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คำานำา สารบัญ
	 โครงการ“กระบวนการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาผลิตภัณฑ์จากวฒันธรรมของชาวไทยทรงดำาสู่การใชป้ระโยชน์
และสรา้งความยั่งยืนของชุมชน”	 ได้รบัทุนสนับสนุนจากกิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนการวจิัยและนวตักรรม	 ภายใต้
โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการความรูก้ารวจิยัเพือ่การใช้ประโยชน์	ประจำาปี	2564	สำานักงานวจิัยแห่งชาติ
		 โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาไทยทรงดำาสำาหรบับรรจุผลิตภัณฑ์
ยาดม	ยาหมอ่ง	และเพือ่ถ่ายทอดกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาไทยทรงดำาจำานวน	10	 รูปแบบ	การผลิตยาดม	และ
ยาหมอ่งใช้สมุนไพรหลัก	 คือ	 มะแขวน่	 ซึ่งเป็นเครือ่งเทศท่ีชาวไทยทรงดำานิยมใช้ในการประกอบอาหาร	 ชาวชุมชนไทย
ทรงดำา	 ตำาบลบ้านดอนอำาเภออู่ทอง	 จังหวดัสุพรรณบุร	ี เป็นหมูบ่้านท่ียังมกีารสืบทอดวฒันธรรมแบบด้ังเดิม	 และมี

ความพรอ้มในการรบัองค์ความรู	้ กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ	 ดังน้ี	 1)	 กลุ่มสถานศึกษา	 เพือ่ปลูกฝังค่านิยม	 สรา้ง
จิตสำานึก	รกัษาสืบทอดวฒันธรรมภูมปัิญญาไทยทรงดำา	ได้แก่	โรงเรยีนวดักลางบ้านดอน		โรงเรยีนวดัยางสวา่งอารมณ์	
โรงเรยีนวดัศรสีรอ้ยเพชร	 โรงเรยีนบ้านหัวทำานบ	 2)	 กลุ่มวฒันธรรมเพือ่การอนุรกัษ์	 ฟ้ืนฟู	 สืบสาน	 ปกป้องคุ้มครอง
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยทรงดำา	 ได้แก่	 ศูนย์ศึกษาไทดำา	 สุพรรณบุรี	 ศูนย์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมไตดำาโบราณ	 กลุ่ม
เครือข่ายเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมไทดำา	 ตำาบลบ้านดอน	 3)	 กลุ่มท่องเท่ียว	 เพือ่การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีประกอบ
ด้วย	 การเรยีนรู	้ มปีระสบการณ์รว่ม	 และตระหนักคณุค่าวฒันธรรมของไทยทรงดำา	 ได้แก่	 กลุ่มวสิาหกิจบ้านดอนโฮม
สเตย์	 กลุ่มมคัคเุทศก์	 ตำาบลบ้านดอน	 4)	 กลุ่มวสิาหกิจชุมชน	 เพือ่การสรา้งผลิตภัณฑ์เชิงวฒันธรรมเพิม่รายได้ของ
ครอบครวัชุมชน	กลุ่มวสิาหกิจชุมชนทอผ้าก่ีกระตุกบ้านยางลาว	กลุ่มวสิาหกิจบ้านดอนโฮมสเตย์	และ	5)	กลุ่มขับเคล่ือน
องค์ความรู	้ เพือ่ขับเคล่ือนองค์ความรูแ้ละสรา้งนโยบายเพือ่ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน	 ได้แก่	 เทศบาลตำาบลบ้านดอน	
และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภออู่ทอง	
	 จากการดำาเนินงานกระบวนการจัดการความรูดั้งกล่าว	 คณะผู้ดำาเนินงานได้ทำาการพฒันาคู่มอืการป้ันตุ๊กตา
ไทยทรงดำาเพือ่บรรจยุาดมและยาหมอ่ง	 และคลิปวดิิโอการประดิษฐ	์ ประกอบด้วยสาระสำาคัญ	 ได้แก่	 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ประดิษฐ	์	กระบวนการประดิษฐบ์รรจภัุณฑ์	ท้ัง	10	แบบ	สูตรและวธิกีารทำายาดม	และยาหมอ่ง	โดยมุง่หวงัวา่คู่มอืฉบับน้ีจะ
ช่วยให้ชาวชุมชนไทยทรงดำา	 ตลอดจนประชาชนท่ัวไปสามารถนำาไปใช้ในการเรยีนรูด้้วยตนเอง	 และต่อยอดในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เพือ่การเสรมิสรา้งอาชีพ	และรายได้ให้กับตนเอง	ครอบครวั	และชุมชนต่อไป
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ท่ีส่ือถึงวฒันธรรมประเพณี	 คติความเช่ือต่าง 	ๆ ในการดำารง

