตาง ๆ เชน สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช สารกําจัดวัชพืช แมลง และสารปองกันกําจัดโรค แมกระท่ังปุยเคมี รวมถึง
ข้ันตอนการเก็บเกี่ยว แปรรูป และการบรรจุจะไมมีการใชสารเคมีสังเคราะหใด ๆ ท้ังส้ิน อีกท้ังใน
การเพาะปลูกนั้นเกษตรกรจะตองอนุรักษฟนฟูดินและสภาพแวดลอม 
 แนวคิดพ้ืนฐานของเกษตรอินทรีย คือ การทําเกษตรแบบองครวม ใหความสําคัญกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการฟนฟูความอุดม
สมบูรณของดินและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีเพาะปลูก เกษตรอินทรียจึงปฏิเสธการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและปุยเคมี เนื่องจากสารเคมีเหลานี้มีผลกระทบตอสมดุลของระบบนิเวศ  
(หยาดฝน ธัญโชติกานต, 2546 : 34-35) 
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 ระบบการผลิตขาวอินทรีย เปนแนวทางเกษตรที่อนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอมซ่ึงจะทําให
นิเวศการเกษตรดีข้ึน โดยเฉพาะดินจะรวนซุย และการเพิ่มอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุยพืชสด จะ
ชวยปรับปรุงดิน ทําใหดินดีข้ึนอยางเห็นไดชัด อีกท้ังการเลิกใชสารเคมีการเกษตรทุกชนิด ทําให
แปลงนามีสารพิษนอยลง  สงผลดีตอสมดุลของระบบนิเวศ นับเปนการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ผลผลิตขาวอินทรียโดยสวนใหญจะใกลเคียงกับการทํานาเคมี แตก็มีเกษตรกรหลายคนท่ีมี
ผลผลิตสูงกวาการทํานาเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรที่ทําการปรับปรุงดินดวยปุยหมักและ
อินทรียวัตถุอยางจริงจัง รวมถึงการปลูกพืชหมุนเวียน (พืชตระกูลถ่ัว) เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ
และตัดวงจรชีวิตของศัตรูพืชในไรนา 
 สําหรับการควบคุมศัตรูพืชโดยการพยายามรักษาความหลากหลายของสมดุลธรรมชาติไว
ดวยการไมใชสารเคมีใด ๆ ทําใหส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศการเกษตรของแปลงนาขาวเพิ่มข้ึน 
จะสังเกตเห็นส่ิงมีชีวิตท่ีเปนศัตรูตามธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชเพิ่มจํานวนข้ึนโดยเฉพาะแมลงปอ 
แมงมุม นกและปลา ตามธรรมชาติ 
 
ตารางท่ี 2.2 ข้ันตอนการทํานาอินทรียเปรียบเทียบกับการทํานาเคมี 
 
ข้ันตอนการผลิต นาอินทรีย นาเคมี 
การไถดะ ไถกลบวัชพืช ฟาง ปุยหมัก ปุยคอก 

ท่ีใสแปลงนาในชวงฤดูแลง และเปน
การเตรียมดนิเพื่อปลูกปุยพืชสด 

ใชสารเคมีกําจดัวัชพืชกอนไถ 
หรือใชวิธีการเผา 

การปลูก 
ปุยพืชสด 

เพื่อปรับปรุงบํารุงดินเปนการเพ่ิม
อินทรียวัตถุใหกับดนิ โดยเฉพาะพืช
ตระกูลถ่ัว เม่ือพืชเร่ิมออกดอกก็จะ 
ตัดฟนและไถกลบ 

ใชสารเคมีคลุกเมล็ดพันธุถ่ัวท่ี
นํามาปลูก 

การไถแปร 
และคราด 

เพื่อทําใหดินรวนซุย  
และกําจดัวัชพชืท่ียังเหลืออยู 

 

การเตรียม 
พันธุขาว 
สําหรับตกกลา 

ตองไมมีการปลอมปนจาก 
ขาวพันธุอ่ืน และไมมีการใชสารเคมี 
คลุกเมล็ด 

ใชสารเคมีคลุกเมล็ดกอนหวาน 
มีท้ังท่ีเปนของเหลวและเปนผง 
(สวนใหญอยูในกลุมออรกาโน
ฟอสเฟต) 

DPU



 14

การตกกลา 
และการดแูล 

บํารุงดินโดยใชปุยหมักและปุยคอก 
เพื่อเสริมการเจริญเติบโตของตนกลา 

หวานปุยเคมีเพื่อเรงการ
เจริญเติบโตของตนกลา 

การปกดํา 
และการดแูล 

ใสปุยอินทรียเพื่อชวยการเจริญเติบโต
ของตนขาว  
การใชมูลไกอัดเม็ดตองตรวจสอบ
แหลงท่ีมาเพื่อปองกันการผสม 
ปุยยูเรียในกระบวนการผลิต 

หวานปุยเคมกีอนปกดํา 1 วนั 
และหวานอีก 2 คร้ังในระยะปกดํา 
เพื่อเรงใหขาวแตกกอ 
และในระยะขาวสรางรวง 

การจัดการ 
วัชพืช 

โดยการถอน การเล้ียงเปด  
หรือปลาในนาขาว 

ใชสารเคมีฉีดพน  
เชน พาราควอท 

การจัดการ 
ศัตรูพืช 

ปูนา หอยเชอร่ี มักกัดตนขาว 
หลังปกดํา ใหใชวิธีกล 
เชน การขุดหลุมดัก การจับ 

ใชสารเคมีกําจดั 
เชน เอส 85, ฟรูาดาน, มาลาไธ
ออน 

การจัดการ 
โรคพืช 

ใชสารสกัดจากธรรมชาติ 
เชน สะเดา ตะไครหอม หางไหล 
และการปลูกพืชหมุนเวียน 

ใชสารเคมีเพื่อกําจัดโรคไหม 
โรคกาบใบแหง 
เชน เบนเลท ฯลฯ 

การเก็บเกีย่ว เกี่ยวขาวในระยะ “พลับพลึง” 
หรือ “เหลืองกลวย” 
ตากขาวในแปลงนา 2-3 วัน 

หลังเก็บเกีย่วบางแหง อาจใช
สารเคมีกําจัดวัชพืช เพื่อปลูกขาว
หรือพืชชนิดอ่ืนตอเน่ือง 

การนวดขาว ตองทําความสะอาดเคร่ืองนวด  
โดยนําขาวอินทรียใสลงใน 
เคร่ืองนวด ใหขาวไหลออกมา
ประมาณ 2-3 กระสอบ  
ขาวท่ีไดขายเปนขาวท่ัวไป 

 

ท่ีมา: ขาวอินทรีย ขาวท่ีดีท่ีสุดตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม (หยาดฝน ธัญโชติกานต, 2546 : 36-37) 
 
 ประเภทของขาวอินทรีย 
 1. ขาวอินทรียรับรองมาตรฐาน (Certified organic) ขาวท่ีมีระบบการผลิตท่ีไมมีการใช
ปุยเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช มีการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากหนวยงานอิสระ 
โดยประมาณหน่ึงในสามของฟารมเกษตรอินทรียไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดย
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สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) นอกนั้นเปนการรับรองโดยหนวยงานอ่ืนและหนวยงาน
จากตางประเทศ 

2. ขาวอินทรียระยะปรับเปล่ียน (In-conversion) เปนขาวท่ีอยูในชวงระยะเวลาท่ีเร่ิมตนทํา
เกษตรอินทรียในปแรกกอนท่ีจะไดรับการรับรองผลผลิตวาเปนเกษตรอินทรีย โดยระยะ
ปรับเปล่ียนถือเปนชวงระยะการฟนฟูสภาพแวดลอมและความอุดมสมบูรณของดิน 

3. ขาวอินทรียยังไมรับรอง (Non-certified) เปนการปลูกขาวอินทรียแบบพึ่งตนเอง สวน
ใหญเปนเกษตรแบบพ้ืนบานท่ีไมไดมีการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานอิสระ เกษตรกรกลุมนี้ทํา
การผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครัวเปนหลัก และอาจมีผลผลิตสวนเกินสงจําหนายในตลาด
ทองถ่ิน 

 
ตารางท่ี 2.3 เปรียบเทียบมาตรฐานเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
 

 มาตรฐานเกษตรอินทรีย มาตรฐานเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
การใชปุยเคมี
สังเคราะห 

หามใช อนุญาตใหใชโดยไมจํากัด 

การใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช 

หามใช อนุญาตใหใชได แตมีการควบคุมไมให
มีสารตกคางเกินปริมาณท่ีกาํหนด 

การใชฮอรโมน
สังเคราะห 

หามใช อนุญาตใหใชโดยไมจํากัด 

การใชผลิตภณัฑพนัธุ
วิศวกรรม 

หามใชโดยเดด็ขาด ไมไดหาม 

การปนเปอนจาก
สภาพแวดลอม 

มีการกําหนดไวชัดเจนให
เกษตรกรตองปองกัน 

ไมไดกําหนดชัดเจน แตจะตองไมเกิด
สารตกคางเกนิปริมาณท่ีกําหนด 

ท่ีมา: ขาวอินทรีย ขาวท่ีดีท่ีสุดตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม (หยาดฝน ธัญโชติกานต, 2546 : 43) 
 
 นอกจากเคร่ืองหมายการคาท่ีมีหลากหลายยี่หอ ผูบริโภคยังอาจเกิดความสับสนกับการ
เรียกช่ือขาวท่ีผลิตดวยวิธีการตาง ๆ อาทิ ขาวอนามัย, ขาวปลอดสารเคมี, ขาวปลอดสารพิษ, ขาว
ปลอดภัยสารพิษ และขาวอนามัยปลอดภัยสารพิษ ขาวเหลานี้ไมอาจจัดเปนขาวอินทรียได เนื่องจาก
การผลิตมีการใชสารเคมีในการปองกันและปราบปรามศัตรูพืช รวมท้ังปุยเคมีเพ่ือการเจริญเติบโต 
ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวไดยังมีสารพิษตกคาง แตไมเกิดปริมาณท่ีกําหนดไว (ตามประกาศกระทรวง
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สาธารณสุข ฉบับท่ี 163 พ.ศ. 2535) หากผูบริโภคตองการขาวท่ีไมมีสารเคมีใด ๆ คงตองเลือกซ้ือ
ขาวท่ีไดจากกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ซ่ึงควรใหความสําคัญเกี่ยวกับแหลงท่ีมา กลุม
ผูผลิต ตรามาตรฐานท่ีใหการรับรอง ฯลฯ โดยพิจารณาวาองคประกอบตาง ๆ เหลานี้ใหความม่ันใจ
ไดมากนอยเพียงใดกอนตัดสินใจซ้ือ 
 ตามมาตรฐานกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ซ่ึงมี “รูปพนมมือในกรอบสี่เหล่ียม
จัตุรัส” เปนเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานขาวหอมมะลิบรรจุ แบงคุณภาพของขาวหอมมะลิออกเปน 
3 ระดับ คือ 
 ขาวหอมมะลิ ช้ัน 1 (ดีพิเศษ) มีขาวชนิดอ่ืนปนไมเกิน 5% 
 ขาวหอมมะลิ ช้ัน 2 (ดี) มีขาวชนิดอ่ืนปนไมเกิน 15% 
 ขาวหอมมะลิ ช้ัน 3 (ธรรมดา) มีขาวชนิดอ่ืนปนไมเกิน 30% 
 ขาวใหม-ขาวเกา ความหอม ความนุมเหนียว ข้ึนกับระยะเวลาการเก็บ การรับประทานขาว
หอมมะลิใหอรอยตองเปนขาวใหม กล่ินจะหอมและนุมเหนียวมากกวาขาวกลางป สวนขาวปลายป
นั้นเกือบรวน หากเวลาหุงใสน้ํานอยขาวจะแข็ง 
 ขาวใหมเปนขาวท่ีเก็บเกี่ยวและกินในปนั้น หาซ้ือกันไดตั้งแตเดือนธันวาคมไปถึงปลาย
เดือนกุมภาพันธ ซ่ึงอยูในฤดูเก็บเกี่ยว ขาวเกาเกิน 4-5 เดือนอาจไมหอมเลย เพราะสารระเหยหอมที่
มีอยูจะคอย ๆ ระเหยออกไปหรือสลายตัว และหากเปนขาวกลองใหมจะหอมมากกวาขาวใหมขัด
ขาว กรณีท่ีเปนขาวเกาเก็บไวนานจะมีกล่ินสาบเกิดข้ึน เนื่องจากไขมันในขาวเกิดกล่ินหืน และถามี
มอดหรือแมลงก็อาจทําใหขาวเกิดกล่ินเหม็น เนื่องจากของเสียจากการขับถายของแมลงเหลานั้น
 ขาวหอมมะลิใหมจะมีความช้ืนสูงจึงมักเกิดปญหาเร่ืองมอด แมลง ควรเก็บขาวสารใสถัง
พรอมถุงเกลือ เพราะเกลือจะชวยดูดความช้ืน หรือใสพริกแหง ใบมะกรูดลงไป กล่ินหอมฉุนจะทํา
ใหมอดแมลงไมมากัดกินขาว 

 
ขาวจีเอ็มโอ 

 แมจะยังไมมีขาวดัดแปลงพันธุกรรมหรือขาวจีเอ็มโอออกจําหนายใหบริโภคกัน แต
แนวโนมท่ีขาวเอ็มจีโอจะเขามายึดตลาดขาวก็คงใชเวลาไมเกินชั่วอายุคนรุนนี้ เพราะขาวเปนธัญพืช
ท่ีมีการบริโภคกันอยางแพรหลายมากท่ีสุดในโลก ดังนั้น ผลประโยชนทางธุรกิจท่ีจะไดรับจาการ
วิจัยพัฒนาใหไดขาวดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อเขาครอบครองตลาดขาวจึงมากอยางคาดไมถึง แต
คุณประโยชนท่ีจะไดรับจาการใชเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมจะมีมากนอยเพียงใด หรือเปนไป
ในทางตรงกันขาม คือ อาจกอผลที่ไมคาดคิดตอสุขภาพของผูบริโภครวมท้ังการเกษตรและ
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สภาพแวดลอม เนื่องจากเปนส่ิงผิดธรรมชาติท่ียังไมมีการพิสูจนวาปลอดภัยในระยะยาว (หยาดฝน 
ธัญโชติกานต, 2546 : 14) 
 ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมในกรณีขาวดัดแปลงพันธุกรรมในแวดวงนักวิชาการยอมรับวา
โอกาสท่ีขาวดัดแปลงพันธุกรรมจะผสมกับขาวปา วัชพืชตระกูลขาว หรืแมแตขาวอ่ืน ๆ มีความ
เปนไปไดสูง สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) ไดระบุในรายงานวิจัยป 1999 วา “จากปรากฏการณ
ท่ีเคยเกิดข้ึนของการผสมพันธุระหวางขาวพันธุปรับปรุงกับขาวปาหรือวัชพืชตระกูลขาว การท่ี
ตอไปในอนาคตจะมีการปลูกขาวดัดแปลงพันธุกรรมอยางหลากหลาย และในพื้นท่ีเหลานั้นนาจะมี
ขาวปาและวัชพืชตระกูลขาวกระจายอยูท่ัวไป ดังนั้นอาจจําเปนตองต้ังสมมติฐานวา ขาวดัดแปลง
พันธุกรรมจะตองหลุดลอดไปผสมกับขาวปาและวัชพืชในตระกูลขาวอยางแนนอน” นอกจากนี้ยัง
สงผลกระทบตอแมลง ดิน สัตวท่ีอยูในดินและรบกวนระบบนิเวศได (หยาดฝน ธัญโชติกานต, 
2546 : 21) 

 
วิวัฒนาการขาว 
แหลงกําเนิดและวิวัฒนาการขาวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ขาวเปนพืชลมลุกตระกูลหญา 

(Annual grass) ถูกจัดอยูในตระกูลออไรซา (Genus oryza) ของวงศเกรมินี ( Family paoceae หรือ 
Gramineae) สามารถเจริญเติบโตไดดีท้ังในเขตรอนและเขตอบอุน  
  จากหลักฐานทางภูมิศาสตรและโบราณคดีบางอยางทําใหสันนิษฐานไดวา ขาวคงมีถ่ิน
กําเนิดในแอฟริกา เกาะมาดากัสการ อินเดีย อเมริกากลาง อเมริกาใต แอนตารกติกา และ
ออสเตรเลีย ซ่ึงแตกอนยังรวมตัวกันอยูในบริเวณเขตรอนของผืนแผนดินกอนดกาวา ในยุค พาลีโอ
โซอิก ประมาณ 250 – 500 ลานปมาแลว ขาวท่ีข้ึนอยูในทองท่ีตางๆของโลโกแบงออกเปน 3 กลุม
ใหญ ๆ ไดแก 1. ออไรซา ซาไทวา (Oryza sativa) 2. ออไรซา กลาเบอริมา (Oriza glaberrima) 3. 
ขาวปา (Wild rice) 

จากการสํารวจพบวาแหลงปลูกขาวของเอเชียในสมัยกอนนั้นมีหลายแหงดวยกัน เชน 
บริเวณท่ีราบตอนเหนือในอินเดีย บริเวณตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัยผานบริเวณตอนบนของ
พมา ภาคเหนือของประเทศไทย ลาว และเวียดนามเหนือจดบริเวณดานตะวันตกเฉียงใตของตอนใต
ของประเทศจีน ซ่ึงพันธุขาวท่ีนิยมปลูกในบริเวณดังกลาวนี้จัดอยูในพวก ออไรซา ซาไทวา หรือท่ี
เรียกวา ขาวปลูกสายเอเชียท้ังส้ิน 

วิวัฒนาการ เปนกระบวนการเปล่ียนแปลงไปสูสภาวะท่ีดีข้ึนสวนวิวัฒนาการการผลิตขาว
ไทย จึงเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงของการปลูกขาวท่ีไดพัฒนาไปในยุคตาง ๆ ซ่ึงแบงออกเปน 
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1. ยุคกอนประวัติศาสตร หมายถึง วิวัฒนาการในชวงเวลาประมาณ 1,500 – 600,000 ป 
ลวงมาแลว โดยแบงยอยออกเปนสมัยตาง คือ สมัยหินเกาและหินกลาง หรือประมาณ 100,000 – 
600,000 ปลวงมาแลว สมัยหินใหมและสมัยโลหะ หรือประมาณ 1,5000 – 100,000 ป ในอดีตใน
บริเวณท่ีเปนที่ตั้งของประเทศไทยในปจจุบันนี ้มีหลักฐานท่ีนาเช่ือวา มนุษยท่ีอาศัยอยูในบริเวณนี้
รูจักนําขาวมาบริโภคเปนอาหารไมนอยกวา 15,000 ปลวงมาแลว โดยในสมัยหินเกาและหินกลาง
มนุษยยังไมรูจักการปลูกขาว แตละเก็บรวบรวมเมล็ดขาวจากขาวปาท่ีข้ึนอยูตามธรรมชาติ และรวง
หลนเม่ือสุกแกมาบริโภค ซ่ึงคงเปนเพียงอาหารตามฤดูกาล ไมใชอาหารประจํา ตอมามีการเรียนรู 
พัฒนามากข้ึน รูจักการเก็บรวบรวมขาวหลาย ๆ ตนผูกมัดรวมกันไวเม่ือเวลาขาวสุกแกเมล็ดจะรวง
หลนลงไปคางอยูตรงชอท่ีผูกรวมไว ทําใหสามารถเก็บรวบรวมเมล็ดขาวไดงายและมากข้ึน เม่ือเขา
สูสมัยหินใหม จากการเรียนรูและเฝาสังเกตจากธรรมชาติ รวมท้ังการพัฒนาการเปล่ียนแปลงตาม
ธรรมชาติของขาวปา มนุษยเร่ิมเรียนรูถึงการนําเมล็ดขาวไปปลูกเพื่อใชเปนอาหารโดยไมตองคอย
เก็บรวบรวมจากธรรมชาติ วิธีการดํารงชีวิตก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไปจากการดํารงชีพดวยการลาสัตว
และหาของปาเปนหลักมาเปนการเรียนรูวิธีผลิตอาหารเพ่ือการยังชีพ ซ่ึงจากหลักฐานการขุดพบทาง
โบราณคดี เชน เคร่ืองปนดินเผา และเศษกอนอิฐโบราณตาง ๆ และ จากภาพเขียนโบราณที่ผาแตม 
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี พบวา  มนุษยไดรูจักเรียนรูการปลูกขาวมาเปนเวลานานไม
นอยกวา 5,500 – 6,000 ปลวงมาแลว โดยในระยะเร่ิมแรกเปนการปลูกขาวแบบเล่ือนลอย ตอมามี
การพัฒนาเรียนรูถึงการนําแรงงานสัตวโดยเฉพาะควายมาชวยในงานเกษตรกรรม เชน ชวยไถนา 
ลากจูง ปรับพื้นท่ี ขนยาย ทําใหการปลูกขาวเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงจากแบบเล่ือนลอยเปนแบบระบบ
ทดน้ําเขาในพ้ืนท่ีปลูกซ่ึงจะไดผลผลิตท่ีดีกวา รูจักการปรับพื้นท่ีใหเรียบและทําคันนาเก็บกักน้ําไว
ใชในการปลูกขาว ไมมีหลักฐานกลาวถึงวิธีการเก็บเกี่ยวในยุคนั้นวามีวิธีการปฏิบัติอยางไร แต
สันนิษฐานวาการเก็บผลผลิตขาวในระยะแรก ๆ เก็บเกี่ยวขาวดวยแรงงานคนโดยใชวิธีเก็บรวบรวม
ขาวท่ีรวงหลนหรือใชมือรูดขาวทีละรวง และ พัฒนาตอไปเปนการใชมือเด็ดหรือปลิดขาวท่ีคอรวง
หรือใชเคร่ืองมือท่ีทําจากหินมาชวยในการเก็บขาวซ่ึงมีการพบสะเก็ดเครื่องมือหินบางชนิดท่ีใชใน
ลักษณะท่ีเปนใบมีดสําหรับเก็บเกี่ยวพืชไดท่ีถํ้าผี จังหวัดแมฮองสอน จากการตรวจสอบอายุจากคาร
บอกพบวา มีอายุประมาณ 8,000 – 12,000 ปมาแลว 
 ตอมาเม่ือระยะเวลาลวงเขาสูสมัยโลหะท่ีมนุษยเร่ิมรูจักการนําโลหะตาง ๆ เชน สําริด 
ทองแดง ดีบุก และ เหล็กมาใชทําเปนเคร่ืองมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงอยูในชวง ประมาณ 
2,500 – 3,000 ปลวงมาแลว ในสมัยนี้คงจะเร่ิมมีการนําเหล็กมาทําเปนเคร่ืองมือสําหรับใชเก็บเกี่ยว
ขาว เพราะจากการขุดสํารวจในแหลง โบราณคดีชุมชนเกษตรกรรมหลายแหลงในบริเวณแอง
สกลนครทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปจจุบัน มีการคนพบเคร่ืองมือสําริด
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รูปรางโคงงอ เขาใจวาเปนเคร่ืองมือประเภทขอเกี่ยวหรือเคียวที่ใชสําหรับเกี่ยวขาว ดังนั้น ในชวง
ปลายของยุคกอนประวัติศาสตร มนุษยคงจะเร่ิมรูจักใชเคร่ืองมือท่ีทําจากโลหะตาง ๆ สําหรับใชเก็บ
เกี่ยวขาวแลว 

2. ยุคประวัติศาสตร หมายถึง วิวัฒนาการในชวงเวลาประมาณ 1,500 ปท่ีผานมาแลว ถึง ป 
พ.ศ. 2324 ซ่ึงแบงยอยออกเปนสมัยตางๆ คือ สมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษท่ี 11-16) สมัยลพบุรี 
(พุทธศตวรรษที่ 16-19) สมัยสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 19-20) สมัยอยุธยา (พ.ศ.1893 - 2310) สมัย
ธนบุรี (พ.ศ. 2310 - 2325) ยุครัตนโกสินทร (พ.ศ. 2325 – ปจจุบัน) มีหลักฐานทางวิชาการรายงาน
วาไดพบรอยขาวเปลือกบนภาชนะดินเผาโบราณท่ีพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีอายุ
ประมาณ 12,000 ป ตลอดระยะเวลาอันยาวนานท่ีผานมาขาวไดมีการพัฒนาโดยธรรมชาติและจาก
การคัดเลือกของมนุษยมาตั้งแตโบราณกาล จนในท่ีสุดกลายเปนพืชท่ีสําคัญท่ีสุดพืชหนึ่งของโลก 
ประเทศไทยนับวาเปนแหลงท่ีอุดมสมบูรณในทรัพยากรพันธุขาว เนื่องจากเปนแหลงกําเนิดของ
ขาว ดังจะเห็นไดวามีพันธุขาวที่สามารถเจริญเติบโตไดดี ตั้งแตระดับน้ําทะเลไปถึงภูเขาสูง ใน
สภาพดินทรายถึงดินเหนียวและมีอายุการเก็บเกี่ยวท่ีกระจายเหล่ือมกันเปนขาวเบา กลางหนัก และ 
พันธุขาวท่ีใชปลูกไดตลอดป 
 ขาวเปนธัญญาหารของมนุษยไมนอยกวา 2,500 ลานคนท่ัวโลก แตละประเทศพยายามท่ี
ผลิตขาวใหพอเพียงกับความตองการของพลเมือง ทําใหมีขาวเหลือขายในตลาดโลกเพียงประมาณ
รอยละ 5 ของผลผลิตขาวท่ัวโลก ประเทศไทยมีการบริโภคขาวภายในประเทศเพิ่มข้ึนทุกป 
เนื่องจากการเพิ่มของประชากรเชนเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ปจจุบันนี้ประเทศไทยสามารถผลิตขาว
ไดพอเพียงกับความตองการของพลเมืองและยังมีสวนเกินสําหรับเปนสินคาออกไดอีกประมาณป
ละ 7 ลานตัน (ขาวสารและผลิตภัณฑขาว) ซ่ึงเปนอันดับหนึ่งของโลกมาหลายปติดตอกัน ดังนั้นจึง
ควรสํานึกถึงชาวนาท่ีสวนมากยากจน แตมีความมานะอดทนตอความยากลําบากชนิดหลังสูฟาหนา
สูดิน ตรากตรําทํานามาหลายช่ัวอายุคน ประกอบกับความวิริยะ อุตสาหะ และความเสียสละ ของ
บรรดานักวิชาการ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมเวลาประมาณ 80 ป ท่ีทําใหประเทศไทยกาวหนาใน
การผลิตขาวมาจนทุกวันนี้ 

ในป พ.ศ. 2483 ประเทศไทยมีเนื้อท่ีประมาณ 51.2 ลาน ตารางกิโลเมตร มีประชากร
ประมาณ 14 ลานคน ภูมิประเทศแตกตางกันมาก ตั้งแตเทือกเขาทางดานหน่ึงจนถึงแผนดินท่ีราบ
ภาคกลางมีความสูงใกลกับระดับน้ําทะเล มีปาเขียวชอุมทางภาคใตจรดแหลมมลายู และจากดินท่ีมี
ลักษณะดินแดงของที่ราบสูงโคราช จรดท่ีลุมทางตอนใตของแมน้ําลําคลองท่ีไหลจากแมน้ํา
เจาพระยา ประเทศไทยมีภูมิอากาศอยูในเขตมรสุม ฤดูกาลตาง ๆ ไมแตกตางกันมากนักท่ัวอาณา
บริเวณนอกจากชายฝงตะวันออกของแหลมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดจากปลายเดือนเมษายน

DPU



 20

จนถึงเดือนพฤศจิกายนและคอย ๆ นําฝนมา ตอจากนั้นก็มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูแลง
ไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ อากาศคอนขางหนาวเย็นและแหงแลง หลังจากนั้นอากาศจะรอนจัด 
ลมมรสุมก็จะนําฝนกลับมาอีก 
 คนไทยปลูกขาวกันท่ัวทุกแหง ตามบริเวณลุมแมน้ําและท่ีราบที่มีน้ําทวมถึง มีแมน้ําลํา
คลองตัดผานสลับกันไปท่ัวประเทศ ชวยระบายน้ําเขาสูนาขาว รองน้ําตาง ๆ เหลานั้นไมมีประตู
หรือท่ีกั้นน้ําเพื่อควบคุมน้ําไหลเขาสูท่ีนา ไมมีอางเก็บน้ําท้ังท่ีเปนธรรมชาติหรือคนสรางข้ึน เพื่อ
กักเก็บน้ําไวเม่ือเวลาน้ําทวมในฤดูฝน สภาวะนํ้าทวมจึงเกิดข้ึนแทบทุกป แมน้ําลําคลองขาดการ
ดูแลรักษาทําใหตื้นเขิน 
 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ตนขาวเจกเชยเสาไห ระยะ 1 เดอืน 
 
 ในระยะตอมา ไดมีการขยายพ้ืนท่ีนาราษฎรมีท่ีทํากินเปนหลักแหลง มีการปรับปรุงแหลง
น้ําและขุดคูคลอง เพื่อใหการทํานาไดผลสมบูรณยิ่งข้ึน มีการรับรองสิทธิประโยชนของเกษตรกร 
และแกไขปญหา การถือครองท่ีดิน มีการจัดเก็บอากรเปนขาวเปลือกเขายุงฉางหลวงเพื่อใชในยาม
ฉุกเฉิน เพราะในการขยายอาณาเขตและรักษาปองกันอาณาเขตของประเทศ ตองมีการศึกสงคราม
กับประเทศเพื่อนบานมาต้ังแตสมัย กรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงตอนตน ๆ ของกรุง
รัตนโกสินทรรวมเปนเวลาประมาณ 550 ป ขาวจึงเปนเสบียงอาหารที่สําคัญ เพ่ือความมั่นคงของ
ประเทศ เม่ือคร้ังอังกฤษเขายึดครองประเทศพมา ในป พ.ศ. 2369 คือตอนตนของรัชกาลท่ี 3 จึงไดมี
การเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรขาวเปลือก “หางขาว” มาเปนเงิน “คานา” ขาวท่ีเหลือจากการ
บริโภคในประเทศ จะมีพอคาจากตางประเทศเขามารับซ้ือ ทําใหขาวมีความสําคัญในดานเศรษฐกิจ
ของประเทศยิ่งข้ึนตราบจนถึงปจจุบัน บทบาทของรัฐในยุคแรก ๆ จนถึงตนสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
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จึงเปนการจัดระบบการถือครองท่ีนาและขยายพ้ืนท่ีการทํานา เพื่อเพิ่มพูนการผลิต สวนการ
ปรับปรุงบํารุงพันธุขาวและวิธีการทํานานั้น ยังเปนการปฏิบัติดวยความสนใจของเกษตรกรเอง โดย
การเสาะแสวงหาพันธุขาวท่ีดี ท้ังรสชาติและท่ีใหผลผลิตสูงจากถ่ินตางๆ มาปลูกในไรนาของตน 
 3. ยุคของการพัฒนาขาวและการทํานาตามหลักวิทยาการเกษตร เร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2435 ใน  
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว หรือพระปยมหาราช (รัชกาลที่ 5) พระองค
ทรงปฏิรูปการปกครองใหมท้ังหมดจากระบบจตุสดมภ (เวียง วังคลัง นา) มาเปนระบบกระทรวง
ตามแบบสากล กรมนาไดเปล่ียนมาเปนกระทรวงเกษตรพาณิชยการ เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2435 และ
ไดกอต้ังกรมไหมข้ึนในป พ.ศ. 2444 เพื่อดําเนินงานปรับปรุงการผลิตหมอนไหม และการเพาะปลูก
พืชไปพรอมๆ กัน ตอมาไดเปล่ียนช่ือกรมไหมเปนกรมเพาะปลูกในป พ.ศ. 2451 และไดปรับปรุง
องคกรเร่ือยมา จนในท่ีสุดมีช่ือเรียกวา กรมวิชาการเกษตรในปจจุบันนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4 นาขาวเจกเชยเสาไห ระยะออกรวง 
 

เทคโนโลยีตาง ๆ สําหรับการผลิตขาวชนดิอ่ืน ๆ โดยท่ัวไป 
วิธีการผลิตขาวโดยท่ัวไปวิธีการปลูกขาว อาจแบงเปน 4 ประเภท ดังนี ้
1. การปลูกขาวนาดํา (Transplanting or indirect seeding method) มีข้ันตอนในการ

ปฏิบัติดังนี้  
1.1 การเตรียมดินแปลงทํานาดํา ประกอบดวย การไถดะ หมายถึง การไถคร้ังแรกเม่ือ

ดินมีความชื้นพอเหมาะเพื่อพลิกกลับหนาดินและทําลายวัชพืช และตากดินท้ิงไวประมาณ 7 วัน 
กอนท่ีจะทําการไถแปร หรือ ไถคร้ังท่ีสอง โดยในการไถแปรนี้จะทําการไถตัดกับรอยไถดะเพื่อให
ดินแตกตัวเปนกอนเล็ก ๆ จนวัชพืชหลุดออกจากดิน การไถแปรอาจกระทําไดมากกวา 1 คร้ัง ท้ังนี้
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ข้ึนอยูกับเวลาปริมาณนํ้าในนา และปริมาณวัชพืชท่ีมีอยู หลังจากการไถแปรแลวก็จะทําการคราด
เพื่อปรับพ้ืนท่ีนาใหไดระดับสมํ่าเสมอ และกําจัดวัชพืชออกจากนา ในบางกรณีอาจใชลูกทุบตีแทน
การคราดก็ได การเตรียมดินท้ัง 3 ข้ันตอนนี้อาจใชแรงงานงานสัตว รถไถเดินตาม หรือรถ
แทรกเตอรก็ได ขอควรพิจารณากอนการไถดินก็คือ ตองรอใหดินมีความช้ืนเพียงพอเสียกอน ซ่ึง
ความช้ืนนี้อาจไดจากน้ําฝนท่ีขังอยูในนา หรือ มีการไขน้ําเขานาเพ่ือทําใหดินเปยกพอเหมาะแกการ
ไถจึงจะเร่ิมการไถได การปลอยใหมีน้ําขังในนาอยางนอย 2 สัปดาห กอนทําการไถจะชวยให
กระบวนการหมักและการสลายตัวของอินทรียวัตถุเปนไปไดอยางสมบูรณยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหดิน
มีการปลดปลอยธาตุอาหารท่ีเปนประโยชนตอตนขาวออกมาไดดี และโดยเฉพาะอยางยิ่งในดินท่ี
เปนกรดจัดนั้น ควรจะมีการขังน้ําท้ิงไวอยางนอย 1 เดือนกอนการเตรียมดิน ท้ังนี้เพื่อลดภาวะความ
เปนกรด และ อันตรายจากสารพิษใหนอยลง หลังจากมีการเตรียมดินเสร็จส้ินเรียบรอยแลว ควรจะ
มีการแบงพ้ืนท่ีนาออกเปนแปลง ๆ โดยมีคันดินกั้น ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกในการรักษาระดับน้ําใน
นาท้ังในชวงปกดํา และชวงการเจริญเติบโต ในระยะตางๆ ของตนขาว กอนการปกดําจะมีการทํา
เทือก และปลอยใหมีน้ําขังในนาสูงจากระดับพื้นนาประมาณ 5-10 ซม. 

1.2 การตกกลา การตกกลา แปลงตกกลาควรอยูใกลแหลงน้ํา และมีพื้นท่ีสมํ่าเสมอเพื่อ
สะดวกในการควบคุมระดับ ควรวางแปลงกลาใหมีความยาวไปตามทิศทางลม เพื่อใหอากาศระบาย
ไดดี ปองกันไมใหตนกลาขาวเปนโรค การแชขาวตกกลา ควรใสเมล็ดพันธุขาวในกระสอบปาน ไม
ควรใหขาวเต็มกระสอบ แชขาวไว 1 คืน แลวนําข้ึนมาหุม โดยการนํากระสอบขาววางบนแครท่ีมี
การระบายนํ้าและอากาศได แลวใชกระสอบปานชุบน้ําปดทับไวประมาณ 36 ช่ัวโมง เม่ือเมล็ดขาว
มีรากงอกออกมายาว ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร จึงนําไปหวานในแปลงกลา ลักษณะตนกลาขาวท่ีดี 
จะตองมีลําตนโต ใบคอนขางกวาง แตส้ันสมํ่าเสมอ ไมอวบน้ํา ตนแข็งแรง ปราศจากโรคและแมลง 
การใชกลาอายุมาก จะทําใหหนอขาวท่ีแตกกอมาโตไมทันตนแม ทําใหเกิดปญหาตนขาวออกรวง
ไมสมํ่าเสมอและเก็บเกี่ยวลําบาก  ควรใชกลาอายุประมาณ 25-30 วัน (นาปรัง/ขาวเบา ใช 21-24 
วัน) ตนกลาท่ีมีอายุนอยเกินไป ปกดําแลวทําใหตนขาวตั้งตัวเร็ว มีการแตกกอมาก แตไมทนตอ
สภาพดินท่ีขาดนํ้า การถอนกลา อยาใหกลา “ขาดหัวแมลงวัน” หรือ “ไสแตก”  ในเวลาฟาด จะทํา
ใหกลาเสีย หาย  การใสปุยคอกในแปลงตกกลาและรักษาระดับน้ําในแปลงจะลดความเสียหาย
ดังกลาวได อาจกระทําไดในสภาพดินเปยก โดยมีการเตรียมดินในแปลงกลา เชนเดียวกับการเตรียม
พื้นท่ีเพื่อปกดําขาวในขอ 1.1 หลังจากเตรียมดินแลวใหยกแปลงกลาสูงข้ึนจากระดับน้ําในผืนนา
ประมาณ 3-5 ซม. ปรับดินเทือกในแปลงใหราบเรียบสม่ําเสมอและเปยกช้ืนอยูตลอดเวลาขนาดของ
แปลงไมควรจะกวางมากนัก แตควรใหอยูในลักษณะแคบและยาวและทิศทางของความยาวแปลง
จะขนานไปตามทิศทางลมพัด ท้ังนี้เพ่ือใหการระบายความช้ืนระหวางตนขาวดีข้ึน อันจะสงผลให
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การระบาดทําลายของโรคไหมและแมลงศัตรูบางอยางลดนอยลงได หลังจากเตรียมแปลงกลาแลวก็
นําเมล็ดพันธุขาวท่ีสมบูรณ (คัดไดโดยนําเมล็ดพันธุไปเทใสในน้ํา 10 ลิตร ผสมเกลือ 1.7 กก. ซ่ึงมี
ความถวงจําเพาะ 1.08 เมล็ดท่ีไมสมบูรณจะลอยขึ้นและคัดท้ิงไปได) ไปใสถุงผาดิบลงแชในน้ํา
นาน12-24 ช่ัวโมง แลวนําเมล็ดพันธุไปหุมโดยเทเมล็ดกองแผไวบนพ้ืนเรียบและใชผาหรือ
กระสอบชุมน้ําคลุมไวนาน 36-48 ช่ัวโมง เพื่อใหเมล็ดงอก หลังจากนั้นจึงนําเมล็ดท่ีงอกนี้ไปหวาน
ลงบนแปลงกลาท่ีเตรียมไว โดยใชอัตราเมล็ดพันธุประมาณ 4 กก. ตอเนื้อท่ีแปลงกลา 80 ตรม. ซ่ึง
จะสามารถปลูกขาวไดในพื้นท่ีปกดํา 1 ไร 

อยางไรก็ตามในการหาอัตราเมล็ดพันธุตอพ้ืนท่ีตกกลานัน้ จะตองคํานึงถึงเปอรเซ็นต
ความงอกของเมล็ดดวย โดยใชสูตรตอไปนี้ คือ 

 เมล็ดพันธุท่ีตองการใชจริง   =           อัตราเมล็ดพันธุตอพื้นท่ี x 100 
                                                                  เปอรเซ็นตความงอก 

              =          4 x 100 
                  80 
              =          5 กก./ 80 ตรม. (เม่ือเปอรเซ็นตความงอก = 80) 

นอกเหนือจากการตกกลาในดินเปยกแลว ในกรณีท่ีมีการขาดแคลนนํ้า ก็อาจจะใชวิธี
ตกกลาในดินแหงได ซ่ึงกระทําไดโดยการนําเอาเมล็ดพันธุไมไดเพาะใหงอกไปโรยเปนแถวๆ ใน
รองบนแปลงกลาแหงแลวใชดินกลบไวเพ่ือปองกันการทําลายของนกและหนู รดน้ําใหชุมวันละ 2 
คร้ัง ตอนเชาและเย็น จนเมล็ดงอกเปนตนกลาเพื่อใชในการปกดําตอไปเม่ือตนกลาอายุไดประมาณ 
30 วัน ในประเทศฟลิปปนส ชาวนายังมีการตกกลาอีกวิธีหนึ่งท่ีเรียกวา “การตกกลาแบบดาปก” 
โดยการใชกาบตนกลวยตอกบัเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาขนาด 1x1.5 ม. แลวใชใบกลวยปูพื้นที่ในกรอบ
นั้นซ่ึงวางอยูบนพ้ืนราบซ่ึงอาจจะเปนพื้นดินบนท่ีดอน หรือ พื้นคอนกรีตก็ได นําเมล็ดพันธุขาวท่ี
เพาะงอกแลวแตยังไมมีรากโรยลงในกรอบกาบกลวยท่ีเตรียมไว ใชบัวรดน้ําใหชุมวันละ 2 คร้ัง เชา
และเย็น จนไดตนกลาอายุประมาณ 10-15 วัน ก็สามารถนําไปปกดําตอไดโดยการมวนใบกลวยท่ีมี
ตนกลาอยูแลวนําไปสูแปลงปกดํา ทําใหสามารถลดแรงงานในการถอนตนกลาไดดวย 

1.3 การปกดํา หลังการไดเตรียมแปลงปกดําโดยการทําเทือก และ รักษาระดับน้ําใหสูง
ประมาณ 5-10 ซม. แลว จึงทําการถอนตนกลาขาวท่ีมีอายุประมาณ 30 วัน ไปปกดําในแปลงกลา  
สําหรับพันธุขาวท่ีไมไวตอชวงแสง หรือ อัตรา 20 กก. ตอไรสําหรับพันธุขาวท่ีไวตอชวงแสงในดิน
นาท่ีไมเปนดินทราย  การปกดํานั้น ควรใชระยะหางระหวางกอและแถวเปน 25 และ 25 ซม. 
ตามลําดับ โดยปกดํากอละ 3 ตัน และปกดําตนกลาลึกประมาณ 3-4 ซม. ไมควรปกดําลึกกวานี้ 
เพราะจะทําใหตนขาวแตกกอไดนอยและชาลง กอนปกดําอาจจําเปนตองตัดใบกลาท่ียาวเกินไป

DPU



 24

ออกและควรสลัดดินท่ีติดไปกับรากกลาออกดวย กอนปกดํา ทําการคราดแลวทําเทือกโดยคราด
หญา ท่ีหมักไวใหกระจายออก แลวเก็บหญาท่ียังไมเนาเปอยท่ีหลงเหลืออยูออกไป การปกดํา ควร
ใชกลาเพียงจับละ 3-4 ตน ในการปกดําควรจะตัดใบกลาหรือไมนั้นข้ึนอยูกับระดับน้ําในแปลงปก
ดํา ถามีระดับน้ําสูง การตัดใบกลาจะทําใหตนกลาท่ีปกดําจมน้ํา เสียหาย ถาน้ํานอยไมตัดใบ ความ
หนักของใบจะถวงใหลําตนหักลม และถาไมจําเปนไมควรตัดใบ เพราะการตัดใบจะเปนทางใหเช้ือ
โรคเขาสูลําตนตรงรอยแผลที่ถูกตัดไดงาย ระยะปกดํา ข้ึนอยูกับความสมบูรณของดิน ดังท่ีวา ดิน
เลวปกดําถ่ี และถาดินดีควรปกดําหาง โดย ท่ัว ๆ ไปใชระยะปกดําประมาณ 20x20 เซนติเมตรรักษา
ระดับน้ําในแปลงไมสูงมากนักโดยรักษาระดับน้ําแบบ “เกล่ียหลังปู” คือ ลึกพอลางมือไดหลังจาก
ปกดํา 3 วัน ขาวจะฟนตัว เกิดรากใหมข้ึนโดยงอกใกลๆ กับผิวดิน จึงระบายน้ําเขานาได ท้ังนี้เพ่ือ
ปองกันการเกิดวัชพืช และ การซอมกลาจะทําใหหลังจากปกดําแลว 7 วัน 

1.4 การดูแลรักษา หมายถึง การรักษาระดับน้ําในนา โดยในระยะแรกของการปกดําเม่ือ
ขาวยังไมแตกใบใหมใหรักษาระดับน้ําใหสูงประมาณ 10 ซม. และหลังจากปกดําประมาณ 10-15 
วันไปแลว เม่ือขาวเร่ิมรัดตัวหรือเร่ิมแตกใบใหม และ รากใหมก็ควรรักษาระดับน้ําใหสูงประมาณ 
20-30 ซม. ตลอดไปจนถึงระยะขาวแตกกอเต็มท่ีหรือออกรวง การใสปุยคร้ังท่ีสอง การปองกัน
กําจัดวัชพืช และการปองกันกําจัดโรคแมลงและสัตวศัตรูขาวท่ีพบเขาทําลายตนขาวโดยท่ัวไปใน
ระยะตางๆ ของการเจริญเติบโต ในการปองกันกําจัดศัตรูขาวชนิดตางๆนั้น ชาวนาหรือผูปลูกขาว
ควรจะมีการพิจารณาเลือกวิธีท่ีเหมาะสม และ กระทําตามความจําเปนจริงๆ เทานั้น ท้ังนี้โดยให
คํานึงถึงผลกระทบตอภาวะแวดลอม สุขภาพของผูเกี่ยวของและตนทุนการผลิตดวย การเอาใจใสใน
การตรวจตราแปลงปลูกขาวอยางสมํ่าเสมอ ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหผูปลูกขาวสามารถแกไข
ปญหาไดทันทวงทีและท้ังยังประหยัดตนทุนการผลิตอีกดวย ในเร่ืองการใสปุยขาวไวแสง การ
พิจารณาใชปุยหมัก ปุยคอก หรือ ปุยชีวภาพแทน หรือ รวมกับปุยเคมี ก็จะสงผลใหดินมีความอุดม
สมบูรณและยั่งยืนยิ่งข้ึนในการปลูกขาว 

1.5 การเก็บเกี่ยวขาว หลังจากขาวออกดอกแลวประมาณ 30 วัน เมล็ดขาวในรวงก็จะมี 
การสุกแกพรอมท่ีจะเก็บเกี่ยวได หรือ อาจสังเกตจากการที่เมล็ดขาวในรวงสุกเหลืองประมาณ 80 % 
ซ่ึงเรียกวาขาวอยูในระยะพลับพลึง และมีปลายใบธงแหงประมาณคร่ึงหนึ่งของใบ ดังนั้นจึงควร
ระบายนํ้า ออกจากนาใหแหงกอนทําการเก็บเกี่ยวประมาณ 15 วัน เพื่อใหเมล็ดขาวสุกแกพรอมกัน
ท้ังรวงและมีความสะดวกในการเก็บเกี่ยว ในการเก็บเกี่ยวนั้นอาจใชเคียวเกี่ยวทีละหลายๆ รวง 
ดังเชน ชาวนาในภาคกลาง ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติกันอยูหรือ การใชแกระ
เก็บเกี่ยว ทีละรวงของชาวนาในภาคใตซ่ึงมักพบเห็นอยูท่ัว ๆ ไปก็ได หลังจากเก็บเกี่ยวขางแลว 
ควรตากฟอนขาวไวในนาเพื่อลดความช้ืนสักระยะหนึ่งกอนแลวนําไปผ่ึงตากแดดใหแหงบนลาน
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ขาวนานประมาณ 3-5 วัน กอนทําการนวด ทําความสะอาดเมล็ด และเก็บเขายุงฉางหรือสงโรงสีขาว
ตอไป อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้ไดมีชาวนาจํานวนไมนอยโดยเฉพาะในภาคกลางที่มีการเก็บเกี่ยว
ขาวโดยใชเคร่ืองจักรทุนแรง ท้ังนี้เพราะชาวนาไดปลูกขาวในนาผืนใหญท่ีมีการระบายน้ําไดดีจึง
จําเปนตองเก็บเกี่ยวใหทันเวลากอนเมล็ดขาวเปลือกจะเกิดความเสียหายท้ังทางดานปริมาณและ
คุณภาพ เคร่ืองจักรท่ีใชเก็บเกี่ยวขาวในปจจุบัน มีท้ังท่ีเปนแบบเครื่องเกี่ยวขาวแบบวางราย (Strip 
harvester) และเคร่ืองเกี่ยวนวด (Combined harvester) 

1.6 การนวดขาวและทําความสะอาดเมล็ด หลังจากมีการตากรวงขาวเพื่อลดความชื้น
นาน 3-5 วันแลว ข้ันตอนตอมาก็คือ การนวดใหเมล็ดขาวหลุดออกจากรวงโดยใชแรงคนหรือสัตว 
เชนโค หรือ กระบือในการเหยียบย่ํา หรืออาจใชแรงคนฟาดรวงขาวกับแผนไมหรือผนังกําแพงให
เมล็ดขาวหลุดออกจากรวง หรืออาจใชแทรกเตอรลอยางย่ําขาวแทนก็ได ในปจจุบันนี้การนวดขาวก็
มีความสะดวกมากยิ่งข้ึนเม่ือมีการนําเอาเคร่ืองนวดขาวมาใชกันโดยท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเคร่ือง
นวดขาวแบบแอ็กเชียลโฟล (Axial flow) ท่ีพัฒนาขึ้นมาจากความรวมมือระหวางกองเกษตร
วิศวกรรมของประเทศไทยกับสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) เมล็ดขาวท่ีไดจากการนวดนี้จะ
ยังคงมีส่ิงแปลกปลอมไมวาจะเปนดิน ทราย หรือ ฟางขาว เจือปนอยู จึงแนะนําใหแยกส่ิงเหลานี้
ออกโดยการฝดในกระดงการสาดขาวโดยใชพล่ัว หรือ อาจใชเคร่ืองจักรเปาทําความสะอาดเมล็ดก็
ได 

1.7 การลดความช้ืนในเมล็ดขาวเปลือก กอนท่ีจะนําเมล็ดท่ีผานการนวดและทําความ
สะอาดแลวไปเก็บในยุงฉางหรือสงโรงสีขาวก็ตาม ชาวนาหรือผูปลูกขาวควรจะมีการตากเมล็ด
ขาวเปลือกบนลานตากอีกประมาณ 3-5 วัน โดยใหความหนาของชั้นเมล็ดไมเกิน 10 ซม. และ หม่ัน
พลิกกลับกองเมล็ดวันละ 3-4 คร้ัง โดยใชคราดไมหรืออาจใชเคร่ืองอบเพื่อลดความชื้นในเมล็ดให
เหลือไมเกิน 14 % ท้ังนี้เปนเพราะไดมีการพิสูจนแลววา ความช้ืนเมล็ดท่ีระดับนี้จะชวยปองกันการ
เส่ือมคุณภาพของเมล็ดขาวในการงอก และ ชวยลดความเสียหายอันเนื่องมาจากการเขาทําลายของ
เช้ือราหรือแมลงศัตรูในโรงเก็บไดอีกดวย นอกจากนั้นโรงสีขาวยังใชระดับความชื้นท่ีจุดนี้เปน
เกณฑมาตรฐานในการใหราคาขาวสูงสุดอีกดวย เพราะความชื้นระดับนี้จะทําใหสีแลวได
เปอรเซ็นตตนขาวหรือขาวเต็มเมล็ด (Head rice) สูง 

1.8 การเก็บรักษาขาวเปลือก กอนที่จะนําขาวเปลือกไปขายใหกับโรงสี หรือ กอนนํา
ขาวเปลือกไปสีเปนขาวสารเพื่อการบริโภค ชาวนาหรือผูปลูกขาวอาจมีความจําเปนตองเก็บรักษา
ขาวเปลือกไวช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ท้ังนี้อาจมีวัตถุประสงคเพื่อรอใหขาวเปลือกมีราคาสูงข้ึนหรือ
เพื่อใหสามารถเก็บไวบริโภคเปนระยะเวลายาวนานก็ตาม ในกรณีเชนนี้อาจทําใหขาวเปลือกมีการ
เส่ือมคุณภาพหรือถูกทําลายโดยศัตรูในโรงเก็บได ดังนั้นผูปลูกขาวจึงควรเก็บขาวเปลือกไวในยุง
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ฉางท่ีทําดวยไมและมียกพื้นสูงข้ึนอยางนอย 1 เมตร เพ่ือใหอากาศถายเทไดสะดวก และ ไมเปนท่ี
สะสมของความชื้นละความรอน สําหรับหลังคาของยุงฉางขาวนั้นจะตองสามารถกั้นน้ําไดอยางดี
เพื่อไมใหน้ําร่ัวลงสูกองขาวเปลือกในยุงฉาง นอกจากจะเก็บในยุงฉางแลว ผูปลูกขาวอาจเก็บ
ขาวเปลือกไวในโรงเรือนท่ีแหงสะอาด มีอากาศถายเทดี และ มีการปองกันศัตรูตางๆ เชนนก หนู 
ปลวก แมลงศัตรูในโรงเก็บ เชน ผีเส้ือขาวเปลือก ผีเส้ือขาวสาร มอดขาวสาร เปนตน หรือ เชื้อรา 
ไมใหเขาทําลายขาวเปลือกในโรงเก็บได สําหรับขาวเปลือกที่จะใชเปนเมล็ดพันธุในการปลูกคร้ัง
ตอไป ควรจะเก็บไวในภาชนะท่ีมีฝาปดสนิท เชน ถังพลาสติก และ อาจใชสวนเหงาของตนวานน้ํา
ซ่ึงบดเปนผงแลวคลุกเมล็ดพันธุเพื่อปองกันการเขาทําลายของแมลงในโรงเก็บ การปองกันกําจัด
แมลงศัตรูขาวในโรงเก็บนั้น ถาตองการหลีกเล่ียงการใชสารเคมีในการพนหรือคลุกเมล็ด อาจ
พิจารณาการใชความรอนหรือความเย็นรวมกับการใชพืชสมุนไพรบางอยางก็อยูในแนวทางท่ี
เปนไปได 

2. การปลูกขาวนาหวาน (Seed broadcasting or direct seeding method) 
นาหวานสํารวย เปนการหวานอยางงาย ๆ ในสภาพดินแหง เนื่องจากฝนยังไมตก หลังจาก

ไถแปรคร้ังสุดทายแลวก็หวานเมล็ดพันธุขาวลงไปโดยไมตองคราดกลบ เมล็ดขาวจะตกลงไปอยู
ระหวางกอนดิน เม่ือฝนตกลงมาเมล็ดขาวงอกข้ึนเปนตน แตในบางคร้ังเพ่ือปองกันการทําลายของ
ศัตรูขาวก็จะมีการคราดกลบเมล็ดหลังการหวานอีกคร้ัง ซ่ึงอาจเรียกวาหวานคราดกลบได 
 หวานหลังข้ีไถ เปนการหวานในสภาพท่ีมีฝนตกลงมา และน้ําเร่ิมจะขังในกระทงนา เม่ือไถ
แปรแลวก็หวานเมล็ดพันธุขาวตามหลังข้ีไถทันที แลวทําการคราดกลบอีกทีหนึ่ง 
 การทํานาหวานอีกวิธีหนึ่ง คือ นาหวานขาวงอก หวานน้ําตม หรือ หวานเพาะเลย เปน
วิธีการ ทํานาหวานท่ีกลับมาเปนท่ีนิยม และรัฐบาลสงเสริมมากข้ึนเม่ือสังคมมีการพัฒนามากข้ึน 
สังคมเมืองดึงเอาแรงงานคนในพื้นท่ีเกษตรกรรมเขามาทํางานทางดานอุตสาหกรรมและอ่ืนๆ 
การเกษตรจึงตองใชเคร่ืองจักรกลมากข้ึน การทํานาปกดําซ่ึงตองใชแรงงานคนมาก เคร่ืองจักรท่ีใช
ในการปกดํายังไมสามารถปรับใชในพื้นท่ีนาของประเทศไทยได เนื่องจากเกษตรกรในประเทศ
ไทยมีพื้นท่ีนาถือครองนอย ขนาดของแปลงนาเล็ก ไมสามารถใชเคร่ืองจักรลงไปทํางานได การทํา
นาหวานจะประหยัดและลดข้ันตอนการ ทํานาลง ลดการใชแรงงานในการปลูกขาวได คาดวามีการ
ทํานาหวานกันอยางจริงจังในชวงป พ.ศ. 2450 เปนตนมา 
 การปลูกขาวนาหวานแตกตางจากการปลูกขาวนาดําโดยท่ีไมมีการตกกลา แตจะใชเมล็ด
ขาวเปลือกแหงหรือทําใหงอกแลวหวานลงในนาท่ีมีการเตรียมพื้นท่ีปลูกโดยการไถดะ และไถแปร 
เชนเดียวกับในนาดํา โดยปกติการเตรียมพื้นท่ีสวนใหญมักจะทํากันในราวตนเดือนเมษายน และ ทํา
การหวานราวกลางเดือนเมษายน หรือ พฤษภาคม การปลูกขาวโดยวิธีหวานนี้จะชวยประหยัด
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แรงงานท่ีใชในการปกดําและยังหลีกเล่ียงความเสี่ยงอันเนื่องจากความแปรปรวนของฝนฟาอากาศ
ในพื้นท่ีปลูกขาวอีกดวย การปลูกขาวนาหวานมีวิธีปฏิบัติท่ีแตกตางกัน 4 วิธี ไดแก 

