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 หลกัสูตรวิชาเลือก อช 03059 มาลยัขา้วตอก จดัท าข้ึนเพื่อให้ผูเ้รียนในเขตพื้นท่ีให้บริการ 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ได้ศึกษา

เรียนรู้ตามความต้องการของผู ้เรียน ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของ

ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในอ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร  เอกสารหลกัสูตรวิชาเลือก อช 03059 

มาลัยข้าวตอก ประกอบด้วย ผงัมโนทัศน์ ค  าอธิบายรายวิชา รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 

โครงสร้างรายวิชา เร่ืองท่ี 1 ความหมายและความส าคญัของมาลยัขา้วตอก เร่ืองท่ี 2 ประวติัความ

เป็นมาของมาลยัขา้วตอก เร่ืองท่ี 3 ประเภทของมาลยัขา้วตอก เร่ืองท่ี 4 วสัดุอุปกรณ์ เร่ืองท่ี 5 

กระบวนการท ามาลยัขา้วตอก เร่ืองท่ี 6 การตลาด และเร่ืองท่ี 7 การเขียนโครงการ  บรรณานุกรม

และภาคผนวก 

 เอกสารหลกัสูตรวิชาเลือก  อช 03059 มาลยัขา้วตอก ส าเร็จลงดว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความ
ร่วมมือจาก นางสุวรรณา  ศิลาพล ภูมิปัญญา นายทศพร อินทรพนัธ์ุ  ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวดัยโสธร ครูอาสาสมัครการศึกษานอก
โรงเรียน และครู กศน.ต าบล ท่ีไดใ้หข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการจดัท าเอกสาร
หลกัสูตรรายวิชาน้ี ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอมหาชนะชยั สังกดั
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัยโสธร ส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 
 

 

                                                                              (นางกรรณิการ์  รอบคอบ) 
                                             ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
                                                                                    อ าเภอมหาชนะชยั 
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ค าอธิบายรายวชิา  อช 03059 มาลยัข้าวตอก  จ านวน  3  หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 1.  มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถจดัท าแผนงานและโครงการธุรกิจ เขา้สู่ตลาดการ

แข่งขนัตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการมีอยูมี่กิน 

 2.  มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถจดัท าแผนงานและโครงการธุรกิจ เพื่อพฒันาอาชีพ

เขา้สู่ตลาดการแข่งขนัตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความเขม้แขง็ 

 3.  มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถจดัท าแผนงานและโครงการธุรกิจ เพื่อขยายอาชีพเขา้

สู่ตลาดการแข่งขนัตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความมัน่คง 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะ 

 ความหมาย  ความส าคญั  ประวติัความเป็นมามาลยัขา้วตอก  ประเภทของมาลยั  วสัดุ

อุปกรณ์  กระบวนการท ามาลยัขา้วตอก  การตลาด  และโครงการท ามาลยัขา้วตอก 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถท ามาลยัขา้วตอก  เขียนโครงการ 

มาลยัขา้วตอกได ้ตลอดจนตระหนกัเห็นคุณค่า  เห็นความส าคญัของการน ามาลยัขา้วตอกไป

ประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  สัมภาษณ์ภูมิปัญญา  พบกลุ่ม  อภิปราย  แลกเปล่ียนเรียนรู้  

บรรยาย  สาธิต และฝึกปฏิบติัตาม  ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองจนเกิดความช านาญ สัมภาษณ์ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน เขียนและน าเสนอโครงการ    
 

การวดัและประเมนิผล 

 ประเมินความกา้วหนา้ ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกตและประเมินผลรวม ดว้ยการตรวจ

ช้ินงานมาลยัขา้วตอก  ตรวจโครงการ  ท าแบบทดสอบ  แบบสอบถามและสะทอ้นผล   

 



รายละเอยีดค าอธิบายรายวชิา  อช 03059 มาลยัข้าวตอก จ านวน 3 หน่วยกติ 

ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 1.  มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถจดัท าแผนงานและโครงการธุรกิจ เขา้สู่ตลาดการ

แข่งขนัตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการมีอยูมี่กิน 

 2.  มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถจดัท าแผนงานและโครงการธุรกิจ เพื่อพฒันาอาชีพ

เขา้สู่ตลาดการแข่งขนัตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความเขม้แขง็ 

 3.  มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถจดัท าแผนงานและโครงการธุรกิจ เพื่อขยายอาชีพเขา้

สู่ตลาดการแข่งขนัตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่ความมัน่คง 

ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เนือ้หา จ านวน 

(ช่ัวโมง) 

1 ความหมายและ

ความส าคญัของ

มาลยัขา้วตอก 

1. บอกความหมายของมาลยั และ

มาลยัขา้วตอกได ้

2. อธิบายความส าคญัของมาลยั

ขา้วตอกได ้

3. ตระหนกัถึงความส าคญัของมาลยั

ขา้วตอก 

1. ความหมายของมาลยัขา้วตอก 

    1.1  ความหมายของมาลยั 

    1.2  ความหมายของขา้วตอก 

    1.3  ความหมายของมาลยัขา้วตอก 

2. ความส าคญัของมาลยัขา้วตอก 

    2.1  ดา้นวฒันธรรม 

    2.2  ดา้นเศรษฐกิจ 

10 

2 ประวติัความ

เป็นมาของมาลยั

ขา้วตอก 

1. บอกประวติัความเป็นมาของ

มาลยัขา้วตอกในอดีตและปัจจุบนั

ได ้

1.  ประวติัความเป็นมาของมาลยัขา้วตอก

ในอดีต 

2.  มาลยัขา้วตอกในปัจจุบนั 

10 

3 ประเภทของมาลยั
ขา้วตอก 

1. บอกความแตกต่างของมาลยั
ขา้วตอกแต่ละประเภทได ้
 

1.ประเภทของมาลยัขา้วตอก 
  1.1. มาลยัสายฝน 
  1.2. มาลยัขอ้ 
  1.3  มาลยัจ๋ิว 

5 



 

ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เนือ้หา จ านวน 

(ช่ัวโมง) 

4 วสัดุอุปกรณ์ในการ
ท ามาลยัขา้วตอก 

1. เลือกใช ้วสัดุอุปกรณ์ ในการท า
มาลยัขา้วตอกได ้
 

1.วสัดุอุปกรณ์ 
   1.1 วตัถุดิบ 
   1.2  อุปการณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

5 

5 กระบวนการท า

มาลยัขา้วตอก 

1. ปฏิบติัการท ามาลยัขา้วตอกไดทุ้ก

ขั้นตอน 

2.  ท ามาลยัขา้วตอกไดอ้ยา่งมี

คุณภาพ 

 

1. ขั้นเตรียมการ 

     1.1  เตรียมอุปกรณ์ 

     1.2  คดัเลือกเมล็ดขา้ว 

      1.3  ขั้นตอนการคัว่ 

      1.4  การออกแบบลวดลาย 

2. ขั้นท ามาลยัขา้วตอก 

      2.1  เทคนิคการร้อยดอกขา้วตอก 

      2.2  การประกอบมาลยัขา้วตอก 

      2.3  การตกแต่ง 

3. ขั้นการเก็บรักษา 

50 

6 การตลาดมาลยั

ขา้วตอก 

1. จดัการประชาสัมพนัธ์และ

วางแผนการตลาดมาลยัขา้วตอกได ้

2. ออกแบบการบรรจุภณัฑม์าลยั

ขา้วตอกได ้

3. จดัการการตลาดเพื่อน าผลผลิต

เขา้สู่ตลาดได ้

1. การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์มาลยั

ขา้วตอก 

2. การบรรจุภณัฑม์าลยัขา้วตอก 

 

3. แผนการตลาดมาลยัขา้วตอก 

10 

7 โครงการการท า
มาลยัขา้วตอก 

1.  เขียนโครงการการท ามาลยั
ขา้วตอกได ้
 

   1. โครงการเขา้สู่อาชีพมาลยัขา้วตอก 
   2. โครงการพฒันาอาชีพมาลยัขา้วตอก 
   3. โครงการขยายอาชีพมาลยัขา้วตอก 
 

30 



โครงสร้างรายวชิา  อช 03059 มาลยัข้าวตอก จ านวน 3 หน่วยกติ (120 ชม.) 
ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

สาระส าคญั 
1. มาลยัขา้วตอกหมายถึง  พวงมาลยัท่ีท าดว้ย  ขา้วตอก หรือท่ีชาวบา้นบางคนเรียก 

ขา้วตอกแตก  ท าจากขา้วเปลือกท่ีคัว่ให้แตกออกเป็นดอกสีขาว ใชข้า้วเปลือก  ท่ีผึ่งแห้งสนิทแลว้
มาคัว่ไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกนั เม่ือร้อนถึงขีดหน่ึงเน้ือในจะขยายบานออก ดนัเปลือกให้ขาดจาก
กนั เม่ือฝัดเอาเปลือกทิ้งไป จะไดข้า้วตอกแตกไวใ้ชใ้นการท าพิธีต่างๆ โดยเฉเพราะน ามาร้อยมาลยั  
หรือปรุงเป็นอาหารได ้

