
แนวทางการออกแบบนิทรรศการ “นวัตกรรมขาวไทย”  
ศุภกิต เคยพุทรา 1 และ ปรีชญา ครูเกษตร 1 

1 สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายในและนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาแนวทางการออกแบบนิทรรศการนวัตกรรมขาวไทย ใหเปนพ้ืนที่ในการใหความรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวไทย โดยการพัฒนาแปรรูปมาเปนผลิตภัณฑสินคายุคใหม และเปนพ้ืนที่ในการ
แลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี ทัศนคติ และการสรางสัมพันธอันดีระหวางผูอยูในวงการคาขาวทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน อันจะสงผลตอการพัฒนาเครือขายผูผลิตและผูประกอบการคาขาวจากภูมิภาคของโลก ซึ่งเปน
วัตถุประสงคของงานวิจัยฉบับนี้ ภายในนิทรรศการประกอบไปดวย นิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม
ขาวไทย พันธุขาวไทย พระราชดํารัสเกี่ยวกับขาวและชาวนาไทย นวัตกรรมอาหารจากขาว การปลูกขาวแบบ
ใหม และนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร สวนเวทีกิจกรรมและพ้ืนที่กิจกรรม ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การศึกษาในลักษณะกรณีศึกษา เปนโครงการเปรียบเทียบที่เปนนิทรรศการที่เกี่ยวของกับการใหความรู การ
สัมภาษณเชิงลึกจากนักออกแบบนิทรรศการ และการสังเกตจากผูเขารวมชมนิทรรศการจากกรณีศึกษา 
จากนั้นวิเคราะหเนื้อหาและพ้ืนที่ใชสอย และทํารายละเอียดประกอบการออกแบบ โดยการจัดการรวบรวม
ขอมูลที่สําคัญจากความตองการของผูใช พ้ืนที่ดานความตองการพ้ืนฐาน องคประกอบทางกายภาพ  และ
องคประกอบแวดลอมอ่ืนๆ เพ่ือนําไปสูกระบวนการออกแบบนิทรรศการ โดยมีแนวคิดในการออกแบบ คือ  
มหัศจรรยขาวไทย (Fantastic of Thai Rice) 
 

คําสําคัญ :  นวัตกรรมขาว, ผลิตภัณฑขาว, การออกแบบนิทรรศการ 

Keywords : Rice Innovation, Rice Products, Exhibition Design 
 

บทนํา 
ความสําคัญของขาวในวิถีชีวิตของคนไทย

นั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบัน 
เพียงแตในปจจุบันมีเครื่องไมเครื่องมือชวยในการ
ทํานา ซึ่งมีความแตกตางจากสมัยโบราณ ที่ใชวัว
หรือควายในการไถนา และใชแรงงานคนเปนสวน
ใหญ บทบาทสําคัญของขาวในวิถีแหงชีวิตคนไทย
และคนในเอเชียนั้นมุงปลูกขาวเพ่ือการปริโภค แต
ปจจุบันการทํานาขาวเปล่ียนวัตถุประสงคไปจาก
เดิม คือปลูกเพ่ือการคาขาย โดยการใชเทคโนโลยี
สมัยใหมมากขึ้น เพ่ือใหไดผลผลิตที่เร็วที่สุดและ
มากท่ีสุด  ทําใหเกิดการพัฒนาเพ่ือใหสามารถตอบ
โจทยความตองการ โดยการนําเอาเทคโนโลยี

นวัตกรรมมาใชพัฒนากระบวนการผลิตแบบครบ
วงจร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในมิติของการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากขาวเพ่ือผูบริโภคยุคใหม ซึ่งปจจุบัน
ขาวไทยไมไดเปนเพียงเมนูจานหลักบนโตะอาหาร
เทานั้น  แตยังไดผสานเข ากับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากงานวิจัยจนกลายเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนผลิตภัณฑอาหาร 
เครื่องสําอาง เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ และ
วัสดุทางการแพทยหรือแมแตวัสดุกอสราง เปนตน 

จากความสําคัญดั งกลาวทําใหผู วิจั ย
เล็งเห็นความสําคัญของการใหความรูที่ เกี่ยว
กับขาวไทย และเทคโนโลยีตางๆ ที่ชวยในการแปร
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รูปขาว ผานการเสนอแนะแนวทางการออกแบบ
นิทรรศการนวัตกรรมขาวไทย  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เ พ่ือศึกษาขอมูลดานเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมผลผลิตจากขาวไทย เพ่ือนําไปใชในการ
ออกแบบนิทรรศการนวัตกรรมขาวไทย พฤติกรรม
ผูใชในพ้ืนที่นิทรรศการ ขอมูลพ้ืนฐานและพ้ืนที่ใช
สอย เพ่ือนําไปสูกระบวนการออกแบบนิทรรศการ  