2.1 การหวานสํารวยหรือเรียกวาการหวานแหง (Dry seed broadcasting without 
harrowing) โดยการนําเมล็ดพันธุท่ียังไมไดเพาะใหงอกหวานลงบนพื้นท่ีท่ีมีการไถดะและไถแปร
แลวในชวงเวลาส้ัน ๆ กอนมีฝนตกโดยใชอัตราเมล็ดพันธุประมาณ 15 กก. ตอไร เม่ือพ้ืนดินไดรับ
น้ําฝนก็ทําใหเมล็ดขาวงอกข้ึนมาไดโดยอาศัยความชื้นท่ีสะสมอยูในดินดังกลาว การหวานโดยวิธีนี้
จะไมมีการคราดกลบเมล็ดแตอยางใด 
 

 
 

ภาพท่ี 2.5 นาขาวเจกเชยเสาไห จังหวดัสระบุรี 
 
 การทํานาหวานขาวแหง เปนการทํานาโดยอาศัยน้ําฝนเปนแหลงน้ําหลัก ปญหาท่ีเกิดข้ึน
จากสภาพของการขาดแคลนฝนในชวงตนฤดูปลูก การกระจายของฝนในแตละปแตกตางกัน บางป
ฝนมาเร็ว บางปฝนมาลาชาเกินไป เกษตรกรบางพ้ืนท่ีจะประสบปญหาฝนแลงในชวงตนฤดู หรือ 
ฝนท้ิงชวง คือ ฝนตกมาเม่ือตนฤดูปลูกแลวหยุดตกเปนระยะเวลายาวนาน เม่ือถึงกลางฤดูฝน ฝน
กลับตกหนักและมีน้ําจากแหลงตาง ๆ ไหลลงมายังพื้นท่ีปลูกขาว ทําใหระดับน้ําสูงข้ึนอยางรวดเร็ว 
การปลูกขาวในพื้นท่ีเชนนี้เกษตรกรจึงหันมาทํานาโดยวิธีการหวานเมล็ดพันธุขาวท่ียังไมไดนําไป
เพาะลงไปในผืนนาโดยตรง พื้นท่ีนาท่ีใชปลูกขาวโดยหวานขาวแหงเปนพื้นท่ีราบลุมเชนเดียวกับ
การทํานาปกดําหรือนาหวานน้าํตม แตเกษตรกรจะใชวิธีนี้เปนการหวานขาวรอฝน โดยจะเตรียมดิน
ไวตั้งแตในชวงฤดูแลง จะเร่ิมหวานเมล็ดขาวหลังจากเตรียมดิน คร้ังแรกเพ่ือรอฝน หรืออาจจะ
หวานขาวเม่ือมีฝนตกลงมา บางคร้ังเกษตรกรจะคราดดินหลังหวานขาว หรือ ไมคราดก็ได วิธีการนี้
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สวนมากใชในการปลูกขาวข้ึนน้ําหรือขาวนาน้ําฝนที่ปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาการแปรปรวนของฝน 
นอกจากนี้ยังเปนวิธีท่ีสามารถลดปญหาการขาดแคลนแรงงานปกดํา ลดตนทุนคาใชจายแรงงานปก
ดํา อยางไรก็ตามการทํานาหวานขาวแหงจะมีปญหาการรบกวนของวัชพืชโดยเฉพาะในชวงตนฤดู
ปลูก เนื่องจากการเตรียมดินไมละเอียดประณีตเหมือนการทํานาโดยวิธีอ่ืน ๆ ปญหาเหลานี้อาจ
ลดลงได ถาเลือกเวลาหวานขาวไดเหมาะสมตามสภาพพ้ืนท่ีนา 

2.2 การหวานคราดกลบ (Dry seed broadcasting followed by harrowing) มีวิธีปฏิบัติ 
เชนเดียวกับการหวานสํารวยแตหลังจากหวานแลวจะตามดวยการคราดกลบเมล็ดท่ีหวานไวใตผิว
ดินทําใหเมล็ดสามารถงอกไดเร็วกวาวิธีหวานสํารวย ท้ังนี้เพราะใตระดับผิวดินมีความช้ืนสะสม
เพียงพอตอการงอกของเมล็ดอยูแลว การหวานโดยวิธีนี้กระทําเม่ือฝนมาเร็วกวาปกติ ทําใหดินช้ืน
แตไมถึงกับมีสภาพน้ําขัง 

2.3 การหวานขาวงอก (Pre-germinated seed broadcasting) การหวานโดยวิธีนี้จะใชใน
พื้นท่ีปลูกท่ีมีน้ําขังแฉะอยูท่ัว ๆ ไปเนื่องจากฝนมาเร็ว ดังนั้นจึงจําเปนตองนําเมล็ดพันธุมาแชน้ํา
นาน 12 ช่ัวโมงแลวนํามาหุมใหตาแตกผลิออกมาเสียกอน จึงนําไปหวานในพื้นท่ีท่ีเตรียมไวแลว 
ท้ังนี้เพ่ือปองกันการเนาเสียของเมล็ดพันธุท่ีจะจมแชน้ําอยูเปนเวลานาน การทํานาหวานวิธีนี้จะทํา
ใหขาวงอกไดเร็วข้ึนกวาสองวิธีแรก 

2.4 การหวานน้ําตม (Pre-germinated broadcasting rice) การทํานาหวานนํ้าตมแผนใหม 
มีการพัฒนากันในชวงป พ.ศ. 2524 – 2529 เพื่อแกไขปญหาเกษตรกรขาดแคลนแรงงาน โดยการ
ปรับปรุงดัดแปลงมาจากการปลูก ขาวแบบหวานน้ําตมดั้งเดิม ซ่ึงปกติเกษตรกรท่ีหวานขาวในพื้นท่ี
ปลูกขาวท่ีลุมลึกจะหวานขาวในชวงตนฤดูฝนเมล็ดท่ีหวานลงไปคร้ังแรกท่ีงอกหลังจากฝนแรกตก
ลงแลวเกิดภาวะฝนท้ิงชวงยาวนาน ทําใหตนออนของขาวตาย เกษตรกรตองทําการไถพื้นท่ีและ
หวานเมล็ดพันธุขาวใหมในชวงเวลาท่ีฝนตกชุก จึงตองหวานขาวลงไปในนาท่ีมีน้ําขัง เมล็ดขาวท่ี
หวานใหมจะงอกไมดีถามีน้ําลึก และ มีลมแรง ขาวจะหลุดลอยและตายได การทํานาหวานนํ้าตม
แผนใหม จึงเปนวิธีการปลูกขาวในพ้ืนท่ีนาท่ีสามารถควบคุมน้ําได เชนนาชลประทาน มีการเตรียม
ดินและปรับพื้นท่ีดินอยางดี เพื่อใหเหมาะสมตอการหวานเมล็ดขาวไดอยางสม่ําเสมอ สามารถลด
ข้ันตอนการตกกลาและลดคาแรงงานซ่ึงใชมากในการทํานาปกดํา การหวานน้ําตม หรือหวานขาว
งอก มีการปรับปรุงเทคโนโลยี การทํานาหวานซ่ึงนายประเชิญ กาญจโนมัย นักวิชาการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร เปนผูริเร่ิมการใชวิธีหวานขาวงอก โดยเนนการเตรียมแปลงปลูกท่ีมีการปรับสภาพ
แปลงใหมีความราบเรียบสม่ําเสมอ มีการทําเทือกอยางดี มีคันนาลอมรอบ สามารถควบคุมระดับน้ํา
ได แลวจึงหวานเมล็ดขาวท่ีงอกเปนตุมตา (หรือมีรากงอกยาว ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร) ลงในนาให
สมํ่าเสมอทั่วแปลง โดยเดินหวานไปตามรองน้ําแคบ ๆ ท่ีทําไวเพื่อเวนระยะใหตนขาวมีการระบาย
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อากาศ ระหวางแปลงท่ีไดทําเปนแนวได ลักษณะการหวานคลายหวานแปลงกลาขาว เพียงแตใช
เมล็ดพันธุท่ีนอยกวา เมล็ดพันธุท่ีใชสําหรับปลูกอัตราประมาณ 15-20 กิโลกรัมตอไร นอกจาก
จะตองมีการควบคุมน้ําไดดีแลว จะตองกําจัดวัชพืชใหไดผล เนื่องจากนาหวาน จะมีปญหาวัชพืช
ข้ึนมาก การเขาไปกําจัดวัชพืชจะทําไดยากกวานาปกดํา หลังจากเตรียมดิน ทําเทือก ปรับระดับหนา
ดิน แบงแปลง ลูบแปลง และระบายน้ําออกแลวจึงหวานเมล็ดขาวท่ีเพาะไวลงในแปลง แลวจึงคอย 
ๆ ระบายนํ้าเขาพอทวมหลังแปลง หลังจากหวานขาวประมาณ 5-7 วัน 

 

        
 

ภาพท่ี 2.6 การเตรียมแปลงนานํ้าตม สําหรับการเตรียมหวานขาวนาน้ําตม อําเภอหนองแซง จังหวดั
สระบุรี 

 
การปลูกขาวโดยวิธีหวานน้ําตมนั้นมีการเตรียมดินโดยการ ไถดะ ไถแปร และคราด

เชนเดียวกับในนาดํา หลังจากไถดะแลวควรปลอยน้ําเขานา พอใหดินชุมเปนเวลา 5-10 วัน เพื่อให
วัชพืชงอกเปนตนออนเสียกอน จึงปลอยน้ําเขานาเพ่ิมข้ึน แลวทําการไถแปรและคราดเพ่ือกําจัด
วัชพืชหรือใชลูกทุบตี อาจมีการทําเชนนี้หลาย ๆ คร้ัง โดยแตละคร้ังใหเวนชวงประมาณ 5 วัน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดวัชพืช หลังจากไถแปรและคราดแลว ปลอยใหน้ําขังในนาประมาณ 3 
อาทิตย เพื่อปลอยใหลูกหญาท่ีเปนวัชพืชน้ํา เชน ผักปอด ขาเขียดงอกข้ึนมาเสียกอน แลวจึงทําการ
คราดอยางประณีตอีกคร้ัง เพื่อใหลูกหญาลอยไปติดคันนากอนท่ีจะถูกเก็บท้ิงตอไป เม่ือคราดเสร็จ
จึงระบายน้ําออกจากนาและปรับเทือกใหมีระดับสมํ่าเสมอกอนหวานขาวงอก 1 วัน ควรแบงแปลง
นาเปนแปลงยอย ๆ ขนาดกวาง 3-5 เมตร ยาวไปตามความยาวของกระทงนา โดยการทํารองน้ํา
ระหวางแปลงยอย เพ่ือใหการหวานขาว หวานปุย และการดูแลรักษาขาวปฏิบัติไดงายข้ึน และเปน
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การชวยระบายนํ้าในแปลงยอยดวย หลังจากนั้นจึงนําเมล็ดท่ีเพาะใหงอกแลวตามวิธีการเพาะกอน
ตกกลาในนาดํา (เมล็ดท่ีผานการแชน้ํา 12 ช่ัวโมงแลว หุมนาน 24 - 36 ช่ัวโมง จนมีรากยาว 1-2 
มม.) มาหวานอยางสมํ่าเสมอลงในเทือกท่ีเตรียมไวโดยใชอัตราเมล็ดพันธุประมาณ 15 กก. ตอไร 
หลังจากหวานแลวประมาณ 5-7 วัน จึงทดน้ําเขานาใหมีระดับสูง 2-3 ซม. จากผิวดิน หรือสูง
ประมาณหน่ึงในสามของความสูงตนขาว และเม่ือตนขาวเขาสูระยะแตกกอเปนตนไป ควรรักษา
ระดับน้ําในนาใหสูงประมาณ 5-10 ซม. อยางไรก็ตามชาวนาในบางทองท่ีอาจหวานขาวงอกใน
ขณะที่มีระดับน้ําในนาสูง 3-5 ซม. ก็ได แตตองท้ิงใหดินตกตะกอนจนมีน้ําใสเสียกอน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.7 พันธุขาวเจกเชยเสาไห สําหรับเตรียมหวาน 
 

 สําหรับการใสปุยคร้ัง 1 และ 2 ในนาหวานน้ําตมนั้นจะใชสูตรปุยและอัตราเชนเดียวกันกับ
ในนาดํา แตการใสปุยคร้ังแรกในนาหวานน้ําตมจะกระทําหลังหวานขาวไปแลวประมาณ 30 วัน ใน 
ขณะท่ีการใสปุยคร้ังท่ี 2 และกระทําในชวง 30 วัน กอนขาวออกเหมือนกับในนาดํา 
 สําหรับการปองกันกําจัดศัตรูขาวในนาหวานนํ้าตมนั้น ในระยะท่ีตนขาวยังเล็กอยูจะตองมี
การกําจัดวัชพืช เพล้ียไฟ และโรคไหมโดยวิธีท่ีเหมาะสม ถาปรากฏวามีการระบาดเกิดข้ึน ในระยะ
แตกกออาจจะตองมีการปองกันกําจัดแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพล้ียจักจั่นสีเขียวและโรคขอบ
ใบแหง สวนในระยะออกรวงนั้นอาจตองมีการปองกันกําจัดโรคไหมคอรวง โรคเมล็ดดาง โรคขอบ
ใบแหง และโรคกาบใบเนาตามวิธีท่ีเหมาะสม 
 กลาวโดยสรุปการทํานาหวานนั้นจะใชแรงงานในการปกดํานอยกวาการทํานาดํา 
นอกจากนั้นยังเสียพื้นท่ีในการทําคันนานอยกวาและไมตองเสียพื้นท่ีในการตกกลาขาว การเตรียม
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ดินก็ทําไดงายกวา และยังสามารถใชเคร่ืองจักรกลเขาไปเก็บเกี่ยวขาวไดโดยสะดวกอีกดวย จากการ
สํารวจพบวาคาใชจายในการทํานาหวานน้ันจะตํ่ากวาการทํานาดํา 25-30 % และ สามารถเก็บเกี่ยว
ขาวไดเร็วกวาในการทํานาดํา 7-10 วัน สําหรับขอเสียของการทํานาหวานนั้น ถาเตรียมดินไม
ประณีตพอจะมีปญหาดานวัชพืชมาก การงอกของขาวอาจไมสมํ่าเสมอในกรณีท่ีเมล็ดพันธุมี
เปอรเซ็นตการงอกตํ่ากวามาตรฐาน การควบคุมระดับน้ําในนาอาจทําไดยากกวาในนาดําเพราะไมมี
คันนายอยสําหรับควบคุมระดับน้ํา การเขาไปปฏิบัติงานดูแลรักษาในแปลงนาขาวกระทําไดยากกวา
ในนาดําเพราะไมมีชองวางระหวางแถวท่ีปลูกขาว นอกจากน้ันยังส้ินเปลืองเมล็ดพันธุมากกวาการ
ทํานาดําอีกดวย 
 สําหรับการทํานาหยอดนั้นก็จะมีขอดีในการแกปญหาความขาดแคลนน้ําในการปลูกขาว
อันเนื่องมาจากความแปรปรวนในเวลา ปริมาณ และการกระจายในการตกของฝน แตก็มีขอเสียใน
ดานปญหาวัชพืชท่ีอาจมีมากกวา และ ผลผลิตขาวเปลือกตอพ้ืนท่ีปลูกท่ีต่ํากวาในการปลูกขาวโดย
วิธีปกดําและโดยวิธีหวาน 

3. การปลูกขาวนาหยอด (Seed drilling method) 
 ในพื้นท่ีปลูกขาวท่ีมีปญหาดานความแปรปรวนในการตกของฝน เชน มีฝนมาเร็วแตตก
นอย ในชวงปลายเดือนเมษายนแลวเกิดฝนท้ิงชวงในระหวางเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม และฝน
ชวงท่ีสองจะเร่ิมตกอีกต้ังแตกลางเดือนสิงหาคมเปนตนไป และจะไปตกหนักในเดือนกันยายนจน
ทําใหเกิดภาวะน้ําทวมได ภาวการณตกของฝนดังกลาวเปนปญหาทําใหไมสามารถปกดําขาวไดใน
เดือนท่ีมีฝนท้ิงชวง จึงเปนสาเหตุใหตองเล่ือนเวลาปกดํามาอยูในชวงท่ีสองของฝน ซ่ึงเกิดสภาพน้ํา
ทวมในเวลาถัดมาทําใหตนกลาท่ีตกไวในระยะแรกตายลงหรือแกเกินไป หรือ ถามาปกดําในชวงท่ี
สองของฝนท่ีมีภาวะน้ําทวมเกิดข้ึนดวยก็จะกอใหเกิดความเสียหายแกตนกลาขาวท่ีเพิ่งทําการปกดํา
ใหมๆ และยังไมแข็งแรงพอ ดังนั้นชาวนาในพ้ืนท่ีดังกลาวจึงหันมาปลูกขาวโดยวิธีการทํานาหยอด
บนพ้ืนท่ีดินรวนหรือดินรวนปนทรายแทน สําหรับข้ันตอนในการทํานาหยอดก็เร่ิมจากการเตรียม
พื้นที่โดยการไถดะ ไถแปรและคราดเก็บวัชพืชหลายๆคร้ังกอน แลวนําเมล็ดพันธุท่ีสมบูรณมีความ
งอกสูงและปราศจากส่ิงเจือปนอ่ืนๆ ท่ีผานการคลุกสารสมุนไพร  เชน ผงสะเดา  มาหยอดในหลุม
ลึกประมาณ 1 นิ้ว โดยใชระยะปลูกเปน 25x25 ซม. อัตรา 3-5 เมล็ดตอหลุม หรือ 8-10 กก. ของ
เมล็ดตอไรนอกจากการปลูกแบบหยอดหลุมแลวอาจทําการปลูกแบบโรยเปนแถวในแถวลึก
ประมาณ 5 ซม.แลวกลบดวยดินโดยใชระยะระหวางแถวประมาณ 25 ซม. และใชอัตราเมล็ดพันธุ
ประมาณ 12-15 กก. ตอไรก็ได สําหรับขอดีของการโรยเปนแถวนั้น ทําใหสามารถปองกันกําจัด
วัชพืชไดงายข้ึนในระหวางแถว และ ประหยัดแรงงานและเวลาในการปลูกไดมากกวาวิธีหยอดเปน
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หลุม อยางไรก็ตามถึง แมวาท้ังสองวิธีปลูกนี้จะใหผลผลิตพอๆกัน แตการปลูกแบบโรยเปนแถวจะ
ส้ินเปลืองเมล็ดมากกวาและระบบรากของขาวจะต้ืนกวาในวิธีหยอดเปนหลุม 
 สําหรับการใหปุยในวิธีการปลูกขาวนาหยอดนั้นจะใชสูตรปุย อัตราปุย และระยะเวลาการ
ใสปุยเชนเดียวกับในนาหวานโดยท่ัวไป สวนศัตรูขาวในระยะเพ่ิงหยอดขาวใหมๆ จะประกอบดวย
ดวงกัดราก ปลวก และมดคันไฟท่ีจะมากัดโคนตน หลังจากการงอกอาจมีแมลงกระชอนกัดกินราก
ใตผิวดิน และมีตั๊กแตนมากัดกินใบและตนออน เม่ือขาวเจริญเติบโตกอนการแตกกออาจมีเพล้ียไฟ
และเพล้ียแปงดูดกินน้ําเล้ียงตามใบและกาบใบในชวงท่ีมีฝนท้ิงชวง สวนในพ้ืนท่ีขาดน้ําอาจพบ
ไสเดือนฝอยรากปมทําลายรากขาวทําใหขาวมีใบเหลืองและแคระแกร็นได สําหรับปญหาวัชพืชนั้น
จะมีปญหารุนแรงในพื้นท่ีปลูกท่ีไมมีน้ําขังหลังจากขาวงอกแลวประมาณ 1 เดือน 

4. การทํานาขาวแบบลมตอซัง 
การทํานาขาวแบบลมตอซัง หมายถึง วิธีการปลูกขาวโดยการปลอยใหตอซังท่ีเหลืออยูใน

นา หลังการเก็บเกี่ยวคร้ังแรกแตกหนอข้ึนมาใหมเพื่อการใหผลผลิตเปนคร้ังท่ีสองโดยไม
จําเปนตองใชเมล็ดในการปลูกใหม ซ่ึงการปลูกขาวโดยวิธีนี้จะชวยลดตนทุนการผลิตคงไดมาก ไม
วาจะเปนคาเมล็ดพันธุคาแรงงานในการเตรียมดิน ตกกลา ปกดํา หรือหวานเมล็ดขาว การทํานาแบบ
ลมตอซังนี้อันท่ีจริงถือวาเปนภูมิปญญาของชาวนาไทยประการหนึ่งท่ีใชในการลดตนทุนการผลิต
ขาว จากการศึกษาวิธีการปลูกขาวแบบลมตอซังท่ีชาวนาไทยปฏิบัติกันอยูแลวรวมกับการวิจัย
ทดลองเพ่ิมเติม จึงสามารถสรุปถึงเทคโนโลยีท่ีควรใชและข้ันตอนในการผลิตขาวแบบลมตอซังได
ดังนี้ 

4.1 ตอซังท่ีจะใชลมนั้นควรมาจากการปลูกขาวพันธุดีท่ีเหมาะสมในฤดูแรก โดยพันธุ
ขาวนั้นตองเปนพันธุบริสุทธ์ิ ใหผลผลิตดีท้ังดานปริมาณและคุณภาพ ตานทานโรคแมลงและ
ส่ิงแวดลอมท่ีไมเหมาะสมไดดี โดยเฉพาะอยางยิ่งควรมีตอซังท่ีสมบูรณ 

4.2 ทําการปรับพื้นท่ีท่ีมีตอซังอยูใหมีความสม่ําเสมอท่ัวตลอดแปลงเพ่ือปองกันไมใหมี
น้ําขัง อันเปนสาเหตุใหเกิดการเนาของตอซังได 

4.3 ทําการอนุรักษความช้ืนของดินใหอยูในปริมาณท่ีพอเหมาะตอการงอกของตอซัง 
อาจมีการใหน้ําบางในปริมาณเทาท่ีจําเปนในกรณีท่ีดินแหงเกินไปเนื่องจากการขาดน้ําฝนเปน
ระยะเวลายาวนาน หลังการเก็บเกี่ยว หลังจากนั้นกอนลมตอซังควรใชแรงสัตว แรงคน หรือ รถไถ
เดินตามในการเกล่ียฟางขาวใหคลุมดินในแปลงจนท่ัวอยางสมํ่าเสมอ 

4.4 ทําการลมตอซังใหราบขนานและสัมผัสกับผิวดินใหมากท่ีสุด การลมตอซังอาจทํา
ได โดยการใชยางรถยนตเกาตอเขากับรถไถเดินตามแลวย่ําตอซังไปมา 2-3 คร้ัง จนสังเกตเห็นวาตอ
ซังนั้นไดลมแนบชิดกับผิวดินแลว ท้ังนี้เพื่อใหไดตนขาวท่ีแข็งแรงซ่ึงงอกจากตอซังดังกลาว 
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4.5 เม่ือตนขาวท่ีงอกใหมมีอายุระหวาง 10-15 วัน ใหทําการทดนํ้าในแปลงปลูกจนดิน
ชุมน้ําแตไมใหมีน้ําทวมขัง หลังจากนั้นเม่ือขาวอายุ 25-30 วัน จึงทดน้ําใหขังสูง 5 ซม. จากระดับผิว
ดิน พรอมท้ังหวานปุย เพื่อใหขาวมีการเสริมสรางลําตนท่ีแข็งแรงในการแตกหนอตอไป 

4.6 เม่ือขาวท่ีงอกมีอายุ 40-45 วัน หรืออยูในระยะแตกกอ ควรใสปุย เพื่อเพิ่มการแตก
กอและไดหนอขาวท่ีสมบูรณเพิ่มข้ึน 

4.7 เมื่อขาวท่ีงอกอายุประมาณ 60 วัน (ระยะตั้งทอง) ควรเพิ่มปุย เพื่อใหไดรวงขาวซ่ึงมี
เมล็ดท่ีสมบูรณและจํานวนมาก ในกรณีท่ีตองการปลูกขาวปลอดสารพิษหรือขาวอินทรียก็ควรมี
การใสปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 800-1,000 กก. ตอไรกอนการปลูกขาวคร้ังแรก และเพิ่มเติมอีกใน
อัตรา 500 กก. ตอไรในระยะเวลาหลัง การเก็บเกี่ยวขาวคร้ังแรกไปแลว รวมกับการใชปุยน้ําชีวภาพ
ฉีดขาวท่ีงอกใหมทุกๆวัน 10-15 วัน จนถึงระยะสรางเมล็ดขาว 

4.8 ทําการดูแลรักษาตนขาวต้ังแตระยะงอกใหมจนถึงระยะเก็บเกี่ยวใหไดรับผลเสียหาย
นอยท่ีสุดจากโรคแมลง และวัชพืช โดยการปองกันกําจัดศัตรูพืชดังกลาว ดวยวิธีและเวลาท่ี
เหมาะสมตามความจําเปนเทานั้น ในกรณีท่ีตองการผลิตขาวปลอดสารพิษหรือขาวอินทรียก็ควร
ประยุกตใชน้ําสมุนไพร เชน น้ําเมล็ดสะเดา น้ําขา น้ําของน้ํานมราชสีห น้ําบอระเพ็ด น้ําขม้ินชัน 
น้ําโลติ๊น น้ําตะไครหอมในการพนใหกับตนขาวเพื่อปองกันกําจัดโรคหรือแมลงศัตรูขาวท่ีระบาด
เขามาทําลายตนขาว อยางไรก็ตามในการปลูกขาวแบบลมตอซังนี้สวนใหญมักจะมีวัชพืชรบกวน
นอย เพราะในแปลงดังกลาวจะมีฟางและตอซังปกคลุมอยูแลว และอาจมีปญหาเร่ืองหอยเชอร่ีนอย
กวาเม่ือเปรียบเทียบกับการปลูกขาวคร้ังแรก สําหรับการปลูกขาวแบบลมตอซังนี้อาจไดผลผลิตขาว
ตั้งแต 450-1,000 กก. ตอไร ซ่ึงจะข้ึนอยูกับการดูแลเอาใจใสอยางถูกวิธีมากนอยแคไหน 

 
5. การทํานาขาวปลอดสารพษิหรือขาวอินทรีย 
เปนระบบการผลิตขาวท่ีเนนการใชวัสดุธรรมชาติทุกข้ันตอนต้ังแตเร่ิมปลูกจนถึงระยะการ

เก็บเกี่ยวขาวโดยไมมีการใชปุยเคมีสังเคราะห และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชแตอยางใด การปลูก
ขาวในระบบนี้จําเปนท่ีจะตองมีการปลูกพืชกันลม (Wind breaking plants) ใหหางจากแปลงขาว
ประมาณ 1 เมตร เพื่อชวยในการกรองสารเคมีไมใหเขาสูแปลงขาว และตําแหนงของแปลงขาวใน
ระบบนี้ก็ควรจะอยูหางไกลจากแปลงขาว หรือ แปลงปลูกพืชอ่ืนๆ ท่ีใชสารเคมีพอสมควร สําหรับ
พืชกันลมท่ีเหมาะสมไดแก ยูคาลิปตัส กระถิน แคฝร่ัง เปนตน 

สําหรับในดานการจัดการดินนั้น จะเนนการใชปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพในการเพ่ิมความ 
อุดมสมบูรณใหกับดินเปนตนวา การปลูกพืชตระกูลถ่ัวในระยะเวลา 60 วัน กอนการปลูกขาวแลว
ทําการไถกลบเปนปุยพืชสด เม่ือพืชตระกูลถ่ัวนั้นอายุประมาณ 45 วัน พรอมกับการไถดะในการ
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เตรียมแปลงกอนท่ีจะตามดวยการปลูกขาวในระยะเวลา 14 วันตอมา สําหรับอินทรียวัตถุท่ีจะให
ธาตุไรโตรเจนนั้น อาจใชแหนแดง สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน กากเมล็ดสะเดา กากละหุง หรือ 
กระดูกปน ในขณะท่ีธาตุฟอสฟอรัสอาจไดจากกระดูกปน มูลไก มูลคางคาว มูลวัว กากเมล็ดพืช 
หรือ ข้ีเถาไม สวนธาตุโพแทสเซียมนั้นจะไดจากหินปูนและข้ีเถาบางชนิด สําหรับกรณีของธาตุ
แคลเซียมก็อาจไดจากปูนขาวเปลือกหอยโดโลไมต หรือ กระดูกปน เปนตน ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถหา
ปุยคอกไดโดยไมยากนัก ควรใชปุยคอกในอัตรา 2-6 ตันตอไร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระดับความอุดม
สมบูรณของดินในแปลงนั้นๆ ในกรณีท่ีมีการไถกลบตอซังและฟางขาวควรทิ้งแปลงปลูกไว 15-20 
วัน เพื่อใหเกิดการยอยสลายเสียกอนแลวจึงปลอยน้ําเขาสูแปลงนาเพ่ือเตรียมปลูกขาวตอไป 
นอกจากนั้นชาวนาอาจเลือกใชปุยอินทรียน้ําท่ีไดจากการหมักวัสดุธรรมชาติเพื่อปริมาณธาตุอาหาร
และกระตุนกิจกรรมดวนชีวภาพของดินอัน จะนําไปสูการเพิ่มผลผลิตของขาวไดอีกดวย สําหรับปุย
อินทรียน้ํานั้น ชาวนาอาจทําการผลิตไดเองโดยใชเศษพืช หรือ เศษสัตวท่ีหาไดมาหมักรวมกับสาร
เรง พด. 2 ของกรมพัฒนาที่ดิน ซ่ึงเปนตัวเรง การยอยสลายของวัสดุดังกลาวใหเร็วข้ึน ในท่ีนี้จะขอ
ยกตัวอยางสูตรปุยอินทรียน้ําจํานวน 2 สูตรท่ีแนะนําโดยกลุมอินทรียวัตถุและวัสดุเหลือใช กอง
อนุรักษดินและน้ํา (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2545) ดังนี้ 

สูตรท่ี 1 ประกอบดวยพืชผัก และ ผลไมสุกหั่นเปนช้ินเล็กๆ จํานวน 3 สวน กากนํ้าตาล 
(MOLASSES) 1 สวน น้ํา 1 สวน สารเรง พด. 2 จํานวน 100 กรัม (1 ซอง) ผลิตไดโดยนําวัสดุท้ังหมด
มาใสถังหมักขนาด 100 ลิตร ท้ิงไว 15-30 วัน จะมีกล่ินหอมอมเปร้ียว ในกรณีท่ีมีกล่ินเหม็นเกิดข้ึน
ใหเติมกากน้ําตาลเพ่ิม และ ถามีความเขมขนสูงเกินไปใหเติมน้ําในอัตราสวนพอเหมาะ เพื่อชวยเจือ
จางลง 

สูตรท่ี 2 ผลิตไดโดยการใชปลา หอยเชอร่ี หรือ เศษอาหารบดจํานวน 3 สวน ผสม
กากน้ําตาล จํานวน 3 สวน หัวเช้ือจุลินทรีย พด. 2 จํานวน 1 สวน และยอดวัชพืชหรือพืชผักท่ีหั่น
แลว เชนตําลึง ผักบุง หญาขน จํานวน 1 สวน (ท่ียอดของพืชจะมีฮอรโมนจิบเบอรเรลลิน 
(GIBBERELLIN) ท่ีจะชวยเรงดอกและใบ) นํามาหมักในถังนาน 15-30 วัน จึงนํามาพนท่ีใบและลําตน
ของตนขาวได ในกรณีท่ีตองการใหปุยอินทรียน้ํามีสรรพคุณในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู
ก็ใหผสมพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติดังกลาวไปดวยอีก 1 สวน 

ปุยอินทรียน้ําท่ีผลิตได นอกจากจะชวยในการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของขาวแลว ถา
นําไปผสมน้ําในอัตราที่เขมขนพอเหมาะยังสามารถใชราดดับกล่ินขยะมูลฝอย หองน้ําโถสวม หรือ 
คอกสัตวท่ีมีกล่ินเหม็นไดอีกดวย นอกจากปุยอินทรียน้ําท่ีใชกับการผลิตขาวอินทรียแลว ชาวนา
หรือผูปลูกขาวอาจใชปุยชีวภาพรวมกับการใชปุยอินทรียในการปลูกขาวระบบน้ีเชนกัน โดยปุย
ชีวภาพดังกลาวนั้น ชาวนาหรือผูปลูกขาวสามารถเตรียมไดเอง โดยการซ้ือหัวเช้ือสาหรายสีน้ําเงิน
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แกมเขียวจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยมาเติมลงในวัสดุท่ีใชทําปุย
ชีวภาพดังกลาว วิธีการทําปุยชีวภาพมีข้ันตอนดังนี้ (ประเสริฐ อะมริต, ณัฐพร พันธุมนาวิน, พงศ
เทพ อันตะริกานนท, พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ,2537) 

1. เตรียมแปลงเพาะเล้ียงขนาด 1X2 เมตร ลึก 20-30 ซม. อัดดินใหแนนเพื่อใหน้ําขังได 
ใชปุยหมัก 70 กก. ผสมคลุกเคลากับปุยคอก (หรือดินนา) จํานวน 30 กรัม นําไปเกล่ียใหท่ัวแปลงท่ี
เตรียมไว 

2. โรยหัวเช้ือสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียว 10 กก. ลงไปแปลงท่ีเตรียมไวในขอ 2.2 (อัตราหัว
เช้ือตอวัสดุปุยชีวภาพ = 1:10) 

3. คอย ๆ เติมน้ําลงไปอยางชา ๆ ใหทวมวัสดุในขอ 2.3 โดยใหระดับน้ําสูงกวาผิววัสดุ 
ประมาณ 5 ซม. ปลอยท้ิงไว 3-4 สัปดาห คอยดูอยาใหน้ําแหงสาหรายจะข้ึนใหเห็นหลัง 7 วันไปแลว 

4. เม่ือสาหรายข้ึนเขียวแนนดีแลว ใหงดเติมน้ํา และปลอยใหแหงจนสนิทดี หลังจากนั้นจึง
กวาดรวมกันใหเปนกอง แลวบรรจุภาชนะไวใชในนาตอไป 

5. การใสปุยชีวภาพในนา ใหใชอัตรา 40 กก. ตอไรรวมกับปุยอินทรียโดยวิธีหวานใหท่ัว
แปลงหลังการปกดําขาว 1-21 วัน เพียงคร้ังเดียว (หรือหลังการหวานขาว 7-21 วัน ในนาหวาน) และ 
ควรใชอยางตอเนื่องอยางนอย 3 ฤดูปลูกติดตอกัน 

จากการวิจัยพบวา สาหรายสีน้ําเงินแกมเขียวที่ไดจากปุยชีวภาพท่ีใสลงในแปลงปลูกขาว
สามารถตรึงธาตุไนโตรเจน ไดประมาณ 8-10 กก. ตอไร (ประเสริฐ อะมริต, ณัฐพร พันธุมนาวิน, 
พงศเทพ อันตะริกานนท, พูนศุข อัตถะสัมปุณณะ,2537) 

ในดานการจัดการศัตรูขาวในระบบการปลูกขาวอินทรียนั้น กอนปลูกขาวควรแชเมล็ดพันธุ
ขาวในน้ํารอนอุณหภูมิ 45-50˚ซ. หรืออาจคลุกเมล็ดพันธุดวยจุลินทรียบางชนิดท่ีสามารถควบคุม
โรคพืชได และ ถาเปนไปไดควรใชพันธุขาวท่ีมีความตานทานโรคและแมลงศัตรูท่ีสําคัญใชปลูกใน
แปลงที่มีการตากดินประมาณ 2 สัปดาห กอนปลูกซ่ึงไดรับการปรับระดับความเปนกรดดางแลว 
โดยใชปูนขาว หรือ ปูนมารล สําหรับสารธรรมชาติท่ีใชในการฉีดพนปองกันกําจัดศัตรูพืชไดแก 
สารสกัดจากมะรุม กระชาย มะละกอ และ มหาหิงคุ ซ่ึงสามารถใชในการปองกันกําจัดเช้ือราและ
แบคทีเรีย สวนสารสกัด จากบอระเพ็ด ยาสูบ สะเดานั้นก็สามารถปองกันกําจัดเพล้ียกระโดดสี
น้ําตาล ซ่ึงเปนแมลงศัตรูท่ีสําคัญของขาวได นอกเหนือจากนั้น การปลูกพืชหมุนเวียนชนิดอ่ืน
รวมกับการปลูกขาว หรือ การปลูกพืชท่ีมีคุณสมบัติในการไลแมลงศัตรูขาวในบริเวณรอบ ๆ  แปลง
ขาว เชน พวกตะไครหอม ขา สะเดา เถาวัลยเปรียง น้ํานมราชสีห หรือ  บอระเพ็ด ก็จะมีสวนชวยใน
การลดการระบาดของแมลงศัตรูขาวไดอีกดวย การปลูกขาวอินทรียหรือขาวปลอดสารพิษนี้ 
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นอกจากจะชวยลดตนทุนการผลิตแลวยังชวยในการอนุรักษส่ิงแวดลอมอันจะนําไปสูการปลูกขาว
ท่ียั่งยืนอีกดวย 

6. การทํานาขาวแบบยัง่ยืน 
เนื่องจากการลงทุนในการปลูกขาวนั้น โดยปกติจะมีคาใชจายท้ังดานวัสดุการเกษตรและ

แรงงานสูง จึงทําใหผลกําไรที่ไดจากการปลูกขาวอาจไมคุมกับการลงทุน  และการปลูกขาวโดยใช
เทคโนโลยีสมัยใหมนั้นยังสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพของผูปลูก และ ผูบริโภคอีก
ดวย ดังนั้นการปลูกขาวในระบบเกษตรยั่งยืน (Sustainable agriculture) ก็เปนทางเลือกหนึ่งท่ีจะ
ชวยแกปญหาเหลานี้ การปลูกขาวในระบบเกษตรยั่งยืนอาจทําไดหลายวิธี เปนตนวา การปลูกขาว
รวมกับถ่ัวโดยไมมีการไถพรวน ไมมีการกําจัดวัชพืช มีการใชปุยอินทรีย ปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด 
ปุยน้ําชีวภาพ (สาหรายสีน้ําเงินแกมเขียวหรือแหนแดง) หรือ น้ําชีวภาพทดแทนปุยเคมี โดยมีการใช
น้ําสกัดพืชสมุนไพรหรือสารสกัดธรรมชาติในการปองกันกําจัดศัตรูขาวแทนสารเคมี การปลูกขาว
หมุนเวียนกับพืชตระกูลถ่ัวและพืชไรชนิดอ่ืนๆ เพื่อหลีกเล่ียงการระบาดอยางตอเนื่องของศัตรูขาว 
การปลูกขาวรวมกับการปลูกแหวในนาขาว การปลูกขาวรวมกับการเล้ียงปลาชนิดท่ีเหมาะสมในนา
ขาว เพื่อใหปลากําจัดแมลงศัตรูขาว วัชพืช และ ใหปุยกับตนขาว การเล้ียงเปดในนาขาว เพื่อใหเปด
เปนตัวกําจัดศัตรูขาวและใหปุยกับตนขาวหรือการปลูกขาวผสมผสานกับการเล้ียงสัตว ซ่ึงชาวนา
หรือผูผลิตขาวสามารถเลือกกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ไดตามความเหมาะสมตอสภาพนาและ
ส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ ภายในบริเวณพ้ืนท่ีปลูกขาวของตนเองไดโดยไมยากนัก 

การใชปุยอินทรีย 
การใชปุยคอก ชาวนานํามูลสัตว (ปุยคอก) โดยเฉพาะมูลวัว มูลควายไปใสในแปลงกลา 

หากมีมากก็จะใสในแปลงนาที่ดินไมอุดมสมบูรณเพื่อใหตนกลา ตนขาวเจริญงอกงาม การปฏิบัติ
เชนนี้ปฏิบัติ สืบตอกันมาตั้งแตโบราณจนกระทั่งปจจุบัน ถาหากมีปุยคอก หรือ พอจะซ้ือหามาใส
ในนาได นับถอยหลังไปประมาณ 40-50 ป มักจะมีพอคาตอน วัว – ควาย ไปขายยังถ่ินอ่ืน รอนแรม
ไปตามทุงนา เม่ือจะพักแรมท่ีนาผูใด เจาของนามักจะหาขาว น้ํา มาเล้ียงพอคา และ หาฟางมาใหวัว 
– ควายกิน เจาของนาก็จะไดมูลสัตว ท่ีมาพักนั้น เปนปุยใหขาวกลาไดเจริญเติบโตดียิ่งข้ึน อัตราท่ี
แนะนําการใสปุยคอก 1 ไร ใหใสประมาณ 1,000 กิโลกรัม หรือ ใส 500 กิโลกรัม รวมกับการใส
ปุยเคมี 

การใชปุยหมัก ในป พ.ศ. 2503 เทศบาลนครกรุงเทพฯ ไดจัดสรางโรงงานทําลายขยะเพื่อ
เนนดวนสุขภาพอนามัย โดยการหมัก จึงไดรับปุยอินทรียเปนผลพลอยไดและผลิตไดวันละ 60 ตัน 
กองวิทยาการกรมการขาว จึงดําเนินการทดลองไดผลดีท่ีขอนแกน ชุมแพ และ ชัยนาท เม่ือใสไรละ 
500 กิโลกรัม ชาวนาก็สามารถทําปุยหมักไวใชเองโดยใชเศษใบไม หญา ตอซังพืช ผักตบชะวา ฟาง
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ขาว เปนตน กองรวมไว ผสมปุยเคมี หรือ ปุยคอกนิดหนอย รดน้ําพอชื้น และ หม่ันกลับกองปุย
หมัก และ รดน้ํา หมักไวจนเศษซากพืชเหลานี้เปอยยุยดี จึงนําไปใสในนา ในดินเหนียว การใชปุย
หมักในนาขาวไดผลนอยมากและ ถาจะใหไดผลตองใชในปริมาณสูงมาก คือ 800 – 1,000 กิโลกรัม
ตอไร ในดินทราย การใชปุยหมักจะไดผลดีมาก แตมีอุปสรรคอยางมากในการเตรียมปุยหมัก เพราะ
ดินทราย เชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขาดนํ้าท่ีจะทําใหปุยหมัก เชน หญา พืชตางๆ และ ฟาง
ขาว เนื่องจากการทําปุยหมักใหได 1 ตัน อาจตองใชวัสดุทําปุยหมักถึง 5 ตัน และ ตองใชน้ําอยาง
นอยเทากับน้ําหนักของปุยหมักท่ีตองการทําประกอบกับการใชในนาตองใชในอัตราสูง การเตรียม
ปุยหมัก การขนไปใส การเตรียมจึงมีอุปสรรคมากท่ีสุด ชาวนาบางสวนเผาฟางทิ้งเพราะเปนส่ิงกีด
ขวางการไถนาเตรียมดิน ปริมาณปุยหมัก ท่ีใสประมาณ 800 – 1,500 กิโลกรัม ตอพ้ืนท่ีนาหน่ึงไร
ข้ึนอยูกับปริมาณท่ีมีอยู ถาใสนอยก็ตองใสปุยเคมีใหตนขาวดวย 
การใชปุยพืชสดในนาขาว 
 การใชปุยพืชสด มีการแนะนําใหใชตั้งแตป  พ.ศ. 2491 เชน โสนอินเดีย การทดลองใชปุย
พืชสดชนิดตางๆ ก็มีมาโดยตลอดและไดผลดี แตไมสามารถขยายผลไปยังขาวนาเน่ืองจากไมมี
เมล็ดพันธุพืชท่ีจะนํามาปลูกเปนปุยพืชสด ในป พ.ศ. 2535 เปนตนมา รัฐบาลสงเสริมการใชปุย
อินทรียควบคูกับการใชปุยเคมี เพื่อปรับปรุง บํารุงดิน มีการสงเสริมการใชโสน ถ่ัวเขียว ถ่ัวพุม และ 
ถ่ัวอ่ืน ๆ ประมาณ 20 ชนิด ปลูกพอออกดอกใหไถ เปนปุยพืชสด โดยเฉพาะในนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐบาลสนับสนุนเมล็ดถ่ัวใหเกษตรกรปลูกเพื่อใชบํารุงดิน การปลูกพืช 
ตระกูลถ่ัวหลังนาทําไดยากในเขตนอกชลประทาน แตการคงตอซังไวในนาแลวปลูกถ่ัว โดยไม
เตรียมดิน และใหตอซังคลุมดินเก็บความช้ืนไวก็จะชวยใหถ่ัวเจริญเติบโตได 

การใชประโยชนจากฟางขาว 
 การปรับปรุงดินนาโดยการไถกลบฟางขาวไดเร่ิมปฏิบัติมานานต้ังแต ป พ.ศ. 2516 ท่ีสถานี
ทดลองขาวสุรินทร จนถึงปจจุบันนี้ และไดผลดีแตชาวนายังไมปฏิบัติตามซํ้ายังเผาฟางทิ้งเสียอีก 
ซ่ึงเปนการทําใหสูญเสียความอุดมสมบูรณของดินไปอยางนาเสียดาย ปริมาณธาตุ N P และ K ท่ีถูก
ดูดกินอยูในสวนท่ีเปนเมล็ดขาวเปลือกและในฟางท้ังหมด (ฟางท่ีเหลืออยูในนารวมทั้งฟางท่ีเกี่ยว
ไปพรอมรวงขาวในกรณีท่ีไมใชรถเก่ียวนวด) ของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ท่ีปลูกในดินนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถาไดผลผลิตเฉล่ีย 356 กิโลกรัมตอไร จะมีปริมาณฟางท้ังหมด 642 กิโลกรัม
ตอไร จะมีปริมาณธาตุอาหารท่ีตนขาวดูดกินดังแสดงในตาราง ดังนั้นเม่ือนําขาวเปลือกออกจากนา 
แลวเผาฟางจะทําใหสูญเสียธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ ธาตุอาหารอื่น ๆ 
ดวย อยางไรก็ตามรัฐบาล โดยเฉพาะกรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และกรมวิชาการ
เกษตร ก็ไดสงเสริมและเชิญชวนชาวนาใหไถกลบตอซัง และ หามเผาตอซังขาวมาโดยตลอด การ
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ใชฟางคลุมในนาหวานขาวแหง ป พ.ศ. 2535 เร่ิมมีการใชฟางคลุมนาหวานขาวแหงในนาชาวนา
กอนท่ีสถานีทดลองขาวสุรินทรจะเร่ิม ทําการทดลองในป พ.ศ. 2535 เปนตนมา และไดผลดี 
เพียงแตนําฟางประมาณ 400-500 กิโลกรัม โปรยหวานทับลงไปหลังจากหวานขาวแหงและคราด
กลบเสร็จแลว ในการทํานาแบบนี้อาจจะหวานเมล็ดถ่ัวเขียวลงไปพรอมกับการหวานขาว ในอัตรา
ไรนา 4-5 กิโลกรัม เพ่ือใหถ่ัวเขียวเจริญเติบโตในชวงท่ีดินยังไมขังน้ํา และเม่ือน้ําขังตนถ่ัวจะตาย 
เปนปุยใหแกตนขาวตอไป 

การปองกันกําจัด  “โรคขาว” 
 โรคขาวจัดวาเปนปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งของชาวนาในปจจุบัน คาดวาปหนึ่ง ๆ ความ
เสียหายท่ีเกิดจากโรคขาวทําใหผลผลิตขาวลดลงเฉล่ียรอยละ 15-20 คิดเปนมูลคามากมายมหาศาล 
ในยุคท่ีการเกษตรยังไมไดรับการพัฒนาจะเห็นวาโรคขาวไมคอยมีบทบาทสําคัญมากนัก เพราะใน
อดีตชาวนาไทยปลูกขาวเพียงปละคร้ังเดียวในฤดู นาป โดยอาศัยน้ําฝน นิยมใชพันธุขาวพื้นเมือง 
ซ่ึงในละแวกเดียวกันจะพบวาพันธุขาวหลากหลายพันธุ ไมมีการใสปุยเพราะดินมีความอุดม
สมบูรณอยูแลว เนื่องจากมีอินทรียวัตถุซ่ึงไหลมากับน้ําหลากแพรกระจายไปท่ัวทองนา หลังเก็บ
เกี่ยวขาวแลวมีการเผาฟางและตอซังและตอซัง ซ่ึงเปนการทําลายเช้ือสาเหตุของโรคในแปลงนาให
หมดส้ินไป หลังจากนั้นปลอยท่ีนาใหวางเปลาเปนเวลานานจนถึงตนฤดูฝนในปถัดไปจึงเร่ิมไถนา
เตรียมดินปลูกขาวอีกคร้ัง ทําใหสภาพแวดลอมตาง ๆ  ในนาไมเหมาะสมหรือเอ้ืออํานวยตอการ
แพรระบาดของโรคขาว จึงไมมีปญหาเร่ืองโรคขาว การทํานาขาวเจกเชยเสาไหเปนการทํานาปละ
คร้ังเดียวในฤดูนาป จึงไมคอยมีปญหาเร่ืองโรคขาวมากนัก จะมีพบบาง ก็จะเปน โรคใบขาว ซ่ึง
มักจะพบเพียงเล็กนอง โรคนี้เปนโรคท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเนื่องจากความไมสมบูรณของตน
ขาวบางตน ชาวนาจึงมักจะใชวิธีดึงออกท้ิงเพียงเทานั้น อยางไรก็ตามพันธุขาวเปนปจจัยสําคัญท่ีมี
บทบาทตอการระบาดของโรคขาวเนื่องจากพันธุขาวแตละพันธุท่ีแนะนําและสงเสริมก็ยังมีขอดอย
ท่ีแตกตางกันในดานความตานทานตอโรคขาวชนิดตาง ๆ 
 การปองกันกําจัดแมลงศัตรูขาว 
 การทํานาเปนอาชีพหลักของเกษตรกรไทย มาตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบันเกษตรกร
ไทย ก็ยังยึดอาชีพการทํานาเปนสวนใหญ สมัยกอนนั้นเม่ือเกษตรกรปลูกขาวจะพบปญหาแมลง
ศัตรูขาวระบาด แตคงจะไมรุนแรงนักเนื่องจากเกษตรกรปลูกขาวพันธุพื้นเมืองซ่ึงมีขาวหลากหลาย
พันธุ และทํานาเฉพาะนาป เทานั้น หลังจากการทํานาเกษตรกรก็ปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ หรือปลอยใน
ทองนาวางเปลา จึงทําใหแมลงศัตรูขาวไมสามารถจะมีชีวิตอยูในนาขาวไดตลอดป การระบาดของ
แมลงศัตรูขาวสมัยกอนจึงไมรุนแรง แตการทํานาของเกษตรกรในปจจุบันนี้ เนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลงปจจัยในการทํานาหลายๆอยาง จึงทําใหตนขาวถูกแมลงศัตรูขาวระบาดทําลายเปน
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ประจํา บางฤดูจะพบวาตนขาวถูกแมลงศัตรูขาวระบาดอยางรุนแรง เชน เคยเกิดการระบาดของ
เพล้ียกระโดดสีน้ําตาลอยางรุนแรงมาแลว สาเหตุท่ีทําใหเกิดการระบาดของแมลงศัตรูขาว ส่ิงท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ พันธุขาว เม่ือเกษตรกรปลูกขาวพันธุออนแอตอแมลง ปลูกเปนพื้นท่ีใหญ ปลูก
ตลอดท้ังป การใชปุยในอัตราสูง และการใชสารฆาแมลงศัตรูขาวไมถูกตองตอชนิดของแมลง ใช
สารฆาแมลงในชวงเวลาท่ีไมเหมาะสม เพราะวาสารฆาแมลงจะฆาศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูขาว 
หรือ แมลงท่ีมีประโยชน และ สารฆาแมลงยังมีพิษตกคางในสภาพแวดลอมอีกดวย ดังนี้ ถามีแมลง
ศัตรูขาวยังไมถึงระดับท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตขาวก็ยังไมควรใชสารฆาแมลง สวน
เร่ืองการศึกษาถึงความสําคัญของแมลงศัตรูขาวและการปองกันกําจัดนั้นไดเร่ิมมีผูทําการศึกษาดาน
แมลงศัตรูพืชซ่ึงเรียกไดวาเปนนักกีฏวิทยาคนแรกของเมืองไทย คือ นาย อารียันต  มันยีกุล โดยชวย
เล้ียงแมลงและปราบแมลง นายประเสริฐ เพ็ญจิตร ไดกลาววาต้ังแตป พ.ศ. 2475 ไดเร่ิมมีแมลงศัตรู
ขาวระบาดจนเกิดความเสียหาย ถึงกับทางราชการเร่ิมใหการชวยเหลือเกษตรกร แมลงศัตรูขาวท่ีเร่ิม
พบในสมัยนั้นมีหลายชนิด เชน หนอนกระทูกลา หนอนกระทูคอรวง หนอนขยอก แมลงดําหนาม 
หนอนกอสีครีม หนอนกอแถบลาย หนอนกอสีชมพู เปนตน การปองกันกําจัดแมลงศัตรูขาวสมัย
นั้นไดใชวิธีการตาง ๆ ดังนี้ วิธีทางไสยศาสตร เชน มีการพรมน้ํามนตในนาขาวท่ีมีหนอนทําลายตน
ขาวปกตาแหลวท่ีกํากับดวยคาถาอาคมไวตามคันนา (ตาแหลว คือ ส่ิงท่ีทําจากตอกไมไผท่ีจักบาง ๆ 
เปนเสนสําหรับสาน) เกษตรกรบางคนเช่ือกันวาหามกลาวคําผรุสวาทกับหนอนท่ีกัดกินตนขาว
เพราะเชื่อวา หากไปดาวาหนอน หนอนพวกนั้นก็จะติดตามตัวเกษตรกรผูนั้นไปตามบานพักอาศัย
ดวยวิธีกล เกษตรกรเก็บไข และเก็บตัวหนอนของแมลงศัตรูขาวทําลายท้ิง การปองกันกําจัดแมลง
ดําหนามโดยการหวดใบขาวเพราะแมลงชนิดนี้ระยะหนอนจะชอนใบขาวและเผาใบขาวท่ีมีตัวออน
ท้ิงเพื่อปองกันไมใหแมลงชนิดนี้เปนตัวเต็มวัยและขยายพันธุตอไป การกําจัดเพล้ียจักจั่นในนาขาว
โดยใชแผงไมไผหรือเส่ือลําแพนทาน้ํามันยางหรือน้ํามันข้ีโล ผูกกับไมไผใชคน 2 คน ถือปลายไม
ดานละคนลากคราดไปบนตนขาวใหตัวเพล้ียจักจั่นติดแผงท่ีทาน้ํามัน หรือ ถานาขาวมีระดับน้ําลึก
ตองติดแผงไมไผไวกับหัวเรือ แลวถอเรือใหแผงไมไผคราดถูกใบขาว เพล้ียจักจั่นจะติดท่ีแผงถูก
นําไปทําลายหนอนกระทูตาง ๆ ใชหญากองหมักไวตามคันนาลอใหหนอนมาอาศัยในเวลากลางวัน 
แลว เก็บหนอนมาทําลายในเวลาเย็น ใชสวิงโฉบจับตัวออนและตัวเต็มวัยของแมลงสิงหรือแมลงฉง
ในนาขาวทําลายท้ิง วิธีเขตกรรม สําหรับหนอนขยอกใชวิธีไขน้ําเขานาจนระดับน้าํทวมตนขาว และ 
ไขน้ําออกจากนา หนอนขยอกท่ีอยูในหลอดใบขาวจะลอยออกจากนาไปตามน้ํา 

พ.ศ. 2506 ในหนังสือแมลงศัตรูขาวโดย ดร. โกวิท โกวิทวที และ ดร.ทรงจิตร วงษศิริ ได
เพ่ิมเติมแมลงศัตรูขาวท่ีสําคัญตั้งแตหลังป พ.ศ. 2475 คือ เพล้ียไฟ เพล้ียจักจั่น เพล้ียแปง ตั๊กแตน 

DPU



 40

แมลงบ่ัว และแมลงสิง ซ่ึงในหนังสือไดแนะนําใหเกษตรกรปองกันกําจัดแมลงศัตรูขาวโดยใช
วิธีการตาง ๆ เชน 

1. วิธีกล 
1.1 จุดตะเกียงใหแสงไฟจากตะเกียงลอแมลงใหมาเลนไฟ แมลงจะตกลงในอางน้ําซ่ึงมี

น้ํามัน กาดผสมอยู แมลงก็จะตายหมด 
1.2 เก็บใบขาวท่ีมีอาการถูกทําลายของหนอนแมลงศัตรูขาวและเก็บตอซังนํามาเผาท้ิง 
1.3 สําหรับขาวท่ีถูกเพล้ียไฟทําลาย ควรจะใสปุยเรงใหตนขาวเจริญเติบโตเร็วข้ึนเม่ือ

ตนขาว แข็งแรงจะตานทานการทําลายของเพล้ียไฟได 
1.4 สุมควันไฟโดยนําเอาฟางขาวและหญาสดผสมกันกองไวตามคันนาเหนือลมแลวเอา

กํามะถันผงโรยบนกองฟางขาวและหญาสดท่ีผสมกัน จุดไฟใหเกิดควันเปนการไลแมลงศัตรูขาว 
1.5 ปลอยสัตวเล้ียงจําพวกเปนลงไปจับหนอนและเพล้ียกินเปนอาหาร 
1.6 ใหขุดหลุมรอบบริเวณท่ีแมลงศัตรูขาวระบาด หนอนจะตกลงไปในหลุม แลวจึงเก็บ