ชวีติประจำาวนั	 คณะผู้วจิยัจงึเห็นวา่วฒันธรรมการแต่งกายเป็น

เอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาวไทยทรงดำาสามารถนำามา

ออกแบบเป็นบรรจภัุณฑ์ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์การแต่งกาย

ชาย	 หญิง	 ของกลุ่มชาติพนัธไ์ทยทรงดำา	 และได้บรรจุภัณฑ์

ตุก๊ตาไทยทรงดำา	จำานวน	10	รูปแบบ		ซ่ึงบรรจุภัณฑ์ท่ีพฒันา

ข้ึนมาน้ันสามารถใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง	 อาทิเชน่	

ยาหมอ่ง	ยาดม	คณะผูว้จิยัและตัวแทนชุมชนได้ประชุมรว่มกันได้

ข้อสรุป	คือ	การนำาจดุเด่นของสมุนไพร“มะแขวน่”	ท่ีชาวไทยทรงดำา

นิยมใช้เป็นเครื่องเทศส่วนผสมหลักในการปรุงอาหารโดย

นำามาใช้เป็นส่วนผสมหลักของยาหมอ่งและยาดม	 อีกท้ัง

ได้รว่มกันต้ังช่ิอตุ๊กตาท้ัง	 10	 ตัว	 ตามลักษณะการแต่งกาย

และวัยของตุ๊กตาเป็นภาษาไทดำาและดำาเนินการถ่ายทอด

กระบวนการผลิตบรรจภัุณฑ์ตุก๊ตาไทยทรงดำาจำานวน	 10	 รูปแบบ	

การผลิตยาดมและยาหมอ่งสมุนไพรกล่ินมะแขวน่	 โดย

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ถ่ายทอดกระบวนการผลิต	 ให้

กลุม่ผูช่้วยวทิยากร(แมไ่ก่)	 และจัดอบรมให้แก่กลุม่เป้าหมาย	

บทนำา บทนำา
 ชุมชนไทยทรงดำา	 ตำาบลบ้านดอน	 อำาเภออู่ทอง	 จงัหวดั

สุพรรณบุร	ี เป็นชุมชนหน่ึงท่ีมปีระชากรไทยทรงดำาอาศัยอยู	่

หนาแน่น	 ประกอบด้วย	 9	 หมูบ้่าน	 ได้แก่	 หมูท่ี่	 1	 บา้นดอน						

หมูท่ี่	2	บา้นยางลาว	หมูท่ี่	3	บา้นยางไทย	(เป็นหมูบ่า้นเดียวท่ี

เป็นชาวไทยพืน้ถ่ิน)	 หมูท่ี่	 4	 บา้นหัวทำานบ	 หมูท่ี่	 5	 บา้นดอน

ไฟไหม	้หมูท่ี่	6	บา้นดอนใต้	หมูท่ี่		7	บ้านดอนบ่อ	หมูท่ี่		8	บ้านบอ่	

และหมูท่ี่	 	9	บา้นดอนไฮ	อาชพีหลักของชาวไทยทรงดำา	 คือ	การ

ทำานา	 ชุมชนไทยทรงดำาเป็นกลุ่มชาติพนัธุท่ี์มคีวามโดดเด่น

ในการสืบทอดวฒันธรรมและภูมปัิญญาพืน้บ้าน	 เช่น	 การ

อยู่อาศัยรว่มกันในกลุ่มชาติพนัธเ์ดียวกัน	 การแต่งกายด้วย

ผา้ยอ้มสีครามเข้มแกือบดำา	 การกินอาหารพืน้บา้น	 การเป่าแคน	

และการรา่ยรำาในท่วงทำานองพืน้บ้าน	 การนับถือผี	 การมี

ประเพณีและพธิกีรรมท่ีผูกพนักับความเช่ือ	 การพูดด้วย

ภาษาไทดำา	 มตัีวอักษรไทดำาเป็นของตนเอง	 อีกท้ังชุมชน

มีการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาซึ่งสืบทอดจากบรรพบุรุษ	

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน	 คือ	 การใชผ้า้ทอ	 และเครือ่งแต่งกาย

