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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัในครั� งนี� มีวตัถุประสงค ์1) เพื�อออกแบบพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ขา้วสารบรรจุถุง 
2) เพื�อศึกษาแนวทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ขา้วสาร 3) เพื�อศึกษาคุณภาพข้าวสารบรรจุถุง      
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูผ้ลิตและผู ้บริโภคของชุมชนตะปอนใหญ่           
ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 50 คน เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ        
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งออกเป็นแบบสอบถามความตอ้งการในการผลิต
บรรจุภณัฑ์ขา้วสาร และแบบสอบถามความพึงพอใจหลงัจากผลิตบรรจุภณัฑ์ขา้วสาร สถิติที�ใช ้   
ในการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ในการออกแบบพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ขา้วสารบรรจุถุง ผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภคของชุมชนตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี มีความพึงพอใจ  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.84 2) แนวทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
ข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ผูผ้ลิตเน้นกรรมวิธีการผลิตถูกหลักอนามัย ปลอดสารพิษ       
ราคาสินค้าผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงได้ทุกกลุ่ม ครอบคลุมด้วยช่องทางการจดัจาํหน่ายที�เขา้ถึง          
ผูบ้ริโภคไดง่้าย 3) ขา้วสารบรรจุถุงของกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ มีการตรวจสอบความชื�นขา้ว 
โดยขา้วเปลือกที�จะนาํไปเก็บรักษา ก่อนนาํมาสีบรรจุถุงจะตอ้งมีความชื�นไม่เกินร้อยละ 15 และ
ขา้วสารที�บรรจุถุงจะตอ้งมีความชื�นไม่เกินร้อยละ 14  
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Abstract 

 

 The objectives of this research were : 1) to develop a packaging design  2) to study         

the distribution of rice products and  3) to study quality of packed rice.  The sample consisted of 

50 rice farmers in Tapon Yai, Tapon Sub-district, Khlung Chanthaburi Province.  The instruments 

were 2 five rating scale questionnaires. The statistics used were percentage, mean, standard 

deviation and t-test. 

 The results were : 1) The rice farmers were satisfied with the packaging design at a high 

level.  2) The rice products were distributed in a 5 kg package with non-toxic rice and reasonable 

price.  3) The humidity of the rice grain must not be over 15% and 14% for the rice in the pack.   
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บทนํา 
 
ความเป็นมา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศผูผ้ลิตและส่งออกขา้วรายใหญ่ของโลก ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจ    

ที&ทาํรายไดใ้ห้ประเทศปีละไม่ตํ&ากวา่ 65,000 ลา้นบาท และเป็นอาหารหลกัประจาํวนัของคนไทย   

กว่า 65 ลา้นคน แต่เกษตรกรผูป้ลูกขา้วกลบัประสบปัญหาราคาขา้วตกตํ&าและราคาปัจจยัการผลิต    

ที&มีแนวโนม้สูงขึ2น เช่น สารเคมี ปุ๋ย เครื&องมือเครื&องจกัรการเกษตร และนํ2 ามนั เป็นตน้ ทาํให้รายได้

ที& เกษตรกรได้รับไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และนําไปสู่การเคลื&อนย้ายแรงงานส่วนหนึ& ง             

เข้ามาทาํงานในเมืองช่วงหลังฤดูเก็บเกี&ยว ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมและอื&น ๆ อย่างไรก็ดี            

แมว้า่ไทยจะเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ แต่มิไดเ้ป็นผูก้าํหนดราคาขา้ว การเปลี&ยนแปลงของราคาเป็นไปตาม

กลไกราคาตลาด ซึ& งมีประเทศกาํลงัพฒันาหลายประเทศเป็นผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ดว้ย ดงันั2นปัญหา

ราคาขา้วที&ไม่เสถียรภาพ ยงัเป็นปัญหาที&ประเทศตอ้งประสบเสมอมา สําหรับโครงการเสริมที&น่าจะ

นาํมาใชเ้พื&อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ&มให้กบัขา้ว โดยการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ จึงเป็นการเพิ&ม       

ทางเลือกให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ& ง  นอกจากการจําหน่ายข้าวเพื&อการบริโภคโดยตรง               

เพียงอยา่งเดียว และเป็นการเพิ&มการจา้งงานและกระจายรายไดใ้นทอ้งถิ&นอีกดว้ย  

 ในส่วนของจงัหวดัจันทบุรีเป็นจังหวดัทางชายฝั&งทะเลภาคตะวนัออกของประเทศ        

ทิศเหนือติดกบัจงัหวดัฉะเชิงเทราและสระแกว้ ทิศตะวนัออกติดกบัจงัหวดัตราด และราชอาณาจกัร

กัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวดัระยองและชลบุรี อยู่ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 245 กิโลเมตร โดยมีเนื2อที&ปลูกขา้วประมาณ 92,220 ไร่ และผลผลิต     

ข้าวนาปี รวมทั2 งหมดประมาณ 27,794,204 กิโลกรัม ซึ& งส่วนของตําบลตะปอน อําเภอขลุง            

จงัหวดัจนัทบุรี เป็นส่วนหนึ& งที&มีพื2นที&ปลูกขา้วมีผลผลิตเฉลี&ยไร่ละประมาณ 900 กิโลกรัมต่อไร่ 

ส่วนมากจะปลูกขา้วหอมมะลิ 105 และมีการจดัตั2งกลุ่มขา้วชุมชนตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน 

อาํเภอขลุง จังหวดัจันทบุรี ตาํบลตะปอน มี 6 หมู่บ้าน อันประกอบด้วย หมู่ 1 และหมู่ 2             

บา้นตะปอนใหญ่ หมู่ 3 บา้นตะปอนนอ้ย หมู่ 4 และหมู่ 5 บา้นหนองเสมด็ และหมู่ 6 บา้นไร่วรรณ 

 จากการที&ผูว้จิยัไดท้าํการสาํรวจพื2นที&  สัมภาษณ์ชุมชนและเชิญชุมชนมาร่วมประชุมกลุ่ม  

พบว่า ในกลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่ ยงัประสบปัญหาในเรื& องต่าง ๆ คือ เดิมทางกลุ่มได้รับ       

การสนับสนุนในเรื& องการพฒันารูปแบบบรรจุภัณฑ์ แต่ด้วยความไม่พร้อมในเรื& องรูปแบบ            

จึงพฒันาเป็นเพียงแบบร่าง ไม่มีการผลิต ส่งผลให้เกิดขาดทุนจากการนําข้าวเปลือกเก็บไว ้     
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จาํนวนมาก เพราะไม่มีบรรจุภัณฑ์ที&จะพฒันาไปสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นอกจากนี2 ทางกลุ่ม          

ยงัขาดการศึกษาแนวทางการจดัจาํหน่าย และขา้วสารชุมชนยงัขาดแนวทางการพฒันาคุณภาพ

ขา้วสารบรรจุถุงตามมาตรฐานสินคา้เกษตร 

 จากปัญหาขา้งตน้ดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัสนใจที&จะแก้ปัญหาเพื&อตอบสนองความตอ้งการ

ของชุมชนโดยการศึกษาข้อมูลพื2นฐานของชุมชน ปริมาณข้าวสาร และรูปแบบผลิตภณัฑ์เดิม      

ของกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ โดยรวบรวมขอ้มูลนาํมาปรับปรุงและพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ ์

พร้อมดาํเนินการผลิตวสัดุบรรจุภณัฑ ์นาํไปสู่การใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์และการจาํหน่ายผลผลิต

ที&ยงัขาดการศึกษาแนวทางการจัดจําหน่าย ลักษณะปัญหานี2 ผูว้ิจ ัยได้วิเคราะห์และแก้ปัญหา         

ดว้ยการศึกษาแนวทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์า้วสารอยา่งย ั&งยืน ส่วนปัญหาในเรื&องของขา้วสาร

ชุมชนยงัขาดแนวทางการพฒันาคุณภาพขา้วสารบรรจุถุงตามมาตรฐานสินคา้เกษตร ปัญหานี2           

ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และแกปั้ญหาไดด้ว้ยการศึกษาคุณภาพขา้วสารบรรจุถุงตามมาตรฐานสินคา้เกษตร 

 จากความสําคญัและที&มาของปัญหา ผูจ้ดัทาํโครงการจึงเสนอโครงการเรื&อง การพฒันา  

รูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื&อสร้างมูลค่าผลผลิตข้าวสารสู่ตลาดผูบ้ริโภคแบบมีส่วนร่วม นําไปสู่          

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์กรณีศึกษา กลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง     

จงัหวดัจนัทบุรี เพื&อเพิ&มคุณภาพผลิตผลการเกษตรในชุมชน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื&อพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑข์า้วสาร0นาํไปสู่การใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์  

 2. เพื&อศึกษาแนวทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์า้วสารอยา่งย ั&งยนื 

 3. เพื&อศึกษาคุณภาพขา้วสารบรรจุถุง ตามมาตรฐานสินคา้เกษตร 

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหก้ลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่มีบรรจุภณัฑ์สําหรับบรรจุขา้วสารสู่การใชป้ระโยชน์

เชิงพาณิชย ์  

 2. เพื&อเป็นแนวทางในการจดัการดา้นการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ขา้วสารของกลุ่มขา้วชาวนา 

ตะปอนใหญ่ 

 3. เพื&อให้กลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ คาํนึงถึงคุณภาพขา้วสารบรรจุถุงตามมาตรฐาน  

สินคา้เกษตร 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 ในการวิจยันี2 ทาํการศึกษาการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์เพื&อสร้างมูลค่าผลผลิตขา้วสาร  
ศึกษาคุณภาพขา้วสารบรรจุถุงตามมาตรฐานสินคา้เกษตร และนาํสินคา้ที&ไดอ้อกสู่ตลาดผูบ้ริโภค
แบบมีส่วนร่วม นําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา กลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่    
ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี และสรุปผลการดาํเนินการวิจยั โดยมีขั2นตอนการดาํเนินงาน 
ดงันี2  
 1. รวบรวมสมาชิกชาวนา ปริมาณขา้วสาร และรูปแบบผลิตภณัฑ์เดิมของกลุ่มขา้วชาวนา
ตะปอนใหญ่ 
 2. ศึกษาข้อมูลและความต้องการพฒันารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื&อสร้างมูลค่าผลผลิต
ขา้วสารของกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ 
 3. ออกแบบและวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องรูปแบบบรรจุภณัฑข์า้วสาร 
 4. จดัทาํบรรจุภณัฑข์า้วสารตามมาตรฐานสินคา้เกษตรร่วมกบัชุมชน 
 5. ศึกษาคุณภาพขา้วสารบรรจุถุงตามมาตรฐานสินคา้เกษตร 
 6. ศึกษาแนวทางการจดัการและวางแผนการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์า้วสาร 
 7. สรุปผลการวจิยั 
 
ขอบเขตของการศึกษาวจัิย 

 ในการวิจยัครั2 งนี2 ได้จาํกดัขอบเขตของเนื2อหา เนื&องจากเป็นการเน้นการศึกษาทางด้าน  
การจดัการงานวิศวกรรม โดยนาํหลกัการทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้งานกบัชุมชน ซึ& งมีขอบเขต
และระยะเวลาที&ใชใ้นการศึกษา ดงันี2  
 1. การวิจยัครั2 งนี2 เป็นการศึกษาการออกแบบและพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ข้าวสาร     
ของกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. การวิจยัครั2 งนี2 เป็นการศึกษาแนวทางการบริหารจดัการและวางแผนการจดัจาํหน่าย
ผลิตภณัฑข์า้วสารกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ 
 3. การวิจยัครั2 งนี2 เป็นการพฒันาคุณภาพขา้วสารบรรจุถุง ตามมาตรฐานสินคา้เกษตร  
ของกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ 
 



แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพื�อสร้างมูลค่าผลผลิตข้าวสารสู่ตลาดผู ้บ ริโภค              

แบบมีส่วนร่วม นําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา กลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่              

ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ในครั2 งนี2 เป็นการศึกษาแนวความคิดหลกัทางวิศวกรรม 

ทฤษฎี เอกสาร และงานวจิยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นแนวทางในการปรับปรุง ซึ� งสามารถรวบรวม

ไดต้ามลาํดบั ดงันี2  

 1. ขอ้มูลของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ 

  1.1 ความเป็นมาของกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ 

  1.2 โครงสร้างการแบ่งงานของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ 

 2. ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัขา้ว 

  2.1 ลกัษณะทั�วไปของขา้ว  

  2.2 ส่วนประกอบของเมล็ดขา้ว 

  2.3 คุณสมบติัทางเคมีของขา้ว 

  2.4 คุณสมบติัทางกายภาพของขา้ว   

  2.5 มาตรฐานขา้ว   

  2.6 คุณประโยชน์และความสาํคญัของขา้ว 

 3. แนวคิดทางการตลาด 

  3.1 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

 4. ทฤษฎีเกี�ยวกบับรรจุภณัฑ ์

  4.1 หนา้ที�บทบาทของบรรจุภณัฑ ์

  4.2 การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 

 5. ทฤษฎีเกี�ยวกบัการการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  5.1 ความหมายของประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  5.2 ประเภทของประชากร 

  5.3 กระบวนการสุ่ม 

  5.4 การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชต้ารางสาํเร็จรูป 

 6. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
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ข้อมูลของกลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่ 
 ความเป็นมาของกลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่  
 องค์การบริหารส่วนตาํบลตะปอน (ออนไลน์. 2549)  ไดก้ล่าวถึงตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง 
จงัหวดัจนัทบุรี มีภูมิประเทศเป็นที�ราบสูงและทีราบลุ่ม มีพื2นที�เนินเขาบางส่วนและบางส่วน        
ติดทะเล มีพื2นที�ทั2งหมด 14.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,938ไร่ ซึ� งอาณาเขตของตาํบลในทาง
ทิศเหนือติดกบัเทศบาลตาํบลพลิ2ว อาํเภอแหลมสิงห์ และเทือกเขาสระบาป จงัหวดัจนัทบุรี ทิศใต้
ติดกบัตาํบลเกวยีนหกั อาํเภอขลุง และตาํบลหนองชิ�ม อาํเภอแหลมสิงห์ จงัหวดัจนัทบุรี ทิศตะวนัออก
ติดกับตาํบลเกวียนหัก อาํเภอขลุง จังหวดัจันทบุรี และทิศตะวนัตกติดกับเทศบาลตาํบลพลิ2ว     
อาํเภอแหลมสิงห์ จงัหวดัจนัทบุรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทาํสวนผลไม ้ ทาํนาขา้ว และรับจา้ง 
 ตาํนานของหมู่บา้นต่าง ๆ ที�เอ่ยมานั2นเป็นไปตามลกัษณะภูมิศาสตร์พื2นที�หรือบางบา้น    
ก็เป็นเหมือนนิทานที�เล่าต่อกนัมา เช่น บา้นตะปอนน้อย และบา้นตะปอนใหญ่ เป็นหมู่บา้นที�มี    
เส้นทางสายขลุง-พลิ2วผ่าน เป็นเส้นทางเก่าแก่ตั2งแต่ครั2 งกรุงศรีอยุธยา เป็นเส้นทางสัญจร เป็นลุ่ม
เมืองจนัทบูร กบับา้นมรคาเมืองขลุงบุรี มีขบวนเกวียนพ่อคา้จะไปยงัเมืองขลุง ขบัผ่านเส้นทางนี2  
เส้นทางส่วนใหญ่ ทรายควั2น หรือคนทั�วไปเรียกว่าทรายพุ พอขบวนเกวียนพน้ออกจากพลิ2ว ก็จะเจอ 
ตะกาดใหญ่ ทรายควั2นมาก เกวียนก็เริ�มตะโพงและเริ�มตะโพงเร็วขึ2น ๆ จากตะโพงน้อย ๆ ผ่าน     
วดัอินทาราม จนวิ�งตะโพงกนัใหญ่ผา่นวดัโพธาราม ทา้ยของหมู่บา้น จะมีทรายควั2นมาก ผูค้นทั�วไป
เรียก หลุมทราย ขบวนเกวียนที�วิ�งตะโพงกนัมาจากป่าคั�น ผ่านมาหลายหมู่บา้น จนถึงวดัช่องลม 
เกวียนก็หักลงตรงนั2 น และที�เกวียนหักลงตรงนั2 น ปัจจุบนัคือ บ้านเกวียนหัก ที� เกวียนวิ�งผ่าน      
หลุมทรายควั2น จนเกวียนชาํรุด ปัจจุบนัคือบา้นคานรูด เกวียนวิ�งตะโพงใหญ่ ผ่านวดัโพธาราม 
ปัจจุบนัเพี2ยนคาํว่า ตะโพงใหญ่ เป็นตะปอนใหญ่ และเกวียนวิ�งตะโพงน้อย ๆ ผ่านวดัอินทาราม   
ปัจจุบนัเพี2ยนคาํวา่ตะโพงนอ้ย ๆ เป็นตะปอนนอ้ย 
 ตาํบลตะปอนมี 6 หมู่บา้น ประกอบด้วย  หมู่ 1 และหมู่ 2 บา้นตะปอนใหญ่  หมู่ 3         
บา้นตะปอนนอ้ย  หมู่ 4 และหมู่ 5 บา้นหนองเสมด็  และหมู่ 6 บา้นไร่วรรณ 
 กลุ่มข้าวชุมชนตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จังหวดัจันทบุรี มีพื2นที�ปลูกข้าวมีผลผลิต      
เฉลี�ยไร่ละประมาณ 900 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนมากจะปลูกขา้วหอมมะลิ 105 และกข31 มีการจดัตั2ง
กลุ่มขา้วชุมชนตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี  
 ทางด้านการผลิตข้าวสารชุมชน ในกลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่ ยงัประสบปัญหา          
ในเรื� องต่าง ๆ คือ ด้านรูปแบบบรรจุภณัฑ์ข้าวสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน 
อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี เดิมเป็นกลุ่มเกษตรกรเกิดจากการรวมตวัของชาวบา้นที�ทาํการปลูกขา้ว 
ต่อมาทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนในโครงการเรื� อง การพฒันาเครื� องสีข้าวและการออกแบบ    
บรรจุภณัฑ์ขา้วสาร จึงเปลี�ยนเป็นกลุ่มชาวนาตาํบลตะปอน ซึ� งเน้นการพฒันาเครื�องสีขา้ว และ
จดัทาํแบบร่างบรรจุภณัฑ์ขนาด 5 กิโลกรัม เพื�อให้เกิดการจดัให้มีบรรจุภณัฑ์ที�มีความน่าเชื�อถือแก่      
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ผูใ้ช้มากขึ2 น  แต่ด้วยความไม่พร้อมในเรื� องรูปแบบ จึงพฒันาเป็นเพียงแบบร่างไม่มีการผลิต           
ทาํให้ไม่มีบรรจุภณัฑ์ที�จะพฒันาไปสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย ์ทางกลุ่มยงัขาดการสนับสนุนในรูป
บรรจุภณัฑต์ามมาตรฐานขา้วและแนวทางการจดัจาํหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1  แสดงแบบร่างบรรจุภณัฑข์า้วสารขนาด 5 กิโลกรัม 
 

 โครงสร้างการแบ่งงานของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  2  แผนผงัและโครงสร้างองคก์รกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ 

กลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ 

ประธาน 

รองประธาน 

เลขานุการ เหรัญญิก 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

สมาชิกกลุ่ม 
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ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัข้าว 
 ชื�อไทย : ขา้ว 
 ชื�อวทิยาศาสตร์ : Oryza Sativa Linn 
 ชื�อสามญั : Rice Plant 
 วงศ ์: Gramineae     
 เนื�องจากขา้วเป็นพืชจาํพวกธญัพืช ที�สามารถกินเมล็ดได ้ถือเป็นพืชใบเลี2ยงเดี�ยว ตน้ขา้ว
มีลักษณะภายนอกบางอย่าง เช่น ใบ กาบใบ ลาํต้น และรากคล้ายต้นหญา้ เป็นพืชเศรษฐกิจ            
ที�ปลูกมากในทวีปเอเชีย โดยเรียกพื2นที�ปลูกว่า นาขา้ว และผูที้�ประกอบอาชีพปลูกขา้วเรียกว่า        
ชาวนาในประเทศไทย ขา้วหอมมะลิมีสายพนัธ์ุในประเทศและเป็นที�นิยมไปทั�วโลก 
 ลกัษณะทั�วไปของข้าว  
 ลกัษณะที�สําคญัของขา้วแบ่งออกไดเ้ป็นลกัษณะที�เกี�ยวกบัการเจริญเติบโต และลกัษณะ   
ที�เกี�ยวกบัการขยายพนัธ์ุ ดงันี2  
 1. ลกัษณะที�เกี�ยวกบัการเจริญเติบโต 
  ลกัษณะที�มีความสัมพนัธ์กบัการเจริญเติบโตของตน้ขา้ว ไดแ้ก่ ราก ลาํตน้ และใบ 
  1.1 ราก เป็นส่วนที�อยู่ใตผ้ิวดิน ใช้ยึดลาํตน้กบัดินเพื�อไม่ให้ตน้ลม้ แต่บางครั2 งก็มี    
รากพิเศษเกิดขึ2นที�ขอ้ซึ� งอยูเ่หนือพื2นดินดว้ย ตน้ขา้วไม่มีรากแกว้ แต่มีรากฝอยแตกแขนงกระจาย
แตกแขนงอยูใ่ตผ้วิดิน  
  1.2 ลาํตน้ มีลกัษณะเป็นโพรงตรงกลางและแบ่งออกเป็นปลอ้ง ๆ โดยมีขอ้กั2นระหวา่ง
ปล้อง ความยาวของปล้องนั2นแตกต่างกนั จาํนวนปล้องจะเท่ากบัจาํนวนใบของตน้ขา้ว ปกติ           
มีประมาณ 20 - 25 ปลอ้ง  
  1.3 ใบ ตน้ขา้วมีใบไวส้ําหรับสังเคราะห์แสง เพื�อเปลี�ยนแร่ธาตุ อาหาร นํ2 า และ
คาร์บอนไดออกไซดใ์หเ้ป็นแป้ง เพื�อใชใ้นการเจริญเติบโตและสร้างเมล็ดของตน้ขา้ว ใบประกอบดว้ย 
กาบใบและแผน่ใบ  
 2. ลกัษณะที�เกี�ยวกบัการขยายพนัธ์ุ 
  ตน้ขา้วมีการขยายพนัธ์ุดว้ยเมล็ดซึ� งเกิดจากการผสมระหวา่งเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมีย 
เพราะฉะนั2น ลกัษณะที�สาํคญัเกี�ยวกบัการขยายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ รวง ดอกขา้ว และเมล็ดขา้ว 
  2.1 รวง รวงขา้ว (Panicle) หมายถึง ช่อดอกของขา้ว (Inflorescence) ซึ� งเกิดขึ2นที�ขอ้ของ
ปลอ้งอนัสุดทา้ยของตน้ขา้ว ระยะระหวา่งขอ้อนับนของปลอ้งอนัสุดทา้ยกบัขอ้ต่อของใบธง เรียกวา่ 
คอรวง  
  2.2 ดอกขา้ว หมายถึง ส่วนที�เกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียสําหรับผสมพนัธ์ุดอกขา้ว
ประกอบดว้ยเปลือกนอกใหญ่สองแผน่ประสานกนั เพื�อห่อหุ้มส่วนที�อยูภ่ายในไว ้เปลือกนอกใหญ่
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แผ่นนอก เรียกวา่ เลมมา (Lemma) ส่วนเปลือกนอกใหญ่แผน่ใน เรียกว่า พาเลีย (Palea) ทั2งสอง
เปลือกนี2  ภายนอกของมนัอาจมีขนหรือไม่มีขนก็ได ้ 
  2.3 เมล็ดขา้ว หมายถึง ส่วนที�เป็นแป้งที�เรียกว่า เอ็นโดสเปิร์ม (Endosperm) และ   

ส่วนที�เป็นคพัภะ ซึ� งห่อหุ้มไวโ้ดยเปลือกนอกใหญ่สองแผ่น เอ็นโดสเปิร์มเป็นแป้งที�เราบริโภค   

คพัภะเป็นส่วนที�มีชีวติและงอกออกมาเป็นตน้ขา้วเมื�อเอาไปเพาะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  3  ลกัษณะของตน้ขา้ว 

ที�มา : ศูนยก์ารเรียนรู้การเกษตรตาํบลสาคู. ออนไลน์. 2554 

 

 3. ลกัษณะพนัธ์ุขา้ว 

  สํานักงานวิจยัและพฒันาขา้ว กรมการขา้ว (ออนไลน์: ม.ป.ป.) กล่าวถึง พนัธ์ุขา้ว       

ที�ใชป้ลูกในประเทศไทยปัจจุบนัสามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะการเจริญเติบโตของพนัธ์ุ  และแบ่งได้

ตามลักษณะของชนิดเนื2อแป้งของเมล็ด ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว เป็นต้น ปัจจุบันการแบ่ง          

ตามลกัษณะที�เกษตรกรคุน้เคยเป็น 2 ลกัษณะดงันี2  

  3.1 ขา้วนาปี (พนัธ์ุขา้วไวต่อช่วงแสง) : เป็นพนัธ์ุขา้วที�ปลูกไดเ้ฉพาะในฤดูฝน หรือ   
ที�เกษตรกรเรียกวา่ ขา้วนาปี ขา้วนาปีนี2 เป็นพนัธ์ุขา้วที�มีการออกดอกตรงตามฤดูกาลเพราะตอ้งการ
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ช่วงแสงจาํเพาะเพื�อการออกดอก ไม่วา่จะปลูกขา้วพนัธ์ุนั2นเมื�อใด เช่น พนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 
(ในภาคอีสาน) จะออกดอกประมาณวนัที� 20 ตุลาคมของทุกปี ซึ� งไม่ว่าจะปลูกขา้วพนัธ์ุนี2 เมื�อใด     
ก็จะออกดอกในช่วงเดือนตุลาคมเท่านั2น 
  3.2 ข้าวนาปรัง (พนัธ์ุข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง) : เป็นพนัธ์ุข้าวที�มีอายุการเก็บเกี�ยว     

ค่อนขา้งแน่นอน เมื�อมีอายุครบถึงระยะเวลาออกดอกขา้วพนัธ์ุนั2นจะออกดอกไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้ง

อาศยัช่วงแสงเป็นตวักาํหนด ทาํให้ขา้วชนิดนี2 สามารถปลูกไดต้ลอดปี แต่เกษตรกรมกัจะเรียกว่า    

ข้าวนาปรัง แม้ว่าจะปลูกได้ทั2 งในฤดูนาปี ที�อาศัยนํ2 าฝน และในช่วงฤดูแล้งที�ต้องอาศัย                   

นํ2าชลประทาน พนัธ์ุขา้วที�เกษตรกรใชป้ลูกในขณะนี2  มีทั2งขา้วพนัธ์ุพื2นเมือง ทั2งขา้วเจา้ และขา้วเหนียว 

ที�ปลูกเพื�อใช้บริโภคในครัวเรือน และพันธ์ุข้าวดีของทางราชการที�ได้รับการรับรองจาก             

กรมวชิาการเกษตร และส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกอยูทุ่กวนันี2  

 ซึ� งพันธ์ุข้าวในประเทศไทยมีหลายพันธ์ุสามารถแบ่งแยกชนิดได้หลายอย่าง เช่น        

แบ่งตามนิเวศการปลูก แบ่งตามการตอบสนองต่อช่วงแสง ธัญพืชเมืองหนาว หรือขา้วเฉพาะถิ�น 

โดยมีรายชื�อพนัธ์ุขา้วพอสังเขปดงัต่อไปนี2  

 ชื�อพนัธ์ุ ขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105) 

 ชนิด  ขา้วเจา้หอม 

 ประวติัพนัธ์ุ ไดม้าโดยนายสุนทร สีหะเนิน เจา้พนกังานขา้ว รวบรวมจากอาํเภอบางคลา้

จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมื�อ พ.ศ. 2493 - 2494  จาํนวน 199 รวง แลว้นาํไปคดัเลือกแบบคดัพนัธ์ุบริสุทธิf  

(Pure Line Selection) และปลูกเปรียบเทียบพนัธ์ุที�สถานีทดลองข้าวโคกสําโรง แล้วปลูก        

เปรียบเทียบพนัธ์ุในทอ้งถิ�น ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จนได้สายพนัธ์ุ  

ขาวดอกมะลิ 4-2-105  ซึ� งเลข 4 หมายถึง สถานที�เก็บรวงขา้ว คือ อาํเภอบางคลา้ เลข 2 หมายถึง  

พนัธ์ุทดสอบที� 2 คือ  ขาวดอกมะลิ และเลข 105 หมายถึง  แถวหรือรวงที� 105 จากจาํนวน 199 รวง 

 การรับรองพนัธ์ุ คณะกรรมการการพิจารณาพนัธ์ุ ให้ใช้ขยายพนัธ์ุเป็นพนัธ์ุรับรอง       

เมื�อวนัที� 25 พฤษภาคม 2502 

 ลกัษณะประจาํพนัธ์ุ เป็นขา้วเจา้ สูงประมาณ 140 เซนติเมตร ไวต่อช่วงแสง ลาํตน้สีเขียวจาง 

ใบสีเขียวยาวค่อนขา้งแคบ ฟางอ่อน ใบธงทาํมุมกบัคอรวง เมล็ดขา้วรูปร่างเรียวยาว ขา้วเปลือก     

สีฟาง อายุเก็บเกี�ยว ประมาณ 25 พฤศจิกายน เมล็ดขา้วเปลือก ยาว x กวา้ง x หนา เท่ากบั 10.6 x 2.5 x 

1.9 มิลลิเมตร เมล็ดขา้วกลอ้ง ยาว x กวา้ง x หนา เท่ากบั 7.5 x 2.1 x 1.8 มิลลิเมตร ปริมาณอมิโล

สร้อยละ 12 - 17 คุณภาพขา้วสุก นุ่ม มีกลิ�นหอม 

 



 10

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  4  ภาพลกัษณะพนัธ์ุขา้วดอกมะลิ 105 
ที�มา : ฐานขอ้มูลพนัธ์ุขา้วรับรองของไทย. ออนไลน์. 2553 
 
 ผลผลิต ประมาณ 363 กิโลกรัมต่อไร่ 
 ลกัษณะเด่น ทนแล้งได้ดีพอสมควร เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี คุณภาพ    
การหุงตม้ดี อ่อนนุ่ม มีกลิ�นหอม ทนต่อสภาพดินเปรี2 ยว และดินเคม็ 
 ข้อควรระวงั ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้งโรคไหม้ และโรคใบหงิก             
ไม่ตา้นทานเพลี2ยกระโดดสีนํ2าตาล เพลี2ยจกัจั�นสีเขียว และหนอนกอ 
 พื2นที�แนะนาํ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  5  ภาพลกัษณะเมล็ดขา้วดอกมะลิ 105 
ที�มา : ฐานขอ้มูลพนัธ์ุขา้วรับรองของไทย. ออนไลน์. 2553 
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 ชื�อพนัธ์ุ กข31 (ปทุมธานี 80) 
 ชนิด ขา้วเจา้ 
 คู่ผสม SPR85163-5-1-1-2/IR54017-131-1-3-2 
 ประวติัพนัธ์ุ จากการผสมพนัธ์ุระหว่างสายพนัธ์ุ SPR85163-5-1-1-2 กับสายพนัธ์ุ 

IR54017-131-1-3-2  ที�ศูนยว์ิจยัขา้วสุพรรณบุรี เมื�อ พ.ศ. 2536 ปลูกคดัเลือก ตั2งแต่ พ.ศ. 2537       

ถึง พ.ศ. 2539 ไดส้ายพนัธ์ุ SPR93049-PTT-30-4-1-2 ศึกษาพนัธ์ุ ประเมินลกัษณะประจาํพนัธ์ุและ
ลกัษณะทางการเกษตร ทดสอบความตา้นทานต่อโรคและแมลงศตัรูขา้วที�สําคญั วิเคราะห์คุณภาพ