หนอนไปทําลายเสีย 
1.7 ตั๊กแตนวางไขในดินแถวบริเวณทุงหญาใกลๆ นาขาว การไถกลบก็จะชวยทําลายไข

ของต๊ักแตนขาวได 
1.8 หลังจากเสร็จส้ินการเก็บเกี่ยวขาวแลวไขน้ําใหทวมนาและไถนาทําลายดักแดของ

หนอนกอ 
1.9 ถอนตนขาวท่ีมีอาการยอดเห่ียวท่ีถูกหนอนกอทําลายนําไปทําลายท้ิงเพื่อลดจํานวน

แหลงท่ีจะขยายพันธุของแมลง 
1.10 ตัวเต็มวัยของแมลงสิงชอบกินเนื้อเนา นําเนื้อเนาใสถุงแขวนไวตามทองนาเม่ือ

แมลงสิงมากินเนื้อท่ีเนาก็ใชมือจับหรือใชสวิงโฉบจับแมลงสิงนําไปทําลายท้ิง 
2. วิธีเขตกรรม 

2.1 กําจัดพวกวัชพืช เชน ขาวปา หญาไซ และวัชพืชอ่ืน ๆ ในบริเวณนาเพื่อกําจัดพืช
อาศัยของแมลงศัตรูขาว 

2.2 ควรปลูกขาวพันธุเบาเปนการหลีกเล่ียงการทําลายของแมลงบ่ัวควรปลูกขาวใหเร็ว
กวาปกติ 
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3. วิธีทางชีวภาพ 
3.1 แนะนําใหเกษตรกรอนุรักษนกในนาขาว เพราะนกคอยจับหนอนแมลงศัตรูขาวกิน

เปนอาหารจึงไมควรขับไลนก 
3.2 ควรจะอนุรักษศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูขาวชนิดตาง ๆ ใหมีในนามาก ๆ 

4. ปลูกขาวพนัธุตานทาน 
 ปลูกขาวพันธุตานทานตอการทําลายของแมลงบ่ัว เชน ขาวพันธุเหมยนอง 62 เอ็ม 

การปองกันกําจัด “สัตวศัตรูขาว” 
 สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ท่ีมีลักษณะรอนช้ืนแบบมรสุม (TROPICAL MONSOON) ซ่ึง
มีฝนตกชุก ประกอบกับสภาพภูมิประเทศซ่ึงมีอาณาเขตของปาดงดิบ ตั้งแตแหลมมลายูข้ึนไปจนถึง
ภูเขาระหวาง ประเทศลาว และเมียนมาร ทําใหประเทศไทยมีจํานวนชนิดของสัตวรวมท้ังแมลง
ตางๆ มากมาย (BIODIVERSITY) ซ่ึงสัตวตาง ๆ เหลานี้มีอยูในธรรมชาติ ชวยกอใหเกิดความสมดุลทํา
ใหไมมีการระบาดของสัตวศัตรูพืชหรือมีก็มีนอยมาก ไมถึงกับทําใหพืชผลทางการเกษตรเสียหาย 
ตอมาเม่ือประมาณ 160 ป มาแลว มนุษยไดเร่ิมดําเนินการพัฒนาการเกษตรอยางรวดเร็วโดยขยาย
เนื้อท่ีสําหรับการเพาะปลูกและอยูอาศัยใหเพิ่มมากข้ึน มีการพัฒนาพันธุพืชใหม เพื่อใหไดท้ัง
ปริมาณและคุณภาพรองรับความตองการของมนุษยท่ีเพิ่มข้ึนทุก  ๆ  ป  มีการจัดสรางระบบ
ชลประทาน  พรอมดวยการทดน้ําเขานาและทําคลองสงน้ํา  การสรางเข่ือนตาง  ๆ  เพื่อผลิต
กระแสไฟฟาและชวยการเพาะปลูก การตัดไมทําลายปาเพื่อขยายพ้ืนท่ีปลูก  หรือนํามาเปนวัสดุใน
การสรางบานเรือน ทําเฟอรนิเจอรสงขายตางประเทศ เหลานี้นับเปนปจจัยสําคัญท่ีมีสวนทําลาย
ความสมดุลของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ท่ีมีอิทธิพล ตอมนุษยและสัตวในระบบนิเวศวิทยา 
จากการที่มนุษยไดเปล่ียนแปลงสภาพนิเวศวิทยา เพ่ือพัฒนาการเพาะปลูก และอยูอาศัย ทําใหสัตว
ศัตรูขาว เชน ปูนา นก และ หนูศัตรูขาว เกิดการระบาดอยูเสมอ โดยเฉพาะหนูซ่ึงเปนสัตวเล้ียงลูก
ดวยนมท่ีฉลาด และ ประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิตมากท่ีสุดในโลกรองจากมนุษย ไดทําความ
เสียหายตอพืชผลทางการเกษตรของประเทศไทยท้ังในสภาพไรนาและยุงฉาง แตละปนับเปนมูลคา
หลายรอยลานบาท  ท้ังนี้ เพราะหนูไดพบกับสภาพแวดลอมในความนึกคิดของมัน  ( IDEAL 
ENVIRONMENT) คือ สามารถหาอาหาร น้ํา และท่ีอยูอาศัยไดตลอดท้ังปในพ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะปลูก 
ในขณะท่ีศัตรูธรรมชาติของหนู เชน งู นกลาเหยื่อตาง ๆ (RAPTOR) พังพอน และสัตวชนิดอ่ืน ๆ จะ
ถูกขับไลหนีหายไปหรือไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสภาพแวดลอมใหม ในขณะท่ีหนูเร่ิมทําเร่ิม
การขยายพันธุออกลูกหลานเพ่ือครอบครองถิ่นท่ีอยูอาศัย (HABITAT) ตามปริมาณการเพ่ิมของพื้นท่ี
เพาะปลูก และปริมาณท่ีลดลงของศัตรูธรรมชาติของหนู การระบาดในพืชตาง ๆ จึงเกิดข้ึน 
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หนู (RODENTS) 
 การวิจัยเร่ืองเกี่ยวกับหนูในประเทศไทย ไดดําเนินมาต้ังแตป พ.ศ. 2232 โดยนักคนควาวิจัย
ชาว ฝร่ังเศสช่ือ P.TACHARD ซ่ึงเปนชาวตางประเทศคนแรกท่ีไดเขามาศึกษาและเขียนรายงาน
เกี่ยวกับสัตวเล้ียงลูกดวยนมในประเทศไทย  หลังจากนั้นก็มีอีกหลายทานท่ีไดทําการศึกษา
ตอเน่ืองกันมา ในระหวาง ป พ.ศ. 2495–2504 DR. ROBERT E. ELBERT ชาวอเมริกัน ไดมีความสนใจ
และสํารวจเก่ียวกับเร่ืองหนูในประเทศไทยอยางจริงจัง สําหรับคนไทยท่ีเปนนักนิยมไพร และ 
ศึกษาสัตวเล้ียงลูกดวยนม (MAMMAL) ในประเทศไทยมาตั้งแต ป พ.ศ. 2473 คือ นายแพทยบุญสง   
เลขะกุล ซ่ึงไดจัดพิมพหนังสือสัตวเล้ียงลูกดวยนมในประเทศไทยข้ึน (MAMMALS OF THAILAND) 
 การปองกันกําจัดศัตรูขาว โดยเฉพาะเร่ืองหนูนั้นไดมีการดําเนินงานประกอบ โดยอาศัยการ
คนควาวิธีการปองกันกําจัดจากเอกสารวิชาการจากตางประเทศ เม่ือกรมการขาวไดจัดต้ังในป พ.ศ. 
2496 ไดมีการปองกันกําจัดหนูศัตรูขาว โดยมีกองบํารุงพันธุ กรมการขาว เปนหนวยงานที่ทดลอง
การปองกันกําจัด วิธีการปองกันกําจัดสวนใหญก็ใชวิธีกล เชน การขุด (DIGGING) ดักจับ (TRAPPING) 
ลอมตี (BLANKETING) การใชสารกําจัดหนูมีนอยมาก สวนมากมักจะใชสารกําจัดหนูประเภทออก
ฤทธ์ิเร็ว ซ่ึงไดแก ซิงคฟอสไฟด (ZINCPHOSPHIDE) ผสมกับเหยื่อพวกปลายขาว สวนการกําจัดหนู
ประเภทออกฤทธ์ิชายังใชเพียงชนิดเดียว คือวอรฟาริน (WARFARIN) และใชกันนอยมาก ในระยะ
เดียวกันกรมกสิกรรมก็มีแผนกปราบศัตรูพืช ซ่ึงสวนใหญ จะมีการคนควาศึกษาวิจัยในดานแมลง
ศัตรูพืชมากกวาสัตวศัตรูพืช 
 งานวิจัยเร่ืองหนูท่ีเปนศัตรูพืชไดทําการศึกษาอยางจริงจังมาต้ังแตป พ.ศ. 2512 โดยกรมการ
ขาว มีศูนยวิจัยการอารักขาขาว (RICE PROTECTION RESEARCH CENTER) ซ่ึงไดรับความชวยเหลือจาก
องคการสหประชาชาติ และ องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ โดยมีสาขาสัตววิทยา 
กองวิทยาการ กรมการขาวเปนหนวยงานศึกษาคนควาวิจัย งานวิจัยระยะแรกมีผูเช่ียวชาญจาก
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ DR. H. R. SHUYLER เขามารวมศึกษาวิจัยและให
คําแนะนําในระยะเวลาส้ัน ๆ 
 หลังจากมีการรวมกรมการขาว และ กรมกสิกรรมเปนกรมวิชาการเกษตร ในป พ.ศ. 2515 
การศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับสัตวศัตรูขาวไดดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยกรมวิชาการเกษตร ได
จัดต้ังสาขาสัตววิทยาการเกษตร สังกัดกองกีฏและสัตววิทยา มี ดร.สวาท  รัตนวรพันธุ เปนหัวหนา
สาขา ซ่ึงไดวางรากฐานที่สําคัญในการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับสัตวศัตรูพืช ทําใหประเทศไทย มี
ความกาวหนาทางวิชา การในดานนี้เทียบเทากับประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ในระหวางป พ.ศ. 2516–2517 ศูนยวิจัยเกษตรเขตรอน (TROPICAL AGRICUTURE 
RESEARCH CENTER) ไดสง DR.MASARU SEKI มาเปนผูเช่ียวชาญประจําสาขาสัตววิทยาการเกษตร 
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และ ผูเช่ียวชาญทานนี้ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของหนูในนาขาว ซ่ึงเปนขอมูล
พื้นฐานในการคนควาวิจัยการปองกําจัดหนู ศัตรูขาวในโอกาสตอมา ในขณะเดียวกัน ดร. สวาท  
รัตนวรพันธุ ไดติดตอขอความชวยเหลือทางวิชาการจากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมณี และ
ไดรับความชวยเหลือจากองคการ เพื่อความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ใหจัดต้ัง
โครงการปองกันกําจัดหนู ไทย – เยอรมัน (THAI – GERMAN RODENT CONTROL PROJECT) ในป 
พ.ศ.2518 และ ทํางานรวมกับกองปองกันกําจัดศัตรูพืช กรมสงเสริมการเกษตร ในดานการสงเสริม
การปองกัน กําจัดหนู อาจกลาวไดวา ในระยะเวลาของโครงการนี้ (พ.ศ. 2518-2525) เปนชวงของ
การศึกษาคนควาวิจัยเร่ืองหนูศัตรูขาวมากที่สุด รัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมณีไดสงผูเช่ียวชาญ
มาปฏิบัติงานรวมกับฝายไทยถึง 3 ทาน ใหทุนการศึกษา ฝกอบรม ดูงานแกนักวิชาการไทย ตลอดจน
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือวิทยาศาสตร ยานพาหนะ ใหกับกรมวิชาการเกษตร และ กรม
สงเสริมการเกษตรจํานวนมาก จากผลงานดานคนควาวิจัยภายใตโครงการนี้ ทําใหความสูญเสียของ
ขาวท่ีเกิดจาก หนูเฉล่ียรอยละ 6.9 ของผลผลิตท้ังประเทศลดลงเหลือรอยละ 1.53 หรือลดความ
เสียหายคิดเปนมูลคา จากประมาณ 2,070 ลานบาท เหลือ 495 ลานบาท ในแตละป (ผลผลิตขาว
ขณะนั้น 15 ลานตนขาวเปลือก ราคา 2,000 บาทตอตัน) วิธีการปองกันกําจัดหนูศัตรูขาวท่ีใชใน
ระยะดังกลาวถึงปจจุ บันมักจะเรียกกันวา  วิ ธีการปองกันกําจัดหนูศัตรูขาวแบบตอเนื่อง 
(SYSTEMATIC PREVENTIVE RAT CONTROL IN RICE) วิธีการดังกลาวนี้มี 2 ข้ันตอน ท้ังกอนการปลูก
และระหวางการปลูกขาว ข้ันตอนแรกจะเปนการลดประชากรของหนูลงใหมากท่ีสุด (KNOCK 
DOWN OF THE RAT POPULATION) ข้ันตอนนี้จะกระทํากอนการปลูกขาวหรือในระยะเตรียมดิน โดย
การใช วิธีกลตางๆ อนุรักษศัตรูธรรมชาติของหนูตลอดจนการเขตกรรม หรือ อาจใชควบคูกับสาร
กําจัดหนูประเภทออกฤทธ์ิเร็ว สวนข้ันตอนท่ีสองจะเปนการรักษาหรือควบคุมประชากรหนูใหต่ํา
อยูเสมอ (MAINTENANCE OF THE LOW POPULATION) ข้ันตอนนี้จะกระทําระหวางการปลูกขาว โดย
ใชวิธีกลตาง ๆ การเขตกรรม หรือ อาจใชควบคูกับสารกําจัดหนูประเภทออกฤทธ์ิชา 
 หลังจากท่ีโครงการปองกันกําจัดหนู ไทย–เยอรมัน ไดส้ินสุดลงในป พ.ศ. 2525 ซ่ึงในระยะ
นี้ นักวิชาการจากกลุมงานกลุมงานสัตววิทยาการเกษตร กองกีฏและสัตววิทยา ไดจบการศึกษา
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกมาหลายทาน ซ่ึงมีความรูเกี่ยวกับสัตวเล้ียงลูกดวยนมโดยเฉพาะ 
งานคนควาศึกษาวิจัยในระยะนี้จึงกาวหนาไปมากมีการขยายการศึกษาวิจัยในเร่ืองหนูศัตรูไปตาม
ลักษณะของพืชเศรษฐกิจของประเทศท่ีปลูกตามภาคตาง ๆ เชน ปาลมน้ํามัน  ถ่ัวเหลือง ออย และ 
ผลิตผลทางดานการเกษตรในโรงเก็บ ในขณะ เดียวกันสารกําจัดหนูประเภทออกฤทธ์ิชาหรือสาร
หามการแข็งตัวของเลือดรุนท่ี 2 (SECOND GENERATION ANTI - COAGULANT) ซ่ึงไดแก โบรไดฟาคูม 
(คลีแร็ต 0.005%) โบรมาดิโอโลน (เล็ด 0.005%) โฟลคูมาเฟน (สะตอม 0.005%) ไดถูกนํามาใชใน
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โลกและในประเทศไทย เพื่อขจัดปญหาการตานทานของหนู (RESISTANCE) ตอสารกําจัดหนู
ประเภทนี้ในรุนท่ี1 ซ่ึงไดแก วอรฟารินและราคูมิน ไดมีการทดสอบประสิทธิภาพของสารกําจัดหนู
ชนิดหามการแข็งตัวของเลือดรุนท่ี 2 ในลักษณะกอนข้ีผ้ึง (WAX BLOCK) และ ผสมปลายขาว (LOOSE 
GRAIN BAIT) ท้ังในสภาพหองปฏิบัติการและภาคสนาม ในพืชเศรษฐกิจของประเทศเพื่อแนะนํา
วิธีการใชสารกําจัดหนูชนิดนี้ใหกับเจาหนาท่ีกรมสงเสริมการเกษตรและเกษตรกร 
 ในป พ.ศ. 2536 องคการเพื่อความรวมมือทางวิชาการจากประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอ
รมณีไดเสนอใหความชวยเหลือทางวิชาการในงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัตวฟนแทะ โดยจัดตั้ง
โครงการปองกันและกําจัดสัตวฟนแทะทางชีวภาพ ไทย – เยอรมัน (THAI – GERMAN BIOLOGICAL 
CONTROL OF RODENTS PROJECT) โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาวิธีการปองกันกําจัดหนูหรือสัตวฟน
แทะในประเทศไทย โดยวิธีการท่ีใชส่ิงท่ีกอใหเกิดมลภาวะแกส่ิงแวดลอมใหนอยท่ีสุด และเปน
วิธีการที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ รัฐบาลสหพันธ สาธารณรัฐเยอรมณี ไดสง DR.THOMAS JAEKEL 
มาปฏิบัติงานวิจัยรวมกับฝายไทย และ ยังใหทุนฝกอบรมดูงานแกนักวิชาการไทย ทุนศึกษาใหกับ
นิสิตมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือวิทยาศาสตร และ ยานพาหนะอีกดวย 
ถึงแมวาโครงการวิจัยนี้ยังไมมีส้ินสุด  แตจากขอมูลท่ีไดพบวา  สปอโรชีสตของโปรโตซัว 
SARCOCYSTIS SINGAPORENSIS ท่ีแยกไดจากมูลงูเหลือม (PYTHON RETICULATUS) ของไทย สามารถ
กําจัดหนูนาและหนูบานท้ังในสภาพหองปฏิบัติการ และ ในสภาพไรนาไดดี ดังนั้น ในอนาคตการ
ปองกันกําจัดหนูศัตรูพืช มนุษยสามารถใชวิธีผสมผสานกับวิธีอ่ืนๆ เพ่ือลดตนทุนการผลิตและลด
มลภาวะตอส่ิงแวดลอมได 
 

หอยเชอรร่ี (GOLDEN APPLESNAIL) 
 ในระยะเดียวกันนี้ (พ.ศ. 2525 - 2526) ไดมีผูนําหอยเชอรร่ี (GOLDEN APPLE SNAIL) เขามา
จากประเทศญ่ีปุนและไตหวันโดยวิธีซ้ือขายกันเพ่ือเล้ียงประดับในตูปลา และ เล้ียงสงขายยัง
ประเทศญ่ีปุน เพื่อนําไปเปนอาหารซ่ึงในท่ีสุดหอยเชอร่ีก็หลุดรอดและยังถูกท้ิงลงในแหลงน้ําลํา
คลอง เกิดการแพรกระจายและระบาดเปนศัตรู ท่ีสําคัญของขาวและพืชน้ําในประเทศไทย ดังนั้น
หอยเชอร่ีนับวาเปนศัตรูขาวชนิดใหมท่ีทําความเสียหายแกตนขาวท่ีปกดําใหมและท่ีเร่ิมงอก 
อยางไรก็ตามนักวิชาการ ดานนี้ไดทําการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับหอยเชอร่ี เพื่อจัดการศัตรูขาว
ชนิดนี้อยางตอเนื่องและแลกเปล่ียนความรูจากนักวิชาการตางประเทศท่ีประสบกับปญหาหอยเชอร่ี
โดยเฉพาะประเทศไทยในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตในการปองกันกําจัดหอยเชอรี่ศัตรูขาวได
แนะนําใหใชวิธีการตางๆ รวมกัน เชน การใชวิธีกลรวมกับการเขตกรรม การใชวิธีกลรวมกับสาร
กําจัดหอย เปนตน 
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นก (RICE PEST BIRD) 
 ในเร่ืองของนกศัตรูขาวนั้น  ไดมีการศึกษาชนิด ของนกศัตรูขาวตั้ง  แต ป พ.ศ. 2512  
หลังจากนั้นไดมีการศึกษาความเสียหายของขาวท่ีเกิด จากนกสวนการปองกันกําจัดไดใชวิธีเขต
กรรม ชีววิธี การทําใหนกตกใจกลัว (BIRD SCARING) ดวยวิธีตางๆ มีการใชสารไลนก (BIRD 
REPELLENT) บางเปน คร้ังคราวแตไมมีการแนะนําใหใชสารกําจัดนก (AVICIDE) เนื่องจากนกใน
ประเทศไทยประมาณ 800 ชนิดและมีนกเพียงสิบกวาชนิดท่ีเปนศัตรูพืช นกอีกหลายรอยชนิดมี
ประโยชนในการรักษาหรือควบคุมประชากรของแมลงศัตรูในธรรมชาติ ปองกันไมใหแมลง
ศัตรูพืชหรือหนูศัตรูพืชระบาดได 

ปูนา (RICEFIELD CRAB) 
 ในสวนของปูนาศัตรูขาวไดมีการศึกษาคนควาวิจัยมาพรอมๆกับเร่ืองนกศัตรูขาว การ
ระบาดทําลายขาวไมคอยรุนแรง เหมือนกับหนูหรือหอยเชอร่ี ประกอบกับเกษตรกรใชปูนาในการ
ประกอบอาหาร ดังนั้นการปองกันกําจัดมักจะใชวิธีกล วิธีเขตกรรมเขาชวย ก็สามารถควบคุม
ประชากรปูนาไดดี 
 

การเก็บเก่ียวและปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวขาว 
 การเก็บเกี่ยวขาว หมายถึง วิธีการใด ๆ ท่ีทําใหเมล็ดหรือรวงขาวท่ีสุกแกแยกออกจากตน
ขาว การเก็บเกี่ยวเปนข้ันตอนสําคัญข้ันตอนหน่ึงใน กระบวนการผลิตขาว เพราะถามีการเก็บเกี่ยว
อยางไมถูกตองเหมาะสม จะทําใหขาวเกิดความเสียหายข้ึนใน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ สูญเสียดาน
น้ําหนัก เชน เกิดการรวงหลนในนา ถูกนก หน ูแมลงศัตรูทําลาย และ สูญเสียดานคุณภาพ เชน ทําให
คุณภาพการสีต่ําลง ถาเก็บไวเปนเมล็ดพันธุก็จะเส่ือมความงอกเร็ว นอกจากนี้ยังมีผลเสียทางออม 
คือ สงผลกระทบทําใหการปฏิบัติในข้ันตอนตาง ๆ หลังการเก็บเกี่ยวมีปญหาตามมา เชนการเก็บ
เกี่ยวขาวลาชา จะเปดโอกาสใหแมลงศัตรูโรงเก็บ อาทิ ผีเส้ือขาวเปลือกเขาไปวางไขและทําลายขาว
ตั้งแตในแปลงนา เม่ือเก็บเกี่ยวและนําขาวยุงฉาง แมลงศัตรูก็จะติดไปกับเมล็ดและแพรระบาด
ในขณะเก็บรักษาทําใหเกิดปญหาในการเก็บรักษาตามมา 
 

การเสริมรายไดโดยการทําผลิตภัณฑขาว และการใชประโยชนจากสวนตาง ๆ ของขาว 
จากการศึกษาพบวา ขาวนอกจากจะใชหุงตมรับประทานแลว ยังสามารถแปรรูปเพื่อทํา

ผลิตภัณฑตาง ๆ  อันสงผลใหขาวมีมูลคาเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นสวนตางๆ ของขาว เชน ฟาง รํา 
แกลบตางก็นําไปใชประโยชนอยางมหาศาลท้ังในดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ดังนั้นถา
ชาวนาหรือผูปลูกขาวมีความสนใจและหม่ันศึกษาการใชประโยชนในดานตาง ๆ เหลานี้ ก็จะเปน
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หนทางเลือกท่ีจะชวยใหการผลิตขาวมีผลกําไรเพิ่มข้ึนอยางแนนอน สําหรับแนวทางในการทํา
ผลิตภัณฑขาว และการใชประโยชนจากสวนตาง ๆ ของขาวอาจสรุปไดดังตอไปนี้ 

การผลิตขาวแปงขาว  ซ่ึงมีท้ังแปงขาวและแปงขาวเหนียว แปงขาวเหลานี้จะถูกนําไปใช
ประโยชนในการทําผลิตภัณฑอ่ืน ๆ เชน ขนมหรือผลิตภัณฑประเภทเสนตาง ๆ การผลิตแปงขาว
เจานั้น มักใชขาวสารท่ีมีลักษณะแข็ง โดยมีข้ันตอนคราว ๆ (งามช่ืน, 2539) ดังนี้ ขาวหัก (ปลาย
ขาว) -> ทําความสะอาด (แยกกิ่งสกปรก) -> ลางและแชน้ํา -> โม(โดยใชโมไฟฟาหรือโมหิน) -> 
กรองนํ้าออก -> ตีใหแตก -> อบแหง -> บดใหละเอียด -> รอน -> แปงละเอียด ในสวนของแปงขาว
เหนียวนั้นมีข้ันตอนในการผลิตดังนี้ เมล็ดขาวสาร -> ทําความสะอาด (แยกส่ิงสกปรก) -> โม -> 
รอน -> แปงขาวเหนียว 

การทําผลิตภัณฑประเภทเสนและแผน เชน กวยเตี๋ยว เสนหม่ี ขนมจีน ลอดชอง เกี้ยมอ๋ี 
กวยจั๊บ เม่ียงญวน ผลิตภัณฑเหลานี้ผลิตข้ึนโดยการนําปลายขาวประเภทแข็ง (อะไมโลสสูง) ไปโม
น้ําใหเปนแปง แลวจึงทําใหเปนเสนหรือแผนทีหลัง เชน ในการทําขนมจีน หรือ เสนหม่ีก็จะใชวิธี
อัดแปงใหผานรูเล็ก ๆ โดยแปงท่ีนํามาอัดเพื่อใชทําเสนหม่ีจะมีความช้ืนนอยกวาในการทําขนมจีน 
ในการทําแปงแผนหรือเม่ียงญวนนั้น จะตองโมแปงใหละเอียดกวาผลิตภัณฑอ่ืน ๆ แลวจึงนําแปง
ไปหมักกับเกลือในปริมาณ 3% เปนเวลา 2-3 วัน เพื่อใหแปงมีรสเค็มและไมแหงกรอบแตกหักงาย
ในระหวางการผลิต การทําแผนกวยจั๊บนั้นจะตองมีการอบแปงใหแหงพอเหมาะ สวนการทํา
ลอดชองนั้น จะมีการเติมน้ําปูนใสลงในแปงเพ่ือใหแปงเหนียวมากข้ึนมีสีเหลืองออนและมีกล่ิน
หอมนารับประทาน (งามช่ืน, 2539) 

การผลิตขนมกรอบ ขนมกรอบอาจแบงเปน 3 ประเภท ไดแก ขนมกรอบท่ีทําจากขาว
เหนียว ซ่ึงชาวญ่ีปุนเรียกวาอะราเร (arare) ซ่ึงพันธุขาวเหนียวท่ีเหมาะสมในการทําผลิตภัณฑไดแก 
กข. 6 โดยมีข้ันตอนการทํา (งามช่ืน, 2539) ดังนี้ ขาวเหนียว -> แชน้ํา -> นึ่งใหสุก -> นวดเปนแปง
เหลว -> แชเย็น -> ตัดใหเปนช้ิน -> อบแหง -> ยางใหพอง -> ปรุงรส  -> ขนมอะราเร การผลิตขนม
กรอบท่ีทําจากขาวเจานั้น ชาวญ่ีปุนเรียกวา เซมเบ (SEMBEI)  โดยการนํา  ขาวเจา->แชน้ํา->บดเปน
แปง->นึ่งใหสุก->แผใหเปนแผนบางขณะท่ียังรอนอยู->ตัดเปนช้ิน->อบใหแหง->ยางใหแพง->ปรุง
รส->ขนมเซมเบ สวนการทําขาวกลองอบกรอบ (RICE CAKE) ก็กระทําไดโดยการนําเมล็ดขาวกลอง
มาอัดไวระหวางแผนใหความรอน (HOT PLATE) 2 แผน ภายในแมพิมพกลม เม่ือแผนใหความรอนนี้
ถูกเคล่ือนหางออกจากกันก็จะทําใหแรงอัดลดลง ทําใหไอน้ําภายในระเหยออกมาทันทีและดันเมล็ด
ขาวใหพองและแข็งตัวทําใหมีลักษณะกรอบขึ้น (งามช่ืน, 2539) 

การผลิตขาวก่ึงสําเร็จรูป หรือ ขาวสุกอบแหง เชน โจก หรือ ขาวตมกึ่งสําเร็จรูปท่ีมีการเติม
สารปรุงรสหรือสารอาหารตางๆ หรือ การผลิตเมล็ดขาวใหพอง ตัวโดยผานแรงอัดสูงภายใตสภาพ
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ท่ีรอนจัดกอนท่ีจะนํามาบดอยางหยาบ ๆ ซ่ึงท้ังโจกหรือขาวตมกึ่งสําเร็จรูปและขางพองท่ีบดนี้
สามารถรับประทานไดทันที เม่ือเติมน้ํารอนลงไปและคนใหเขากัน (งามช่ืน, 2539) 
 การผลิตขาวแชแข็ง ไดแก การนําขาวสุกไปแชเย็นจนแข็ง และ เม่ือจะบริโภคก็นําขาวแช
แข็งนี้ไปอุนในเตาไมโครเวฟ (งามช่ืน, 2539) 

การผลิตขาวนึ่ง เปนวิธีการนําขาวเปลือกท่ีมีคุณภาพการสีต่ํามาผานกระบวนการน่ึง กอน
เพื่อเพิ่มคุณภาพการสีโดยทําใหแปงภายในเมล็ดเช่ือมตัวกันดีข้ึน และ ยังเปนการเพ่ิมคุณคาทาง
อาหารใหมากข้ึน กลาวคือ พวกวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ไนอาซิน และเกลือแรตาง ๆ ซ่ึงโดยปกติจะ
สะสมอยูมากในสวนของรําขาว เม่ือผานการแชน้ําก็จะทําใหสารตางๆ เหลานี้ละลายแทรกซึมเขาไป
ในเมล็ดขาว และการทําขาวนึ่งก็ยังเปนการทําลายแมลงท่ีติดมากับเมล็ดขาวอีกดวย สําหรับขอเสีย
ของขาวนึ่งก็คือทําใหขาวท่ีสีไดมีสีคลํ้ากวาขาวสารปกติ และ ขาวท่ีหุงสุกจะมีลักษณะรวนกวาขาว
ธรรมดาสําหรับข้ันตอนในการผลิตขาวนึ่ง มีดังนี้ ขาวเปลือก->นําไปแชน้ํา->นําไปนึ่ง->นําไปลด
ความช้ืน->นําไปขัดสี->ขาวนึ่ง 

การผลิตขนมไทย นับเปนภูมิปญญาของคนไทยท่ีมีมาตั้งแตดั้งเดิมแลวในการใชแปงขาว
มาผลิตขนมไทยชนิดตาง ๆ ออกจําหนายท้ังในและนอกประเทศ ขนมไทยท่ีผลิตจากขาวเหนียว เชน 
ขาวเหนียวตัด ขาวเหนียวเปยก ขาวเหนียวมูล ขาวเหนียวกรอบ (นางเล็ดหรือขาวพอง) ขนมตมขาว
และแดง ขนมเขง ขนมเทียน ขนมกง ขนมถ่ัวแปบ บัวลอย ขนมสอดไส อาลัว เปนตน สวนขนมไทย 
ท่ีทําจากขาวเจา เชน ขนมเล็บมือนาง ขนมขี้หนู ขนมทราย ขนมดอกโสน ขนมข้ีมอด ขนมเกลียว
ทอง ขนมตาล ขนมถวยฟู ขนมครก (เปลือกนอกกรอบ) ขางตัง ขาวตู ขนมฝกบัว ขนมดวง ขนม
เบ้ืองญวณ ขนมหันตรา เปนตน ซ่ึงขนมท่ีทําจากขาวเจาเหลานี้มักจะใชพันธุขาวเจาท่ีมีอะไมโลสสูง 
(ขาวแข็ง) สําหรับขาวเจาท่ีมีอะไมโลสต่ํา (ขาวนุม) นั้นจะใชในการผลิตขาวตังพิมพ ขนมเบ้ืองไทย 
หรือ ขนมครก (ท่ีมีลักษณะเปลือกนอกไมกรอบ) นอกจากน้ันยังมีการใชแปงขาวเจาผสมกับแปง
ขาวเหนียวเพื่อผลิตขนมไขเตาทอด ขนมไขปลาทอด ขนมไขหงส และ ขนมกลวย เปนตน สวน
ขนมท่ีผลิตจากการใช แปงขาวผสมกับแปงมันสําปะหลังไดแก ขาวเกรียบปากหมอ ขนมน้ําดอกไม 
ขนมจีบไทย ขนมชอมวง ขนมเรไร ขนมชอลดา ขนมช้ัน ขนมกลวย ขนมคาง ขนมเปยกปูน เปนตน  

การผลิตผลิตภัณฑหมักดอง ไดแก การนําเอาขาวสุกมาหมักโดยใชเช้ือราซ่ึงจะชวยยอย
แปงใหเปนน้ําตาล และ ใชเช้ือยีสตชวยในการยอยน้ําตาลเปนแอลกอฮอล ในประเทศไทยมักใช 
ขาวเหนียวในการทําเหลาสาโท เหลาขาว และ ขาวหมาก สวนในประเทศญ่ีปุนนั้นจะใชขาวเจาท่ีมี
คุณภาพนุมและเหนียว (มีอะไมโลสต่ํา) ในการทําเหลาสาเก สวนเหลาโชชุของญ่ีปุนนั้นก็ผลิตได
จากท้ังขาวเจาและขาวเหนียว นอกจากนั้นยังสามารถใชขาวเปนวัตถุดิบในการหมักน้ําสมสายชูได
อีกดวย (งามช่ืน, 2539) 
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การผลิตน้ํามันรําขาว น้ํามันท่ีผลิตจากรําขาวนั้นจะมีคุณภาพดีเพราะเปนน้ํามันท่ีมีไขมัน
ชนิดไมอ่ิมตัวมากท่ีจะชวยลดปญหาโคเลสเทอรอลสูงในผูบริโภค อยางไรก็ตามน้ํามันท่ีผลิตจากรํา
ขาวนี้อาจจะเกิดกล่ินหืนไดงาย แตก็แกไขไดโดยการนําขาวเปลือกไปผานการนึ่งหรือการอบความ
รอนกอนสีออกมาเปนรําขาวก็จะชวยลดกล่ินเหม็นหืนลงได เนื่องจากน้ํามันรําขาวจะมีไขรําขาว
ปะปนอยู ดังนั้นจึงใชประโยชนในการผลิตครีมปรุงรสพวกมายองเนส หรือ เนยพืช (MAGARINE) 
ได นอกจากนั้นไขรําขาวยังใชในการผลิตเคร่ืองสําอางพวกโลช่ันกันแดด หรือ ลิปสติก และใชใน
การเคลือบผลไมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาใหนานข้ึนอีกดวย สวนรําขาวนอกจากจะใชผลิตน้ํามันรํา
ขาวแลวยังใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว อาหารเล้ียงเชื้อ และ อาหารเสนใยไดอีกดวย (งาม
ช่ืน, 2539) 

การใชประโยชนจากแกลบ แกลบที่ไดจากการสีขาวนั้นสามารถใชประโยชนไดอยาง
มหาศาลท้ังในทางเกษตร เชนใชผสมดิน คลุมดิน หรือ ใชเล้ียงสัตว และ ในทางอุตสาหกรรมยังนํา
แกลบไปใชทําเช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟา ทําแทงเช้ือเพลิง ทําอิฐกอสราง ทําวัสดุคารบอน (ACTIVATED 
CARBON) ในการกรองนํ้าเพื่อกําจัดกล่ิน ข้ีเถาแกลบท่ีมีการเผาไหมจนเปนสีขาวซ่ึงอุดมไปดวยสาร
ซิลิกายังนําไปใชในอุตสาหกรรมยาง เม่ือนําแกลบไปตมกับกรดก็จะไดสารเฟอรฟูรอล (FURFURAL) 
ท่ีใชในอุตสาหกรรมตางๆ นอกจากนั้นยังใชแกลบในการทําสารขัดเคร่ืองสุขภัณฑ น้ํายาขัดรถยนต 
และยาสีฟนอีกดวย  
 การใชประโยชนจากฟางขาว ฟางขาวนอกจากจะใชคลุมดิน ใชทําปุยหมัก หรือ ใชในการ
เพาะเห็ดแลว ยังสามารถนําไปใชในการทําเยื่อกระดาษ กระดาษทิชชู หรือ นําไปปนใหละเอียด เพื่อ
ใชเปนสวนผสมของซีเมนต ใชเปนตัวเดิม (FILLER) ในการผสมดินหรือปุยสําเร็จรูป นอกจากน้ัน
ฟางขาวท่ีผานการฟอกขาวและรีดเปนเสนแลวยังใชในดานงานหัตถกรรมจักสานพวกหมวกหรือ
เส่ือ หรือ อาจใชทําวัสดุสําหรับประดับดอกไมเพื่อทําพวงหรีดหรือพวงมาลาไดอีกดวย และ 
ประโยชนอีกประการหนึ่งของฟางขาวก็คือ ใชในการผลิตสารใหความหวานไซลิทอลเพื่อใชแทน
น้ําตาลทรายสําหรับผูปวยท่ีปวยเปนโรคเบาหวานเร้ือรัง (วิชัย, 2537) 

ลักษณะพิเศษของขาวเจกเชยเสาไห 
ขาวเจกเชยเสาไห คือ ขาวท่ีไดจากการแปรรูปขาวเปลือกพันธุเจกเชย ซ่ึงเปนพันธุพื้นเมือง

และเปนขาวเจาไวตอชวงแสง ปลูกในฤดูนาป (ปลูกวันแมเกี่ยววันพอ) ในพื้นท่ีอําเภอเสาไห อําเภอ
เมือง อําเภอหนองแซง อําเภอวิหารแดง อําเภอหนองแค อําเภอหนองโดน และกิ่งอําเภอดอนพุด 
จังหวัดสระบุรี 
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1. ระยะการออกดอก จะอยูระหวางวันท่ี 5 – 10 พฤศจิกายน 
 

 
 

ภาพท่ี 2.8 ขาวเจกเชยเสาไหระยะออกดอก 
 

2. ตนขาวเจกเชยเสาไหเปนขาวพันธุพื้นเมืองท่ีมีความสูงประมาณ 160 - 200 เซนติเมตร 
 

 
 

ภาพท่ี 2.9 เปรียบเทียบความระยะความสูงกับมนุษยในชวงท่ีขาวเจกเชยเสาไหกําลังออกรวง 
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3. คอรวงขาวยาวเฉล่ีย 33 เซนติเมตร ระแงถ่ี เปนขาวท่ีมีเมล็ดยาวน้ําหนักดี  
 

 
 

ภาพท่ี 2.10 ขาวเจกเชยเสาไหระยะท่ีเหลืองสุกเต็มท่ีพรอมเก็บเกีย่ว 
 

4. สีของกาบใบมี 2 ลักษณะ คือ ขาวเจกเชยกาบใบสีมวง และขาวเจกเชยกาบใบสีเขียว การ
ปลูกขาวเจกเชยเสาไห จะปลูกในฤดูนาปโดยเร่ิมปลูกไดตั้งแตเดือน พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 
เปนชวงท่ีฝนตกประมาณ 91 วัน จากจํานวนวันตก ตลอดป 108 วัน เก็บเกี่ยวในชวงเดือนธันวาคม
ถึงเดือนมกราคม เปนชวงท่ีเหมาะสมเนื่องจากมีภาวะอากาศท่ีแหงทําใหขาวมีคุณภาพดี 
 

 
 
ภาพท่ี 2.11 ขาวเจกเชยเสาไห ระยะขาวแตงตัว 
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พื้นที่เหมาะสําหรับการปลูกขาวเจกเชยเสาไห เปนแหลงภูมิศาสตรท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะท่ี
เหมาะแกการปลูกขาวเจกเชยเสาไหมากท่ีสุดในประเทศไทย คือ อําเภอเสาไห อําเภอเมือง อําเภอ
หนองแซง อําเภอวิหารแดง อําเภอหนองแค อําเภอหนองโดน และก่ิงอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 
ในสวนของอําเภอดอนพุด และอําเภอหนองแซง เปนพื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตจากกรมทรัพยสินทาง
ปญญาแลววาใหใชตราสัญลักษณส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร ตามพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงช้ีทาง
ภูมิศาสตร พ.ศ.2546 เพื่อแสดงถึงการเนนผลิตกับพื้นท่ีและทรัพยากรในพ้ืนท่ี บงช้ีไดถึงคุณภาพ 
คุณสมบัติ และคุณลักษณะพิเศษของขาวเจกเชยเสาไหไดเปนอยางดี 

วิธีการปลูกขาวเจกเชยเสาไห สวนใหญชาวนานิยมปลูกขาวเจกเชยเสาไห 2 วิธี คือ 
1. นาหวาน 

1.1 หวานแหง คือ การหวานเมล็ดพันธุขาวลงบนแปลงนาท่ีไถแลวเรียนรอย แตยังไมมี
น้ําในนา ชาวนาจะหวานขาวลงไปกอนเพื่อรอน้ําฝนตกลงมา ขาว 1 เมล็ด สามารถปลูกได 
ประมาณ 20 - 30 ตน (1 กอ) 

1.2 หวานน้ําตม คือ การหวานเมล็ดพันธุขาวท่ีแชน้ํามาเพ่ือใหรากงอกออกมาเล็กนอย
ประมาณ 2-3 วัน จากน้ันจึงนําไปหวานลงในไปแปลงนาท่ีเตรียมไถกลบหญาและปลอยน้ําเขามา
ขังไวในนาเตรียมไวสําหรับการปลูกขาว ขาว 1 เมล็ด สามารถปลูกได ประมาณ 20 - 30 ตน (1 กอ) 

2. นาดํา ขาว 3 - 5 เมล็ด สามารถปลูกได ประมาณ 20 - 30 ตน (1 กอ) 
คุณสมบัตขิองขาวเจกเชยเสาไห 
เม่ือหุงสุกจะรวนเปนตัวไมเกาะกันเปนกอน หุงข้ึนหมอ ขาวสุกจะนุม ไมแฉะ ไมแข็ง

กระดาง ไมเหนียวเละ ไมยุบตัวเม่ือเปนขาวราดแกง ไมบูดงายแม ท้ิงไวเย็นขามวัน ขาวเกาเมื่อนํามา
หุงไมมีกล่ินสาบ 

    1. เปนขาวขาวพ้ืนแข็งท่ีมีอะมิโลสสูง (27 – 28 %) และยังมีธาตุเหล็กสูง  
    2. เปนขาวหุงสุกรวนข้ึนหมอ ไมแฉะ รสชาติดี ไมแข็งกระดาง ไมเหนยีวเละ  

           3. ขาวเจกเชยเสาไหจะไมยุบตัวเม่ือราดแกงตามความนิยมการบริโภคของคนไทย  
           4. ขาวเจกเชยเสาไหเม่ือหุงสุกแลวจะบานออก ทําใหหุงขึน้หมอถึง 3 เทา เม่ือเค้ียวจะ
สามารถสัมผัสรสชาติไดถึงเนื้อขาว 

5. ขาวจะไมบูดงาย เม่ือท้ิงไวเยน็ขามวนั คุณภาพไมเปล่ียนแปลง  
           6. แมวาจะเก็บขาวไวนานมากเปนขาวเกาคางป แตเม่ือนํามาหุงก็ไมมีกล่ินสาบ 
           7. ขาวเจกเชยเสาไห เปนขาวท่ีมีประวัติท่ีส่ือถึงวัฒนธรรมการอยูรวมกนั มีการเกื้อกูลกัน 

       8. เม่ือทําเปนขาวตมหรือโจกแลว ขาวชนิดนี้จะมีความหอมอรอยและมียางเหนียวเมล็ด
ขาวจะบานแตกออกนารับประทาน (ขาวใหม) 
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ความเปนมาของขาวเจกเชยเสาไห 
จังหวัดสระบุรี มีประวัติการปลูกขาวมาเปนเวลายาวนาน เพราะเปนจังหวัดยุทธศาสตร ใน

พื้นท่ีภาคกลางท่ีไดรับการประกาศจัดต้ังข้ึนเพื่อรวบรวมเสบียงอาหารและเปนยุงฉางเก็บไวคราว
ศึกสงคราม ตั้งแตราวป พ.ศ. 2125  ชุมชน ในพื้นท่ีประกอบอาชีพทํานารับจางและคาขายอําเภอเสา
ไห เปนแหลงเศรษฐกิจ ใหญ ของจังหวัดสระบุรี เปนท่ีชุมนุมการคาขายสินคาเกษตรตาง ๆ จาก
พื้นท่ีท่ีได  รับน้ําจากลุมน้ําปาสัก ขาวเจกเชยนํามาปลูกในพ้ืนท่ีอําเภอเสาไห จากการที่ชาวบานนํา
ขาวมาแลกสินคา ไดแก เกลือ กะป น้ําปลา หอม กระเทียม ท่ีบริเวณ ทาเจกเฮง พอคาคนจีนท่ีมี
นองชาย ช่ือเจกเชยคอยควบคุมดูแลการแลกสินคา และสนใจขาวพันธุกนจุด จึงแนะนําให ชาวนา
นําไป ปลูกขยายผลผลิต แลวนํามาแลก  สินคากับเจกเชย ตอมาชาวนาจึงเรียกขาวพันธุนี้วา ขาวเจก
เชย จนเปนท่ี รูจักจาก  ปากตอปาก พอคาเรือหลายคนนําสินคาขาวนี้ไปขายถึงอยุธยา  พบวาเปน
ขาวหุงข้ึนหมอ รสชาติดี ไมออน ไมแข็งจนเกินไป เก็บไวคางคืนไมบูด จนสอบถามกันวา เปนขาว
อะไร มาจากไหนไดคําตอบวา ขาวเจกเชย มาจากอําเภอเสาไห  ดังนั้น“ขาวเจกเชยเสาไห ” จึงเปน
ขาวท่ีมีประวัติท่ีส่ือถึงวัฒนธรรมการอยูรวมกันมานาน  นับรอยป มีการเกื้อกูลกันของกลุมชน
ตางชาติในอําเภอเสาไห ท่ีมีความผูกพันของ ชุมชนผูปลูกขาว และพอคาท่ีเปนชาวไทยเช้ือ สายจีน 
ซ่ึงเดินทางไปในท่ีตาง ๆ และรูในเร่ืองคุณภาพขาวท่ีดี ท่ีเหมาะกับรสนิยมการบริโภคของคนไทย  
ขาวเจกเชยเสาไห เม่ือหุงสุกขาวจะรวนเปนตัว ไมเกาะกันเปนกอน หุงข้ึนหมอ มีรสชาติดี  ขาวสุก
จะนุม ไมแข็งกระดาง และไมเหนียวเละ ไมยุบตัว เม่ือนํามาทํา ขาวราดแกง ท่ีสําคัญคือ ขาวนี้ถาท้ิง
ไวเย็น คุณภาพจะไมเปล่ียนแปลง ไมบูดงาย และขาวเกาท่ีนํามาหุง ก็จะไมมีกล่ินสาบ  แตถาเปน
ขาวพันธุอ่ืนเม่ือเก็บเปนขาวเกาจะมีกล่ินสาบ เปนกล่ินไมพึงประสงคเม่ือสีเปนขาวสาร  

 

 
 
ภาพท่ี 2.12 รวงขาวเจกเชยเสาไห 
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คุณคาทางอาหารของขาว 
 จากการสํารวจในป พ.ศ. 2544 พบวา พื้นท่ีเก็บเกี่ยวขาวท้ังหมดของโลกมีประมาณ 947 
ลานไร และในจํานวนนี้เปนพื้นท่ีปลูกขาวของเอเชียเสียมากกวา 90% ประเทศอินเดีย นับเปน
ประเทศท่ีมีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวขาวมากท่ีสุดในโลก คือ ประมาณ 278 ลานไร ตามดวยสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซ่ึงมีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวขาวประมาณ 178 ลานไร ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุนนั้นมีพื้นท่ีเก็บ
เกี่ยวขาวนอยท่ีสุดประมาณ 11 ลานไร สวนประเทศไทยน้ันมีพื้นที่เก็บเกี่ยวขาวประมาณ 63 ลานไร 
ขาวถึงแมจะเปนพืชท่ีมีเนื้อท่ีเพาะปลูกนอยกวาขาวสาลี แตเม่ือเปรียบเทียบถึงจํานวนแคลอรีตอไร 
แลวขาวนับวาเปนพืชท่ีใหแคลอรีตอไรสูงสุดในบรรดาธัญพืชท้ังหลาย ยกตัวอยางเชนผลผลิตเฉล่ีย
ขาวของโลก 1 ไร สามารถเล้ียงประชากร จํานวน 0.91 คนตอป ในขณะที่ขาวโพดและขาวสาลีมี
ผลผลิตเฉล่ีย ตอไร สามารถเล้ียงประชากร จํานวน 0.85 และ 0.67 คนตอปตามลําดับ ในจํานวน
กิโลแคลอรีเฉล่ียตอคนตอวันท่ีไดจากอาหารทุกชนิดจากฟารมท้ังหมด 2,666  กิโลแคลอรี หรือ คิด
เปน 23% ของท้ังหมด จากการประเมินพบวา 40% ของประชากรโลกอาศัยขาวเปนแหลงหลักใน
การใหแคลอรี ประชากรโลกจํานวน 1.3 พันลานคน มีการบริโภคขาวมากกวาคร่ึงหนึ่งของอาหาร
ท้ังหมด และ ประชากรโลกอีกจํานวน 400 ลานคน บริโภคขาว 25-50 % ของอาหารท้ังหมดท่ีเขา
ไดรับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  90% ของ ประชากร ชาวบังกลาเทศ พมา ศรีลังกา เวียดนาม และ กัมพูชา 
นั้นมีการบริโภคขาวเปนอาหารหลัก 

โครงสรางของเมล็ดขาว 
 เมล็ดของขาวเรียกวา คารีออฟซิส (Caryopsis) หรือขาวกลอง (Brown rice) ซ่ึงถูกหอหุม
ดวยกลีบดอกใหญ (Lemma) และ กลีบดอกเล็ก (Palea) ทําใหเปนโครงสรางของเมล็ดขาวเปลือกที่
สมบูรณ   กลีบดอกท้ังสองชนิดนี้ เ ม่ือแกเต็มท่ีจะลักษณะเปนเนื้อไมท่ีคอนขางเปราะและ
ประกอบดวยธาตุซิลิกา (Silica) เปนจํานวนมากเมื่อนําขาวกลองไปผาตัดตามความยาวและศึกษา
ภายใตกลองจุลทรรศน จะพบวาช้ันนอกสุดของกลองจะมีลักษณะเปนเนื้อเยื่อบางๆ เรียกวา เยื่อ
ช้ันนอก (Pericarp) ซ่ึงเปนช้ันท่ีกําหนดสีของขาวกลองเปนสีน้ําตาลออน ถัดจากเยื่อช้ันนอกเขาไป
ดานในจะเปนเยื่อช้ันกลางจํานวน 2 ช้ัน ไดแก เยื่อหุมเมล็ด (Seed coat) และ นิวเซลลัส (Nucellus) 
หุมคัพภะ (Embryo) 
 สวนของแปงขาวท่ีเรียกวา เอ็นโดสเปรมนั้นจะเปนองคประกอบสวนใหญ (ประมาณ 
83%) ของขาวกลอง เอ็นโดสเปรมจะถูกหอหุมดวยเยื่อหุมชั้นใน (Aleurone layer) และตัวเอ็นโด
สเปรมเองจะประกอบดวยเซลลพาเรนไคมา (Parenchyma cells) ท่ีมีผนังบางซ่ึงบรรจุเม็ดแปง 
(Compound starch granules) ไวเต็ม โดยมีโปรตีนแทรกอยูรอบนอกใกลๆ กับช้ันของเยื่อหุมช้ันใน 
ในเมล็ดขาวเจา (Non-glutinous rice) จะมีเม็ดแปงอัดแนนในสวนของเอ็นโดสเปรม ทําใหเนื้อ

DPU



 54

ขาวสารมีลักษณะใสกวาในขาวเหนียว (Glutinous rice) ซ่ึงมีเม็ดแปงอัดกันคอนขางหลวม อยางไร
ก็ตามในเมล็ดสาร เจาก็ยังมีสวนท่ีขาวขุนซ่ึงเรียกวา ทองไข หรือ ทองปลาซิว (White abdomen or 
chalkiness) อันเนื่องมาจากการอัดตัวของเม็ดแปงไมแนนพอ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากลักษณะประจํา
พันธุ หรือ สภาพแวดลอมในแปลงในแปลงปลูกไมเหมาะสม ลักษณะทองไขนี้ถือเปนลักษณะดอย
สําหรับขาวเจา เพราะทําใหน้ําหนักของเมล็ดเบาลง และสวนท่ีเปนทองไขนี้จะมีลักษณะเปราะ เม่ือ
นําไปสีจะทําใหเมล็ดหักงายจึงไดสวนของตนขาว (Head rice) นอยลง นอกจากนี้ยังทําใหเมล็ด
ขาวสารไมขาวสมํ่าเสมอจึงไมจูงใจใหผูบริโภคซ้ือ ซ่ึงเปนสาเหตุใหไดราคาตํ่าในการขาย 
 สวนของตนออนหรือคัพภะนั้นมีขนาดเล็กมาก ตั้งอยูตรงดานฐานของเมล็ดขาวกลองดาน
ท่ีมีกลีบดอกใหญหุมไวคัพภะประกอบดวยสวนของใบออน (Plumule) และสวนของรากแรกเกิด 
(Radicle) โดยมีสวนขอลําตนออนส้ันๆ (Mesocotyl) เช่ือมอยูตรงกลางระหวางสวนของใบและราก
ดังกลาวสวนของใบจะถูกหอหุมดวยปลอกหุมตนออน (coleoptile) และสวนของรากก็จะถูกหอหุม
ดวยกลุมของเน้ือเยื่อท่ีมีลักษณะออนนุมเรียกวาปลอกหุมรากออน (Coleoptile) และสวนของรากก็
จะถูกหอหุมดวยกลุมของเน้ือเยื่อท่ีมีลักษณะออนนุมเรียกวาปลอกหุมรากออน (Coleorhiza) ดาน
นอกสุดของคัพภะจะอยูติดกับช้ันของเยื่อหุมชั้นใน สวนของปลอกหุมตนออนนั้น จะถูกลอมรอบ
ดวยช้ันของเซลลท่ีมีช่ือวา สคิวเทลลัม (Scutellum) และ อีพิบลาสต (Epiblast) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนขาว    
ลักษณะที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตทางลําตนสวนตาง ๆ ของตนขาวที่มีความเก่ียวของ

กับการเจริญเติบโตทางลําตน ไดแก ราก ลําตน และใบ 
ราก (Root) ขาวมีระบบรากเปนระบบรากฝอย (Fibrous root system) ซ่ึงประกอบดวยราก 