ท้ังหมด	 6	 กลุ่มโดยมผูี้ช่วยวทิยากรประจำากลุ่ม	 รวมถึง

การจัดอบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไทยทรงดำา

จากวฒันธรรมสู่การตลาดชุมชน	 และดำาเนินการจดสิทธิ

บัตรด้านการออกแบบเพือ่เผยแพรผ่ลิตภัณฑ์	 และทำาการ

ทดลองการตลาด	 อีกท้ังทางชุมชนดำาเนินการจัดต้ังกลุ่ม

อาชีพ”ตุ๊กตาไทยทรงดำาบา้นดอน”	ได้รบัการจดทะเบยีนการ

จดัต้ังกลุม่ในวนัท่ี	11	กมุภาพนัธ	์2565	และอยูร่ะหวา่งดำาเนิน

การข้ึนทะเบยีน	 OTOP	 ของจังหวดัสุพรรณบุร	ี และในปี	

พ.ศ.2566	เตรยีมยื่นขอมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)

	 ในส่วนผู้บรโิภคมคีวามพงึพอใจต่อผลิตภัณฑ์ด้านการ

ออกแบบ	 	 ด้านราคา	 ด้านประโยชน์ใชส้อย	 	 ผลความพงึพอใจ	

อยู่ในระดับมาก	 จากการวจิยัครัง้น้ีมข้ีอเสนอแนะวา่ด้วยการท่ีทุน

วฒันธรรมของไทยทรงดำามคีวามโดดเด่น	 ชุมชนจงึควรทำางาน

รว่มกับนักออกแบบอยา่งต่อเน่ืองเพือ่พฒันาผลิตภัณฑ์ให้มรูีป

แบบหลากหลายสู่ความเป็นสากล	 โดยไมล่ะท้ิงเป้าหมายของการ

รว่มอนุรกัษ์	 สืบสานและเผยแพรข่องมรดกทางวฒันธรรมของ

ชาวไทยทรงดำาให้ยัง่ยนืสืบต่อไป
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ฝ้ายปอย
สวมเส้ือก้อมทับเส้ือเชติมีปก
คาดกระเป๋ าคาดเอวและ
สะพายย่ามสีสันสดใส

อ้ายลุง   
สวมเส้ือก้อม คาดผ้าขาวม้า
ท่ีเอว สวมงอบป้องกันแดด
เตรัยมออกไปทำานา

เอ็มป้า  
สวมเส้ื อก้ อมนุ่ งผ้ าซิ่ นลาย 
แตงโม โพกหัวกันแดดด้วยผ้า
เปียวออกไปทำานา

เอ็มเฒ่า
ใช้ผ้าเปียว(เป็นแถบผ้าฝ้าย ทอ
มือสีดำาและมีการปักลวดลายท่ี
ชายผ้า)เป็นผ้าคาดอกหรือเรียก 
ว่าผ้าฮ้างนม

น้องมะเเข่น
เป็นชื่อเคร่ืองเทศท่ีเป็นส่วน
ผสมหลักในการปรุงอาหารท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงดำา 
น้องสวมเส้ือก้อม ผ้าซิ่นลาย
แตงโม สวมหมวก(มู่) สำาหรับ
เด็กผู้หญิง

น้องมะกอน
มาจากการเล่ นลงข่ วงเป็ น
อุปกรณ์ท่ีใช้โยนเล่น เรียกว่า 
มะกอน เป็น เอกลักษณ์อีก
อยา่งหน่ึงท่ีโดดเด่นในการเล่น
ของชาวไทยทรงดำา น้องสวม
เส้ือก้อม น้องสวมเส้ือก้อมคาด
กระเป๋าท่ี เอว สวมหมวก(มู่ ) 
สำาหรับเด็กผู้ชาย

สาวงามใจ
สวมเส้ือฮีทับเส้ือก้อมสะพาย
กะเหล็บไปร่วมงานแต่งงาน

บ่าวคำา
สวมเส้ือฮีทับเส้ือเชติมีปกไป
ร่วมงานเสนเรือน

แม่เฮือน
สวมเส้ื อฮี กลั บด้ านในท่ี มี
ลวดลายออกสวมทับเส้ือก้อม
ไปร่วมงานศพ

ไหมใจ  
สวมเส้ือก้อม นุ่งผ้าซิ่นลาย
แตงโม คาดผ้าท่ีไหล่ปักลาย
ดอกเปียวสะพายกะเหล็บ
สวยงาม
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อุปกรณ์ 
การป้ันตุ๊กตาไทยทรงดำา

1. ช้อนตวง 

2. ตราป๊ัมโลโก้

3. กรรไกรเล็ก

4.คัตเตอร์

5.ท่ีคีบ

6.ป๊ัมวงกลม

7.เกียงเล็ก

8.ลูกกล้ิง1         2       3        4        5     

6          7        8 
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ส่วนผสมดินสำาหรับป้ัน

แป้งข้าวโพด กาว เบบี้ออย

    ส่วนผสมสำาหรับดินขนาด 220 กรัม

       แป้งข้าวโพด 134 กรัม 

       กาว   125 ml. 