เมล็ดทางกายภาพและเคมีที�ศูนยว์ิจยัขา้วปทุมธานี เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี และระหว่าง
สถานีที�ศูนยว์จิยัขา้วปทุมธานี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา คลองหลวง และราชบุรี และปลูกเปรียบเทียบ

ผลผลิตในนาเกษตรกร 8 จงัหวดัในภาคกลาง จนถึง พ.ศ. 2549 

 การรับรองพนัธ์ุ คณะกรรมการพิจารณาพนัธ์ุ กรมการข้าว มีมติให้เป็นพนัธ์ุรับรอง       
ชื�อ กข31 (ปทุมธานี 80) เพื�อแนะนาํใหเ้กษตรกรปลูก เมื�อวนัที� 6 มีนาคม 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  6  ภาพลกัษณะพนัธ์ุขา้วกข31 (ปทุมธานี 80) 
ที�มา : ฐานขอ้มูลพนัธ์ุขา้วรับรองของไทย. ออนไลน์. 2555 
 
 ลกัษณะประจาํพนัธ์ุ เป็นขา้วเจา้ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี�ยว 111 วนั เมื�อปลูกโดยวิธี
หวา่นนํ2 าตม และ 118 วนั โดยวิธีปักดาํ ทรงกอตั2ง ตน้แข็งไม่ลม้ง่าย ใบสีเขียว กาบใบสีเขียว ใบธงตั2ง 
คอรวงยาว รวงยาว 29.9 เซนติเมตร เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง เมล็ดไม่มีหาง ข้าวกล้องสีขาว             



 12

เป็นท้องไข่น้อย รูปร่างเรียว ระยะพกัตวัของเมล็ดพนัธ์ุประมาณ 5 สัปดาห์ เมล็ดขา้วเปลือก          
ยาว x กวา้ง x หนา เท่ากบั 10.4 x 2.6 x 2.0 มิลลิเมตร เมล็ดขา้วกลอ้ง ยาว x กวา้ง x หนา เท่ากบั      
7.4 x 2.1 x 1.8 มิลลิเมตร ปริมาณอมิโลสสูง (ร้อยละ 27.3 - 29.8) 
 ผลผลิต เฉลี�ย 745 กิโลกรัมต่อไร่ (ปักดาํ) 738 กิโลกรัมต่อไร่ (นาหวา่นนํ2าตม) 
 ลกัษณะเด่น คุณภาพเมล็ดทางกายภาพสมํ�าเสมอกวา่พนัธ์ุสุพรรณบุรี 1 ตา้นทานต่อเพลี2ย
กระโดดหลงัขาว ค่อนขา้งตา้นทานต่อเพลี2ยกระโดดสีนํ2 าตาล โรคขอบใบแห้ง โรคใบจุดสีนํ2 าตาล 
และโรคเมล็ดด่าง ทรงกอตั2ง ตน้แข็ง ไม่ล้มง่าย ผลผลิตสูงกว่าผลผลิตของพนัธ์ุสุพรรณบุรี 1 
ประมาณร้อยละ 5  
 ขอ้ควรระวงั อ่อนแอต่อโรคไหม ้ โรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม 
 พื2นที�แนะนาํ นาชลประทานภาคกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  7  ภาพลกัษณะเมล็ดขา้วกข31 (ปทุมธานี 80) 
ที�มา : ฐานขอ้มูลพนัธ์ุขา้วรับรองของไทย. ออนไลน์. 2555 
 
 ชื�อพนัธ์ุ กข41 (RD41) 
 ชนิด ขา้วเจา้ 
 คู่ผสม ลูกผสมชั�วที� 1 ของ CNT85059-27-1-3-2 และสุพรรณบุรี 60 นาํไปผสมพนัธ์ุกบั 
RP217-635-8 
 ประวติัพนัธ์ุ ได้จากการผสม 3 ทางระหว่างลูกผสมชั�วที� 1 ของCNT85059-27-1-3-2   
และสุพรรณบุรี 60 นําไปผสมพนัธ์ุกับ RP217-635-8 ที�สถานีทดลองข้าวชัยนาทในฤดูนา                
ปี 2539  ปลูกชั�วอายทีุ� 1 ในฤดูนาปี 2540 และปลูกคดัเลือกชั�วอายุที� 2 และ 3 จนไดเ้มล็ดชั�วอายุที� 4 
ที�สถานีทดลองขา้วชยันาท  จากนั2นนาํไปปลูกชั�วอายุที� 5 - 6 ที�ศูนยว์ิจยัขา้วพิษณุโลก ตั2งแต่          
ฤดูนาปรัง 2541 ถึง ฤดูนาปรัง 2542 จนไดส้ายพนัธ์ุ CNT96028-21-1-PSL-1-1 ปลูกศึกษาพนัธ์ุ      
ฤดูนาปรัง 2543 และเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีฤดูนาปี 2544 ที�ศูนยว์จิยัขา้วพิษณุโลก 
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 การรับรองพนัธ์ุ คณะกรรมการพิจารณาพนัธ์ุ กรมการขา้ว มีมติรับรองพนัธ์ุชื�อ กข41 

เพื�อแนะนาํใหเ้กษตรกรปลูก เมื�อวนัที� 17 กนัยายน 2552 

 ลกัษณะประจาํพนัธ์ุ เป็นขา้วเจา้ไม่ไวต่อช่วงแสง ความสูงประมาณ 104 เซนติเมตร     

อายเุก็บเกี�ยว 105 วนั กอตั2งตน้แขง็ ใบและกาบใบสีเขียว ใบธงตั2งตรง คอรวงโผล่พน้จากกาบใบธง

เล็กน้อย ยอดเกสรตวัเมียสีขาว เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง เปลือกเมล็ดมีขนสั2 น รูปร่างเรียว เมล็ด

ขา้วเปลือก ยาว x กวา้ง x หนา เท่ากบั 10.40 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร เมล็ดขา้วกลอ้งยาว x กวา้ง x หนา 

เท่ากบั 7.7 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร ปริมาณอมิโลสสูง (ร้อยละ 27.15) คุณภาพการสีดีไดข้า้วเต็มเมล็ด 

ระยะพกัตวัของเมล็ดพนัธ์ุประมาณ 9 - 10 สัปดาห์ 

 ผลผลิต ประมาณ 722 กิโลกรัมต่อไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  8  ภาพลกัษณะพนัธ์ุกข41 (RD41) 
ที�มา : ฐานขอ้มูลพนัธ์ุขา้วรับรองของไทย. ออนไลน์. 2555 
  
 ลกัษณะเด่น ผลผลิตสูง มีเสถียรภาพดี ให้ผลผลิตเฉลี�ย 722 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่า
สุพรรณบุรี 1  (645 กิโลกรัมต่อไร่) และชยันาท 1 (640 กิโลกรัมต่อไร่) คิดเป็นร้อยละ 12  และ 13 
ตามลาํดบั แต่ไม่แตกต่างจากพิษณุโลก 2 (719 กิโลกรัมต่อไร่) ค่อนขา้งตา้นทานเพลี2 ยกระโดด        
สีนํ2 าตาล และโรคไหม ้ คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดีเป็นขา้วเจา้เมล็ดยาวเรียว ทอ้งไข่นอ้ย คุณภาพ
การสีดี สามารถสีเป็นขา้วสารร้อยละ 100 ได ้ 
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 ขอ้ควรระวงั อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในระดบัสูงเกินไป      
จะทาํให้เกิดโรครุนแรง อ่อนแอต่อเพลี2 ยกระโดดสีนํ2 าตาล ในเขตจงัหวดันครปฐมและปทุมธานี   
การปลูกในช่วงกลางเดือนกนัยายน - พฤศจิกายน จะกระทบอากาศเยน็ทาํใหผ้ลผลิตตํ�ากวา่ปกติ 
 พื2นที�แนะนํา เหมาะสําหรับปลูกในพื2นที�นาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่าง สําหรับ     
เป็นทางเลือกของเกษตรกรในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเพลี2ยกระโดดสีนํ2าตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  9  ภาพลกัษณะเมล็ดขา้วกข41 (RD41) 
ที�มา : ฐานขอ้มูลพนัธ์ุขา้วรับรองของไทย. ออนไลน์. 2555 
 
 ส่วนประกอบของเมลด็ข้าว 
 เมล็ดขา้วเป็นผลชนิด Caryopsis เนื�องจากส่วนที�เป็นเมล็ดติดแน่นอยูก่บัผนงัของรังไข่ 
หรือเยื�อหุม้ผล (Pericarp) แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ เปลือกหรือแกลบ (Husk) และเมล็ดขา้วกลอ้ง 
(Caryopsis or Brown Rice) เปลือกของเมล็ดขา้วมีอยู ่2 ส่วน คือ เปลือกใหญ่ (Lemma) และเปลือกเล็ก 
(Palea) ประกบติดกนัแบบตะขอฟัน (Interlocking Fold) ทั2งสองขา้งตลอดความยาวของเมล็ดขา้ว 
ภายในเปลือกที�ห่อหุ้มเมล็ดข้าวกล้องนี2 มีช่องว่างระหว่างเมล็ดและเปลือกที�ปลายทั2งสองด้าน       
ผิวของเปลือกข้าวทั2งสองส่วนจะมีหนามแข็งเล็ก ๆ (Trichomes) ติดอยู่โดยรอบ  เปลือกข้าว         
จะประกอบดว้ย สารพวกซิลิกา้และเส้นใยเป็นส่วนใหญ่ ซึ� งสามารถให้ความร้อนที�ไดจ้ากการเผาไหม้
อยูร่ะหวา่ง 3,000 - 3,500 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม เนื�องจากเปลือกขา้วประกอบดว้ยสารพวกซิลิกา้ 
จึงมีความคมทาํความสึกหรอแก่เครื�องมือลาํเลียงและเครื�องมือแปรรูปไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เมล็ดขา้วกลอ้ง 
(Caryopsis) แบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ ชั2นรํา (Bran Layers) ชั2นแป้ง (Starchy Endosperm) และ
ตน้อ่อน (Embryo) ชั2นรํา ประกอบดว้ยเนื2อเยื�อ 5 ชั2น ชั2นนอกสุด คือ เยื�อหุ้มผล เยื�อหุ้มเมล็ด และ 
เยื�ออลูโรน (Aleurone Layer) ซึ� งมีสารพวกไขมนั โปรตีนและวิตามินแร่ธาตุมากมาย เยื�อหุ้มเมล็ด
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จะมีสารพวกขี2ผึ2งหุ้มอยู่ดา้นบนและล่าง ช่วยป้องกนัการซึมผา่นของออกซิเจนและไอนํ2 า และการ
เขา้ทาํลายของเชื2อรา ชั2นแป้ง เป็นองคป์ระกอบส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 75 ของเมล็ดขา้วและเป็น
ส่วนที�ใชบ้ริโภคในการขดัสีขา้วกลอ้งเพื�อเอารําออกไม่ควรขดัมากเกินไป เพราะจะทาํให้ปริมาณ
ในขา้วสารลดลงเกินความจาํเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 10  ภาพตดัครึ� งตามแนวยาวของเมล็ดขา้ว 
ที�มา : เครื�องจกัรกลเกษตร 2. ออนไลน์. 2553 
 
 คุณสมบัติทางเคมีของข้าว 
 คุณสมบติัทางเคมีของขา้วขึ2นอยูก่บัพนัธ์ุขา้ว การเปลี�ยนแปลงของเนื2อเยื�อที�ห่อหุ้มเมล็ด
และการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ2นภายในเมล็ด เราสามารถจาํแนกคุณสมบติัทางเคมีไดด้งันี2   
 1. ระยะการฟักตวัของขา้ว (Domancy Period) เป็นระยะที�ขา้วไม่เกิดการงอก เมื�อนาํไป
เพาะชาํ ระยะนี2 มีเวลา 3 - 6 สัปดาห์หลงัการเก็บเกี�ยว 
 2. คุณภาพการหุงตม้และการบริโภค (Cooking and Eating Qualities) ระยะเวลาการหุงตม้
และการขยายตวัของขา้วสุก ขึ2นอยู่กบัปริมาณหรืออตัราส่วนของอนามยัโลส ขา้วที�มีปริมาณ      
ของอนามยัโลสตํ�า เมื�อหุงสุกแลว้ทิ2งไวใ้หเ้ยน็จะไม่แขง็มากเหมือนขา้วที�มีปริมาณอนามยัโลสสูง  
 3. ความเก่าของขา้ว (Aging) เมื�อนาํขา้วเก่าเก็บรักษาไวเ้ป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 
ที�อุณหภูมิสูงกวา่  15 องศาเซลเซียส จะเกิดการเปลี�ยนแปลงทางคุณภาพทั2งดา้นการหุงตม้ และ    
การขดัสี ขา้วเก่าจะมีการพองตวัและดูดซึมนํ2 าในขณะหุงต้มมากขึ2น มีลักษณะร่วนไม่ติดกัน        
และมีความตา้นทานต่อการแตกหกัในขณะขดัสีไดสู้งกวา่ขา้วใหม่ 
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 คุณสมบัติทางกายภาพของข้าว   

 คุณสมบติัทางกายภาพของขา้ว เป็นคุณสมบติัที�สามารถมองเห็นได้หรือชั�งตวงวดัได ้    

ซึ� งสามารถจาํแนกไดด้งันี2   

 1. สีของเปลือกขา้ว (Husk Color) เมื�อขา้วสุกสีของเปลือกจะเป็นสีเหลืองทอง นํ2 าตาลอ่อน 

นํ2าตาลเขม้ สีเปลือกของขา้วในประเทศไทยจะมี 2 สี คือ สีฟาง และนํ2าตาล  

 2. สีของข้าวกล้อง (Pericarp Color) สีของเมล็ดข้าวกล้องจะแสดงออกที�เยื�อหุ้มผล             

มีสีต่าง ๆ กนั ตั2งแต่ขาว แดง นํ2 าตาลเขม้ นํ2 าตาลเทา ถา้สีดงักล่าวมีความเขม้จะตอ้งใชเ้วลาในการ  

ขดัสีนาน และใช้แรงกดสูง เพื�อทาํให้ชั2นของรําหลุดออกเป็นผลทาํให้ข้าวเกิดการแตกหักได ้        

นํ2าหนกัเมล็ด (Grain Weight) นํ2าหนกัของเมล็ดจะแปรไปตามขนาด และรูปร่างของเมล็ด ความชื2น 

ชนิดของดิน การใส่ปุ๋ย และสภาพภูมิอากาศ 

 3. นํ2 าหนกัจาํเพาะ (Specific Weight) เป็นนํ2 าหนกัของเมล็ดต่อหน่วยปริมาตรขึ2นอยูก่บั

ชนิดของเมล็ดพนัธ์ุ ความชื2น สิ�งเจือปน 

 4. ขนาดรูปร่างของเมล็ด (Grain Dimension) จะแตกต่างไปตามสภาพภูมิประเทศ         

ภูมิอากาศ และวธีิการเพาะปลูก รูปร่างของเมล็ดเป็นลกัษณะหนึ�งที�ใชใ้นการจาํแนกพนัธ์ุขา้ว ไดแ้ก่ 

ความยาว ความกวา้ง ความหนา เมล็ดขา้วสามารถจาํแนกตามความยาวของเมล็ด ได ้ 4 ขนาด        

คือ เมล็ดยาวมาก (มากกวา่ 7.50 มิลลิเมตร) เมล็ดยาว (6.61 - 7.50 มิลลิเมตร) เมล็ดยาวปานกลาง 

(5.50 - 6.60 มิลลิเมตร) และเมล็ดสั2น (5.50 มิลลิเมตร) รูปร่างของเมล็ดจะประเมินจากอตัราส่วน

ความยาวกบัความกวา้ง ซึ� งแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ เมล็ดเรียว (มีอตัราส่วนความยาวกบัความกวา้ง    

มากกวา่ 1 : 3)  เมล็ดปานกลาง (มีอตัราส่วนระหวา่ง 2.1 : 3) และเมล็ดป้อม (มีอตัราส่วนนอ้ยกวา่  

1 : 2) ส่วนความยาวของเมล็ดขา้วจะเป็นความยาวที�วดัจากเมล็ดขา้วกลอ้ง 

 5. ลกัษณะทอ้งไข่ (Chalkiness) เป็นลกัษณะที�ไม่ตอ้งการทาํให้ขา้วดูไม่สวยงาม และมี

คุณภาพในการสีตํ�า สีแลว้หกัมาก ทอ้งไข่ในเมล็ด หมายถึง จุดขาวขุ่นคลา้ยชอล์ค เกิดขึ2นในเนื2อเยื�อ

ชั2นแป้งของเมล็ดแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 

  5.1 ทอ้งไข่ที�เกิดขึ2นตรงกลางของชั2นแป้ง 

  5.2 ทอ้งไข่ที�เกิดขึ2นดา้นขา้งหรือดา้นทอ้งของเมล็ดดา้นเดียวกบัเยื�อเจริญ 

  5.3 ทอ้งไข่ที�เกิดขึ2นดา้นหลงัของเมล็ด ดา้นตรงขา้มกบัเยื�อเจริญ  

 6. ลกัษณะการดูด/คายความชื2น (Hygroscopic) เมล็ดขา้วส่วนใหญ่ประกอบดว้ยแป้ง 

และโปรตีนซึ� งเป็นสารที� ดูดความชื2นได้ดี ทําให้เมล็ดข้าวมีการขยายตัวและมีการหดตัว                

เมื�อเอาความชื2นออก  
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 7. มุมชนัของกองขา้ว (Angle of Repose) เมื�อเทขา้วให้รวมเป็นกองบนพื2นราบ เมล็ดจะ
กองเป็นรูปกรวยคว ํ�าอยูบ่นพื2น มุมชนัระหวา่งพื2นราบที�ทาํกบัผิวของกรวยคือ มุมชนัของกองเมล็ด 
ซึ� งจะขึ2นอยูก่บัชนิดและความเรียบที�ผวิของเมล็ด  
 มาตรฐานข้าว   
 สํานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (2555 : 1 - 10) ไดก้ล่าวถึงมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เป็นมาตรฐานที�ครอบคลุมสินค้าข้าวของประเทศไทย สําหรับพฒันาคุณภาพ        
ความปลอดภยั และสร้างความเชื�อถือใหเ้ป็นที�ยอมรับมากขึ2น โดยกาํหนดแนวทางต่อไปนี2  
 1. ขอบข่าย   
  ไดมี้ขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัมาตรฐานดงันี2  
  1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี2 ครอบคลุมข้าวพนัธ์ุที�ผลิตเพื�อการค้า ได้จากพืชที�มี        
ชื�อวิทยาศาสตร์วา่ Oryza sativa L. วงศ ์Gramineae หรือ Poaceae มาตรฐานนี2 รวมขา้วเปลือก และ
ขา้วกลอ้งหรือขา้วขาวที�ไดแ้ปรสภาพจากขา้วเปลือกซึ�งผลิตในประเทศไทย และกรมวชิาการเกษตร 
หรือกรมการขา้ว หรือหน่วยงานอื�นที�ไดรั้บมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ  
รับรองพนัธ์ุ 
  1.2 มาตรฐานสินคา้เกษตรนี2ไม่ครอบคลุมขา้วดงัต่อไปนี2  
   1.2.1 ขา้วหอมมะลิไทยตาม มกษ. 4000 มาตรฐานสินคา้เกษตร เรื�อง ขา้วหอม
มะลิไทย 
   1.2.2 ขา้วหอมไทยตาม มกษ. 4001 มาตรฐานสินคา้เกษตร เรื�อง ขา้วหอมไทย 
   1.2.3 ขา้วที�เติมสารอาหาร เช่น วติามิน เกลือแร่ 
   1.2.4 ขา้วนึ�ง 
 2. นิยาม 
  ความหมายของคาํที�ใชใ้นมาตรฐานสินคา้เกษตรนี2  มีดงัต่อไปนี2  
  2.1 ขา้วเจา้ (Non Glutinous Rice or Non Waxy Rice) หมายถึง ขา้วซึ� งเป็นพนัธ์ุที�เมล็ด   
มีลกัษณะใสอาจมีหรือไม่มีจุดขุ่นขาวของทอ้งไข่ปรากฏอยู ่
  2.2 ขา้วเหนียว (Glutinous Rice or Waxy Rice) หมายถึง ขา้วซึ� งเป็นพนัธ์ุที�เมล็ด        
มีลกัษณะขุ่นขาวทั2งเมล็ด เมื�อนึ�งสุกเมล็ดจะเหนียวและจบัติดกนั 
  2.3 ขา้วเปลือก (Paddy or Rough Rice or Unhusked Rice) หมายถึง เมล็ดขา้วที�ยงัมี
เปลือกหุม้อยู ่
  2.4 ขา้วเปลือกสด (Wet Paddy or Wet Unhusked Rice) หมายถึง ขา้วเปลือกที�เก็บเกี�ยว
และนวดทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการลดความชื2 น ทั2 ง นี2 รวมถึงข้าวเปลือกที� มีความชื2 น                
เกินร้อยละ 15 
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  2.5 ขา้วเปลือกแห้ง (Dry Paddy or Dry Unhusked Rice) หมายถึง ขา้วเปลือกที�ผา่น
กระบวนการลดความชื2นจนมีความชื2นไม่เกินร้อยละ 15 
  2.6 ขา้วกลอ้ง (Husked Rice or Brown Rice or Cargo Rice or Loonzain Rice) หมายถึง 
เมล็ดขา้วที�ผ่านการกะเทาะเปลือกออกเท่านั2น ทั2งนี2 กระบวนการกะเทาะเปลือกอาจทาํให้เยื�อรา    
บางส่วนหลุดออก 
  2.7 ขา้วขาวหรือขา้วสาร (White Rice or Milled Rice or Polished Rice) หมายถึง 
เมล็ดขา้วที�ไดจ้ากการนาํขา้วกลอ้งเจา้หรือขา้วกลอ้งเหนียวไปขดัเยื�อราออก 
  2.8 ขา้วเหนียวขาว (White Glutinous Rice or White Waxy Rice) หมายถึง เมล็ดขา้ว  
ที�ไดจ้ากการนาขา้วกลอ้งเหนียวไปขดัเยื�อราออก 
  2.9 ขา้วนึ� ง (Parboiled Rice) หมายถึง ขา้วกลอ้งหรือขา้วสารของขา้วเจา้ที�ไดผ้า่น
กระบวนการทาํขา้วนึ�ง 
  2.10 ส่วนของเมล็ดขา้ว (Parts Of Rice Kernels) หมายถึง ส่วนของเมล็ดขา้วที�ไม่มี
ส่วนใดหกั ที�แบ่งตามความยาวของเมล็ดออกเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กนั 
  2.11 ขา้วเต็มเมล็ด (Whole Kernels) หมายถึง เมล็ดขา้วที�อยูใ่นสภาพเต็มเมล็ดที�ไม่มี
ส่วนใดหกั และใหร้วมถึงเมล็ดขา้วที�มีความยาวตั2งแต่ 9 ส่วนขึ2นไป 
  2.12 ตน้ขา้วหรือขา้วตน้ (Head Rice) หมายถึง เมล็ดขา้วที�มีความยาวมากกวา่ขา้วหกั
ของแต่ละชั2นคุณภาพ แต่ไม่ถึงความยาวของขา้วเต็มเมล็ด และให้รวมถึงเมล็ดขา้วแตกเป็นซีก        
ที�มีเนื2อที�เหลืออยูต่ ั2งแต่ร้อยละ 80 ของเมล็ดขึ2นไป 
  2.13 ขา้วหกั (Brokens) หมายถึง เมล็ดขา้วหกัที�มีความยาวตั2งแต่ 2.5 ส่วนขึ2นไป      
แต่ไม่ถึงความยาวของตน้ขา้ว และใหร้วมถึงเมล็ดขา้วแตกเป็นซีกที�มีเนื2อที�เหลืออยูไ่ม่ถึงร้อยละ 80 
ของเมล็ด  
  2.14 ขา้วเมล็ดแดง (Red Kernels) หมายถึง เมล็ดขา้วกลอ้งที�มีเยื�อราสีแดงหุ้มอยู ่    
ทั2งเมล็ดหรือขา้วที�สีแลว้มีเยื�อราสีแดงติดอยูเ่ป็นบางส่วนของเมล็ด ทั2งนี2 รวมถึงเมล็ดขา้วที�มีเยื�อรา   
สีอื�นตามธรรมชาติ 
  2.15 ขา้วเมล็ดทอ้งไข่ หรือ ขา้วเมล็ดทอ้งปลาซิว (Chalky Kernels) หมายถึง        
เมล็ดขา้วเจา้ที�มีจุดสีขาวขุ่นคลา้ยชอลก์ ตั2งแต่ร้อยละ 50 ขึ2นไปของเนื2อที�เมล็ดขา้ว 
  2.16 ขา้วเมล็ดลีบ (Undeveloped or Poorly Developed Kernels) หมายถึง เมล็ดขา้ว   
ที�ไม่เจริญเติบโตตามปกติที�ควรเป็น ขา้วเปลือกมีลกัษณะแฟบ แบน 
  2.17 ขา้วเมล็ดเสีย (Damaged Kernels) หมายถึง เมล็ดขา้วที�เสียอยา่งเห็นไดช้ดัเจน
ดว้ยตาเปล่า ซึ� งเกิดจากความชื2น ความร้อน เชื2อรา แมลง หรืออื�น ๆ 
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  2.18 ขา้วเมล็ดเหลือง (Yellow Kernels) หมายถึง เมล็ดขา้วที�มีบางส่วนของเมล็ด
กลายเป็นสีเหลืองอยา่งชดัเจน รวมทั2งขา้วนึ�งที�เป็นสีนา้ตาลอ่อนบางส่วนหรือทั2งเมล็ด 
  2.19 ขา้วเมล็ดอ่อน (Immature Kernels) หมายถึง เมล็ดขา้วที�ยงัไม่สุก แก่ไม่เต็มที�   
ขา้วกลอ้งมีสีเขียวอ่อน0และมีขนาดเล็กกวา่ปกติ 
  2.20 วตัถุอื�น (Foreign Matter) หมายถึง สิ�งอื�น ๆ ที�มิใช่เมล็ดขา้ว รวมทั2งแกลบและรํา
ที�หลุดจากเมล็ดขา้ว 
  2.21 อมิโลส (Amylose) หมายถึง แป้งชนิดหนึ� งที�มีอยู่ในเมล็ดขา้ว มีผลทาํให ้         
เมื�อหุงสุกแลว้ขา้วสวยมีความแขง็ หรืออ่อนนุ่มแตกต่างกนัไปตามปริมาณอมิโลส 
  2.22 ค่าการสลายเมล็ดในด่าง (Alkali Spreading Value) หมายถึง อตัราการสลาย    
ของแป้งในเมล็ดขา้วเมื�อแช่ขา้วขาว หรือขา้วเหนียวในสารละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์เขม้ขน้ 
ร้อยละ 1.7 นาน 23 ชั�วโมงที�อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
 3. การแบ่งประเภท กลุ่ม และชั2นของเมล็ดขา้ว 
  3.1 ขา้วแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะการสีขา้ว ดงันี2  
   3.1.1 ขา้วเปลือก 
   3.1.2 ขา้วกลอ้ง 
   3.1.3 ขา้วขาวหรือขา้วสาร 
  3.2 กลุ่มขา้ว แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงันี2  
   3.2.1 กลุ่มขา้วเจา้นุ่ม แป้งของขา้วขาวมีปริมาณอมิโลสตํ�า (ตั2งแต่ร้อยละ 13.0     
ถึงร้อยละ 20.0 โดยนํ2าหนกั ที�ระดบัความชื2นร้อยละ 14) และขา้วมีค่าการสลายเมล็ดในด่างระดบั 6   
ถึงระดบั 7 เมื�อสุกเป็นขา้วสวยแลว้เมล็ดจะอ่อนนุ่ม ค่อนขา้งเหนียว 
   3.2.2 กลุ่มขา้วเจา้ร่วน แป้งของขา้วขาวมีปริมาณอมิโลสปานกลาง (มากกว่า    
ร้อยละ 20.0 ถึงร้อยละ 25.0 โดยนํ2 าหนกัที�ระดบัความชื2นร้อยละ 14) เมื�อสุกเป็นขา้วสวยแลว้     
เมล็ดขา้วจะร่วนค่อนขา้งนุ่ม 
   3.2.3 กลุ่มขา้วเจา้แขง็ แป้งของขา้วมีปริมาณอมิโลสสูง (มากกวา่ร้อยละ 25.0 ขึ2นไป
โดยนํ2าหนกั ที�ระดบัความชื2นร้อยละ 14) เมื�อสุกเป็นขา้วสวยแลว้เมล็ดขา้วร่วนและแขง็ 
   3.2.4 กลุ่มขา้วเหนียว ขา้วมีค่าการสลายเมล็ดในด่างระดบั 6 ถึงระดบั 7 เมื�อสุก
เมล็ดขา้วจะเหนียวและจบัติดกนั 
  3.3 ความยาวของเมล็ดขา้วขาว แบ่งเป็น 4 ชั2น ดงันี2  
   3.3.1 ขา้วเมล็ดยาว ชั2น 1 (Long Grain Class 1) คือ ขา้วเต็มเมล็ดที�มีขนาดความยาว
เกิน 7.0 มิลลิเมตร 
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   3.3.2 ขา้วเมล็ดยาว ชั2น 2 (Long Grain Class 2) คือ ขา้วเต็มเมล็ดที�มีขนาด      
ความยาวเกิน 6.6 มิลลิเมตร ถึง 7.0 มิลลิเมตร 
   3.3.3 ขา้วเมล็ดยาว ชั2น 3 (Long Grain Class 3) คือ ขา้วเต็มเมล็ดที�มีขนาด        
ความยาวเกิน 6.2 มิลลิเมตร ถึง 6.6 มิลลิเมตร 
   3.3.4 ขา้วเมล็ดสั2 น (Short Grain) คือ ขา้วเต็มเมล็ดที�มีขนาดความยาวไม่เกิน       
6.2 มิลลิเมตร 
 4. คุณภาพ 
  4.1 ขอ้กาํหนดทั�วไป 
   4.1.1 ขา้วเจา้และขา้วเหนียว ทั2งขา้วเปลือก ขา้วกลอ้ง ขา้วขาว และขา้วเหนียวขาว 
ตอ้งมีคุณภาพขั2นตํ�า ดงัต่อไปนี2  
    1) มีความปลอดภยัและคุณภาพเหมาะสมต่อการบริโภคตามขอ้ 8 ขอ้ 9 และ
ขอ้ 10 
    2) เมล็ดขา้วมีลกัษณะปรากฏสมํ�าเสมอ เป็นไปตามชั2นคุณภาพตาม ขอ้ 4.4 
    3) มีคุณลกัษณะตรงตามพนัธ์ุ 
  4.2 ขอ้กาํหนดเฉพาะ 
   4.2.1 ขา้วเปลือก ตอ้งมีลกัษณะเฉพาะ ดงัต่อไปนี2  
    1) มีความชื2นไม่เกินร้อยละ 15 ยกเวน้ในกรณีขา้วเปลือกสดที�มีความชื2น  
มากกวา่ร้อยละ 15 ควรนาํไปผา่นกระบวนการลดความชื2นที�เหมาะสมให้ไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 ทนัที            
การทดสอบความชื2นใหเ้ป็นไปตามขอ้ 12 
    2) กรณีขา้วเปลือกที�จะนาํไปเก็บรักษาจะตอ้งมีความชื2นไม่เกินร้อยละ 14 
    3) ไม่มีกลิ�นผดิปกติ เช่น กลิ�นเหมน็เปรี2 ยว 
    4) กรณีขา้วเปลือกแห้ง คุณภาพการสีไดข้า้วเต็มเมล็ดและตน้ขา้วขาวไม่ตํ�ากวา่ 
ร้อยละ 34 
    5) มีขา้วในกลุ่มเดียวกนัตามขอ้ 3.2 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 95 
    6) มีข้าวและวตัถุอื�นที�อาจมีปนได้ในข้าวเปลือกสด ไม่เกินตามที�ระบุ        
ในตาราง 1 
    7) มีขา้วและวตัถุอื�นที�อาจมีปนได้ในขา้วเปลือกแห้ง ไม่เกินตามที�ระบุ      
ในตาราง 2 
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ตาราง  1  ขา้วและวตัถุอื�นที�อาจมีปนไดใ้นขา้วเปลือกสด 
 