2 ชนิด ไดแก รากปฐมภูมิ (Primary root) ท่ีมีช่ือเรียกวา รากแรกเกิด (Seminal root) ซ่ึงงอกออกมา
จากสวนของเรดิเคิล (Radicle) รากชนิดนี้เปนรากช่ัวคราว มีลักษณะโคนโตและปลายเรียวยาวไม
เกิน 1.5 ซม. ทิศทางของรากจะพุงสูใตดินในแนวดิ่ง ทําหนาท่ีรองรับสวนตาง ๆ ของตนขาวใหทรง
ตัวอยูได และ รากทุติยภูมิ (Secondary root) ท่ีมีช่ือเรียกวา รากเสริม (Adventitious root) รากชนิดนี้
จะงอกออกมาจากสวนของขอลางๆ ใตดินของลําตนใหมในทิศทางขนานกับผิวดิน และ มีการแตก
แขนงของรากอยางอิสระ เปนแรกท่ีเกิดข้ึนเพื่อทดแทนรากแรกเกิดเม่ือตนขาวเจริญเติบโต และ มี
อายุมากข้ึน อาจมีรากเสริมคํ้าจุน (Adventitious prop roots) เกิดข้ึนโดยรอบขอเหนือระดับดิน และ
รากชนิดนี้อาจเกิดข้ึนบริเวณสวนปลายของลําตนบริเวณใกลผิวน้ําในพันธุขาวข้ึนน้ํา ในการปลูก
หรือหยอดขาวลึกมากเกินไป อาจมีรากพิเศษเกิดข้ึนบนสวนของลําตนยืดตัวท่ีอยูระหวางรากแรก
เกิด และ ปลอกหุมตนออน เรียกรากชนิดนี้วา รากมีโซโคทิล (Mesocotyl roots) เม่ือนําเมล็ด
ขาวเปลือกไปเพราะในที่มีแสงสวาง สวนของรากออนจะงอกออกมาจากคัพภะกอน โดยมีปลอก
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หุมรากออนหุมสวนของรากนี้ไว และในเวลาตอมาสวนใบของตนออน (Plumule) จึงจะงอกออกมา 
ในทางกลับกับเมล็ดขาวเปลือกท่ีถูกเพาะในท่ีมืดก็จะมีสวนของตนออนงอกออกมากอน สวนของ
รากออนโดยมีปลอกหุมตนออนหุมสวนของตนออนไว การงอกของตนกลาในท่ีมืดนี้จะสามารถ
มองเห็นสวนของลําตนท่ียืดตัว (Mesocotyl) 
 ในพันธุขาวพวกจาโปนิคา เมล็ดท่ีแกจัดและสมบูรณสามารถงอกไดทันทีเม่ือนําไปเพาะ
สวนพันธุขาวพวกอินดิคา เมล็ดสวนใหญมักจะมีระยะฟกตัว (Seed dormancy) ตั้งแต 7-45 วัน ซ่ึง
ข้ึนอยูกับพันธุขาว สาเหตุท่ีเกิดระยะฟกตัวอาจเนื่องจากมีสารยับยั้ง การงอกบางอยางอยูในสวน
แกลบของขาว ซ่ึงสามารถทําลายระยะฟกตัวนี้ไดโดยการอบเมล็ดดวยความรอน 50˚ ซ. นาน 4-5 
วัน รากขาวนอกจากจะทําหนาท่ีในการดูดน้ําและธาตุอาหารแลว ยังชวยในการยึดลําตนขาวไวกับ
พื้นดินเพื่อไมใหลม นอกจากนั้นอาจทําหนาท่ีเก็บสะสมอาหาร ท่ีเหลือใชไวใหตนขาวใชในชวง
ขาดแคลน และ อาจทําหนาท่ีชวยในการหายใจไดดวย โดยนําออกซิเจนจากน้ําไปใช ท้ังนี้เปน
เพราะเซลลตางๆ ในช้ันเยื่อคอรเท็กซ (Cortex) ท่ีอยูถัดจากช้ันผิวราก (Epidermis) เขามาขางในมี
การสลายตัวกลายเปนชองอากาศขนาดใหญ (Lysigenous intercellular space) ทําใหรากขาว
สามารถแชอยูในน้ําขังได 
 ในการดูดซึมน้ําและแรธาตุตาง ๆ ในรูปของสารละลายนั้น เซลลผิว (Epidermal cell) ของ
รากขาวจะพัฒนาโดยการยื่นสวนท่ีมีลักษณะคลายหลอดทดลองออกไปจากผิวรากบริเวณใกลสวน
ปลายของราก เรียกวา รากขนออน (Root hair) เพื่อทําหนาท่ีในการดูดซึมดังกลาว รากขนออนนี้จะ
มีอายุประมาณ 7 วัน แลวตายไป หลังจากนั้นเม่ือมีการยืดตัวของรากตอไปก็จะมีรากขนออนชุด
ใหม  เกิดข้ึนแทนท่ีท่ีบริเวณใกลสวนของปลายรากเชนเดิม  โดยทั่วไปรากขนออนอาจมี
เสนผาศูนยกลาง 5-10 ไมโครเมตร (μm) และมีความยาวอยูระหวาง 50-200 ไมโครเมตร 
 ในการทํานาดํานั้น รากเดิมท่ีติดอยูกับตนกลานั้นจะไมสามารถใชประโยชนในการดูดธาตุ
อาหารได แตจะทําหนาท่ียึดลําตนไวกับดินไมใหตนขาวลม รากชุดเดิมนี้จะฝอแหงตายไปในเวลา
ตอมา และ ตนขาว ท่ีปกดําไปแลวก็จะผลัดรากใหมออกมาแทน เพื่อใชในการดูดน้ําและแรธาตุ 
และพยุงลําตนในการเจริญเติบโตของขาวตอไป 

ลําตน (Stem or culm) ลําดับของขาวมีลักษณะทรงกลม สวนกลางกลวงตรงสวนของ
ปลอง (Internode) และ ตนตรงสวนของขอ (Node) โดยท่ัวไปลําตนจะมีลักษณะต้ังตรง เชน ในขาว
นาสวน (Lowland rice) และขาวไร (Upland rice) อยางไรก็ตามในขาวปา (Wild rice) และ ขาวข้ึน
น้ํา (floating or deepwater rice) นั้น ลําตนขาวอาจมีลักษณะเล้ือยหรือลมราบโดยชูเฉพาะสวนของ
ยอดข้ึนต้ังตรง ในระยะการเจริญเติบโตทางลําตน (Vegetative growth) ของขาว อาจมองเห็นรูปราง
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ของลําตนไมชัดเจน เนื่องจากมีสวนของกาบใบ (Leaf sheath) หุมไว แตในชวงออกรวงของขาวก็
จะสามารถมองเห็นขอและปลองของตนขาวไดชัดเจนข้ึน 
 ลักษณะของปลองท่ีโคนตนจะส้ัน และ มีเนื้อหนากวาปลองท่ีอยูตรงสวนปลายของลําตน 
โดยปกติตนขาวตนขาวจะมีปลองประมาณ 25-30 ปลอง ข้ึนอยูกับพันธุขาว และ สภาพแวดลอม 
ปลองสุดทายท่ีอยูบนสุดใตรวงขาวจะมีความยาวมากท่ีสุด 
 สวนขอ (Node) ของลําตนซ่ึงทําหนาท่ีแบงลําตนออกเปนปลองๆ นั้นจะมีตา (Bud) เกิดข้ึน
ขอละ 1 ตา ท่ีบริเวณซอกใบของแตละใบซ่ึงเกิดข้ึนสลับกันในแตละขอของลําตน ความสูงของลํา
ตนอาจอยูระหวาง 100-200 ซม. ซ่ึงอยูกับพันธุและสภาพแวดลอมเชนกัน ตนขาวจะมีการยืดปลอง 
(Internode elongation) ในเวลาท่ีเร่ิมสรางชอดอก โดยเกิดข้ึนท่ีปลอง 2-3 ใตรวงขาวลงมา อยางไรก็
ตามในกรณีท่ีหยอดขาวโดยใชเมล็ดในระดับลึกเกินกวา 3 ซม.หรือ การมีระดับน้ําลึกเกินไปใน
ระยะกลา จะเปนสาเหตุใหตนขาว มีการยืดปลองท่ีโคนตนในขอท่ี 1 และ 2 ไดเชนกัน ในกรณีของ
ขาวข้ึนน้ํา เม่ือมีการเพิ่มระดับน้ําในนา ตนขาวจะมีการยืดปลองใหยาวข้ึนได โดยเฉล่ียวันละ 2-10 
ซม. เม่ือตนขาวสมบูรณดีและสภาพแวดลอมในการปลูกเหมาะสม ตนขาวจะมีการแตกกอ 
(Tillering) หรือ ผลิตหนอข้ึนมา เปนตนขาวตนใหม การแตกกอในพวกขาวไร และ ขาวนาสวนจะ
เกิดข้ึนจากตา บริเวณโคนตน แตในขาวข้ึนน้ํานั้น อาจมีการแตกกอจากตาสวนบนของตนขาว 
บริเวณใกลผิวน้ํา สําหรับในขาวนาสวนนั้น การแตกกอจะเร่ิมข้ึนท่ีตา ในซอกในท่ี 2 เม่ือตนขาวเร่ิม
มีใบท่ี 5 บนตนเดิม หรือ หลังปกดําประมาณ 10 วัน และ จะแตกกอสูงสุดหลังปกดํา ไดประมาณ 
60 วัน เม่ือขาวเร่ิมใหกําเนิดชอดอก อยางไรก็ตามการปกดําขาวท่ีลึกเกินไป การมีระดับน้ําลึกกวา
ปกติ หรือ สภาพแวดลอม ในการปลูกไมเหมาะสม  จะเปนสาเหตุใหขาวแตกกอชา และ นอยลงได 
โดยท่ัวไปถาใชระยะปกดําระหวางตนและแถว 25-30 ซม. ตนขาวจะมีการแตกกอประมาณ 10-30 
ตนตอกอ ในกรณีท่ีปลูกขาวโดยใชเมล็ดโดยตรง ตนขาวจะแตกกอลดลงเหลือประมาณ 2-5 ตนกอ
เทานั้น การแตกกอของขาว จะเกิดสลับกันบนสวนขางของลําตน โดยเร่ิมจากสวนลางไปสูสวนบน
ของลําตน โดยหนอท่ีเกิดจากลําตนเดิม (Main culm) ทุก ๆ หนอ เรียกวา หนอลําดับท่ี 1 (Primary 
tiller) สวนหนอท่ีแตกใหมออกจากหนอลําดับท่ี 1 เรียกวา หนอลําดับท่ี 2 (Secondary tiller) และ
หนอท่ีแตกออกจากหนอลําดับท่ี 2 เรียกวา หนอลําดับท่ี 3 (Tertiller tiller) 

ใบ (Leaf) ใบของขาวจัดเปนใบเดี่ยว (Simple leaf) ท่ีเปนใบแท มีลักษณะเปนแผนแบน
บางคอนขางยาวรูปหอก ใบขาวประกอบดวยตัวใบ (Leaf blade) และ กาบใบ (Leaf sheath) โดยมี
ขอตอใบ (leaf collar) เปนตัวแบงใหกาบใบแยกออกจากตัวใบอยางเห็นไดชัด ตัวใบจะยื่นออกจาก
ลําตนโดยทํามุมกวางหรือแคบกับลําตน ซ่ึงข้ึนอยูกับชนิดของพันธุขาว เสนใบของขาวจะขนานกัน
ตั้งแตโคนถึงปลายใบ และ มีเสนกลางใบ (Midrib) แบงตัวใบออกเปน 2 ซีกเทาๆกัน พันธุขาวสวน
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ใหญมักมีขนออน (Pubescence) บนใบทําใหรูสึกสากมือเม่ือสัมผัสท่ีใบ กาบใบจะทําหนาท่ีลําเลียง
น้ําและแรธาตุจากรากและลําตนไปยังตัวใบเพื่อใชปรุงอาหาร และลําเลียงอาหารสังเคราะหจากตัว
ใบไปยังสวนตางๆ ของตนขาว นอกจากนั้นกาบใบยังชวยสะสมอาหารไวสําหรับรวงขาวและชวย
เสริมใหลําตนแข็งแรงข้ึนอีกดวย ตรงบริเวณดานในขอตอใบจะปรากฏเย่ือออนบาง ๆ รูป
สามเหล่ียมมีปลายแยกเปน 2 แฉก แนบติดกับสวนของลําตน เรียกวา เยื่อกันน้ําฝน (Ligule) 
นอกจากนี้ท่ีบริเวณนี้ยังมีเข้ียวกันแมลง (Auricles) 2 อัน ซ่ึงมีลักษณะเปนขนรูปรางโคงคลายเคียว
ติดอยูขาวละอันของขอตอใบ การที่ใบขาวมีท้ังเยื่อกันน้ําฝน และ เข้ียวกันแมลงอยูดวยกัน จึงทําให
แตกตางจากใบ ของตนหญา ซ่ึงมักมีอวัยวะดังกลาวเพียงอยางใดอยางหนึ่งหรืออาจจะไมมีเลยก็ได 
อยางไรก็ตามในใบขาวท่ีแกแลว อาจไมปรากฏเข้ียวกันแมลงใหเห็น เพราะไดรวงหลนไปกอนแลว 
 นอกจากใบขาวปกติแลว ตนขาวยังมีใบท่ีมีรูปรางและลักษณะพิเศษแตกตางออกไปอีก 2 
ชนิด ไดแก ใบขาวแรกเกิด (Primary leaf or prophylum) ซ่ึงเจริญออกมาเปนใบแรกตอนตนขาวเร่ิม
งอกใบชนิดนี้ดูคลายเปนกาบใบเกิดข้ึนในตําแหนงท่ีอยูถัดข้ึนมาจากปลอกหุมตนออน (Coleoptile) 
โดยอยูในทิศทางตรงขามกับเปลือกหุมยอดออนและเมล็ด สวนใบท่ีมีลักษณะพิเศษอีกชนิดหนึ่ง
ไดแก ใบธง (Flag leaf) ซ่ึงมีขนาดส้ันกวาและอยูในตําแหนงท่ีตั้งตรงกวาใบอ่ืน ๆ ของตนขาว ใบ
ธงจะเกิดข้ึนท่ีสวนบนสุดของตนขาว โดยมีกาบใบธงหุมรวงขาวออนไวกอนออกรวงบริเวณใตรวง
ขาว  ใบธงมีความสําคัญมากในการปรุงอาหารในระยะท่ีขาวสรางรวง ท้ังนี้เพราะใบอื่นๆ เร่ิมแก
และ ขาดประสิทธิภาพในการปรุงอาหารแลว 

ลักษณะท่ีเก่ียวของกับการสืบพันธุ สวนท่ีใชในการขยายพันธุหรือสืบพันธุของขาว ไดแก 
เมล็ด ซ่ึงกอนท่ีจะไดเมล็ดมานั้น ตนขาวก็จะมีการสรางเซลลสืบพันธุของเพศผูและเพศเมีย ข้ึน
ภายในชอดอกขาว หลังจากนั้นก็จะมีการผสมระหวางเซลลสืบพันธุท้ังสองเพศจนไดเมล็ดในท่ีสุด 
ชอดอกหรือรวงขาว (Inflorescence or panicle) ชอดอกหรือดอกขาว (Spikelets) หลายๆ ดอกท่ี
รวมกันเปนชอโดยติดอยูบนระแง (Rachis) หรือ แขนง (Branches) ท่ีแตกออกไปจากแกนกลาง 
(Main axis) ของชอดอก เม่ือมีการผสมพันธุในดอกขาวระหวางเซลลสืบพันธุของเพศผูและเพศเมีย
ก็จะมีการพัฒนาเกิดข้ึนเปนเมล็ดภายในแตละดอก ดังนั้นจึงเรียกชอดอกท่ีพัฒนาไปเปนชอเมล็ดวา 
รวงขาว สวนลางสุดของรวงขาวไดแกฐานรวง (Panicle base or neck) ซ่ึงมีลักษณะเปนวงแหวนที่มี
ขนสีขาวส้ันๆ ลอมรอบฐานรวงเปนจุดใหกําเนิดแขนงหรือระแงแรก (Primary branch) กอนท่ีระแง
แรกจะแตกแขนงไปเปนระแงที่สอง (Secondary branch) และระแงท่ีสาม (Tertiary branch) ตอไป
โดยปกติท่ีฐานรวงจะมีระแงแรกเกิดข้ึนเพียงอันเดียว ยกเวนในกรณีท่ีสภาพแวดลอมในการปลูก
อุดมสมบูรณมาก ก็อาจจะมีระแงแรกเกิดข้ึนมากกวาหนึ่งระแงได โดยมีช่ือเรียกวา รวงขาวตัวเมีย
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(Female panicle) ท่ีปลายของระแงท่ีสองหรือท่ีสามจะเปนท่ีเกิดของดอกขาว ซ่ึงกานดอกยอย 
(Pedicel) 

ดอกขาว (Spikelet) ประกอบดวยกลีบดอกใหญ (Lemma) และกลีบดอกเล็ก (Palea) 2 
เปลือกประกบกัน ท่ีผิวกลีบดอกท้ัง 2 ชนิด อาจมีขนหรือไมมีขนก็ได เปนท่ีนาสังเกตวาในพันธุขาว 
ท่ีไมมีขนบนใบก็จะไมมีขนบนเปลือกดอกดวย ท่ีปลายสุดของกลีบดอกใหญ จะมีลักษณะแหลมยืน่
ออกมาเรียกวา หาง (Awn) ในพันธุขาวปามักจะมีหางยาว แตในพันธุขาวปลูกท่ีไดรับการปรับปรุง
พันธุมาแลว มักจะไมมีหางหรือมีหางส้ันมาก ขอเสียของหางที่ยาว ก็คือวา อาจทําใหเกิดบาดแผล
แกผูเขาไปเก็บเกี่ยวขาว และ ยังทําใหการนวดขาวยากข้ึน สวนของกลีบดอกใหญและกลีบดอกเล็ก
จะประสานกันตรงเฉพาะสวนฐานซ่ึงติดอยูกันกานส้ันๆ ท่ีเรียกวา ข้ัวดอก (Rachilla) โดยมีแผน
บางๆ 2 แผนท่ี เรียกวาเยื่อรองรังไข (Lodicules) อยูบนข้ัวดอกเพื่อทําหนาท่ี บังคับใหกลีบดอกท้ัง 2 
ชนิดปดหรือเปดได ท่ีฐานของข้ัวดอกจะมีเปลือกบาง ๆ คอนขางยาวอีก 2 แผน ซ่ึงมีขนาดเล็กกวา 
กลีบเปลือกทั้ง 2 ชนิด เรียกวา กลีบรองดอก (Sterile lemmas) ทําหนาท่ีรองรับฐานของกลีบดอกท้ัง
สองไว โดยมีกลีบฝอ (Rudimentary glumes) ซ่ึงมีลักษณะเปนปุม ๆ เล็ก ๆ 2 ปุม อยูตรงขามกับ
รองรับฐานของกลีบรองดอก อีกช้ันหนึ่ง สวนท่ียึดระหวางกลีบฝอและระแงท่ีสองหรือระแงท่ีสาม
เรียกวากานดอกยอย (Pedicel) ซ่ึงจะรองรับดอกแตละดอกไว 

เกสรตัวผู (Stamen) และเกสรตัวเมีย (Pistil) จะอยูภายในดอกขาวโดยมีกลีบดอกใหญ 
และกลีบดอกเล็กหุมไวในแตละดอกจะมีเกสรตัวผูจํานวน 6 อัน สวนบนสุดของเกสรตัวผู จะเปน
กะเปาะสีเหลือง  เรียกวา อับเรณู (Anther) ซ่ึงภายในมีละอองเกสร (Pollen grains) ขนาดเล็กเปน
จํานวนมากอับเรณูนี้จะติดอยูบนกานเกสรตัวผู (Filament) และ เช่ือมติดอยูกับฐานดอกสวนเกสร
ตัวเมียนั้นจะอยูใกลกับฐานดอกดานใน ประกอบดวยยอดเกสรตัวเมีย (Stigma) ซ่ึงอยูสวนบนมี
ลักษณะคลายขนนก ขนาดเล็กจํานวน 2 อัน ทําหนาท่ีรองรับละอองเกสรตัวผู และต้ังอยูบนกาน
เกสรตัวเมีย (Style) ซ่ึงเช่ือมติดอยูกับรังไข (Ovule) ซ่ึงเม่ือไดรับการผสมจากละอองเกสรตัวผูแลวก็
จะกลายเปนเมล็ดในท่ีสุด  

เนื่องจากดอกขาวมีท้ังเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียอยูภายในดอกเดียวกัน จึงจัดเปนดอก
สมบูรณเพศ (Perfect flower) ท่ีมีการผสมตัวเอง (Self-pollination) เปนสวนใหญ และ มีการผสม
ขาม (Cross pollination) ตามธรรมชาตินอยมากประมาณ 0.5 – 5 % เทานั้น การผสมตัวเองมักจะ
เกิดข้ึน ในตอนเชากอนท่ีกลีบดอกใหญ และ กลีบดอกเล็กจะบานออกเล็กนอย การบานของดอก
ขาวจะเร่ิมจากปลายชอดอกมาสูโคนชอดอก ดอกทุกดอกจะมีการผสมเกสรและบานหมดภายใน
เวลาประมาณ 7 วัน หลังจากดอกไดรับการผสมเกสรแลวก็จะพัฒนาเปนเมล็ดท่ีสมบูรณภายในเวลา
ประมาณ 30 วัน โดยในรวงขาว แตละรวงอาจมีเมล็ดท่ีสรางข้ึนเปนจํานวน 100-200 เมล็ด 
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เมล็ด (Seed)  เมล็ดขาวหรือขาวกลองประกอบดวยสวนท่ีเปนแปง (Endosperm) และ 
คัพภะ ซ่ึงถูกหุมไวดวยเยือ่หุมช้ันนอก (Pericarp) เยื่อหุมช้ันกลาง (Seed coat and nucellus) และ เยื่อ
หุมช้ันใน (Aleurone layer) เมล็ดขาวจะถูกพัฒนาข้ึนมาหลังจากการผสมพันธุระหวางเซลลสืบพันธุ
เพศผูเพศเมีย โดยท่ีรังไขจะกลายไปเปนแปง และสวนของไขก็จะกลายไปเปน คัพภะ เราเรียกสวน
ของเมล็ดขาวท่ีถูกหุมดวยกลีบดอกใหญ และ กลีบดอกเล็กวา เมล็ดขาวเปลือก (Paddy) 

สําหรับข้ันตอนการสืบพันธุของขาว โดยใชเมล็ดนั้นในพันธุขาวท่ีมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 
120 วันนั้น ตนขาวจะเร่ิมใหกําเนิดชอดอกหรือสรางรวงออน (Panicle primordial initiation) เม่ือ
อายุไดประมาณ 60 วัน หรือหลังปกดําไปแลวประมาณ 30 วัน ในระยะน้ีสวนปลายสุดของตนขาว 
จะเกิดมีเสนขนขนาดเล็กขนขนาดเล็กสีขาวเกิดข้ึนกอน หลังจากนั้นประมาณ 5 วัน เสนขนนี้ก็จะ
ขยายใหญข้ึนเปนหลายเทาและมีการเปล่ียนแปลงเปนชอดอกภายในกาบใบของใบธงซ่ึงทําใหตน
ขาว สวนนี้มีลักษณะบวมกลมข้ึนมาท่ีเรียกวา ขาวตั้งทอง (Booting stage) หลังจากนั้นประมาณ 30 
วัน ชอดอกขาวหรือรวงขาวก็จะเร่ิมโผลออกมาจากกาบใบธง การถายละอองเรณู (Pollination) 
ภายในดอกขาวจะเกิดข้ึนหลังจากชอดอกขาวโผลพนดอกมาจากกาบใบธงอยางสมบูรณแลว
ประมาณ 1 วัน โดยละอองเรณูจะตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย (Stigma) แลวยืดทอละอองเรณูผานกาน
เกสรตัวเมียลงไปยังรังไข เพื่อนําละอองเรณูไปผสมกับไข (จนไดเมล็ดในเวลาตอมา) 
 ในการสรางละอองเรณูหรือเซลลสืบพันธุเพศผู (Microspore) นั้น เซลลแมของไมโครส
ปอร (Microspore mother cell) แตละเซลล ซ่ึงอยูภายในแตละชองของอับละอองเรณู (Anther) ซ่ึงมี
อยูท้ังหมด 4 ชอง นั้น จะทําการแบงตัวแบบไมโอซิส (Meiosis) ของนิวเคลียส (Nucleus) ไดแฮป
ลอยดไมโครสปอร (Haploid microspore) 2 อัน เรียกวา dyad ตอมาไมโครสปอรท้ังสองจะแบงตัว
อีก 1 คร้ัง ทําใหได 4 เซลลติดกัน (Tetrad) ซ่ึงแตละเซลลตางก็มีโครโมโซมเพียงชุดเดียว และ จะ
แยกเดี่ยวออกจากกันกลายเปนไมโครสปอร หลังจากนั้นนิวเคลียสของไมโครสปอรแตละอัน ก็จะ
แบงตัวแบบไมโทซิส (Mitosis) ทําใหไดนิวเคลียสใหม 2 อัน โดยแตละอันมีโครโมโซมเพียงชุด
เดียว ในระยะน้ีผนังเซลลของไมโครสปอรจะหนาขึ้นและมีจํานวน 2 ช้ัน อาจเรียกไมโครสปอรใน
ระยะนี้วา ละอองเรณู (Pollengrain) นิวเคลียสอันหนึ่งของไมโครสปอรจะทําหนาท่ีในการผสมกับ
ไข เรียกวา เจเนอเรทีฟ นิวเคลียส (Generative nucleus) และนิวเคลียสอีกอันท่ีเหลือก็จะทําหนาท่ี
ในการสรางทอละอองเรณู มีช่ือเรียกวา นิวเคลียสทอละอองเรณู (Tube nucleus) 
 ในขณะเดียวกันการสรางเซลลสืบพันธุของเพศเมียหรือไขนั้น เซลลแมของเมกะสปอร
(Megaspore mother cell) ซ่ึงอยูใกลกับชองผนังรังไข (Micropyle) และมีโครโมโซมจํานวน 2 ชุด
(2n) ก็จะแบงตัวแบบไมโอซิส ทําใหไดเซลลจํานวน 2 เซลล โดยแตละเซลลจะมีโครโมโซมลดลง
เหลือเพียงชุดเดียว(n) ตอมาแตละเซลลจะแบงตัวแบบไมโทซิส และ ไดเซลลใหมจํานวน 4 เซลล 
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ซ่ึงตางก็มีโครโมโซมเพียงชุดเดียว เรียกวา เมกะสปอร หลังจากนั้น 3 ใน 4 เซลลจะสลายตัวไปจึง
เหลือเพียงเซลลเดียวท่ีอยูในตําแหนงไกลสุดจากชองผนังรังไข ในระยะตอมานิวเคลียสของเมกะ
สปอรนี้ก็จะแบงตัวแบบไมโทซิสอีก 3 คร้ัง ทําใหไดนิวเคลียสใหมจํานวน 8 อันภายในเซลล
เดียวกัน โดยท่ีนิวเคลียสแตละอันก็ยังคงมีจํานวนโครโมโซม 1 ชุด ในการแบงนิวเคลียสแบบไมโท
ซิสคร้ังแรกของเมกะสปอร นิวเคลียสใหมท่ีได 2 อัน จะแยกไปอยูคนละข้ัวกันท่ีบริเวณหัวและทาย
ของเซลล ดังนั้นหลังจากมีการแบงตัวครบ 3 คร้ัง จึงทําใหไดจํานวนนิวเคลียสใหมข้ัวละ 4 
นิวเคลียส ในระยะตอมาจะมีนิวเคลียสจากข้ัวละ 1 นิวเคลียส เคล่ือนมาจับคูกันท่ีบริเวณตอนกลาง
ของเซลล และมีไซโตพลาซึม (Cytoplasm) มาหอมลอมทําใหกลายเปนเซลลท่ีมีโครโมโซม 2 ชุด 
(2n) เรียกเซลลนี้วา เซลลแมของเอ็นโดสเปรม (Endosperm mother cell) และเรียกช่ือกลุมนิวเคลียส 
2 อันตรงกลางน้ีวา โพลารนิวคลีไอ (Polar nuclei) หลังจากนั้นก็จะมาการสรางผนังเซลล (Cell 
wall) มากั้นนิวเคลียสแตละอันท่ีอยูในกลุมดานข้ัวตรงขามกับชองผนังรังไข ทําใหไดเซลลจํานวน 
3 เซลลท่ีมีช่ือเรียกวา เซลลแอนติโพแดล (Antipodal cells) ในขณะเดียวกันกลุมนิวเคลียสทางขั้ว
เดียวกับผนังรังไขก็จะถูกผนังเซลลมาแบงกั้นเชนกันจึงไดเซลลอีก 3 เซลล โดยที่เซลลท่ีอยูตรง
กลางจะมีการเจริญเติบโต และ พัฒนามากกวาอีก 2 เซลล จึงทําหนาท่ีเปนไข (Ovule or egg) สวน
อีก 2 เซลลท่ีอยูแตละขางของไขมีช่ือเรียกวา เซลลซินเนอรกิด (Synergeid cells) 
 ในการปฏิสนธิ (Fertilization) ระหวางละอองเรณูและไขนั้น ละอองเรณูจะถูกดีดหลุดออก 
มากจากถุงเรณู (Pollen sac)  ไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย (Stigma) โดยมีน้ํายางเหนียว (Stigma 
fluid) จากยอดเกสรตัวเมียเปนตัวชวยยึดละอองเรณูใหติดแนนกับยอดเกสรตัวเมียดังกลาว ข้ันตอน
นี้เรียกวา การถายละอองเรณู หลังจากนั้นละอองเรณูก็จะดูดน้ําหรือความช้ืนจากยอดเกสรตัวเมียจน
มีลักษณะพองข้ึน แลวจึงสรางทอละอองเรณู (Pollen tube) แทงทะลุผานยอดเกสรตัวเมียลงไปตาม
กานเกสรตัวเมียผานเขาทางชองผนังรังไข เม่ือมาถึงตําแหนงนี้นิวเคลียสของทอละอองเรณูก็จะ
สลายตัวไป สวนเจเนอเรทีฟนิวเคลียสก็จะแบงตัวแบบไมโทซิส อีก 1 ชุด (n) ในขณะท่ีทอละออง
เรณูก็จะยืดตัวตอไปจนแทงทะลุผานถุงไข (Embryo sac) เพื่อใหสเปรมไดเขาทําการผสมกับไข
ภายในถุง ในเวลา ตอมาหลังจากทอละอองเรณู สามารถแทงทะลุผานถุงไขไดไมนาน สวนของทอ
ละอองเรณูทางดานปลายก็จะแตกออกทําใหสเปรมตัวหนึ่งเขาผสมกับไขกลายเปนไซโกต (Zygote) 
ท่ีมีจํานวนโครโมโซมเปน 2 ชุด (2n) ซ่ึงหลังจากน้ันก็จะพัฒนาเปนคัพภะของเมล็ด สวนสเปรมท่ี
เหลืออีก 1 ตัว ก็จะเขาผสมกับโพลารนิวคลีไอ กลายเปนเอ็นโดสเปรม หรือ สวนท่ีเปนแปงของ
เมล็ดท่ีมีจํานวนโครโมโซม 3 ชุด (3n) สําหรับเซลลแอนติโพแดล และ เซลลซินเนอรกิดนั้นก็จะมี
การสลายตัวไปในระยะตอมา จากการที่สเปรม 2 ตัว เขาผสมกับไข และ โพลารนิวคลีไอในเวลา
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เดียวกันนั้น  จึงทําใหมี ช่ือเ รียกกระบวนการผสมพันธุนี้ว า  การปฏิสนธิเชิงซอน  (double 
fertilization)   

เม่ือไดทราบถึงลักษณะตาง ๆ ของตนขาวท่ีเกี่ยวของกับการเจริญเติบโตทางลําตนและการ
สืบพันธุไปแลว เพ่ือความเขาใจงายในข้ันตอนการเจริญเติบโต และ การพัฒนาของตนขาว จึงใคร
ขอสรุปข้ันตอนดังกลาวออกเปน 3 ระยะ คือ 

1. การเจริญเติบโตและพัฒนาทางลําตน (Vegetative growth and development) การ
เจริญเติบโตและพัฒนาทางลําตนจะเร่ิมต้ังแตการงอกของเมล็ดจาก คัพภะ (Embryo) จนถึงระยะ
การใหกําเนิดชอดอกหรือรวงออน (Initiation of panicle primordium) 

1.1 ระยะตนกลา (Seeding stage) คือระยะต้ังแตตนขาวเร่ิมงอกจนถึงตนขาวอายุ
ประมาณ 30 วัน ในระยะน้ีเม่ือตนขาวเร่ิมงอกก็จะมีรากแรกเกิด (Seminal root or radicle) แทง
ออกมาเปนรากชุดแรก และตอมาภายหลังก็จะมีรากชุดท่ี 2 ท่ีเรียกวา รากแขนง (Lateral root) แตก
ออกมาจากขอใตระดับดินของตนขาว เพื่อทดแทนรากชุดท่ี 1 ท่ีจะสลายตัวไปในเวลาตอมา ตนขาว
ในระยะกลานี้จะพัฒนาใบขึ้นมาจนถึงใบท่ี 5 ในระยะแรกของตนกลาจะมีการใชสารอาหารจาก
สวนแปง (Endosperm) ของเมล็ด ตอมาเม่ือสารอาหารจากเมล็ดหมด ตนกลาก็จะหันไปดูดธาตุ
อาหารจากดินมาใชในการเจริญเติบโต 

1.2 ระยะแตกกอ (Tillering stage) หมายถึง ระยะท่ีตนขาวเร่ิมมีการแตกหนอใหมหนอ
แรก (Primary tiller) ออกมาจากตาขางลําตนท่ีอยูในซอกใบของใบท่ีสองของตนหลัก (Main culm) 
ท่ีนําไปปกดํา จนถึงระยะการแตกกอสูงสุด (Maximum tillering stage) ของตนขาว โดยปกติหนอ
แรกของตนขาวจะแตกออกมาภายหลังการปกดําประมาณ 10 วัน หรือ เม่ือตนขาวท่ีนําไปปกดําเร่ิม
มีใบท่ี 5 และ ตนขาวจะแตกกอสูงสุดเม่ือเร่ิมใหกําเนิดชอดอกหรือรวงออน 

2. การเจริญเติบโตและพัฒนาทางการสืบพันธุ (Reproductive growth and development) 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการท่ีเกี่ยวของกับการสืบพันธุของตนขาว จะเร่ิมต้ังแตระยะใหกําเนิดชอ
ดอกหรือรวงออน จนถึงระยะขาวออกดอก (Flowering stage) ซ่ึงใชเวลาประมาณ 30 วัน 

2.1 ระยะกําเนิดชอดอกหรือระยะสรางรวงออน (Panicle intiation stage) หมายถึง 
ระยะเวลาที่ตนขาวมีลักษณะลําตนกลมอยางเดนชัดและท่ีปลายสุดของลําตนขาวจะมีปุมของปุยขน
ขนาดเล็ก (1-2 มล.) เกิดข้ึน การใหกําเนิดชอดอกหรือรวงออนนี้ โดยปกติจะอยูในชวงระยะ
ประมาณ 30 วันกอนขาวออกรวง 

2.2 ระยะต้ังทอง (Booting stage) หมายถึง ระยะเวลาท่ีตนขาวมีการพัฒนาจากการถือ
กําเนิดชอดอกไปเปนรวงออนภายใตกาบใบธงท่ีหุมไว และ ตนขาวในระยะน้ีจะมีการยืดปลอง

DPU



 62

อยางเห็นไดชัดพรอมกับการนูนโปนข้ึนของกาบใบธง ระยะต้ังทองนี้จะอยูในชวงเวลา 5-6 วันกอน
การออกรวง 

2.3 ระยะออกรวง (Heading stage) หมายถึง ระยะท่ีชอดอกหรือรวงขาวโผลพนออกมา
จากใบบือใบธง ซ่ึงจะเกิดข้ึนในระยะเวลาประมาณ 30 วัน กอนการเก็บเกี่ยวขาว ในระยะน้ีตนขาว
จะมีการยืดปลองรองสุดทายจากปลายสุดของลําตนอยางสมบูรณกอน หลังจากน้ันปลองสุดทายก็
จะมีการยืดตัวอยางรวดเร็วเพื่อดันใหรวงขาวโผลพนออกมาจากกาบใบธง 

2.4 ระยะดอกบาน (Flowering or anthesis stage) หมายถึง ระยะเวลาการปดและเปด
ของดอกขาว ซ่ึงโดยปกติจะใชเวลาประมาณ 1-2.5 ช่ัวโมง ในระยะน้ีกอนท่ีกลีบดอกใหญและกลีบ
ดอกเล็ก (Lemma and palea) จะเปดอาออก อับเรณู (Anther) จากภายในดอกจะแตกและละอองเรณู
จะหลุดจากอับเรณู (pollen sac) ไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย และ งอกเขาไปผสมกับไข ทําใหเกิดการ
ผสมตัวเองภายในดอกเดียวกันข้ึนเปนสวนใหญ และ เม่ือกลีบดอกท้ังสองอาออก กานเกสรตัวผู 
(Filament) ก็จะยืดตัวออกใหอับเรณูโผลพนออกมาจากกลีบดอก จึงทําใหละอองเรณูบางสวนฟุง
กระจายไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมียของดอกอ่ืนกอใหเกิดการผสมขาม (Cross pollination) ไดบาง
ไมเกิน 5 % ในธรรมชาติ การออกดอก และ การผสมพันธุของขาวโดยปกติจะเกิดข้ึนในชวงเวลา 1-
3 วัน หลังการออกรวง โดยดอกท่ีอยูสวนปลายรวงจะเปดปดกอน รวงขาวแตละรวงจะออกดอก
ครบสมบูรณทุกดอก ภายใน 7-10 วัน โดยท่ัวไปขาวในเขตรอนจะเร่ิมออกดอกในเวลาประมาณ 
8.00 น. และ ส้ินสุดในเวลาประมาณ 13.00 น. การผสมพันธุมักจะเกิดข้ึนภายในเวลาประมาณ 5 
ช่ัวโมง หลังการออกดอกของขาว จากการศึกษาพบวา ละอองเรณูสามารถมีชีวิตอยูไดนานประมาณ 
5 นาที หลังหลุดออกจากอับเรณู และ ยอดเกสรตัวเมียสามารถรอรับการตกของละอองเรณูไดนาน
ประมาณ 3-7 วัน นอกจากนั้นยอดเกสรตัวเมียยังสามารถทนตออุณหภูมิสูงไดดีกวาละอองเรณูอีก
ดวย เชน เม่ือนําดอกขาวไปแชน้ํารอนอุณหภูมิ 43˚ซ. นานประมาณ 7  นาที ก็จะทําใหละอองเรณู
ตายไดในขณะท่ียอดเกสรตัวเมียยังคงมีชีวิตอยูเพื่อรอการผสมพันธุ 

3. การเจริญเติบโตและพัฒนาของเมล็ด (Seed growth and development) ไดแก ระยะเวลา
ตั้งแตขาวออกดอกและมีการผสมพันธุจนถึงชวงเมล็ดสุกแกเต็มท่ีพรอมจะเก็บเกี่ยวได ซ่ึง
โดยท่ัวไปจะใชเวลาประมาณ 30 วัน ในชวงนี้เมล็ดจะเร่ิมมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึน สีเปลือกของเมล็ดก็จะ
เปล่ียนจากสีเขียวเปนสีฟางหรือน้ําตาล และในขณะเดียวกันใบขาวก็จะเปล่ียนเปนสีเหลืองแหงไป 
น้ําหนักเมล็ดท่ีเพิ่มมากข้ึนนั้นเปนเพราะไดมีการลําเลียงอาหารแปงและน้ําตาลท่ีสะสมอยูในลําตน
และกาบใบมายังเมล็ดโดยตรง กอนท่ีเมล็ดจะมีการสุกแกเต็มท่ีนั้น ไดมีข้ันตอนการพัฒนามาเปน 3 
ระยะ ไดแก ระยะน้ํานม (Milky stage) ซ่ึงจะเกิดข้ึนหลังการออกดอกประมาณ 8-13 วัน เมล็ดใน
ระยะแรกจะมีแปงใสเหลว (Watery) และตอมาจะเพ่ิมความขนมากข้ึน เม่ือผานระยะน้ํานมไปแลว 
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ก็จะมาถึงระยะท่ีเปนเนื้อเมล็ด (Dough stage) ในชวงเวลาประมาณ 14-25 วัน หลังการออกดอก 
ในชวงนี้น้ําในแปงของเมล็ดจะคอยๆระเหยไปทําใหเมล็ดประกอบดวยเนื้อแปงเปนสวนใหญแตยัง
ไมแข็งตัวเต็มท่ี หลังจากนั้นในระยะตอมาเมล็ดก็จะมีการพัฒนามาเปนระยะเมล็ดสุกแก (Maturity 
stage) ในชวงเวลา 25-35 วันหลังขาวออกดอก เมล็ดในระยะนี้จะมีความแข็งใสและมีเนื้อแกรง
พรอมท่ีจะทําการเก็บเกี่ยวได ในการพัฒนาของเมล็ดจนเปนเมล็ดท่ีสุกแกเต็มท่ีนั้น จะใชเวลา
รวดเร็วข้ึนในพ้ืนท่ีปลูกขาวเขตรอน เม่ือเปรียบเทียบในพื้นท่ีปลูกขาวเขตหนาวซ่ึงใชเวลายาวนาน
กวา ตัวอยางเชน ในประเทศไทยจะสามารถเก็บเกี่ยวขาวไดภายในเวลาประมาณ 30 วัน แตการปลูก
ขาวในเขตหนาวของประเทศญ่ีปุนอาจตองใชเวลาถึง 60 วัน หลังจากออกดอกของขาว 
 

วัฒนธรรมขาวไทย 
 การศึกษาทางดานวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับขาว เอ่ียม ทองดี (2538) ไดระบุวา คนไทยอาศัย
ขาวเปนอาหารหลักมาต้ังแตโบราณ และการปลูกขาวไดเปนวิถีการดํารงชีวิตตลอดมา จากสาเหตุ
ดังกลาวนี้จึงทําใหประชาชนตระกูลไท–ลาว ไดสรางวีรบุรุษทางวัฒนธรรม (Culture Hero) ดาน
ขาวของตนเองข้ึนมาท่ีเรียกวา ปูลางเชิง ในพงศาวดารลานชาง ไดระบุวาหลังจากท่ีสภาพน้ําทวม
โลกไดเหือดแหงไป พื้นดินก็ไดใหกําเนิดเครือหมากน้ําและมนุษยข้ึนมา ปูลางเชิงก็ไดสอนมนุษย
ใหทําไรไถนาเปนวิถีเล้ียงชีพตลอดมา 

ขาวเปนธัญญาหารที่สําคัญท่ีสุดของคนไทยเปนสายใยความสัมพันธระหวางมนุษยกับสัตว 
ส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติอยางลึกซ้ึง มีการเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน อันเปนหนทางท่ีจะ
นําไปสูความราบร่ืนในการดํารงชีวิตภายใตสมดุลของสภาพธรรมชาติ และจากการที่ขางเปนสายใย
ในการรอยความสัมพันธดังกลาวนี่เอง จึงกอใหเกิดการประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัขาว โดยเฉพาะใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (เอ่ียม ทองดี,2538) ติดตอกันมาต้ังแตสมัยกอนจนถึง
ปจจุบัน ดังนี้ 

1. พิธีนําฝุนใสนา เปนพิธีเร่ิมตนในการทํานา โดนเอาปุยคอกท่ีหมักแลวไปใสในนาขาวใน
วันข้ึน (ออกใหม) 3 คํ่า ของเดือนกุมภาพันธ เพื่อเปนสิริมงคลในการเร่ิมตนทํานา ในพิธีไมมีการ
สวดบูชาหรือเซนสังเวยแตอยางใด 

2. พิธีแฮกไถนา เปนพิธีเร่ิมตนการไถนา ท่ีกระทําในวันเสารซ่ึงถือเปนวันมงคล (วันฟู) 
ของเดือนพฤษภาคม โดยจะนําเคร่ืองเซนสังเวยท่ีประกอบไปดวยขาวนึ่งคลุกน้ําตาล ไข และขาว
อ่ืนๆ หมาก ยาสูบไปเซนพระแมธรณี หรือผีตาแฮก มีการไถนาโดยใชแรงความในทิศทางท่ีตาม
เกล็ดนาคจํานวน 3 รอบแลวปลอยควาย เพ่ือใหพระแมธรณีหรือผีตาแฮกชวยคุมกันรักษาคน สัตว 
และขาวกลาใหมีความสุขสบาย เพื่อใหเกิดความสะดวกในการเตรียมดิน 
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3. พิธีแฮกดํานา เปนพิธีเร่ิมตนในการดํานาหรือปลูกขาว ซ่ึงกระทํากันในตอนเชาของวัน
จันทร หรือ วันพฤหัสบดี หรือวันเกิดของผูทํานาในเดือนมิถุนายน หรือเดือนกรกฎาคม วิธีการ คือ
มีการเตรียมผืนดินสําหรับปกดําหรือปลูกขาว 7 หือ 14 กอบนผืนดินนี้ นําเคร่ืองเซนสังเวย
เชนเดียวกับพิธีแฮกไถนาวางบนรานซ่ึงมีส่ีเสาเพื่อบนบานใหพระแมธรณีหรือผีตาแฮกชวย
คุมครองตนขาวใหเจริญงอกงาม ไมมีโรคแมลงและสัตวศัตรูขาวมารบกวน 

4. พิธีทําลานนวดขาว เปนพิธีขออนุญาตพระแมธรณีในการทําลานนวดขาว อาจจะทําใน
วันใดก็ได วิธีการคือ การนําเอาเคร่ืองเซนสังเวยซ่ึงประกอบไปดวยขาวนึ่งคลุกน้ําตาล กับขาว ยา
และหมาก หนึ่งสํารับในวางบริเวณท่ีจะทําลานนวดขาวกอนที่จะเอยคําขออนุญาตพระแมธรณี 
เสร็จแลวนําเคร่ืองเซนสังเวยไปวางในทิศทางส่ีทิศรอบบริเวณท่ีจะทําลาน 

5. พิธีปลงขาว เปนพิธีพระแมธรณี พระแมโพสพ หรือผีตาแฮกกอนท่ีจะเร่ิมตนทําการนวด
ขาวบนลานนวดขาว วิธีการคือ นําเคร่ืองเซนสังเวยเชน เหลา 1 ไห ไก 1 ตัว (สําหรับผีตาแฮก) หรือ
ขาวนึ่งคลุกน้ําตาล กับขาวและไขตม 1 ฟอง (สําหรับแมพระโพสพ) และขาวนึ่งคลุกน้ําตาลกับขาว 
ยา และหมาก (สําหรับพระแมธรณี) มาวางบนลาน กลาวคําขออนุญาต นําขาวฟอนจากกลอมขาวมา
ฟาดบนลาน นําฟางขาวท่ีเหลือจากการฟาดขาวมามัดเครื่องเซนสังเวยสวนหนึ่งแลวนําไปปกไว
ใกลๆลอมขาว 

6. พิธีทําบุญคูนลาน เปนพิธีเฉลิมฉลองหลังจากเสร็จจากการนวดขาวในตอนเชาของวันท่ี
เปนมงคล มีการนิมนตพระภิกษุอยางนอย 5 รูปมาทําบุญ และมีพิธีทางพราหมณ 

7. พิธีสูขวัญขาว เปนพิธีท่ีเจาของขาวกลาวคําขอโทษแมโพสพนิสงท่ีไดลวงเกิน และถือ
เปนการกลอมขวัญใหแมโพสพดวย วิธีการ คือ นําเคร่ืองเซนสังเวยซ่ึง ไปดวยดอกไมธูปเทียน 
หมากพลู บุหร่ี ขันบายศรี ไขตม 1 ฟอง ขาวตมมัด 2 มัด กลวยสุก 2 ผล ดายผูกแขน ขาวสาร ขาว
นึ่ง ไกตม 1 ตัว น้ํา ใบยอ ใบคูณ เกล็ดล่ิน 1 เถา ไปวางไวในยุงขาว ละ 1 กํามือ และเถาเครือไสตัน 
หลังจากนั้นพราหมณพรอมดวยเจาของขาวจะข้ึนไปสวดบทสูขวัญขาวนานประมาณ  30 นาที นิยม
ทํากันในวันข้ึน 3 คํ่า ตอนเชาของเดือนกุมภาพันธ 

8. พิธีวันเขาพรรษา ทําในเดือนกรกฎาคมวิธีการคือใชตนกลาท่ีถอนมา 1 กํามือ นําไปบูชา
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆแลวอุทิศแผสวนกุศลไปใหตากับยายในวรรณคดีท่ีเลาวาเปนสามี
ภรรยาคูแรกท่ีไดรับเมล็ดพันธุขาวจากพระฤาษีมาใชขยายพันธุปลูกติดตอมาถึงทุกวันนี้ 

9. พิธีงานบุญขาวประดับดิน เปนพิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหกับตายายในวรรณคดี และ
บรรพบุรุษของผูปลูกขาว ทําในวันแรม 14 หรือ 15 คํ่า ของเดือนสิงหาคม 

10. พิธีงานบุญขาวสาก เปนพิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหกับตายายในวรรณคดี และบรรพ
บุรุษของผูปลูกขาว ทําในวันข้ึน 15 คํ่า ของเดือนกันยายน 
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11. พิธีงานบุญออกพรรษา เปนพิธีนําขาวมาน (ขาวทอง) มาทําขนมเพ่ือบุญอุทิศสวนกุศล
ไปใหกับตายายในวรรณคดี ทําในวันแรม 1 คํ่า ของเดือนตุลาคมของทุกป 

12. พิธีงานบุญขาวเมา เปนพิธีนําขาวในระยะกอนสุกมาตําเปนขาวเมาเพื่อทําบุญอุทิศสวน
กุศลไปใหกับตายายในวรรณคดี กระทําในเดือนพฤศจิกายน 

13. พิธีงานบุญคุมขาวใหญ เปนพิธีบริจาคขาว (ขาวเปลือกคนละ 1-20 ถัง) เพื่อ
สาธารณประโยชนและเฉลิมฉลองหลังการเก็บเกี่ยว กระทําในเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม 

14. พิธีเล้ียงผีปูตา เปนพิธีเกี่ยวกับตัวบุคคล ดินฟาอากาศ สัตวเล้ียง และพืชพันธุ จัดข้ึนใน
วันพุธใดพุธหนึ่งในเดอืนพฤษภาคมในตอนเชา โดยใชเคร่ืองเซนสังเวย ไก 3 ตัว เหลา 1 ขวด ผาซ่ิน 
บุหร่ี หมาก ดอกไม และธูปเทียน กระทําพิธีท่ีศาลปูตายายในหมูบาน 

15. พิธีเซ้ิงนางแมว เปนพิธีขอฝนของชาวบาน วิธีคือจับแมวดํา 1 ตัวมาขังไวในเขง เอา
คานไมสอดเขงเพื่อใหคน คนหามเขง แหผานบานเรือนและรองเพลงเซ้ิงนางแมวไปตลอดทาง 
เจาของบานท่ีขบวนแหผานก็จะสาดน้ํามาท่ีแมวจนกระท่ังครบทุกบาน จึงปลอยแมวไป 

16. พิธีสวดคาถาปลาคอ เปนพิธีสวดหนาลานวัดหรือในท่ีโลงเพื่อใหฝนตกเชนกัน กระทํา
พิธีโดยพระภิกษุ 5 รูป ในตอนกลางวันหลังเพล วิธีการคือ นําปลาชอนมาขังไวในหมอน้ําผูกปาก
หมอดวยสายสิญจนและโยงไปยังกลุมพระภิกษุ พระภิกษุจะสวดคาถาปลาคอไปเร่ือยๆทามกลาง
ชาวบานท่ีมาชุมนุมประกอบพิธีจนกะท่ังฝนตกลงมา ในกรณีฝนไมตกพระภิกษุก็จะหยุดสวดโดย
จะเร่ิมสวดในวันถัดไปเร่ือย ๆ จนฝนตก 

17. พิธีเส่ียงของ เปนพิธีใชทํานายวาจะมีฝนตกหรือไม วิธีการนําของปลามา 1 ใบ ใส แวน 
หวี กําไลแขวนอยางละอันในของ พรอมกับใสขันธหา 1 ขันธลงไปดวย นํากะลามะพราวซีกคว่ํา
ปดปากของไว ตกแตงกะลามะพราวเปนรูปศีรษะคนโดยการวาดเสนผม ตา หู จมูก และปากบน
กะลามะพราว ตอขา 2 ขาของของโดยใชไมกลม ใหผูชาย 2 คนนั่งจับขาของไวคนละขา หลังจาก
นั้นจะสวดและเสกคาถา ถาของลมทํานายวาจะมีฝนตก ถาลมไปทางซายฝนจะไมตก 

18. พิธีสูขวัญควาย มักทําพิธีในตอนเชาหลังฤดูปกดํา คือ การนําควายมาผูกไวใกลๆกับ
สถานท่ีทําพิธีโดยพราหมณ เคร่ืองเซนไหวจะใชขาวนึ่งคลุกน้ําตาล ขาว หมาก ยาสูบ ดอกไมธูป
เทียน ตนขาว และหญาใหควาย พรอมใชดายผูกเขาควายไว จากน้ันจึงกลาวคําขอโทษท่ีไดลวงเกิน
ควาย 
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เร่ืองราวในทางวรรณคดี ไดแบงเทพเจาท่ีเกี่ยวกับขาวไวเปน 6 องค คือ 
1. แมโพสพ เปนมเหสีของทาวสักกะเทวราช ซ่ึงไดอุทิศตนลงมาเกิดเปนตนขาว 

 

 
 
ภาพท่ี 2.13 พระแมโพสพ (โคสก) ซ่ึงเปนเทพเจาแหงขาว 
 

2. แมพระธรณี เปนเทพเจาแหงพื้นดินผูปกปองขาวในนาไมใหมีศัตรูมาทําลายพระแม
ธรณี หรือ แมพระธรณี หรือ พระศรีวสุนธรา ภาษากะเหร่ียงวา ซงทะร่ี เปนเทพีแหงพื้นแผนดิน 
ปรากฏในตํานานท้ังศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธในคติของศาสนาฮินดูใหความเคารพนับถือวา
แผนดินเปนส่ิงคํ้าจุนสรรพส่ิงท้ังปวงในโลกเปรียบเสมือนมารดาผูใหกําเนิดหลอเล้ียงโลกและ
แผนดิน จึงไดรับยกยองวาเปนเทพจากธรรมชาติองคหนึ่งเปนเพศหญิง เรียกนามวา "ธรณิธริตริ" 
แปลวา "ผูคํ้าจุนพระธรณี" แมจะมิคอยมีรูปเคารพอยางแพรหลายเชนเทพองคอ่ืนแตก็มีผูใหความ
เคารพนับถือเปนจํานวนมิใชนอย เพราะถือกันวาพระธรณีสถิตอยูตามท่ีตาง ๆ ทุกหนทุกแหง จะทํา
การบูชาดวย ขาว ผลไม และนมดวยการวางไวบนกอนหิน หรือประพรมลงบนพ้ืนดิน บางแหงใช
เหลาเปนการสังเวยก็มี นอกจากนี้ชาวฮินดูยังมีการขอขมาลาโทษเม่ือจะวางเทาลงบนพ้ืนดินกอนจะ
ลุกข้ึนในตอนเชา วัวหรือควายท่ีมีลูกกอนท่ีจะใหลูกกินนมคร้ังแรก เจาของจะปลอยน้ํานมของแม
วัวลงบนพื้นดินเสียกอนทุกคร้ังไป ถาเปนพวกชาวนาก็จะขอใหพระธรณีชวยคุมครองผืนนาและวัว
ควาย แมในพระเวทก็มีการขอรองตอพระธรณีใหชวยพิทักษคุมครองวิญญาณของคนตาย และ
ตอมาไดนับถือวาเปนเทพแหงไรนาดวย ในแควนปญจาบ เช่ือกันวาพระธรณีจะนอนหลับเปนเวลา
หนึ่งสัปดาหของทุกๆ เดือนชาวไรชาวนาจะหยุดไมทํางานในระยะน้ี 
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ภาพท่ี 2.14  รูปพระแมธรณี บีบมวยผม อุโบสถวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี  
 

3. ผีตาแฮก เปนมีผูทําหนาท่ีเฝาไรนาใหมีความอุดมสมบูรณ 
4. ผีปูยา เปนผีคอยใหความคุมครองและรักษามนุษย สัตวเล้ียง และธัญญาหารใหมีความ

ปลอดภัย และอุดมสมบูรณ 
5. เถน เปนผีฟาบนสวรรคมีหนาท่ีส่ังใหฝนตก โดยการประสานงานกับพระวิษณุแลนาค 
6. นาค เปนสัตวท่ีอยูในโลกบาดาล สามารถพนฝนใหตกลงมาได 

 

 
 
ภาพท่ี 2.15 พระฤาษีท่ีเช่ือกนัวาเปนผูท่ีทดลองบริโภคขาวเปนคนแรก 
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สํานวน คาํพังเพย และสุภาษิต เก่ียวกับขาว 
ไมมีขาวสารกรอกหมอ หมายถึง ยากจนอยางมาก จนไมมีแมแตอาหารใชบริโภค 
ขาวยากหมากแพง หมายถึง ชวงเวลาท่ีอาหารมีราคาสูงมากเนื่องจากคลาดแคลนอาหาร จน

ประชาชนเดือดรอน 
กินน้ําตางขาว หมายถึง ความทุกขยากอยางสาหัส 
ตําขาวสารกรอกหมอ หมายถึง การกระทําแบบขอไปทีเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาเทานั้น 
ช่ัวหมอขาวเดอืด หมายถึง การใชระยะเวลาส้ันๆในการทําส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
ทุบหมอขาวตัวเอง หมายถึง การทําลายอาชีพ หรือผลประโยชนของตัวเอง 
กนหมอขาวยังไมทันดํา หมายถึง การกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีใชเวลาส้ันมาก 
 
ฤดูการทํานาขาวเจกเชยเสาไห 
พฤษภาคม -มิถุนายน 
ไถดินกลบเพือ่หมักฟางไถกลบพืชตระกลูถ่ัว แลวกลับหนาดนิ จากนัน้ตรวจสอบคุณภาพ

ของดิน หากดนิรวนซุยดี แสดงวาอุดมสมบูรณ (เดนิแตะดินแตก) 
ไถดะ – พลิกหนาดิน  (คือการไถนารอบท่ี1) 
ไถแปร – กําจดัวัชพืช เพาะกลา  (คือการไถนารอบท่ี2) 
สิงหาคม (ปลูกวันแม) 
เร่ิมทํานา มี 2 วิธี แลวแตวาชาวนาจะเลือกแบบไหน 
2.1 หวานเมล็ดพันธุ (นาหวาน) ในกรณีไมมีน้ํา คือหวานขาวลงไปในดินท่ีไถแลว แบบ

แหงๆ และรอจนกวาฝนจะตกลงมามีน้ําในนา การหวานจะหวานเผ่ือนก เผ่ือสัตวท่ีจะมากินขาวใน
นาดวย (ปลูกวันแม เกี่ยววันพอ)  เร่ิมจากการหวานแหง หวานในชวงท่ีน้ําไมขัง ในพื้นท่ีลุม  
หลังจากหวานแลวก็รอน้ําฝน ระหวางรอฝนใหหม่ันไปตรวจเมล็ดขาวที่หวานลงไปในนา หาก
เมล็ดลีบแบน หมายถึงเมล็ดขาวเสียแลว ใหเร่ิมหวานขาวซํ้า (ชาวนาจะเรียกการหวานซํ้านี้วา ไป
หลบขาว) การหวานถ่ี คือ หวานขาวเผ่ือนก เผ่ือหนู การปลูกขาวเจกเชยจะมีท้ัง นาหวาน(ดินแหง 
ฝนยังไมตก) และนาดํา (เพาะกลา และปกดํา) 