       ออย  45 ml.

วิธีการเตรียมดินสำาหรับป้ัน

 การผสมแป้ง ส่วนผสมสำาหรับดินขนาด 220 g. 
เตรียมกะละมังสแตนเลสหรื อชามเมลามี นเพ่ื อใช้
ผสมจะใช้ได้ดีเพราะทำาให้แป้งไม่ติด และดำาเนินการ
ตามลำาดับดังน้ี 

1.ตวงแป้งข้าวโพดจำานวน 134 g.  ใส่ในชาม เกล่ียวแป้ง
เป็นหลุมสำาหรับรองรับกาว

2.ตวงกาวลาเท็กโดยใช้ถ้วยตวง จำานวน  125 ml. 

3.ตวงออยโดยใช้ ช้ อนตวง จำานวน 45 ml. เทลงบนแป้ง (ออย
สามารถใชไ้ด้ทุกญีห้่อไม่จำากัด)

4.ใชม้ือประคองนวดแป้ง ไม่กางน้ิวมือเพราะกาวจะทำาให้แป้ง
ติดตามซอกน้ิวมือ นวดจนแป้ง กาว และออยผสมเข้ากันเป็น
เน้ือเดียวกันจนสามารถดึงยืดได้

5.นำาแป้งท่ีนวดเสร็จแล้วพักไว้สักครู่

6.นำามานวดผ่านความร้อนอีกคร้ังเพื่อให้แป้งยืดตัวได้ดี โดย
ใชเ้ตาไฟฟ้าไม่ใชไ้ฟแรงเพราะจะทำาให้แป้งไหม้และติดกะทะ

7.นำาแป้งท่ีนวดผ่านความร้อนแล้วมาผสมสีได้ตามต้องการ
และใชพ้ลาสติกแรปให้แน่นไม่ให้อากาศเข้า สามารถเก็บไว้ใน

ตู้เย็นได้นานถึง 2 สัปดาห์

     6                                  7                    

 1                     2                      3                       4                       5
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สีเส้ือ

1. แป้ง          3 ชอ้นฟ้า

2. สีดำา (สีนำา้มัน)        

3. สีนำา้เงิน (สีนำา้มัน)                   

4. สีฟ้า (สีนำา้มัน) 

                    

สีผ้าซิน่/กางเกง

1. แป้ง    

2. สีดำา (สีนำา้มัน)

  

การผสมสีแป้ง

สีสำาหรับเพ้นท์ลาย

สีหน้า

1. แป้ง    220 g.

2. สีเน้ือ (อคิลิก)               

3. สีส้ม (อคิลิก)               

สีผม

1. แป้ง               70 g. (3 ชอ้นฟ้า

2. สีนำา้เงิน (สีนำา้มัน)

3. สีฟ้า (สีนำา้มัน)

4. สีดำา (สีนำา้มัน)

สีฟ้า 
ลายผ้าซิน่

สีดำา 
ค้ิว

แดง ขาว ส้มหรือเหลือง และเขียว
ลายดอกเปียว และลายกระดูกงู

การป้ันหัวตุ๊กตา
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ทรงผม  3 แบบ

การป้ันทรงผม แบบท่ี 1  

ทรงผมหญิง(ทรงป้ันเกล้า) ทรงผมสำาหรับ ไหมใจ แม่เฮือน สาวงามใจและเอ็มเฒ่า
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การป้ันทรงผม แบบท่ี 3   การป้ันทรงผม แบบท่ี 2 

ทรงผมชาย  ทรงผมสำาหรับ ฝ้ายปอย บ่าวคำา อ้ายลุง เอ็มป้า ทรงผมเด็ก  ทรงผมสำาหรับ น้องมะแข่น และน้องมะกอน
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11
ฝ้ายปอย

วีดิโอสาธิตวิธีการป้ัน
https://shorturl.asia/lbTcY

Pattern
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22

วีดิโอสาธิตวิธีการป้ัน

Pattern

ไหมใจ

https://shorturl.asia/VEpK2
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33
อ้ายลุง