ขา้วและวตัถุอื�นที�อาจมีปนได ้ ร้อยละโดยนํ2าหนกั 

ขา้วเมล็ดแดง1 2.0 
ขา้วเมล็ดลีบรวมวตัถุอื�น2 2.0 
ขา้วเมล็ดอ่อน2 6.0 

 
หมายเหตุ การทดสอบใหเ้ป็นไปตามขอ้ 12 
1 พิจารณาจากขา้วกลอ้ง   2 พิจารณาจากขา้วกลอ้งและขา้วเปลือก 
ที�มา : สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2555 : 5 
 
ตาราง  2  ขา้วและวตัถุอื�นที�อาจมีปนไดใ้นขา้วเปลือกแหง้ 
 

ขา้วและวตัถุอื�นที�อาจมีปนได ้
ร้อยละโดยนํ2าหนกั 

ขา้วเปลือกเจา้ ขา้วเปลือกเหนียว 

ขา้วเมล็ดแดง2  2.0 2.0 
ขา้วเมล็ดเหลือง1  1.0 1.0 
ขา้วเมล็ดเสีย2  1.0 1.0 
ขา้วเมล็ดลีบรวมวตัถุอื�น3  2.0 2.0 
ขา้วเมล็ดทอ้งไข่2  6.0 - 
ขา้วเหนียวปนในขา้วเจา้2  1.5 - 
ขา้วเจา้ปนในขา้วเหนียว2   - 15.0 

 
หมายเหตุ  การทดสอบใหเ้ป็นไปตามขอ้ 12 
1 พิจารณาจากขา้วขาว 2 พิจารณาจากขา้วกลอ้ง 3 พิจารณาจากขา้วกลอ้งและขา้วเปลือก 
ที�มา : สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2555 : 5 
 
   4.1.1 ขา้วกลอ้ง ขา้วขาว และขา้วเหนียวขาวตอ้งมีลกัษณะเฉพาะ ดงัต่อไปนี2  
    1) ไม่มีกลิ�นผดิปกติ เช่น กลิ�นเหมน็เปรี2 ยว 
    2) ปราศจากแมลงและไรที�มีชีวติ 
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    3) ความชื2นไม่เกินร้อยละ 14 
    4) มีขา้วในกลุ่มเดียวกนัตามขอ้ 3.2 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 
  4.3 การแบ่งชั2นคุณภาพ 
   4.3.1 ชั2นคุณภาพขา้วเปลือก (ทั2งสดและแห้ง) แบ่งตามความยาวของขา้วกล้อง   
ไดเ้ป็น 3 ชั2นตามที�ระบุในตาราง 3  ดงันี2  
 
ตาราง  3  ชั2นคุณภาพขา้วเปลือก และเกณฑย์อมรับ 
 

ประเภท 
ความยาวเมล็ดขา้วกลอ้ง1 (ร้อยละ) 

>7.2 mm 6.8 – 7.2 mm <6.8 – 6.4 mm < 6.4 mm 
ขา้วเปลือก ชั2น 1 >75 - <5 <5 
ขา้วเปลือก ชั2น 2 >20 -  <10 
ขา้วเปลือก ชั2น 3 -   <50 

 
หมายเหตุ 1การตรวจสอบพิจารณาเฉพาะขา้วเตม็เมล็ด ไม่รวมขา้วหกั 
ที�มา : สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2555 : 6 
 
   4.3.2 ชั2นคุณภาพขา้วเปลือกแหง้ แบ่งตามคุณภาพการสี 
    ชั2นคุณภาพขา้วเปลือกแห้งแบ่งตามปริมาณของขา้วเต็มเมล็ดและตน้ขา้ว

ขาวต่อข้าวเปลือกที�ได้จากการสีโดยชั2 นคุณภาพตํ� าสุดให้สีได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวขาว             

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 34 โดยนํ2 าหนกั และเพิ�มขึ2นร้อยละ 1 ในแต่ละชั2นคุณภาพที�สูงขึ2น การทดสอบ    

ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 12 หมายเหตุ ในกรณีของขา้วเปลือกสด จะไม่สามารถแบ่งตามคุณภาพการสีได ้

   4.3.3 ชั2นคุณภาพขา้วกลอ้ง ขา้วขาว และขา้วเหนียวขาว 
    ชั2 นคุณภาพข้าวกล้อง ข้าวขาว ข้าวเหนียวขาว ข้อกําหนดส่วนผสม        
ส่วนของตน้ขา้ว ส่วนของขา้วหกั วตัถุอื�นที�อาจมีปนได ้และระดบัการสีของขา้วแต่ละชั2นคุณภาพ 
 5. การบรรจุ 
  5.1 ขา้วเปลือก 
   กรณีบรรจุในภาชนะบรรจุประเภทกระสอบหรือถุง ภาชนะบรรจุควรสะอาด  
แข็งแรงและมีการเย็บ หรือปิดผนึกที�แข็งแรง เพื�อป้องกันการปนเปื2 อน การปนของข้าวอื�น           
จากภายนอก และป้องกนัความเสียหายที�อาจเกิดขึ2น 
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  5.2 ขา้วกลอ้ง ขา้วขาว และขา้วเหนียวขาว 
   ตอ้งบรรจุในภาชนะบรรจุที�เก็บรักษาเมล็ดขา้วไดเ้ป็นอยา่งดี วสัดุที�ใชต้อ้งสะอาด 
มีคุณภาพที�สามารถป้องกนัการปนเปื2 อนจากภายนอก มีคุณสมบติัทนทานต่อการขนส่ง และ
สามารถป้องกนัความเสียหายอนัจะมีผลต่อคุณภาพของเมล็ดขา้ว การแสดงฉลากตอ้งไม่ทาํให้เกิด
การปนเปื2 อนของหมึกพิมพห์รือกาวลงบนขา้วที�ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
 6. เครื�องหมายและฉลาก 
  6.1 ภาชนะบรรจุที�จาหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค  
   ตอ้งมีขอ้ความแสดงรายละเอียดที�ภาชนะบรรจุขา้วให้เห็นไดง่้าย ชดัเจน ไม่เป็นเท็จ
หรือหลอกลวง ดงัต่อไปนี2  
   6.1.1 ประเภทขา้วตามขอ้ 3.1 
   6.1.2 กลุ่มขา้วตามขอ้ 3.2 
   ในกรณีที�ตอ้งการระบุชื�อพนัธ์ุขา้ว ตอ้งมีขา้วพนัธ์ุที�ระบุชื�อไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 
   6.1.3 ชั2นคุณภาพสาํหรับขา้วกลอ้ง ขา้วขาว และขา้วเหนียวขาว 
   6.1.4 นํ2าหนกัสุทธิเป็นกรัมหรือกิโลกรัม 
   6.1.5 ขอ้มูลผูผ้ลิต และ/หรือ ผูจ้าํหน่าย 
   ใหร้ะบุชื�อและที�ตั2งของผูผ้ลิต หรือผูบ้รรจุ หรือผูจ้ดัจาํหน่าย 
   6.1.6 วนั เดือน ปี ที�ผลิต หรือบรรจุ และ/หรือ วนั เดือน ปี ที�ควรบริโภคก่อน     
ยกเวน้กรณีของขา้วกลอ้งใหร้ะบุ วนั เดือน ปี ที�ควรบริโภคก่อน 
   6.1.7 คาํแนะนาํการหุงตม้ 
   6.1.8 ภาษา 
   กรณีที�ผลิตเพื�อจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมี        
ภาษาต่างประเทศดว้ยก็ได ้กรณีที�ผลิตเพื�อการส่งออกใหแ้สดงขอ้ความเป็นภาษาต่างประเทศได ้
  6.2 ภาชนะบรรจุที�ไม่ไดจ้าหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค 
   แต่ละภาชนะบรรจุ ตอ้งมีขอ้ความที�ระบุในเอกสารกาํกบัสินคา้ ฉลาก หรือแสดงไว้
ที�ภาชนะบรรจุ โดยขอ้ความตอ้งอ่านไดช้ดัเจน0ไม่หลุดลอก0ไม่เป็นเทจ็หรือหลอกลวง ดงัต่อไปนี2  
   6.2.1 ประเภทขา้วตามขอ้ 3.1 
   6.2.2 กลุ่มขา้วตามขอ้ 3.2 
   ในกรณีที�ตอ้งการระบุชื�อพนัธ์ุขา้ว ตอ้งมีขา้วพนัธ์ุที�ระบุชื�อไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 
   6.2.3 ชั2นคุณภาพสาํหรับขา้วกลอ้ง ขา้วขาว และขา้วเหนียวขาว 
   6.2.4 นํ2าหนกัสุทธิเป็นกิโลกรัม 
   6.2.5 ขอ้มูลผูผ้ลิต และ/หรือ ผูจ้าํหน่าย 
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   ใหร้ะบุชื�อและที�ตั2งของผูผ้ลิต หรือผูบ้รรจุ หรือผูจ้ดัจาํหน่าย 
   6.2.6 วนั เดือน ปี ที�ผลิตหรือบรรจุ 
   6.2.7 ภาษา 
   กรณีที�ผลิตเพื�อจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมี        
ภาษาต่างประเทศดว้ยก็ได ้กรณีที�ผลิตเพื�อการส่งออกใหแ้สดงขอ้ความเป็นภาษาต่างประเทศได ้
 7. เครื�องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื�องหมายรับรอง 
  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�คณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรกาํหนด 
หรือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งื�อนไขของหน่วยตรวจ หรือหน่วยรับรอง 
 8. สารปนเปื2 อน 
  ชนิดและปริมาณสารปนเปื2 อนในขา้วใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
 9. สารพิษตกคา้ง 
  ชนิดและปริมาณสารพิษตกคา้งในขา้วให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
และ มกษ. 9002 มาตรฐานสินคา้เกษตร เรื�อง สารพิษตกคา้ง : ปริมาณสารพิษตกคา้งสูงสุด และ 
มกษ. 9003 มาตรฐานสินคา้เกษตร เรื�อง สารพิษตกคา้ง : ปริมาณสารพิษตกคา้งสูงสุดที�ปนเปื2 อน
จากสาเหตุที�ไม่อาจหลีกเลี�ยงได ้
 10. สุขลกัษณะ 
  10.1 การเก็บรักษา 
   10.1.1 ขา้วเปลือก 
    สถานที�เก็บรักษาขา้วเปลือกตอ้งสะอาด ถูกสุขลกัษณะ สามารถป้องกนั

ขา้วจากการเปียกนํ2 า ป้องกนัการเกิดอนัตรายจากการปนเปื2 อนจากสัตวพ์าหะนาเชื2อ เช่น หนู แมลง 

นก รวมทั2งสัตวเ์ลี2 ยง ที�จะทาํให้เกิดอนัตรายและไม่เหมาะสมต่อการบริโภค สถานที�เก็บรักษาและ

วิธีการเก็บรักษา ควรให้เกิดการหมุนเวียนอากาศที�ดี เพื�อไม่ให้เกิดความชื2นและความร้อนสะสม 

กรณีเก็บข้าวเปลือกในกระสอบควรจดัเรียงกระสอบให้ห่างจากผนังอย่างเพียงพอเพื�อให้เกิด      

การระบายอากาศไดดี้ และสะดวกต่อการเขา้ไปทาํความสะอาด และตรวจสอบความเรียบร้อยได ้

ควรตรวจสอบขา้วเปลือกที�เก็บรักษาเป็นระยะเพื�อประเมินความเสียหายที�อาจมีขึ2นดว้ย เพื�อการ

ดาํเนินการแกไ้ขต่อไป 

   10.1.2 ขา้วกลอ้งและขา้วสาร 
    สถานที�เก็บรักษาข้าวกล้องและข้าวสารต้องสะอาด ถูกสุขลกัษณะ 
สามารถป้องกนัขา้วจากการเปียกนํ2 าป้องกนัการเกิดอนัตรายจากการปนเปื2 อนจากสัตวพ์าหะนาํเชื2อ 
เช่น หนู แมลง นก ป้องกนัการเขา้ทาลายของแมลงศตัรูขา้ว รวมทั2งสัตวเ์ลี2ยง ที�จะทาํให้เกิดอนัตราย
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และไม่เหมาะสมต่อการบริโภค สถานที�เก็บรักษาและวิธีการเก็บรักษา ควรให้เกิดการหมุนเวียน
อากาศที�ดี เพื�อไม่ให้เกิดความชื2นและความร้อนสะสม กรณีเก็บขา้วกลอ้งและขา้วสารในกระสอบ
ควรจดัเรียงกระสอบให้ห่างจากผนงัอย่างเพียงพอเพื�อให้เกิดการระบายอากาศไดดี้ และสะดวก     
ต่อการเขา้ไปทาํความสะอาด และตรวจสอบความเรียบร้อยได ้ควรตรวจสอบขา้วกลอ้งและขา้วสาร
ที�เก็บรักษาเป็นระยะเพื�อประเมินความเสียหายที�อาจมีขึ2นดว้ย เพื�อการดาํเนินการแกไ้ขต่อไป 
  10.2 การขนยา้ย 
   พาหนะที�ใช้ขนยา้ยขา้วตอ้งสะอาด ปิดมิดชิด และป้องกนัการปนเปื2 อนที�จะ     
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภคตลอดจนกนัการเปียกนํ2าจากภายนอกได ้
 11. วธีิชกัตวัอยา่ง 
  วิธีชกัตวัอย่างขา้วสาหรับการตรวจวิเคราะห์ตามรายการในขอ้ 12 ให้เป็นไปตาม      
วธีิชกัตวัอยา่งที�จาํเป็น นอกเหนือจากที�ระบุ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
 12. วธีิวเิคราะห์ 
  12.1 วธีิวเิคราะห์ใหใ้ชว้ธีิที�กาํหนดในตาราง 4 ดงันี2  
 
ตาราง  4  วธีิวเิคราะห์ขา้ว 
 

ขอ้กาํหนด วธีิวเิคราะห์/ขั2นตอนการปฏิบติั หลกัการ 
1. ปริมาณอมิโลส  
 

ภาคผนวก จ สเปกโทรโฟโตเมตรี 
(Spectrophotometry) 

2. ปริมาณความชื2น  ภาคผนวก จ การอบในตูอ้บลมร้อน 
 ภาคผนวก จ เครื�องวดัความชื2น 
3. วตัถุอื�นปนในขา้วเปลือก  
 

ภาคผนวก จ ดว้ยวธีิการใชเ้ครื�อง    
ทาํความสะอาด โดยจะ
ใชล้มและตะแกรงร่อน 
และโดยการตรวจพินิจ
ดว้ยสายตา 

4. คุณภาพการสีขา้ว  ภาคผนวก จ กะเทาะขา้วเปลือกเป็น
ขา้วกลอ้งขดัเป็นขา้วขาว 
และชั�งนํ2าหนกัของขา้ว
เตม็เมล็ดและตน้ขา้ว 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
   

ขอ้กาํหนด วธีิวเิคราะห์/ขั2นตอนการปฏิบติั หลกัการ 
  เปรียบเทียบกับนํ2 าหนัก

ขา้วเปลือก 
5. ค่าการสลายเมล็ดขา้วในด่าง                  
n1(สาํหรับขา้วเจา้ประเภทนุ่มและ
ขา้วเหนียว) 

ภาคผนวก จ เป็นการสลายของเมล็ด
ขา้วในด่าง 

6. ปริมาณขา้วร่วนและขา้วแขง็     
ในขา้วนุ่ม 

ภาคผนวก จ ทดลองดว้ยวธีิการ     
ยอ้มสีขา้วขาว (สาํหรับ
ขา้วเปลือก และขา้ว
กลอ้งตอ้งสีเป็นขา้วขาว
ก่อน) 

 
ที�มา : สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2555 : 10 
 
  1.2.2 วิธีวิเคราะห์ที�จาํเป็นนอกเหนือจากที�ระบุให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในกฎหมาย  
ที�เกี�ยวขอ้งและขอ้กาํหนดของมาตรฐานสินคา้เกษตรที�เกี�ยวกบัวธีิวเิคราะห์และชกัตวัอยา่ง 
 คุณประโยชน์และความสําคัญของข้าว 
 ขา้วเป็นพืชประเภทหญา้ที�มีความสําคญัต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มาก ทุกวนันี2      
คนเอเชียประมาณ 3,000 ลา้นคน บริโภคขา้วเป็นอาหารหลกั ขา้วจึงนบัว่ามีความสําคญัและมี      
คุณประโยชน์ต่อชีวิตและความเป็นอยูข่องมนุษย ์นบัแต่อดีตถึงปัจจุบนั ขา้วนอกจากจะใชบ้ริโภค
เป็นอาหารหลกัประจาํวนัของประชาชนแลว้ยงัใชท้าํเป็น อาหารหวานชนิดต่าง ๆ เช่น ขนมไทย 
อาทิเช่น ลอดช่อง ปลากริมไข่เต่า ขนมตาล ขนมกลว้ย ทองหยบิ ฝอยทอง ทองหยอด ขนมหมอ้แกง 
ทาํเป็นแป้งขา้วเหนียว แป้งขา้วเจา้ และทาํเส้นก๋วยเตี�ยวอีกดว้ย โดยเฉพาะขา้วเหนียวใช้ทาํเป็น   
ของหวานมากกวา่ขา้วเจา้ ในโรงงานอุตสาหกรรมที�ผลิตแอลกอฮอล์ก็ไดเ้อาขา้วเหนียวไปหุงแลว้
ผสมกับนํ2 าตาลและเชื2อยีสต์เพื�อทาํให้เกิดการหมกั โดยมีจุดประสงค์ให้ยีสต์เปลี�ยนแป้งเป็น
แอลกอฮอล ์สาํหรับใชผ้ลิตวสิกี2และอื�น ๆ นอกจากนี2 ส่วนต่าง ๆ ของขา้วก็มีประโยชน์มากมาย เช่น 
รําขา้ว ใชเ้ป็นอาหารสัตว ์นํ2ามนัรําขา้ว ทาํลิปสติก ทาํแวกซ์ ยาหม่อง โลชั�นทาผิว ฟางขา้ว ใชท้าํปุ๋ย 
ปลูกเห็ด ทาํของเล่น ของใช ้กระดาษ แกลบหรือขี2 เถา้ สามารถทาํเป็นถ่านกมัมนัตห์รือถ่านดูดกลิ�น 
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นาํมาผสมเป็นยาขดัรถ ผสมทาํเครื�องปั2 นดินเผา เมล็ดขา้วนาํมาทาํเป็นเครื�องประดบั นํ2 าขา้วใชเ้ป็น
ยาบรรเทาอาการร้อน กระหายนํ2 า อาเจียนเป็นเลือด ตาแดง เลือดกาํเดา อหิวาตกโรค อาหารไม่ยอ่ย
และแกพ้ิษ ขา้วจึงเป็นพืชที�มีประโยชน์และมีคุณค่ากบัมนุษย ์ ไม่วา่จะใชเ้ป็นอาหารหลกั ทาํขนม  
ยารักษาโรค ปุ๋ย ของใช ้เครื�องประดบั ของเล่น ฯลฯ จึงถือไดว้า่ ขา้วเป็นพืชที�มีคุณค่าเป็นอยา่งยิ�ง
สาํหรับการดาํรงชีวติของมนุษยคู่์กบัโลก มานบัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  

 

แนวคิดทางการตลาด 

 ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
 คอตเลอร์ (Kotler. 1997 : 98) ไดก้ล่าวถึง ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
เครื� องมือทางการตลาดที� ธุรกิจนํามาใช้ เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดเครื� องมือ             
ทางการตลาดนี2 เรียกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที�จาํหน่าย และการส่งเสริม        
การขาย  ซึ� งตวัแปรต่าง ๆ ในแต่ละ P เป็นดงันี2    
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product)  ประกอบด้วย  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ           
การออกแบบรูปทรง ตรายี�ห้อ บรรจุภณัฑ์หรือหีบห่อ การรับประกนั ขนาดและรูปร่างการบริการ 
เป็นตน้ 
 2. ราคา (Price)  ประกอบด้วย  ราคาสินคา้ ส่วนลด การรับรู้ราคาสินคา้ของผูบ้ริโภค
ระยะเวลาการจ่ายเงิน เป็นตน้ 
 3. สถานที�จาํหน่าย (Place)  ประกอบดว้ย  ช่องทางการจาํหน่าย สถานที�จาํหน่ายสินคา้ 
สินคา้คงคลงั การขนส่ง เป็นตน้ 
 4. การส่งเสริมการขาย (Promotion)  ประกอบด้วย  การส่งเสริมการขาย การโฆษณา 
การประชาสัมพนัธ์ การขายตรง การส่งเสริมการขายโดยผา่นตวัแทนจาํหน่าย เป็นตน้ 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2546 : 34 - 36)  กล่าวถึง ส่วนประสมการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดที�ควบคุมได ้ซึ� งใช่ร่วมกนัเพื�อตอบสนองความพึงพอใจแก่   

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเครื�องมือต่อไปนี2     

 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิ� งที�เสนอขายโดยธุรกิจ เพื�อสนองความจาํเป็น

หรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภณัฑ์ที�เสนอขายอาจจะเป็นสินคา้มีตวัตน

หรือเป็นบริการซึ� งไม่มีตวัตนก็ได้ คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ประกอบด้วยประโยชน์ คุณภาพ รูปร่าง

ลกัษณะ บรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้ และเป็นสินคา้ลกัษณะต่าง ๆ ที�สามารถสัมผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสั

ทั2งห้า คือ รูป รส กลิ�น เสียง สัมผสั ตลาดจนคุณสมบติัที�สามารถสนองความตอ้งการ ด้านสังคม 

ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ สินคา้ บริการ ความคิด สถานที� องคก์าร หรือบุคคล  
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 2. ดา้นราคา (Price)  หมายถึง  มูลค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงินหรือสิ�งที�ตอ้งจ่ายสําหรับ  
การได้มาซึ� งบางสิ�ง ซึ� งเป็นราคาของสินคา้ในรายการผลิตภณัฑ์รวมตน้ทุนส่วนลด ส่วนยอมให้
ระยะเวลาการชาํระเงินและระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อ และอื�น ๆ  
 3. ดา้นสถานที� หรือดา้นการจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution)  หมายถึง  โครงสร้าง
ของช่องทาง ซึ� งประกอบด้วย สถาบนัและกิจกรรม ใช้เพื�อเคลื�อนยา้ยผลิตภณัฑ์และ 6 บริการ      
จากองค์การไปยงัตลาด สถาบันที�นําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบันการตลาด         
ส่วนกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมที�ช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ยการขนส่ง การคลงัสินคา้ 
และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ  
  3.1 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel of Distribution หรือ Distribution Channel หรือ 
Marketing Channel)  หมายถึง  กระบวนการเคลื�อนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช ้
ซึ� งอาจจะมีหลายขั2นตอนและตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายบริษทั หรือเป็นองค์การที�เกี�ยวขอ้งกนั 
ซึ� งช่วยนําผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภค หรือหน่วยธุรกิจ เพื�อการใช้ หรือการบริโภค         
ในระบบช่องทางการจดัจาํหน่ายจึงประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค  ซึ� งอาจจะใชช่้องทางตรง 
(Direct Channel) จากผูผ้ลิต ไปยงัผูบ้ริโภค และใช้ช่องทางออ้ม (Indirect Channel) จากผูผ้ลิต    
ผา่นคนกลางไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
  3.2 การกระจายตวัสินคา้หรือการสนับสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด (Physical 
Distribution หรือ Market Logistics)  หมายถึง  งานที�เกี�ยวขอ้งกบการวางแผนการปฏิบติัการ      
ตามแผน และการควบคุมการเคลื�อนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินคา้สําเร็จรูป จากจุดเริ�มตน้
ไปยงัจุดสุดทา้ยในการบริโภคเพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงักาํไร การกระจาย
ตวัสินคา้ที�สําคญัมีดงันี2  การขนส่ง (Transportation) การเก็บรักษาสินคา้ (Storage) การคลงัสินคา้ 
(Warehouse) และการบริหารสินคา้คงเหลือ (Inventory Management)  
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื�อสารเกี�ยวกบัขอ้มูล ระหวา่ง  
ผูข้ายกับผู ้ซื2 อ เพื�อสร้างความเชื�อถือ เพื�อสร้างทัศนคติที� ดี เพื�อแจ้งข่าวสาร เพื�อจูงใจให้เกิด        
ความตอ้งการ เพื�อเตือนความทรงจาํในผลิตภณัฑ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื�อถือ
หรือพฤติกรรมการซื2อ การติดต่อสื�อสารอาจเป็นการขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal Selling) 
และการขายโดยไม่ใชพ้นกังานขาย (Non-personal Selling) การส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย
เครื�องมือที�สาํคญัคือ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การใหข้่ายและการประชาสัมพนัธ์  
  
ทฤษฎเีกี�ยวกบับรรจุภัณฑ์  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 17 - 20) กล่าวถึง การบรรจุภณัฑ์เป็นส่วนหนึ�งทางการตลาด 
โดยเฉพาะปัจจุบนัที�การผลิตสินคา้หรือบริการไดเ้นน้หรือให้ความสําคญักบัผูบ้ริโภค (Coonsumer 
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Oriented) และจะไดเ้ห็นวา่การบรรจุภณัฑมี์บทบาทมากขึ2น เพราะลาํพงัตวัสินคา้เองไม่มีนวตักรรม 
(Innovation) หรือการพฒันาอะไรใหม่อีกแลว้ ฉีกแนวไม่ออก เพราะไดมี้การวิจยัพฒันากนัมานาน
จนถึงขั2นสุดยอดแล้ว จึงตอ้งมาเน้นกนัที�บรรจุภณัฑ์กบัการบรรจุหีบห่อ (Packaging) บรรจุภณัฑ ์
กบัหีบห่อ (Package) ถือวา่เป็นคาํคาํเดียวกนั ทั2งนี2 สุดแลว้แต่ผูใ้ดประสงคห์รือชอบที�จะใชค้าํใด 
 ความหมายของการบรรจุภณัฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ (Packaging) ไดมี้ผูใ้ห้คาํจาํกดัความ
ไวม้ากมายพอสรุปไดด้งันี2  
 การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)  หมายถึง  กลุ่มของกิจกรรมในการวางแผนเกี�ยวกับ         
การออกแบบ การผลิต ภาชนะบรรจุหรือสิ� งหุ้มห่อสินคา้บรรจุภณัฑ์ ซึ� งเป็นสิ�งที�มีความเกี�ยวพนั
อยา่งใกลชิ้ดกบัฉลาก (Label) และตรายี�หอ้ (Brandname) 
 การบรรจุภณัฑ ์(Packaging)  หมายถึง  การใชเ้ทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์เพื�อหาวิธีการ
รักษาสภาพเดิมของสินคา้จนกวา่จะถึงมือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เพื�อให้ยอดขายมากที�สุดและตน้ทุน
ตํ�าที�สุด 
 การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นทั2 งศิลปะและวิทยาศาสตร์ ซึ� งถูกมองในหลายแง่        

โดยบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตสินคา้ กล่าวคือ ฝ่ายเทคนิคจะคิดถึงปฏิกิริยาระหว่าง

ภาชนะบรรจุภณัฑ์กบัผลิตภณัฑ์ และสิ�งแวดล้อม ฝ่ายผลิตจะพิจารณาตน้ทุนและประสิทธิภาพ   
ของระบบการบรรจุ ฝ่ายจดัซื2อจะคาํนึงตน้ทุนของวสัดุทางการบรรจุ และฝ่ายขายจะเนน้ถึงรูปแบบ

และสีสันที�สะดุดตา ซึ� งจะช่วยในการโฆษณาผลิตภณัฑ์ ดว้ยเหตุนี2การบรรจุภณัฑ์ (Packaging) ที�มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมจะเกิดขึ2นไดจ้ากการประนีประนอมของทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้ได้

ภาชนะบรรจุ ซึ� งมีนํ2 าหนักเบาและราคาตน้ทุนตํ�า แต่ในขณะเดียวกนัมีรูปแบบสวยงาม และให ้ 