2.2 นาปกดํา (นาดํา) ในกรณีท่ีมีน้ําในนาเพียงพอ (เพาะกลา) ปลูกการตนออนของขาว แลว
จึงนํามาปกดํา เรียงเปนระเบียบมีการทําขวัญขาว ไหวพระแมโพสพ(นาหวาน) 
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ภาพท่ี 2.16 ระยะเติบโตของเมล็ดขาวแชน้ํา แชน้ํานาน 3-5 ช่ัวโมง แชน้าํนาน 5 ช่ัวโมงขึ้นไป และ 
แชน้ํานาน 8 ช่ัวโมงข้ึนไป 
 

สิงหาคม -กันยายน 
หลังจากฝนตก ขาวก็เร่ิมเปนตนกลา จากน้ัน ก็เปนตนขาวท่ีสมบูรณระหวางท่ีขาวกําลังจะ

งอกประมาณ 2-3 วันแรกนี้ ชาวบานจะเรียกวา ขาวกําลังกินตัวเองอยู (กินแปงตัวเอง) จนกวาจะมี
รากแทงลง 2-3 ราก เกิดใบขึ้นมา 2 ใบ ขนาดใบประมาณ 2-3 เซนติเมตร ชวงนี้รากขาวจึงจะดูด
อาหาร ตนขาวก็จะอ่ิมงาม สมบูรณตอไปหลังจากนั้นก็บํารุงดิน ใสปุย ซ่ึงใช ปุยคอก (มูลวัวมูล
ควาย) 
 

 
 
ภาพท่ี 2.17 สวนตาง ๆ ของตนกลาท่ีงอกในท่ีมีแสงสวางและท่ีมืด 
ท่ีมา : Chang andBardenas, 1965 
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กันยายน – ตุลาคม 
ระยะท่ีขาวเร่ิมเติบโต รางกายของขาว มีสวนประกอบตาง ๆ ดังนี้ 
รากฝอย – ใชยึดกับดินไมใหตนลม 
หนอ – แตกออกมาจากตน บางหนอไมใหรวง 
ลําตน – เปนปลอง มีจํานวนเทากับใบขาวเสมอ 
ขอปลอง – มีเข้ียวใบและเยือ่กันน้ําฝน 
ใบขาว – สรางเมล็ดใหตนขาว 
ใบธง  -  คือใบขาวในสุดทาย อยูติดกับรวงขาว 
วงขาว (ช่ือดอก) เกดิท่ีขอปลองสุดทายของตนขาว 
ดอกขาว – หอหุมเกสาตัวผูและเกสรตัวเมยีไวขยายพันธุ 
เมล็ดขาว – มี 2 สวน คือ เอ็นโคสเปรมเปนแปงท่ีเรากิน และคัพภะ มีชีวิตสามารถเพราะ

เปนตนขาว 
 

 
 

ภาพท่ี 2.18 รางกายของขาว 
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ตุลาคม 
ชวงที่ขาวแตงตัว หมายถึง ขาวเจริญเติบโตเปนตนเต็มตัว พรอมท่ีจะออกรวงจนตนขาว

อวบอวนเหมือนมีรวงขาวเล็ก ๆ อยูในปลองขาว จะเรียกวา ขาวต้ังทอง ขาวเจกเชยเสาไหเม่ือโต
เต็มท่ีจะสูงประมาณ 2 เมตร  
 

 
 
ภาพท่ี 2.19 ตนขาวท่ีโตเต็มท่ีมีความสูงประมาณ 2 เมตร 
 

หลังวันออกพรรษา 1-2 วัน  ชาวบานจะทําบุญ นําขาวกระยาสารท กลวย สม ไข ขนม
หวาน นํากลับบานมารับขวัญขาว วิธีการคือ เตรียมแปง น้ํามันหอม เคร่ืองแตงตัว ปกธง และมัด
ชะลอมท่ีกอขาว จากนั้น ลูบตนขาวและพูดบอกเลาวาเราเอาของมาให ขอปนี้ใหขาวออกรวงเยอะ ๆ 
(เปรียบเหมือนคนแพทอง ชาวบานจึงนําเองของของและขนมมาให) และรวงขาวท่ียังไมมีแปง (คือ
มีเปลือกขาวเฉยๆ) จะเร่ิมแทงยอดออกมาหลังจากใบธงไดโตเต็มท่ี ใบธงคือสวนของใบขาวท่ีตั้งชู
ตระหงานแบกรับประคับประคองรวงท่ีสุกงอมเหลืองอรามงามไปท่ัวท้ังทองทุง 

พฤศจิกายน 
ดอกขาวจะบานหลังจากรวงโผลพนกาบใบธงประมาณ 1-2 วัน เปนชวงท่ีขาวอาปาก ตาก

เกสร คือ ชวงท่ีขาวอาปาก ใชเวลาประมาณ 10 –15 วัน โดยท่ีดอกขาวจะโผลออกมานอกเมล็ดขาว
เพื่อรอผสมเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียอยูภายในเมล็ดขาว ระยะนี้ขาวจะสลัดเกสร เพื่อผสมพันธุให
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เกิดเปนเมล็ดขาวตอไป เปนชวงท่ีตองดูแลขาวดีๆ หากมีน้ําฝนตกลงไปที่เมล็ดขาว น้ําจะไปผสม
กับน้ํานมขาว จากนั้นน้ํานมจะพองบานเปนเมล็ดกระถิน (กอนใหญ สีเขียว เหลือง คือขาวจะเสียใน
ท่ีสุด หลังจากผานพนไป 15 วัน การผสมเกสรเรียบรอยเล็ดขาวจะคอย ๆ หุบ  

หลังจากขาวออกดอกและรวงประมาณ 7-10 วัน (เรียกวาขาวระยะพลับพลึง) ก็จะเปนระยะ
น้ํานมขาว คือขาวจะมีน้ํานม ในเมล็ดขาวจะเกิดเปนน้ํานมขาว ผลิตเปนแปง และแข็งเปนเมล็ดขาว
ในท่ีสุด  ชาวนาก็นิยมนํามาทําเปนนมขาวยาคู สําหรับบริโภคเพื่อบํารุงรางกายเช่ือวามีสารอาหาร
มาก อาทิเชน ธาตุเหล็ก ไฟเบอร บีหนึ่ง บีสอง วิตามินอี และสารเอ็นโทรไซยานิน  

ชาวบานมักจะจับปลาซิว หรือปลาตะเพียนมารับประทานในชวงนี้ เนื่องจากเปนชวงท่ีปลา
มีรสชาติดีท่ีสุด(ชาวบานเรียกวา ปลามัน) ปลาซิวตม เรียกวาแอป เพราะเวลานี้ปลาในนาขาวจะได
กินเกสรขาวที่ตกลงในน้ํา ขาวออกรวงและเขาสูระยะ ขาวออกดอก  ใชเวลาประมาณ 1 อาทิตย 
ดอกขาวจะบานชวงเชา 
 

 
 
ภาพท่ี 2.20 ภาพเมล็ดขาว 
หาง  กลีบดอกใหญ  สาแหรก  กลีบดอกรอง  กลีบฝอ  อับเรณู  กานเกสรตัวผู  
ปลายกลีบดอกใหญ  กลีบดอกเล็ก  ยอดเกสรตัวเมีย  รังไข  ข้ัวดอก  กานดอก 
 

ธันวาคม (เก่ียววันพอ) 
เม่ือลมหนาวพัดมาถึงตนขาวแลว ตนขาวก็จะคอยๆเปล่ียนสีจากสีเขียวจนกลายเปนสี

เหลืองทองในท่ีสุด ชวงเกี่ยวขาว (ไมวาจะปลูกเม่ือไร การเก็บเกี่ยวขาวนี้จะเกี่ยวพรอมกันท้ังหมด) 
เนื่องจากขาวเจกเชยเสาไหเปนขาวท่ีมีความสูงมาก เม่ือขาวสุกเต็มท่ีก็จะลมลง ชาวนาก็จะเอาไม
คราดใหขาวลมลงแลวจึงทําการเกี่ยวขาว นําขาวข้ึนลานนวดขาว แลวนําข้ึนยุงขาวเปนเวลา 2 เดือน 
เพื่อรอใหขาวฟกตัว เม่ือนําไปสีแลวขาววจะไดไมหักงาย หรือนําไปสีขาวท่ีโรงสี  และจัดจําหนาย
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เพราะในชวงท่ีเกี่ยวขาวมาใหม ๆ แลวสีมาทําเปนขาวตมแลวจะไดขาวตมท่ีมียางเหนียว หอมอรอย
มากกวาชวงเวลาอ่ืน ๆ ขาวใหมจะมียางเยอะ เละงาย มีกล่ินหอม เม่ือนําขาวใหมนี้เหมาะท่ีจะนํามา
ตมเปนขาวตมจะมีความอรอยเปนพิเศษ ชาวนาจะคัดเลือกพันธุขาวเก็บไวเพื่อเตรียมทํานาตอไปไว
สวนหนึ่งและอีกสวนจะนําไปจัดจําหนาย 
 

 
 
ภาพท่ี 2.21 การนาบขาวใหลมลงกับพื้นในทิศทางเดียวกนั ชาวนากําลังเกี่ยวขาวเจกเชยเสาไห 
 

มกราคม – มีนาคม 
เม่ือส้ินสุดการเก็บเกี่ยว ชาวนาจะมาปลูกถ่ัวเพื่อบํารุงดิน สําหรับใชในการปลูกขาวในป

ตอไป เนื่องถ่ัวเปนพืชท่ีมีลําตนออนยุยงาย  ปลูกแลวดินจะนิ่มรวนซุยไดดีกวาพืชชนิดอ่ืน นา 1 ไร 
ใชถ่ัวประมาณ 5 กิโลกรัมในการปลูกใชระยะเวลาประมาณ 40 – 50 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได หรือสามารถไถกลบไดเลย 

 
เมษายน  
เม่ือเก็บขาวในยุงเปนเวลานาน 2 -3 เดือนแลว ชาวนาก็จะเร่ิมนําขาวออกมาสีท่ีโรงสีขาว   

และจัดจําหนายตอไป  โดยจะแบงขาวไวรับประทานเองและจัดจําหนายใหแกโรงสีและจัดจําหนาย
เองตามงานตางๆ หรือรานจําหนายของฝาก และยังไปจําหนายเองที่ตลาด 

ราคาขาวเปยก  8,000 บาท   / 1 ตัน 
   ราคาขาวแหง      12,000 บาท / 1 ตัน (คัดตามเกรดของขาว) 
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การลงทุนการทํานาขาวเจกเยเสาไห 
ขาวเจกเชยเสาไห (การปลูกขาวนาป) จังหวัดสระบุรี ตอการทํานา  1 ไร  
ขาว 1 ไร  ใชพันธุขาวจํานวน 20 กิโลกรัม ในการหวานลงในแปลงนา   

ราคากิโลกรัมละ  20 บาท (20x20 = 400 บาท) 
พันธุขาว 20 กิโลกรัม   400  บาท (สวนนีช้าวนาจะไมตองเสียคาใชจาย) 
จางรถไถดะและไถแปร  250x2  =  500   บาท 
จางปนกลบขาวท่ีหวานมาแลว    250    บาท 
จางรถเกี่ยวขาว     500    บาท 

รวม    1,650  บาท 
 

การแปรรูปขาวเจกเชยเสาไห  ของชุมชนตําบลหนองแซง จังหวัดสระบุรี 
1. การนําขาวมาสีและทําใหเปน ขาวขาว, ขาวกลอง, ขาวกลองงอก บรรจุใสบรรจุภัณฑ

เพื่อจัดจําหนาย 

 

ภาพท่ี 2.22  ขาวขาว ขาวกลอง ขาวกลองงอก บรรจุขวดพรอมจําหนายท่ีทําจากขาวเจกเชยเสาไห 
2. นําขาวเจกเชยเสาไหทําแปรรูปเปนขาวโจก คือ เอาขาวสารที่สีแลวมาบดใหปน 

 
 

ภาพท่ี 2.23 ขาวโจกท่ีทําจากขาวเจกเชยเสาไห 
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3. ทําขาวมาโมเปนแปงและทําเปน เสนขนมจีนเสนสด 

          
  
ภาพท่ี 2.24 ขนมจีน 
 

4. ทําเปนขนมไทยชนิดตาง ๆ เชน ขนมเปยกปูน ขนมหมอแกง ขนมประกิมไขเตา ขนม 
ลอดชองน้ํากะทิ ขนมช้ัน เปนตน 

 
 

ภาพท่ี 2.25 ขนมจีน ท่ีทําจากขาวเจกเชยเสาไห 
 

ดร.ลือชัย อารยะรังสฤษฏ ผูท่ีพัฒนาพันธุขาวเจกเชยเสาไห จากกรมการขาว ไดกลาวไววา 
ขาวเจกเชย เปนขาวพื้นเมืองดั้งเดิมพันธุหนึ่ง นิยมปลูกมากท่ีจังหวัดสระบุรี และเปนตนแบบของ
ขาวเสาไหท่ีมีช่ือเสียงโดงดังในอดีต ซ่ึงขาวพันธุ เจกเชย 1 ไดรับการพัฒนาปรับปรุงมาจากขาว
พื้นเมืองพันธุเจกเชยกาบเขียว โดย ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี สานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว 
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จัดเปน ขาวเสาไหคุณภาพพิเศษ เวลาหุงสุกจะข้ึนหมอ เม็ดขาวรวน นุม ไมแข็งกระดาง มีรสชาติ
เฉพาะตัว เวลาเค้ียวสามารถสัมผัสถึงรสชาติขาวไดอยางดี เหมาะที่จะรับประทานรวมกับอาหาร
ไทยไดหลายชนิด นอกจากคุณภาพการหุงตมท่ีดีตามแบบฉบับของขาวเสาไหแลว ขาวพันธุนี้ยังมี
ศักยภาพในการ นาไปแปรรูปเปนอาหาร (food) และไมใชอาหาร (non-food) เพราะทุกสวนของ
ขาวพันธุเจกเชย 1 มีคุณสมบัติท่ีจะนาไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑ อาทิ เคร่ืองประดับตกแตงบาน วัสดุ
ปลูกตนไม วัสดุเพาะเห็ด ทาเชือก และผลิตภัณฑความงาม ท่ีสําคัญแปงจากขาวเจกเชย 1 ยังมี
คุณภาพท่ีเหมาะสมใน การนามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเสนไดดีอีกดวย  
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับหลักการออกแบบ 

หลักการออกแบบ  
การออกแบบ  คือ การกําหนดความคิดการออกแบบส่ือเชิงภาพ  (Infographic) เพื่อ

ติดตอส่ือสาร (Communication Design) เปนงานท่ีเนนการส่ือสารดวยภาษาและภาพที่รับรูรวมกัน
ได ส่ือสารในทางประโยชนใหความรูความเขาใจเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห ใหส่ือสารถึง
ขบวนการปลูกขาวเจกเชยเสาไหแกนักเรียนนักศึกษาและผูท่ีมีความสนใจ กรณีศึกษา ศูนยการ
เรียนรูการปลูกขาวเจกเชยเสาไห อ.ดอนพุด จ.สระบุรีโดยใชหลักทฤษฎีการออกแบบดังนี้ 

ทฤษฎีองคประกอบพื้นฐานทางเลขนศิลปสําหรับการออกแบบ ใชในการจําแนกในหัวขอ
ยอย ตามองคประกอบของแตละประเภท องคประกอบตาง ๆ ท่ีศาสตรทางดานศิลปะและการ
ออกแบบทุกแขนงนํามาประยุกตใชในแขนงของตนได องคประกอบเหลานี้เปรียบเสมือนภาพตอ
ตัวเล็ก ๆ ไดแก  องคประกอบพื้นฐานดานการออกแบบ ตัวอักษร ภาพประกอบ สี สัญลักษณ  ซ่ึง
แตละตัวอยางอาจจะมีหรือไมมีความหมายอะไรในตัวเองแตเม่ือนํามาตอกันตามหลักการออกแบบ
แลวจะออกมาเปนภาพใหญท่ีมีความหมายและสื่อสารความคิดได ในการพัฒนาการจัดหนาบนส่ือ
ส่ิงพิมพหรือส่ือเชิงโตตอบไปเปนข้ันเปนตอนจนเสร็จส้ินเปนอารตเวิรก โดยจะตองเร่ิมดวยการ
เลือกหรือสรางองคประกอบท่ีสามารถสรางหรือเลือกใช โดยส่ือสารองคความรูเร่ืองขาวเจกเชยเสา
ไห 2 เร่ืองใหญ ๆ ขอคือ 1.ประวัติขาวเจกเชยเสาไห และ 2.ข้ันตอนการทํานาขาวเจกเชยเสาไห ใน
งานวิจัยนี้ไดนั้นมีแนวทางการเลือกส่ือเพ่ือแสดงขอมูลเชิงภาพ แบงเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ไดแก  

1.  การออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือนิทรรศการ   
2.  การออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือส่ิงพิมพ 
3.  การออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือเชิงโตตอบ 
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 องคประกอบพื้นฐานทางดานการออกแบบ ท่ีสําคัญมีดังนี้ 
จุด (Dot) เปนองคประกอบท่ีมีความเรียบงายและซับซอนนอยท่ีสุด ซ่ึงโดยตัวเองแลว จุด

จะดูมีตําแหนงแตจะไมมีทิศทาง การใชจุดจํานวนมากมายเรียงตอกันจําทําใหเกิดการรับรูเปนเสน 
หรือในบางกรณีเห็นเปนรูปราง 

เสน (Line) เปนองคประกอบท่ีมีความซับซอนมากขึ้น โดยหากจะพิจารณา ใหดีแลวจะ
พบวาเสนจะเกิดจากจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงตอกันหากเรียงดวยระยะท่ีหางกันจะเกิดเปนเสนประ 
หากเรียงระยะหางท่ีนอยมาก ๆ ก็จะเห็นเปนเสนทึบ เสนมีมากมายหลายชนิดนอกจากเสนตรงท่ี
รูจักกันดีอยูแลว ยังมีเสนเฉียง คือเสนท่ีเอียงจากแนวปกติเปนมุมตาง ๆ เสนโควซ่ึงเกิดจากสวนตาง 
ๆ ของเสนรอบวงของวงกลม เสนหยักเกิดจากเสนเฉียงหลาย ๆ เสนมาเรียงตอกัน และเสนคล่ืนซ่ึง
เปนเสนโคงหลาย ๆ เสนมาเรียงตอกัน เสนเหลานี้ มีความสําคัญนอกเหนือจากท่ีเปนองค
องคประกอบพื้นฐานทางดานการออกแบบ ก็คือ เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดทิศทางซ่ึง
ทิศทางนี้จะเปนสงท่ีใชบังคับสายตาของผูดูส่ิงพิมพใหมองดูองคประกอบตาง ๆ ตามลําดับท่ี
ตองการ 

รูปราง (Chape) เปนองคประกอบท่ีดูมีมิติมากกวาจุดและเสน การแบงรูปรางเปนประเภท
นั้นมีหลายลักษณะ หากพิจารณาในดานรูปแบบแลว รูปรางแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

1. รูปรางเหมือนจริง (Organic Shape) หมายถึงรูปรางท่ีเปนจริงของส่ิงตาง ๆ ไมวาจะเปน
คน สัตว พืช หรือส่ิงของ การสรางสวนประกอบของการพิมพใหเปนรูปรางเหมือนจริงนั้นก็ทําได 
โดยนําเอาภาพมาตัดเสนกรอบตามส่ิงนั้น ๆ แลววาดลงบนพื้นท่ีหนากระดาษ อยางไรก็ตามการ
สรางสรรครูปรางเหมือนจริงไมไดหมายความวาจะตองทําจากภาพเสมอไป อาจจะตองใชตัวอักษร
มาเรียงตอกันใหอยูในรูปรางของส่ิงตาง ๆ ก็ได 

2. รูปรางเรขาคณิต (Geometric Shape) หมายถึง รูปรางท่ีไดรับการดัดแปลงใหเกิดเปน
รูปรางงาย ๆ เชน สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม หรือวงกลม เปนตน สวนประกอบงานพิมพใหเปนรูปราง
เรขาคณิตนั้นทํากันท่ัวไปอยูแลว คือ การวางขอความเปนยอหนา ๆ ตอเนื่องกันเปนแถว ซ่ึงก็คือ
รูปรางส่ีเหล่ียมผืนผานั่นเอง หรือการวางรูปภาพอยูในกรอบวงกลมหรือวงรีก็เชนเดียวกัน 

พื้นผิว (Texture) เปนองคประกอบท่ีมีความซับซอนมากข้ึน โดยมีความหมายถึงลักษณะ
ของผิววัตถุซ่ึงรูสึกไดจากการสัมผัสหรือการคาดเดาจากการมองเห็น พื้นผิวเปนองคประกอบหนึ่ง
ท่ีไมสามารถใชไดเดี่ยว ๆ แตตองใชรวมกับองคประกอบอ่ืน ๆ เชน รูปราง ภาพ เปนตนพื้นผิวชวย
ในการสรางมิติและความลึกใหการจัดวางองคประกอบและทําใหเห็นความแตกตางระหวางสวนท่ี
เปนองคประกอบและสวนท่ีเปนพื้นชัดเจนข้ึน 
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การสรางพื้นผิวในการออกแบบทําได 2 ลักษณะ คือการใชพื้นผิวจริง ๆ ของส่ิงพิมพ คือ
การใชผิวสัมผัสของกระดาษท่ีใชในการพิมพ ซ่ึงในปจจุบันมีความหลากหลายท่ีเปนแบบเรียบและ
หยาบตาง ๆ กัน พื้นผิวท่ีสัมผัสไดจริงนี้อาจจะเกิดจากเทคนิคการพิมพแบบตาง ๆ เชน การอาบมัน
ท่ีทําใหผิวเรียบล่ืนกวาปกติ สวนการสรางพ้ืนผิวลักษณะท่ี 2 นั้น เปนพื้นผิวท่ีเกิดจาการลวงตาให
รูสึกวาผิวองกระดาษมีลักษณะตาง ๆ เชน หยาบ ขรุขระ ออนนุม 

ท่ีวาง (Space) เปนองคประกอบท่ีผูไมมีประสบการณในการออกแบบมักจะนึกไมถึง 
ตัวอยางงาย ๆ เชน เม่ือเราเขียนตัวอักษร "น" ข้ึนมา เราไดสรางท่ีวางในรูปวงกลม 2 รูปข้ึนพรอม ๆ 
กันดวย ซ่ึงหากตัวอักษรนี้มีขนาดใหญมาก ๆ รูปวงกลมก็จะยิ่งมองเห็นและรับรูไดงายยิ่งขึ้นดวย 
การจัดวางองคประกอบลงในหนากระดาษจึงควรคํานึงถึงพื้นท่ีสวนท่ีเหลือดวย เพราะพื้นท่ีเหลานี้
จะกลายเปนรูปรางข้ึนมาพรอม ๆ กัน  

สี (color) เปนอีกองคประกอบหนึ่งท่ีไมสามารถนํามาใชไดเดี่ยว ๆ เชนเดียวกับพื้นผิว แต
ตองใชรวมกับองคประกอบอ่ืน ๆ เชน รูปราง ภาพ ฯลฯ นับเปนเร่ืองนาแปลกท่ีสีเปนองคประกอบ
ท่ีมักไดรับความสําคัญเปนอันดับรองลงไปจากองคประกอบอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะความ
องคประกอบอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะความเคยชินของคนเรา  ซ่ึงมักจะสรางรูปรางข้ึนมากอน
แลวจึงระบายสีรูปรางนั้นใหเปนสีท่ีตองการ แตในความเปนจริงแลว สีเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญใน
การส่ือสารขอมูลอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการที่คนเรามักจะใชสีเปนส่ิงระบุถึงส่ิงตาง ๆ เชน  
บานสีฟา แฟมสีน้ําเงิน เปนตน ดังนั้น นักออกแบบท่ีดีจึงควรจะพิจารณาเลือกสีไปพรอม ๆ กับการ
เลือกองคประกอบอ่ืน ๆ ไมใชไปเนนท่ีรูปรางกอนแลวจึงมาเลือกสีภายหลัง ในการนําสีมาใชใน
การออกแบบน้ันจะตองคํานึงถึงตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลตอการนําสีเหลานั้นมาใชงานดวย เพราะสี ๆ 
เดียวกันหรือชุดสี (สีหลาย ๆ สีท่ีเลือกมาใชรวมกัน) เดียวกัน อาจจะส่ือสารขอมูลใหผูดูรับรูได
แตกตางกันหากอยูในสถานการณท่ีมีตัวแปรไมเหมือนกัน ตัวแปรที่สําคัญท่ีอาจสงผลใหสีมีการ
เปล่ียนแปลง มีดังนี้ การนําสีมากกวา 1 สีมาใชรวมกัน (combination of hue) เปนเร่ืองปกติในงาน
ออกแบบสวนใหญ ในการใชสีมากกวาสีในการออกแบบส่ิงพิมพนั้น นักออกแบบ นอกจากจะตอง
เลือกชุดสีท่ีเหมาะสมกับแนวความคิดและบุคลิกภาพของส่ิงพิมพแลวยังจําเปนตองมีความเขาใจ ถึง
ธรรมชาติตาง ๆ ของสีเม่ือนํามาอยูรวมกันดวยวาเม่ือนําสีมากกวาหนึ่งสีมาอยูรวมกัน สีเหลานั้นจะ
มีลกระทบตอกันและกันไดในหลาย ๆ ลักษณะ เรียกวา การทําปฏิกิริยากันของสี (interaction of 
colors)  เชน อาจจะไปเสริมหรือลดความเขมใหกันและกัน หรืออาจจะบิดเบือนใหเพี้ยนไป เปนตน 
 สมเกียรติ ตั้งมโน (2536 : 73) ไดกลาวถึงประโยชนของสีในการออกแบบไว ดังนี้ 

1. การใชสีเพ่ือเรียกรองความสนใจ สีสามารถเรียกรองความสนใจไดดีกวาองคประกอบ
อ่ืน ๆ ตาสามารถจับสีไดกอนส่ิงอ่ืน ตามมาดวยภาพและลวดลายซํ้า (Pattern) 
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2. การใชสีเพื่อดึงความสนใจ งานออกแบบท่ีมีสีสันสามารถดึงดูดคนไดนานกวาสีขาวดํา 
3. การใชสีเพ่ือส่ือสารขอมูล สีทําใหผูดูจดจําขอมูลส่ือสารและงานออกแบบนั้นไดเปน

อยางดี ระดับการส่ือสารของสีมีหลายประเภท เพื่อกระตุนประสาทสัมผัสอ่ืน ๆ และส่ือสารอารมณ
ความรูสึก 
 3.1 สีน้ําเงิน ใหความรูสึกสงบ ม่ันคง มีแนวโนมท่ีจะเคล่ือนไหวตามตนเอง 
 3.2 สีเหลือง ใหความรูสึกสดใส ชัดเจน มีแนวโนมท่ีจะเคล่ือนไหวสูภายนอก 
 3.3 สีเขียว ใหความรูสึกสดใส รมเย็น มีแนวโนมท่ีจะเคล่ือนไหวเขาสูกึ่งกลาง 
 3.4 สีในกลุมรอน มีความเคล่ือนไหวมากวากลุมสีเย็น 

สีท่ีใหความรูสึกเกี่ยวกับระยะใกลไกลตางกัน โดยแบงระยะเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
1. ระยะหนา คือ สีเหลือง สีสม สีแดง 
2. ระยะกลาง คือ สีสมแดง สีเขียว สีน้ําเงิน 
3. ระยะหลัง คือ สีมวง สีมวงน้ําเงิน 

 นอกจากนี้ยังมีสีท่ีใหความรูสึกแตกตางกันออกไป เชน 
1. สีแดง ใหความรูสึกเบิกบาน สนุกสนานร่ืนเริง ม่ันคง สมบูรณ ไวตอการมองเห็น 
2. สีน้ําเงิน ใหความรูสึกสงบ เยือกเย็น อางวาง แตม่ันคง 
3. สีเขียว ใหความรูสึกสงบ รมเย็น มีชีวิตชีวา กระตุนความกวางขวางของจิตใจ ชวยให

ประสาทตาและกลามเนื้อผอนคลายจากความตึงเครียด 
4. สีสม ใหความรูสึกกระตุนความคิดสรางสรรคและความทะเยอทะยาน มักใหญใฝสูง 

กระวนกระวายแตโดดเดน 
5. สีมวง ใหความรูสึกสงบ ภาคภูมิ เปนสีท่ีมีการสั่นสะเทือนสูง แทนแรงกระตุนท่ีดี 
6. สีขาว ใหความรูสึกสะอาดตา บริสุทธ์ิ แตใชในปริมาณมากจะทําใหจืดชืด นาเบ่ือ จําเจ 
7. สีดํา ใหความรูสึกลึกลับ มืดมิด นาเกรงกลัว ความตาย แตเม่ือใชกับสีอ่ืน ๆ จะทําใหสี

อ่ืนเดนข้ึน 
8. สีเทา ใหความรูสึกเรียบรอย ธรรมดา แกชรา 
9. สีน้ําตาล ใหความรูสึกถึงความอุดมสมบูรณ หนักแนน ม่ันคง ถาใชในปริมาณมากจะให

ความรูสึกหงอยเหงา แหงแลง 
สีกับจิตวิทยา (Colors & psychology) 
สีแตละสียอมมีอิทธิพลตอความรูสึกของผูพบเห็นในลักษณะท่ีแตกตางกัน นักออกแบบจึง

ควรตระหนักในขอนี้และควรตัดสินใจใหไดวา ควรเลือกใชสีใดในแบบกราฟกจึงจะเหมาะกับงาน
ออกแบบแตละชนิดมากท่ีสุด เพ่ือใหกราฟกท่ีออกแบบนั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อยางไรก็ตาม 
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พึงระลึกอยูเสมอวาปฏิกิริยาของกลุมเปาหมายที่มีตอสีแตละสีนั้นอาจแตกตางกันได ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตละทองท่ี เชน ในกลุมประเทศท่ี
ตั้งอยูในแถบศูนยสูตร หรือประเทศแถบรอนซ่ึงมีแสงแดดจัดตลอดป ผูคนในประเทศเหลานั้นมัก
นิยมสีสันท่ีสดใส สวนผูท่ีอยูในประเทศแถบหนาวมักนิยมสีหนัก ทึบ หรือสีท่ีลดความสดใสลง 
สําหรับในเร่ืองความเช่ือเร่ืองสีกับพิธีกรรม ไดแก ในกลุมประเทศผูนับถือศาสนาพุทธเปนศาสนา
หลัก สีเหลือง คือ สีตัวแทนของศาสนา การใชฉลากอาหารสีเหลืองอาจทําใหเขาใจไดวาเปนอาหาร
มังสวิรัตได อยางไรก็ตาม ถาจํากัดในเร่ืองของการเลือกใชสีนั้นอาจมีขอยกเวนได โดยเฉพาะใน
ปจจุบันมีหลายสีมักถูกใชในการออกแบบอันเนื่องมาจากอิทธิพลของแฟช่ันมากกวา ดังจะเห็นได
วาสีสันท่ีนิยมใชกันมากในปจจุบันมักเปนสีสันท่ีสดใส สะอาดตา แลดูทันสมัย  

สีสัน (Color) การใชสีท่ีสดหรือสีตัดกันในวงจรสี (Contrast in color) การเลือกใชคูสีท่ี
ตรงกันขามในวงจรสี เชน สีเขียวกับสีแดง จะเห็นวาอยูตรงขามกันในวงจรสี จะใชใหเกิดความ
สนใจโดยการใชพื้นสีแดง อักษรสีเขียว เปนตน 

 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2.26 วงลอสี (Colour Wheel) 

การใชสีเพื่อใหเกิดผลในการจูงใจและเกิดความสนใจ ผูออกแบบสวนมากยึดหลักการใชสี
ในวงลอสี (Colour Wheel) มี 3 หลักพ้ืนฐานของการใชสีใหกลมกลืน (Colour harmony) ดังนี้ 

เหลือง เขียวเหลือง 

เขียว 

เขียวน้ําเงิน 

น้ําเงิน 

มวงน้ําเงิน 

มวง มวงแดง 

แดง 

สมแดง 

สม 

สมเหลือง 
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สีขางเคียง (Analogous harmony) คือ การใชสีท่ีอยูใกลชิดกัน 2 หรือ 3 สี 
สีเอกรงค (Monochromatic harmony) คือ การใชเพียงสีเดียว หรือการใชสีหลักหนึ่งสีคูกับ

กลุมสีขางเคียงดานใดดานหน่ึง 2-3 สี สีหลักใชสีแทสดใสได สวนกลุมสีขางเคียงจะตองถูกตัดคาสี 
(Break) ท้ังหมด 

สีคูประกอบ (Complementary harmony) คือ การใชสีตัดกันของสีคูตรงกันขามมีหลายวิธี 
เชน ใชสีหนึ่งมากกวาอีกสีหนึ่ง หากใชในปริมาณเทากันตองตัดคาลงหนึ่งสี หรือการใชสีดําหรือสี
ขาวตัดเสน 

ตัวอักษร องคประกอบท่ีเปนตัวอักษรในการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ประเภทตัวพิมพใน
ภาษาไทยราชบัณฑิตยสถานไดแบงรูปแบบของตัวอักษรไวเปน 3 แบบ ดังนี้ 

1. ตัวแบบหลัก หมายถึง แบบตัวอักษรท่ีถูกตองสมบูรณตามหลักเกณฑมาตรฐานท่ี
ราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดไว 

2. ตัวแบบเลือก หมายถึง  แบบตัวอักษรท่ีมีความแตกตางไปจากหลักเกณฑมาตรฐานท่ี
ราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดไวบาง แตก็เปนแบบที่เปนท่ีนิยมใชและถือวาถูกตอง เชนกัน 
 3. ตัวแบบแปร หมายถึง แบบตัวอักษรที่เปนท่ีนิยมใช แตมีความแตกตาง และไมจัดใหเขา
กับหลักเกณฑท่ีราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดไว  เชน ตัวพิพมตกแตงตาง ๆ  
 ศาสตรจารยกําธร สถิรกุล ไดแบงแบบตัวพิพมไทยเฉพาะท่ีเปนตัวพิพมเนื้อเร่ือง ออกเปน 
3 กลุม ดังนี้ 

แบบตัวเหล่ียม หมายถึง แบบตัวอักษรท่ีมีเสนหนาบางเสมอกันตลอดท้ังตัวมีเสนนอน
ดานบนตัวอักษรหักเปนเหล่ียม 

แบบตัวธรรมดา หมายถึง แบบตัวอักษรท่ีมีเสนหนาบางเสมอกันตลอดท้ังตัว มีเสนนอก
ดานบนตัวอักษรเปนเสนโคง 

แบบฝร่ังเศส หมายถึง แบบตัวอักษรท่ีมีเสนหนาบางไมเทากันตลอดท้ังตัวและมีความหนา
และดํากวาตัวแบบเหล่ียมและตัวธรรมดา 

อยางไรก็ตาม การแบงแบบตัวอักษรใหครอบคลุมตัวพิพมท้ังหมดท่ีเปนท่ีนิยมใชกันใน
ประเทศไทยน้ันอาจจะไมสามารถใชการเทียบกับเกณฑการแบงประเภทของตัวพิมพภาษาอังกฤษ 
(โรมัน) โดยแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ 5 ประเภท และแตละประเภทแบงยอยเปนแบบตัวท่ีมีเสน
ตัวอักษรเทากันและไมเทากัน ดังนี้ 

1. ตัวอาลักษณ หมายถึง เปนตัวพิมพท่ีมีลักษณะเหมือนตัวคัดลายมือ หรือตัวพิมพท่ีดู
เหมือนเขียนดวยปากกาคอแรงนิยมใชในการเรียงพิมพขอความส้ัน ๆ และตองการใหดูเกาแก
โบราณ เชน ประกาศนียบัตร  
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2. ตัวพิมพแบบเขียน หมายถึง เปนตัวพิมพท่ีมีลักษณะเหมือนตัวลายมือเขียน นิยมใชใน
การเรียงพิมพขอความส้ัน ๆ เชน บัตรเชิญ  

3. ตัวพิมพแบบมีหัว หมายถึง ตัวพิมพแบบที่มีหัวเปนวงกลมท่ีใชเปนตัวขอความเนื้อเร่ือง 
เปนแบบตัวภาษาไทยท่ีอานไดงายท่ีสุด จึงนิยมใชกับการพิมพขอความขนาดยาว ๆ  

4. ตัวพิมพแบบไมมีหัวหรือหัวปาด หมายถึง ตัวพิมพแบบท่ีมีหัวเปนจะงอยเหมือนถูกปาด
ออก  

5. ตัวพิมพแบบตัวตกแตง หมายถึง ตัวพิมพแบบที่ไดรับการออกแบบใหมี ลักษณะแปลก
ออกไปเปนพิเศษ มักจะใชกับขอความส้ัน ๆ เชน พาดหัว หรือใชเพื่อเนนหรือสรางความโดดเดน 
ตัวพิมพแบบตัวตกแตงสามารถบงบอกบุคลิกภาพของผลงานออกแบบไดดี แตมักไมใชเปนตัวเนื้อ
เร่ือง เพราะอานคอนขางยาก  
 ภาพประกอบ หมายถึง ภาพท่ีไดรับการสรางสรรคข้ึนดวยวิธีการตาง ๆ ไมวาจะเปนวิธีการ
ดั้งเดิม เชน การวาดภาพดวยสีน้ํา สีน้ํามัย สีโปสเตอร หรือประเภทอ่ืน ๆ หรือวิธีการสมัยใหมท่ีใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร โดยภาพท่ีสรางข้ึนนี้ไมไดมีจุดประสงคเพียงเพื่อสนองจินตนาการของผูท่ี
สรางสรรคเทานั้น แตมีจุดประสงคหลักคือ เพ่ือสรางภาพท่ีชวยสนับสนุนหรือเกี่ยวของกับเนื้อหา
ของเร่ืองราวท่ีนําเสนอ ภาพประกอบสามารถนํามาใชในส่ิงพิมพไดกวางขวางปรากฏในส่ิงพิมพ
พรอมๆ กับการเกิดข้ึนของส่ิงพิมพ และเปนองคประกอบดานภาพท่ีสําคัญท่ีสุดอยูหลายรอยปจน
เกิดภาพถายข้ึนมาเปนทางเลือกใหม เม่ือส่ิงพิมพจากแมพิมพบล็อกไมเร่ิมไดรับการเผยแพรใน
ยุโรปชวงตนทศวรรษป ค.ศ.1300 นั้น ส่ิงพิมพสวนใหญลวนใชภาพประกอบจากการวาดเสนเปน
ส่ิงตาง ๆ รวมท้ังภาพวาดทางศาสนาคริสต  เชน เร่ืองราวตามพระคัมภีร หรือภาพของนักบุญตาง ๆ 
โดยภาพประกอบสามารถแบงประเภทตามเทคนิคการสรางสรรคได ดังนี้ 

1. ภาพวาดแบบดั้งเดิม (traditional illustration) เปนการใชเทคนิคการวาดภาพดวยสี
ลักษณะตาง ๆ เชน สีน้ํา สีโปสเตอร สีฝุน 

2. ภาพวาดดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (computer graphic illustration) เปนการใช
เทคนิคการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ เชน เวคเตอร กราฟก เอดิเตอร (vector 
graphics editor) และคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิติ (3D computer graphics)  

แนวทางการจัดภาพประกอบ แบงลักษณะการจัดภาพออกไดดังนี้ คือ 
1. จัดภาพแนวเสนนอนเปนหลัก (Transition) เปนการจัดภาพมีลักษณะเรียงกันไปตาม

แนวนอน จะมีรูปทรงรูปรางเรียงเปนแนวยาวตามแนวนอน ชองวางจะเกิดข้ึนทางดานบนและ
ดานลางของขอบภาพ 
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ภาพท่ี 2.27 ผลงานวาดสีน้ําของ อาจารยจกัรพันธุ โปษยกฤต 
ท่ีมา : ตัวอยางภาพวาดแบบดั้งเดิม ผลงานวาดสีน้ําของ อาจารยจักรพันธุ โปษยกฤต (ออนไลน)
เขาถึงเม่ือ 18 กันยายน 2559. เขาถึงไดจาก http://www.f0nt.com/forum/index.php?topic=8470.90 
 

2. จัดภาพแนววงกลม (Circular)  ภาพสวนรวมที่จัดข้ึนท้ังองคประกอบของเสนรูปราง
รูปทรงตอเน่ืองกันตามแนวของวงกลม 

3. จัดภาพตามแนวรูปสามเหล่ียม (Triangular) ลักษณะของการจัดภาพแบบน้ีคลายรูปทรง
สามเหลี่ยม คือจัดใหมีรูปทรงของภาพใหญและสูงตรงกลาง และคอยลดขนาดภาพลงทั้งซายและ
ขวากวางออกเปนฐานของสามาเหล่ียม 

4. จัดภาพตามแนวดิ่ง (Vertical) เนนการจัดภาพจากขางบนลงสูดานลางตามแนวดิ่ง อยู
กลางภาพของภาพดานซายและขวาจะไมคอยมีรายละเอียด สวนใหญจะเปนท่ีวาง เพราะเนนภาพ
สวนใหญไวแนวกึ่งกลาง 

5. จัดภาพตามแนวรัศมี (Radiation) สวนของภาพท่ีจัดตามแนวน้ีใชแนวก่ึงกลางกระดาษ
เปนแกนหลัก และจัดสวนของภาพกระจายออกจากจุดกึ่งกลางทุกดาน โดยมีจัดหวะและชองวาง
เปนระยะตอเน่ืองกัน 

6. จัดภาพแนวรูปแบบซํ้ากัน (Repetition) เปนการจัดภาพโดยจัดเรียงเปนจังหวะตาม
แนวนอนหรือแนวต้ัง หรือรวมท้ังภาพสวนใหญจะจัดภาพท่ีเหมือนกันเรียงเปนระยะซํ้าแบบกัน ซ่ึง
เหมาะกับการจัดภาพในงานออกแบบอื่น ๆ  
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7. จัดภาพแนวโครงสรางรวม (Combination) คลายกับการนําวิธีการจัดภาพ แบบตาง ๆ มา
รวมกันเปนภาพที่มีรายละเอียดท้ังภาพมากมีท่ีวางนอยเนนภาพรวมท้ังหมด อาจจะเปนเนื้อหา
เร่ืองราวหรือองคประกอบทางศิลปะเปนสวนรวม 

8. จัดภาพตามแนวเสนนําสายตา (Convergence)  การจัดภาพวิธีนี้มีหลักการในการจัด
เหมือนมีจุดนําทางจากตําแหนงหนึ่งของภาพไปสูตําแหนงท่ีตองการเนนโดยเฉพาะ เชน เปนจุดเดน
หรือจุดสนใจในภาพ ทําใหมองเห็นเหมือนเปนเสนนําสายตามาสูจุดสําคัญในภาพ 

การจัดภาพแตละแบบจะเหมาะกับการวาดภาพชนิดใดผูวาดตองพิจารณาตามความ
เหมาะสม ท้ังลักษณะเร่ืองราว ลักษณะของรูปทรงของหุน หรือวิธีการวาดในแตละแบบ ท้ังนี้ ยัง
ตองคํานึงถึงหลักการจัดภาพประกอบ (Picture) สําหรับการเลือกใชภาพประกอบท่ีเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย (Target group) ท่ีจะมาศึกษาขอมูลเชิงภาพใหสามารถรับรูและเขาถึงไดมากท่ีสุด 
โดยภาพประกอบมีหลายลักษณะ โดยจะจําแนกไดดังตอไปนี้ 

1.  ภาพจริงหรือภาพถาย (Photographic) 
2.  ภาพวาด (Illustration) 
3.  ภาพจากเทคนิคการพิมพ (Printing Technique) 
4.  ภาพสัญลักษณ (Symbolic)  
5.  ภาพกึ่งนามธรรม (Distortion) 
6.  ภาพนามธรรม (Abstract) 
7.  ภาพการตูน (Cartoon) 
8.  ภาพอักษร (Typography) 
9.  ภาพลวดลายตอเน่ือง (Pattern) 
10.  ภาพวาดลายเสน (Drawing) 
11. ภาพประกอบแบบผสมผสาน (Mixed) 
 
หลักทฤษฎีการเรียนรูของกลุมเกสตัลท  กลาวเอาไววา การเรียนรูท่ีเห็นสวนรวมมากกวา

สวนยอยนั้นจะตองเกิด จากประสบการณเดิม  
การรับรู (Perception)  หมายถึง การแปลความหมายหรือการตีความตอส่ิงเราของ อวัยวะ

รับสัมผัสสวน ใดสวนหนึ่งหรือท้ังหาสวน ไดแก หู ตา จมูก ล้ิน และผิวหนัง และการตีความนี้มัก
อาศัย  ประสบการณเดิมดังนั้น แตละคน อาจรับรูในส่ิงเราเดียวกันแตกตางกันได แลวแต
ประสบการณ การเรียนรูของกลุมเกสตัลท ท่ีเนน"การรับรูเปนสวนรวมมากกวาสวนยอย" นั้น ได
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สรุปเปนกฎการเรียนรูของ ท้ังกลุมออกเปน 4 กฎ เรียกวากฎการจัดระเบียบเขาดวยกัน (The Laws 
of Organization) ดังนี้ 

1. กฎแหงความแนนอนหรือชัดเจน (Law of pragnanz) ซ่ึงกลาววาเม่ือตองการใหมนุษย
เกิดการรับรู ในส่ิงเดียวกัน ตองกําหนดองคประกอบข้ึน 2 สวน คือ 

1.1 ภาพหรือขอมูลที่ตองการใหสนใจ เพื่อเกิดการเรียนรูในขณะน้ัน (Figure) 
1.2 สวนประกอบหรือพื้นฐานของการรับรู (Background or Ground) เปนส่ิงแวดลอมท่ี

ประกอบอยูในการเรียนรู นั้น ๆ แตผูสอนยังมิตองการใหผูเรียนสนใจในขณะน้ัน ปรากฏวา วิธีการ
แกปญหา โดยกําหนด Figure และ Background ของเกสตอลทไดผลเปนท่ีนาพอใจ เพราะสามารถ
ทํา ใหมนุษยเกิดการเรียนรูดวยการรับรูอยางเดียวกันได ซ่ึงนักศึกษาจะได ทราบรายละเอียดในเร่ือง
ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมเกสตอลทในโอกาสตอไป แตในท่ีนี้ขอเสนอพอสังเขป  

บางคร้ัง Figure อาจเปล่ียนเปน Ground และ Ground อาจเปล่ียนเปน Figure ก็ได ถาผูสอน
หรือผูนําเสนอ เปล่ียนส่ิงท่ีตองการใหผูเรียน หรือกลุมเปาหมายเบนความสนใจไปตามท่ีตน
ตองการ ดังเชนภาพตอไปนี้ 

 

ภาพท่ี 2.28 ภาพนางฟาหรือปศาจ  
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ภาพท่ี 2.29 รูปพานหรือรูปคน 

 

 

 

ภาพท่ี 2.30 ภาพหญิงชราหรือหญิงสาวหลายคน 

จะเห็นไดวา ภาพเดียวกัน คนบางคนยังเห็นไมเหมือนกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับประสบการณเดิม
ของแตละคน อิทธิพลของประสบการณท่ีมีตอการรับรูภาพและพ้ืน การมองเห็นรูป เปนภาพ 
(Figure) และพ้ืน (Ground) สลับกันนั้นตามทฤษฎี ของกลุม เกสตอลท เช่ือวา การรับรูในลักษณะ
เชนนี้ ข้ึนอยูกับประสบการณ ของบุคคลเปนสําคัญ หรือ ประสบการณเดิมของบุคคล มีผลตอการ
รับรู ภาพและพื้น หรือภาพสองนัย  

2. กฎแหงความคลายคลึง (Law of similarity) กฎนี้เปนกฎที่ Max Wertheimer ตั้งข้ึนในป  
ค.ศ. 1923 โดยใชเปนหลักการในการวางรูปกลุมของการรับรู เชน กลุมของ เสน หรือสี ท่ีคลายคลึง
กัน หมายถึงส่ิงเราใด ๆ ก็ตาม ท่ีมีรูปราง ขนาด หรือสี ท่ีคลายกัน คนเราจะรับรูวา เปนส่ิงเดียวกัน 
หรือพวกเดียวกัน  
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ภาพท่ี 2.31 รูปส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ แตละรูปท่ีมีสีเขมเปนพวกเดียวกัน 
 
             3. กฎแหงความใกลชิด (Law of proximity) สาระสําคัญของกฎนี้ มีอยูวา ถาส่ิงใด หรือ
สถานการณใดท่ีเกิดข้ึนในเวลาตอเน่ืองกนั หรือในเวลาเดียวกัน อินทรียจะเรียนรู วา เปนเหตุและ
ผลกัน หรือ ส่ิงเราใดๆ ท่ีอยูใกลชิดกนั มนุษยมีแนวโนมท่ีจะรับรู ส่ิงตางๆ ท่ีอยูใกลชิดกันเปนพวก
เดียวกัน หมวดหมูเดยีวกัน  

 

ภาพท่ี 2.32 ภาพทหาร 5 Columns  

              4. กฎแหงการส้ินสุด (Law of closure) สาระสําคัญของกฎนี้มีอยูวาแมวาสถานการณหรือ
ปญหายังไมสมบูรณ ก็สามารถเกิดการเรียนรู ไดจากประสบการณเดิมตอสถานการณนั้น จากภาพ
ตัวอยางตอไปนี้พบวาถึงแมเสนตาง ๆ ไมจําเปนตองลากไปจนสุด หรือบรรจบกัน แตเม่ือสายตา
มองก็พอจะเดาไดวา นาจะเปนรูปอะไร 

 

ภาพท่ี 2.33 ภาพสามเหล่ียมสีขาว-ดํา 
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ภาพท่ี 2.37 ฟลอเรนซ ไนติงเกล (Florence Nightingale) พยาบาลผูออกแบบอินโฟกราฟกบุค
บุกเบิก 

 
กุหลาบของไนติงเกล อินโฟกราฟกยุคบุกเบิก 
ฟลอเรนซ ไนติงเกล (Florence Nightingale) เปนพยาบาลในตํานานผูอุทิศตนดูแลคนไข

อยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย ไนติงเกลยังเปนผูออกแบบอินโฟกราฟกท่ีมีคุณูปการตอการในดาน
สาธารณสุข (ของทหารและชนชั้นลาง) อยางมหาศาล ดวยการอุทิศเวลารวบรวมขอมูลและได
ออกแบบ “กุหลาบไนติงเกล” ไดอะแกรมทรงพลังระดับเปล่ียนสังคมข้ึนมาได จากการไดเขาไป
ดูแลทหารท่ีผานสงครามมาในคาย เธอพบวา ส่ิงท่ีคราชีวิตของทหารผานศึกไดในจํานวนมากเทาๆ 
กับทหารท่ีตายในสงคราม ก็คือสภาพความเปนอยูในสถานพยาบาลของทหารที่ท้ังสกปรกและ
แออัดมาก  ทําใหเกิดการติดเช้ือรุนแรงและการสูญเสียชีวิตโดยไมจําเปน ไนติงเกลเสนอขอมูลนี้ตอ
รัฐ แตสถาบันช้ันสูงไมสนใจเสียงเรียกรองของพยาบาลตัวเล็กๆ คนหน่ึง เธอจึงคิดคนหาทาง
นําเสนอขอมูลใหมโดยปรึกษากับนักสถิติศาสตร จนในท่ีสุด ไนติงเกลสามารถออกแบบ Diagram 
of the Causes of Mortality ท่ีเปรียบเทียบสวนตางของจํานวนการเสียชีวิตของทหารจากเหตุสุดวิสัย 
และเหตุท่ีสามารถปองกันไดดวยการสาธารณสุขท่ีดีข้ึน แทนท่ีจะนําเสนอเปนตารางบรรจุขอมูล
ยาวเหยียด ไดอะแกรมของไนติงเกลบงช้ีความตางของขอมูลดวยสีและขยายพื้นท่ีออกจาก
ศูนยกลางจนดูเหมือนกลีบดอกกุหลาบ (ในเวลาตอมาผูคนจึงเรียกผลงานช้ินนี้วา Nightingale Rose 
Diagram) ฟลอเรนซ ไนติงเกล รูวาเธอมีเวลาดึงความสนใจจากผูมีอํานาจไดไมมาก ฉะนั้น เธอจึง
ตองนําเสนอขอมูลในรูปแบบท่ีท้ังดึงดูดท่ีสุดและเขาใจงายท่ีสุดไปพรอมกัน เธอเร่ิมเผยแพร
ไดอะแกรมนี้สูผูมีอํานาจที่เกี่ยวของ (ไปจนถึงพระราชินีวิคตอเรียท่ีก็มีโอกาสไดทอดพระเนตร) จน
ในท่ีสุด ขอเสนอของเธอก็ถูกรับฟง สงผลใหการสาธารณสุขในคายทหารคอยๆ พัฒนาดีข้ึน 
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การจัดหมวดหมูของ Infographic   
1. ขาวเดน ประเด็นรอน และสถานการณสําคัญ 

 

 
 
ภาพท่ี 2.42 ภาพอินโฟกราฟกอธิบายเสนทางสูการออกเสียงประชามติของรางรัฐธรรมนูญ ฉบับ 
2559 
 

2. เผยแพรความรู  
 

 
 
ภาพท่ี 2.43 ภาพอินโฟกราฟก เร่ือง เก็บขยะ เก็บชีวิต อยาคิดเส่ียง 

DPU



 94

3. How to ในเรื่องตางๆ 
 

 
 
ภาพท่ี 2.44 ภาพอินโฟกราฟก วิธีปองกันงูเขาบาน 

4. บอกเลาวิวฒันาการ หรือตํานาน 
 

 
 
ภาพท่ี 2.45 ภาพอินโฟกราฟก ววิัฒนาการดาวฤกษ   
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5. กระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
 

 
 
ภาพท่ี 2.46 ภาพอินโฟกราฟก แยกขยะลดโลกรอน   

6. อธิบายผลการสํารวจ และงานวิจยั 
 

 
 
ภาพท่ี 2.47 ภาพเศรษฐกจิดิจทัิล Digital Economy 
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ภาพท่ี 2.48 ตารางแสดงวิธีการสรางอินโฟกราฟกในเบ้ืองตน 

การสราง Infographic ใน 5 นาที กลเม็ดอินโฟกราฟกจากผูเชี่ยวชาญระดับโลก 
(Infographic Tips From A World – Class Expert) 

1. วิธีสรางปฏิสัมพันธกับคนฟงท่ีดีท่ีสุด คือ ถามคําถามพวกเขา และ เฉลยในสไตลถัดไป 
2. URL ของเว็บหรือ เพจ ทําใหส้ันลงได โดยใชเคร่ืองมือออนไลน bit.ly c8j copy URL 

ไปแปะ มันจะสราง link ท่ีส้ันลงใหเอง 
3. ถาจะพิมพงานอินโฟกราฟกใน piktochart ใช Report template ชวยจะทําใหฟตกับ

หนากระดาษงายข้ึน 
4. รางในกระดาษดวยดินสอหรือปากกาใชการไดดีกวาทําลงในโปรแกรม เชน piktochart 

เลย 

                            
  

                                    
 
ภาพท่ี 2.49 อินโฟกราฟกแบงตามลักษณะการนําเสนอ 

Static Infographic

VDO Infographic

DATA 
คือขอเท็จจริงที่เราสนใจ  

สามารถหาไดจาก แหลงขอมูลตางๆ 
 เชน โทรทัศน หนังสือพิมพวิทยุ 
อินเตอรเน็ต หรือสิ่งรอบๆ ตัว  
อาจจะยังเอาไปใชประโยชน 

ไมไดในทันที 

PROCESS 
• การจัดแบงกลุมขอมูล 
• การจัดเรียงขอมูล 
• การสรุปผล 
 

Information 
•ขอมูลที่ไดผานการประมวลผล 
•เปนขอมูลที่ไดผลลัพธตรงตาม
จุดประสงค 
•อยูในรูปแบบที่สามารถนาไป
ใชประโยชน ไดในการตัดสินใจ 
วางแผน  

Information Graphic 

Infographic 
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ภาพท่ี 2.50 อินโฟกราฟกแบงตามลักษณะเน้ือหา 
 

พลังของ Infographic 
สมองเขาใจรูปภาพไดเร็วกวาขอความถึง 60,000 เทา คนสวนใหญกวา 65 % ถนัด จดจําใน

ส่ิงท่ีเห็นหรือเปนภาพได 80% ในขณะท่ีการส่ือสารในรูปแบบอ่ืนอยางขอความหรือ เสียง กลับ
สามารถจดจําไดเพียง 10%  

 

 
 