 

กระบวนการวิจัย 

การวิจัยมุงศึกษาหาแนวทางการออกแบบ
นิทรรศการนวัตกรรมขาวไทย เพ่ือใหเปนพ้ืนที่ใน
การใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
การพัฒนาแปรรูปมาเปนผลิตภัณฑสินคายุคใหม 
และเปนพ้ืนที่ในการแลกเปล่ียนความรู เทคโนโลยี 
ทัศนคติ และการสรางสัมพันธอันดีระหวางผูอยูใน
วงการคาขาวทั้งจากภาครัฐและเอกชน อันจะ
ส ง ผ ลต อ ก า ร พัฒนา เ ค รื อ ข า ย ผู ผ ลิ ต  และ
ผูประกอบการคาขาวจากภูมิภาคของโลก  

โดยผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ จาก
การศึกษาพฤติกรรมผูเขาชมนิทรรศการ รวบรวม
ขอมูล การสัมภาษณนักออกแบบนิทรรศการ 
ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมขาว และ
การวิเคราะหพ้ืนที่ใชสอย เพ่ือนําไปสูกระบวนการ
ออกแบบจากการศึกษาในลักษณะกรณีศึกษา ที่
เปนโครงการเปรียบเทียบจาก 9 โครงการ ไดแก 
1) นิทรรศการเทศกาลทองเท่ียวเมืองรอง  2) 
นิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ 2561 3) นิทรรศการ Agritechnica Asia 

2018 4) นิทรรศการเทศกาลขาวไทย (Thai Rice 

Festival 2017) 5) นิทรรศการมหกรรมสมุนไพร
และอาหาร 6) นิทรรศการไทยเท่ียวไทยแฟร ครั้ง
ที่ 48 7) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติชาวนาไทย 8) 
พิพิธภัณฑมิวเซียมสยาม และ 9) นิทรรศการศูนย
วัฒนธรรมอาเซียน 

การกําหนดขอบเขตในการทําวิจัย ผูวิจัย
เลือกพ้ืนที่ในการจัดนิทรรศการนวัตกรรมขาวไทย 
ซึ่งเปนนิทรรศการชั่วคราว คือ ศูนยนิทรรศการ
และการประชุมแหงชาติไบเบคบางนา พ้ืนที่โถง
นิทรรศการชั้นเดียวแบบไรเสาค้ํายัน EH 103-104 
เนื่องจากมีพ้ืนที่และสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
โครงการท่ีสามารถรองรับผูเขาชมนิทรรศการเปน
จาํนวนมากได 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดการเก็บรวมรวมขอมูล 
การสัมภาษณจากนักออกแบบนิทรรศการและผู
เขาชมนิทรรศการ มาวิเคราะหเนื้อหา และกําหนด
พ้ืนที่ใชสอยภายในโครงการ จากนั้นดําเนินการทํา
รายละเอียดประกอบการออกแบบ โดยการจัดการ
รวบรวมขอมูลที่สําคัญจากความตองการของผูใช
ส อ ย พ้ื น ที่ ที่ เ ป น ค ว า ม ต อ ง ก า ร พ้ื น ฐ า น 
องคประกอบทางกายภาพ และองคประกอบ
แวดลอมอ่ืนๆ (ตัวอยางภาพที่ 1) เพ่ือนําไปสู
กระบวนการออกแบบนิทรรศการในข้ันตอนตอไป 

การวิเคราะหพฤติกรรม กิจกรรมการใช
สอยพ้ืนที่ และความสัมพันธในการใชพ้ืนที่ของผูใช 
เพ่ือแบงประเภทของแตละกิจกรรม การวิเคราะห
ขอมูลในสวนนี้ผู วิจัยใช เครื่องมือ คือ ตาราง
ความสัมพันธ (Interaction Matrix และ 
Interaction Net) และแผนภูมิความสัมพันธ 
(Bubble Diagram และ Circulation Diagram) 