ความคุม้ครองอยา่งเพียงพอแก่ผลิตภณัฑภ์ายในได ้

 ส่วนความหมายของ “หีบห่อ”  “บรรจุภัณฑ์”  “ภาชนะบรรจุ” (Package) ได้มีผูใ้ห ้        
คาํจาํกดัความไวม้ากมายเช่นกนั ซึ� งพอสรุปดงันี2  
 บรรจุภณัฑ์ (Package)  หมายถึง  สิ�งห่อหุ้มหรือบรรจุภณัฑ์ รวมทั2งภาชนะที�ใช้เพื�อ      
การขนส่งผลิตภณัฑจ์ากแหล่งผูผ้ลิตไปยงัแหล่งผูบ้ริโภค หรือแหล่งใชป้ระโยชน์หรือวตัถุประสงค์
เบื2องตน้ในการป้องกนั หรือรักษาผลิตภณัฑ ์ใหค้งสภาพตลอดจนคุณภาพใกลเ้คียงกนักบัเมื�อแรกผลิต
ใหม้ากที�สุด 
 บรรจุภณัฑ์ (Package)  หมายถึง  สิ�งที�ทาํหนา้ที�รองรับหรือหุ้มบรรจุภณัฑ์ เพื�อทาํหนา้ที�
ป้องกันผลิตภัณฑ์จากความเสียหายต่าง ๆ ช่วยอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการขนส่งและ          
การเก็บรักษา ช่วยกระตุน้การซื2อตลอดจนแจง้รายละเอียดของผลิตภณัฑ์ นอกจากนี2 ยงัมีอีก 2 คาํ     
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรรจุภณัฑคื์อ 
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 การบรรจุภณัฑ์ (Packaging)  หมายถึง  วิธีการบรรจุผลิตภณัฑ์โดยการห่อหุ้ม หรือใส่ลงใน
บรรจุภณัฑปิ์ดหรือสิ�งอื�น ๆ ที�ปลอดภยั 
 ตูข้นส่งสินคา้ (Container)  หมายถึง  ตูข้นาดใหญ่ที�ใช้ขนส่งสินคา้ ซึ� งมีขนาดและรูปแบบ
แตกต่างกนัตามวิธีการขนส่ง (ทางเรือหรือทางอวกาศ) โดยทั�วไปจะมีขนาดมาตรฐานเป็นสากล    
คาํวา่ “Container” นี2อาจใชใ้นความหมายที�ใส่ของเพื�อการขนส่งและจดัจาํหน่ายในปัจจุบนั  
 โดยสรุปแลว้ บรรจุภณัฑ ์หมายถึง สิ�งที�นาํมาห่อหุม้ผลิตภณัฑท์าํหนา้ที�ป้องกนัผลิตภณัฑ์
จากความเสียหาย สะดวกต่อการขนส่ง เอื2ออาํนวยประโยชน์ทางดา้นการคา้และการบริโภค 
 หน้าที�บทบาทของบรรจุภัณฑ์ 
 ในสมัยก่อนนั2 น การใช้บรรจุภัณฑ์เพื�อเก็บรักษาสินค้าให้คงสภาพ (Protection)             
ในระยะเวลาหนึ�ง หรือจนกวา่จะนาํไปใช ้แต่เมื�อมีการแข่งขนัทางการคา้มากขึ2น บรรจุภณัฑ์ จึงมี
บทบาทในดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เริ�มเน้นเรื�องความสวยงาม สะดุดตา ตลอดจน
ความสะดวกในการนาํไปใช ้บรรจุภณัฑใ์นปัจจุบนัมีหนา้ที� 
 1. ทาํหน้าที�รองรับ (Contain) บรรจุภณัฑ์จะทาํหน้าที�รองรับสินค้าให้รวมกันอยู่เป็น
กลุ่มนอ้ยหรือตามรูปแบบของภาชนะนั2น ๆ 
 2. การป้องกนั (Protect) บรรจุภณัฑจ์ะทาํหนา้ที�ที�ป้องกนัคุม้ครองสินคา้ที�บรรจุอยูภ่ายใน
ไม่ใหย้บุสลาย เสียรูปหรือเสียหายอนัเกิดจากสภาพสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งประกอบดว้ย สภาพดินฟ้าอากาศ 
ระยะเวลาในการเก็บรักษา สภาพการขนส่ง กล่าวคือ ให้คงสภาพลกัษณะของสินคา้ให้เหมือน     
เมื�อผลิตออกจากโรงงานใหม้ากที�สุด 
 3. ทําหน้าที� รักษา (Preserve) คุณภาพสินค้าให้คงเดิมตั2 งแต่ผู ้ผลิตจนถึงผู ้บริโภค          
คนสุดทา้ย 
 4. บ่งชี2  (Identify) หรือแจง้ขอ้มูล (Inform) รายละเอียดต่าง ๆ ของสินคา้เกี�ยวกบัชนิด 
คุณภาพ และแหล่งที�มาหรือจุดหมายปลายทาง โดยหีบห่อตอ้งแสดงขอ้มูลอยา่งชดัเจนให้ผูบ้ริโภค 
รู้วา่สินคา้ที�อยูภ่ายในคืออะไร ผลิตจากที�ไหน มีปริมาณเท่าใด ส่วนประกอบ วนัเวลาที�ผลิต วนัเวลา
ที�หมดอาย ุการระบุขอ้ความสาํคญั ๆ ตามกฎหมาย โดยเฉพาะสินคา้ประเภทอาหารและยา ชื�อการคา้ 
(Trade Name) เครื�องหมายการคา้ (Trademark) 
 5. ดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) และช่วยชกัจูงในการซื2อสินคา้ เนื�องจากสินคา้
ชนิดใหม่มีเพิ�มขึ2 นอยู่ตลอดเวลา การแข่งขนัทางด้านการตลาดก็เพิ�มมากขึ2 นทุกวนั  ผูซื้2อสินค้า    
ยอ่มไม่อาจติดตามการเคลื�อนไหวทางดา้นการตลาดไดท้นั หีบห่อจึงตอ้งทาํหนา้ที�แนะนาํผลิตภณัฑ์
ที�ถูกบรรจุอยู่ให้กบัผูซื้2อดว้ย ตอ้งดึงดูดความสนใจของผูซื้2อที�ไม่เคยใช้ผลิตภณัฑ์นั2น ๆ ให้สนใจ  
ในการใช้ และหลงัจากใช้แล้วเกิดความพอใจที�จะซื2อใช้อีก หีบห่อจะทาํหน้าที�ขายและโฆษณา   



 31

สินคา้ควบคู่กนัไปในตวัดว้ย เสมือนหนึ� งเป็นพนกังานขายเงียบ (Silent Salesman)  ดงันั2นการที�
บรรจุภณัฑจ์ะสามารถดึงดูดความสนใจ และชกัจูงใจให้เกิดการซื2อได ้จึงเป็นผลจากปัจจยัหลาย ๆ อยา่ง 
เช่น ขนาด รูปร่าง สี รูปทรง วสัดุ ขอ้ความรายละเอียด ตวัอกัษร ฯลฯ 
 6. ช่วยเพิ�มผลกาํไร หีบห่อจะทาํหน้าที�อย่างสมบูรณ์ไม่ได ้ถา้หากหีบห่อไม่สามมารถ
ช่วยเพิ�มผลกาํไรให้กบัผลิตภณัฑ์ที�บรรจุอยู่ หีบห่อสามารถช่วยส่งเสริมยุทธวิธีการตลาดโดยการ
เปิดตลาดใหม่หรือการเพิ�มยอดขายให้กบัสินคา้แต่ละชนิด เนื�องจากในตลาดมีสินคา้ และคู่แข่ง   
เพิ�มขึ2นตลอดเวลา หากบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ใดไดรั้บการออกแบบเป็นอยา่งดี จะสามารถดึงดูดตา 
ดึงดูดในผูบ้ริโภค และก่อใหเ้กิดการซื2อในที�สุดรวมทั2งการลดตน้ทุนการผลิต 
 7. สร้างมูลค่าเพิ�ม (Value Added) ให้แก่ผลิตภณัฑ์ สร้างความเชื�อถือและเป็นที�ยอมรับ
ของผูบ้ริโภค 
 8. การส่งเสริมการจาํหน่าย (Promotion) เพื�อยึดพื2นที�แสดงจุดเด่น โชวต์วัเองไดอ้ย่าง
สะดุดตา สามารถระบุแจ้งเงื�อนไข แจง้ข้อมูลเกี�ยวกับการเสนอผลประโยชน์เพิ�มเติมเพื�อจูงใจ          
ผูบ้ริโภค เมื�อตอ้งการจดัรายการเพื�อเสริมพลงัการแข่งขนั ก็สามารถเปลี�ยนแปลงและจดัทาํได้
สะดวก ควบคุมได ้และประหยดั 
 9. การแสดงตวั (Presentation) คือ การสื�อความหมาย บุคลิก ภาพพจน์ การออกแบบ  
และสีสันแห่งคุณภาพ ความคุ้มค่าต่อผู ้บริโภค ผู ้ใช้ และผู ้ซื2 อ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชัดแจ้ง            
สร้างความมั�นใจ เห็นแลว้อดซื2อไม่ได ้
 10. การจดัจาํหน่ายและการกระจาย (Distribution) เหมาะสมต่อพฤติกรรมการซื2อขาย 
เอื2ออาํนวยการแยกขาย ส่งต่อ การตั2งโชว ์การกระจาย การส่งเสริมจูงใจในตวั ทนต่อการขนยา้ย   
ขนส่ง และการคลังสินค้า ด้วยต้นทุนสมเหตุสมผล ไม่เกิดรอยขูดขีดหรือชํารุด ตั2 งแต่จุดผลิต       
และบรรจุจนถึงมือผูซื้2อ ผูใ้ช ้และผูบ้ริโภค ทนทานต่อการเก็บไวน้านได ้

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์  

 นวลนอ้ย  บุญวงษ ์(2539 : 40 - 45)  กล่าววา่ ในกระบวนการออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ ์
ผู ้วิจ ัยต้องอาศัยความรู้และข้อมูลจากหลายด้าน การอาศัยความช่วยเหลือจากผู ้ชํานาญการ         
บรรจุหลาย ๆ ฝ่ายมาร่วมปรึกษาและพิจารณาตดัสินใจ โดยที�ผูว้ิจยัจะกระทาํหนา้ที�เป็นผูส้ร้างภาพพจน์
จากขอ้ต่าง ๆ ให้ปรากฏเป็นรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์จริง ลาํดบัขั2นตอนการดาํเนินงาน นบัตั2งแต่
ตอนเริ�มตน้ จนกระทั2งสิ2นสุดจนไดผ้ลงานออกมาดงัต่อไปนี2  
 1. กาํหนดนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร์ (Policy Permulation or Atrategic Planning)    
เช่น ตั2งวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิต เงินทุน งบประมาณ การจดัการ และการกาํหนด
สถานะ (Situation) ของบรรจุภณัฑ ์ในส่วนนี2ทางบริษทัแด่ชีวติจะเป็นผูก้าํหนด 
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 2. การศึกษาและการวิจยัเบื2องตน้ (Preliminary Research) ไดแ้ก่ การศึกษาขอ้มูลหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมทางการผลิต ตลอดจนการคน้พบในสิ�งใหม่ ๆ ที�เกิดขึ2น
และเกี�ยวขอ้งสอดคลอ้งกนักบัการออกแบบโครงสร้างของบรรจุภณัฑ ์
 3. การศึกษาถึงความเป็นไปไดข้องบรรจุภณัฑ์ (Feasibility Study) เมื�อไดศึ้กษาขอ้มูล
ต่าง ๆ แลว้ก็เริ�มศึกษาความเป็นไปไดข้องบรรจุภณัฑ์ดว้ยการสเก็ต (Sketch Desing) ภาพแสดงถึง
รูปร่างลกัษณะ และส่วนประกอบของโครงสร้าง 2 - 3 มิติ หรืออาจใช้วิธีการอื�นๆ ขึ2นรูปเป็น
ลกัษณะ 3 มิติ ก็สามารถกระทาํได ้ในขั2นตอนนี2 จึงเป็นการเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ขั2นตน้
หลาย ๆ แบบ (Preliminary Idfas) เพื�อศึกษาความเป็นไปไดใ้นเทคนิควิธีการบรรจุ และการคาํนวณ
เบื2องต้น ตลอดจนเงินทุนงบประมาณดําเนินการ และเพื�อการพิจารณาคัดเลือกแบบร่างไว ้           
เพื�อพฒันาใหส้มบูรณ์ในขั2นตอนต่อไป 
 4. พฒันาและแก้ไขแบบ (Design Refinement) ในขั2นตอนนี2 ผูอ้อกแบบจะตอ้งขยาย    
รายละเอียดปลีกยอ่ยต่าง ๆ (Detailed Design ) ของแบบร่างใหท้ราบอยา่งละเอียดโดยเตรียมเอกสาร
หรือข้อมูลประกอบ มีการกําหนดเทคนิคและวิธีการผลิต การบรรจุ วสัดุ การประมาณราคา      
ตลอดจนการทดสอบทดลองบรรจุ เพื�อหารูปร่าง รูปทรง หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ที�เหมาะสมกบั
หนา้ที�ของบรรจุภณัฑ์ที�ตอ้งการดว้ยการสร้างรูปจาํลองง่าย ๆ (Mock Up) ขึ2นมา ดงันั2นผูอ้อกแบบ  
จึงตอ้งจดัเตรียมสิ�งต่าง ๆ เหล่านี2 อย่างละเอียดรอบคอบเพื�อการนาํเสนอ (Presentation) ต่อลูกคา้
และผูที้�ทาํงานเกี�ยวข้องให้เกิดความเข้าใจเพื�อพิจารณาให้ความคิดเห็นสนับสนุนยอมรับหรือ 
เปลี�ยนแปลงแกไ้ขเพิ�มเติมในรายละเอียดที�ชดัเจนยิ�งขึ2นเช่น การทาํแบบจาํลองโครงสร้างเพื�อศึกษา
ถึงวธีิการบรรจุ และหนา้ที�ของบรรจุภณัฑก่์อนการสร้างแบบเหมือนจริง 
 5. การพฒันาตน้แบบจริง (Prototype Development) เมื�อแบบโครงสร้างไดรั้บการแกไ้ข
และพฒันา ผา่นการยอมรับแลว้ ลาํดบัต่อมาตอ้งทาํหนา้ที�เขียนแบบ (Mechanical Drawing) เพื�อ
กาํหนดขนาด รูปร่าง และสัดส่วนจริงดว้ยการเขียนภาพประกอบแสดงรายละเอียดของรูปแบบแปลน 
(Plan) รูปดา้นต่าง ๆ (Elevations) ทศันียภาพ (Perspective) หรือภาพแสดงการประกอบ (Assembly) 
ของส่วนประกอบต่าง ๆ มีการกําหนดมาตราส่วน (Scale) บอกชนิดและประเภทวสัดุที�ใช ้              
มีขอ้ความ คาํสั�ง ที�สื�อสารความเขา้ใจกนัไดใ้นขบวนการผลิตเป็นบรรจุภณัฑ์ของจริง แต่การที�จะ
ไดม้าซึ� งรายละเอียดเพื�อนาํไปผลิตจริงดงักล่าวนั2น ผูอ้อกแบบจะตอ้งสร้างตน้แบบจาํลองที�สมบูรณ์ 
(Prototype) ขึ2นมาก่อนเพื�อวิเคราะห์ (Analysis) โครงสร้างและจาํแนกแยกแยะส่วนประกอบต่าง ๆ 
ออกมาศึกษา ดงันั2น Prototype ที�จดัทาํขึ2นมาในขั2นนี2 จึงควรสร้างดว้ยวสัดุที�สามารถให้ลกัษณะ   
และรายละเอียดใกลเ้คียงกบับรรจุภณัฑ์ของจริงให้มากที�สุดเท่าที�จะกระทาํไดเ้ช่นอาจจะทาํดว้ยปู
นพลาสเตอร์ ดินเหนียว กระดาษ ฯลฯ และในขั2นนี2  การทดลองออกแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ ควร
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ไดรั้บการพิจารณาร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัลกัษณะของโครงสร้างเพื�อสามารถนาํผลงานในขั2นนี2มา
คดัเลือกพิจารณาความมีประสิทธิภาพของรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑที์�สมบูรณ์ 
 6. การผลิตจริง (Production) สําหรับขั2 นตอนนี2 ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที� รับผิดชอบ       
ของฝ่ายผลิตในโรงงานที�จะตอ้งดาํเนินการตามแบบแปลนที�นักออกแบบให้ไว ้ซึ� งทางฝ่ายผลิต    
จะตอ้งจดัเตรียมแบบแม่พิมพข์องบรรจุภณัฑ์ให้เป็นไปตามกาํหนด และจะตอ้งสร้างบรรจุภณัฑ์
จริงออกมาจาํนวนหนึ�งเพื�อเป็นตวัอยา่ง (Pre - production Prototypes) สําหรับการทดสอบทดลอง
และวิเคราะห์เป็นครั2 งสุดทา้ย หากพบว่ามีขอ้บกพร่องควรรีบดาํเนินการแกไ้ขให้เป็นที�เรียบร้อย
แลว้จึงดาํเนินการผลิตเพื�อนาํไปบรรจุและจาํหน่ายในลาํดบัต่อไป 
 

ทฤษฎเีกี�ยวกบัการการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การสุ่มตวัอยา่งในการดาํเนินการวจิยัใด ๆ การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรที�จะนาํมา
วเิคราะห์ขอ้มูลเพื�อตอบปัญหาการวจิยัไดผ้ลสรุปการวจิยัที�ดีที�สุด แต่เนื�องจากขอ้จาํกดับางประการ
ในการวจิยั อาทิ ระยะเวลา แรงงาน หรืองบประมาณ ฯลฯ ที�ผูว้ิจยัจาํเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งมาวเิคราะห์ ดงันั2นผูว้จิยัจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
รวมทั2งวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างเพื�อให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างที�เป็นตวัแทนที�ดี มีความครอบคลุมลกัษณะ
ของประชากรเพื�อที�ผลสรุปการวิจยัจะมีความเที�ยงตรงภายในและมีความเที�ยงตรงภายนอกประชากร
และกลุ่มตวัอยา่ง 

 ความหมายของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ปาริชาต  สถาปิตานนท ์(2545 : 128)  กลุ่มตวัอยา่ง(Sample) หมายถึง สมาชิกกลุ่มยอ่ย ๆ 
ของประชากรที�ตอ้งการศึกษา ที�นาํมาเป็นตวัแทนเพื�อศึกษาคุณลกัษณะของประชากรแลว้นาํผลจาก
การศึกษาคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง (Statistic) ไปใช้อ้างอิงคุณลักษณะของประชากรได ้
(Parameter) 

 ประเภทของประชากร 
 1. จาํแนกตามขอบเขตของประชากร มีดงันี2  
  1.1 ประชากรแบบจาํกดั (Finite Population) หมายถึง ทุก ๆ หน่วยของสิ�งที�ตอ้งการ
ศึกษา ที�สามารถระบุขอบเขตหรือนบัจาํนวนทั2งหมดไดอ้ยา่งครบถว้น อาทิ จาํนวนผูเ้รียนในระดบั
มธัยมศึกษาในประเทศไทยปี พ.ศ. 2547 จาํนวนรถยนตใ์นจงัหวดัอุดรธานี ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้ 
  1.2 ประชากรแบบไม่จาํกดั (Infinite Population) หมายถึง ทุก ๆ หน่วยของสิ�งที�
ตอ้งการศึกษา แต่ไม่สามารถที�จะระบุขอบเขตหรือจาํนวนได้อย่างครบถ้วน อาทิ จาํนวนปลา        
ในแม่นํ2า หรือจาํนวนตน้ไมใ้นประเทศไทย เป็นตน้ 
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 2. เหตุผลที�จาํเป็นจะตอ้งวิจยั/ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างแทนประชากร ในการศึกษาหรือ

วจิยัขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแทนประชากร มีเหตุผลดงันี2  

  2.1 มีความถูกตอ้ง แม่นยาํ มากขึ2น 

  2.2 จากพิจารณาประชากรแล้วพบว่า ไม่สามารถดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล         

ไดค้รอบคลุมอาทิ ระยะทางที�ห่างไกล/อนัตราย มีเวลาที�จาํกดั เป็นตน้ 

  2.3 ประหยดัเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื�อนาํมาสรุปผลไดร้วดเร็วมากขึ2น หรือ

ประหยดัการใชง้บประมาณในการเก็บรวบรวมขอ้มูลที�มีค่อนขา้งจาํกดั  

  2.4 เนื�องจากการใชก้ลุ่มตวัอยา่งจะมีจาํนวนนอ้ยกวา่ประชากร ทาํให้มีเวลาที�จะศึกษา

และเก็บขอ้มูลที�มีรายละเอียดไดช้ดัเจนมากขึ2น  

  2.5 นาํผลการวเิคราะห์มาใชป้ระโยชน์ไดส้อดคลอ้งกบัเหตุการณ์ 

  2.6 สามารถสรุปผลอา้งอิงไปสู่ประชากรได ้ 

 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งและประชากร 

  นงลกัษณ์  วิรัชชยั (ออนไลน์. 2543)  ไดน้าํเสนอความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัอย่าง

และประชากร ดงันี2  

  ประชากรทั�วไป (General or Real Populations)  หมายถึง  ประชากรทั2งหมดที�มีขนาดใหญ่ 

จาํนวนสมาชิกมีมากจนกระทั�งนบัไม่ได ้ 

  ประชากรตามสมมุติฐาน (Hypothesis Populations)  หมายถึง  กลุ่มยอ่ยของประชากร

ทั�วไปที�จาํกัดขอบเขตตามแนวคิด ทฤษฏีที�นํามากําหนดเป็นสมมุติฐาน หรือตามความสนใจ       

ของผูว้จิยั 

  ประชากรเฉพาะการวจิยั (Incumbent Populations)  หมายถึง  กลุ่มประชากรขนาดเล็ก

ที�เป็นส่วนหนึ� งของประชากรตามสมมุติฐานที�เป็นประชากรในการวิจยัที�ไดม้าเนื�องจากขอ้จาํกดั

เกี�ยวกบักาํลงัคน และทรัพยากรที�ใชใ้นการวจิยั 

 กลุ่มตวัอย่าง (Sample)  หมายถึง  กลุ่มย่อยของประชากรเฉพาะการวิจยัที�มีความเป็น     

ตวัแทนที�ดี หรือมีลักษณะที�คล้ายคลึงกบัประชากร และมีปริมาณที�มากเพียงพอเพื�อประโยชน์      

ในการอา้งอิงขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งสู่ประชากร   

 กระบวนการสุ่ม 

 กระบวนการสุ่ม (Randomization) เป็นการให้โอกาสแก่สมาชิกแต่ละหน่วยของประชากร

มีความน่าจะเป็นอยา่งเท่าเทียมกนัในการสุ่มมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื�อให้ผลการวิจยัสามารถสรุปอา้งอิง

ไปสู่ประชากรได ้จาํแนกไดด้งันี2  
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 1. การสุ่มจาํแนกกลุ่ม (Random Assignment) เป็นการสุ่มหน่วยทดลองให้อยู่ใน        
กลุ่มทดลองให้เข้าอยู่ในกลุ่มต่าง ๆ ตามแผนการทดลอง เพื�อขจดัอิทธิพลแทรกที�เป็นผลจาก     
ความแตกต่างของผูเ้ขา้รับการทดลองที�เป็นวิธีการควบคุมความเที�ยงตรงภายใน โดยใช้เฉพาะ    
แบบแผนการทดลองแบบทดลองเท่านั2น 
 2. การสุ่มสิ�งทดลอง (Treatment Random) เป็นการสุ่มการจดักระทาํ (ตวัแปรตน้) ให้กบั
กลุ่มในการทดลองวา่ กลุ่มใดจะไดก้ารจดักระทาํแบบใด เพื�อลดอิทธิพลในความลาํเอียงของผูว้จิยั 
 3. การสุ่มตวัอยา่ง (Random Sampling) เป็นการสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากประชากรสําหรับ
การทดลอง เพื�อช่วยเสริมความเที�ยงตรงภายนอกของการทดลอง ที�จะทาํไดค่้อนขา้งยากเนื�องจาก
ในบางกรณีไดมี้การจดักลุ่มไวล่้วงหนา้แลว้ 
 การกาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางสําเร็จรูป  
 ทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamane. 1973 : 125) ในการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที�ไดง่้าย
และรวดเร็วกวา่วิธีการอื�น คือ การใชต้ารางสําเร็จรูปที�กาํหนดขึ2นอยา่งหลากหลาย แต่ตารางสําเร็จรูป
ที�นาํมาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย มีดงันี2  
 1. ตารางการสุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ ดงัตาราง 5 และ 6  
 
ตาราง  5  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที�ระดบัความเชื�อมั�นร้อยละ 95 (Z = 1.96) เมื�อความคลาดเคลื�อน (E) 

เป็นร้อยละ 1, ร้อยละ 2, ร้อยละ 3, ร้อยละ 4, ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 
 

จาํนวน 
ประชากร 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละความคลาดเคลื�อน 
± ร้อยละ 1 ± ร้อยละ  2 ± ร้อยละ3 ± ร้อยละ 4 ± ร้อยละ 5 ± ร้อยละ 10 

500 b b b b 222 83 
1,000 b b b 385 286 91 
1,500 b b 638 441 316 94 
2,000 b b 714 476 333 95 
2,500 b 1,250 769 500 345 96 
3,000 b 1,364 811 517 353 97 
3,500 b 1,458 843 530 359 97 
4,000 b 1,538 870 541 364 98 
4,500 b 1,067 891 549 367 98 
5,000 b 1,667 909 556 370 98 
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ตาราง  5  (ต่อ) 
 

จาํนวน 
ประชากร 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละความคลาดเคลื�อน 
± ร้อยละ 1 ± ร้อยละ  2 ± ร้อยละ3 ± ร้อยละ 4 ± ร้อยละ 5 ± ร้อยละ 10 

6,000 b 1,765 938 566 375 98 
7,000 b 1,842 959 574 378 99 
8,000 b 1,905 976 580 381 99 
9,000 b 1,957 989 584 383 99 

10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 
15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 
20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 
25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 
50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 

100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100 

α 10,000 2,500 1,111 625 400 100 

 
หมายเหตุ b เป็นขนาดของประชากรไม่เหมาะสมที�จะคาดคะเนวา่เป็นการแจกแจงปกติ จึงไม่สามารถ

ใชสู้ตรคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งได ้
 
ตาราง  6  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที�ระดบัความเชื�อมั�นร้อยละ 99 (Z = 2.58) เมื�อความคลาดเคลื�อน (E) 

เป็นร้อยละ 1, ร้อยละ 2, ร้อยละ 3, ร้อยละ 4 และร้อยละ 5 
 

จาํนวนประชากร 
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละความคลาดเคลื�อน 

± ร้อยละ 1 ± ร้อยละ 2 ± ร้อยละ 3 ± ร้อยละ 4 ± ร้อยละ 5 
500 b b b b b 

1,000 b b b b 474 
1,500 b b b 726 563 
2,000 b b b 826 621 
2,500 b b b 900 662 
3,000 b b 1,364 958 692 
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ตาราง  6  (ต่อ) 
 

จาํนวนประชากร 
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละความคลาดเคลื�อน 

± ร้อยละ 1 ± ร้อยละ 2 ± ร้อยละ 3 ± ร้อยละ 4 ± ร้อยละ 5 
3,500 b b 1,456 1,003 716 
4,000 b b 1,539 1,041 735 
4,500 b b 1,607 1,071 750 
5,000 b b 1,667 1,098 763 
6,000 b 2,903 1,765 1,139 783 
7,000 b 3,119 1,842 1,171 798 
8,000 b 3,303 1,905 1,196 809 
9,000 b 3,462 1,957 1,216 818 

10,000 b 3,600 2,000 1,233 826 
15,000 b 4,091 2,143 1,286 849 
20,000 b 4,390 2,222 1,314 861 
25,000 11,842 4,592 2,273 1,331 869 
50,000 15,517 5,056 2,381 1,368 884 

100,000 18,367 5,325 2,439 1,387 892 

α 22,500 5,625  2,500  1,406 900 

 
หมายเหตุ b เป็นขนาดของประชากรไม่เหมาะสมที�จะคาดคะเนวา่เป็นการแจกแจงปกติ จึงไม่สามารถ

ใชสู้ตรคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งได ้
 
 จากการศึกษาตารางการสุ่มตวัอย่างของยามาเน่ มีขอ้สังเกตคือ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความคลาดเคลื�อนที�เกิดขึ2นหรือระดบัความเชื�อมั�นกบัขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะแปรผนัแบบผกผนักนั 
และในการวิจยับางกรณีที�ประชากรมีจาํนวนไม่ถึง 500 คน ก็ไม่สามารถใชต้ารางการสุ่มตวัอยา่งนี2 ได ้
แต่ไดมี้นกัวจิยัไดน้าํตารางการสุ่มของยามาเน่ มาดดัแปลงใชใ้นการคิดคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
โดยประมาณ โดยคิดเป็นร้อยละดงัแสดงในตาราง 7 
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ตาราง  7  การสุ่มของยามาเน่ ดดัแปลงใช้ในการคิดคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยประมาณ 
โดยใชร้้อยละ 

 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
100 - 200 ร้อยละ 80 
300 - 400 ร้อยละ 60 
500 - 700 ร้อยละ 45 

1,000 - 1,500 ร้อยละ 30 
2,000 - 2,500 ร้อยละ 20 
3,000 - 4,000 ร้อยละ 15 
5,000 - 6,000 ร้อยละ 8 

7,000 - 10,000 ร้อยละ 6 
15,000 - 20,000 ร้อยละ 3 
30,000 - 50,000 ร้อยละ 2 
70,000 ขึ2นไป ร้อยละ 0.6 

 
 สุวิมล  ตริกานันท์ (2542 : 157)  ไดน้าํเสนอขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (คิดเป็นร้อยละ)        
ที�พิจารณาจากจาํนวนประชากร ดงัแสดงในตาราง 8 
 
ตาราง  8  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที�พิจารณาจากจาํนวนประชากร (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ขนาดประชากร (N) ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (n) 
100 - 300 50 
500 - 700 40 

1,000 - 1,500 25 
2,000 - 2,500 15 
3,000 - 5,000 10 

6,000 - 10,000 5 
15,000 - 20,000 2.5 
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 งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง  
 ชูเกรียติ  กาญจนภรากูร (2548 : บทคดัยอ่)  ศึกษาการออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื�อเพิ�มมูลค่า
ผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ�น พบว่า การออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื�อเพิ�มมูลค่าผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ�น ทาํให้ชุมชน     
ได้รวมกลุ่มและใช้ความรู้ ภูมิปัญญาที�มีในชุมชนมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที�ได้มาตรฐาน และมี       
เอกลกัษณ์ของกลุ่ม มีการบริหารจดัการ เกิดการเรียนรู้ที�จะสร้างเครือข่ายระบบการผลิต การเพิ�มมูลค่า
ผลิตภณัฑ์ สร้างเครือข่ายพนัธมิตรเพื�อลดตน้ทุนการผลิต และการแลกเปลี�ยนการเรียนรู้เชิงธุรกิจ 
การตลาด เกิดการปรับตวัจากการผลิตที�ไม่ไดค้าํนึงถึงมาตรฐาน คุณภาพ รูปแบบผลิตภณัฑ์ และ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค มาเป็นการผลิตที�มีแบบแผน เป้าหมาย และใส่ใจต่อคุณภาพมาตรฐาน 
เพื�อการคดัสรรผลิตภณัฑที์�ดีออกสู่ตลาด 
 วนิดา  วุฒิมานพ (2548 : บทคัดย่อ)  ศึกษาส่วนประสมการตลาดที� มีอิทธิพลต่อ         
พฤติกรรมการซื2อข้าวสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า         
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซื2อขา้วประเภทขา้วหอมมะลิ รองลงมาคือ ขา้วขาว ส่วนใหญ่ซื2อขา้วสารบรรจุถุง 
ร้อยละ 100 รองลงมาร้อยละ 10 โดยจะซื2อที�ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ เช่น เทสโก้โลตสั  คาร์ฟูร์       
บิ�กซี ฯลฯ เป็นส่วนใหญ่ สาเหตุที�ซื2อขา้วสารบรรจุถุงมารับประทานคือ มีความปลอดภยัจากสิ�งเจือปน
ที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และหาซื2อง่าย เนื�องจากมีวางขายตามร้านคา้ปลีกทุกประเภท โดยขนาด   
ที�ซื2 อส่วนใหญ่คือ 5 กิโลกรัม ซึ� งมีความถี�ในการซื2อ 1 ครั2 งต่อเดือน ในเรื� องระดับความสําคญั    
ส่วนประสมทางการตลาดในการซื2อขา้วสารบรรจุถุง พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในดา้นผลิตภณัฑ ์
ด้านราคา และด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายในระดับมาก ส่วนปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด          
ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง 
 สุชาดา  ร่มไทรทอง (2551 : บทคดัย่อ)  ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกซื2อขา้วสาร บรรจุถุงตรามาบุญครอง ของผูบ้ริโภคจงัหวดัปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั
ครั2 งนี2  คือ เพื�อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื2 อข้าวสารบรรจุถุง          
ตรามาบุญครอง ของผูบ้ริโภคจงัหวดัปทุมธานี โดยจาํแนกตามปัจจยัพื2นฐานส่วนบุคคล เพื�อได ้       
กลุ่มตวัอย่างเพื�อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย คือ ผูบ้ริโภคจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 148 คน      
โดยใชว้ธีิการสุ่มแบบวธีิการเลือกสุ่มตวัอยา่งเป็นระบบ การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป 
สถิติที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test และวิธีของ 
LSD ใชใ้นกรณีค่าเอฟทดสอบแลว้ไดค้่าที�มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที� .05  ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ริโภคจงัหวดัปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 45 ปี มีสถานภาพสมรส       
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังานปฏิบติัการ และมีรายไดต่้อเดือน 10,000 - 20,000 บาท    
ระดบัความคิดเห็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื2อขา้วสารบรรจุถุงตรามาบุญครอง 
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ของผูบ้ริโภคจังหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า            
ผูบ้ริโภคมีความความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี�ยสูงสุดตามลาํดับคือ ด้านผลิตภณัฑ ์      
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด เมื�อเปรียบเทียบปัจจัย       
ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื2 อข้าวสารบรรจุถุงตรามาบุญครอง ของผู ้บริโภค         
จงัหวดัปทุมธานี จาํแนกตามขอ้มูลปัจจยัพื2นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ รายได้ และอาชีพ จากผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
 กิตติศกัดิf  วสันติวงศ์ และคณะ (2554 : 138)  ศึกษาการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤต     
ที�ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตข้าวสารบรรจุถุง โดยงานวิจยันี2 มีวตัถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์
อนัตรายและจุดวิกฤติที�ตอ้งควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP)              
ในกระบวนการผลิตขา้วสารบรรจุถุง ผลการวิจยัพบวา่ โรงสีขา้วตวัอย่างมีระบบหลกัเกณฑ์และ   
วิธีการที�ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice; GMP) ในระดบัคะแนน 7.0  ซึ� งมีความพร้อม
ในการจดัทาํระบบ HACCP ได้แก่ Staphylococcusaureus Escherichia Coli Bacillus Cereus 
Salmonellaspp. เชื2อราและมอด อนัตรายทางเคมี ไดแ้ก่ สารตกคา้งจากยาฆ่าแมลง อนัตรายทางกายภาพ 
ซึ� งเป็นการวิเคราะห์อนัตรายพบอนัตรายทางชีวภาพ ไดแ้ก่ เศษดินโลหะ เข็ม ดา้ย เส้นผม เป็นตน้ 
โดยมีจุดวิกฤตที�ตอ้งควบคุม (Critical Control Point; CCP) 5 จุด ไดแ้ก่ การรับขา้วเปลือกและ