ภาพท่ี 2.51 4 primary learning styles to process information 

HOT TOPIC  

HOW TO

DID YOU KNOW

LEGEND

RESEARCH & SURVEY

PROMOTE

CAMPAIGN

DPU
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ตัวหนังสือจํานวนมาก มานําเสนอในรูปแบบตางๆ อยางสรางสรรค ใหสามารถเลาเร่ืองไดดวย
ตัวเองมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ หัวขอท่ีนาสนใจ ภาพและเสียง ซ่ึงจะตองรวบรวมขอมูลตางๆให
เพียงพอ แลวนํามาสรุป วิเคราะห เรียบเรียง แสดงออกมาเปนภาพจึงจะดึงดูดความสนใจไดดี ชวย
ลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟกท่ีใชอาจเปนภาพ ลายเสน สัญลักษณ กราฟ แผนภูมิ 
ไดอะแกรม ตาราง แผนท่ี ฯลฯ จัดทําใหมีความสวยงาม นาสนใจ เขาใจงาย สามารถจดจําไดนาน 
ทําใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
หลักการออกแบบอินโฟกราฟก (Infographics)  แบงเปน 2 สวน 
1. ดานขอมูล ขอมูลท่ีจะนําเสนอ ตองมีความหมาย มีความนาสนใจ เร่ืองราวเปดเผยเปน

จริง มีความถูกตอง 
2. ดานการออกแบบ การออกแบบตองมีรูปแบบแบบแผน โครงสราง หนาท่ีการทํางาน

และความสวยงาม โดยออกแบบใหเขาใจงาย ใชงานงาย และใชไดจริง 
 
10 เคล็ดลับในการทํา Infographic ใหโดนใจ 
1. กําหนดเปาหมายอยางชัดเจน 
2. กําหนดกลุมเปาหมาย 
3. มีการกําหนดใจความสําคัญในการนําเสนอ 
4. เนื้อหาท่ีนําเสนอบนอินโฟกราฟกตองมีความทันสมัยตรงประเดน็ ส้ันและกระชับ 
5. มีการสํารวจขอมูลท่ีใชในการนําเสนอ 
6. นําเสนอหวัเร่ืองท่ีดึงดูดความสนใจและนาติดตาม 
7. ออกแบบอินโฟกราฟกใหมีความโดดเดนสะดุดตา 
8. มีการบอกตอและแชรอินโฟกราฟกไปอยางกวางขวางผานชองทางตาง ๆ 
9. ระบุและอางอิงถึงแหลงท่ีมาของขอมูลอยางชัดเจน 
10. มีการสรุปขอมูลท้ังหมดที่นําเสนอ เพื่อชวยใหผูชมสามารถเขาใจถึงใจความสําคัญของ

เนื้อหาท่ีนําเสนอไดอยางถูกตองและตรงประเด็น 
 
10 ส่ิงท่ีไมควรทําในการออกแบบ Infographic 
1. อยาใชขอมูลมากเกินไป 
2. อยานําเสนอขอมูลท่ียุงยากและซับซอน 
3. อยาใชสีมากเกินไป 
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4. อยาใสตัวเลขมากเกินไป 
5. อยาละเลยขอมูลท่ีไมสามารถระบุแยกแยะได 
6. อยาสรางอินโฟกราฟกใหนาเบ่ือ 
7. อยาพิมพผิด 
8. อยานําเสนอขอมูลท่ีผิด 
9. อยาเนนท่ีการออกแบบ 
10. อยาใชแบบเปนวงกลม 
 
ขอดีและขอเสียโปรแกรม Piktochart 
ขอด ี
• ไมเสียคาใชจายในการใชเว็บไซต 
• ไมจําเปนตองลงโปรแกรม 
• มีลูกเลนดีๆ หลายอยาง ยืดหยุน และใชงานสะดวกกวา 
• สามารถเผยแพรช้ินงานผาน Social Network 
ขอเสีย 
• มีปญหาในการใส Font ภาษาไทย 
• มี template สวยๆ ใหเลือกพอสมควร แตมี template ฟรีไมมาก สวนใหญจะเสียเงิน 
• การ Download ช้ินงานไปใชจะไดนามสกุล .PNG และ .JPEG เทานั้น 
สามารถสืบคนขอมูลเพิ่มเตมิไดจากแหลงความรู ดังนี ้
• http://www.snc.lib.su.ac.th/snclibblog/?p=44831 
• http://www.oknation.net/blog/digitalmarketing/2013/01/01/entry-2 
• http://www.learningstudio.info/infographics-design/ 
• http://thumbsup.in.th/2013/08/10-rules-about-infographics/ 
• https://www.facebook.com/infographic.thailand 

 
ขอมูลเชิงภาพ (Infographic) 
อินโฟกราฟก คือ “การแปลงขอมูลใหเปนภาพ” เพื่อใหเขาใจไดงายและส่ือสารกับผูคน

ดวยส่ิงท่ีจับตองได การที่จะอานบทความท่ีมีความยาวหลายหนา กราฟหรือขอมูลมหาศาลคงตอง
ใชเวลานาน ท่ีสําคัญบางคนอาจจะไมสนใจขอมูลเหลานั้นเลยก็ได เพราะการตีความของคนท่ีอาน
แตละคนไมเหมือนกัน การดูขอมูลท่ีหลากหลายแบบผานๆ นั้น ถาใชภาพเขามาชวยก็จะทําให
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ปะติดปะตอเนื้อหาไดชัดเจนข้ึน การสรางสรรควิธีนําเสนอขอมูลใหม ๆ แบบนี้คือความสนุกอยาง
หนึ่งในการทําอินโฟกราฟก 
 อินโฟกราฟกไมใชการสรุปขอมูลท้ังหมดมานําเสนอในภาพหน่ึงภาพ แตจะมีท้ังการ
นําเสนอขอมูลโดยรวม และการนําเสนอขอมูลรายละเอียดเชิงลึก ก็เหมือนกับแผนท่ีโลก แผนท่ี
ประเทศ หรือ แผนท่ีเมืองตางๆ ข้ึนอยูกับวา เราอยากจะนําเสนออะไร จึงคอยมาเลือกขอมูลต้ังตน
และวิธีการนําเสนอ ถาจะใหสรุปอินโฟกราฟกก็คงจะเปนการทํา “แผนท่ีขอมูล” นั่นเอง 
 Pictogram ถูกนําไปใชอยางแพรหลายในสถานที่ตางๆ มากมาย เชน ตามทองถนน อาคาร
สถานี หรือ ในหางรานคาตาง ๆ โดยทําหนาท่ีส่ือสารขอมูลแทนคําพูดท่ีไมวาจะเปนเด็กหรือ
คนชราผูหญิงหรือผูชายหรือไมวาจะเปนคนชาติใดก็ตาม สามารถเขาใจไดงายอาจจะกลาวไดวา
Pictogram ถูกนําไปใชมากท่ีสุดในบริเวณท่ีสาธารณะ แตนอกเหนือจากนั้น ก็ยังมีการใชงานท่ี
หลากหลาย เชน เอกสารพรีเซนตงาน บรรจุภัณฑสินคา คูมืออธิบายสินคา คอมพิวเตอร หนาจอมือ
ถือ เว็บไซต อินโฟกราฟก คลิปโปรโมทสินคา งานศิลปะ หรือแมกระท่ังใชใน Infpgraphic  เปน
ตน 
 ในอินโฟกราฟก Pictogram ท่ีถูกนํามาใชบอย ๆ คือ การนําไปใชในกราฟ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกราฟแทง จะเห็นไดดังภาพตัวอยางวา มีการใชรูปควบคูกับคําอธิบายกราฟแตละแทง รวมไปถึง
มีการใชวางซอนกันในตัวกราฟเองเลย เพื่อใหเขาใจไดงายขึ้น 
 สวน Pictogram ท่ีนําไปใชในท่ีสาธารณะน้ัน ถือเปนเคร่ืองมือท่ีมีประโยชนมากในการ
ชวยส่ือสารขอมูลท่ีลําพังภาพกราฟกพื้นฐานธรรมดาอาจจะยังไมสามารถส่ือสารไดชัดเจนการใช
งานในคลิป 

เอกสารพรีเซนตงานก็เปนอีกอยางท่ี Pictogram  เขามามีบทบาทโดดเดน ใคร ๆ ก็อยากทํา
เอกสารที่เขาใจงายและไดรับความสนใจจากผูฟงได ปกติเราจะใชกราฟ หรือ แผนผังตางๆ เพ่ือใช
อธิบายความสัมพันธของตัวเลข หรือ ส่ิงของซ่ึงก็เหมาะสมแลว สวน Pictogram นั้น จะเหมาะกัน
การเลาขอมูลหรือเร่ืองราวตาง ๆ อยางตรงไปตรงมา นําประเด็นสําคัญหรือคียเวิรดมาทําเปน 
Pictogram ก็จะสามารถเรียกความสนใจจากผูชมได ถานํามาเทียบกับเอกสารท่ีมีแตตัวหนังสือ การ
ใช Pictogram ก็ทําใหมีพื้นที่วางมากข้ึน ดีไซนสวยงามมากข้ึน 

การใชงานในเว็บไซตPictogram มักถูกนําไปใชในสวนของ Navigation ในเว็บไซต เพื่อ
บอกใหผูใชงานเขาใจไดงายกวา  สรางความสะดวกในการเลือกเนื้อหาท่ีสนใจใหแกผูเขามาเยี่ยม
ชมเว็บ นอกจากนี้ยังมีการใชงานรูปแบบอ่ืนอีก เชน  ใชสรางความนาสนใจ ใหกับสวนท่ีเปน
เหมือนสารบัญของเว็บไซต ,  ใชในการดาวนโหลด หรือ การแชรขอมูลตางๆ เปนตน 
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ไอคอน และ emoji มักถูกนํามาใชงานคลาย ๆ กับ Pictogram จุดรวมของท้ังสามก็คือ เวลา
คนเห็นแลวรูสึกถูกกระตุนความคิดสรางสรรค ในปจจุบันมีการนํามาใชในงานศิลปะอยาง
กวางขวางมากข้ึนไอคอนและemoji ภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของ Pictogram ก็คือ การสื่อสารขอมูลให
ชัดเจน ดังน้ัน มันจะตองเรียบงาย สีท่ีใชก็มักจะเปนสีเดียวและไมมีการใชลายเสนท่ีซับซอน 
 

ขั้นตอนการทําขอมูลเชิงภาพโดยการเรียบเรียงขอมูล 
1. รวมรวบขอมูลสําคัญของเร่ืองราวท่ีจะนํามาออกแบบขอมูลเชิงภาพ กําหนดวัตถุประสงคใน

การออกแบบขอมูลเชิงภาพ 
2. กําหนดกลุมเปาหมายหลักท่ีจะเปนผูที่มาดูขอมูลเชิงภาพท่ีเราออกแบบและหาแนวทางการ

ออกแบบใหตรงกับความชอบของกลุมเปาหมาย 
3. เรียบเรียงขอมูลตามลําดับใหเปนข้ันเปนตอน เชน ลําดับความสําคัญ ชวงเวลา เปนตน 
4. การจัดหมวดหมูขอมูล  
5. สรางสรรคเรื่องราว แปลงขอมูลเปนภาพ (Pictogram) 
6. ออกแบบภาพตัดทอนท่ีส่ือสารเร่ืองราวหรือขอมูลใหเปนภาพ Pictogram, Graphic Design, 

Typography (ขอความ) 
7. จัดวางเรียบเรียงขอมูลภาพ และ ใสตัวอักษรในการเลาเร่ือง 
8. ตรวจสอบความเขาใจของขอมูลเชิงภาพท่ีไดออกแบบมาจะตองสามารถตอบวัตถุประสงคท่ี

ตองการได ส่ือสารขอมูลท่ีออกแบบได ขอมูลเชิงภาพสามารถทําหนาท่ีไดครบถวน 
 

ขั้นตอนการทําขอมูลเชิงภาพโดยการเลาเร่ือง 
โดยใชขอมูลท่ีจัดเรียงเปนโครงสรางแลว ส่ิงสําคัญในข้ันตอนนี้ คือ เร่ิมจากการเกร่ินนํา 

ถึงท่ีมา ความสําคัญ การพัฒนาโครงเร่ืองใหมีจุดไคลแมกซและตอนจบ 
1. การเกร่ินนํา กลาวถึงขอมูลปจจุบัน ท่ีมา ปญหา ความสําคัญ 
2. การพัฒนาโครงเร่ือง ปญหาเกี่ยวกับขอมูลไดแกขอมูลเยอะเกินไป ไมนาเช่ือ ไม

นาสนใจ ขาดความโปรงใส นํามาเลาเร่ืองใหชัดเจนข้ึน กระชับข้ึน 
3. จุดไคลแมกซ เนนเร่ืองราวสําคัญท่ีตองการส่ือสารโดยการแปลงขอมูลใหเปนภาพ 
4. ตอนจบทําใหขอมูลเห็นความสําคัญและความเกี่ยวเนื่องกัน โฟกัสท่ีขอมูลท่ีสําคัญจริงๆ  
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ขอดีของการออกแบบขอมูลเชิงภาพ 
1. แกไขปญหาเกี่ยวกับขอมูลท่ีมีมากเกินไป คือบีบอัดขอมูลใหส้ันลง ในพ้ืนท่ีเล็ก ๆ ได 

และขอมูลนั้นก็ยังคงความหมายท่ีสามารถส่ือสารไดดีเชนเดิม หรือดีกวาเดิม 
2. การทําขอมูลใหเปนภาพ จะทําใหเห็นภาพความสําคัญและความเกี่ยวเนื่องกัน 
3. สามารถส่ือสารขอมูลหรือเลาเร่ืองไดงาย และชัดเจนข้ึน 
4. ภาพสามารถสรางการจดจําไดมากกวา และนาสนใจมากกวา 
5. ส่ือสารขอมูลไดรวดเร็ว เขาใจขอมูลไดงายข้ึน 
6. สามารถส่ือสารขอมูลท่ีเปนเร่ืองเลวรายใหดูสวยงามไดดวยการทําใหเปนภาพ 
7. สามารถเห็นขอมูลสําคัญจริงๆได 
8. สรางความนาเช่ือถือในขอมูลนั้น 
อินโฟกราฟก ตองทําหนาท่ีส่ือสารขอมูลใหเขาใจงาย ในการจะแปลงขอมูลท่ีมีเนื้อหา

ซับซอนออกมาเปนภาพไดนัน้ จําเปนจะตองตัดสินใจเลือก “ใช” และ “ท้ิง” ขอมูลใหเปน เรียบเรียง
และแบงประเภทขอมูลใหเปน และตองเรียงลําดับความสําคัญของขอมูลนั้นๆ ใหเปนดวย
ความสามารถในการวิเคราะหจึงเปนส่ิงจําเปน ถาสามารถเรียงลําดับความสําคัญของขอมูลไดแลวก็
ตองใชทักษะในการเรียบเรียง เพื่อตัดสินใจวาจะนําขอมูลนั้นมาเลาเร่ืองแบบไหน ดังนี้  

1. ทักษะการวเิคราะหขอมูลท้ังหมด 
2. ทักษะในการเรียบเรียงขอมูล 
3. ทักษะดานการออกแบบ ส่ิงนี้จึงเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการออกแบบขอมูลเชิง

ภาพ(Infographic) 
Pictogram เปนองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญท่ีใชในการออกแบบขอมูลเชิงภาพ เนื่องจากเปน 

การวาดภาพโดยตัดสวนท่ีไมจําเปนออก แตยังสามารถส่ือสารขอความไดครบถวน Pictogram ชวย
กระตุนความคิดสรางสรรคของผูท่ีพบเห็นได อยาง Pictogram รูปชายหญิงท่ีใชกับหองน้ํา ก็ไมได
เปนการส่ือสารแบบตรง ๆ เสียทีเดียว Pictogram สามารถส่ือ ขอความท่ีอยูนอกเหนือรูปภาพไดโดย
อาศัยบริบทและสถานท่ีใชงานจุดรวมกับงานศิลปะ 

ส่ือการเรียนรู (Instruction media) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ หรือวิธีการใด ๆ ก็ตามท่ีเปน
ตัวกลางในการถายทอดองคความรู และประสบการณไปสูผูเรียน ส่ือการสอนแตละชนิดจะมี
คุณสมบัติแตกตางกัน มีความพิเศษและมีคุณคาในตัวเองในการเก็บและแสดงความหมายท่ีท่ีจะ
ส่ือสารออกมาใหเหมาะสมกับเนื้อหาและเทคนิควิธีการใชอยางมีระบบ 
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การจําแนกประเภทของส่ือการเรียนรู สามารถจําแนกตามลักษณะไดเปน 3 ประเภท คือ 
1. ส่ือส่ิงพิมพ หมายถึง หนังสือและเอกสารส่ิงพิมพตาง ๆ ท่ีแสดงหรือเรียบเรียงสาระ

ความรูตาง ๆ โดยใชตัวหนังสือท่ีเปนตัวเขียน หรือตัวพิมพเปนส่ือในการแสดงความหมาย ส่ือ
ส่ิงพิมพมีหลายชนิด ไดแก เอกสาร หนังสือเรียน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร บันทึก รายงาน 
ฯลฯ 

2. ส่ือเทคโนโลยี หมายถึง ส่ือการเรียนรูท่ีผลิตข้ึนใชควบคูกับเคร่ืองมือโสตทัศนวัสดุ หรือ
เคร่ืองมือท่ีเปน เทคโนโลยีใหม ๆ เชน แถบบันทึกภาพพรอมเสียง (วีดีทัศน) แถบบันทึกเสียง 
ภาพน่ิง ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน นอกจากนี้ส่ือเทคโนโลยี ยังหมายรวมถึงกระบวนการตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในกระบวนการเรียนรู เชน การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการ
เรียนรู การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เปนตน 

3. ส่ืออ่ืน ๆ นอกเหนือจากส่ือ 2 ประเภทท่ีกลาวไปแลว ยังมีส่ืออ่ืน ๆ ท่ีสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียน ซ่ึงมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาส่ือส่ิงพิมพและส่ือเทคโนโลยี ส่ือท่ีกลาวนี้ ไดแก 

 3.1 บุคคล หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญในสาขาตาง ๆ ซ่ึง
สามารถถายทอด สาระความรู แนวคิดและ ประสบการณไปสูบุคคลอ่ืน เชน บุคลากรในทองถ่ิน 
แพทย ตํารวจ นักธุรกิจ เปนตน  

3.2 ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หมายถึง ส่ิงมีอยูตามธรรมชาติและสภาพแวดลอมตัว
ผูเรียน เชน พืชผักผลไม ปรากฏการณ หองปฏิบัติการ เปนตน 

3.3 กิจกรรม / กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีผูสอนและผูเรียน
กําหนดข้ึนเพื่อสรางเสริมประสบการณการเรียนรู ใชในการฝกทักษะซ่ึงตองใชกระบวนการคิด 
การปฏิบัติ การเผชิญสถานการณและ การประยุกตความรูของผูเรียน เชน บทบาทสมมติ การสาธิต 
การจัดนิทรรศการ การทําโครงงาน เกม เพลง เปนตน 

 3.4 วัสดุเคร่ืองมือและอุปกรณ  หมายถึง วัสดุท่ีประดิษฐข้ึนใชเพ่ือประกอบการเรียนรู 
เชน หุนจําลอง แผนภูมิ แผนท่ี ตาราง สถิติ รวมถึงส่ือประเภทเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีจําเปนตองใช
ในการปฏิบัติงานตาง ๆ เชน อุปกรณทดลองวิทยาศาสตร เคร่ืองมือชาง เปนตน 
 

คุณคาของส่ือการสอน จําแนกได 3 ดาน คือ 
     1. คุณคาดานวชิาการ 

1.1 ทําใหผูเรียนเกิดประสบการณตรง 
1.2 ทําใหผูเรียนเรียนรูไดดีกวาและมากกวาไมใชส่ือการสอน  
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1.3 ลักษณะท่ีเปนรูปธรรมของส่ือการสอน ชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายของส่ิงตาง 
ๆ ไดกวางขวางและเปนแนวทางใหเขาใจส่ิงนั้น ๆ ไดดยีิ่งข้ึน  

1.4 สวนเสริมดานความคิด และการแกปญหา 
1.5 ชวยใหผูเรยีนเรียนรูไดถูกตอง และจาํเร่ืองราวไดมากและไดนาน 
1.6 ส่ือการสอนบางชนิดชวยเรงทักษะในการเรียนรู เชน ภาพยนตร ภาพนิ่ง เปนตน 

           2. คุณคาดานจติวิทยาการเรียนรู 
2.1 ทําใหเกดิความสนใจ และตองเรียนรูในส่ิงตาง ๆ มากข้ึน 
 2.2 ทําใหเกดิความคิดรวบยอดเปนเพยีงอยางเดยีว  
2.3 เราความสนใจ ทําใหเกิดความพึงพอใจ และยัว่ยใุหกระทํากิจกรรมดวยตนเอง 

            3. คุณคาดานเศรษฐกิจการศึกษา 
3.1 ชวยใหผูเรยีนท่ีเรียนชาเรียนไดเร็วและมากข้ึน 
3.2 ประหยดัเวลาในการทําความเขาใจเนือ้หาตาง ๆ  
3.3 ผูเรียนสามารถเรียนรูไดเหมือนกันคร้ังละหลาย ๆ คน 
3.4 ชวยขจดัปญหาเร่ืองเวลา สถานท่ี ขนาด และระยะทาง  

การจําแนกส่ือการสอนตามคณุสมบัต ิ
              ชัยยงค พรมวงศ (2523 : 112) ไดกลาวไววา ส่ือการสอนแบงเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ  
              1. วัสดุ (Materials) เปนส่ือเล็กหรือส่ือเบา บางทีเรียกวา Soft Ware ส่ือประเภทนี้ผุพังได
งาย เชน  
                       - แผนภูมิ (Charts) 
                       - แผนภาพ (Diagrams) 
                       - ภาพถาย (Poster) 
                       - โปสเตอร (Drawing) 
                       - ภาพเขียน (Drawing) 
                       - ภาพโปรงใส (Transparencies) 
                       - ฟลมสตริป (Filmstrip) 
                       - แถบเทปบันทึกภาพ (Video tapes) 
                       - เทปเสียง (Tapes) ฯลฯ 
                 2. อุปกรณ (Equipment) เปนส่ือใหญหรือหนกั บางทีเรียกวา ส่ือ Hardware ส่ือประเภทนี้
ไดแก  
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                       - เคร่ืองฉายขามศีรษะ (Overhead projectors) 
                       - เคร่ืองฉายสไลด (Slide projectors) 
                       - เคร่ืองฉายภาพยนตร (Motion Picture projectors) 
                       - เคร่ืองเทปบันทึกเสียง (Tape receivers) 
                       - เคร่ืองรับวิทยุ (Radio receivers) 
                       - เคร่ืองรับโทรทัศน (Television receivers) 
                 3. วิธีการ เทคนิค หรือกิจกรรม (Method technique or activities) ไดแก 
                       - บทบาทสมมุติ (Role playing) 
                       - สถานการณจําลอง (Simulation) 
                       - การสาธิต (Demonstration) 
                       - การศึกษานอกสถานท่ี (Field trips) 
                       - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
                       - กระบะทราย (Sand trays) 
        การจําแนกส่ือการสอนตามแบบ (Form) ชอรส (Shorse, 1960 : 11) ไดจําแนกส่ือการสอน
ตามแบบเปนหมวดหมู ดังน้ี 
                 1. ส่ิงพิมพ (Printed materials)  
                       - หนังสือแบบเรียน (Text books) 
                       - หนังสืออุเทศก (Reference books) 
                       - หนังสืออานประกอบ (Reading books) 
                       - นิตยสารหรือวารสาร (Serials) 
                 2. วัสดุกราฟก (Graphic materials) 
                       - แผนภูมิ (Chats) 
                       - แผนสถิติ (Graph) 
                       - แผนภาพ (Diagrams) 
                       - โปสเตอร (Poster) 
                       - การตูน (Cartoons) 
                 3. วัสดุและเคร่ืองฉาย (Projector materials and equipment) 
                       - เคร่ืองฉายภาพนิ่ง (Still picture projector) 
                       - เคร่ืองฉายภาพเคล่ือนไหว (Motion picture projector) 
                       - เคร่ืองฉายขามศีรษะ (Overhead projector) 
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                       - ฟลมสไลด (Slides) 
                       - ฟลมภาพยนตร (Films) 
                       - แผนโปรงใส (Transparancies) 
                 4. วัสดุถายทอดเสียง (Transmission)  
                       - เคร่ืองเลนแผนเสียง (Disc recording) 
                       - เคร่ืองบันทึกเสียง (Tape recorder) 
                       - เคร่ืองรับวิทยุ (Radio receiver) 
                       - เคร่ืองรับโทรทัศน (Television receiver) 
 

การจําแนกส่ือการสอนตามประสบการณ 
              เอดการ เดล (Edgar Dale. 1969 : 107) เช่ือวาประสบการณตรงท่ีเปนรูปธรรมจะทําใหเกิด
การเรียนรูแตกตางกับประสบการณท่ีเปนนามธรรม  ดังนั้นจึงจําแนกส่ือการสอนโดยยึด
ประสบการณเปนหลักเรียงตามลําดับจากประสบการณท่ีงายไปยาก 10 ข้ัน เรียกวา  กรวย
ประสบการณ (Cone of Experience) 
                 ข้ันท่ี 1 ประสบการณตรง (Direct experiences) มีความหมายเปนรูปธรรมมากท่ีสุดทําให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง เชน เลนกีฬา ทําอาหาร ปลูกพืชผัก หรือเล้ียงสัตว เปนตน 
                 ข้ันท่ี 2 ประสบการณรอง (Verbal symbols) เปนกรณีท่ีประสบการณหรือของจริงมี
ขอจํากัด จําเปนตองจําลองส่ิงตาง ๆ เหลานั้นมาศึกษาแทน เชน หุนจําลอง ของตัวอยาง การแสดง
เหตุการณจําลองทางดาราศาสตร 
                 ข้ันท่ี 3 ประสบการณนาฏการ (Dramaticed experiences) เปนประสบการณท่ีจัดข้ึนแทน
ประสบการณตรงหรือเหตุการณจริงท่ีเกิดข้ึนในอดีตหรืออาจเปนความคิด ความฝน สามารถเรียน
ดวยประสบการณตรงหรือประสบการณจําลองได เชน การแสดงละคร บทบาทสมมุติ เปนตน  
                 ข้ันท่ี 4 การสาธิต (Demonstration) เปนการอธิบายขอเท็จจริงลําดับความคิดหรือ
กระบวนการเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีตองการความเขาใจ ความชํานาญหรือทักษะ เชน การสาธิตการ
ผายปอดการสาธิตการเลนของครูพละ เปนตน 
                 ข้ันท่ี 5 การศึกษานอกสถานท่ี (Field trips) เปนการพาผูเรียนไปศึกษาหาความรูนอก
หองเรียน โดยมีจุดมุงหมายท่ีแนนอน ประสบการณนี้มีความเปนนามธรรมมากกวาการสาธิต 
เพราะผูเรียนแทบไมไดมีสวนในกิจกรรมท่ีไดพบเห็นนั้นเลย  
                 ข้ันท่ี 6 นิทรรศการ (Exhibits) เปนการจัดประสบการณใหผูเรียนไดรับดวยการดูเปน
สวนใหญ อาจจัดแสดงส่ิงตาง ๆ เชน ของจริง หุนจําลอง วัสดุสาธิต แผนภูมิ ภาพยนตร เปนตน 
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                 ข้ันท่ี 7 โทรทัศนและภาพยนตร (Television and motion picture) เปนประสบการณท่ีเปน
นามธรรมมากกวาการจัดนิทรรศการ เพราะผูเรียนเรียนรูไดดวยการดูภาพและฟงเสียงเทานั้น 
                 ข้ันท่ี 8 ภาพนิ่ง วิทยุและการบันทึกเสียง (Still picture) เปนประสบการณท่ีรับรูไดทางใด
ทางหนึ่งระหวางการฟงและการพูด ซ่ึงนับเปนนามธรรมมากข้ึน 
                  ข้ันท่ี 9 ทัศนสัญลักษณ (Visual symbols) เปนประสบการณท่ีเปนนามธรรมมากท่ีสุด 
บรรยาย การปราศรัย คําโฆษณา ฯลฯ ดังนั้นผูเรียนควรมีพื้นฐานเชนเดียวกับทัศนสัญลักษณนั้น ๆ 
จะทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางดี 
                  ข้ันท่ี 10 วัจนสัญลักษณ (Verbal symbols) ไดแก คําพูด คําอธิบาย หนังสือ เอกสาร แผน
ปลิว แผนพับ ท่ีใชตัวอักษร ตัวเลข แทนความหมายของส่ิงตาง ๆ นับเปนประสบการณท่ีเปน
นามธรรมมากท่ีสุด 

 
ขอดีและขอจํากัดของส่ือการสอน  
1. ส่ือท่ีไมตองใชเคร่ืองประกอบ 
     1.1 หนังสือพิมพ สมุดคูมือ เอกสารหรือส่ิงพิมพอ่ืน ๆ 
            ขอด ี
                 1. วิธีเรียนท่ีดีท่ีสุดสําหรับบางคน ไดแก การอาน 
                 2. สามารถอานไดตามสมรรถภาพของแตละบุคคล 
                 3. เหมาะสมสําหรับการอางอิงหรือทบทวน 
                 4. เหมาะสําหรับการผลิตเพื่อแจกเปนจํานวนมาก  
            ขอจํากัด 
                1. ตนทุนการผลิตคอนขางสูง 
                        2. บางคร้ังขอมูลลาสมัยงาย 
                        3. ส่ิงพิมพท่ีจาํเปนตองอาศัยการผลิตตนแบบหรือการผลิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึง
หาไดยาก 
               1.2 ตัวอยางของจริง 
                   ขอดี 
                        1. แสดงสภาพตามความเปนจริง 
                        2. อยูในลักษณะสามมิต ิ
                        3. สัมผัสไดดวยสัมผัสท้ัง 4 
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                    ขอจํากัด 
                        1. การจัดหาอาจลําบาก 
                        2. บางคร้ังขนาดใหญเกินกวาจะนํามาแสดงได 
                        3. บางคร้ังราคาสูงเกินไป 
                        4. ปกติเหมาะสําหรับการแสดงตอกลุมยอย 
                        5. บางคร้ังเสียหายงาย 
                        6. เก็บรักษาลําบาก 
               1.3 หุนจําลอง / เทา / ขยาย / ของจริง 
                    ขอดี 
                         1. อยูในลักษณะสามมิต ิ
                         2. สามารถจับตองและพิจารณารายละเอียด 
                         3. เหมาะสําหรับการแสดงท่ีไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา (เชน สวนกลาง
หู) 
                         4. สามารถใชแสดงหนาท่ี 
                         5. ชวยในการเรียนรูและการปฏิบัติทักษะชนิดตาง ๆ  
                         6. หุนบางอยางสบายสามารถผลิตไดดวยวัสดุในทองถ่ินท่ีหางาย 
                    ขอจํากัด 
                         1. ตองอาศัยความชํานาญในการผลิต 
                         2. สวนมากราคาแพง 
                         3. ปกติเหมาะสําหรับการแสดงตอกลุมยอย  
                         4. ชํารุดเสียหายงาย 
                         5. ไมเหมือนของจริงทุกประการบางคร้ังทําใหเกิดความเขาใจผิด 
                1.4 กราฟก / แผนภูมิ / แผนภาพ / แผนผัง / ตาราง 
                    ขอดี 
                        1. ชวยในการช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางเนื้อหา 
                        2. ชวยแสดงลําดับข้ันตอนของเนื้อหา 
                        3. ภาพถายมีลักษณะใกลความเปนจริง ซ่ึงดีกวาภาพเขียน 
                    ขอจํากัด 
                        1. เหมาะสําหรับกลุมเล็ก ๆ  
                        2. เพื่อใหงานกราฟกไดผลตองใชชางเทคนิคท่ีมีความชํานาญการผลิต 
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                        3. การใชภาพบางประเภท เชน ภาพตัดสวน (Sectional drawings) หรือ
การตูน อาจไมชวยใหกลุมเปาหมาย 
เกิดความเขาใจดีข้ึนแตกลับทําใหงง เพราะไมสามารถสัมผัสของจริงได  
               1.5 กระดานชอลก 
                   ขอดี 
                        1. ตนทุนราคาตํ่า 
                        2. สามารถใชเขียนงานกราฟกไดหลายชนิด 
                        3. ชวยในการสรางความเขาใจตามลําดับเร่ืองราวเนื้อหา และยังสามารถ
นําไปใชไดอีก 
                   ขอจํากัด 
                        1. ผูเขียนตองหันหลังใหกลุมเปาหมาย 
                        2. กลุมเปาหมายจํานวนเพียง 50 คน 
                        3. ภาพหวัขอหรือประเด็นคําบรรยายตองถูกลบ ไมสามารถนําไปใชไดอีก 
                        4. ผูเขียนตองมีความสามารถในการเขียนกระดานพอสมควรทั้งในการเขียน
ตัวหนังสือ 
               1.6 แผนปายสําลี / แผนปายแมเหล็ก 
                   ขอดี 
                        1. สามารถนํากลับมาใชไดอีก 
                        2. วัสดุในการผลิตหาไดงาย 
                        3. เหมาะสําหรับแสดงความเก่ียวพันของลําดับเนื้อหา เปนข้ันตอน  
                        4. ชวยดึงดูดความสนใจ 
                        5. สามารถใหกลุมเปาหมายรวมใชเพื่อสรางความสนใจและทดสอบความ
เขาใจ  
                  ขอจํากัด 
                        - เหมาะสําหรับกลุมยอย 
 
         2. ส่ิงท่ีตองใชเคร่ืองฉายประกอบ (Projectable Media) 
               2.1 ชนิดท่ีไมมีการเคล่ือนไหว หรือภาพนิง่ (Still Picture) 
                    2.1.1 เคร่ืองฉายทึบแสง (Opaque Projector)  
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                      ขอด ี
                        1. สามารถขยายภาพถายหรือภาพเขียนใหมีขนาดใหญ ซ่ึงแมกลุมจะใหญก็
เห็นชัดเจนท่ัวถึงกัน 
                        2. ชวยลดภาวะการผลิตสไลดและแผนภาพโปรงแสง (Overhead 
Transparencies)  
                        3. สามารถขยายภาพบนแผนกระดาษ เพือ่จะไดวาดภาพขยายไดถูกตอง 
                        4. ชวยในการขยายวัตถุท่ีมีขนาดเล็กใหกลุมใหญ ๆ เห็นไดท่ัวถึง 
                      ขอจํากัด 
                        1. เม่ือจะใชเคร่ืองจะตองมีหองท่ีมืดสนิทจงึจะเห็นภาพขยาย  
                        2. เคร่ืองมีขนาดใหญมาก ขนยายลําบาก 
                        3. ตองใชไฟฟา 
                    2.1.2 ไมโครฟลม 
                     ขอด ี
                        1. สะดวกตอการเก็บรักษาและสามารถจัดประเภทไดงาย หากมีไมโครฟลม
จํานวนมาก ๆ  
                        2. เหมาะสําหรับใชในการแลกเปล่ียนความรู เพราะมีขนาดเล็ก 
                        3. ตนทุนการผลิตคอนขางตํ่าแตตองมีเคร่ืองฉายท่ีด ี
                        4. ขนาดเล็ก และนํ้าหนักเบาหยิบใชงาย 
                     ขอจํากัด 
                        1. ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา 
                        2. เคร่ืองขยายท่ีใชคนดูคนเดียวมีราคาถูก แตเคร่ืองฉายสําหรับกลุมใหญมี
ราคาแพง 
                        3. เคร่ืองขยายตองใชไฟฟา (ยกเวนเคร่ืองสงขนาดเล็ก) 
            2.2 ชนดิท่ีมีการเคล่ือนไหว (Moving Picture) 
                   2.2.1 ฟลม / ภาพยนตร (ท้ัง 16 มม. และ 8 มม.) 
                    ขอดี 
                        1. ใหภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวและใหเสียงประกอบ ซ่ึงท้ังสองอยางมีลักษณะ
ใกลความจริงมากท่ีสุด 
                        2. เหมาะสําหรับกลุมทุกขนาด คือ สามารถใชไดท้ังกลุมเล็กและกลุมใหญ 
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                        3. ใชเนื้อท่ีและเวลานอยในการเสนอ 
                        4. เหมาะสําหรับใชจูงใจสรางทัศนคติและแนะปญหาหรือแสดงทักษะ 
                        5. ฟลม 8 มม. เหมาะสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง 
                        6. เหมาะสําหรับใหความรู แตผูใชจะตองอธิบายขอความบางอยางเกีย่วกับ
ภาพยนตรโดยละเอียด 
กอนทําการฉายหรือเม่ือฉายจบแลวควรจะใหมีการซักถามปญหา หรืออภิปรายกลุมสรุป
เร่ืองราวอีกดวย  
                     ขอจํากัด 
                        1. ไมสามารถหยุดภาพยนตรเม่ือมีใครมีขอสงสัย 
                        2. ตนทุนในการผลิตสูงมากและกรรมวิธีการผลิตยุงยาก 
                        3. การผลิตฟลมจํานวนนอยๆ ทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึนกวาเดิมมาก 
                        4. ตองใชไฟฟาในการฉาย 
                        5. ลําบากตอการโยกยายอุปกรณสําหรับฉาย 
                        6. จําเปนตองฉายท่ีมืดจึงจะมองเห็น (นอกจากจะใชจอฉายกลางวนั) 
                        7. บางคร้ังถาใชภาพยนตรตางประเทศอาจจะไมตรงตามความตองการของ
ผูใชจริง ๆ  
                   2.2.2 โทรทัศนวงจรเปด (Open Circuit Television) 
                    ขอดี 
                        1. สามารถใชกับท้ังกลุมใหญ กลุมยอย และถายทอดไดในระยะไกล ๆ 
                        2. ชวยในการดึงดูดความสนใจ 
                        3. เหมาะสําหรับใชในการจงูใจ สรางทัศนคติและเสนอปญหา (ใหผูชมคิด
หรือเสริมสรางการอภิปรายรวม) 
                        4. ชวยลดภาวะของผูใช คือ แทนท่ีจะบรรยายหลายแหงตอคน ท่ีตาง ๆ เห็น
ไดในเวลาเดยีวกัน  
                    ขอจํากัด 
                        1. ตนทุนการจัดรายการสูงและตองใชชางผูชํานาญในการทํารายการ 
                        2. เคร่ืองรับโทรทัศนมีราคาสูงและบํารุงรักษายาก 
                        3. ตองใชไฟฟา 
                        4. ผูชมตองปรับตัวเขารายการผูใชหรือผูบรรยายไมสามารถปรับตัวเขากับ
ผูชมได  
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                   2.2.3 โทรทัศนวงจรปด (Closed Circuit Television)  
                    ขอดี 
                        1. สามารถใชไดในกลุมยอยและกลุมคนท่ีมีไมมากจนเกินไป 
                        2. สามารถฉายซํ้าเม่ือผูชมเกดิความไมเขาใจ 
                        3. แสดงการเคล่ือนไหว 
                        4. สามารถใชไดในกรณีท่ีมีบริเวณหรือเวลาจํากัด 
                        5. เหมาะสําหรับใชในการจงูใจสรางทัศนคติและเสนอปญหา 
                        6. เหมาะสําหรับใชในการขยายภาพ / บันทึกเหตกุารณท่ีเกิดขึ้นเปนข้ันตอน
แตใชเวลามากในการพัฒนา  
                   ขอจํากัด 
                        1. ตนทุน อุปกรณและการผลิตสูงและตองใชผูชํานาญในการผลิต / จัด
รายการ 
                        2. ตองใชไฟฟา (แมวาจะสามารถใชแบตเตอร่ีได ก็อาจจะตองชารตไฟ) 
                        3. เคร่ืองรับมีราคาสูง และยากแกการบํารุงรักษา 

2.4  ประวัติชุมชนตําบลดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 
ประวัติความเปนมาของอําเภอดอนพุด เดิมเปนตําบลหนึ่งข้ึนกับอําเภอบานหมอ จังหวัด

สระบุรี ตอมาไดยกฐานะข้ึนเปนกิ่งอําเภอ โดยรวบรวมเอาตําบลตาง ๆ 4 ตําบล เขาเปนเขตการ
ปกครอง ไดแก ตําบลดอดพุด ตําบลดงตะงาว ตําบลบานหลวง และตําบลไผหลิว ตั้งเปนกิ่งอําเภอ
ดอนพุด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2514 และตอมาในป 2536 กิ่ง
อําเภอดอนพุด ไดรับการประกาศยกฐานะข้ึนเปนอําเภอดอนพุด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลมท่ี 110 ตอนท่ี 179 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2536 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  4
พฤศจิกายน 2536 เปนตนมา โดยมีนายประพนธ บุญชวย เปนนายอําเภอคนแรก และนายเจษฎา ล้ิม
ศรีตระกูล เปนนายอําเภอคนปจจุบัน 

เช้ือสายเดิมของชาวบานอําเภอดอนพุดและพ้ืนท่ีใกลเคียง มีเช้ือสายมาจากชาวพวน ซ่ึง
อพยพมาจากเมืองเชียงของ หลวงพระบาง และนครเวียงจันทร ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 2 แหงราชวงษ
จักรี ในข้ันแรกชาวพวนดังกลาว ไดอพยพมาต้ังรกรากอยูท่ีบานบางกุม และบานขลอ ในเขตอําเภอ
บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอมาไดอพยพมาอยูท่ีบานหนองมน ตําบลบานหลวง อําเภอ
ดอนพุด จังหวัดสระบุรี คร้ังเม่ือเกิดไฟไหมท่ีบานหนองมน ราษฎรสวนหนึ่งของบานหนองมนได
อพยพมาอยูบานหนองกระทะ ซ่ึงเปนทองท่ีหมูท่ี 1 ตําบลดอนพุดในปจจุบัน ตอมาราษฎรจากบาน
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หนองมนไดอพยพมาอยูท่ีบานดอนพุด ซ่ึงมีเขตติดตอกับบานหนองกระทะมากข้ึนเร่ือง ๆ จน
กลายเปนชุมชนใหญ 

สําหรับสาเหตุท่ีเรียกหมูบานนี้วา "บานดอนพุด" นั้น กลาวคือ สมัยกอนพื้นท่ีบานดอนพุด
เปนดอน น้ําทวมไมถึง และมีตนพุดข้ึนอยูมาก จึงเรียกทองท่ีนี้วา "ดอนพุด" และเน่ืองจากท่ีตั้งของ
ท่ีวาการอําเภอต้ังอยูในเขตทองท่ีตําบลดอนพุด จึงไดเอาช่ือของตําบลน้ีตั้งเปนช่ือของอําเภอ
วา "อําเภอดอนพุด" 

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2545 สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ไดเสด็จพระ
ราชดําเนินทรงเปดปฐมฤกษโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ท่ีบานหนองมน หมูท่ี 5 ตําบลบาน
หลวง ยังความปลาบปล้ืมแกพสกนิกรชาวอําเภอดอนพุดเปนลนพน 

 

 
 
ภาพท่ี 2.53 ชาวนาเตรียมการเกี่ยวขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี 

 
และเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2551 สมเด็จพระสังฆราชอุดุคามะ แหงนิกายสยามวงศ ประเทศ

ศรีลังกา ไดประทานพระบรมสารีริกธาตุใหอัญเชิญมาประดิษฐานเปนการถาวร ณ วัดดอน
ทอง ตําบลดงตะงาว เพ่ือเปนส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจ ใหพระพุทธศาสนามีความเจริญรุงเรืองในแผนดิน
ดอนพุดสืบไป 

อําเภอดอนพุดต้ังอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครอง
ขางเคียงดงัตอไปนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอเมืองลพบุรี (จังหวัดลพบุรี) 
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอหนองโดนและอําเภอบานหมอ 
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ทิศใต  ติดตอกับอําเภอบานหมอ  อําเภอทาเรือ  อําเภอนครหลวง  และอําเภอบางปะ
หัน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอมหาราชและอําเภอบานแพรก (จังหวดัพระนครศรีอยุธยา) 

 
ภาพท่ี 2.54 แผนท่ีจังหวัดสระบุรี 

 
เนื้อท่ี/พื้นท่ี  58.714 ตร.กม. 
ขอมูลเขตปกครอง  มี 4 ตําบล, เทศบาล 1 แหง, หมูบาน 28 แหง, อบต. 1 แหง 

 ขอมูลดานเศรษฐกิจ  อาชีพหลัก ไดแก อาชีพเกษตรกรรม  
    อาชีพเสริม ไดแก การปลุกพืชลมลุกในชวงฤดูแลง 
    มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา  1 แหง 
  ขอมูลดานสังคม  มีโรงเรียนดอนพดุวิทยา 1 แหง 
 ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ คือ ปลา และไมไผ 

ขอมูลดานประชากร มีจํานวนท้ังสิน 6,904 คน หญิง 3,337 คน ชาย 3,567 คน และมีความ
หนาแนนของประชากร 117.58 คน/ตร.กม.  

 ขอมูลดานการเกษตรและอุตสาหกรรม  
มีผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก  

1. ขาว 
2.  พริกข้ีหน ู
3. ขาวโพดขาวเหนียว  
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ภาพท่ี 2.55 รถไถนาของกลุมชาวนาท่ีปลูกขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี 
 
2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สุดาพร ศรีพรหมมา (2556) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการสรางชุดส่ือฝกอบรมโดยใชอินโฟกราฟก 
เพื่อใหความรูเร่ืองลดภาวะโรคอวนและปจจัยเส่ียงดวยหลัก 6 อ. โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย 1)  
เพื่อสรางและหาคุณภาพของส่ือฝกอบรมโดยใชอินโฟกราฟกเพ่ือใหความรู เร่ืองลดภาวะโรคอวน
และปจจัยเส่ียงดวยหลัก 6 อ. 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดส่ือฝกอบรมตามเกณฑ 3) เพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรมชุดส่ือฝกอบรม 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม
โดยชุดส่ือฝกอบรม 5) เพื่อประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง เคร่ืองมือท่ีใชประกอบดวย ชุดส่ือ
ฝกอบรมโดยใชอินโฟกราฟกเพื่อใหความรูเร่ือง เร่ืองลดภาวะโรคอวนและปจจัยเส่ียงดวยหลัก 6 อ. 
มีแบบประเมินประสิทธิภาพของชุดส่ือฝกอบรม เปนแบบทดสอบ กอน – หลัง การฝกอบรม 
จํานวน 20 ขอ โดยใชกลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา70 ป
การศึกษา 2557 จํานวน 30คน โยใชวิธีการเลือกกลุมแบบเจาะจง (Speccified sampling) ผลการวิจัย
พบวา ชุดส่ือฝกอบรมโดยใชอินโฟกราฟกเพื่อใหความรูเร่ือง เร่ืองลดภาวะโรคอวนและปจจัยเส่ียง
ดวยหลัก 6 อ. มีผลประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาอยูในระดับดี มีผลการประเมิน
คุณภาพจากผูเช่ียวชาญดานชุดส่ือฝกอบรมอยูในระดับคุณภาพดีมาก ดานผลสัมฤทธ์ิทางการ
ฝกอบรมพบวาคะแนนทดสอบหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.5 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอชุดฝกอบรมอยูในระดับมากท่ีสุด สรุปวาชุดส่ือฝกอบรมโดย
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ใชอินโฟกราฟกเพื่อใหความรูเร่ือง เร่ืองลดภาวะโรคอวนและปจจัยเส่ียงดวยหลัก 6 อ. สามารถ
นําไปใชจริงได 
 พัชรี  เมืองมุสิก ธันวรัชต สินธนะกุล และจิรพันธุ  ศรีสมพันธุ (2556) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง
การพัฒนาส่ือการสอนดวยภาพอินโฟกราฟกผานระบบเครือขายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อพัฒนา
และหาประสิทธิภาพ ของส่ือการสอนดวยภาพอินโฟกราฟกผานระบบเครือขาย วิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาท่ีเรียนดวยส่ือการสอนดวยภาพอินโฟกราฟก ผานระบบเครือขาย วิชาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 3) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีเรียนดวยส่ือการสอนดวยภาพอินโฟกราฟก ผานระบบเครือขายวิชาระบบ 
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ผลการดําเนินงานการวิจัยพบวา ส่ือการสอนดวยภาพอินโฟกราฟกมี
ประสิทธิภาพไดตามเกณฑของเมกุย แกนส มีคาเทากับ 1.09 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
หลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 และผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจในส่ือการสอนท่ีพัฒนาข้ึน อยูในระดับในระดับมาก  
 พัชรา วาณิชวศิน (2558) ไดนําเสนอบทความเร่ือง ศักยภาพของอินโฟกราฟก ซ่ึงสามารถ
ประยุกตใชเปนเคร่ืองมือจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู ไดในสองมิติสําคัญ มิติ
แรก คือ การใชอินโฟกราฟกเปนเคร่ืองมือส่ือสารเพื่อความนาสนใจ ความเขาใจ และการจดจําได 
ซ่ึงถือเปนพื้นฐานสําคัญของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผลการใชอินโฟกราฟก เปนเคร่ืองมือ
ส่ือสารจากงานวิจัย พบวา รอยละ 94.99 ของกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา  อินโฟกราฟกชวยเพิ่ม
ความนาสนใจ ความเขาใจและการจดจําใหมากยิ่งข้ึน และมิติท่ีสองคือ การใชอินโฟกราฟก เปนส่ือ
การเรียนรูสรางความพึงพอใจในการเรียนรูผานการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพดวยความชัดเจนและ
ความเขาใจ บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีตองการ โดยผลการใชอินโฟกราฟกเปนส่ือการเรียนรู
จากงานวิจัยฉบับเดียวกันพบวา อินโฟกราฟกชวยสรางความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดดวย
คาเฉล่ีย 4.82 อยางไรก็ตาม การประยุกตใชอยางมี ประสิทธิภาพ ควรคํานึงถึงบทบาทสําคัญท่ีสงผล
ตอประสิทธิภาพเม่ือใชเปนเคร่ืองมือส่ือสารและส่ือการเรียนรูดังนี้  1) การเพ่ิมบทบาทใหกับอินโฟ
กราฟกในการสรางปฏิสัมพันธและการมีสวนรวมในการเรียนรู 2) การปรับบทบาทผูสอนใหจัดการ
เรียนการสอนเชิงรุกวางแผนกําหนดเนื้อหา มุงเนนเนื้อหาเฉพาะเลือกวิธีการออกแบบอินโฟกราฟก 
ท่ีชวยใหการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงค 3) การเปล่ียนบทบาทผูเรียนใหมีปฏิสัมพันธและมีสวน
รวมในการเรียนรู อยางกระตือรือรน ซ่ึงบทบาทเหลานี้จะชวยเพิ่มปฏิสัมพันธและการมีสวนรวม
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ระหวางผูสอนและผูเรียน สรางบรรยากาศการเรียนท่ีดี รวมท้ังชวยใหเรียนรูเนื้อหาท่ีจําเปนและ
แลกเปล่ียนเรียนรูจนเกิดการเรียนรูท่ีแทจริง อันนําไปสูการเพิ่มคุณภาพการเรียนรูในท่ีสุด 

สุรพงษ  วริยะ และณัฐกานต หลาเตจา (2558) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการสรางส่ืออินโฟกราฟก
ในรูปแบบแอนิเมช่ันเร่ืองเลาขานตํานานกรุงศรี โดยมี วัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อสรางส่ือการเรียนรู
ในรูปแบบส่ือมัลติมีเดียอินโฟกราฟก 2) เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรูใหมี ความนาสนใจ และงายตอ
การศึกษา 3) เพื่อนําส่ือไปใชในการเรียนการสอนของนักเรียนและผูสนใจ กระบวนการพัฒนาได
นําหลักของการสรางแอนิเมช่ันโดยการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใน การสรางตัวละคร 
การสรางฉากและองคประกอบตางๆ แลวนํางานทีสรางข้ึนมาทําใหเคล่ือนไหวดวยโปรแกรม 
Adobe After Effect CS6 ใหเปนไปตามโครงเร่ืองท่ีกําหนดไว ประกอบกับการสรางฉากและสิง
ตางๆ ใช โปรแกรม Audacity ในการบันทึกเสียงและปรับแตงเสียงบรรยาย และใชโปรแกรม 
Adobe Premiere Pro CS6 ใน การตัดตอและประกอบสวนตางๆ เขาดวยกันท้ังภาพและเสียง รวมท้ัง
เสียงดนตรีประกอบตางๆ ไดอยางลงตัว ผลการวิจัยพบวา จากการที่ไดนําส่ือไปใชในการเรียนการ
สอนประกอบกับรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทําใหนักเรียนมีความเขาใจใน
เนื้อหาวิชาเรียนเพิ่มข้ึน มีความสนใจและกระตือรือรนทีจะเรียนรู มากข้ึนอีกดวย และไดทําการ
ประเมินการใชบทเรียนแอนิเมช่ันโดยไดทําการสํารวจจากนักเรียนท่ีไดทําการเรียน ในส่ือการเรียน
การสอนนี้ จํานวน 20 คน โดยมีผลการประเมินท้ังสองสวนดังนี้ คือ สวนท่ีหนึ่ง ระดับความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและการนําเสนอ พบวาการออกแบบเนื้อหาและการนําเสนอ อยูในระดับดี ท่ี
คาเฉล่ีย 4.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.529 และสวนท่ีสองระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ 
เสียง และตัวอักษร พบวาการออกแบบภาพ เสียง และตัวอักษรอยูในระดับดี ท่ีคาเฉล่ีย 4.21 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.643 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
งานวิจัยเร่ือง “การออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห 

สําหรับ ศูนยการเรียนรูชุมชน” เปนตามสมมุติฐานวา  สามารถเพิ่มศักยภาพการถายทอดองคความรู
เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไหของปราชญชาวบาน แกนักเรียนนักศึกษาและผูท่ีสนใจมาเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ มีจุดมุงหมายเพื่อ ศึกษาองคความรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห อําเภอดอนพุด 
จังหวัดสระบุรี ศึกษาองคประกอบท่ีเหมาะสมในการออกแบบ การออกแบบขอมูลเชิงภาพ สําหรับ
การออกแบบส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห  จากผลของการพัฒนาการออกแบบขอมูลภาพ
สําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห เพื่อเผยแพรแนวทางใหกับกลุมเปาหมายใหสามารถ
รับรูและเขาใจไดงายข้ึน ไดมีการกําหนดระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 1. วิธีการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล  
 5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 
3.1  วิธีการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปของการสัมภาษณ
เชิงลึกเพื่อใชอภิปรายผลการวิจัยใหมีความชัดเจนและมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน ควบคูกับการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปของการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย เพ่ือ
สํารวจตัวแปรตาง ๆ ท่ีใชในการวิจัย 

 
3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

3.2.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก กลุมชาวนา กลุมนักเรียนนักศึกษาท่ีตองการเรียนรูเร่ือง
การปลูกขาวเจกเชยเสาไห และกลุมผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบนิเทศศิลป 

3.3.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก กลุมชาวนา จํานวน 5 ราย นักเรียน นักศึกษา จํานวน 
30 ราย และผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบนิเทศศิลป จํานวน 7 ราย ใชวิธีการสุมแบบจําเพาะ
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เจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกเฉพาะส่ือการเรียนรูเร่ืองข้ันตอนการปลูกขาวเจกเชยเสา
ไห จังหวัดสระบุรี 
 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

3.3.1  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบไปดวยขอมูล 4 สวน ดังนี้ 
3.3.1.1 แบบสัมภาษณส่ือการเรียนรูเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห สําหรับกลุมชาวนา 

และกลุมผูเช่ียวชาญดานการปลูกขาว จังหวัดสระบุรี 
3.3.1.2 แบบสอบถามท่ีมีตอผลงานการออกแบบขอมูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขาวเจกเชย

เสาไห สําหรับผูเช่ียวชาญดานการปลูกขาว จังหวัดสระบุรี 
3.3.1.3 แบบสอบถามท่ีมีตอผลงานการออกแบบส่ือการเรียนรูเร่ืองการปลูกขาวเจกเชย

เสาไหสําหรับผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบนิเทศศิลป 
3.3.1.4 แบบประเมินผลกอนและหลัง (Pre – test, Post - Test) การรับรูขอมูล เร่ือง ขาว

เจกเชยเสาไห อ.ดอนพุด จ.สระบุรี สําหรับกลุมนักเรียน นักศึกษา 
แบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอผลงานการออกแบบส่ือการเรียนรูเร่ืองการปลูกขาวเจก

เชยเสาไห เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีเกณฑ 5 ระดับของ
ลิเคอรท (Likert Scale) เปนการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ซ่ึงมีเกณฑการให
คะแนนประกอบดวย มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอย (2) และนอยท่ีสุด (1)  

การแปลความหมายคาคะแนนเฉล่ียการออกแบบ เพ่ือหาชวงหางของขอมูลในแตละช้ัน 
(ธานินทร ศิลปจารุ 2553 : 142) ระดับคะแนนเฉล่ียการออกแบบส่ือการเรียนรูเร่ืองการปลูกขาวเจก
เชยเสาไห  จึงแสดงผลได 5 ระดับ ดังนี้ 
   คะแนนเฉล่ีย  แปลผล 
   4.21 – 5.00   มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  
   3.41 – 4.20   มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
   2.61 – 3.40   มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  
   1.81 – 2.60   มีความเหมาะสมอยูในระดับนอย  
   1.00 – 1.80   มีความเหมาะสมอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.3.2  ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ  
3.3.2.1  ศึกษารวบรวมขอมูล เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห จากการรวบรวมขอมูล

เอกสาร จากบทความ หนังสือ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และโดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทางดาน
ขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี ไดขอสรุปจากการวิเคราะหเพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับส่ือท่ีจะ
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สามารถตอบสนองการทํางานของส่ือเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคไดสรุปเปนการออกแบบขอมูลเชิงภาพ (Infographic) สําหรับศูนยการเรียนรูขาวเจก
เชยเสาไห อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี  บนส่ือส่ิงพิมพเฉพาะกิจและส่ือเชิงโตตอบท่ีจะเปนเกณฑ
กําหนดในการวิเคราะหเพ่ือหาเปนแนวทางในการใชองคประกอบพื้นฐานทางดานการออกแบบท่ี
เหมาะสม โดยส่ือสารองคความรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห 2 เร่ือง คือ ประวัติขาวเจกเชยเสาไห และ
ข้ันตอนการทํานาขาวเจกเชยเสาไห ในงานวิจัยนี้ไดนั้นมีแนวทางการเลือกส่ือเพื่อแสดงขอมูลเชิง
ภาพ แบงเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ไดแก 1) การออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือนิทรรศการ 2) การ
ออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือส่ิงพิมพ และ 3) การออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือเชิงโตตอบ 
 3.3.2.2  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลการปลูกขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี ท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน ท่ีไดจากการสํารวจลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
  3.3.2.3  ศึกษาและวิเคราะหหาผลจากการออกแบบการออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับ
ส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห โดยเร่ิมวิเคราะหความตองการของกลุมเปาหมาย หรือชาวนา 
เปนขอมูลหลักเพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาว
เจกเชยเสาไห ใหสอดคลองกับความตองการมากท่ีสุด 

3.3.2.4  ศึกษาและวิเคราะหหลักการออกแบบการออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือ
การเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห ท่ีจะสงเสริมการใหความรูในกลุมชุมชน โดยการศึกษาขอมูลภาค
เอกสาร จากหนังสือ บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และนํามาวิเคราะหหาสวนท่ีจะนํามาออกแบบ
ขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห ไดแก การทําแบบรางคร้ังท่ี 1 เพื่อคนหา
แนวทางในการออกแบบ และการทําแบบรางคร้ังท่ี 2 เพื่อสรุปหาแนวทางในการออกแบบ 

3.3.2.5  สรางเคร่ืองมือในการวิจัยดวยแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน
ไปตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ผูวิจัยเลือกขอคําถามท่ีมี
คา IOC มากกวา 0.5 มาใชเปนขอคําถามจากผูเช่ียวชาญ ท้ัง 3 ทาน ซ่ึงไดตรวจสอบแบบสอบถาม
แลวเห็นวาแบบสอบถามทุกขอท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีความเท่ียงตรงของเน้ือหา ครอบคลุมในแตละดาน 
และครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย สวนขอท่ีมี IOC ต่ํากวา 0.5 ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงแกไข
ตอไป ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ โดยมีคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามอยูระหวาง 
0.5 ถึง 1 ตามเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

1)  ผศ.ดร.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน อาจารยประจําภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป 
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2)  ดร.เพิ่มศักดิ์ สุวรรณทัต อาจารยประจําภาควิชานฤมิตศิลป คณะศิลปกรรม
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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3)  อาจารยชูเกียรติ ออนช่ืน อาจารยประจําและผูชวยประธานหลักสูตร
ภาควิชามีเดียอาตส คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 

3.3.2.6  นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง 
3.3.2.7  นําผลการวิเคราะหมาออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจก

เชยเสาไห ตรวจสอบกับผูเช่ียวชาญ และนํามาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม การทําตนแบบงานจริง สรุป
แนวทางในการออกแบบ  

3.3.2.8  นําผลงานออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห 
ที่ไดไปดําเนินการสอบถามกับกลุมชาวนา กลุมผูนักเรียนนักศึกษา และสอบถามกับผูเชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวของเพื่อหาประสิทธิผลของการออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจก
เชยเสาไห วาตรงกับสมมติฐานหรือไม  
 
3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

3.4.1  ขอมูลท่ีใชในการวิจัย  
 3.4.1.1  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดวย ขอมูลทางดานการออกแบบ

ขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห โดยการสัมภาษณชาวนา จังหวัดสระบุรี 
รวบรวมขอมูลจากหนังสือ หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และศึกษาและรวบรวมขอมูลและทฤษฎีเร่ือง
การออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห โดยการสัมภาษณจาก
นักวิชาการและนักออกแบบ จากการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 3.4.1.2  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ประกอบดวย ขอมูลศึกษาจากการเก็บขอมูลการ
ออกแบบจากการสอบถามกลุมชาวนา ผูเช่ียวชาญทางดานขาวเจกเชยเสาไห รวมถึงผูเช่ียวชาญ
ทางดานการออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห 

3.4.2  วิธีการรวบรวมขอมูล 
3.4.2.1  ขอมูลประเภทเอกสาร และส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส ทําการรวบรวมจากงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ จากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ จากหองสมุดของมหาวิทยาลัยตาง ๆ และคนควาขอมูล
จากส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยใชระบบสืบคนขอมูลในเว็บไซนตาง ๆ เพื่อคนหางานวิชาการ งานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ 

3.4.2.2  ขอมูลประเภทบุคคล ทําการรวบรวมโดยการสัมภาษณกับกลุมบุคคล 3 กลุม 
ดังนี้ 
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3.4.2.2.1  กลุมชาวนา จังหวัดสระบุรี  
1)  คุณวิชาญ เท่ียงธรรม รองอธิบดี กรมการขาว 
2)  คุณวันเพ็ญ อุนจันทร ประธาน Bizclub จังหวัดสระบุรี   
3)  คุณทองเจือ จันวดี ประธานกลุมชาวนาขาวเจกเชย ตําบลดอนพุด  

อําเภอดอนพุดจังหวัดสระบุรี 
4)  คุณสุจิน ทองอราม  ประธานกลุมชาวนาขาวเจกเชยเสาไห  

ตําบลหนองควายโซ อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 
5)  คุณอรพรรณ บุลสถาพร พาณิชยจังหวดัสระบุรี 

 3.4.2.2.2  กลุมผูเช่ียวชาญดานการออกแบบนิเทศศิลป โดยคัดเลือกจากกลุม
คณาจารย และนักออกแบบท่ีมีประสบการณทางดานการสอนและการทํางานดานเลขนศิลป ไมต่ํา
กวา 5 ป 

1)  ดร.เพิ่มศักดิ์ สุวรรณทัต อาจารยประจําภาควิชานฤมิตศิลป  
 คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2)  อาจารยชูเกียรติ ออนช่ืน อาจารยประจําหลักสูตร 
 สาขาวิชามีเดียอาตส คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ 
 เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

3)  คุณเทวฤทธ์ิ นาวารัตน นักออกแบบกราฟก  
 ตําแหนง Senior Designer  บริษัท Bright Side Co.,Ltd. 