2. ประวติัความเป็นมา  ในอดีต เน้ือความในพระไตรปิฎกกล่าววา่  ดอกมณฑารพ  
เป็นดอกไมจ้ากสรวงสวรรค ์ จะล่วงหล่นก็ดว้ยเหตุการณ์ส าคญั  3  ประการ คือ  พระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพาน  เม่ือคร้ังพระพุทธเจา้เสด็จปรินิพาน ดอกมณฑารพท่ีล่วงหล่นลงมา
เห่ียวแหง้และหมดไป  เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสัมมาสัมพุทธเจา้  พระภิกษุทั้งหลาย
จึงได้น าเอาขา้วตอกมาสักการบูชา  ในวนัส าคญัของพระพุทธศาสนา  เพราะถือว่าขา้วเป็นส่ิงมี
คุณค่า  การท ามาลยัขา้วตอกนั้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวนัมาฆบูชา  เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาว
อีสานท่ีสืบทอดต่อเน่ืองเฉพาะท่ีบ้านฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชัย จงัหวดัยโสธรเท่านั้น แต่ใน
ปัจจุบนั มาลยัขา้วตอกเป็นประเพณีส าคญัของชาวอ าเภอมหาชนะชยัท่ีจดัข้ึนทุกปีในวนัมาฆบูชา
 3.  ประเภทมาลยัขา้วตอก  มี  3 ประเภท  คือมาลยัขอ้  มีลกัษณะร้อยต่อดอกแบบ 
อุบะ ร้อยเรียงกนัเป็นสายแลว้มดัเป็นขอ้ใหส้วยงามตามท่ีออกแบบ  มาลยัสายฝน มีลกัษณะร้อยเป็น
สายยาวปล่อยลงมาคล้ายกบัสายฝน  ส่วนมาลยัจ๋ิวมีลกัษณะเหมือนมาลยัขอ้และมาลยัสายฝนมี
ขนาดเล็ก  ใชเ้ป็นของฝากของท่ีระลึก 

4. วตัถุดิบในการท ามาลยัขา้วตอก  ไดแ้ก่  ขา้วเปลือกเหนียว  เขม็  ดา้ย กระดาษยน่ 
ลวด  และไมไ้ผ ่

5. ขั้นตอนการท ามาลยัขา้วตอก  ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมอุปกรณ์  ขั้นท ามาลยัขา้วตอก 
และขั้นเก็บรักษามาลยัขา้วตอก 

6. การประชาสัมพนัธ์  สามารถท าไดห้ลายวธีิ อาทิ แผน่พลบั  ใบปลิว  และส่ือ 
อิเลคทรอนิกส์  

7. การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ มีหลายรูปแบบไดแ้ก่  บรรจุในกล่องแกว้  บรรจุใน 
ถุงพลาสติกใส  

8. โครงการเขา้สู่อาชีพมาลยัขา้วตอก  โครงการพฒันาอาชีพมาลยัขา้วตอก  และ 



โครงการขยายอาชีพมาลยัขา้วตอก  ในแต่ละโครงการประกอบดว้ย    ช่ือโครงการ   หลกัการและ
เหตุผล  วตัถุประสงค์  สถานท่ีด าเนินการ  ระยะเวลาด าเนินการ  วิธีด าเนินการงบประมาณ  
ผูรั้บผดิชอบและเขา้ร่วมโครงการ การวดัและประเมินผล  และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. บอกความหมายของมาลยั และมาลยัขา้วตอกได ้
2. อธิบายความส าคญัของมาลยัขา้วตอกได ้
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของมาลยัขา้วตอก 
4. บอกประวติัความเป็นมาของมาลยัขา้วตอกในอดีตและปัจจุบนัได้ 
5. บอกความแตกต่างของมาลยัขา้วตอกแต่ละประเภทได ้
6. เลือกใช ้วสัดุอุปกรณ์ ในการท ามาลยัขา้วตอกได้ 
7. ปฏิบติัการท ามาลยัขา้วตอกไดทุ้กขั้นตอน 
8. ท ามาลยัขา้วตอกไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
9. จดัการประชาสัมพนัธ์และวางแผนการตลาดมาลยัขา้วตอกได ้
10. ออกแบบการบรรจุภณัฑม์าลยัขา้วตอกได ้
11. จดัการการตลาดเพื่อน าผลผลิตเขา้สู่ตลาดได ้
12. เขียนโครงการการท ามาลยัขา้วตอกได ้

 

ขอบข่ายเนือ้หา 
เร่ืองท่ี 1.  ความหมายและความส าคญัของมาลยัขา้วตอก 

  เร่ืองท่ี 2.  ประวติัความเป็นมาของมาลยัขา้วตอก 
      เร่ืองท่ี 3.  ประเภทของมาลยัขา้วตอก 
       เร่ืองท่ี 4.  วสัดุอุปกรณ์ในการท ามาลยัขา้วตอก 

        เร่ืองท่ี 5.  กระบวนการท ามาลยัขา้วตอก 

       เรียงท่ี 6.  การตลาดมาลยัขา้วตอก 

      เร่ืองท่ี 7.  โครงการการท ามาลยัขา้วตอก 

 

 

 



การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   
2. สัมภาษณ์ภูมิปัญญา   
3. การพบกลุ่ม   
4. การอภิปราย   
5. การแลกเปล่ียนเรียนรู้   
6. การบรรยาย   
7. การสาธิต  
8. การฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองจนเกิดความช านาญ  
9. เขียนและน าเสนอโครงการ    

 

การวดัและประเมนิผล 
1. ประเมินความกา้วหนา้  

1.1 วธีิการสัมภาษณ์   
1.2 สังเกต 

2.   ประเมินผลรวม  
        2.1 การตรวจช้ินงานมาลยัขา้วตอก   

      2.2 ตรวจโครงการ   
                   2.3 ท าแบบทดสอบ   
                   2.4 แบบสอบถาม 
                   2.5 สะทอ้นผล   
 

  

 

 

 

 

 

 



เร่ืองที่ 1  ความหมาย  ความส าคญัของมาลยัข้าวตอก 
สาระส าคญั 

1. มาลยั หมายถึง ดอกไมป้ระดิษฐล์กัษณะหน่ึง  โดยการน าดอกไม ้ กลีบ 

ดอกไม ้  ใบไม ้มาร้อยเป็นพวง  มีลกัษณะต่าง ๆ กนัมากมายหลายแบบ    ตั้งแต่แบบดั้งเดิมจนถึง

แบบสมยัใหม่  เพื่อเป็นเคร่ืองสักการบูชา ในวนัส าคญัทางพุทธศาสนาหรือในพิธีต่างๆ 

2. ขา้วตอก หมายถึง ผลงานท่ีเกิดจากการคัว่ขา้วเปลือกเหนียว  โดยใชห้มอ้ดิน กบัฟืน  
จะไดด้อกขา้วท่ีแตกออกจากเปลือก  สีขาวมีกล่ินหอมของขา้ว เรียกวา่ขา้วตอก  หรือตอกแตก 

3. มาลยัขา้วตอก หมายถึง ผลงานท่ีถูกสร้างสรรคแ์ละประดิษฐข้ึ์นดว้ยความศรัทธาท่ี 

มีต่อศาสนาพุทธ  ในการท าบุญวนัมาฆะบูชา เป็นมรดกทางสังคมของบา้นฟ้าหยาด ท าจากขา้วตอก

มีลกัษณะเป็นพวง ขนาดเล็ก หรือใหญ่ ข้ึนอยูก่บัการออกแบบ ประดบัดว้ยดอกไมป้ระดิษฐ ์ 

4. ความส าคญัของมาลยัขา้วตอกดา้นวฒันธรรม มาลยัขา้วตอกเป็นพวงมาลยัท่ี 

เปรียบเสมือนดอกมณฑารพ ท่ีพุทธศาสนิกชนท าข้ึนเพื่อน ามาสักการบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา้ในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา คือ วนัมาฆบูชา เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี

ทางพระพุทธศาสนา 

5. ความส าคญัของมาลยัขา้วตอกดา้นเศรษฐกิจ เป็นการส่งเสริมดา้นการประกอบ 

อาชีพของคนในชุมชนใหมี้อาชีพเสริม นอกเหนือจากอาชีพหลกั คือ การท าเกษตรกรรม ส่งผลให้มี

รายไดเ้พิ่มข้ึน 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั  

1. บอกความหมายของมาลยั  ขา้วตอก  และมาลยัขา้วตอกได ้
2. อธิบายความส าคญัของมาลยัขา้วตอกได ้
3. มีความตระหนกัถึงความส าคญัของมาลยัขา้วตอก 

 

ขอบข่ายเนือ้หา  

1. ความหมายของมาลยัขา้วตอก 

1.1  ความหมายของมาลยั  มีผูใ้หค้วามหมายไวท่ี้ส าคญัมีดงัน้ี 

 

 



ราชบณัฑิตยสถาน  (2542 : 859) ไดใ้ห้ความหมายของมาลยัวา่ ดอกไมป้ระดิษฐ์แบบไทย
ลกัษณะหน่ึง โดยการน าดอกไม ้กลีบดอกไม ้และใบไมม้าร้อยดว้ยเข็มแลว้รูดออกมาใส่ดา้ยผกูเป็น
พวง มีลกัษณะต่าง ๆ กนั 

(สุวริียาสาส์น.  ม.ป.ท.  : 268) ไดใ้หค้วามหมายของมาลยัวา่ ดอกไมท่ี้ร้อยเป็นพวง     
(ซีเอด็ยเูคชัน่จ  ากดัมหาชน  2543 : 416 )  ไดใ้ห้ความหมายของมาลยัวา่  ดอกไมใ้บไมท่ี้

ร้อยเรียงเป็นพวงสวยงาม  
(อกัษรเจริญทศัน์. 2525 : 648 ) ไดใ้หค้วามหมายของมาลยัวา่  ดอกไมใ้บไมท่ี้ร้อยเป็นพวง   

