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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ือง การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

สาํหรับศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาองคค์วามรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชย

เสาไห้ อาํเภอดอนพุด จงัหวดัสระบุรี 2) ศึกษาองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมในการออกแบบ 3) การ

ออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับการออกแบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ และท่ีสาํคญัคือ

การพฒันาการออกแบบขอ้มูลภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ เพื่อเผยแพร่แนวทาง

ใหก้บักลุ่มเป้าสามารถรับรู้และเขา้ใจไดง่้ายข้ึน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันากลุ่มชุมชนผูป้ลูกขา้ว

เจ๊กเชยเสาไห ้ขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองท่ีควรค่าแก่การอนุรักษจ์.สระบุรี 

      ผลการวิจยั พบว่า 1) องคค์วามรู้สาํคญัท่ีแสดงบนขอ้มูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊ก

เชย เสาไห้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขั้นตอนการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ รองลงมาเป็นความสาํคญัของขา้วท่ี

ไดเ้คร่ืองหมาย GI  และประวติัความเป็นมาของขา้ว ตามลาํดบั  2) แรงบนัดาลใจในการออกแบบ

ขอ้มูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ อุปกรณ์ การทาํนา รองลงมาพืช

พรรณธรรมชาติในพื้นท่ีและประเพณีวฒันธรรมสาํคญัในทอ้งถ่ิน ตามลาํดบั 3) ลกัษณะอารมณ์

และบุคลิกภาพการส่ือสารของขอ้มูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดู

สะอาด สดช่ืน รองลงมาเป็นเรียบและดึงดูด ดูลูกทุ่ง/ดูเป็นทอ้งถ่ิน และมีวฒันธรรมและธรรมชาติ 

ตามลาํดบั 4) ตน้แบบของขอ้มูลเชิงภาพท่ีผลิตจริงเป็นส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ ในศูนย์

การเรียนรู้ชุมชนไดมี้การทาํผลการประเมินก่อนและหลงัรับรู้ขอ้มูลเร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ จงัหวดั

สระบุรี โดยสอบถามกบักลุ่มผูน้กัเรียนนกัศึกษา พบว่า ส่ือการเรียนรู้น้ีสามารถสร้างการรับรู้

ขอ้มูลไดง่้ายข้ึน คือ สามารถรับรู้ขอ้มูลมากท่ีสุดในเร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ 

และมีคุณลกัษณะเฉพาะถ่ิน ท่ีมาจากแหล่งภูมิศาสตร์และเม่ือตน้ขา้วโตเตม็ท่ีจะสูงประมาณ 2 เมตร 

รองลงมา คือการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้มีหลายวิธีดว้ยการ หว่านนํ้ าตม หว่านแหง้(สาํรวย) รวมถึง

ทาํนาดาํ และสมยัก่อนชาวนาปลูกขา้วมาแลกสินคา้จาํพวก กะปิ นํ้ าปลา หัวหอม กบัพ่อคา้คนจีน 

ตามลาํดบั  

 ผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบ พบว่า การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ 

ท่ีสามารถส่ือสารและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้นั้นควรมีเอกลกัษณ์ท่ีน่าสนใจ มีความเป็นทอ้งถ่ิน 

เรียบง่าย เป็นภาพประกอบแบบการ์ตูนท่ีแสดงถึงการดาํรงชีวิตของชาวนาท่ีเหมือนจริง และส่ือสาร

ขอ้มูลออกมาไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน เร่ิมจากขั้นตอนการปลูกขา้ว ประโยชน์ของขา้ว ประวติัขา้ว ท่ีดูมี

ความเป็นธรรมชาติและควรออกแบบข้อมูลเชิงภาพให้เหมาะสําหรับการผลิตจริงได้ในส่ือ

นิทรรศการเพื่อพฒันาต่อยอดงานออกแบบร่วมกบัพื้นท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เพื่อเผยแพร่ให้กบั

บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาเยีย่มชมรับรู้และเขา้ใจเน้ือหาของขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรีไดต่้อไป 
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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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กติตกิรรมประกาศ 

การวิจยัศึกษาเร่ือง การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชย 

เสาไห้ สําหรับ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เป็นงานวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์ประจาํปีการศึกษา 2558 และไดรั้บการสนบัสนุน อยา่งดียิง่จากทางคณะศิลปกรรมศาสตร์

และจากศูนยว์ิจัยบริการมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์การทาํงานวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้รับความ

ร่วมมือช่วยเหลือและอนุเคราะห์จากหลายบุคคลในการทาํงานท่ีมีความละเอียดทั้งทางดา้นการ

คน้ควา้ขอ้มูล การลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูล ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน อ.ดอนพุด จ.สระบุรี การตรวจสอบ

เคร่ืองมือในการวิจยัจากทุกภาคส่วนจึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีทาํใหง้านวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณอาจารยเ์นติกร ชินโยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผูท่ี้สนับสนุน

ส่งเสริมใหดิ้ฉนัไดท้าํงานวิจยัน้ี ทั้งยงัใหค้วามช่วยเหลือในการทาํวิจยัน้ีจนสาํเร็จไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วฒันพนัธ์ุ ครุฑะเสน ดร.เพิ่มศกัด์ิ สุวรรณทตั ดร.เกียรติอนนัต ์

ลว้นแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นเสมือนเสาหลกัสําคญัในการให้คาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะในดา้น

ต่างๆ วิธีการนาํเสนองานวิจยั การเขียนงานวิจยั รวมถึงกระบวนการต่าง ๆท่ีตอ้งทราบรายละเอียด

เพื่อปรับปรุงงานวิจยัใหส้มบูรณ์ท่ีสุด ทั้งยงัใหก้าํลงัใจท่ีดีท่ีสุด จนงานวิจยัน้ีสาํเร็จเป็นจริงได ้ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารยธ์นเดช ธเนศกลจกัร์ อาจารยป์รวรรณ ดวงรัตน์ พี่แนท พี่กิ 

อ.จูน บุคคลท่ีสาํคญัท่ีใหแ้รงบนัดาลใจและคอยช่วยเหลือทั้งจากกาํลงักายและมอบกาํลงัใจท่ีดี เป็น

ครูผูค้อยช้ีแนะและเป็นผูท่ี้ผลกัดนัใหง้านวิจยัน้ีเกิดข้ึนมาและสาํเร็จลงไดด้ว้ยดีอยา่งท่ีไดต้ั้งใจไว ้ 

ขอขอบพระคุณ ทีมงานจากศูนย์วิจัยบริการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทุกท่าน 

โดยเฉพาะท่านผศ.ดร.ธิฏิรัตน์  เมฆบณัฑิตกลุท่ีใหโ้อกาสในการทาํวิจยัน้ี รวมถึงคุณศกัด์ิสิทธ์ิ คณะ

ชาติ ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํดี ๆ และเจา้หนา้ท่ีทุก ๆท่านท่ีมีความเก่ียวขอ้งจาก

การเขา้ร่วมโครงการBoothCamp จนนาํมาสู่การทาํงานวิจยัเล่มน้ีจนสาํเร็จลงดว้ยดีตลอดมา 

ขอขอบพระคุณอาจารยภ์าษิศร์ ณ รังษี หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก พี่ชายท่ี

แสนดีผูส้นับสนุนดิฉันในการทาํงานเสมอมาและทีมคณาจารยค์ณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่าน

ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการออกแบบทุกท่าน ผูเ้ช่ียวชาญจากกรมการขา้วทุกท่าน ผูเ้ช่ียวชาญจาก

กระทรวงพาณิชยแ์ละกระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มชาวนา คุณวนัเพญ็ อุ่นจนัทร์ คุณป้าทองเจือ จนั

วดี คุณเอส ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลในทุกๆดา้น ขอขอบคุณทีมงานลูกศิษยทุ์กชั้นปีทุกคนท่ีเป็น

ยนิดีร่วมบูรณาการการเรียนการสอนกบังานวิจยัน้ี ท่ีสาํคญัคือขอขอบพระคุณศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 

อ.ดอนพดุ จ.สระบุรี ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือกบังานวิจยัน้ีเป็นอยา่งดี ตลอดจนการนาํส่ือการเรียนรู้ไป

ใชจ้ริงท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ จนงานวิจยัสาํเร็จสมบูรณ์ลงได ้

 ผูว้ิจยั 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

คาํว่า “อินโฟกราฟิก” (Infographic) เป็นคาํท่ีนิยมใชม้ากในปัจจุบนัทั้งในเวบ็เครือข่าย

สังคมและส่ือสาธารณะทัว่ไป Infographic  หรือ Information Graphic คือ ขอ้มูลเชิงภาพ ภาษาหรือ

กราฟิกซ่ึงบ่งช้ีถึงขอ้มูล องคค์วามรู้ต่าง ๆ ขอ้มูลทางสถิติ ตวัเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการยน่ยอ่ขอ้มูล

เพื่อให้ผูรั้บสารสามารถเขา้ใจขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือสารท่ีมีมากมายไดง่้ายเพียงแค่กวาดตาขอ้มูล

ซบัซอ้นมหาศาลในเวลาอนัจาํกดั ดว้ยเหตุน้ี “อินโฟกราฟิก” จึงเป็นแนวทางหน่ึงในการจดัการกบั

ขอ้มูลตวัเลข ตวัอกัษร ท่ีมีความซบัซอ้นหลากหลายใหก้ลายมาเป็นภาพกราฟิกท่ีสวยงามเขา้ใจง่าย 

เป็นขอ้มูลภาพ ท่ีมีความน่าสนใจและง่ายต่อการส่ือสารกบับุคคลทัว่ไป  (อาศิรา พนาราม, 2558)  

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วการแข่งขนัในโลกปัจจุบนั

อาศยั ความรู้สังคมสมยัใหม่ ไม่ไดเ้พียงตอ้งการทุนแรงงานเพื่อสร้างมูลค่า หรือการผลิตเท่านั้น แต่

ยงัตอ้งการความรู้เพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงประยกุต ์

นาํเอาความรู้ไปสู่ผลผลิตและการ สร้างสรรคพ์ฒันางานต่าง ๆ การพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ มีผลต่อ

การแข่งขนัและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน องคก์ร สถาบนัในสังคมถือเป็นฐานท่ีสาํคญั

อยา่งยิง่ ของกระบวนการพฒันาประเทศ (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์, 2547 : 2) 

แผนพฒันาตาํบลหนองควายโซ อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี เพ่ือให้ประชาชนใน

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนคือ ส่งเสริมอาชีพใหป้ระชาชน ตามความสนใจและตามความถนดั ปลูก

จิตสาํนึกรักชุมชน รู้สึกเป็นเจา้ของ ชุมชนร่วมมือร่วมใจกนั  จะตอ้งช่วยกนัมุ่งเนน้ใหค้นในชุมชน

นาํหลกัปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาํรงชีวิตใหม้ากข้ึน เพราะวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของหมู่บา้นน้ีอยู่อย่างพอเพียงให้ครอบคลุม เน้นการทาํการเกษตรปลอดสารพิษ 

พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้รวมทั้งขยายผลการพฒันาไปสู่ตาํบลอ่ืน ๆ

ได ้ จากรายงานผลการพฒันาตาํบลหนองควายโซ อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี จากภาพรวม

ของหมู่บ้าน พบว่าจุดด้อยของชุมชนท่ีต้องแก้ไข พบว่าชาวบ้านยงัขาดทักษะ ความรู้ในการ

ประกอบอาชีพ 

จงัหวดัสระบุรีเป็นแหล่งกาํเนิดขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ เป็นขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองสระบุรี เม่ือวนัท่ี 

26 กนัยายน 2551คณะกรรมการพิจารณาพนัธ์ุกรมการขา้วมีมติให้เป็นพนัธ์ุรับรอง ช่ือ เจ๊กเชย 1  
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โดยขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ไดรั้บการประกาศข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ หรือจีไอ แสดงถึงพนัธ์ุ

ข้าวชนิดน้ีจะต้องปลูกในพื้นท่ี จังหวัดสระบุรีเท่านั้ น ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(Geographical 

Indications : GI ) คือ ช่ือหรือสญัลกัษณ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีบอกแหล่งผลิตของสินคา้โดยสามารถส่ือให้

ผูบ้ริโภคเขา้ใจไดว้า่สินคา้นั้นมีคุณภาพหรือคุณลกัษณะพิเศษแตกต่างจากสินคา้ท่ีผลิตในแหล่งผลิต

อ่ืน เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทหน่ึง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีความเช่ือมโยงระหว่างปัจจยั

สาํคญัสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย ์กล่าวคือ ชุมชนไดอ้าศยัลกัษณะเฉพาะท่ีมีอยูใ่นแหล่ง

ภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวตัถุดิบเฉพาะในพื้นท่ี มาใชป้ระโยชน์ใน

การผลิตสินคา้ในทอ้งถ่ินของตนข้ึนมา ทาํใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณลกัษณะพิเศษจากพ้ืนท่ีดงักล่าวท่ี

มีคุณลกัษณะพิเศษน้ี (วรวรรณ ธนประสิทธ์ิพฒันา, 2556 : 1)  โดยธรรมชาตินั้นสร้างส่ิงแวดลอ้ม

หรือวตัถุดิบให้แก่การผลิตสินคา้ ส่วนมนุษยน์ั้นใชท้กัษะ ความชาํนาญ และภูมิปัญญาในการผลิต

สินคา้นั้น ทั้ งสองปัจจยัจึงได้ก่อให้เกิดสินคา้ท่ีมีคุณภาพหรือคุณลกัษณะพิเศษเฉพาะ ด้วยเหตุ

น้ี สิทธิในส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์จึงเป็นสิทธิชุมชน หรือสิทธิของกลุ่มคนท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินท่ีผลิต

สินคา้นั้น (กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, 2556)  

เจ๊กเชยเสาไห ้ขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองท่ีหุงข้ึนหมอ้ มีความร่วนไม่เกาะติดกนัเป็นกอ้น ไม่เหนียว

เละ นั้นไดห้ายไปจากตลาดมานานกว่า 50 ปี แต่ปัจจุบนัยงัชาวนาในสระบุรีท่ียงัปลูกไวกิ้นเอง (คม

คิดธุรกิจนิวเจน, 2558) ทางอาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ไดมี้แนวทางในการส่งเสริมใหข้า้วเจ๊ก

เชยเสาไห้กลบัสู่ตลาดอีกคร้ังและอนุรักษข์า้วพนัธ์ุพื้นเมืองอีกทางหน่ึง จึงไดล้งพื้นท่ีสนับสนุน

ชาวนาใหป้ลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ท่ีบา้นคุณลุงสุจิน อร่ามทอง ชาวนาท่ีปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไหม้ากว่า 

60 ปี ท่ีตาํบลหนองควายโซ อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ท่ีน่ีมีศูนยก์ารเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชย

เสาไห้ สําหรับนักเรียนท่ีศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน นิสิตนักศึกษาท่ีตอ้งการศึกษาองคค์วามรู้

ต่างๆเร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไหจ้ากประสบการณ์ท่ีมีจนเช่ียวชาญจากการเล่าเพียงอยา่งเดียว 

เคร่ืองมือการจดัการความรู้ต่างๆ เช่น โมเดลประเทศ เทคนิคการเล่าเร่ือง (Storytelling) 

ฐานความรู้ บทเรียนและความสาํเร็จ (Best Practice) และสรุปบทเรียนจากประสบการณ์ (After 

Action Review : AAR) กระบวนการและวิธีปฏิบติัการจดัการความรู้ โดยผูป้ฏิบติังานในศูนยก์าร

เรียนรู้ชุมชนไดร่้วมมือกนัในการจดัการความรู้ผา่นการแลกเปล่ียนความรู้และถ่ายทอด ความรู้สู่

บุคคลอ่ืนทั้งท่ีเป็นทางการโดยการประชุม และไม่เป็นทางการโดยวิธีการบอกกล่าวและนาํความรู้

นั้นมาจดัเก็บไวโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจดัเก็บความรู้ดาํเนินการ เพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ การศึกษาเพื่อ

พฒันา ทกัษะชีวิต และการศึกษาเพื่อพฒันาสังคมและ ชุมชน ความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนั

ของแกนนาํชุมชน ซ่ึงเกิดจากการนาํความรู้จากประสบการณ์ และความสามารถส่วนบุคคลมีวิธีการ
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ท่ีดึงเอาความรู้จากแต่ละบุคคลโดยผ่านวิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการเล่าเร่ืองเป็นความรู้ใน

ลกัษณะของความรู้ท่ีฝังลึก ในตวัคน (Tacit Knowledge) และนาํมาจดัเก็บเป็น เอกสาร บนัทึกเสียง 

วีดิโอ จดัเก็บใหเ้ป็นใหเ้ป็นหมวด หมู่ เป็นความรู้ท่ีชดัแจง้และเป็นรูปธรรม(Explicit Knowledge)  

ศูนยก์ารเรียนชุมชนควรจดัหาส่ือ ให้ทนัสมยั เช่น ระบบโทรทศัน์ทางไกลผา่นดาวเทียม และ

บทความ เพื่อการแลกเปล่ียนความรู้จาก ภายนอก เพิ่มหนงัสือ และมีการจดัศูนยก์ารเรียน (นฏัฐา 

มณฑล และภทัรพล มหาขนัธ์, 2553 : 205) 

 จากขอ้มูลดงักล่าวทาํใหผู้ว้ิจยัเกิดแรงบนัดาลใจในการท่ีจะศึกษาแนวทางในการออกแบบ

ส่ือการเรียนรู้เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้อาํเภอหนองควายโซ จงัหวดัสระบุรี จากการรวมรวบ

องคค์วามรู้ของปราชญช์าวบา้นมาออกแบบเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีง่ายและมีความเหมาะสมกบัการใช้

งานของชาวบา้น เพื่อเพิ่มศกัยภาพของปราชญช์าวบา้นในการถ่ายทอดองคค์วามรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยน้ี

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเป็นการฟ้ืนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยในการอนุรักษ์ขา้ว

พนัธ์ุพื้นเมืองอีกทางหน่ึงนาํไปสู่การพฒันาพี่นอ้งชาวนาใหภู้มิใจในอาชีพชาวนาอยา่งเตม็ภาคภูมิ 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.2.1  ศึกษาองคค์วามรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้อาํเภอดอนพดุ จงัหวดัสระบุรี 

1.2.2  ศึกษาแนวคิดในการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ สาํหรับการออกแบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้ว

เจ๊กเชยเสาไห ้ 

1.2.3  พฒันาการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ เพื่อ

เผยแพร่แนวทางใหก้บักลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้และเขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

 

1.3  สมมติฐานของการวจัิย 

การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพเร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ สามารถเพิ่มศกัยภาพการถ่ายทอดองค์

ความรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ของปราชญ์ชาวบา้นแก่นักเรียนนักศึกษาและผูท่ี้สนใจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

1.4  ขอบเขตของการวจัิย 

1.4.1  พื้นท่ีทาํการวิจยั คือ ศึกษารวบรวมขอ้มูลเร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้หมู่ท่ี 1 ตาํบลดอนพุด 

อาํเภอดอนพุด จงัหวดัสระบุรี เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุด

ในประเทศไทย 

1.4.2  ประชากรท่ีศึกษา กลุ่มประชากรท่ีจะดาํเนินการในงานวิจยั ไดแ้ก่   
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1.4.2.1  กลุ่มชาวนา ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้เร่ืองภูมิปัญญาเร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

1.4.2.2  กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา และผูท่ี้มีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัองคค์วามรู้เร่ืองขา้ว

เจ๊กเชยเสาไห ้

1.4.2.3  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ(Infographic) 

1.4.3  วิธีการศึกษา ใชว้ิธีการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้เร่ืองภูมิปัญญา

เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ตาํบลหนองควายโซ อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี และนกัศึกษาภาควิชา

คอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.5.1  สามารถนาํองคค์วามรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไหไ้ปพฒันาระบบส่ือการสอนเร่ืองขา้วเจ๊กเชย

เสาไห ้สาํหรับศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.5.2  ไดเ้ร่ิมพฒันาการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพเป็นส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้สาํหรับ

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ หมู่ท่ี1 ตาํบลดอนพุด  อาํเภอดอนพุด จงัหวดั

สระบุรี 

1.5.3  กลุ่มชาวนาอาํเภอหนองแซงท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะแก่การปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้มากท่ีสุด 

กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาและผูท่ี้สนใจท่ีตอ้งการใชส่ื้อการเรียนรู้เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ ได้

เรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไหจ้ากผูเ้ช่ียวชาญไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

1.6  นิยามศัพท์ 

1.6.1  ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้  คือ ขา้วท่ีไดจ้ากการแปรรูปขา้วเปลือก พนัธ์ุเจ๊กเชย ซ่ึงเป็นพนัธ์ุ

พื้นเมืองและเป็นขา้วเจา้ไวต่อช่วงแสงปลูกในฤดู นาปี ในพื้นท่ีอาํเภอเสาไห้ อาํเภอเมือง อาํเภอ

หนองแซง อาํเภอวิหารแดง อาํเภอหนองแค อาํเภอหนองโดน และก่ิงอาํเภอดอนพุด จงัหวดัสระบุรี 

เม่ือหุงสุกจะร่วนเป็นตวัไม่เกาะกนัเป็นกอ้นหุงข้ึนหมอ้ ขา้วสุกจะนุ่ม ไม่แฉะ ไม่แขง็กระดา้ง ไม่

เหนียวเละ ไม่ยุบตวัเม่ือเป็นขา้วราดแกง ไม่บูดง่ายแม ้ท้ิงไวเ้ยน็ขา้มวนั ขา้วเก่าเม่ือนาํมาหุงไม่มี

กล่ินสาบ  

1.6.2  ศูนยก์ารเรียนชุมชน เป็นหน่วยงานท่ีทาํงานร่วมกบัชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในชุมชน อีกทั้งยงัมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาใหก้บัประชาชน สร้างโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้รียนรู้ 

1.6.3  ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ คือ ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) 

เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทหน่ึง ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีความเช่ือมโยง (Links) ระหว่าง

ปัจจยัสาํคญัสองประการ คือธรรมชาติและมนุษย ์กล่าวคือ ชุมชนไดอ้าศยัลกัษณะเฉพาะท่ีมีอยูใ่น
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แหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวตัถุดิบเฉพาะในพื้นท่ี มาใชป้ระโยชน์

ในการผลิตสินคา้ในทอ้งถ่ินของตนข้ึนมา ทาํให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษท่ีมาจากพื้นท่ี

ดงักล่าว  คุณลกัษณะพิเศษน้ีอาจหมายถึง คุณภาพ ช่ือเสียงหรือคุณลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆท่ีมาจาก

แหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์น้ีอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ  

1. ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์โดยตรง (Direct Geographical Indication) กล่าวคือ เป็นช่ือทาง

ภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้นั้น ๆ โดยตรง เช่น ไชยา เพชรบูรณ์ เป็นตน้  

2. ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์โดยออ้ม (Indirect Geographical Indication) กล่าวคือ เป็น

สัญลักษณ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีไม่ใช่ช่ือทางภูมิศาสตร์ซ่ึงใช้เพื่อบ่งบอกแหล่งภูมิศาสตร์อันเป็น

แหล่งกาํเนิดหรือแหล่งผลิตของสินคา้ เช่น สัญลกัษณ์ประจาํอาํเภอ หรือจงัหวดั รูปยา่โม รูปหอไอ

เฟล เป็นตน้ 

1.6.4  ส่ือการเรียนรู้ คือ วสัดุ อุปกรณ์หรือวิธีการใดๆ ท่ีเป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้ 

ทศันคติ ทกัษะและประสบการณ์ไปสู่ผูเ้รียน ส่ือการสอนแต่ละชนิดจะมีคุณสมบติัพิเศษและมี

คุณค่าแตกต่างกนัไป เป็นแหล่งเก็บขอ้มูล องคค์วามรู้และแสดงความหมายท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา

และมีเทคนิควิธีการใชอ้ยา่งมีระบบ 

1.6.5  ขอ้มูลเชิงภาพ (Information Graphic) คือ การออกแบบกราฟิกโดยการนาํขอ้มูลท่ีเขา้ใจ

ยากหรือขอ้มูลท่ีเป็นตวัหนังสือจาํนวนมาก มานําเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้

สามารถเล่าเร่ืองได้ด้วยตวัเองมีองค์ประกอบท่ีสําคญั คือ หัวขอ้ท่ีน่าสนใจ และภาพ จากการ

รวบรวมขอ้มูลต่างๆให้เพียงพอ แลว้นาํมาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพจึงจะ

ดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟิกท่ีใช้อาจเป็นภาพ ลายเส้น 

สัญลกัษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนท่ี ฯลฯ จดัทาํให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เขา้ใจ

ง่าย สามารถจดจาํไดน้าน ทาํใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง “การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ 

สําหรับ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน” ในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลการออกแบบตน้แบบขอ้มูลเชิงภาพ

สําหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ จากทฤษฎีทางดา้นการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพและ

ทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับเป็นเคร่ืองมือในกระบวนการวิจยั ดงันั้นผูว้ิจยัไดศึ้กษาและรวบรวม

รายละเอียดท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

2.1  องคค์วามรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัการออกแบบ 

2.3  องคค์วามรู้เร่ืองขอ้มูลเชิงภาพ (Infographic)  

2.4  ประวติัชุมชน ตาํบลดอนพดุ อาํเภอดอนพดุ จงัหวดัสระบุรี 

2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  องค์ความรู้เร่ืองข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ 

ข้าวพืน้เมืองไทย 

ขา้วมีการวิวฒันาการจากขา้วป่ามาเป็นขา้วปลูกมากกว่า 7,000 ปี หลกัฐานท่ีมีการปลูกขา้ว

ในประเทศไทยอายเุก่าแก่ท่ีสุดมากกวา่ 5,500 ปี นอกจากขา้วป่าจะมีวิวฒันาการมาเป็นขา้วปลูกแลว้ 

มนุษยย์งัไดเ้รียนรู้การเก็บรวบรวมเมลด็ไวใ้ห้ไดป้ริมาณมากพอรวมทั้งการนาํเมลด็พนัธ์ุขา้วติดตวั

ไปเพื่อเป็นอาหารในการเดินทางเพื่ออพยพยา้ยถ่ินฐาน ทาํให้เกิดการเคล่ือนยา้ยของพนัธ์ุขา้วจากท่ี

หน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง เม่ือมีพนัธ์ุขา้วในแต่ละทอ้งถ่ินความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วก็เร่ิมเกิดข้ึน การ

เรียกช่ือพนัธ์ุขา้วในแต่ละทอ้งถ่ินตามถ่ินกาํเนิดหรือตามลกัษณะเด่นประจาํพนัธ์ุหรือแมแ้ต่ตามช่ือ

บุคคลท่ีเกิดตามมา กลายเป็นช่ือท่ีเรียกขานกนัจนติดปากจนเป็นช่ือพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองในท่ีสุด 

 พนัธ์ุขา้วพื้นเมืองไทยนับว่ามีความหลากหลายทางดา้นพนัธุกรรม (Genetic diversity) 

อยา่งมากมาย เช้ือพนัธ์ุขา้วเหล่าน้ีนบัว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์มหาศาลต่อการปรับปรุงพนัธ์ุขา้ว

ใหไ้ดพ้นัธ์ุดีในอนาคต จากอดีตถึงปัจจุบนัไดมี้การรวบรวมพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองไทยจากจงัหวดัต่าง ๆ 

ทัว่ประเทศโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศูนย์วิจัยขา้วและสถานีทดลองขา้วท่ีสังกัด

สถาบนัวิจยัขา้วและหน่วยงานอ่ืน ๆ ช่วยดาํเนินการเก็บรวบรวมพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองและขอ้มูลให ้
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ปัจจุบนัไดเ้กบ็รวบรวมและอนุรักษพ์นัธ์ุขา้วเหล่าน้ีไว ้ณ ศูนยป์ฏิบติัการและเก็บเมลด็เช้ือพนัธ์ุขา้ว

แห่งชาติ (Genebank) ศูนยว์ิจยัขา้วปทุมธานี สถาบนัวิจยัขา้ว เป็นจาํนวน 23,903 ตวัอยา่ง (Genetic 

stock number) โดยแยกเป็นขา้วพื้นเมือง 17,093 ตวัอยา่ง ขา้วอ่ืน ๆ 6,810 ตวัอยา่ง ในจาํนวนน้ีมี

พนัธ์ุขา้วพื้นเมืองท่ีสามารถจาํแนกช่ือโดยไม่ซํ้ากนัไดป้ระมาณ 5,928 ช่ือพนัธ์ุ 

 การรวบรวมพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองในประเทศไทยเร่ิมตั้งแต่ พ.ศ. 2480 และกระทาํอยา่งจริงจงั

ระหว่างปี พ.ศ. 2489-2493 โดยระยะแรกไดร้วบรวมพนัธ์ุเพื่อคน้หาและคดัเลือกหาขา้วพนัธ์ุดีไว้

แนะนาํใหเ้กษตรกรปลูกในนามขา้วรัฐบาล ต่อมาไดมี้การรวบรวมบา้งแต่ไม่มากนกัจนกระทัง่ในปี 

พ.ศ. 2525 สถาบนัวิจยัขา้วไดมี้ศูนยป์ฏิบติัการและเก็บเมลด็เช้ือพนัธ์ุขา้วแห่งชาติ (Genebank) โดย

ไดรั้บความสนับสนุนทางดา้นงบประมาณจากรัฐบาลญ่ีปุ่นเพื่อเป็นศูนยร์วบรวมและอนุรักษเ์ช้ือ

พนัธ์ุขา้วไทย เน่ืองจากพนัธ์ุขา้วเดิมเป็นจาํนวนมากท่ีรวบรวมไวไ้ดเ้ส่ือมพนัธ์ุไป ประกอบกบั

เกษตรกรนิยมปลูกขา้วพนัธ์ุใหม่ท่ีให้ผลผลิตสูง เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้พนัธ์ุขา้พ้ืนเมืองดั้งเดิมสูญ

พนัธ์ุไปอย่างรวดเร็วถา้ไม่รีบดาํเนินการรวบรวมไวใ้นอนาคตอนัใกลน้ี้จะไม่มีพนัธ์ุขา้วพื้นเมือง

เหลืออีกต่อไป สถาบนัวิจยัขา้วจึงตั้งโครงการรวบรวมพนัธ์ุขา้วทัว่ประเทศระหว่างปี 2525-2529 

หลงัจากนั้นไดมี้การรวบรวมพนัธ์ุขา้วอยา่งต่อเน่ือง กรมวิชาการเกษตรไดต้ระหนกัถึงเร่ืองดงักล่าว

จึงจดัตั้งโครงการรวบรวมและอนุรักษท์รัพยากรเช้ือพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองข้ึนอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2538-

2542 โดยสถาบนัวิจยัขา้วเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินงาน ศูนยป์ฏิบติัการและเก็บเมล็ดเช้ือพนัธ์ุขา้ว

แห่งชาติไดร้วบรวมพนัธ์ุขา้วปลูกทุกชนิดไวจ้าํนวน 23,903 ตวัอย่าง (Genetic stock number) 

จดัเป็นขา้วพื้นเมืองทัว่ประเทศ 17,093 ขา้วสายพนัธ์ุดี 2,335 ขา้วสายพนัธ์ุต่างประเทศ 3,391 ขา้ว

ป่า 1,065 ตวัอยา่ง และขา้วอ่ืน ๆ 19 ตวัอยา่งพนัธ์ุ 

 สาํหรับพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองไทยทั้งหมดท่ีเก็บรวบรวมไวจ้าก 76 จงัหวดั โดยจาํแนกช่ือใน

เบ้ืองตน้ท่ีไม่ซํ้ ากนัไดท้ั้งหมด 5,928 ช่ือพนัธ์ุ จากความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองของ

ประเทศไทยทาํให้คาดเดาไดว้่าน่าจะมีพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองไทยมากกว่าน้ี เพราะว่าพนัธ์ุขา้วยงัมีอีก

หลายตวัอยา่งท่ียงัไม่ทราบช่ือ (Unknown) ท่ีเก็บรวบรวมไวย้งัไม่ไดป้ระเมินลกัษณะประจาํพนัธ์ุ

หรือจาํแนกช่ือพนัธ์ุออกมา มีหลายหมายเลขท่ีมาจากแหล่งรวบรวมท่ีแตกต่างกนั มีหลายหมายเลข

ท่ีมีช่ือซํ้ากนั อีกทั้งยงัมีพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองอีกมากท่ียงัไม่ไดมี้การศึกษามาก่อนหรือรวบรวมพนัธ์ุไว ้

 ความหลากหลายของพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองไทยนบัว่าเป็นความหลากหลายทางดา้นพนัธุกรรม 

(Genetic diversity) ลกัษณะดีบางอยา่งในพนัธ์ุขา้วพ้ืนเมือง เช่น ความตา้นทานต่อโรคและแมลง

ศตัรูพืช คุณภาพเมล็ดหรือความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เป็นตน้ เป็นฐานพนัธุกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วใหไ้ดพ้นัธ์ุดีในอนาคต ถา้พนัธ์ุขา้วพื้นเมืองท่ีมีคุณภาพดี
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หรือทนทานต่อสภาพแวดลอ้มดีไดสู้ญพนัธ์ุไปก็จะไม่สามารถสร้างพนัธ์ุขา้วมีคุณภาพดีตรงตาม

ความตอ้งการของตลาดต่อไปได ้(ฉวีวรรณ วฒิุญาโณ, 2543 : 5) 

 

 การตั้งช่ือพนัธ์ุข้าวพืน้เมืองไทย 

 จากการบนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้พบว่า การตั้งช่ือพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองไทยท่ีรวบรวมมาจากถ่ิน

เดิม แหล่งต่าง ๆ จะเป็นการตั้งช่ือตามความพอใจของเจา้ของพนัธ์ุ โดยไม่ไดป้ระเมินคุณลกัษณะ

ประจาํพนัธ์ุทางดา้นวิชาการมาก่อน ดงันั้นโอกาสท่ีจะเป็นพนัธ์ุท่ีซํ้ ากนัมีโอกาสเป็นไปได ้สาํหรับ

การตั้งช่ือพนัธ์ุจะตั้งตามสถานท่ีแหล่งท่ีพบหรือสถานท่ีเก็บรวบรวมมา ตามลกัษณะรูปพรรณ

สัณฐานท่ีพบ ตามจงัหวดั ตามช่ือคน ช่ือดอกไม ้ช่ือผลไม ้ช่ือสัตว ์ช่ือส่ิงของ และช่ือท่ีบ่งบอก

ความหมาย เป็นตน้ ตวัอยา่งช่ือพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองไทย (ฉวีวรรณ วฒิุญาโณ, 2543 : 6) ไดแ้ก่  

 1. แสดงความรักชาติ : กูบ้า้นกูเ้มือง กูเ้มืองหลวง กษตัริย ์ในหลวง สมเด็จ ฟ้าชาย พระเทพ 

ฯลฯ 

 2. ช่ือบอกความหมาย : แขกท้ิงเคียว ขอมใบลาน พญาหยดุรถ พญาหยดุชา้ง สังขท์อง พม่า

แหกคุก แม่ยายขาํ แม่หมา้ยคานหัก ลายขอหอก สําเภาลอย ตะเภาทอง ตะเภาแกว้ ตะวนัข้ึน เจ๊ก

กระโดด ฯลฯ 

 3. ช่ือสถานท่ี : กาฬสินธ์ุ ชยันาท ชุมพร เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ บางกอก สงขลา นครไชยศรี 

นครนายก นครพนม มหาสารคาม กนัตงั แก่งคอย นาโพธ์ิ ตล่ิงชนั บางพระ บา้นนา โคกโพธ์ิ ฯลฯ 

 4. เคร่ืองประดบั : กาํไล เขม็เงิน เขม็ทอง เขม็เพชร ป่ินทอง สงัวาลย ์ฯลฯ 

 5. ลกัษณะเมลด็ : กน้จุด กน้งอน ขา้วป้อม ขา้วลาย เมลด็สั้น เมลด็เลก็ เมลด็ยาว ฯลฯ 

 6. สีเปลือก : ขาว เขียว แดง ดาํ ม่วง เหลือง 

 7. ช่ือคน : บุญมา บุญมี เฉ้ียง อินตา ตาเช้ือ ตาเรือง ตาแมน้ สุรพล เพชรา เจ๊กเฮง จินตรา 

จนัทรา คุณอาจ ลุงฉ่อย นางผดุ นางปรุง นางฝ้าย ฯลฯ 

 8. ช่ือผลไม ้: ช่อละมุด ช่อลางสาด ช่อมะพร้าว มะขาม มะม่วง มะปราง ฯลฯ 

 9. ช่ือดอกไม ้: กระดงังา มะลิ ลาํเจียก จาํปา จาํปี ดอกแกว้ ดอกพะยอม ดอกพุด ดอกรัก 

ดอกประดู่ บวัหลวง บวัขาว บวัแดง ฯลฯ 

 10. ช่ือสตัว ์: จ้ิงหรีด นกเขา นกกระทา นกเอ้ียง ปลาซิวขาว ปลาบู่ ปลาหลด ปลาไหล หาง

กระรอก หางชะมด หางชา้ง หางนกยงู หางนาค หางมา้ หางหมาใน หางหมู ฯลฯ 
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ภาพท่ี 2.1 ความแตกต่างของชนิดขา้ว 

ท่ีมา: ขา้วพื้นเมืองไทย (ฉวีวรรณ วฒิุญาโณ, 2543 : 7) 

 

องค์ความรู้พืน้บ้านกบัความหลากหลายพนัธ์ุข้าว 

 ขา้วเป็นพืชหลกัในระบบการผลิตเพ่ือการยงัชีพในกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ มาเป็นเวลาชา้นาน 

จนกระทัง่กลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัและสร้างรายไดจ้ากการส่งออกและมีช่ือเสียง เช่น พนัธ์ุ

ขา้วหอมมะลิของประเทศไทย เป็นตน้ ดงันั้น ในแง่ของระบบการผลิตภาคเกษตรของกลุ่มชาติพนัธ์ุ

ท่ีมีการปลูกข้าวจึงมีความแตกต่างหลากหลายของสายพนัธ์ุข้าว และข้าวแต่ละสายพนัธ์ุก็มี

คุณสมบติัเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัออกไป ทาํใหเ้กษตรกรสามารถเลือกปลูกตามความเหมาะสมของ

พื้นท่ี ปริมาณนํ้ า แสงแดด แรงงาน และปัจจยัอ่ืน ๆ ความหลากหลายของสายพนัธ์ุขา้วจึงเป็น

หลกัประกนัในดา้นของปริมาณการผลิต เพราะการปลูกเพียงสายพนัธ์ุเดียวก่อให้เกิดความเส่ียงต่อ

โรคระบาด การกดักินของแมลงศตัรูพืช และปัจจยัเส่ียงอ่ืน ๆ การปลูกพืชหลากหลายสายพนัธ์ุ

พร้อม ๆ กนัจึงเป็นการกระจายความเส่ียงเพราะพืชแต่ละสายพนัธ์ุมีความทนทานต่อโรคระบาด 

แมลง และปัจจยัเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 ความแตกต่างหลากหลายของสายพนัธ์ุขา้วในประเทศไทยนั้นนับว่ามีความหลากหลาย

ของสายพนัธ์ุขา้วมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (อภิชาต ขาวสะอาด และคณะ, 2538 : 47) ท่ีกล่าวถึง

สายพนัธ์ุขา้วท่ีมีกว่า 700 สายพนัธ์ุ และพบว่าเกษตรกรในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ไดใ้ช้

ประโยชน์จากพนัธ์ุป่า มีการคดัเลือก รักษา และปรับปรุงจนทาํให้มีพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณลักษณะ

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและรสนิยมของกลุ่มชนในทอ้งท่ีนั้น ๆ จนพบว่าในประเทศไทยมีสาย

พนัธ์ุขา้วสูงถึงกวา่ 20,000 สายพนัธ์ุ 

 

3,905 (66%) 

2,023 (34%) 
ขา้วเจา้ 

ขา้วเหนียว 
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ตารางท่ี 2.1 จาํนวนพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองช่ือไม่ซํ้ารวบรวมจากจงัหวดัต่าง ๆ 

 

จงัหวดั จาํนวนพนัธ์ุ จงัหวดั จาํนวนพนัธ์ุ จงัหวดั จาํนวนพนัธ์ุ 

กระบ่ี 101 ปัตตานี 203 สมุทรสงคราม 4 

กรุงเทพมหานคร 72 พระนครศรีอยธุยา 66 สมุทรสาคร 4 

กาญจนบุรี 171 พะเยา 67 สระแกว้ 54 

กาฬสินธ์ุ 61 พงังา 45 สระบุรี 45 

กาํแพงเพชร 88 พทัลุง 272 สิงห์บุรี 8 

ขอนแก่น 101 พิจิตร 76 สุโขทยั 154 

จนัทบุรี 50 พิษณุโลก 208 สุพรรณบุรี 95 

ฉะเชิงเทรา 91 เพชรบุรี 37 สุราษฎร์ธานี 44 

ชลบุรี 67 เพชรบูรณ์ 16 สุรินทร์ 59 

ชยันาท 38 แพร่ 211 หนองคาย 12 

ชยัภูมิ 80 ภูเกต็ 56 หนองบวัลาํภู 17 

ชุมพร 45 มหาสารคาม 20 อ่างทอง 26 

เชียงราย 128 มุกดาหาร 41 อาํนาจเจริญ 5 

เชียงใหม่ 386 แม่ฮ่องสอน 194 อุดรธานี 66 

ตรัง 84 ยโสธร 39 อุตรดิตถ ์ 143 

ตราด 78 ยะลา 63 อุทยัธานี 126 

ตาก 62 ร้อยเอด็ 14 อุบลราชธานี 83 

นครนายก 90 ระนอง 19 รวมพนัธ์ุขา้ว 5,928 พนัธ์ุ 

นครปฐม 15 ระยอง 76 รวม 75 จงัหวดั 

นครพนม 103 ราชบุรี 97   

นครราชสีมา 118 ลพบุรี 12 แบ่งตามชนิดการปลูก 

นครศรีธรรมราช 149 ลาํปาง 71 นาสวน 3,893 พนัธ์ุ 

นครสวรรค ์ 40 ลาํพนู 14 ขา้วไร่ 1,746 พนัธ์ุ 

นราธิวาส 83 เลย 69 ข้ึนนํ้า 289 พนัธ์ุ 

น่าน 255 ศรีสะเกษ 25 รวม 5,928 พนัธ์ุ 

บุรีรัมย ์ 10 สกลนคร 46 แบ่งตามชนิดขา้ว 

ปทุมธานี 49 สงขลา 114 ขา้วเจา้ 3,905 พนัธ์ุ 

ประจวบคีรีขนัธ์ 13 สตูล 93 ขา้วเหนียว 2,023 พนัธ์ุ 

ปราจีนบุรี 87 สมุทรปราการ 4 รวม 5,928 พนัธ์ุ 

ท่ีมา: ขา้วพื้นเมืองไทย (ฉวีวรรณ วฒิุญาโณ, 2543 : 8) 
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 จากองค์ความรู้พื้นบา้นของกลุ่มชาติพนัธ์ุและการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ รวมทั้ง

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในยุคปัจจุบัน จากการพัฒนาท่ีผ่านมา

นิเวศวิทยาของกลุ่มชาติพนัธ์ุกบัองคค์วามรู้พื้นบา้นในระบบการผลิตขา้ว ความหลากหลากหลาย

สายพนัธ์ุขา้วและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการพฒันาท่ียงัยืน่ มีแนวคิดอยู ่5 ประการคือ 

 ประการแรก คือ การมององคค์วามรู้พื้นบา้นกบัการจดัการความหลากหลายพนัธ์ุขา้วใน

บริบทของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอ้ม เป็นการมององค์

ความรู้ท่ีเล่ือนไหล มีพลวตั ปรับเปล่ียนไปตามเง่ือนไขของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้สามารถมองเห็นและวิเคราะห์ไดถึ้ง

ความเช่ือมโยงของการพฒันาและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

โดยเฉพาะในช่วงของการเปล่ียนผ่าน และการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีชุมชนได้รับ

ผลกระทบ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 การรวบรวมพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองในจงัหวดัภาคกลาง 

ท่ีมา: ขา้วพื้นเมืองไทย (ฉวีวรรณ วฒิุญาโณ, 2543 : 212) 

 

 ประการท่ีสอง คือ การมององคค์วามรู้พื้นบา้นกบัการจดัการความหลากหลายพนัธ์ุขา้วจาก

มิติของความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติในฐานะเป็นวิถีชีวิต เป็นการมองถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างมนุษยก์บัระบบนิเวศและการจดัการทรัพยากรเพื่อการดาํรงชีพ การปลูกขา้วเป็นวิถีชีวิต

72 

38 

90 

15 49 

66 

12 
4 

4 

4 

45 

8 

95 

26 

กรุงเทพมหานคร 

ชยันาท 

นครนายก 

นครปฐม 

ปทุมธานี 

พระนครศรีอยธุยา 

ลพบุรี 

สมุทรปราการ 

สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร 

สระบุรี 

สิงห์บุรี 

สุพรรณบุรี 

อ่างทอง 
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ของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ท่ีบริโภคขา้วเป็นอาหารหลกั การไดรั้บประโยชน์จากทรัพยากรดงักล่าว

มนุษยจ์าํเป็นตอ้งมีการปกปักรักษาและหาหนทาวท่ีจะใชป้ระโยชน์ใหย้ ัง่ยนื การประกอบพิธีกรรม

ต่าง ๆ เพื่อแสดงความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติและส่ิงเหนือธรรมชาติจึงเป็นการ

แสดงออกถึงความสมัพนัธ์ของมนุษยก์บัทรัพยากรและระบบนิเวศท่ีไดพ้ึ่งพิง 

ประการท่ีสาม คือ การมององคค์วามรู้พื้นบา้นกบัการจดัการความหลากหลายพนัธ์ุขา้วจาก

มิติทางวฒันธรรม กลุ่มชาติพนัธ์ุมีความหลากหลายแตกต่างกนัออกไป จารีตประเพณี และพิธีกรรม

ต่าง ๆ ท่ีมนุษยไ์ด้แสดงออกผ่านวิธีปฏิบติัต่าง ๆ ในวิถีชีวิตมนุษยจึ์งเป็นเร่ืองท่ีให้ความสําคญั 

โดยเฉพาะกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีบริโภคขา้วจะมีความหลากหลายของการแสดงออกต่อขา้วท่ีแตกต่างกนั

ออกไป การแสดงออกทางวฒันธรรมเป็นแกนหลกัของการแสดงออกทางความคิดท่ีตกผลึกและสืบ

ทอดกนัมาชา้นาน 

ประการท่ีส่ี คือ การมององคค์วามรู้พื้นบา้นกบัการจดัการความหลากหลายพนัธ์ุขา้วใน

ฐานะขบวนการทางสงัคม เพื่อช่วยวิเคราะห์และเช่ือมโยงใหเ้ห็นถึงความเป็นพลวตัท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ุ

แสดงออกซ่ึงองค์ความรู้ของตนเองและขณะเดียวกันบางกลุ่มชาติพนัธ์ุมีการรวมตัวกันเป็น

เครือข่ายเพื่อแสดงความเป็นตวัตนหรืออตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุผา่นพิธีกรรมและองคค์วามรู้พื้นบา้น

ในการจดัระบบการผลิตและจดักิจกรรมเครือข่ายชุมชนเป็นประเพณีประจาํปี เป็นตน้ 

ประการท่ีห้า คือ การมององคค์วามรู้พื้นบา้นกบัการจดัการความหลากหลายพนัธ์ุขา้วใน

บริบทของการอนุรักษ ์พฒันา ฟ้ืนฟู เป็นการมององคค์วามรู้ในฐานะท่ีเป็นพลงัชุมชนท่ีจะพฒันา 

อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรพนัธุกรรมขา้วเพื่อการดาํรงและสืบทอดในการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 

 

ข้าวอนิทรีย์ 

 ขา้วอินทรีย ์คือ ขา้วท่ีไดจ้ากการทาํนาท่ีมีขั้นตอนค่อนขา้งแตกต่างจากกระบวนการปลูก

ขา้วในระบบเกษตรเคมี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการไม่ใชส้ารเคมีสังเคราะห์ต่าง ๆ เช่น สารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืช สารกาํจดัวชัพืช แมลง และสารป้องกนักาํจดัโรค แมก้ระทัง่ปุ๋ยเคมี รวมถึง

ขั้นตอนการเก็บเก่ียว แปรรูป และการบรรจุจะไม่มีการใชส้ารเคมีสังเคราะห์ใด ๆ ทั้งส้ิน อีกทั้งใน

การเพาะปลูกนั้นเกษตรกรจะตอ้งอนุรักษฟ้ื์นฟูดินและสภาพแวดลอ้ม 

 แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย ์คือ การทาํเกษตรแบบองคร์วม ให้ความสาํคญักบัการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟ้ืนฟูความอุดม

สมบูรณ์ของดินและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีเพาะปลูก เกษตรอินทรียจึ์งปฏิเสธการใช้

สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและปุ๋ยเคมี เน่ืองจากสารเคมีเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศ  

(หยาดฝน ธญัโชติกานต,์ 2546 : 34-35) 
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 ระบบการผลิตขา้วอินทรีย ์เป็นแนวทางเกษตรท่ีอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มซ่ึงจะทาํให้

นิเวศการเกษตรดีข้ึน โดยเฉพาะดินจะร่วนซุย และการเพิ่มอินทรียวตัถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด จะ

ช่วยปรับปรุงดิน ทาํให้ดินดีข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั อีกทั้งการเลิกใชส้ารเคมีการเกษตรทุกชนิด ทาํให้

แปลงนามีสารพิษน้อยลง ส่งผลดีต่อสมดุลของระบบนิเวศ นับเป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ผลผลิตขา้วอินทรียโ์ดยส่วนใหญ่จะใกลเ้คียงกบัการทาํนาเคมี แต่ก็มีเกษตรกรหลายคนท่ีมี

ผลผลิตสูงกว่าการทาํนาเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรท่ีทาํการปรับปรุงดินดว้ยปุ๋ยหมกัและ

อินทรียวตัถุอย่างจริงจงั รวมถึงการปลูกพืชหมุนเวียน (พืชตระกูลถัว่) เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์

และตดัวงจรชีวิตของศตัรูพืชในไร่นา 

 สาํหรับการควบคุมศตัรูพืชโดยการพยายามรักษาความหลากหลายของสมดุลธรรมชาติไว้

ดว้ยการไม่ใชส้ารเคมีใด ๆ ทาํให้ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศการเกษตรของแปลงนาขา้วเพิ่มข้ึน 

จะสงัเกตเห็นส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นศตัรูตามธรรมชาติของแมลงศตัรูพืชเพิ่มจาํนวนข้ึนโดยเฉพาะแมลงปอ 

แมงมุม นกและปลา ตามธรรมชาติ 

 

ตารางท่ี 2.2 ขั้นตอนการทาํนาอินทรียเ์ปรียบเทียบกบัการทาํนาเคมี 

 

ขั้นตอนการผลิต นาอินทรีย ์ นาเคมี 

การไถดะ ไถกลบวชัพืช ฟาง ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก 

ท่ีใส่แปลงนาในช่วงฤดูแลง้ และเป็น

การเตรียมดินเพื่อปลูกปุ๋ยพืชสด 

ใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชก่อนไถ 

หรือใชว้ิธีการเผา 

การปลูก 

ปุ๋ยพืชสด 

เพื่อปรับปรุงบาํรุงดินเป็นการเพิ่ม

อินทรียวตัถุใหก้บัดิน โดยเฉพาะพืช

ตระกลูถัว่ เม่ือพืชเร่ิมออกดอกกจ็ะ 

ตดัฟันและไถกลบ 

ใชส้ารเคมีคลุกเมลด็พนัธ์ุถัว่ท่ี

นาํมาปลูก 

การไถแปร 

และคราด 

เพื่อทาํใหดิ้นร่วนซุย  

และกาํจดัวชัพชืท่ียงัเหลืออยู ่

 

การเตรียม 

พนัธ์ุขา้ว 

สาํหรับตกกลา้ 

ตอ้งไม่มีการปลอมปนจาก 

ขา้วพนัธ์ุอ่ืน และไม่มีการใชส้ารเคมี 

คลุกเมลด็ 

ใชส้ารเคมีคลุกเมลด็ก่อนหวา่น 

มีทั้งท่ีเป็นของเหลวและเป็นผง 

(ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มออร์กาโน

ฟอสเฟต) 
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การตกกลา้ 

และการดูแล 

บาํรุงดินโดยใชปุ๋้ยหมกัและปุ๋ยคอก 

เพื่อเสริมการเจริญเติบโตของตน้กลา้ 

หวา่นปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการ

เจริญเติบโตของตน้กลา้ 

การปักดาํ 

และการดูแล 

ใส่ปุ๋ยอินทรียเ์พื่อช่วยการเจริญเติบโต

ของตน้ขา้ว  

การใชมู้ลไก่อดัเมด็ตอ้งตรวจสอบ

แหล่งท่ีมาเพื่อป้องกนัการผสม 

ปุ๋ยยเูรียในกระบวนการผลิต 

หวา่นปุ๋ยเคมีก่อนปักดาํ 1 วนั 

และหวา่นอีก 2 คร้ังในระยะปักดาํ 

เพื่อเร่งใหข้า้วแตกกอ 

และในระยะขา้วสร้างรวง 

การจดัการ 

วชัพืช 

โดยการถอน การเล้ียงเป็ด  

หรือปลาในนาขา้ว 

ใชส้ารเคมีฉีดพน่  

เช่น พาราควอท 

การจดัการ 

ศตัรูพืช 

ปูนา หอยเชอร่ี มกักดัตน้ขา้ว 

หลงัปักดาํ ใหใ้ชว้ิธีกล 

เช่น การขดุหลุมดกั การจบั 

ใชส้ารเคมีกาํจดั 

เช่น เอส 85, ฟรูาดาน, มาลาไธ

ออน 

การจดัการ 

โรคพืช 

ใชส้ารสกดัจากธรรมชาติ 

เช่น สะเดา ตะไคร้หอม หางไหล 

และการปลูกพืชหมุนเวียน 

ใชส้ารเคมีเพื่อกาํจดัโรคไหม ้

โรคกาบใบแหง้ 

เช่น เบนเลท ฯลฯ 

การเกบ็เก่ียว เก่ียวขา้วในระยะ “พลบัพลึง” 

หรือ “เหลืองกลว้ย” 

ตากขา้วในแปลงนา 2-3 วนั 

หลงัเกบ็เก่ียวบางแห่ง อาจใช้

สารเคมีกาํจดัวชัพืช เพื่อปลูกขา้ว

หรือพืชชนิดอ่ืนต่อเน่ือง 

การนวดขา้ว ตอ้งทาํความสะอาดเคร่ืองนวด  

โดยนาํขา้วอินทรียใ์ส่ลงใน 

เคร่ืองนวด ใหข้า้วไหลออกมา

ประมาณ 2-3 กระสอบ  

ขา้วท่ีไดข้ายเป็นขา้วทัว่ไป 

 

ท่ีมา: ขา้วอินทรีย ์ขา้วท่ีดีท่ีสุดต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม (หยาดฝน ธญัโชติกานต,์ 2546 : 36-37) 

 

 ประเภทของข้าวอนิทรีย์ 

 1. ขา้วอินทรียรั์บรองมาตรฐาน (Certified organic) ขา้วท่ีมีระบบการผลิตท่ีไม่มีการใช้

ปุ๋ยเคมีในการป้องกนักาํจดัศตัรูพืช มีการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจ์ากหน่วยงานอิสระ 

โดยประมาณหน่ึงในสามของฟาร์มเกษตรอินทรียไ์ดรั้บการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดย
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สาํนกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.) นอกนั้นเป็นการรับรองโดยหน่วยงานอ่ืนและหน่วยงาน

จากต่างประเทศ 

2. ขา้วอินทรียร์ะยะปรับเปล่ียน (In-conversion) เป็นขา้วท่ีอยูใ่นช่วงระยะเวลาท่ีเร่ิมตน้ทาํ

เกษตรอินทรีย์ในปีแรกก่อนท่ีจะได้รับการรับรองผลผลิตว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยระยะ

ปรับเปล่ียนถือเป็นช่วงระยะการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

3. ขา้วอินทรียย์งัไม่รับรอง (Non-certified) เป็นการปลูกขา้วอินทรียแ์บบพ่ึงตนเอง ส่วน

ใหญ่เป็นเกษตรแบบพื้นบา้นท่ีไม่ไดมี้การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานอิสระ เกษตรกรกลุ่มน้ีทาํ

การผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครัวเป็นหลกั และอาจมีผลผลิตส่วนเกินส่งจาํหน่ายในตลาด

ทอ้งถ่ิน 

 

ตารางท่ี 2.3 เปรียบเทียบมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ 

 

 มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มาตรฐานเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ 

การใชปุ๋้ยเคมี

สงัเคราะห์ 

หา้มใช ้ อนุญาตใหใ้ชโ้ดยไม่จาํกดั 

การใชส้ารเคมีกาํจดั

ศตัรูพืช 

หา้มใช ้ อนุญาตใหใ้ชไ้ด ้แต่มีการควบคุมไม่ให้

มีสารตกคา้งเกินปริมาณท่ีกาํหนด 

การใชฮ้อร์โมน

สงัเคราะห์ 

หา้มใช ้ อนุญาตใหใ้ชโ้ดยไม่จาํกดั 

การใชผ้ลิตภณัฑพ์นัธุ

วิศวกรรม 

หา้มใชโ้ดยเดด็ขาด ไม่ไดห้า้ม 

การปนเป้ือนจาก

สภาพแวดลอ้ม 

มีการกาํหนดไวช้ดัเจนให้

เกษตรกรตอ้งป้องกนั 

ไม่ไดก้าํหนดชดัเจน แต่จะตอ้งไม่เกิด

สารตกคา้งเกินปริมาณท่ีกาํหนด 

ท่ีมา: ขา้วอินทรีย ์ขา้วท่ีดีท่ีสุดต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม (หยาดฝน ธญัโชติกานต,์ 2546 : 43) 

 

 นอกจากเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีหลากหลายยี่ห้อ ผูบ้ริโภคยงัอาจเกิดความสับสนกบัการ

เรียกช่ือขา้วท่ีผลิตดว้ยวิธีการต่าง ๆ อาทิ ขา้วอนามยั, ขา้วปลอดสารเคมี, ขา้วปลอดสารพิษ, ขา้ว

ปลอดภยัสารพิษ และขา้วอนามยัปลอดภยัสารพิษ ขา้วเหล่าน้ีไม่อาจจดัเป็นขา้วอินทรียไ์ด ้เน่ืองจาก

การผลิตมีการใชส้ารเคมีในการป้องกนัและปราบปรามศตัรูพืช รวมทั้งปุ๋ยเคมีเพ่ือการเจริญเติบโต 

ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดย้งัมีสารพิษตกคา้ง แต่ไม่เกิดปริมาณท่ีกาํหนดไว ้(ตามประกาศกระทรวง
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สาธารณสุข ฉบบัท่ี 163 พ.ศ. 2535) หากผูบ้ริโภคตอ้งการขา้วท่ีไม่มีสารเคมีใด ๆ คงตอ้งเลือกซ้ือ

ขา้วท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงควรให้ความสําคญัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมา กลุ่ม

ผูผ้ลิต ตรามาตรฐานท่ีใหก้ารรับรอง ฯลฯ โดยพิจารณาว่าองคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่าน้ีใหค้วามมัน่ใจ

ไดม้ากนอ้ยเพียงใดก่อนตดัสินใจซ้ือ 

 ตามมาตรฐานกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงมี “รูปพนมมือในกรอบส่ีเหล่ียม

จตุัรัส” เป็นเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานขา้วหอมมะลิบรรจุ แบ่งคุณภาพของขา้วหอมมะลิออกเป็น 

3 ระดบั คือ 

 ขา้วหอมมะลิ ชั้น 1 (ดีพิเศษ) มีขา้วชนิดอ่ืนปนไม่เกิน 5% 

 ขา้วหอมมะลิ ชั้น 2 (ดี) มีขา้วชนิดอ่ืนปนไม่เกิน 15% 

 ขา้วหอมมะลิ ชั้น 3 (ธรรมดา) มีขา้วชนิดอ่ืนปนไม่เกิน 30% 

 ขา้วใหม่-ขา้วเก่า ความหอม ความนุ่มเหนียว ข้ึนกบัระยะเวลาการเก็บ การรับประทานขา้ว

หอมมะลิใหอ้ร่อยตอ้งเป็นขา้วใหม่ กล่ินจะหอมและนุ่มเหนียวมากกว่าขา้วกลางปี ส่วนขา้วปลายปี

นั้นเกือบร่วน หากเวลาหุงใส่นํ้านอ้ยขา้วจะแขง็ 

 ขา้วใหม่เป็นขา้วท่ีเก็บเก่ียวและกินในปีนั้น หาซ้ือกนัไดต้ั้งแต่เดือนธันวาคมไปถึงปลาย

เดือนกมุภาพนัธ์ ซ่ึงอยูใ่นฤดูเก็บเก่ียว ขา้วเก่าเกิน 4-5 เดือนอาจไม่หอมเลย เพราะสารระเหยหอมท่ี

มีอยูจ่ะค่อย ๆ ระเหยออกไปหรือสลายตวั และหากเป็นขา้วกลอ้งใหม่จะหอมมากกว่าขา้วใหม่ขดั

ขาว กรณีท่ีเป็นขา้วเก่าเก็บไวน้านจะมีกล่ินสาบเกิดข้ึน เน่ืองจากไขมนัในขา้วเกิดกล่ินหืน และถา้มี

มอดหรือแมลงก็อาจทาํให้ขา้วเกิดกล่ินเหม็น เน่ืองจากของเสียจากการขบัถ่ายของแมลงเหล่านั้น

 ขา้วหอมมะลิใหม่จะมีความช้ืนสูงจึงมกัเกิดปัญหาเร่ืองมอด แมลง ควรเก็บขา้วสารใส่ถงั

พร้อมถุงเกลือ เพราะเกลือจะช่วยดูดความช้ืน หรือใส่พริกแห้ง ใบมะกรูดลงไป กล่ินหอมฉุนจะทาํ

ใหม้อดแมลงไม่มากดักินขา้ว 

 

ข้าวจีเอม็โอ 

 แม้จะยงัไม่มีขา้วดัดแปลงพนัธุกรรมหรือขา้วจีเอ็มโอออกจาํหน่ายให้บริโภคกัน แต่

แนวโนม้ท่ีขา้วเอม็จีโอจะเขา้มายดึตลาดขา้วกค็งใชเ้วลาไม่เกินชัว่อายคุนรุ่นน้ี เพราะขา้วเป็นธญัพืช

ท่ีมีการบริโภคกนัอยา่งแพร่หลายมากท่ีสุดในโลก ดงันั้น ผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีจะไดรั้บจาการ

วิจยัพฒันาให้ไดข้า้วดดัแปลงพนัธุกรรมเพ่ือเขา้ครอบครองตลาดขา้วจึงมากอย่างคาดไม่ถึง แต่

คุณประโยชน์ท่ีจะได้รับจาการใช้เทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรมจะมีมากน้อยเพียงใด หรือเป็นไป

ในทางตรงกันข้าม คือ อาจก่อผลท่ีไม่คาดคิดต่อสุขภาพของผูบ้ริโภครวมทั้ งการเกษตรและ
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สภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากเป็นส่ิงผดิธรรมชาติท่ียงัไม่มีการพิสูจน์ว่าปลอดภยัในระยะยาว (หยาดฝน 

ธญัโชติกานต,์ 2546 : 14) 

 ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มในกรณีขา้วดดัแปลงพนัธุกรรมในแวดวงนกัวิชาการยอมรับว่า

โอกาสท่ีขา้วดดัแปลงพนัธุกรรมจะผสมกบัขา้วป่า วชัพืชตระกูลขา้ว หรืแมแ้ต่ขา้วอ่ืน ๆ มีความ

เป็นไปไดสู้ง สถาบนัวิจยัขา้วนานาชาติ (IRRI) ไดร้ะบุในรายงานวิจยัปี 1999 ว่า “จากปรากฏการณ์

ท่ีเคยเกิดข้ึนของการผสมพนัธ์ุระหว่างขา้วพนัธ์ุปรับปรุงกบัขา้วป่าหรือวชัพืชตระกูลขา้ว การท่ี

ต่อไปในอนาคตจะมีการปลูกขา้วดดัแปลงพนัธุกรรมอยา่งหลากหลาย และในพ้ืนท่ีเหล่านั้นน่าจะมี

ขา้วป่าและวชัพืชตระกูลขา้วกระจายอยู่ทัว่ไป ดงันั้นอาจจาํเป็นตอ้งตั้งสมมติฐานว่า ขา้วดดัแปลง

พนัธุกรรมจะตอ้งหลุดลอดไปผสมกบัขา้วป่าและวชัพืชในตระกูลขา้วอยา่งแน่นอน” นอกจากน้ียงั

ส่งผลกระทบต่อแมลง ดิน สัตวท่ี์อยู่ในดินและรบกวนระบบนิเวศได ้ (หยาดฝน ธัญโชติกานต,์ 

2546 : 21) 

 

ววิฒันาการข้าว 

แหล่งกาํเนิดและวิวฒันาการขา้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ขา้วเป็นพืชลม้ลุกตระกูลหญา้ 

(Annual grass) ถูกจดัอยูใ่นตระกูลออไรซา (Genus oryza) ของวงศเ์กรมินี ( Family paoceae หรือ 

Gramineae) สามารถเจริญเติบโตไดดี้ทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่น  

  จากหลกัฐานทางภูมิศาสตร์และโบราณคดีบางอย่างทาํให้สันนิษฐานไดว้่า ขา้วคงมีถ่ิน

กําเนิดในแอฟริกา เกาะมาดากัสการ์ อินเดีย อเมริกากลาง อเมริกาใต้ แอนตาร์กติกา และ

ออสเตรเลีย ซ่ึงแต่ก่อนยงัรวมตวักนัอยูใ่นบริเวณเขตร้อนของผนืแผน่ดินกอนดก์าวา ในยคุ พาลีโอ

โซอิก ประมาณ 250 – 500 ลา้นปีมาแลว้ ขา้วท่ีข้ึนอยูใ่นทอ้งท่ีต่างๆของโลโกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

ใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1. ออไรซา ซาไทวา (Oryza sativa) 2. ออไรซา กลาเบอริมา (Oriza glaberrima) 3. 