ที่สามารถนําไปสูกระบวนการออกแบบ (Design 

Process) เนื่องจากสามารถทราบถึงระยะของแต
ละพ้ืนที่วาพ้ืนที่ ใดอยูติดกับพ้ืนที่ ใด การสัญจร
ภายในพ้ืนที่ รวมกับการวิเคราะหหนาที่ใชสอย
หลัก  และหน าที่ ใช สอยรอง  สามารถนํ า ไป
กําหนดคาความสัมพันธระหวางพื้นที่ใชสอยและใน
พ้ืนที่ใชสอยเดียวกัน ซึ่งจัดเปนขอมูลหลักที่สําคัญ
ในการออกแบบ โดยรูปแบบตารางความสัมพันธ 
(Interaction Matrix) มีหลักเกณฑในการ
กําหนดคาความสัมพันธตามลําดับคะแนน 1 ถึง 5 
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แทนคาคะแนน 1 คือคาความสัมพันธนอยที่สุด
หรือแทบจะไมมีความสัมพันธกัน ไปจนถึง 5 แทน
คาความสัมพันธมากที่สุด (ปรีชญา ครูเกษตร, 80-
84) 
 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยางการวิเคราะห และกําหนดพื้นที่
ใชสอยภายในโครงการ 

 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหกิจกรรม เพ่ือ
หาเนื้อที่ใชสอยและองคประกอบตางๆ ในกิจกรรม 
ใหไดขนาดของพ้ืนที่ใชสอยที่ตองการ และใชเปน
เกณฑพิจารณาแนวความคิดในการออกแบบ โดยมี
รายละเอียด คือ ขนาดของพ้ืนที่ องคประกอบ
แวดลอมของพ้ืนที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาม
ความตองการของผูใช ซึ่งเปนส่ิงสําคัญตอการจัด
วางผังในการออกแบบ แบงไดเปนการจัดกลุมพ้ืนที่
ใ ช ส อ ย  ( Zoning) (ภ าพ ท่ี  2 )  แ ล ะ ก า ร ล ง
รายละเอียดของเฟอรนิเจอร (Furniture Lay-Out 

Plan) (ภาพที่ 3) ดวยการศึกษาขอมูลที่สามารถ

นํามาใชในโครงการไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหรู
มาตราฐานของพ้ืนที่ทั้งหมดของผูใช 

 

 
 

ภาพที่ 2 การจัดกลุมพื้นที่ใชสอย (Zoning) 

 

 
 

ภาพที่ 3 รายละเอียด Furniture Lay-Out 

Plan  
 

 แนวความคิดในการออกแบบนิทรรศการ 
(Concept of Design) คือ มหัศจรรยขาวไทย 
(Fantastic of Thai Rice) เพราะการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมถูกพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว 
และเริ่มมีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนทั่วไป 
ซึ่งสิ่งเหลานี้ชวยจัดการชีวิตของคนใหงายขึ้น และ
มีแนวความคิดในการออกแบบรองในแตละสวน
นิทรรศการ คือ Culture of Thai Rice เนื่องจาก
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ความผูกพันระหวางคนไทย และขาวมีมาอยาง
ตอเนื่องและยาวนาน นอกจากเปนอาหารแลว ยัง
เกี่ยวเนื่องกับมิติดานอ่ืนอีกมากมาย ไมวาจะเปน
ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ โดยในแตละ
พ้ืนที่มีแนวความคิดในการออกแบบ ดังนี้ 1) สวน
นิทรรศการหลัก คือ “พิธีทําขวัญขาว” ซึ่งมีความ
เชื่อวาทั้งคนและสัตวจะมีสิ่งหนึ่งเรียกวา “ขวัญ” 
สิงอยู ถาขวัญไมอยูประจําส่ิงมีชีวิตตองตาย อีกทั้ง
มีความเช่ือวาขาวเปนของศักด์ิสิทธิ์ มีแมโพสพสถิต
อยู และเชื่อวาหากแมโพสพไดรับเครื่องสังเวยแลว
ผลผลิตจะอุดมสมบูรณ (ตัวอยางงานออกแบบ ดัง
ภาพที่ 4-6) 

 

ภาพที่ 4 ISOMETRIC VIEW นิทรรศการหลัก  
 

 

ภาพที่ 5 PERSPECTIVE นิทรรศการหลัก 
 

 

ภาพที่ 6 PERSPECTIVE นิทรรศการหลัก 

 