  มาฆะศิริ  ตรีพงษ ์(2546 : 340 ) ไดใ้หค้วามหมายของมาลยัวา่  ดอกไมท่ี้ร้อยเป็นพวง  
 
 จากท่ีผูรู้้ไดใ้ห้ความหมายของมาลยัสามารถสรุปไดว้่า  มาลยัหมายถึง ดอกไมป้ระดิษฐ์
แบบไทยโดยการน าดอกไม ้กลีบดอกไม้ และใบไมม้าร้อยเรียง ดว้ยเข็มแลว้รูดออกมาใส่ดา้ยผูก
เป็นพวง  

1.2 ความหมายของขา้วตอก  มีผูใ้หค้วามหมายไวท่ี้ส าคญัดงัน้ี 
วรรณี  กนัยา (สัมภาษณ์ : 14 ต.ค. 2554) ไดใ้หค้วามหมายของขา้วตอกวา่ “ขา้วตอกหรือ 

ขา้วตอกแตกคือดอกขา้วท่ีเกิดจากการคัว่ขา้วเปลือกเหนียวดว้ยความร้อนพอประมาณเม็ดขา้วจะดนั
เปลือกออกมาเป็นดอกขา้วตอกสีขาวมีกล่ินหอมน ามาร้อยเป็นพวงมาลยั” 

(ซีเอด็ยเูคชัน่จ  ากดัมหาชน  2543 : 86 )  ไดใ้หค้วามหมายของขา้วตอกวา่ ขา้วเปลือกท่ีคัว่ 
ใหแ้ตกเป็นดอกบาน 

เตือนจิตร  บุญคงชน (สัมภาษณ์ : 19 ก.ค. 2554)  กล่าววา่ “ ขา้วตอกหมายถึงขา้วเปลือก 
เหนียวพนัธ์ดั้งเดิมน ามาคัว่โดยใชห้มอ้ดินกบัฟืน เม็ดขา้วแตกออกมาเรียกวา่ขา้วตอก หรือขา้วตอก
แตกน ามาท าเป็นพวงมาลยัหรือปรุงอาหารก็ได”้ 

สุดาวดี  หอมวงศ ์(สัมภาษณ์  : 8 ต.ค. 2554) ไดใ้หค้วามหมายของ ไวว้า่ “ผลงานท่ีเกิดจาก 
การคัว่ขา้วเปลือกเหนียวแลว้ไดด้อกขา้วท่ีแตกออกจากเปลือก สีขาว มีกล่ินหอมของขา้ว  เม่ือน ามา
ร้อยด้วยเข็มและดา้ย  เป็นสายมาลยัขา้วตอกแล้ว  ดอกขา้วจะมีความสวยงามดว้ยคุณค่าแห่งขา้ว  
เม่ือถูกรังสรรคใ์นงานประเพณี  เป็นพวงมาลยัขา้วตอกของชาวบา้นฟ้าหยาด  จะแปลกกวา่ทอ้งถ่ิน
อ่ืนดว้ยองคค์วามรู้ของภูมิปัญญาชาวบา้น เป็นมรดกของชาวบา้นฟ้าหยาด” 

สุวรรณา  ศิลาพล  (สัมภาษณ์ : 12 ต.ค. 2554) ไดใ้หค้วามหมายของขา้วตอก   
ไวว้า่ “ขา้วตอกหรือขา้วตอกแตก  ท่ีไดจ้ากการคัว่ขา้วเปลือกเหนียว เมด็ขา้วแตกออกเป็นดอกสีขาว 
มีกล่ินหอมน ามาท าเป็นมาลยัขา้วตอก” 
 



 จากท่ีผูรู้้ไดใ้หค้วามหมายของขา้วตอกสามารถสรุปไดว้า่   ขา้วตอกหมายถึง  
ขา้วตอกหรือขา้วตอกแตกท่ีเกิดจากการคัว่ขา้วเปลือกเหนียวแลว้ไดด้อกขา้วท่ีแตกออกจากเปลือก 
เป็นดอกบาน สีขาว มีกล่ินหอมของขา้ว  เม่ือน ามาท าเป็นมาลยัขา้วตอกหรือปรุงอาหารก็ได ้

1.3 ความหมายของมาลยัขา้วตอก  สามารน าสรุปความหมายของมาลยัและขา้วตอก  
สรุปเป็นความหมายของมาลยัขา้วตอกได้ว่า  ผลงานท่ีถูกสร้างสรรค์และประดิษฐ์ข้ึนดว้ยความ
ศรัทธาต่อศาสนาพุทธ ในการท าบุญวนัมาฆะบูชา มาจากค าว่าขา้วตอกดอกไมผ้สมกบัความเช่ือ
เร่ืองอานิสงส์ โดยวิถีชาวบ้านตามทุนท่ีมีคือท าบุญด้วยข้าว  เม่ือเอามาประดิษฐ์เป็นรูปแบบ
พวงมาลยัขา้วตอก  จึงเป็นรูปแบบท่ีแปลกกว่าท่ีอ่ืนดว้ยความรู้จากภูมิปัญญาชาวบา้น เป็นมรดก
ทางสังคมของชาวบ้านฟ้าหยาด  แสดงออกในงานประเพณีมาลยัขา้วตอก มีแห่งเดียวท่ีบา้นฟ้า
หยาด ต าบลฟ้าหยาด  อ าเภอมหาชนะชยั  จงัหวดัยโสธร 
 นอกจากน้ีไดส้ัมภาษณ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจ านวน  5  คน  ไดข้อ้มูลความหมายของมาลยั
ขา้วตอกไวด้งัน้ี 
 สุดาวดี  หอมวงศ์  (สัมภาษณ์ : 8 ต.ค. 2554)   “ มาลยัขา้วตอกคือผลงานท่ีสร้างสรรค์
ประดิษฐข้ึ์นดว้ยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อศาสนาพุทธในงานบุญมาฆะบูชา แก่นเหงา้
มาจากค าว่าขา้วตอกดอกไม ้ ผสมกบัความเช่ือเร่ืองอานิสงส์  วิถีของชาวบา้นตามทุนเดิมท่ีมีคือ
ท าบุญดว้ยขา้ว  เม่ือน าขา้วมาประดิษฐ์เป็นรูปแบบของพวงมาลยัขา้วตอก  จึงเป็นรูปแบบท่ีแปลก
กว่าทอ้งถ่ินอ่ืน ด้วยองค์ความรู้ท่ีผ่านการผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน  เป็นงานฝีมือท่ีเป็น
มรดกทางสังคมของทอ้งถ่ินบา้นฟ้าหยาด  แสดงออกในงานประเพณี และความศรัทธาในพุทธ
ศาสนาจึงเป็นความภูมิใจและมีคุณค่า  ท่ีเรียกวา่มาลยัขา้วตอก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบา้นฟ้าหยาด” 
 สุวรรณา  ศิลาพล (สัมภาษณ์ : 12 ต.ค. 2554 ) “มาลยัขา้วตอกคือพวงมาลยัขา้วตอกแตกท่ี
เป็นสัญลกัษณ์แทนดอกมณฑารพ ถวายเป็นพุทธบูชาในวนัมาฆะบูชา” 
 เตือนจิตร  บุญคงชน (สัมภาษณ์ : 12 ต.ค. 2554 )  “ มาลยัขา้วตอกคือพวงมาลยัท่ีท าจาก
ขา้วตอก หรือขา้วตอกแตก เป็นสัญลกัษณ์แทนดอกมณฑารพท่ีเช่ือว่าเป็นดอกไมจ้ากสวรรค์ ใช้
บูชาพระพุทธเจา้ในวนัส าคญัทางศาสนา  เป็นพวงมาลยัท่ีชาวบา้นฟ้าหยาดท าทุกปี” 
 วรรณี  กนัยา   (สัมภาษณ์ : 14  ตุลาคม 2554) “มาลยัขา้วตอกคือพวงมาลยัท่ีไดจ้ากการร้อย
ดอกขา้วแลว้น ามาประดบัตกแต่งใหส้วยงาม ท่ีชาวบา้นฟ้าหยาดท าเพื่อถวายวดัในวนัมาฆะบูชา” 
 ประครอง  เสาร์แกว้  (สัมภาษณ์ : 14  ตุลาคม 2554) “มาลยัขา้วตอกคือพวงมาลยัท่ีท าจาก
ดอกขา้ว  ท่ีไดจ้ากการควัขา้เปลือก น ามาประดบัตกแต่งให้สวยงามแทนดอกมณฑารพ แลว้น าไป
ถวายวดัในวนัมาฆะบูชา” 

 2.   ความส าคญัของมาลยัขา้วตอก 



      2.1  ดา้นวฒันธรรม   ประเพณีมาลยัขา้วตอกมีความส าคญัในดา้นวฒันธรรม กล่าวคือ 

ประเพณีท่ีจดัข้ึน เฉพาะท่ีบา้นฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชัย จดัข้ึนในวนัข้ึน 14 ค ่า เดือน 3 เป็น

ประจ าทุกปี เพื่อเป็นการสักการบูชาพระพุทธเจา้แทนดอกมณฑารพ ซ่ือเช่ือกนัว่าเป็นดอกไมแ้ห่ง

สรวงสวรรค ์ ท่ีหล่นลงมายงัโลกมนุษยเ์ม่ือพระพุทธเจา้ประสูติ  ตรัสรู้  และ จาตุรงคสันนิบาท โดย

ชาวบ้านจะน าข้าวตอก (ข้าวเปลือกท่ีดีท่ีสุดน ามาคั่วในหม้อดินใบใหญ่  จนกระทั่งกลายเป็น

ขา้วตอกสีขาว) มาร้อยเป็นมาลยัแลว้แห่ไปถวายพระ  จนกลายเป็นประเพณีของชาวอ าเภอมหาชนะ

ชยั (สเปคตรัมมีเดีย  โปรดคัชัน่ เซนเตอร์ . 2548 : 33    

      2.2  ดา้นเศรษฐกิจ   เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ให้มีอาชีพ