ขา้วป่า (Wild rice) 

จากการสํารวจพบว่าแหล่งปลูกขา้วของเอเชียในสมยัก่อนนั้นมีหลายแห่งด้วยกนั เช่น 

บริเวณท่ีราบตอนเหนือในอินเดีย บริเวณตะวนัออกของเทือกเขาหิมาลยัผ่านบริเวณตอนบนของ

พม่า ภาคเหนือของประเทศไทย ลาว และเวียดนามเหนือจดบริเวณดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องตอนใต้

ของประเทศจีน ซ่ึงพนัธ์ุขา้วท่ีนิยมปลูกในบริเวณดงักล่าวน้ีจดัอยูใ่นพวก ออไรซา ซาไทวา หรือท่ี

เรียกวา่ ขา้วปลูกสายเอเชียทั้งส้ิน 

วิวฒันาการ เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงไปสู่สภาวะท่ีดีข้ึนส่วนวิวฒันาการการผลิตขา้ว

ไทย จึงเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงของการปลูกขา้วท่ีไดพ้ฒันาไปในยคุต่าง ๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
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1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์ หมายถึง วิวฒันาการในช่วงเวลาประมาณ 1,500 – 600,000 ปี 

ล่วงมาแลว้ โดยแบ่งยอ่ยออกเป็นสมยัต่าง คือ สมยัหินเก่าและหินกลาง หรือประมาณ 100,000 – 

600,000 ปีล่วงมาแลว้ สมยัหินใหม่และสมยัโลหะ หรือประมาณ 1,5000 – 100,000 ปี ในอดีตใน

บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของประเทศไทยในปัจจุบนัน้ี มีหลกัฐานท่ีน่าเช่ือว่า มนุษยท่ี์อาศยัอยูใ่นบริเวณน้ี

รู้จกันาํขา้วมาบริโภคเป็นอาหารไม่นอ้ยกว่า 15,000 ปีล่วงมาแลว้ โดยในสมยัหินเก่าและหินกลาง

มนุษยย์งัไม่รู้จกัการปลูกขา้ว แต่ละเก็บรวบรวมเมลด็ขา้วจากขา้วป่าท่ีข้ึนอยูต่ามธรรมชาติ และร่วง

หล่นเม่ือสุกแก่มาบริโภค ซ่ึงคงเป็นเพียงอาหารตามฤดูกาล ไม่ใช่อาหารประจาํ ต่อมามีการเรียนรู้ 

พฒันามากข้ึน รู้จกัการเก็บรวบรวมขา้วหลาย ๆ ตน้ผกูมดัรวมกนัไวเ้ม่ือเวลาขา้วสุกแก่เมลด็จะร่วง

หล่นลงไปคา้งอยูต่รงช่อท่ีผกูรวมไว ้ทาํใหส้ามารถเก็บรวบรวมเมลด็ขา้วไดง่้ายและมากข้ึน เม่ือเขา้

สู่สมยัหินใหม่ จากการเรียนรู้และเฝ้าสังเกตจากธรรมชาติ รวมทั้งการพฒันาการเปล่ียนแปลงตาม

ธรรมชาติของขา้วป่า มนุษยเ์ร่ิมเรียนรู้ถึงการนาํเมลด็ขา้วไปปลูกเพ่ือใชเ้ป็นอาหารโดยไม่ตอ้งคอย

เก็บรวบรวมจากธรรมชาติ วิธีการดาํรงชีวิตก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไปจากการดาํรงชีพดว้ยการล่าสัตว์

และหาของป่าเป็นหลกัมาเป็นการเรียนรู้วิธีผลิตอาหารเพื่อการยงัชีพ ซ่ึงจากหลกัฐานการขดุพบทาง

โบราณคดี เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา และเศษกอ้นอิฐโบราณต่าง ๆ และ จากภาพเขียนโบราณท่ีผาแตม้ 

อาํเภอโขงเจียม จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า  มนุษยไ์ดรู้้จกัเรียนรู้การปลูกขา้วมาเป็นเวลานานไม่

นอ้ยกว่า 5,500 – 6,000 ปีล่วงมาแลว้ โดยในระยะเร่ิมแรกเป็นการปลูกขา้วแบบเล่ือนลอย ต่อมามี

การพฒันาเรียนรู้ถึงการนาํแรงงานสัตวโ์ดยเฉพาะควายมาช่วยในงานเกษตรกรรม เช่น ช่วยไถนา 

ลากจูง ปรับพื้นท่ี ขนยา้ย ทาํใหก้ารปลูกขา้วเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงจากแบบเล่ือนลอยเป็นแบบระบบ

ทดนํ้ าเขา้ในพื้นท่ีปลูกซ่ึงจะไดผ้ลผลิตท่ีดีกว่า รู้จกัการปรับพ้ืนท่ีใหเ้รียบและทาํคนันาเก็บกกันํ้ าไว้

ใชใ้นการปลูกขา้ว ไม่มีหลกัฐานกล่าวถึงวิธีการเก็บเก่ียวในยุคนั้นว่ามีวิธีการปฏิบติัอย่างไร แต่

สนันิษฐานวา่การเกบ็ผลผลิตขา้วในระยะแรก ๆ เก็บเก่ียวขา้วดว้ยแรงงานคนโดยใชว้ิธีเก็บรวบรวม

ขา้วท่ีร่วงหล่นหรือใชมื้อรูดขา้วทีละรวง และ พฒันาต่อไปเป็นการใชมื้อเด็ดหรือปลิดขา้วท่ีคอรวง

หรือใชเ้คร่ืองมือท่ีทาํจากหินมาช่วยในการเก็บขา้วซ่ึงมีการพบสะเก็ดเคร่ืองมือหินบางชนิดท่ีใชใ้น

ลกัษณะท่ีเป็นใบมีดสาํหรับเกบ็เก่ียวพืชไดท่ี้ถํ้าผ ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จากการตรวจสอบอายจุากคาร์

บอกพบวา่ มีอายปุระมาณ 8,000 – 12,000 ปีมาแลว้ 

 ต่อมาเม่ือระยะเวลาล่วงเขา้สู่สมยัโลหะท่ีมนุษยเ์ร่ิมรู้จกัการนําโลหะต่าง ๆ เช่น สําริด 

ทองแดง ดีบุก และ เหล็กมาใชท้าํเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนั ซ่ึงอยู่ในช่วง ประมาณ 

2,500 – 3,000 ปีล่วงมาแลว้ ในสมยัน้ีคงจะเร่ิมมีการนาํเหลก็มาทาํเป็นเคร่ืองมือสาํหรับใชเ้ก็บเก่ียว

ขา้ว เพราะจากการขุดสํารวจในแหล่ง โบราณคดีชุมชนเกษตรกรรมหลายแหล่งในบริเวณแอ่ง

สกลนครทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบนั มีการคน้พบเคร่ืองมือสําริด
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รูปร่างโคง้งอ เขา้ใจว่าเป็นเคร่ืองมือประเภทขอเก่ียวหรือเคียวท่ีใชส้าํหรับเก่ียวขา้ว ดงันั้น ในช่วง

ปลายของยคุก่อนประวติัศาสตร์ มนุษยค์งจะเร่ิมรู้จกัใชเ้คร่ืองมือท่ีทาํจากโลหะต่าง ๆ สาํหรับใชเ้ก็บ

เก่ียวขา้วแลว้ 

2. ยุคประวัติศาสตร์ หมายถึง วิวฒันาการในช่วงเวลาประมาณ 1,500 ปีท่ีผา่นมาแลว้ ถึง ปี 

พ.ศ. 2324 ซ่ึงแบ่งย่อยออกเป็นสมยัต่างๆ คือ สมยัทวาราวดี (พุทธศตวรรษท่ี 11-16) สมยัลพบุรี 

(พุทธศตวรรษท่ี 16-19) สมยัสุโขทยั (พุทธศตวรรษท่ี 19-20) สมยัอยธุยา (พ.ศ.1893 - 2310) สมยั

ธนบุรี (พ.ศ. 2310 - 2325) ยคุรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325 – ปัจจุบนั) มีหลกัฐานทางวิชาการรายงาน

ว่าได้พบรอยขา้วเปลือกบนภาชนะดินเผาโบราณท่ีพบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีอายุ

ประมาณ 12,000 ปี ตลอดระยะเวลาอนัยาวนานท่ีผา่นมาขา้วไดมี้การพฒันาโดยธรรมชาติและจาก

การคดัเลือกของมนุษยม์าตั้งแต่โบราณกาล จนในท่ีสุดกลายเป็นพืชท่ีสาํคญัท่ีสุดพืชหน่ึงของโลก 

ประเทศไทยนบัว่าเป็นแหล่งท่ีอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรพนัธ์ุขา้ว เน่ืองจากเป็นแหล่งกาํเนิดของ

ขา้ว ดงัจะเห็นไดว้่ามีพนัธ์ุขา้วท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดี้ ตั้งแต่ระดบันํ้ าทะเลไปถึงภูเขาสูง ใน

สภาพดินทรายถึงดินเหนียวและมีอายกุารเก็บเก่ียวท่ีกระจายเหล่ือมกนัเป็นขา้วเบา กลางหนกั และ 

พนัธ์ุขา้วท่ีใชป้ลูกไดต้ลอดปี 

 ขา้วเป็นธญัญาหารของมนุษยไ์ม่นอ้ยกว่า 2,500 ลา้นคนทัว่โลก แต่ละประเทศพยายามท่ี

ผลิตขา้วใหพ้อเพียงกบัความตอ้งการของพลเมือง ทาํใหมี้ขา้วเหลือขายในตลาดโลกเพียงประมาณ

ร้อยละ 5 ของผลผลิตขา้วทัว่โลก ประเทศไทยมีการบริโภคขา้วภายในประเทศเพิ่มข้ึนทุกปี 

เน่ืองจากการเพิ่มของประชากรเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืน ๆ ปัจจุบนัน้ีประเทศไทยสามารถผลิตขา้ว

ไดพ้อเพียงกบัความตอ้งการของพลเมืองและยงัมีส่วนเกินสาํหรับเป็นสินคา้ออกไดอี้กประมาณปี

ละ 7 ลา้นตนั (ขา้วสารและผลิตภณัฑข์า้ว) ซ่ึงเป็นอนัดบัหน่ึงของโลกมาหลายปีติดต่อกนั ดงันั้นจึง

ควรสาํนึกถึงชาวนาท่ีส่วนมากยากจน แต่มีความมานะอดทนต่อความยากลาํบากชนิดหลงัสู้ฟ้าหนา้

สู้ดิน ตรากตรําทาํนามาหลายชัว่อายุคน ประกอบกบัความวิริยะ อุตสาหะ และความเสียสละ ของ

บรรดานกัวิชาการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมเวลาประมาณ 80 ปี ท่ีทาํใหป้ระเทศไทยกา้วหนา้ใน

การผลิตขา้วมาจนทุกวนัน้ี 

ในปี พ.ศ. 2483 ประเทศไทยมีเน้ือท่ีประมาณ 51.2 ลา้น ตารางกิโลเมตร มีประชากร

ประมาณ 14 ลา้นคน ภูมิประเทศแตกต่างกนัมาก ตั้งแต่เทือกเขาทางดา้นหน่ึงจนถึงแผน่ดินท่ีราบ

ภาคกลางมีความสูงใกลก้บัระดบันํ้ าทะเล มีป่าเขียวชอุ่มทางภาคใตจ้รดแหลมมลาย ูและจากดินท่ีมี

ลักษณะดินแดงของท่ีราบสูงโคราช จรดท่ีลุ่มทางตอนใต้ของแม่นํ้ าลาํคลองท่ีไหลจากแม่นํ้ า

เจา้พระยา ประเทศไทยมีภูมิอากาศอยู่ในเขตมรสุม ฤดูกาลต่าง ๆ ไม่แตกต่างกนัมากนกัทัว่อาณา

บริเวณนอกจากชายฝ่ังตะวนัออกของแหลมลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัจากปลายเดือนเมษายน
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จนถึงเดือนพฤศจิกายนและค่อย ๆ นาํฝนมา ต่อจากนั้นก็มีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือในฤดูแลง้

ไปจนถึงปลายเดือนกมุภาพนัธ์ อากาศค่อนขา้งหนาวเยน็และแหง้แลง้ หลงัจากนั้นอากาศจะร้อนจดั 

ลมมรสุมกจ็ะนาํฝนกลบัมาอีก 

 คนไทยปลูกขา้วกนัทัว่ทุกแห่ง ตามบริเวณลุ่มแม่นํ้ าและท่ีราบท่ีมีนํ้ าท่วมถึง มีแม่นํ้ าลาํ

คลองตดัผ่านสลบักนัไปทัว่ประเทศ ช่วยระบายนํ้ าเขา้สู่นาขา้ว ร่องนํ้ าต่าง ๆ เหล่านั้นไม่มีประตู

หรือท่ีกั้นนํ้ าเพื่อควบคุมนํ้ าไหลเขา้สู่ท่ีนา ไม่มีอ่างเก็บนํ้ าทั้งท่ีเป็นธรรมชาติหรือคนสร้างข้ึน เพื่อ

กกัเก็บนํ้ าไวเ้ม่ือเวลานํ้ าท่วมในฤดูฝน สภาวะนํ้ าท่วมจึงเกิดข้ึนแทบทุกปี แม่นํ้ าลาํคลองขาดการ

ดูแลรักษาทาํใหต้ื้นเขิน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 ตน้ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ระยะ 1 เดือน 

 

 ในระยะต่อมา ไดมี้การขยายพ้ืนท่ีนาราษฎรมีท่ีทาํกินเป็นหลกัแหล่ง มีการปรับปรุงแหล่ง

นํ้ าและขดุคูคลอง เพื่อให้การทาํนาไดผ้ลสมบูรณ์ยิ่งข้ึน มีการรับรองสิทธิประโยชน์ของเกษตรกร 

และแกไ้ขปัญหา การถือครองท่ีดิน มีการจดัเก็บอากรเป็นขา้วเปลือกเขา้ยุง้ฉางหลวงเพ่ือใชใ้นยาม

ฉุกเฉิน เพราะในการขยายอาณาเขตและรักษาป้องกนัอาณาเขตของประเทศ ตอ้งมีการศึกสงคราม

กับประเทศเพื่อนบ้านมาตั้ งแต่สมยั กรุงสุโขทัย สมยักรุงศรีอยุธยา จนถึงตอนตน้ ๆ ของกรุง

รัตนโกสินทร์รวมเป็นเวลาประมาณ 550 ปี ขา้วจึงเป็นเสบียงอาหารท่ีสาํคญั เพ่ือความมัน่คงของ

ประเทศ เม่ือคร้ังองักฤษเขา้ยดึครองประเทศพม่า ในปี พ.ศ. 2369 คือตอนตน้ของรัชกาลท่ี 3 จึงไดมี้

การเปล่ียนแปลงการเก็บภาษีอากรขา้วเปลือก “หางขา้ว” มาเป็นเงิน “ค่านา” ขา้วท่ีเหลือจากการ

บริโภคในประเทศ จะมีพ่อคา้จากต่างประเทศเขา้มารับซ้ือ ทาํใหข้า้วมีความสาํคญัในดา้นเศรษฐกิจ

ของประเทศยิ่งข้ึนตราบจนถึงปัจจุบนั บทบาทของรัฐในยคุแรก ๆ จนถึงตน้สมยักรุงรัตนโกสินทร์ 
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จึงเป็นการจัดระบบการถือครองท่ีนาและขยายพื้นท่ีการทาํนา เพื่อเพิ่มพูนการผลิต ส่วนการ

ปรับปรุงบาํรุงพนัธ์ุขา้วและวิธีการทาํนานั้น ยงัเป็นการปฏิบติัดว้ยความสนใจของเกษตรกรเอง โดย

การเสาะแสวงหาพนัธ์ุขา้วท่ีดี ทั้งรสชาติและท่ีใหผ้ลผลิตสูงจากถ่ินต่างๆ มาปลูกในไร่นาของตน 

 3. ยุคของการพฒันาข้าวและการทํานาตามหลกัวิทยาการเกษตร เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 ใน  

รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว หรือพระปิยมหาราช (รัชกาลท่ี 5) พระองค์

ทรงปฏิรูปการปกครองใหม่ทั้งหมดจากระบบจตุสดมภ ์(เวียง วงัคลงั นา) มาเป็นระบบกระทรวง

ตามแบบสากล กรมนาไดเ้ปล่ียนมาเป็นกระทรวงเกษตรพาณิชยการ เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2435 และ

ไดก่้อตั้งกรมไหมข้ึนในปี พ.ศ. 2444 เพื่อดาํเนินงานปรับปรุงการผลิตหม่อนไหม และการเพาะปลูก

พืชไปพร้อมๆ กนั ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือกรมไหมเป็นกรมเพาะปลูกในปี พ.ศ. 2451 และไดป้รับปรุง

องคก์รเร่ือยมา จนในท่ีสุดมีช่ือเรียกวา่ กรมวิชาการเกษตรในปัจจุบนัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 นาขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ระยะออกรวง 

 

เทคโนโลยต่ีาง ๆ สําหรับการผลติข้าวชนิดอ่ืน ๆ โดยทัว่ไป 

วิธีการผลิตขา้วโดยทัว่ไปวิธีการปลูกขา้ว อาจแบ่งเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. การปลูกข้าวนาดํา (Transplanting or indirect seeding method) มีขั้นตอนในการ

ปฏิบติัดงัน้ี  

1.1 การเตรียมดินแปลงทาํนาดาํ ประกอบดว้ย การไถดะ หมายถึง การไถคร้ังแรกเม่ือ

ดินมีความช้ืนพอเหมาะเพื่อพลิกกลบัหนา้ดินและทาํลายวชัพืช และตากดินท้ิงไวป้ระมาณ 7 วนั 

ก่อนท่ีจะทาํการไถแปร หรือ ไถคร้ังท่ีสอง โดยในการไถแปรน้ีจะทาํการไถตดักบัรอยไถดะเพ่ือให้

ดินแตกตวัเป็นกอ้นเลก็ ๆ จนวชัพืชหลุดออกจากดิน การไถแปรอาจกระทาํไดม้ากกว่า 1 คร้ัง ทั้งน้ี
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ข้ึนอยู่กบัเวลาปริมาณนํ้ าในนา และปริมาณวชัพืชท่ีมีอยู่ หลงัจากการไถแปรแลว้ก็จะทาํการคราด

เพื่อปรับพื้นท่ีนาใหไ้ดร้ะดบัสมํ่าเสมอ และกาํจดัวชัพืชออกจากนา ในบางกรณีอาจใชลู้กทุบตีแทน

การคราดก็ได้ การเตรียมดินทั้ง 3 ขั้นตอนน้ีอาจใช้แรงงานงานสัตว์ รถไถเดินตาม หรือรถ

แทรกเตอร์ก็ได ้ขอ้ควรพิจารณาก่อนการไถดินก็คือ ตอ้งรอให้ดินมีความช้ืนเพียงพอเสียก่อน ซ่ึง

ความช้ืนน้ีอาจไดจ้ากนํ้าฝนท่ีขงัอยูใ่นนา หรือ มีการไขนํ้ าเขา้นาเพื่อทาํใหดิ้นเปียกพอเหมาะแก่การ

ไถจึงจะเร่ิมการไถได ้การปล่อยให้มีนํ้ าขงัในนาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนทาํการไถจะช่วยให้

กระบวนการหมกัและการสลายตวัของอินทรียวตัถุเป็นไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหดิ้น

มีการปลดปล่อยธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อตน้ขา้วออกมาไดดี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินท่ี

เป็นกรดจดันั้น ควรจะมีการขงันํ้ าท้ิงไวอ้ยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนการเตรียมดิน ทั้งน้ีเพื่อลดภาวะความ

เป็นกรด และ อนัตรายจากสารพิษใหน้อ้ยลง หลงัจากมีการเตรียมดินเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ ควรจะ

มีการแบ่งพื้นท่ีนาออกเป็นแปลง ๆ โดยมีคนัดินกั้น ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกในการรักษาระดบันํ้ าใน

นาทั้งในช่วงปักดาํ และช่วงการเจริญเติบโต ในระยะต่างๆ ของตน้ขา้ว ก่อนการปักดาํจะมีการทาํ

เทือก และปล่อยใหมี้นํ้าขงัในนาสูงจากระดบัพื้นนาประมาณ 5-10 ซม. 

1.2 การตกกลา้ การตกกลา้ แปลงตกกลา้ควรอยูใ่กลแ้หล่งนํ้ า และมีพ้ืนท่ีสมํ่าเสมอเพื่อ

สะดวกในการควบคุมระดบั ควรวางแปลงกลา้ใหมี้ความยาวไปตามทิศทางลม เพื่อใหอ้ากาศระบาย

ไดดี้ ป้องกนัไม่ใหต้น้กลา้ขา้วเป็นโรค การแช่ขา้วตกกลา้ ควรใส่เมลด็พนัธ์ุขา้วในกระสอบป่าน ไม่

ควรให้ขา้วเตม็กระสอบ แช่ขา้วไว ้1 คืน แลว้นาํข้ึนมาหุ้ม โดยการนาํกระสอบขา้ววางบนแคร่ท่ีมี

การระบายนํ้ าและอากาศได ้แลว้ใชก้ระสอบป่านชุบนํ้ าปิดทบัไวป้ระมาณ 36 ชัว่โมง เม่ือเมลด็ขา้ว

มีรากงอกออกมายาว ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร จึงนาํไปหว่านในแปลงกลา้ ลกัษณะตน้กลา้ขา้วท่ีดี 

จะตอ้งมีลาํตน้โต ใบค่อนขา้งกวา้ง แต่สั้นสมํ่าเสมอ ไม่อวบนํ้า ตน้แขง็แรง ปราศจากโรคและแมลง 

การใชก้ลา้อายมุาก จะทาํให้หน่อขา้วท่ีแตกกอมาโตไม่ทนัตน้แม่ ทาํให้เกิดปัญหาตน้ขา้วออกรวง

ไม่สมํ่าเสมอและเก็บเก่ียวลาํบาก  ควรใชก้ลา้อายุประมาณ 25-30 วนั (นาปรัง/ขา้วเบา ใช ้21-24 

วนั) ตน้กลา้ท่ีมีอายุน้อยเกินไป ปักดาํแลว้ทาํให้ตน้ขา้วตั้งตวัเร็ว มีการแตกกอมาก แต่ไม่ทนต่อ

สภาพดินท่ีขาดนํ้ า การถอนกลา้ อยา่ให้กลา้ “ขาดหัวแมลงวนั” หรือ “ไส้แตก”  ในเวลาฟาด จะทาํ

ให้กลา้เสีย หาย  การใส่ปุ๋ยคอกในแปลงตกกลา้และรักษาระดบันํ้ าในแปลงจะลดความเสียหาย

ดงักล่าวได ้อาจกระทาํไดใ้นสภาพดินเปียก โดยมีการเตรียมดินในแปลงกลา้ เช่นเดียวกบัการเตรียม

พื้นท่ีเพื่อปักดาํขา้วในขอ้ 1.1 หลงัจากเตรียมดินแลว้ให้ยกแปลงกลา้สูงข้ึนจากระดบันํ้ าในผืนนา

ประมาณ 3-5 ซม. ปรับดินเทือกในแปลงใหร้าบเรียบสมํ่าเสมอและเปียกช้ืนอยูต่ลอดเวลาขนาดของ

แปลงไม่ควรจะกวา้งมากนกั แต่ควรให้อยูใ่นลกัษณะแคบและยาวและทิศทางของความยาวแปลง

จะขนานไปตามทิศทางลมพดั ทั้งน้ีเพ่ือให้การระบายความช้ืนระหว่างตน้ขา้วดีข้ึน อนัจะส่งผลให้

DP
U



 
23 

การระบาดทาํลายของโรคไหมแ้ละแมลงศตัรูบางอยา่งลดนอ้ยลงได ้หลงัจากเตรียมแปลงกลา้แลว้ก็

นาํเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีสมบูรณ์ (คดัไดโ้ดยนาํเมลด็พนัธ์ุไปเทใส่ในนํ้ า 10 ลิตร ผสมเกลือ 1.7 กก. ซ่ึงมี

ความถ่วงจาํเพาะ 1.08 เมล็ดท่ีไม่สมบูรณ์จะลอยข้ึนและคดัท้ิงไปได)้ ไปใส่ถุงผา้ดิบลงแช่ในนํ้ า

นาน12-24 ชั่วโมง แลว้นาํเมล็ดพนัธ์ุไปหุ้มโดยเทเมล็ดกองแผ่ไวบ้นพ้ืนเรียบและใช้ผา้หรือ

กระสอบชุ่มนํ้ าคลุมไวน้าน 36-48 ชัว่โมง เพื่อใหเ้มลด็งอก หลงัจากนั้นจึงนาํเมลด็ท่ีงอกน้ีไปหว่าน

ลงบนแปลงกลา้ท่ีเตรียมไว ้โดยใชอ้ตัราเมลด็พนัธ์ุประมาณ 4 กก. ต่อเน้ือท่ีแปลงกลา้ 80 ตรม. ซ่ึง

จะสามารถปลูกขา้วไดใ้นพื้นท่ีปักดาํ 1 ไร่ 

อยา่งไรกต็ามในการหาอตัราเมลด็พนัธ์ุต่อพื้นท่ีตกกลา้นั้น จะตอ้งคาํนึงถึงเปอร์เซ็นต์

ความงอกของเมลด็ดว้ย โดยใชสู้ตรต่อไปน้ี คือ 

 เมลด็พนัธ์ุท่ีตอ้งการใชจ้ริง   =           อตัราเมลด็พนัธ์ุต่อพื้นท่ี x 100 

                                                                  เปอร์เซ็นตค์วามงอก 

              =          4 x 100 

                  80 

              =          5 กก./ 80 ตรม. (เม่ือเปอร์เซ็นตค์วามงอก = 80) 

นอกเหนือจากการตกกลา้ในดินเปียกแลว้ ในกรณีท่ีมีการขาดแคลนนํ้ า ก็อาจจะใชว้ิธี

ตกกลา้ในดินแห้งได ้ซ่ึงกระทาํไดโ้ดยการนาํเอาเมลด็พนัธ์ุไม่ไดเ้พาะให้งอกไปโรยเป็นแถวๆ ใน

ร่องบนแปลงกลา้แห้งแลว้ใชดิ้นกลบไวเ้พ่ือป้องกนัการทาํลายของนกและหนู รดนํ้ าใหชุ่้มวนัละ 2 

คร้ัง ตอนเชา้และเยน็ จนเมลด็งอกเป็นตน้กลา้เพ่ือใชใ้นการปักดาํต่อไปเม่ือตน้กลา้อายไุดป้ระมาณ 

30 วนั ในประเทศฟิลิปปินส์ ชาวนายงัมีการตกกลา้อีกวิธีหน่ึงท่ีเรียกว่า “การตกกลา้แบบดาปก” 

โดยการใชก้าบตน้กลว้ยต่อกบัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาด 1x1.5 ม. แลว้ใชใ้บกลว้ยปูพื้นท่ีในกรอบ

นั้นซ่ึงวางอยู่บนพื้นราบซ่ึงอาจจะเป็นพ้ืนดินบนท่ีดอน หรือ พ้ืนคอนกรีตก็ได ้นาํเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ี

เพาะงอกแลว้แต่ยงัไม่มีรากโรยลงในกรอบกาบกลว้ยท่ีเตรียมไว ้ใชบ้วัรดนํ้ าใหชุ่้มวนัละ 2 คร้ัง เชา้

และเยน็ จนไดต้น้กลา้อายปุระมาณ 10-15 วนั ก็สามารถนาํไปปักดาํต่อไดโ้ดยการมว้นใบกลว้ยท่ีมี

ตน้กลา้อยูแ่ลว้นาํไปสู่แปลงปักดาํ ทาํใหส้ามารถลดแรงงานในการถอนตน้กลา้ไดด้ว้ย 

1.3 การปักดาํ หลงัการไดเ้ตรียมแปลงปักดาํโดยการทาํเทือก และ รักษาระดบันํ้ าใหสู้ง

ประมาณ 5-10 ซม. แลว้ จึงทาํการถอนตน้กลา้ขา้วท่ีมีอายปุระมาณ 30 วนั ไปปักดาํในแปลงกลา้  

สาํหรับพนัธ์ุขา้วท่ีไม่ไวต่อช่วงแสง หรือ อตัรา 20 กก. ต่อไร่สาํหรับพนัธ์ุขา้วท่ีไวต่อช่วงแสงในดิน

นาท่ีไม่เป็นดินทราย  การปักดาํนั้น ควรใชร้ะยะห่างระหว่างกอและแถวเป็น 25 และ 25 ซม. 

ตามลาํดบั โดยปักดาํกอละ 3 ตนั และปักดาํตน้กลา้ลึกประมาณ 3-4 ซม. ไม่ควรปักดาํลึกกว่าน้ี 

เพราะจะทาํให้ตน้ขา้วแตกกอไดน้้อยและชา้ลง ก่อนปักดาํอาจจาํเป็นตอ้งตดัใบกลา้ท่ียาวเกินไป
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ออกและควรสลดัดินท่ีติดไปกบัรากกลา้ออกดว้ย ก่อนปักดาํ ทาํการคราดแลว้ทาํเทือกโดยคราด

หญา้ ท่ีหมกัไวใ้ห้กระจายออก แลว้เก็บหญา้ท่ียงัไม่เน่าเป่ือยท่ีหลงเหลืออยูอ่อกไป การปักดาํ ควร

ใชก้ลา้เพียงจบัละ 3-4 ตน้ ในการปักดาํควรจะตดัใบกลา้หรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัระดบันํ้ าในแปลงปัก

ดาํ ถา้มีระดบันํ้ าสูง การตดัใบกลา้จะทาํให้ตน้กลา้ท่ีปักดาํจมนํ้ า เสียหาย ถา้นํ้ านอ้ยไม่ตดัใบ ความ

หนกัของใบจะถ่วงใหล้าํตน้หกัลม้ และถา้ไม่จาํเป็นไม่ควรตดัใบ เพราะการตดัใบจะเป็นทางใหเ้ช้ือ

โรคเขา้สู่ลาํตน้ตรงรอยแผลท่ีถูกตดัไดง่้าย ระยะปักดาํ ข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์ของดิน ดงัท่ีว่า ดิน

เลวปักดาํถ่ี และถา้ดินดีควรปักดาํห่าง โดย ทัว่ ๆ ไปใชร้ะยะปักดาํประมาณ 20x20 เซนติเมตรรักษา

ระดบันํ้ าในแปลงไม่สูงมากนกัโดยรักษาระดบันํ้ าแบบ “เกล่ียหลงัปู” คือ ลึกพอลา้งมือไดห้ลงัจาก

ปักดาํ 3 วนั ขา้วจะฟ้ืนตวั เกิดรากใหม่ข้ึนโดยงอกใกล้ๆ  กบัผิวดิน จึงระบายนํ้ าเขา้นาได ้ทั้งน้ีเพื่อ

ป้องกนัการเกิดวชัพืช และ การซ่อมกลา้จะทาํใหห้ลงัจากปักดาํแลว้ 7 วนั 

1.4 การดูแลรักษา หมายถึง การรักษาระดบันํ้ าในนา โดยในระยะแรกของการปักดาํเม่ือ

ขา้วยงัไม่แตกใบใหม่ให้รักษาระดบันํ้ าใหสู้งประมาณ 10 ซม. และหลงัจากปักดาํประมาณ 10-15 

วนัไปแลว้ เม่ือขา้วเร่ิมรัดตวัหรือเร่ิมแตกใบใหม่ และ รากใหม่ก็ควรรักษาระดบันํ้ าให้สูงประมาณ 

20-30 ซม. ตลอดไปจนถึงระยะขา้วแตกกอเต็มท่ีหรือออกรวง การใส่ปุ๋ยคร้ังท่ีสอง การป้องกนั

กาํจดัวชัพืช และการป้องกนักาํจดัโรคแมลงและสัตวศ์ตัรูขา้วท่ีพบเขา้ทาํลายตน้ขา้วโดยทัว่ไปใน

ระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโต ในการป้องกนักาํจดัศตัรูขา้วชนิดต่างๆนั้น ชาวนาหรือผูป้ลูกขา้ว

ควรจะมีการพิจารณาเลือกวิธีท่ีเหมาะสม และ กระทาํตามความจาํเป็นจริงๆ เท่านั้น ทั้งน้ีโดยให้

คาํนึงถึงผลกระทบต่อภาวะแวดลอ้ม สุขภาพของผูเ้ก่ียวขอ้งและตน้ทุนการผลิตดว้ย การเอาใจใส่ใน

การตรวจตราแปลงปลูกขา้วอยา่งสมํ่าเสมอ ถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยใหผู้ป้ลูกขา้วสามารถแกไ้ข

ปัญหาไดท้นัท่วงทีและทั้งยงัประหยดัตน้ทุนการผลิตอีกดว้ย ในเร่ืองการใส่ปุ๋ยขา้วไวแสง การ

พิจารณาใชปุ๋้ยหมกั ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยชีวภาพแทน หรือ ร่วมกบัปุ๋ยเคมี ก็จะส่งผลใหดิ้นมีความอุดม

สมบูรณ์และยัง่ยนืยิง่ข้ึนในการปลูกขา้ว 

1.5 การเก็บเก่ียวขา้ว หลงัจากขา้วออกดอกแลว้ประมาณ 30 วนั เมลด็ขา้วในรวงก็จะมี 

การสุกแก่พร้อมท่ีจะเกบ็เก่ียวได ้หรือ อาจสงัเกตจากการท่ีเมลด็ขา้วในรวงสุกเหลืองประมาณ 80 % 

ซ่ึงเรียกว่าขา้วอยู่ในระยะพลบัพลึง และมีปลายใบธงแห้งประมาณคร่ึงหน่ึงของใบ ดงันั้นจึงควร

ระบายนํ้ า ออกจากนาใหแ้หง้ก่อนทาํการเก็บเก่ียวประมาณ 15 วนั เพ่ือใหเ้มลด็ขา้วสุกแก่พร้อมกนั

ทั้งรวงและมีความสะดวกในการเก็บเก่ียว ในการเก็บเก่ียวนั้นอาจใชเ้คียวเก่ียวทีละหลายๆ รวง 

ดงัเช่น ชาวนาในภาคกลาง ภาคเหนือ และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือปฏิบติักนัอยูห่รือ การใชแ้กระ

เก็บเก่ียว ทีละรวงของชาวนาในภาคใตซ่ึ้งมกัพบเห็นอยู่ทัว่ ๆ ไปก็ได ้หลงัจากเก็บเก่ียวขา้งแลว้ 

ควรตากฟ่อนขา้วไวใ้นนาเพื่อลดความช้ืนสักระยะหน่ึงก่อนแลว้นาํไปผึ่งตากแดดให้แห้งบนลาน
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ขา้วนานประมาณ 3-5 วนั ก่อนทาํการนวด ทาํความสะอาดเมลด็ และเกบ็เขา้ยุง้ฉางหรือส่งโรงสีขา้ว

ต่อไป อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัน้ีไดมี้ชาวนาจาํนวนไม่นอ้ยโดยเฉพาะในภาคกลางท่ีมีการเก็บเก่ียว

ขา้วโดยใชเ้คร่ืองจกัรทุ่นแรง ทั้งน้ีเพราะชาวนาไดป้ลูกขา้วในนาผืนใหญ่ท่ีมีการระบายนํ้ าไดดี้จึง

จาํเป็นตอ้งเก็บเก่ียวให้ทนัเวลาก่อนเมล็ดขา้วเปลือกจะเกิดความเสียหายทั้งทางดา้นปริมาณและ

คุณภาพ เคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ก็บเก่ียวขา้วในปัจจุบนั มีทั้งท่ีเป็นแบบเคร่ืองเก่ียวขา้วแบบวางราย (Strip 

harvester) และเคร่ืองเก่ียวนวด (Combined harvester) 

1.6 การนวดขา้วและทาํความสะอาดเมล็ด หลงัจากมีการตากรวงขา้วเพ่ือลดความช้ืน

นาน 3-5 วนัแลว้ ขั้นตอนต่อมาก็คือ การนวดใหเ้มลด็ขา้วหลุดออกจากรวงโดยใชแ้รงคนหรือสัตว ์

เช่นโค หรือ กระบือในการเหยียบย ํ่า หรืออาจใชแ้รงคนฟาดรวงขา้วกบัแผน่ไมห้รือผนงักาํแพงให้

เมลด็ขา้วหลุดออกจากรวง หรืออาจใชแ้ทรกเตอร์ลอ้ยางย ํา่ขา้วแทนกไ็ด ้ในปัจจุบนัน้ีการนวดขา้วก็

มีความสะดวกมากยิง่ข้ึนเม่ือมีการนาํเอาเคร่ืองนวดขา้วมาใชก้นัโดยทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่เคร่ือง

นวดขา้วแบบแอ็กเชียลโฟล (Axial flow) ท่ีพฒันาข้ึนมาจากความร่วมมือระหว่างกองเกษตร

วิศวกรรมของประเทศไทยกบัสถาบนัวิจยัขา้วนานาชาติ (IRRI) เมล็ดขา้วท่ีไดจ้ากการนวดน้ีจะ

ยงัคงมีส่ิงแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นดิน ทราย หรือ ฟางขา้ว เจือปนอยู่ จึงแนะนาํให้แยกส่ิงเหล่าน้ี

ออกโดยการฝัดในกระดง้การสาดขา้วโดยใชพ้ลัว่ หรือ อาจใชเ้คร่ืองจกัรเป่าทาํความสะอาดเมลด็ก็

ได ้

1.7 การลดความช้ืนในเมลด็ขา้วเปลือก ก่อนท่ีจะนาํเมลด็ท่ีผา่นการนวดและทาํความ

สะอาดแลว้ไปเก็บในยุง้ฉางหรือส่งโรงสีขา้วก็ตาม ชาวนาหรือผูป้ลูกขา้วควรจะมีการตากเมล็ด

ขา้วเปลือกบนลานตากอีกประมาณ 3-5 วนั โดยใหค้วามหนาของชั้นเมลด็ไม่เกิน 10 ซม. และ หมัน่

พลิกกลบักองเมลด็วนัละ 3-4 คร้ัง โดยใชค้ราดไมห้รืออาจใชเ้คร่ืองอบเพื่อลดความช้ืนในเมลด็ให้

เหลือไม่เกิน 14 % ทั้งน้ีเป็นเพราะไดมี้การพิสูจน์แลว้ว่า ความช้ืนเมลด็ท่ีระดบัน้ีจะช่วยป้องกนัการ

เส่ือมคุณภาพของเมลด็ขา้วในการงอก และ ช่วยลดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการเขา้ทาํลายของ

เช้ือราหรือแมลงศตัรูในโรงเก็บไดอี้กดว้ย นอกจากนั้นโรงสีขาวยงัใชร้ะดบัความช้ืนท่ีจุดน้ีเป็น

เกณฑ์มาตรฐานในการให้ราคาข้าวสูงสุดอีกด้วย เพราะความช้ืนระดับน้ีจะทําให้สีแล้วได้

เปอร์เซ็นตต์น้ขา้วหรือขา้วเตม็เมลด็ (Head rice) สูง 

1.8 การเก็บรักษาขา้วเปลือก ก่อนท่ีจะนาํขา้วเปลือกไปขายให้กบัโรงสี หรือ ก่อนนาํ

ขา้วเปลือกไปสีเป็นขา้วสารเพื่อการบริโภค ชาวนาหรือผูป้ลูกขา้วอาจมีความจาํเป็นตอ้งเก็บรักษา

ขา้วเปลือกไวช้ั่วระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ีอาจมีวตัถุประสงค์เพ่ือรอให้ขา้วเปลือกมีราคาสูงข้ึนหรือ

เพื่อใหส้ามารถเก็บไวบ้ริโภคเป็นระยะเวลายาวนานก็ตาม ในกรณีเช่นน้ีอาจทาํให้ขา้วเปลือกมีการ

เส่ือมคุณภาพหรือถูกทาํลายโดยศตัรูในโรงเก็บได ้ดงันั้นผูป้ลูกขา้วจึงควรเก็บขา้วเปลือกไวใ้นยุง้
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ฉางท่ีทาํดว้ยไมแ้ละมียกพื้นสูงข้ึนอย่างนอ้ย 1 เมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และ ไม่เป็นท่ี

สะสมของความช้ืนละความร้อน สาํหรับหลงัคาของยุง้ฉางขา้วนั้นจะตอ้งสามารถกั้นนํ้ าไดอ้ย่างดี

เพื่อไม่ให้นํ้ าร่ัวลงสู่กองขา้วเปลือกในยุง้ฉาง นอกจากจะเก็บในยุง้ฉางแลว้ ผูป้ลูกขา้วอาจเก็บ

ขา้วเปลือกไวใ้นโรงเรือนท่ีแห้งสะอาด มีอากาศถ่ายเทดี และ มีการป้องกนัศตัรูต่างๆ เช่นนก หนู 

ปลวก แมลงศตัรูในโรงเก็บ เช่น ผีเส้ือขา้วเปลือก ผีเส้ือขา้วสาร มอดขา้วสาร เป็นตน้ หรือ เช้ือรา 

ไม่ให้เขา้ทาํลายขา้วเปลือกในโรงเก็บได ้สาํหรับขา้วเปลือกท่ีจะใชเ้ป็นเมล็ดพนัธ์ุในการปลูกคร้ัง

ต่อไป ควรจะเก็บไวใ้นภาชนะท่ีมีฝาปิดสนิท เช่น ถงัพลาสติก และ อาจใชส่้วนเหงา้ของตน้ว่านนํ้ า

ซ่ึงบดเป็นผงแลว้คลุกเมล็ดพนัธ์ุเพื่อป้องกนัการเขา้ทาํลายของแมลงในโรงเก็บ การป้องกนักาํจดั

แมลงศตัรูขา้วในโรงเก็บนั้น ถา้ตอ้งการหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีในการพ่นหรือคลุกเมล็ด อาจ

พิจารณาการใช้ความร้อนหรือความเย็นร่วมกับการใช้พืชสมุนไพรบางอย่างก็อยู่ในแนวทางท่ี

เป็นไปได ้

2. การปลูกข้าวนาหว่าน (Seed broadcasting or direct seeding method) 

นาหว่านสาํรวย เป็นการหว่านอยา่งง่าย ๆ ในสภาพดินแห้ง เน่ืองจากฝนยงัไม่ตก หลงัจาก

ไถแปรคร้ังสุดทา้ยแลว้ก็หว่านเมล็ดพนัธ์ุขา้วลงไปโดยไม่ตอ้งคราดกลบ เมล็ดขา้วจะตกลงไปอยู่

ระหว่างกอ้นดิน เม่ือฝนตกลงมาเมลด็ขา้วงอกข้ึนเป็นตน้ แต่ในบางคร้ังเพ่ือป้องกนัการทาํลายของ

ศตัรูขา้วกจ็ะมีการคราดกลบเมลด็หลงัการหวา่นอีกคร้ัง ซ่ึงอาจเรียกวา่หวา่นคราดกลบได ้

 หวา่นหลงัข้ีไถ เป็นการหวา่นในสภาพท่ีมีฝนตกลงมา และนํ้าเร่ิมจะขงัในกระทงนา เม่ือไถ

แปรแลว้กห็วา่นเมลด็พนัธ์ุขา้วตามหลงัข้ีไถทนัที แลว้ทาํการคราดกลบอีกทีหน่ึง 

 การทาํนาหว่านอีกวิธีหน่ึง คือ นาหว่านขา้วงอก หว่านนํ้ าตม หรือ หว่านเพาะเลย เป็น

วิธีการ ทาํนาหว่านท่ีกลบัมาเป็นท่ีนิยม และรัฐบาลส่งเสริมมากข้ึนเม่ือสังคมมีการพฒันามากข้ึน 

สังคมเมืองดึงเอาแรงงานคนในพื้นท่ีเกษตรกรรมเขา้มาทาํงานทางด้านอุตสาหกรรมและอ่ืนๆ 

การเกษตรจึงตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรกลมากข้ึน การทาํนาปักดาํซ่ึงตอ้งใชแ้รงงานคนมาก เคร่ืองจกัรท่ีใช้

ในการปักดาํยงัไม่สามารถปรับใชใ้นพื้นท่ีนาของประเทศไทยได ้เน่ืองจากเกษตรกรในประเทศ

ไทยมีพื้นท่ีนาถือครองนอ้ย ขนาดของแปลงนาเลก็ ไม่สามารถใชเ้คร่ืองจกัรลงไปทาํงานได ้การทาํ

นาหวา่นจะประหยดัและลดขั้นตอนการ ทาํนาลง ลดการใชแ้รงงานในการปลูกขา้วได ้คาดว่ามีการ

ทาํนาหวา่นกนัอยา่งจริงจงัในช่วงปี พ.ศ. 2450 เป็นตน้มา 

 การปลูกขา้วนาหว่านแตกต่างจากการปลูกขา้วนาดาํโดยท่ีไม่มีการตกกลา้ แต่จะใชเ้มล็ด

ขา้วเปลือกแหง้หรือทาํใหง้อกแลว้หว่านลงในนาท่ีมีการเตรียมพ้ืนท่ีปลูกโดยการไถดะ และไถแปร 

เช่นเดียวกบัในนาดาํ โดยปกติการเตรียมพื้นท่ีส่วนใหญ่มกัจะทาํกนัในราวตน้เดือนเมษายน และ ทาํ

การหว่านราวกลางเดือนเมษายน หรือ พฤษภาคม การปลูกขา้วโดยวิธีหว่านน้ีจะช่วยประหยดั
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แรงงานท่ีใชใ้นการปักดาํและยงัหลีกเล่ียงความเส่ียงอนัเน่ืองจากความแปรปรวนของฝนฟ้าอากาศ

ในพื้นท่ีปลูกขา้วอีกดว้ย การปลูกขา้วนาหวา่นมีวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 4 วิธี ไดแ้ก่ 

2.1 การหว่านสํารวยหรือเรียกว่าการหว่านแห้ง (Dry seed broadcasting without 

harrowing) โดยการนาํเมลด็พนัธ์ุท่ียงัไม่ไดเ้พาะให้งอกหว่านลงบนพ้ืนท่ีท่ีมีการไถดะและไถแปร

แลว้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนมีฝนตกโดยใชอ้ตัราเมลด็พนัธ์ุประมาณ 15 กก. ต่อไร่ เม่ือพื้นดินไดรั้บ

นํ้าฝนกท็าํใหเ้มลด็ขา้วงอกข้ึนมาไดโ้ดยอาศยัความช้ืนท่ีสะสมอยูใ่นดินดงักล่าว การหว่านโดยวิธีน้ี

จะไม่มีการคราดกลบเมลด็แต่อยา่งใด 

 

 
 

ภาพท่ี 2.5 นาขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

 

 การทาํนาหว่านขา้วแห้ง เป็นการทาํนาโดยอาศยันํ้ าฝนเป็นแหล่งนํ้ าหลกั ปัญหาท่ีเกิดข้ึน

จากสภาพของการขาดแคลนฝนในช่วงตน้ฤดูปลูก การกระจายของฝนในแต่ละปีแตกต่างกนั บางปี

ฝนมาเร็ว บางปีฝนมาล่าชา้เกินไป เกษตรกรบางพื้นท่ีจะประสบปัญหาฝนแลง้ในช่วงตน้ฤดู หรือ 

ฝนท้ิงช่วง คือ ฝนตกมาเม่ือตน้ฤดูปลูกแลว้หยุดตกเป็นระยะเวลายาวนาน เม่ือถึงกลางฤดูฝน ฝน

กลบัตกหนกัและมีนํ้าจากแหล่งต่าง ๆ ไหลลงมายงัพื้นท่ีปลูกขา้ว ทาํใหร้ะดบันํ้ าสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

การปลูกขา้วในพื้นท่ีเช่นน้ีเกษตรกรจึงหันมาทาํนาโดยวิธีการหว่านเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ียงัไม่ไดน้าํไป

เพาะลงไปในผืนนาโดยตรง พื้นท่ีนาท่ีใชป้ลูกขา้วโดยหว่านขา้วแห้งเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มเช่นเดียวกบั

การทาํนาปักดาํหรือนาหวา่นนํ้าตม แต่เกษตรกรจะใชว้ิธีน้ีเป็นการหวา่นขา้วรอฝน โดยจะเตรียมดิน

ไวต้ั้งแต่ในช่วงฤดูแลง้ จะเร่ิมหว่านเมล็ดขา้วหลงัจากเตรียมดิน คร้ังแรกเพ่ือรอฝน หรืออาจจะ

หวา่นขา้วเม่ือมีฝนตกลงมา บางคร้ังเกษตรกรจะคราดดินหลงัหวา่นขา้ว หรือ ไม่คราดก็ได ้วิธีการน้ี
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ส่วนมากใชใ้นการปลูกขา้วข้ึนนํ้ าหรือขา้วนานํ้ าฝนท่ีปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาการแปรปรวนของฝน 

นอกจากน้ียงัเป็นวิธีท่ีสามารถลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานปักดาํ ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายแรงงานปัก

ดาํ อยา่งไรก็ตามการทาํนาหว่านขา้วแหง้จะมีปัญหาการรบกวนของวชัพืชโดยเฉพาะในช่วงตน้ฤดู

ปลูก เน่ืองจากการเตรียมดินไม่ละเอียดประณีตเหมือนการทาํนาโดยวิธีอ่ืน ๆ ปัญหาเหล่าน้ีอาจ

ลดลงได ้ถา้เลือกเวลาหวา่นขา้วไดเ้หมาะสมตามสภาพพื้นท่ีนา 

2.2 การหว่านคราดกลบ (Dry seed broadcasting followed by harrowing) มีวิธีปฏิบติั 

เช่นเดียวกบัการหว่านสาํรวยแต่หลงัจากหว่านแลว้จะตามดว้ยการคราดกลบเมลด็ท่ีหว่านไวใ้ตผ้ิว

ดินทาํให้เมล็ดสามารถงอกไดเ้ร็วกว่าวิธีหว่านสาํรวย ทั้งน้ีเพราะใตร้ะดบัผิวดินมีความช้ืนสะสม

เพียงพอต่อการงอกของเมลด็อยูแ่ลว้ การหว่านโดยวิธีน้ีกระทาํเม่ือฝนมาเร็วกว่าปกติ ทาํให้ดินช้ืน

แต่ไม่ถึงกบัมีสภาพนํ้าขงั 

2.3 การหว่านขา้วงอก (Pre-germinated seed broadcasting) การหว่านโดยวิธีน้ีจะใชใ้น

พื้นท่ีปลูกท่ีมีนํ้ าขงัแฉะอยู่ทัว่ ๆ ไปเน่ืองจากฝนมาเร็ว ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งนาํเมล็ดพนัธ์ุมาแช่นํ้ า

นาน 12 ชัว่โมงแลว้นาํมาหุ้มให้ตาแตกผลิออกมาเสียก่อน จึงนาํไปหว่านในพ้ืนท่ีท่ีเตรียมไวแ้ลว้ 

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการเน่าเสียของเมลด็พนัธ์ุท่ีจะจมแช่นํ้ าอยูเ่ป็นเวลานาน การทาํนาหว่านวิธีน้ีจะทาํ

ใหข้า้วงอกไดเ้ร็วข้ึนกวา่สองวิธีแรก 

2.4 การหวา่นนํ้าตม (Pre-germinated broadcasting rice) การทาํนาหว่านนํ้ าตมแผนใหม่ 

มีการพฒันากนัในช่วงปี พ.ศ. 2524 – 2529 เพ่ือแกไ้ขปัญหาเกษตรกรขาดแคลนแรงงาน โดยการ

ปรับปรุงดดัแปลงมาจากการปลูก ขา้วแบบหวา่นนํ้าตมดั้งเดิม ซ่ึงปกติเกษตรกรท่ีหว่านขา้วในพื้นท่ี

ปลูกขา้วท่ีลุ่มลึกจะหว่านขา้วในช่วงตน้ฤดูฝนเมลด็ท่ีหว่านลงไปคร้ังแรกท่ีงอกหลงัจากฝนแรกตก

ลงแลว้เกิดภาวะฝนท้ิงช่วงยาวนาน ทาํให้ตน้อ่อนของขา้วตาย เกษตรกรตอ้งทาํการไถพื้นท่ีและ

หว่านเมลด็พนัธ์ุขา้วใหม่ในช่วงเวลาท่ีฝนตกชุก จึงตอ้งหว่านขา้วลงไปในนาท่ีมีนํ้ าขงั เมล็ดขา้วท่ี

หว่านใหม่จะงอกไม่ดีถา้มีนํ้ าลึก และ มีลมแรง ขา้วจะหลุดลอยและตายได ้การทาํนาหว่านนํ้ าตม

แผนใหม่ จึงเป็นวิธีการปลูกขา้วในพื้นท่ีนาท่ีสามารถควบคุมนํ้ าได ้เช่นนาชลประทาน มีการเตรียม

ดินและปรับพื้นท่ีดินอยา่งดี เพื่อให้เหมาะสมต่อการหว่านเมลด็ขา้วไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ สามารถลด

ขั้นตอนการตกกลา้และลดค่าแรงงานซ่ึงใชม้ากในการทาํนาปักดาํ การหว่านนํ้ าตม หรือหว่านขา้ว

งอก มีการปรับปรุงเทคโนโลย ีการทาํนาหว่านซ่ึงนายประเชิญ กาญจโนมยั นกัวิชาการเกษตร กรม

วิชาการเกษตร เป็นผูริ้เร่ิมการใชว้ิธีหว่านขา้วงอก โดยเนน้การเตรียมแปลงปลูกท่ีมีการปรับสภาพ

แปลงใหมี้ความราบเรียบสมํ่าเสมอ มีการทาํเทือกอยา่งดี มีคนันาลอ้มรอบ สามารถควบคุมระดบันํ้ า

ได ้แลว้จึงหว่านเมลด็ขา้วท่ีงอกเป็นตุ่มตา (หรือมีรากงอกยาว ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร) ลงในนาให้

สมํ่าเสมอทัว่แปลง โดยเดินหว่านไปตามร่องนํ้ าแคบ ๆ ท่ีทาํไวเ้พ่ือเวน้ระยะใหต้น้ขา้วมีการระบาย

DP
U



 
29 

อากาศ ระหว่างแปลงท่ีไดท้าํเป็นแนวได ้ลกัษณะการหว่านคลา้ยหว่านแปลงกลา้ขา้ว เพียงแต่ใช้

เมล็ดพนัธ์ุท่ีนอ้ยกว่า เมล็ดพนัธ์ุท่ีใชส้ําหรับปลูกอตัราประมาณ 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจาก

จะตอ้งมีการควบคุมนํ้ าไดดี้แลว้ จะตอ้งกาํจดัวชัพืชให้ไดผ้ล เน่ืองจากนาหว่าน จะมีปัญหาวชัพืช

ข้ึนมาก การเขา้ไปกาํจดัวชัพืชจะทาํไดย้ากกวา่นาปักดาํ หลงัจากเตรียมดิน ทาํเทือก ปรับระดบัหนา้

ดิน แบ่งแปลง ลูบแปลง และระบายนํ้ าออกแลว้จึงหว่านเมลด็ขา้วท่ีเพาะไวล้งในแปลง แลว้จึงค่อย 

ๆ ระบายนํ้าเขา้พอท่วมหลงัแปลง หลงัจากหวา่นขา้วประมาณ 5-7 วนั 

 

        
 

ภาพท่ี 2.6 การเตรียมแปลงนานํ้าตม สาํหรับการเตรียมหวา่นขา้วนานํ้าตม อาํเภอหนองแซง จงัหวดั

สระบุรี 

 

การปลูกขา้วโดยวิธีหว่านนํ้ าตมนั้ นมีการเตรียมดินโดยการ ไถดะ ไถแปร และคราด

เช่นเดียวกบัในนาดาํ หลงัจากไถดะแลว้ควรปล่อยนํ้ าเขา้นา พอใหดิ้นชุ่มเป็นเวลา 5-10 วนั เพ่ือให้

วชัพืชงอกเป็นตน้อ่อนเสียก่อน จึงปล่อยนํ้ าเขา้นาเพิ่มข้ึน แลว้ทาํการไถแปรและคราดเพื่อกาํจดั

วชัพืชหรือใชลู้กทุบตี อาจมีการทาํเช่นน้ีหลาย ๆ คร้ัง โดยแต่ละคร้ังใหเ้วน้ช่วงประมาณ 5 วนั เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการกาํจดัวชัพืช หลงัจากไถแปรและคราดแลว้ ปล่อยใหน้ํ้ าขงัในนาประมาณ 3 

อาทิตย ์เพื่อปล่อยใหลู้กหญา้ท่ีเป็นวชัพืชนํ้ า เช่น ผกัปอด ขาเขียดงอกข้ึนมาเสียก่อน แลว้จึงทาํการ

คราดอยา่งประณีตอีกคร้ัง เพื่อให้ลูกหญา้ลอยไปติดคนันาก่อนท่ีจะถูกเก็บท้ิงต่อไป เม่ือคราดเสร็จ

จึงระบายนํ้ าออกจากนาและปรับเทือกใหมี้ระดบัสมํ่าเสมอก่อนหว่านขา้วงอก 1 วนั ควรแบ่งแปลง

นาเป็นแปลงย่อย ๆ ขนาดกวา้ง 3-5 เมตร ยาวไปตามความยาวของกระทงนา โดยการทาํร่องนํ้ า

ระหว่างแปลงยอ่ย เพื่อใหก้ารหว่านขา้ว หว่านปุ๋ย และการดูแลรักษาขา้วปฏิบติัไดง่้ายข้ึน และเป็น
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การช่วยระบายนํ้ าในแปลงยอ่ยดว้ย หลงัจากนั้นจึงนาํเมลด็ท่ีเพาะให้งอกแลว้ตามวิธีการเพาะก่อน

ตกกลา้ในนาดาํ (เมลด็ท่ีผา่นการแช่นํ้ า 12 ชัว่โมงแลว้ หุ้มนาน 24 - 36 ชัว่โมง จนมีรากยาว 1-2 

มม.) มาหว่านอยา่งสมํ่าเสมอลงในเทือกท่ีเตรียมไวโ้ดยใชอ้ตัราเมลด็พนัธ์ุประมาณ 15 กก. ต่อไร่ 

หลงัจากหว่านแลว้ประมาณ 5-7 วนั จึงทดนํ้ าเขา้นาให้มีระดบัสูง 2-3 ซม. จากผิวดิน หรือสูง

ประมาณหน่ึงในสามของความสูงตน้ขา้ว และเม่ือตน้ขา้วเขา้สู่ระยะแตกกอเป็นตน้ไป ควรรักษา

ระดบันํ้ าในนาให้สูงประมาณ 5-10 ซม. อย่างไรก็ตามชาวนาในบางทอ้งท่ีอาจหว่านขา้วงอกใน

ขณะท่ีมีระดบันํ้าในนาสูง 3-5 ซม. กไ็ด ้แต่ตอ้งท้ิงใหดิ้นตกตะกอนจนมีนํ้าใสเสียก่อน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.7 พนัธ์ุขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้สาํหรับเตรียมหวา่น 

 

 สาํหรับการใส่ปุ๋ยคร้ัง 1 และ 2 ในนาหวา่นนํ้าตมนั้นจะใชสู้ตรปุ๋ยและอตัราเช่นเดียวกนักบั

ในนาดาํ แต่การใส่ปุ๋ยคร้ังแรกในนาหวา่นนํ้าตมจะกระทาํหลงัหวา่นขา้วไปแลว้ประมาณ 30 วนั ใน 

ขณะท่ีการใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 และกระทาํในช่วง 30 วนั ก่อนขา้วออกเหมือนกบัในนาดาํ 

 สาํหรับการป้องกนักาํจดัศตัรูขา้วในนาหว่านนํ้ าตมนั้น ในระยะท่ีตน้ขา้วยงัเลก็อยูจ่ะตอ้งมี

การกาํจดัวชัพืช เพล้ียไฟ และโรคไหมโ้ดยวิธีท่ีเหมาะสม ถา้ปรากฏว่ามีการระบาดเกิดข้ึน ในระยะ

แตกกออาจจะตอ้งมีการป้องกนักาํจดัแมลงเพล้ียกระโดดสีนํ้ าตาล เพล้ียจกัจัน่สีเขียวและโรคขอบ

ใบแหง้ ส่วนในระยะออกรวงนั้นอาจตอ้งมีการป้องกนักาํจดัโรคไหมค้อรวง โรคเมลด็ด่าง โรคขอบ

ใบแหง้ และโรคกาบใบเน่าตามวิธีท่ีเหมาะสม 

 กล่าวโดยสรุปการทํานาหว่านนั้ นจะใช้แรงงานในการปักดําน้อยกว่าการทํานาดํา 

นอกจากนั้นยงัเสียพื้นท่ีในการทาํคนันานอ้ยกว่าและไม่ตอ้งเสียพื้นท่ีในการตกกลา้ขา้ว การเตรียม
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ดินกท็าํไดง่้ายกวา่ และยงัสามารถใชเ้คร่ืองจกัรกลเขา้ไปเกบ็เก่ียวขา้วไดโ้ดยสะดวกอีกดว้ย จากการ

สาํรวจพบว่าค่าใชจ่้ายในการทาํนาหว่านนั้นจะตํ่ากว่าการทาํนาดาํ 25-30 % และ สามารถเก็บเก่ียว

ขา้วไดเ้ร็วกว่าในการทาํนาดาํ 7-10 วนั สําหรับขอ้เสียของการทาํนาหว่านนั้น ถา้เตรียมดินไม่

ประณีตพอจะมีปัญหาด้านวชัพืชมาก การงอกของขา้วอาจไม่สมํ่าเสมอในกรณีท่ีเมล็ดพนัธ์ุมี

เปอร์เซ็นตก์ารงอกตํ่ากวา่มาตรฐาน การควบคุมระดบันํ้าในนาอาจทาํไดย้ากกว่าในนาดาํเพราะไม่มี

คนันายอ่ยสาํหรับควบคุมระดบันํ้า การเขา้ไปปฏิบติังานดูแลรักษาในแปลงนาขา้วกระทาํไดย้ากกวา่

ในนาดาํเพราะไม่มีช่องว่างระหว่างแถวท่ีปลูกขา้ว นอกจากนั้นยงัส้ินเปลืองเมลด็พนัธ์ุมากกว่าการ

ทาํนาดาํอีกดว้ย 

 สาํหรับการทาํนาหยอดนั้นก็จะมีขอ้ดีในการแกปั้ญหาความขาดแคลนนํ้ าในการปลูกขา้ว

อนัเน่ืองมาจากความแปรปรวนในเวลา ปริมาณ และการกระจายในการตกของฝน แต่ก็มีขอ้เสียใน

ดา้นปัญหาวชัพืชท่ีอาจมีมากกว่า และ ผลผลิตขา้วเปลือกต่อพ้ืนท่ีปลูกท่ีตํ่ากว่าในการปลูกขา้วโดย

วิธีปักดาํและโดยวิธีหวา่น 

3. การปลูกข้าวนาหยอด (Seed drilling method) 

 ในพื้นท่ีปลูกขา้วท่ีมีปัญหาดา้นความแปรปรวนในการตกของฝน เช่น มีฝนมาเร็วแต่ตก

นอ้ย ในช่วงปลายเดือนเมษายนแลว้เกิดฝนท้ิงช่วงในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม และฝน

ช่วงท่ีสองจะเร่ิมตกอีกตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นตน้ไป และจะไปตกหนกัในเดือนกนัยายนจน

ทาํให้เกิดภาวะนํ้ าท่วมได ้ภาวการณ์ตกของฝนดงักล่าวเป็นปัญหาทาํให้ไม่สามารถปักดาํขา้วไดใ้น

เดือนท่ีมีฝนท้ิงช่วง จึงเป็นสาเหตุใหต้อ้งเล่ือนเวลาปักดาํมาอยูใ่นช่วงท่ีสองของฝน ซ่ึงเกิดสภาพนํ้ า

ท่วมในเวลาถดัมาทาํใหต้น้กลา้ท่ีตกไวใ้นระยะแรกตายลงหรือแก่เกินไป หรือ ถา้มาปักดาํในช่วงท่ี

สองของฝนท่ีมีภาวะนํ้าท่วมเกิดข้ึนดว้ยกจ็ะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ตน้กลา้ขา้วท่ีเพิ่งทาํการปักดาํ

ใหม่ๆ และยงัไม่แขง็แรงพอ ดงันั้นชาวนาในพ้ืนท่ีดงักล่าวจึงหนัมาปลูกขา้วโดยวิธีการทาํนาหยอด

บนพื้นท่ีดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแทน สาํหรับขั้นตอนในการทาํนาหยอดก็เร่ิมจากการเตรียม

พื้นท่ีโดยการไถดะ ไถแปรและคราดเก็บวชัพืชหลายๆคร้ังก่อน แลว้นาํเมลด็พนัธ์ุท่ีสมบูรณ์มีความ

งอกสูงและปราศจากส่ิงเจือปนอ่ืนๆ ท่ีผา่นการคลุกสารสมุนไพร  เช่น ผงสะเดา  มาหยอดในหลุม

ลึกประมาณ 1 น้ิว โดยใชร้ะยะปลูกเป็น 25x25 ซม. อตัรา 3-5 เมลด็ต่อหลุม หรือ 8-10 กก. ของ

เมล็ดต่อไร่นอกจากการปลูกแบบหยอดหลุมแล้วอาจทาํการปลูกแบบโรยเป็นแถวในแถวลึก

ประมาณ 5 ซม.แลว้กลบดว้ยดินโดยใชร้ะยะระหว่างแถวประมาณ 25 ซม. และใชอ้ตัราเมลด็พนัธ์ุ

ประมาณ 12-15 กก. ต่อไร่ก็ได ้สาํหรับขอ้ดีของการโรยเป็นแถวนั้น ทาํให้สามารถป้องกนักาํจดั

วชัพืชไดง่้ายข้ึนในระหวา่งแถว และ ประหยดัแรงงานและเวลาในการปลูกไดม้ากกว่าวิธีหยอดเป็น
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หลุม อยา่งไรก็ตามถึง แมว้่าทั้งสองวิธีปลูกน้ีจะใหผ้ลผลิตพอๆกนั แต่การปลูกแบบโรยเป็นแถวจะ

ส้ินเปลืองเมลด็มากกวา่และระบบรากของขา้วจะต้ืนกวา่ในวิธีหยอดเป็นหลุม 

 สาํหรับการใหปุ๋้ยในวิธีการปลูกขา้วนาหยอดนั้นจะใชสู้ตรปุ๋ย อตัราปุ๋ย และระยะเวลาการ

ใส่ปุ๋ยเช่นเดียวกบัในนาหวา่นโดยทัว่ไป ส่วนศตัรูขา้วในระยะเพิ่งหยอดขา้วใหม่ๆ จะประกอบดว้ย

ดว้งกดัราก ปลวก และมดคนัไฟท่ีจะมากดัโคนตน้ หลงัจากการงอกอาจมีแมลงกระชอนกดักินราก

ใตผ้วิดิน และมีตัก๊แตนมากดักินใบและตน้อ่อน เม่ือขา้วเจริญเติบโตก่อนการแตกกออาจมีเพล้ียไฟ

และเพล้ียแป้งดูดกินนํ้ าเล้ียงตามใบและกาบใบในช่วงท่ีมีฝนท้ิงช่วง ส่วนในพื้นท่ีขาดนํ้ าอาจพบ

ไสเ้ดือนฝอยรากปมทาํลายรากขา้วทาํใหข้า้วมีใบเหลืองและแคระแกร็นได ้สาํหรับปัญหาวชัพืชนั้น

จะมีปัญหารุนแรงในพื้นท่ีปลูกท่ีไม่มีนํ้ าขงัหลงัจากขา้วงอกแลว้ประมาณ 1 เดือน 

4. การทาํนาข้าวแบบล้มตอซัง 

การทาํนาขา้วแบบลม้ตอซงั หมายถึง วิธีการปลูกขา้วโดยการปล่อยให้ตอซงัท่ีเหลืออยูใ่น

นา หลังการเก็บเก่ียวคร้ังแรกแตกหน่อข้ึนมาใหม่เพื่อการให้ผลผลิตเป็นคร้ังท่ีสองโดยไม่

จาํเป็นตอ้งใชเ้มลด็ในการปลูกใหม่ ซ่ึงการปลูกขา้วโดยวิธีน้ีจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตคงไดม้าก ไม่

วา่จะเป็นค่าเมลด็พนัธ์ุค่าแรงงานในการเตรียมดิน ตกกลา้ ปักดาํ หรือหวา่นเมลด็ขา้ว การทาํนาแบบ

ลม้ตอซงัน้ีอนัท่ีจริงถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวนาไทยประการหน่ึงท่ีใชใ้นการลดตน้ทุนการผลิต

ขา้ว จากการศึกษาวิธีการปลูกขา้วแบบลม้ตอซังท่ีชาวนาไทยปฏิบติักันอยู่แลว้ร่วมกับการวิจยั

ทดลองเพิ่มเติม จึงสามารถสรุปถึงเทคโนโลยท่ีีควรใชแ้ละขั้นตอนในการผลิตขา้วแบบลม้ตอซงัได้

ดงัน้ี 

4.1 ตอซงัท่ีจะใชล้ม้นั้นควรมาจากการปลูกขา้วพนัธ์ุดีท่ีเหมาะสมในฤดูแรก โดยพนัธ์ุ

ขา้วนั้นตอ้งเป็นพนัธ์ุบริสุทธ์ิ ให้ผลผลิตดีทั้ งด้านปริมาณและคุณภาพ ตา้นทานโรคแมลงและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมไดดี้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ควรมีตอซงัท่ีสมบูรณ์ 

4.2 ทาํการปรับพื้นท่ีท่ีมีตอซงัอยูใ่หมี้ความสมํ่าเสมอทัว่ตลอดแปลงเพื่อป้องกนัไม่ใหมี้

นํ้าขงั อนัเป็นสาเหตุใหเ้กิดการเน่าของตอซงัได ้

4.3 ทาํการอนุรักษค์วามช้ืนของดินให้อยู่ในปริมาณท่ีพอเหมาะต่อการงอกของตอซงั 

อาจมีการให้นํ้ าบา้งในปริมาณเท่าท่ีจาํเป็นในกรณีท่ีดินแห้งเกินไปเน่ืองจากการขาดนํ้ าฝนเป็น

ระยะเวลายาวนาน หลงัการเก็บเก่ียว หลงัจากนั้นก่อนลม้ตอซงัควรใชแ้รงสัตว ์แรงคน หรือ รถไถ

เดินตามในการเกล่ียฟางขา้วใหค้ลุมดินในแปลงจนทัว่อยา่งสมํ่าเสมอ 

4.4 ทาํการลม้ตอซงัให้ราบขนานและสัมผสักบัผวิดินใหม้ากท่ีสุด การลม้ตอซงัอาจทาํ

ได ้โดยการใชย้างรถยนตเ์ก่าต่อเขา้กบัรถไถเดินตามแลว้ย ํา่ตอซงัไปมา 2-3 คร้ัง จนสังเกตเห็นว่าตอ

ซงันั้นไดล้ม้แนบชิดกบัผวิดินแลว้ ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดต้น้ขา้วท่ีแขง็แรงซ่ึงงอกจากตอซงัดงักล่าว 
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4.5 เม่ือตน้ขา้วท่ีงอกใหม่มีอายรุะหว่าง 10-15 วนั ใหท้าํการทดนํ้ าในแปลงปลูกจนดิน

ชุ่มนํ้าแต่ไม่ใหมี้นํ้าท่วมขงั หลงัจากนั้นเม่ือขา้วอาย ุ25-30 วนั จึงทดนํ้าใหข้งัสูง 5 ซม. จากระดบัผวิ

ดิน พร้อมทั้งหวา่นปุ๋ย เพื่อใหข้า้วมีการเสริมสร้างลาํตน้ท่ีแขง็แรงในการแตกหน่อต่อไป 

4.6 เม่ือขา้วท่ีงอกมีอาย ุ 40-45 วนั หรืออยูใ่นระยะแตกกอ ควรใส่ปุ๋ย เพ่ือเพิ่มการแตก

กอและไดห้น่อขา้วท่ีสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 

4.7 เม่ือขา้วท่ีงอกอายปุระมาณ 60 วนั (ระยะตั้งทอ้ง) ควรเพิ่มปุ๋ย เพื่อใหไ้ดร้วงขา้วซ่ึงมี

เมล็ดท่ีสมบูรณ์และจาํนวนมาก ในกรณีท่ีตอ้งการปลูกขา้วปลอดสารพิษหรือขา้วอินทรียก์็ควรมี

การใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัอตัรา 800-1,000 กก. ต่อไร่ก่อนการปลูกขา้วคร้ังแรก และเพิ่มเติมอีกใน