 2) สวนนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับพันธุ
ขาวไทย แนวคิดการออกแบบคือ “ประเพณีบุญ
คูณลาน” เปนประเพณีที่เกี่ยวกับการทําขวัญขาว 
เพ่ือเปนสิริมงคลแกขาวหรือเรียกวา พิธีเรียกขวัญ
ขาว เปนพิธีที่ทํากอนขนขาวขึ้นยุง โดยการนิมนต
พระสงฆไปเทศนที่ลานนวดขาว มีการทําบุญตัก
บาตรเลี้ยงพระ ประพรมน้ําพระพุทธมนตแก
ชาวบาน ลานนวดขาว ที่นา ถือเปนสิริมงคลแก
ขาว ซึ่งเชื่อวาจะทําใหเจาของอยู เ ย็นเปนสุข 
(ตัวอยางงานออกแบบ ดังภาพที่ 7-9) 
 

 

ภาพที่ 7 ISOMETRIC VIEW นิทรรศการ
เกี่ยวกับพันธุขาวไทย 
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ภาพที่ 8 PERSPECTIVE นิทรรศการเกี่ยวกับ
พันธุขาวไทย 
 

 

ภาพที่ 9 PERSPECTIVE นิทรรศการเกี่ยวกับ
พันธุขาวไทย 

 

 3) สวนนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับพระ
ราชดํารัสเกี่ยวกับขาวและชาวนาไทย แนวคิดใน
การออกแบบ คือ “พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรก
นาขวัญ” เปนพิธีการบํารุงขวัญเสริมสรางกําลังใจ
แกราษฎร มีลักษณะ เปนการเสี่ยงทายปนั้นๆ น้ํา
จะมากหรือนอย ขาวปลาอาหารจะบริบูรณหรือไม 
(ตัวอยางงานออกแบบ ดังภาพที่ 10-12) 
 

 

ภาพที่ 10 ISOMETRIC VIEW นิทรรศการ
เกี่ยวกับพระราชดํารัสเกี่ยวกับขาวและชาวนา
ไทย 
 

 

ภาพที่ 11 PERSPECTIVE นิทรรศการเกี่ยวกับ
พระราชดํารัสเกี่ยวกับขาวและชาวนาไทย 
 

 

ภาพที่ 12 PERSPECTIVE นิทรรศการเกี่ยวกับ
พระราชดํารัสเกี่ยวกับขาวและชาวนาไทย 
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 4) พ้ืนที่นิทรรศการใหความรู นวัตกรรม
อาหารจากขาว  แนวคิดในการออกแบบ คือ 
“ประเพณีบุญกลางบาน” จากการศึกษาพบวา
กอนชาวนาลงมือปรับดินเพ่ือทํานา ชาวนาใน
ทองถิ่นตางๆ จะจัดงานทําบุญกลางบาน โดย
ชาวบานจะรวมกันจัดอาหารคาวหวานเพ่ือถวาย
พระสงฆบริเวณกลางหมูบาน โดยชาวบานมีความ
เชื่อวาเปนการอุทิศสวนกุศลใหแกพระภูมิเจาที่ 
ชวยใหการทํามาหากิน และการทํานาไดผลดี และ
มีความอุดมสมบูรณตอทองนา (ตัวอยางงาน
ออกแบบ ดังภาพที่ 13-15) 
 

 

ภาพที่ 13 ISOMETRIC VIEW นิทรรศการ
เกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารจากขาว 
 

 

ภาพที่ 14 PERSPECTIVE นิทรรศการเก่ียวกับ
นวัตกรรมอาหารจากขาว 
 

 

ภาพที่ 15 PERSPECTIVE นิทรรศการเกี่ยวกับ
นวัตกรรมอาหารจากขาว 

 

5) พ้ืนที่นิทรรศการใหความรูการปลูกขาว
แบบใหม แนวคิดในการออกแบบ คือ “ประเพณี
บุญบั้งไฟ” เปนประเพณีหนึ่งของภาคอีสาน การท่ี
ชาวบานจัดงานบุญบ้ังไฟขึ้นเพ่ือเปนการบูชาพระ
ยาแถน ซึ่งชาวบานเชื่อวา พระยาแถนมีหนาที่คอย
ดูแลใหฝนตกถูกตองตามฤดูกาล และมีความชื่น
ชอบไฟเปนอยางมาก (ตัวอยางงานออกแบบ ดัง
ภาพที่ 16-18) 
 

 

ภาพที่ 16 ISOMETRIC VIEW นิทรรศการให
ความรูเกี่ยวกับการปลูกขาวแบบใหม 
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ภาพที่ 17 PERSPECTIVE นิทรรศการเก่ียวกับ
การปลูกขาวแบบใหม 
 

 

