
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 
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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             
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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  



 17

 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   
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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 
 