อตัรา 500 กก. ต่อไร่ในระยะเวลาหลงั การเกบ็เก่ียวขา้วคร้ังแรกไปแลว้ ร่วมกบัการใชปุ๋้ยนํ้ าชีวภาพ

ฉีดขา้วท่ีงอกใหม่ทุกๆวนั 10-15 วนั จนถึงระยะสร้างเมลด็ขา้ว 

4.8 ทาํการดูแลรักษาตน้ขา้วตั้งแต่ระยะงอกใหม่จนถึงระยะเกบ็เก่ียวใหไ้ดรั้บผลเสียหาย

น้อยท่ีสุดจากโรคแมลง และวชัพืช โดยการป้องกันกําจัดศัตรูพืชดังกล่าว ด้วยวิธีและเวลาท่ี

เหมาะสมตามความจาํเป็นเท่านั้น ในกรณีท่ีตอ้งการผลิตขา้วปลอดสารพิษหรือขา้วอินทรียก์็ควร

ประยุกตใ์ชน้ํ้ าสมุนไพร เช่น นํ้ าเมล็ดสะเดา นํ้ าข่า นํ้ าของนํ้ านมราชสีห์ นํ้ าบอระเพด็ นํ้ าขม้ินชนั 

นํ้ าโล่ต๊ิน นํ้ าตะไคร้หอมในการพ่นให้กบัตน้ขา้วเพ่ือป้องกนักาํจดัโรคหรือแมลงศตัรูขา้วท่ีระบาด

เขา้มาทาํลายตน้ขา้ว อย่างไรก็ตามในการปลูกขา้วแบบลม้ตอซงัน้ีส่วนใหญ่มกัจะมีวชัพืชรบกวน

นอ้ย เพราะในแปลงดงักล่าวจะมีฟางและตอซงัปกคลุมอยูแ่ลว้ และอาจมีปัญหาเร่ืองหอยเชอร่ีนอ้ย

กวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการปลูกขา้วคร้ังแรก สาํหรับการปลูกขา้วแบบลม้ตอซงัน้ีอาจไดผ้ลผลิตขา้ว

ตั้งแต่ 450-1,000 กก. ต่อไร่ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัการดูแลเอาใจใส่อยา่งถูกวิธีมากนอ้ยแค่ไหน 

 

5. การทาํนาข้าวปลอดสารพษิหรือข้าวอนิทรีย์ 

เป็นระบบการผลิตขา้วท่ีเนน้การใชว้สัดุธรรมชาติทุกขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมปลูกจนถึงระยะการ

เกบ็เก่ียวขา้วโดยไม่มีการใชปุ๋้ยเคมีสงัเคราะห์ และสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชแต่อยา่งใด การปลูก

ขา้วในระบบน้ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการปลูกพืชกนัลม (Wind breaking plants) ให้ห่างจากแปลงขา้ว

ประมาณ 1 เมตร เพื่อช่วยในการกรองสารเคมีไม่ใหเ้ขา้สู่แปลงขา้ว และตาํแหน่งของแปลงขา้วใน

ระบบน้ีก็ควรจะอยูห่่างไกลจากแปลงขา้ว หรือ แปลงปลูกพืชอ่ืนๆ ท่ีใชส้ารเคมีพอสมควร สาํหรับ

พืชกนัลมท่ีเหมาะสมไดแ้ก่ ยคูาลิปตสั กระถิน แคฝร่ัง เป็นตน้ 

สาํหรับในดา้นการจดัการดินนั้น จะเนน้การใชปุ๋้ยอินทรียห์รือปุ๋ยชีวภาพในการเพิ่มความ 

อุดมสมบูรณ์ใหก้บัดินเป็นตน้ว่า การปลูกพืชตระกูลถัว่ในระยะเวลา 60 วนั ก่อนการปลูกขา้วแลว้

ทาํการไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เม่ือพืชตระกูลถัว่นั้นอายปุระมาณ 45 วนั พร้อมกบัการไถดะในการ
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เตรียมแปลงก่อนท่ีจะตามดว้ยการปลูกขา้วในระยะเวลา 14 วนัต่อมา สาํหรับอินทรียวตัถุท่ีจะให้

ธาตุไรโตรเจนนั้น อาจใช้แหนแดง สาหร่ายสีเขียวแกมนํ้ าเงิน กากเมล็ดสะเดา กากละหุ่ง หรือ 

กระดูกป่น ในขณะท่ีธาตุฟอสฟอรัสอาจไดจ้ากกระดูกป่น มูลไก่ มูลคา้งคาว มูลววั กากเมล็ดพืช 

หรือ ข้ีเถา้ไม ้ส่วนธาตุโพแทสเซียมนั้นจะไดจ้ากหินปูนและข้ีเถา้บางชนิด สําหรับกรณีของธาตุ

แคลเซียมก็อาจไดจ้ากปูนขาวเปลือกหอยโดโลไมต ์หรือ กระดูกป่น เป็นตน้ ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถหา

ปุ๋ยคอกไดโ้ดยไม่ยากนัก ควรใชปุ๋้ยคอกในอตัรา 2-6 ตนัต่อไร่ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัระดบัความอุดม

สมบูรณ์ของดินในแปลงนั้นๆ ในกรณีท่ีมีการไถกลบตอซงัและฟางขา้วควรท้ิงแปลงปลูกไว ้15-20 

วนั เพื่อให้เกิดการย่อยสลายเสียก่อนแล้วจึงปล่อยนํ้ าเขา้สู่แปลงนาเพื่อเตรียมปลูกขา้วต่อไป 

นอกจากนั้นชาวนาอาจเลือกใชปุ๋้ยอินทรียน์ํ้ าท่ีไดจ้ากการหมกัวสัดุธรรมชาติเพื่อปริมาณธาตุอาหาร

และกระตุน้กิจกรรมดว้นชีวภาพของดินอนั จะนาํไปสู่การเพิ่มผลผลิตของขา้วไดอี้กดว้ย สาํหรับปุ๋ย

อินทรียน์ํ้ านั้น ชาวนาอาจทาํการผลิตไดเ้องโดยใชเ้ศษพืช หรือ เศษสัตวท่ี์หาไดม้าหมกัร่วมกบัสาร

เร่ง พด. 2 ของกรมพฒันาท่ีดิน ซ่ึงเป็นตวัเร่ง การยอ่ยสลายของวสัดุดงักล่าวใหเ้ร็วข้ึน ในท่ีน้ีจะขอ

ยกตวัอย่างสูตรปุ๋ยอินทรียน์ํ้ าจาํนวน 2 สูตรท่ีแนะนาํโดยกลุ่มอินทรียวตัถุและวสัดุเหลือใช ้กอง

อนุรักษดิ์นและนํ้า (กรมพฒันาท่ีดิน, 2545) ดงัน้ี 

สูตรท่ี 1 ประกอบดว้ยพืชผกั และ ผลไมสุ้กหัน่เป็นช้ินเลก็ๆ จาํนวน 3 ส่วน กากนํ้าตาล 

(MOLASSES) 1 ส่วน นํ้า 1 ส่วน สารเร่ง พด. 2 จาํนวน 100 กรัม (1 ซอง) ผลิตไดโ้ดยนาํวสัดุทั้งหมด

มาใส่ถงัหมกัขนาด 100 ลิตร ท้ิงไว ้15-30 วนั จะมีกล่ินหอมอมเปร้ียว ในกรณีท่ีมีกล่ินเหมน็เกิดข้ึน

ใหเ้ติมกากนํ้าตาลเพิ่ม และ ถา้มีความเขม้ขน้สูงเกินไปใหเ้ติมนํ้าในอตัราส่วนพอเหมาะ เพื่อช่วยเจือ

จางลง 

สูตรท่ี 2 ผลิตได้โดยการใช้ปลา หอยเชอร่ี หรือ เศษอาหารบดจาํนวน 3 ส่วน ผสม

กากนํ้ าตาล จาํนวน 3 ส่วน หัวเช้ือจุลินทรีย ์พด. 2 จาํนวน 1 ส่วน และยอดวชัพืชหรือพืชผกัท่ีหั่น

แลว้ เช่นตาํลึง ผกับุ้ง หญา้ขน จาํนวน 1 ส่วน (ท่ียอดของพืชจะมีฮอร์โมนจิบเบอร์เรลลิน 

(GIBBERELLIN) ท่ีจะช่วยเร่งดอกและใบ) นาํมาหมกัในถงันาน 15-30 วนั จึงนาํมาพ่นท่ีใบและลาํตน้

ของตน้ขา้วได ้ในกรณีท่ีตอ้งการใหปุ๋้ยอินทรียน์ํ้ ามีสรรพคุณในการป้องกนักาํจดัโรคและแมลงศตัรู

กใ็หผ้สมพืชสมุนไพรท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวไปดว้ยอีก 1 ส่วน 

ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ าท่ีผลิตได ้นอกจากจะช่วยในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของขา้วแลว้ ถา้

นาํไปผสมนํ้ าในอตัราท่ีเขม้ขน้พอเหมาะยงัสามารถใชร้าดดบักล่ินขยะมูลฝอย ห้องนํ้ าโถส้วม หรือ 

คอกสัตวท่ี์มีกล่ินเหม็นไดอี้กดว้ย นอกจากปุ๋ยอินทรียน์ํ้ าท่ีใชก้บัการผลิตขา้วอินทรียแ์ลว้ ชาวนา

หรือผูป้ลูกขา้วอาจใชปุ๋้ยชีวภาพร่วมกบัการใชปุ๋้ยอินทรียใ์นการปลูกขา้วระบบน้ีเช่นกนั โดยปุ๋ย

ชีวภาพดงักล่าวนั้น ชาวนาหรือผูป้ลูกขา้วสามารถเตรียมไดเ้อง โดยการซ้ือหัวเช้ือสาหร่ายสีนํ้ าเงิน
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แกมเขียวจากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมาเติมลงในวสัดุท่ีใชท้าํปุ๋ย

ชีวภาพดงักล่าว วิธีการทาํปุ๋ยชีวภาพมีขั้นตอนดงัน้ี (ประเสริฐ อะมริต, ณัฐพร พนัธุมนาวิน, พงศ์

เทพ อนัตะริกานนท,์ พนูศุข อตัถะสมัปุณณะ,2537) 

1. เตรียมแปลงเพาะเล้ียงขนาด 1X2 เมตร ลึก 20-30 ซม. อดัดินใหแ้น่นเพื่อใหน้ํ้ าขงัได ้

ใชปุ๋้ยหมกั 70 กก. ผสมคลุกเคลา้กบัปุ๋ยคอก (หรือดินนา) จาํนวน 30 กรัม นาํไปเกล่ียใหท้ัว่แปลงท่ี

เตรียมไว ้

2. โรยหวัเช้ือสาหร่ายสีนํ้ าเงินแกมเขียว 10 กก. ลงไปแปลงท่ีเตรียมไวใ้นขอ้ 2.2 (อตัราหวั

เช้ือต่อวสัดุปุ๋ยชีวภาพ = 1:10) 

3. ค่อย ๆ เติมนํ้ าลงไปอย่างชา้ ๆ ให้ท่วมวสัดุในขอ้ 2.3 โดยให้ระดบันํ้ าสูงกว่าผิววสัดุ 

ประมาณ 5 ซม. ปล่อยท้ิงไว ้3-4 สปัดาห์ คอยดูอยา่ใหน้ํ้ าแหง้สาหร่ายจะข้ึนใหเ้ห็นหลงั 7 วนัไปแลว้ 

4. เม่ือสาหร่ายข้ึนเขียวแน่นดีแลว้ ใหง้ดเติมนํ้ า และปล่อยใหแ้หง้จนสนิทดี หลงัจากนั้นจึง

กวาดรวมกนัใหเ้ป็นกอง แลว้บรรจุภาชนะไวใ้ชใ้นนาต่อไป 

5. การใส่ปุ๋ยชีวภาพในนา ให้ใชอ้ตัรา 40 กก. ต่อไร่ร่วมกบัปุ๋ยอินทรียโ์ดยวิธีหว่านให้ทัว่

แปลงหลงัการปักดาํขา้ว 1-21 วนั เพียงคร้ังเดียว (หรือหลงัการหว่านขา้ว 7-21 วนั ในนาหว่าน) และ 

ควรใชอ้ยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 3 ฤดูปลูกติดต่อกนั 

จากการวิจยัพบว่า สาหร่ายสีนํ้ าเงินแกมเขียวท่ีไดจ้ากปุ๋ยชีวภาพท่ีใสลงในแปลงปลูกขา้ว

สามารถตรึงธาตุไนโตรเจน ไดป้ระมาณ 8-10 กก. ต่อไร่ (ประเสริฐ อะมริต, ณัฐพร พนัธุมนาวิน, 

พงศเ์ทพ อนัตะริกานนท,์ พนูศุข อตัถะสมัปุณณะ,2537) 

ในดา้นการจดัการศตัรูขา้วในระบบการปลูกขา้วอินทรียน์ั้น ก่อนปลูกขา้วควรแช่เมลด็พนัธ์ุ

ขา้วในนํ้ าร้อนอุณหภูมิ 45-50◦ซ. หรืออาจคลุกเมล็ดพนัธ์ุดว้ยจุลินทรียบ์างชนิดท่ีสามารถควบคุม

โรคพืชได ้และ ถา้เป็นไปไดค้วรใชพ้นัธ์ุขา้วท่ีมีความตา้นทานโรคและแมลงศตัรูท่ีสาํคญัใชป้ลูกใน

แปลงท่ีมีการตากดินประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนปลูกซ่ึงไดรั้บการปรับระดบัความเป็นกรดด่างแลว้ 

โดยใชปู้นขาว หรือ ปูนมาร์ล สาํหรับสารธรรมชาติท่ีใชใ้นการฉีดพ่นป้องกนักาํจดัศตัรูพืชไดแ้ก่ 

สารสกดัจากมะรุม กระชาย มะละกอ และ มหาหิงคุ ์ซ่ึงสามารถใชใ้นการป้องกนักาํจดัเช้ือราและ

แบคทีเรีย ส่วนสารสกดั จากบอระเพ็ด ยาสูบ สะเดานั้นก็สามารถป้องกนักาํจดัเพล้ียกระโดดสี

นํ้ าตาล ซ่ึงเป็นแมลงศตัรูท่ีสําคญัของขา้วได้ นอกเหนือจากนั้น การปลูกพืชหมุนเวียนชนิดอ่ืน

ร่วมกบัการปลูกขา้ว หรือ การปลูกพืชท่ีมีคุณสมบติัในการไล่แมลงศตัรูขา้วในบริเวณรอบ ๆ  แปลง

ขา้ว เช่น พวกตะไคร้หอม ข่า สะเดา เถาวลัยเ์ปรียง นํ้านมราชสีห์ หรือ  บอระเพด็ ก็จะมีส่วนช่วยใน

การลดการระบาดของแมลงศัตรูขา้วได้อีกด้วย  การปลูกขา้วอินทรีย์หรือขา้วปลอดสารพิษน้ี 
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นอกจากจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตแลว้ยงัช่วยในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอนัจะนาํไปสู่การปลูกขา้ว

ท่ีย ัง่ยนือีกดว้ย 

6. การทาํนาข้าวแบบยัง่ยืน 

เน่ืองจากการลงทุนในการปลูกขา้วนั้น โดยปกติจะมีค่าใชจ่้ายทั้งดา้นวสัดุการเกษตรและ

แรงงานสูง จึงทาํใหผ้ลกาํไรท่ีไดจ้ากการปลูกขา้วอาจไม่คุม้กบัการลงทุน  และการปลูกขา้วโดยใช้

เทคโนโลยสีมยัใหม่นั้นยงัส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและสุขภาพของผูป้ลูก และ ผูบ้ริโภคอีก

ดว้ย ดงันั้นการปลูกขา้วในระบบเกษตรยัง่ยืน (Sustainable agriculture) ก็เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะ

ช่วยแกปั้ญหาเหล่าน้ี การปลูกขา้วในระบบเกษตรยัง่ยืนอาจทาํไดห้ลายวิธี เป็นตน้ว่า การปลูกขา้ว

ร่วมกบัถัว่โดยไม่มีการไถพรวน ไม่มีการกาํจดัวชัพืช มีการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด 

ปุ๋ยนํ้าชีวภาพ (สาหร่ายสีนํ้าเงินแกมเขียวหรือแหนแดง) หรือ นํ้ าชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี โดยมีการใช้

นํ้ าสกดัพืชสมุนไพรหรือสารสกดัธรรมชาติในการป้องกนักาํจดัศตัรูขา้วแทนสารเคมี การปลูกขา้ว

หมุนเวียนกบัพืชตระกูลถัว่และพืชไร่ชนิดอ่ืนๆ เพ่ือหลีกเล่ียงการระบาดอยา่งต่อเน่ืองของศตัรูขา้ว 

การปลูกขา้วร่วมกบัการปลูกแหว้ในนาขา้ว การปลูกขา้วร่วมกบัการเล้ียงปลาชนิดท่ีเหมาะสมในนา

ขา้ว เพื่อใหป้ลากาํจดัแมลงศตัรูขา้ว วชัพืช และ ใหปุ๋้ยกบัตน้ขา้ว การเล้ียงเป็ดในนาขา้ว เพื่อใหเ้ป็ด

เป็นตวักาํจดัศตัรูขา้วและให้ปุ๋ยกบัตน้ขา้วหรือการปลูกขา้วผสมผสานกบัการเล้ียงสัตว ์ซ่ึงชาวนา

หรือผูผ้ลิตข้าวสามารถเลือกกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีได้ตามความเหมาะสมต่อสภาพนาและ

ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ภายในบริเวณพื้นท่ีปลูกขา้วของตนเองไดโ้ดยไม่ยากนกั 

การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ 

การใชปุ๋้ยคอก ชาวนานาํมูลสัตว ์(ปุ๋ยคอก) โดยเฉพาะมูลววั มูลควายไปใส่ในแปลงกลา้ 

หากมีมากก็จะใส่ในแปลงนาท่ีดินไม่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้ตน้กลา้ ตน้ขา้วเจริญงอกงาม การปฏิบติั

เช่นน้ีปฏิบติั สืบต่อกนัมาตั้งแต่โบราณจนกระทัง่ปัจจุบนั ถา้หากมีปุ๋ยคอก หรือ พอจะซ้ือหามาใส่

ในนาได ้นบัถอยหลงัไปประมาณ 40-50 ปี มกัจะมีพอ่คา้ตอ้น ววั – ควาย ไปขายยงัถ่ินอ่ืน รอนแรม

ไปตามทุ่งนา เม่ือจะพกัแรมท่ีนาผูใ้ด เจา้ของนามกัจะหาขา้ว นํ้ า มาเล้ียงพ่อคา้ และ หาฟางมาใหว้วั 

– ควายกิน เจา้ของนาก็จะไดมู้ลสัตว ์ท่ีมาพกันั้น เป็นปุ๋ยให้ขา้วกลา้ไดเ้จริญเติบโตดียิง่ข้ึน อตัราท่ี

แนะนาํการใส่ปุ๋ยคอก 1 ไร่ ใหใ้ส่ประมาณ 1,000 กิโลกรัม หรือ ใส่ 500 กิโลกรัม ร่วมกบัการใส่

ปุ๋ยเคมี 

การใชปุ๋้ยหมกั ในปี พ.ศ. 2503 เทศบาลนครกรุงเทพฯ ไดจ้ดัสร้างโรงงานทาํลายขยะเพื่อ

เนน้ดว้นสุขภาพอนามยั โดยการหมกั จึงไดรั้บปุ๋ยอินทรียเ์ป็นผลพลอยไดแ้ละผลิตไดว้นัละ 60 ตนั 

กองวิทยาการกรมการขา้ว จึงดาํเนินการทดลองไดผ้ลดีท่ีขอนแก่น ชุมแพ และ ชยันาท เม่ือใส่ไร่ละ 

500 กิโลกรัม ชาวนากส็ามารถทาํปุ๋ยหมกัไวใ้ชเ้องโดยใชเ้ศษใบไม ้หญา้ ตอซงัพืช ผกัตบชะวา ฟาง
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ขา้ว เป็นตน้ กองรวมไว ้ผสมปุ๋ยเคมี หรือ ปุ๋ยคอกนิดหน่อย รดนํ้ าพอช้ืน และ หมัน่กลบักองปุ๋ย

หมกั และ รดนํ้ า หมกัไวจ้นเศษซากพืชเหล่าน้ีเป่ือยยุย่ดี จึงนาํไปใส่ในนา ในดินเหนียว การใชปุ๋้ย

หมกัในนาขา้วไดผ้ลนอ้ยมากและ ถา้จะใหไ้ดผ้ลตอ้งใชใ้นปริมาณสูงมาก คือ 800 – 1,000 กิโลกรัม

ต่อไร่ ในดินทราย การใชปุ๋้ยหมกัจะไดผ้ลดีมาก แต่มีอุปสรรคอยา่งมากในการเตรียมปุ๋ยหมกั เพราะ

ดินทราย เช่น ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขาดนํ้ าท่ีจะทาํให้ปุ๋ยหมกั เช่น หญา้ พืชต่างๆ และ ฟาง

ขา้ว เน่ืองจากการทาํปุ๋ยหมกัให้ได ้1 ตนั อาจตอ้งใชว้สัดุทาํปุ๋ยหมกัถึง 5 ตนั และ ตอ้งใชน้ํ้ าอยา่ง

นอ้ยเท่ากบันํ้ าหนกัของปุ๋ยหมกัท่ีตอ้งการทาํประกอบกบัการใชใ้นนาตอ้งใชใ้นอตัราสูง การเตรียม

ปุ๋ยหมกั การขนไปใส่ การเตรียมจึงมีอุปสรรคมากท่ีสุด ชาวนาบางส่วนเผาฟางท้ิงเพราะเป็นส่ิงกีด

ขวางการไถนาเตรียมดิน ปริมาณปุ๋ยหมกั ท่ีใส่ประมาณ 800 – 1,500 กิโลกรัม ต่อพื้นท่ีนาหน่ึงไร่

ข้ึนอยูก่บัปริมาณท่ีมีอยู ่ถา้ใส่นอ้ยกต็อ้งใส่ปุ๋ยเคมีใหต้น้ขา้วดว้ย 

การใชปุ๋้ยพืชสดในนาขา้ว 

 การใชปุ๋้ยพืชสด มีการแนะนาํใหใ้ชต้ั้งแต่ปี  พ.ศ. 2491 เช่น โสนอินเดีย การทดลองใชปุ๋้ย

พืชสดชนิดต่างๆ ก็มีมาโดยตลอดและไดผ้ลดี แต่ไม่สามารถขยายผลไปยงัขา้วนาเน่ืองจากไม่มี

เมลด็พนัธ์ุพืชท่ีจะนาํมาปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด ในปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้มา รัฐบาลส่งเสริมการใชปุ๋้ย

อินทรียค์วบคู่กบัการใชปุ๋้ยเคมี เพื่อปรับปรุง บาํรุงดิน มีการส่งเสริมการใชโ้สน ถัว่เขียว ถัว่พุ่ม และ 

ถั่วอ่ืน ๆ ประมาณ 20 ชนิด ปลูกพอออกดอกให้ไถ เป็นปุ๋ยพืชสด โดยเฉพาะในนาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ รัฐบาลสนับสนุนเมล็ดถัว่ให้เกษตรกรปลูกเพื่อใช้บาํรุงดิน การปลูกพืช 

ตระกูลถัว่หลงันาทาํไดย้ากในเขตนอกชลประทาน แต่การคงตอซังไวใ้นนาแลว้ปลูกถัว่ โดยไม่

เตรียมดิน และใหต้อซงัคลุมดินเกบ็ความช้ืนไวก้จ็ะช่วยใหถ้ัว่เจริญเติบโตได ้

การใช้ประโยชน์จากฟางข้าว 

 การปรับปรุงดินนาโดยการไถกลบฟางขา้วไดเ้ร่ิมปฏิบติัมานานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 ท่ีสถานี

ทดลองขา้วสุรินทร์ จนถึงปัจจุบนัน้ี และไดผ้ลดีแต่ชาวนายงัไม่ปฏิบติัตามซํ้ ายงัเผาฟางท้ิงเสียอีก 

ซ่ึงเป็นการทาํใหสู้ญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินไปอยา่งน่าเสียดาย ปริมาณธาตุ N P และ K ท่ีถูก

ดูดกินอยูใ่นส่วนท่ีเป็นเมลด็ขา้วเปลือกและในฟางทั้งหมด (ฟางท่ีเหลืออยูใ่นนารวมทั้งฟางท่ีเก่ียว

ไปพร้อมรวงขา้วในกรณีท่ีไม่ใชร้ถเก่ียวนวด) ของขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ท่ีปลูกในดินนาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ถา้ไดผ้ลผลิตเฉล่ีย 356 กิโลกรัมต่อไร่ จะมีปริมาณฟางทั้งหมด 642 กิโลกรัม

ต่อไร่ จะมีปริมาณธาตุอาหารท่ีตน้ขา้วดูดกินดงัแสดงในตาราง ดงันั้นเม่ือนาํขา้วเปลือกออกจากนา 

แลว้เผาฟางจะทาํใหสู้ญเสียธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ ธาตุอาหารอ่ืน ๆ 

ดว้ย อย่างไรก็ตามรัฐบาล โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตร กรมพฒันาท่ีดิน และกรมวิชาการ

เกษตร ก็ไดส่้งเสริมและเชิญชวนชาวนาให้ไถกลบตอซงั และ ห้ามเผาตอซงัขา้วมาโดยตลอด การ
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ใชฟ้างคลุมในนาหว่านขา้วแห้ง ปี พ.ศ. 2535 เร่ิมมีการใชฟ้างคลุมนาหว่านขา้วแห้งในนาชาวนา

ก่อนท่ีสถานีทดลองขา้วสุรินทร์จะเร่ิม ทาํการทดลองในปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้มา และไดผ้ลดี 

เพียงแต่นาํฟางประมาณ 400-500 กิโลกรัม โปรยหว่านทบัลงไปหลงัจากหว่านขา้วแห้งและคราด

กลบเสร็จแลว้ ในการทาํนาแบบน้ีอาจจะหว่านเมลด็ถัว่เขียวลงไปพร้อมกบัการหว่านขา้ว ในอตัรา

ไร่นา 4-5 กิโลกรัม เพื่อให้ถัว่เขียวเจริญเติบโตในช่วงท่ีดินยงัไม่ขงันํ้ า และเม่ือนํ้ าขงัตน้ถัว่จะตาย 

เป็นปุ๋ยใหแ้ก่ตน้ขา้วต่อไป 

การป้องกนักาํจัด  “โรคข้าว” 

 โรคขา้วจดัว่าเป็นปัญหาท่ีสําคญัอย่างหน่ึงของชาวนาในปัจจุบนั คาดว่าปีหน่ึง ๆ ความ

เสียหายท่ีเกิดจากโรคขา้วทาํให้ผลผลิตขา้วลดลงเฉล่ียร้อยละ 15-20 คิดเป็นมูลค่ามากมายมหาศาล 

ในยคุท่ีการเกษตรยงัไม่ไดรั้บการพฒันาจะเห็นว่าโรคขา้วไม่ค่อยมีบทบาทสาํคญัมากนกั เพราะใน

อดีตชาวนาไทยปลูกขา้วเพียงปีละคร้ังเดียวในฤดู นาปี โดยอาศยันํ้ าฝน นิยมใชพ้นัธ์ุขา้วพื้นเมือง 

ซ่ึงในละแวกเดียวกันจะพบว่าพนัธ์ุขา้วหลากหลายพนัธ์ุ ไม่มีการใส่ปุ๋ยเพราะดินมีความอุดม

สมบูรณ์อยู่แลว้ เน่ืองจากมีอินทรียวตัถุซ่ึงไหลมากบันํ้ าหลากแพร่กระจายไปทัว่ทอ้งนา หลงัเก็บ

เก่ียวขา้วแลว้มีการเผาฟางและตอซงัและตอซงั ซ่ึงเป็นการทาํลายเช้ือสาเหตุของโรคในแปลงนาให้

หมดส้ินไป หลงัจากนั้นปล่อยท่ีนาให้ว่างเปล่าเป็นเวลานานจนถึงตน้ฤดูฝนในปีถดัไปจึงเร่ิมไถนา

เตรียมดินปลูกขา้วอีกคร้ัง ทาํให้สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  ในนาไม่เหมาะสมหรือเอ้ืออาํนวยต่อการ

แพร่ระบาดของโรคขา้ว จึงไม่มีปัญหาเร่ืองโรคขา้ว การทาํนาขา้วเจ๊กเชยเสาไหเ้ป็นการทาํนาปีละ

คร้ังเดียวในฤดูนาปี จึงไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองโรคขา้วมากนัก จะมีพบบา้ง ก็จะเป็น โรคใบขาว ซ่ึง

มกัจะพบเพียงเลก็นอ้ง โรคน้ีเป็นโรคท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเน่ืองจากความไม่สมบูรณ์ของตน้

ขา้วบางตน้ ชาวนาจึงมกัจะใชว้ิธีดึงออกท้ิงเพียงเท่านั้น อยา่งไรก็ตามพนัธ์ุขา้วเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมี

บทบาทต่อการระบาดของโรคขา้วเน่ืองจากพนัธ์ุขา้วแต่ละพนัธ์ุท่ีแนะนาํและส่งเสริมก็ยงัมีขอ้ดอ้ย

ท่ีแตกต่างกนัในดา้นความตา้นทานต่อโรคขา้วชนิดต่าง ๆ 

 การป้องกนักาํจัดแมลงศัตรูข้าว 

 การทาํนาเป็นอาชีพหลกัของเกษตรกรไทย มาตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนัเกษตรกร

ไทย ก็ยงัยึดอาชีพการทาํนาเป็นส่วนใหญ่ สมยัก่อนนั้นเม่ือเกษตรกรปลูกขา้วจะพบปัญหาแมลง

ศตัรูขา้วระบาด แต่คงจะไม่รุนแรงนกัเน่ืองจากเกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุพ้ืนเมืองซ่ึงมีขา้วหลากหลาย

พนัธ์ุ และทาํนาเฉพาะนาปี เท่านั้น หลงัจากการทาํนาเกษตรกรก็ปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ หรือปล่อยใน

ทอ้งนาว่างเปล่า จึงทาํให้แมลงศตัรูขา้วไม่สามารถจะมีชีวิตอยูใ่นนาขา้วไดต้ลอดปี การระบาดของ

แมลงศัตรูขา้วสมัยก่อนจึงไม่รุนแรง แต่การทาํนาของเกษตรกรในปัจจุบันน้ี เน่ืองจากมีการ

เปล่ียนแปลงปัจจยัในการทาํนาหลายๆอย่าง จึงทาํให้ตน้ขา้วถูกแมลงศตัรูขา้วระบาดทาํลายเป็น
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ประจาํ บางฤดูจะพบว่าตน้ขา้วถูกแมลงศตัรูขา้วระบาดอย่างรุนแรง เช่น เคยเกิดการระบาดของ

เพล้ียกระโดดสีนํ้ าตาลอย่างรุนแรงมาแลว้ สาเหตุท่ีทาํให้เกิดการระบาดของแมลงศตัรูขา้ว ส่ิงท่ี

สําคญัท่ีสุด คือ พนัธ์ุขา้ว เม่ือเกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุอ่อนแอต่อแมลง ปลูกเป็นพ้ืนท่ีใหญ่ ปลูก

ตลอดทั้งปี การใชปุ๋้ยในอตัราสูง และการใชส้ารฆ่าแมลงศตัรูขา้วไม่ถูกตอ้งต่อชนิดของแมลง ใช้

สารฆ่าแมลงในช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสม เพราะวา่สารฆ่าแมลงจะฆ่าศตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรูขา้ว 

หรือ แมลงท่ีมีประโยชน์ และ สารฆ่าแมลงยงัมีพิษตกคา้งในสภาพแวดลอ้มอีกดว้ย ดงัน้ี ถา้มีแมลง

ศตัรูขา้วยงัไม่ถึงระดบัท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตขา้วก็ยงัไม่ควรใชส้ารฆ่าแมลง ส่วน

เร่ืองการศึกษาถึงความสาํคญัของแมลงศตัรูขา้วและการป้องกนักาํจดันั้นไดเ้ร่ิมมีผูท้าํการศึกษาดา้น

แมลงศตัรูพืชซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นนกักีฏวิทยาคนแรกของเมืองไทย คือ นาย อารียนัต ์ มนัยกีลุ โดยช่วย

เล้ียงแมลงและปราบแมลง นายประเสริฐ เพญ็จิตร ไดก้ล่าวว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ไดเ้ร่ิมมีแมลงศตัรู

ขา้วระบาดจนเกิดความเสียหาย ถึงกบัทางราชการเร่ิมใหก้ารช่วยเหลือเกษตรกร แมลงศตัรูขา้วท่ีเร่ิม

พบในสมยันั้นมีหลายชนิด เช่น หนอนกระทูก้ลา้ หนอนกระทูค้อรวง หนอนขยอก แมลงดาํหนาม 

หนอนกอสีครีม หนอนกอแถบลาย หนอนกอสีชมพู เป็นตน้ การป้องกนักาํจดัแมลงศตัรูขา้วสมยั

นั้นไดใ้ชว้ิธีการต่าง ๆ ดงัน้ี วิธีทางไสยศาสตร์ เช่น มีการพรมนํ้ามนตใ์นนาขา้วท่ีมีหนอนทาํลายตน้

ขา้วปักตาแหลวท่ีกาํกบัดว้ยคาถาอาคมไวต้ามคนันา (ตาแหลว คือ ส่ิงท่ีทาํจากตอกไมไ้ผท่ี่จกับาง ๆ 

เป็นเส้นสําหรับสาน) เกษตรกรบางคนเช่ือกนัว่าห้ามกล่าวคาํผรุสวาทกบัหนอนท่ีกดักินตน้ขา้ว

เพราะเช่ือว่า หากไปด่าว่าหนอน หนอนพวกนั้นก็จะติดตามตวัเกษตรกรผูน้ั้นไปตามบา้นพกัอาศยั

ดว้ยวิธีกล เกษตรกรเก็บไข่ และเก็บตวัหนอนของแมลงศตัรูขา้วทาํลายท้ิง การป้องกนักาํจดัแมลง

ดาํหนามโดยการหวดใบขา้วเพราะแมลงชนิดน้ีระยะหนอนจะชอนใบขา้วและเผาใบขา้วท่ีมีตวัอ่อน

ท้ิงเพื่อป้องกนัไม่ใหแ้มลงชนิดน้ีเป็นตวัเตม็วยัและขยายพนัธ์ุต่อไป การกาํจดัเพล้ียจกัจัน่ในนาขา้ว

โดยใชแ้ผงไมไ้ผห่รือเส่ือลาํแพนทานํ้ ามนัยางหรือนํ้ ามนัข้ีโล ้ผกูกบัไมไ้ผใ่ชค้น 2 คน ถือปลายไม้

ดา้นละคนลากคราดไปบนตน้ขา้วให้ตวัเพล้ียจกัจัน่ติดแผงท่ีทานํ้ ามนั หรือ ถา้นาขา้วมีระดบันํ้ าลึก

ตอ้งติดแผงไมไ้ผ่ไวก้บัหัวเรือ แลว้ถ่อเรือให้แผงไมไ้ผ่คราดถูกใบขา้ว เพล้ียจกัจัน่จะติดท่ีแผงถูก

นาํไปทาํลายหนอนกระทูต่้าง ๆ ใชห้ญา้กองหมกัไวต้ามคนันาล่อใหห้นอนมาอาศยัในเวลากลางวนั 

แลว้ เกบ็หนอนมาทาํลายในเวลาเยน็ ใชส้วิงโฉบจบัตวัอ่อนและตวัเตม็วยัของแมลงสิงหรือแมลงฉง

ในนาขา้วทาํลายท้ิง วิธีเขตกรรม สาํหรับหนอนขยอกใชว้ิธีไขนํ้าเขา้นาจนระดบันํ้าท่วมตน้ขา้ว และ 

ไขนํ้าออกจากนา หนอนขยอกท่ีอยูใ่นหลอดใบขา้วจะลอยออกจากนาไปตามนํ้า 

พ.ศ. 2506 ในหนงัสือแมลงศตัรูขา้วโดย ดร. โกวิท โกวิทวที และ ดร.ทรงจิตร วงษศิ์ริ ได้

เพิ่มเติมแมลงศตัรูขา้วท่ีสาํคญัตั้งแต่หลงัปี พ.ศ. 2475 คือ เพล้ียไฟ เพล้ียจกัจัน่ เพล้ียแป้ง ตัก๊แตน 
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แมลงบัว่ และแมลงสิง ซ่ึงในหนังสือไดแ้นะนาํให้เกษตรกรป้องกนักาํจดัแมลงศตัรูขา้วโดยใช้

วิธีการต่าง ๆ เช่น 

1. วิธีกล 

1.1 จุดตะเกียงใหแ้สงไฟจากตะเกียงล่อแมลงใหม้าเล่นไฟ แมลงจะตกลงในอ่างนํ้ าซ่ึงมี

นํ้ ามนั ก๊าดผสมอยู ่แมลงกจ็ะตายหมด 

1.2 เกบ็ใบขา้วท่ีมีอาการถูกทาํลายของหนอนแมลงศตัรูขา้วและเกบ็ตอซงันาํมาเผาท้ิง 

1.3 สาํหรับขา้วท่ีถูกเพล้ียไฟทาํลาย ควรจะใส่ปุ๋ยเร่งให้ตน้ขา้วเจริญเติบโตเร็วข้ึนเม่ือ

ตน้ขา้ว แขง็แรงจะตา้นทานการทาํลายของเพล้ียไฟได ้

1.4 สุมควนัไฟโดยนาํเอาฟางขา้วและหญา้สดผสมกนักองไวต้ามคนันาเหนือลมแลว้เอา

กาํมะถนัผงโรยบนกองฟางขา้วและหญา้สดท่ีผสมกนั จุดไฟใหเ้กิดควนัเป็นการไล่แมลงศตัรูขา้ว 

1.5 ปล่อยสตัวเ์ล้ียงจาํพวกเป็นลงไปจบัหนอนและเพล้ียกินเป็นอาหาร 

1.6 ใหข้ดุหลุมรอบบริเวณท่ีแมลงศตัรูขา้วระบาด หนอนจะตกลงไปในหลุม แลว้จึงเกบ็

หนอนไปทาํลายเสีย 

1.7 ตัก๊แตนวางไข่ในดินแถวบริเวณทุ่งหญา้ใกล้ๆ  นาขา้ว การไถกลบก็จะช่วยทาํลายไข่

ของตัก๊แตนขา้วได ้

1.8 หลงัจากเสร็จส้ินการเก็บเก่ียวขา้วแลว้ไขนํ้ าให้ท่วมนาและไถนาทาํลายดกัแดข้อง

หนอนกอ 

1.9 ถอนตน้ขา้วท่ีมีอาการยอดเห่ียวท่ีถูกหนอนกอทาํลายนาํไปทาํลายทิ้งเพ่ือลดจาํนวน

แหล่งท่ีจะขยายพนัธ์ุของแมลง 

1.10 ตวัเต็มวยัของแมลงสิงชอบกินเน้ือเน่า นาํเน้ือเน่าใส่ถุงแขวนไวต้ามทอ้งนาเม่ือ

แมลงสิงมากินเน้ือท่ีเน่ากใ็ชมื้อจบัหรือใชส้วิงโฉบจบัแมลงสิงนาํไปทาํลายทิ้ง 

2. วิธีเขตกรรม 

2.1 กาํจดัพวกวชัพืช เช่น ขา้วป่า หญา้ไซ และวชัพืชอ่ืน ๆ ในบริเวณนาเพื่อกาํจดัพืช

อาศยัของแมลงศตัรูขา้ว 

2.2 ควรปลูกขา้วพนัธ์ุเบาเป็นการหลีกเล่ียงการทาํลายของแมลงบัว่ควรปลูกขา้วใหเ้ร็ว

กวา่ปกติ 
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3. วิธีทางชีวภาพ 

3.1 แนะนาํใหเ้กษตรกรอนุรักษน์กในนาขา้ว เพราะนกคอยจบัหนอนแมลงศตัรูขา้วกิน

เป็นอาหารจึงไม่ควรขบัไล่นก 

3.2 ควรจะอนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรูขา้วชนิดต่าง ๆ ใหมี้ในนามาก ๆ 

4. ปลูกขา้วพนัธ์ุตา้นทาน 

 ปลูกขา้วพนัธ์ุตา้นทานต่อการทาํลายของแมลงบัว่ เช่น ขา้วพนัธ์ุเหมยนอง 62 เอม็ 

การป้องกนักาํจัด “สัตว์ศัตรูข้าว” 

 สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ท่ีมีลกัษณะร้อนช้ืนแบบมรสุม (TROPICAL MONSOON) ซ่ึง

มีฝนตกชุก ประกอบกบัสภาพภูมิประเทศซ่ึงมีอาณาเขตของป่าดงดิบ ตั้งแต่แหลมมลายข้ึูนไปจนถึง

ภูเขาระหว่าง ประเทศลาว และเมียนมาร์ ทาํให้ประเทศไทยมีจาํนวนชนิดของสัตวร์วมทั้งแมลง

ต่างๆ มากมาย (BIODIVERSITY) ซ่ึงสัตวต่์าง ๆ เหล่าน้ีมีอยูใ่นธรรมชาติ ช่วยก่อใหเ้กิดความสมดุลทาํ

ให้ไม่มีการระบาดของสัตวศ์ตัรูพืชหรือมีก็มีนอ้ยมาก ไม่ถึงกบัทาํให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

ต่อมาเม่ือประมาณ 160 ปี มาแลว้ มนุษยไ์ดเ้ร่ิมดาํเนินการพฒันาการเกษตรอย่างรวดเร็วโดยขยาย

เน้ือท่ีสําหรับการเพาะปลูกและอยู่อาศยัให้เพ่ิมมากข้ึน มีการพฒันาพนัธ์ุพืชใหม่ เพื่อให้ได้ทั้ ง

ปริมาณและคุณภาพรองรับความต้องการของมนุษย์ท่ีเพิ่มข้ึนทุก  ๆ  ปี  มีการจัดสร้างระบบ

ชลประทาน  พร้อมด้วยการทดนํ้ าเข้านาและทําคลองส่งนํ้ า  การสร้างเข่ือนต่าง  ๆ  เพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้าและช่วยการเพาะปลูก การตดัไมท้าํลายป่าเพ่ือขยายพ้ืนท่ีปลูก  หรือนาํมาเป็นวสัดุใน

การสร้างบา้นเรือน ทาํเฟอร์นิเจอร์ส่งขายต่างประเทศ เหล่าน้ีนับเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีส่วนทาํลาย

ความสมดุลของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ท่ีมีอิทธิพล ต่อมนุษยแ์ละสัตวใ์นระบบนิเวศวิทยา 

จากการท่ีมนุษยไ์ดเ้ปล่ียนแปลงสภาพนิเวศวิทยา เพ่ือพฒันาการเพาะปลูก และอยูอ่าศยั ทาํให้สัตว์

ศตัรูขา้ว เช่น ปูนา นก และ หนูศตัรูขา้ว เกิดการระบาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะหนูซ่ึงเป็นสัตวเ์ล้ียงลูก

ดว้ยนมท่ีฉลาด และ ประสบความสาํเร็จในการดาํรงชีวิตมากท่ีสุดในโลกรองจากมนุษย ์ไดท้าํความ

เสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรของประเทศไทยทั้งในสภาพไร่นาและยุง้ฉาง แต่ละปีนบัเป็นมูลค่า

หลายร้อยล้านบาท  ทั้ งน้ี เพราะหนูได้พบกับสภาพแวดล้อมในความนึกคิดของมัน  ( IDEAL 

ENVIRONMENT) คือ สามารถหาอาหาร นํ้ า และท่ีอยู่อาศยัไดต้ลอดทั้งปีในพื้นท่ีท่ีมีการเพาะปลูก 

ในขณะท่ีศตัรูธรรมชาติของหนู เช่น งู นกล่าเหยื่อต่าง ๆ (RAPTOR) พงัพอน และสัตวช์นิดอ่ืน ๆ จะ

ถูกขบัไล่หนีหายไปหรือไม่สามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดใ้นสภาพแวดลอ้มใหม่ ในขณะท่ีหนูเร่ิมทาํเร่ิม

การขยายพนัธ์ุออกลูกหลานเพื่อครอบครองถ่ินท่ีอยูอ่าศยั (HABITAT) ตามปริมาณการเพิ่มของพ้ืนท่ี

เพาะปลูก และปริมาณท่ีลดลงของศตัรูธรรมชาติของหนู การระบาดในพืชต่าง ๆ จึงเกิดข้ึน 
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หนู (RODENTS) 

 การวิจยัเร่ืองเก่ียวกบัหนูในประเทศไทย ไดด้าํเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2232 โดยนกัคน้ควา้วิจยั

ชาว ฝร่ังเศสช่ือ P.TACHARD ซ่ึงเป็นชาวต่างประเทศคนแรกท่ีไดเ้ขา้มาศึกษาและเขียนรายงาน

เก่ียวกับสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมในประเทศไทย หลังจากนั้ นก็มีอีกหลายท่านท่ีได้ทาํการศึกษา

ต่อเน่ืองกนัมา ในระหวา่ง ปี พ.ศ. 2495–2504 DR. ROBERT E. ELBERT ชาวอเมริกนั ไดมี้ความสนใจ

และสํารวจเก่ียวกบัเร่ืองหนูในประเทศไทยอย่างจริงจงั สําหรับคนไทยท่ีเป็นนักนิยมไพร และ 

ศึกษาสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม (MAMMAL) ในประเทศไทยมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2473 คือ นายแพทยบุ์ญส่ง   

เลขะกลุ ซ่ึงไดจ้ดัพิมพห์นงัสือสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมในประเทศไทยข้ึน (MAMMALS OF THAILAND) 

 การป้องกนักาํจดัศตัรูขา้ว โดยเฉพาะเร่ืองหนูนั้นไดมี้การดาํเนินงานประกอบ โดยอาศยัการ

คน้ควา้วิธีการป้องกนักาํจดัจากเอกสารวิชาการจากต่างประเทศ เม่ือกรมการขา้วไดจ้ดัตั้งในปี พ.ศ. 

2496 ไดมี้การป้องกนักาํจดัหนูศตัรูขา้ว โดยมีกองบาํรุงพนัธ์ุ กรมการขา้ว เป็นหน่วยงานท่ีทดลอง

การป้องกนักาํจดั วิธีการป้องกนักาํจดัส่วนใหญ่กใ็ชว้ิธีกล เช่น การขดุ (DIGGING) ดกัจบั (TRAPPING) 

ลอ้มตี (BLANKETING) การใชส้ารกาํจดัหนูมีนอ้ยมาก ส่วนมากมกัจะใชส้ารกาํจดัหนูประเภทออก

ฤทธ์ิเร็ว ซ่ึงไดแ้ก่ ซิงคฟ์อสไฟด์ (ZINCPHOSPHIDE) ผสมกบัเหยื่อพวกปลายขา้ว ส่วนการกาํจดัหนู

ประเภทออกฤทธ์ิชา้ยงัใชเ้พียงชนิดเดียว คือวอร์ฟาริน (WARFARIN) และใชก้นัน้อยมาก ในระยะ

เดียวกนักรมกสิกรรมก็มีแผนกปราบศตัรูพืช ซ่ึงส่วนใหญ่ จะมีการคน้ควา้ศึกษาวิจยัในดา้นแมลง

ศตัรูพืชมากกวา่สตัวศ์ตัรูพืช 

 งานวิจยัเร่ืองหนูท่ีเป็นศตัรูพืชไดท้าํการศึกษาอยา่งจริงจงัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 โดยกรมการ

ขา้ว มีศูนยว์ิจยัการอารักขาขา้ว (RICE PROTECTION RESEARCH CENTER) ซ่ึงไดรั้บความช่วยเหลือจาก

องคก์ารสหประชาชาติ และ องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ โดยมีสาขาสัตววิทยา 

กองวิทยาการ กรมการขา้วเป็นหน่วยงานศึกษาคน้ควา้วิจยั งานวิจยัระยะแรกมีผูเ้ช่ียวชาญจาก

องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ DR. H. R. SHUYLER เขา้มาร่วมศึกษาวิจยัและให้

คาํแนะนาํในระยะเวลาสั้น ๆ 

 หลงัจากมีการรวมกรมการขา้ว และ กรมกสิกรรมเป็นกรมวิชาการเกษตร ในปี พ.ศ. 2515 

การศึกษาคน้ควา้วิจยัเก่ียวกบัสัตวศ์ตัรูขา้วไดด้าํเนินงานอยา่งเป็นระบบ โดยกรมวิชาการเกษตร ได้

จดัตั้งสาขาสัตววิทยาการเกษตร สังกดักองกีฏและสัตววิทยา มี ดร.สวาท  รัตนวรพนัธ์ุ เป็นหัวหนา้

สาขา ซ่ึงไดว้างรากฐานท่ีสาํคญัในการศึกษาคน้ควา้วิจยัเก่ียวกบัสัตวศ์ตัรูพืช ทาํให้ประเทศไทย มี

ความกา้วหนา้ทางวิชา การในดา้นน้ีเทียบเท่ากบัประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2516–2517 ศูนยว์ิจยัเกษตรเขตร้อน (TROPICAL AGRICUTURE 

RESEARCH CENTER) ไดส่้ง DR.MASARU SEKI มาเป็นผูเ้ช่ียวชาญประจาํสาขาสัตววิทยาการเกษตร 
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และ ผูเ้ช่ียวชาญท่านน้ีได้ทาํการศึกษาวิจัยเก่ียวกับนิเวศวิทยาของหนูในนาขา้ว ซ่ึงเป็นขอ้มูล

พื้นฐานในการคน้ควา้วิจยัการป้องกาํจดัหนู ศตัรูขา้วในโอกาสต่อมา ในขณะเดียวกนั ดร. สวาท  

รัตนวรพนัธ์ุ ไดติ้ดต่อขอความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมณี และ

ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ให้จัดตั้ ง

โครงการป้องกนักาํจดัหนู ไทย – เยอรมนั (THAI – GERMAN RODENT CONTROL PROJECT) ในปี 

พ.ศ.2518 และ ทาํงานร่วมกบักองป้องกนักาํจดัศตัรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร ในดา้นการส่งเสริม

การป้องกนั กาํจดัหนู อาจกล่าวไดว้่า ในระยะเวลาของโครงการน้ี (พ.ศ. 2518-2525) เป็นช่วงของ

การศึกษาคน้ควา้วิจยัเร่ืองหนูศตัรูขา้วมากท่ีสุด รัฐบาลสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมณีไดส่้งผูเ้ช่ียวชาญ

มาปฏิบติังานร่วมกบัฝ่ายไทยถึง 3 ท่าน ใหทุ้นการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานแก่นกัวิชาการไทย ตลอดจน

สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ยานพาหนะ ให้กับกรมวิชาการเกษตร และ กรม

ส่งเสริมการเกษตรจาํนวนมาก จากผลงานดา้นคน้ควา้วิจยัภายใตโ้ครงการน้ี ทาํใหค้วามสูญเสียของ

ขา้วท่ีเกิดจาก หนูเฉล่ียร้อยละ 6.9 ของผลผลิตทั้งประเทศลดลงเหลือร้อยละ 1.53 หรือลดความ

เสียหายคิดเป็นมูลค่า จากประมาณ 2,070 ลา้นบาท เหลือ 495 ลา้นบาท ในแต่ละปี (ผลผลิตขา้ว

ขณะนั้น 15 ลา้นตน้ขา้วเปลือก ราคา 2,000 บาทต่อตนั) วิธีการป้องกนักาํจดัหนูศตัรูขา้วท่ีใชใ้น

ระยะดังกล่าวถึงปัจจุบันมักจะเรียกกันว่า  วิ ธีการป้องกันกําจัดหนูศัตรูข้าวแบบต่อเน่ือง 

(SYSTEMATIC PREVENTIVE RAT CONTROL IN RICE) วิธีการดงักล่าวน้ีมี 2 ขั้นตอน ทั้งก่อนการปลูก

และระหว่างการปลูกขา้ว ขั้นตอนแรกจะเป็นการลดประชากรของหนูลงให้มากท่ีสุด (KNOCK 

DOWN OF THE RAT POPULATION) ขั้นตอนน้ีจะกระทาํก่อนการปลูกขา้วหรือในระยะเตรียมดิน โดย

การใช ้วิธีกลต่างๆ อนุรักษศ์ตัรูธรรมชาติของหนูตลอดจนการเขตกรรม หรือ อาจใชค้วบคู่กบัสาร

กาํจดัหนูประเภทออกฤทธ์ิเร็ว ส่วนขั้นตอนท่ีสองจะเป็นการรักษาหรือควบคุมประชากรหนูให้ต ํ่า

อยูเ่สมอ (MAINTENANCE OF THE LOW POPULATION) ขั้นตอนน้ีจะกระทาํระหว่างการปลูกขา้ว โดย

ใชว้ิธีกลต่าง ๆ การเขตกรรม หรือ อาจใชค้วบคู่กบัสารกาํจดัหนูประเภทออกฤทธ์ิชา้ 

 หลงัจากท่ีโครงการป้องกนักาํจดัหนู ไทย–เยอรมนั ไดส้ิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2525 ซ่ึงในระยะ

น้ี นักวิชาการจากกลุ่มงานกลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร กองกีฏและสัตววิทยา ไดจ้บการศึกษา

ระดบัปริญญาโท และปริญญาเอกมาหลายท่าน ซ่ึงมีความรู้เก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมโดยเฉพาะ 

งานคน้ควา้ศึกษาวิจยัในระยะน้ีจึงกา้วหนา้ไปมากมีการขยายการศึกษาวิจยัในเร่ืองหนูศตัรูไปตาม

ลกัษณะของพืชเศรษฐกิจของประเทศท่ีปลูกตามภาคต่าง ๆ เช่น ปาลม์นํ้ ามนั  ถัว่เหลือง ออ้ย และ 

ผลิตผลทางดา้นการเกษตรในโรงเก็บ ในขณะ เดียวกนัสารกาํจดัหนูประเภทออกฤทธ์ิชา้หรือสาร

หา้มการแขง็ตวัของเลือดรุ่นท่ี 2 (SECOND GENERATION ANTI - COAGULANT) ซ่ึงไดแ้ก่ โบรไดฟาคูม 

(คลีแร็ต 0.005%) โบรมาดิโอโลน (เลด็ 0.005%) โฟลคูมาเฟน (สะตอม 0.005%) ไดถู้กนาํมาใชใ้น
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โลกและในประเทศไทย เพื่อขจัดปัญหาการต้านทานของหนู (RESISTANCE) ต่อสารกําจัดหนู

ประเภทน้ีในรุ่นท่ี1 ซ่ึงไดแ้ก่ วอร์ฟารินและราคูมิน ไดมี้การทดสอบประสิทธิภาพของสารกาํจดัหนู

ชนิดหา้มการแขง็ตวัของเลือดรุ่นท่ี 2 ในลกัษณะกอ้นข้ีผึ้ง (WAX BLOCK) และ ผสมปลายขา้ว (LOOSE 

GRAIN BAIT) ทั้งในสภาพห้องปฏิบติัการและภาคสนาม ในพืชเศรษฐกิจของประเทศเพื่อแนะนาํ

วิธีการใชส้ารกาํจดัหนูชนิดน้ีใหก้บัเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร 

 ในปี พ.ศ. 2536 องคก์ารเพื่อความร่วมมือทางวิชาการจากประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอ

รมณีได้เสนอให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในงานศึกษาวิจัยเก่ียวกับสัตว์ฟันแทะ โดยจัดตั้ ง

โครงการป้องกนัและกาํจดัสัตวฟั์นแทะทางชีวภาพ ไทย – เยอรมนั (THAI – GERMAN BIOLOGICAL 

CONTROL OF RODENTS PROJECT) โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาวิธีการป้องกนักาํจดัหนูหรือสัตวฟั์น

แทะในประเทศไทย โดยวิธีการท่ีใชส่ิ้งท่ีก่อให้เกิดมลภาวะแก่ส่ิงแวดลอ้มให้น้อยท่ีสุด และเป็น

วิธีการท่ีประหยดั มีประสิทธิภาพ รัฐบาลสหพนัธ์ สาธารณรัฐเยอรมณี ไดส่้ง DR.THOMAS JAEKEL 

มาปฏิบติังานวิจยัร่วมกบัฝ่ายไทย และ ยงัให้ทุนฝึกอบรมดูงานแก่นกัวิชาการไทย ทุนศึกษาให้กบั

นิสิตมหาวิทยาลยั ตลอดจนสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และ ยานพาหนะอีกดว้ย 

ถึงแม้ว่าโครงการวิจัยน้ียงัไม่มีส้ินสุด  แต่จากข้อมูลท่ีได้พบว่า  สปอโรชีสต์ของโปรโตซัว 

SARCOCYSTIS SINGAPORENSIS ท่ีแยกไดจ้ากมูลงูเหลือม (PYTHON RETICULATUS) ของไทย สามารถ

กาํจดัหนูนาและหนูบา้นทั้งในสภาพห้องปฏิบติัการ และ ในสภาพไร่นาไดดี้ ดงันั้น ในอนาคตการ

ป้องกนักาํจดัหนูศตัรูพืช มนุษยส์ามารถใชว้ิธีผสมผสานกบัวิธีอ่ืนๆ เพื่อลดตน้ทุนการผลิตและลด

มลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มได ้

 

หอยเชอร์ร่ี (GOLDEN APPLESNAIL) 

 ในระยะเดียวกนัน้ี (พ.ศ. 2525 - 2526) ไดมี้ผูน้าํหอยเชอร์ร่ี (GOLDEN APPLE SNAIL) เขา้มา

จากประเทศญ่ีปุ่นและไตห้วนัโดยวิธีซ้ือขายกันเพื่อเล้ียงประดับในตู้ปลา และ เล้ียงส่งขายยงั

ประเทศญ่ีปุ่น เพื่อนาํไปเป็นอาหารซ่ึงในท่ีสุดหอยเชอร่ีก็หลุดรอดและยงัถูกท้ิงลงในแหล่งนํ้ าลาํ

คลอง เกิดการแพร่กระจายและระบาดเป็นศตัรู ท่ีสาํคญัของขา้วและพืชนํ้ าในประเทศไทย ดงันั้น

หอยเชอร่ีนับว่าเป็นศัตรูขา้วชนิดใหม่ท่ีทาํความเสียหายแก่ต้นขา้วท่ีปักดาํใหม่และท่ีเร่ิมงอก 

อย่างไรก็ตามนักวิชาการ ดา้นน้ีไดท้าํการศึกษาคน้ควา้วิจยัเก่ียวกบัหอยเชอร่ี เพื่อจดัการศตัรูขา้ว

ชนิดน้ีอยา่งต่อเน่ืองและแลกเปล่ียนความรู้จากนกัวิชาการต่างประเทศท่ีประสบกบัปัญหาหอยเชอร่ี

โดยเฉพาะประเทศไทยในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นการป้องกนักาํจดัหอยเชอร่ีศตัรูขา้วได้

แนะนาํให้ใชว้ิธีการต่างๆ ร่วมกนั เช่น การใชว้ิธีกลร่วมกบัการเขตกรรม การใชว้ิธีกลร่วมกบัสาร

กาํจดัหอย เป็นตน้ 
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นก (RICE PEST BIRD) 

 ในเร่ืองของนกศัตรูข้าวนั้ น  ได้มีการศึกษาชนิด ของนกศัตรูข้าวตั้ ง  แต่ ปี พ.ศ.  2512  

หลงัจากนั้นไดมี้การศึกษาความเสียหายของขา้วท่ีเกิด จากนกส่วนการป้องกนักาํจดัไดใ้ชว้ิธีเขต

กรรม ชีววิธี การทาํให้นกตกใจกลวั (BIRD SCARING) ด้วยวิธีต่างๆ มีการใช้สารไล่นก (BIRD 

REPELLENT) บา้งเป็น คร้ังคราวแต่ไม่มีการแนะนาํให้ใชส้ารกาํจดันก (AVICIDE) เน่ืองจากนกใน

ประเทศไทยประมาณ 800 ชนิดและมีนกเพียงสิบกว่าชนิดท่ีเป็นศตัรูพืช นกอีกหลายร้อยชนิดมี

ประโยชน์ในการรักษาหรือควบคุมประชากรของแมลงศตัรูในธรรมชาติ ป้องกันไม่ให้แมลง

ศตัรูพืชหรือหนูศตัรูพืชระบาดได ้

ปูนา (RICEFIELD CRAB) 

 ในส่วนของปูนาศตัรูขา้วได้มีการศึกษาคน้ควา้วิจยัมาพร้อมๆกับเร่ืองนกศตัรูขา้ว การ

ระบาดทาํลายขา้วไม่ค่อยรุนแรง เหมือนกบัหนูหรือหอยเชอร่ี ประกอบกบัเกษตรกรใชปู้นาในการ

ประกอบอาหาร ดังนั้นการป้องกันกาํจัดมกัจะใช้วิธีกล วิธีเขตกรรมเขา้ช่วย ก็สามารถควบคุม

ประชากรปูนาไดดี้ 

 

การเกบ็เกีย่วและปฏิบัติหลงัการเกบ็เกีย่วข้าว 

 การเก็บเก่ียวขา้ว หมายถึง วิธีการใด ๆ ท่ีทาํให้เมล็ดหรือรวงขา้วท่ีสุกแก่แยกออกจากตน้

ขา้ว การเก็บเก่ียวเป็นขั้นตอนสาํคญัขั้นตอนหน่ึงใน กระบวนการผลิตขา้ว เพราะถา้มีการเก็บเก่ียว

อย่างไม่ถูกตอ้งเหมาะสม จะทาํให้ขา้วเกิดความเสียหายข้ึนใน 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ สูญเสียดา้น

นํ้าหนกั เช่น เกิดการร่วงหล่นในนา ถูกนก หนู แมลงศตัรูทาํลาย และ สูญเสียดา้นคุณภาพ เช่น ทาํให้

คุณภาพการสีตํ่าลง ถา้เก็บไวเ้ป็นเมล็ดพนัธ์ุก็จะเส่ือมความงอกเร็ว นอกจากน้ียงัมีผลเสียทางออ้ม 

คือ ส่งผลกระทบทาํให้การปฏิบติัในขั้นตอนต่าง ๆ หลงัการเก็บเก่ียวมีปัญหาตามมา เช่นการเก็บ

เก่ียวขา้วล่าชา้ จะเปิดโอกาสใหแ้มลงศตัรูโรงเก็บ อาทิ ผเีส้ือขา้วเปลือกเขา้ไปวางไข่และทาํลายขา้ว

ตั้งแต่ในแปลงนา เม่ือเก็บเก่ียวและนาํขา้วยุง้ฉาง แมลงศตัรูก็จะติดไปกบัเมล็ดและแพร่ระบาด

ในขณะเกบ็รักษาทาํใหเ้กิดปัญหาในการเกบ็รักษาตามมา 

 

การเสริมรายได้โดยการทาํผลติภัณฑ์ข้าว และการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของข้าว 

จากการศึกษาพบว่า ขา้วนอกจากจะใชหุ้งตม้รับประทานแลว้ ยงัสามารถแปรรูปเพื่อทาํ

ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ  อนัส่งผลให้ขา้วมีมูลค่าเพิ่มข้ึน นอกจากนั้นส่วนต่างๆ ของขา้ว เช่น ฟาง รํา 

แกลบต่างก็นาํไปใช้ประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งในดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ดงันั้นถา้

ชาวนาหรือผูป้ลูกขา้วมีความสนใจและหมัน่ศึกษาการใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ เหล่าน้ี ก็จะเป็น
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หนทางเลือกท่ีจะช่วยให้การผลิตขา้วมีผลกาํไรเพิ่มข้ึนอย่างแน่นอน สําหรับแนวทางในการทาํ

ผลิตภณัฑข์า้ว และการใชป้ระโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของขา้วอาจสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

การผลิตข้าวแป้งข้าว  ซ่ึงมีทั้งแป้งขา้วและแป้งขา้วเหนียว แป้งขา้วเหล่าน้ีจะถูกนาํไปใช้

ประโยชน์ในการทาํผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ เช่น ขนมหรือผลิตภณัฑป์ระเภทเส้นต่าง ๆ การผลิตแป้งขา้ว

เจา้นั้น มกัใชข้า้วสารท่ีมีลกัษณะแข็ง โดยมีขั้นตอนคร่าว ๆ (งามช่ืน, 2539) ดงัน้ี ขา้วหัก (ปลาย

ขา้ว) -> ทาํความสะอาด (แยกก่ิงสกปรก) -> ลา้งและแช่นํ้ า -> โม่(โดยใชโ้ม่ไฟฟ้าหรือโม่หิน) -> 

กรองนํ้าออก -> ตีใหแ้ตก -> อบแหง้ -> บดใหล้ะเอียด -> ร่อน -> แป้งละเอียด ในส่วนของแป้งขา้ว

เหนียวนั้นมีขั้นตอนในการผลิตดงัน้ี เมลด็ขา้วสาร -> ทาํความสะอาด (แยกส่ิงสกปรก) -> โม่ -> 

ร่อน -> แป้งขา้วเหนียว 

การทําผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นและแผ่น เช่น ก๋วยเต๋ียว เส้นหม่ี ขนมจีน ลอดช่อง เก้ียมอ๋ี 

กวยจับ๊ เม่ียงญวน ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีผลิตข้ึนโดยการนาํปลายขา้วประเภทแขง็ (อะไมโลสสูง) ไปโม่

นํ้ าให้เป็นแป้ง แลว้จึงทาํให้เป็นเส้นหรือแผน่ทีหลงั เช่น ในการทาํขนมจีน หรือ เส้นหม่ีก็จะใชว้ิธี

อดัแป้งให้ผา่นรูเลก็ ๆ โดยแป้งท่ีนาํมาอดัเพ่ือใชท้าํเส้นหม่ีจะมีความช้ืนนอ้ยกว่าในการทาํขนมจีน 

ในการทาํแป้งแผ่นหรือเม่ียงญวนนั้น จะตอ้งโม่แป้งให้ละเอียดกว่าผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ แลว้จึงนาํแป้ง

ไปหมกักบัเกลือในปริมาณ 3% เป็นเวลา 2-3 วนั เพ่ือใหแ้ป้งมีรสเคม็และไม่แหง้กรอบแตกหกัง่าย

ในระหว่างการผลิต การทาํแผ่นกวยจั๊บนั้นจะตอ้งมีการอบแป้งให้แห้งพอเหมาะ ส่วนการทาํ

ลอดช่องนั้น จะมีการเติมนํ้ าปูนใสลงในแป้งเพื่อให้แป้งเหนียวมากข้ึนมีสีเหลืองอ่อนและมีกล่ิน

หอมน่ารับประทาน (งามช่ืน, 2539) 

การผลิตขนมกรอบ ขนมกรอบอาจแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ขนมกรอบท่ีทาํจากขา้ว

เหนียว ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเรียกว่าอะราเร่ (arare) ซ่ึงพนัธ์ุขา้วเหนียวท่ีเหมาะสมในการทาํผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ 

กข. 6 โดยมีขั้นตอนการทาํ (งามช่ืน, 2539) ดงัน้ี ขา้วเหนียว -> แช่นํ้ า -> น่ึงใหสุ้ก -> นวดเป็นแป้ง

เหลว -> แช่เยน็ -> ตดัใหเ้ป็นช้ิน -> อบแหง้ -> ยา่งใหพ้อง -> ปรุงรส  -> ขนมอะราเร่ การผลิตขนม

กรอบท่ีทาํจากขา้วเจา้นั้น ชาวญ่ีปุ่นเรียกว่า เซมเบ่ (SEMBEI)  โดยการนาํ  ขา้วเจา้->แช่นํ้ า->บดเป็น

แป้ง->น่ึงใหสุ้ก->แผใ่หเ้ป็นแผน่บางขณะท่ียงัร้อนอยู-่>ตดัเป็นช้ิน->อบใหแ้หง้->ยา่งใหแ้พง->ปรุง

รส->ขนมเซมเบ่ ส่วนการทาํขา้วกลอ้งอบกรอบ (RICE CAKE) ก็กระทาํไดโ้ดยการนาํเมลด็ขา้วกลอ้ง

มาอดัไวร้ะหวา่งแผน่ใหค้วามร้อน (HOT PLATE) 2 แผน่ ภายในแม่พิมพก์ลม เม่ือแผน่ใหค้วามร้อนน้ี

ถูกเคล่ือนห่างออกจากกนักจ็ะทาํใหแ้รงอดัลดลง ทาํใหไ้อนํ้าภายในระเหยออกมาทนัทีและดนัเมลด็

ขา้วใหพ้องและแขง็ตวัทาํใหมี้ลกัษณะกรอบข้ึน (งามช่ืน, 2539) 

การผลติข้าวกึง่สําเร็จรูป หรือ ข้าวสุกอบแห้ง เช่น โจ๊ก หรือ ขา้วตม้ก่ึงสาํเร็จรูปท่ีมีการเติม

สารปรุงรสหรือสารอาหารต่างๆ หรือ การผลิตเมลด็ขา้วให้พอง ตวัโดยผา่นแรงอดัสูงภายใตส้ภาพ
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ท่ีร้อนจดัก่อนท่ีจะนาํมาบดอย่างหยาบ ๆ ซ่ึงทั้งโจ๊กหรือขา้วตม้ก่ึงสําเร็จรูปและขา้งพองท่ีบดน้ี

สามารถรับประทานไดท้นัที เม่ือเติมนํ้าร้อนลงไปและคนใหเ้ขา้กนั (งามช่ืน, 2539) 

 การผลิตข้าวแช่แข็ง ไดแ้ก่ การนาํขา้วสุกไปแช่เยน็จนแขง็ และ เม่ือจะบริโภคก็นาํขา้วแช่