ภาพที่ 18 PERSPECTIVE นิทรรศการเก่ียวกับ
การปลูกขาวแบบใหม 
 

6) พ้ืนที่นิทรรศการใหความรูนวัตกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร แนวคิดในการออกแบบ คือ 
“พิธีสูขวัญควาย” ความเชื่อที่วา คนกับควาย เปน
วิถีชีวิตชาวชนบทที่ผูกพันลึกซึ้ง มีความรักและเอ้ือ
อาทรตอกัน ควายเปนสัตว เ ล้ียงที่อยูคูชาวไร
ชาวนามาตั้งแตอดีต เปนกําลังหลักในการปลูกขาว 
แต ปจจุบันควายถูกใชงานนอยลงเพราะวิถีชีวิต
เกษตรกรเปล่ียนไป จากใชแรงงานควายหันไปใช
แรงงานจากเครื่องจักรแทน (ตัวอยางงานออกแบบ 
ดังภาพที่ 19-21) 
 

 

ภาพที่ 19 ISOMETRIC VIEW นิทรรศการ
เกี่ยวกับการปลูกขาวแบบใหม 
 

 

ภาพที่ 20 PERSPECTIVE นิทรรศการเกี่ยวกับ
การปลูกขาวแบบใหม 
 

 

ภาพที่ 21 PERSPECTIVE นิทรรศการเกี่ยวกับ
การปลูกขาวแบบใหม 
 

7) สวนเวทีกิจกรรม  แนวคิดในการ
ออกแบบ คือ “ประเพณีลงแขกเก่ียวขาว” เปน
ประเพณีไทยที่แสดงใหเห็นถึงความมีน้ําใจที่มีการ
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ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถสรางความสมัคร
สมานสามัคคีกันในหมูบาน นอกจากนี้ทําใหเกิด
วัฒนธรรมและการขับรองเพลงอันเปนเอกลักษณ
อยางหนึ่งของผูที่ประกอบอาชีพทํานา (ตัวอยาง
งานออกแบบ ดังภาพที่ 22-23) และสวนกิจกรรม
การแปรรูปขาว  แนวคิดในการออกแบบ  คือ 
“ประเพณีบุญขาวจ่ี” เปนงานบุญประเพณีของ
ชาวอีสาน เมื่อถึงวันทําบุญชาวบานจะทําการจ่ีขาว
กันตั้งแตเชามืดจากบานของตน บางแหงอาจนํา
ขาวและฟนไปรวมกันที่วัด แลวทําการจ่ีขาว
รวมกัน เปนการรวมกันทําบุญ เสริมสรางความ
สามัคคีกัน ความเชื่อเรื่องเหตุของประเพณีบุญ
ขาวจี่นั้น เนื่องจากในเดือนสามเปนเวลาที่ชาวนา
หมดภาระการทํานา จึงอยากรวมกันทําบุญขาวจี่
ถวายพระสงฆ (ตัวอยางงานออกแบบ ดังภาพที่ 
24-25) 
 

 

ภาพที่ 22 ISOMETRIC VIEW เวทีกิจกรรม 
 

 

ภาพที่ 23 PERSPECTIVE เวทีกิจกรรม 
 

 

ภาพที่ 24 ISOMETRIC VIEW สวนกิจกรรม 
 

 

ภาพที่ 25 PERSPECTIVE สวนกิจกรรม 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาเพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
ออกแบบนิทรรศการนวัตกรรมขาวไทย ใหเปนงาน
ที่จัดขึ้นเพ่ือ ใหขอมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมแปลกใหม
ที่ทันสมัยในเรื่องวงการขาว การยกระดับขาวจาก
เมล็ดข าวธรรมดาแปรรูป ไปสู กระบวนการ
นวัตกรรม  จนกลายเปนสินคาที่มีมูลคาและ
คุณประโยชน ทั้งในดานการแพทย อุตสาหกรรม
การกอสราง และสุขภาพความงามตางๆ สงผลให
เกิดการกระตุนเศรษฐกิจไทยท่ีเกี่ยวของ การ
นําเสนอความรูภายในงานมีตั้งแตจุดเริ่มตนการ
ปลูกขาว ไปจนถึงผลิตภัณฑนวัตกรรมจากขาวไทย 
และยั ง เป น พ้ืนที่ ใ นการแลกเป ล่ียนความ รู 
เทคโนโลยี ทัศนคติ และการสรางสัมพันธอันดี
ระหวางผูอยูในวงการคาขาวทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน อันจะสงผลตอการพัฒนาเครือขายผูผลิต
และผูประกอบการคาขาวจากภูมิภาคของโลก 
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