เสริมนอกเหนือจากอาชีพหลกั คือเกษตรกรรม การท ามาลยัขา้วตอกเป็นของฝาก ของท่ีระลึก เป็น

อาชีพเสริมอีกอาชีพหน่ึงของคนบา้นฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร จากการสัมภาษณ์ผู ้

ท่ีประกอบอาชีพน้ีไดใ้หข้อ้มูลรายไดต่้อเดือน มีดงัน้ี 

สุวรรณา  ศิลาพล  (สัมภาษณ์ : 12 ต.ค.2554) กล่าววา่  การท ามาลยัขา้วตอกท าเป็นกลุ่ม  
สมาชิกมี  30  คน ท าขายไดต้ลอดปี  ในส่วนของกลุ่มท าไวเ้ป็นจ านวนมากดงัท่ีเห็น(มีพวงมาลยั
โชวจ์  านวนมาก) ขายไดเ้ดือนละ 10,000 บางเดือน 15,000 บาท เพราะกลุ่มเพิ่มเร่ิมตน้ท ามาไดไ้ม่ถึง 
6 เดือน 
 วรรณี   กนัยา  (สัมภาษณ์ : 14  ต.ค.2554) กล่าววา่ การท ามาลยัขา้วตอกถา้เป็นช่วงเทศกาล

แห่มาลยั งานประเพณีต่างๆ จะขายไดม้ากถึงเดือนละ 10,000 บาท แต่ช่วงปกติไม่มีเทศกาลจะขาย

ไดป้ระมาณเดือนละ 3,000   

 วนิดา  จกัษุกรรฐ ์ (สัมภาษณ์ : 12  ก.ค. 2554)  กล่าววา่ มาลยัขา้วตอกขายไดต้ลอดปี จะท า

เพาะมาลยัจ๋ิว  จะไดป้ระมาณเดือนละ 2,000 – 3,000 บาท  

 บุญโฮม  ศรีนาวฒัน์  (สัมภาษณ์ : 12 ต.ค.2554) กล่าววา่ มาลยัขา้วตอกท าเป็นอาชีพเสริม

ขายไดต้ลอดปี เฉล่ียเดือนละ 3,000  บาท ถา้เป็นช่วงเทศกาลแห่มาลยัคือเดือนกุมภาพนัธ์ จะได ้

7,000 – 10,000  บาท 

 ประครอง  เสาร์แกว้  (สัมภาษณ์ : 12 ต.ค.2554) กล่าววา่ มาลยัขา้วตอกท าเป็นอาชีพเสริม

หลงัฤดูท านา ถา้ในช่วงเทศกาลแห่มาลยัจะรับท าพวงใหญ่ก็ไดป้ระมาณเดือนละ 10,000  - 15,000  

บาท ถา้ในเดือนธรรมดา ท ามาลยัจ๋ิวขายได ้ประมาณเดือนละ 3,000  บาท 



 จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งัน้ี  มาลยัขา้วตอกสามารถช่วยให้ประชาชนมีรายไดต่้อ

เดือนเฉล่ีย  3,000  -  10,000 บาท 

  

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. บรรยาย 

2. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   

3. สัมภาษณ์ภูมิปัญญา  ตามใบงานท่ี  1 

 

การวดัและประเมินผล 

1.    ประเมินความกา้วหนา้  

1.1 วธีิการสัมภาษณ์   

1.2 สังเกต 

2.ประเมินผลรวม  

2.1  ท าแบบทดสอบ   

2.2 สะทอ้นผล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ืองที่  2    ประวตัคิวามเป็นมาของมาลยัข้าวตอก 

สาระส าคญั 

 1. ในอดีตมาลยัขา้วตอกเป็นเคร่ืองบูชาพระพุทธเจา้และเป็นประเพณีในวนัส าคญัทาง

ศาสนาแทนดอกมนฑารพ 

 2. ในปัจจุบนัมาลยัขา้วตอกเป็นประเพณีส าคญัของชาวบา้นฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั 

ท่ีจดัข้ึนทุกปีในวนัมาฆบูชา 

  

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 1.  บอกประวติัความเป็นมาของมาลยัขา้วตอกในอดีตและปัจจุบนัได ้

ขอบข่ายเนือ้หา 

1.  ประวติัความเป็นมาของมาลยัขา้วตอกในอดีต  เน้ือความในพระไตรปิฎกกล่าววา่  ดอก

มณฑารพ  เป็นดอกไมจ้ากสรวงสวรรค ์ จะล่วงหล่นก็ดว้ยเหตุการณ์ส าคญั  3  ประการ คือ  พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพาน  เม่ือคร้ังพระพุทธเจา้เสด็จปรินิพาน ดอกมณฑารพท่ี

ล่วงหล่นลงมาเห่ียวแห้งและหมดไป  เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสัมมาสัมพุทธเจ้า  

พระภิกษุทั้งหลายจึงไดน้ าเอาขา้วตอกมาสักการบูชา  ในวนัส าคญัของพระพุทธศาสนา  เพราะถือ

วา่ขา้วเป็นส่ิงมีคุณค่าและน าขา้วตอกถวายพระสงฆสื์บต่อมา 

 2.  มาลยัขา้วตอกในปัจจุบนั ชาวบา้นฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั ไดย้ึดถือปฏิบติัประเพณี

ท่ีส าคญัประเพณีหน่ึงคือประเพณีแห่มาลยั  จากความรู้ในอดีต  การน าเอาขา้วตอกใส่พานไปบูชา

พระพุทธเจา้พุทธศาสนาในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา   ต่อมาก็มีช่างท่ีฉลาดน าขา้วตอกมาร้อย

เรียงเป็นเส้นสายประดบัตกแต่งอย่างสวยงามน าไปถวายวดั  หลายร้อยปีมาแลว้  ในปัจจุบนัการ

ถวายพวงมาลยั  เป็นประเพณีท่ีส าคญัของชาวมหาชนะชยั  และมีการวิวฒันาการจากการท าเพื่อ

ถวายเป็นพุทธบูชาเป็นการท ามาลยั   เพื่อประกวดแข่งขนัและเป็นอาชีพท่ีหารายไดใ้ห้คนมหาชนะ

ชยั  และอ าเภอมาหาชนะชยัเป็นอ าเภอหน่ึงเดียวในประเทศไทยท่ียงัคงรักษาประเพณีแห่มาลยัไว้

เป็นลกัษณ์ท่ีงดงามของอ าเภอมหาชนะชยั  ดงัภาพประกอบ    

 



 

 

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 1.  ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากใบงานท่ี 2 

 2.  พบกลุ่มอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การวดัและประเมนิผล 

1.  ประเมินผลความกา้วหนา้ดว้ยสังเกต การสัมภาษณ์ 

2.  ประเมินผลรวมดว้ยการท าแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

          ภาพประกอบ 1 



เร่ืองที่ 3 ประเภทของมาลยัข้าวตอก 

สาระส าคญั 
 1. มาลยัสายฝน ร้อยขา้วตอกดอกสายยาวสูงนบัสิบเมตร ท าสายพวงมาลยั จ านวนสายมาก
นอ้ย เล็กหรือใหญ่ ตามแต่ศรัทธาก าลงัความสามารถของผูท้  า  
 2. มาลยัขอ้ จะร้อยต่อดอกแบบอุบะ โดยเอาขา้วตอกมาร้อยเรียงกนัเป็นสายแลว้มดัเป็นขอ้
ใหส้วยงามตามท่ีออกแบบ 
 3. มาลยัจ๋ิว  มีลกัษณะเหมือนกบัมาลยัสายฝน และมาลยัขอ้ เพียงแต่มีขนาดเล็ก เพื่อใชเ้ป็น
ของฝากของท่ีระลึก 
  

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1. บอกความแตกต่างของมาลยัขา้วตอกแต่ละประเภทได ้

 
ขอบข่ายเนือ้หา 

1. มาลยัสายฝน เป็นมาลยัท่ีท าโดยการเอาขา้วตอกมาร้อยเรียงกนัเป็นสายยาวสูงสามถึงส่ี 
เมตร ท าสายพวงมาลยั จ านวนสายมากนอ้ย เล็กหรือใหญ่ ตามแต่ศรัทธาก าลงัความสามารถของ
ผูท้  า แลว้ ตกแต่งดว้ยดอกไมป้ระดิษฐ ์ท าเป็นดอกไม ้พู่ พุม่ หรือสีสันของการประดิษฐ์งานฝีมือ 
ดงัภาพประกอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 มาลยัสายฝน 



2. มาลยัขอ้ จะร้อยต่อดอกแบบอุบะ โดยเอาขา้วตอกมาร้อยเรียงตกแต่งลวดลายแลว้ 

มดัเป็นขอ้ใหส้วยงามตามท่ีออกแบบ ดงัภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 มาลยัข้อ 



3. มาลยัจ๋ิว มีลกัษณะเหมือนกบัมาลยัสายฝน และมาลยัขอ้ เพียงแต่มีขนาดเล็ก เพื่อใช ้

เป็นของขวญั ของท่ีระลึก ดงัภาพประกอบ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ตามใบงานท่ี  3 
2. บรรยาย   
3. อภิปราย   
4. แลกเปล่ียนเรียนรู้   

 

การวดัและประเมนิผล 

 1. ประเมินความกา้วหนา้ ดว้ยวธีิการสัมภาษณ์ สังเกต 
 2. ประเมินผลรวม ดว้ยการท าแบบทดสอบ    
 

 