4)  คุณพลชม เอ่ียมสําอางค นักออกแบบกราฟก   
 ตําแหนง Art Director Y&R Thailand   
 บริษัท เดนทสุยังก แอนด รูบิแคม จํากัด  

5) คุณกอนกาล ติณสูลานนท นักออกแบบกราฟก  
   ตําแหนง Project Designer บริษัท Graphic49 Co.,Ltd. 

6) คุณอนงคนาฏ วิวัฒนานนท นักออกแบบกราฟก  
 ตําแหนง Art Director บริษัท Lhamp Interactive Co.,Ltd. 

7)  คุณรุจิสา เทพมงคล นักออกแบบกราฟก  
 ตําแหนง Art Director บริษัท Tomogram Studio Co.,Ltd.  

3.4.2.2.3  กลุมทดลอง จากการศึกษาการออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการ
เรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห โดยทําการคัดเลือกการออกแบบขอมูลเชิงภาพท่ีจะนํามาเปนตนแบบ
จริงสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห ท่ีใชในศูนยการเรียนรูชุมชน เปนแบบประเมินผล
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กอนและหลัง (Pre – test, Post - Test) การรับรูขอมูล เร่ือง ขาวเจกเชยเสาไห โดยการทํา
แบบสอบถามไปยังกลุมนักเรียนนักศึกษา จํานวน 30 ราย 

 
3.5  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

3.5.1  การวิเคราะหขอมูล  
3.5.1.1  ขอมูลท่ีไดจากการลงภาคสนามและการสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) 

พิจารณาประเด็นท่ีสําคัญนําขอความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกันมาไว
กลุมเดียวกันโดยมีรหัสขอมูลกํากับทุกขอความหรือทุกประโยค  

3.5.1.2  ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามและแบบประเมิน ทําการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลและความสมบูรณของแบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก และทําการ
นําแบบสอบถามท่ีถูกตองแลวนํามาลงรหัสตามท่ีกําหนดรหัสไวมาบันทึกลงในคอมพิวเตอรเพื่อทํา
การประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS 18.0 (Statistical Package for Social 
Sciences) 

3.5.2  สถิติท่ีใชในการวิจัย  
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)  เปน

การสรุปขอมูลในการอภิปรายหรือแจกแจงขอมูลตามท่ีไดรวบรวมมา ไดแก คารอยละ (Percentage) 
คาเฉล่ีย (Mean) และหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
งานวิจัยเร่ือง “การออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห 

สําหรับ ศูนยการเรียนรูชุมชน” เปนการออกแบบขอมูลเชิงภาพเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการถายทอดองคความรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไหของปราชญชาวบานแกนักเรียนนักศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. องคความรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี 
 2. ผลการการออกแบบขอมูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห คร้ังท่ี 1 
 3. ผลการวิเคราะหแนวทางการออกแบบขอมูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจก
เชยเสาไห จังหวัดสระบุรี 

4. ผลการการออกแบบขอมูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห คร้ังท่ี 2 
 5. ผลการรับรูขอมูลเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี 
 
4.1  องคความรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี 
 จากการเก็บขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมชาวนาและปราชญชาวบานใน
อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เพื่อนําไปเปนองคความรู สําหรับการนําไปวิเคราะหขอมูล เพื่อใชใน
การออกแบบขอมูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบวา 
 4.1.1 การปลูกขาวเจกเชยเสาไห เปนการทํานาแบบนาป เร่ิมปลูกต้ังแตเดือนสิงหาคมถึง
ธันวาคม เปนการทํานาแบบนาตม 

4.1.2 ประวัติความเปนมาของขาวเจกเชยเสาไหเปนขาวพื้นเมือง ท่ีปลูกมานานกวา 200 ป 
โดยในสมัยนั้น เจกช่ือ เชย เปนพอคาชาวจีน ไดมีการนําสินคาประเภท กะป หอม กระเทียม มา
แลกเปลี่ยนขาวกับชาวนา และไดนําพันธุขาวแข็งชนิดหนึ่งใหกับชาวนานํากลับไปปลูกเพื่อนํามา
แลกสินคาในคร้ังตอไป 

4.1.3 ลักษณะเดนเกี่ยวกับการปลูกขาวเจกเชยเสาไห มีดังนี้ 
4.1.3.1 ลักษณะทางกายภาพ พบวา เปนขาวพื้นเมือง มีคุณภาพ ปลูกงาย เหมาะกับ

สภาพพื้นท่ี ตนขาวมีความแข็งแรงแทงตนเหนือวัชพืชไดโดยไมตองใชสารกําจัดวัชพืชสามารถ
เติบโตไดดี ทนตอการกอกวนจากแมลง เปนขาวท่ีมีลักษณะเดนทางกายภาพ คือมีความสูงไดถึง 2 
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เมตร ใหผลผลิตมากกวาขาวนาปพันธุอ่ืน และเปนขาวแข็ง ท่ีมีมานานกวา 200 ป ทนตอสภาพดิน
ฟาอากาศ  

4.1.3.2 ลักษณะทางชีวภาพ พบวา หุงข้ึนหมอ มีกล่ินหอม นุม อรอย เม่ือหุงสุกจะ
รวนเปนตัวไมเกาะกันเปนกอน หุงข้ึนหมอ ขาวสุกจะนุม ไมแฉะ ไมแข็งกระดาง ไมเหนียวเละ ไม
ยุบตัวเม่ือเปนขาวราดแกง ไมบูดงายแมท้ิงไวเย็นขามวัน ขาวเกาเม่ือนํามาหุงไมมีกล่ินสาบ เปนขาว
เนื้อแข็งแตจะนุมกวาขาวเสาไหตามทองตลาด รสชาติดี เหมาะสําหรับทําอาหารประเภทเสน เชน 
ขนมจีน แปง ขนม เปนตน 

4.1.4 ประโยชนท่ีไดจากการบริโภคขาวเจกเชยเสาไห เปนขาวท่ีชวยเร่ืองโรคเบาหวาน ลด
คาน้ําตาลในเลือด มีธาตุเหล็กสูง เหมาะสําหรับบริโภคเพื่อลดความอวน ปองกันโรคพิษสุราเร้ือรัง 
ปองกันเหน็บชา ปากนกกระจอก 

4.1.5 ข้ันตอนการปลูกขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี มีลําดับการปลูกตามเดือนตาง ๆ 
ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ฤดูการทํานาของขาวเจกเชยเสาไห 
 
ลําดับ เดือน กิจกรรม ข้ันตอนการทาํนา 

1 พ.ค.  
ชวงการ 
เตรียมดิน 

 ไถดะ (การไถนารอบท่ี 1) เพื่อพลิกหนาดนิไถดินกลบเพื่อหมัก
ฟาง และพืชตระกูลถ่ัวในดนิใหหมักในดนิจนกลายเปนปุย  

2 มิ.ย.  ไถแปร (การไถนารอบท่ี 2) เพื่อพลิกหนาดนิ และกําจัดวชัพืช  
3 ก.ค. 
 

4 
 

ส.ค. 
 

เร่ิมปลูก 
“ปลูกวัน
แม” 

เร่ิมทํานา มี 3วิธีสามารถเลือกไดตามความเหมาะสมของสภาพ
พื้นที,่ อากาศ, และปริมาณน้าํ  
วิธีท่ี 1หวานเมล็ดพันธุ (นาหวานแหง) คือ หวานขาวลงไปในดนิ
ท่ีไถแลวแบบแหง ๆ และรอจนกวาฝนจะตกใหมีน้ําขังในนา  
วิธีท่ี 2 นาปกดาํ(นาดํา) ในกรณีท่ีมีน้ําในนาเพียงพอจะเร่ิมจาก
(การเพาะกลา) การปลูกตนออนของขาว แลวจึงนํามาปกดํา เรียง
เปนระเบียบในนา  
วิธีท่ี 3 การทํานาหวานน้ําตม คือ เม่ือไถแปรเสร็จ ชาวนาจะปลอย
น้ําเขานากอนหวานขาว โดยจะแชเมล็ดพนัธุขาวลงในน้าํ1-3 วัน 
ใหมีรากงอกออกมาเล็กนอย แลวคอยนํามาหวาน    
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 
ลําดับ เดือน กิจกรรม ข้ันตอนการทาํนา 

5 ก.ย. ระยะตน
กลา 

หลังจากฝนตก ขาวกเ็ร่ิมโตเปนตนกลา แลวจึงกลายเปนตนขาวท่ี
สมบูรณชวงนีร้ากขาวจะดูดอาหาร ตนขาวจะอ่ิมงามสมบูรณ   
หลังจากนัน้ก็ใหบํารุงดิน ใสปุยซ่ึงใช ปุยคอก (มูลววัมูลควาย)  

 
6 

 
ต.ค. 

 
ระยะตน
ขาว 

 ขาวแตงตัวหมายถึง ขาวเจริญเติบโตเปนตนเต็มตัว พรอมท่ีจะ
ออกรวง ตนขาวจะอวบอวนเหมือนมีรวงขาวเล็ก ๆ อยูในปลอง
ขาว จะเรียกวา ขาวต้ังทอง เปนชวงท่ีไมตองบํารุงใสปุยตนขาว
แลว ขาวเจกเชยเสาไหเม่ือโตเต็มท่ีจะสูงประมาณ 2 เมตร   

 
7 

 
พ.ย. 

 
ระยะดอก

ขาว 

เปนชวงท่ีขาวจะอาปาก ตากเกสร โดยดอกขาวจะโผลออกมา
นอกเมล็ดขาวเพื่อรอผสมเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียอยูภายใน
เมล็ดขาว ระยะน้ีขาวจะสลัดเกสร เพื่อผสมพันธุใหเกิดเปนเมล็ด
ขาวตอไป เปนชวงท่ีตองดแูลขาว หากมีน้ําฝนตกลงไปท่ีเมล็ด 
ขาวจะเสีย หลังจากผานพนไป 15 - 20 วัน เกสรหลน เกิดการผสม
เกสรเรียบรอยแลวขาวจะคอย ๆ หุบ  หลังจากขาวออกดอกและ
รวง ประมาณ 7-10 วัน ก็จะเปนระยะนํ้านมขาวคือขาวจะมีน้ํานม 
ในเมล็ดขาวจะเกดิเปนน้ํานมขาว ผลิตเปนแปงและแข็งเปนเมล็ด
ขาวในท่ีสุด  หลังจากท่ีขาวออกรวงแลวขาวจะเร่ิมสุก ใชเวลา 15 
– 20 วัน จนลมหนาวพัดมาขาวก็จะเร่ิมเปลี่ยนเปนสีเหลือง  

 
8 

 
ธ.ค. 

 
การเก็บ
เกี่ยว 

“เกี่ยววนั
พอ” 

เม่ือลมหนาวพดัมาถึง ตนขาวก็จะคอย ๆ เปล่ียนสีจากสีเขียวเปน
สีเหลืองทอง จะเก็บเกีย่วขาวเจกเชยเสาไหในระยะพลับพลึง คือ 
ระยะท่ีรวงขาวสุกเปนสีเหลืองและเหลือขาวแถวสุดทายท่ียังมีสี
เขียวอยูชวงเกีย่วขาว (ไมวาจะปลูกเม่ือไร การเก็บเกีย่วขาวนี้จะ
เกี่ยวพรอมกนัท้ังหมด)  ขาวเจกเชยเสาไหเปนขาวท่ีมีความสูง
มาก เม่ือขาวสุกเต็มท่ีกจ็ะลมลง ชาวนาก็จะเอาไมคราดใหขาวลม
ลงแลวจึงทําการเก่ียวขาว พอเกี่ยวขาวเสร็จ ชาวนาจะตากขาว
ประมาณ 2 แดด ท่ีความช้ืน14% และคัดแยกส่ิงสกปรกออก ให
เหลือแตขาว จากน้ันก็บรรจุลงกระสอบเตรียมเก็บเขายุงฉาง  
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 
ลําดับ เดือน กิจกรรม ข้ันตอนการทาํนา 

9 ม.ค.  
นวดขาว 

นําขาวข้ึนลานนวดขาว แลวนําข้ึนยุงขาวและรอใหขาวฟกตัว เพื่อ
ลดอัตราการหกัของขาว  
ชวงระยะน้ีหากนําขาวมาสีแลวทําเปนขาวตมจะอรอยท่ีสุดเพราะ
เปนชวงขาวใหม (ขาวใหมจะมียางเยอะ เละงาย มีกล่ินหอม เมื่อ
นําขาวใหมมาทําเปนขาวตมจะมีความอรอยเปนพเิศษ)  

10 ก.พ. 
11 มี.ค. 

 
12 

 
เม.ย. 

 
สีขาว 

ชาวนาจะเร่ิมสีขาวท่ีโรงสี  และจัดจําหนายตอไป   
ชาวนาจะคัดเลือกพันธุขาวเก็บไวสวนหนึง่ เพื่อเตรียมทํานาตอ 
และอีกสวนจะนําไปจัดจําหนาย  
เม่ือส้ินสุดการเก็บเกีย่ว ชาวนาจะมาปลูกถ่ัวเพื่อบํารุงดนิ สําหรับ
ใชในการปลูกขาวในปตอไป ถ่ัวเปนพืชท่ีมีลําตนออนยุยงาย ปลูก
แลวดินจะนิ่มรวนซุยไดดีกวาพืชชนิดอ่ืน    
นา 1ไร ใชถ่ัวประมาณ 5 กิโลกรัม ภายในระยะเวลาประมาณ 40 – 
50 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดหรือสามารถไถกลบไดเลย  

 
สรุปขอมูลองคความรูเร่ืองการทํานาเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบขอมูลเชิงภาพ (Info 

Graphic) สรุปฤดูการทํานาขาวเจกเชยเสาไหโดยใชเดือนเปนตัวเช่ือมโยงขอมูลไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.1 แสดงฤดูการทํานากับวัฏจักรขาว  
  

 
 
ภาพท่ี 4.2 แสดงความสัมพันธระหวางฤดูการทํานากับวัฏจักรขาว โดยใชเดือนเปนตัวเช่ือมโยง  
 
4.2  ผลการการออกแบบขอมูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห คร้ังท่ี 1 
 จากการศึกษาและวิเคราะหความตองการของกลุมเปาหมาย หรือชาวนา เพ่ือการออกแบบ
ขอมูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห ใหสอดคลองกับความตองการมากท่ีสุด
สามารถทําแบบรางขอมูลเชิงภาพคร้ังท่ี 1 ได 3 รูปแบบ ดังน้ี 
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ภาพท่ี 4.3 การออกแบบขอมูลเชิงภาพ แบบรางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 4.2 ความคิดเห็นของกลุมชาวนาตอขอมูลเชิงภาพของแบบรางท่ี 1 
 

การส่ือความหมาย ขอเสนอแนะปรับปรุง 
1. การลําดับภาพควรเปนแบบ Panorama 
แนวนอนแบบยาว จากซายไปขวา เพื่อแสดง
ข้ันตอนท่ีชัดเจนมากกวานี ้
2. ภาพชาวนาส่ือสารไดดี 
3. ภาพเขาใจงาย 
 

1. เรียงลําดับเดือนใหมใหถูกตอง 
2. พื้นที่ในการอธิบายแตละข้ันตอนนอยไป 
3. ตนขาวยังไมเหมือนของจริง 
4. ควรเลาเร่ืองเปนภาพสี 
5. ปรับขอมูลในแตละเดือนใหตรง ยังมีความ
คลาดเคล่ือนในบางสวน 
6. การบรรยายภาพสลับไปมา 
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ภาพท่ี 4.4 การออกแบบขอมูลเชิงภาพ แบบรางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 4.3 ความคิดเห็นของกลุมชาวนาตอขอมูลเชิงภาพของแบบรางท่ี 2 
 

การส่ือความหมาย ขอเสนอแนะปรับปรุง 
1. อธิบายไดถึงแหลงภูมิศาสตรของขาวเจก
เชยเสาไหไดด ี
2. ภาพส่ือสารไดเขาใจงาย 
 

1. ควรบอกบริเวณสําหรับปลูกขาว อําเภอท่ี
สามารถปลูกไดในแผนท่ีดวย 
2. เรียงลําดับเดือนใหมใหชัดเจน 
3. ตัวอักษรควรชัดเจนและใหญกวานี ้
4. ควรแยกแผนท่ีออกมา 1 แผน ข้ันตอนการ
ทํานา 1 แผน 
5. เพิ่มประวตัคิวามเปนมาของขาวเจกเชยเสา
ไห แสดงถึงความสําคัญของขาวชนิดนี ้
6. อธิบายถึงประโยชน วิธีการปลูก พื้นท่ีปลูก 
การเก็บรักษา การแปรรูปอาหาร-ขนมจากขาว
เจกเชยเสาไห 
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ภาพท่ี 4.5 การออกแบบขอมูลเชิงภาพ แบบรางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 4.4 ความคิดเห็นของกลุมชาวนาตอขอมูลเชิงภาพของแบบรางท่ี 3 
 

การส่ือความหมาย ขอเสนอแนะปรับปรุง 
1. ภาพส่ือสารยาก 
2. ภาพจานขาวมีความนาสนใจ 
3. การบรรยายภาพเขาใจ 
4. ภาพสวยงาม เขาใจงาย 

1. สัญลักษณภาพยังไมชัดเจน ควรจัดวางชอง
ตารางใหดกีวานี้ หรือใชการส่ือสารดวย
ตัวอักษร 
2. อาจทําเปนโปสเตอรท่ีมีลักษณะเปนชุด 
อธิบายข้ันตอนดวยภาพขนาดใหญข้ึน 
3. เรียงลําดับเดือนใหมใหถูกตอง 
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4.3 ผลการวิเคราะหแนวทางการออกแบบขอมูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสา
ไห 
 ผลการวิเคราะหแนวทางการออกแบบขอมูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชย
เสาไห ของกลุมผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ เพื่อการออกแบบขอมูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรู
เร่ืองขาวเจกเชยเสาไห ดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.5 คาเฉล่ียแนวทางการออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห 
 

เกณฑในการพิจารณาแนวทางการออกแบบ คาเฉล่ีย ระดับความเหมาะสม
1.  ลักษณะการออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโกศูนยการ
เรียนรูชุมชน (Logo) 

3.57 
 

มาก 

1.1  แบบตัวอกัษร (Letter Form) 3.29 ปานกลาง 
1.2  แบบเคร่ืองหมายภาพ (Pictorial Form) 3.43 มาก 

1.3  แบบนามธรรม (Abstract Form) 2.71 ปานกลาง 
1.4  แบบผสมผสาน (combination Form) 4.86 มากท่ีสุด 

2.  ลักษณะการรับรู (Visual Perception) ตาม  (Gestalt 
Theory) 

4.05 
 

มาก 

2.1  ความเหมือน (Similarity) 4.57 มากท่ีสุด 

2.2  ความตอเนื่อง (Continuation) 3.71 มาก 

2.3  การจัดลําดับความสัมพนัธ (Proximity) 3.86 มาก 

3.  รูปแบบการใชตัวอักษรภาษาไทย (Typeface) 3.29 ปานกลาง 
3.1  แบบมีหวั (Serif or Old Style) 4.43 มากท่ีสุด 

3.2  แบบไมมีหัว (Sans Serif) 3.14 ปานกลาง 
3.3  แบบรวมสมัย (Transition) 3.29 ปานกลาง 
3.4  แบบอาลักษณ (Text Letter) 3.29 ปานกลาง 
3.5  แบบตัวเขียน (Script) 3.14 ปานกลาง 
3.6  อักษรประดิษฐ  (Decorative or Display Type) 2.43 นอย 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
 

เกณฑในการพิจารณาแนวทางการออกแบบ คาเฉล่ีย ระดับความเหมาะสม
4.  การใชสี (Color) 3.62 มาก 

4.1  การใชสีเพียงสีเดยีว (กาํหนดคาน้ําหนักสี) 2.43 นอย 

4.2  ใชสีเพียง 1-2 สี 3.14 ปานกลาง 
4.3  ใชสีไมเกนิ 3 สี 3.14 ปานกลาง 
4.4  ใชสีมากกวา 3 สีข้ึนไป 4.43 มากท่ีสุด 

4.5  คํานึงถึงการใชสีสัญลักษณสากล 4.43 มากท่ีสุด 

4.6  คํานึงถึงการใชสีท่ีมีอิทธิพลทางจิตวทิยา 4.14 มาก 

5.  หลักของการใชสี 3.09 ปานกลาง 
5.1  หลักของการใชสีกลมกลืน (Harmony) 4.86 มากท่ีสุด 

5.2  หลักการใชสีคูตรงขาม (Contrast) 2.86 ปานกลาง 
5.3  หลักการใชสีเอกณรงค (Monochrome) 3.00 ปานกลาง 
5.4  หลักการใชไมเขากัน (Discord) 2.00 นอย 

5.5  หลักการใชสีน้ําหนักตางกัน  (Value) 2.71 ปานกลาง 
6.  ลักษณะการใชภาพประกอบ 3.41 มาก 

6.1  ภาพจริงหรือภาพถาย (Photographic) 3.14 ปานกลาง 
6.2  ภาพกึ่งนามธรรม (Distortion) 3.14 ปานกลาง 
6.3  ภาพนามธรรม (Abstract) 2.43 นอย 

6.4  ภาพการตนู (Cartoon) 4.71 มากท่ีสุด 

6.5  ภาพสัญลักษณ (Symbolic) 3.00 ปานกลาง 
6.6  ภาพอักษร (Typography) 3.00 ปานกลาง 
6.7  ภาพลวดลายตอเนื่อง (Pattern) 3.43 มาก 

6.8  ภาพวาดลายเสน (Drawing) 3.71 มาก 

6.9  ภาพประกอบแบบผสมผสาน (Mixed) 4.14 มาก 

7. สัดสวนการใชภาพประกอบ 4.05 มาก 

7.1  ภาพประกอบ + Text อยางละ 50 % 4.43 มากท่ีสุด 

7.2  ภาพประกอบ 20 % Text 80 % 3.00 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
 

เกณฑในการพิจารณาแนวทางการออกแบบ คาเฉล่ีย ระดับความเหมาะสม
7.3  ภาพประกอบ 80 %Text 20 % 4.71 มากท่ีสุด 

8. ความเหมาะสมของการนาํขอมูลไปใชบนส่ือประเภทตาง ๆ 4.11 มาก 

8.1  โปสเตอร 4.86 มากท่ีสุด 

8.2  แผนพับ 4.14 มาก 

8.3  หนังสือ 3.86 มาก 

8.4  Backdrop 3.86 มาก 

8.5  ส่ือเชิงโตตอบ 3.86 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา กลุมผูเช่ียวชาญดานการออกแบบใหความสําคัญมากที่สุดเกี่ยวกับ
การออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห ดังนี้ ลักษณะการออกแบบ
ตราสัญลักษณหรือโลโกแบบผสมผสาน (คาเฉล่ีย 4.86) ลักษณะการรับรูความเหมือน (คาเฉล่ีย 
4.57) รูปแบบการใชตัวอักษรภาษาไทยแบบมีหัว (คาเฉล่ีย 4.43) การใชสีมากกวา 3 สีข้ึนไป และ
คํานึงถึงการใชสีสัญลักษณสากล (คาเฉล่ีย 4.43) ลักษณะการใชภาพประกอบภาพการตูน (คาเฉล่ีย 
4.71) สัดสวนการใชภาพประกอบ 80 %Text 20 % (คาเฉล่ีย 4.71) และความเหมาะสมของการนํา
ขอมูลเชิงภาพไปใชบนส่ือประเภทโปสเตอร (คาเฉล่ีย 4. 86) 
 
ตารางท่ี 4.6 จํานวนและรอยละของความสําคัญขอมูลท่ีแสดงบนขอมูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขาว
เจกเชยเสาไห (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

ขอมูลท่ีแสดงบนขอมูลเชิงภาพ จํานวน รอยละ 
ข้ันตอนการปลูกขาว เจกเชยเสาไห 7 17.5 
ความสําคัญของขาวท่ีไดเคร่ืองหมาย GI 6 15.0 
ประวัติความเปนมาของขาว 5 12.5 
คุณประโยชนของขาวเจกเชยเสาไห 4 10.0 
ภูมิศาสตรสําหรับปลูกขาวเจกเชยเสาไห 4 10.0 
ช่ือศูนยการเรียนรู / โลโกสัญลักษณ  3 7.5 
ประเภทของขาวพื้นเมือง 3 7.5 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 
 

ขอมูลท่ีแสดงบนขอมูลเชิงภาพ จํานวน รอยละ 
ช่ือชุมชน 3 7.5 
การทํานาป 3 7.5 
ขอแนะนําการใช / การรักษา 2 5.0 

รวม 40 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา กลุมผูเช่ียวชาญดานการออกแบบใหความสําคัญขอมูลท่ีแสดงบน
ขอมูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไหมากท่ีสุด ไดแก ข้ันตอนการปลูกขาว เจกเชยเสาไห 
คิดเปนรอยละ 17.5 รองลงมาเปนความสําคัญของขาวท่ีไดเคร่ืองหมาย GI คิดเปนรอยละ 15.0 และ
ประวัติความเปนมาของขาว คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.7 จํานวนและรอยละของแนวความคิดท่ีนํามาใชเปนแรงบันดาลใจในการขอมูลเชิงภาพ 
เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

แรงบันดาลใจในการขอมูลเชิงภาพ จํานวน รอยละ 
อุปกรณ การทํานา 7 29.2 
พืชพรรณธรรมชาติในพืน้ท่ี 6 25.0 
ประเพณแีละวฒันธรรมสําคัญในทองถ่ิน   5 20.8 
ลําดับข้ันตอนการทํานาขาวเจกเชยเสาไห 3 12.5 
ภูมิศาสตร 2 8.3 
คุณสมบัติของขาวเจกเชยเสาไห 1 4.2 

รวม 24 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา กลุมผูเช่ียวชาญดานการออกแบบใหความสําคัญแรงบันดาลใจใน
การขอมูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไหมากท่ีสุด ไดแก อุปกรณ การทํานา คิดเปนรอยละ 
29.2 รองลงมาพืชพรรณธรรมชาติในพ้ืนท่ี คิดเปนรอยละ 25.0 ประเพณีและวัฒนธรรมสําคัญใน
ทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 20.8 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.8 จํานวนและรอยละของลักษณะอารมณและบุคลิกภาพการสื่อสารของขอมูลเชิงภาพ 
เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

ลักษณะการส่ือสารของขอมูลเชิงภาพ จํานวน รอยละ 
ดูสะอาด สดช่ืน (Clean & Fresh) 6 20.0 
เรียบและดึงดดู (Simple and Appealing) 5 16.7 
ดูลูกทุง/ดูเปนทองถ่ิน (Provincial) 5 16.7 
มีวัฒนธรรม (Cultured)   4 13.3 
ธรรมชาติ (Natural)  4 13.3 
ดูทันสมัย (Modern)  3 10.0 
มีรสนิยม (Testeful) 2 6.7 
ชาติพันธุ (Ethnic) 1 3.3 

รวม 30 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา กลุมผูเช่ียวชาญดานการออกแบบใหความสําคัญลักษณะอารมณ
และบุคลิกภาพการสื่อสารของขอมูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไหมากที่สุด ไดแก ดู
สะอาด สดช่ืน คิดเปนรอยละ 20.0 รองลงมาเปนเรียบและดึงดูด ดูลูกทุง/ดูเปนทองถ่ิน คิดเปนรอย
ละ 16.7 มีวัฒนธรรมและธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 13.3 ตามลําดับ 
 
4.4  ผลการการออกแบบขอมูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห คร้ังท่ี 2 
 จากผลการวิเคราะหแนวทางการออกแบบขอมูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจก
เชยเสาไห ของกลุมผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ ผูวิจัยไดออกแบบขอมูลเชิงภาพออกเปน 3 
ประเภท โดยส่ือสารองคความรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห 2 เร่ือง คือ ประวัติขาวเจกเชยเสาไห และ
ข้ันตอนการทํานาขาวเจกเชยเสาไห ไดแก 1) การออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือนิทรรศการ 2) 
การออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือส่ิงพิมพ และ 3) การออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือเชิง
โตตอบ  
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ภาพท่ี 4.6 การออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือนิทรรศการ 
 
 
 

   

DPU



 142

 
 

ภาพท่ี 4.7 การออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือส่ิงพิมพ(โปสเตอร) 
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ภาพท่ี 4.8 การออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือเชิงโตตอบ 
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ตารางท่ี 4.9 คาเฉล่ียการประเมินผลงานออกแบบขอมูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห 
 
การประเมินผลงานออกแบบขอมูลเชิงภาพ 

เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห 
คาเฉล่ียการออกแบบขอมูลเชิงภาพ 

แบบท่ี 1  
ส่ือนิทรรศการ 

แบบท่ี 2  
ส่ือส่ิงพิมพ 

แบบท่ี 3  
ส่ือเชิงโตตอบ 

1. ความเหมาะสมดานการออกแบบกราฟก 4.72 3.50 3.88 
2.  ความสามารถในการรับรูและเขาใจ 4.56 3.38 3.94 
3.  ความเหมาะสมดานการใชงานจริง 4.56 3.19 3.53 
4.  ความเหมาะสมดานเทคนิคการผลิต 4.52 3.25 3.47 
5.  ความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของงาน 4.76 3.56 3.59 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา กลุมผูเช่ียวชาญดานการออกแบบประเมินผลงานออกแบบขอมูลเชิง

ภาพเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห มีความพึงพอใจตอการออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนสื่อ
นิทรรศการ มากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.76) รองลงมาเปนการออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือเชิงโตตอบ 
(คาเฉล่ีย 3.59) และการออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือส่ิงพิมพ (คาเฉล่ีย 3.56) ตามลําดับ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือนิทรรศการ (แบบท่ี 1) พบวา  
1. ขอดี นาจะเขาถึงกลุมเปาหมายไดดี เหมาะกับกลุมเด็ก ๆ ข้ันตอนการนําเสนอไดดี 

ภาพประกอบมีเอกลักษณนาสนใจ มีความเปนทองถ่ิน เรียบงาย กลุมท่ีเปนเกษตรกรสามารถเขาใจ
และรับรูไดดี ภาพประกอบสรางสรรค ส่ือออกมาไดอยางเปนข้ันตอนจากเร่ืองประวัติขาวถึง
ข้ันตอนการปลูก ประโยชนของขาว ภาพดูมีความเปนธรรมชาติ เหมาะกับการผลิตจริงเม่ือนําไปใช
ในศูนยการเรียนรู มองเปนภาพรวมตั้งแตตนจนจบกระบวนการ สามารถแสดงเน้ือหาไดอยาง
ครบถวน รูปแบบของส่ือท่ีนําเสนอเหมาะสมในการนําไปใชเพื่อพัฒนาตอยอดงานออกแบบ
รวมกับพื้นท่ีการเรียนรูใหบุคคลภายนอกท่ีเขามาเยี่ยมชมรับรูและเขาใจเนื้อหาเกี่ยวกับของขาวเจก
เชยเสาไห จังหวัดสระบุรี 

2. ขอปรับปรุง ควรเปนแบบติดผนัง ทําบอรด เนื่องจากอานงาย ดึงดูดความสนใจใหอาน 
ควรลําดับความสําคัญใหชัดเจนกวานี้เพราะดูยากเกินไป มีคําขยายเนนประโยคใจความสําคัญ ควร
เพิ่มเติมเร่ืองความสําคัญของขาวท่ีไดมาตรฐาน GI เพื่อสรางความสนใจเบ้ืองตนรวมถึงประวัติของ
ขาวท่ีสามารถจูงใจเกษตรกรผูมาศึกษาใหอยากปลูกขาวชนิดนี้ พื้นท่ีในการจัดแสดงงานควรนํา
วัสดุในพื้นท่ีมาผสมผสานรวมกับตัวช้ินงานออกแบบเพื่อใหดูกลมกลืน เชน การนําไมไผมาสาราง
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เปนตัวคนหรือขาต้ังสําหรับยึดจับช้ินงาน ตกแตงดวยฟางขาว ผาขาวมา เปนตน เพ่ิมลูกเลนใหกับ
ขอมูลตนขาวท่ีสูงเทากับขนาดจริง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือส่ิงพิมพ (แบบท่ี 2) พบวา 
1. ขอดี ตัวหนังสือนอยทําใหอานงาย ไมตองใชเวลานาน กราฟกเรียบงาย มีลายเสนนอย

เหมาะกับคนรุนใหมทําใหงายตอการเปดรับขอมูล 
2. ขอปรับปรุง ภาพที่ส่ือออกมายังไมเขาใจ ดูธรรมดาเกินไป สีสันนอย ดูยาก มีการตัด

ทอนขอมูลเกินไป อาจไมตรงกับกลุมเปาหมายที่เปนกลุมชาวนาเพราะดูไมเขาใจ ตองใชเวลาใน
การอานขอมูลเพื่อทําความเขาใจ อาจเพิ่มสีในจุดท่ีตองการใหโดดเดนข้ึนทําใหเกิดความนาสนใจ 
ชวยจดจําและเกิดความแตกตาง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือเชิงโตตอบ (แบบท่ี 3) พบวา  
1. ขอดี เหมาะกับการเลาผานคอมพิวเตอร แอพพลิเคช่ัน หรือหนังสือนิทาน ตัวการตูน

นารัก มีภาพและรูปลักษณนาสนใจ สีสันสวยงาม เหมาะกับยุคปจจุบัน ส่ือสารไดรวดเร็ว ไมยุงยาก
เขาใจงายเหมาะแกการนําไปตอยอดแนวคิดเปน E-Book  

2. ขอปรับปรุง อยากใหเปนภาพท่ีสามารถอธิบายรายละเอียดไดโดยไมตองอาน ไมอยาก
ใหมีตัวหนังสือเยอะ ไมสามารถเขาถึงทุกกลุมเปาหมายได เนื่องจากเปนส่ือออนไลนตองอาศัย
คอมพิวเตอรหรือมือถือในการดูขอมูล อาจเพิ่มเติมในเร่ืองของเสียงเพื่อสรางบรรยากาศในการรับรู 
 
4.5 ผลการรับรูขอมูลเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี 

จากผลการออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห นํามา
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมจากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ เพื่อการทําตนแบบงานจริง ผูวิจัยไดนํา
ผลงานออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห ที่ไดไปดําเนินการ
สอบถามผลการรับรูเรื่องขาวเจกเชยเสาไหกอนและหลังการออกแบบสื่อการเรียนรูเรื่องขาวเจก
เชยเสาไห ภายในศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อเปรียบผลการรับรูกับกลุมเปาหมาย 2 ครั้ง คือ 
ประเมินกอนและประเมินหลังการออกแบบสื่อการเรียนรูเรื ่องขาวเจกเชยเสาไหกับกลุมผู
นักเรียนนักศึกษา จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา  
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ตารางท่ี 4.10 ผลการประเมินกอนและหลังรับรูขอมูลเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี 
 

ผลการรับรูขอมูลเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี Pre – test Post – Test 
ความรูความเขาใจเก่ียวกับขาวเจกเชยเสาไห   
1. ขาวเจกเชยเสาไห ท่ีไดรับมาตรฐาน GI คือ เปนทรัพยสิน
ทางปญญาประเภทหน่ึง  

33.3% 
 

66.7% 
 

2. ขาวเจกเชยเสาไหเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และมี
คุณลักษณะเฉพาะถ่ิน ท่ีมาจากแหลงภูมิศาสตรนั้นๆ ซ่ึงเปน
ขาวท่ีอาศัยลักษณะเฉพาะท่ีมีอยูตามภูมิศาสตรนั้น 

40.0% 
 
 

90.0% 
 
 

3. เคร่ืองหมาย GI  สามารถเพ่ิมมูลคาของขาวเจกเชยได 
เพราะสินคามีมาตรฐาน ปลอดภัย และเปนท่ีจดจําไดวาเปน
สินคาท่ีพิเศษ แตกตางจากสินคาท่ีผลิตจากแหละอ่ืน 

50.0% 
 
 

63.3% 
 
 

4. ขาวเจกเชยเสาไห เปนขาวท่ีปลูกไดดใีน  6  อําเภอของ
จังหวดัสระบุรี 

30.0% 
 

53.3% 
 

ความรูเร่ือง ประวัติของขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี   
1.  สมัยกอนชาวนาปลูกขาวมาแลกสินคาจาํพวก กะป 
น้ําปลา หัวหอม กับพอคาคนจีน 

53.3% 
 

80.0% 
 

2.  เจกเชย เปนพอคาคนจีนคือผูท่ีคนพบ ขาวพันธุดี ท่ี
เหมาะกับการปลูกใน อ.เสาไห สระบุรี 16.7% 60.0% 
3ใ  ขาวเจกเชยเสาไห ปลูกในนาป เปนขาวท่ีทนทานตอ
สภาพอากาศ แมลง และโรค 

36.7% 
 

53.3% 
 

ความรูเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี   
1.  ขาวเจกเชยเสาไห เปนขาวท่ีปลูกแบบนาป 33.3% 66.7% 
2.  ชาวนามักจะกําหนดวันปลูกขาวเจกเชยเสาไหคือ ปลูก
วันแม เกีย่ววนัพอ 

26.7% 
 

60.0% 
 

3. การไถนาจะไถนาตั้งแตเดือน พ.ค. เพื่อไถกลบฟาง หรือ 
ถ่ัวใหหมักอยูในดินใหเปนปุย 

30.0% 
 

73.3% 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 
 

ผลการรับรูขอมูลเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห จงัหวัดสระบุรี Pre – test Post – Test 
ความรูเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี   
4. การปลูกขาวเจกเชยเสาไห มีหลายวิธีคือ หวานน้ําตม 
หวานแหง (สํารวย) รวมถึงทํานาดํา 

40.0% 
 

83.3% 
 

5. ปุยที่ใชจะเปนปุยท่ีไดจากธรรมชาติ ปุยหมัก ปุยคอก  23.3% 43.3% 
6. ไมมีโรคท่ีรายแรงที่จะเกดิกับขาวเจกเชยเสาไห 33.3% 66.7% 
7. ตองใชสารเคมีในการไลแมลงท่ีมารบกวนการเติบโตของ
ตนขาว 

26.7% 
 

60.0% 
 

8. ชวงที่ขาวกาํลังเจริญเติบโตคือชวงหลังจากหวานขาว
จนถึง ชวงท่ีขาวแตงตัว (ตุลาคม) 

26.7% 
 

66.7% 
 

9. ขาวแตงตัวคือ ชวงท่ีขาวเจริญเติบโตเต็มท่ี พรอมท่ีจะ
ออกรวม ไมจาํเปนตองใสปุยแลว 

40.0% 
 

90.0% 
 

10. เดือนพฤศจิกายน คือชวงท่ีขาวออกดอก หลังจากรวง
โผลพนกาบใบธงประมาณ 1-2 วัน 

50.0% 
 

70.0% 
 

11. ขาวออกดอก 15 วัน และจะรวงประมาณ 7-10 วันกจ็ะ
เปนระยะนํ้านมขาว 

26.7% 
 

60.0% 
 

12. นมขาวยาคู คือเปนน้ํานมท่ีผลิตมาจากแปงขาวระยะ
น้ํานมขาว มีประโยชนตอรางกาย 

20.0% 
 

56.7% 
 

13. ใบธง คือ ใบขาวใบสุดทายท่ีติดอยูกบัรวงขาว 16.7% 63.3% 
14. ระยะพลับพลึง คือ ชวงท่ีรวงขาวเปล่ียนเปนสีเหลือง
และยังมีขอปลองขาวในรวงขาวนั้นเปนปลองสุดทายท่ียงัมี
เมล็ดขาวท่ียังเขียวอยู 

50.0% 
 
 

63.3% 
 
 

15. ชาวนา จะเกี่ยวขาวในชวงระยะพลับพลึง 30.0% 53.3% 
16. ตนขาวเม่ือโตเต็มท่ีจะสูงประมาณ 2 เมตร 40.0% 90.0% 
17. ชาวนาจะคราดตนขาวเจกเชยเสาไห ใหลมลงกับพืน้ดิน
ไปในทิศทางเดียวกัน  

50.0% 
 

70.0% 
 

18. เดือน ม.ค. – มี.ค. หลังเกีย่วขาว ชาวนาจะเก็บขาวเปลือก
ไวในยุงขาว รอใหขาวฟกตวั 

26.7% 
 

60.0% 
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ) 
 

ผลการรับรูขอมูลเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห จงัหวัดสระบุรี Pre – test Post – Test 
19. ชาวนาจะขายขาวในชวง เดือนเมษายน และเร่ิมปลูกพืช
บํารุงดินในแปลงนา เชน ถ่ัว 

20.0% 
 

56.7% 
 

20. ถ่ัวเปนพืชท่ียุยงาย ปลูกแลวดินจะนิ่มรวนซุย นา 1 ไร 
ใชถ่ัวประมาณ 5 กิโลกรัมในการปลูกใชระยะเวลาประมาณ 
40 – 50 วัน กส็ามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได 

16.7% 
 
 

63.3% 
 
 

 
จากตารางท่ี 4.10 ผลการประเมินกอนและหลังรับรูขอมูลเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห จังหวัด

สระบุรี โดยสอบถามกับกลุมผูนักเรียนนักศึกษาจํานวน 30 คน พบวา พบวาผลการประเมินหลัง
การออกแบบนั้นมีผลการรับรูขอมูลเร่ืองขาวเจกเชยเสาไหสูงกวาผลการประเมินกอนการออกแบบ 
การรับรูขอมูลมากท่ีสุดในเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห คือขาวเจกเชยเสาไหเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดี
และมีคุณลักษณะเฉพาะถ่ิน ท่ีมาจากแหลงภูมิศาสตรนั้นๆ ซ่ึงเปนขาวท่ีอาศัยลักษณะเฉพาะท่ีมีอยู
ตามภูมิศาสตรนั้น และตนขาวเม่ือโตเต็มท่ีจะสูงประมาณ 2 เมตร คิดเปนรอยละ 90.0 รองลงมาการ
ปลูกขาวเจกเชยเสาไห มีหลายวิธีคือ หวานน้ําตม หวานแหง (สํารวย) รวมถึงทํานาดํา คิดเปนรอย
ละ 83.3 และสมัยกอนชาวนาปลูกขาวมาแลกสินคาจําพวก กะป น้ําปลา หัวหอม กับพอคาคนจีน 
คิดเปนรอยละ 80.0 ตามลําดับ  

DPU



 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลงานวิจัยเร่ือง “การออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสา
ไห สําหรับ ศูนยการเรียนรูชุมชน” เปนตามสมมุติฐานวา  สามารถเพิ่มศักยภาพการถายทอดองค
ความรูเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไหของปราชญชาวบาน แกนักเรียนนักศึกษาและผูท่ีสนใจมา
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาองคความรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห อําเภอ
ดอนพุด จังหวัดสระบุรี ศึกษาองคประกอบท่ีเหมาะสมในการออกแบบ การออกแบบขอมูลเชิงภาพ 
สําหรับการออกแบบสื่อการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห จากผลของการพัฒนาการออกแบบ
ขอมูลภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห สําหรับการเผยแพรองคความรูใหเปน
แนวทางแกกลุมเปาหมายใหสามารถรับรูและเขาใจไดงายข้ึน จากการทําแบบสอบถามกับ
ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิท้ังทางดานการออกแบบและดานความรูเร่ืองขาว  กลุมเกษตรกร และกลุม
นักเรียนนักศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี  

5.1.1  ขาวเจกเชยเสาไห คือ ขาวท่ีไดจากการแปรรูปขาวเปลือกพันธุเจกเชย ซ่ึงเปนพันธุ
พื้นเมืองและเปนขาวเจาไวตอชวงแสง นิยมปลูกในฤดูนาป (ปลูกวันแมเกี่ยววันพอ) ในพื้นท่ีอําเภอ
เสาไห อําเภอเมือง อําเภอหนองแซง อําเภอวิหารแดง อําเภอหนองแค อําเภอหนองโดน และก่ิง
อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะอําเภอดอนพุดและอําเภอหนองแซง เปนภูมิศาสตรสําคัญท่ี
ได รับอนุญาตจากกรมท รัพย สินทางปญญาแล ว ว า ให ใช ตร า สัญ ลักษณ ส่ิ งบ ง ช้ีท าง
ภูมิศาสตร (Geographical Indications หรือ GI) ตามพระราชบัญญัติคุมครองส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร 
พ.ศ.2546  เพื่อแสดงถึงการเนนผลิตกับพื้นท่ีและทรัพยากรในพื้นท่ี บงช้ีไดถึงคุณภาพ คุณสมบัติ 
และคุณลักษณะพิเศษของขาวเจกเชยเสาไหไดเปนอยางดี 

5.1.2  แนวคิดพื้นฐานของการทํานาขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี เปนการทํานาแบบ
เกษตรอินทรีย คือ การทําเกษตรแบบองครวม ใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศการเกษตร และตามภูมิศาสตรเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรีท่ีเปนท่ีลุมและท่ีดอน
สลับกันไป มีความอุดมสมบูรณของดินและความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนท่ีเพาะปลูก การทํา
นาขาวเจกเชยเสาไหจึงปฏิเสธการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและปุยเคมีในการเกษตรทุกชนิด ทําให
แปลงนามีสารพิษนอยลง  สงผลดีตอสมดุลของระบบนิเวศ นับเปนการอนุรักษและฟนฟู
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ทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตขาวเจกเชยเสาไหโดยสวนใหญจะใกลเคียงกับการทํานาเคมี แตก็มี
เกษตรกรหลายคนท่ีมีผลผลิตสูงกวาการทํานาเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรที่ทําการปรับปรุงดิน
ดวยปุยหมักและอินทรียวัตถุอยางจริงจัง รวมถึงการปลูกพืชหมุนเวียน (พืชตระกูลถ่ัว) เพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณและตัดวงจรชีวิตของศัตรูพืชในไรนา 

5.1.3  องคประกอบท่ีเหมาะสมในการออกแบบ การออกแบบขอมูลเชิงภาพ สําหรับการ
ออกแบบส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห โดยผูเช่ียวชาญไดใหความเห็นตรงกันในหลายๆดาน
คือ ลักษณะการออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโกแบบผสมผสาน (คาเฉล่ีย 4.86) ลักษณะการรับรู
ความเหมือน (คาเฉลี่ย 4.57) รูปแบบการใชตัวอักษรภาษาไทยแบบมีหัว (คาเฉล่ีย 4.43) การใชสี
มากกวา 3 สีข้ึนไป และคํานึงถึงการใชสีสัญลักษณสากล (คาเฉล่ีย 4.43) ลักษณะการใช
ภาพประกอบภาพการตูน (คาเฉล่ีย 4.71) สัดสวนการใชภาพประกอบ 80 %Text 20 % (คาเฉล่ีย 
4.71) และความเหมาะสมของการนําขอมูลเชิงภาพไปใชบนส่ือประเภทโปสเตอร (คาเฉล่ีย 4. 86) 

กลุมผูเช่ียวชาญดานการออกแบบใหความสําคัญขอมูลท่ีแสดงบนขอมูลเชิงภาพ เร่ืองการ
ปลูกขาวเจกเชยเสาไหมากท่ีสุด ไดแก ข้ันตอนการปลูกขาว เจกเชยเสาไห คิดเปนรอยละ 17.5 
รองลงมาเปนความสําคัญของขาวท่ีไดเคร่ืองหมาย GI  คิดเปนรอยละ 15.0 และประวัติความเปนมา
ของขาว คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ  

แรงบันดาลใจในการออกแบบขอมูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไหมากท่ีสุด 
ไดแก อุปกรณ การทํานา คิดเปนรอยละ 29.2 รองลงมาพืชพรรณธรรมชาติในพ้ืนท่ี คิดเปนรอยละ 
25.0 ประเพณีและวัฒนธรรมสําคัญในทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 20.8 ตามลําดับ 

ลักษณะอารมณและบุคลิกภาพการส่ือสารของขอมูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสา
ไหมากท่ีสุด ไดแก ดูสะอาด สดช่ืน คิดเปนรอยละ 20.0 รองลงมาเปนเรียบและดึงดูด ดูลูกทุง/ดูเปน
ทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 16.7 มีวัฒนธรรมและธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 13.3 ตามลําดับ 

จากการทําตนแบบส่ือการเรียนรูเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไหจริง โดยท่ีไดนําขอมูลเชิง
ภาพ (Infographic) ท่ีเปนผลจากการทําวิจัยไปผลิตจริงและติดต้ังในศูนยการเรียนรูแลวนั้น พบวา
กลุมผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ ประเมินผลงานออกแบบขอมูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขาวเจกเชย
เสาไห มีความพึงพอใจตอการออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือนิทรรศการ มากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.76) 
รองลงมาเปนการออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือเชิงโตตอบ (คาเฉล่ีย 3.59) และการออกแบบ
ขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือส่ิงพิมพ (คาเฉล่ีย 3.56) ตามลําดับ 
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แนวความคิดท่ีควรนํามาใชเปนแรงบันดาลใจในการขอมูลเชิงภาพ (Infographic) เร่ืองขาว
เจกเชยเสาไห สําหรับศูนยการเรียนรูชุมชนแลวควรนําเสนอภาพท่ีส่ือสารขอมูลอยางตรงไปตรงมา 
เรียบงายโดยไมท้ิงเร่ืองราวของวัฒนธรรมทองถ่ิน ประเพณีสําคัญในทองถ่ิน และความหมายของ
ผานขอมูลเชิงภาพนี้ไมควรเปนภาพกราฟกท่ีลดทอนรายละเอียดมากจนขาดการส่ือสารในแบบ
ฉับพลัน  การออกแบบดังกลาวอาจจะเนนการนําเร่ืองของวัสดุท่ีมีอยูตามทองถ่ินมาออกแบบ 
สถานท่ีในทองถ่ินนั้น นํามาเปนแนวคิดในการออกแบบขอมูลเชิงภาพ (Infographic)ตอไป 