แขง็น้ีไปอุ่นในเตาไมโครเวฟ (งามช่ืน, 2539) 

การผลิตข้าวน่ึง เป็นวิธีการนาํขา้วเปลือกท่ีมีคุณภาพการสีตํ่ามาผ่านกระบวนการน่ึง ก่อน

เพื่อเพิ่มคุณภาพการสีโดยทาํให้แป้งภายในเมล็ดเช่ือมตวักนัดีข้ึน และ ยงัเป็นการเพิ่มคุณค่าทาง

อาหารใหม้ากข้ึน กล่าวคือ พวกวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ไนอาซิน และเกลือแร่ต่าง ๆ ซ่ึงโดยปกติจะ

สะสมอยูม่ากในส่วนของรําขา้ว เม่ือผา่นการแช่นํ้ากจ็ะทาํใหส้ารต่างๆ เหล่าน้ีละลายแทรกซึมเขา้ไป

ในเมลด็ขา้ว และการทาํขา้วน่ึงก็ยงัเป็นการทาํลายแมลงท่ีติดมากบัเมลด็ขา้วอีกดว้ย สาํหรับขอ้เสีย

ของขา้วน่ึงก็คือทาํใหข้า้วท่ีสีไดมี้สีคลํ้ากว่าขา้วสารปกติ และ ขา้วท่ีหุงสุกจะมีลกัษณะร่วนกว่าขา้ว

ธรรมดาสาํหรับขั้นตอนในการผลิตขา้วน่ึง มีดงัน้ี ขา้วเปลือก->นาํไปแช่นํ้ า->นาํไปน่ึง->นาํไปลด

ความช้ืน->นาํไปขดัสี->ขา้วน่ึง 

การผลิตขนมไทย นบัเป็นภูมิปัญญาของคนไทยท่ีมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแลว้ในการใชแ้ป้งขา้ว

มาผลิตขนมไทยชนิดต่าง ๆ ออกจาํหน่ายทั้งในและนอกประเทศ ขนมไทยท่ีผลิตจากขา้วเหนียว เช่น 

ขา้วเหนียวตดั ขา้วเหนียวเปียก ขา้วเหนียวมูล ขา้วเหนียวกรอบ (นางเลด็หรือขา้วพอง) ขนมตม้ขาว

และแดง ขนมเข่ง ขนมเทียน ขนมกง ขนมถัว่แปบ บวัลอย ขนมสอดไส ้อาลวั เป็นตน้ ส่วนขนมไทย 

ท่ีทาํจากขา้วเจา้ เช่น ขนมเล็บมือนาง ขนมข้ีหนู ขนมทราย ขนมดอกโสน ขนมข้ีมอด ขนมเกลียว

ทอง ขนมตาล ขนมถว้ยฟู ขนมครก (เปลือกนอกกรอบ) ขา้งตงั ขา้วตู ขนมฝักบวั ขนมดว้ง ขนม

เบ้ืองญวณ ขนมหนัตรา เป็นตน้ ซ่ึงขนมท่ีทาํจากขา้วเจา้เหล่าน้ีมกัจะใชพ้นัธ์ุขา้วเจา้ท่ีมีอะไมโลสสูง 

(ขา้วแขง็) สาํหรับขา้วเจา้ท่ีมีอะไมโลสตํ่า (ขา้วนุ่ม) นั้นจะใชใ้นการผลิตขา้วตงัพิมพ ์ขนมเบ้ืองไทย 

หรือ ขนมครก (ท่ีมีลกัษณะเปลือกนอกไม่กรอบ) นอกจากนั้นยงัมีการใชแ้ป้งขา้วเจา้ผสมกบัแป้ง

ขา้วเหนียวเพื่อผลิตขนมไข่เต่าทอด ขนมไข่ปลาทอด ขนมไข่หงส์ และ ขนมกลว้ย เป็นตน้ ส่วน

ขนมท่ีผลิตจากการใช ้แป้งขา้วผสมกบัแป้งมนัสาํปะหลงัไดแ้ก่ ขา้วเกรียบปากหมอ้ ขนมนํ้ าดอกไม ้

ขนมจีบไทย ขนมช่อม่วง ขนมเรไร ขนมช่อลดา ขนมชั้น ขนมกลว้ย ขนมคา้ง ขนมเปียกปูน เป็นตน้  

การผลิตผลิตภัณฑ์หมักดอง ไดแ้ก่ การนาํเอาขา้วสุกมาหมกัโดยใชเ้ช้ือราซ่ึงจะช่วยย่อย

แป้งให้เป็นนํ้ าตาล และ ใชเ้ช้ือยีสตช่์วยในการย่อยนํ้ าตาลเป็นแอลกอฮอล ์ในประเทศไทยมกัใช ้

ขา้วเหนียวในการทาํเหลา้สาโท เหลา้ขาว และ ขา้วหมาก ส่วนในประเทศญ่ีปุ่นนั้นจะใชข้า้วเจา้ท่ีมี

คุณภาพนุ่มและเหนียว (มีอะไมโลสตํ่า) ในการทาํเหลา้สาเก ส่วนเหลา้โชชุของญ่ีปุ่นนั้นก็ผลิตได้

จากทั้งขา้วเจา้และขา้วเหนียว นอกจากนั้นยงัสามารถใชข้า้วเป็นวตัถุดิบในการหมกันํ้ าส้มสายชูได้

อีกดว้ย (งามช่ืน, 2539) 
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การผลิตนํ้ามันรําข้าว นํ้ ามนัท่ีผลิตจากรําขา้วนั้นจะมีคุณภาพดีเพราะเป็นนํ้ ามนัท่ีมีไขมนั

ชนิดไม่อ่ิมตวัมากท่ีจะช่วยลดปัญหาโคเลสเทอรอลสูงในผูบ้ริโภค อยา่งไรก็ตามนํ้ ามนัท่ีผลิตจากรํา

ขา้วน้ีอาจจะเกิดกล่ินหืนไดง่้าย แต่ก็แกไ้ขไดโ้ดยการนาํขา้วเปลือกไปผา่นการน่ึงหรือการอบความ

ร้อนก่อนสีออกมาเป็นรําขา้วก็จะช่วยลดกล่ินเหม็นหืนลงได ้เน่ืองจากนํ้ ามนัรําขา้วจะมีไขรําขา้ว

ปะปนอยู่ ดงันั้นจึงใชป้ระโยชน์ในการผลิตครีมปรุงรสพวกมายองเนส หรือ เนยพืช (MAGARINE) 

ได ้นอกจากนั้นไขรําขา้วยงัใชใ้นการผลิตเคร่ืองสาํอางพวกโลชัน่กนัแดด หรือ ลิปสติก และใชใ้น

การเคลือบผลไมเ้พื่อยืดอายกุารเก็บรักษาใหน้านข้ึนอีกดว้ย ส่วนรําขา้วนอกจากจะใชผ้ลิตนํ้ ามนัรํา

ขา้วแลว้ยงัใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารสัตว ์อาหารเล้ียงเช้ือ และ อาหารเส้นใยไดอี้กดว้ย (งาม

ช่ืน, 2539) 

การใช้ประโยชน์จากแกลบ แกลบท่ีได้จากการสีขา้วนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง

มหาศาลทั้งในทางเกษตร เช่นใชผ้สมดิน คลุมดิน หรือ ใชเ้ล้ียงสัตว ์และ ในทางอุตสาหกรรมยงันาํ

แกลบไปใชท้าํเช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า ทาํแท่งเช้ือเพลิง ทาํอิฐก่อสร้าง ทาํวสัดุคาร์บอน (ACTIVATED 

CARBON) ในการกรองนํ้ าเพื่อกาํจดักล่ิน ข้ีเถา้แกลบท่ีมีการเผาไหมจ้นเป็นสีขาวซ่ึงอุดมไปดว้ยสาร

ซิลิกายงันาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมยาง เม่ือนาํแกลบไปตม้กบักรดกจ็ะไดส้ารเฟอร์ฟูรอล (FURFURAL) 

ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนั้นยงัใชแ้กลบในการทาํสารขดัเคร่ืองสุขภณัฑ ์นํ้ายาขดัรถยนต ์

และยาสีฟันอีกดว้ย  

 การใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ฟางขา้วนอกจากจะใชค้ลุมดิน ใชท้าํปุ๋ยหมกั หรือ ใชใ้นการ

เพาะเห็ดแลว้ ยงัสามารถนาํไปใชใ้นการทาํเยือ่กระดาษ กระดาษทิชชู หรือ นาํไปป่นใหล้ะเอียด เพื่อ

ใชเ้ป็นส่วนผสมของซีเมนต ์ใชเ้ป็นตวัเดิม (FILLER) ในการผสมดินหรือปุ๋ยสาํเร็จรูป นอกจากนั้น

ฟางขา้วท่ีผา่นการฟอกขาวและรีดเป็นเส้นแลว้ยงัใชใ้นดา้นงานหัตถกรรมจกัสานพวกหมวกหรือ

เส่ือ หรือ อาจใช้ทาํวสัดุสําหรับประดับดอกไม้เพื่อทาํพวงหรีดหรือพวงมาลาได้อีกด้วย  และ 

ประโยชน์อีกประการหน่ึงของฟางขา้วก็คือ ใชใ้นการผลิตสารให้ความหวานไซลิทอลเพ่ือใชแ้ทน

นํ้าตาลทรายสาํหรับผูป่้วยท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวานเร้ือรัง (วิชยั, 2537) 

ลกัษณะพเิศษของข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ 

ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้คือ ขา้วท่ีไดจ้ากการแปรรูปขา้วเปลือกพนัธ์ุเจ๊กเชย ซ่ึงเป็นพนัธ์ุพื้นเมือง

และเป็นขา้วเจา้ไวต่อช่วงแสง ปลูกในฤดูนาปี (ปลูกวนัแม่เก่ียววนัพ่อ) ในพ้ืนท่ีอาํเภอเสาไห ้อาํเภอ

เมือง อาํเภอหนองแซง อาํเภอวิหารแดง อาํเภอหนองแค อาํเภอหนองโดน และก่ิงอาํเภอดอนพุด 

จงัหวดัสระบุรี 

 

 

DP
U



 
49 

1. ระยะการออกดอก จะอยูร่ะหวา่งวนัท่ี 5 – 10 พฤศจิกายน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.8 ขา้วเจ๊กเชยเสาไหร้ะยะออกดอก 

 

2. ตน้ขา้วเจก๊เชยเสาไหเ้ป็นขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองท่ีมีความสูงประมาณ 160 - 200 เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพท่ี 2.9 เปรียบเทียบความระยะความสูงกบัมนุษยใ์นช่วงท่ีขา้วเจ๊กเชยเสาไหก้าํลงัออกรวง 
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3. คอรวงขา้วยาวเฉล่ีย 33 เซนติเมตร ระแงถ่ี้ เป็นขา้วท่ีมีเมลด็ยาวนํ้าหนกัดี  

 

 
 

ภาพท่ี 2.10 ขา้วเจก๊เชยเสาไหร้ะยะท่ีเหลืองสุกเตม็ท่ีพร้อมเกบ็เก่ียว 

 

4. สีของกาบใบมี 2 ลกัษณะ คือ ขา้วเจ๊กเชยกาบใบสีม่วง และขา้วเจ๊กเชยกาบใบสีเขียว การ

ปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ จะปลูกในฤดูนาปีโดยเร่ิมปลูกไดต้ั้งแต่เดือน พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 

เป็นช่วงท่ีฝนตกประมาณ 91 วนั จากจาํนวนวนัตก ตลอดปี 108 วนั เก็บเก่ียวในช่วงเดือนธนัวาคม

ถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงท่ีเหมาะสมเน่ืองจากมีภาวะอากาศท่ีแหง้ทาํใหข้า้วมีคุณภาพดี 

 

 
 

ภาพท่ี 2.11 ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ระยะขา้วแต่งตวั 
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พื้นท่ีเหมาะสาํหรับการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้เป็นแหล่งภูมิศาสตร์ท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะท่ี

เหมาะแก่การปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้มากท่ีสุดในประเทศไทย คือ อาํเภอเสาไห้ อาํเภอเมือง อาํเภอ

หนองแซง อาํเภอวิหารแดง อาํเภอหนองแค อาํเภอหนองโดน และก่ิงอาํเภอดอนพดุ จงัหวดัสระบุรี 

ในส่วนของอาํเภอดอนพุด และอาํเภอหนองแซง เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาแลว้ว่าให้ใชต้ราสัญลกัษณ์ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทาง

ภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 เพื่อแสดงถึงการเน้นผลิตกบัพื้นท่ีและทรัพยากรในพื้นท่ี บ่งช้ีไดถึ้งคุณภาพ 

คุณสมบติั และคุณลกัษณะพิเศษของขา้วเจ๊กเชยเสาไหไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

วิธีการปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ส่วนใหญ่ชาวนานิยมปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห ้2 วิธี คือ 

1. นาหวา่น 

1.1 หว่านแหง้ คือ การหว่านเมลด็พนัธ์ุขา้วลงบนแปลงนาท่ีไถแลว้เรียนร้อย แต่ยงัไม่มี

นํ้ าในนา ชาวนาจะหว่านข้าวลงไปก่อนเพื่อรอนํ้ าฝนตกลงมา ข้าว 1 เมล็ด สามารถปลูกได ้

ประมาณ 20 - 30 ตน้ (1 กอ) 

1.2 หว่านนํ้ าตม คือ การหว่านเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีแช่นํ้ ามาเพ่ือใหร้ากงอกออกมาเลก็นอ้ย

ประมาณ 2-3 วนั จากนั้นจึงนาํไปหว่านลงในไปแปลงนาท่ีเตรียมไถกลบหญา้และปล่อยนํ้ าเขา้มา

ขงัไวใ้นนาเตรียมไวส้าํหรับการปลูกขา้ว ขา้ว 1 เมลด็ สามารถปลูกได ้ประมาณ 20 - 30 ตน้ (1 กอ) 

2. นาดาํ ขา้ว 3 - 5 เมลด็ สามารถปลูกได ้ประมาณ 20 - 30 ตน้ (1 กอ) 

คุณสมบัตขิองข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ 

เม่ือหุงสุกจะร่วนเป็นตวัไม่เกาะกนัเป็นกอ้น หุงข้ึนหมอ้ ขา้วสุกจะนุ่ม ไม่แฉะ ไม่แข็ง

กระดา้ง ไม่เหนียวเละ ไม่ยบุตวัเม่ือเป็นขา้วราดแกง ไม่บูดง่ายแม ้ท้ิงไวเ้ยน็ขา้มวนั ขา้วเก่าเม่ือนาํมา

หุงไม่มีกล่ินสาบ 

    1. เป็นขา้วขาวพื้นแขง็ท่ีมีอะมิโลสสูง (27 – 28 %) และยงัมีธาตุเหลก็สูง  

    2. เป็นขา้วหุงสุกร่วนข้ึนหมอ้ ไม่แฉะ รสชาติดี ไม่แขง็กระดา้ง ไม่เหนียวเละ  

           3. ขา้วเจ๊กเชยเสาไหจ้ะไม่ยบุตวัเม่ือราดแกงตามความนิยมการบริโภคของคนไทย  

           4. ขา้วเจ๊กเชยเสาไหเ้ม่ือหุงสุกแลว้จะบานออก ทาํใหหุ้งข้ึนหมอ้ถึง 3 เท่า เม่ือเค้ียวจะ

สามารถสมัผสัรสชาติไดถึ้งเน้ือขา้ว 

5. ขา้วจะไม่บูดง่าย เม่ือท้ิงไวเ้ยน็ขา้มวนั คุณภาพไม่เปล่ียนแปลง  

           6. แมว้า่จะเกบ็ขา้วไวน้านมากเป็นขา้วเก่าคา้งปี แต่เม่ือนาํมาหุงกไ็ม่มีกล่ินสาบ 

           7. ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้เป็นขา้วท่ีมีประวติัท่ีส่ือถึงวฒันธรรมการอยูร่่วมกนั มีการเก้ือกลูกนั 

       8. เม่ือทาํเป็นขา้วตม้หรือโจ๊กแลว้ ขา้วชนิดน้ีจะมีความหอมอร่อยและมียางเหนียวเมล็ด

ขา้วจะบานแตกออกน่ารับประทาน (ขา้วใหม่) 

DP
U



 
52 

ความเป็นมาของข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ 

จงัหวดัสระบุรี มีประวติัการปลูกขา้วมาเป็นเวลายาวนาน เพราะเป็นจงัหวดัยทุธศาสตร์ ใน

พ้ืนท่ีภาคกลางท่ีไดรั้บการประกาศจดัตั้งข้ึนเพื่อรวบรวมเสบียงอาหารและเป็นยุง้ฉางเก็บไวค้ราว

ศึกสงคราม ตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2125  ชุมชน ในพื้นท่ีประกอบอาชีพทาํนารับจา้งและคา้ขายอาํเภอเสา

ไห ้ เป็นแหล่งเศรษฐกิจ ใหญ่ ของจงัหวดัสระบุรี เป็นท่ีชุมนุมการคา้ขายสินคา้เกษตรต่าง ๆ จาก

พื้นท่ีท่ีได ้ รับนํ้ าจากลุ่มนํ้ าป่าสัก ขา้วเจ๊กเชยนาํมาปลูกในพ้ืนท่ีอาํเภอเสาไห ้ จากการท่ีชาวบา้นนาํ

ขา้วมาแลกสินคา้ ไดแ้ก่ เกลือ กะปิ นํ้าปลา หอม กระเทียม ท่ีบริเวณ ท่าเจ๊กเฮง พ่อคา้คนจีนท่ีมี

นอ้งชาย ช่ือเจ๊กเชยคอยควบคุมดูแลการแลกสินคา้ และสนใจขา้วพนัธ์ุกน้จุด จึงแนะนาํให ้ชาวนา

นาํไป ปลูกขยายผลผลิต แลว้นาํมาแลก  สินคา้กบัเจ๊กเชย ต่อมาชาวนาจึงเรียกขา้วพนัธ์ุน้ีว่า ขา้วเจ๊ก

เชย จนเป็นท่ี รู้จกัจาก  ปากต่อปาก พ่อคา้เรือหลายคนนาํสินคา้ขา้วน้ีไปขายถึงอยธุยา  พบว่าเป็น

ขา้วหุงข้ึนหมอ้ รสชาติดี ไม่อ่อน ไม่แขง็จนเกินไป เก็บไวค้า้งคืนไม่บูด จนสอบถามกนัว่า เป็นขา้ว

อะไร มาจากไหนไดค้าํตอบว่า ขา้วเจ๊กเชย มาจากอาํเภอเสาไห ้ ดงันั้น“ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้” จึงเป็น

ขา้วท่ีมีประวติัท่ีส่ือถึงวฒันธรรมการอยู่ร่วมกันมานาน  นับร้อยปี มีการเก้ือกูลกนัของกลุ่มชน

ต่างชาติในอาํเภอเสาไห้ ท่ีมีความผกูพนัของ ชุมชนผูป้ลูกขา้ว และพ่อคา้ท่ีเป็นชาวไทยเช้ือ สายจีน 

ซ่ึงเดินทางไปในท่ีต่าง ๆ และรู้ในเร่ืองคุณภาพขา้วท่ีดี ท่ีเหมาะกบัรสนิยมการบริโภคของคนไทย  

ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้เม่ือหุงสุกขา้วจะร่วนเป็นตวั ไม่เกาะกนัเป็นกอ้น หุงข้ึนหมอ้ มีรสชาติดี  ขา้วสุก

จะนุ่ม ไม่แขง็กระดา้ง และไม่เหนียวเละ ไม่ยบุตวั เม่ือนาํมาทาํ ขา้วราดแกง ท่ีสาํคญัคือ ขา้วน้ีถา้ท้ิง

ไวเ้ยน็ คุณภาพจะไม่เปล่ียนแปลง ไม่บูดง่าย และขา้วเก่าท่ีนาํมาหุง ก็จะไม่มีกล่ินสาบ  แต่ถา้เป็น

ขา้วพนัธ์ุอ่ืนเม่ือเกบ็เป็นขา้วเก่าจะมีกล่ินสาบ เป็นกล่ินไม่พึงประสงคเ์ม่ือสีเป็นขา้วสาร  

 

 
 

ภาพท่ี 2.12 รวงขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้
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คุณค่าทางอาหารของข้าว 

 จากการสาํรวจในปี พ.ศ. 2544 พบว่า พ้ืนท่ีเก็บเก่ียวขา้วทั้งหมดของโลกมีประมาณ 947 

ลา้นไร่ และในจาํนวนน้ีเป็นพื้นท่ีปลูกขา้วของเอเชียเสียมากกว่า 90% ประเทศอินเดีย นับเป็น

ประเทศท่ีมีพื้นท่ีเก็บเก่ียวขา้วมากท่ีสุดในโลก คือ ประมาณ 278 ลา้นไร่ ตามดว้ยสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ซ่ึงมีพื้นท่ีเก็บเก่ียวขา้วประมาณ 178 ลา้นไร่ ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นนั้นมีพ้ืนท่ีเก็บ

เก่ียวขา้วนอ้ยท่ีสุดประมาณ 11 ลา้นไร่ ส่วนประเทศไทยนั้นมีพื้นท่ีเกบ็เก่ียวขา้วประมาณ 63 ลา้นไร่ 

ขา้วถึงแมจ้ะเป็นพืชท่ีมีเน้ือท่ีเพาะปลูกนอ้ยกว่าขา้วสาลี แต่เม่ือเปรียบเทียบถึงจาํนวนแคลอรีต่อไร่ 

แลว้ขา้วนบัวา่เป็นพืชท่ีใหแ้คลอรีต่อไร่สูงสุดในบรรดาธญัพืชทั้งหลาย ยกตวัอยา่งเช่นผลผลิตเฉล่ีย

ขา้วของโลก 1 ไร่ สามารถเล้ียงประชากร จาํนวน 0.91 คนต่อปี ในขณะท่ีขา้วโพดและขา้วสาลีมี

ผลผลิตเฉล่ีย ต่อไร่ สามารถเล้ียงประชากร จาํนวน 0.85 และ 0.67 คนต่อปีตามลาํดบั ในจาํนวน

กิโลแคลอรีเฉล่ียต่อคนต่อวนัท่ีไดจ้ากอาหารทุกชนิดจากฟาร์มทั้งหมด 2,666  กิโลแคลอรี หรือ คิด

เป็น 23% ของทั้งหมด จากการประเมินพบว่า 40% ของประชากรโลกอาศยัขา้วเป็นแหล่งหลกัใน

การใหแ้คลอรี ประชากรโลกจาํนวน 1.3 พนัลา้นคน มีการบริโภคขา้วมากกว่าคร่ึงหน่ึงของอาหาร

ทั้งหมด และ ประชากรโลกอีกจาํนวน 400 ลา้นคน บริโภคขา้ว 25-50 % ของอาหารทั้งหมดท่ีเขา

ไดรั้บ โดยเฉพาะอยา่งยิง่  90% ของ ประชากร ชาวบงักลาเทศ พม่า ศรีลงักา เวียดนาม และ กมัพูชา 

นั้นมีการบริโภคขา้วเป็นอาหารหลกั 

โครงสร้างของเมลด็ข้าว 

 เมลด็ของขา้วเรียกว่า คารีออฟซิส (Caryopsis) หรือขา้วกลอ้ง (Brown rice) ซ่ึงถูกห่อหุ้ม

ดว้ยกลีบดอกใหญ่ (Lemma) และ กลีบดอกเลก็ (Palea) ทาํใหเ้ป็นโครงสร้างของเมลด็ขา้วเปลือกท่ี

สมบูรณ์  กลีบดอกทั้ งสองชนิดน้ีเ ม่ือแก่เต็มท่ีจะลักษณะเป็นเน้ือไม้ท่ีค่อนข้างเปราะและ

ประกอบดว้ยธาตุซิลิกา (Silica) เป็นจาํนวนมากเม่ือนาํขา้วกลอ้งไปผ่าตดัตามความยาวและศึกษา

ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ จะพบว่าชั้นนอกสุดของกลอ้งจะมีลกัษณะเป็นเน้ือเยื่อบางๆ เรียกว่า เยื่อ

ชั้นนอก (Pericarp) ซ่ึงเป็นชั้นท่ีกาํหนดสีของขา้วกลอ้งเป็นสีนํ้ าตาลอ่อน ถดัจากเยื่อชั้นนอกเขา้ไป

ดา้นในจะเป็นเยือ่ชั้นกลางจาํนวน 2 ชั้น ไดแ้ก่ เยือ่หุม้เมลด็ (Seed coat) และ นิวเซลลสั (Nucellus) 

หุม้คพัภะ (Embryo) 

 ส่วนของแป้งขา้วท่ีเรียกว่า เอ็นโดสเปิร์มนั้นจะเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ (ประมาณ 

83%) ของขา้วกลอ้ง เอ็นโดสเปิร์มจะถูกห่อหุ้มดว้ยเยื่อหุ้มชั้นใน (Aleurone layer) และตวัเอน็โด

สเปิร์มเองจะประกอบดว้ยเซลลพ์าเรนไคมา (Parenchyma cells) ท่ีมีผนงับางซ่ึงบรรจุเม็ดแป้ง 

(Compound starch granules) ไวเ้ตม็ โดยมีโปรตีนแทรกอยูร่อบนอกใกล้ๆ  กบัชั้นของเยือ่หุม้ชั้นใน 

ในเมล็ดขา้วเจา้ (Non-glutinous rice) จะมีเม็ดแป้งอดัแน่นในส่วนของเอ็นโดสเปิร์ม ทาํให้เน้ือ
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ขา้วสารมีลกัษณะใสกว่าในขา้วเหนียว (Glutinous rice) ซ่ึงมีเมด็แป้งอดักนัค่อนขา้งหลวม อยา่งไร

ก็ตามในเมลด็สาร เจา้ก็ยงัมีส่วนท่ีขาวขุ่นซ่ึงเรียกว่า ทอ้งไข่ หรือ ทอ้งปลาซิว (White abdomen or 

chalkiness) อนัเน่ืองมาจากการอดัตวัของเมด็แป้งไม่แน่นพอ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากลกัษณะประจาํ

พนัธ์ุ หรือ สภาพแวดลอ้มในแปลงในแปลงปลูกไม่เหมาะสม ลกัษณะทอ้งไข่น้ีถือเป็นลกัษณะดอ้ย

สาํหรับขา้วเจา้ เพราะทาํใหน้ํ้ าหนกัของเมลด็เบาลง และส่วนท่ีเป็นทอ้งไข่น้ีจะมีลกัษณะเปราะ เม่ือ

นาํไปสีจะทาํให้เมล็ดหักง่ายจึงไดส่้วนของตน้ขา้ว (Head rice) นอ้ยลง นอกจากน้ียงัทาํให้เมล็ด

ขา้วสารไม่ขาวสมํ่าเสมอจึงไม่จูงใจใหผู้บ้ริโภคซ้ือ ซ่ึงเป็นสาเหตุใหไ้ดร้าคาตํ่าในการขาย 

 ส่วนของตน้อ่อนหรือคพัภะนั้นมีขนาดเลก็มาก ตั้งอยูต่รงดา้นฐานของเมลด็ขา้วกลอ้งดา้น

ท่ีมีกลีบดอกใหญ่หุ้มไวค้พัภะประกอบดว้ยส่วนของใบอ่อน (Plumule) และส่วนของรากแรกเกิด 

(Radicle) โดยมีส่วนขอลาํตน้อ่อนสั้นๆ (Mesocotyl) เช่ือมอยูต่รงกลางระหว่างส่วนของใบและราก

ดงักล่าวส่วนของใบจะถูกห่อหุม้ดว้ยปลอกหุม้ตน้อ่อน (coleoptile) และส่วนของรากก็จะถูกห่อหุม้

ดว้ยกลุ่มของเน้ือเยือ่ท่ีมีลกัษณะอ่อนนุ่มเรียกว่าปลอกหุม้รากอ่อน (Coleoptile) และส่วนของรากก็

จะถูกห่อหุ้มดว้ยกลุ่มของเน้ือเยื่อท่ีมีลกัษณะอ่อนนุ่มเรียกว่าปลอกหุ้มรากอ่อน (Coleorhiza) ดา้น

นอกสุดของคพัภะจะอยูติ่ดกบัชั้นของเยื่อหุ้มชั้นใน ส่วนของปลอกหุ้มตน้อ่อนนั้น จะถูกลอ้มรอบ

ดว้ยชั้นของเซลลท่ี์มีช่ือวา่ สคิวเทลลมั (Scutellum) และ อีพิบลาสต ์(Epiblast) 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นข้าว    

ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตทางลาํตน้ส่วนต่าง ๆ ของตน้ขา้วท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

กบัการเจริญเติบโตทางลาํตน้ ไดแ้ก่ ราก ลาํตน้ และใบ 

ราก (Root) ขา้วมีระบบรากเป็นระบบรากฝอย (Fibrous root system) ซ่ึงประกอบดว้ยราก 

2 ชนิด ไดแ้ก่ รากปฐมภูมิ (Primary root) ท่ีมีช่ือเรียกว่า รากแรกเกิด (Seminal root) ซ่ึงงอกออกมา

จากส่วนของเรดิเคิล (Radicle) รากชนิดน้ีเป็นรากชัว่คราว มีลกัษณะโคนโตและปลายเรียวยาวไม่

เกิน 1.5 ซม. ทิศทางของรากจะพุง่สู่ใตดิ้นในแนวด่ิง ทาํหนา้ท่ีรองรับส่วนต่าง ๆ ของตน้ขา้วใหท้รง

ตวัอยูไ่ด ้และ รากทุติยภูมิ (Secondary root) ท่ีมีช่ือเรียกว่า รากเสริม (Adventitious root) รากชนิดน้ี

จะงอกออกมาจากส่วนของขอ้ล่างๆ ใตดิ้นของลาํตน้ใหม่ในทิศทางขนานกบัผวิดิน และ มีการแตก

แขนงของรากอย่างอิสระ เป็นแรกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือทดแทนรากแรกเกิดเม่ือตน้ขา้วเจริญเติบโต และ มี

อายมุากข้ึน อาจมีรากเสริมคํ้าจุน (Adventitious prop roots) เกิดข้ึนโดยรอบขอ้เหนือระดบัดิน และ

รากชนิดน้ีอาจเกิดข้ึนบริเวณส่วนปลายของลาํตน้บริเวณใกลผ้ิวนํ้ าในพนัธ์ุขา้วข้ึนนํ้ า ในการปลูก

หรือหยอดขา้วลึกมากเกินไป อาจมีรากพิเศษเกิดข้ึนบนส่วนของลาํตน้ยืดตวัท่ีอยู่ระหว่างรากแรก

เกิด และ ปลอกหุ้มตน้อ่อน เรียกรากชนิดน้ีว่า รากมีโซโคทิล (Mesocotyl roots) เม่ือนาํเมล็ด

ขา้วเปลือกไปเพราะในท่ีมีแสงสว่าง ส่วนของรากอ่อนจะงอกออกมาจากคพัภะก่อน โดยมีปลอก
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หุม้รากอ่อนหุม้ส่วนของรากน้ีไว ้และในเวลาต่อมาส่วนใบของตน้อ่อน (Plumule) จึงจะงอกออกมา 

ในทางกลบักบัเมลด็ขา้วเปลือกท่ีถูกเพาะในท่ีมืดก็จะมีส่วนของตน้อ่อนงอกออกมาก่อน ส่วนของ

รากอ่อนโดยมีปลอกหุ้มตน้อ่อนหุ้มส่วนของตน้อ่อนไว ้การงอกของตน้กลา้ในท่ีมืดน้ีจะสามารถ

มองเห็นส่วนของลาํตน้ท่ียดืตวั (Mesocotyl) 

 ในพนัธ์ุขา้วพวกจาโปนิคา เมล็ดท่ีแก่จดัและสมบูรณ์สามารถงอกไดท้นัทีเม่ือนาํไปเพาะ

ส่วนพนัธ์ุขา้วพวกอินดิคา เมลด็ส่วนใหญ่มกัจะมีระยะฟักตวั (Seed dormancy) ตั้งแต่ 7-45 วนั ซ่ึง

ข้ึนอยู่กบัพนัธ์ุขา้ว สาเหตุท่ีเกิดระยะฟักตวัอาจเน่ืองจากมีสารยบัย ั้ง การงอกบางอย่างอยู่ในส่วน

แกลบของขา้ว ซ่ึงสามารถทาํลายระยะฟักตวัน้ีไดโ้ดยการอบเมล็ดดว้ยความร้อน 50◦ ซ. นาน 4-5 

วนั รากขา้วนอกจากจะทาํหนา้ท่ีในการดูดนํ้ าและธาตุอาหารแลว้ ยงัช่วยในการยึดลาํตน้ขา้วไวก้บั

พื้นดินเพื่อไม่ให้ลม้ นอกจากนั้นอาจทาํหนา้ท่ีเก็บสะสมอาหาร ท่ีเหลือใชไ้วใ้ห้ตน้ขา้วใชใ้นช่วง

ขาดแคลน และ อาจทาํหน้าท่ีช่วยในการหายใจไดด้ว้ย โดยนาํออกซิเจนจากนํ้ าไปใช้ ทั้งน้ีเป็น

เพราะเซลลต่์างๆ ในชั้นเยื่อคอร์เท็กซ์ (Cortex) ท่ีอยู่ถดัจากชั้นผิวราก (Epidermis) เขา้มาขา้งในมี

การสลายตวักลายเป็นช่องอากาศขนาดใหญ่ (Lysigenous intercellular space) ทาํให้รากขา้ว

สามารถแช่อยูใ่นนํ้าขงัได ้

 ในการดูดซึมนํ้ าและแร่ธาตุต่าง ๆ ในรูปของสารละลายนั้น เซลลผ์วิ (Epidermal cell) ของ

รากขา้วจะพฒันาโดยการยืน่ส่วนท่ีมีลกัษณะคลา้ยหลอดทดลองออกไปจากผวิรากบริเวณใกลส่้วน

ปลายของราก เรียกว่า รากขนอ่อน (Root hair) เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการดูดซึมดงักล่าว รากขนอ่อนน้ีจะ

มีอายปุระมาณ 7 วนั แลว้ตายไป หลงัจากนั้นเม่ือมีการยืดตวัของรากต่อไปก็จะมีรากขนอ่อนชุด

ใหม่ เกิดข้ึนแทนท่ีท่ีบริเวณใกล้ส่วนของปลายรากเช่นเดิม โดยทั่วไปรากขนอ่อนอาจมี

เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 5-10 ไมโครเมตร (µm) และมีความยาวอยูร่ะหวา่ง 50-200 ไมโครเมตร 

 ในการทาํนาดาํนั้น รากเดิมท่ีติดอยูก่บัตน้กลา้นั้นจะไม่สามารถใชป้ระโยชน์ในการดูดธาตุ

อาหารได ้แต่จะทาํหนา้ท่ียึดลาํตน้ไวก้บัดินไม่ให้ตน้ขา้วลม้ รากชุดเดิมน้ีจะฝ่อแห้งตายไปในเวลา

ต่อมา และ ตน้ขา้ว ท่ีปักดาํไปแลว้ก็จะผลดัรากใหม่ออกมาแทน เพื่อใชใ้นการดูดนํ้ าและแร่ธาตุ 

และพยงุลาํตน้ในการเจริญเติบโตของขา้วต่อไป 

ลําต้น (Stem or culm) ลาํดบัของขา้วมีลกัษณะทรงกลม ส่วนกลางกลวงตรงส่วนของ

ปลอ้ง (Internode) และ ตน้ตรงส่วนของขอ้ (Node) โดยทัว่ไปลาํตน้จะมีลกัษณะตั้งตรง เช่น ในขา้ว

นาสวน (Lowland rice) และขา้วไร่ (Upland rice) อยา่งไรก็ตามในขา้วป่า (Wild rice) และ ขา้วข้ึน

นํ้ า (floating or deepwater rice) นั้น ลาํตน้ขา้วอาจมีลกัษณะเล้ือยหรือลม้ราบโดยชูเฉพาะส่วนของ

ยอดข้ึนตั้งตรง ในระยะการเจริญเติบโตทางลาํตน้ (Vegetative growth) ของขา้ว อาจมองเห็นรูปร่าง
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ของลาํตน้ไม่ชดัเจน เน่ืองจากมีส่วนของกาบใบ (Leaf sheath) หุ้มไว ้แต่ในช่วงออกรวงของขา้วก็

จะสามารถมองเห็นขอ้และปลอ้งของตน้ขา้วไดช้ดัเจนข้ึน 

 ลกัษณะของปลอ้งท่ีโคนตน้จะสั้น และ มีเน้ือหนากว่าปลอ้งท่ีอยูต่รงส่วนปลายของลาํตน้ 

โดยปกติตน้ขา้วตน้ขา้วจะมีปลอ้งประมาณ 25-30 ปลอ้ง ข้ึนอยูก่บัพนัธ์ุขา้ว และ สภาพแวดลอ้ม 

ปลอ้งสุดทา้ยท่ีอยูบ่นสุดใตร้วงขา้วจะมีความยาวมากท่ีสุด 

 ส่วนข้อ (Node) ของลาํตน้ซ่ึงทาํหนา้ท่ีแบ่งลาํตน้ออกเป็นปลอ้งๆ นั้นจะมีตา (Bud) เกิดข้ึน

ขอ้ละ 1 ตา ท่ีบริเวณซอกใบของแต่ละใบซ่ึงเกิดข้ึนสลบักนัในแต่ละขอ้ของลาํตน้ ความสูงของลาํ

ตน้อาจอยูร่ะหว่าง 100-200 ซม. ซ่ึงอยูก่บัพนัธ์ุและสภาพแวดลอ้มเช่นกนั ตน้ขา้วจะมีการยดืปลอ้ง 

(Internode elongation) ในเวลาท่ีเร่ิมสร้างช่อดอก โดยเกิดข้ึนท่ีปลอ้ง 2-3 ใตร้วงขา้วลงมา อยา่งไรก็

ตามในกรณีท่ีหยอดขา้วโดยใชเ้มล็ดในระดบัลึกเกินกว่า 3 ซม.หรือ การมีระดบันํ้ าลึกเกินไปใน

ระยะกลา้ จะเป็นสาเหตุใหต้น้ขา้ว มีการยดืปลอ้งท่ีโคนตน้ในขอ้ท่ี 1 และ 2 ไดเ้ช่นกนั ในกรณีของ

ขา้วข้ึนนํ้ า เม่ือมีการเพิ่มระดบันํ้ าในนา ตน้ขา้วจะมีการยดืปลอ้งให้ยาวข้ึนได ้โดยเฉล่ียวนัละ 2-10 

ซม. เม่ือต้นข้าวสมบูรณ์ดีและสภาพแวดล้อมในการปลูกเหมาะสม ต้นข้าวจะมีการแตกกอ 

(Tillering) หรือ ผลิตหน่อข้ึนมา เป็นตน้ขา้วตน้ใหม่ การแตกกอในพวกขา้วไร่ และ ขา้วนาสวนจะ

เกิดข้ึนจากตา บริเวณโคนตน้ แต่ในขา้วข้ึนนํ้ านั้น อาจมีการแตกกอจากตาส่วนบนของตน้ขา้ว 

บริเวณใกลผ้วินํ้ า สาํหรับในขา้วนาสวนนั้น การแตกกอจะเร่ิมข้ึนท่ีตา ในซอกในท่ี 2 เม่ือตน้ขา้วเร่ิม

มีใบท่ี 5 บนตน้เดิม หรือ หลงัปักดาํประมาณ 10 วนั และ จะแตกกอสูงสุดหลงัปักดาํ ไดป้ระมาณ 

60 วนั เม่ือขา้วเร่ิมให้กาํเนิดช่อดอก อยา่งไรก็ตามการปักดาํขา้วท่ีลึกเกินไป การมีระดบันํ้ าลึกกว่า

ปกติ หรือ สภาพแวดลอ้ม ในการปลูกไม่เหมาะสม  จะเป็นสาเหตุใหข้า้วแตกกอชา้ และ นอ้ยลงได ้

โดยทัว่ไปถา้ใชร้ะยะปักดาํระหว่างตน้และแถว 25-30 ซม. ตน้ขา้วจะมีการแตกกอประมาณ 10-30 

ตน้ต่อกอ ในกรณีท่ีปลูกขา้วโดยใชเ้มลด็โดยตรง ตน้ขา้วจะแตกกอลดลงเหลือประมาณ 2-5 ตน้กอ

เท่านั้น การแตกกอของขา้ว จะเกิดสลบักนับนส่วนขา้งของลาํตน้ โดยเร่ิมจากส่วนล่างไปสู่ส่วนบน

ของลาํตน้ โดยหน่อท่ีเกิดจากลาํตน้เดิม (Main culm) ทุก ๆ หน่อ เรียกว่า หน่อลาํดบัท่ี 1 (Primary 

tiller) ส่วนหน่อท่ีแตกใหม่ออกจากหน่อลาํดบัท่ี 1 เรียกว่า หน่อลาํดบัท่ี 2 (Secondary tiller) และ

หน่อท่ีแตกออกจากหน่อลาํดบัท่ี 2 เรียกวา่ หน่อลาํดบัท่ี 3 (Tertiller tiller) 

ใบ (Leaf) ใบของขา้วจดัเป็นใบเด่ียว (Simple leaf) ท่ีเป็นใบแท ้มีลกัษณะเป็นแผน่แบน

บางค่อนขา้งยาวรูปหอก ใบขา้วประกอบดว้ยตวัใบ (Leaf blade) และ กาบใบ (Leaf sheath) โดยมี

ขอ้ต่อใบ (leaf collar) เป็นตวัแบ่งใหก้าบใบแยกออกจากตวัใบอยา่งเห็นไดช้ดั ตวัใบจะยืน่ออกจาก

ลาํตน้โดยทาํมุมกวา้งหรือแคบกบัลาํตน้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดของพนัธ์ุขา้ว เส้นใบของขา้วจะขนานกนั

ตั้งแต่โคนถึงปลายใบ และ มีเส้นกลางใบ (Midrib) แบ่งตวัใบออกเป็น 2 ซีกเท่าๆกนั พนัธ์ุขา้วส่วน
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ใหญ่มกัมีขนอ่อน (Pubescence) บนใบทาํใหรู้้สึกสากมือเม่ือสัมผสัท่ีใบ กาบใบจะทาํหนา้ท่ีลาํเลียง

นํ้ าและแร่ธาตุจากรากและลาํตน้ไปยงัตวัใบเพ่ือใชป้รุงอาหาร และลาํเลียงอาหารสังเคราะห์จากตวั

ใบไปยงัส่วนต่างๆ ของตน้ขา้ว นอกจากนั้นกาบใบยงัช่วยสะสมอาหารไวส้าํหรับรวงขา้วและช่วย

เสริมให้ลาํต้นแข็งแรงข้ึนอีกด้วย ตรงบริเวณด้านในข้อต่อใบจะปรากฏเยื่ออ่อนบาง ๆ รูป

สามเหล่ียมมีปลายแยกเป็น 2 แฉก แนบติดกบัส่วนของลาํตน้ เรียกว่า เยื่อกนันํ้ าฝน (Ligule) 

นอกจากน้ีท่ีบริเวณน้ียงัมีเข้ียวกนัแมลง (Auricles) 2 อนั ซ่ึงมีลกัษณะเป็นขนรูปร่างโคง้คลา้ยเคียว

ติดอยูข่า้วละอนัของขอ้ต่อใบ การท่ีใบขา้วมีทั้งเยือ่กนันํ้ าฝน และ เข้ียวกนัแมลงอยูด่ว้ยกนั จึงทาํให้

แตกต่างจากใบ ของตน้หญา้ ซ่ึงมกัมีอวยัวะดงักล่าวเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได ้

อยา่งไรกต็ามในใบขา้วท่ีแก่แลว้ อาจไม่ปรากฏเข้ียวกนัแมลงใหเ้ห็น เพราะไดร่้วงหล่นไปก่อนแลว้ 

 นอกจากใบขา้วปกติแลว้ ตน้ขา้วยงัมีใบท่ีมีรูปร่างและลกัษณะพิเศษแตกต่างออกไปอีก 2 

ชนิด ไดแ้ก่ ใบขา้วแรกเกิด (Primary leaf or prophylum) ซ่ึงเจริญออกมาเป็นใบแรกตอนตน้ขา้วเร่ิม

งอกใบชนิดน้ีดูคลา้ยเป็นกาบใบเกิดข้ึนในตาํแหน่งท่ีอยูถ่ดัข้ึนมาจากปลอกหุม้ตน้อ่อน (Coleoptile) 

โดยอยู่ในทิศทางตรงขา้มกบัเปลือกหุ้มยอดอ่อนและเมล็ด ส่วนใบท่ีมีลกัษณะพิเศษอีกชนิดหน่ึง

ไดแ้ก่ ใบธง (Flag leaf) ซ่ึงมีขนาดสั้นกว่าและอยูใ่นตาํแหน่งท่ีตั้งตรงกว่าใบอ่ืน ๆ ของตน้ขา้ว ใบ

ธงจะเกิดข้ึนท่ีส่วนบนสุดของตน้ขา้ว โดยมีกาบใบธงหุม้รวงขา้วอ่อนไวก่้อนออกรวงบริเวณใตร้วง

ขา้ว  ใบธงมีความสาํคญัมากในการปรุงอาหารในระยะท่ีขา้วสร้างรวง ทั้งน้ีเพราะใบอ่ืนๆ เร่ิมแก่

และ ขาดประสิทธิภาพในการปรุงอาหารแลว้ 

ลกัษณะที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธ์ุ ส่วนท่ีใชใ้นการขยายพนัธ์ุหรือสืบพนัธ์ุของขา้ว ไดแ้ก่ 

เมล็ด ซ่ึงก่อนท่ีจะไดเ้มล็ดมานั้น ตน้ขา้วก็จะมีการสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุของเพศผูแ้ละเพศเมีย ข้ึน

ภายในช่อดอกขา้ว หลงัจากนั้นกจ็ะมีการผสมระหวา่งเซลลสื์บพนัธ์ุทั้งสองเพศจนไดเ้มลด็ในท่ีสุด 

ช่อดอกหรือรวงขา้ว (Inflorescence or panicle) ช่อดอกหรือดอกขา้ว (Spikelets) หลายๆ ดอกท่ี

รวมกนัเป็นช่อโดยติดอยู่บนระแง ้(Rachis) หรือ แขนง (Branches) ท่ีแตกออกไปจากแกนกลาง 

(Main axis) ของช่อดอก เม่ือมีการผสมพนัธ์ุในดอกขา้วระหว่างเซลลสื์บพนัธ์ุของเพศผูแ้ละเพศเมีย

กจ็ะมีการพฒันาเกิดข้ึนเป็นเมลด็ภายในแต่ละดอก ดงันั้นจึงเรียกช่อดอกท่ีพฒันาไปเป็นช่อเมลด็ว่า 

รวงขา้ว ส่วนล่างสุดของรวงขา้วไดแ้ก่ฐานร่วง (Panicle base or neck) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นวงแหวนท่ีมี

ขนสีขาวสั้นๆ ลอ้มรอบฐานรวงเป็นจุดใหก้าํเนิดแขนงหรือระแงแ้รก (Primary branch) ก่อนท่ีระแง้

แรกจะแตกแขนงไปเป็นระแงท่ี้สอง (Secondary branch) และระแงท่ี้สาม (Tertiary branch) ต่อไป

โดยปกติท่ีฐานรวงจะมีระแงแ้รกเกิดข้ึนเพียงอนัเดียว ยกเวน้ในกรณีท่ีสภาพแวดลอ้มในการปลูก

อุดมสมบูรณ์มาก ก็อาจจะมีระแงแ้รกเกิดข้ึนมากกว่าหน่ึงระแงไ้ด ้โดยมีช่ือเรียกว่า รวงขา้วตวัเมีย
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(Female panicle) ท่ีปลายของระแงท่ี้สองหรือท่ีสามจะเป็นท่ีเกิดของดอกขา้ว ซ่ึงกา้นดอกย่อย 

(Pedicel) 

ดอกข้าว (Spikelet) ประกอบด้วยกลีบดอกใหญ่ (Lemma) และกลีบดอกเล็ก (Palea) 2 

เปลือกประกบกนั ท่ีผวิกลีบดอกทั้ง 2 ชนิด อาจมีขนหรือไม่มีขนกไ็ด ้เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ในพนัธ์ุขา้ว 

ท่ีไม่มีขนบนใบกจ็ะไม่มีขนบนเปลือกดอกดว้ย ท่ีปลายสุดของกลีบดอกใหญ่ จะมีลกัษณะแหลมยืน่

ออกมาเรียกว่า หาง (Awn) ในพนัธ์ุขา้วป่ามกัจะมีหางยาว แต่ในพนัธ์ุขา้วปลูกท่ีไดรั้บการปรับปรุง

พนัธ์ุมาแลว้ มกัจะไม่มีหางหรือมีหางสั้นมาก ขอ้เสียของหางท่ียาว ก็คือว่า อาจทาํให้เกิดบาดแผล

แก่ผูเ้ขา้ไปเก็บเก่ียวขา้ว และ ยงัทาํใหก้ารนวดขา้วยากข้ึน ส่วนของกลีบดอกใหญ่และกลีบดอกเลก็

จะประสานกนัตรงเฉพาะส่วนฐานซ่ึงติดอยู่กนักา้นสั้นๆ ท่ีเรียกว่า ขั้วดอก (Rachilla) โดยมีแผ่น

บางๆ 2 แผน่ท่ี เรียกวา่เยือ่รองรังไข่ (Lodicules) อยูบ่นขั้วดอกเพื่อทาํหนา้ท่ี บงัคบัใหก้ลีบดอกทั้ง 2 

ชนิดปิดหรือเปิดได ้ท่ีฐานของขั้วดอกจะมีเปลือกบาง ๆ ค่อนขา้งยาวอีก 2 แผน่ ซ่ึงมีขนาดเลก็กว่า 

กลีบเปลือกทั้ง 2 ชนิด เรียกวา่ กลีบรองดอก (Sterile lemmas) ทาํหนา้ท่ีรองรับฐานของกลีบดอกทั้ง

สองไว ้โดยมีกลีบฝ่อ (Rudimentary glumes) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นปุ่ม ๆ เลก็ ๆ 2 ปุ่ม อยูต่รงขา้มกบั

รองรับฐานของกลีบรองดอก อีกชั้นหน่ึง ส่วนท่ียดึระหว่างกลีบฝ่อและระแงท่ี้สองหรือระแงท่ี้สาม

เรียกวา่กา้นดอกยอ่ย (Pedicel) ซ่ึงจะรองรับดอกแต่ละดอกไว ้

เกสรตัวผู้ (Stamen) และเกสรตัวเมีย (Pistil) จะอยูภ่ายในดอกขา้วโดยมีกลีบดอกใหญ่ 

และกลีบดอกเลก็หุ้มไวใ้นแต่ละดอกจะมีเกสรตวัผูจ้าํนวน 6 อนั ส่วนบนสุดของเกสรตวัผู ้จะเป็น

กะเปาะสีเหลือง  เรียกว่า อบัเรณู (Anther) ซ่ึงภายในมีละอองเกสร (Pollen grains) ขนาดเลก็เป็น

จาํนวนมากอบัเรณูน้ีจะติดอยู่บนกา้นเกสรตวัผู ้(Filament) และ เช่ือมติดอยู่กบัฐานดอกส่วนเกสร

ตวัเมียนั้นจะอยู่ใกลก้บัฐานดอกดา้นใน ประกอบดว้ยยอดเกสรตวัเมีย (Stigma) ซ่ึงอยู่ส่วนบนมี

ลกัษณะคลา้ยขนนก ขนาดเลก็จาํนวน 2 อนั ทาํหนา้ท่ีรองรับละอองเกสรตวัผู ้และตั้งอยู่บนกา้น

เกสรตวัเมีย (Style) ซ่ึงเช่ือมติดอยูก่บัรังไข่ (Ovule) ซ่ึงเม่ือไดรั้บการผสมจากละอองเกสรตวัผูแ้ลว้ก็

จะกลายเป็นเมลด็ในท่ีสุด  

เน่ืองจากดอกขา้วมีทั้งเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียอยู่ภายในดอกเดียวกัน จึงจดัเป็นดอก

สมบูรณ์เพศ (Perfect flower) ท่ีมีการผสมตวัเอง (Self-pollination) เป็นส่วนใหญ่ และ มีการผสม

ขา้ม (Cross pollination) ตามธรรมชาตินอ้ยมากประมาณ 0.5 – 5 % เท่านั้น การผสมตวัเองมกัจะ

เกิดข้ึน ในตอนเชา้ก่อนท่ีกลีบดอกใหญ่ และ กลีบดอกเล็กจะบานออกเล็กนอ้ย การบานของดอก

ขา้วจะเร่ิมจากปลายช่อดอกมาสู่โคนช่อดอก ดอกทุกดอกจะมีการผสมเกสรและบานหมดภายใน

เวลาประมาณ 7 วนั หลงัจากดอกไดรั้บการผสมเกสรแลว้กจ็ะพฒันาเป็นเมลด็ท่ีสมบูรณ์ภายในเวลา

ประมาณ 30 วนั โดยในรวงขา้ว แต่ละรวงอาจมีเมลด็ท่ีสร้างข้ึนเป็นจาํนวน 100-200 เมลด็ 
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เมล็ด (Seed)  เมล็ดขา้วหรือขา้วกลอ้งประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นแป้ง (Endosperm) และ 

คพัภะ ซ่ึงถูกหุม้ไวด้ว้ยเยือ่หุม้ชั้นนอก (Pericarp) เยือ่หุม้ชั้นกลาง (Seed coat and nucellus) และ เยือ่

หุม้ชั้นใน (Aleurone layer) เมลด็ขา้วจะถูกพฒันาข้ึนมาหลงัจากการผสมพนัธ์ุระหวา่งเซลลสื์บพนัธ์ุ

เพศผูเ้พศเมีย โดยท่ีรังไข่จะกลายไปเป็นแป้ง และส่วนของไข่ก็จะกลายไปเป็น คพัภะ เราเรียกส่วน

ของเมลด็ขา้วท่ีถูกหุม้ดว้ยกลีบดอกใหญ่ และ กลีบดอกเลก็วา่ เมลด็ขา้วเปลือก (Paddy) 

สาํหรับขั้นตอนการสืบพนัธ์ุของขา้ว โดยใชเ้มลด็นั้นในพนัธ์ุขา้วท่ีมีอายเุก็บเก่ียวประมาณ 

120 วนันั้น ตน้ขา้วจะเร่ิมให้กาํเนิดช่อดอกหรือสร้างรวงอ่อน (Panicle primordial initiation) เม่ือ

อายไุดป้ระมาณ 60 วนั หรือหลงัปักดาํไปแลว้ประมาณ 30 วนั ในระยะน้ีส่วนปลายสุดของตน้ขา้ว 

จะเกิดมีเส้นขนขนาดเลก็ขนขนาดเลก็สีขาวเกิดข้ึนก่อน หลงัจากนั้นประมาณ 5 วนั เส้นขนน้ีก็จะ

ขยายใหญ่ข้ึนเป็นหลายเท่าและมีการเปล่ียนแปลงเป็นช่อดอกภายในกาบใบของใบธงซ่ึงทาํให้ตน้

ขา้ว ส่วนน้ีมีลกัษณะบวมกลมข้ึนมาท่ีเรียกว่า ขา้วตั้งทอ้ง (Booting stage) หลงัจากนั้นประมาณ 30 

วนั ช่อดอกขา้วหรือรวงขา้วก็จะเร่ิมโผล่ออกมาจากกาบใบธง การถ่ายละอองเรณู (Pollination) 

ภายในดอกขา้วจะเกิดข้ึนหลงัจากช่อดอกขา้วโผล่พน้ดอกมาจากกาบใบธงอย่างสมบูรณ์แล้ว

ประมาณ 1 วนั โดยละอองเรณูจะตกลงบนยอดเกสรตวัเมีย (Stigma) แลว้ยดืท่อละอองเรณูผา่นกา้น

เกสรตวัเมียลงไปยงัรังไข่ เพื่อนาํละอองเรณูไปผสมกบัไข่ (จนไดเ้มลด็ในเวลาต่อมา) 

 ในการสร้างละอองเรณูหรือเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผู ้(Microspore) นั้น เซลลแ์ม่ของไมโครส

ปอร์ (Microspore mother cell) แต่ละเซลล ์ซ่ึงอยูภ่ายในแต่ละช่องของอบัละอองเรณู (Anther) ซ่ึงมี

อยูท่ ั้งหมด 4 ช่อง นั้น จะทาํการแบ่งตวัแบบไมโอซิส (Meiosis) ของนิวเคลียส (Nucleus) ไดแ้ฮป

ลอยดไ์มโครสปอร์ (Haploid microspore) 2 อนั เรียกว่า dyad ต่อมาไมโครสปอร์ทั้งสองจะแบ่งตวั

อีก 1 คร้ัง ทาํให้ได ้4 เซลลติ์ดกนั (Tetrad) ซ่ึงแต่ละเซลลต่์างก็มีโครโมโซมเพียงชุดเดียว และ จะ

แยกเด่ียวออกจากกนักลายเป็นไมโครสปอร์ หลงัจากนั้นนิวเคลียสของไมโครสปอร์แต่ละอนั ก็จะ

แบ่งตวัแบบไมโทซิส (Mitosis) ทาํให้ไดนิ้วเคลียสใหม่ 2 อนั โดยแต่ละอนัมีโครโมโซมเพียงชุด

เดียว ในระยะน้ีผนงัเซลลข์องไมโครสปอร์จะหนาข้ึนและมีจาํนวน 2 ชั้น อาจเรียกไมโครสปอร์ใน

ระยะน้ีว่า ละอองเรณู (Pollengrain) นิวเคลียสอนัหน่ึงของไมโครสปอร์จะทาํหนา้ท่ีในการผสมกบั

ไข่ เรียกว่า เจเนอเรทีฟ นิวเคลียส (Generative nucleus) และนิวเคลียสอีกอนัท่ีเหลือก็จะทาํหนา้ท่ี

ในการสร้างท่อละอองเรณู มีช่ือเรียกวา่ นิวเคลียสท่อละอองเรณู (Tube nucleus) 

 ในขณะเดียวกนัการสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุของเพศเมียหรือไข่นั้น เซลล์แม่ของเมกะสปอร์

(Megaspore mother cell) ซ่ึงอยูใ่กลก้บัช่องผนงัรังไข่ (Micropyle) และมีโครโมโซมจาํนวน 2 ชุด

(2n) ก็จะแบ่งตวัแบบไมโอซิส ทาํใหไ้ดเ้ซลลจ์าํนวน 2 เซลล ์โดยแต่ละเซลลจ์ะมีโครโมโซมลดลง

เหลือเพียงชุดเดียว(n) ต่อมาแต่ละเซลลจ์ะแบ่งตวัแบบไมโทซิส และ ไดเ้ซลลใ์หม่จาํนวน 4 เซลล ์
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ซ่ึงต่างก็มีโครโมโซมเพียงชุดเดียว เรียกว่า เมกะสปอร์ หลงัจากนั้น 3 ใน 4 เซลลจ์ะสลายตวัไปจึง

เหลือเพียงเซลลเ์ดียวท่ีอยู่ในตาํแหน่งไกลสุดจากช่องผนงัรังไข่ ในระยะต่อมานิวเคลียสของเมกะ

สปอร์น้ีก็จะแบ่งตวัแบบไมโทซิสอีก 3 คร้ัง ทาํให้ไดนิ้วเคลียสใหม่จาํนวน 8 อนัภายในเซลล์

เดียวกนั โดยท่ีนิวเคลียสแต่ละอนักย็งัคงมีจาํนวนโครโมโซม 1 ชุด ในการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโท

ซิสคร้ังแรกของเมกะสปอร์ นิวเคลียสใหม่ท่ีได ้2 อนั จะแยกไปอยูค่นละขั้วกนัท่ีบริเวณหวัและทา้ย

ของเซลล์ ดงันั้นหลงัจากมีการแบ่งตวัครบ 3 คร้ัง จึงทาํให้ไดจ้าํนวนนิวเคลียสใหม่ขั้วละ 4 

นิวเคลียส ในระยะต่อมาจะมีนิวเคลียสจากขั้วละ 1 นิวเคลียส เคล่ือนมาจบัคู่กนัท่ีบริเวณตอนกลาง

ของเซลล ์และมีไซโตพลาซึม (Cytoplasm) มาหอ้มลอ้มทาํให้กลายเป็นเซลลท่ี์มีโครโมโซม 2 ชุด 

(2n) เรียกเซลลน้ี์วา่ เซลลแ์ม่ของเอน็โดสเปิร์ม (Endosperm mother cell) และเรียกช่ือกลุ่มนิวเคลียส 

2 อนัตรงกลางน้ีว่า โพลาร์นิวคลีไอ (Polar nuclei) หลงัจากนั้นก็จะมาการสร้างผนงัเซลล ์(Cell 

wall) มากั้นนิวเคลียสแต่ละอนัท่ีอยูใ่นกลุ่มดา้นขั้วตรงขา้มกบัช่องผนงัรังไข่ ทาํให้ไดเ้ซลลจ์าํนวน 

3 เซลลท่ี์มีช่ือเรียกว่า เซลลแ์อนติโพแดล (Antipodal cells) ในขณะเดียวกนักลุ่มนิวเคลียสทางขั้ว

เดียวกบัผนงัรังไข่ก็จะถูกผนงัเซลลม์าแบ่งกั้นเช่นกนัจึงไดเ้ซลลอี์ก 3 เซลล ์โดยท่ีเซลลท่ี์อยู่ตรง

กลางจะมีการเจริญเติบโต และ พฒันามากกว่าอีก 2 เซลล ์จึงทาํหนา้ท่ีเป็นไข่ (Ovule or egg) ส่วน

อีก 2 เซลลท่ี์อยูแ่ต่ละขา้งของไข่มีช่ือเรียกวา่ เซลลซิ์นเนอร์กิด (Synergeid cells) 

 ในการปฏิสนธิ (Fertilization) ระหวา่งละอองเรณูและไข่นั้น ละอองเรณูจะถูกดีดหลุดออก 

มากจากถุงเรณู (Pollen sac)  ไปตกลงบนยอดเกสรตวัเมีย (Stigma) โดยมีนํ้ ายางเหนียว (Stigma 

fluid) จากยอดเกสรตวัเมียเป็นตวัช่วยยดึละอองเรณูใหติ้ดแน่นกบัยอดเกสรตวัเมียดงักล่าว ขั้นตอน

น้ีเรียกวา่ การถ่ายละอองเรณู หลงัจากนั้นละอองเรณูกจ็ะดูดนํ้าหรือความช้ืนจากยอดเกสรตวัเมียจน

มีลกัษณะพองข้ึน แลว้จึงสร้างท่อละอองเรณู (Pollen tube) แทงทะลุผา่นยอดเกสรตวัเมียลงไปตาม

กา้นเกสรตวัเมียผ่านเขา้ทางช่องผนังรังไข่ เม่ือมาถึงตาํแหน่งน้ีนิวเคลียสของท่อละอองเรณูก็จะ

สลายตวัไป ส่วนเจเนอเรทีฟนิวเคลียสก็จะแบ่งตวัแบบไมโทซิส อีก 1 ชุด (n) ในขณะท่ีท่อละออง

เรณูก็จะยืดตวัต่อไปจนแทงทะลุผ่านถุงไข่ (Embryo sac) เพื่อให้สเปิร์มไดเ้ขา้ทาํการผสมกบัไข่

ภายในถุง ในเวลา ต่อมาหลงัจากท่อละอองเรณู สามารถแทงทะลุผา่นถุงไข่ไดไ้ม่นาน ส่วนของท่อ

ละอองเรณูทางดา้นปลายกจ็ะแตกออกทาํใหส้เปิร์มตวัหน่ึงเขา้ผสมกบัไข่กลายเป็นไซโกต (Zygote) 

ท่ีมีจาํนวนโครโมโซมเป็น 2 ชุด (2n) ซ่ึงหลงัจากนั้นก็จะพฒันาเป็นคพัภะของเมลด็ ส่วนสเปิร์มท่ี

เหลืออีก 1 ตวั ก็จะเขา้ผสมกบัโพลาร์นิวคลีไอ กลายเป็นเอน็โดสเปิร์ม หรือ ส่วนท่ีเป็นแป้งของ

เมลด็ท่ีมีจาํนวนโครโมโซม 3 ชุด (3n) สาํหรับเซลลแ์อนติโพแดล และ เซลลซิ์นเนอร์กิดนั้นก็จะมี

การสลายตวัไปในระยะต่อมา จากการท่ีสเปิร์ม 2 ตวั เขา้ผสมกบัไข่ และ โพลาร์นิวคลีไอในเวลา
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เ ดียวกันนั้ น จึงทําให้มี ช่ือเ รียกกระบวนการผสมพันธ์ุ น้ีว่า การปฏิสนธิเชิงซ้อน (double 

fertilization)   

เม่ือไดท้ราบถึงลกัษณะต่าง ๆ ของตน้ขา้วท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตทางลาํตน้และการ

สืบพนัธ์ุไปแลว้ เพื่อความเขา้ใจง่ายในขั้นตอนการเจริญเติบโต และ การพฒันาของตน้ขา้ว จึงใคร่

ขอสรุปขั้นตอนดงักล่าวออกเป็น 3 ระยะ คือ 

1. การเจริญเติบโตและพฒันาทางลาํตน้ (Vegetative growth and development) การ

เจริญเติบโตและพฒันาทางลาํตน้จะเร่ิมตั้งแต่การงอกของเมล็ดจาก คพัภะ (Embryo) จนถึงระยะ

การใหก้าํเนิดช่อดอกหรือรวงอ่อน (Initiation of panicle primordium) 

1.1 ระยะตน้กลา้ (Seeding stage) คือระยะตั้งแต่ตน้ขา้วเร่ิมงอกจนถึงตน้ขา้วอายุ

ประมาณ 30 วนั ในระยะน้ีเม่ือตน้ขา้วเร่ิมงอกก็จะมีรากแรกเกิด (Seminal root or radicle) แทง

ออกมาเป็นรากชุดแรก และต่อมาภายหลงัก็จะมีรากชุดท่ี 2 ท่ีเรียกว่า รากแขนง (Lateral root) แตก

ออกมาจากขอ้ใตร้ะดบัดินของตน้ขา้ว เพื่อทดแทนรากชุดท่ี 1 ท่ีจะสลายตวัไปในเวลาต่อมา ตน้ขา้ว

ในระยะกลา้น้ีจะพฒันาใบข้ึนมาจนถึงใบท่ี 5 ในระยะแรกของตน้กลา้จะมีการใชส้ารอาหารจาก

ส่วนแป้ง (Endosperm) ของเมล็ด ต่อมาเม่ือสารอาหารจากเมล็ดหมด ตน้กลา้ก็จะหันไปดูดธาตุ

อาหารจากดินมาใชใ้นการเจริญเติบโต 

1.2 ระยะแตกกอ (Tillering stage) หมายถึง ระยะท่ีตน้ขา้วเร่ิมมีการแตกหน่อใหม่หน่อ

แรก (Primary tiller) ออกมาจากตาขา้งลาํตน้ท่ีอยูใ่นซอกใบของใบท่ีสองของตน้หลกั (Main culm) 

ท่ีนาํไปปักดาํ จนถึงระยะการแตกกอสูงสุด (Maximum tillering stage) ของตน้ขา้ว โดยปกติหน่อ

แรกของตน้ขา้วจะแตกออกมาภายหลงัการปักดาํประมาณ 10 วนั หรือ เม่ือตน้ขา้วท่ีนาํไปปักดาํเร่ิม

มีใบท่ี 5 และ ตน้ขา้วจะแตกกอสูงสุดเม่ือเร่ิมใหก้าํเนิดช่อดอกหรือรวงอ่อน 

2. การเจริญเติบโตและพฒันาทางการสืบพนัธ์ุ (Reproductive growth and development) 

การเจริญเติบโตและพฒันาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุของตน้ขา้ว จะเร่ิมตั้งแต่ระยะใหก้าํเนิดช่อ

ดอกหรือรวงอ่อน จนถึงระยะขา้วออกดอก (Flowering stage) ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 30 วนั 

2.1 ระยะกาํเนิดช่อดอกหรือระยะสร้างรวงอ่อน (Panicle intiation stage) หมายถึง 

ระยะเวลาท่ีตน้ขา้วมีลกัษณะลาํตน้กลมอยา่งเด่นชดัและท่ีปลายสุดของลาํตน้ขา้วจะมีปุ่มของปุยขน

ขนาดเล็ก (1-2 มล.) เกิดข้ึน การให้กาํเนิดช่อดอกหรือรวงอ่อนน้ี โดยปกติจะอยู่ในช่วงระยะ

ประมาณ 30 วนัก่อนขา้วออกรวง 

2.2 ระยะตั้งทอ้ง (Booting stage) หมายถึง ระยะเวลาท่ีตน้ขา้วมีการพฒันาจากการถือ

กาํเนิดช่อดอกไปเป็นรวงอ่อนภายใตก้าบใบธงท่ีหุ้มไว ้และ ตน้ขา้วในระยะน้ีจะมีการยืดปลอ้ง

DP
U



 
62 

อยา่งเห็นไดช้ดัพร้อมกบัการนูนโปนข้ึนของกาบใบธง ระยะตั้งทอ้งน้ีจะอยูใ่นช่วงเวลา 5-6 วนัก่อน

การออกรวง 

2.3 ระยะออกรวง (Heading stage) หมายถึง ระยะท่ีช่อดอกหรือรวงขา้วโผล่พน้ออกมา

จากใบบือใบธง ซ่ึงจะเกิดข้ึนในระยะเวลาประมาณ 30 วนั ก่อนการเก็บเก่ียวขา้ว ในระยะน้ีตน้ขา้ว