ขา้วสารที�ความชื2นร้อยละ ≤ 4.0+0.5 และร้อยละ ≤ 13.5+0.5 ตามลาํดบั การแยกสีเมล็ดขา้วสาร     

ที�เครื�องแยกสี การรับขา้วเปลือกที�มีความชื2นร้อยละ ≤14.5+0.5 และการลดความชื2นขา้วเปลือก     
ค่าจาํกดัวิกฤต (Critical Limit) คือ ปริมาณความชื2นขา้วเปลือกและขา้วสารตอ้งไม่เกินร้อยละ 14 
และตอ้งไม่พบมอดสิ�งเจือปน และสารตกคา้งจากยาฆ่าแมลง 
 พิชยั  เหลี�ยวเรืองรัตน์ และคณะ (2554 : บทคดัยอ่) ศึกษา การพฒันากระบวนการผลิต
และบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ข้าวกล้องของผูป้ระกอบการในชุมชนเพื�อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ�น   
อยา่งย ั�งยืน โดยนกัวิจยัไดล้งพื2นที�เพื�อสํารวจสภาพปัญหาที�เกิดขึ2นจริงพร้อมกนันั2นไดห้าแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา และได้มีการเก็บแบบสอบถามที�ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคจาํนวน 400 ตวัอยา่ง เพื�อให้ทราบถึง
แนวคิดในการออกแบบผลิตภณัฑ์ขา้วกล้องและพฤติกรรมในการบริโภคขา้วกลอ้ง การพฒันา
กระบวนการผลิต ได้ทาํการจบัเวลา เพื�อคาํนวณเวลามาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพการผลิต และ      
คดัเลือกขั2นตอนการผลิตที�มีประสิทธิภาพตํ�ากว่าร้อยละ 80 มาทาํการปรับปรุง จากผลการศึกษา   
ขั2นตอนการบรรจุขา้ว มีค่าประสิทธิภาพการผลิตร้อยละ 75.13 จึงทาํการวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิ
กระบวนการผลิต ร่วมกบัหลกัเศรษฐศาสตร์การเคลื�อนไหว และการสร้างเครื�องปิดผนึกที�มี     
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ความเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื�อเพิ�มผลผลิต ทาํให้สามารถลดเวลาในขั2นตอนการผลิตนี2 ลงได ้ 
ร้อยละ 15.83 และมีค่าประสิทธิภาพการผลิตเพิ�มขึ2นร้อยละ 5.39 ในส่วนของการออกแบบบรรจุภณัฑ ์   
และการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไดมี้การเก็บขอ้มูลเพื�อนาํมาประกอบการดาํเนินงาน พบว่า 
บรรจุภณัฑ์ขา้วกล้องที�เป็นที�ตอ้งการของตลาดนั2น ควรเป็นบรรจุภณัฑ์ที�มีคุณสมบติัที�ดี มิดชิด 
สะอาด โปร่งใส ทนทาน สําหรับฉลากที�อยู่ในบรรจุภณัฑ์ ควรเป็นฉลากรูปสี� เหลี�ยมที�มีเขียว         
มีสรรพคุณของกลอ้ง ชื�อตราสินคา้ มีขนาด นํ2 าหนกัและสีสันสะดุดตา ในขณะเดียวกนัการกาํหนด
กลยุทธ์การตลาดไดใ้ชห้ลกั 4’P โดยกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ ไดมี้การออกแบบบรรจุภณัฑ์ที�ช่วยให้
บรรจุภณัฑ์สามารถรักษาคุณภาพสินคา้โดยมีการปิดผนึกที�แน่นหนาและเพิ�มจุดเด่นให้ขา้วกลอ้ง  
น่าสนใจมากยิ�งขึ2น 
 



อปุกรณ์และวธีิการ 
 

 การวิจัยครั� งนี� เป็นการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื�อสร้างมูลค่าผลผลิตข้าวสาร               
สู่ตลาดผูบ้ริโภคแบบมีส่วนร่วม นาํไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์กรณีศึกษา กลุ่มขา้วชาวนา     
ตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี โดยมีแผนงานวจิยัดงันี�  
 
เครื�องมือและอุปกรณ์ที�ใช้ในการวจัิย 
 ในการดาํเนินการวจิยัจาํเป็นตอ้งใชเ้ครื�องมือในการเก็บขอ้มูลดงันี�   
 วตัถุดิบ 
 1. ขา้วสาร จากกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ 
 2. ถุงบรรจุภณัฑที์�ไดอ้อกแบบร่วมกบัทางกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ 
 อุปกรณ์สําหรับผลติข้าวสาร 
 1. เครื�องสีขา้วชุมชน 
 2. เครื�องซีลต่อเนื�องแนวนอน รุ่น SF-150W 
 3. เครื�องวดัความชื�น ยี�หอ้ Kett รุ่น PM-499 
 อุปกรณ์สําหรับวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 1. เครื�องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
 2. โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับงานออกแบบ 
 
วธีิดําเนินการจัดทาํวจัิย 
 เพื�อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยเรื� อง การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ ์          
เพื�อสร้างมูลค่าผลผลิตขา้วสารสู่ตลาดผูบ้ริโภคแบบมีส่วนร่วม นาํไปสู่การใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์
กรณีศึกษา กลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ซึ� งขั�นตอน        
ในการดาํเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี�  
 ส่วนที�  1  พฒันารูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร นําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 
 ผูว้จิยัเขา้ไปศึกษาดว้ยตนเองในพื�นที�ชุมชนกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ โดยวิธีสอบถาม
จากกลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่ จากนั�นจึงได้ออกแบบเครื�องมือแบบสอบถามกลุ่มขา้วชุมชน      
ตะปอนใหญ่ ซึ� งเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยกาํหนดวธีิการดงันี�  
 1. เขา้ไปในพื�นที�ชุมชนทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่ ดงัหัวข้อต่อไปนี� คือ การรวมกลุ่ม ปริมาณขา้วสาร รูปแบบ    
บรรจุภณัฑเ์ดิมของกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ แลว้บรรยายและเรียบเรียงขอ้มูลที�ไดม้า  
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 2. ทาํการเก็บข้อมูลความต้องการของชุมชนในรูปแบบบรรจุภณัฑ์ข้าวสาร0เพื�อใช้

ประกอบการออกแบบ โดยนาํเครื�องมือที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นมาขอคาํแนะนาํและตรวจสอบความเที�ยงตรง

ของขอ้คาํถามจากผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) 

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งออกเป็น         

2 ส่วน คือ  ส่วนที� 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที�  2 ความต้องการในการ

ออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑข์า้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ 

 3. ดาํเนินการออกแบบและปรับปรุงรูปแบบบรรจุภณัฑ์ ให้เป็นไปตามความตอ้งการ

ของชุมชน โดยรูปแบบยดึตามขอ้กาํหนด มกษ. 4004-2555 มาตรฐานสินคา้เกษตร เรื�อง ขา้ว 

 4. ดาํเนินการผลิตบรรจุภณัฑข์า้วสารขนาด 5 กิโลกรัม 

 5. ทาํการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของชุมชนในรูปแบบบรรจุภณัฑ์ขา้วสาร0โดยนํา

เครื�องมือที�ผูว้จิยัสร้างขึ�นมาขอคาํแนะนาํและตรวจสอบความเที�ยงตรงของขอ้คาํถามจากผูเ้ชี�ยวชาญ

จาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั    

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที� 1 ขอ้มูล

ส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนที� 2 ความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์

ขา้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ 

 6. สรุปผล 

 ส่วนที�  2  ศึกษาแนวทางการจัดจําหน่ายผลติภัณฑ์ข้าวสารอย่างยั�งยนื 

 ผูว้ิจยัศึกษาแนวทางการบริหารจดัการและวางแผนการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ขา้วสาร   

เพื�อนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์า้วสาร โดยวธีิการวเิคราะห์ดงันี�  

 1. นาํเครื�องมือการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก (SWOT) มาใช้ในเชิงธุรกิจ       

เพื�อวิเคราะห์สถานการของกลุ่มชุมชนเพื�อหาจุดเด่น หรือโอกาสที�สามารถสร้างความเขม้แข็ง       

ในตลาด 

 2. นาํเครื�องมือส่วนประสมทางการตลาด 4Ps มาใช้ในการวางแผนแต่ละส่วนให้มี     

ประสิทธิภาพ และตรงกลุ่มเป้าหมายให้มากที�สุด เพื�อวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็งของสินค้า        

และบริการในดา้นการตลาด 

 ส่วนที�  3  ศึกษาคุณภาพข้าวสารบรรจุถุงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

 ผูว้ิจยัได้ศึกษาเน้นในเรื� องการวดัหาความชื�น ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร           

มกษ. 4004-2555 ในเรื�อง ขา้ว ซึ� งตอ้งมีปริมาณความชื�นขา้วเปลือกไม่เกินร้อยละ015 และมีปริมาณ

ความชื�นขา้วสารไม่เกินร้อยละ 14 โดยนํ�าหนกั เพื�อใหไ้ดคุ้ณภาพขา้วที�ดีขึ�น โดยวธีิวเิคราะห์ดงันี�  
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 1. ทาํการสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวเปลือกและข้าวสารของกลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่        
ไปทดสอบหาปริมาณความชื�นดว้ยเครื�องวดัความชื�นแบบวดัปริมาณความจุไฟฟ้า 
 2. ทาํการบนัทึกขอ้มูลและสรุปผล 
 
แผนดําเนินงานวจัิย 

 

                                                    ระยะเวลา 
รายละเอียด 

ตุลาคม พ.ศ. 2556 - มีนาคม พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. รวบรวมสมาชิกชาวนา ปริมาณขา้วสาร และรูปแบบ
ผลิตภณัฑเ์ดิมของกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ 

 
     

2. ศึกษาขอ้มูลและความตอ้งการพฒันารูปแบบ     
บรรจุภณัฑเ์พื�อสร้างมูลค่าผลผลิตขา้วสาร           
ของกลุ่มขา้วชาวนา ตะปอนใหญ่ 

 
     

3. ออกแบบและวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องรูปแบบ
บรรจุภณัฑข์า้วสาร 

 
 

    

4. จดัทาํบรรจุภณัฑข์า้วสารตามมาตรฐานสินคา้เกษตร
ร่วมกบัชุมชน 

   
 

  

5. ศึกษาคุณภาพขา้วสารบรรจุถุงตามมาตรฐาน       
สินคา้เกษตร 

   
 

  

6. ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการและวางแผน      
การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์า้วสาร 

 
 

    

7. สรุปผลการวจิยั       

 

สถานที�และระยะเวลาการทาํวจัิย 
 1. กลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ 
  เลขที� 1/1 หมู่ 2 ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เริ�มดาํเนินการตั�งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2556 - มีนาคม พ.ศ. 2557 
 



ผลและการวจิารณ์ 
 
 ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื�อสร้างมูลค่าผลผลิตข้าวสารสู่ตลาด             
ผู ้บริโภคแบบมีส่วนร่วม นําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา กลุ่มข้าวชาวนา              
ตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัได้แบ่งผลและการวิจารณ์ออกเป็น       
3 ส่วน ดงันี4  
 

ผลการพฒันารูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร เพื�อนําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

 จากการศึกษาพื4นที�ชุมชนตาํบลตะปอนใหญ่ โดยทาํการสัมภาษณ์จากกลุ่มขา้วชาวนา   
ตะปอนใหญ่ พบว่า ตาํบลตะปอน มี 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านป่าคั�น บ้านหนองเสม็ด           
บา้นชากไพร บา้นไร่วรรณ บา้นตะปอนน้อย และบา้นตะปอนใหญ่ ปัจจุบนัคาํว่าตะปอนใหญ่     
เดิมเป็นคาํเพี4ยนมาจากตะโพงใหญ่ ส่วนกลุ่มชาวนาตาํบลตะปอนมีการรวบรวมสมาชิกทั4งหมด    
28 คน  เดิมเป็นกลุ่มเกษตรกรเกิดจากการรวมตวัของชาวบา้นทาํสวนทาํไร่ ซึ� งในพื4นที�ปลูกขา้ว      
มีผลผลิตเฉลี�ยไร่ละประมาณ 900 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนมากจะปลูกขา้วหอมมะลิ105 และกข31      
ต่อมาทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนในโครงการเรื� อง การพฒันาเครื� องสีข้าวและการออกแบบ     
บรรจุภณัฑ์ขา้วสาร จึงเปลี�ยนเป็นกลุ่มชาวนาตาํบลตะปอน ซึ� งเน้นการพฒันาเครื�องสีขา้ว และจดัทาํ
แบบร่างบรรจุภณัฑ์ขนาด 5 กิโลกรัม เพื�อให้เกิดการจดัให้มีบรรจุภณัฑ์ที�มีความน่าเชื�อถือแก่ผูใ้ช้
มากขึ4น แต่ดว้ยความไม่พร้อมในเรื�องรูปแบบ จึงพฒันาเป็นเพียงแบบร่าง ไม่มีการผลิตบรรจุภณัฑ ์
ทําให้ไม่มีบรรจุภัณฑ์ที�จะพัฒนาไปสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และได้ดําเนินการเก็บข้อมูล           
ความตอ้งการในการออกแบบโลโก ้และบรรจุภณัฑ์ขา้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน 
อาํเภอขลุง จังหวดัจันทบุรี โดยนําเครื� องมือที�ผู ้วิจ ัยสร้างขึ4 นมาขอคาํแนะนําและตรวจสอบ       
ความเที�ยงตรงของข้อคาํถามจากผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื4อหา 
(Content Validity) เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที� 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนที� 2 ความตอ้งการ
ในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์ขา้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ จากกลุ่มตวัอยา่งผูผ้ลิต 
15 คน และผูบ้ริโภคจาํนวน 35 คน รวมตอบแบบสอบถามจาํนวน 50 คน สามารถสรุปผล            
ไดด้งัตาราง 9 - 21 
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ตาราง  9  ร้อยละของขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ 
 

เพศ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ชาย 26 52.00 52.00 52.00 

หญิง 24 48.00 48.00 100.00 

Total  50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นชาย 26 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
52.00 และเป็นหญิง 24 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 48.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
 
ตาราง  10  ร้อยละของขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอายุ 
 

อาย ุ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

31 - 40 ปี 12 24.00 24.00 24.00 

41 - 50 ปี 35 70.00 70.00 94.00 

51 ปีขึ4นไป 3 6.00 6.00 100.00 

Total  50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 41 - 50 ปีเป็น 35 ตวัอยา่ง คิดเป็น
ร้อยละ 70.00 รองลงมาอายุ 31 - 40 ปีเป็น 12 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 24.00 และอายุ 51 ปีขึ4นไป 
เป็น 3 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
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ตาราง  11  ร้อยละของขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอาชีพ 
 

อาชีพ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 5 10.0 10.0 10.00 

ชาวนา/ชาวสวน 28 56.00 56.00 66.00 

คา้ขาย 6 12.00 12.00 78.00 

อื�น ๆ (รับจา้ง,นกัศึกษา) 11 22.00 22.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวนา/ชาวสวน      
เป็น 28 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาประกอบอาชีพอื�น ๆ เป็น 11 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 
22.00 อาชีพคา้ขายเป็น 6 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.00 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจเป็น 5 ตวัอยา่ง
คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
 
ตาราง  12  ร้อยละของครอบครัวที�พกัอาศยัอยูด่ว้ยกนั 
 

ครอบครัว Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 - 3 คน 16 32.00 32.00 32.20 

4 - 6 คน 32 64.00 64.00 96.00 

7 - 9 คน 2 4.00 4.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 12 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ของแต่ละครอบครัวพักอาศัย           
อยูด่ว้ยกนั 4 - 6 คนเป็น 32 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาพกัอาศยัอยูด่ว้ยกนั 1 - 3 คน 
เป็น 16 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 32.00 และพกัอาศยัอยูด่ว้ยกนั 7 - 9 คนเป็น 2 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 
4.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
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ตาราง  13  ร้อยละของความนิยมเลือกซื4อขา้วสารเพื�อเก็บไวรั้บประทาน 
 

ขนาด Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

5 กิโลกรัม 17 34.00 34.00 34.00 

10 กิโลกรัม 13 26.00 26.00 60.00 

15 กิโลกรัม 8 16.00 16.00 76.00 

อื�น ๆ 12 24.00 24.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 13 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเลือกซื4อขา้วสารขนาด 5 กิโลกรัม
เป็น 17 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมานิยมเลือกซื4อขา้วสารขนาด 10 กิโลกรัมเป็น 13 ตวัอยา่ง 
คิดเป็นร้อยละ 26.00 อื�น ๆ (สีขา้วเพื�อไวรั้บประทานเอง) เป็น 8 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 16.00     
และนิยมเลือกซื4อขา้วสารขนาด 15 กิโลกรัมเป็น 8 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของผูต้อบ        
แบบสอบถามทั4งหมด 
 
ตาราง  14  ร้อยละของชนิดพนัธ์ุขา้วที�ท่านวางจาํหน่าย 
 

พนัธ์ุขา้ว Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

ขา้วหอมมะลิ105 36 72.00 72.00 72.70 

ขา้วหอมชยันาท 2 4.00 4.00 76.30 

ขา้วกข31 12 24.00 24.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่วางจาํหน่ายพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ 105 
เป็น 36 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 72.00 รองลงมาวางจาํหน่ายพนัธ์ุขา้วกข31 เป็น 12 ตวัอยา่ง คิดเป็น
ร้อยละ 24.00 และวางจําหน่ายพันธ์ุข้าวหอมชัยนาทเป็น 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.00                
ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
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ตาราง  15  ร้อยละของความตอ้งการใชชื้�อตราสินคา้ 
 

ชื�อตราสินคา้ Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

กลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ 6 12.00 12.00 12.00 

กลุ่มขา้วตะปอน 10 20.00 20.00 32.00 

กลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ 34 68.00 68.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการใชต้ราสินคา้ในชื�อกลุ่มขา้ว 
ชาวนาตะปอนใหญ่เป็น 34 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 68.00 ตอ้งการใช้ตราสินคา้ในชื�อกลุ่มขา้ว        
ตะปอนเป็น 10 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 และตอ้งการใชต้ราสินคา้ในชื�อกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ 
เป็น 6 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 12.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
 
ตาราง  16  ร้อยละของตอ้งการลกัษณะรูปแบบตราสินคา้ 
 

ลกัษณะ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

สามเหลี�ยม 8 16.00 16.00 16.00 

สี� เหลี�ยม 7 14.00 14.00 30.00 

วงกลม 35 70.0 70.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการลกัษณะรูปแบบตราสินคา้
ทรงวงกลมเป็น 35 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาตอ้งการลกัษณะรูปแบบตราสินคา้     
ทรงสามเหลี�ยมเป็น 8 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.00 และต้องการลักษณะรูปแบบตราสินค้า         
ทรงสี�เหลี�ยมเป็น 7 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 14.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
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ตาราง  17  ร้อยละของสีอกัษรที�ท่านตอ้งการให้อยูบ่นบรรจุภณัฑข์า้วสาร 
 

สีอกัษร Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

สีเหลือง 2 4.00 4.00 4.00 

สีเขียว 35 70.00 70.00 74.00 

สีนํ4าเงิน 13 26.00 26.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการให้สีเขียวอยู่บนบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารเป็น 35 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาตอ้งการให้สีนํ4 าเงินอยู่บนบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารเป็น 13 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 26.70 และตอ้งการให้สีเหลืองอยูบ่นบรรจุภณัฑ์ขา้วสาร  
เป็น 2 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
 
ตาราง  18  ร้อยละของสีพื4นที�ท่านตอ้งการใหอ้ยูบ่นบรรจุภณัฑข์า้วสาร 
 

สีพื4น Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

สีเหลือง 3 6.00 6.00 6.00 

สีเขียว 47 94.00 94.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการให้สีเขียวอยู่บนบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารเป็น 47 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 94.00 และตอ้งการให้สีเหลืองอยู่บนบรรจุภณัฑ์ขา้วสาร   
เป็น 3 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
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ตาราง  19  ร้อยละของความตอ้งการขนาดในผลิตขา้วสารบรรจุถุง สาํหรับจาํหน่าย 
 

ขนาด Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

1 กิโลกรัม 6 12.00 12.00 12.00 

2 กิโลกรัม 6 12.00 12.00 24.00 

5 กิโลกรัม 31 62.00 62.00 86.00 

10 กิโลกรัม 3 6.00 6.00 92.00 

15 กิโลกรัม 4 8.00 8.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการผลิตขา้วสารบรรจุถุงขนาด     
5 กิโลกรัมเป็น 31 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมา ตอ้งการผลิตขา้วสารบรรจุถุงขนาด 1, 2  
กิโลกรัมเป็น 6 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตอ้งการผลิตขา้วสารบรรจุถุงขนาด 15 กิโลกรัม      
เป็น 4 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 8.00 และตอ้งการผลิตขา้วสารบรรจุถุงขนาด 10 กิโลกรัมเป็น 3 ตวัอยา่ง 
คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
 
ตาราง  20  ร้อยละของความตอ้งการให้ราคาที�เหมาะสมในการจาํหน่าย 
 

ราคา Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

16 - 20 บาทต่อ 1 กิโลกรัม 3 6.00 6.00 6.00 

21 - 25 บาทต่อ 1 กิโลกรัม 18 36.00 36.00 42.00 

26 - 30 บาทต่อ 1 กิโลกรัม 29 58.00 58.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 20 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการจาํหน่ายขา้วราคา 26 - 30 บาท 
ต่อ 1 กิโลกรัมเป็น 29 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมา ตอ้งการจาํหน่ายขา้วราคา 21 - 25 บาท 
ต่อ 1 กิโลกรัมเป็น 18 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 36.70 และตอ้งการจาํหน่ายขา้วราคา 16 - 20 บาท   
ต่อ 1 กิโลกรัมเป็น 3 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
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ตาราง  21  ร้อยละของความตอ้งการสถานที�จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์า้วสาร 
 

สถานที�จดัจาํหน่าย Frequency Percent  Valid Percent Cumulative Percent 

สหกรณ์ชุมชน 25 50.00 50.00 50.30 

ร้านคา้ชุมชน 7 14.00 14.00 64.70 

ตวัแทนจาํหน่ายของกลุ่มชุมชน 18 36.00 36.00 100.00 

Total 50 100.00 100.00  

 
 จากตาราง 21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการจาํหน่ายขา้วสารที�สหกรณ์ 
ชุมชนเป็น 25 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาตอ้งการจาํหน่ายขา้วสารที�ตวัแทนจาํหน่าย
ของกลุ่มชุมชนเป็น 18 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 36.00 และตอ้งการจาํหน่ายขา้วสารที�ร้านคา้ชุมชน
เป็น 7 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 14.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทั4งหมด 
 
 จากตาราง 9 - 21 เป็นการเก็บขอ้มูลความตอ้งการในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ทางกลุ่มฯ   
แต่ละครอบครัวส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูด่ว้ยกนั 4 - 6 คน ไดนิ้ยมเลือกซื4อขา้วสารขนาด 5 กิโลกรัม   
เพื�อเก็บไวรั้บประทาน มีความตอ้งการที�จะผลิตขา้วสารบรรจุถุงพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ 105 โดยใช ้    
ชื�อกลุ่มว่า กลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่ โดยมีรูปแบบตราสินค้าออกมาในลักษณะทรงวงกลม         
สีตวัอกัษรที�ใช้คือ สีเขียว ส่วนสีพื4นคือ สีเขียว จดัให้อยู่บนบรรจุภณัฑ์ข้าวสาร ต้องการผลิต
ขา้วสารขนาด 5 กิโลกรัม ขายในราคา 26 - 30 บาทต่อ 1 กิโลกรัม (130 - 150 ต่อ 5 กิโลกรัม) และ
จดัจาํหน่ายที�สหกรณ์ชุมชนเป็นอนัดบัแรก พบวา่ ทางกลุ่มฯ ให้ความร่วมมือในความตอ้งการที�จะ
พฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ ์เพื�อสร้างมูลค่าผลผลิตขา้วสารสู่ตลาดผูบ้ริโภค ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของชูเกรียติ  กาญจนภรากูร (2548 : บทคดัย่อ) ศึกษาการออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื�อเพิ�มมูลค่า       
ผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ�น พบว่า การออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื�อเพิ�มมูลค่าผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ�น ทาํให้ชุมชน    
ได้รวมกลุ่ม มีการบริหารจดัการ เกิดการเรียนรู้ การเพิ�มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการแลกเปลี�ยน        
การเรียนรู้เชิงธุรกิจ การตลาด เกิดการปรับตวัจากการผลิตที�ไม่ได้คาํนึงถึงมาตรฐาน คุณภาพ       
รูปแบบผลิตภณัฑ ์และความตอ้งการของผูบ้ริโภค มาเป็นการผลิตที�มีแบบแผน เป้าหมาย และใส่ใจ
ต่อคุณภาพมาตรฐาน เพื�อการคดัสรรผลิตภณัฑที์�ดีออกสู่ตลาด 
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 จากการสรุปความตอ้งการในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์ขา้วสารของกลุ่มชาวนา
ตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการออกแบบและปรับปรุง
รูปแบบบรรจุภณัฑ ์ดงันี4    
 

 
 

ภาพประกอบ  11  แบบร่างบรรจุภณัฑข์า้วสารขนาด 5 กิโลกรัม แบบที� 1 
 
 ในรูปแบบที� 1 ออกแบบใหพ้ื4นหลงัมีลายเส้นที�โคง้แบบกน้หอย ใหค้วามรู้สึกเคลื�อนไหว 
คลี�คลาย ดูอ่อนช้อย โลโกไ้ดแ้รงบนัดาลใจมาจากกิจกรรมชกัคะเย่อเกวียน จากประเพณีชกัพระบาท 
ซึ� งเป็นประเพณีพื4นบา้นของบา้นตะปอนใหญ่ ใช้ตวัอกัษรที�ร่วมกนัเลือกจากกลุ่มชุมชน ตวัอกัษร
ไม่ติดกนัเนน้การอ่านง่าย สีที�ใชจ้ะเป็นสีเขียวไล่เฉด เหมาะสาํหรับสินคา้เกษตร   
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ภาพประกอบ  12  แบบร่างบรรจุภณัฑข์า้วสารขนาด 5 กิโลกรัม แบบที� 2 
 

ในรูปแบบที� 2 ออกแบบใหพ้ื4นหลงัมีลายเส้นที�ตรง ให้ความรู้สึกมั�นคง หนกัแน่นแต่งดว้ย
ลายไทยประยุกตดู์สวยงาม โลโกไ้ดแ้รงบนัดาลใจมาจากคุณเพญ็ศรี ญาติวงศ ์การตลาดของกลุ่มฯ 
ให้ความคิดเกี�ยวกบัขา้วจากฝีมือชาวนา หรือดาวในไร่ จึงเลือกใชมื้อนาํมารวมกบัดาว ใชต้วัอกัษร  
ที�ร่วมกนัเลือกจากกลุ่มชุมชน ใส่ลูกเล่นตวัอกัษรคลอ้ยตามโลโกเ้พิ�มความน่าสนใจในชื�อกลุ่มลงไป 
ตวัอกัษรไม่ติดกนัเนน้การอ่านง่าย สีที�ใชจ้ะเป็นสีเขียวไล่เฉด เหมาะสาํหรับสินคา้เกษตร   
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ภาพประกอบ  13  แบบร่างบรรจุภณัฑข์า้วสารขนาด 5 กิโลกรัม แบบที� 3 
 

 ในรูปแบบที� 3 ออกแบบให้พื4นหลงัมีลายเส้นที�โคง้ ให้ความรู้สึกเคลื�อนไหวอย่างช้า ๆ 
โลโก้ได้แรงบนัดาลใจมาจากคุณสุรินทร์ สิทธิการ รองประธานของกลุ่มฯ ให้ความคิดเกี�ยวกบั
อุปกรณ์ที�ทุกคนต้องนึกถึง คือ เคียว ใช้สําหรับเกี�ยวข้าว จึงนําเคียวมาผสมผสานกับรวงข้าว          
ใส่ชื�อกลุ่มฯ โคง้รับกบัโลโกไ้ดอ้ยา่งลงตวั ตวัอกัษรไม่ติดกนัเนน้การอ่านง่าย สีที�ใชจ้ะเป็นสีเขียว
ไล่เฉด เหมาะสาํหรับสินคา้เกษตร  
 จากภาพประกอบ 11 - 13 แบบร่างบรรจุภณัฑ์ขา้วสารขนาด 5 กิโลกรัม พบวา่ ส่วนใหญ่
ตอ้งการรูปแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์ขา้วสารแบบที� 3 เป็น 9 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา 
ตอ้งการรูปแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์ขา้วสารแบบที� 2 เป็น 4 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 26.70 และ
ตอ้งการรูปแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑข์า้วสารแบบที� 1 เป็น 2 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 13.30  
 และผลจากการสรุปแบบร่างบรรจุภณัฑ์ขา้วสารขนาด 5 กิโลกรัม พบว่า ส่วนใหญ่
ตอ้งการรูปแบบโลโก้และบรรจุภณัฑ์ข้าวสารแบบที� 3 เพราะแบบที� 1 มีหมู่บ้านใกล้เคียง              
ได้ออกแบบรูปเกวียนไว ้เกรงว่าจะซํ4 ากัน แบบที� 3 เป็นการลงความเห็นชอบส่วนใหญ่ และ         
ร่วมลงความคิดเห็นว่า โลโก้นี4 สามารถนําไปต่อยอดในการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ ผูว้ิจยัจึงนํา        
รูปแบบมาปรับปรุงตามความตอ้งการของกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ (ภาพประกอบ 14) พร้อมส่ง
แบบดาํเนินการผลิต   
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ภาพประกอบ  14  รูปแบบบรรจุภณัฑข์า้วสารขนาด 5 กิโลกรัม 
 
 