5.1.4  ผลของการพัฒนาการออกแบบขอมูลภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห
เพื่อเผยแพรเปนแนวทางการปลูกขาวเจกเชยเสาไห ใหกับกลุมเปาหมายใหสามารถรับรูและเขาใจ
ไดงายข้ึนได สามารถสรุปผลการประเมินหลังการออกแบบสามารถรับรูไดมากกวากอนการ
ออกแบบส่ือการเรียนรู โดยสอบถามกับกลุมผูนักเรียนนักศึกษา 30 คน พบวา รับรูขอมูลมากท่ีสุด
ในเร่ืองขาวเจกเชยเสาไหเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเฉพาะถ่ิน ท่ีมาจากแหลง
ภูมิศาสตรนั้นๆ ซ่ึงเปนขาวท่ีอาศัยลักษณะเฉพาะท่ีมีอยูตามภูมิศาสตรนั้น และตนขาวเม่ือโตเต็มท่ี
จะสูงประมาณ 2 เมตร คิดเปนรอยละ 90.0 รองลงมาการปลูกขาวเจกเชยเสาไห มีหลายวิธีคือ หวาน
น้ําตม หวานแหง (สํารวย) รวมถึงทํานาดํา คิดเปนรอยละ 83.3 และสมัยกอนชาวนาปลูกขาวมาแลก
สินคาจําพวก กะป น้ําปลา หัวหอม กับพอคาคนจีน คิดเปนรอยละ 80.0 ตามลําดับ 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการวิจยัโดยการใชแบบประเมินในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนํามาแจกแจงหา
คาเฉล่ียถึง การเพิ่มศักยภาพของการถายทอดองคความรู ผานการออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือ
การเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห สําหรับ ศูนยการเรียนรูชุมชน  เปนไปตามสมมุติฐานวา  สามารถ
เพิ่มศักยภาพการในถายทอดองคความรูเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห จ.สระบุรี  ใหแก กลุม
เกษตรกร  นกัเรียนนกัศึกษา และผูท่ีสนใจมาเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  และตอบตรงตาม
วัตถุประสงคท่ีผูวิจัยไดตั้งไว 

5.2.1  ขอมูลเชิงคุณภาพ จากตนแบบ ขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห 
สําหรับ ศูนยการเรียนรูชุมชน โดยออกแบบในหัวขอเร่ือง ข้ันการปลูกขาวเจกเชยเสาไห และ
ประวัติขาวเจกเชยเสาไห จํานวนท้ังหมด 3 แบบ โดยท้ัง 3 แบบ จะถูกออกแบบบนส่ือท่ีมีความ
แตกตางกัน  คือ แบบท่ี 1 ออกแบบส่ือนิทรรศการ,  แบบท่ี 2 ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ และแบบ
ท่ี 3 ออกแบบสําหรับส่ือเชิงโตตอบ  เพื่อศึกษาหาแนวทางท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด สรุป
ผลการวิจัยท่ีนาํเสนอเปนแนวทางในการออกแบบขอมูลเชิงภาพ(Infographic) ดังนี้ 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือนิทรรศการ (แบบท่ี 1) พบวา  
1. ขอดีคือ สามารถเขาถึงไดดีในกลุมเด็ก จนถึงวัยผูใหญ โดยผลจากการสัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบ พบวา การออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาว
เจกเชยเสาไห สําหรับศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อสรางเอกลักษณประจําพื้นถ่ิน ท่ีสามารถส่ือสารและ
เขาถึงกลุมเปาหมายไดดีนั้นควรมีข้ันตอนการนําเสนอท่ีดี ภาพประกอบมีเอกลักษณนาสนใจ มี
ความเปนทองถ่ิน เรียบงาย กลุมเกษตรกรสามารถเขาใจไดงายและรับรูไดดี ขอมูลเชิงภาพท่ี
ออกแบบมาเปนภาพประกอบสรางสรรคในลักษณะการตูนท่ีแสดงองคประกอบการดํารงชีวิตของ
ชาวนา และส่ือออกมาไดอยางเปนข้ันเปนตอนจากการปลูก, ประโยชนของขาว, เร่ืองประวัติขาว, 
ขอมูลเชิงภาพดูมีความเปนธรรมชาติ และควรออกแบบเปนขอมูลเชิงภาพใหเหมาะสําหรับผลิตจริง
ไดในส่ือนิทรรศการเพ่ือพัฒนาตอยอดงานออกแบบรวมกับพื้นท่ีศูนยการเรียนรูชุมชน ให
บุคคลภายนอกที่เขามาเยี่ยมชมรับรูและเขาใจเนื้อหาของขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรีไดตอไป 

2. ขอปรับปรุง ควรเปนแบบติดผนัง ทําบอรด เนื่องจากอานงาย ดึงดูดความสนใจใหอาน 
ควรลําดับความสําคัญใหชัดเจนกวานี้เพราะดูยากเกินไป มีคําขยายเนนประโยคใจความสําคัญ ควร
เพิ่มเติมเร่ืองความสําคัญของขาวท่ีไดมาตรฐาน GI เพื่อสรางความสนใจเบ้ืองตนรวมถึงประวัติของ
ขาวท่ีสามารถจูงใจเกษตรกรผูมาศึกษาใหอยากปลูกขาวชนิดนี้ พื้นท่ีในการจัดแสดงงานควรนํา
วัสดุในพื้นท่ีมาผสมผสานรวมกับตัวช้ินงานออกแบบใหดูกลมกลืน เชน การนําไมไผมาสารางเปน
ตัวคนหรือขาต้ังสําหรับยึดจับช้ินงาน ตกแตงดวยฟางขาว ผาขาวมา เปนตน เพิ่มลูกเลนใหกับขอมูล
ตนขาวท่ีสูงเทากับขนาดจริง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือส่ิงพิมพ (แบบท่ี 2) พบวา 
1. ขอดี ตัวหนังสือนอยทําใหอานงาย ไมตองใชเวลานาน กราฟกเรียบงาย มีลายเสนนอย

เหมาะกับคนรุนใหมทําใหงายตอการเปดรับขอมูล 
2. ขอปรับปรุง ภาพที่ส่ือออกมายังไมเขาใจ ดูธรรมดาเกินไป สีสันนอย ดูยาก มีการตัด

ทอนขอมูลเกินไป อาจไมตรงกับกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมชาวนาเพราะดูไมเขาใจ ตองใชเวลาใน
การอานขอมูลเพื่อทําความเขาใจ อาจเพิ่มสีในจุดท่ีตองการใหโดดเดนข้ึนทําใหเกิดความนาสนใจ 
ชวยจดจําและเกิดความแตกตาง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบขอมูลเชิงภาพลงบนส่ือเชิงโตตอบ (แบบท่ี 3) พบวา  
1. ขอดี เหมาะกับการเลาผานคอมพิวเตอร แอพพลิเคช่ัน หรือหนังสือนิทาน ตัวการตูน

นารัก มีภาพและรูปลักษณนาสนใจ สีสันสวยงาม เหมาะกับยุคปจจุบัน ส่ือสารไดรวดเร็ว ไมยุงยาก
เขาใจงายเหมาะแกการนําไปตอยอดแนวคิดเปน E-Book  
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2. ขอปรับปรุง อยากใหเปนภาพท่ีสามารถอธิบายรายละเอียดไดโดยไมตองอาน ไมอยาก
ใหมีตวัหนังสือเยอะ ไมสามารถเขาถึงทุกกลุมเปาหมายได เนื่องจากเปนส่ือออนไลนตองอาศัย
คอมพิวเตอรหรือมือถือในการดูขอมูล อาจเพิ่มเติมในเร่ืองของเสียงสําหรับการสรางบรรยากาศใน
การรับรูกับส่ือการเรียนรูท่ีมี 

 
5.2.1.1  โครงสรางของส่ือการเรียนรู เร่ือง ขาวเจกเชยเสาไห สําหรับศูนยการเรียนรู

ชุมชน ลักษณะของการออกแบบขอมูลเชิงภาพสามารถส่ือสารองคความรูใหมีความสามารถเขาถึง 
กลุมเปาหมายสามารถรับรูไดงายนั้น ไดสรุปเปนแนวคิดเพ่ือนําไปออกแบบโดยไดคํานึงเร่ืองของ 
ภาพสามารถส่ือสารและการจดจําไดงายท่ีสุด จึงเนนไปที่การเลาเร่ืองผานภาพประกอบ ประเภท
การตูนท่ีแสดงลักษณะเหมือนจริงในการดําเนินเร่ืองราว ใหเปนภาพท่ีเห็นแลวสามารถเขาใจได
รวดเร็วและสามารถดึงดูดความสนใจกลุมเปาหมายงานวิจัยนี้ไดออกแบบผลิตและติดต้ังในศูนย
การเรียนรูชุมชนในพื้นท่ีจริง สําหรับการทดสอบการถายทอดความรูโดยขอมูลเชิงภาพบนส่ือการ
เรียนรู สําหรับ ศูนยการเรียนรูชุมชน โดยนําเสนอเร่ือง ข้ันตอนการปลูกขาวเจกเชยเสาไห และ
ประวัติการปลูกขาวเจกเชยเสาไห ใหแกกลุมเปาหมาย  

การสรางตนแบบส่ือการเรียนรูจากงานวิจัยนี้ โดยการพิมพผลงานการออกแบบลงใน
สต้ิกเกอรและติดลงบนฟวเจอบอรดขนาด 5 มิลลิเมตรโดยการทําขาต้ังดานหลังภาพท่ีพิมพมาให
สามารถต้ังไดในขนาดความสูงไมเกิน 2 เมตร เปนวัสดุอุปกรณท่ีเกษตรกร ชาวนา หรือผูท่ีสนใจ
เกี่ยวกับงานนี้ไดนําไปใชจริงได ราคาไมสูงมาก หากมีความเสียหายก็สามารถนําไปผลิตไดใหม
โดยไมยากจนเกินไป ซ่ึงเปนการออกแบบใหพอดีกับขนาดความสูงของคนท่ีจะมองและอานขอมูล 
เปนภาพประกอบท่ีมีขนาดเกือบเทาขนาดคนยืนจริง ติดต้ังภายในศูนยการเรียนรูชุมชน อ.ดอนพุด 
จ.สระบุรี พบวา สามารถดึงดูดและสรางความสนใจใหแกกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี และเปนส่ือ
การเรียนรูท่ีสามารถถายทอดความรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไหได เปนอยางดี  

5.2.1.2  ดานการออกแบบขอมูลเชิงภาพ ส่ิงสําคัญคือการสรุปขอมูลองคความรูท่ีไดมา
อยางมากมายใหเหลือเพียงหัวขอสําคัญและลําดับ หาความสัมพันธของขอมูลท่ีมีใหไดกอนท่ีจะเร่ิม
ออกแบบ เพ่ือเปนโครงเร่ืองของการออกแบบขอมูลเชิงภาพท่ีมีประสิทธิภาพ จากงานวิจัยได การ
สรุปขอมูลเร่ืองขาวไดเนนประเด็นสําคัญ จากการเช่ือมขอมูลความสัมพันธระหวางฤดูการปลูกขาว 
กับวัฏจักรขาวจะข้ึนอยูกับเดือน งานวิจัยนี้จึงกําหนดและลําดับขอมูลตามลําดับเดือน แสดง
เร่ืองราวของขาวในแตละเดือน และนํามาปรับรูปลักษณของขอมูลใหเขาใจงายข้ึนจากการออกแบบ
ภาพประกอบท่ีออกแบบใหแสดงเอกลักษณของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของเร่ืองขาวเจกเชยเสา
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ไห จากอดีตจนถึงปจจุบันใหมีความโดดเดน สรางการจดจําแกกลุมเปาหมาย ท่ีกอใหเกิดการ
สรางสรรคทางความคิด  

 
5.2.2  ขอมูลเชิงปริมาณ  จากผลการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม พบวา 

5.2.2.1  ความสําคัญเกี่ยวกับการออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจก
เชยเสาไห ดังนี้ ลักษณะการรับรูความเหมือน รูปแบบการใชตัวอักษรภาษาไทยแบบมีหัว การใชสี
ควรมีมากกวา 3 สีข้ึนไป และคํานึงถึงการใชสีสัญลักษณสากล ใชภาพประกอบภาพการตูน 
สัดสวนการใชภาพประกอบ 80 %Text 20 % และความเหมาะสมของการนําขอมูลเชิงภาพไปใชบน
ส่ือประเภทโปสเตอร ตามลําดับ 

5.2.2.2  ความสําคัญขอมูลท่ีแสดงบนขอมูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไหมาก
ท่ีสุด ไดแก ข้ันตอนการปลูกขาว เจกเชยเสาไห คิดเปนรอยละ 17.5 รองลงมาเปนความสําคัญของ
ขาวท่ีไดเคร่ืองหมาย GI  คิดเปนรอยละ 15.0 และประวัติความเปนมาของขาว คิดเปนรอยละ 12.5 
ตามลําดับ 

5.2.2.3  แรงบันดาลใจในการขอมูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไหมากท่ีสุด ไดแก 
อุปกรณ การทํานา คิดเปนรอยละ 29.2 รองลงมาพืชพรรณธรรมชาติในพ้ืนท่ี คิดเปนรอยละ 25.0 
ประเพณีและวัฒนธรรมสําคัญในทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 20.8 ตามลําดับ 

5.2.2.4 ความสําคัญลักษณะอารมณและบุคลิกภาพการสื่อสารของขอมูลเชิงภาพ เร่ืองการ
ปลูกขาวเจกเชยเสาไหมากท่ีสุด ไดแก ดูสะอาด สดชื่น คิดเปนรอยละ 20.0 รองลงมาเปนเรียบและ
ดึงดูด ดูลูกทุง/ดูเปนทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 16.7 มีวัฒนธรรมและธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 13.3 
ตามลําดับ 

จากผลการออกแบบที่ไดจากการวิจัยและนําเสนอตอผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบ 
ผูทรงคุณวุฒิ เกษตรกร ชาวนา นักเรียนนักศึกษา พบวา มีประเด็นความคิดเห็นและทัศนคติตอการ
ออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห มีหลากหลายแงมุม เนื่องจาก
กลุมผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบ ผูทรงคุณวุฒิ เกษตรกร ชาวนา นักเรียนนักศึกษา ตางมีพื้น
ฐานความรูเกี่ยวกับการออกแบบขอมูลเชิงภาพ(Infographic) มีอายุ ประสบการณ ความเช่ือ รสนิยม
ท่ีแตกตางกัน จึงมีความยากท่ีจะสรุปงานออกแบบไดถึงความพอดีในแตละช้ินงาน บางทานยึดม่ัน
ในแงการนําไปใชจริง บางทานยึดม่ันในแงการส่ือสาร บางทานยึดหลักในแงของตนทุน เปนตน ซ่ึง
ทําใหพบประเด็นที่มีความแตกตางหลากหลายประเด็นในการนําเสนอกันบาง ซ่ึงจะแปรผันไปตาม 
วัยวุฒิของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ เกษตรกร ชาวนา นักเรียนนักศึกษา  

พัชรา วาณิชวศิน ไดนําเสนอบทความเร่ือง ศักยภาพของอินโฟกราฟก ซ่ึงสามารถ 
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ประยุกตใชเปนเคร่ืองมือจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู ไดในสองมิติสําคัญ มิติ
แรก คือ การใชอินโฟกราฟกเปนเคร่ืองมือส่ือสารเพื่อความนาสนใจ ความเขาใจ และการจดจําได 
ซ่ึงถือเปนพื้นฐานสําคัญของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผลการใชอินโฟกราฟก เปนเคร่ืองมือ
ส่ือสารจากงานวิจัย พบวา รอยละ 94.99 ของกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา  อินโฟกราฟกชวยเพิ่ม
ความนาสนใจ ความเขาใจและการจดจําใหมากยิ่งข้ึน และมิติท่ีสองคือ การใชอินโฟกราฟก เปนส่ือ
การเรียนรูสรางความพึงพอใจในการเรียนรูผานการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพดวยความชัดเจนและ
ความเขาใจ บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีตองการ โดยผลการใชอินโฟกราฟกเปนส่ือการเรียนรู
จากงานวิจัยนี้ไดคําตอบตรงกับงานวิจัยการออกแบบส่ือเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจก
เชยเสาไหในเร่ืองของการเพ่ิมคุณภาพในการเรียนรู ในการสื่อสารใหเกิดความนาสนใจ เขาใจงาย 
สรางการจดจําได 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาส่ือส่ิงพิมพรูปแบบอินโฟกราฟก สําหรับนักเรียนฝกอาชีพ 
โรงเรียนพระดาบส มีวัตถุประสงค ศึกษาผลการเรียนรูจากการใชส่ือส่ิงพิมพรูปแบบอินโฟกราฟก 
และศึกษาผลความพึงพอใจ ท่ีมีตอส่ือส่ิงพิมพรูปแบบอินโฟกราฟก ประชากรในการวิจัยคือ 
นักเรียนฝกอาชีพ โรงเรียนพระดาบส จํานวน  ผลการวิจัยพบวา การเรียนรูจากการใชส่ือส่ิงพิมพ
รูปแบบอินโฟกราฟก มีคะแนนเฉล่ียรวมคิดเปน รอยละ 77.24 และผลการประเมินความพึงพอใจท่ี
มีตอส่ือส่ิงพิมพรูปแบบอินโฟกราฟกอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเปนขอมูลท่ีสนับสนุนงานวิจัยการ
ออกแบบส่ือเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไหในเร่ืองของการเพ่ิมคุณภาพในการ
เรียนรู ซ่ึงมีผลการประเมินการรับรูกอนและหลังการใชส่ือท่ีออกแบบเปนขอมูลเชิงภาพเร่ืองการ
ปลูกขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี โดยมีผลคะแนนการรับรูหลังการออกแบบขอมูลเชิงภาพสูง
กวากอนการออกแบบขอมูลเชิงภาพ 

ภายใตบริบทของกระแสโลกาภิวัตนท่ีวัฒนธรรมอันหลากหลายกําลังถูกหลวมรวมให
กลายเปนหนึ่งเดียวนั้น ไดนํามาซ่ึงการหล่ังไหลเขามาของวิวัฒนาการท่ีทันสมัยจากตางชาติและ
กลุมนายทุนในรูปแบบตางๆ ท้ังท่ีมาชวยพัฒนาสรางสรรคและแสวงหาผลประโยชนตามแหลง
ลงทุนแหลงวัตถุดิบ จนไดเกิดเปนกระแสความสนใจและใหความสําคัญของวัฒนธรรมอัน
หลากหลายในชุมชนทองถ่ินในแตละแหง และเร่ืองราวของการเปนพื้นท่ีผูผลิตอาหารโลกอยาง
ประเทศไทย ซ่ึงไดสงออกขาวเปนสินคาหลักของประเทศ นับวาเปนจุดแข็งของพื้นฐาน รากเหงาท่ี
ประเทศไทยยังคงมีอยูทามกลางบริบทของการดําเนินชีวิตท่ีปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ไมมีความ
หยุดนิ่งคงที่ จากการท่ีรัฐไดสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูพันธขาวพื้นเมืองประจําทองถ่ินตางๆใน
ประเทศไทยท่ีกําลังจะหมดไป ซ่ึงการวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการรวมอนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองของ
ไทยใหคงอยูสืบไป ผานการถายทอดเร่ืองราวของประวัติความเปนมาของขาว ข้ันตอนการทํานา ให
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สะทอนถึงภูมิปญญาของคนสมัยกอน ประเพณีท่ียังคงอยูในปจจุบัน เรียนรูความสําคัญขาวใหเกิด
จิตสํานึกถึงคุณคาของวัฒนธรรมขาวไทยตอไป โดยสามารถใชวิจัยนี้คืองานออกแบบขอมูลเชิง
ภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไหเพื่อเผยแพรความรูและใหเขากับเทคโนโลยีใน
ปจจุบันได 

 
5.3  ขอเสนอแนะ 

5.3.1  จากการศึกษาขอมูลงานวิจัยนี้พบวา ขอความรูจากภูมิปญญาของคนรุนกอน มีประเด็น
หลากหลาย ไมวาจะเปนเร่ืองขาว เร่ืองพันธุพืช เร่ืองสมุนไพรไทย เปนตน แตไมไดมีการจดบันทึก
อยางเปนทางการ ซ่ึงความหลากหลายของภูมิปญญาท่ียังสามารถศึกษาไดอยูนี้ควรคาแกการศึกษา
อยางจริงจังอยางยิ่ง และบันทึกเปนขอมูลเผยแพรออกไป 

5.3.2  ตลาดทางวัฒนธรรมทองถ่ินนั้นถือเปนเคร่ืองมือในการสรางความสัมพันธท่ีดีกัน
ระหวางคนในชุมชน เม่ือคนชุมชนเขมแข็งมีความเปนกลุมเปนกอน มีความแนนแฟนกันในกลุม
ชุมชนไมมุงเนนเพียงประโยชนสวนตน คือมีความสามัคคีกันในชุมชนก็จะสามารถดํารงชีวิตท่ีดี 
ชวยกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีมาต้ังแตบรรพบุรุษสรางไวใหคงอยูในชุมชนได จึงควร
สงเสริมใหคนในชุมชนแตละชุมชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกันใหเกิดข้ึน 

5.3.3  สรางเครือขายผูเกี่ยวของกับกระบวนการฟนฟูการดํารงอยูซ่ึงขาวพันธุพื้นเมืองของไทย 
เพื่อทําใหไดความรวมมือเพื่อเปนแรงสนับสนุนผลักดัน ชวยเหลือในเร่ืองการปลูกขาวพันธุ
พื้นเมืองใหสามารถดํารงอยูไดอยางม่ังคง ซ่ึงจะนํามาสูการไดขาวคุณภาพมาใหคนไทยบริโภค 
หรือเพ่ือการจัดจําหนายในราคาท่ีเหมาะสม 

5.3.4  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาการปลูกขาวพันธุพื้นเมืองพันธุอ่ืนท่ีสามารถ
ปลูกในพื้นท่ีเดียวกันควบคูกันหลายๆสายพันธุ เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาเปรียบเทียบหา
แนวทางพัฒนาองคความรูเร่ืองขาวไดอีกหลากหลาย เพราะชาวนาสวนใหญนิยมปลูกขาวหลายสาย
พันธุในพ้ืนท่ีนาของตนเอง เพราะพ้ืนท่ีมีความเปนลุมเปนดอนแตกตางกัน ดินตางกัน มีปริมาณน้ํา
ในการทํานาแตกตางกัน 

5.3.5 ในยุคท่ีมีนโยบายเกี่ยวกับเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับการศึกษาใน
สถานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีจะทําใหเกิดความสําเร็จในดานการใหความรูแกประชาชนท่ัวไป จึง
ควรใหความรูเร่ืองเทคโนโลยีสมัยใหมและมีการศึกษาปจจัยของการนําเทคโนโลยีท่ีสามารถนํามา
ตอยอดการออกแบบขอมูลเชิงภาพท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและการเขาถึงใหไดประสิทธิภาพ 
กรณีศึกษา การออกแบบขอมูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขาว ใหกับนักเรียนนักศึกษา 
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                                                                                                                             คณะศิลปกรรมศาสตร 
                                                                                                                            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
                
                                                                          25  สิงหาคม 2559 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในวิจัย 
เรียน        ผูชวยศาสตราจารย ดร.วฒันพันธุ ครุฑะเสน อาจารยประจําคณะมัณฑนศิลป สาขาการ 

  ออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เนื่องดวย อาจารยชลิดา รัชตะพงศธร อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอรกราฟก คณะ 

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดรับอนุมัติทุนวิจัยจากศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
เพื่อดําเนินการทํางานวิจัย เรื่อง การออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเรื่องขาวเจกเชยเสาไห 
สําหรับ ศูนยการเรียนรูชุมชน โดย อาจารยชลิดา รัชตะพงศธร ไดสรางเครื่องมือวิจัย เพื่อประกอบในการ
ทํางานวิจัยครั้งน้ี ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถนําไปใช
ไดจริงในการเก็บรวบรวม ขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหเพื่อตอบปญหาการวิจัยไดเปนอยางดีไดนั้น มีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีผูตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในวิจัย ในการน้ีทางคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จึงขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเช่ียวชาญดานการออกแบบในการตรวจ
เครื่องมือวิจัยใหกับอาจารยชลิดา รัชตะพงศธร ท้ังน้ีเพื่อเปนประโยชนทางดานงาน วิจัยและดานการศึกษา
ตอไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห เปนผูเช่ียวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในวิจัย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
   
                                                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                 (อาจารยเนติกร ชินโย) 

                คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
                 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โทร 02-954-7300 ตอ 680 
 
  
                                                                                                                             ภาควิชาคอมพิวเตอรกราฟก   

DPU



 166

                                                                                                                             คณะศิลปกรรมศาสตร 
                                                                                                                            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
                
                                                                          25  สิงหาคม 2559 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในวิจัย 
เรียน        ดร.เพิ่มศักดิ์ สุวรรณทัต   อาจารยประจําคณะศิลปกรรมศาสตร ภาควิชานฤมิตศิลป  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  เนื่องดวย อาจารยชลิดา รัชตะพงศธร อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอรกราฟก คณะ 

ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดรับอนุมัติทุนวิจัยจากศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
เพื่อดําเนินการทํางานวิจัย เรื่อง การออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเรื่องขาวเจกเชยเสาไห 
สําหรับ ศูนยการเรียนรูชุมชน โดย อาจารยชลิดา รัชตะพงศธร ไดสรางเครื่องมือวิจัย เพื่อประกอบในการ
ทํางานวิจัยครั้งน้ี ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถนําไปใช
ไดจริงในการเก็บรวบรวม ขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหเพื่อตอบปญหาการวิจัยไดเปนอยางดีไดนั้น มีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีผูตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในวิจัย ในการน้ีทางคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จึงขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเช่ียวชาญดานการออกแบบในการตรวจ
เครื่องมือวิจัยใหกับอาจารยชลิดา รัชตะพงศธร ท้ังน้ีเพื่อเปนประโยชนทางดานงาน วิจัยและดานการศึกษา
ตอไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห เปนผูเช่ียวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในวิจัย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
   
                                                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                 (อาจารยเนติกร ชินโย) 

                คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
                 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โทร 02-954-7300 ตอ 680 
 
  
                                                                                                                             ภาควิชาคอมพิวเตอรกราฟก   
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                                                                                                                             คณะศิลปกรรมศาสตร 
                                                                                                                            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
                
                                                                          25  สิงหาคม 2559 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในวิจัย 
เรียน         อาจารยชูเกียรติ ออนช่ืน 

        ผูชวยหัวหนาโครงการบริหารหลกัสูตร(มีเดียฯ) อาจารยประจํา สาขาวิชามีเดียอาตส คณะ 
ครุศาสตรฺอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี 

  เนื่องดวย อาจารยชลิดา รัชตะพงศธร อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอรกราฟก คณะ 
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดรับอนุมัติทุนวิจัยจากศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
เพื่อดําเนินการทํางานวิจัย เรื่อง การออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเรื่องขาวเจกเชยเสาไห 
สําหรับ ศูนยการเรียนรูชุมชน โดย อาจารยชลิดา รัชตะพงศธร ไดสรางเครื่องมือวิจัย เพื่อประกอบในการ
ทํางานวิจัยครั้งน้ี ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถนําไปใช
ไดจริงในการเก็บรวบรวม ขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหเพื่อตอบปญหาการวิจัยไดเปนอยางดีไดนั้น มีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีผูตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในวิจัย ในการน้ีทางคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จึงขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเช่ียวชาญดานการออกแบบในการตรวจ
เครื่องมือวิจัยใหกับอาจารยชลิดา รัชตะพงศธร ท้ังน้ีเพื่อเปนประโยชนทางดานงาน วิจัยและดานการศึกษา
ตอไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห เปนผูเช่ียวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในวิจัย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
   
                                                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                 (อาจารยเนติกร ชินโย) 

                คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
                 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
สํานักงานเลขานุการ คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โทร 02-954-7300 ตอ 680 
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ภาคผนวก ข 
                                   เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 169

แบบสัมภาษณสําหรับกลุมบุคคลท่ัวไป 
สําหรับ กลุมชาวนา, กลุมผูเช่ียวชาญดานการปลูกขาว จงัหวัดสระบุรี 

 
คําชี้แจง  

แบบสอบถามนี้เปนสวนหน่ึงของการเก็บขอมูลภาคสนาม เพื่อประกอบการรายงานการ
วิจัยเร่ือง   

“การออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห สําหรับ ศูนยการเรียนรู
ชุมชน” โดยมีอาจารยชลิดา รัชตะพงศธร อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอรกราฟก คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนผูรับผิดชอบโครงการวิจัย  ในการดําเนินการวิจัย
ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกศึกษาการออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห 
จังหวัดสระบุรี 

แบบสอบถามนี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการปลูกขาวเจกเชยเสาไห 
จังหวัดสระบุรี เพ่ือนําไปเปนองคความรู สําหรับการนําไปวิเคราะหขอมูล เพ่ือใชในการออกแบบ
ขอมูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห ในงานวิจัยนี้ในข้ันตอนตอไปใหสอดคลองกับความ
ตองการของเปาหมาย คือ กลุมชาวนา นักเรียนนักศึกษา ผูสนใจเรียนรูเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสา
ไห จังหวัดสระบุรี อนึ่ง ทางคณะผูวิจัยขอขอบพระคุณในความรวมมือการตอบแบบสอบถามของ
ทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 

 
แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 : คําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 : คําถามเก่ียวกับข้ันตอนการปลูกขาวเจกเชยเสาไห จังหวดัสระบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนท่ี 1  คําถามเกี่ยวกับการปลูกขาวเจกเชยเสาไห 
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คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) ในขอท่ีเปนคําตอบของทาน และใสขอมูลลงในชองวาง 
1.  การปลูกขาวเจกเชยเสาไห เปนการทํานาแบบใด 

(  ) นาป    เร่ิมต้ังแตเดอืน...............................................ถึง.................................................. 
(  ) นาปรัง  เร่ิมต้ังแตเดือน.............................................ถึง.................................................. 

 
2.  การปลูกขาวเจกเชยเสาไห  สวนใหญแลวชาวนามกัจะทํานารูปแบบใด 

(  ) นาหวาน (หวานแหง)  (  ) นาดํา 
(  ) อ่ืนๆโปรดระบุ............................................................................. 
 

3.  การปลูกขาวเจกเชยเสาไห  ใชปุยประเภทใด 
(  ) ปุยคอก   (  )  ปุยหมัก 
(  ) ปุยเคมี   (  ) อ่ืนๆโปรดระบุ.................................. 

 
4.  วิธีใดในการไลแมลง   

โปรดระบุ........................................................................................................ 
 
5.  วิธีใดในการปราบวัชพืช 

โปรดระบุ....................................................................................................... 
 
6. โรคท่ีพบบอยในการปลูกขาวเจกเชยเสาไห 

โปรดระบุ...................................................................................................... 
 
7.  ลักษณะเดนเกี่ยวกับการปลูกขาวเจกเชยเสาไห โปรดเรียงลําดับความสําคัญ 1 - 6 
 (   ) เปนขาวพืน้เมือง มีคุณภาพ ปลูกงาย เหมาะกับสภาพพ้ืนที ่
 (   ) ตนขาวมีความแข็งแรงแทงตนเหนือวชัพืชไดโดยไมตองใชสารกําจัดวัชพืช 
 (   ) สามารถเติบโตไดดี ทนตอการกอกวนจากแมลง 
 (   ) เปนขาวท่ีมีลักษณะเดนทางกายภาพ คือมีความสูงไดถึง 2 เมตร 
 (   ) ใหผลผลิตมากกวาขาวนาปพันธุอ่ืน 
 (   ) เปนขาวแข็ง ท่ีมีมานานกวา 200 ป 
ตอนท่ี 2  คําถามเกี่ยวกับขาวเจกเชยเสาไห 
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คําชี้แจง : โปรดใสขอมูลลงในชองวาง 
 

1. ขาวเจกเชยเสาไหมีลักษณะเดนอะไรบาง 
ลักษณะทางกายภาพ.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
ลักษณะทางชีวภาพ.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
 

2. ประโยชนท่ีไดจากการบริโภคขาวเจกเชยเสาไห 
คุณคาทางโภชนาการ............................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................... 
 

3. ประวัติความเปนมาของขาวเจกเชยเสาไห 
เปนขาวพืน้เมือง ท่ีปลูกมานานกวา 200 ป โดยในสมยันัน้ เจกช่ือ เชย เปนพอคาชาวจีน ได
มีการนําสินคาประเภท กะป หอม กระเทียม มาแลกเปล่ียนขาวกับชาวนา และไดนําพันธุ
ขาวแข็งชนดิหนึ่งใหกับชาวนานํากลับไปปลูกเพื่อนํามาแลกสินคา ในครั้งตอไป 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
4. การอนุรักษพนัธุขาวเจกเชยเสาไห ใหคงอยูตอไป 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
 

 
 
 

 
ตอนท่ี 3  คําถามเกี่ยวกับแบบรางขอมูลเชงิภาพเกี่ยวกับขาวเจกเชยเสาไห จ.สระบุรี 
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3.1 แบบรางแบบท่ี 1 

 
 

1. การส่ือความหมายของภาพ 
(  ) เขาใจ  อธิบาย................................ 
(  ) ไมเขาใจ  อธิบาย................................ 

2. ขอเสนอแนะปรับปรุง 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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3.2 แบบรางแบบท่ี 2 
 

 
 

1. การส่ือความหมายของภาพ 
(  ) เขาใจ  อธิบาย................................ 
(  ) ไมเขาใจ  อธิบาย................................ 

2. ขอเสนอแนะปรับปรุง 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 
 

 
 

3.3 แบบรางแบบท่ี 3 
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1. การส่ือความหมายของภาพ 
(  ) เขาใจ  อธิบาย
............................................................................................................................. 
(  ) ไมเขาใจ  อธิบาย
........................................................................................................................ 

2. ขอเสนอแนะปรับปรุง 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 

 
  ************ขอขอบพระคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถามคะ*************** 

 
 

แบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญ 
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เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับแนวทางในการออกแบบ 
ขอมูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห สําหรับ ศูนยการเรียนรูชุมชน 

 
คําชี้แจง  

แบบสอบถามนี้เปนสวนหน่ึงของการเก็บขอมูลภาคสนาม เพื่อประกอบการรายงานการ
วิจัยเร่ือง   

“การออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห สําหรับ ศูนยการเรียนรู
ชุมชน” โดยมีอาจารยชลิดา รัชตะพงศธร อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอรกราฟก คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนผูรับผิดชอบโครงการวิจัย  ในการดําเนินการวิจัย
ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกศึกษาการออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห 
จังหวัดสระบุรี 

แบบสอบถามนี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการปลูกขาวเจกเชยเสาไห 
จังหวัดสระบุรี เพ่ือนําไปเปนองคความรู สําหรับการนําไปวิเคราะหขอมูล เพ่ือใชในการออกแบบ
ขอมูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห ในงานวิจัยนี้ในข้ันตอนตอไปใหสอดคลองกับความ
ตองการของเปาหมาย คือ กลุมชาวนา นักเรียนนักศึกษา ผูสนใจเรียนรูเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสา
ไห จังหวัดสระบุรี อนึ่ง ทางคณะผูวิจัยขอขอบพระคุณในความรวมมือการตอบแบบสอบถามของ
ทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 
 

แบบสอบถามชุดนี้ไดแบงคําถามออกเปน 2  สวน ไดแก 
สวนท่ี 1  ขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับผูเช่ียวชาญ 
สวนท่ี 2  แนวทางการออกแบบขอมูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชย 

เสาไห เร่ือง ประวัติความเปนมาของขาวเจกเชยเสาไห และ เร่ืองข้ันตอนการปลูกขาวเจกเชยเสาไห 
โดยแบงเนื้อหาของคําถามดังตอไปนี ้

2.1   แนวทางดานเทคนิคการออกแบบ 
2.2   องคประกอบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ 
2.3    แนวทางในการออกแบบโลโกศูนยการเรียนรูขาวเจกเชยเสาไห 

 
 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับผูเชี่ยวชาญ 
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ช่ือ-สกุล............................................................................................................................................... 
อายุ..................ป   อาชีพ.....................................................................................................................  
ตําแหนงงาน........................................................................................................................................ 
สถานท่ีทํางาน..................................................................................................................................... 
ประวัติการศึกษาหรือระดับการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ประสบการณการทํางาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
สวนท่ี  2  แนวทางการออกแบบขอมูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห  
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            2.1 แนวทางการออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห  

เกณฑในการพิจารณา 
แนวทางการออกแบบ 

ระดับความเหมาะสม 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

นอย  
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1.  ลักษณะการออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโกศูนยการเรียนรูชุมชน  อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (Logo) 
1.1  แบบตัวอกัษร (Letter Form)      
1.2  แบบเคร่ืองหมายภาพ (Pictorial Form)      
1.3  แบบนามธรรม (Abstract Form)      
1.4  แบบผสมผสาน (combination Form)      
2.  ลักษณะการรับรู (Visual Perception) ตาม  (Gestalt Theory)  
2.1  ความเหมือน (Similarity)      
2.2  ความตอเนื่อง (Continuation)      
2.3  การจัดลําดับความสัมพนัธ (Proximity)      
3.  รูปแบบการใชตัวอักษรภาษาไทย (Typeface) 
3.1  แบบมีหวั (Serif or Old Style)      
3.2  แบบไมมีหัว (Sans Serif)      
3.3  แบบรวมสมัย (Transition)      
3.4  แบบอาลักษณ (Text Letter)      
3.5  แบบตัวเขียน (Script)      
3.6  อักษรประดิษฐ  (Decorative or Display 
Type) 

     

4.  การใชสี (Color) 
4.1  การใชสีเพียงสีเดยีว (กําหนดคานํ้าหนักสี)      
4.2  ใชสีเพียง 1-2 สี      
4.3  ใชสีไมเกนิ 3 สี      
4.4  ใชสีมากกวา 3 สีข้ึนไป      
4.5  คํานึงถึงการใชสีสัญลักษณสากล      
4.6  คํานึงถึงการใชสีท่ีมีอิทธิพลทางจิตวทิยา      
 

เกณฑในการพิจารณา ระดับความเหมาะสม 
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แนวทางการออกแบบ มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3)

นอย  
(2) 

นอย
ท่ีสุด (1) 

5  หลักของการใชสี 
5.1  หลักของการใชสีกลมกลืน (Harmony)      
5.2  หลักการใชสีคูตรงขาม (Contrast)      
5.3  หลักการใชสีเอกณรงค (Monochrome)      
5.4  หลักการใชไมเขากัน (Discord)      
5.5  หลักการใชสีน้ําหนักตางกัน  (Value)      
6.  ลักษณะการใชภาพประกอบ 
6.1  ภาพจริงหรือภาพถาย (Photographic)      
6.2  ภาพกึ่งนามธรรม (Distortion)      
6.3  ภาพนามธรรม (Abstract)      
6.4  ภาพการตนู (Cartoon)      
6.5  ภาพสัญลักษณ (Symbolic)      
6.6  ภาพอักษร (Typography)      
6.7  ภาพลวดลายตอเนื่อง (Pattern)      
6.8  ภาพวาดลายเสน (Drawing)      
6.9  ภาพประกอบแบบผสมผสาน (Mixed)      
 7. สัดสวนการใชภาพประกอบ 
7.1  ภาพประกอบ + Text อยางละ 50 %      
7.2  ภาพประกอบ 20 % Text 80 %      
7.3  ภาพประกอบ 80 %Text 20 %      
8. ความเหมาะสมของการนําขอมูลเชิงภาพไปใชบนส่ือประเภทตางๆ 
8.1  โปสเตอร      
8.2  แผนพับ      
8.3  หนังสือ      
8.4  Backdrop      
8.5  ส่ือเชิงโตตอบ      
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2.2  คําถามเกี่ยวกับ องคประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการออกแบบ 
คําชี้แจง : โปรดเติมตัวเลขลงในชองวาง ตามลําดับความสําคัญท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

2.2.1  กรุณาเรียงลําดับความสําคัญของขอมูล จํานวน 3 ขอข้ึนไป ท่ีควรจะแสดงบนขอมูล
เชิงภาพ- เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

..... ช่ือศูนยการเรียนรู / โลโกสัญลักษณ ..... ประเภทของขาวพื้นเมือง 

..... ช่ือชุมชน    ..... การทํานาป 

..... ข้ันตอนการปลูกขาว เจกเชยเสาไห ..... ขอแนะนาํการใช / การรักษา 

..... ประวัติความเปนมาของขาว                 …. ความสําคัญของขาวท่ีไดเคร่ืองหมาย GI 

..... คุณประโยชนของขาวเจกเชยเสาไห     ..... ภูมิศาสตรสําหรับปลูกขาวเจกเชยเสาไห 

..... อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................................................................................ 
 
             2.2.2.ทานคิดวาแนวความคิดใดท่ีควรนํามาใชเปนแรงบันดาลใจในการขอมูลเชิงภาพ 
  เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห  (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[    ] ประเพณแีละวัฒนธรรมสําคัญในทองถ่ิน            [    ] พืชพรรณธรรมชาติในพืน้ท่ี 
  [    ] ภูมิศาสตร         [    ] คุณสมบัติของขาวเจกเชยเสาไห  

[    ] ลําดับข้ันตอนการทํานาขาวเจกเชยเสาไห            [    ] อุปกรณ การทํานา  
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ....................................................................................................... 
 
2.2.3.ทานคิดวาอารมณและบุคลิกภาพการส่ือสารของขอมูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขาวเจก

เชยเสาไห ควรมีลักษณะเชนใด (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
[    ] มีวัฒนธรรม (Cultured)  [    ] เรียบและดึงดูด (Simple and Appealing) 
[    ] ดูทันสมัย (Modern)   [    ] มีรสนิยม (Testeful) 
[    ] ธรรมชาติ (Natural)   [    ] ดูลูกทุง/ดเูปนทองถ่ิน (Provincial) 
[    ] ดูสะอาด สดช่ืน (Clean & Fresh) [    ] ชาติพันธุ (Ethnic) 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................................................................... 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.3    แนวทางในการออกแบบโลโกศูนยการเรียนรูขาวเจกเชยเสาไห 
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เกณฑในการพิจารณา 
แนวทางการออกแบบ 

ระดับความเหมาะสม 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

นอย  
(2) 

นอยท่ีสุด (1) 

ลักษณะการออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโกศูนยการเรียนรูชุมชน อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (Logo) 
แบบท่ี 1.1 

 

     

แบบท่ี 1.2 

 

     

แบบท่ี 1.3 

 

     

แบบท่ี 1.4 

 

     

แบบท่ี 1.5 

 

     

แบบท่ี 1.6 
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เกณฑในการพิจารณา 
แนวทางการออกแบบ 

ระดับความเหมาะสม 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

นอย  
(2) 

นอยท่ีสุด (1) 

ลักษณะการออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโกศูนยการเรียนรูชุมชน อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (Logo) 
แบบท่ี 2.1 

 

     

แบบท่ี 2.2 

 

     

แบบท่ี 2.3 

 

     

แบบท่ี 2.4 

 

     

แบบท่ี 2.5 

 

     

แบบท่ี 2.6 

 

     

เกณฑในการพิจารณา ระดับความเหมาะสม 
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แนวทางการออกแบบ มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง (3) 

นอย  
(2) 

นอยท่ีสุด (1) 

ลักษณะการออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโกศูนยการเรียนรูชุมชน อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (Logo) 
แบบท่ี 3.1 

 

     

แบบท่ี 3.2 

 

     

แบบท่ี 3.3 

 

     

แบบท่ี 3.4 

 

     

แบบท่ี 3.5 

 

     

แบบท่ี 3.6 

 

     

แบบสอบประเมินผลสําหรับผูเชี่ยวชาญ 
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การออกแบบขอมูลเชิงภาพเรื่องการปลูกขาวเจกเชยเสาไห สําหรับ ศูนยการเรียนรูชมุชน 
 

ช่ือ-สกุล  
อาชีพ-ตําแหนง  
สถานท่ีทํางาน  

 
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการออกแบบและดานขาวเจกเชยเสาไหท่ีมีตอการออกแบบขอมูลเชิงภาพ
เรื่อง การปลูกขาวเจกเชยเสาไห สําหรับ ศูนยการเรียนรูชุมชน อําเภอดอนพดุ จังหวัดสระบุรี 
 

เกณฑในการประเมินผล 
งานออกแบบขอมูลเชิงภาพ 

เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห 

ระดับความเหมาะสม แบบท่ี 1 
มา
กท

ี่สุด
 (5

) 

มา
ก (

4) 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

นอ
ย (

2) 

นอ
ยท

ี่สุด
 (1

) 

  

  
  
   

1.  การออกแบบขอมูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห แบบที่ 1   คําแนะนํา/ขอเสนอแนะ 
1.1 ความเหมาะสมดานการออกแบบกราฟก        
1.2  ความสามารถในการรับรูและเขาใจ       
1.3  ความเหมาะสมดานการใชงานจริง       
1.4  ความเหมาะสมดานเทคนิคการผลิต       
1.5  ความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของงาน       
 
ขอเสนอแนะ…………….……………………..…….…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑในการประเมินผล 
งานออกแบบขอมูลเชิงภาพ 

เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห 

ระดับความเหมาะสม แบบท่ี 2 

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก (

4) 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

นอ
ย (

2) 

นอ
ยที่

สุด
 (1

) 

  

      
     

1.  การออกแบบขอมูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห แบบที่ 2   คําแนะนํา/ขอเสนอแนะ 
1.1 ความเหมาะสมดานการออกแบบกราฟก        
1.2  ความสามารถในการรับรูและเขาใจ       
1.3  ความเหมาะสมดานการใชงานจริง       
1.4  ความเหมาะสมดานเทคนิคการผลิต       
1.5  ความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของงาน       
 
ขอเสนอแนะ…………….……………………..…….…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑในการประเมินผล 
งานออกแบบขอมูลเชิงภาพ 

เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห 

ระดับความเหมาะสม แบบท่ี 3 

มา
กที่

สุด
 (5

) 

มา
ก (

4) 

ปา
นก

ลา
ง (

3) 

นอ
ย (

2) 

นอ
ยที่

สุด
 (1

) 

  

      
     

1.  การออกแบบขอมูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห แบบที่ 3   คําแนะนํา/ขอเสนอแนะ 
1.1 ความเหมาะสมดานการออกแบบกราฟก        
1.2  ความสามารถในการรับรูและเขาใจ       
1.3  ความเหมาะสมดานการใชงานจริง       
1.4  ความเหมาะสมดานเทคนิคการผลิต       
1.5  ความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของงาน       
 
ขอเสนอแนะ…………….……………………..…….…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินผลกอนและหลัง (Pre – test, Post - Test) 
การรับรูขอมูล เร่ือง ขาวเจกเชยเสาไห อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (ความรูพืน้ฐาน) 

โครงการวิจัยเร่ือง “ การออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรู 
เร่ืองขาวเจกเชยเสาไห สําหรับ ศูนยการเรียนรูชุมชน ” 

 
ผูประเมิน........................................................................................หนวยงาน 

คําชี้แจง  
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการเก็บขอมูลภาคสนาม เพื่อประกอบการรายงานการ 

วิจัยเร่ือง  “การออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห สําหรับ ศูนยการ
เรียนรูชุมชน” โดยมีอาจารยชลิดา รัชตะพงศธร อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอรกราฟก คณะ
ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนผูรับผิดชอบโครงการวิจัย  ในการดําเนินการวิจัย
ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกศึกษาการออกแบบขอมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรูเร่ืองขาวเจกเชยเสาไห 
จังหวัดสระบุรี 
โปรดเลือกเพียง 1 คําตอบในแตละรายการ โดยใสเครื่องหมาย  ลงในชองวาง เพ่ือแสดงความคิดเห็นของทาน 
 
ความรูความเขาใจเก่ียวกับขาวเจกเชยเสาไห ใช ไมใช 

1. ขาวเจกเชยเสาไห ท่ีไดรับมาตรฐาน GI คือ เปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่ง    

2. ขาวเจกเชยเสาไห เปน ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเฉพาะถิ่น ท่ีมาจาก
แหลงภูมิศาสตรนั้นๆ ซึ่งเปนขาวท่ีอาศัยลักษณะเฉพาะ ท่ีมีอยูตามภูมิศาสตรนั้น 

  

3. เครื่องหมาย GI  สามารถเพ่ิมมูลคาของขาวเจกเชยได เพราะสินคามีมาตรฐาน 
ปลอดภัย และเปนท่ีจดจําไดวาเปนสินคาท่ีพิเศษ แตกตางจากสินคาท่ีผลิตจากแหละอื่น 

  

4. ขาวเจกเชยเสาไห เปนขาวท่ีปลูกไดดีใน  6  อําเภอของจังหวัดสระบุร ี   

ความรูเร่ือง ประวัติของขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี   

1  สมัยกอนชาวนาปลูกขาวมาแลกสินคาจําพวก กะป น้ําปลา หัวหอม กับพอคาคนจีน   

2  เจกเชย เปนพอคาคนจีนคือผูท่ีคนพบ ขาวพันธุดี ท่ีเหมาะกับการปลูกใน อ.เสาไห 
สระบุรี 

  

3  ขาวเจกเชยเสาไห ปลูกในนาป เปนขาวท่ีทนทานตอสภาพอากาศ แมลง และโรค   

ความรูเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี   

1.  ขาวเจกเชยเสาไห เปนขาวท่ีปลูกแบบนาป   

2.  ชาวนามักจะกําหนดวันปลูกขาวเจกเชยเสาไหคือ ปลูกวันแม เกี่ยววันพอ   

3. การไถนาจะไถนาต้ังแตเดือน พ.ค. เพื่อไถกลบฟาง หรือ ถั่วใหหมักอยูในดินใหเปนปุย   
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ความรูเร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี ใช  ไมใช 
4. การปลูกขาวเจกเชยเสาไห มีหลายวิธีคือ หวานนํ้าตม หวานแหง(สํารวย) รวมถงึทํานา
ดํา 

  

5. ปุยท่ีใชจะเปนปุยท่ีไดจากธรรมชาติ ปุยหมัก ปุยคอก    

6. ไมมีโรคท่ีรายแรงท่ีจะเกิดกับขาวเจกเชยเสาไห   

7. ตองใชสารเคมีในการไลแมลงท่ีมารบกวนการเติบโตของตนขาว   

8. ชวงท่ีขาวกําลังเจริญเติบโตคือชวงหลังจากหวานขาวจนถงึ ชวงท่ีขาวแตงตัว(ตุลาคม)   

9. ขาวแตงตัวคือ ชวงท่ีขาวเจรญิเติบโตเต็มท่ี พรอมท่ีจะออกรวม ไมจําเปนตองใสปุยแลว   

10. เดือนพฤศจิกายน คือชวงท่ีขาวออกดอก หลังจากรวงโผลพนกาบใบธงประมาณ 1-2 
วัน 

  

11. ขาวออกดอก 15 วัน และจะรวงประมาณ 7-10 วันก็จะเปนระยะน้ํานมขาว   

12. นมขาวยาคู คือเปนน้ํานมท่ีผลิตมาจากแปงขาวระยะนํ้านมขาว มีประโยชนตอรางกาย   

13. ใบธง คือ ใบขาวใบสุดทายท่ีติดอยูกับรวงขาว   

14. ระยะพลับพลึง คือ ชวงท่ีรวงขาวเปลี่ยนเปนสีเหลืองและยังมีขอปลองขาวในรวงขาว
นั้นเปนปลองสุดทายท่ียังมีเมล็ดขาวท่ียังเขียวอยู 

  

15. ชาวนา จะเก่ียวขาวในชวงระยะพลับพลึง   

16. ตนขาวเมื่อโตเต็มท่ีจะสูงประมาณ 2 เมตร   

17. ชาวนาจะคราดตนขาวเจกเชยเสาไห ใหลมลงกับพื้นดินไปในทิศทางเดียวกัน    

18. เดือน ม.ค. – มี.ค. หลังเก่ียวขาว ชาวนาจะเก็บขาวเปลือกไวในยุงขาว รอใหขาวฟกตัว   

19. ชาวนาจะขายขาวในชวง เดือนเมษายน และเริ่มปลูกพืชบํารุงดินในแปลงนา เชน ถั่ว   

20. ถั่วเปนพืชท่ียุยงาย ปลูกแลวดินจะนิ่มรวนซุย นา 1 ไร ใชถั่วประมาณ 5 กิโลกรัมใน
การปลูกใชระยะเวลาประมาณ 40 – 50 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได 

  

 
จงเขียนประโยชนของการปลูกขาวเจกเชยเสาไห จังหวัดสระบุรี 
 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 
 “ ขอบคุณท่ีใหความกรุณาในการตอบแบบสอบถามคะ ” 
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ภาคผนวก ค 
                                        ภาพผลงานออกแบบ 
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ภาพผลงานการออกแบบส่ือเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห 

 
ผลงานการออกแบบส่ือเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห ชุดท่ี 1 

ภาพประกอบแบบการตูน (Cartoon) สําหรับส่ือนิทรรศการ 
 

  
  

 
 
 
 

อธิบายเน้ือหาตามสถานการณที่เกิดขึ้นในแตละชวงเหตุการณที่เกิดขึ้นตามลําดับ   
แบงเน้ือหาออกเปน 2 สวนคือ 

1. ประวัติความเปนมาของขาวเจกเชยเสาไห 2. ขั้นตอนการปลูกขาวเจกเชยเสาไห 
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ผลงานการออกแบบส่ือเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห ชุดท่ี 2 
ภาพประกอบแบบภาพสัญลักษณ (Symbolic) สําหรับส่ือส่ิงพิมพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อธิบายเน้ือหาตามสถานการณที่เกิดขึ้นในแตละชวงเหตุการณที่เกิดขึ้นตามลําดับ  แบงเน้ือหาออกเปน 3 สวนคือ 

1. แผนที่จังหวัดสระบุรีที่ปลูกขาวเจกเชยเสาไหไดดี 
2. ประวัติความเปนมาของขาวเจกเชยเสาไห    3. ขั้นตอนการปลูกขาวเจกเชยเสาไห 
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1. แผนที่จังหวัดสระบุรีที่ปลูกขาวเจกเชยเสาไหไดดี 
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2. ประวัติความเปนมาของขาวเจกเชยเสาไห 
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3. ขั้นตอนการปลูกขาวเจกเชยเสาไห 
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ผลงานการออกแบบส่ือเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขาวเจกเชยเสาไห ชุดท่ี 3 

ภาพประกอบแบบผสมผสาน (Mixed) สําหรับสื่อเชิงโตตอบ 
 

 
 

            
   

                
 
 
 
 
 

อธิบายเน้ือหาตามสถานการณที่เกิดขึ้นในแตละชวงเหตุการณที่เกิดขึ้นตามลําดับ  
ออกแบบกราฟกเชิงภาพน้ีสําหรับใชกับสื่อเชิงโตตอบ 

โดยแบงเน้ือหาออกเปน 3 สวนคือ 
1. แผนที่จังหวัดสระบุรีที่ปลูกขาวเจกเชยเสาไหไดดี 

2. ประวัติความเปนมาของขาวเจกเชยเสาไห    3. ขั้นตอนการปลูกขาวเจกเชยเสาไห 
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ผลงานออกแบบขอมูลเชิงภาพเร่ืองขาวเจกเขยเสาไห  แบบรางเพื่อการผลิตจริง 
1. ภาพแสดงขอมูลจังหวัดสระบุรี  :  การเดินทางถึง  7 อําเภอในจังหวัดสระบุรี โดย ที่ อ.ดอนพุด เปนที่ต้ัง

ของ     ศูนยเรียนรูขาวเจกเชยเสาไห  ที่สามารถปลูกขาวเจกเชยเสาไหไดดี และกลาวถึงประวัติขาวเจก
เชยเสาไห        เรื่อง ประวัติความเปนมาของช่ือ ขาวเจกเชย, การคนพบขาวพันธุกนจุด 
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2. ภาพแสดงใหเห็นถึงการแลกขาวกันระหวางเจกเชยและชาวนา และการดํานาขาวเจกเชยเสาไห 
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3. ภาพแสดงขอมูลการเดินทางไปคาขายขาว, ขาวเจกเชยที่หุงขึ้นหมอถึง 3 เทา, การทํานาหวานํ้าตม 

และแสดงขนาดตนขาวเจกเชยเสาไห เมื่อตนเจริญเติบโตเต็มที่แลวจะมีขนาด ที่สูงถึง  2  เมตร 
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4. ภาพแสดงขอมูลการเก็บเก่ียวผลผลิตขาวเจกเชยเสาไห, การเก็บขาวใสยุง, การสีขาวและการจัดจําหนาย
ขาวการปลูกถ่ัวเพ่ือบํารุงดิน เพ่ือเตรียมการทํานาในรอบปตอไป 
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5. ภาพแสดงขอมูลการเจริญเติบโตของขาวเจกเชยเสา, สวนประกอบของรายกายขาวเจกเชยเสาไห 
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6. ภาพแสดงโปสเตอรของขาวเจกเชยเสาไหเมื่อไดรับมาตรฐาน GI จากกรมทรัพยสินทางปญญา 
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7. ภาพแสดงโปสเตอร ภาพรวมท้ังหมดของการทํานาขาวเจกเชยเสาไห อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 
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8. ภาพ standy ชาวนาที่จะนําไปจัดวางในพืน้ท่ี ศูนยเรียนรูขาวเจกเชยเสาไห 
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ภาพผลงานจริง ในศูนยการเรียนรูชุมชน อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 
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ประวัติผูวิจัย 

 
อาจารยชลิดา รัชตะพงศธร 
เกิดเม่ือ 11 มกราคม 2527 
เลขท่ี 41/96  แจงวัฒนะ26 ตําบลบางตลาด 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   11120 
Email : snowdrop11@gmail.com  /   Tel :  0992523654 
 
ประวัติการศึกษา 
ปการศึกษา 2552 – 2555  การศึกษาระดบัปริญญาปริญญาโท คณะมัณฑนศิลป  

 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปการศึกษา 2545 – 2549  การศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศิลปะและการออกแบบ  

 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยรังสิต 
 (เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง)  

ประวัติการทํางาน 
2550 - 2559   อาจารยประจําภาควิชาคอมพวิเตอรกราฟก  

คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
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