วีดิโอสาธิตวิธีการป้ัน
https://shorturl.asia/sXJN6

Pattern
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44
เอ็มป้า

วีดิโอสาธิตวิธีการป้ัน

Pattern

https://shorturl.asia/CO7di
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55
เอ็มเฒ่า

วีดิโอสาธิตวิธีการป้ัน

ตำาแหน่งสี
งานเพนท์ดอก

https://shorturl.asia/rltzU

Pattern
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66
น้องมะแข่น

วีดิโอสาธิตวิธีการป้ัน

Pattern

https://shorturl.asia/lgQVs
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น้องมะกอน

77

วีดิโอสาธิตวิธีการป้ัน

Pattern

https://shorturl.asia/QJEye
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88
สาวงามใจ

วีดิโอสาธิตวิธีการป้ัน

Pattern

https://shorturl.asia/2cseW
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99
บ่าวคำา

วีดิโอสาธิตวิธีการป้ัน

Pattern

https://shorturl.asia/26sXr
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1010
แม่เฮือน

วีดิโอสาธิตวิธีการป้ัน

Pattern

https://shorturl.asia/2aAv3
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ยาหม่องยาหม่อง
จากสมุนไพร “มะแขว่น”จากสมุนไพร “มะแขว่น”

ส่วนประกอบการทำายาหม่อง

พิมเสน

พาราฟีน

การบูร

สารสกัดมะแขว่น

เมนทอล

น้ำามันการพลู

วาสลีน

น้ำามันอบเชย

สูตร ยาหม่อง “มะแขว่น”ยาหม่อง “มะแขว่น”
สารสกัดมะแขว่น 0.5 ซซี ี

ผงมะแขว่น 3 กรัม

นำา้มันระกำา 10 ซซี ี

การบูร 5 กรัม

วาสลีน 25 กรัม

ยูคาลิปตัส 5 หยด 

นำา้มันหอมระเหยมะนาว 5 หยด 

ฟาราฟิน 5 กรัม

วิธีทำา 
“ยาหม่องมะแขว่น สูตรร้อน”“ยาหม่องมะแขว่น สูตรร้อน”
1. นำา การบูร น้ำามันระกำา สารสกัดมะแขวน่ 

   ยูคาลิตัส น้ำ ามันหอมระเหยมะนาว มา

  ผสมให้ละลายเป็นเน้ือเดียวกัน 

2. นำาพาราฟิน วาสลีน หลอมละลายด้วย

   ไฟอ่อน ให้ละลายเป็นเน้ือเดียวกัน 

3. เมื่อส่วนผสมข้อ 2 ละลายแล้ว นำาส่วน

    ผสมข้อ 1 มาผสมคนให้เป็นเน้ือเดียว

   กัน แล้วเติม ผงมะแขว่นคนให้เข้ากัน 

4. เทยาหม่องท่ีได้จากข้อ 3 ขณะท่ียังอุ่น

   ใส่ขวดท่ีเตรียมบรรจุ แล้วท้ิงไว้ให้เย็น

**มะแขว่น**สำ าหรับใช้ในโครงการนำ า

มาจากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีกล่ินท่ีหอม 

และคงทน
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ยาดมยาดม
จากสมุนไพร “มะแขว่น”จากสมุนไพร “มะแขว่น”

ส่วนประกอบการทำายาดม
มะแขว่น

เปราะหอมพิมเสน

กานพลู

การบูร

รกจันทน์

เมนทอล

พริกไทยดำา ดีปลี

โกศหัวบัว

ลูกกระวาน อบเชย

โกฐสอ

สูตร ยาดม “มะแขว่น”ยาดม “มะแขว่น”
มะแขว่น 50 กรัม

รกจันทน์ 50 กรัม

ลูกกระวาน 30 กรัม

ดอกกานพลู 35 กรัม

พริกไทยดำา 30 กรัม

ดีปลี 20 กรัม

อบเชย 30 กรัม

โกฐหัวบัว 20 กรัม

โกฐสอ 40 กรัม

เปราะหอม 30 กรัม

พิมเสน 30 กรัม

การบูร 60 กรัม

เมนทอล 90 กรัม

วิธีทำา 
ยาดม “มะแขว่น”ยาดม “มะแขว่น”
1. นำาสมุนไพร บดตำาให้เป็นชิน้เล็กๆ 

2. นำาเมนทอล พิมเสน การบูรเทผสม

รวมกัน ละลายจนเป็นนำา้ใส 

3. นำานำา้ผสมในข้อ 2 มาคลุกเคล้ากับ

สมุนไพรให้เข้ากัน

4. หมักไว้ 1 สัปดาห์

5.นำาบรรจุขวด
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ต้นทุนวัตถุดิบของส่วนผสมสำาคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไทยทรงดำา
 ต้นทุนวตัถุดิบต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไทยทรงดำา บรรจุยาดม และยาหมอ่งอยู่ท่ี 56.37 บาท และ 