จะมีการยืดปลอ้งรองสุดทา้ยจากปลายสุดของลาํตน้อยา่งสมบูรณ์ก่อน หลงัจากนั้นปลอ้งสุดทา้ยก็

จะมีการยดืตวัอยา่งรวดเร็วเพื่อดนัใหร้วงขา้วโผล่พน้ออกมาจากกาบใบธง 

2.4 ระยะดอกบาน (Flowering or anthesis stage) หมายถึง ระยะเวลาการปิดและเปิด

ของดอกขา้ว ซ่ึงโดยปกติจะใชเ้วลาประมาณ 1-2.5 ชัว่โมง ในระยะน้ีก่อนท่ีกลีบดอกใหญ่และกลีบ

ดอกเลก็ (Lemma and palea) จะเปิดอา้ออก อบัเรณู (Anther) จากภายในดอกจะแตกและละอองเรณู

จะหลุดจากอบัเรณู (pollen sac) ไปตกบนยอดเกสรตวัเมีย และ งอกเขา้ไปผสมกบัไข่ ทาํใหเ้กิดการ

ผสมตวัเองภายในดอกเดียวกนัข้ึนเป็นส่วนใหญ่ และ เม่ือกลีบดอกทั้งสองอา้ออก กา้นเกสรตวัผู ้

(Filament) ก็จะยืดตวัออกให้อบัเรณูโผล่พน้ออกมาจากกลีบดอก จึงทาํให้ละอองเรณูบางส่วนฟุ้ง

กระจายไปตกลงบนยอดเกสรตวัเมียของดอกอ่ืนก่อใหเ้กิดการผสมขา้ม (Cross pollination) ไดบ้า้ง

ไม่เกิน 5 % ในธรรมชาติ การออกดอก และ การผสมพนัธ์ุของขา้วโดยปกติจะเกิดข้ึนในช่วงเวลา 1-

3 วนั หลงัการออกรวง โดยดอกท่ีอยูส่่วนปลายรวงจะเปิดปิดก่อน รวงขา้วแต่ละรวงจะออกดอก

ครบสมบูรณ์ทุกดอก ภายใน 7-10 วนั โดยทัว่ไปขา้วในเขตร้อนจะเร่ิมออกดอกในเวลาประมาณ 

8.00 น. และ ส้ินสุดในเวลาประมาณ 13.00 น. การผสมพนัธ์ุมกัจะเกิดข้ึนภายในเวลาประมาณ 5 

ชัว่โมง หลงัการออกดอกของขา้ว จากการศึกษาพบวา่ ละอองเรณูสามารถมีชีวิตอยูไ่ดน้านประมาณ 

5 นาที หลงัหลุดออกจากอบัเรณู และ ยอดเกสรตวัเมียสามารถรอรับการตกของละอองเรณูไดน้าน

ประมาณ 3-7 วนั นอกจากนั้นยอดเกสรตวัเมียยงัสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงไดดี้กว่าละอองเรณูอีก

ดว้ย เช่น เม่ือนาํดอกขา้วไปแช่นํ้ าร้อนอุณหภูมิ 43◦ซ. นานประมาณ 7  นาที ก็จะทาํใหล้ะอองเรณู

ตายไดใ้นขณะท่ียอดเกสรตวัเมียยงัคงมีชีวิตอยูเ่พื่อรอการผสมพนัธ์ุ 

3. การเจริญเติบโตและพฒันาของเมลด็ (Seed growth and development) ไดแ้ก่ ระยะเวลา

ตั้ งแต่ข้าวออกดอกและมีการผสมพันธ์ุจนถึงช่วงเมล็ดสุกแก่เต็มท่ีพร้อมจะเก็บเก่ียวได้ ซ่ึง

โดยทัว่ไปจะใชเ้วลาประมาณ 30 วนั ในช่วงน้ีเมลด็จะเร่ิมมีนํ้ าหนกัเพ่ิมข้ึน สีเปลือกของเมลด็ก็จะ

เปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีฟางหรือนํ้ าตาล และในขณะเดียวกนัใบขา้วก็จะเปล่ียนเป็นสีเหลืองแหง้ไป 

นํ้ าหนกัเมลด็ท่ีเพิ่มมากข้ึนนั้นเป็นเพราะไดมี้การลาํเลียงอาหารแป้งและนํ้ าตาลท่ีสะสมอยูใ่นลาํตน้

และกาบใบมายงัเมลด็โดยตรง ก่อนท่ีเมลด็จะมีการสุกแก่เตม็ท่ีนั้น ไดมี้ขั้นตอนการพฒันามาเป็น 3 

ระยะ ไดแ้ก่ ระยะนํ้ านม (Milky stage) ซ่ึงจะเกิดข้ึนหลงัการออกดอกประมาณ 8-13 วนั เมลด็ใน

ระยะแรกจะมีแป้งใสเหลว (Watery) และต่อมาจะเพิ่มความขน้มากข้ึน เม่ือผา่นระยะนํ้ านมไปแลว้ 
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ก็จะมาถึงระยะท่ีเป็นเน้ือเมล็ด (Dough stage) ในช่วงเวลาประมาณ 14-25 วนั หลงัการออกดอก 

ในช่วงน้ีนํ้ าในแป้งของเมลด็จะค่อยๆระเหยไปทาํใหเ้มลด็ประกอบดว้ยเน้ือแป้งเป็นส่วนใหญ่แต่ยงั

ไม่แขง็ตวัเตม็ท่ี หลงัจากนั้นในระยะต่อมาเมลด็ก็จะมีการพฒันามาเป็นระยะเมลด็สุกแก่ (Maturity 

stage) ในช่วงเวลา 25-35 วนัหลงัขา้วออกดอก เมลด็ในระยะน้ีจะมีความแขง็ใสและมีเน้ือแกร่ง

พร้อมท่ีจะทาํการเก็บเก่ียวได้ ในการพฒันาของเมล็ดจนเป็นเมล็ดท่ีสุกแก่เต็มท่ีนั้น จะใช้เวลา

รวดเร็วข้ึนในพื้นท่ีปลูกขา้วเขตร้อน เม่ือเปรียบเทียบในพ้ืนท่ีปลูกขา้วเขตหนาวซ่ึงใชเ้วลายาวนาน

กวา่ ตวัอยา่งเช่น ในประเทศไทยจะสามารถเกบ็เก่ียวขา้วไดภ้ายในเวลาประมาณ 30 วนั แต่การปลูก

ขา้วในเขตหนาวของประเทศญ่ีปุ่นอาจตอ้งใชเ้วลาถึง 60 วนั หลงัจากออกดอกของขา้ว 

 

วฒันธรรมข้าวไทย 

 การศึกษาทางดา้นวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้ว เอ่ียม ทองดี (2538) ไดร้ะบุวา่ คนไทยอาศยั

ขา้วเป็นอาหารหลกัมาตั้งแต่โบราณ และการปลูกขา้วไดเ้ป็นวิถีการดาํรงชีวิตตลอดมา จากสาเหตุ

ดงักล่าวน้ีจึงทาํให้ประชาชนตระกูลไท–ลาว ไดส้ร้างวีรบุรุษทางวฒันธรรม (Culture Hero) ดา้น

ขา้วของตนเองข้ึนมาท่ีเรียกว่า ปู่ลางเชิง ในพงศาวดารลา้นชา้ง ไดร้ะบุว่าหลงัจากท่ีสภาพนํ้ าท่วม

โลกไดเ้หือดแห้งไป พื้นดินก็ไดใ้ห้กาํเนิดเครือหมากนํ้ าและมนุษยข้ึ์นมา ปู่ลางเชิงก็ไดส้อนมนุษย์

ใหท้าํไร่ไถนาเป็นวิถีเล้ียงชีพตลอดมา 

ขา้วเป็นธญัญาหารท่ีสาํคญัท่ีสุดของคนไทยเป็นสายใยความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสัตว ์

ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างลึกซ้ึง มีการเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั อนัเป็นหนทางท่ีจะ

นาํไปสู่ความราบร่ืนในการดาํรงชีวิตภายใตส้มดุลของสภาพธรรมชาติ และจากการท่ีขา้งเป็นสายใย

ในการร้อยความสมัพนัธ์ดงักล่าวน่ีเอง จึงก่อใหเ้กิดการประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัขา้ว โดยเฉพาะใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (เอ่ียม ทองดี,2538) ติดต่อกนัมาตั้งแต่สมยัก่อนจนถึง

ปัจจุบนั ดงัน้ี 

1. พิธีนาํฝุ่ นใส่นา เป็นพิธีเร่ิมตน้ในการทาํนา โดนเอาปุ๋ยคอกท่ีหมกัแลว้ไปใส่ในนาขา้วใน

วนัข้ึน (ออกใหม่) 3 ค ํ่า ของเดือนกุมภาพนัธ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการเร่ิมตน้ทาํนา ในพิธีไม่มีการ

สวดบูชาหรือเซ่นสงัเวยแต่อยา่งใด 

2. พิธีแฮกไถนา เป็นพิธีเร่ิมตน้การไถนา ท่ีกระทาํในวนัเสาร์ซ่ึงถือเป็นวนัมงคล (วนัฟู) 

ของเดือนพฤษภาคม โดยจะนาํเคร่ืองเซ่นสังเวยท่ีประกอบไปดว้ยขา้วน่ึงคลุกนํ้ าตาล ไข่ และขา้ว

อ่ืนๆ หมาก ยาสูบไปเซ่นพระแม่ธรณี หรือผีตาแฮก มีการไถนาโดยใชแ้รงความในทิศทางท่ีตาม

เกลด็นาคจาํนวน 3 รอบแลว้ปล่อยควาย เพ่ือให้พระแม่ธรณีหรือผีตาแฮกช่วยคุม้กนัรักษาคน สัตว ์

และขา้วกลา้ใหมี้ความสุขสบาย เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการเตรียมดิน 
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3. พิธีแฮกดาํนา เป็นพิธีเร่ิมตน้ในการดาํนาหรือปลูกขา้ว ซ่ึงกระทาํกนัในตอนเชา้ของวนั

จนัทร์ หรือ วนัพฤหัสบดี หรือวนัเกิดของผูท้าํนาในเดือนมิถุนายน หรือเดือนกรกฎาคม วิธีการ คือ

มีการเตรียมผืนดินสําหรับปักดําหรือปลูกข้าว 7 หือ 14 กอบนผืนดินน้ี นําเคร่ืองเซ่นสังเวย

เช่นเดียวกับพิธีแฮกไถนาวางบนร้านซ่ึงมีส่ีเสาเพื่อบนบานให้พระแม่ธรณีหรือผีตาแฮกช่วย

คุม้ครองตน้ขา้วใหเ้จริญงอกงาม ไม่มีโรคแมลงและสตัวศ์ตัรูขา้วมารบกวน 

4. พิธีทาํลานนวดขา้ว เป็นพิธีขออนุญาตพระแม่ธรณีในการทาํลานนวดขา้ว อาจจะทาํใน

วนัใดก็ได ้วิธีการคือ การนาํเอาเคร่ืองเซ่นสังเวยซ่ึงประกอบไปดว้ยขา้วน่ึงคลุกนํ้ าตาล กบัขา้ว ยา

และหมาก หน่ึงสํารับในวางบริเวณท่ีจะทาํลานนวดขา้วก่อนท่ีจะเอ่ยคาํขออนุญาตพระแม่ธรณี 

เสร็จแลว้นาํเคร่ืองเซ่นสงัเวยไปวางในทิศทางส่ีทิศรอบบริเวณท่ีจะทาํลาน 

5. พิธีปลงขา้ว เป็นพิธีพระแม่ธรณี พระแม่โพสพ หรือผตีาแฮกก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ทาํการนวด

ขา้วบนลานนวดขา้ว วิธีการคือ นาํเคร่ืองเซ่นสังเวยเช่น เหลา้ 1 ไห ไก่ 1 ตวั (สาํหรับผตีาแฮก) หรือ

ขา้วน่ึงคลุกนํ้ าตาล กบัขา้วและไข่ตม้ 1 ฟอง (สาํหรับแม่พระโพสพ) และขา้วน่ึงคลุกนํ้ าตาลกบัขา้ว 

ยา และหมาก (สาํหรับพระแม่ธรณี) มาวางบนลาน กล่าวคาํขออนุญาต นาํขา้วฟ่อนจากกลอมขา้วมา

ฟาดบนลาน นาํฟางขา้วท่ีเหลือจากการฟาดขา้วมามดัเคร่ืองเซ่นสังเวยส่วนหน่ึงแลว้นาํไปปักไว้

ใกล้ๆ ลอมขา้ว 

6. พิธีทาํบุญคูนลาน เป็นพิธีเฉลิมฉลองหลงัจากเสร็จจากการนวดขา้วในตอนเชา้ของวนัท่ี

เป็นมงคล มีการนิมนตพ์ระภิกษุอยา่งนอ้ย 5 รูปมาทาํบุญ และมีพิธีทางพราหมณ์ 

7. พิธีสู่ขวญัขา้ว เป็นพิธีท่ีเจา้ของขา้วกล่าวคาํขอโทษแม่โพสพนิส่งท่ีไดล่้วงเกิน และถือ

เป็นการกล่อมขวญัให้แม่โพสพดว้ย วิธีการ คือ นาํเคร่ืองเซ่นสังเวยซ่ึง ไปดว้ยดอกไมธู้ปเทียน 

หมากพลู บุหร่ี ขนับายศรี ไข่ตม้ 1 ฟอง ขา้วตม้มดั 2 มดั กลว้ยสุก 2 ผล ดา้ยผูกแขน ขา้วสาร ขา้ว

น่ึง ไก่ตม้ 1 ตวั นํ้ า ใบยอ ใบคูณ เกลด็ล่ิน 1 เถา ไปวางไวใ้นยุง้ขา้ว ละ 1 กาํมือ และเถาเครือไส้ตนั 

หลงัจากนั้นพราหมณ์พร้อมดว้ยเจา้ของขา้วจะข้ึนไปสวดบทสู่ขวญัขา้วนานประมาณ  30 นาที นิยม

ทาํกนัในวนัข้ึน 3 คํ่า ตอนเชา้ของเดือนกมุภาพนัธ์ 

8. พิธีวนัเขา้พรรษา ทาํในเดือนกรกฎาคมวิธีการคือใชต้น้กลา้ท่ีถอนมา 1 กาํมือ นาํไปบูชา

พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆแ์ลว้อุทิศแผส่่วนกศุลไปใหต้ากบัยายในวรรณคดีท่ีเล่าว่าเป็นสามี

ภรรยาคู่แรกท่ีไดรั้บเมลด็พนัธ์ุขา้วจากพระฤาษีมาใชข้ยายพนัธ์ุปลูกติดต่อมาถึงทุกวนัน้ี 

9. พิธีงานบุญขา้วประดบัดิน เป็นพิธีทาํบุญอุทิศส่วนกุศลไปใหก้บัตายายในวรรณคดี และ

บรรพบุรุษของผูป้ลูกขา้ว ทาํในวนัแรม 14 หรือ 15 คํ่า ของเดือนสิงหาคม 

10. พิธีงานบุญขา้วสาก เป็นพิธีทาํบุญอุทิศส่วนกศุลไปใหก้บัตายายในวรรณคดี และบรรพ

บุรุษของผูป้ลูกขา้ว ทาํในวนัข้ึน 15 คํ่า ของเดือนกนัยายน 
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11. พิธีงานบุญออกพรรษา เป็นพิธีนาํขา้วมาน (ขา้วทอ้ง) มาทาํขนมเพ่ือบุญอุทิศส่วนกุศล

ไปใหก้บัตายายในวรรณคดี ทาํในวนัแรม 1 คํ่า ของเดือนตุลาคมของทุกปี 

12. พิธีงานบุญขา้วเม่า เป็นพิธีนาํขา้วในระยะก่อนสุกมาตาํเป็นขา้วเม่าเพ่ือทาํบุญอุทิศส่วน

กศุลไปใหก้บัตายายในวรรณคดี กระทาํในเดือนพฤศจิกายน 

13. พิธีงานบุญคุม้ขา้วใหญ่ เป็นพิธีบริจาคขา้ว (ขา้วเปลือกคนละ 1-20 ถงั) เพื่อ

สาธารณประโยชน์และเฉลิมฉลองหลงัการเกบ็เก่ียว กระทาํในเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม 

14. พิธีเล้ียงผปู่ีตา เป็นพิธีเก่ียวกบัตวับุคคล ดินฟ้าอากาศ สัตวเ์ล้ียง และพืชพนัธ์ุ จดัข้ึนใน

วนัพธุใดพธุหน่ึงในเดือนพฤษภาคมในตอนเชา้ โดยใชเ้คร่ืองเซ่นสงัเวย ไก่ 3 ตวั เหลา้ 1 ขวด ผา้ซ่ิน 

บุหร่ี หมาก ดอกไม ้และธูปเทียน กระทาํพิธีท่ีศาลปู่ตายายในหมู่บา้น 

15. พิธีเซ้ิงนางแมว เป็นพิธีขอฝนของชาวบา้น วิธีคือจบัแมวดาํ 1 ตวัมาขงัไวใ้นเข่ง เอา

คานไมส้อดเข่งเพื่อให้คน คนหามเข่ง แห่ผ่านบา้นเรือนและร้องเพลงเซ้ิงนางแมวไปตลอดทาง 

เจา้ของบา้นท่ีขบวนแห่ผา่นกจ็ะสาดนํ้ามาท่ีแมวจนกระทัง่ครบทุกบา้น จึงปล่อยแมวไป 

16. พิธีสวดคาถาปลาคอ้ เป็นพิธีสวดหนา้ลานวดัหรือในท่ีโล่งเพ่ือใหฝ้นตกเช่นกนั กระทาํ

พิธีโดยพระภิกษุ 5 รูป ในตอนกลางวนัหลงัเพล วิธีการคือ นาํปลาช่อนมาขงัไวใ้นหมอ้นํ้ าผูกปาก

หมอ้ดว้ยสายสิญจน์และโยงไปยงักลุ่มพระภิกษุ พระภิกษุจะสวดคาถาปลาคอ้ไปเร่ือยๆท่ามกลาง

ชาวบา้นท่ีมาชุมนุมประกอบพิธีจนกะทัง่ฝนตกลงมา ในกรณีฝนไม่ตกพระภิกษุก็จะหยุดสวดโดย

จะเร่ิมสวดในวนัถดัไปเร่ือย ๆ จนฝนตก 

17. พิธีเส่ียงขอ้ง เป็นพิธีใชท้าํนายว่าจะมีฝนตกหรือไม่ วิธีการนาํขอ้งปลามา 1 ใบ ใส่ แว่น 

หวี กาํไลแขวนอย่างละอนัในขอ้ง พร้อมกบัใส่ขนัธ์ห้า 1 ขนัธ์ลงไปดว้ย นาํกะลามะพร้าวซีกคว ํ่า

ปิดปากขอ้งไว ้ตกแต่งกะลามะพร้าวเป็นรูปศีรษะคนโดยการวาดเส้นผม ตา หู จมูก และปากบน

กะลามะพร้าว ต่อขา 2 ขาของขอ้งโดยใชไ้มก้ลม ให้ผูช้าย 2 คนนัง่จบัขาขอ้งไวค้นละขา หลงัจาก

นั้นจะสวดและเสกคาถา ถา้ขอ้งลม้ทาํนายวา่จะมีฝนตก ถา้ลม้ไปทางซา้ยฝนจะไม่ตก 

18. พิธีสู่ขวญัควาย มกัทาํพิธีในตอนเชา้หลงัฤดูปักดาํ คือ การนาํควายมาผูกไวใ้กล้ๆ กบั

สถานท่ีทาํพิธีโดยพราหมณ์ เคร่ืองเซ่นไหวจ้ะใชข้า้วน่ึงคลุกนํ้ าตาล ขา้ว หมาก ยาสูบ ดอกไมธู้ป

เทียน ตน้ขา้ว และหญา้ใหค้วาย พร้อมใชด้า้ยผกูเขาควายไว ้จากนั้นจึงกล่าวคาํขอโทษท่ีไดล่้วงเกิน

ควาย 
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เร่ืองราวในทางวรรณคดี ไดแ้บ่งเทพเจา้ท่ีเก่ียวกบัขา้วไวเ้ป็น 6 องค ์คือ 

1. แม่โพสพ เป็นมเหสีของทา้วสกักะเทวราช ซ่ึงไดอุ้ทิศตนลงมาเกิดเป็นตน้ขา้ว 

 

 
 

ภาพท่ี 2.13 พระแม่โพสพ (โคสก) ซ่ึงเป็นเทพเจา้แห่งขา้ว 

 

2. แม่พระธรณี เป็นเทพเจา้แห่งพื้นดินผูป้กป้องขา้วในนาไม่ให้มีศตัรูมาทาํลายพระแม่

ธรณี หรือ แม่พระธรณี หรือ พระศรีวสุนธรา ภาษากะเหร่ียงว่า ซ่งทะร่ี เป็นเทพีแห่งพื้นแผ่นดิน 

ปรากฏในตาํนานทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธในคติของศาสนาฮินดูให้ความเคารพนับถือว่า

แผ่นดินเป็นส่ิงคํ้ าจุนสรรพส่ิงทั้งปวงในโลกเปรียบเสมือนมารดาผูใ้ห้กาํเนิดหล่อเล้ียงโลกและ

แผ่นดิน จึงไดรั้บยกย่องว่าเป็นเทพจากธรรมชาติองคห์น่ึงเป็นเพศหญิง เรียกนามว่า "ธรณิธริตริ" 

แปลว่า "ผูค้ ํ้าจุนพระธรณี" แมจ้ะมิค่อยมีรูปเคารพอย่างแพร่หลายเช่นเทพองคอ่ื์นแต่ก็มีผูใ้ห้ความ

เคารพนบัถือเป็นจาํนวนมิใช่นอ้ย เพราะถือกนัวา่พระธรณีสถิตอยูต่ามท่ีต่าง ๆ ทุกหนทุกแห่ง จะทาํ

การบูชาดว้ย ขา้ว ผลไม ้และนมดว้ยการวางไวบ้นกอ้นหิน หรือประพรมลงบนพ้ืนดิน บางแห่งใช้

เหลา้เป็นการสงัเวยกมี็ นอกจากน้ีชาวฮินดูยงัมีการขอขมาลาโทษเม่ือจะวางเทา้ลงบนพื้นดินก่อนจะ

ลุกข้ึนในตอนเชา้ ววัหรือควายท่ีมีลูกก่อนท่ีจะให้ลูกกินนมคร้ังแรก เจา้ของจะปล่อยนํ้ านมของแม่

ววัลงบนพื้นดินเสียก่อนทุกคร้ังไป ถา้เป็นพวกชาวนากจ็ะขอใหพ้ระธรณีช่วยคุม้ครองผนืนาและววั

ควาย แมใ้นพระเวทก็มีการขอร้องต่อพระธรณีให้ช่วยพิทกัษ์คุม้ครองวิญญาณของคนตาย และ

ต่อมาไดน้บัถือว่าเป็นเทพแห่งไร่นาดว้ย ในแควน้ปัญจาบ เช่ือกนัว่าพระธรณีจะนอนหลบัเป็นเวลา

หน่ึงสปัดาห์ของทุกๆ เดือนชาวไร่ชาวนาจะหยดุไม่ทาํงานในระยะน้ี 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A1
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ภาพท่ี 2.14  รูปพระแม่ธรณี บีบมวยผม อุโบสถวดัชมภูเวก จงัหวดันนทบุรี  

 

3. ผตีาแฮก เป็นมีผูท้าํหนา้ท่ีเฝ้าไร่นาใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ 

4. ผปู่ียา่ เป็นผีคอยให้ความคุม้ครองและรักษามนุษย ์สัตวเ์ล้ียง และธญัญาหารใหมี้ความ

ปลอดภยั และอุดมสมบูรณ์ 

5. เถน เป็นผฟ้ีาบนสวรรคมี์หนา้ท่ีสัง่ใหฝ้นตก โดยการประสานงานกบัพระวิษณุแลนาค 

6. นาค เป็นสตัวท่ี์อยูใ่นโลกบาดาล สามารถพน่ฝนใหต้กลงมาได ้

 

 
 

ภาพท่ี 2.15 พระฤาษีท่ีเช่ือกนัวา่เป็นผูท่ี้ทดลองบริโภคขา้วเป็นคนแรก 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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สํานวน คาํพงัเพย และสุภาษติ เกีย่วกบัข้าว 

ไม่มีขา้วสารกรอกหมอ้ หมายถึง ยากจนอยา่งมาก จนไม่มีแมแ้ต่อาหารใชบ้ริโภค 

ขา้วยากหมากแพง หมายถึง ช่วงเวลาท่ีอาหารมีราคาสูงมากเน่ืองจากคลาดแคลนอาหาร จน

ประชาชนเดือดร้อน 

กินนํ้าต่างขา้ว หมายถึง ความทุกขย์ากอยา่งสาหสั 

ตาํขา้วสารกรอกหมอ้ หมายถึง การกระทาํแบบขอไปทีเพื่อแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เท่านั้น 

ชัว่หมอ้ขา้วเดือด หมายถึง การใชร้ะยะเวลาสั้นๆในการทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

ทุบหมอ้ขา้วตวัเอง หมายถึง การทาํลายอาชีพ หรือผลประโยชน์ของตวัเอง 

กน้หมอ้ขา้วยงัไม่ทนัดาํ หมายถึง การกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีใชเ้วลาสั้นมาก 

 

ฤดูการทาํนาข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ 

พฤษภาคม -มิถุนายน 

ไถดินกลบเพือ่หมกัฟางไถกลบพืชตระกลูถัว่ แลว้กลบัหนา้ดิน จากนั้นตรวจสอบคุณภาพ

ของดิน หากดินร่วนซุยดี แสดงวา่อุดมสมบูรณ์ (เดินแตะดินแตก) 

ไถดะ – พลิกหนา้ดิน  (คือการไถนารอบท่ี1) 

ไถแปร – กาํจดัวชัพืช เพาะกลา้  (คือการไถนารอบท่ี2) 

สิงหาคม (ปลูกวนัแม่) 

เร่ิมทาํนา มี 2 วิธี แลว้แต่วา่ชาวนาจะเลือกแบบไหน 

2.1 หว่านเมลด็พนัธ์ุ (นาหว่าน) ในกรณีไม่มีนํ้ า คือหว่านขา้วลงไปในดินท่ีไถแลว้ แบบ

แหง้ๆ และรอจนกว่าฝนจะตกลงมามีนํ้ าในนา การหว่านจะหว่านเผือ่นก เผือ่สัตวท่ี์จะมากินขา้วใน

นาดว้ย (ปลูกวนัแม่ เก่ียววนัพ่อ)  เร่ิมจากการหว่านแห้ง หว่านในช่วงท่ีนํ้ าไม่ขงั ในพื้นท่ีลุ่ม  

หลงัจากหว่านแลว้ก็รอนํ้ าฝน ระหว่างรอฝนให้หมัน่ไปตรวจเมล็ดขา้วท่ีหว่านลงไปในนา หาก

เมล็ดลีบแบน หมายถึงเมล็ดขา้วเสียแลว้ ให้เร่ิมหว่านขา้วซํ้ า (ชาวนาจะเรียกการหว่านซํ้ าน้ีว่า ไป

หลบขา้ว) การหว่านถ่ี คือ หว่านขา้วเผื่อนก เผื่อหนู การปลูกขา้วเจ๊กเชยจะมีทั้ง นาหว่าน(ดินแห้ง 

ฝนยงัไม่ตก) และนาดาํ (เพาะกลา้ และปักดาํ) 

2.2 นาปักดาํ (นาดาํ) ในกรณีท่ีมีนํ้ าในนาเพียงพอ (เพาะกลา้) ปลูกการตน้อ่อนของขา้ว แลว้

จึงนาํมาปักดาํ เรียงเป็นระเบียบมีการทาํขวญัขา้ว ไหวพ้ระแม่โพสพ(นาหวา่น) 
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ภาพท่ี 2.16 ระยะเติบโตของเมลด็ขา้วแช่นํ้า แช่นํ้านาน 3-5 ชัว่โมง แช่นํ้านาน 5 ชัว่โมงข้ึนไป และ 

แช่นํ้านาน 8 ชัว่โมงข้ึนไป 

 

สิงหาคม -กนัยายน 

หลงัจากฝนตก ขา้วก็เร่ิมเป็นตน้กลา้ จากนั้น ก็เป็นตน้ขา้วท่ีสมบูรณ์ระหว่างท่ีขา้วกาํลงัจะ

งอกประมาณ 2-3 วนัแรกน้ี ชาวบา้นจะเรียกว่า ขา้วกาํลงักินตวัเองอยู ่(กินแป้งตวัเอง) จนกว่าจะมี

รากแทงลง 2-3 ราก เกิดใบข้ึนมา 2 ใบ ขนาดใบประมาณ 2-3 เซนติเมตร ช่วงน้ีรากขา้วจึงจะดูด

อาหาร ตน้ขา้วก็จะอ่ิมงาม สมบูรณ์ต่อไปหลงัจากนั้นก็บาํรุงดิน ใส่ปุ๋ย ซ่ึงใช ้ปุ๋ยคอก (มูลววัมูล

ควาย) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.17 ส่วนต่าง ๆ ของตน้กลา้ท่ีงอกในท่ีมีแสงสวา่งและท่ีมืด 

ท่ีมา : Chang andBardenas, 1965 
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กนัยายน – ตุลาคม 

ระยะท่ีขา้วเร่ิมเติบโต ร่างกายของขา้ว มีส่วนประกอบต่าง ๆ ดงัน้ี 

รากฝอย – ใชย้ดึกบัดินไม่ใหต้น้ลม้ 

หน่อ – แตกออกมาจากตน้ บางหน่อไม่ใหร้วง 

ลาํตน้ – เป็นปลอ้ง มีจาํนวนเท่ากบัใบขา้วเสมอ 

ขอ้ปลอ้ง – มีเข้ียวใบและเยือ่กนันํ้าฝน 

ใบขา้ว – สร้างเมลด็ใหต้น้ขา้ว 

ใบธง  -  คือใบขา้วในสุดทา้ย อยูติ่ดกบัรวงขา้ว 

วงขา้ว (ช่ือดอก) เกิดท่ีขอ้ปลอ้งสุดทา้ยของตน้ขา้ว 

ดอกขา้ว – ห่อหุม้เกสาตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียไวข้ยายพนัธ์ุ 

เมล็ดขา้ว – มี 2 ส่วน คือ เอ็นโคสเปิร์มเป็นแป้งท่ีเรากิน และคพัภะ มีชีวิตสามารถเพราะ

เป็นตน้ขา้ว 

 

 
 

ภาพท่ี 2.18 ร่างกายของขา้ว 
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ตุลาคม 

ช่วงท่ีขา้วแต่งตวั หมายถึง ขา้วเจริญเติบโตเป็นตน้เต็มตวั พร้อมท่ีจะออกรวงจนตน้ขา้ว

อวบอว้นเหมือนมีรวงขา้วเล็ก ๆ อยู่ในปลอ้งขา้ว จะเรียกว่า ขา้วตั้งทอ้ง ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้เม่ือโต

เตม็ท่ีจะสูงประมาณ 2 เมตร  

 

 
 

ภาพท่ี 2.19 ตน้ขา้วท่ีโตเตม็ท่ีมีความสูงประมาณ 2 เมตร 

 

หลงัวนัออกพรรษา 1-2 วนั  ชาวบา้นจะทาํบุญ นาํขา้วกระยาสารท กลว้ย สม ไข่ ขนม

หวาน นาํกลบับา้นมารับขวญัขา้ว วิธีการคือ เตรียมแป้ง นํ้ ามนัหอม เคร่ืองแต่งตวั ปักธง และมดั

ชะลอมท่ีกอขา้ว จากนั้น ลูบตน้ขา้วและพดูบอกเล่าวา่เราเอาของมาให ้ขอปีน้ีใหข้า้วออกรวงเยอะ ๆ 

(เปรียบเหมือนคนแพท้อ้ง ชาวบา้นจึงนาํเองของของและขนมมาให)้ และรวงขา้วท่ียงัไม่มีแป้ง (คือ

มีเปลือกขา้วเฉยๆ) จะเร่ิมแทงยอดออกมาหลงัจากใบธงไดโ้ตเตม็ท่ี ใบธงคือส่วนของใบขา้วท่ีตั้งชู

ตระหง่านแบกรับประคบัประคองรวงท่ีสุกงอ้มเหลืองอร่ามงามไปทัว่ทั้งทอ้งทุ่ง 

พฤศจิกายน 

ดอกขา้วจะบานหลงัจากรวงโผล่พน้กาบใบธงประมาณ 1-2 วนั เป็นช่วงท่ีขา้วอา้ปาก ตาก

เกสร คือ ช่วงท่ีขา้วอา้ปาก ใชเ้วลาประมาณ 10 –15 วนั โดยท่ีดอกขา้วจะโผล่ออกมานอกเมลด็ขา้ว

เพื่อรอผสมเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียอยูภ่ายในเมลด็ขา้ว ระยะน้ีขา้วจะสลดัเกสร เพื่อผสมพนัธ์ุให้
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เกิดเป็นเมล็ดขา้วต่อไป เป็นช่วงท่ีตอ้งดูแลขา้วดีๆ หากมีนํ้ าฝนตกลงไปท่ีเมล็ดขา้ว นํ้ าจะไปผสม

กบันํ้านมขา้ว จากนั้นนํ้านมจะพองบานเป็นเมลด็กระถิน (กอ้นใหญ่ สีเขียว เหลือง คือขา้วจะเสียใน

ท่ีสุด หลงัจากผา่นพน้ไป 15 วนั การผสมเกสรเรียบร้อยเลด็ขา้วจะค่อย ๆ หุบ  

หลงัจากขา้วออกดอกและร่วงประมาณ 7-10 วนั (เรียกวา่ขา้วระยะพลบัพลึง) กจ็ะเป็นระยะ

นํ้ านมขา้ว คือขา้วจะมีนํ้ านม ในเมลด็ขา้วจะเกิดเป็นนํ้ านมขา้ว ผลิตเป็นแป้ง และแขง็เป็นเมลด็ขา้ว

ในท่ีสุด  ชาวนาก็นิยมนาํมาทาํเป็นนมขา้วยาคู สาํหรับบริโภคเพ่ือบาํรุงร่างกายเช่ือว่ามีสารอาหาร

มาก อาทิเช่น ธาตุเหลก็ ไฟเบอร์ บีหน่ึง บีสอง วิตามินอี และสารเอน็โทรไซยานิน  

ชาวบา้นมกัจะจบัปลาซิว หรือปลาตะเพียนมารับประทานในช่วงน้ี เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีปลา

มีรสชาติดีท่ีสุด(ชาวบา้นเรียกว่า ปลามนั) ปลาซิวตม้ เรียกว่าแอป้ เพราะเวลาน้ีปลาในนาขา้วจะได้

กินเกสรขา้วท่ีตกลงในนํ้ า ขา้วออกรวงและเขา้สู่ระยะ ขา้วออกดอก  ใชเ้วลาประมาณ 1 อาทิตย ์

ดอกขา้วจะบานช่วงเชา้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.20 ภาพเมลด็ขา้ว 

หาง  กลีบดอกใหญ่  สาแหรก  กลีบดอกรอง  กลีบฝ่อ  อบัเรณู  กา้นเกสรตวัผู ้ 

ปลายกลีบดอกใหญ่  กลีบดอกเลก็  ยอดเกสรตวัเมีย  รังไข่  ขั้วดอก  กา้นดอก 

 

ธันวาคม (เกีย่ววนัพ่อ) 

เม่ือลมหนาวพดัมาถึงตน้ขา้วแลว้ ตน้ขาวก็จะค่อยๆเปล่ียนสีจากสีเขียวจนกลายเป็นสี

เหลืองทองในท่ีสุด ช่วงเก่ียวขา้ว (ไม่ว่าจะปลูกเม่ือไร การเก็บเก่ียวขา้วน้ีจะเก่ียวพร้อมกนัทั้งหมด) 

เน่ืองจากขา้วเจ๊กเชยเสาไห้เป็นขา้วท่ีมีความสูงมาก เม่ือขา้วสุกเต็มท่ีก็จะลม้ลง ชาวนาก็จะเอาไม้

คราดใหข้า้วลม้ลงแลว้จึงทาํการเก่ียวขา้ว นาํขา้วข้ึนลานนวดขา้ว แลว้นาํข้ึนยุง้ขา้วเป็นเวลา 2 เดือน 

เพื่อรอให้ขา้วฟักตวั เม่ือนาํไปสีแลว้ขา้ววจะไดไ้ม่หกัง่าย หรือนาํไปสีขา้วท่ีโรงสี  และจดัจาํหน่าย
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เพราะในช่วงท่ีเก่ียวขา้วมาใหม่ ๆ แลว้สีมาทาํเป็นขา้วตม้แลว้จะไดข้า้วตม้ท่ีมียางเหนียว หอมอร่อย

มากกว่าช่วงเวลาอ่ืน ๆ ขา้วใหม่จะมียางเยอะ เละง่าย มีกล่ินหอม เม่ือนาํขา้วใหม่น้ีเหมาะท่ีจะนาํมา

ตม้เป็นขา้วตม้จะมีความอร่อยเป็นพิเศษ ชาวนาจะคดัเลือกพนัธ์ุขา้วเก็บไวเ้พ่ือเตรียมทาํนาต่อไปไว้

ส่วนหน่ึงและอีกส่วนจะนาํไปจดัจาํหน่าย 

 

 
 

ภาพท่ี 2.21 การนาบขา้วใหล้ม้ลงกบัพื้นในทิศทางเดียวกนั ชาวนากาํลงัเก่ียวขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

 

มกราคม – มีนาคม 

เม่ือส้ินสุดการเก็บเก่ียว ชาวนาจะมาปลูกถัว่เพื่อบาํรุงดิน สําหรับใชใ้นการปลูกขา้วในปี

ต่อไป เน่ืองถัว่เป็นพืชท่ีมีลาํตน้อ่อนยุย่ง่าย  ปลูกแลว้ดินจะน่ิมร่วนซุยไดดี้กว่าพืชชนิดอ่ืน นา 1 ไร่ 

ใชถ้ัว่ประมาณ 5 กิโลกรัมในการปลูกใชร้ะยะเวลาประมาณ 40 – 50 วนั ก็สามารถเก็บเก่ียวผลผลิต

ได ้หรือสามารถไถกลบไดเ้ลย 

 

เมษายน  

เม่ือเกบ็ขา้วในยุง้เป็นเวลานาน 2 -3 เดือนแลว้ ชาวนากจ็ะเร่ิมนาํขา้วออกมาสีท่ีโรงสีขา้ว   

และจดัจาํหน่ายต่อไป  โดยจะแบ่งขา้วไวรั้บประทานเองและจดัจาํหน่ายใหแ้ก่โรงสีและจดัจาํหน่าย

เองตามงานต่างๆ หรือร้านจาํหน่ายของฝาก และยงัไปจาํหน่ายเองท่ีตลาด 

ราคาขา้วเปียก  8,000 บาท   / 1 ตนั 

   ราคาขา้วแหง้      12,000 บาท / 1 ตนั (คดัตามเกรดของขา้ว) 
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การลงทุนการทาํนาข้าวเจ๊กเยเสาไห้ 

ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้(การปลูกขา้วนาปี) จงัหวดัสระบุรี ต่อการทาํนา  1 ไร่  

ขา้ว 1 ไร่  ใชพ้นัธ์ุขา้วจาํนวน 20 กิโลกรัม ในการหวา่นลงในแปลงนา   

ราคากิโลกรัมละ  20 บาท (20x20 = 400 บาท) 

พนัธ์ุขา้ว 20 กิโลกรัม   400  บาท (ส่วนนีช้าวนาจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

จา้งรถไถดะและไถแปร  250x2  =  500   บาท 

จา้งป่ันกลบขา้วท่ีหวา่นมาแลว้    250    บาท 

จา้งรถเก่ียวขา้ว     500    บาท 

รวม    1,650  บาท 

 

การแปรรูปข้าวเจ๊กเชยเสาไห้  ของชุมชนตําบลหนองแซง จังหวดัสระบุรี 

1. การนาํขา้วมาสีและทาํให้เป็น ขา้วขาว, ขา้วกลอ้ง, ขา้วกลอ้งงอก บรรจุใส่บรรจุภณัฑ์

เพื่อจดัจาํหน่าย 

 

ภาพท่ี 2.22  ขา้วขาว ขา้วกลอ้ง ขา้วกลอ้งงอก บรรจุขวดพร้อมจาํหน่ายท่ีทาํจากขา้วเจก๊เชยเสาไห ้

2. นาํขา้วเจ๊กเชยเสาไหท้าํแปรรูปเป็นขา้วโจ๊ก คือ เอาขา้วสารท่ีสีแลว้มาบดใหป่้น 

 
 

ภาพท่ี 2.23 ขา้วโจ๊กท่ีทาํจากขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้
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3. ทาํขา้วมาโม่เป็นแป้งและทาํเป็น เสน้ขนมจีนเสน้สด 

          
  

ภาพท่ี 2.24 ขนมจีน 

 

4. ทาํเป็นขนมไทยชนิดต่าง ๆ เช่น ขนมเปียกปูน ขนมหมอ้แกง ขนมประกิมไข่เต่า ขนม 

ลอดช่องนํ้ากะทิ ขนมชั้น เป็นตน้ 

 
 

ภาพท่ี 2.25 ขนมจีน ท่ีทาํจากขา้วเจก๊เชยเสาไห ้

 

ดร.ลือชยั อารยะรังสฤษฏ ์ผูท่ี้พฒันาพนัธ์ุขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้จากกรมการขา้ว ไดก้ล่าวไวว้่า 

ขา้วเจ๊กเชย เป็นขา้วพื้นเมืองดั้งเดิมพนัธ์ุหน่ึง นิยมปลูกมากท่ีจงัหวดัสระบุรี และเป็นตน้แบบของ

ขา้วเสาไหท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงัในอดีต ซ่ึงขา้วพนัธ์ุ เจ๊กเชย 1 ไดรั้บการพฒันาปรับปรุงมาจากขา้ว

พื้นเมืองพนัธ์ุเจ๊กเชยกาบเขียว โดย ศูนยว์ิจยัขา้วปทุมธานี สานกัวิจยัและพฒันาขา้ว กรมการขา้ว 
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จดัเป็น ขา้วเสาไหคุ้ณภาพพิเศษ เวลาหุงสุกจะข้ึนหมอ้ เมด็ขา้วร่วน นุ่ม ไม่แขง็กระดา้ง มีรสชาติ

เฉพาะตวั เวลาเค้ียวสามารถสัมผสัถึงรสชาติขา้วไดอ้ยา่งดี เหมาะท่ีจะรับประทานร่วมกบัอาหาร

ไทยไดห้ลายชนิด นอกจากคุณภาพการหุงตม้ท่ีดีตามแบบฉบบัของขา้วเสาไหแ้ลว้ ขา้วพนัธ์ุน้ียงัมี

ศกัยภาพในการ นาไปแปรรูปเป็นอาหาร (food) และไม่ใช่อาหาร (non-food) เพราะทุกส่วนของ

ขา้วพนัธ์ุเจ๊กเชย 1 มีคุณสมบติัท่ีจะนาไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑ ์อาทิ เคร่ืองประดบัตกแต่งบา้น วสัดุ

ปลูกตน้ไม ้ วสัดุเพาะเห็ด ทาเชือก และผลิตภณัฑค์วามงาม ท่ีสาํคญัแป้งจากขา้วเจ๊กเชย 1 ยงัมี

คุณภาพท่ีเหมาะสมใน การนามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑเ์สน้ไดดี้อีกดว้ย  

 

2.2  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัหลกัการออกแบบ 

หลกัการออกแบบ  

การออกแบบ  คือ การกําหนดความคิดการออกแบบส่ือเชิงภาพ  (Infographic) เพื่อ

ติดต่อส่ือสาร (Communication Design) เป็นงานท่ีเนน้การส่ือสารดว้ยภาษาและภาพท่ีรับรู้ร่วมกนั

ได ้ส่ือสารในทางประโยชน์ให้ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ ให้ส่ือสารถึง

ขบวนการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้แก่นักเรียนนักศึกษาและผูท่ี้มีความสนใจ กรณีศึกษา ศูนยก์าร

เรียนรู้การปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้อ.ดอนพดุ จ.สระบุรีโดยใชห้ลกัทฤษฎีการออกแบบดงัน้ี 

ทฤษฎีองคป์ระกอบพื้นฐานทางเลขนศิลป์สาํหรับการออกแบบ ใชใ้นการจาํแนกในหวัขอ้

ย่อย ตามองค์ประกอบของแต่ละประเภท องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีศาสตร์ทางดา้นศิลปะและการ

ออกแบบทุกแขนงนาํมาประยุกตใ์ชใ้นแขนงของตนได ้องคป์ระกอบเหล่าน้ีเปรียบเสมือนภาพต่อ

ตวัเลก็ ๆ ไดแ้ก่  องคป์ระกอบพื้นฐานดา้นการออกแบบ ตวัอกัษร ภาพประกอบ สี สัญลกัษณ์  ซ่ึง

แต่ละตวัอยา่งอาจจะมีหรือไม่มีความหมายอะไรในตวัเองแต่เม่ือนาํมาต่อกนัตามหลกัการออกแบบ

แลว้จะออกมาเป็นภาพใหญ่ท่ีมีความหมายและส่ือสารความคิดได ้ในการพฒันาการจดัหนา้บนส่ือ

ส่ิงพิมพห์รือส่ือเชิงโตต้อบไปเป็นขั้นเป็นตอนจนเสร็จส้ินเป็นอาร์ตเวิร์ก โดยจะตอ้งเร่ิมดว้ยการ

เลือกหรือสร้างองคป์ระกอบท่ีสามารถสร้างหรือเลือกใช ้โดยส่ือสารองคค์วามรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสา

ไห ้2 เร่ืองใหญ่ ๆ ขอ้คือ 1.ประวติัขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ และ 2.ขั้นตอนการทาํนาขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ ใน

งานวิจยัน้ีไดน้ั้นมีแนวทางการเลือกส่ือเพื่อแสดงขอ้มูลเชิงภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่  

1.  การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือนิทรรศการ   

2.  การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือส่ิงพิมพ ์

3.  การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือเชิงโตต้อบ 
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 องค์ประกอบพืน้ฐานทางด้านการออกแบบ ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

จุด (Dot) เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความเรียบง่ายและซบัซอ้นนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงโดยตวัเองแลว้ จุด

จะดูมีตาํแหน่งแต่จะไม่มีทิศทาง การใชจุ้ดจาํนวนมากมายเรียงต่อกนัจาํทาํให้เกิดการรับรู้เป็นเส้น 

หรือในบางกรณีเห็นเป็นรูปร่าง 

เส้น (Line) เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน โดยหากจะพิจารณา ให้ดีแลว้จะ

พบว่าเส้นจะเกิดจากจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกนัหากเรียงดว้ยระยะท่ีห่างกนัจะเกิดเป็นเส้นประ 

หากเรียงระยะห่างท่ีน้อยมาก ๆ ก็จะเห็นเป็นเส้นทึบ เส้นมีมากมายหลายชนิดนอกจากเส้นตรงท่ี

รู้จกักนัดีอยูแ่ลว้ ยงัมีเสน้เฉียง คือเสน้ท่ีเอียงจากแนวปกติเป็นมุมต่าง ๆ เส้นโคว้ซ่ึงเกิดจากส่วนต่าง 

ๆ ของเส้นรอบวงของวงกลม เส้นหยกัเกิดจากเส้นเฉียงหลาย ๆ เส้นมาเรียงต่อกนั และเส้นคล่ืนซ่ึง

เป็นเส้นโค้งหลาย ๆ เส้นมาเรียงต่อกัน เส้นเหล่าน้ีมีความสําคัญนอกเหนือจากท่ีเป็นองค์

องคป์ระกอบพื้นฐานทางดา้นการออกแบบ ก็คือ เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีก่อให้เกิดทิศทางซ่ึง

ทิศทางน้ีจะเป็นส่งท่ีใช้บงัคบัสายตาของผูดู้ส่ิงพิมพ์ให้มองดูองค์ประกอบต่าง ๆ ตามลาํดับท่ี

ตอ้งการ 

รูปร่าง (Chape) เป็นองคป์ระกอบท่ีดูมีมิติมากกว่าจุดและเส้น การแบ่งรูปร่างเป็นประเภท

นั้นมีหลายลกัษณะ หากพิจารณาในดา้นรูปแบบแลว้ รูปร่างแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. รูปร่างเหมือนจริง (Organic Shape) หมายถึงรูปร่างท่ีเป็นจริงของส่ิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

คน สัตว ์พืช หรือส่ิงของ การสร้างส่วนประกอบของการพิมพใ์ห้เป็นรูปร่างเหมือนจริงนั้นก็ทาํได ้

โดยนาํเอาภาพมาตดัเส้นกรอบตามส่ิงนั้น ๆ แลว้วาดลงบนพื้นท่ีหน้ากระดาษ อย่างไรก็ตามการ

สร้างสรรครู์ปร่างเหมือนจริงไม่ไดห้มายความว่าจะตอ้งทาํจากภาพเสมอไป อาจจะตอ้งใชต้วัอกัษร

มาเรียงต่อกนัใหอ้ยูใ่นรูปร่างของส่ิงต่าง ๆ กไ็ด ้

2. รูปร่างเรขาคณิต (Geometric Shape) หมายถึง รูปร่างท่ีไดรั้บการดดัแปลงให้เกิดเป็น

รูปร่างง่าย ๆ เช่น สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม หรือวงกลม เป็นตน้ ส่วนประกอบงานพิมพใ์ห้เป็นรูปร่าง

เรขาคณิตนั้นทาํกนัทัว่ไปอยู่แลว้ คือ การวางขอ้ความเป็นย่อหน้า ๆ ต่อเน่ืองกนัเป็นแถว ซ่ึงก็คือ

รูปร่างส่ีเหล่ียมผนืผา้นัน่เอง หรือการวางรูปภาพอยูใ่นกรอบวงกลมหรือวงรีกเ็ช่นเดียวกนั 

พื้นผิว (Texture) เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน โดยมีความหมายถึงลกัษณะ

ของผิววตัถุซ่ึงรู้สึกไดจ้ากการสัมผสัหรือการคาดเดาจากการมองเห็น พ้ืนผวิเป็นองคป์ระกอบหน่ึง

ท่ีไม่สามารถใชไ้ดเ้ด่ียว ๆ แต่ตอ้งใชร่้วมกบัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เช่น รูปร่าง ภาพ เป็นตน้พื้นผวิช่วย

ในการสร้างมิติและความลึกใหก้ารจดัวางองคป์ระกอบและทาํให้เห็นความแตกต่างระหว่างส่วนท่ี

เป็นองคป์ระกอบและส่วนท่ีเป็นพื้นชดัเจนข้ึน 
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การสร้างพื้นผิวในการออกแบบทาํได ้2 ลกัษณะ คือการใชพ้ื้นผิวจริง ๆ ของส่ิงพิมพ ์คือ

การใชผ้วิสมัผสัของกระดาษท่ีใชใ้นการพิมพ ์ซ่ึงในปัจจุบนัมีความหลากหลายท่ีเป็นแบบเรียบและ

หยาบต่าง ๆ กนั พื้นผวิท่ีสัมผสัไดจ้ริงน้ีอาจจะเกิดจากเทคนิคการพิมพแ์บบต่าง ๆ เช่น การอาบมนั

ท่ีทาํให้ผิวเรียบล่ืนกว่าปกติ ส่วนการสร้างพื้นผิวลกัษณะท่ี 2 นั้น เป็นพื้นผิวท่ีเกิดจาการลวงตาให้

รู้สึกวา่ผวิองกระดาษมีลกัษณะต่าง ๆ เช่น หยาบ ขรุขระ อ่อนนุ่ม 

ที่ว่าง (Space) เป็นองค์ประกอบท่ีผูไ้ม่มีประสบการณ์ในการออกแบบมกัจะนึกไม่ถึง 

ตวัอยา่งง่าย ๆ เช่น เม่ือเราเขียนตวัอกัษร "น" ข้ึนมา เราไดส้ร้างท่ีว่างในรูปวงกลม 2 รูปข้ึนพร้อม ๆ 

กนัดว้ย ซ่ึงหากตวัอกัษรน้ีมีขนาดใหญ่มาก ๆ รูปวงกลมก็จะยิ่งมองเห็นและรับรู้ไดง่้ายยิ่งข้ึนดว้ย 

การจดัวางองคป์ระกอบลงในหนา้กระดาษจึงควรคาํนึงถึงพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือดว้ย เพราะพ้ืนท่ีเหล่าน้ี

จะกลายเป็นรูปร่างข้ึนมาพร้อม ๆ กนั  

สี (color) เป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงท่ีไม่สามารถนาํมาใชไ้ดเ้ด่ียว ๆ เช่นเดียวกบัพ้ืนผวิ แต่

ตอ้งใชร่้วมกบัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เช่น รูปร่าง ภาพ ฯลฯ นบัเป็นเร่ืองน่าแปลกท่ีสีเป็นองคป์ระกอบ

ท่ีมกัไดรั้บความสําคญัเป็นอนัดบัรองลงไปจากองค์ประกอบอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะความ

องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะความเคยชินของคนเรา  ซ่ึงมกัจะสร้างรูปร่างข้ึนมาก่อน

แลว้จึงระบายสีรูปร่างนั้นให้เป็นสีท่ีตอ้งการ แต่ในความเป็นจริงแลว้ สีเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัใน

การส่ือสารขอ้มูลอย่างมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีคนเรามกัจะใชสี้เป็นส่ิงระบุถึงส่ิงต่าง ๆ เช่น  

บา้นสีฟ้า แฟ้มสีนํ้าเงิน เป็นตน้ ดงันั้น นกัออกแบบท่ีดีจึงควรจะพิจารณาเลือกสีไปพร้อม ๆ กบัการ

เลือกองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ไม่ใช่ไปเนน้ท่ีรูปร่างก่อนแลว้จึงมาเลือกสีภายหลงั ในการนาํสีมาใชใ้น

การออกแบบนั้นจะตอ้งคาํนึงถึงตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการนาํสีเหล่านั้นมาใชง้านดว้ย เพราะสี ๆ 

เดียวกนัหรือชุดสี (สีหลาย ๆ สีท่ีเลือกมาใชร่้วมกนั) เดียวกนั อาจจะส่ือสารขอ้มูลให้ผูดู้รับรู้ได้

แตกต่างกนัหากอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีตวัแปรไม่เหมือนกนั ตวัแปรท่ีสําคญัท่ีอาจส่งผลให้สีมีการ

เปล่ียนแปลง มีดงัน้ี การนาํสีมากกว่า 1 สีมาใชร่้วมกนั (combination of hue) เป็นเร่ืองปกติในงาน

ออกแบบส่วนใหญ่ ในการใชสี้มากกว่าสีในการออกแบบส่ิงพิมพน์ั้น นกัออกแบบ นอกจากจะตอ้ง

เลือกชุดสีท่ีเหมาะสมกบัแนวความคิดและบุคลิกภาพของส่ิงพิมพแ์ลว้ยงัจาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจ ถึง

ธรรมชาติต่าง ๆ ของสีเม่ือนาํมาอยูร่่วมกนัดว้ยว่าเม่ือนาํสีมากกว่าหน่ึงสีมาอยูร่่วมกนั สีเหล่านั้นจะ

มีลกระทบต่อกนัและกนัไดใ้นหลาย ๆ ลกัษณะ เรียกว่า การทาํปฏิกิริยากนัของสี (interaction of 

colors)  เช่น อาจจะไปเสริมหรือลดความเขม้ใหก้นัและกนั หรืออาจจะบิดเบือนใหเ้พี้ยนไป เป็นตน้ 

 สมเกียรติ ตั้งมโน (2536 : 73) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของสีในการออกแบบไว ้ดงัน้ี 

1. การใชสี้เพื่อเรียกร้องความสนใจ สีสามารถเรียกร้องความสนใจไดดี้กว่าองคป์ระกอบ

อ่ืน ๆ ตาสามารถจบัสีไดก่้อนส่ิงอ่ืน ตามมาดว้ยภาพและลวดลายซํ้า (Pattern) 
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2. การใชสี้เพื่อดึงความสนใจ งานออกแบบท่ีมีสีสนัสามารถดึงดูดคนไดน้านกวา่สีขาวดาํ 

3. การใชสี้เพื่อส่ือสารขอ้มูล สีทาํให้ผูดู้จดจาํขอ้มูลส่ือสารและงานออกแบบนั้นไดเ้ป็น

อยา่งดี ระดบัการส่ือสารของสีมีหลายประเภท เพื่อกระตุน้ประสาทสัมผสัอ่ืน ๆ และส่ือสารอารมณ์

ความรู้สึก 

 3.1 สีนํ้ าเงิน ใหค้วามรู้สึกสงบ มัน่คง มีแนวโนม้ท่ีจะเคล่ือนไหวตามตนเอง 

 3.2 สีเหลือง ใหค้วามรู้สึกสดใส ชดัเจน มีแนวโนม้ท่ีจะเคล่ือนไหวสู่ภายนอก 

 3.3 สีเขียว ใหค้วามรู้สึกสดใส ร่มเยน็ มีแนวโนม้ท่ีจะเคล่ือนไหวเขา้สู่ก่ึงกลาง 

 3.4 สีในกลุ่มร้อน มีความเคล่ือนไหวมากวา่กลุ่มสีเยน็ 

สีท่ีใหค้วามรู้สึกเก่ียวกบัระยะใกลไ้กลต่างกนั โดยแบ่งระยะเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

1. ระยะหนา้ คือ สีเหลือง สีสม้ สีแดง 

2. ระยะกลาง คือ สีสม้แดง สีเขียว สีนํ้ าเงิน 

3. ระยะหลงั คือ สีม่วง สีม่วงนํ้าเงิน 

 นอกจากน้ียงัมีสีท่ีใหค้วามรู้สึกแตกต่างกนัออกไป เช่น 

1. สีแดง ใหค้วามรู้สึกเบิกบาน สนุกสนานร่ืนเริง มัน่คง สมบูรณ์ ไวต่อการมองเห็น 

2. สีนํ้ าเงิน ใหค้วามรู้สึกสงบ เยอืกเยน็ อา้งวา้ง แต่มัน่คง 

3. สีเขียว ให้ความรู้สึกสงบ ร่มเยน็ มีชีวิตชีวา กระตุน้ความกวา้งขวางของจิตใจ ช่วยให้

ประสาทตาและกลา้มเน้ือผอ่นคลายจากความตึงเครียด 

4. สีส้ม ให้ความรู้สึกกระตุน้ความคิดสร้างสรรคแ์ละความทะเยอทะยาน มกัใหญ่ใฝ่สูง 

กระวนกระวายแต่โดดเด่น 

5. สีม่วง ใหค้วามรู้สึกสงบ ภาคภูมิ เป็นสีท่ีมีการสัน่สะเทือนสูง แทนแรงกระตุน้ท่ีดี 

6. สีขาว ใหค้วามรู้สึกสะอาดตา บริสุทธ์ิ แต่ใชใ้นปริมาณมากจะทาํใหจื้ดชืด น่าเบ่ือ จาํเจ 

7. สีดาํ ให้ความรู้สึกลึกลบั มืดมิด น่าเกรงกลวั ความตาย แต่เม่ือใชก้บัสีอ่ืน ๆ จะทาํให้สี

อ่ืนเด่นข้ึน 

8. สีเทา ใหค้วามรู้สึกเรียบร้อย ธรรมดา แก่ชรา 

9. สีนํ้ าตาล ใหค้วามรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ หนกัแน่น มัน่คง ถา้ใชใ้นปริมาณมากจะให้

ความรู้สึกหงอยเหงา แหง้แลง้ 

สีกบัจิตวทิยา (Colors & psychology) 

สีแต่ละสียอ่มมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผูพ้บเห็นในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั นกัออกแบบจึง

ควรตระหนกัในขอ้น้ีและควรตดัสินใจใหไ้ดว้่า ควรเลือกใชสี้ใดในแบบกราฟิกจึงจะเหมาะกบังาน

ออกแบบแต่ละชนิดมากท่ีสุด เพื่อให้กราฟิกท่ีออกแบบนั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม 
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พึงระลึกอยู่เสมอว่าปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อสีแต่ละสีนั้นอาจแตกต่างกันได้ ทั้ งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละทอ้งท่ี เช่น ในกลุ่มประเทศท่ี

ตั้งอยูใ่นแถบศูนยสู์ตร หรือประเทศแถบร้อนซ่ึงมีแสงแดดจดัตลอดปี ผูค้นในประเทศเหล่านั้นมกั

นิยมสีสันท่ีสดใส ส่วนผูท่ี้อยู่ในประเทศแถบหนาวมกันิยมสีหนัก ทึบ หรือสีท่ีลดความสดใสลง 

สาํหรับในเร่ืองความเช่ือเร่ืองสีกบัพิธีกรรม ไดแ้ก่ ในกลุ่มประเทศผูน้บัถือศาสนาพุทธเป็นศาสนา

หลกั สีเหลือง คือ สีตวัแทนของศาสนา การใชฉ้ลากอาหารสีเหลืองอาจทาํใหเ้ขา้ใจไดว้่าเป็นอาหาร

มงัสวิรัตได ้อย่างไรก็ตาม ถา้จาํกดัในเร่ืองของการเลือกใชสี้นั้นอาจมีขอ้ยกเวน้ได ้โดยเฉพาะใน

ปัจจุบนัมีหลายสีมกัถูกใชใ้นการออกแบบอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของแฟชัน่มากกว่า ดงัจะเห็นได้

วา่สีสนัท่ีนิยมใชก้นัมากในปัจจุบนัมกัเป็นสีสนัท่ีสดใส สะอาดตา แลดูทนัสมยั  

สีสัน (Color) การใชสี้ท่ีสดหรือสีตดักนัในวงจรสี (Contrast in color) การเลือกใชคู่้สีท่ี

ตรงกนัขา้มในวงจรสี เช่น สีเขียวกบัสีแดง จะเห็นว่าอยู่ตรงขา้มกนัในวงจรสี จะใชใ้ห้เกิดความ

สนใจโดยการใชพ้ื้นสีแดง อกัษรสีเขียว เป็นตน้ 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2.26 วงลอ้สี (Colour Wheel) 

การใชสี้เพื่อใหเ้กิดผลในการจูงใจและเกิดความสนใจ ผูอ้อกแบบส่วนมากยดึหลกัการใชสี้

ในวงลอ้สี (Colour Wheel) มี 3 หลกัพื้นฐานของการใชสี้ใหก้ลมกลืน (Colour harmony) ดงัน้ี 

เหลือง เขียวเหลือง 

เขียว 

เขียวนํ้าเงิน 

นํ้าเงิน 

ม่วงนํ้าเงิน 

ม่วง ม่วงแดง 

แดง 

สม้แดง 

สม้ 

สม้เหลือง 
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สีขา้งเคียง (Analogous harmony) คือ การใชสี้ท่ีอยูใ่กลชิ้ดกนั 2 หรือ 3 สี 

สีเอกรงค ์(Monochromatic harmony) คือ การใชเ้พียงสีเดียว หรือการใชสี้หลกัหน่ึงสีคู่กบั

กลุ่มสีขา้งเคียงดา้นใดดา้นหน่ึง 2-3 สี สีหลกัใชสี้แทส้ดใสได ้ส่วนกลุ่มสีขา้งเคียงจะตอ้งถูกตดัค่าสี 

(Break) ทั้งหมด 

สีคู่ประกอบ (Complementary harmony) คือ การใชสี้ตดักนัของสีคู่ตรงกนัขา้มมีหลายวิธี 

เช่น ใชสี้หน่ึงมากกว่าอีกสีหน่ึง หากใชใ้นปริมาณเท่ากนัตอ้งตดัค่าลงหน่ึงสี หรือการใชสี้ดาํหรือสี

ขาวตดัเสน้ 

ตัวอักษร องคป์ระกอบท่ีเป็นตวัอกัษรในการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ์ประเภทตวัพิมพใ์น

ภาษาไทยราชบณัฑิตยสถานไดแ้บ่งรูปแบบของตวัอกัษรไวเ้ป็น 3 แบบ ดงัน้ี 

1. ตัวแบบหลัก หมายถึง แบบตัวอักษรท่ีถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานท่ี

ราชบณัฑิตยสถานไดก้าํหนดไว ้

2. ตวัแบบเลือก หมายถึง  แบบตวัอกัษรท่ีมีความแตกต่างไปจากหลกัเกณฑ์มาตรฐานท่ี

ราชบณัฑิตยสถานไดก้าํหนดไวบ้า้ง แต่กเ็ป็นแบบท่ีเป็นท่ีนิยมใชแ้ละถือวา่ถูกตอ้ง เช่นกนั 

 3. ตวัแบบแปร หมายถึง แบบตวัอกัษรท่ีเป็นท่ีนิยมใช ้แต่มีความแตกต่าง และไม่จดัใหเ้ขา้

กบัหลกัเกณฑท่ี์ราชบณัฑิตยสถานไดก้าํหนดไว ้ เช่น ตวัพิพมต์กแต่งต่าง ๆ  

 ศาสตร์จารยก์าํธร สถิรกุล ไดแ้บ่งแบบตวัพิพมไ์ทยเฉพาะท่ีเป็นตวัพิพมเ์น้ือเร่ือง ออกเป็น 

3 กลุ่ม ดงัน้ี 

แบบตวัเหล่ียม หมายถึง แบบตวัอกัษรท่ีมีเส้นหนาบางเสมอกนัตลอดทั้งตวัมีเส้นนอน

ดา้นบนตวัอกัษรหกัเป็นเหล่ียม 

แบบตวัธรรมดา หมายถึง แบบตวัอกัษรท่ีมีเส้นหนาบางเสมอกนัตลอดทั้งตวั มีเส้นนอก

ดา้นบนตวัอกัษรเป็นเสน้โคง้ 

แบบฝร่ังเศส หมายถึง แบบตวัอกัษรท่ีมีเส้นหนาบางไม่เท่ากนัตลอดทั้งตวัและมีความหนา

และดาํกวา่ตวัแบบเหล่ียมและตวัธรรมดา 

อย่างไรก็ตาม การแบ่งแบบตวัอกัษรให้ครอบคลุมตวัพิพมท์ั้งหมดท่ีเป็นท่ีนิยมใชก้นัใน

ประเทศไทยนั้นอาจจะไม่สามารถใชก้ารเทียบกบัเกณฑก์ารแบ่งประเภทของตวัพิมพภ์าษาองักฤษ 

(โรมนั) โดยแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 5 ประเภท และแต่ละประเภทแบ่งยอ่ยเป็นแบบตวัท่ีมีเส้น

ตวัอกัษรเท่ากนัและไม่เท่ากนั ดงัน้ี 

1. ตวัอาลกัษณ์ หมายถึง เป็นตวัพิมพ์ท่ีมีลกัษณะเหมือนตวัคดัลายมือ หรือตวัพิมพ์ท่ีดู

เหมือนเขียนด้วยปากกาคอแร้งนิยมใช้ในการเรียงพิมพ์ขอ้ความสั้ น ๆ และตอ้งการให้ดูเก่าแก่

โบราณ เช่น ประกาศนียบตัร  
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2. ตวัพิมพแ์บบเขียน หมายถึง เป็นตวัพิมพท่ี์มีลกัษณะเหมือนตวัลายมือเขียน นิยมใชใ้น

การเรียงพิมพข์อ้ความสั้น ๆ เช่น บตัรเชิญ  

3. ตวัพิมพแ์บบมีหัว หมายถึง ตวัพิมพแ์บบท่ีมีหวัเป็นวงกลมท่ีใชเ้ป็นตวัขอ้ความเน้ือเร่ือง 

เป็นแบบตวัภาษาไทยท่ีอ่านไดง่้ายท่ีสุด จึงนิยมใชก้บัการพิมพข์อ้ความขนาดยาว ๆ  

4. ตวัพิมพแ์บบไม่มีหวัหรือหวัปาด หมายถึง ตวัพิมพแ์บบท่ีมีหวัเป็นจะงอยเหมือนถูกปาด

ออก  

5. ตวัพิมพแ์บบตวัตกแต่ง หมายถึง ตวัพิมพแ์บบท่ีไดรั้บการออกแบบให้มี ลกัษณะแปลก

ออกไปเป็นพิเศษ มกัจะใชก้บัขอ้ความสั้น ๆ เช่น พาดหัว หรือใชเ้พื่อเนน้หรือสร้างความโดดเด่น 

ตวัพิมพแ์บบตวัตกแต่งสามารถบ่งบอกบุคลิกภาพของผลงานออกแบบไดดี้ แต่มกัไม่ใช่เป็นตวัเน้ือ

เร่ือง เพราะอ่านค่อนขา้งยาก  

 ภาพประกอบ หมายถึง ภาพท่ีไดรั้บการสร้างสรรคข้ึ์นดว้ยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ

ดั้งเดิม เช่น การวาดภาพดว้ยสีนํ้ า สีนํ้ ามยั สีโปสเตอร์ หรือประเภทอ่ืน ๆ หรือวิธีการสมยัใหม่ท่ีใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยภาพท่ีสร้างข้ึนน้ีไม่ไดมี้จุดประสงคเ์พียงเพ่ือสนองจินตนาการของผูท่ี้

สร้างสรรคเ์ท่านั้น แต่มีจุดประสงคห์ลกัคือ เพ่ือสร้างภาพท่ีช่วยสนบัสนุนหรือเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา

ของเร่ืองราวท่ีนาํเสนอ ภาพประกอบสามารถนาํมาใชใ้นส่ิงพิมพไ์ดก้วา้งขวางปรากฏในส่ิงพิมพ์

พร้อมๆ กบัการเกิดข้ึนของส่ิงพิมพ ์และเป็นองคป์ระกอบดา้นภาพท่ีสาํคญัท่ีสุดอยู่หลายร้อยปีจน