ภาพประกอบ 4  มาลยัจ๋ิว 



เร่ืองที่  4 วสัดุอุปกรณ์ 

สาระส าคญั 
1.วตัถุดิบในการท ามาลยัขา้วตอก ไดแ้ก่ เมล็ดขา้วเหนียว  

 2.อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการท ามาลยัขา้วตอก ไดแ้ก่ ดา้ย  เขม็  หมอ้ดิน เตาถ่าน กา้น
กลว้ยและไมไ้ผ ่
 

ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
1. เลือกใช ้วสัดุอุปกรณ์ ในการท ามาลยัขา้วตอกได้ 

 

ขอบข่ายเนือ้หา 
1.วตัถุดิบท่ีใชท้  ามาลยัขา้วตอกไดแ้ก่ เมล็ดขา้วเปลือกเหนียวพนัธ์ุดั้งเดิม ซ่ึงมีลกัษณะเมล็ด

โต แกะดูเมล็ดเป็นสีขาวเท่านั้นดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพประกอบ 5  เมลด็ข้าวเหนียวพนัธ์ุดั่งเดิม 



2.อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการท ามาลยัขา้วตอก ไดแ้ก่  
       2.1 ดา้ยสีขาวเบอร์ 20 ดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           2.2 เขม็ร้อยมาลยัเบอร์ 9 ดงัภาพประกอบ 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ภาพประกอบ 6  ด้ายสีขาวเบอร์ 20  

ภาพประกอบ 7  เข็มร้อยมาลัยเบอร์ 9 



  2.3 หมอ้ดิน   ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 30 เซนติเมตร  ดงัภาพภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.4 เตาถ่านเบอร์ 2   ดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

ภาพประกอบ 8  หม้อดิน  

ภาพประกอบ 9  เตาถ่าน  



2.5 กา้นกลว้ย เป็นกา้นกลว้ยท่ีไม่อ่อนไม่แก่มากเป็นล าสีเขียวขนาด 
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 เซนติเมตร  ยาว 60 เซนติเมตร  ดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 ไมไ้ผ ่ เป็นไมไ้ผล่วกใชไ้มท่ี้แก่จดั  ดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 10  ก้านกล้วย  

ภาพประกอบ 11  ไม้ไผ่ 



การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากใบงานท่ี 4 

 

การวดัและประเมนิผล 

1. ประเมินความกา้วหนา้ 
    1.1  วธีิการสัมภาษณ์   
     1.2 วธีิการสังเกต 
2.ประเมินผลรวม 
     2.1 ท าแบบทดสอบ 
     2.2 ท าแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



เร่ืองที่ 5 กระบวนการท ามาลยัข้าวตอก 

สาระส าคญั 
  1. ขั้นเตรียมการ จดัเตรียมอุปกรณ์ ไดแ้ก่ หมอ้ดิน เตาแก๊สหรือเตาถ่าน เมล็ดขา้วท่ีสวยงาม 
กานกลว้ย ดา้ยสีขาว เขม็ และไมไ้ผ ่
  2. ขั้นท ามาลยัขา้วตอก เร่ิมตน้จาก  น าเมล็ดขา้วท่ีเลือกแลว้มาคัว่ในหมอ้ดินในความร้อน
ปานกลางใหเ้มด็ขา้วแตกออกเป็นดอกสีขาวสวยงาม  น าดอกขา้วมาร้อยเรียงดว้ยดา้ยสีขาว  ท ากรง
เป็นรูปส่ีเหล่ียม รูปสามเหล่ียม รูปดาว ตามท่ีจะออกแบบ  ผกูสายขา้วตอกกบักรง และประดบั
ตกแต่งดว้ยดอกไมใ้หส้วยงาม  และถา้เป็นมาลยัจ๋ิว ก็บรรจุภณัฑอ์ยา่งสวยงาม เป็นของฝากและท่ี
ละลึก 
  3. ขั้นเก็บรักษา ตอ้งเก็บมาลยัขา้วตอกไม่ใหส้ัมผสักบัอากาศเพราะจะท าใหเ้สียหายไดง่้าย  
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 1. ปฏิบติัการท ามาลยัขา้วตอกไดทุ้กขั้นตอน 
 2. ท  ามาลยัขา้วตอกไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 

ขอบข่ายเนือ้หา  
  1. ขั้นเตรียมการ 

1.1 เตรียมอุปกรณ์ ไดแ้ก่ เตรียมเมล็ดขา้วเปลือก  เตาถ่าน กา้นกลว้ย หมอ้ดิน เขม็ 
ดา้ยสีขาว ตลอดจนไมไ้ผ ่
     1.2 คดัเลือกเมล็ดขา้ว คดัเลือกเมล็ดขา้วเปลือกท่ี มีความสมบูรณ์ เมล็ดสีขาวเท่านั้น แกะ
ดูเมล็ดขา้วมีสีขาวเท่านั้น 
     1.3 ขั้นตอนการคัว่   คัว่เมล็ดขา้วดว้ยไฟอ่อนๆ คัว่จนแตกออกจากเปลือก เรียกวา่ 
ขา้วตอกหรือขา้วตอกแตก ซ่ึงมีลกัษณะเป็นดอกสีขาวคลา้ยขา้วโพดคัว่ ดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12  ข้าวตอกหรือข้าวตอกแตก  



1.4 การออกแบบลวดลาย  มาลยัขา้วตอกจะใหส้วยงามข้ึนอยูก่บัการประดบัตกแต่งดว้ย 
ลวดลาย ต่างๆ  เช่นมาลยัสายฝนท่ีปล่อยชายยาว  อาจจะประดบัดว้ยอุบะและดอกไมป้ระดิษฐ์  ซ่ึง
อุบะนั้นจะใช้ข้าวตอกร้อยเป็นสาย  ประดับชายด้วยดอกไม้ประดิษฐ์  การประดับมาลัยข้อก็
เช่นเดียวกนั ช่างบางคนมดัขอ้แล้วประดบักระดาษสี  บางคนใช้สายขา้วตอกประดบั  บางคนใช้
ขา้วตอกร้อยเป็นลวดลาย  เช่นลายตาข่าย   ลายส่ีกา้นส่ีดอก ลายใยแมงมุม  แลว้แต่จะออกแบบให้
สวยงาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13  อุบะทีใ่ช้ประดับมาลยั 

ภาพประกอบ 14  มาลยัข้าวตอกลายตาข่าย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 15  มาลยัข้าวตอกลายส่ีก้านส่ีดอก   

ภาพประกอบ 16  มาลยัข้าวตอกลายใยแมงมุม   



2. ขั้นท ามาลยัขา้วตอก 
      2.1  เทคนิคการร้อยดอกขา้วตอก คือการร้อยเรียงดอกขา้วใหไ้ดข้นาดไปในแนว
เดียวกนัใหส้วยงามเพื่อน ามาประกอบเป็นพวงมาลยั ดงัภาพประกอบ 
 

 
 
        
    

2.3 การประกอบมาลยัขา้วตอก ขา้วตอกท่ีร้อยเรียงเป็นสายน ามาผกูติดกบักงไมไ้ผท่ี่ 
ออกแบบไวแ้ลว้ เรียกวา่ การข้ึนสาย  เม่ือข้ึนสายจนไดส้ายครบตามท่ีออกแบบ จะมดัสายมาลยัให้
แน่น แลว้ตกแต่งลวดลายให้สวยงาม ดงัภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
   
 

ภาพประกอบ 17  เทคนิคการร้อยมาลยัข้าวตอก     

ภาพประกอบ 18  กงมาลยัท าด้วยไม้ไผ่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 19  การขึน้สายมาลยั 

ภาพประกอบ 20  การประดับตกแต่ง 



 3. ขั้นการเก็บรักษา ต้องเก็บรักษามาลัยข้าวตอกไม่ให้สัมผสักับอากาศ เพื่อป้องกัน
ความช้ืนและลม ในกรณีท่ีน ามาลยัขา้วตอกไปถวายวดั สถานท่ีเก็บตอ้งมิดชิดไม่ให้ลมเขา้ ส่วน
กรณีท่ีแปรรูปใส่บรรจุภณัฑ์ กล่องแก้ว ถุงพลาสติก ต้องไม่ให้สัมผสัอากาศเช่นเดียวกัน ดัง
ภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21  การเกบ็รักษา 



การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  1.   ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ตามใบงานท่ี 5 
  2.   สาธิต และปฏิบติัตาม 
  3.   ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองจนเกิดความช านาญ 
 

การวดัและประเมนิผล  
  1.   ประเมินความกา้วหนา้ 
       1.1   สัมภาษณ์  
        1.2   สังเกต 
  2.   ประเมินผลรวม 
        2.1   ตรวจช้ินงานมาลยัขา้วตอก 
        2.2   ท าแบบทดสอบ 
        2.3   ท าแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่ 6 การตลาดมาลยัข้าวตอก 
 

สาระส าคญั 
1.   วธีิการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์มาลยัขา้วตอกนิยมใช ้ การท าแผน่พบั  ผา่นทาง

เวบ็ไซตแ์ละการท่องเท่ียว  ผา่นส่ือต่าง ๆ 
2.   การออกแบบบรรจุภณัฑม์าลยัขา้วตอก สามารถออกแบบบรรจุภณัฑ์ไดห้ลากหลายวธีิ

ไดแ้ก่   กล่องแกว้  และถุงพลาสติกใส 
3.   แผนการตลาดมาลยัขา้วตอก ควรประกอบดว้ย  ทิศทางการตลาด  เป้าหมายการตลาด  

กลยทุธ์การตลาด  วเิคราะห์กลยทุธ์การตลาด  และกิจกรรมการตลาด 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดวงั 
1. จดัการประชาสัมพนัธ์และวางแผนการตลาดมาลยัขา้วตอกได ้
2. ออกแบบบรรจุภณัฑม์าลยัขา้วตอกได ้
3. จดัการตลาดเพื่อน าผลผลิตเขา้สู่ตลาดได ้