88.8 บาท ตามลำาดับ

 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไทยทรงดำาบรรจุยาดมและยาหมอ่ง ยังมต้ีนทุนแรงงานซ่ึงเป็นแรงงาน

ทางตรง คิดจากค่าแรงงานข้ันต่ำาของจังหวดัสุพรรณบุร ี 320 บาทต่อวนั (ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรือ่ง 

อัตราค่าจ้างข้ันต่ำา (ฉบับท่ี 9), 2561) ซ่ึงสมาชิกจะใช้เวลาในการผลิตหลังจากอาชีพหลัก เฉล่ียวนัละ 2 – 5 ชั่วโมง 

คิดเป็นต้นทุนแรงงานอยู่ท่ี 80 - 120 บาทต่อวนั และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไทยทรงดำาบรรจุยาดมและ           

ยาหมอ่งได้ประมาณ 4 ตัว คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 40 - 60 บาท และเมือ่นำาต้นทุนท้ังต้นทุนของส่วนผสมสำาคัญ

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไทยทรงดำาบรรจุยาดมและยาหมอ่งรวมกับต้นทุนแรงงาน จึงมต้ีนทุนต่อหน่วยอยู่

ท่ีประมาณ 100-140 บาท การประมาณราคาขายผลิตภัณฑ์จะพจิารณาจากต้นทุนการผลิต (Cost - Oriented 

Pricing) โดยกำาหนดราคาขายจากต้นทุนการผลิตบวกด้วยกำาไรส่วนบวกเพิม่ (Mark up) ของต้นทุนการผลิต ดัง

น้ัน จากต้นทุนการผลิตต่อหน่วยราคาขายจะกำาหนดอยู่ท่ีตัวละ 160 บาท ในระยะแรกท่ีมกีารเปิดตัวผลิตภัณฑ์

ใหม ่ท้ังน้ี หากพจิารณาข้อมูลจากการสังเกตการณ์ราคาขายผลิตภัณฑ์ท่ีมลัีกษณะใกล้เคียงกันของผูป้ระกอบกา

รอ่ืนๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยาดมและยาหมอ่งสมุนไพรท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมเีอกลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ี

แตกต่าง ผลิตภัณฑ์จากชุมชนหรอืหน่วยงานต่าง ๆ พบวา่ มรีาคาใกล้เคียงกัน (150 – 200 บาท) ดังน้ัน การต้ัง

ราคาขายผลิตภัณฑ์ในท่ีน้ี จึงถือเป็นกลยุทธก์ารกำาหนดท่ีต่ำากวา่คู่แข่ง เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่ ซ่ึงจะทำาให้

เข้าสู่ตลาดได้เรว็ข้ึน และกระตุ้นให้ผูบ้รโิภคหันมาซ้ือผลิตภัณฑ์ได้เรว็ข้ึน 

ภาพแผน่โปสเตอรป์ระชาสัมพนัธ์47
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ภาพกิจกรรมการอบรม

41 42
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ภาพกิจกรรมการคืนข้อมูล

43 44



ผูช่้วยศาสตราจารย์รุจิราภา งามสระคู

สาขาวชิามลัติมเีดียสถาปัตยกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โทรศัพท์มอืถือ 085 920 6870

E-mail : rujirapha@pnru.ac.th 

ดร.โสรฌา เครอืเมฆ

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โทรศัพท์มอืถือ 089 531 7119

E-mail : socha_1723@hotmail.com

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อะเค้ือ กุลประสูติดิลก

สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โทรศัพท์มอืถือ 086 500 3084

E-mail : Akuakaew@gmail.com

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วฒิุชัย แพงาม

สาขาวชิานวตักรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โทรศัพท์มอืถือ 092 616 5196

E-mail : Wuttichai.phaengam@gmail.com

ผูช่้วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี

สาขาวชิาสถาปัตยกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โทรศัพท์มอืถือ 081 444 8819 

E-mail : supered09@gmail.com

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร เลขท่ี 9  

ถนนแจ้งวฒันะ แขวงอนุสาวรยี์ 

เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220
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