เกิดภาพถ่ายข้ึนมาเป็นทางเลือกใหม่ เม่ือส่ิงพิมพจ์ากแม่พิมพบ์ล็อกไมเ้ร่ิมไดรั้บการเผยแพร่ใน

ยโุรปช่วงตน้ทศวรรษปี ค.ศ.1300 นั้น ส่ิงพิมพส่์วนใหญ่ลว้นใชภ้าพประกอบจากการวาดเส้นเป็น

ส่ิงต่าง ๆ รวมทั้งภาพวาดทางศาสนาคริสต ์ เช่น เร่ืองราวตามพระคมัภีร์ หรือภาพของนกับุญต่าง ๆ 

โดยภาพประกอบสามารถแบ่งประเภทตามเทคนิคการสร้างสรรคไ์ด ้ดงัน้ี 

1. ภาพวาดแบบดั้งเดิม (traditional illustration) เป็นการใชเ้ทคนิคการวาดภาพดว้ยสี

ลกัษณะต่าง ๆ เช่น สีนํ้ า สีโปสเตอร์ สีฝุ่ น 

2. ภาพวาดดว้ยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer graphic illustration) เป็นการใช้

เทคนิคการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น เวคเตอร์ กราฟิก เอดิเตอร์ (vector 

graphics editor) และคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ (3D computer graphics)  

แนวทางการจดัภาพประกอบ แบ่งลกัษณะการจดัภาพออกไดด้งัน้ี คือ 

1. จดัภาพแนวเส้นนอนเป็นหลกั (Transition) เป็นการจดัภาพมีลกัษณะเรียงกันไปตาม

แนวนอน จะมีรูปทรงรูปร่างเรียงเป็นแนวยาวตามแนวนอน ช่องว่างจะเกิดข้ึนทางดา้นบนและ

ดา้นล่างของขอบภาพ 
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ภาพท่ี 2.27 ผลงานวาดสีนํ้าของ อาจารยจ์กัรพนัธ์ุ โปษยกฤต 

ท่ีมา : ตวัอยา่งภาพวาดแบบดั้งเดิม ผลงานวาดสีนํ้าของ อาจารยจ์กัรพนัธ์ุ โปษยกฤต (ออนไลน์)

เขา้ถึงเม่ือ 18 กนัยายน 2559. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.f0nt.com/forum/index.php?topic=8470.90 

 

2. จดัภาพแนววงกลม (Circular)  ภาพส่วนรวมท่ีจดัข้ึนทั้งองค์ประกอบของเส้นรูปร่าง

รูปทรงต่อเน่ืองกนัตามแนวของวงกลม 

3. จดัภาพตามแนวรูปสามเหล่ียม (Triangular) ลกัษณะของการจดัภาพแบบน้ีคลา้ยรูปทรง

สามเหล่ียม คือจดัให้มีรูปทรงของภาพใหญ่และสูงตรงกลาง และค่อยลดขนาดภาพลงทั้งซา้ยและ

ขวากวา้งออกเป็นฐานของสามาเหล่ียม 

4. จดัภาพตามแนวด่ิง (Vertical) เน้นการจดัภาพจากขา้งบนลงสู่ดา้นล่างตามแนวด่ิง อยู่

กลางภาพของภาพดา้นซา้ยและขวาจะไม่ค่อยมีรายละเอียด ส่วนใหญ่จะเป็นท่ีว่าง เพราะเนน้ภาพ

ส่วนใหญ่ไวแ้นวก่ึงกลาง 

5. จดัภาพตามแนวรัศมี (Radiation) ส่วนของภาพท่ีจดัตามแนวน้ีใชแ้นวก่ึงกลางกระดาษ

เป็นแกนหลกั และจดัส่วนของภาพกระจายออกจากจุดก่ึงกลางทุกดา้น โดยมีจดัหวะและช่องว่าง

เป็นระยะต่อเน่ืองกนั 

6. จัดภาพแนวรูปแบบซํ้ ากัน (Repetition) เป็นการจัดภาพโดยจัดเรียงเป็นจังหวะตาม

แนวนอนหรือแนวตั้ง หรือรวมทั้งภาพส่วนใหญ่จะจดัภาพท่ีเหมือนกนัเรียงเป็นระยะซํ้ าแบบกนั ซ่ึง

เหมาะกบัการจดัภาพในงานออกแบบอ่ืน ๆ  
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7. จดัภาพแนวโครงสร้างรวม (Combination) คลา้ยกบัการนาํวิธีการจดัภาพ แบบต่าง ๆ มา

รวมกนัเป็นภาพท่ีมีรายละเอียดทั้งภาพมากมีท่ีว่างน้อยเน้นภาพรวมทั้งหมด อาจจะเป็นเน้ือหา

เร่ืองราวหรือองคป์ระกอบทางศิลปะเป็นส่วนรวม 

8. จดัภาพตามแนวเส้นนําสายตา (Convergence)  การจัดภาพวิธีน้ีมีหลกัการในการจัด

เหมือนมีจุดนาํทางจากตาํแหน่งหน่ึงของภาพไปสู่ตาํแหน่งท่ีตอ้งการเนน้โดยเฉพาะ เช่น เป็นจุดเด่น

หรือจุดสนใจในภาพ ทาํใหม้องเห็นเหมือนเป็นเสน้นาํสายตามาสู่จุดสาํคญัในภาพ 

การจัดภาพแต่ละแบบจะเหมาะกับการวาดภาพชนิดใดผูว้าดต้องพิจารณาตามความ

เหมาะสม ทั้งลกัษณะเร่ืองราว ลกัษณะของรูปทรงของหุ่น หรือวิธีการวาดในแต่ละแบบ ทั้งน้ี ยงั

ตอ้งคาํนึงถึงหลกัการจดัภาพประกอบ (Picture) สาํหรับการเลือกใชภ้าพประกอบท่ีเหมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมาย (Target group) ท่ีจะมาศึกษาขอ้มูลเชิงภาพให้สามารถรับรู้และเขา้ถึงไดม้ากท่ีสุด 

โดยภาพประกอบมีหลายลกัษณะ โดยจะจาํแนกไดด้งัต่อไปน้ี 

1.  ภาพจริงหรือภาพถ่าย (Photographic) 

2.  ภาพวาด (Illustration) 

3.  ภาพจากเทคนิคการพิมพ ์(Printing Technique) 

4.  ภาพสญัลกัษณ์ (Symbolic)  

5.  ภาพก่ึงนามธรรม (Distortion) 

6.  ภาพนามธรรม (Abstract) 

7.  ภาพการ์ตูน (Cartoon) 

8.  ภาพอกัษร (Typography) 

9.  ภาพลวดลายต่อเน่ือง (Pattern) 

10.  ภาพวาดลายเสน้ (Drawing) 

11. ภาพประกอบแบบผสมผสาน (Mixed) 

 

หลักทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลท์  กล่าวเอาไวว้่า การเรียนรู้ท่ีเห็นส่วนรวมมากกว่า

ส่วนยอ่ยนั้นจะตอ้งเกิด จากประสบการณ์เดิม  

การรับรู้ (Perception)  หมายถึง การแปลความหมายหรือการตีความต่อส่ิงเร้าของ อวยัวะ

รับสัมผสัส่วน ใดส่วนหน่ึงหรือทั้งห้าส่วน ไดแ้ก่ หู ตา จมูก ล้ิน และผิวหนงั และการตีความน้ีมกั

อาศัย  ประสบการณ์เดิมดังนั้ น แต่ละคน อาจรับรู้ในส่ิงเร้าเดียวกันแตกต่างกันได้ แล้วแต่

ประสบการณ์ การเรียนรู้ของกลุ่มเกสตลัท ์ท่ีเนน้"การรับรู้เป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย" นั้น ได้
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สรุปเป็นกฎการเรียนรู้ของ ทั้งกลุ่มออกเป็น 4 กฎ เรียกว่ากฎการจดัระเบียบเขา้ดว้ยกนั (The Laws 

of Organization) ดงัน้ี 

1. กฎแห่งความแน่นอนหรือชัดเจน (Law of pragnanz) ซ่ึงกล่าวว่าเม่ือตอ้งการใหม้นุษย์

เกิดการรับรู้ ในส่ิงเดียวกนั ตอ้งกาํหนดองคป์ระกอบข้ึน 2 ส่วน คือ 

1.1 ภาพหรือขอ้มูลท่ีตอ้งการใหส้นใจ เพื่อเกิดการเรียนรู้ในขณะนั้น (Figure) 

1.2 ส่วนประกอบหรือพื้นฐานของการรับรู้ (Background or Ground) เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ี

ประกอบอยูใ่นการเรียนรู้ นั้น ๆ แต่ผูส้อนยงัมิตอ้งการใหผู้เ้รียนสนใจในขณะนั้น ปรากฏว่า วิธีการ

แกปั้ญหา โดยกาํหนด Figure และ Background ของเกสตอลทไ์ดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ เพราะสามารถ

ทาํ ใหม้นุษยเ์กิดการเรียนรู้ดว้ยการรับรู้อยา่งเดียวกนัได ้ซ่ึงนกัศึกษาจะได ้ทราบรายละเอียดในเร่ือง

ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตอลทใ์นโอกาสต่อไป แต่ในท่ีน้ีขอเสนอพอสงัเขป  

บางคร้ัง Figure อาจเปล่ียนเป็น Ground และ Ground อาจเปล่ียนเป็น Figure ก็ได ้ถา้ผูส้อน

หรือผูน้ําเสนอ เปล่ียนส่ิงท่ีต้องการให้ผูเ้รียน หรือกลุ่มเป้าหมายเบนความสนใจไปตามท่ีตน

ตอ้งการ ดงัเช่นภาพต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.28 ภาพนางฟ้าหรือปีศาจ  
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ภาพท่ี 2.29 รูปพานหรือรูปคน 

 

 

 

ภาพท่ี 2.30 ภาพหญิงชราหรือหญิงสาวหลายคน 

จะเห็นไดว้่า ภาพเดียวกนั คนบางคนยงัเห็นไม่เหมือนกนั ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์เดิม

ของแต่ละคน อิทธิพลของประสบการณ์ท่ีมีต่อการรับรู้ภาพและพื้น การมองเห็นรูป เป็นภาพ 

(Figure) และพื้น (Ground) สลบักนันั้นตามทฤษฎี ของกลุ่ม เกสตอลท ์เช่ือว่า การรับรู้ในลกัษณะ

เช่นน้ี ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ ของบุคคลเป็นสาํคญั หรือ ประสบการณ์เดิมของบุคคล มีผลต่อการ

รับรู้ ภาพและพื้น หรือภาพสองนยั  

2. กฎแห่งความคล้ายคลงึ (Law of similarity) กฎน้ีเป็นกฎท่ี Max Wertheimer ตั้งข้ึนในปี  

ค.ศ. 1923 โดยใชเ้ป็นหลกัการในการวางรูปกลุ่มของการรับรู้ เช่น กลุ่มของ เส้น หรือสี ท่ีคลา้ยคลึง

กนั หมายถึงส่ิงเร้าใด ๆ ก็ตาม ท่ีมีรูปร่าง ขนาด หรือสี ท่ีคลา้ยกนั คนเราจะรับรู้ว่า เป็นส่ิงเดียวกนั 

หรือพวกเดียวกนั  
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ภาพท่ี 2.31 รูปส่ีเหล่ียมเลก็ ๆ แต่ละรูปท่ีมีสีเขม้เป็นพวกเดียวกนั 

 

             3. กฎแห่งความใกล้ชิด (Law of proximity) สาระสาํคญัของกฎน้ี มีอยูว่า่ ถา้ส่ิงใด หรือ

สถานการณ์ใดท่ีเกิดข้ึนในเวลาต่อเน่ืองกนั หรือในเวลาเดียวกนั อินทรียจ์ะเรียนรู้ วา่ เป็นเหตุและ

ผลกนั หรือ ส่ิงเร้าใดๆ ท่ีอยูใ่กลชิ้ดกนั มนุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะรับรู้ ส่ิงต่างๆ ท่ีอยูใ่กลชิ้ดกนัเป็นพวก

เดียวกนั หมวดหมู่เดียวกนั  

 

ภาพท่ี 2.32 ภาพทหาร 5 Columns  

              4. กฎแห่งการส้ินสุด (Law of closure) สาระสาํคญัของกฎน้ีมีอยูว่่าแมว้่าสถานการณ์หรือ

ปัญหายงัไม่สมบูรณ์ ก็สามารถเกิดการเรียนรู้ ไดจ้ากประสบการณ์เดิมต่อสถานการณ์นั้น จากภาพ

ตวัอย่างต่อไปน้ีพบว่าถึงแมเ้ส้นต่าง ๆ ไม่จาํเป็นตอ้งลากไปจนสุด หรือบรรจบกนั แต่เม่ือสายตา

มองกพ็อจะเดาไดว้า่ น่าจะเป็นรูปอะไร 

 

ภาพท่ี 2.33 ภาพสามเหล่ียมสีขาว-ดาํ 
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             5. กฎแห่งความต่อเน่ือง (Law of continuity) ส่ิงเร้าท่ีมีทิศทางในแนวเดียวกนั ซ่ึงผูเ้รียนจะ

รับรู้วา่เป็นพวกเดียวกนั 

             6. กฎแห่งความสมบูรณ์ (Law of closer) ส่ิงเร้าท่ีขาดหายไปผูเ้รียนสามารถรับรู้ใหเ้ป็น

ภาพสมบูรณ์ไดโ้ดยอาศยัประสบการณ์เดิม 

 

2.3  องค์ความรู้เร่ืองข้อมูลเชิงภาพ (Infographic)   

ยคุท่ีมนุษยพ์ยายามส่ือสารกนั การเขียนภาพบนผนงัถํ้ายงัเป็นแปลงขอ้มูลออกมาดว้ยภาพ 

ท่ีสาํคญัในการดาํรงชีวิตในยคุนั้น แสดงถึงความสาํคญัของภาพท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการส่ือสารและ

สร้างการจดจาํไดด้งัปรากฏใหเ้ห็นมาจนถึงปัจจุบนั  

ไนติงเกลไดอ้อกแบบ Diagram of the Causes of  Mortality ท่ีเปรียบเทียบส่วนต่างของ

จาํนวนการเสียชีวิตของทหารจากเหตุสุดวิสัย และ เหตุท่ีสามารถป้องกนัไดด้ว้ยการสาธารณสุขท่ีดี

ข้ึน แทนท่ีจะนาํเสนอเป็นตารางบรรจุขอ้มูลยาวเหยยีด ไดอะแกรมของไนติงเกลบ่งช้ีความต่างของ

ขอ้มูลดว้ยสีและขยายพื้นท่ีออกจากศูนยก์ลางจนดูเหมือนกลีบดอกกุหลาบ (ในเวลาต่อมาผูค้นจึง

เรียกผลงานช้ินน้ีวา่ Nightingale Rose Diagram) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.34 ขอ้มูลเชิงภาพ(Infographic)จากภาพเขียนโบราณบนผนงัถํ้า บนหิน 35,000 BC 
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ภาพท่ี 2.35 Hieroglyphiv ขอ้มูลเชิงภาพชั้นยอดกาํเนิดข้ึนท่ีอิยปิต ์

 

 

ภาพท่ี 2.36 ภาพของ William Playfair วิศวกรชาวสกอ็ต เป็นคนแรกท่ีนาํขอ้มูลทางสถิติมาแสดงใน

รูปกราฟชนิดต่าง ๆ 
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ภาพท่ี 2.37 ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence Nightingale) พยาบาลผูอ้อกแบบอินโฟกราฟิกบุค

บุกเบิก 

 

กหุลาบของไนติงเกล อนิโฟกราฟิกยุคบุกเบิก 

ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence Nightingale) เป็นพยาบาลในตาํนานผูอุ้ทิศตนดูแลคนไข้

อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย ไนติงเกลยงัเป็นผูอ้อกแบบอินโฟกราฟิกท่ีมีคุณูปการต่อการในดา้น

สาธารณสุข (ของทหารและชนชั้นล่าง) อย่างมหาศาล ดว้ยการอุทิศเวลารวบรวมขอ้มูลและได้

ออกแบบ “กุหลาบไนติงเกล” ไดอะแกรมทรงพลงัระดบัเปล่ียนสังคมข้ึนมาได ้จากการไดเ้ขา้ไป

ดูแลทหารท่ีผา่นสงครามมาในค่าย เธอพบว่า ส่ิงท่ีคร่าชีวิตของทหารผา่นศึกไดใ้นจาํนวนมากเท่าๆ 

กบัทหารท่ีตายในสงคราม ก็คือสภาพความเป็นอยู่ในสถานพยาบาลของทหารท่ีทั้งสกปรกและ

แออดัมาก  ทาํใหเ้กิดการติดเช้ือรุนแรงและการสูญเสียชีวิตโดยไม่จาํเป็น ไนติงเกลเสนอขอ้มูลน้ีต่อ

รัฐ แต่สถาบนัชั้นสูงไม่สนใจเสียงเรียกร้องของพยาบาลตวัเล็กๆ คนหน่ึง เธอจึงคิดคน้หาทาง

นาํเสนอขอ้มูลใหม่โดยปรึกษากบันกัสถิติศาสตร์ จนในท่ีสุด ไนติงเกลสามารถออกแบบ Diagram 

of the Causes of Mortality ท่ีเปรียบเทียบส่วนต่างของจาํนวนการเสียชีวิตของทหารจากเหตุสุดวิสัย 

และเหตุท่ีสามารถป้องกนัไดด้ว้ยการสาธารณสุขท่ีดีข้ึน แทนท่ีจะนาํเสนอเป็นตารางบรรจุขอ้มูล

ยาวเหยียด ไดอะแกรมของไนติงเกลบ่งช้ีความต่างของข้อมูลด้วยสีและขยายพื้นท่ีออกจาก

ศูนยก์ลางจนดูเหมือนกลีบดอกกหุลาบ (ในเวลาต่อมาผูค้นจึงเรียกผลงานช้ินน้ีว่า Nightingale Rose 

Diagram) ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล รู้ว่าเธอมีเวลาดึงความสนใจจากผูมี้อาํนาจไดไ้ม่มาก ฉะนั้น เธอจึง

ตอ้งนําเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีทั้ งดึงดูดท่ีสุดและเขา้ใจง่ายท่ีสุดไปพร้อมกัน เธอเร่ิมเผยแพร่

ไดอะแกรมน้ีสู่ผูมี้อาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง (ไปจนถึงพระราชินีวิคตอเรียท่ีกมี็โอกาสไดท้อดพระเนตร) จน

ในท่ีสุด ขอ้เสนอของเธอกถู็กรับฟัง ส่งผลใหก้ารสาธารณสุขในค่ายทหารค่อยๆ พฒันาดีข้ึน 
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ภาพท่ี 2.38 ภาพ Nightingale Rose Diagram 

 

London Underground Map (1933) ซ่ึงถือเป็นไอคอนหน่ึงของงานดีไซน์ยคุโมเดิร์นและถูก

ใชเ้ป็นตน้แบบของแผนท่ีรถไฟใตดิ้นทัว่โลก ไดรั้บการยอมรับในแง่ของความสวยงามเรียบง่าย

และมีประโยชน์  ผูอ้อกแบบ คือ แฮร์ร่ี แบค็ (1903 - 1974) เขาเป็นเพียงดราฟตแ์มน ท่ีเคยทาํงานอยู่

ในแผนกวิศวกรรมของอนัเดอร์กราวน์ ซ่ึงทาํงานออกแบบแผนท่ีน้ี หลงัจากถูกปลดออกจากการ

เป็นพนกังานประจาํแลว้  

 

 
 

ภาพท่ี 2.39 ภาพ แฮร์ร่ี แบค็ (1903 - 1974) ผูอ้อกแบบ London Underground Map (1933) 

 

  ต่อมาในปี ค.ศ. 1982 หนงัสือพิมพ ์USA TODAY ใชอิ้นโฟกราฟิกในการนาํเสนอข่าวสาร 

เปล่ียนจากการนาํเสนอในรูปแบบตวัหนงัสือระบบพิมพข์าวดาํ มาเป็นใชร้ะบบพิมพแ์บบสี และ ใช้

การทาํงานของภาพอินโฟกราฟิกในการนาํเสนอข่าวสารแทนรูปแบบเดิม แต่ถูกวิพากษว์ิจารณ์ว่า

จะทาํใหค้นอเมริกาโง่ลงและอินโฟกราฟิก ไม่มีทางท่ีจะอยูร่อดได ้ปรากฏวา่ผูบ้ริโภคชอบ ไม่ว่าจะ

เป็นบนหนงัสือพิมพ ์หนงัสือ เวบ็ไซต ์อีรีดเดอร์ หรือ แมแ้ต่การนาํเสนอขอ้มูลทางธุรกิจ 
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ภาพท่ี 2.40 หนงัสือพิมพ ์USA TODAY 

 

ปัจจุบนั มีการเพิ่มข้ึนของการใชอิ้นโฟกราฟิกโดยเฉพาะในอินเตอร์เน็ต กลายส่ือในการ

นําเสนอขอ้มูลท่ีเร่ิมมีให้พบเห็นกันมากข้ึน และ ยงัได้รับความนิยมเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

Infographic ประเด็นหลกัๆ เพราะ เป็นเร่ืองท่ีอ่านขอ้มูลแลว้อาจจะเขา้ใจเป็นภาพจะทาํใหเ้ขา้ใจได้

มากข้ึน 

การจดัการกบัขอ้มูลเพียงคดัแยกจาํเพาะขอ้มูลสาํคญั และแยกใส่ลงในช่อง ก็สามารถเพิ่ม

ความเขา้ใจในการส่ือสารไดร้วดเร็วข้ึนมากกวา่การพิมพเ์พื่อส่ือสารแบบความเรียง ดงัตวัอยา่งน้ี 

คือ การอธิบายเร่ืองขอ้ดีของขอ้มูลเชิงภาพ (Infographic) 

 

 

90% ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นสมอง 

ของคนเรา คือ ภาพ 

นกัวจิยัพบวา่ “การใชสี้” 

ดึงดูดการอ่านมากข้ึน 

มนุษยเ์ขา้ใน “ภาพ” มากกวา่ขอ้ความ

(มากกวา่การอ่าน) 

Infographic  

เพิ่มยอดคนเขา้ชมมากข้ึน 

คนเลือกอ่านบทความ Infographic มากกวา่ 

บทความตวัหนงัสือ 30 เท่า 

ปัจจุบนั Infographic เป็นท่ีนิยมใน Social 

Network 

 

ภาพท่ี 2.41 การอธิบายเร่ืองขอ้ดีของขอ้มูลเชิงภาพ (Infographic) 
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การจัดหมวดหมู่ของ Infographic   

1. ข่าวเด่น ประเดน็ร้อน และสถานการณ์สาํคญั 

 

 
 

ภาพท่ี 2.42 ภาพอินโฟกราฟิกอธิบายเสน้ทางสู่การออกเสียงประชามติของร่างรัฐธรรมนูญ ฉบบั 

2559 

 

2. เผยแพร่ความรู้  

 

 
 

ภาพท่ี 2.43 ภาพอินโฟกราฟิก เร่ือง เกบ็ขยะ เกบ็ชีวิต อยา่คิดเส่ียง 
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3. How to ในเร่ืองต่างๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.44 ภาพอินโฟกราฟิก วิธีป้องกนังูเขา้บา้น 

4. บอกเล่าวิวฒันาการ หรือตาํนาน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.45 ภาพอินโฟกราฟิก ววิฒันาการดาวฤกษ ์  
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5. กระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

 

 
 

ภาพท่ี 2.46 ภาพอินโฟกราฟิก แยกขยะลดโลกร้อน   

6. อธิบายผลการสาํรวจ และงานวิจยั 

 

 
 

ภาพท่ี 2.47 ภาพเศรษฐกิจดิจิทลั Digital Economy 
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ภาพท่ี 2.48 ตารางแสดงวิธีการสร้างอินโฟกราฟิกในเบ้ืองตน้ 

การสร้าง Infographic ใน 5 นาท ีกลเม็ดอนิโฟกราฟิกจากผู้เช่ียวชาญระดับโลก 

(Infographic Tips From A World – Class Expert) 

1. วิธีสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัคนฟังท่ีดีท่ีสุด คือ ถามคาํถามพวกเขา และ เฉลยในสไตลถ์ดัไป 

2. URL ของเวบ็หรือ เพจ ทาํใหส้ั้นลงได ้โดยใชเ้คร่ืองมือออนไลน์ bit.ly c8j copy URL 

ไปแปะ มนัจะสร้าง link ท่ีสั้นลงใหเ้อง 

3. ถา้จะพิมพง์านอินโฟกราฟิกใน piktochart ใช ้Report template ช่วยจะทาํให้ฟิตกบั

หนา้กระดาษง่ายข้ึน 

4. ร่างในกระดาษดว้ยดินสอหรือปากกาใชก้ารไดดี้กว่าทาํลงในโปรแกรม เช่น piktochart 

เลย 

                            
  

                                    
 

ภาพท่ี 2.49 อินโฟกราฟิกแบ่งตามลกัษณะการนาํเสนอ 

Static Infographic 

VDO Infographic 

DATA 

คือขอ้เทจ็จริงท่ีเราสนใจ  

สามารถหาไดจ้าก แหล่งขอ้มูลต่างๆ 

 เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพว์ทิย ุ

อินเตอร์เน็ต หรือส่ิงรอบๆ ตวั  

อาจจะยงัเอาไปใชป้ระโยชน์ 

ไม่ไดใ้นทนัที 

PROCESS 

• การจดัแบ่งกลุ่มขอ้มูล 

• การจดัเรียงขอ้มูล 

• การสรุปผล 

 

Information 

•ขอ้มูลท่ีไดผ้า่นการประมวลผล 

•เป็นขอ้มูลท่ีไดผ้ลลพัธ์ตรงตาม

จุดประสงค ์

•อยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถนาไป

ใชป้ระโยชน์ ไดใ้นการตดัสินใจ 

วางแผน  

 

Information Graphic 

Infographic 
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ภาพท่ี 2.50 อินโฟกราฟิกแบ่งตามลกัษณะเน้ือหา 

 

พลงัของ Infographic 

สมองเขา้ใจรูปภาพไดเ้ร็วกวา่ขอ้ความถึง 60,000 เท่า คนส่วนใหญ่กว่า 65 % ถนดั จดจาํใน

ส่ิงท่ีเห็นหรือเป็นภาพได ้ 80% ในขณะท่ีการส่ือสารในรูปแบบอ่ืนอยา่งขอ้ความหรือ เสียง กลบั

สามารถจดจาํไดเ้พียง 10%  

 

 
 

ภาพท่ี 2.51 4 primary learning styles to process information 

HOT TOPIC  

HOW TO 

 

DID YOU KNOW 

LEGEND 

RESEARCH & SURVEY 

PROMOTE 

 

CAMPAIGN 
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 “การมองเหนือกว่าการรับรู้ในรูปแบบอ่ืนๆเราเรียนรู้และจดจาํไดดี้ท่ีสุดผา่นรูปภาพไม่ใช่

การเขียนหรือพูด”  Vision trumps all other senses. We learn and remember best through pictures, 

not through written or spoken words. จากคาํกล่าวเร่ืองการรับรู้และจดจาํไดดี้ท่ีสุดของ John 

Medina, Brain Rules จอห์น เมดินา นกัจุลชีววิทยาดา้นพฒันาการสมอง แสดงใหเ้ห็นถึง พลงัของ

อินโฟกราฟิกไดช้ดัเจน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.52 ภาพประกอบเน้ือหาบนฉลาก 

 

ผลการทดลองพบวา่ เม่ือลองนาํฉลากยาท่ีมีแต่ขอ้ความเพยีงอยา่งเดียวมานาํเสนอ พบวา่ผู ้

พบเห็นส่วนใหญ่มีความเขา้ถึงและสามารถรับรู้และเขา้ใจถึงเน้ือหาบนฉลากยาประมาณ 70% ของ

เน้ือหาทั้งหมด แต่เม่ือนาํรูปภาพไปประกอบกบัเน้ือหาบนฉลากกลบัพบวา่กลบัสามารถรับรู้และ

เขา้ใจถึงเน้ือหาบนฉลากเพิ่มสูงข้ึนเป็น 95% 

แต่การส่ือสารดว้ยรูปภาพเพียงเท่านั้นก็ยงัคงไม่เพียงพอท่ีจะส่ือสารไดต้ามเป้าหมายท่ี

ตอ้งการส่ือสารทั้งหมด ดงันั้นจึงมีความจาเป็นท่ีตอ้งมีการรวมเอาขอ้ความมาช่วยในการส่ือสารให้

มีประสิทธิภาพและมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

เม่ือวนัพุธท่ี 26 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00-13.00 น. ณ หอ้ง 1110 ชั้น 11 คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล คณะกรรมการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้และการจดัการความรู้ จดั

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนนกัปฏิบติักลุ่ม NS Smart Office คร้ังท่ี 11/2558 ซ่ึงเป็นการแลก 

เปล่ียนเรียนรู้ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง วิธีสร้าง Infographic สุดเก๋ ดว้ยโปรแกรม 

Piktochart โดยมีนายวชัรินทร์ ควรหาเวช เป็นวิทยากร ซ่ึงสามารถสรุปประเดน็ ท่ีน่าสนใจไดด้งัน้ี 

โดยวิทยากรกล่าวแนะนาํขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) ใหผู้เ้ขา้ร่วม

กิจกรรมเขา้ใจง่ายๆ ว่า การออกแบบอินโฟกราฟิกเป็นการนาํขอ้มูลท่ีเขา้ใจยาก หรือขอ้มูลท่ีเป็น
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ตวัหนงัสือจาํนวนมาก มานาํเสนอในรูปแบบต่างๆ อยา่งสร้างสรรค ์ ให้สามารถเล่าเร่ืองไดด้ว้ย

ตวัเองมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั คือ หวัขอ้ท่ีน่าสนใจ ภาพและเสียง ซ่ึงจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลต่างๆให้

เพียงพอ แลว้นาํมาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพจึงจะดึงดูดความสนใจไดดี้ ช่วย

ลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟิกท่ีใชอ้าจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลกัษณ์ กราฟ แผนภูมิ 

ไดอะแกรม ตาราง แผนท่ี ฯลฯ จดัทาํใหมี้ความสวยงาม น่าสนใจ เขา้ใจง่าย สามารถจดจาํไดน้าน 

ทาํใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

หลกัการออกแบบอนิโฟกราฟิก (Infographics)  แบ่งเป็น 2 ส่วน 

1. ดา้นขอ้มูล ขอ้มูลท่ีจะนาํเสนอ ตอ้งมีความหมาย มีความน่าสนใจ เร่ืองราวเปิดเผยเป็น

จริง มีความถูกตอ้ง 

2. ดา้นการออกแบบ การออกแบบตอ้งมีรูปแบบแบบแผน โครงสร้าง หนา้ท่ีการทาํงาน

และความสวยงาม โดยออกแบบใหเ้ขา้ใจง่าย ใชง้านง่าย และใชไ้ดจ้ริง 

 

10 เคลด็ลบัในการทาํ Infographic ให้โดนใจ 

1. กาํหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจน 

2. กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 

3. มีการกาํหนดใจความสาํคญัในการนาํเสนอ 

4. เน้ือหาท่ีนาํเสนอบนอินโฟกราฟิกตอ้งมีความทนัสมยัตรงประเดน็ สั้นและกระชบั 

5. มีการสาํรวจขอ้มูลท่ีใชใ้นการนาํเสนอ 

6. นาํเสนอหวัเร่ืองท่ีดึงดูดความสนใจและน่าติดตาม 

7. ออกแบบอินโฟกราฟิกใหมี้ความโดดเด่นสะดุดตา 

8. มีการบอกต่อและแชร์อินโฟกราฟิกไปอยา่งกวา้งขวางผา่นช่องทางต่าง ๆ 

9. ระบุและอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอยา่งชดัเจน 

10. มีการสรุปขอ้มูลทั้งหมดท่ีนาํเสนอ เพื่อช่วยใหผู้ช้มสามารถเขา้ใจถึงใจความสาํคญัของ

เน้ือหาท่ีนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเดน็ 

 

10 ส่ิงทีไ่ม่ควรทาํในการออกแบบ Infographic 

1. อยา่ใชข้อ้มูลมากเกินไป 

2. อยา่นาํเสนอขอ้มูลท่ียุง่ยากและซบัซอ้น 

3. อยา่ใชสี้มากเกินไป 
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4. อยา่ใส่ตวัเลขมากเกินไป 

5. อยา่ละเลยขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุแยกแยะได ้

6. อยา่สร้างอินโฟกราฟิกใหน่้าเบ่ือ 

7. อยา่พิมพผ์ดิ 

8. อยา่นาํเสนอขอ้มูลท่ีผดิ 

9. อยา่เนน้ท่ีการออกแบบ 

10. อยา่ใชแ้บบเป็นวงกลม 

 

ข้อดีและข้อเสียโปรแกรม Piktochart 

ข้อด ี

• ไม่เสียค่าใชจ่้ายในการใชเ้วบ็ไซต ์

• ไม่จาํเป็นตอ้งลงโปรแกรม 

• มีลูกเล่นดีๆ หลายอยา่ง ยดืหยุน่ และใชง้านสะดวกกวา่ 

• สามารถเผยแพร่ช้ินงานผา่น Social Network 

ข้อเสีย 

• มีปัญหาในการใส่ Font ภาษาไทย 

• มี template สวยๆ ใหเ้ลือกพอสมควร แต่มี template ฟรีไม่มาก ส่วนใหญ่จะเสียเงิน 

• การ Download ช้ินงานไปใชจ้ะไดน้ามสกลุ .PNG และ .JPEG เท่านั้น 

สามารถสืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากแหล่งความรู้ ดงัน้ี 

• 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 

 

ข้อมูลเชิงภาพ (Infographic) 

อินโฟกราฟิก คือ “การแปลงขอ้มูลให้เป็นภาพ” เพื่อให้เขา้ใจไดง่้ายและส่ือสารกบัผูค้น

ดว้ยส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้การท่ีจะอ่านบทความท่ีมีความยาวหลายหนา้ กราฟหรือขอ้มูลมหาศาลคงตอ้ง

ใชเ้วลานาน ท่ีสาํคญับางคนอาจจะไม่สนใจขอ้มูลเหล่านั้นเลยก็ได ้เพราะการตีความของคนท่ีอ่าน

แต่ละคนไม่เหมือนกนั การดูขอ้มูลท่ีหลากหลายแบบผ่านๆ นั้น ถา้ใช้ภาพเขา้มาช่วยก็จะทาํให้
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ปะติดปะต่อเน้ือหาไดช้ดัเจนข้ึน การสร้างสรรคว์ิธีนาํเสนอขอ้มูลใหม่ ๆ แบบน้ีคือความสนุกอยา่ง

หน่ึงในการทาํอินโฟกราฟิก 

 อินโฟกราฟิกไม่ใช่การสรุปขอ้มูลทั้ งหมดมานําเสนอในภาพหน่ึงภาพ แต่จะมีทั้ งการ

นาํเสนอขอ้มูลโดยรวม และการนาํเสนอขอ้มูลรายละเอียดเชิงลึก ก็เหมือนกบัแผนท่ีโลก แผนท่ี

ประเทศ หรือ แผนท่ีเมืองต่างๆ ข้ึนอยู่กบัว่า เราอยากจะนาํเสนออะไร จึงค่อยมาเลือกขอ้มูลตั้งตน้

และวิธีการนาํเสนอ ถา้จะใหส้รุปอินโฟกราฟิกกค็งจะเป็นการทาํ “แผนท่ีขอ้มูล” นัน่เอง 

 Pictogram ถูกนาํไปใชอ้ยา่งแพร่หลายในสถานท่ีต่างๆ มากมาย เช่น ตามทอ้งถนน อาคาร

สถานี หรือ ในห้างร้านคา้ต่าง ๆ โดยทาํหน้าท่ีส่ือสารขอ้มูลแทนคาํพูดท่ีไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือ

คนชราผูห้ญิงหรือผูช้ายหรือไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดก็ตาม สามารถเขา้ใจไดง่้ายอาจจะกล่าวไดว้่า

Pictogram ถูกนาํไปใช้มากท่ีสุดในบริเวณท่ีสาธารณะ แต่นอกเหนือจากนั้น ก็ยงัมีการใช้งานท่ี

หลากหลาย เช่น เอกสารพรีเซนตง์าน บรรจุภณัฑสิ์นคา้ คู่มืออธิบายสินคา้ คอมพิวเตอร์ หนา้จอมือ

ถือ เวบ็ไซต ์อินโฟกราฟิก คลิปโปรโมทสินคา้ งานศิลปะ หรือแมก้ระทัง่ใชใ้น Infpgraphic  เป็น

ตน้ 

 ในอินโฟกราฟิก Pictogram ท่ีถูกนาํมาใชบ่้อย ๆ คือ การนาํไปใชใ้นกราฟ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่กราฟแท่ง จะเห็นไดด้งัภาพตวัอยา่งว่า มีการใชรู้ปควบคู่กบัคาํอธิบายกราฟแต่ละแท่ง รวมไปถึง

มีการใชว้างซอ้นกนัในตวักราฟเองเลย เพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน 

 ส่วน Pictogram ท่ีนาํไปใชใ้นท่ีสาธารณะนั้น ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์มากในการ

ช่วยส่ือสารขอ้มูลท่ีลาํพงัภาพกราฟิกพื้นฐานธรรมดาอาจจะยงัไม่สามารถส่ือสารไดช้ดัเจนการใช้

งานในคลิป 

เอกสารพรีเซนตง์านก็เป็นอีกอยา่งท่ี Pictogram  เขา้มามีบทบาทโดดเด่น ใคร ๆ ก็อยากทาํ

เอกสารท่ีเขา้ใจง่ายและไดรั้บความสนใจจากผูฟั้งได ้ปกติเราจะใชก้ราฟ หรือ แผนผงัต่างๆ เพ่ือใช้

อธิบายความสัมพนัธ์ของตวัเลข หรือ ส่ิงของซ่ึงก็เหมาะสมแลว้ ส่วน Pictogram นั้น จะเหมาะกนั

การเล่าขอ้มูลหรือเร่ืองราวต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา นําประเด็นสําคญัหรือคียเ์วิร์ดมาทาํเป็น 

Pictogram ก็จะสามารถเรียกความสนใจจากผูช้มได ้ถา้นาํมาเทียบกบัเอกสารท่ีมีแต่ตวัหนงัสือ การ

ใช ้Pictogram กท็าํใหมี้พื้นท่ีวา่งมากข้ึน ดีไซน์สวยงามมากข้ึน 

การใชง้านในเวบ็ไซตP์ictogram มกัถูกนาํไปใชใ้นส่วนของ Navigation ในเวบ็ไซต ์เพื่อ

บอกให้ผูใ้ชง้านเขา้ใจไดง่้ายกว่า  สร้างความสะดวกในการเลือกเน้ือหาท่ีสนใจให้แก่ผูเ้ขา้มาเยี่ยม

ชมเว็บ นอกจากน้ียงัมีการใช้งานรูปแบบอ่ืนอีก เช่น  ใช้สร้างความน่าสนใจ ให้กับส่วนท่ีเป็น

เหมือนสารบญัของเวบ็ไซต ์,  ใชใ้นการดาวน์โหลด หรือ การแชร์ขอ้มูลต่างๆ เป็นตน้ 
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ไอคอน และ emoji มกัถูกนาํมาใชง้านคลา้ย ๆ กบั Pictogram จุดร่วมของทั้งสามก็คือ เวลา

คนเห็นแล้วรู้สึกถูกกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ในปัจจุบันมีการนํามาใช้ในงานศิลปะอย่าง

กวา้งขวางมากข้ึนไอคอนและemoji ภารกิจท่ีสาํคญัท่ีสุดของ Pictogram ก็คือ การส่ือสารขอ้มูลให้

ชดัเจน ดงันั้น มนัจะตอ้งเรียบง่าย สีท่ีใชก้ม็กัจะเป็นสีเดียวและไม่มีการใชล้ายเสน้ท่ีซบัซอ้น 

 

ขั้นตอนการทาํข้อมูลเชิงภาพโดยการเรียบเรียงข้อมูล 

1. รวมรวบขอ้มูลสาํคญัของเร่ืองราวท่ีจะนาํมาออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ กาํหนดวตัถุประสงคใ์น

การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ 

2. กาํหนดกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีจะเป็นผูท่ี้มาดูขอ้มูลเชิงภาพท่ีเราออกแบบและหาแนวทางการ

ออกแบบใหต้รงกบัความชอบของกลุ่มเป้าหมาย 

3. เรียบเรียงขอ้มูลตามลาํดบัใหเ้ป็นขั้นเป็นตอน เช่น ลาํดบัความสาํคญั ช่วงเวลา เป็นตน้ 

4. การจดัหมวดหมู่ขอ้มูล  

5. สร้างสรรคเ์ร่ืองราว แปลงขอ้มูลเป็นภาพ (Pictogram) 

6. ออกแบบภาพตดัทอนท่ีส่ือสารเร่ืองราวหรือขอ้มูลใหเ้ป็นภาพ Pictogram, Graphic Design, 

Typography (ขอ้ความ) 

7. จดัวางเรียบเรียงขอ้มูลภาพ และ ใส่ตวัอกัษรในการเล่าเร่ือง 

8. ตรวจสอบความเขา้ใจของขอ้มูลเชิงภาพท่ีไดอ้อกแบบมาจะตอ้งสามารถตอบวตัถุประสงคท่ี์

ตอ้งการได ้ส่ือสารขอ้มูลท่ีออกแบบได ้ขอ้มูลเชิงภาพสามารถทาํหนา้ท่ีไดค้รบถว้น 

 

ขั้นตอนการทาํข้อมูลเชิงภาพโดยการเล่าเร่ือง 

โดยใชข้อ้มูลท่ีจดัเรียงเป็นโครงสร้างแลว้ ส่ิงสําคญัในขั้นตอนน้ี คือ เร่ิมจากการเกร่ินนาํ 

ถึงท่ีมา ความสาํคญั การพฒันาโครงเร่ืองใหมี้จุดไคลแมกซ์และตอนจบ 

1. การเกร่ินนาํ กล่าวถึงขอ้มูลปัจจุบนั ท่ีมา ปัญหา ความสาํคญั 

2. การพฒันาโครงเร่ือง ปัญหาเก่ียวกบัขอ้มูลไดแ้ก่ขอ้มูลเยอะเกินไป ไม่น่าเช่ือ ไม่

น่าสนใจ ขาดความโปร่งใส นาํมาเล่าเร่ืองใหช้ดัเจนข้ึน กระชบัข้ึน 

3. จุดไคลแมกซ์ เนน้เร่ืองราวสาํคญัท่ีตอ้งการส่ือสารโดยการแปลงขอ้มูลใหเ้ป็นภาพ 

4. ตอนจบทาํใหข้อ้มูลเห็นความสาํคญัและความเก่ียวเน่ืองกนั โฟกสัท่ีขอ้มูลท่ีสาํคญัจริงๆ  
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ข้อดีของการออกแบบข้อมูลเชิงภาพ 

1. แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีมีมากเกินไป คือบีบอดัขอ้มูลให้สั้นลง ในพื้นท่ีเลก็ ๆ ได ้

และขอ้มูลนั้นกย็งัคงความหมายท่ีสามารถส่ือสารไดดี้เช่นเดิม หรือดีกวา่เดิม 

2. การทาํขอ้มูลใหเ้ป็นภาพ จะทาํใหเ้ห็นภาพความสาํคญัและความเก่ียวเน่ืองกนั 

3. สามารถส่ือสารขอ้มูลหรือเล่าเร่ืองไดง่้าย และชดัเจนข้ึน 

4. ภาพสามารถสร้างการจดจาํไดม้ากกวา่ และน่าสนใจมากกวา่ 

5. ส่ือสารขอ้มูลไดร้วดเร็ว เขา้ใจขอ้มูลไดง่้ายข้ึน 

6. สามารถส่ือสารขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองเลวร้ายใหดู้สวยงามไดด้ว้ยการทาํใหเ้ป็นภาพ 

7. สามารถเห็นขอ้มูลสาํคญัจริงๆได ้

8. สร้างความน่าเช่ือถือในขอ้มูลนั้น 

อินโฟกราฟิก ตอ้งทาํหนา้ท่ีส่ือสารขอ้มูลใหเ้ขา้ใจง่าย ในการจะแปลงขอ้มูลท่ีมีเน้ือหา

ซบัซอ้นออกมาเป็นภาพไดน้ั้น จาํเป็นจะตอ้งตดัสินใจเลือก “ใช”้ และ “ท้ิง” ขอ้มูลใหเ้ป็น เรียบเรียง

และแบ่งประเภทขอ้มูลใหเ้ป็น และตอ้งเรียงลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูลนั้นๆ ใหเ้ป็นดว้ย

ความสามารถในการวิเคราะห์จึงเป็นส่ิงจาํเป็น ถา้สามารถเรียงลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูลไดแ้ลว้ก็

ตอ้งใชท้กัษะในการเรียบเรียง เพื่อตดัสินใจวา่จะนาํขอ้มูลนั้นมาเล่าเร่ืองแบบไหน ดงัน้ี  

1. ทกัษะการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมด 

2. ทกัษะในการเรียบเรียงขอ้มูล 

3. ทกัษะดา้นการออกแบบ ส่ิงน้ีจึงเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นในการออกแบบขอ้มูลเชิง

ภาพ(Infographic) 

Pictogram เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ เน่ืองจากเป็น 

การวาดภาพโดยตดัส่วนท่ีไม่จาํเป็นออก แต่ยงัสามารถส่ือสารขอ้ความไดค้รบถว้น Pictogram ช่วย

กระตุน้ความคิดสร้างสรรคข์องผูท่ี้พบเห็นได ้อยา่ง Pictogram รูปชายหญิงท่ีใชก้บัห้องนํ้ า ก็ไม่ได้

เป็นการส่ือสารแบบตรง ๆ เสียทีเดียว Pictogram สามารถส่ือ ขอ้ความท่ีอยูน่อกเหนือรูปภาพไดโ้ดย

อาศยับริบทและสถานท่ีใชง้านจุดร่วมกบังานศิลปะ 

ส่ือการเรียนรู้ (Instruction media) หมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการใด ๆ ก็ตามท่ีเป็น

ตวักลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ไปสู่ผูเ้รียน ส่ือการสอนแต่ละชนิดจะมี

คุณสมบติัแตกต่างกนั มีความพิเศษและมีคุณค่าในตวัเองในการเก็บและแสดงความหมายท่ีท่ีจะ

ส่ือสารออกมาใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและเทคนิควิธีการใชอ้ยา่งมีระบบ 
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การจาํแนกประเภทของส่ือการเรียนรู้ สามารถจาํแนกตามลกัษณะไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

1. ส่ือส่ิงพิมพ ์ หมายถึง หนงัสือและเอกสารส่ิงพิมพต่์าง ๆ ท่ีแสดงหรือเรียบเรียงสาระ

ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้ตวัหนังสือท่ีเป็นตวัเขียน หรือตวัพิมพเ์ป็นส่ือในการแสดงความหมาย ส่ือ

ส่ิงพิมพมี์หลายชนิด ไดแ้ก่ เอกสาร หนงัสือเรียน หนังสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร บนัทึก รายงาน 

ฯลฯ 

2. ส่ือเทคโนโลย ีหมายถึง ส่ือการเรียนรู้ท่ีผลิตข้ึนใชค้วบคู่กบัเคร่ืองมือโสตทศันวสัดุ หรือ

เคร่ืองมือท่ีเป็น เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น แถบบนัทึกภาพพร้อมเสียง (วีดีทศัน์) แถบบนัทึกเสียง 

ภาพน่ิง ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจากน้ีส่ือเทคโนโลยี ยงัหมายรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการนาํเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการเรียนรู้ เช่น การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการ

เรียนรู้ การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม เป็นตน้ 

3. ส่ืออ่ืน ๆ นอกเหนือจากส่ือ 2 ประเภทท่ีกล่าวไปแลว้ ยงัมีส่ืออ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้

ของผูเ้รียน ซ่ึงมีความสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือเทคโนโลย ีส่ือท่ีกล่าวน้ี ไดแ้ก่ 

 3.1 บุคคล หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ซ่ึง

สามารถถ่ายทอด สาระความรู้ แนวคิดและ ประสบการณ์ไปสู่บุคคลอ่ืน เช่น บุคลากรในทอ้งถ่ิน 

แพทย ์ตาํรวจ นกัธุรกิจ เป็นตน้  

3.2 ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงมีอยูต่ามธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มตวั

ผูเ้รียน เช่น พืชผกัผลไม ้ปรากฏการณ์ หอ้งปฏิบติัการ เป็นตน้ 

3.3 กิจกรรม / กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีผูส้อนและผูเ้รียน

กาํหนดข้ึนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ใชใ้นการฝึกทกัษะซ่ึงตอ้งใชก้ระบวนการคิด 

การปฏิบติั การเผชิญสถานการณ์และ การประยกุตค์วามรู้ของผูเ้รียน เช่น บทบาทสมมติ การสาธิต 

การจดันิทรรศการ การทาํโครงงาน เกม เพลง เป็นตน้ 

 3.4 วสัดุเคร่ืองมือและอุปกรณ◌์ หมายถึง วสัดุท่ีประดิษฐข้ึ์นใชเ้พื่อประกอบการเรียนรู้ 

เช่น หุ่นจาํลอง แผนภูมิ แผนท่ี ตาราง สถิติ รวมถึงส่ือประเภทเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใช้

ในการปฏิบติังานต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ เคร่ืองมือช่าง เป็นตน้ 

 

คุณค่าของส่ือการสอน จาํแนกได ้3 ดา้น คือ 

     1. คุณค่าดา้นวชิาการ 

1.1 ทาํใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณ์ตรง 

1.2 ทาํใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดดี้กวา่และมากกวา่ไม่ใช่ส่ือการสอน  
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1.3 ลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมของส่ือการสอน ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจความหมายของส่ิงต่าง 

ๆ ไดก้วา้งขวางและเป็นแนวทางใหเ้ขา้ใจส่ิงนั้น ๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน  

1.4 ส่วนเสริมดา้นความคิด และการแกปั้ญหา 

1.5 ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง และจาํเร่ืองราวไดม้ากและไดน้าน 

1.6 ส่ือการสอนบางชนิดช่วยเร่งทกัษะในการเรียนรู้ เช่น ภาพยนตร์ ภาพน่ิง เป็นตน้ 

           2. คุณค่าดา้นจิตวิทยาการเรียนรู้ 

2.1 ทาํใหเ้กิดความสนใจ และตอ้งเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ มากข้ึน 

 2.2 ทาํใหเ้กิดความคิดรวบยอดเป็นเพยีงอยา่งเดียว  

2.3 เร้าความสนใจ ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ และยัว่ยใุหก้ระทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง 

            3. คุณค่าดา้นเศรษฐกิจการศึกษา 

3.1 ช่วยใหผู้เ้รียนท่ีเรียนชา้เรียนไดเ้ร็วและมากข้ึน 

3.2 ประหยดัเวลาในการทาํความเขา้ใจเน้ือหาต่าง ๆ  

3.3 ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดเ้หมือนกนัคร้ังละหลาย ๆ คน 

3.4 ช่วยขจดัปัญหาเร่ืองเวลา สถานท่ี ขนาด และระยะทาง  

การจําแนกส่ือการสอนตามคุณสมบัต ิ

              ชยัยงค ์พรมวงศ ์(2523 : 112) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่ือการสอนแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

              1. วสัดุ (Materials) เป็นส่ือเลก็หรือส่ือเบา บางทีเรียกวา่ Soft Ware ส่ือประเภทน้ีผพุงัได้

ง่าย เช่น  

                       - แผนภูมิ (Charts) 

                       - แผนภาพ (Diagrams) 

                       - ภาพถ่าย (Poster) 

                       - โปสเตอร์ (Drawing) 

                       - ภาพเขียน (Drawing) 

                       - ภาพโปร่งใส (Transparencies) 

                       - ฟิลม์สตริป (Filmstrip) 

                       - แถบเทปบนัทึกภาพ (Video tapes) 

                       - เทปเสียง (Tapes) ฯลฯ 

                 2. อุปกรณ์ (Equipment) เป็นส่ือใหญ่หรือหนกั บางทีเรียกวา่ ส่ือ Hardware ส่ือประเภทน้ี

ไดแ้ก่  
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                       - เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ (Overhead projectors) 

                       - เคร่ืองฉายสไลด ์(Slide projectors) 

                       - เคร่ืองฉายภาพยนตร์ (Motion Picture projectors) 

                       - เคร่ืองเทปบนัทึกเสียง (Tape receivers) 

                       - เคร่ืองรับวิทย ุ(Radio receivers) 

                       - เคร่ืองรับโทรทศัน์ (Television receivers) 

                 3. วิธีการ เทคนิค หรือกิจกรรม (Method technique or activities) ไดแ้ก่ 

                       - บทบาทสมมุติ (Role playing) 

                       - สถานการณ์จาํลอง (Simulation) 

                       - การสาธิต (Demonstration) 

                       - การศึกษานอกสถานท่ี (Field trips) 

                       - การจดันิทรรศการ (Exhibition) 

                       - กระบะทราย (Sand trays) 

        การจาํแนกส่ือการสอนตามแบบ (Form) ชอร์ส (Shorse, 1960 : 11) ไดจ้าํแนกส่ือการสอน

ตามแบบเป็นหมวดหมู่ ดงัน้ี 

                 1. ส่ิงพิมพ ์(Printed materials)  

                       - หนงัสือแบบเรียน (Text books) 

                       - หนงัสืออุเทศก ์(Reference books) 

                       - หนงัสืออ่านประกอบ (Reading books) 

                       - นิตยสารหรือวารสาร (Serials) 

                 2. วสัดุกราฟิก (Graphic materials) 

                       - แผนภูมิ (Chats) 

                       - แผนสถิติ (Graph) 

                       - แผนภาพ (Diagrams) 

                       - โปสเตอร์ (Poster) 

                       - การ์ตูน (Cartoons) 

                 3. วสัดุและเคร่ืองฉาย (Projector materials and equipment) 

                       - เคร่ืองฉายภาพน่ิง (Still picture projector) 

                       - เคร่ืองฉายภาพเคล่ือนไหว (Motion picture projector) 

                       - เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ (Overhead projector) 
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                       - ฟิลม์สไลด ์(Slides) 

                       - ฟิลม์ภาพยนตร์ (Films) 

                       - แผน่โปร่งใส (Transparancies) 

                 4. วสัดุถ่ายทอดเสียง (Transmission)  

                       - เคร่ืองเล่นแผน่เสียง (Disc recording) 

                       - เคร่ืองบนัทึกเสียง (Tape recorder) 

                       - เคร่ืองรับวิทย ุ(Radio receiver) 

                       - เคร่ืองรับโทรทศัน์ (Television receiver) 
 

การจําแนกส่ือการสอนตามประสบการณ์ 

              เอดการ์ เดล (Edgar Dale. 1969 : 107) เช่ือว่าประสบการณ์ตรงท่ีเป็นรูปธรรมจะทาํใหเ้กิด

การเรียนรู้แตกต่างกับประสบการณ์ท่ีเป็นนามธรรม ดังนั้ นจึงจําแนกส่ือการสอนโดยยึด

ประสบการณ์เป็นหลกัเรียงตามลาํดบัจากประสบการณ์ท่ีง่ายไปยาก 10 ขั้น เรียกว่า  กรวย

ประสบการณ์ (Cone of Experience) 

                 ขั้นท่ี 1 ประสบการณ์ตรง (Direct experiences) มีความหมายเป็นรูปธรรมมากท่ีสุดทาํให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น เล่นกีฬา ทาํอาหาร ปลูกพืชผกั หรือเล้ียงสัตว ์เป็นตน้ 

                 ขั้นท่ี 2 ประสบการณ์รอง (Verbal symbols) เป็นกรณีท่ีประสบการณ์หรือของจริงมี

ขอ้จาํกดั จาํเป็นตอ้งจาํลองส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นมาศึกษาแทน เช่น หุ่นจาํลอง ของตวัอยา่ง การแสดง

เหตุการณ์จาํลองทางดาราศาสตร์ 

                 ขั้นท่ี 3 ประสบการณ์นาฏการ (Dramaticed experiences) เป็นประสบการณ์ท่ีจดัข้ึนแทน

ประสบการณ์ตรงหรือเหตุการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในอดีตหรืออาจเป็นความคิด ความฝัน สามารถเรียน

ดว้ยประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์จาํลองได ้ เช่น การแสดงละคร บทบาทสมมุติ เป็นตน้  

                 ขั้นท่ี 4 การสาธิต (Demonstration) เป็นการอธิบายขอ้เท็จจริงลาํดบัความคิดหรือ

กระบวนการเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการความเขา้ใจ ความชาํนาญหรือทกัษะ เช่น การสาธิตการ

ผายปอดการสาธิตการเล่นของครูพละ เป็นตน้ 

                 ขั้นท่ี 5 การศึกษานอกสถานท่ี (Field trips) เป็นการพาผูเ้รียนไปศึกษาหาความรู้นอก

ห้องเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน ประสบการณ์น้ีมีความเป็นนามธรรมมากกว่าการสาธิต 

เพราะผูเ้รียนแทบไม่ไดมี้ส่วนในกิจกรรมท่ีไดพ้บเห็นนั้นเลย  

                 ขั้นท่ี 6 นิทรรศการ (Exhibits) เป็นการจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดรั้บดว้ยการดูเป็น

ส่วนใหญ่ อาจจดัแสดงส่ิงต่าง ๆ เช่น ของจริง หุ่นจาํลอง วสัดุสาธิต แผนภูมิ ภาพยนตร์ เป็นตน้ 
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                 ขั้นท่ี 7 โทรทศัน์และภาพยนตร์ (Television and motion picture) เป็นประสบการณ์ท่ีเป็น

นามธรรมมากกวา่การจดันิทรรศการ เพราะผูเ้รียนเรียนรู้ไดด้ว้ยการดูภาพและฟังเสียงเท่านั้น 

                 ขั้นท่ี 8 ภาพน่ิง วิทยแุละการบนัทึกเสียง (Still picture) เป็นประสบการณ์ท่ีรับรู้ไดท้างใด

ทางหน่ึงระหวา่งการฟังและการพดู ซ่ึงนบัเป็นนามธรรมมากข้ึน 

                  ขั้นท่ี 9 ทศันสัญลกัษณ์ (Visual symbols) เป็นประสบการณ์ท่ีเป็นนามธรรมมากท่ีสุด 

บรรยาย การปราศรัย คาํโฆษณา ฯลฯ ดงันั้นผูเ้รียนควรมีพ้ืนฐานเช่นเดียวกบัทศันสัญลกัษณ์นั้น ๆ 

จะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งดี 

                  ขั้นท่ี 10 วจันสญัลกัษณ์ (Verbal symbols) ไดแ้ก่ คาํพดู คาํอธิบาย หนงัสือ เอกสาร แผน่

ปลิว แผ่นพบั ท่ีใชต้วัอกัษร ตวัเลข แทนความหมายของส่ิงต่าง ๆ นับเป็นประสบการณ์ท่ีเป็น

นามธรรมมากท่ีสุด 

 

ข้อดีและข้อจํากดัของส่ือการสอน  

1. ส่ือทีไ่ม่ต้องใช้เคร่ืองประกอบ 

     1.1 หนังสือพมิพ์ สมุดคู่มือ เอกสารหรือส่ิงพมิพ์อ่ืน ๆ 

            ข้อด ี

                 1. วิธีเรียนท่ีดีท่ีสุดสาํหรับบางคน ไดแ้ก่ การอ่าน 

                 2. สามารถอ่านไดต้ามสมรรถภาพของแต่ละบุคคล 

                 3. เหมาะสมสาํหรับการอา้งอิงหรือทบทวน 

                 4. เหมาะสาํหรับการผลิตเพื่อแจกเป็นจาํนวนมาก  

            ข้อจํากดั 

                1. ตน้ทุนการผลิตค่อนขา้งสูง 

                        2. บางคร้ังขอ้มูลลา้สมยัง่าย 

                        3. ส่ิงพิมพท่ี์จาํเป็นตอ้งอาศยัการผลิตตน้แบบหรือการผลิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึง

หาไดย้าก 

               1.2 ตัวอย่างของจริง 

                   ข้อด ี

                        1. แสดงสภาพตามความเป็นจริง 

                        2. อยูใ่นลกัษณะสามมิติ 

                        3. สมัผสัไดด้ว้ยสมัผสัทั้ง 4 
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                    ข้อจํากดั 

                        1. การจดัหาอาจลาํบาก 

                        2. บางคร้ังขนาดใหญ่เกินกวา่จะนาํมาแสดงได ้

                        3. บางคร้ังราคาสูงเกินไป 

                        4. ปกติเหมาะสาํหรับการแสดงต่อกลุ่มยอ่ย 

                        5. บางคร้ังเสียหายง่าย 

                        6. เก็บรักษาลาํบาก 

               1.3 หุ่นจําลอง / เท่า / ขยาย / ของจริง 

                    ข้อด ี

                         1. อยูใ่นลกัษณะสามมิติ 

                         2. สามารถจบัตอ้งและพิจารณารายละเอียด 

                         3. เหมาะสาํหรับการแสดงท่ีไม่สามารถเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า (เช่น ส่วนกลาง

หู) 

                         4. สามารถใชแ้สดงหนา้ท่ี 

                         5. ช่วยในการเรียนรู้และการปฏิบติัทกัษะชนิดต่าง ๆ  

                         6. หุ่นบางอยา่งสบายสามารถผลิตไดด้ว้ยวสัดุในทอ้งถ่ินท่ีหาง่าย 

                    ข้อจํากดั 

                         1. ตอ้งอาศยัความชาํนาญในการผลิต 

                         2. ส่วนมากราคาแพง 

                         3. ปกติเหมาะสาํหรับการแสดงต่อกลุ่มยอ่ย  

                         4. ชาํรุดเสียหายง่าย 

                         5. ไม่เหมือนของจริงทุกประการบางคร้ังทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ 

                1.4 กราฟิก / แผนภูมิ / แผนภาพ / แผนผงั / ตาราง 

                    ข้อด ี

                        1. ช่วยในการช้ีใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งเน้ือหา 

                        2. ช่วยแสดงลาํดบัขั้นตอนของเน้ือหา 

                        3. ภาพถ่ายมีลกัษณะใกลค้วามเป็นจริง ซ่ึงดีกวา่ภาพเขียน 

                    ข้อจํากดั 

                        1. เหมาะสาํหรับกลุ่มเลก็ ๆ  

                        2. เพื่อใหง้านกราฟิกไดผ้ลตอ้งใชช่้างเทคนิคท่ีมีความชาํนาญการผลิต 
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                        3. การใชภ้าพบางประเภท เช่น ภาพตดัส่วน (Sectional drawings) หรือ

การ์ตูน อาจไม่ช่วยใหก้ลุ่มเป้าหมาย 

เกิดความเขา้ใจดีข้ึนแต่กลบัทาํใหง้ง เพราะไม่สามารถสมัผสัของจริงได ้ 

               1.5 กระดานชอล์ก 

                   ข้อด ี

                        1. ตน้ทุนราคาตํ่า 

                        2. สามารถใชเ้ขียนงานกราฟิกไดห้ลายชนิด 

                        3. ช่วยในการสร้างความเขา้ใจตามลาํดบัเร่ืองราวเน้ือหา และยงัสามารถ

นาํไปใชไ้ดอี้ก 

                   ข้อจํากดั 

                        1. ผูเ้ขียนตอ้งหนัหลงัใหก้ลุ่มเป้าหมาย 

                        2. กลุ่มเป้าหมายจาํนวนเพียง 50 คน 

                        3. ภาพหวัขอ้หรือประเดน็คาํบรรยายตอ้งถูกลบ ไม่สามารถนาํไปใชไ้ดอี้ก 

                        4. ผูเ้ขียนตอ้งมีความสามารถในการเขียนกระดานพอสมควรทั้งในการเขียน

ตวัหนงัสือ 

               1.6 แผ่นป้ายสําล ี/ แผ่นป้ายแม่เหลก็ 

                   ข้อด ี

                        1. สามารถนาํกลบัมาใชไ้ดอี้ก 

                        2. วสัดุในการผลิตหาไดง่้าย 

                        3. เหมาะสาํหรับแสดงความเก่ียวพนัของลาํดบัเน้ือหา เป็นขั้นตอน  

                        4. ช่วยดึงดูดความสนใจ 

                        5. สามารถใหก้ลุ่มเป้าหมายร่วมใชเ้พื่อสร้างความสนใจและทดสอบความ

เขา้ใจ  

                  ข้อจํากดั 

                        - เหมาะสาํหรับกลุ่มยอ่ย 

 

         2. ส่ิงทีต้่องใช้เคร่ืองฉายประกอบ (Projectable Media) 

               2.1 ชนิดทีไ่ม่มีการเคล่ือนไหว หรือภาพน่ิง (Still Picture) 

                    2.1.1 เคร่ืองฉายทบึแสง (Opaque Projector)  
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                      ข้อด ี

                        1. สามารถขยายภาพถ่ายหรือภาพเขียนใหมี้ขนาดใหญ่ ซ่ึงแมก้ลุ่มจะใหญ่ก็

เห็นชดัเจนทัว่ถึงกนั 

                        2. ช่วยลดภาวะการผลิตสไลดแ์ละแผน่ภาพโปร่งแสง (Overhead 

Transparencies)  

                        3. สามารถขยายภาพบนแผน่กระดาษ เพือ่จะไดว้าดภาพขยายไดถู้กตอ้ง 

                        4. ช่วยในการขยายวตัถุท่ีมีขนาดเลก็ใหก้ลุ่มใหญ่ ๆ เห็นไดท้ัว่ถึง 

                      ข้อจํากดั 

                        1. เม่ือจะใชเ้คร่ืองจะตอ้งมีหอ้งท่ีมืดสนิทจึงจะเห็นภาพขยาย  

                        2. เคร่ืองมีขนาดใหญ่มาก ขนยา้ยลาํบาก 

                        3. ตอ้งใชไ้ฟฟ้า 

                    2.1.2 ไมโครฟิล์ม 

                     ข้อด ี

                        1. สะดวกต่อการเกบ็รักษาและสามารถจดัประเภทไดง่้าย หากมีไมโครฟิลม์

จาํนวนมาก ๆ  

                        2. เหมาะสาํหรับใชใ้นการแลกเปล่ียนความรู้ เพราะมีขนาดเลก็ 

                        3. ตน้ทุนการผลิตค่อนขา้งตํ่าแต่ตอ้งมีเคร่ืองฉายท่ีดี 

                        4. ขนาดเลก็ และนํ้าหนกัเบาหยบิใชง่้าย 

                     ข้อจํากดั 

                        1. ไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 

                        2. เคร่ืองขยายท่ีใชค้นดูคนเดียวมีราคาถูก แต่เคร่ืองฉายสาํหรับกลุ่มใหญ่มี

ราคาแพง 

                        3. เคร่ืองขยายตอ้งใชไ้ฟฟ้า (ยกเวน้เคร่ืองส่งขนาดเลก็) 

            2.2 ชนิดทีมี่การเคล่ือนไหว (Moving Picture) 

                   2.2.1 ฟิล์ม / ภาพยนตร์ (ทั้ง 16 มม. และ 8 มม.) 