 วสัดุที�ใชท้าํบรรจุภณัฑ์ จะเป็นถุงลามิเนต ซีลสามดา้น เป็นซองพลาสติกที�ประกอบดว้ย
ฟิ ล์ ม  OPET ห รื อ เ รี ย ก ย่อ ว่ า  PET  ซึ� ง มี คุ ณ ส ม บัติ ใ น ก า ร กัน อ า ก า ศ แ ล ะ ค ว า ม ชื4 น ไ ด้ ดี                          
มีความใส - วาว ทนต่ออุณหภูมิไดท้ั4งสูง ตํ�า ลามิเนตกบัฟิล์ม LLDPE ซึ� งมีความยึดหยุน่สูง และปิด
ผนึกง่ายเหมาะสําหรับบรรจุสินคา้ ขา้วสาร ฯลฯ ไม่มีผลต่อผลผลิต การบรรจุขา้วสารจะมีการ       
ซีลปิดปากถุงอยา่งมิดชิด 
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 ภายหลังจากการจดัจาํหน่ายในเบื4องตน้ ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ      
ในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์ขา้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง 
จงัหวดัจนัทบุรี โดยนําเครื� องมือที�ผูว้ิจยัสร้างขึ4นมาขอคาํแนะนําและตรวจสอบความเที�ยงตรง     
ของขอ้คาํถามจากผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื4อหา (Content Validity) 
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งออกเป็น          
2 ส่วน คือ ส่วนที�  1 ข้อมูลส่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที�  2 ความพึงพอใจในการ
ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ข้าวสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ จากกลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามจาํนวน050 คน สามารถสรุปผลไดด้งัตาราง 22  
 
ตาราง  22  ค่าสัมประสิทธิf ความเชื�อมั�น (Cronbach's Alpha) ของเครื�องมือวิจยั 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.86 14 

 
 จากตาราง 22 พบว่า ค่าความเชื�อมั�นโดยรวม Cronbach's Alpha วิเคราะห์ได้ 0.86            
ค่าสัมประสิทธิf ความเชื�อมั�นมากกวา่00.80  จึงเป็นแบบสอบถามที�ดีมีค่าสัมประสิทธิf ความเชื�อมั�นสูง 
 จากจาํนวนตวัอยา่ง 50 ตวัอยา่ง เกณฑ์ในการแปลผลระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) เป็นเกณฑ์ที� เอาค่าเฉลี�ยที�ได้จากเครื� องมือว ัด                  
มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที�กาํหนดของคะแนน กาํหนดค่าเฉลี�ยเป็น 5 ช่วง แต่ละช่วงมีความหมาย 
ดงันี4   
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 4.21 - 5.00 หมายความวา่ ความพึงพอใจมากที�สุด 
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 3.41 - 4.20 หมายความวา่ ความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2.61 - 3.40 หมายความวา่ ความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 1.81 - 2.60 หมายความวา่ ความพึงพอใจนอ้ย 
 ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 1.01 - 1.80 หมายความวา่ ความพึงพอใจนอ้ยมาก 
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ตาราง  23  ค่าผลการคาํนวณหาค่าเฉลี�ยของความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารของผูผ้ลิต จาํนวน 16 คน โดยแสดงเป็นภาพรวม  

 

ภาพรวม N Mean 

1. ดา้นการใชง้านของบรรจุภณัฑ ์   3.75 

ความเหมาะสม ของขนาดบรรจุภณัฑ์ 16 3.94 

ความคงทนแขง็แรง หรือความแน่นหนาที�สามารถรองรับสินคา้ได ้ 16 3.69 

บรรจุภณัฑส์ามารถปกป้องสินคา้ได ้ 16 3.63 

2. ดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์  3.60 

สัญลกัษณ์บนบรรจุภณัฑสื์�อความหมายความเหมาะสมชดัเจน 16 3.81 

แสดงความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ 16 3.44 

ขอ้ความที�เป็นจุดขาย/สามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคได ้ 16 3.69 

ความครบถว้นของขอ้มูลบนฉลาก 16 3.75 

ความโดดเด่นของบรรจุภณัฑเ์มื�อเทียบกบัคู่แข่งในตลาด 16 3.31 

3. ดา้นความเหมาะสมในการผลิต การบรรจุ การขนส่งและการใชส้อย  3.56 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการผลิต 16 3.56 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการบรรจุ 16 3.63 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการขนส่ง 16 3.50 

4. ดา้นอื�น ๆ  3.90 

แสดงราคาใหผู้บ้ริโภคทราบชดัเจน 16 3.88 

ความสามารถในการเก็บรักษาสินคา้ 16 3.75 

ความรู้สึกของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ ต่อโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารที�แสดงในภาพรวม 

16 4.06 

ความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑข์า้วสาร 16 3.70 

 
 จากตาราง 23 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูผ้ลิต ในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ พบว่า ภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.70 ประกอบดว้ย 
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ดา้นการใช้งานของบรรจุภณัฑ ์ดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ดา้นความเหมาะสมในการผลิต การบรรจุ 
การขนส่ง และการใชส้อย และดา้นอื�น ๆ  
 
ตาราง  24  ค่าผลการคาํนวณหาค่าเฉลี�ยของความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์

ขา้วสารของผูบ้ริโภค จาํนวน 34 คน โดยแสดงเป็นภาพรวม  
 

ภาพรวม N Mean 

1. ดา้นการใชง้านของบรรจุภณัฑ ์   3.94 

ความเหมาะสม ของขนาดบรรจุภณัฑ์ 34 4.09 

ความคงทนแขง็แรง หรือความแน่นหนาที�สามารถรองรับสินคา้ได ้ 34 3.82 

บรรจุภณัฑส์ามารถปกป้องสินคา้ได ้ 34 3.91 

2. ดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์  3.78 

สัญลกัษณ์บนบรรจุภณัฑสื์�อความหมายความเหมาะสมชดัเจน 34 4.12 

แสดงความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ 34 3.53 

ขอ้ความที�เป็นจุดขาย/สามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคได ้ 34 3.82 

ความครบถว้นของขอ้มูลบนฉลาก 34 3.94 

ความโดดเด่นของบรรจุภณัฑเ์มื�อเทียบกบัคู่แข่งในตลาด 34 3.50 

3. ดา้นความเหมาะสมในการผลิต การบรรจุ การขนส่งและการใชส้อย  3.72 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการผลิต 34 3.79 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการบรรจุ 34 3.82 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการขนส่ง 34 3.56 

4. ดา้นอื�น ๆ  4.16 

แสดงราคาใหผู้บ้ริโภคทราบชดัเจน 34 4.15 

ความสามารถในการเก็บรักษาสินคา้ 34 3.88 

ความรู้สึกของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ ต่อโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารที�แสดงในภาพรวม 

 
34 

 
4.44 

ความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑข์า้วสาร  3.90 



 60

 จากตาราง 24 พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ พบว่า ภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.90 ประกอบดว้ย 
ดา้นการใช้งานของบรรจุภณัฑ ์ดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ดา้นความเหมาะสมในการผลิต การบรรจุ 
การขนส่ง และการใชส้อย และดา้นอื�น ๆ 
 
ตาราง  25  ค่าผลการคาํนวณหาค่าเฉลี�ยของความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์

ขา้วสารของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคจาํนวน 50 คน โดยแสดงเป็นภาพรวม  
 

ภาพรวม N Mean 

1. ดา้นการใชง้านของบรรจุภณัฑ ์   3.88 

ความเหมาะสม ของขนาดบรรจุภณัฑ ์ 50 4.04 

ความคงทนแขง็แรง หรือความแน่นหนาที�สามารถรองรับสินคา้ได ้ 50 3.78 

บรรจุภณัฑส์ามารถปกป้องสินคา้ได ้ 50 3.82 

2. ดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์  3.72 

สัญลกัษณ์บนบรรจุภณัฑสื์�อความหมายความเหมาะสมชดัเจน 50 4.02 

แสดงความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์ 50 3.50 

ขอ้ความที�เป็นจุดขาย/สามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคได ้ 50 3.78 

ความครบถว้นของขอ้มูลบนฉลาก 50 3.88 

ความโดดเด่นของบรรจุภณัฑเ์มื�อเทียบกบัคู่แข่งในตลาด 50 3.44 

3. ดา้นความเหมาะสมในการผลิต การบรรจุ การขนส่งและการใชส้อย  3.67 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการผลิต 50 3.72 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการบรรจุ 50 3.76 

บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการขนส่ง 50 3.54 

4. ดา้นอื�น ๆ  4.07 

แสดงราคาใหผู้บ้ริโภคทราบชดัเจน 50 4.06 

ความสามารถในการเก็บรักษาสินคา้ 50 3.84 

ความรู้สึกของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ ต่อโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารที�แสดงในภาพรวม 50 4.32 

ความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑข์า้วสาร  3.84 
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 จากตาราง 25 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ในการออกแบบโลโก้และ     
บรรจุภณัฑ์ข้าวสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ พบว่า ภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากับ 3.84 
ประกอบดว้ย ดา้นการใชง้านของบรรจุภณัฑ์ ดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ดา้นความเหมาะสมในการผลิต 
การบรรจุ การขนส่ง และการใชส้อย และดา้นอื�น ๆ 
 ดงันั4นระดบัความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์ขา้วสารของกลุ่มชาวนา
ตะปอนใหญ่ มีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.84 ประกอบดว้ย ดา้นการใชง้านของบรรจุภณัฑ ์ดา้นรูปแบบ
บรรจุภณัฑ์ ด้านความเหมาะสมในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง และการใช้สอย และด้านอื�น ๆ     
ในระดบัความพึงพอใจมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนิดา วุฒิมานพ (2548 : บทคดัยอ่) ศึกษา
ส่วนประสมการตลาดที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื4 อข้าวสารบรรจุถุงของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซื4อขา้วประเภทขา้วหอมมะลิ รองลงมาคือ 
ขา้วขาว ส่วนใหญ่ซื4อขา้วสารบรรจุถุง โดยขนาดที�ซื4อส่วนใหญ่คือ ขนาด 5 กิโลกรัม ในเรื�องระดบั
ความสําคญัส่วนประสมทางการตลาดในการซื4อขา้วสารบรรจุถุง พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญั    
ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายในระดบัมาก 
 จากการจดัจาํหน่ายในเบื4องต้น พบว่า มีการรวมกลุ่มนําข้าวเข้าร่วมโครงการ ทาํให ้     
ทางกลุ่มฯ  มีกิจกรรมและมีรายไดเ้พิ�มขึ4น เนื�องจากเดิมกลุ่มฯ ขาดความเชื�อมั�นและเป็นการเริ�มตน้ใหม่ 
จึงมีปริมาณข้าวเข้าร่วมโครงการจํานวนน้อย ทําให้ขาดความต่อเนื�องในการจัดจําหน่าย              
และสามารถคาํนวณค่าใชจ่้ายทั4งหมดที�เกิดขึ4นในการสีขา้วต่อปี (บาทต่อปี) ดงันี4  
 อตัราค่าแรงวนัละ 300 บาท (กาํหนดอตัราโดยค่าแรงขั4นตํ�า) จาํนวนผูป้ฏิบติังาน 1 คน
รวมค่าแรงงาน 300 บาทต่อวนั อตัราการกินกระแสรวม 15 แอมแปร์ คิดเป็น 3.90 กิโลวตัต ์          
ต่อชั�วโมงหรือ 13.2 บาทต่อชั�วโมง คิดจากราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเดือนมกราคม 2557 ที�หน่วยละ      
2.5 บาท เวลาการทาํงานของเครื�อง 6 ชั�วโมงต่อวนั เนื�องจากจะไดข้า้วเปลือกจากสมาชิกมาเป็น
กระสอบ 20 กิโลกรัมไม่ต่อเนื�อง ทาํงานปีละ 150 วนัในช่วงฤดูเก็บเกี�ยว ค่าบาํรุงรักษา 4 บาทต่อวนั 
ดาํเนินการผลิตที�ได้ เฉลี�ย 300 กิโลกรัมขา้วเปลือกต่อวนั สําหรับตน้ทุนคงที�มาจากการคาํนวณ      
ค่าใชจ่้ายในการสร้างเครื�องสีขา้ว พบวา่ ตน้ทุนคงที� 10,280 บาทต่อปี 
 ตน้ทุนวตัถุดิบขา้วเปลือกพนัธ์ุหอมมะลิ 105 และกข31 ของชุมชน ขา้วเปลือกราคา 
14,500 และ 9,500 บาทต่อตนั ตามลาํดบั โดยดาํเนินการผลิตเฉลี�ย 300 กิโลกรัมขา้วเปลือกต่อวนั  
 ตน้ทุนวตัถุดิบราคาขา้วเปลือก  =  2,850 x 150 
    =  427,500 บาทต่อปี 
 ตน้ทุนบรรจุภณัฑ์  4.80 บาทต่อใบ บรรจุ 5 กิโลกรัม แบ่งเป็นขา้วหอมมะลิ 105 และ   
กข31 ใชบ้รรจุภณัฑอ์ยา่งละ 20 ใบต่อวนั ตอ้งใชบ้รรจุภณัฑ ์40 ใบต่อวนั หรือ 6,000 ใบต่อปี 
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 ตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์ =  4.80 x 6,000 
    =  28,800  บาทต่อปี 
 ค่าจา้งแรงงาน (W)  =  300 x 150 
    = 45,000  บาทต่อปี 
 
 ค่าไฟฟ้า (E)  =   3.90 x 2.5 x 6 x 150  
    =   8,775  บาท/ปี 
 ค่าบาํรุงรักษา (M)   =  4 x 150  
    = 600  บาทต่อปี 
 ค่าตน้ทุนแปรผนั   =  ตน้ทุนวตัถุดิบ+บรรจุภณัฑ+์W + E + M  
    =    427,500+28,800+45,000+8,775+ 600      
    =   510,675 บาทต่อปี  
 ดงันั4นค่าใชจ่้ายทั4งหมด(AC) =  ตน้ทุนคงที� + ตน้ทุนแปรผนั 
    =   10,280 + 510,675 
    =   520,955 บาทต่อปี 
 ตน้ทุนการสีขา้วถุง 5 กิโลกรัม =   520,955 / 22,800      
    =   114.25 บาทต่อถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม 
 ตั4งราคาขายขา้วหอมมะลิ 105 ที�ราคา 150 บาทต่อถุง กาํไรต่อถุง ถุงละ 35.75 บาท  
ดงันั4นกาํหนดราคาขาย ที�ราคา 150 บาทต่อถุง 1 ปีผลิตได ้3,000 ถุง  
 จึงมีรายได ้ =  150 x 3,000  
    =  450,000 บาทต่อปี  
 จะไดก้าํไร  =  450,000 - (114.25 x 3,000) 
    =  107,250 บาทต่อปี 

 และขา้วกข31 ที�ราคา 130 บาทต่อถุง กาํไรต่อถุง ถุงละ 15.75 บาท 
ดงันั4นกาํหนดราคาขาย ที�ราคา 130 บาทต่อถุง 1 ปีผลิตได ้3,000 ถุง  
 จึงมีรายได ้ =  130 x 3,000  
    =  390,000 บาทต่อปี  
 จะไดก้าํไร  =  390,000 - (114.25 x 3,000) 
    =  47,250 บาทต่อปี 
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 จากการคาํนวณค่าใช้จ่ายทั4งหมดที�เกิดขึ4 นในการสีขา้วต่อปี (บาทต่อปี) ชุมชนผลิต
ขา้วเปลือกพนัธ์ุหอมมะลิ 105 และกข31 โดยดาํเนินการผลิตเฉลี�ย 300 กิโลกรัมขา้วเปลือกต่อวนั 
บรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ตอ้งใชบ้รรจุภณัฑ ์40 ใบต่อวนั หรือ 6,000 ใบต่อปี ตั4งราคาขาย 150 และ
130 บาทต่อถุง ตามลาํดบั หักค่าใช้จ่ายทั4งหมดจะได้กาํไรต่อถุง ถุงละ 35.75 และ 15.75 บาท          
ตามลาํดบั ดงันั4น 1 ปีชุมชนจะผลิตขา้วสารบรรจุถุงได ้6,000 ถุง ชุมชนจะมีรายได ้840,000 บาท  
ต่อปี และไดก้าํไร 154,500 บาทต่อปี 
 
ผลการศึกษาแนวทางการจัดจําหน่ายผลติภัณฑ์ข้าวสารอย่างยั�งยนื 

 จากการศึกษาแนวทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ขา้วสาร โดยใช้เครื�องมือการวิเคราะห์ 
สภาวะแวดล้อมปัจจยัภายในและภายนอกของชุมชนตะปอน ผูว้ิจยัได้ร่วมประชุมกลุ่ม โดยมี       
คุณไว  กิจปรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล และคุณชะลอ ปุรณะ ประธานกลุ่ม ฯ       
พร้อมสมาชิกกลุ่มฯ เขา้ร่วมการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์การจดัจาํหน่ายขา้วสารในเบื4องตน้     
พบวา่  
 จุดแข็ง (Strength) ของกลุ่มฯ 

 1. กลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ หนัมารวมกลุ่มเพื�อส่งผลผลิตเขา้สู่โรงสีชุมชน ส่งผลให้
ผลผลิตขา้วเปลือกที�ผา่นการแปรรูปเป็นขา้วสารมีราคาสูงขึ4น ทาํใหเ้กิดความเขม้แขง็ในชุมชน 
 2. ชุมชน มีประสบการณ์และความสามารถสูงในการดาํเนินการผลิต 
 3. ทาํเลที�ตั4งเหมาะสมใกลแ้หล่งวตัถุดิบ การขนส่งวตัถุดิบที�สะดวก ทาํให้มีตน้ทุน       
ในการขนส่งดา้นวตัถุดิบที�ต ํ�า 
 4. มีการแบ่งหนา้ที� และการรวมกลุ่มที�เขม้แขง็ 
     จุดอ่อน (Weakness) ของกลุ่มฯ 

 1. เนื�องจากนาขา้วเป็นนาปี ทาํใหต้อ้งมีการวางแผนดาํเนินการล่วงหนา้อยา่งระมดัระวงั 
 2. กาํลงัผลิตที�ค่อนขา้งใชเ้วลานอนพอสมควร ทาํใหข้าดความต่อเนื�องในการออกสู่ตลาด 
 3. ความชาํนาญดา้นการตลาดนอ้ย 
     โอกาส (Opportunities) ของกลุ่มฯ 

 1. จากการมีบรรจุภณัฑ์เป็นของตวัเอง มีความน่าเชื�อถือเพิ�มขึ4นทาํให้มีการขยายตลาด
 2. ราคาขา้วสารถูกกวา่ตลาด 
 3. มีทีมงานวจิยัและพฒันาทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณภาพยิ�งขึ4น 
 4. ข้าว เป็นอาหารที�อยู่คู่กับคนไทยมานาน และเป็นอาหารที�ได้รับความนิยมจาก            
ผูบ้ริโภคมาโดยตลอด ทาํใหสิ้นคา้สามารถขายไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอ 
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     อุปสรรค (Threat) ของกลุ่มฯ 

 1. ประสบปัญหาดา้นวตัถุดิบที�ไม่สามารถควบคุมได ้  
 2. ขา้วมีผูผ้ลิตในพื4นที�ใกลเ้คียง ทาํใหมี้คู่แข่งในตลาด 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ผูว้ิจยัได้นํามาข้อมูลทั4งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบ  
ความสัมพนัธ์แบบแมตริกซ์ เรียกวา่ TOWS Matrix เป็นการนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดั มาวเิคราะห์เพื�อกาํหนดออกมาเป็นกลยทุธ์ประเภทต่าง ๆ ดงันี4  
 SO  กลยุทธ์เชิงรุกใชจุ้ดแข็งกุมโอกาส ใชโ้อกาสที�ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในขา้วสาร  
ชุมชนที�มีบรรจุภณัฑ์เป็นของตวัเอง มีความน่าเชื�อถือ ราคาข้าวถูกกว่าโรงงานผลิตเชิงพานิชย ์ 
เนื�องจากเป็นกลุ่มชุมชน ทาํใหต้น้ทุนการพฒันาตํ�า มีโอกาสแข่งขนัไดสู้ง 
 ST  กลยุทธ์เชิงป้องกนัใช้จุดแข็งหลีกเลี�ยงอุปสรรค สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอื�น   
เพื�อหาวตัถุดิบที�จาํเป็นต่อการผลิต 
 WO  กลยุทธ์เชิงแกไ้ขเอาชนะจุดอ่อนโดยอาศยัโอกาส ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ราชการ เช่น มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ในการปรับปรุงรูปแบบบรรจุภณัฑ์เป็นของตวัเอง
โดยมีทีมงานวิจยัและพฒันาทาํให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพยิ�งขึ4น ตามมาตรฐานสินคา้เกษตร ทาํให ้     
สินคา้สามารถขายไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอ 
 WT  กลยุทธ์เชิงรับลดจุดอ่อนหลีกเลี�ยงอุปสรรค ขอให้มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
และหน่วยงานราชการสนับสนุนทางด้านข้อมูลความรู้ เพื�อพัฒนาลดจุดอ่อนอย่างถูกต้อง            
ตามหลกัวชิาการ 
 จากนั4นผูว้ิจยัแนะนาํการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 4Ps เพื�อวิเคราะห์หาจุดอ่อน 
หรือจุดแขง็ของสินคา้และบริการในดา้นการตลาดร่วมกนั พบวา่  
 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ของกลุ่มฯ 
 กลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่มีบรรจุภณัฑ์เป็นมาตรฐานมากขึ4น นํ4 าหนกัสุทธิ 5 กิโลกรัม 
เป็นที�นิยมของผูบ้ริโภค และดว้ยกรรมวิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ จึงนาํเสนอสินคา้เนน้อนามยั
ปลอดสารพิษของผลิตภณัฑ์ ทาํให้ผลิตภณัฑ์ขา้วสารมีความน่าสนใจมากยิ�งขึ4น ซึ� งเป็นการเพิ�ม    
อีกหนึ�งทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
 ดา้นราคา (Price) 
 เสนอราคาสินคา้ในระดบั Standard ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดทุ้กกลุ่ม เนื�องจากโรงสี  
ชุมชนเป็นโรงสีขนาดเล็ก ตั4 งใกล้แหล่งวตัถุดิบ ทําให้ต้นทุนการผลิตตํ� า ซึ� งราคาจะถูกกว่า
โรงงานผลิตเชิงพาณิชย ์ 
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 ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) 
 เลือกช่องการจดัจาํหน่ายที�เขา้ถึงผูบ้ริโภค เริ�มจากที�ตั4งของกลุ่มฯ ซึ� งเป็นสถานที�สําหรับ
รวมกลุ่มและประชุมกลุ่มของบา้นตะปอนใหญ่ จึงเป็นที�รู้จกัของผูบ้ริโภคบางส่วน อยูใ่กลโ้รงสีผลิต 
ทาํใหไ้ม่เสียค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 
 ดา้นกิจกรรมทางการตลาด (Promotion) 
 วางเฉพาะบางช่องทาง เช่น สหกรณ์ชุมชน เพราะเป็นสถานที�สนบัสนุนการจาํหน่าย  
ผลิตภณัฑใ์นชุมชน เป็นการเริ�มตน้ที�ทาํใหค้นในตาํบลตะปอนรู้จกักบัผลิตภณัฑ์ขา้วสาร ของกลุ่มขา้ว
ชาวนาตะปอนใหญ่ 
 จากการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มปัจจยัภายในและภายนอก และการวิเคราะห์หาจุดอ่อน 
หรือจุดแข็งของสินคา้และบริการในด้านการตลาด พบว่า กลุ่มฯ ให้ความสําคญัในการวิเคราะห์ 
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะร่วมกนั สามารถเป็นแนวทางในการพฒันาบรรจุภณัฑ ์     
สู่ตลาดผูบ้ริโภค โดยการใช้โอกาสที�ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในขา้วสารชุมชนที�มีบรรจุภณัฑ ์   
เป็นของตวัเอง มีความน่าเชื�อถือ ราคาข้าวถูกกว่าโรงงานผลิตเชิงพานิชย์ เนื�องจากเป็นผูผ้ลิต   
ขนาดเล็กทาํใหต้น้ทุนการพฒันาตํ�า มีโอกาสแข่งขนัไดสู้ง สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอื�น เพื�อหา
วตัถุดิบที�จาํเป็นต่อการผลิต ไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ เช่น มหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี ในการปรับปรุงรูปแบบบรรจุภณัฑ์เป็นของตวัเอง โดยมีทีมงานวิจยัและพฒันาทาํให้
ผลิตภณัฑมี์คุณภาพยิ�งขึ4น ทาํใหสิ้นคา้สามารถขายไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอ และไดก้ารสนบัสนุนทางดา้น
ขอ้มูลความรู้ จากมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื�อพฒันาลดจุดอ่อน
อย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ส่วนการสร้างจุดแข็งของสินคา้และบริการในดา้นการตลาด พบว่า 
กลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่มีบรรจุภณัฑเ์ป็นมาตรฐานมากขึ4น นํ4 าหนกัสุทธิ 5 กิโลกรัม เป็นที�นิยม
ของผูบ้ริโภค และดว้ยกรรมวิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ จึงนาํเสนอสินคา้เนน้อนามยัปลอดสารพิษ
ของผลิตภณัฑ์ ทาํให้ผลิตภณัฑ์ขา้วสารมีความน่าสนใจมากยิ�งขึ4น ซึ� งเป็นการเพิ�มอีกหนึ�งทางเลือก
ให้แก่ผูบ้ริโภค เสนอราคาสินคา้ในระดบั Standard ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดทุ้กกลุ่ม เนื�องจาก  
โรงสีชุมชนเป็นโรงสีขนาดเล็ก ตั4งใกลแ้หล่งวตัถุดิบ ทาํให้ตน้ทุนการผลิตตํ�า ซึ� งราคาจะถูกกว่า     
โรงงานผลิตเชิงพาณิชย ์เลือกช่องการจดัจาํหน่ายที�เขา้ถึงผูบ้ริโภค เริ�มจากที�ตั4งของกลุ่มฯ ซึ� งเป็น
สถานที�สําหรับรวมกลุ่มและประชุมกลุ่มของบา้นตะปอนใหญ่ จึงเป็นที�รู้จกัของผูบ้ริโภคบางส่วน 
อยู่ใกล้โรงสีผลิต ทาํให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง วางจาํหน่ายที�สหกรณ์ชุมชน เพราะเป็น   
สถานที�สนบัสนุนการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นชุมชน เป็นการเริ�มตน้ที�ทาํให้ผูบ้ริโภคในตาํบลตะปอน
รู้จกักบัผลิตภณัฑข์า้วสารของกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ 
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ผลการศึกษาคุณภาพข้าวสารบรรจุถุง ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 จากการศึกษาคุณภาพข้าวสารบรรจุถุง ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยการเลือกใช ้ 
เครื�องมือการวิเคราะห์ความชื4นขา้ว เพื�อเพิ�มคุณภาพขา้วสารบรรจุถุง แบ่งออกเป็นก่อนและหลงั
บรรจุถุง ใช้พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ 105 ในการส่งตรวจ พบว่า การวิเคราะห์ความชื4นขา้วดาํเนินงาน     
ทั4งหมด 2 ครั4 ง ครั4 งละ 3 ซํ4 า ดงันี4  
 
ตาราง  26  ค่าปริมาณความชื4นของตวัอยา่งขา้วเปลือกที�วดัไดจ้ากแบบมาตรา ครั4 งที� 1   
 

ระดบัความชื4น 
(ร้อยละ) 

ปริมาณความชื4นที�วดัไดจ้ากแบบมาตรา ครั4 งที� 1 i(X 1) 
(ร้อยละ) 

X1 X2 X3 X4 X5 X  
14.10 - 18.00 13.30 13.50 13.40 - - 13.40 
18.10 - 22.00       
22.10 - 26.00       

 

ตาราง  27  ค่าปริมาณความชื4นของตวัอยา่งขา้วเปลือกที�วดัไดจ้ากแบบมาตรา ครั4 งที� 2  
 

ระดบัความชื4น 
(ร้อยละ) 

ปริมาณความชื4นที�วดัไดจ้ากแบบมาตรา ครั4 งที� 1 i(X 1) 
(ร้อยละ) 

X1 X2 X3 X4 X5 X  
14.10 - 18.00 13.20 13.20 13.10 - - 13.20 
18.10 - 22.00       
22.10 - 26.00       

 
 จากตาราง 26 - 27 พบวา่ ผลการตรวจความชื4นอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐาน
สินคา้เกษตร มกษ.4004-2555 โดยขา้วเปลือกที�จะนาํไปเก็บรักษา หรือก่อนนาํมาสีบรรจุถุงจะตอ้ง
มีความชื4นไม่เกินร้อยละ 15 
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ตาราง  28  ค่าปริมาณความชื4นของตวัอยา่งขา้วสารที�วดัไดจ้ากแบบมาตรา ครั4 งที� 1 
 

ระดบัความชื4น
(ร้อยละ) 

ปริมาณความชื4นที�วดัไดจ้ากแบบมาตรา ครั4 งที� 1 i(X 1) 
(ร้อยละ) 

X1 X2 X3 X4 X5 X  
14.10 - 18.00 13.20 13.20 13.00 - - 13.10 
18.10 - 22.00       
22.10 - 26.00       

 

ตาราง 29 ค่าปริมาณความชื4นของตวัอยา่งขา้วสารที�วดัไดจ้ากแบบมาตรา ครั4 งที� 2 
 

ระดบัความชื4น 
(ร้อยละ) 

ปริมาณความชื4นที�วดัไดจ้ากแบบมาตรา ครั4 งที� 1 i(X 1) 
(ร้อยละ) 

X1 X2 X3 X4 X5 X  
14.10 - 18.00 13.30 13.20 13.20 - - 13.20 
18.10 - 22.00       
22.10 - 26.00       

 
 จากตาราง 28 - 29 พบวา่ ผลการตรวจความชื4นอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐาน
สินคา้เกษตร มกษ. 4004-2555 โดยขา้วสารที�บรรจุถุงจะตอ้งมีความชื4นไม่เกินร้อยละ 14 
 
 จากการวิเคราะห์ความชื4นขา้ว พบวา่ ผลการตรวจความชื4นอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน เป็นไปตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.4004-2555 โดยข้าวเปลือกที�จะนําไปเก็บรักษา หรือก่อนนํามาสี    
บรรจุถุง จะตอ้งมีความชื4นไม่เกินร้อยละ 15 และขา้วสารที�บรรจุถุงจะตอ้งมีความชื4นไม่เกินร้อยละ 14 
ซึ� งสอดคล้องกบังานวิจยัของกิตติศกัดิf  วสันติวงศ์ และคณะ (2554 : 138) ศึกษาการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที�ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตข้าวสารบรรจุถุงโดยมีจุดวิกฤต                   
ที�ตอ้งควบคุม (Critical Control Point; CCP) ไดแ้ก่ การรับขา้วเปลือกและขา้วสารที�ความชื4น       

ร้อยละ ≤ 14.00 + 0.50 และร้อยละ ≤ 13.50 + 0.50 ตามลาํดบั และการลดความชื4นขา้วเปลือก       
ค่าจาํกดัวกิฤต (Critical Limit) คือ ปริมาณความชื4นขา้วเปลือกและขา้วสารตอ้งไม่เกินร้อยละ 14 



สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยันี�  พฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์เพื�อสร้างมูลค่าผลผลิตข้าวสารสู่ตลาดผูบ้ริโภค     

แบบมีส่วนร่วม นําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา กลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่              

ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี โดยสรุปผลและขอ้เสนอแนะการศึกษาวจิยัดงันี�  

 

สรุปผลการวจัิย 

 1. ผลการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ขา้วสาร เพื�อนาํไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

โดยการศึกษาสัมภาษณ์สภาพปัญหาที�เกิดขึ�นนั�น ไดห้าแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และมีการเก็บ

แบบสอบถามดว้ยวิธีการสุ่มแบบวิธีการเลือกสุ่มตวัอยา่งเป็นระบบ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม

สําเร็จรูป สถิติที�ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ จากผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคบา้นตะปอนใหญ่ จาํนวน   

50 คน เพื�อให้ทราบถึงความตอ้งการในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์ขา้วสาร พบว่า กลุ่มฯ     

มีความตอ้งการที�จะผลิตบรรจุภณัฑ์สําหรับบรรจุขา้วสารออกสู่ตลาดผูบ้ริโภค โดยใช้ชื�อกลุ่มว่า 

กลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่ มีรูปแบบตราสินค้าเป็นของตนเอง ต้องการผลิตข้าวสารขนาด             

5 กิโลกรัม ออกสู่ตลาดผูบ้ริโภค มีส่วนร่วมในการออกแบบเพื�อเพิ�มมูลค่าผลิตภณัฑ์ และสร้าง

ความเชื�อมั�นต่อผลิตภณัฑ์ ภายหลังจากการจดัจาํหน่าย ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์ขา้วสาร คือ ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคบา้นตะปอนใหญ่ 

จํานวน 50 คน โดยใช้วิ ธีการสุ่มแบบวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ข้อมูล               

ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test 

ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑข์า้วสารของกลุ่มชาวนา

ตะปอนใหญ่ มีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.84 ประกอบดว้ย ดา้นการใชง้านของบรรจุภณัฑ ์ดา้นรูปแบบ

บรรจุภณัฑ์ ดา้นความเหมาะสมในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง และการใช้สอย และดา้นอื�น ๆ    

ในระดบัความพึงพอใจมาก จากการคาํนวณค่าใชจ่้ายทั�งหมดที�เกิดขึ�นในการสีขา้วต่อปี (บาทต่อปี) 

ทางกลุ่มฯ ผลิตขา้วเปลือกพนัธ์ุหอมมะลิ 105 และกข31 ใน 1 ปีชุมชนจะผลิตขา้วสารบรรจุถุงได ้

6,000 ถุง ชุมชนจะมีรายได ้840,000 บาทต่อปี และไดก้าํไร 154,500 บาทต่อปี 

 2. ผลการศึกษาแนวทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ขา้วสารอย่างย ั�งยืน โดยการวิเคราะห์

สภาวะแวดล้อมปัจจัยภายในและภายนอก การวิเคราะห์หาจุดอ่อน หรือจุดแข็งของสินค้า            

และบริการในดา้นการตลาด พบวา่ กลุ่มฯ ให้ความสําคญัในการวิเคราะห์ แลกเปลี�ยนความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะร่วมกนั สามารถเป็นแนวทางในการพฒันาบรรจุภณัฑสู่์ตลาดผูบ้ริโภค โดยการใช้
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โอกาสที�ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในขา้วสารชุมชนที�มีบรรจุภณัฑ์เป็นของตวัเอง มีความน่าเชื�อถือ 

ราคาขา้วถูกกว่าโรงงานผลิตเชิงพานิชย ์เนื�องจากเป็นผูผ้ลิตขนาดเล็กทาํให้ตน้ทุนการพฒันาตํ�า       

มีโอกาสแข่งขนัไดสู้ง สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอื�น เพื�อหาวตัถุดิบที�จาํเป็นต่อการผลิต ไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ เช่น มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ในการปรับปรุงรูปแบบ

บรรจุภณัฑเ์ป็นของตวัเอง โดยมีทีมงานวจิยัและพฒันาทาํให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพยิ�งขึ�น ทาํให้สินคา้

สามารถขายไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอ และไดก้ารสนบัสนุนทางดา้นขอ้มูลความรู้ จากมหาวิทยาลยัราชภฏั

รําไพพรรณี และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื�อพฒันาลดจุดอ่อนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ      

ส่วนการสร้างจุดแข็งของสินคา้และบริการในดา้นการตลาด พบว่า กลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่      

มีบรรจุภณัฑ์เป็นมาตรฐานมากขึ�น นํ� าหนกัสุทธิ 5 กิโลกรัม ยงัเป็นที�นิยมของผูบ้ริโภค และดว้ย

กรรมวิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษ จึงนําเสนอสินคา้เน้นอนามยัปลอดสารพิษของผลิตภณัฑ ์     

ทาํให้ผลิตภณัฑ์ขา้วสารมีความน่าสนใจมากยิ�งขึ�น ซึ� งเป็นการเพิ�มอีกหนึ�งทางเลือกให้แก่ผูบ้ริโภค 

เสนอราคาสินคา้ในระดบั Standard ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดทุ้กกลุ่ม เนื�องจากโรงสีชุมชนเป็นโรงสี

ขนาดเล็ก ตั�งใกลแ้หล่งวตัถุดิบ ทาํให้ตน้ทุนการผลิตตํ�า ซึ� งราคาจะถูกกวา่โรงงานผลิตเชิงพาณิชย ์

เลือกช่องการจดัจาํหน่ายที�เขา้ถึงผูบ้ริโภค เริ�มจากที�ตั�งของกลุ่มฯ ซึ� งเป็นสถานที�สําหรับรวมกลุ่ม

และประชุมกลุ่มของบา้นตะปอนใหญ่ จึงเป็นที�รู้จกัของผูบ้ริโภคบางส่วน อยูใ่กลโ้รงสีผลิต ทาํให้

ไม่เสียค่าใชจ่้ายในการขนส่ง วางจาํหน่ายที�สหกรณ์ชุมชน เพราะเป็นสถานที�สนบัสนุนการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ในชุมชน เป็นการเริ�มตน้ที�ทาํให้ผูบ้ริโภคในตาํบลตะปอนรู้จกักบัผลิตภณัฑ์ข้าวสาร   

ของกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ 

 3. ผลการศึกษาคุณภาพขา้วสารบรรจุถุง ตามมาตรฐานสินคา้เกษตร โดยการเลือกใช้

เครื�องมือการวเิคราะห์ความชื�นขา้ว เพื�อเพิ�มคุณภาพขา้วสารบรรจุถุง และใชพ้นัธ์ุขา้วหอมมะลิ 105 

ในการส่งตรวจความชื�น พบวา่ ผลการตรวจความชื�นอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน เมื�ออา้งอิงกบัมาตรฐาน

สินคา้เกษตร มกษ. 4004-2555 โดยขา้วเปลือกที�จะนาํไปเก็บรักษา หรือก่อนนาํมาสีบรรจุถุงจะตอ้ง

มีความชื�นไม่เกินร้อยละ 15 และขา้วสารที�บรรจุถุงจะตอ้งมีความชื�นไม่เกินร้อยละ 14 

 ดงันั�นจากการวิจยัครั� งนี�  ทาํให้กลุ่มฯ ไดบ้รรจุภณัฑ์สําหรับบรรจุขา้วสาร นาํไปสู่การใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย ์ทางกลุ่มฯ เกิดการร่วมมือร่วมใจในการทาํกิจกรรม ส่งเสริมการวา่งงานและ

เพิ�มรายได้ให้กับกลุ่มฯ เกิดความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของตนเองและเพิ�มทางเลือกให้กับ             

ผูบ้ริโภคในชุมชน ไดรั้บแนวทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ขา้วสาร มีการแลกเปลี�ยนการเรียนรู้   

เชิงธุรกิจ การตลาดร่วมกนั เกิดการคาํนึงถึงคุณภาพขา้วสารบรรจุถุง ตามมาตรฐานสินคา้เกษตร 

และเป็นการคดัสรรผลิตภณัฑข์า้วสารที�ดีออกสู่ผูบ้ริโภค 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ให้มีขนาดบรรจุภณัฑ์ที�หลากหลาย หรือทาํในรูปแบบ
ของฝากตาํบลตะปอน เพื�อเพิ�มทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค 
 2. ควรระบุ “ ควรบริโภคก่อน วนั/เดือน/ปี ”  เนื�องจากขา้วปลอดสารพิษจะเก็บไดน้าน   
2 - 3 เดือน หลงัจากนั�นจะเกิดการเปลี�ยนแปลงของสีเมล็ดขา้ว และเกิดมอดขึ�น 
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ภาคผนวก ก 

รายชือสมาชิก กลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ 

ตําบลตะปอน อาํเภอขลงุ จังหวดัจันทบุรี 

 



76 
 
 

 
 

รายชือสมาชิก กลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ ตําบลตะปอน อาํเภอขลุง จังหวดัจันทบุรี 

ลาํดบั ชื�อ-สกลุ เลขที�บตัรประชาชน ที�อยู ่
พื�นที�ปลูก(ไร่) 

พนัธ์ขา้ว 
ผลผลิต (ตนั) แบ่งเก็บ (ตนั)   แบ่งขาย (ตนั) 

แบ่งเขา้ร่วม 
โครงการ (ตนั) 

นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง นาปี 
นา

ปรัง 
1 นายชลอ  ปุรณะ 3220200008482 53/2  ม.2 ต.ตะปอน 7 - หอมมะลิ105 3.5 - 1 - 2 - 0.5 - 
2 นายสุรินทร์  สิทธิการ 3220200003642 7/1  ม.2 ต.ตะปอน 20 5 หอมมะลิ105 12 2 1 1 10 1 1 - 
3 นายอาํนวย  แกว้ดี 3220200038268 31/1  ม.1 ต.ตะปอน 5 - หอมมะลิ105 2.5 - 1 - 1 - 0.5 - 
4 นางไสว  ศิริภกัตร์ 3220200004223 16/2  ม.2 ต.ตะปอน 2 - หอมมะลิ105 1 - 0.5 - - - 0.5 - 
5 นายบรรลุ  แกว้ดี 3220200002930 26  ม.1 ต.ตะปอน 20 10 หอมมะลิ105 10 3 2 0.8 7 2 1 0.2 
6 นายวลัลภ  แกว้ดี 3220200002948 26  ม.1 ต.ตะปอน 10 - หอมมะลิ105 5 - 1 - 3 - 1 - 
7 นายอุทยั  ศิริการ 3220200001135 2/1  ม.1 ต.ตะปอน 30 - หอมมะลิ105 10 - 1.5 - 7.5 - 1 - 
8 นางชวนขวญั  พฒันธญัญา 3220200041544 30  ม.1 ต.ตะปอน 70 30 หอมมะลิ105 35 10 4 1 30 8 1 1 
9 นายสง่า  สจัจาธรรม 3220200001623 7  ม.1 ต.ตะปอน 25 - หอมมะลิ105 12 - 1 - 10 - 1 - 
10 นายสินชยั  สงัฆวตัร 3220200008237 52/1  ม.1 ต.ตะปอน 40 20 หอมมะลิ105 20 12 1 1 18 10 1 1 
11 นางพชรมน  ศิริภกัตร์ 3220200003936 12/3  ม.1 ต.ตะปอน 50 15 หอมมะลิ105 30 8.50 4 1 25 7 1 0.5 
12 นายมลฑา  ปิตาคุณ 3220200004444 15/2  ม.1 ต.ตะปอน 5 - หอมมะลิ105 2 - 1.5 - - - 0.5 - 
13 นางเพญ็ศรี  ญาติวงศ ์ 3220200012030 25  ม.2 ต.ตะปอน 45 15 หอมมะลิ105 23 8 2 1 20 6 1 1 
14 นายเพชรแสง  ศิริภกัตร์ 3220200006684 36/1  ม.2 ต.ตะปอน 40 10 หอมมะลิ105 20 3 1 1 18 1 1 1 
15 นางสุกญัญา  ศิริภกัตร์ 3220200007346 16  ม.2 ต.ตะปอน 30 15 หอมมะลิ105 10 7 0.5 1 9 5 0.5 1 
16 นายเสน่ห์  พลูพฒัน ์ 3220200036788 24/3  ม.1 ต.ตะปอน 30 - หอมมะลิ105 10 - 0.5 - 9 - 0.5 - 
17 นายอุดมศกัดิ;   ศิริการ 3220200005271 23/2  ม.2 ต.ตะปอน 30 - หอมมะลิ105 10 - 1 - 8 - 1 - 
18 นายสินธพ  สุดสงวน 3220200012048 25  ม.3 ต.ตะปอน 25 5 หอมมะลิ105 12 - 1 - 10 - 1 - 76 
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รายชือสมาชิก กลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ ตําบลตะปอน อาํเภอขลุง จังหวดัจันทบุรี 

ลาํดบั ชื�อ-สกลุ เลขที�บตัรประชาชน ที�อยู ่
พื<นที�ปลูก(ไร่) 

พนัธ์ขา้ว 
ผลผลิต (ตนั) แบ่งเก็บ (ตนั) แบ่งขาย (ตนั) 

แบ่งเขา้ร่วม 
โครงการ (ตนั) 

นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง 
19 นางชูศรี  ปาณิญา 3220200007192 41  ม.2 ต.ตะปอน 25 - หอมมะลิ105 15 - 0.5 - 14 - 0.5 - 
20 นางสนานปิตาคุณ 3220200007320 17  ม.2 ต.ตะปอน 5 - หอมมะลิ105 2 - 1.5 - - - 0.5 - 
21 นายกาํพล  ปุระณะ 3220200008504 53/2  ม.2 ต.ตะปอน 9 - หอมมะลิ105 3 - 2.5 - - - 0.5 - 
22 นายดาํริ  แกว้ดี 3220200005840 27  ม.2 ต.ตะปอน 10 - หอมมะลิ105 3.5 - 2.5 - - - 1 - 
23 นายธาํรง  แกว้ดี 3220200005858 27  ม.2 ต.ตะปอน 10 - หอมมะลิ105 3.5 - 3 - - - 0.5 - 
24 นายปราจิน  ศิริภกัตร์ 3220200006676 70/1  ม.2 ต.ตะปอน 100 - หอมมะลิ105 50 - 9 - 40 - 1 - 
25 นายนิวฒั  ปิตาคุณ 3220200007648 45  ม.2 ต.ตะปอน 10 - หอมมะลิ105 3 - 2.5 - - - 0.5 - 
26 นายนิพนธ์  ปิตาคุณ 3220200007656 45  ม.2 ต.ตะปอน 10 10 หอมมะลิ105 8 3 2 5 5 2 1 0.5 
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ภาคผนวก ข 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร ขนาด 5 กโิลกรัม 
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ภาพประกอบ  15  รูปแบบบรรจุภณัฑข์า้วสาร ขนาด 5 กิโลกรัม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถามความต้องการในผลติภัณฑ์ข้าวสารชุมชน 

กลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่ ตําบลตะปอน อาํเภอขลุง จังหวดัจันทบุรี 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี-แจง  แบบสอบถามนีจดัทาํขึนเพื�อสอบถามความตอ้งการในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์
ขา้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ผลจาก
การสอบถามจะนาํไปใช้เพื�อการพฒันา รูปแบบบรรจุภณัฑ์ให้สร้างมูลค่าเพิ�มผลผลิต
ขา้วสารสู่ตลาดผูบ้ริโภคแบบมีส่วนร่วมนาํไปสู่การใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์

 กรุณาทาํเครื�องหมาย � ลงในขอ้ที�ท่านคิดวา่เหมาะสมที�สุด 
 
ส่วนที�  1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 1.  เพศ �ชาย  �หญิง    
 2.  อาย ุ �21 - 30 ปี       �31 - 40 ปี       �41 - 50 ปี    �51 ปีขึนไป  
 3.  อาชีพ �รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  �ชาวนา/ชาวสวน   �คา้ขาย   �อื�น ๆ........... 
 
ส่วนที�  2  ความตอ้งการในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑข์า้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ 
 1.  ครอบครัวของท่านพกัอาศยัอยูด่ว้ยกนักี�คน 
  � 1 - 3 คน       � 4 - 6 คน       � 7 - 9 คน       � 10 คนขึนไป 
 2.  ท่านนิยมเลือกซือขา้วสารขนาดกี�กิโลกรัม เพื�อเก็บไวรั้บประทาน 
  � 1 กิโลกรัม � 2 กิโลกรัม   � 5 กิโลกรัม  
  � 10 กิโลกรัม  � 15 กิโลกรัม  � อื�น ๆ.................... 
 3.  ชนิดพนัธ์ุขา้วที�ท่านวางจาํหน่ายคือพนัธ์ุใด 

� ขา้วหอมมะลิ 105       � ขา้วหอมชยันาท        
  � ขา้วกข 31     � พนัธ์ุขา้วอื�น ๆ.................... 
 4.  ท่านตอ้งการใชต้ราสินคา้ในชื�ออะไร 
  � กลุ่มชาวนาตาํบลตะปอน � กลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ 
  � กลุ่มขา้วตะปอน � กลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ 
  � กลุ่มขา้วตะปอนใหญ่ � กลุ่มอื�น ๆ ....................................... 
 5.  ท่านตอ้งการใหรู้ปแบบตราสินคา้ออกมาลกัษณะใด 

� สามเหลี�ยม � สี� เหลี�ยม   � วงกลม � รูปแบบอื�น ๆ.................... 
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 6.  สีตวัอกัษรที�ท่านตอ้งการใหอ้ยูบ่นบรรจุภณัฑข์า้วสารคือสีใดมากที�สุด 
  � เหลือง � เขียว � นําเงิน � สีอื�น ๆ.................... 
 7.  สีพืนที�ท่านตอ้งการใหอ้ยูบ่นบรรจุภณัฑข์า้วสารคือสีใดมากที�สุด 
  � เหลือง � เขียว � นําเงิน � สีอื�น ๆ.................... 
 8.  ท่านตอ้งการผลิตขา้วสารบรรจุถุงขนาดกี�กิโลกรัม สาํหรับจดัจาํหน่าย 
  � 1 กิโลกรัม � 2 กิโลกรัม  � 5 กิโลกรัม  
  � 10 กิโลกรัม � 15 กิโลกรัม  � อื�น ๆ.................... 
 9.  ท่านตอ้งการใหร้าคาที�เหมาะสมในการจาํหน่ายราคาเท่าไร 
  � 10 - 15 บาท/1 กิโลกรัม    � 16 - 20 บาท/1 กิโลกรัม  
  � 21 - 25 บาท/1 กิโลกรัม    � 26 - 30 บาท/1 กิโลกรัม � อื�น ๆ.................... 

10. ท่านตอ้งการใหผ้ลิตภณัฑข์า้วสารจดัจาํหน่ายที�ใด 
  � สหกรณ์ชุมชน � ร้านคา้ชุมชน        
  � ตวัแทนจาํหน่ายของกลุ่มชุมชน � อื�น ๆ.................... 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

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

  
... ขอขอบคณุที�ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม … 

นางสาวเกสาวด ี เชี�ยวชาญ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจในผลติภัณฑ์ข้าวสารชุมชน 

กลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่ ตําบลตะปอน อาํเภอขลุง จังหวดัจันทบุรี 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี-แจง  แบบสอบถามนีจดัทาํขึนเพื�อสอบถามความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ์

ขา้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ผลจาก

การสอบถามจะนาํไปใช้เพื�อการพฒันา รูปแบบบรรจุภณัฑ์ให้สร้างมูลค่าเพิ�มผลผลิต

ขา้วสารสู่ตลาดผูบ้ริโภคแบบมีส่วนร่วมนาํไปสู่การใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชย ์

 กรุณาทาํเครื�องหมาย � ลงในขอ้ที�ท่านคิดวา่เหมาะสมที�สุด 

 

ส่วนที�  1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ �ชาย  �หญิง    

2. อาย ุ �21 - 30 ปี       �31 - 40 ปี       �41 - 50 ปี    �51 ปีขึนไป     

3. อาชีพ �รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  �ชาวนา/ชาวสวน  �คา้ขาย  �อื�น ๆ.................... 

 

ส่วนที�  2  ความพึงพอใจในการออกแบบโลโกแ้ละบรรจุภณัฑข์า้วสารของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ 

ลกัษณะโลโกแ้ละบรรจุภณัฑ ์

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก     

ที�สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอ้ย 

(2) 

นอ้ย

มาก 

(1) 

1. ด้านการใช้งานของบรรจุภัณฑ์        

1.1 ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภณัฑ ์      

1.2 ความคงทนแขง็แรง หรือความแน่นหนา

ที�สามารถรองรับสินคา้ได ้

     

1.3 บรรจุภณัฑส์ามารถปกป้องสินคา้ได ้      

2. ด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์       

2.1 สัญลกัษณ์บนบรรจุภณัฑ์สื�อความ

หมายความเหมาะสมชดัเจน 

     

2.2 แสดงความสวยงามของบรรจุภณัฑ์      
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ลกัษณะบรรจุภณัฑ์ 

ระดบัความพึงพอใจ 
มาก      
ที�สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
มาก 
(1) 

2.3 ขอ้ความที�เป็นจุดขาย/สามารถดึงดูด 
ความสนใจของผูบ้ริโภคได ้

     

2.4 ความครบถว้นของขอ้มูลบนฉลาก      

2.5 ความโดดเด่นของบรรจุภณัฑ ์               
เมื�อเทียบกบัคู่แข่งในตลาด 

     

3. ด้านความเหมาะสมในการผลติ การบรรจุ   

การขนส่ง และการใช้สอย/อื�น ๆ 

     

3.1 บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการผลิต      
3.2 บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการบรรจุ      
3.3 บรรจุภณัฑมี์ความสะดวกในการขนส่ง      

4. ด้านอื�น ๆ      

4.1 แสดงราคาใหผู้บ้ริโภคทราบชดัเจน      
4.2 ความสามารถในการเก็บรักษาสินคา้         
4.3 ความรู้สึกของกลุ่มชาวนาตะปอนใหญ่ 

ต่อโลโกแ้ละบรรจุภณัฑข์า้วสารที�แสดง         
ในภาพรวม 

     

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

 
... ขอขอบคณุที�ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม … 

นางสาวเกสาวด ี เชี�ยวชาญ 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบรับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื�องมอืวจิัย 
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ภาคผนวก จ 

วธีิวเิคราะห์มาตรฐานข้าว 
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วธีิวเิคราะห์ 

(ขอ้ 12) 
 
การวเิคราะห์ปริมาณอมิโลส 

 1. เครื องมือ 
  1.1 สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) 
  1.2 เครื องชั ง ที ชั งไดล้ะเอียดถึง 0.0001 กรัม 
  1.3 เครื องปั นกวนระบบแม่เหล็ก (Mag นอร์แมลลิตี etic Stirrer) 

  1.4 เครื องบดเมล็ดขา้วที บดใหล้ะเอียดไดถึ้ง 80 เมช ถึง 100 เมช 

  1.5 ขวดแกว้ปริมาตร (Volumetric Flask) ขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร 

  1.6 ปิเปต แบบ Volumetric Pipette ขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร 2 มิลลิลิตร 3 มิลลิลิตร         

4 มิลลิลิตร และ 5 มิลลิลิตร 

  1.7 ปิเปต แบบ Measurig Pipette ขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร ถึง 100  มิลลิลิตร 

 2. สารเคมี 

  2.1 เอทธิลแอลกอฮอล ์(Ethyl Alcohol) ร้อยละ 95 

  2.2 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(Sodiumhydroxide) เขม้ขน้ 2 นอร์แมลลิตี 

  2.3 กรดเกลเชียลอะซิติก (Glacial Acetic Acid) เขม้ขน้ 1นอร์แมลลิตี 

  2.4 สารละลายไอโอดีน (ไอโอดีน(Iodine)) 0.2 กรัม และโปแตสเซียมไอโอไดด ์

(Potassiumiodide) 0.2 กรัม ในสารละลาย 100 มิลลิลิตร) 

  2.5 อมิโลส 

 3. วธีิวเิคราะห์ 

  3.1 บดเมล็ดขา้วขาวดว้ยเครื องบด ให้เป็นแป้ง ชั งแป้งมา 0.1000 กรัม ใส่ในขวดแกว้

ปริมาตรที�แหง้สนิท 

  3.2 เติมเอทธิลแอลกอฮอลร้์อยละ 95 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขยา่เบา ๆ 

  3.3 เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์ปริมาตร 9 มิลลิลิตร 

  3.4 ปั�นกวนตวัอยา่งดว้ยเครื�องปั�นกวนระบบแม่เหล็ก นาน 10 นาที ให้เป็นนํ3 าแป้ง 

แลว้เติมนํ3ากลั�นเพื�อปรับปริมาตรใหเ้ป็น 100 มิลลิลิตร 

  3.5 เตรียมขวดปริมาณขนาด 100 มิลลิลิตร ชุดใหม่ เติมนํ3 ากลั�นประมาณ 70 มิลลิลิตร 

กรดเกลเชียลอะซิติกปริมาณ 2 มิลลิลิตร และสารละลายไอโอดีน 2 มิลลิลิตร 
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  3.6 ดูดนํX าแป้ง ตามขอ้ 3.4 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใส่ในขวดแกว้ปริมาตรที เตรียมไว ้ 

ตามขอ้ 3.5  เติมนํXากลั นเพื อปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร แลว้ตัXงทิXงไว ้10 นาที 

  3.7 วดัความเขม้ของสีของสารละลายตามขอ้ 3.6 ดว้ยเครื องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 

โดยอ่านค่าเป็นค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ที ความยาวคลื นแสง 620 นาโนเมตร หลงัปรับ

เครื องดว้ย Blank ใหไ้ดค้่าการดูดกลืนแสงเท่ากบัศูนย ์

  3.8 ทาํ Blak โดยเติมกรดเกลเชียลอะซิติก ปริมาตร 2 มิลลิลิตร และสารละลาย

ไอโอดีน 2 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร ดว้ยนํXากลั น 

  3.9 นาํค่าการดูดกลืนแสง ไปหาปริมาณ (ร้อยละ) อมิโลส โดยเทียบกบักราฟ       

มาตรฐานที เตรียมไวต้ามขอ้ 4 

 4. การเขียนเส้นกราฟมาตรฐาน 

  4.1 ชั งอมิโลส 0.0400 กรัม ใส่ในขวดแกว้ปริมาตรที แห้งสนิทแล้วดาํเนินการ        

เช่นเดียวกบัตวัอยา่งตามขอ้ 3.2 ถึงขอ้  3.4 เป็นสารละลายมาตรฐาน 

  4.2 เตรียมขวดแกว้ปริมาตรขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร จานวน 5 ขวด เติมนํX ากลั น     

ขวดละ 70 มิลลิลิตร เติมกรดเกลเชียลอะซิติก ปริมาตร 0.4 มิลลิลิตร ในขวดที  1 ปริมาตร              

0.8 มิลลิลิตร ในขวดที  2 ปริมาตร 1.2 มิลลิลิตร ในขวดที  3 ปริมาตร 1.6 มิลลิลิตร ในขวดที  4 และ

ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร ในขวดที  5 ตามลาํดบั แลว้เติมสารละลายไอโอดีน 2 มิลลิลิตร ลงในแต่ละขวด 

  4.3 ดูดสารละลายมาตรฐานตามขอ้ 4.1 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 2 มิลลิลิตร 3 มิลลิลิตร     

4 มิลลิลิตร และ 5 มิลลิลิตร ซึ งเทียบเท่าปริมาณอมิโลสร้อยละ 8 ร้อยละ 16 ร้อยละ 24 ร้อยละ 32 

และร้อยละ 40 ตามลาํดบั ใส่ในขวดที เตรียมไวใ้นขอ้ 

  4.4 เติมนํX ากลั นเพื อปรับปริมาตรให้เป็น 100 มิลลิลิตร และวดัค่าการดูดกลืนแสง       

ที  620 นาโนเมตร หลงัปรับเครื องดว้ย Blank ให้ไดค้่าการดูดกลืนแสงเท่ากบัศูนย ์ เช่นเดียวกบั     

ขอ้ 4.3 

  4.5 นําค่าการดูดกลืนแสงกับปริมาณอมิโลสในสารละลายมาตรฐานตามข้อ 4.3       

มาเขียนเป็นเส้นกราฟมาตรฐาน 

  4.6 นําเส้นกราฟมาตรฐานที ได้จากข้อ 4.5 มาใช้แปลงค่าการดูดกลืนแสงให้เป็น

ปริมาณ (ร้อยละ) 
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การวเิคราะห์ปริมาณความชื#นด้วยการอบในตู้อบลมร้อน 

 1. เครื องมือ 
  1.1 ตูอ้บลมร้อน ที�สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในตูอ้บไดที้� 130±3 องศาเซลเซียส 
และสามารถทาํอุณหภูมิกลบัมายงัอุณหภูมิที�ตั3งไว ้(Recovery Time) ไดภ้ายในเวลา 30 นาที 
(ทดสอบโดยตั3งอุณหภูมิที� 131 องศาเซลเซียส แลว้นาํตวัอยา่งจาํนวนมากที�สุดที�สามารถจดัวางบน
ชั3นอบได้เขา้ตูอ้บ จากนั3นจบัเวลาตูอ้บจะตอ้งสามารถทาํอุณหภูมิกลบัมาที� 131 องศาเซลเซียส       
ไดภ้ายในเวลา 30 นาที) และมีประสิทธิภาพในการให้ความร้อนและระบายอากาศไดดี้ (ทดสอบ   
โดยอบตวัอยา่งที�บดแลว้ที�อุณหภูมิ 130±3 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั�วโมง จากนั3นให้อบตวัอยา่งเดิม
ที�อุณหภูมิ 130±3 องศาเซลเซียส อีก 1 ชั�วโมง ปริมาณความชื3นที�ไดจ้ากการอบครั3 งที� 1 และ 2       
จะตอ้งต่างกนัไม่เกินร้อยละ 0.15) 
  1.2 เครื�องชั�ง ชั3นความเที�ยง (Class) II ตามมาตรฐาน OIML76-1 ที�มีค่าขั3นหมาย
มาตราตรวจรับรอง (e) ไม่เกิน 0.001 กรัม 
  1.3 เดซิกเคเตอร์ (Desiccator) ที�บรรจุสารดูดความชื3นที�มีประสิทธิภาพ เช่น ซิลิกา้เจล 
(Siliga Gel) 
  1.4 เครื�องบดเมล็ดขา้วที�หอ้งบดทาํจากวสัดุที�ไม่ดูดซบัความชื3น สามารถบดเมล็ดขา้ว
ไดส้มํ�าเสมอและรวดเร็ว ขณะบดเมล็ดขา้วไม่เกิดความร้อนและเมล็ดขา้วที�บดไม่สัมผสักบัอากาศ 
ภายนอก และสามารถบดเมล็ดขา้วใหมี้ขนาดไดต้ามตาราง 30 
 
ตาราง  30  ขนาดของเมล็ดขา้วจากการบดโดยเครื�องบดเมล็ดขา้ว 
 

ขนาดเมล็ดขา้วที�บดแลว้ 
(มิลลิเมตร) 

สัดส่วนเมล็ดขา้วที�บดแลว้ 
ผา่นตะแกรง (ร้อยละ) 

≤ 1.7 (1.8)1 100 
> 1.0 (1.0)2 10 

< 0.5 (0.56)1 50 

 
1.  ขนาดรูตะแกรง (หน่วย มิลลิลิตร) ตามมาตรฐาน ISO3310-1 ซึ� งให้อนุภาคที�มีขนาดดงัตาราง
ผา่นได ้
2.  ขนาดรูตะแกรง (หน่วย มิลลิลิตร) ตามมาตรฐาน ISO3310-1 ซึ� งให้อนุภาคที�มีขนาดดงัตาราง
ผา่นไม่ได ้
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 1.5 ถว้ยอบอลูมิเนียม ที�มีฝาปิดสนิท และมีพื3นที�กน้ถว้ยเพียงพอเมื�อใส่ตวัอย่างแลว้จะตอ้ง
มีค่าความหนาแน่นไม่เกิน 0.3 กรัมต่อตารางเซนติเมตร 
 2. วธีิวเิคราะห์ 