 

ขอบข่ายเนือ้หา 
1. การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์มาลยัข้าวตอก 
       1.1  การโฆษณา หมายถึง รูปแบบการให้ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ บริการหรือความคิด 

โดยไม่ใชบุ้คคลและตอ้งเสียค่าใชจ่้าย เพื่อจูงใจโดยหวงัผลทางดา้นยอดขาย และสามารถระบุผูเ้ป็น
เจา้ของช้ินงาน  

       ส าหรับการโฆษณามาลยัขา้วตอกนั้น ใชแ้ผ่นพบั ใบปลิว โฆษณาทางเวบ็ไซต ์เพื่อจูง
ใจใหผู้ส้นใจมาเท่ียวชมงานมาลยัขา้วตอกและสั่งซ้ือมาลยัจ๋ิว 

       1.2  การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผน  โดยกิจการหน่ึงเพื่อ
สร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร ให้เกิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง วิธีการประชาสัมพนัธ์ท่ีนิยมใช้ ไดแ้ก่ (1) 
การใชส่ิ้งพิมพ ์(2) การใชเ้หตุการณ์พิเศษ (3) การใหข้่าว (4) การใหบ้ริการชุมชนและสังคม (5) การ
ใชส่ื้อเฉพาะ  

       ส าหรับการประชาสัมพนัธ์มาลยัข้าวตอก นิยมใช้ ส่ิงพิมพ์ ได้แก่ แผ่นพบั ใบปลิว 
โปสเตอร์ ใชเ้หตุการณ์พิเศษ คือ วนัมาฆบูชาและใชช่้องทางผา่นส่ือวทิย ุทีว ี

 
 
 



2. บรรจุภัณฑ์มาลยัข้าวตอก มีดังนี ้
         2.1   ความหมายของการบรรจุภณัฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ท่ี
ใช้ในการบรรจุสินคา้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการคุม้ครอง
ปกป้องสินคา้จากผูผ้ลิตจนถึงมือลูกคา้อยา่งปลอดภยัดว้ยตน้ทุนการผลิตท่ีเหมาะสม 
        ส าหรับบรรจุภณัฑ์มาลยัขา้วตอกท่ีนิยมใช้ ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์ในกล่องแกว้ และบรรจุ
ภณัฑถุ์งพลาสติกใส ดงักล่าวมาแลว้ 
                     

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองตามใบงานท่ี  6 
2. บรรยาย   
3. ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองจนเกิดความช านาญ   

 

การวดัและประเมนิผล 
1. ประเมินผลรวม 
2. ประเมินโดยท าแบบสอบถาม  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ืองที่  7   โครงการท ามาลยัข้าวตอก 
 

สาระส าคญั 
  1.  โครงการเข้าสู่อาชีพมาลัยข้าวตอก โครงการพัฒนาพัฒนาอาชีพมาลัยข้าวตอก   
โครงการขยายอาชีพมาลยัขา้วตอก ประกอบดว้ย ช่ือโครงการ   หลกัการและเหตุผล  วตัถุประสงค ์ 
สถานท่ีด าเนินการ  ระยะเวลาด าเนินการ  วิธีด าเนินการงบประมาณ  ผูรั้บผิดชอบและเขา้ร่วม
โครงการ การวดัและประเมินผล  และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
  

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.  เขียนโครงการท ามาลยัขา้วตอกได ้

 

ขอบข่ายเนือ้หา 

1.  โครงการเขา้สู่อาชีพมาลยัขา้วตอก 
                 1.1   ความหมายของโครงการเขา้สู่อาชีพมาลยัขา้วตอก คือ การก าหนดหลกัสูตร 
ขั้นตอน วธีิการ ตลอดจนแนวปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุ วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมนั้น        
                 1.2   องคป์ระกอบของโครงการเขา้สู่อาชีพมาลยัขา้วตอกมีดงัต่อไปน้ี 

                  1.2.1  ช่ือโครงการ  ตอ้งส่ือความใหเ้ขา้ใจ ควรระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นกิจกรรมอะไร 

       1.2.2  หลกัการและเหตุผล ใหบ้อกเหตุผลหรือท่ีมาของโครงการท่ีสามารถโนม้นา้ว 

จิตใจให้รู้สึกว่าควรจดั  โครงการน้ี ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์คร่าวๆ ของการท าโครงการน้ี ควรให้

ขอ้มูลท่ีชดัเจนแต่ตอ้งไม่พรรณนายดืยาวเกินไป ไม่จ  าเป็นตอ้งระบุวตัถุประสงคข์องโครงการลงไป

ในส่วนน้ี 

                   1.2.3 วตัถุประสงคข์องโครงการ ให้ระบุวา่จดัโครงการไปเพื่ออะไร โดยระบุเป็น

ขอ้ๆ ใหช้ดัเจน เขา้ใจไดง่้าย ระบุเป็นขอ้ๆเรียงตามล าดบัความส าคญั ตอ้งสามารถหาส่ิงช้ีวดัถึง

ผลส าเร็จของวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

1.2.4  ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานใหร้ะบุวนั เดือน ปี ท่ีจดัท าโครงการ (เป็นวนัหรือเป็น 

ช่วงก็ได)้ โดยตอ้งมี 

                                         1)   วนัท่ีเตรียมงาน 

2) วนัท่ีปฏิบติังาน 
3) วนัท่ีประเมินผล (ตอ้งไม่เกิน 2 สัปดาห์หลงัจากวนัเสร็จส้ินกิจกรรม)  



ตอ้งระบุวนั เดือน ปี ให้ชดัเจนเน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายงบประมาณ  ควรตรวจสอบวนัปิด

กิจกรรมประจ าภาคการศึกษาดว้ย 

   1.2.5  สถานท่ีปฏิบติังานใหร้ะบุสถานท่ีทั้งหมดท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมและ 

เตรียมกิจกรรม (ในบางกรณี) 

    1.2.6  วธีิการด าเนินงาน  ช้ีแจงลกัษณะการท างานอยา่งละเอียด เป็นขั้นตอน 

หากมีรายละเอียดย่อยๆ ให้ระบุดว้ย และควรแนบเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด  เช่น Flow Chart, 

Action Plan มากบัโครงการดว้ย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึน  ควรมีก าหนดการของวนัท่ี

ปฏิบติังานระบุมาดว้ย ใหแ้บ่งเป็น 3 หวัขอ้คือ 

 1) ขั้นเตรียมงาน 

 2) ขั้นปฏิบติังาน 

 3) ขั้นสรุปผล 

                      1.2.7  งบประมาณ ควรค านึงถึงความจ าเป็นตามรูปแบบลกัษณะของโครงการ

เรียงล าดบัความส าคญัของค่าใชจ่้าย\ระบุรายละเอียดของค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีคาดวา่จะใช ้โดยให้

ช้ีแจงออกมาเป็นทีละ  หมวดแลว้แยกเป็นทีละรายการอยา่งละเอียด เช่น อาหาร 3 ม้ือ  ม้ือละ 

25 บาท  30   คน  4 วนั  รวม  9,000 บาท 

      1.2.8  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ   ให้ระบุจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานหรือโครงการทั้งหมดซ่ึง

เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จ าเป็นตอ้งแยกจ านวนเป็นส่วนๆ คือ นกัศึกษา  ครูผูส้อน ฯลฯ 

 มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะการด าเนินงาน 

       1.2.9  วธีิการประเมินผลโครงการอธิบายวธีิการหรือรูปแบบท่ีจะใชป้ระเมินผล 

โครงการ   ควรมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องโครงการ ควรจะมีวิธีการประเมินให้เป็น

รูปธรรมหรือเป็นส่ิงท่ีวดัได ้  ควรท าการประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดว้ย 

       1.2.10  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ใหร้ะบุวา่หลงัจากเสร็จส้ินโครงการแลว้   

ผูท่ี้เข้าร่วม  ผูป้ฏิบติังาน  หน่วยงาน  สถาบนั  ชุมชน  หรือสังคมจะได้รับอะไรจากโครงการ 

จ านวนขอ้ควรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ป็นขอ้ต่อขอ้เรียงตามล าดบัความส าคญั  ควรจะมีความ

เป็นไปไดจ้ริง และควรเป็นรูปธรรมมากกวา่นามธรรม  ตอ้งสามารถหาส่ิงช้ีวดัถึงผลท่ีเกิดข้ึนได ้

                 1.3   แนวทางการเขียนโครงการ                                                                                  



2.  โครงการพฒันาพฒันาอาชีพมาลยัขา้วตอก    
              2.1   ความหมายของโครงการพฒันาอาชีพมาลยัขา้วตอกขา้วตอก คือ การก าหนด

หลกัสูตร ขั้นตอน วธีิการ ตลอดจนแนวปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุ วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมนั้น           
                  2.2   องคป์ระกอบของโครงการพฒันาอาชีพมาลยัขา้วตอกองคป์ระกอบของโครงการ
เขา้สู่อาชีพมาลยัขา้วตอกมีดงัต่อไปน้ี 

                   2.2.1  ช่ือโครงการตอ้งส่ือความใหเ้ขา้ใจ ควรระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นกิจกรรมอะไร 

         2.2.2  หลกัการและเหตุผล   ใหบ้อกเหตุผลหรือท่ีมาของโครงการท่ีสามารถโนม้ 

นา้วจิตใจใหรู้้สึกวา่ควรจดั โครงการน้ี ช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์คร่าวๆ ของการท าโครงการน้ี ควรให้