                    ข้อด ี

                        1. ใหภ้าพท่ีมีการเคล่ือนไหวและใหเ้สียงประกอบ ซ่ึงทั้งสองอยา่งมีลกัษณะ

ใกลค้วามจริงมากท่ีสุด 

                        2. เหมาะสาํหรับกลุ่มทุกขนาด คือ สามารถใชไ้ดท้ั้งกลุ่มเลก็และกลุ่มใหญ่ 
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                        3. ใชเ้น้ือท่ีและเวลานอ้ยในการเสนอ 

                        4. เหมาะสาํหรับใชจู้งใจสร้างทศันคติและแนะปัญหาหรือแสดงทกัษะ 

                        5. ฟิลม์ 8 มม. เหมาะสาํหรับการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

                        6. เหมาะสาํหรับใหค้วามรู้ แต่ผูใ้ชจ้ะตอ้งอธิบายขอ้ความบางอยา่งเก่ียวกบั

ภาพยนตร์โดยละเอียด 

ก่อนทาํการฉายหรือเม่ือฉายจบแลว้ควรจะใหมี้การซกัถามปัญหา หรืออภิปรายกลุ่มสรุป

เร่ืองราวอีกดว้ย  

                     ข้อจํากดั 

                        1. ไม่สามารถหยดุภาพยนตร์เม่ือมีใครมีขอ้สงสยั 

                        2. ตน้ทุนในการผลิตสูงมากและกรรมวิธีการผลิตยุง่ยาก 

                        3. การผลิตฟิลม์จาํนวนนอ้ยๆ ทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึนกวา่เดิมมาก 

                        4. ตอ้งใชไ้ฟฟ้าในการฉาย 

                        5. ลาํบากต่อการโยกยา้ยอุปกรณ์สาํหรับฉาย 

                        6. จาํเป็นตอ้งฉายท่ีมืดจึงจะมองเห็น (นอกจากจะใชจ้อฉายกลางวนั) 

                        7. บางคร้ังถา้ใชภ้าพยนตร์ต่างประเทศอาจจะไม่ตรงตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชจ้ริง ๆ  

                   2.2.2 โทรทศัน์วงจรเปิด (Open Circuit Television) 

                    ข้อด ี

                        1. สามารถใชก้บัทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มยอ่ย และถ่ายทอดไดใ้นระยะไกล ๆ 

                        2. ช่วยในการดึงดูดความสนใจ 

                        3. เหมาะสาํหรับใชใ้นการจูงใจ สร้างทศันคติและเสนอปัญหา (ใหผู้ช้มคิด

หรือเสริมสร้างการอภิปรายร่วม) 

                        4. ช่วยลดภาวะของผูใ้ช ้คือ แทนท่ีจะบรรยายหลายแห่งต่อคน ท่ีต่าง ๆ เห็น

ไดใ้นเวลาเดียวกนั  

                    ข้อจํากดั 

                        1. ตน้ทุนการจดัรายการสูงและตอ้งใชช่้างผูช้าํนาญในการทาํรายการ 

                        2. เคร่ืองรับโทรทศัน์มีราคาสูงและบาํรุงรักษายาก 

                        3. ตอ้งใชไ้ฟฟ้า 

                        4. ผูช้มตอ้งปรับตวัเขา้รายการผูใ้ชห้รือผูบ้รรยายไม่สามารถปรับตวัเขา้กบั

ผูช้มได ้ 
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                   2.2.3 โทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit Television)  

                    ข้อด ี

                        1. สามารถใชไ้ดใ้นกลุ่มยอ่ยและกลุ่มคนท่ีมีไม่มากจนเกินไป 

                        2. สามารถฉายซํ้าเม่ือผูช้มเกิดความไม่เขา้ใจ 

                        3. แสดงการเคล่ือนไหว 

                        4. สามารถใชไ้ดใ้นกรณีท่ีมีบริเวณหรือเวลาจาํกดั 

                        5. เหมาะสาํหรับใชใ้นการจูงใจสร้างทศันคติและเสนอปัญหา 

                        6. เหมาะสาํหรับใชใ้นการขยายภาพ / บนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นขั้นตอน

แต่ใชเ้วลามากในการพฒันา  

                   ข้อจํากดั 

                        1. ตน้ทุน อุปกรณ์และการผลิตสูงและตอ้งใชผู้ช้าํนาญในการผลิต / จดั

รายการ 

                        2. ตอ้งใชไ้ฟฟ้า (แมว้า่จะสามารถใชแ้บตเตอร่ีได ้กอ็าจจะตอ้งชาร์ตไฟ) 

                        3. เคร่ืองรับมีราคาสูง และยากแก่การบาํรุงรักษา 

2.4  ประวตัิชุมชนตําบลดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 

ประวติัความเป็นมาของอาํเภอดอนพุด เดิมเป็นตาํบลหน่ึงข้ึนกบัอาํเภอบา้นหมอ จงัหวดั

สระบุรี ต่อมาไดย้กฐานะข้ึนเป็นก่ิงอาํเภอ โดยรวบรวมเอาตาํบลต่าง ๆ 4 ตาํบล เขา้เป็นเขตการ

ปกครอง ไดแ้ก่ ตาํบลดอดพุด ตาํบลดงตะงาว ตาํบลบา้นหลวง และตาํบลไผห่ลิว ตั้งเป็นก่ิงอาํเภอ

ดอนพุด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2514 และต่อมาในปี 2536 ก่ิง

อาํเภอดอนพุด ได้รับการประกาศยกฐานะข้ึนเป็นอําเภอดอนพุด โดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เล่มท่ี 110 ตอนท่ี 179 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2536 มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี  4

พฤศจิกายน 2536 เป็นตน้มา โดยมีนายประพนธ์ บุญช่วย เป็นนายอาํเภอคนแรก และนายเจษฎา ล้ิม

ศรีตระกลู เป็นนายอาํเภอคนปัจจุบนั 

เช้ือสายเดิมของชาวบา้นอาํเภอดอนพุดและพื้นท่ีใกลเ้คียง มีเช้ือสายมาจากชาวพวน ซ่ึง

อพยพมาจากเมืองเชียงของ หลวงพระบาง และนครเวียงจนัทร์ ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 2 แห่งราชวงษ์

จกัรี ในขั้นแรกชาวพวนดงักล่าว ไดอ้พยพมาตั้งรกรากอยูท่ี่บา้นบางกุ่ม และบา้นขลอ้ ในเขตอาํเภอ

บางปะหัน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ต่อมาไดอ้พยพมาอยูท่ี่บา้นหนองมน ตาํบลบา้นหลวง อาํเภอ

ดอนพุด จงัหวดัสระบุรี คร้ังเม่ือเกิดไฟไหมท่ี้บา้นหนองมน ราษฎรส่วนหน่ึงของบา้นหนองมนได้

อพยพมาอยูบ่า้นหนองกระทะ ซ่ึงเป็นทอ้งท่ีหมู่ท่ี 1 ตาํบลดอนพุดในปัจจุบนั ต่อมาราษฎรจากบา้น
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หนองมนได้อพยพมาอยู่ท่ีบา้นดอนพุด ซ่ึงมีเขตติดต่อกับบา้นหนองกระทะมากข้ึนเร่ือง ๆ จน

กลายเป็นชุมชนใหญ่ 

สาํหรับสาเหตุท่ีเรียกหมู่บา้นน้ีว่า "บา้นดอนพุด" นั้น กล่าวคือ สมยัก่อนพ้ืนท่ีบา้นดอนพุด

เป็นดอน นํ้าท่วมไม่ถึง และมีตน้พุดข้ึนอยูม่าก จึงเรียกทอ้งท่ีน้ีว่า "ดอนพุด" และเน่ืองจากท่ีตั้งของ

ท่ีว่าการอาํเภอตั้ งอยู่ในเขตท้องท่ีตาํบลดอนพุด จึงได้เอาช่ือของตาํบลน้ีตั้ งเป็นช่ือของอาํเภอ

วา่ "อาํเภอดอนพดุ" 

วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2545 สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ไดเ้สด็จพระ

ราชดาํเนินทรงเปิดปฐมฤกษ์โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ท่ีบา้นหนองมน หมู่ท่ี 5 ตาํบลบา้น

หลวง ยงัความปลาบปล้ืมแก่พสกนิกรชาวอาํเภอดอนพดุเป็นลน้พน้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.53 ชาวนาเตรียมการเก่ียวขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

 

และเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2551 สมเด็จพระสังฆราชอุดุคามะ แห่งนิกายสยามวงศ ์ประเทศ

ศรีลังกา ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุให้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวร ณ วดัดอน

ทอง ตาํบลดงตะงาว เพื่อเป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจ ให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองในแผน่ดิน

ดอนพดุสืบไป 

อาํเภอดอนพุดตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัตกของจังหวดั มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง

ขา้งเคียงดงัต่อไปน้ี 

ทศิเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอเมืองลพบุรี (จงัหวดัลพบุรี) 

ทศิตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอหนองโดนและอาํเภอบา้นหมอ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD
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ทิศใต้  ติดต่อกับอําเภอบ้านหมอ  อําเภอท่าเรือ  อําเภอนครหลวง  และอําเภอบางปะ

หนั (จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) 

ทศิตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอมหาราชและอาํเภอบา้นแพรก (จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) 

 
ภาพท่ี 2.54 แผนท่ีจงัหวดัสระบุรี 

 

เน้ือที/่พืน้ที ่ 58.714 ตร.กม. 

ข้อมูลเขตปกครอง  มี 4 ตาํบล, เทศบาล 1 แห่ง, หมู่บา้น 28 แห่ง, อบต. 1 แห่ง 

 ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ  อาชีพหลกั ไดแ้ก่ อาชีพเกษตรกรรม  

    อาชีพเสริม ไดแ้ก่ การปลุกพชืลม้ลุกในช่วงฤดูแลง้ 

    มีธนาคารกรุงศรีอยธุยา  1 แห่ง 

  ข้อมูลด้านสังคม  มีโรงเรียนดอนพดุวิทยา 1 แห่ง 

 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติทีสํ่าคญั คือ ปลา และไมไ้ผ ่

ข้อมูลด้านประชากร มีจาํนวนทั้งสิน 6,904 คน หญิง 3,337 คน ชาย 3,567 คน และมีความ

หนาแน่นของประชากร 117.58 คน/ตร.กม.  

 ข้อมูลด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม  

มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  

1. ขา้ว 

2.  พริกข้ีหนู 

3. ขา้วโพดขา้วเหนียว  
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81
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ภาพท่ี 2.55 รถไถนาของกลุ่มชาวนาท่ีปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

 

2.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สุดาพร ศรีพรหมมา (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการสร้างชุดส่ือฝึกอบรมโดยใชอิ้นโฟกราฟิก 

เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองลดภาวะโรคอว้นและปัจจยัเส่ียงดว้ยหลกั 6 อ. โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1)  

เพื่อสร้างและหาคุณภาพของส่ือฝึกอบรมโดยใชอิ้นโฟกราฟิกเพ่ือใหค้วามรู้ เร่ืองลดภาวะโรคอว้น

และปัจจยัเส่ียงดว้ยหลกั 6 อ. 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดส่ือฝึกอบรมตามเกณฑ ์3) เพื่อประเมิน

ผลสมัฤทธ์ิทางการฝึกอบรมชุดส่ือฝึกอบรม 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

โดยชุดส่ือฝึกอบรม 5) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย ชุดส่ือ

ฝึกอบรมโดยใชอิ้นโฟกราฟิกเพื่อใหค้วามรู้เร่ือง เร่ืองลดภาวะโรคอว้นและปัจจยัเส่ียงดว้ยหลกั 6 อ. 

มีแบบประเมินประสิทธิภาพของชุดส่ือฝึกอบรม เป็นแบบทดสอบ ก่อน – หลงั การฝึกอบรม 

จาํนวน 20 ขอ้ โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา70 ปี

การศึกษา 2557 จาํนวน 30คน โยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มแบบเจาะจง (Speccified sampling) ผลการวิจยั

พบวา่ ชุดส่ือฝึกอบรมโดยใชอิ้นโฟกราฟิกเพ่ือใหค้วามรู้เร่ือง เร่ืองลดภาวะโรคอว้นและปัจจยัเส่ียง

ด้วยหลกั 6 อ. มีผลประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาอยู่ในระดับดี มีผลการประเมิน

คุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญด้านชุดส่ือฝึกอบรมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการ

ฝึกอบรมพบวา่คะแนนทดสอบหลงัการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.5 ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สรุปว่าชุดส่ือฝึกอบรมโดย

DP
U



 
117 

ใชอิ้นโฟกราฟิกเพื่อให้ความรู้เร่ือง เร่ืองลดภาวะโรคอว้นและปัจจยัเส่ียงดว้ยหลกั 6 อ. สามารถ

นาํไปใชจ้ริงได ้

 พชัรี  เมืองมุสิก ธนัวรั์ชต ์สินธนะกุล และจิรพนัธ์ุ  ศรีสมพนัธ์ุ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง

การพฒันาส่ือการสอนดว้ยภาพอินโฟกราฟิกผ่านระบบเครือข่ายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จดัการ หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อพฒันา

และหาประสิทธิภาพ ของส่ือการสอนด้วยภาพอินโฟกราฟิกผ่านระบบเครือข่าย วิชาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจดัการ หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยส่ือการสอนด้วยภาพอินโฟกราฟิก ผ่านระบบเครือข่าย วิชาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจดัการ หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต 3) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยส่ือการสอนด้วยภาพอินโฟกราฟิก ผ่านระบบเครือข่ายวิชาระบบ 

สารสนเทศเพื่อการจดัการ ผลการดาํเนินงานการวิจยัพบว่า ส่ือการสอนดว้ยภาพอินโฟกราฟิกมี

ประสิทธิภาพไดต้ามเกณฑข์องเมกุย แกนส์ มีค่าเท่ากบั 1.09 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา

หลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 และผลการสาํรวจความพึงพอใจ

ของนกัศึกษาพบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจในส่ือการสอนท่ีพฒันาข้ึน อยูใ่นระดบัในระดบัมาก  

 พชัรา วาณิชวศิน (2558) ไดน้าํเสนอบทความเร่ือง ศกัยภาพของอินโฟกราฟิก ซ่ึงสามารถ

ประยุกตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือจดัการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ ไดใ้นสองมิติสาํคญั มิติ

แรก คือ การใชอิ้นโฟกราฟิกเป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือความน่าสนใจ ความเขา้ใจ และการจดจาํได ้

ซ่ึงถือเป็นพื้นฐานสาํคญัของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผลการใชอิ้นโฟกราฟิก เป็นเคร่ืองมือ

ส่ือสารจากงานวิจยั พบว่า ร้อยละ 94.99 ของกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่า  อินโฟกราฟิกช่วยเพิ่ม

ความน่าสนใจ ความเขา้ใจและการจดจาํใหม้ากยิง่ข้ึน และมิติท่ีสองคือ การใชอิ้นโฟกราฟิก เป็นส่ือ

การเรียนรู้สร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ผา่นการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยความชดัเจนและ

ความเขา้ใจ บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตอ้งการ โดยผลการใชอิ้นโฟกราฟิกเป็นส่ือการเรียนรู้

จากงานวิจยัฉบบัเดียวกนัพบว่า อินโฟกราฟิกช่วยสร้างความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดดว้ย

ค่าเฉล่ีย 4.82 อยา่งไรกต็าม การประยกุตใ์ชอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ ควรคาํนึงถึงบทบาทสาํคญัท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิภาพเม่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารและส่ือการเรียนรู้ดงัน้ี  1) การเพิ่มบทบาทใหก้บัอินโฟ

กราฟิกในการสร้างปฏิสมัพนัธ์และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 2) การปรับบทบาทผูส้อนใหจ้ดัการ

เรียนการสอนเชิงรุกวางแผนกาํหนดเน้ือหา มุ่งเนน้เน้ือหาเฉพาะเลือกวิธีการออกแบบอินโฟกราฟิก 

ท่ีช่วยใหก้ารเรียนรู้บรรลุตามวตัถุประสงค ์3) การเปล่ียนบทบาทผูเ้รียนใหมี้ปฏิสัมพนัธ์และมีส่วน

ร่วมในการเรียนรู้ อย่างกระตือรือร้น ซ่ึงบทบาทเหล่าน้ีจะช่วยเพิ่มปฏิสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม
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ระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน สร้างบรรยากาศการเรียนท่ีดี รวมทั้งช่วยให้เรียนรู้เน้ือหาท่ีจาํเป็นและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้จนเกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง อนันาํไปสู่การเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ในท่ีสุด 

สุรพงษ ์ วริยะ และณัฐกานต ์หลา้เตจา (2558) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการสร้างส่ืออินโฟกราฟิก

ในรูปแบบแอนิเมชัน่เร่ืองเล่าขานตาํนานกรุงศรี โดยมี วตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อสร้างส่ือการเรียนรู้

ในรูปแบบส่ือมลัติมีเดียอินโฟกราฟิก 2) เพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ให้มี ความน่าสนใจ และง่ายต่อ

การศึกษา 3) เพื่อนาํส่ือไปใชใ้นการเรียนการสอนของนกัเรียนและผูส้นใจ กระบวนการพฒันาได้

นาํหลกัของการสร้างแอนิเมชัน่โดยการใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใน การสร้างตวัละคร 

การสร้างฉากและองค์ประกอบต่างๆ แลว้นํางานทีสร้างข้ึนมาทาํให้เคล่ือนไหวดว้ยโปรแกรม 

Adobe After Effect CS6 ให้เป็นไปตามโครงเร่ืองท่ีกาํหนดไว ้ประกอบกบัการสร้างฉากและสิง

ต่างๆ ใช ้โปรแกรม Audacity ในการบนัทึกเสียงและปรับแต่งเสียงบรรยาย และใชโ้ปรแกรม 

Adobe Premiere Pro CS6 ใน การตดัต่อและประกอบส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนัทั้งภาพและเสียง รวมทั้ง

เสียงดนตรีประกอบต่างๆ ไดอ้ยา่งลงตวั ผลการวิจยัพบว่า จากการท่ีไดน้าํส่ือไปใชใ้นการเรียนการ

สอนประกอบกับรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทาํให้นักเรียนมีความเข้าใจใน

เน้ือหาวิชาเรียนเพิ่มข้ึน มีความสนใจและกระตือรือร้นทีจะเรียนรู้ มากข้ึนอีกดว้ย และไดท้าํการ

ประเมินการใชบ้ทเรียนแอนิเมชัน่โดยไดท้าํการสาํรวจจากนกัเรียนท่ีไดท้าํการเรียน ในส่ือการเรียน

การสอนน้ี จาํนวน 20 คน โดยมีผลการประเมินทั้ งสองส่วนดังน้ี คือ ส่วนท่ีหน่ึง ระดับความ 

คิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาและการนาํเสนอ พบว่าการออกแบบเน้ือหาและการนาํเสนอ อยูใ่นระดบัดี ท่ี

ค่าเฉล่ีย 4.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.529 และส่วนท่ีสองระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพ 

เสียง และตวัอกัษร พบว่าการออกแบบภาพ เสียง และตวัอกัษรอยูใ่นระดบัดี ท่ีค่าเฉล่ีย 4.21 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.643 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 

งานวิจยัเร่ือง “การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

สาํหรับ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน” เป็นตามสมมุติฐานวา่  สามารถเพิ่มศกัยภาพการถ่ายทอดองคค์วามรู้

เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไหข้องปราชญช์าวบา้น แก่นกัเรียนนกัศึกษาและผูท่ี้สนใจมาเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาองคค์วามรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ อาํเภอดอนพุด 

จงัหวดัสระบุรี ศึกษาองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมในการออกแบบ การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ สาํหรับ

การออกแบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้  จากผลของการพฒันาการออกแบบขอ้มูลภาพ

สาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ เพ่ือเผยแพร่แนวทางให้กบักลุ่มเป้าหมายให้สามารถ

รับรู้และเขา้ใจไดง่้ายข้ึน ไดมี้การกาํหนดระเบียบวิธีวิจยัดงัน้ี 

 1. วิธีการวิจยั 

 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  

 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

 5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  

 

3.1  วธีิการวจัิย 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปของการสัมภาษณ์

เชิงลึกเพื่อใชอ้ภิปรายผลการวิจยัให้มีความชดัเจนและมีความถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน ควบคู่กบัการวิจยั

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปของการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั เพื่อ

สาํรวจตวัแปรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

3.2.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มชาวนา กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาท่ีตอ้งการเรียนรู้เร่ือง

การปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบนิเทศศิลป์ 

3.3.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มชาวนา จาํนวน 5 ราย นกัเรียน นกัศึกษา จาํนวน 

30 ราย และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบนิเทศศิลป์ จาํนวน 7 ราย ใชว้ิธีการสุ่มแบบจาํเพาะ
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เจาะจง (Purposive Sampling) โดยคดัเลือกเฉพาะส่ือการเรียนรู้เร่ืองขั้นตอนการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสา

ไห ้จงัหวดัสระบุรี 

 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.3.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบไปดว้ยขอ้มูล 4 ส่วน ดงัน้ี 

3.3.1.1 แบบสัมภาษณ์ส่ือการเรียนรู้เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ สาํหรับกลุ่มชาวนา 

และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปลูกขา้ว จงัหวดัสระบุรี 

3.3.1.2 แบบสอบถามท่ีมีต่อผลงานการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชย

เสาไห ้สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปลูกขา้ว จงัหวดัสระบุรี 

3.3.1.3 แบบสอบถามท่ีมีต่อผลงานการออกแบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชย

เสาไหส้าํหรับผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบนิเทศศิลป์ 

3.3.1.4 แบบประเมินผลก่อนและหลงั (Pre – test, Post - Test) การรับรู้ขอ้มูล เร่ือง ขา้ว

เจ๊กเชยเสาไห ้อ.ดอนพดุ จ.สระบุรี สาํหรับกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา 

แบบประเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อผลงานการออกแบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊ก

เชยเสาไห้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีเกณฑ ์5 ระดบัของ

ลิเคอร์ท (Likert Scale) เป็นการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ซ่ึงมีเกณฑก์ารให้

คะแนนประกอบดว้ย มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอ้ย (2) และนอ้ยท่ีสุด (1)  

การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียการออกแบบ เพื่อหาช่วงห่างของขอ้มูลในแต่ละชั้น 

(ธานินทร์ ศิลป์จารุ 2553 : 142) ระดบัคะแนนเฉล่ียการออกแบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊ก

เชยเสาไห ้ จึงแสดงผลได ้5 ระดบั ดงัน้ี 

   คะแนนเฉล่ีย  แปลผล 

   4.21 – 5.00   มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

   3.41 – 4.20   มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  

   2.61 – 3.40   มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

   1.81 – 2.60   มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย  

   1.00 – 1.80   มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

3.3.2  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  

3.3.2.1  ศึกษารวบรวมขอ้มูล เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ จากการรวบรวมขอ้มูล

เอกสาร จากบทความ หนงัสือ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น

ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี ไดข้อ้สรุปจากการวิเคราะห์เพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือท่ีจะ
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สามารถตอบสนองการทาํงานของส่ือเชิงภาพ เร่ืองการปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคไ์ดส้รุปเป็นการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ (Infographic) สาํหรับศูนยก์ารเรียนรู้ขา้วเจ๊ก

เชยเสาไห ้อาํเภอดอนพดุ จงัหวดัสระบุรี  บนส่ือส่ิงพิมพเ์ฉพาะกิจและส่ือเชิงโตต้อบท่ีจะเป็นเกณฑ์

กาํหนดในการวิเคราะห์เพื่อหาเป็นแนวทางในการใชอ้งคป์ระกอบพ้ืนฐานทางดา้นการออกแบบท่ี

เหมาะสม โดยส่ือสารองคค์วามรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ 2 เร่ือง คือ ประวติัขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ และ

ขั้นตอนการทาํนาขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ ในงานวิจยัน้ีไดน้ั้นมีแนวทางการเลือกส่ือเพื่อแสดงขอ้มูลเชิง

ภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1) การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือนิทรรศการ 2) การ

ออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือส่ิงพิมพ ์และ 3) การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือเชิงโตต้อบ 

 3.3.2.2  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนั ท่ีไดจ้ากการสาํรวจลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

  3.3.2.3  ศึกษาและวิเคราะห์หาผลจากการออกแบบการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับ

ส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ โดยเร่ิมวิเคราะห์ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย หรือชาวนา 

เป็นขอ้มูลหลกัเพื่อเป็นฐานขอ้มูลสาํหรับการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้ว

เจ๊กเชยเสาไห ้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการมากท่ีสุด 

3.3.2.4  ศึกษาและวิเคราะห์หลกัการออกแบบการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือ

การเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ ท่ีจะส่งเสริมการใหค้วามรู้ในกลุ่มชุมชน โดยการศึกษาขอ้มูลภาค

เอกสาร จากหนงัสือ บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และนาํมาวิเคราะห์หาส่วนท่ีจะนาํมาออกแบบ

ขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ ไดแ้ก่ การทาํแบบร่างคร้ังท่ี 1 เพื่อคน้หา

แนวทางในการออกแบบ และการทาํแบบร่างคร้ังท่ี 2 เพื่อสรุปหาแนวทางในการออกแบบ 

3.3.2.5  สร้างเคร่ืองมือในการวิจยัดว้ยแบบสอบถาม และนาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน

ไปตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ผูว้ิจยัเลือกขอ้คาํถามท่ีมี

ค่า IOC มากกว่า 0.5 มาใชเ้ป็นขอ้คาํถามจากผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงไดต้รวจสอบแบบสอบถาม

แลว้เห็นวา่แบบสอบถามทุกขอ้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีความเท่ียงตรงของเน้ือหา ครอบคลุมในแต่ละดา้น 

และครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั ส่วนขอ้ท่ีมี IOC ตํ่ากว่า 0.5 ผูว้ิจยัไดน้าํมาปรับปรุงแกไ้ข

ต่อไป ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามอยูร่ะหว่าง 

0.5 ถึง 1 ตามเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1)  ผศ.ดร.วฒันพนัธ์ุ ครุฑะเสน อาจารยป์ระจาํภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2)  ดร.เพิ่มศกัด์ิ สุวรรณทตั อาจารยป์ระจาํภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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3)  อาจารยชู์เกียรติ อ่อนช่ืน อาจารยป์ระจาํและผูช่้วยประธานหลกัสูตร

ภาควิชามีเดียอาตส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้ธนบุรี 

3.3.2.6  นาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 

3.3.2.7  นาํผลการวิเคราะห์มาออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊ก

เชยเสาไห ้ตรวจสอบกบัผูเ้ช่ียวชาญ และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม การทาํตน้แบบงานจริง สรุป

แนวทางในการออกแบบ  

3.3.2.8  นาํผลงานออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ 

ท่ีไดไ้ปดาํเนินการสอบถามกบักลุ่มชาวนา กลุ่มผูน้กัเรียนนกัศึกษา และสอบถามกบัผูเ้ช่ียวชาญ

ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อหาประสิทธิผลของการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊ก

เชยเสาไห ้ว่าตรงกบัสมมติฐานหรือไม่  

 

3.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

3.4.1  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั  

 3.4.1.1  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดว้ย ขอ้มูลทางดา้นการออกแบบ

ขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ โดยการสัมภาษณ์ชาวนา จงัหวดัสระบุรี 

รวบรวมขอ้มูลจากหนังสือ หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาและรวบรวมขอ้มูลและทฤษฎีเร่ือง

การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ โดยการสัมภาษณ์จาก

นกัวิชาการและนกัออกแบบ จากการรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 3.4.1.2  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ประกอบดว้ย ขอ้มูลศึกษาจากการเก็บขอ้มูลการ

ออกแบบจากการสอบถามกลุ่มชาวนา ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญ

ทางดา้นการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

3.4.2  วิธีการรวบรวมขอ้มูล 

3.4.2.1  ขอ้มูลประเภทเอกสาร และส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ ทาํการรวบรวมจากงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง จากเอกสารทางวิชาการ หนงัสือ จากห้องสมุดของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ และคน้ควา้ขอ้มูล

จากส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยใชร้ะบบสืบคน้ขอ้มูลในเวบ็ไซน์ต่าง ๆ เพื่อคน้หางานวิชาการ งานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

3.4.2.2  ขอ้มูลประเภทบุคคล ทาํการรวบรวมโดยการสัมภาษณ์กบักลุ่มบุคคล 3 กลุ่ม 

ดงัน้ี 
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3.4.2.2.1  กลุ่มชาวนา จงัหวดัสระบุรี  

1)  คุณวิชาญ เท่ียงธรรม รองอธิบดี กรมการขา้ว 

2)  คุณวนัเพญ็ อุ่นจนัทร์ ประธาน Bizclub จงัหวดัสระบุรี   

3)  คุณทองเจือ จนัวดี ประธานกลุ่มชาวนาขา้วเจ๊กเชย ตาํบลดอนพดุ  

อาํเภอดอนพดุจงัหวดัสระบุรี 

4)  คุณสุจิน ทองอร่าม  ประธานกลุ่มชาวนาขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ 

ตาํบลหนองควายโซ อาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี 

5)  คุณอรพรรณ บุลสถาพร พาณิชยจ์งัหวดัสระบุรี 

 3.4.2.2.2  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยคดัเลือกจากกลุ่ม

คณาจารย ์และนกัออกแบบท่ีมีประสบการณ์ทางดา้นการสอนและการทาํงานดา้นเลขนศิลป์ ไม่ต ํ่า

กวา่ 5 ปี 

1)  ดร.เพิ่มศกัด์ิ สุวรรณทตั อาจารยป์ระจาํภาควิชานฤมิตศิลป์  

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2)  อาจารยชู์เกียรติ อ่อนช่ืน อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

 สาขาวิชามีเดียอาตส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ 

 เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

3)  คุณเทวฤทธ์ิ นาวารัตน์ นกัออกแบบกราฟิก  

 ตาํแหน่ง Senior Designer  บริษทั Bright Side Co.,Ltd. 

4)  คุณพลชม เอ่ียมสาํอางค ์นกัออกแบบกราฟิก   

 ตาํแหน่ง Art Director Y&R Thailand   

 บริษทั เดนทสุ์ยงัก ์แอนด ์รูบิแคม จาํกดั  

5) คุณก่อนกาล ติณสูลานนท ์นกัออกแบบกราฟิก  

   ตาํแหน่ง Project Designer บริษทั Graphic49 Co.,Ltd. 

6) คุณอนงคน์าฏ วิวฒันานนท ์นกัออกแบบกราฟิก  

 ตาํแหน่ง Art Director บริษทั Lhamp Interactive Co.,Ltd. 

7)  คุณรุจิสา เทพมงคล นกัออกแบบกราฟิก  

 ตาํแหน่ง Art Director บริษทั Tomogram Studio Co.,Ltd.  

3.4.2.2.3  กลุ่มทดลอง จากการศึกษาการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการ

เรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ โดยทาํการคดัเลือกการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพท่ีจะนาํมาเป็นตน้แบบ

จริงสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ ท่ีใชใ้นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เป็นแบบประเมินผล
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ก่อนและหลงั (Pre – test, Post - Test) การรับรู้ขอ้มูล เร่ือง ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ โดยการทาํ

แบบสอบถามไปยงักลุ่มนกัเรียนนกัศึกษา จาํนวน 30 ราย 

 

3.5  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

3.5.1  การวิเคราะห์ขอ้มูล  

3.5.1.1  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงภาคสนามและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) 

พิจารณาประเด็นท่ีสาํคญันาํขอ้ความหรือประโยคท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัมาไว้

กลุ่มเดียวกนัโดยมีรหสัขอ้มูลกาํกบัทุกขอ้ความหรือทุกประโยค  

3.5.1.2  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและแบบประเมิน ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของขอ้มูลและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก และทาํการ

นาํแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งแลว้นาํมาลงรหสัตามท่ีกาํหนดรหสัไวม้าบนัทึกลงในคอมพิวเตอร์เพื่อทาํ

การประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป SPSS 18.0 (Statistical Package for Social 

Sciences) 

3.5.2  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั  

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)  เป็น

การสรุปขอ้มูลในการอภิปรายหรือแจกแจงขอ้มูลตามท่ีไดร้วบรวมมา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดการวิจยั DP
U



 

 

บทที ่4 

ผลการวจิัย 

 

งานวิจยัเร่ือง “การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

สําหรับ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน” เป็นการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพเร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ เพ่ือเพิ่ม

ศกัยภาพการถ่ายทอดองคค์วามรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไหข้องปราชญช์าวบา้นแก่นกัเรียนนกัศึกษาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ สรุปผลการวิจยัดงัน้ี 

 1. องคค์วามรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

 2. ผลการการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ สาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้คร้ังท่ี 1 

 3. ผลการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ สาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊ก

เชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

4. ผลการการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ สาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้คร้ังท่ี 2 

 5. ผลการรับรู้ขอ้มูลเร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

 

4.1  องค์ความรู้เร่ืองข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จังหวดัสระบุรี 

 จากการเกบ็ขอ้มูลภาคสนามดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มชาวนาและปราชญช์าวบา้นใน

อาํเภอดอนพดุ จงัหวดัสระบุรี เพื่อนาํไปเป็นองคค์วามรู้ สาํหรับการนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อใชใ้น

การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาพบวา่ 

 4.1.1 การปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ เป็นการทาํนาแบบนาปี เร่ิมปลูกตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึง

ธนัวาคม เป็นการทาํนาแบบนาตม 

4.1.2 ประวติัความเป็นมาของขา้วเจ๊กเชยเสาไหเ้ป็นขา้วพื้นเมือง ท่ีปลูกมานานกว่า 200 ปี 

โดยในสมยันั้น เจ๊กช่ือ เชย เป็นพ่อคา้ชาวจีน ไดมี้การนาํสินคา้ประเภท กะปิ หอม กระเทียม มา

แลกเปล่ียนขา้วกบัชาวนา และไดน้าํพนัธ์ุขา้วแขง็ชนิดหน่ึงให้กบัชาวนานาํกลบัไปปลูกเพื่อนาํมา

แลกสินคา้ในคร้ังต่อไป 

4.1.3 ลกัษณะเด่นเก่ียวกบัการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้มีดงัน้ี 

4.1.3.1 ลกัษณะทางกายภาพ พบว่า เป็นขา้วพ้ืนเมือง มีคุณภาพ ปลูกง่าย เหมาะกบั

สภาพพื้นท่ี ตน้ขา้วมีความแข็งแรงแทงตน้เหนือวชัพืชไดโ้ดยไม่ตอ้งใชส้ารกาํจดัวชัพืชสามารถ

เติบโตไดดี้ ทนต่อการก่อกวนจากแมลง เป็นขา้วท่ีมีลกัษณะเด่นทางกายภาพ คือมีความสูงไดถึ้ง 2 
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เมตร ใหผ้ลผลิตมากกว่าขา้วนาปีพนัธ์ุอ่ืน และเป็นขา้วแขง็ ท่ีมีมานานกว่า 200 ปี ทนต่อสภาพดิน

ฟ้าอากาศ  

4.1.3.2 ลกัษณะทางชีวภาพ พบว่า หุงข้ึนหมอ้ มีกล่ินหอม นุ่ม อร่อย เม่ือหุงสุกจะ

ร่วนเป็นตวัไม่เกาะกนัเป็นกอ้น หุงข้ึนหมอ้ ขา้วสุกจะนุ่ม ไม่แฉะ ไม่แขง็กระดา้ง ไม่เหนียวเละ ไม่

ยบุตวัเม่ือเป็นขา้วราดแกง ไม่บูดง่ายแมท้ิ้งไวเ้ยน็ขา้มวนั ขา้วเก่าเม่ือนาํมาหุงไม่มีกล่ินสาบ เป็นขา้ว

เน้ือแขง็แต่จะนุ่มกว่าขา้วเสาไห้ตามทอ้งตลาด รสชาติดี เหมาะสาํหรับทาํอาหารประเภทเส้น เช่น 

ขนมจีน แป้ง ขนม เป็นตน้ 

4.1.4 ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริโภคขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้เป็นขา้วท่ีช่วยเร่ืองโรคเบาหวาน ลด

ค่านํ้ าตาลในเลือด มีธาตุเหลก็สูง เหมาะสาํหรับบริโภคเพื่อลดความอว้น ป้องกนัโรคพิษสุราเร้ือรัง 

ป้องกนัเหน็บชา ปากนกกระจอก 

4.1.5 ขั้นตอนการปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี มีลาํดบัการปลูกตามเดือนต่าง ๆ 

ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 ฤดูการทาํนาของขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

 

ลาํดบั เดือน กิจกรรม ขั้นตอนการทาํนา 

1 พ.ค.  

ช่วงการ 

เตรียมดิน 

 ไถดะ (การไถนารอบท่ี 1) เพื่อพลิกหนา้ดินไถดินกลบเพื่อหมกั

ฟาง และพืชตระกลูถัว่ในดินใหห้มกัในดินจนกลายเป็นปุ๋ย  

2 มิ.ย.  ไถแปร (การไถนารอบท่ี 2) เพื่อพลิกหนา้ดิน และกาํจดัวชัพืช  

3 ก.ค. 

 

4 

 

ส.ค. 

 

เร่ิมปลูก 

“ปลูกวนั

แม่” 

เร่ิมทาํนา มี 3วิธีสามารถเลือกไดต้ามความเหมาะสมของสภาพ

พื้นท่ี, อากาศ, และปริมาณนํ้า  

วิธีท่ี 1หวา่นเมลด็พนัธ์ุ (นาหวา่นแหง้) คือ หวา่นขา้วลงไปในดิน

ท่ีไถแลว้แบบแหง้ ๆ และรอจนกวา่ฝนจะตกใหมี้นํ้าขงัในนา  

วิธีท่ี 2 นาปักดาํ(นาดาํ) ในกรณีท่ีมีนํ้ าในนาเพียงพอจะเร่ิมจาก

(การเพาะกลา้) การปลูกตน้อ่อนของขา้ว แลว้จึงนาํมาปักดาํ เรียง

เป็นระเบียบในนา  

วิธีท่ี 3 การทาํนาหวา่นนํ้าตม คือ เม่ือไถแปรเสร็จ ชาวนาจะปล่อย

นํ้าเขา้นาก่อนหวา่นขา้ว โดยจะแช่เมลด็พนัธ์ุขา้วลงในนํ้า1-3 วนั 

ใหมี้รากงอกออกมาเลก็นอ้ย แลว้ค่อยนาํมาหวา่น    
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

 

ลาํดบั เดือน กิจกรรม ขั้นตอนการทาํนา 

5 ก.ย. ระยะตน้

กลา้ 

หลงัจากฝนตก ขา้วกเ็ร่ิมโตเป็นตน้กลา้ แลว้จึงกลายเป็นตน้ขา้วท่ี

สมบูรณ์ช่วงน้ีรากขา้วจะดูดอาหาร ตน้ขา้วจะอ่ิมงามสมบูรณ์   

หลงัจากนั้นกใ็หบ้าํรุงดิน ใส่ปุ๋ยซ่ึงใช ้ปุ๋ยคอก (มูลววัมูลควาย)  

 

6 

 

ต.ค. 

 

ระยะตน้

ขา้ว 

 ขา้วแต่งตวัหมายถึง ขา้วเจริญเติบโตเป็นตน้เตม็ตวั พร้อมท่ีจะ

ออกรวง ตน้ขา้วจะอวบอว้นเหมือนมีรวงขา้วเลก็ ๆ อยูใ่นปลอ้ง

ขา้ว จะเรียกวา่ ขา้วตั้งทอ้ง เป็นช่วงท่ีไม่ตอ้งบาํรุงใส่ปุ๋ยตน้ขา้ว

แลว้ ขา้วเจ๊กเชยเสาไหเ้ม่ือโตเตม็ท่ีจะสูงประมาณ 2 เมตร   

 

7 

 

พ.ย. 

 

ระยะดอก

ขา้ว 

เป็นช่วงท่ีขา้วจะอา้ปาก ตากเกสร โดยดอกขา้วจะโผล่ออกมา

นอกเมลด็ขา้วเพื่อรอผสมเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียอยูภ่ายใน

เมลด็ขา้ว ระยะน้ีขา้วจะสลดัเกสร เพื่อผสมพนัธ์ุใหเ้กิดเป็นเมลด็

ขา้วต่อไป เป็นช่วงท่ีตอ้งดูแลขา้ว หากมีนํ้าฝนตกลงไปท่ีเมลด็ 

ขา้วจะเสีย หลงัจากผา่นพน้ไป 15 - 20 วนั เกสรหล่น เกิดการผสม

เกสรเรียบร้อยแลว้ขา้วจะค่อย ๆ หุบ  หลงัจากขา้วออกดอกและ

รวง ประมาณ 7-10 วนั กจ็ะเป็นระยะนํ้านมขา้วคือขา้วจะมีนํ้านม 

ในเมลด็ขา้วจะเกิดเป็นนํ้านมขา้ว ผลิตเป็นแป้งและแขง็เป็นเมลด็

ขา้วในท่ีสุด  หลงัจากท่ีขา้วออกรวงแลว้ขา้วจะเร่ิมสุก ใชเ้วลา 15 

– 20 วนั จนลมหนาวพดัมาขา้วกจ็ะเร่ิมเปล่ียนเป็นสีเหลือง  

 

8 

 

ธ.ค. 

 

การเกบ็

เก่ียว 

“เก่ียววนั

พอ่” 

เม่ือลมหนาวพดัมาถึง ตน้ขาวกจ็ะค่อย ๆ เปล่ียนสีจากสีเขียวเป็น

สีเหลืองทอง จะเกบ็เก่ียวขา้วเจก๊เชยเสาไหใ้นระยะพลบัพลึง คือ 

ระยะท่ีรวงขา้วสุกเป็นสีเหลืองและเหลือขา้วแถวสุดทา้ยท่ียงัมีสี

เขียวอยูช่่วงเก่ียวขา้ว (ไม่วา่จะปลูกเม่ือไร การเกบ็เก่ียวขา้วน้ีจะ

เก่ียวพร้อมกนัทั้งหมด)  ขา้วเจ๊กเชยเสาไหเ้ป็นขา้วท่ีมีความสูง

มาก เม่ือขา้วสุกเตม็ท่ีกจ็ะลม้ลง ชาวนากจ็ะเอาไมค้ราดใหข้า้วลม้

ลงแลว้จึงทาํการเก่ียวขา้ว พอเก่ียวขา้วเสร็จ ชาวนาจะตากขา้ว

ประมาณ 2 แดด ท่ีความช้ืน14% และคดัแยกส่ิงสกปรกออก ให้

เหลือแต่ขา้ว จากนั้นกบ็รรจุลงกระสอบเตรียมเกบ็เขา้ยุง้ฉาง  
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

 

ลาํดบั เดือน กิจกรรม ขั้นตอนการทาํนา 

9 ม.ค.  

นวดขา้ว 

นาํขา้วข้ึนลานนวดขา้ว แลว้นาํข้ึนยุง้ขา้วและรอใหข้า้วฟักตวั เพื่อ

ลดอตัราการหกัของขา้ว  

ช่วงระยะน้ีหากนาํขา้วมาสีแลว้ทาํเป็นขา้วตม้จะอร่อยท่ีสุดเพราะ

เป็นช่วงขา้วใหม่ (ขา้วใหม่จะมียางเยอะ เละง่าย มีกล่ินหอม เม่ือ

นาํขา้วใหม่มาทาํเป็นขา้วตม้จะมีความอร่อยเป็นพเิศษ)  

10 ก.พ. 

11 มี.ค. 

 

12 

 

เม.ย. 

 

สีขา้ว 

ชาวนาจะเร่ิมสีขา้วท่ีโรงสี  และจดัจาํหน่ายต่อไป   

ชาวนาจะคดัเลือกพนัธ์ุขา้วเกบ็ไวส่้วนหน่ึง เพื่อเตรียมทาํนาต่อ 

และอีกส่วนจะนาํไปจดัจาํหน่าย  

เม่ือส้ินสุดการเกบ็เก่ียว ชาวนาจะมาปลูกถัว่เพื่อบาํรุงดิน สาํหรับ

ใชใ้นการปลูกขา้วในปีต่อไป ถัว่เป็นพืชท่ีมีลาํตน้อ่อนยุย่ง่าย ปลูก

แลว้ดินจะน่ิมร่วนซุยไดดี้กวา่พืชชนิดอ่ืน    

นา 1ไร่ ใชถ้ัว่ประมาณ 5 กิโลกรัม ภายในระยะเวลาประมาณ 40 – 

50 วนั กส็ามารถเกบ็เก่ียวผลผลิตไดห้รือสามารถไถกลบไดเ้ลย  

 

สรุปขอ้มูลองคค์วามรู้เร่ืองการทาํนาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ (Info 

Graphic) สรุปฤดูการทาํนาขา้วเจก๊เชยเสาไหโ้ดยใชเ้ดือนเป็นตวัเช่ือมโยงขอ้มูลไดด้งัน้ี DP
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ภาพท่ี 4.1 แสดงฤดูการทาํนากบัวฏัจกัรขา้ว  

  

 
 
ภาพท่ี 4.2 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งฤดูการทาํนากบัวฏัจกัรขา้ว โดยใชเ้ดือนเป็นตวัเช่ือมโยง  

 

4.2  ผลการการออกแบบข้อมูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ คร้ังที ่1 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย หรือชาวนา เพ่ือการออกแบบ

ขอ้มูลเชิงภาพ สาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการมากท่ีสุด

สามารถทาํแบบร่างขอ้มูลเชิงภาพคร้ังท่ี 1 ได ้3 รูปแบบ ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4.3 การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ แบบร่างท่ี 1 

 

ตารางท่ี 4.2 ความคิดเห็นของกลุ่มชาวนาต่อขอ้มูลเชิงภาพของแบบร่างท่ี 1 

 

การส่ือความหมาย ขอ้เสนอแนะปรับปรุง 

1. การลาํดบัภาพควรเป็นแบบ Panorama 

แนวนอนแบบยาว จากซา้ยไปขวา เพื่อแสดง

ขั้นตอนท่ีชดัเจนมากกวา่น้ี 

2. ภาพชาวนาส่ือสารไดดี้ 

3. ภาพเขา้ใจง่าย 

 

1. เรียงลาํดบัเดือนใหม่ใหถู้กตอ้ง 

2. พื้นท่ีในการอธิบายแต่ละขั้นตอนนอ้ยไป 

3. ตน้ขาวยงัไม่เหมือนของจริง 

4. ควรเล่าเร่ืองเป็นภาพสี 

5. ปรับขอ้มูลในแต่ละเดือนใหต้รง ยงัมีความ

คลาดเคล่ือนในบางส่วน 

6. การบรรยายภาพสลบัไปมา 
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ภาพท่ี 4.4 การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ แบบร่างท่ี 2 

 

ตารางท่ี 4.3 ความคิดเห็นของกลุ่มชาวนาต่อขอ้มูลเชิงภาพของแบบร่างท่ี 2 

 

การส่ือความหมาย ขอ้เสนอแนะปรับปรุง 

1. อธิบายไดถึ้งแหล่งภูมิศาสตร์ของขา้วเจ๊ก

เชยเสาไหไ้ดดี้ 

2. ภาพส่ือสารไดเ้ขา้ใจง่าย 

 

1. ควรบอกบริเวณสาํหรับปลูกขา้ว อาํเภอท่ี

สามารถปลูกไดใ้นแผนท่ีดว้ย 

2. เรียงลาํดบัเดือนใหม่ใหช้ดัเจน 

3. ตวัอกัษรควรชดัเจนและใหญ่กวา่น้ี 

4. ควรแยกแผนท่ีออกมา 1 แผน่ ขั้นตอนการ

ทาํนา 1 แผน่ 

5. เพิ่มประวติัความเป็นมาของขา้วเจ๊กเชยเสา

ไห ้แสดงถึงความสาํคญัของขา้วชนิดน้ี 

6. อธิบายถึงประโยชน์ วิธีการปลูก พื้นท่ีปลูก 

การเกบ็รักษา การแปรรูปอาหาร-ขนมจากขา้ว

เจ๊กเชยเสาไห ้
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ภาพท่ี 4.5 การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ แบบร่างท่ี 3 

 

ตารางท่ี 4.4 ความคิดเห็นของกลุ่มชาวนาต่อขอ้มูลเชิงภาพของแบบร่างท่ี 3 

 

การส่ือความหมาย ขอ้เสนอแนะปรับปรุง 

1. ภาพส่ือสารยาก 

2. ภาพจานขา้วมีความน่าสนใจ 

3. การบรรยายภาพเขา้ใจ 

4. ภาพสวยงาม เขา้ใจง่าย 

1. สญัลกัษณ์ภาพยงัไม่ชดัเจน ควรจดัวางช่อง

ตารางใหดี้กวา่น้ี หรือใชก้ารส่ือสารดว้ย

ตวัอกัษร 

2. อาจทาํเป็นโปสเตอร์ท่ีมีลกัษณะเป็นชุด 

อธิบายขั้นตอนดว้ยภาพขนาดใหญ่ข้ึน 

3. เรียงลาํดบัเดือนใหม่ใหถู้กตอ้ง 
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4.3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบข้อมูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองข้าวเจ๊กเชยเสา

ไห้ 

 ผลการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ สาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจก๊เชย

เสาไห ้ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ เพื่อการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ สาํหรับส่ือการเรียนรู้

เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉล่ียแนวทางการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจก๊เชยเสาไห ้

 

เกณฑใ์นการพิจารณาแนวทางการออกแบบ ค่าเฉล่ีย ระดบัความเหมาะสม 

1.  ลกัษณะการออกแบบตราสัญลกัษณ์หรือโลโก้ศูนย์การ

เรียนรู้ชุมชน (Logo) 

3.57 

 

มาก 

1.1  แบบตวัอกัษร (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.  ลกัษณะการรับรู้ (Visual Perception) ตาม  (Gestalt 

Theory) 

4.05 

 

มาก 

2.1  ความเหมือน (Similarity) 4.57 มากท่ีสุด 

2.2  ความต่อเน่ือง (Continuation) 3.71 มาก 

2.3  การจดัลาํดบัความสมัพนัธ์ (Proximity) 3.86 มาก 

3.  รูปแบบการใช้ตัวอกัษรภาษาไทย (Typeface) 3.29 ปานกลาง 

3.1  แบบมีหวั (Serif or Old Style) 4.43 มากท่ีสุด 

3.2  แบบไม่มีหวั (Sans Serif) 3.14 ปานกลาง 

3.3  แบบร่วมสมยั (Transition) 3.29 ปานกลาง 

3.4  แบบอาลกัษณ์ (Text Letter) 3.29 ปานกลาง 

3.5  แบบตวัเขียน (Script) 3.14 ปานกลาง 

3.6  อกัษรประดิษฐ ์ (Decorative or Display Type) 2.43 นอ้ย 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

 

เกณฑใ์นการพิจารณาแนวทางการออกแบบ ค่าเฉล่ีย ระดบัความเหมาะสม 

4.  การใช้สี (Color) 3.62 มาก 

4.1  การใชสี้เพียงสีเดียว (กาํหนดค่านํ้าหนกัสี) 2.43 นอ้ย 

4.2  ใชสี้เพียง 1-2 สี 3.14 ปานกลาง 

4.3  ใชสี้ไม่เกิน 3 สี 3.14 ปานกลาง 

4.4  ใชสี้มากกวา่ 3 สีข้ึนไป 4.43 มากท่ีสุด 

4.5  คาํนึงถึงการใชสี้สญัลกัษณ์สากล 4.43 มากท่ีสุด 

4.6  คาํนึงถึงการใชสี้ท่ีมีอิทธิพลทางจิตวทิยา 4.14 มาก 

5.  หลกัของการใช้สี 3.09 ปานกลาง 

5.1  หลกัของการใชสี้กลมกลืน (Harmony) 4.86 มากท่ีสุด 

5.2  หลกัการใชสี้คู่ตรงขา้ม (Contrast) 2.86 ปานกลาง 

5.3  หลกัการใชสี้เอกณรงค ์(Monochrome) 3.00 ปานกลาง 

5.4  หลกัการใชไ้ม่เขา้กนั (Discord) 2.00 นอ้ย 

5.5  หลกัการใชสี้นํ้าหนกัต่างกนั  (Value) 2.71 ปานกลาง 

6.  ลกัษณะการใช้ภาพประกอบ 3.41 มาก 

6.1  ภาพจริงหรือภาพถ่าย (Photographic) 3.14 ปานกลาง 

6.2  ภาพก่ึงนามธรรม (Distortion) 3.14 ปานกลาง 

6.3  ภาพนามธรรม (Abstract) 2.43 นอ้ย 

6.4  ภาพการ์ตูน (Cartoon) 4.71 มากท่ีสุด 

6.5  ภาพสญัลกัษณ์ (Symbolic) 3.00 ปานกลาง 

6.6  ภาพอกัษร (Typography) 3.00 ปานกลาง 

6.7  ภาพลวดลายต่อเน่ือง (Pattern) 3.43 มาก 

6.8  ภาพวาดลายเสน้ (Drawing) 3.71 มาก 

6.9  ภาพประกอบแบบผสมผสาน (Mixed) 4.14 มาก 

7. สัดส่วนการใช้ภาพประกอบ 4.05 มาก 

7.1  ภาพประกอบ + Text อยา่งละ 50 % 4.43 มากท่ีสุด 

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

 

เกณฑใ์นการพิจารณาแนวทางการออกแบบ ค่าเฉล่ีย ระดบัความเหมาะสม 

7.3  ภาพประกอบ 80 %Text 20 % 4.71 มากท่ีสุด 

8. ความเหมาะสมของการนําข้อมูลไปใช้บนส่ือประเภทต่าง ๆ 4.11 มาก 

8.1  โปสเตอร์ 4.86 มากท่ีสุด 

8.2  แผน่พบั 4.14 มาก 

8.3  หนงัสือ 3.86 มาก 

8.4  Backdrop 3.86 มาก 

8.5  ส่ือเชิงโตต้อบ 3.86 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบให้ความสาํคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบั

การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ ดงัน้ี ลกัษณะการออกแบบ

ตราสัญลกัษณ์หรือโลโกแ้บบผสมผสาน (ค่าเฉล่ีย 4.86) ลกัษณะการรับรู้ความเหมือน (ค่าเฉล่ีย 

4.57) รูปแบบการใชต้วัอกัษรภาษาไทยแบบมีหวั (ค่าเฉล่ีย 4.43) การใชสี้มากกว่า 3 สีข้ึนไป และ

คาํนึงถึงการใชสี้สัญลกัษณ์สากล (ค่าเฉล่ีย 4.43) ลกัษณะการใชภ้าพประกอบภาพการ์ตูน (ค่าเฉล่ีย 

4.71) สัดส่วนการใชภ้าพประกอบ 80 %Text 20 % (ค่าเฉล่ีย 4.71) และความเหมาะสมของการนาํ

ขอ้มูลเชิงภาพไปใชบ้นส่ือประเภทโปสเตอร์ (ค่าเฉล่ีย 4. 86) 

 

ตารางท่ี 4.6 จาํนวนและร้อยละของความสาํคญัขอ้มูลท่ีแสดงบนขอ้มูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขา้ว

เจ๊กเชยเสาไห ้(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 

ขอ้มูลท่ีแสดงบนขอ้มูลเชิงภาพ จาํนวน ร้อยละ 

ขั้นตอนการปลูกขา้ว เจก๊เชยเสาไห ้ 7 17.5 

ความสาํคญัของขา้วท่ีไดเ้คร่ืองหมาย GI 6 15.0 

ประวติัความเป็นมาของขา้ว 5 12.5 

คุณประโยชนข์องขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ 4 10.0 

ภูมิศาสตร์สาํหรับปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ 4 10.0 

ช่ือศูนยก์ารเรียนรู้ / โลโกส้ญัลกัษณ์  3 7.5 

ประเภทของขา้วพื้นเมือง 3 7.5 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

 

ขอ้มูลท่ีแสดงบนขอ้มูลเชิงภาพ จาํนวน ร้อยละ 

ช่ือชุมชน 3 7.5 

การทาํนาปี 3 7.5 

ขอ้แนะนาํการใช ้/ การรักษา 2 5.0 

รวม 40 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบให้ความสาํคญัขอ้มูลท่ีแสดงบน

ขอ้มูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขั้นตอนการปลูกขา้ว เจ๊กเชยเสาไห ้

คิดเป็นร้อยละ 17.5 รองลงมาเป็นความสาํคญัของขา้วท่ีไดเ้คร่ืองหมาย GI คิดเป็นร้อยละ 15.0 และ

ประวติัความเป็นมาของขา้ว คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 4.7 จาํนวนและร้อยละของแนวความคิดท่ีนาํมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการขอ้มูลเชิงภาพ 

เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 

แรงบนัดาลใจในการขอ้มูลเชิงภาพ จาํนวน ร้อยละ 

อุปกรณ์ การทาํนา 7 29.2 

พืชพรรณธรรมชาติในพื้นท่ี 6 25.0 

ประเพณีและวฒันธรรมสาํคญัในทอ้งถ่ิน   5 20.8 

ลาํดบัขั้นตอนการทาํนาขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ 3 12.5 

ภูมิศาสตร์ 2 8.3 

คุณสมบติัของขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ 1 4.2 

รวม 24 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบใหค้วามสาํคญัแรงบนัดาลใจใน

การขอ้มูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไหม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ อุปกรณ์ การทาํนา คิดเป็นร้อยละ 

29.2 รองลงมาพืชพรรณธรรมชาติในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 25.0 ประเพณีและวฒันธรรมสาํคญัใน

ทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 4.8 จาํนวนและร้อยละของลกัษณะอารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสารของขอ้มูลเชิงภาพ 

เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 

ลกัษณะการส่ือสารของขอ้มูลเชิงภาพ จาํนวน ร้อยละ 

ดูสะอาด สดช่ืน (Clean & Fresh) 6 20.0 

เรียบและดึงดูด (Simple and Appealing) 5 16.7 

ดูลูกทุ่ง/ดูเป็นทอ้งถ่ิน (Provincial) 5 16.7 

มีวฒันธรรม (Cultured)   4 13.3 

ธรรมชาติ (Natural)  4 13.3 

ดูทนัสมยั (Modern)  3 10.0 

มีรสนิยม (Testeful) 2 6.7 

ชาติพนัธ์ุ (Ethnic) 1 3.3 

รวม 30 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบให้ความสาํคญัลกัษณะอารมณ์

และบุคลิกภาพการส่ือสารของขอ้มูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดู

สะอาด สดช่ืน คิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมาเป็นเรียบและดึงดูด ดูลูกทุ่ง/ดูเป็นทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อย

ละ 16.7 มีวฒันธรรมและธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามลาํดบั 

 

4.4  ผลการการออกแบบข้อมูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ คร้ังที ่2 

 จากผลการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ สาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊ก

เชยเสาไห้ ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบ ผูว้ิจัยได้ออกแบบขอ้มูลเชิงภาพออกเป็น 3 

ประเภท โดยส่ือสารองคค์วามรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ 2 เร่ือง คือ ประวติัขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ และ

ขั้นตอนการทาํนาขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ไดแ้ก่ 1) การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือนิทรรศการ 2) 

การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือส่ิงพิมพ ์และ 3) การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือเชิง

โตต้อบ  
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ภาพท่ี 4.6 การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือนิทรรศการ 
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ภาพท่ี 4.7 การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือส่ิงพิมพ(์โปสเตอร์) 

 

 

DP
U



 
143 

 

 

DP
U



 
144 

 

 

DP
U



 
145 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.8 การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือเชิงโตต้อบ 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียการประเมินผลงานออกแบบขอ้มูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

 

การประเมินผลงานออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ 

เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

ค่าเฉล่ียการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ 

แบบท่ี 1  

ส่ือนิทรรศการ 

แบบท่ี 2  

ส่ือส่ิงพิมพ ์

แบบท่ี 3  

ส่ือเชิงโตต้อบ 

1. ความเหมาะสมดา้นการออกแบบกราฟิก  4.72 3.50 3.88 

2.  ความสามารถในการรับรู้และเขา้ใจ 4.56 3.38 3.94 

3.  ความเหมาะสมดา้นการใชง้านจริง 4.56 3.19 3.53 

4.  ความเหมาะสมดา้นเทคนิคการผลิต 4.52 3.25 3.47 

5.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพรวมของงาน 4.76 3.56 3.59 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบประเมินผลงานออกแบบขอ้มูลเชิง

ภาพเร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ มีความพึงพอใจต่อการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือ

นิทรรศการ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.76) รองลงมาเป็นการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือเชิงโตต้อบ 

(ค่าเฉล่ีย 3.59) และการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือส่ิงพิมพ ์(ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามลาํดบั 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือนิทรรศการ (แบบท่ี 1) พบวา่  

1. ขอ้ดี น่าจะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้ เหมาะกบักลุ่มเด็ก ๆ ขั้นตอนการนาํเสนอไดดี้ 

ภาพประกอบมีเอกลกัษณ์น่าสนใจ มีความเป็นทอ้งถ่ิน เรียบง่าย กลุ่มท่ีเป็นเกษตรกรสามารถเขา้ใจ

และรับรู้ได้ดี ภาพประกอบสร้างสรรค์ ส่ือออกมาได้อย่างเป็นขั้นตอนจากเร่ืองประวติัขา้วถึง

ขั้นตอนการปลูก ประโยชน์ของขา้ว ภาพดูมีความเป็นธรรมชาติ เหมาะกบัการผลิตจริงเม่ือนาํไปใช้

ในศูนยก์ารเรียนรู้ มองเป็นภาพรวมตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ สามารถแสดงเน้ือหาได้อย่าง

ครบถว้น รูปแบบของส่ือท่ีนําเสนอเหมาะสมในการนําไปใช้เพื่อพฒันาต่อยอดงานออกแบบ

ร่วมกบัพื้นท่ีการเรียนรู้ใหบุ้คคลภายนอกท่ีเขา้มาเยีย่มชมรับรู้และเขา้ใจเน้ือหาเก่ียวกบัของขา้วเจ๊ก

เชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

2. ขอ้ปรับปรุง ควรเป็นแบบติดผนงั ทาํบอร์ด เน่ืองจากอ่านง่าย ดึงดูดความสนใจให้อ่าน 

ควรลาํดบัความสาํคญัใหช้ดัเจนกว่าน้ีเพราะดูยากเกินไป มีคาํขยายเนน้ประโยคใจความสาํคญั ควร

เพิ่มเติมเร่ืองความสาํคญัของขา้วท่ีไดม้าตรฐาน GI เพื่อสร้างความสนใจเบ้ืองตน้รวมถึงประวติัของ

ขา้วท่ีสามารถจูงใจเกษตรกรผูม้าศึกษาให้อยากปลูกขา้วชนิดน้ี พื้นท่ีในการจดัแสดงงานควรนาํ

วสัดุในพื้นท่ีมาผสมผสานร่วมกบัตวัช้ินงานออกแบบเพื่อใหดู้กลมกลืน เช่น การนาํไมไ้ผม่าสาร้าง
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เป็นตวัคนหรือขาตั้งสาํหรับยึดจบัช้ินงาน ตกแต่งดว้ยฟางขา้ว ผา้ขาวมา้ เป็นตน้ เพิ่มลูกเล่นให้กบั

ขอ้มูลตน้ขา้วท่ีสูงเท่ากบัขนาดจริง 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือส่ิงพิมพ ์(แบบท่ี 2) พบวา่ 

1. ขอ้ดี ตวัหนงัสือนอ้ยทาํให้อ่านง่าย ไม่ตอ้งใชเ้วลานาน กราฟิกเรียบง่าย มีลายเส้นนอ้ย

เหมาะกบัคนรุ่นใหม่ทาํใหง่้ายต่อการเปิดรับขอ้มูล 

2. ขอ้ปรับปรุง ภาพท่ีส่ือออกมายงัไม่เขา้ใจ ดูธรรมดาเกินไป สีสันนอ้ย ดูยาก มีการตดั

ทอนขอ้มูลเกินไป อาจไม่ตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มชาวนาเพราะดูไม่เขา้ใจ ตอ้งใชเ้วลาใน

การอ่านขอ้มูลเพื่อทาํความเขา้ใจ อาจเพิ่มสีในจุดท่ีตอ้งการให้โดดเด่นข้ึนทาํให้เกิดความน่าสนใจ 

ช่วยจดจาํและเกิดความแตกต่าง 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือเชิงโตต้อบ (แบบท่ี 3) พบวา่  

1. ขอ้ดี เหมาะกบัการเล่าผ่านคอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชัน่ หรือหนงัสือนิทาน ตวัการ์ตูน

น่ารัก มีภาพและรูปลกัษณ์น่าสนใจ สีสนัสวยงาม เหมาะกบัยคุปัจจุบนั ส่ือสารไดร้วดเร็ว ไม่ยุง่ยาก

เขา้ใจง่ายเหมาะแก่การนาํไปต่อยอดแนวคิดเป็น E-Book  

2. ขอ้ปรับปรุง อยากใหเ้ป็นภาพท่ีสามารถอธิบายรายละเอียดไดโ้ดยไม่ตอ้งอ่าน ไม่อยาก

ให้มีตวัหนังสือเยอะ ไม่สามารถเขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได ้เน่ืองจากเป็นส่ือออนไลน์ตอ้งอาศยั

คอมพิวเตอร์หรือมือถือในการดูขอ้มูล อาจเพิ่มเติมในเร่ืองของเสียงเพื่อสร้างบรรยากาศในการรับรู้ 

 

4.5 ผลการรับรู้ข้อมูลเร่ืองข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จังหวดัสระบุรี 

จากผลการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ นํามา

ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ เพื่อการทาํตน้แบบงานจริง ผูว้ิจยัไดน้าํ

ผลงานออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ ที่ไดไ้ปดาํเนินการ

สอบถามผลการรับรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ก่อนและหลงัการออกแบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊ก

เชยเสาไห้ ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เพื่อเปรียบผลการรับรู้กบักลุ่มเป้าหมาย 2 คร้ัง คือ 

ประเมินก่อนและประเมินหลงัการออกแบบส่ือการเรียนรู้เ ร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้กบักลุ่มผู ้

นกัเรียนนกัศึกษา จาํนวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา่  
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ตารางท่ี 4.10 ผลการประเมินก่อนและหลงัรับรู้ขอ้มูลเร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

 

ผลการรับรู้ข้อมูลเร่ืองข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จังหวดัสระบุรี Pre – test Post – Test 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัข้าวเจ๊กเชยเสาไห้   

1. ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ท่ีไดรั้บมาตรฐาน GI คือ เป็นทรัพยสิ์น

ทางปัญญาประเภทหน่ึง  

33.3% 

 

66.7% 

 

2. ขา้วเจ๊กเชยเสาไหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ และมี

คุณลกัษณะเฉพาะถ่ิน ท่ีมาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ ซ่ึงเป็น

ขา้วท่ีอาศยัลกัษณะเฉพาะท่ีมีอยูต่ามภูมิศาสตร์นั้น 

40.0% 

 

 

90.0% 

 

 

3. เคร่ืองหมาย GI  สามารถเพิ่มมูลค่าของขา้วเจ๊กเชยได ้

เพราะสินคา้มีมาตรฐาน ปลอดภยั และเป็นท่ีจดจาํไดว้าเป็น

สินคา้ท่ีพิเศษ แตกต่างจากสินคา้ท่ีผลิตจากแหล่ะอ่ืน 

50.0% 

 

 

63.3% 

 

 

4. ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้เป็นขา้วท่ีปลูกไดดี้ใน  6  อาํเภอของ

จงัหวดัสระบุรี 

30.0% 

 

53.3% 

 

ความรู้เร่ือง ประวตัิของข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จังหวดัสระบุรี   

1.  สมยัก่อนชาวนาปลูกขา้วมาแลกสินคา้จาํพวก กะปิ 

นํ้ าปลา หวัหอม กบัพอ่คา้คนจีน 

53.3% 

 

80.0% 

 

2.  เจ๊กเชย เป็นพอ่คา้คนจีนคือผูท่ี้คน้พบ ขา้วพนัธ์ุดี ท่ี

เหมาะกบัการปลูกใน อ.เสาไห ้สระบุรี 16.7% 60.0% 

3ใ  ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ปลูกในนาปี เป็นขา้วท่ีทนทานต่อ

สภาพอากาศ แมลง และโรค 

36.7% 

 

53.3% 

 

ความรู้เร่ืองการปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จังหวดัสระบุรี   

1.  ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้เป็นขา้วท่ีปลูกแบบนาปี 33.3% 66.7% 

2.  ชาวนามกัจะกาํหนดวนัปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไหคื้อ ปลูก

วนัแม่ เก่ียววนัพอ่ 

26.7% 

 

60.0% 

 

3. การไถนาจะไถนาตั้งแต่เดือน พ.ค. เพื่อไถกลบฟาง หรือ 

ถัว่ใหห้มกัอยูใ่นดินใหเ้ป็นปุ๋ย 

30.0% 

 

73.3% 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 

 

ผลการรับรู้ขอ้มูลเร่ืองขา้วเจก๊เชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี Pre – test Post – Test 

ความรู้เร่ืองการปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จังหวดัสระบุรี   

4. การปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห ้มีหลายวิธีคือ หวา่นนํ้าตม 

หวา่นแหง้ (สาํรวย) รวมถึงทาํนาดาํ 

40.0% 

 

83.3% 

 

5. ปุ๋ยท่ีใชจ้ะเป็นปุ๋ยท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก  23.3% 43.3% 

6. ไม่มีโรคท่ีร้ายแรงท่ีจะเกิดกบัขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ 33.3% 66.7% 

7. ตอ้งใชส้ารเคมีในการไล่แมลงท่ีมารบกวนการเติบโตของ

ตน้ขา้ว 

26.7% 

 

60.0% 

 

8. ช่วงท่ีขา้วกาํลงัเจริญเติบโตคือช่วงหลงัจากหวา่นขา้ว

จนถึง ช่วงท่ีขา้วแต่งตวั (ตุลาคม) 

26.7% 

 

66.7% 

 

9. ขา้วแต่งตวัคือ ช่วงท่ีขา้วเจริญเติบโตเตม็ท่ี พร้อมท่ีจะ

ออกรวม ไม่จาํเป็นตอ้งใส่ปุ๋ยแลว้ 

40.0% 

 

90.0% 

 

10. เดือนพฤศจิกายน คือช่วงท่ีขา้วออกดอก หลงัจากรวง

โผล่พน้กาบใบธงประมาณ 1-2 วนั 

50.0% 

 

70.0% 

 

11. ขา้วออกดอก 15 วนั และจะร่วงประมาณ 7-10 วนักจ็ะ

เป็นระยะนํ้านมขา้ว 

26.7% 

 

60.0% 

 

12. นมขา้วยาคู คือเป็นนํ้านมท่ีผลิตมาจากแป้งขา้วระยะ

นํ้านมขา้ว มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

20.0% 

 

56.7% 

 

13. ใบธง คือ ใบขา้วใบสุดทา้ยท่ีติดอยูก่บัรวงขา้ว 16.7% 63.3% 

14. ระยะพลบัพลึง คือ ช่วงท่ีรวงขา้วเปล่ียนเป็นสีเหลือง

และยงัมีขอ้ปลอ้งขา้วในรวงขา้วนั้นเป็นปลอ้งสุดทา้ยท่ียงัมี

เมลด็ขา้วท่ียงัเขียวอยู ่

50.0% 

 

 

63.3% 

 

 

15. ชาวนา จะเก่ียวขา้วในช่วงระยะพลบัพลึง 30.0% 53.3% 

16. ตน้ขา้วเม่ือโตเตม็ท่ีจะสูงประมาณ 2 เมตร 40.0% 90.0% 

17. ชาวนาจะคราดตน้ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ใหล้ม้ลงกบัพื้นดิน

ไปในทิศทางเดียวกนั  

50.0% 

 

70.0% 

 