  ในการวิเคราะห์ปริมาณความชืXนควรควบคุมสภาวะแวดลอ้มให้มีอุณหภูมิระหว่าง 
25±2 องศาเซลเซียส และความชืXนสัมพทัธ์ระหวา่งร้อยละ 50±10 และควรระวงัให้ตวัอยา่งสัมผสั
กบัอากาศนอ้ยที สุด เพื อป้องกนัตวัอยา่งสูญเสียความชืXน0โดยเฉพาะขัXนตอนการบดตวัอยา่ง 
  2.1 กรณีตวัอยา่งมีปริมาณความชืXน ระหวา่งร้อยละ 9 ถึงร้อยละ 15 
   2.1.1 ชั งตวัอย่างที มีปริมาณความชืXน ระหว่างร้อยละ 9 ถึงร้อยละ 15 ในถว้ยอบ 
ตามขอ้ 1.5 ประมาณ 5±1 กรัม (ไม่รวมนํXาหนกัถว้ยอบ) จาํนวน 2 ถว้ย 
   2.1.2 บดตวัอยา่งดว้ยเครื องบดเมล็ดขา้ว ตามขอ้ 1.4 
   2.1.3 ชั งตวัอยา่งที บดแลว้ดว้ยเครื องชั ง ตามขอ้ 1.2 
   2.1.4 เปิดฝาถ้วยอบ โดยเอาฝาซ้อนไวใ้ตถ้้วย แลว้นาํไปอบในตูอ้บ ตามขอ้ 1.1     
ที อุณหภูมิ 130±3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120±5 นาที 
   2.1.5 เมื ออบเป็นเวลา 120±5 นาที แลว้ให้ปิดฝาถว้ยอบภายในตูอ้บ แลว้นาํไป    
ทิXงไวใ้หเ้ยน็ใน desiccator ตามขอ้ 1.3 ประมาณ 30 นาที ถึง 45 นาที 
   2.1.6 ชั งตวัอยา่งที อบแลว้ดว้ยเครื องชั ง ขอ้ 1.2 
   2.1.7 คาํนวณปริมาณความชืX นของตัวอย่างที วิเคราะห์ได้แต่ละถ้วย ปริมาณ
ความชืXนเฉลี ยระหวา่งถว้ยที  1 กบัถว้ยที  2 และความสามารถในการวดัซํX าได ้จากสมการดงัต่อไปนีX  
 
   w =                              
 
    เมื อ  w  คือ ปริมาณความชืX นของตัวอย่างที วิ เคราะห์ได้แต่ละถ้วย     

(ร้อยละ) 
    ma  คือ นํXาหนกัของถว้ยอบ (กรัม) 
    mb  คือ นํXาหนกัของตวัอยา่งก่อนอบและถว้ยอบ (กรัม) 
    mc  คือ นํXาหนกัของตวัอยา่งหลงัอบและถว้ยอบ (กรัม) 
 
 
   w   =                               
 

( mb - mc ) 

( mb – ma ) 
× ร้อยละ 

2 

| w1 – w2 | 
× ร้อยละ 
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    เมื�อ w   คือ ปริมาณความชื3นเฉลี�ยระหวา่งถว้ยที� 1 กบัถว้ยที� 2 (ร้อยละ) 
     w1  คือ ปริมาณความชื3 นของตัวอย่างที� วิ เคราะห์ได้ถ้วยที�  1      

(ร้อยละ) 
     w2  คือ ปริมาณความชื3 นของตัวอย่างที� วิ เคราะห์ได้ถ้วยที�  2        

(ร้อยละ) 
    เมื�อ  R  คือ ความสามารถในการวดัซํ3 าได ้(ร้อยละ) จะตอ้งมีค่าไม่เกิน

เกณฑที์�กาํหนด 
 2.2 กรณีตวัอยา่งมีปริมาณความชื3น มากกวา่ร้อยละ 15 
  2.2.1 ชั�งตวัอยา่งที�มีปริมาณความชื3น มากกวา่ร้อยละ 15 ในถว้ยอบ ตามขอ้ 1.5 ให้ได ้
5 กรัม ถึง 6 กรัม (ไม่รวมนํ3าหนกัถว้ยอบ) จาํนวน 2 ถว้ย ดว้ยเครื�องชั�ง ตามขอ้ 1.2 
  2.2.2 ปรับปริมาณความชื3นของตวัอยา่งให้อยูร่ะหวา่งร้อยละ 9 ถึงร้อยละ 15 ก่อนนาํไป
บดเพื�อป้องกันตัวอย่างสูญเสียความชื3น โดยนําตัวอย่างไปอบในตู้อบ ตามข้อ 1.1 ที�อุณหภูมิ    
130±3 องศาเซลเซียส ประมาณ 7 นาที ถึง 10 นาที ขณะอบใหเ้ปิดฝาถว้ยอบและเอาฝาซอ้นไวใ้ตถ้ว้ย 
  2.2.3 เมื�ออบประมาณ 7 นาที ถึง 10 นาที แลว้ ให้ทิ3งให้เยน็โดยเปิดฝาถว้ยอบทิ3งไว ้ 
ในสภาวะแวดลอ้มที�อุณหภูมิระหวา่ง 25±2 องศาเซลเซียส และความชื3นสัมพทัธ์ระหว่างร้อยละ 
50±10 ประมาณ 30 นาที ถึง 45 นาที 
  2.2.4 ชั งตวัอยา่งหลงัปรับปริมาณความชืXนแลว้ดว้ยเครื องชั ง ตามขอ้ 1.2 
  2.2.5 บดตวัอยา่งดว้ยเครื องบดเมล็ดขา้ว ตามขอ้ 1.4 
  2.2.6 ชั งตวัอยา่งที บดแลว้ดว้ยเครื องชั ง ตามขอ้ 1.2 
  2.2.7 เปิดฝาถ้วยอบ โดยเอาฝาซ้อนไวใ้ต้ถ้วย แล้วนําไปอบในตู้อบ ตามข้อ 1.1          
ที อุณหภูมิ 130±3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120±5 นาที 
  2.2.8 เมื ออบเป็นเวลา 120±5 นาที แลว้ให้ปิดฝาถว้ยอบภายในตูอ้บ แลว้นาํไปทิXงไว้
ใหเ้ยน็ในเดซิกเคเตอร์ (Desiccator) ตามขอ้ 1.3 ประมาณ 30 นาที ถึง 45 นาที 
  2.2.9 ชั งตวัอยา่งที อบแลว้ดว้ยเครื องชั ง ตามขอ้ 1.2 
  2.2.10  ค ํานวณปริมาณความชืX นของตัวอย่างที วิ เคราะห์ได้แต่ละถ้วย ปริมาณ   
ความชืXนเฉลี ยระหวา่งถว้ยที  1 กบัถว้ยที  2 และความสามารถในการวดัซํX าได ้จากสมการดงัต่อไปนีX  
 

    w  =     ร้อยละ
)mm()mm(
)mm()mm(

1
adab

acac ×
















−⋅−

−⋅−
−       
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   เมื อ  w  คือ ปริมาณความชืXนของตวัอยา่งที วเิคราะห์ไดแ้ต่ละถว้ย (ร้อยละ) 
    ma  คือ นํXาหนกัของถว้ยอบ (กรัม) 
    mb  คือ นํXาหนกัของตวัอยา่งก่อนอบและถว้ยอบ (กรัม) 
    mc  คือ นํXาหนกัของตวัอยา่งหลงัอบและถว้ยอบ (กรัม) 
 
 
   w   =                               
 
 
   เมื�อ w  คือ ปริมาณความชื3นเฉลี�ยระหวา่งถว้ยที� 1 กบัถว้ยที� 2 (ร้อยละ) 
    w1  คือ ปริมาณความชื3นของตวัอยา่งที�วเิคราะห์ไดถ้ว้ยที� 1 (ร้อยละ) 
    w2  คือ ปริมาณความชื3นของตวัอยา่งที�วเิคราะห์ไดถ้ว้ยที� 2 (ร้อยละ) 
 
    R = |w1 - w2 | ร้อยละ ≤ | 0.20 | ร้อยละ 

 
   เมื�อ  R คือ ความสามารถในการวดัซํ3 าได ้(ร้อยละ) จะตอ้งมีค่าไม่เกินเกณฑ์

ที�กาํหนด 
 
การวิเคราะห์ปริมาณความชื#นด้วยเครื องวัดความชื#นแบบวัดปริมาณความจุไฟฟ้า (Electrical 
Capacita นอร์แมลลติี ce Type) 
  เครื�องวดัความชื3นแบบวดัปริมาณความจุไฟฟ้า ที�ผ่านการรับรองจากสํานักชั�งตวงวดั
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์และเป็นไปตามพระราชบญัญติัมาตราชั�งตวงวดั พ.ศ. 2542 
 
การตรวจสอบวตัถุอื นปนในข้าวเปลอืก 
 1. เครื องมือ 
  2.1 เครื�องทาํความสะอาดโดยใชล้ม 
  2.2 ตะแกรงร่อน 
 2. วธีิการ 
  2.1 สุ่มตวัอยา่งขา้วเปลือก ชั�งนํ3าหนกั ประมาณ 100 กรัม บนัทึก 
  2.2 นาํตวัอยา่งขา้วดงักล่าว ผา่นตะแกรงร่อนเพื�อแยกวตัถุอื�นที�หนกั เช่น เศษดิน ทราย 
กรวดและเมล็ดที�แตกหกัออก 

2 

| w1 – w2 | 
× ร้อยละ 
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  2.3 นําตัวอย่างที�ผ่านตะแกรงร่อน เข้าเครื� องทาํความสะอาดโดยใช้ลม เพื�อแยก      
วตัถุอื�นที�มีนํ3าหนกัเบา เช่น เศษฟาง ระแง ้และขา้วลีบออก 
  2.4 หากยงัมีวตัถุอื�นเหลืออยู่ แยกด้วยสายตาอีกครั3 ง บันทึกนํ3 าหนักข้าวเปลือก            
ที�สะอาดแลว้คาํนวณปริมาณวตัถุอื�น ดงันี3  
 

  เปอร์เซ็นตข์องวตัถุอื�น =                                                                                  × 100  
 
 

การตรวจสอบคุณภาพการสี 

 วธีินี3 ใชเ้ฉพาะขา้วเปลือกที�มีความชื3นไม่เกินร้อยละ 15 
 1. เครื องมือ 
  1.1 เครื�องทาํความสะอาดโดยใชล้ม 
  1.2 เครื�องกะเทาะขา้วเปลือก 
  1.3 เครื�องขดัขาว 
  1.4 เครื�องคดัแยกขา้วหกั 
 2. วธีิการ 

  2.1 ทาํความสะอาดขา้วเปลือก ด้วยเครื� องเป่าทาํความสะอาด เพื�อการจดัเมล็ดลีบ 
ระแง ้และวตัถุอื�น (วตัถุหนกัควรเลือกออกดว้ยมือ) 
  2.2 ชั�งขา้วเปลือกที�ทาํความสะอาดแลว้ 125 กรัม 
  2.3 กะเทาะขา้วเปลือกดว้ยเครื�องกะเทาะ จนเปลือกออกหมด ชั�งนํ3 าหนักขา้วกล้อง 
บนัทึก 
  2.4 ขดัข้าวกล้องด้วยเครื� องขดัขาว วิธีการตามคาํแนะนําในการใช้เครื�องแต่ละรุ่น     
ทิ3งขา้วขาวไวใ้หเ้ยน็ ชั�งนํ3าหนกั บนัทึก 
  2.5 นาํขา้วขาวทั3งหมดไปแยกขา้วหกัออกจากขา้วเต็มเมล็ดและตน้ขา้ว ดว้ยเครื�องคดัแยก
ขา้วหกั 
  2.6 เมื�อข้าวผ่านตะแกรงหมดแล้ว ต้องคดัเลือกข้าวเต็มเมล็ด ต้นข้าวและข้าวหัก     
ดว้ยวธีิตรวจพินิจอีกครั3 ง 
  2.7 ชั�งนํ3าหนกัขา้วเตม็เมล็ด/ตน้ขา้ว บนัทึก 
  2.8 นาํนํ3าหนกัขา้วเปลือก ขา้วกลอ้ง ขา้วขาว และขา้วเต็มเมล็ด ตน้ขา้ว ไปคาํนวณหา
ปริมาณแกลบ รา และขา้วเตม็เมล็ด ตน้ขา้ว ดงัต่อไปนี3  

(นํ3าหนกัขา้วเปลือก+วตัถุอื�น) 

(นํ3าหนกัขา้วเปลือก+วตัถุอื�น) – นํ3าหนกัขา้วเปลือก 
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  เปอร์เซ็นตข์องวตัถุอื น =                                                                              

 
 

  เปอร์เซ็นตข์องรา  =                                                                          
 
 

  เปอร์เซ็นตข์องขา้วเตม็เมล็ด ตน้ขา้ว =                                                             
 
   หมายเหตุ การใช้เครื องกะเทาะข้าวเปลือก และเครื องขดัขาวติดต่อกนันาน ๆ     
จะทาํใหเ้ครื องร้อนจึงควรพกัเครื องทุก ๆ 10 ตวัอยา่ง หรือเมื อเครื องร้อน 
 

การวเิคราะห์ค่าการสลายเมลด็ข้าวในด่าง 

 1. เครื องมือ 
  1.1 เครื�องชั�ง ที�ชั�งไดล้ะเอียดถึง 0.0001 กรัม 
  1.2 ตูอ้บ (Oven) 
  1.3 ขวดแกว้ปริมาตร (Volumetric Flask) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 
  1.4 จานพลาสติกใสพร้อมฝาปิด (Petri Dish) ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 14.5 เซนติเมตร 
  1.5 บีกเกอร์แกว้ (Beaker) ขนาด 1 ลิตร ถึง 2 ลิตร 
  1.6 เดซิกเคเตอร์ 
 2. สารเคมี 

  2.1 โปตสัเซียมไฮดรอกไซด ์(Potassium Hydroxide) ร้อยละ 87 
  2.2 โปตสัเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (Potassium Hydrogen Phthalate) 
  2.3 ฟีนอลฟ์ธาลีน (Phenolphtalein) 
 

 3. การเตรียมสารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้นร้อยละ 1.7 ร้อยละ ±0.05 
  3.1 การเตรียมสารละลายโปตสัเซียมไฮดรอกไซด ์อาจทาํได ้2 วธีิ 
   3.1.1 เตรียม Working Solution โดยตรง ชั�งโปตสัเซียมไฮดรอกไซด์ 19.54 กรัม 
ละลายในนํ3 ากลั�นที�ผ่านการต้มให้เดือดแล้วปิดฝาทิ3งไวใ้ห้เย็น เติมนํ3 ากลั�นเพื�อปรับปริมาตร         
เป็น 1,000 มิลลิลิตร 

นํ3าหนกัขา้วเปลือก 

(นํ3าหนกัขา้วเปลือก – นํ3าหนกัขา้วกลอ้ง) 
×100 

นํ3าหนกัขา้วเปลือก 

(นํ3าหนกัขา้วกลอ้ง – นํ3าหนกัขา้วขาว) 
×100 

นํ3าหนกัขา้วเปลือก 

นํ3าหนกัขา้วเตม็เมล็ด ตน้ขา้ว 
×100 
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   3.1.2 เตรียม Working Solution จาก Stock Solution 
     1)  ชั�งโปตสัเซียมไฮดรอกไซด์ 588.2 กรัม ละลายในนํ3 ากลั�นที�ผา่นการตม้
ให้เดือดแลว้ปิดฝาทิ3งไวใ้ห้เยน็ เติมนํ3 ากลั�นเพื�อปรับปริมาตรเป็น 1,000 มิลลิลิตร เก็บไวเ้ป็น Stock 
Solution สาํหรับเจือจางต่อไป 
     2)  นาํ Stock Solution จากขอ้ 3.1.2 ปริมาตร 33 มิลลิลิตร มาเจือจาง        
ดว้ยนํ3ากลั�นใหไ้ดป้ริมาตร 1,000 มิลลิลิตร สาํหรับใชเ้ป็น Working Solution 
  3.2 การหาความเขม้ขน้ของสารละลาย Working Solution 
   3.2.1 อบสารโปตัสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทที�อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส         
เป็นเวลา 1 ชั�วโมง แลว้ทิ3งไวใ้หเ้ยน็ในเดซิกเคเตอร์ 
   3.2.2 ชั�งสารโปตสัเซียมไฮโดรเจนพทาเลทตามขอ้ 3.2.1 ประมาณ 0.5000 กรัม 
โดยอ่านใหไ้ดน้ํ3าหนกัที�แทจ้ริง 
   3.2.3 ละลายสารโปตัสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทตามข้อ 3.2.2 ในนํ3 ากลั�น          
50 มิลลิลิตร หยดสารละลายฟีนอล์ฟธาลีน เขม้ขน้ร้อยละ 1 ลงไป 3 หยด ไทเทรตกบัสารละลาย 
Working Solution จนสารละลายเปลี�ยนจากไม่มีสีเป็นสีชมพู บนัทึกปริมาตรของ Working Solution  
ที�ใชไ้ปเป็นมิลลิลิตร 
   3.2.4 ทาํ Blank ตามวิธีการเดียวกบัขอ้ 3.2.3 โดยไม่ใชส้ารโปตสัเซียมไฮโดรเจน 
พทาเลท 
   3.2.5 คาํนวณหาความเขม้ขน้ของ Working Solution ดงันี3   

 

 ร้อยละโปตสัเซียมไฮดรอกไซด ์=                       ×                     × 100 
 

 เมื�อ V =  ปริมาตรของ Working Solution ที�ใชใ้นการไทเทรตกบั               
โปตสัเซียมไฮโดรเจนพทาเลท 

  B  =  ปริมาตรของ Working Solution ที�ใชใ้นการไทเทรตกบั Blank 
  P  =  นํ3าหนกัของสารโปตสัเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (กรัม) 
 4. วธีิวเิคราะห์ 

  4.1 สุ่มเมล็ดขา้วขาวมา 100 เมล็ด แบ่งใส่ในจานพลาสติกใส จาํนวน 4 จาน ๆ ละ    
25 เมล็ด แลว้วางบนพื3นราบสีดาํ 
  4.2 เติมสารละลายโปตสัเซียมไฮดรอกไซด์ลงในจานพลาสติกตามขอ้ 4.1 ประมาณ
จานละ 100 มิลลิลิตร ให้เมล็ดขา้วทุกเมล็ดจมอยู่ในสารละลาย และให้แต่ละเมล็ดอยู่ห่างกนั        

P 
204.23 

56.109 
V - B 
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พอสมควร แลว้ปิดฝาทิ3งไวใ้หอ้ยูก่บัที�ที�อุณหภูมิหอ้ง 30 องศาเซลเซียส โดยไม่ขยบัเขยื3อนเป็นเวลา 
23 ชั�วโมง 
  4.3 ตรวจเมล็ดข้าวตามข้อ 4.2 โดยพิจารณาระดับการสลายของเมล็ดข้าวในด่าง       
แต่ละเมล็ดตามลกัษณะการสลายตามตาราง 31 
 
ตาราง  31  ระดบัของการสลายของเมล็ดขา้วในด่างแต่ละเมล็ด 
 

ระดบัการสลาย       
ของเมล็ดขา้ว 

ภาพลกัษณะการสลายของเมล็ดขา้ว 
ลกัษณะของเมล็ดขา้ว 

ที�สลายในด่าง 

1 

 

 
 

ลกัษณะของเมล็ดขา้ว 
ไม่เปลี�ยนแปลงเลย 
 

2 

 

 
 

เมล็ดขา้วพองตวั 
 

3 

 

 
 

เมล็ดขา้วพองตวัและมีแป้ง
กระจายออกมาจากบางส่วน    
ของเมล็ดขา้ว 
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ตาราง  31  (ต่อ) 
   

ระดบัการสลาย 
ของเมล็ดขา้ว 

ภาพลกัษณะการสลายของเมล็ดขา้ว 
ลกัษณะของเมล็ดขา้ว 

ที�สลายในด่าง 

4 

 

 
 

เมล็ดขา้วพองตวัและมีแป้ง
กระจายออกมารอบเมล็ดขา้ว  
เป็นบริเวณกวา้ง 

 
5 
 
 

 

 
 

ผวิของเมล็ดขา้วปริทางขวางหรือ 
ทางยาวและมีแป้งกระจายออกมา 
รอบเมล็ดเป็นบริเวณกวา้ง 

6 

 
 
 
 
 

 
 

เมล็ดขา้วสลายตวัตลอดทั3งเมล็ด 
มีลกัษณะเป็นเมือกขุ่นขาว 
 

7 

 

 
 

เมล็ดขา้วสลายตวัทัXงเมล็ดและมี 
ลกัษณะเป็นแป้งเปียกใส 
 



 
 
 

103

การวเิคราะห์ปริมาณข้าวร่วนและข้าวแข็งในข้าวนุ่ม 
  การวิเคราะห์โดยวิธีการยอ้มสีข้าวขาว เพื�อการตรวจสอบข้าวเปลือก และข้าวกล้อง      
ขา้วขาวในกรณีขา้วหกั 
 1. เครื องมือ 
  1.1 บีกเกอร์แกว้ ขนาด 100 มิลลิลิตร หรือถว้ยพลาสติกใสที�มีขนาดใกลเ้คียงกนั 
  1.2 หลอดหยด (Dropper) พลาสติก ขนาด 1 มิลลิลิตร 
  1.3 ขวดแกว้ปริมาตร ขนาด 100 มิลลิลิตร และ 2,000 มิลลิลิตร 
  1.4 ปิเปต (Pipette) ขนาดความจุอ่านได ้1 มิลลิลิตร ถึง 10 มิลลิลิตร 
  1.5 ขวดใส่สารละลายสีชา ขนาดประมาณ 100 มิลลิลิตร 
  1.6 กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 50 มิลลิลิตร 
  1.7 ปากคีบ (Forcep) 
  1.8 กระดาษซบัหรือกระดาษทิชชู 
  1.9 เครื�องชั�งอ่านไดล้ะเอียด 0.01 กรัม 
 2. สารเคมี 
  2.1 โซเดียมไฮดรอกไซด ์(Sodiumhydroxide) 
  2.2 กรดเกลเซียลอะซีติก (Glacial Acetic Acid) 
  2.3 โปแตสเซียมไอโอไดด ์(Potassiumiodide) 
  2.4 ไอโอดีน (Iodine) 
  2.5 ไทมอลบลู (Thymol Blue) 
  2.6 เอธิลแอลกอฮอล ์(Ethyl Alcohol) ร้อยละ 95 
  2.7 ไอโซโปรปิลแอลกอฮอส์ (Isopropyl Alcohol) ร้อยละ 70 
  2.8 นํ3ากลั�น หรือนํ3ากรองที�มีคุณภาพสาํหรับใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ 
 3. วธีิการเตรียมสารละลาย 
  3.1 เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เขม้ข้น 1 นอร์แมลลิตี : ละลาย        
โซเดียมไฮดรอกไซด ์4.00 กรัม ในนํ3ากลั�นประมาณ 80 มิลลิลิตร ถ่ายใส่ขวดปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
ทิ3งใหเ้ยน็ แลว้ปรับปริมาตรใหเ้ป็น 100 มิลลิลิตร 
  3.2 เตรียมสารละลายกรดอะซีติก เขม้ขน้ 1 นอร์แมลลิตี : ตวงกรดเกลเซียลอะซีติก
เขม้ขน้ ปริมาณ 6 มิลลิลิตร ใส่ลงในนํ3ากลั�นแลว้ปรับปริมาตรใหเ้ป็น 100 มิลลิลิตร 
  3.3 เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เขม้ขน้ 0.05 นอร์แมลลิตี : ดูดสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ เขม้ขน้ 1 นอร์แมลลิตี (ขอ้ 3.1) ปริมาณ 5 มิลลิลิตร แลว้เจือจางดว้ยนํ3 ากลั�น
ใหเ้ป็น 100 มิลลิลิตร ในขวดปริมาตร 
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  3.4 เตรียมสารละลายกรดอะซีติก เขม้ขน้ 0.05 นอร์แมลลิตี : ดูดสารละลายกรดอะซีติก 
เขม้ขน้ 1 นอร์แมลลิตี (ขอ้ 3.2) ปริมาณ 5 มิลลิลิตร แลว้เจือจางดว้ยนํ3 ากลั�นให้เป็น 100 มิลลิลิตร 
ในขวดปริมาตร 
  3.5 เตรียม Working Solution : ผสมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น              
1 นอร์แมลลิตี (ขอ้ 3.1) ปริมาณ 10 มิลลิลิตร กบัสารละลายกรดอะซีติกเขม้ขน้ 1 นอร์แมลลิตี               
(ขอ้ 3.2) ปริมาณ 10 มิลลิลิตร แลว้ปรับปริมาตรดว้ยนํ3ากลั�นใหเ้ป็น 2,000 มิลลิลิตร 
  3.6 เตรียมสารละลายอินดิเคเตอร์ : ชั�งไทมอลบลู 0.10 กรัม ละลายในขวดปริมาตร 
100 มิลลิลิตรที�มีเอธิลแอลกอฮอล์ร้อยละ 95 อยู่ 53 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรให้เป็น            
100 มิลลิลิตร 
  3.7 เตรียมสารละลายไอโอดีน : ชั�งไอโอดีน 0.20 กรัม และโปแตสเซียมไอโอไดด ์    
จาํนวน 2.00 กรัม ใส่ในขวดปริมาตร 100 มิลลิลิตร และละลายในนํ3 ากลั�น ประมาณ 80 มิลลิลิตร   
ทิ3งไวค้า้งคืนในที�มืด แลว้จึงปรับปริมาตรใหเ้ป็น 100 มิลลิลิตร เก็บสารละลายนี3ไวใ้นขวดสีชา 
   หมายเหตุ สารละลายไอโอดีนนี3ไม่ควรเก็บนานเกิน 2 เดือน 
  3.8 ไอโซโปรปิลแอลกอฮอลร้์อยละ 70 
 4. วธีิวเิคราะห์ 

  4.1 การเตรียมสารละลายสาหรับยอ้มสีเมล็ดขา้ว 
   4.1.1 ตวงสารละลาย Working Solution ปริมาณ 30 มิลลิลิตร 
   4.1.2 เติมสารละลายอินดิเคเตอร์ จาํนวน 3 หยด 
   4.1.3 เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เขม้ขน้ 0.05 นอร์แมลลิตี ทีละหยด 
เขยา่ใหเ้ขา้เมื อสารละลายเปลี ยนเป็นสีฟ้าอ่อนใหย้ติุการหยดทนัที 
   4.1.4 เติมสารละลายกรดอะซีติก เขม้ขน้ 0.05 นอร์แมลลิตี ลงไปทีละหยดเขย่า  
ใหเ้ขา้กนั ทาํเช่นนีXจนกวา่สีฟ้าของสารละลายหายไป 
   4.1.5 เติมสารละลายไอโอดีน (ขอ้ 3.7) จาํนวน 1.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เขา้กนั      
สารละลายที ไดจ้ะใชส้าหรับยอ้มสีเมล็ดขา้ว (ควรยอ้มทนัที) 
  4.2 วธีิการยอ้มสีเมล็ดขา้ว 
   4.2.1 สุ่มตวัอย่างขา้วขาวที ผ่านการสีมาใหม่ 3.0 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ ขนาด        
100 มิลลิลิตร หรือ ถว้ยพลาสติกใสที มีขนาดใกลเ้คียง 
   4.2.2 เติมไอโซโปรปิลแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 ปริมาณ 15 มิลลิลิตร แกวง่บีกเกอร์ 
หรือถว้ยพลาสติกใส นาน 45 วินาที แลว้รินแอลกอฮอล์ทิXง (แอลกอฮอล์ที ใชแ้ลว้ควรรวบรวมไว ้
ในขวดปิดฝา) 
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   4.2.3 เติมนํXากลั นปริมาณ 15 มิลลิลิตร แกวง่นาน 30 วนิาที แลว้รินนํXาทิXง 
   4.2.4 เติมสารละลายสําหรับยอ้มสีเมล็ดขา้วปริมาณ 15 มิลลิลิตร แกว่งนาน         
45 วนิาที แลว้รินสารละลายทิXง 
   4.2.5 เติมนํXากรองปริมาณ 15 มิลลิลิตร รินนํXาทิXงจนแหง้ 
   4.2.6 เทเมล็ดขา้วลงบนกระดาษทิชชู หรือกระดาษซับ เอากระดาษทิชชูอีกแผ่น 
มาซับด้านบน แล้วพลิกกลับ เพื อเขี ยเมล็ดข้าวลงบนกระดาษทิชชูแผ่นหลัง ปล่อยให้ข้าวแห้ง     
นานประมาณ 5 นาที 
   4.2.7 คดัแยกเมล็ดขา้วดว้ยปากคีบ แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ 
    ส่วนที  1  เมล็ดขา้วติดสีชมพูอ่อนถึงไม่ติดสี เป็นขา้วอมิโลสต่าอยู่ในกลุ่ม
ขา้วเจา้ประเภทนุ่ม เช่น ขา้วปทุมธานี 1 
    ส่วนที  2  เมล็ดขา้วติดสีนา้เงินหรือม่วงเขม้ เป็นขา้วอมิโลสปานกลาง หรือ 
อมิโลสสูงในกลุ่มขา้วเจา้ประเภทร่วน หรือขา้วเจา้ประเภทแขง็ 
   4.2.8 นาํขา้วที คดัแยกไดไ้ปชั งนํXาหนกัทัXง 2 ส่วน 
   4.2.9 คาํนวณหาเปอร์เซ็นตข์า้วกลุ่มอื นปนในขา้วกลุ่มขา้วเจา้ประเภทนุ่ม 

 
  ขา้วชนิดอื�นปน (ร้อยละ)   =                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

นํ3าหนกัขา้วส่วนที� 1 + นํ3าหนกัขา้วส่วนที� 2 

นํ3าหนกัขา้วส่วนที� 2 
×100 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ผลการวเิคราะห์ความชื�นข้าว 
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ใบตอบรับจากสํานักงานสาขาช่างตวงวดัเขต 4-2 จันทบุรี 
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ผลการวเิคราะห์ความชื�นก่อนบรรจุ ครั�ง 1 
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ผลการวเิคราะห์ความชื�นก่อนบรรจุ ครั�ง 2 
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ผลการวเิคราะห์ความชื�นหลังบรรจุ ครั�ง 1 
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ผลการวเิคราะห์ความชื�นหลังบรรจุ ครั�ง 2 
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ภาพประกอบ  16  กิจกรรมการวเิคราะห์ความชื�นก่อนบรรจุ พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ 105 
 

 
 

ภาพประกอบ  17  กิจกรรมการวเิคราะห์ความชื�นหลงับรรจุ พนัธ์ุขา้วหอมมะลิ 105 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

เครืองสีข้าวของ กลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่ 

ตําบลตะปอน อาํเภอขลงุ จังหวดัจันทบุรี 
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ภาพประกอบ  18  เครื�องสีขา้วของกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  19  การสีขา้วสารของกลุ่มขา้วชาวนาตะปอนใหญ่ 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

สถานที�จัดจําหน่ายข้าวสาร 

ของกลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่ 
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ภาพประกอบ  20  สหกรณ์เครดิตยเูนี�ยนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จาํกดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  21  การวางจาํหน่ายขา้วสารของกลุ่มฯ ในสหกรณ์เครดิตยเูนี�ยนเพชรบวรตะปอนใหญ่ 

จาํกดั 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

สถานที�จัดจําหน่ายข้าวสาร 

ของกลุ่มข้าวชาวนาตะปอนใหญ่ 
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ภาพประกอบ  20  สหกรณ์เครดิตยเูนี�ยนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จาํกดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  21  การวางจาํหน่ายขา้วสารของกลุ่มฯ ในสหกรณ์เครดิตยเูนี�ยนเพชรบวรตะปอนใหญ่ 

จาํกดั 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 

 

ชื�อ - ชื�อสกุล นางสาวเกสาวดี  เชี�ยวชาญ 

วนั เดือน ปีเกดิ 18 เมษายน 2531 

สถานที�เกดิ 29/16 หมู่ที� 5 ตาํบลเกาะขวาง อาํเภอเมือง 
 จงัหวดัจนัทบุรี 22000 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน 47/9 หมู่ที� 6 ตาํบลโป่งนํ/าร้อน อาํเภอโป่งนํ/าร้อน 
 จงัหวดัจนัทบุรี 22140 
ประวตัิการศึกษา 
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 พ.ศ. 2548 มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
   อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จนัทบุรี 
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