ขอ้มูลท่ีชดัเจนแต่ตอ้งไม่พรรณนายดืยาวเกินไป 

2.2.3  วตัถุประสงคข์องโครงการใหร้ะบุวา่จดัโครงการไปเพื่ออะไร โดยระบุเป็น

ขอ้ ๆ ใหช้ดัเจน เขา้ใจไดง่้าย   ระบุเป็นขอ้ๆเรียงตามล าดบัความส าคญั ตอ้งสามารถหาส่ิงช้ีวดัถึง

ผลส าเร็จของวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

2.2.4  ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ใหร้ะบุวนั เดือน ปี ท่ีจดัท าโครงการ (เป็นวนัหรือ

เป็นช่วงก็ได)้ โดยตอ้งมี 

        1)  วนัท่ีเตรียมงาน 

           2)  วนัท่ีปฏิบติังาน 
           3)  วนัท่ีประเมินผล (ตอ้งไม่เกิน 2 สัปดาห์หลงัจากวนัเสร็จส้ินกิจกรรม)  

              4)  ตอ้งระบุวนั เดือน ปี ใหช้ดัเจนเน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

          5)  ควรตรวจสอบวนัปิดกิจกรรมประจ าภาคการศึกษาดว้ย 

               2.2.5  สถานท่ีปฏิบติังาน ใหร้ะบุสถานท่ีทั้งหมดท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมและ

เตรียมกิจกรรม  

               2.2.6  วธีิการด าเนินงาน  ช้ีแจงลกัษณะการท างานอยา่งละเอียด เป็นขั้นตอนหากมี

รายละเอียดยอ่ยๆ ใหร้ะบุดว้ย และควรแนบเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด  เช่น Flow Chart, Action 

Plan มากบัโครงการดว้ย เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจมากข้ึนควรมีก าหนดการของวนัท่ีปฏิบติังานระบุมา

ดว้ย ใหแ้บ่งเป็น 3 หวัขอ้คือ 

 



                    1)  ขั้นเตรียมงาน 

                    2)  ขั้นปฏิบติังาน 

                   3)  ขั้นสรุปผล 

       2.2.7  งบประมาณควรค านึงถึงความจ าเป็นตามรูปแบบลกัษณะของโครงการ 

เรียงล าดบัความส าคญัของค่าใชจ่้าย\ระบุรายละเอียดของค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีคาดวา่จะใช ้โดยให้

ช้ีแจงออกมาเป็นทีละ  หมวดแลว้แยกเป็นทีละรายการอยา่งละเอียด เช่น อาหาร 3 ม้ือ  ม้ือละ 

25 บาท  30   คน  4 วนั  รวม  9,000 บาท 

              2.2.8  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ   ใหร้ะบุจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานหรือโครงการทั้งหมดซ่ึง

เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  จ  าเป็นตอ้งแยกจ านวนเป็นส่วนๆ คือ นกัศึกา  ครูผูส้อน ฯลฯ 

2.2.9  วธีิการประเ มินผลโครงการ อธิบายวธีิการหรือรูปแบบท่ีจะใชป้ระเมินผล 

โครงการ   ควรมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องโครงการ  ควรจะมีวธีิการประเมินใหเ้ป็น

รูปธรรมหรือเป็นส่ิงท่ีวดัไดช้ดัเจน  ควรท าการประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดว้ย 

         2.2.10  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ใหร้ะบุวา่หลงัจากเสร็จส้ินโครงการแลว้  ผูที้ 

เขา้ร่วม  ผูป้ฏิบติังาน  หน่วยงาน   สถาบนั  ชุมชน  หรือสังคมจะไดรั้บอะไรจากโครงการ  จ านวน

ขอ้ควรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ป็นขอ้ต่อขอ้เรียงตามล าดบัความส าคญั  ควรจะมีความเป็นไปได้

จริง และควรเป็นรูปธรรมมากกวา่นามธรรม  ตอ้งสามารถหาส่ิงช้ีวดัถึงผลท่ีเกิดข้ึนได ้

                 2.3   แนวทางการเขียนโครงการ                                                                                  
 
3.  โครงการขยายอาชีพมาลยัขา้วตอก  

     3.1   ความหมายของโครงการขยายอาชีพมาลยัขา้วตอก  คือ การก าหนดหลกัสูตร 
ขั้นตอน วธีิการ ตลอดจนแนวปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุ วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมนั้น           
                  3.2   องคป์ระกอบของโครงการพฒันาอาชีพมาลยัขา้วตอกองคป์ระกอบของโครงการ
เขา้สู่อาชีพมาลยัขา้วตอกมีดงัต่อไปน้ี 

                   3.2.1  ช่ือโครงการตอ้งส่ือความใหเ้ขา้ใจ ควรระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นกิจกรรมอะไร 

         3.2.2  หลกัการและเหตุผล   ใหบ้อกเหตุผลหรือท่ีมาของโครงการท่ีสามารถโนม้ 

นา้วจิตใจใหรู้้สึกวา่ควรจดั โครงการน้ี ช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์คร่าวๆ ของการท าโครงการน้ี ควรให้

ขอ้มูลท่ีชดัเจนแต่ตอ้งไม่พรรณนายดืยาวเกินไป 



3.2.3  วตัถุประสงคข์องโครงการใหร้ะบุวา่จดัโครงการไปเพื่ออะไร โดยระบุเป็น 

ขอ้ ๆ ใหช้ดัเจน เขา้ใจไดง่้าย   ระบุเป็นขอ้ๆเรียงตามล าดบัความส าคญั ตอ้งสามารถหาส่ิงช้ีวดัถึง

ผลส าเร็จของวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

3.2.4   ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ใหร้ะบุวนั เดือน ปี ท่ีจดัท าโครงการ (เป็นวนัหรือเป็นช่วงก็

ได)้ โดยตอ้งมี 

                                1)  วนัท่ีเตรียมงาน 

     2)  วนัท่ีปฏิบติังาน 
    3)  วนัท่ีประเมินผล (ตอ้งไม่เกิน 2 สัปดาห์หลงัจากวนัเสร็จส้ินกิจกรรม)  

        4)  ตอ้งระบุวนั เดือน ปี ใหช้ดัเจนเน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

     5)  ควรตรวจสอบวนัปิดกิจกรรมประจ าภาคการศึกษาดว้ย 

               3.2.5  สถานท่ีปฏิบติังาน ใหร้ะบุสถานท่ีทั้งหมดท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมและ

เตรียมกิจกรรม  

               3.2.6  วธีิการด าเนินงาน  ช้ีแจงลกัษณะการท างานอยา่งละเอียด เป็นขั้นตอนหากมี

รายละเอียดยอ่ยๆ ใหร้ะบุดว้ย และควรแนบเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด  เช่น Flow Chart, Action 

Plan มากบัโครงการดว้ย เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจมากข้ึนควรมีก าหนดการของวนัท่ีปฏิบติังานระบุมา

ดว้ย ใหแ้บ่งเป็น 3 หวัขอ้คือ 

                    1)  ขั้นเตรียมงาน 

                    2)  ขั้นปฏิบติังาน 

                   3)  ขั้นสรุปผล 

         3.2.7  งบประมาณควรค านึงถึงความจ าเป็นตามรูปแบบลกัษณะของโครงการ 

เรียงล าดบัความส าคญัของค่าใชจ่้าย\ระบุรายละเอียดของค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีคาดวา่จะใช ้โดยให้

ช้ีแจงออกมาเป็นทีละ  หมวดแลว้แยกเป็นทีละรายการอยา่งละเอียด เช่น อาหาร 3 ม้ือ  ม้ือละ 

25 บาท  30   คน  4 วนั  รวม  9,000 บาท 

              3.2.8  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ   ใหร้ะบุจ านวนผูเ้ขา้ร่วมงานหรือโครงการทั้งหมดซ่ึง

เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  จ  าเป็นตอ้งแยกจ านวนเป็นส่วนๆ คือ นกัศึกษา  ครูผูส้อน ฯลฯ 

             3.2.9  วธีิการประเมินผลโครงการ อธิบายวธีิการหรือรูปแบบท่ีจะใชป้ระเมินผล 



โครงการ   ควรมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องโครงการ  ควรจะมีวธีิการประเมินใหเ้ป็น

รูปธรรมหรือเป็นส่ิงท่ีวดัไดช้ดัเจน  ควรท าการประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดว้ย 

3.2.10  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ใหร้ะบุวา่หลงัจากเสร็จส้ินโครงการแลว้  ผูท่ี้

เขา้ร่วม  ผูป้ฏิบติังาน  หน่วยงาน   สถาบนั  ชุมชน  หรือสังคมจะไดรั้บอะไรจากโครงการ  จ านวน

ขอ้ควรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ป็นขอ้ต่อขอ้เรียงตามล าดบัความส าคญั  ควรจะมีความเป็นไปได้

จริง และควรเป็นรูปธรรมมากกวา่นามธรรม  ตอ้งสามารถหาส่ิงช้ีวดัถึงผลท่ีเกิดข้ึนได ้

           3.3   แนวทางการเขียนโครงการ      
 

การจัดการเรียนรู้   
1. ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
2. พบกลุ่มอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
3. บรรยาย 
4. ฝึกปฏิบติัเขียนโครงการตามใบงานท่ี 7 

 

การวดัและประเมนิผล 
  1.  ประเมินความกา้วหนา้ 

1.1   การสัมภาษณ์ 
1.2   สังเกต                                                                                                                         

2.  ประเมินผลรวม        
2.1   ตรวจโครงการ                                                                                                                             
2.2   ท าแบบทดสอบ                                                                                                                         