18. เดือน ม.ค. – มี.ค. หลงัเก่ียวขา้ว ชาวนาจะเกบ็ขา้วเปลือก

ไวใ้นยุง้ขา้ว รอใหข้า้วฟักตวั 

26.7% 

 

60.0% 

 

DP
U



 
150 

ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 

 

ผลการรับรู้ขอ้มูลเร่ืองขา้วเจก๊เชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี Pre – test Post – Test 

19. ชาวนาจะขายขา้วในช่วง เดือนเมษายน และเร่ิมปลูกพืช

บาํรุงดินในแปลงนา เช่น ถัว่ 

20.0% 

 

56.7% 

 

20. ถัว่เป็นพืชท่ียุย่ง่าย ปลูกแลว้ดินจะน่ิมร่วนซุย นา 1 ไร่ 

ใชถ้ัว่ประมาณ 5 กิโลกรัมในการปลูกใชร้ะยะเวลาประมาณ 

40 – 50 วนั กส็ามารถเกบ็เก่ียวผลผลิตได ้

16.7% 

 

 

63.3% 

 

 

 

จากตารางท่ี 4.10 ผลการประเมินก่อนและหลงัรับรู้ขอ้มูลเร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ จงัหวดั

สระบุรี โดยสอบถามกบักลุ่มผูน้กัเรียนนกัศึกษาจาํนวน 30 คน พบว่า พบว่าผลการประเมินหลงั

การออกแบบนั้นมีผลการรับรู้ขอ้มูลเร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไหสู้งกวา่ผลการประเมินก่อนการออกแบบ 

การรับรู้ขอ้มูลมากท่ีสุดในเร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ คือขา้วเจ๊กเชยเสาไห้เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดี

และมีคุณลกัษณะเฉพาะถ่ิน ท่ีมาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ ซ่ึงเป็นขา้วท่ีอาศยัลกัษณะเฉพาะท่ีมีอยู่

ตามภูมิศาสตร์นั้น และตน้ขา้วเม่ือโตเตม็ท่ีจะสูงประมาณ 2 เมตร คิดเป็นร้อยละ 90.0 รองลงมาการ

ปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ มีหลายวิธีคือ หว่านนํ้ าตม หว่านแห้ง (สาํรวย) รวมถึงทาํนาดาํ คิดเป็นร้อย

ละ 83.3 และสมยัก่อนชาวนาปลูกขา้วมาแลกสินคา้จาํพวก กะปิ นํ้ าปลา หัวหอม กบัพ่อคา้คนจีน 

คิดเป็นร้อยละ 80.0 ตามลาํดบั  DP
U



 

 

บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลงานวิจยัเร่ือง “การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสา

ไห้ สาํหรับ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน” เป็นตามสมมุติฐานว่า  สามารถเพิ่มศกัยภาพการถ่ายทอดองค์

ความรู้เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ของปราชญช์าวบา้น แก่นักเรียนนักศึกษาและผูท่ี้สนใจมา

เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาองคค์วามรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ อาํเภอ

ดอนพดุ จงัหวดัสระบุรี ศึกษาองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมในการออกแบบ การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ 

สําหรับการออกแบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ จากผลของการพฒันาการออกแบบ

ขอ้มูลภาพสําหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ สําหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ให้เป็น

แนวทางแก่กลุ่มเป้าหมายให้สามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายข้ึน จากการทาํแบบสอบถามกับ

ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิทั้งทางดา้นการออกแบบและดา้นความรู้เร่ืองขา้ว  กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม

นกัเรียนนกัศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี  

5.1.1  ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้คือ ขา้วท่ีไดจ้ากการแปรรูปขา้วเปลือกพนัธ์ุเจ๊กเชย ซ่ึงเป็นพนัธ์ุ

พื้นเมืองและเป็นขา้วเจา้ไวต่อช่วงแสง นิยมปลูกในฤดูนาปี (ปลูกวนัแม่เก่ียววนัพ่อ) ในพ้ืนท่ีอาํเภอ

เสาไห้ อาํเภอเมือง อาํเภอหนองแซง อาํเภอวิหารแดง อาํเภอหนองแค อาํเภอหนองโดน และก่ิง

อาํเภอดอนพดุ จงัหวดัสระบุรีโดยเฉพาะอาํเภอดอนพดุและอาํเภอหนองแซง เป็นภูมิศาสตร์สาํคญัท่ี

ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต จ า ก ก ร ม ท รั พ ย์สิ น ท า ง ปั ญ ญ า แ ล้ว ว่ า ใ ห้ ใ ช้ต ร า สั ญ ลัก ษ ณ์ ส่ิ ง บ่ ง ช้ี ท า ง

ภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

พ.ศ.2546  เพื่อแสดงถึงการเนน้ผลิตกบัพื้นท่ีและทรัพยากรในพื้นท่ี บ่งช้ีไดถึ้งคุณภาพ คุณสมบติั 

และคุณลกัษณะพิเศษของขา้วเจ๊กเชยเสาไหไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

5.1.2  แนวคิดพื้นฐานของการทาํนาขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี เป็นการทาํนาแบบ

เกษตรอินทรีย ์คือ การทาํเกษตรแบบองคร์วม ให้ความสําคญักบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และระบบนิเวศการเกษตร และตามภูมิศาสตร์เฉพาะพ้ืนท่ีจงัหวดัสระบุรีท่ีเป็นท่ีลุ่มและท่ีดอน

สลบักนัไป มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีเพาะปลูก การทาํ

นาขา้วเจ๊กเชยเสาไห้จึงปฏิเสธการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและปุ๋ยเคมีในการเกษตรทุกชนิด ทาํให้

แปลงนามีสารพิษน้อยลง ส่งผลดีต่อสมดุลของระบบนิเวศ นับเป็นการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
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ทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตขา้วเจ๊กเชยเสาไหโ้ดยส่วนใหญ่จะใกลเ้คียงกบัการทาํนาเคมี แต่ก็มี

เกษตรกรหลายคนท่ีมีผลผลิตสูงกวา่การทาํนาเคมี โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกษตรกรท่ีทาํการปรับปรุงดิน

ดว้ยปุ๋ยหมกัและอินทรียวตัถุอย่างจริงจงั รวมถึงการปลูกพืชหมุนเวียน (พืชตระกูลถัว่) เพื่อเพิ่ม

ความอุดมสมบูรณ์และตดัวงจรชีวิตของศตัรูพืชในไร่นา 

5.1.3  องคป์ระกอบท่ีเหมาะสมในการออกแบบ การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ สําหรับการ

ออกแบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ โดยผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้วามเห็นตรงกนัในหลายๆดา้น

คือ ลกัษณะการออกแบบตราสัญลกัษณ์หรือโลโกแ้บบผสมผสาน (ค่าเฉล่ีย 4.86) ลกัษณะการรับรู้

ความเหมือน (ค่าเฉล่ีย 4.57) รูปแบบการใชต้วัอกัษรภาษาไทยแบบมีหัว (ค่าเฉล่ีย 4.43) การใชสี้

มากกว่า 3 สีข้ึนไป และคาํนึงถึงการใช้สีสัญลักษณ์สากล (ค่าเฉล่ีย 4.43) ลักษณะการใช้

ภาพประกอบภาพการ์ตูน (ค่าเฉล่ีย 4.71) สัดส่วนการใชภ้าพประกอบ 80 %Text 20 % (ค่าเฉล่ีย 

4.71) และความเหมาะสมของการนาํขอ้มูลเชิงภาพไปใชบ้นส่ือประเภทโปสเตอร์ (ค่าเฉล่ีย 4. 86) 

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบให้ความสาํคญัขอ้มูลท่ีแสดงบนขอ้มูลเชิงภาพ เร่ืองการ

ปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้มากท่ีสุด ได้แก่ ขั้นตอนการปลูกขา้ว เจ๊กเชยเสาไห้ คิดเป็นร้อยละ 17.5 

รองลงมาเป็นความสาํคญัของขา้วท่ีไดเ้คร่ืองหมาย GI  คิดเป็นร้อยละ 15.0 และประวติัความเป็นมา

ของขา้ว คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลาํดบั  

แรงบนัดาลใจในการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้มากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ อุปกรณ์ การทาํนา คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาพืชพรรณธรรมชาติในพ้ืนท่ี คิดเป็นร้อยละ 

25.0 ประเพณีและวฒันธรรมสาํคญัในทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ตามลาํดบั 

ลกัษณะอารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสารของขอ้มูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสา

ไหม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดูสะอาด สดช่ืน คิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมาเป็นเรียบและดึงดูด ดูลูกทุ่ง/ดูเป็น

ทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีวฒันธรรมและธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามลาํดบั 

จากการทาํตน้แบบส่ือการเรียนรู้เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้จริง โดยท่ีไดน้าํขอ้มูลเชิง

ภาพ (Infographic) ท่ีเป็นผลจากการทาํวิจยัไปผลิตจริงและติดตั้งในศูนยก์ารเรียนรู้แลว้นั้น พบว่า

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ ประเมินผลงานออกแบบขอ้มูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชย

เสาไห ้มีความพึงพอใจต่อการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือนิทรรศการ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.76) 

รองลงมาเป็นการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือเชิงโตต้อบ (ค่าเฉล่ีย 3.59) และการออกแบบ

ขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือส่ิงพิมพ ์(ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามลาํดบั 
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แนวความคิดท่ีควรนาํมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการขอ้มูลเชิงภาพ (Infographic) เร่ืองขา้ว

เจ๊กเชยเสาไห ้สาํหรับศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนแลว้ควรนาํเสนอภาพท่ีส่ือสารขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมา 

เรียบง่ายโดยไม่ท้ิงเร่ืองราวของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ประเพณีสาํคญัในทอ้งถ่ิน และความหมายของ

ผ่านขอ้มูลเชิงภาพน้ีไม่ควรเป็นภาพกราฟิกท่ีลดทอนรายละเอียดมากจนขาดการส่ือสารในแบบ

ฉับพลนั  การออกแบบดังกล่าวอาจจะเน้นการนําเร่ืองของวสัดุท่ีมีอยู่ตามทอ้งถ่ินมาออกแบบ 

สถานท่ีในทอ้งถ่ินนั้น นาํมาเป็นแนวคิดในการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ (Infographic)ต่อไป 

5.1.4  ผลของการพฒันาการออกแบบขอ้มูลภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้

เพื่อเผยแพร่เป็นแนวทางการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ ให้กบักลุ่มเป้าหมายใหส้ามารถรับรู้และเขา้ใจ

ไดง่้ายข้ึนได ้ สามารถสรุปผลการประเมินหลงัการออกแบบสามารถรับรู้ไดม้ากกว่าก่อนการ

ออกแบบส่ือการเรียนรู้ โดยสอบถามกบักลุ่มผูน้กัเรียนนกัศึกษา 30 คน พบว่า รับรู้ขอ้มูลมากท่ีสุด

ในเร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ และมีคุณลกัษณะเฉพาะถ่ิน ท่ีมาจากแหล่ง

ภูมิศาสตร์นั้นๆ ซ่ึงเป็นขา้วท่ีอาศยัลกัษณะเฉพาะท่ีมีอยูต่ามภูมิศาสตร์นั้น และตน้ขา้วเม่ือโตเตม็ท่ี

จะสูงประมาณ 2 เมตร คิดเป็นร้อยละ 90.0 รองลงมาการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้มีหลายวิธีคือ หว่าน

นํ้าตม หวา่นแหง้ (สาํรวย) รวมถึงทาํนาดาํ คิดเป็นร้อยละ 83.3 และสมยัก่อนชาวนาปลูกขา้วมาแลก

สินคา้จาํพวก กะปิ นํ้ าปลา หวัหอม กบัพอ่คา้คนจีน คิดเป็นร้อยละ 80.0 ตามลาํดบั 

 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการวิจยัโดยการใชแ้บบประเมินในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล แลว้นาํมาแจกแจงหา

ค่าเฉล่ียถึง การเพิ่มศกัยภาพของการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ผา่นการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือ

การเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้สาํหรับ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน  เป็นไปตามสมมุติฐานวา่  สามารถ

เพิ่มศกัยภาพการในถ่ายทอดองคค์วามรู้เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้จ.สระบุรี  ใหแ้ก่ กลุ่ม

เกษตรกร  นกัเรียนนกัศึกษา และผูท่ี้สนใจมาเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และตอบตรงตาม

วตัถุประสงคท่ี์ผูว้ิจยัไดต้ั้งไว ้

5.2.1  ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากตน้แบบ ขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจก๊เชยเสาไห ้

สาํหรับ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน โดยออกแบบในหวัขอ้เร่ือง ขั้นการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้และ

ประวติัขา้วเจก๊เชยเสาไห ้จาํนวนทั้งหมด 3 แบบ โดยทั้ง 3 แบบ จะถูกออกแบบบนส่ือท่ีมีความ

แตกต่างกนั  คือ แบบท่ี 1 ออกแบบส่ือนิทรรศการ,  แบบท่ี 2 ออกแบบส่ือประชาสมัพนัธ์ และแบบ

ท่ี 3 ออกแบบสาํหรับส่ือเชิงโตต้อบ  เพื่อศึกษาหาแนวทางท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด สรุป

ผลการวิจยัท่ีนาํเสนอเป็นแนวทางในการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ(Infographic) ดงัน้ี 
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ความคิดเห็นเก่ียวกบัการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือนิทรรศการ (แบบท่ี 1) พบวา่  

1. ขอ้ดีคือ สามารถเขา้ถึงไดดี้ในกลุ่มเด็ก จนถึงวยัผูใ้หญ่ โดยผลจากการสัมภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบ พบว่า การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้ว

เจ๊กเชยเสาไห ้สาํหรับศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ประจาํพื้นถ่ิน ท่ีสามารถส่ือสารและ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้นั้นควรมีขั้นตอนการนาํเสนอท่ีดี ภาพประกอบมีเอกลกัษณ์น่าสนใจ มี

ความเป็นทอ้งถ่ิน เรียบง่าย กลุ่มเกษตรกรสามารถเขา้ใจได้ง่ายและรับรู้ได้ดี ขอ้มูลเชิงภาพท่ี

ออกแบบมาเป็นภาพประกอบสร้างสรรคใ์นลกัษณะการ์ตูนท่ีแสดงองคป์ระกอบการดาํรงชีวิตของ

ชาวนา และส่ือออกมาไดอ้ย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากการปลูก, ประโยชน์ของขา้ว, เร่ืองประวติัขา้ว, 

ขอ้มูลเชิงภาพดูมีความเป็นธรรมชาติ และควรออกแบบเป็นขอ้มูลเชิงภาพใหเ้หมาะสาํหรับผลิตจริง

ได้ในส่ือนิทรรศการเพื่อพัฒนาต่อยอดงานออกแบบร่วมกับพ้ืนท่ีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้

บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาเยีย่มชมรับรู้และเขา้ใจเน้ือหาของขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรีไดต่้อไป 

2. ขอ้ปรับปรุง ควรเป็นแบบติดผนงั ทาํบอร์ด เน่ืองจากอ่านง่าย ดึงดูดความสนใจให้อ่าน 

ควรลาํดบัความสาํคญัใหช้ดัเจนกว่าน้ีเพราะดูยากเกินไป มีคาํขยายเนน้ประโยคใจความสาํคญั ควร

เพิ่มเติมเร่ืองความสาํคญัของขา้วท่ีไดม้าตรฐาน GI เพื่อสร้างความสนใจเบ้ืองตน้รวมถึงประวติัของ

ขา้วท่ีสามารถจูงใจเกษตรกรผูม้าศึกษาให้อยากปลูกขา้วชนิดน้ี พื้นท่ีในการจดัแสดงงานควรนาํ

วสัดุในพื้นท่ีมาผสมผสานร่วมกบัตวัช้ินงานออกแบบใหดู้กลมกลืน เช่น การนาํไมไ้ผม่าสาร้างเป็น

ตวัคนหรือขาตั้งสาํหรับยดึจบัช้ินงาน ตกแต่งดว้ยฟางขา้ว ผา้ขาวมา้ เป็นตน้ เพิ่มลูกเล่นใหก้บัขอ้มูล

ตน้ขา้วท่ีสูงเท่ากบัขนาดจริง 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือส่ิงพิมพ ์(แบบท่ี 2) พบวา่ 

1. ขอ้ดี ตวัหนงัสือนอ้ยทาํให้อ่านง่าย ไม่ตอ้งใชเ้วลานาน กราฟิกเรียบง่าย มีลายเส้นนอ้ย

เหมาะกบัคนรุ่นใหม่ทาํใหง่้ายต่อการเปิดรับขอ้มูล 

2. ขอ้ปรับปรุง ภาพท่ีส่ือออกมายงัไม่เขา้ใจ ดูธรรมดาเกินไป สีสันนอ้ย ดูยาก มีการตดั

ทอนขอ้มูลเกินไป อาจไม่ตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มชาวนาเพราะดูไม่เขา้ใจ ตอ้งใชเ้วลาใน

การอ่านขอ้มูลเพื่อทาํความเขา้ใจ อาจเพิ่มสีในจุดท่ีตอ้งการให้โดดเด่นข้ึนทาํให้เกิดความน่าสนใจ 

ช่วยจดจาํและเกิดความแตกต่าง 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพลงบนส่ือเชิงโตต้อบ (แบบท่ี 3) พบวา่  

1. ขอ้ดี เหมาะกบัการเล่าผ่านคอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชัน่ หรือหนงัสือนิทาน ตวัการ์ตูน

น่ารัก มีภาพและรูปลกัษณ์น่าสนใจ สีสนัสวยงาม เหมาะกบัยคุปัจจุบนั ส่ือสารไดร้วดเร็ว ไม่ยุง่ยาก

เขา้ใจง่ายเหมาะแก่การนาํไปต่อยอดแนวคิดเป็น E-Book  
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2. ขอ้ปรับปรุง อยากใหเ้ป็นภาพท่ีสามารถอธิบายรายละเอียดไดโ้ดยไม่ตอ้งอ่าน ไม่อยาก

ใหมี้ตวัหนงัสือเยอะ ไม่สามารถเขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได ้เน่ืองจากเป็นส่ือออนไลน์ตอ้งอาศยั

คอมพิวเตอร์หรือมือถือในการดูขอ้มูล อาจเพิ่มเติมในเร่ืองของเสียงสาํหรับการสร้างบรรยากาศใน

การรับรู้กบัส่ือการเรียนรู้ท่ีมี 

 

5.2.1.1  โครงสร้างของส่ือการเรียนรู้ เร่ือง ขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ สําหรับศูนยก์ารเรียนรู้

ชุมชน ลกัษณะของการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสามารถส่ือสารองคค์วามรู้ใหมี้ความสามารถเขา้ถึง 

กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ไดง่้ายนั้น ไดส้รุปเป็นแนวคิดเพ่ือนาํไปออกแบบโดยไดค้าํนึงเร่ืองของ 

ภาพสามารถส่ือสารและการจดจาํไดง่้ายท่ีสุด จึงเนน้ไปท่ีการเล่าเร่ืองผ่านภาพประกอบ ประเภท

การ์ตูนท่ีแสดงลกัษณะเหมือนจริงในการดาํเนินเร่ืองราว ให้เป็นภาพท่ีเห็นแลว้สามารถเขา้ใจได้

รวดเร็วและสามารถดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายงานวิจยัน้ีไดอ้อกแบบผลิตและติดตั้งในศูนย์

การเรียนรู้ชุมชนในพื้นท่ีจริง สาํหรับการทดสอบการถ่ายทอดความรู้โดยขอ้มูลเชิงภาพบนส่ือการ

เรียนรู้ สําหรับ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน โดยนาํเสนอเร่ือง ขั้นตอนการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ และ

ประวติัการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย  

การสร้างตน้แบบส่ือการเรียนรู้จากงานวิจัยน้ี โดยการพิมพ์ผลงานการออกแบบลงใน

สต้ิกเกอร์และติดลงบนฟิวเจอบอร์ดขนาด 5 มิลลิเมตรโดยการทาํขาตั้งดา้นหลงัภาพท่ีพิมพม์าให้

สามารถตั้งไดใ้นขนาดความสูงไม่เกิน 2 เมตร เป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีเกษตรกร ชาวนา หรือผูท่ี้สนใจ

เก่ียวกบังานน้ีไดน้าํไปใชจ้ริงได ้ราคาไม่สูงมาก หากมีความเสียหายก็สามารถนาํไปผลิตไดใ้หม่

โดยไม่ยากจนเกินไป ซ่ึงเป็นการออกแบบใหพ้อดีกบัขนาดความสูงของคนท่ีจะมองและอ่านขอ้มูล 

เป็นภาพประกอบท่ีมีขนาดเกือบเท่าขนาดคนยนืจริง ติดตั้งภายในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน อ.ดอนพุด 

จ.สระบุรี พบว่า สามารถดึงดูดและสร้างความสนใจใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นส่ือ

การเรียนรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไหไ้ด ้เป็นอยา่งดี  

5.2.1.2  ดา้นการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ ส่ิงสาํคญัคือการสรุปขอ้มูลองคค์วามรู้ท่ีไดม้า

อยา่งมากมายใหเ้หลือเพียงหวัขอ้สาํคญัและลาํดบั หาความสมัพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีใหไ้ดก่้อนท่ีจะเร่ิม

ออกแบบ เพื่อเป็นโครงเร่ืองของการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพท่ีมีประสิทธิภาพ จากงานวิจยัได ้การ

สรุปขอ้มูลเร่ืองขา้วไดเ้นน้ประเดน็สาํคญั จากการเช่ือมขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างฤดูการปลูกขา้ว 

กบัวฏัจกัรขา้วจะข้ึนอยู่กบัเดือน งานวิจยัน้ีจึงกาํหนดและลาํดบัขอ้มูลตามลาํดบัเดือน แสดง

เร่ืองราวของขา้วในแต่ละเดือน และนาํมาปรับรูปลกัษณ์ของขอ้มูลใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึนจากการออกแบบ

ภาพประกอบท่ีออกแบบให้แสดงเอกลกัษณ์ของศิลปวฒันธรรม ประเพณี ของเร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสา
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ไห้ จากอดีตจนถึงปัจจุบนัให้มีความโดดเด่น สร้างการจดจาํแก่กลุ่มเป้าหมาย ท่ีก่อให้เกิดการ

สร้างสรรคท์างความคิด  

 

5.2.2  ขอ้มูลเชิงปริมาณ  จากผลการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม พบวา่ 

5.2.2.1  ความสาํคญัเก่ียวกบัการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊ก

เชยเสาไห้ ดงัน้ี ลกัษณะการรับรู้ความเหมือน รูปแบบการใชต้วัอกัษรภาษาไทยแบบมีหัว การใชสี้

ควรมีมากกว่า 3 สีข้ึนไป และคาํนึงถึงการใช้สีสัญลักษณ์สากล ใช้ภาพประกอบภาพการ์ตูน 

สดัส่วนการใชภ้าพประกอบ 80 %Text 20 % และความเหมาะสมของการนาํขอ้มูลเชิงภาพไปใชบ้น

ส่ือประเภทโปสเตอร์ ตามลาํดบั 

5.2.2.2  ความสาํคญัขอ้มูลท่ีแสดงบนขอ้มูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้มาก

ท่ีสุด ไดแ้ก่ ขั้นตอนการปลูกขา้ว เจ๊กเชยเสาไห้ คิดเป็นร้อยละ 17.5 รองลงมาเป็นความสาํคญัของ

ขา้วท่ีไดเ้คร่ืองหมาย GI  คิดเป็นร้อยละ 15.0 และประวติัความเป็นมาของขา้ว คิดเป็นร้อยละ 12.5 

ตามลาํดบั 

5.2.2.3  แรงบนัดาลใจในการขอ้มูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไหม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

อุปกรณ์ การทาํนา คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาพืชพรรณธรรมชาติในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 25.0 

ประเพณีและวฒันธรรมสาํคญัในทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ตามลาํดบั 

5.2.2.4 ความสาํคญัลกัษณะอารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสารของขอ้มูลเชิงภาพ เร่ืองการ

ปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไหม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดูสะอาด สดช่ืน คิดเป็นร้อยละ 20.0 รองลงมาเป็นเรียบและ

ดึงดูด ดูลูกทุ่ง/ดูเป็นทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 16.7 มีวฒันธรรมและธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 13.3 

ตามลาํดบั 

จากผลการออกแบบท่ีไดจ้ากการวิจยัและนาํเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบ 

ผูท้รงคุณวุฒิ เกษตรกร ชาวนา นกัเรียนนกัศึกษา พบว่า มีประเด็นความคิดเห็นและทศันคติต่อการ

ออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ มีหลากหลายแง่มุม เน่ืองจาก

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการออกแบบ ผูท้รงคุณวุฒิ เกษตรกร ชาวนา นกัเรียนนกัศึกษา ต่างมีพื้น

ฐานความรู้เก่ียวกบัการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ(Infographic) มีอาย ุประสบการณ์ ความเช่ือ รสนิยม

ท่ีแตกต่างกนั จึงมีความยากท่ีจะสรุปงานออกแบบไดถึ้งความพอดีในแต่ละช้ินงาน บางท่านยดึมัน่

ในแง่การนาํไปใชจ้ริง บางท่านยดึมัน่ในแง่การส่ือสาร บางท่านยดึหลกัในแง่ของตน้ทุน เป็นตน้ ซ่ึง

ทาํใหพ้บประเดน็ท่ีมีความแตกต่างหลากหลายประเด็นในการนาํเสนอกนับา้ง ซ่ึงจะแปรผนัไปตาม 

วยัวฒิุของผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ เกษตรกร ชาวนา นกัเรียนนกัศึกษา  

พชัรา วาณิชวศิน ไดน้าํเสนอบทความเร่ือง ศกัยภาพของอินโฟกราฟิก ซ่ึงสามารถ 
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ประยุกตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือจดัการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ ไดใ้นสองมิติสาํคญั มิติ

แรก คือ การใชอิ้นโฟกราฟิกเป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือความน่าสนใจ ความเขา้ใจ และการจดจาํได ้

ซ่ึงถือเป็นพื้นฐานสาํคญัของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผลการใชอิ้นโฟกราฟิก เป็นเคร่ืองมือ

ส่ือสารจากงานวิจยั พบว่า ร้อยละ 94.99 ของกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นว่า  อินโฟกราฟิกช่วยเพิ่ม

ความน่าสนใจ ความเขา้ใจและการจดจาํใหม้ากยิง่ข้ึน และมิติท่ีสองคือ การใชอิ้นโฟกราฟิก เป็นส่ือ

การเรียนรู้สร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ผา่นการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยความชดัเจนและ

ความเขา้ใจ บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตอ้งการ โดยผลการใชอิ้นโฟกราฟิกเป็นส่ือการเรียนรู้

จากงานวิจยัน้ีไดค้าํตอบตรงกบังานวิจยัการออกแบบส่ือเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊ก

เชยเสาไห้ในเร่ืองของการเพิ่มคุณภาพในการเรียนรู้ ในการส่ือสารให้เกิดความน่าสนใจ เขา้ใจง่าย 

สร้างการจดจาํได ้

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาส่ือส่ิงพิมพ์รูปแบบอินโฟกราฟิก สําหรับนักเรียนฝึกอาชีพ 

โรงเรียนพระดาบส มีวตัถุประสงค ์ศึกษาผลการเรียนรู้จากการใชส่ื้อส่ิงพิมพรู์ปแบบอินโฟกราฟิก 

และศึกษาผลความพึงพอใจ ท่ีมีต่อส่ือส่ิงพิมพรู์ปแบบอินโฟกราฟิก ประชากรในการวิจยัคือ 

นกัเรียนฝึกอาชีพ โรงเรียนพระดาบส จาํนวน  ผลการวิจยัพบว่า การเรียนรู้จากการใชส่ื้อส่ิงพิมพ์

รูปแบบอินโฟกราฟิก มีคะแนนเฉล่ียรวมคิดเป็น ร้อยละ 77.24 และผลการประเมินความพึงพอใจท่ี

มีต่อส่ือส่ิงพิมพรู์ปแบบอินโฟกราฟิกอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีสนบัสนุนงานวิจยัการ

ออกแบบส่ือเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไหใ้นเร่ืองของการเพิ่มคุณภาพในการ

เรียนรู้ ซ่ึงมีผลการประเมินการรับรู้ก่อนและหลงัการใชส่ื้อท่ีออกแบบเป็นขอ้มูลเชิงภาพเร่ืองการ

ปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี โดยมีผลคะแนนการรับรู้หลงัการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสูง

กวา่ก่อนการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ 

ภายใตบ้ริบทของกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีวฒันธรรมอนัหลากหลายกาํลงัถูกหลวมรวมให้

กลายเป็นหน่ึงเดียวนั้น ไดน้าํมาซ่ึงการหลัง่ไหลเขา้มาของวิวฒันาการท่ีทนัสมยัจากต่างชาติและ

กลุ่มนายทุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งท่ีมาช่วยพฒันาสร้างสรรคแ์ละแสวงหาผลประโยชน์ตามแหล่ง

ลงทุนแหล่งวตัถุดิบ จนได้เกิดเป็นกระแสความสนใจและให้ความสําคัญของวฒันธรรมอัน

หลากหลายในชุมชนทอ้งถ่ินในแต่ละแห่ง และเร่ืองราวของการเป็นพื้นท่ีผูผ้ลิตอาหารโลกอย่าง

ประเทศไทย ซ่ึงไดส่้งออกขา้วเป็นสินคา้หลกัของประเทศ นบัว่าเป็นจุดแขง็ของพื้นฐาน รากเหงา้ท่ี

ประเทศไทยยงัคงมีอยู่ท่ามกลางบริบทของการดาํเนินชีวิตท่ีปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา ไม่มีความ

หยุดน่ิงคงท่ี จากการท่ีรัฐไดส่้งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพนัธ์ขา้วพ้ืนเมืองประจาํทอ้งถ่ินต่างๆใน

ประเทศไทยท่ีกาํลงัจะหมดไป ซ่ึงการวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการร่วมอนุรักษพ์นัธ์ุขา้วพื้นเมืองของ

ไทยใหค้งอยูสื่บไป ผา่นการถ่ายทอดเร่ืองราวของประวติัความเป็นมาของขา้ว ขั้นตอนการทาํนา ให้

DP
U



 
158 

สะทอ้นถึงภูมิปัญญาของคนสมยัก่อน ประเพณีท่ียงัคงอยูใ่นปัจจุบนั เรียนรู้ความสาํคญัขา้วให้เกิด

จิตสํานึกถึงคุณค่าของวฒันธรรมขา้วไทยต่อไป โดยสามารถใชว้ิจยัน้ีคืองานออกแบบขอ้มูลเชิง

ภาพสําหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้เขา้กบัเทคโนโลยีใน

ปัจจุบนัได ้

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  จากการศึกษาขอ้มูลงานวิจยัน้ีพบว่า ขอ้ความรู้จากภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อน มีประเด็น

หลากหลาย ไม่วา่จะเป็นเร่ืองขา้ว เร่ืองพนัธ์ุพืช เร่ืองสมุนไพรไทย เป็นตน้ แต่ไม่ไดมี้การจดบนัทึก

อยา่งเป็นทางการ ซ่ึงความหลากหลายของภูมิปัญญาท่ียงัสามารถศึกษาไดอ้ยูน้ี่ควรค่าแก่การศึกษา

อยา่งจริงจงัอยา่งยิง่ และบนัทึกเป็นขอ้มูลเผยแพร่ออกไป 

5.3.2  ตลาดทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินนั้นถือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกนั

ระหว่างคนในชุมชน เม่ือคนชุมชนเขม้แขง็มีความเป็นกลุ่มเป็นกอ้น มีความแน่นแฟ้นกนัในกลุ่ม

ชุมชนไม่มุ่งเน้นเพียงประโยชน์ส่วนตน คือมีความสามคัคีกนัในชุมชนก็จะสามารถดาํรงชีวิตท่ีดี 

ช่วยกนัสืบสานวฒันธรรมประเพณีท่ีมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษสร้างไวใ้ห้คงอยู่ในชุมชนได ้จึงควร

ส่งเสริมใหค้นในชุมชนแต่ละชุมชนมีความสามคัคีกลมเกลียวกนัใหเ้กิดข้ึน 

5.3.3  สร้างเครือข่ายผูเ้ก่ียวขอ้งกบักระบวนการฟ้ืนฟูการดาํรงอยูซ่ึ่งขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองของไทย 

เพ่ือทาํให้ได้ความร่วมมือเพื่อเป็นแรงสนับสนุนผลักดัน ช่วยเหลือในเร่ืองการปลูกขา้วพนัธ์ุ

พื้นเมืองให้สามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างมัง่คง ซ่ึงจะนาํมาสู่การไดข้า้วคุณภาพมาให้คนไทยบริโภค 

หรือเพื่อการจดัจาํหน่ายในราคาท่ีเหมาะสม 

5.3.4  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาการปลูกขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองพนัธ์ุอ่ืนท่ีสามารถ

ปลูกในพื้นท่ีเดียวกันควบคู่กนัหลายๆสายพนัธ์ุ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเปรียบเทียบหา

แนวทางพฒันาองคค์วามรู้เร่ืองขา้วไดอี้กหลากหลาย เพราะชาวนาส่วนใหญ่นิยมปลูกขา้วหลายสาย

พนัธ์ุในพื้นท่ีนาของตนเอง เพราะพื้นท่ีมีความเป็นลุ่มเป็นดอนแตกต่างกนั ดินต่างกนั มีปริมาณนํ้ า

ในการทาํนาแตกต่างกนั 

5.3.5 ในยคุท่ีมีนโยบายเก่ียวกบัเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสาํหรับการศึกษาใน

สถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีจะทาํให้เกิดความสาํเร็จในดา้นการให้ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไป จึง

ควรใหค้วามรู้เร่ืองเทคโนโลยีสมยัใหม่และมีการศึกษาปัจจยัของการนาํเทคโนโลยีท่ีสามารถนาํมา

ต่อยอดการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและการเขา้ถึงให้ไดป้ระสิทธิภาพ 

กรณีศึกษา การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขา้ว ใหก้บันกัเรียนนกัศึกษา 
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                                                                                                                             คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

                                                                                                                            มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  

                

                                                                          25  สิงหาคม 2559 

 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั 

เรียน        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒันพนัธ์ุ ครุฑะเสน อาจารยป์ระจาํคณะมณัฑนศิลป์ สาขาการ 

  ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

เน่ืองดว้ย อาจารยช์ลิดา รัชตะพงศธ์ร อาจารยป์ระจาํภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะ 

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ไดรั้บอนุมติัทุนวิจยัจากศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

เพื่อดาํเนินการทาํงานวิจยั เร่ือง การออกแบบขอ้มลูเชงิภาพสาํหรบัสือ่การเรยีนรูเ้รื่องขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

สาํหรบั ศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน โดย อาจารยช์ลิดา รัชตะพงศธ์ร ไดส้ร้างเคร่ืองมือวิจยั เพื่อประกอบในการ

ทาํงานวิจยัคร้ังน้ี ในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถนาํไปใช้

ไดจ้ริงในการเก็บรวบรวม ขอ้มูลท่ีจะนาํมาวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาการวิจยัไดเ้ป็นอย่างดีไดน้ั้น มีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีผูต้รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจยั ในการน้ีทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบในการตรวจ

เคร่ืองมือวิจยัใหก้บัอาจารยช์ลิดา รัชตะพงศธ์ร ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชนท์างดา้นงาน วิจยัและดา้นการศึกษา

ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ

ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

   

                                                ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                                 (อาจารยเ์นติกร ชินโย) 

                คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

                 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

สาํนกังานเลขานุการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โทร 02-954-7300 ต่อ 680 
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                                                                                                                            มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  

                

                                                                          25  สิงหาคม 2559 

 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั 

เรียน        ดร.เพิ่มศกัด์ิ สุวรรณทตั   อาจารยป์ระจาํคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานฤมิตศิลป์  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  เน่ืองดว้ย อาจารยช์ลิดา รัชตะพงศธ์ร อาจารยป์ระจาํภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะ 

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ไดรั้บอนุมติัทุนวิจยัจากศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

เพื่อดาํเนินการทาํงานวิจยั เร่ือง การออกแบบขอ้มลูเชงิภาพสาํหรบัสือ่การเรยีนรูเ้รื่องขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

สาํหรบั ศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน โดย อาจารยช์ลิดา รัชตะพงศธ์ร ไดส้ร้างเคร่ืองมือวิจยั เพื่อประกอบในการ

ทาํงานวิจยัคร้ังน้ี ในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถนาํไปใช้

ไดจ้ริงในการเก็บรวบรวม ขอ้มูลท่ีจะนาํมาวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาการวิจยัไดเ้ป็นอย่างดีไดน้ั้น มีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีผูต้รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจยั ในการน้ีทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบในการตรวจ

เคร่ืองมือวิจยัใหก้บัอาจารยช์ลิดา รัชตะพงศธ์ร ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชนท์างดา้นงาน วิจยัและดา้นการศึกษา

ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ

ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

   

                                                ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                                 (อาจารยเ์นติกร ชินโย) 

                คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

                 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

สาํนกังานเลขานุการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โทร 02-954-7300 ต่อ 680 
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                                                                                                                            มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  

                

                                                                          25  สิงหาคม 2559 

 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั 

เรียน         อาจารยชู์เกียรติ อ่อนช่ืน 

        ผูช่้วยหวัหนา้โครงการบริหารหลกัสูตร(มีเดียฯ) อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชามีเดียอาตส์ คณะ 

ครุศาสตรฺอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

  เน่ืองดว้ย อาจารยช์ลิดา รัชตะพงศธ์ร อาจารยป์ระจาํภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะ 

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ไดรั้บอนุมติัทุนวิจยัจากศูนยว์ิจยัมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

เพื่อดาํเนินการทาํงานวิจยั เร่ือง การออกแบบขอ้มลูเชงิภาพสาํหรบัสือ่การเรยีนรูเ้รื่องขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

สาํหรบั ศนูยก์ารเรยีนรูชุ้มชน โดย อาจารยช์ลิดา รัชตะพงศธ์ร ไดส้ร้างเคร่ืองมือวิจยั เพื่อประกอบในการ

ทาํงานวิจยัคร้ังน้ี ในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสามารถนาํไปใช้

ไดจ้ริงในการเก็บรวบรวม ขอ้มูลท่ีจะนาํมาวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาการวิจยัไดเ้ป็นอย่างดีไดน้ั้น มีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีผูต้รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจยั ในการน้ีทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบในการตรวจ

เคร่ืองมือวิจยัใหก้บัอาจารยช์ลิดา รัชตะพงศธ์ร ทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชนท์างดา้นงาน วิจยัและดา้นการศึกษา

ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ

ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

   

                                                ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                                 (อาจารยเ์นติกร ชินโย) 

                คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

                 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

สาํนกังานเลขานุการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โทร 02-954-7300 ต่อ 680 
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แบบสัมภาษณ์สําหรับกลุ่มบุคคลทัว่ไป 

สาํหรับ กลุ่มชาวนา, กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปลูกขา้ว จงัหวดัสระบุรี 

 

คาํช้ีแจง  

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเก็บขอ้มูลภาคสนาม เพื่อประกอบการรายงานการ

วิจยัเร่ือง   

“การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ สําหรับ ศูนยก์ารเรียนรู้

ชุมชน” โดยมีอาจารยช์ลิดา รัชตะพงศ์ธร อาจารยป์ระจาํภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการวิจยั  ในการดาํเนินการวิจยั

ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

จงัหวดัสระบุรี 

แบบสอบถามน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

จงัหวดัสระบุรี เพื่อนาํไปเป็นองคค์วามรู้ สาํหรับการนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือใชใ้นการออกแบบ

ขอ้มูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ในงานวิจยัน้ีในขั้นตอนต่อไปให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของเป้าหมาย คือ กลุ่มชาวนา นกัเรียนนกัศึกษา ผูส้นใจเรียนรู้เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสา

ไห้ จงัหวดัสระบุรี อน่ึง ทางคณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณในความร่วมมือการตอบแบบสอบถามของ

ทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 

แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 : คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 : คาํถามเก่ียวกบัขั้นตอนการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี  
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คาํช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) ในขอ้ท่ีเป็นคาํตอบของท่าน และใส่ขอ้มูลลงในช่องวา่ง 

1.  การปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห ้เป็นการทาํนาแบบใด 

(  ) นาปี    เร่ิมตั้งแต่เดือน...............................................ถึง.................................................. 

(  ) นาปรัง  เร่ิมตั้งแต่เดือน.............................................ถึง.................................................. 

 

2.  การปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ ส่วนใหญ่แลว้ชาวนามกัจะทาํนารูปแบบใด 

(  ) นาหวา่น (หวา่นแหง้)  (  ) นาดาํ 

(  ) อ่ืนๆโปรดระบุ............................................................................. 

 

3.  การปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ ใชปุ๋้ยประเภทใด 

(  ) ปุ๋ยคอก   (  )  ปุ๋ยหมกั 

(  ) ปุ๋ยเคมี   (  ) อ่ืนๆโปรดระบุ.................................. 

 

4.  วิธีใดในการไล่แมลง   

โปรดระบุ........................................................................................................ 

 

5.  วิธีใดในการปราบวชัพืช 

โปรดระบุ....................................................................................................... 

 

6. โรคท่ีพบบ่อยในการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

โปรดระบุ...................................................................................................... 

 

7.  ลกัษณะเด่นเก่ียวกบัการปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห ้โปรดเรียงลาํดบัความสาํคญั 1 - 6 

 (   ) เป็นขา้วพื้นเมือง มีคุณภาพ ปลูกง่าย เหมาะกบัสภาพพื้นท่ี 

 (   ) ตน้ขา้วมีความแขง็แรงแทงตน้เหนือวชัพืชไดโ้ดยไม่ตอ้งใชส้ารกาํจดัวชัพืช 

 (   ) สามารถเติบโตไดดี้ ทนต่อการก่อกวนจากแมลง 

 (   ) เป็นขา้วท่ีมีลกัษณะเด่นทางกายภาพ คือมีความสูงไดถึ้ง 2 เมตร 

 (   ) ใหผ้ลผลิตมากกวา่ขา้วนาปีพนัธ์ุอ่ืน 

 (   ) เป็นขา้วแขง็ ท่ีมีมานานกวา่ 200 ปี 

ตอนที ่2  คาํถามเกีย่วกบัข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ 
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คาํช้ีแจง : โปรดใส่ขอ้มูลลงในช่องวา่ง 

 

1. ขา้วเจ๊กเชยเสาไหมี้ลกัษณะเด่นอะไรบา้ง 

ลกัษณะทางกายภาพ.............................................................................................................. 

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

ลกัษณะทางชีวภาพ.............................................................................................................. 

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

 

2. ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริโภคขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

คุณค่าทางโภชนาการ............................................................................................................. 

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

 

3. ประวติัความเป็นมาของขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

เป็นขา้วพื้นเมือง ท่ีปลูกมานานกวา่ 200 ปี โดยในสมยันั้น เจ๊กช่ือ เชย เป็นพอ่คา้ชาวจีน ได้

มีการนาํสินคา้ประเภท กะปิ หอม กระเทียม มาแลกเปล่ียนขา้วกบัชาวนา และไดน้าํพนัธ์ุ

ขา้วแขง็ชนิดหน่ึงใหก้บัชาวนานาํกลบัไปปลูกเพื่อนาํมาแลกสินคา้ ในคร้ังต่อไป 

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

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

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

 

4. การอนุรักษพ์นัธ์ุขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ใหค้งอยูต่่อไป 

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

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

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

 

 

 

 

 

ตอนที ่3  คาํถามเกีย่วกบัแบบร่างข้อมูลเชิงภาพเกีย่วกบัข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ.สระบุรี 
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3.1 แบบร่างแบบที ่1 

 
 

1. การส่ือความหมายของภาพ 

(  ) เขา้ใจ  อธิบาย................................ 

(  ) ไม่เขา้ใจ  อธิบาย................................ 

2. ขอ้เสนอแนะปรับปรุง 

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

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

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

............................................................................................................................................... 
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3.2 แบบร่างแบบที ่2 

 

 
 

1. การส่ือความหมายของภาพ 

(  ) เขา้ใจ  อธิบาย................................ 

(  ) ไม่เขา้ใจ  อธิบาย................................ 

2. ขอ้เสนอแนะปรับปรุง 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

3.3 แบบร่างแบบที ่3 
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1. การส่ือความหมายของภาพ 

(  ) เขา้ใจ  อธิบาย

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

(  ) ไม่เขา้ใจ  อธิบาย

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

2. ขอ้เสนอแนะปรับปรุง 

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

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

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

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

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

 

 

  ************ขอขอบพระคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามค่ะ*************** 

 

 

แบบสอบถามสําหรับผู้เช่ียวชาญ 
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เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัแนวทางในการออกแบบ 

ข้อมูลเชิงภาพ เร่ืองการปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ สําหรับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

 

คาํช้ีแจง  

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเก็บขอ้มูลภาคสนาม เพื่อประกอบการรายงานการ

วิจยัเร่ือง   

“การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห้ สําหรับ ศูนยก์ารเรียนรู้

ชุมชน” โดยมีอาจารยช์ลิดา รัชตะพงศ์ธร อาจารยป์ระจาํภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการวิจยั  ในการดาํเนินการวิจยั

ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

จงัหวดัสระบุรี 

แบบสอบถามน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

จงัหวดัสระบุรี เพื่อนาํไปเป็นองคค์วามรู้ สาํหรับการนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือใชใ้นการออกแบบ

ขอ้มูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ในงานวิจยัน้ีในขั้นตอนต่อไปให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของเป้าหมาย คือ กลุ่มชาวนา นกัเรียนนกัศึกษา ผูส้นใจเรียนรู้เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสา

ไห้ จงัหวดัสระบุรี อน่ึง ทางคณะผูว้ิจยัขอขอบพระคุณในความร่วมมือการตอบแบบสอบถามของ

ทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 

แบบสอบถามชุดน้ีไดแ้บ่งคาํถามออกเป็น 2  ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูเ้ช่ียวชาญ 

ส่วนท่ี 2  แนวทางการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ สาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชย 

เสาไห ้เร่ือง ประวติัความเป็นมาของขา้วเจก๊เชยเสาไห ้และ เร่ืองขั้นตอนการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

โดยแบ่งเน้ือหาของคาํถามดงัต่อไปน้ี 

2.1   แนวทางดา้นเทคนิคการออกแบบ 

2.2   องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ 

2.3    แนวทางในการออกแบบโลโกศู้นยก์ารเรียนรู้ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้

 

 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัผู้เช่ียวชาญ 
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ช่ือ-สกลุ............................................................................................................................................... 

อาย.ุ.................ปี   อาชีพ.....................................................................................................................  

ตาํแหน่งงาน........................................................................................................................................ 

สถานท่ีทาํงาน..................................................................................................................................... 

ประวติัการศึกษาหรือระดบัการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

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

. 

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

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

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

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

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

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

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

ประสบการณ์การทาํงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ส่วนที ่ 2  แนวทางการออกแบบข้อมูลเชิงภาพ สําหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองข้าวเจ๊กเชยเสาไห้  

DP
U



 
177 

            2.1 แนวทางการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ 

เกณฑใ์นการพิจารณา 

แนวทางการออกแบบ 

ระดบัความเหมาะสม 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง (3) 

นอ้ย  

(2) 

นอ้ยท่ีสุด 

(1) 

1.  ลกัษณะการออกแบบตราสัญลกัษณ์หรือโลโก้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (Logo) 

1.1  แบบตวัอกัษร (Letter Form)      

1.2  แบบเคร่ืองหมายภาพ (Pictorial Form)      

1.3  แบบนามธรรม (Abstract Form)      

1.4  แบบผสมผสาน (combination Form)      

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

2.1  ความเหมือน (Similarity)      

2.2  ความต่อเน่ือง (Continuation)      

2.3  การจดัลาํดบัความสมัพนัธ์ (Proximity)      

3.  รูปแบบการใช้ตัวอกัษรภาษาไทย (Typeface) 

3.1  แบบมีหวั (Serif or Old Style)      

3.2  แบบไม่มีหวั (Sans Serif)      

3.3  แบบร่วมสมยั (Transition)      

3.4  แบบอาลกัษณ์ (Text Letter)      

3.5  แบบตวัเขียน (Script)      

3.6  อกัษรประดิษฐ ์ (Decorative or Display 

Type) 

     

4.  การใช้สี (Color) 

4.1  การใชสี้เพียงสีเดียว (กาํหนดค่านํ้ าหนกัสี)      

4.2  ใชสี้เพียง 1-2 สี      

4.3  ใชสี้ไม่เกิน 3 สี      

4.4  ใชสี้มากกวา่ 3 สีข้ึนไป      

4.5  คาํนึงถึงการใชสี้สญัลกัษณ์สากล      

4.6  คาํนึงถึงการใชสี้ท่ีมีอิทธิพลทางจิตวทิยา      

 

เกณฑใ์นการพิจารณา ระดบัความเหมาะสม 
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แนวทางการออกแบบ มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง (3) 

นอ้ย  

(2) 

นอ้ย

ท่ีสุด (1) 

5  หลกัของการใช้สี 

5.1  หลกัของการใชสี้กลมกลืน (Harmony)      

5.2  หลกัการใชสี้คู่ตรงขา้ม (Contrast)      

5.3  หลกัการใชสี้เอกณรงค ์(Monochrome)      

5.4  หลกัการใชไ้ม่เขา้กนั (Discord)      

5.5  หลกัการใชสี้นํ้าหนกัต่างกนั  (Value)      

6.  ลกัษณะการใช้ภาพประกอบ 

6.1  ภาพจริงหรือภาพถ่าย (Photographic)      

6.2  ภาพก่ึงนามธรรม (Distortion)      

6.3  ภาพนามธรรม (Abstract)      

6.4  ภาพการ์ตูน (Cartoon)      

6.5  ภาพสญัลกัษณ์ (Symbolic)      

6.6  ภาพอกัษร (Typography)      

6.7  ภาพลวดลายต่อเน่ือง (Pattern)      

6.8  ภาพวาดลายเสน้ (Drawing)      

6.9  ภาพประกอบแบบผสมผสาน (Mixed)      

 7. สัดส่วนการใช้ภาพประกอบ 

7.1  ภาพประกอบ + Text อยา่งละ 50 %      

7.2  ภาพประกอบ 20 % Text 80 %      

7.3  ภาพประกอบ 80 %Text 20 %      

8. ความเหมาะสมของการนาํขอ้มูลเชิงภาพไปใชบ้นส่ือประเภทต่างๆ 

8.1  โปสเตอร์      

8.2  แผน่พบั      

8.3  หนงัสือ      

8.4  Backdrop      

8.5  ส่ือเชิงโตต้อบ      
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2.2  คาํถามเกีย่วกบั องค์ประกอบอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการออกแบบ 

คาํช้ีแจง : โปรดเติมตวัเลขลงในช่องวา่ง ตามลาํดบัความสาํคญัท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

2.2.1  กรุณาเรียงลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูล จาํนวน 3 ขอ้ข้ึนไป ท่ีควรจะแสดงบนขอ้มูล

เชิงภาพ- เร่ืองการปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห ้(เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

..... ช่ือศูนยก์ารเรียนรู้ / โลโกส้ญัลกัษณ์ ..... ประเภทของขา้วพื้นเมือง 

..... ช่ือชุมชน    ..... การทาํนาปี 

..... ขั้นตอนการปลูกขา้ว เจ๊กเชยเสาไห ้ ..... ขอ้แนะนาํการใช ้/ การรักษา 

..... ประวติัความเป็นมาของขา้ว                 …. ความสาํคญัของขา้วท่ีไดเ้คร่ืองหมาย GI 

..... คุณประโยชน์ของขา้วเจก๊เชยเสาไห ้    ..... ภูมิศาสตร์สาํหรับปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

..... อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................................................................................ 

 

             2.2.2.ท่านคิดวา่แนวความคิดใดท่ีควรนาํมาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการขอ้มูลเชิงภาพ 

  เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

[    ] ประเพณีและวฒันธรรมสาํคญัในทอ้งถ่ิน            [    ] พืชพรรณธรรมชาติในพื้นท่ี 

  [    ] ภูมิศาสตร์         [    ] คุณสมบติัของขา้วเจก๊เชยเสาไห ้  

[    ] ลาํดบัขั้นตอนการทาํนาขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้           [    ] อุปกรณ์ การทาํนา  

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ....................................................................................................... 

 

2.2.3.ท่านคิดวา่อารมณ์และบุคลิกภาพการส่ือสารของขอ้มูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกขา้วเจ๊ก

เชยเสาไห ้ควรมีลกัษณะเช่นใด (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

[    ] มีวฒันธรรม (Cultured)  [    ] เรียบและดึงดูด (Simple and Appealing) 

[    ] ดูทนัสมยั (Modern)   [    ] มีรสนิยม (Testeful) 

[    ] ธรรมชาติ (Natural)   [    ] ดูลูกทุ่ง/ดูเป็นทอ้งถ่ิน (Provincial) 

[    ] ดูสะอาด สดช่ืน (Clean & Fresh) [    ] ชาติพนัธ์ุ (Ethnic) 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม

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

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

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

2.3    แนวทางในการออกแบบโลโกศู้นยก์ารเรียนรู้ขา้วเจก๊เชยเสาไห ้
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เกณฑใ์นการพิจารณา 

แนวทางการออกแบบ 

ระดบัความเหมาะสม 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง (3) 

นอ้ย  

(2) 

นอ้ยท่ีสุด (1) 

ลกัษณะการออกแบบตราสัญลกัษณ์หรือโลโก้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 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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เกณฑใ์นการพิจารณา 

แนวทางการออกแบบ 

ระดบัความเหมาะสม 

มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง (3) 

นอ้ย  

(2) 

นอ้ยท่ีสุด (1) 

ลกัษณะการออกแบบตราสัญลกัษณ์หรือโลโก้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (Logo) 

แบบท่ี 2.1 

 

     

แบบท่ี 2.2 

 

     

แบบท่ี 2.3 

 

     

แบบท่ี 2.4 

 

     

แบบท่ี 2.5 

 

     

แบบท่ี 2.6 

 

     

เกณฑใ์นการพิจารณา ระดบัความเหมาะสม 
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แนวทางการออกแบบ มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง (3) 

นอ้ย  

(2) 

นอ้ยท่ีสุด (1) 

ลกัษณะการออกแบบตราสัญลกัษณ์หรือโลโก้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (Logo) 

แบบท่ี 3.1 

 

     

แบบท่ี 3.2 

 

     

แบบท่ี 3.3 

 

     

แบบท่ี 3.4 

 

     

แบบท่ี 3.5 

 

     

แบบท่ี 3.6 

 

     

แบบสอบประเมินผลสําหรับผู้เช่ียวชาญ 
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การออกแบบข้อมูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ สําหรับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

 

ช่ือ-สกลุ  

อาชีพ-ตาํแหน่ง  

สถานท่ีทาํงาน  

 

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบและดา้นขา้วเจ๊กเชยเสาไหท่ี้มีต่อการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ

เร่ือง การปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้สาํหรับ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน อาํเภอดอนพดุ จงัหวดัสระบุรี 

 

เกณฑใ์นการประเมินผล 

งานออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ 

เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

ระดบัความเหมาะสม แบบท่ี 1 
มา

กที่
สุ

ด 
(5

) 

มา
ก 

(4
) 

ป
าน

กล
าง

 (3
) 

น
อ้ย

 (2
) 

น
อ้ย

ที่
สุ

ด 
(1

) 

  

  

  
   

1.  การออกแบบข้อมูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที่ 1   คาํแนะนํา/ข้อเสนอแนะ 

1.1 ความเหมาะสมดา้นการออกแบบกราฟิก        

1.2  ความสามารถในการรับรู้และเขา้ใจ       

1.3  ความเหมาะสมดา้นการใชง้านจริง       

1.4  ความเหมาะสมดา้นเทคนิคการผลิต       

1.5  ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพรวมของงาน       

 

ข้อเสนอแนะ…………….……………………..…….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑใ์นการประเมินผล 

งานออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ 

เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

ระดบัความเหมาะสม แบบท่ี 2 

มา
กที่

สุ
ด 

(5
) 

มา
ก 

(4
) 

ป
าน

กล
าง

 (3
) 

น
อ้ย

 (2
) 

น
อ้ย

ที่
สุ

ด 
(1

) 

  

      
     

1.  การออกแบบข้อมูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที่ 2   คาํแนะนํา/ข้อเสนอแนะ 

1.1 ความเหมาะสมดา้นการออกแบบกราฟิก        

1.2  ความสามารถในการรับรู้และเขา้ใจ       

1.3  ความเหมาะสมดา้นการใชง้านจริง       

1.4  ความเหมาะสมดา้นเทคนิคการผลิต       

1.5  ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพรวมของงาน       

 

ข้อเสนอแนะ…………….……………………..…….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑใ์นการประเมินผล 

งานออกแบบขอ้มูลเชิงภาพ 

เร่ืองการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

ระดบัความเหมาะสม แบบท่ี 3 

มา
กที่

สุ
ด 

(5
) 

มา
ก 

(4
) 

ป
าน

กล
าง

 (3
) 

น
อ้ย

 (2
) 

น
อ้ย

ที่
สุ

ด 
(1

) 

  

      
     

1.  การออกแบบข้อมูลเชิงภาพเร่ืองการปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ แบบที่ 3   คาํแนะนํา/ข้อเสนอแนะ 

1.1 ความเหมาะสมดา้นการออกแบบกราฟิก        

1.2  ความสามารถในการรับรู้และเขา้ใจ       

1.3  ความเหมาะสมดา้นการใชง้านจริง       

1.4  ความเหมาะสมดา้นเทคนิคการผลิต       

1.5  ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพรวมของงาน       

 

ข้อเสนอแนะ…………….……………………..…….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินผลก่อนและหลงั (Pre – test, Post - Test) 

การรับรู้ข้อมูล เร่ือง ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (ความรู้พืน้ฐาน) 

โครงการวจัิยเร่ือง “ การออกแบบข้อมูลเชิงภาพสําหรับส่ือการเรียนรู้ 

เร่ืองข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ สําหรับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ” 

 

ผูป้ระเมิน........................................................................................หน่วยงาน 

คาํช้ีแจง  

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม เพื่อประกอบการรายงานการ 

วิจยัเร่ือง  “การออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้สาํหรับ ศูนยก์าร

เรียนรู้ชุมชน” โดยมีอาจารยช์ลิดา รัชตะพงศธ์ร อาจารยป์ระจาํภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการวิจยั  ในการดาํเนินการวิจยั

ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาการออกแบบขอ้มูลเชิงภาพสาํหรับส่ือการเรียนรู้เร่ืองขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้

จงัหวดัสระบุรี 

โปรดเลือกเพียง 1 คาํตอบในแต่ละรายการ โดยใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง เพ่ือแสดงความคิดเห็นของท่าน 

 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ใช่ ไม่ใช่ 

1. ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ท่ีไดรั้บมาตรฐาน GI คือ เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทหน่ึง    

2. ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้เป็น ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ และมีคุณลกัษณะเฉพาะถ่ิน ท่ีมาจาก

แหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ ซ่ึงเป็นขา้วท่ีอาศยัลกัษณะเฉพาะ ท่ีมีอยูต่ามภูมิศาสตร์นั้น 

  

3. เคร่ืองหมาย GI  สามารถเพิ่มมูลค่าของขา้วเจ๊กเชยได ้เพราะสินคา้มีมาตรฐาน 

ปลอดภยั และเป็นท่ีจดจาํไดว้าเป็นสินคา้ท่ีพิเศษ แตกต่างจากสินคา้ท่ีผลิตจากแหล่ะอ่ืน 

  

4. ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้เป็นขา้วท่ีปลูกไดดี้ใน  6  อาํเภอของจงัหวดัสระบุรี   

ความรู้เร่ือง ประวตัขิองข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จังหวดัสระบุรี   

1  สมยัก่อนชาวนาปลูกขา้วมาแลกสินคา้จาํพวก กะปิ นํ้ าปลา หวัหอม กบัพอ่คา้คนจีน   

2  เจ๊กเชย เป็นพอ่คา้คนจีนคือผูท่ี้คน้พบ ขา้วพนัธุ์ดี ท่ีเหมาะกบัการปลูกใน อ.เสาไห ้

สระบุรี 

  

3  ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ปลูกในนาปี เป็นขา้วท่ีทนทานต่อสภาพอากาศ แมลง และโรค   

ความรู้เร่ืองการปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จังหวดัสระบุรี   

1.  ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้เป็นขา้วท่ีปลูกแบบนาปี   

2.  ชาวนามกัจะกาํหนดวนัปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไหคื้อ ปลูกวนัแม่ เก่ียววนัพอ่   

3. การไถนาจะไถนาตั้งแต่เดือน พ.ค. เพื่อไถกลบฟาง หรือ ถัว่ใหห้มกัอยูใ่นดินใหเ้ป็นปุ๋ย   
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ความรู้เร่ืองการปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จังหวดัสระบุรี ใช่  ไม่ใช่ 

4. การปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้มีหลายวิธีคือ หวา่นนํ้าตม หวา่นแหง้(สาํรวย) รวมถึงทาํนา

ดาํ 

  

5. ปุ๋ยท่ีใชจ้ะเป็นปุ๋ยท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก    

6. ไม่มีโรคท่ีร้ายแรงท่ีจะเกิดกบัขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้   

7. ตอ้งใชส้ารเคมีในการไล่แมลงท่ีมารบกวนการเติบโตของตน้ขา้ว   

8. ช่วงท่ีขา้วกาํลงัเจริญเติบโตคือช่วงหลงัจากหวา่นขา้วจนถึง ช่วงท่ีขา้วแต่งตวั(ตุลาคม)   

9. ขา้วแต่งตวัคือ ช่วงท่ีขา้วเจริญเติบโตเตม็ท่ี พร้อมท่ีจะออกรวม ไม่จาํเป็นตอ้งใส่ปุ๋ยแลว้   

10. เดือนพฤศจิกายน คือช่วงท่ีขา้วออกดอก หลงัจากรวงโผล่พน้กาบใบธงประมาณ 1-2 

วนั 

  

11. ขา้วออกดอก 15 วนั และจะร่วงประมาณ 7-10 วนักจ็ะเป็นระยะนํ้านมขา้ว   

12. นมขา้วยาคู คือเป็นนํ้านมท่ีผลิตมาจากแป้งขา้วระยะนํ้านมขา้ว มีประโยชนต่์อร่างกาย   

13. ใบธง คือ ใบขา้วใบสุดทา้ยท่ีติดอยูก่บัรวงขา้ว   

14. ระยะพลบัพลึง คือ ช่วงท่ีรวงขา้วเปล่ียนเป็นสีเหลืองและยงัมีขอ้ปลอ้งขา้วในรวงขา้ว

นั้นเป็นปลอ้งสุดทา้ยท่ียงัมีเมลด็ขา้วท่ียงัเขียวอยู ่

  

15. ชาวนา จะเก่ียวขา้วในช่วงระยะพลบัพลึง   

16. ตน้ขา้วเม่ือโตเตม็ท่ีจะสูงประมาณ 2 เมตร   

17. ชาวนาจะคราดตน้ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ใหล้ม้ลงกบัพื้นดินไปในทิศทางเดียวกนั    

18. เดือน ม.ค. – มี.ค. หลงัเก่ียวขา้ว ชาวนาจะเกบ็ขา้วเปลือกไวใ้นยุง้ขา้ว รอใหข้า้วฟักตวั   

19. ชาวนาจะขายขา้วในช่วง เดือนเมษายน และเร่ิมปลูกพืชบาํรุงดินในแปลงนา เช่น ถัว่   

20. ถัว่เป็นพืชท่ียุย่ง่าย ปลูกแลว้ดินจะน่ิมร่วนซุย นา 1 ไร่ ใชถ้ัว่ประมาณ 5 กิโลกรัมใน

การปลูกใชร้ะยะเวลาประมาณ 40 – 50 วนั กส็ามารถเกบ็เก่ียวผลผลิตได ้

  

 
จงเขียนประโยชน์ของการปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 
 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 
 “ ขอบคุณท่ีใหค้วามกรุณาในการตอบแบบสอบถามค่ะ ” 
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ภาคผนวก ค 

                                        ภาพผลงานออกแบบ 
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ภาพผลงานการออกแบบส่ือเชิงภาพ เร่ืองการปลูกข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ 
 

ผลงานการออกแบบส่ือเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ชุดท่ี 1 

ภาพประกอบแบบการ์ตูน (Cartoon) สาํหรับส่ือนิทรรศการ 

 

  
  

 
 
 
 

อธิบายเน้ือหาตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามลาํดบั   
แบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1. ประวติัความเป็นมาของขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้2. ขั้นตอนการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้
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ผลงานการออกแบบส่ือเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ชุดท่ี 2 

ภาพประกอบแบบภาพสญัลกัษณ์ (Symbolic) สาํหรับส่ือส่ิงพิมพ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อธิบายเน้ือหาตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามลาํดบั  แบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1. แผนท่ีจงัหวดัสระบุรีท่ีปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไหไ้ดดี้ 
2. ประวติัความเป็นมาของขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้   3. ขั้นตอนการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้
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1. แผนท่ีจงัหวดัสระบุรีท่ีปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไหไ้ดดี้ 
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2. ประวติัความเป็นมาของขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้
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3. ขั้นตอนการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้
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ผลงานการออกแบบส่ือเชิงภาพ เร่ืองการปลูกขา้วเจก๊เชยเสาไห ้ชุดท่ี 3 

ภาพประกอบแบบผสมผสาน (Mixed) สาํหรับส่ือเชิงโตต้อบ 

 
 
 

            
   

                
 
 
 
 
 

อธิบายเน้ือหาตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามลาํดบั  
ออกแบบกราฟิกเชิงภาพน้ีสาํหรับใชก้บัส่ือเชิงโตต้อบ 

โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วนคือ 
1. แผนท่ีจงัหวดัสระบุรีท่ีปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไหไ้ดดี้ 

2. ประวติัความเป็นมาของขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้   3. ขั้นตอนการปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้
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ผลงานออกแบบข้อมูลเชิงภาพเร่ืองข้าวเจ๊กเขยเสาไห้  แบบร่างเพ่ือการผลติจริง 

1. ภาพแสดงขอ้มูลจงัหวดัสระบุรี  :  การเดินทางถึง  7 อาํเภอในจงัหวดัสระบุรี โดย ท่ี อ.ดอนพดุ เป็นท่ีตั้ง

ของ     ศูนยเ์รียนรู้ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้ ท่ีสามารถปลูกขา้วเจ๊กเชยเสาไหไ้ดดี้ และกล่าวถึงประวติัขา้วเจ๊ก

เชยเสาไห ้       เร่ือง ประวติัความเป็นมาของช่ือ ขา้วเจ๊กเชย, การคน้พบขา้วพนัธ์ุกน้จุด 
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2. ภาพแสดงใหเ้ห็นถึงการแลกขา้วกนัระหวา่งเจ๊กเชยและชาวนา และการดาํนาขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้
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3. ภาพแสดงขอ้มูลการเดินทางไปคา้ขายขา้ว, ขา้วเจ๊กเชยท่ีหุงข้ึนหมอ้ถึง 3 เท่า, การทาํนาหวา่นํ้าตม 

และแสดงขนาดตน้ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้เม่ือตน้เจริญเติบโตเตม็ท่ีแลว้จะมีขนาด ท่ีสูงถึง  2  เมตร 
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4. ภาพแสดงขอ้มูลการเกบ็เก่ียวผลผลิตขา้วเจ๊กเชยเสาไห,้ การเกบ็ขา้วใส่ยุง้, การสีขา้วและการจดัจาํหน่าย

ขา้วการปลูกถัว่เพ่ือบาํรุงดิน เพื่อเตรียมการทาํนาในรอบปีต่อไป 
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5. ภาพแสดงขอ้มูลการเจริญเติบโตของขา้วเจ๊กเชยเสา, ส่วนประกอบของร่ายกายขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้
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6. ภาพแสดงโปสเตอร์ของขา้วเจ๊กเชยเสาไหเ้ม่ือไดรั้บมาตรฐาน GI จากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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7. ภาพแสดงโปสเตอร์ ภาพรวมทั้งหมดของการทาํนาขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้อ.ดอนพดุ จ.สระบุรี 
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8. ภาพ standy ชาวนาท่ีจะนาํไปจดัวางในพื้นท่ี ศูนยเ์รียนรู้ขา้วเจ๊กเชยเสาไห ้
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ภาพผลงานจริง ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 
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ประวตัผู้ิวจิัย 

 

อาจารย์ชลดิา รัชตะพงศ์ธร 

เกิดเม่ือ 11 มกราคม 2527 

เลขท่ี 41/96  แจง้วฒันะ26 ตาํบลบางตลาด 

อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี   11120 

Email : snowdrop11@gmail.com  /   Tel :  0992523654 

 

ประวตัิการศึกษา 

ปีการศึกษา 2552 – 2555  การศึกษาระดบัปริญญาปริญญาโท คณะมณัฑนศิลป์  

 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

ปีการศึกษา 2545 – 2549  การศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศิลปะและการออกแบบ  

 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง)  

ประวตัิการทาํงาน 

2550 - 2559   อาจารยป์ระจาํภาควิชาคอมพวิเตอร์กราฟิก  

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2549 - 2550   กราฟิกดีไซน ์ บริษทั แกลโลไทย รีเทล จาํกดั 

2549 – 2549   กราฟิกดีไซน ์ บริษทั แอนติโดท ดิจิตอล ดีไซน์ จาํกดั DP
U
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