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 
_______. (2542 : 859). พจนานุกรมไทยราชบณัฑิตยสถาน กรุงเทพฯ บริษทั นานมีบุค๊ส์ จ  ากดั. 
_______. (ม.ป.ท. : 268). พจนานุกรมนกัเรียน กรุงเทพฯ สุริยาสาส์น. 
_______. (2543 : 416). พจนานุกรมไทย ฉบบัทนัสมยั กรุงเทพฯ บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ  ากดัมหาชน.   
_______. (2525 : 648). พจนานุกรมไทย กรุงเทพฯ อกัษรเจริญทศัน์.  
_______. (2546 : 340). พจนานุกรมไทยฉบบัสมบูรณ์ ปรับปรุงใหม่ล่าสุด กรุงเทพฯ มาฆะศิริ   
ตรีพงษ.์  
_______.วรรณี  กนัยา (14 ต.ค. 2554) ส าภาษณ์มาลยัขา้วตอก ณ บา้นเลขท่ี 38  หมู่ท่ี  4  
บา้นฟ้าหยาด ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร.  
_______.เตือนจิตร  บุญคงชน (19 ก.ค. 2554) ส าภาษณ์มาลยัขา้วตอก ณ ท่ีท าการก านนัต าบล 
ฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร. 
_______.สุดาวดี  หอมวงศ ์(8 ต.ค. 2554) ส าภาษณ์มาลยัขา้วตอก ณ โรงเรียนมหาชนะชยัวทิยาคม 
ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร. 
_______.สุวรรณา  ศิลาพล  (12 ต.ค. 2554) ส าภาษณ์มาลยัขา้วตอก ณ บา้นเลขท่ี 63  หมู่ท่ี 1  
บา้นฟ้าหยาด ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร. 
_______.ประครอง  เสาร์แกว้  (ตุลาคม 2554) ส าภาษณ์มาลยัขา้วตอก ณ บา้นเลขท่ี 63  หมู่ท่ี 1  
บา้นฟ้าหยาด ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร. 
_______.วนิดา  จกัษุกรรฐ ์ (12  ก.ค. 2554) ส าภาษณ์มาลยัขา้วตอก ณ ศาลากลางบา้น หมู่ท่ี 3  
บา้นฟ้าหยาด ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร. 
_______.บุญโฮม  ศรีนาวฒัน์  (12 ต.ค.2554) ส าภาษณ์มาลยัขา้วตอก ณ ศาลากลางบา้น หมู่ท่ี 3  
บา้นฟ้าหยาด ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน ที่  1   
ค าช้ีแจง  ใหน้กัศึกษาไปสัมภาษณ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  อยา่งนอ้ย  5  คน   โดยใหแ้ต่ละท่านตอบ
ค าถามแลว้น าขอ้มูลมาเขียน 
คนท่ี  1  ช่ือ                                                
ความหมายของมาลยั ความหมายของขา้วตอก ความหมายของมาลยัขา้วตอก 
 
 
 

  

คนท่ี  2  ช่ือ                                                
ความหมายของมาลยั ความหมายของขา้วตอก ความหมายของมาลยัขา้วตอก 
 
 
 

  

คนท่ี  3  ช่ือ                                                
ความหมายของมาลยั ความหมายของขา้วตอก ความหมายของมาลยัขา้วตอก 
  

 
 

 

คนท่ี  4  ช่ือ                                                
ความหมายของมาลยั ความหมายของขา้วตอก ความหมายของมาลยัขา้วตอก 
 
 
 

  

คนท่ี  5  ช่ือ                                                
ความหมายของมาลยั ความหมายของขา้วตอก ความหมายของมาลยัขา้วตอก 
 
 
 

  

 



ใบงานที ่ 2   
ประวตัคิวามเป็นมามาลยัข้าวตอก 

 

ค าช้ีแจง ใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในหวัขอ้ต่อไปน้ี  แลว้เขียนเป็นความเรียงให้
ไดใ้จความสมบูรณ์ท่ีสุด 
 

1.  มาลยัขา้วตอกในอดีตมีความเป็นมาอยา่งไร ก่อนท่ีจะมาเป็นประเพณีท่ีส าคญัของ   ชาว
อ าเภอมหาชนะชยั 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  

2.  มาลยัขา้วตอกในปัจจุบนัมีความส าคญัต่อชาวอ าเภอมหาชนะชยัอยา่งไรบา้ง  อธิบายให้
เขา้ใจ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที ่ 3   
ประเภทของมาลยัข้าวตอก 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในหวัขอ้ต่อไปน้ี  แลว้เขียนเป็นความเรียงให้
ไดใ้จความสมบูรณ์ท่ีสุด 

 

1.  มาลยัขา้วตอกมีก่ีประเภทอะไรบา้งอธิบายใหเ้ขา้ใจ 
..........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
2.  มาลยัขอ้กบัมาลยัสายฝนมีความแตกต่างกนัอยา่งไร  

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

 
 
 
 



ใบงานที ่ 4 
วสัดุอุปกรณ์การท ามาลยัข้าวตอก 

 

ค าช้ีแจง ใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในหวัขอ้ต่อไปน้ี  แลว้เขียนเป็นความเรียงให้
ไดใ้จความสมบูรณ์ท่ีสุด 
 

1.  วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชท้  ามาลยัขา้วตอกมีอะไรบา้ง  อธิบายใหไ้ดใ้จความ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

2.  การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ในการท ามาลยัขา้วตอกแต่ละอยา่งควรเลือกอยา่งไร  
 อธิบายเป็นขอ้ ๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 



ใบงานที ่ 5 
กระบวนการท ามาลยัข้าวตอก 

 

ค าช้ีแจง ใหน้กัศึกษาอธิบายกระบวนการขั้นตอนการท ามาลยัขา้วตอกตั้งแต่เร่ิมตน้จนเป็น
พวงมาลยัท่ีสมบูรณ์ 

 

1.  มาลยัขอ้มีขั้นตอนการท าดงัน้ี 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

2.  มาลยัสายฝนมีขั้นตอนการท าดงัน้ี 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 



ใบงานที ่ 6 
การตลาดมาลยัข้าวตอก 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในหวัขอ้ต่อไปน้ี  แลว้เขียนเป็นความเรียงให้
ไดใ้จความสมบูรณ์ท่ีสุด 
 

1.  ในเร่ืองของการบรรจุหีบห่อมาลยัขา้ตอก  มาลยัจ๋ิว นกัศึกษาคิดวา่บรรจุแบบใดไดบ้า้ง
อธิบาย
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 

2.  การประชาสัมพนัธ์เร่ืองมาลยัขา้วตอก  นกัศึกษาคิดวา่จะประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือใดได้
บา้ง อธิบาย 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



ใบงานที ่ 7 
โครงการมาลยัข้าวตอก 

 

ค าช้ีแจง  ให้นักศึกษาระดับประถมเขียนโครงการเข้าสู่อาชีพการท ามาลยัข้าวตอก  ตาม
หัวข้อทีก่ าหนดให้ดังต่อไปนี้ 

 

1.   ช่ือโครงการ......................................................................................................................... 
2.   หลกัการและเหตุผล   
.................................................................................................................................................. 
3.   วตัถุประสงค ์
.................................................................................................................................................. 
4.   วธีิด าเนินการ  
..................................................................................................................................................  
5.   ระยะเวลาด าเนินการ
.................................................................................................................................................. 
6.   สถานท่ีด าเนินการ 
.................................................................................................................................................. 
7.   งบประมาณ 
.................................................................................................................................................. 
8.   ผูรั้บผดิชอบและผูร่้วมโครงการ 
..................................................................................................................................................  
9.   การวดัและประเมินผล 
..................................................................................................................................................  
10. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
..................................................................................................................................................  

 

 
 
 



ใบงานที ่ 7 
โครงการมาลยัข้าวตอก 

 

ค าช้ีแจง  ให้นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเขียนโครงการพฒันาอาชีพการท ามาลยั
ข้าวตอก ตามหัวข้อทีก่ าหนดให้ดังต่อไปนี้ 

 

1.   ช่ือโครงการ......................................................................................................................... 
2.   หลกัการและเหตุผล   
.................................................................................................................................................. 
3.   วตัถุประสงค ์
.................................................................................................................................................. 
4.   วธีิด าเนินการ  
..................................................................................................................................................  
5.   ระยะเวลาด าเนินการ
.................................................................................................................................................. 
6.   สถานท่ีด าเนินการ 
.................................................................................................................................................. 
7.   งบประมาณ 
.................................................................................................................................................. 
8.   ผูรั้บผดิชอบและผูร่้วมโครงการ 
..................................................................................................................................................  
9.   การวดัและประเมินผล 
..................................................................................................................................................  
10. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
..................................................................................................................................................  

 

 
 
 



ใบงานที ่ 7 
โครงการมาลยัข้าวตอก 

 

ค าช้ีแจง  ให้นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขียนโครงการขยายอาชีพการท ามาลัย
ข้าวตอก ตามหัวข้อทีก่ าหนดให้ดังต่อไปนี้ 

 

1.   ช่ือโครงการ......................................................................................................................... 
2.   หลกัการและเหตุผล   
.................................................................................................................................................. 
3.   วตัถุประสงค ์
.................................................................................................................................................. 
4.   วธีิด าเนินการ  
..................................................................................................................................................  
5.   ระยะเวลาด าเนินการ
.................................................................................................................................................. 
6.   สถานท่ีด าเนินการ 
.................................................................................................................................................. 
7.   งบประมาณ 
.................................................................................................................................................. 
8.   ผูรั้บผดิชอบและผูร่้วมโครงการ 
..................................................................................................................................................  
9.   การวดัและประเมินผล 
..................................................................................................................................................  
10. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
..................................................................................................................................................  

 



 


