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บทที่ 1 
  

บทสรุปสําหรับนักลงทุน 
 
 สินคาที่ระลึกจําลองในที่นี ้  หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทาํจําลองขึ้นจากศิลปกรรมอันมีคุณคาของไทย 
โดยอาจมีขนาดเทากับของจริงหรือยอสวนลงมาก็ได  หากแตขนาดนัน้ตองเปนสัดสวนที่สมดุล สมจริง  และ
มีความประณตีสวยงามตามตนฉบับเดิม  เพื่อจําหนายเปนของขวัญ ของที่ระลึก ของเก็บสะสม ตลอดจนใช
เปนของรางวลัหรือของชํารวยก็ได 
 โครงการธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลอง    ไดกอกําเนิดจากความคิดทีว่าจะดําเนินการอยางไร    กบัภูมิ
ปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย จากทัว่ทกุภาคที่ไดมีการคิดคนและสรางสรรคงานทางดานศิลปะประดิษฐ  
ใหถูกนําเสนออกมาในรูปของสินคาที่ระลึกจําลองเพื่อใหแพรหลายสูประชาชนทั่วไปและออกสูตางประเทศ  
อยางไรก็ตาม   เนื่องจากสนิคาที่ระลึกจําลองมีความหลากหลายเปนอันมาก   ไมวาจะเปนเรือนไทยจําลอง      
เรือไทยจําลอง เครื่องประดับไทย หวัโขนฯลฯ  ผูประกอบธุรกจินี้ ซ่ึงโดยมากมเีงินลงทุนไมมากนกัจึงจําเปน
ตองเลือกทําตลาดใหแกสินคาที่ระลึกจําลอง ที่คาดวามคีวามตองการสูงเพียงแบบเดียวในระยะเริม่ตนดําเนนิ
กิจการชวงระยะสามปแรก ดังนั้น แบบอยางการลงทุนอุตสาหกรรมเฉพาะเรื่องที่เกีย่วกับธุรกิจสินคาที่ระลึก
จําลองนี้จะนําเสนอสินคาเรือนไทยจําลอง เพราะมีขนาดตลาดคอนขางใหญเมื่อเทียบกบัสินคาที่ระลึกจําลอง
ตัวอ่ืนๆ  
 โครงการนี้จะเปนการลงทุนผลิตเรอืนไทยจําลองในยุค 200 ป แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยมแีบบ 
ตาง ๆ ไลมาตั้งแตสมัยรัชกาลที 1 จนถึงรัชกาลที่ 9 ออกจําหนาย โดยลงทุนในเรื่องของการซื้ออุปกรณ  
เครื่องมือการผลิตงานหัตถกรรมและเครือ่งจักรเพื่อใชในการผลิต ตลอดจนการเชาตึกแถวเพื่อทําเปนโรงงาน
ผลิตคลังสินคาและสํานักงาน 
      สําหรับโครงการในระยะเริ่มตนตองการเงนิลงทุน 1,000,000 บาท โดยจะเปนเงินลงทุนของผูถือหุน
จํานวน 600,000 บาท และจากการกู 400,000 บาท สวนการการประมาณการผลกําไรจากการดาํเนินงานนั้น 
เมื่อกิจการดาํเนินการไดเต็มที่ในระยะเริ่มตน จะทํากําไรสุทธิหลังหักภาษีเงนิไดนิตบิุคคล ปละ 291,900 บาท 
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บทที่ 2 
 

ตลาดสินคาที่ระลึกจําลอง 
 
 ประเทศไทยเปนที่ยอมรับในดานแรงงานฝมืออยางกวางขวาง ดังนั้น สินคาหัตถกรรมไทยซึ่งเปน
งานฝมือที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ความชํานาญของงานฝมือ ตลอดจนเอกลักษณของสินคาพืน้เมืองชนิด
ตางๆ ที่สามารถมอบใหเปนของขวัญ หรือใชงานใหเกิดอรรถประโยชน หรือใชเปนสิ่งประดับตกแตง จึง
สามารถครองใจทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมาเปนเวลานานติดตอกันหลายปนอกจากนี้สินคาหัตถกรรม
ไทย ยงัสรางรายไดใหกับชาวไทยในแตละพื้นที่ ซ่ึงมีความถนดัแตกตางกันไปอกีดวย โดยจําหนายใหแก   
นักทองเที่ยว ผูแทนจําหนาย และผูสงออก ทั้งนี้สินคาหัตถกรรมในแตละภูมภิาคของไทยจะมีเอกลักษณแตก
ตางกันไป 
 

ประเภทของสนิคากลุมของขวัญ เคร่ืองใช และเครื่องประดับตกแตงบาน 
 

 สินคาที่ระลึกจําลองถูกจัดเปนผลิตภัณฑที่อยูกลุมของขวัญ เครื่องใช และเครื่องประดับตกแตง
บาน โดยศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดจัดแบงสินคากลุมนี้ออกเปน 3 ประเภท คือ 
 

ก. สินคาประเภทเครื่องใชในครวัเรือน  ซ่ึงมีทัง้แบบที่ทําดวยสแตนเลส อลูมิเนียม เซรามิก  
พลาสติกไม และเครื่องแกว เปนตน 
 

 ข. สินคาประเภทเครื่องประดับตกแตงบาน  ประกอบดวยสินคาที่เปนรูปแกะสลักและเครื่อง
ประดับไม กรอบรูปไม ดอกไมประดษิฐ ประทีปโคมไฟ เครื่องใชในเทศกาลคริสตมาส ของที่ระลึก        
ของชํารวย เปนตน 
 

 ค.  สินคาประเภทของขวัญตางๆ ไดแก ของเลน ปากกา และบัตรอวยพร 
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ขนาดของตลาดและแนวโนมผลิตภณัฑ 
 

 จากการศึกษาของบริษัท ศูนยวจิัยกสิกรไทย จํากัด ในป 2543 พบวา ประเทศไทยสามารถสงออก
สินคากลุมของขวัญ เครื่องใช และเครื่องประดับตกแตงบานคิดเปนมลูคาทั้งสิ้น 47,450.5 ลานบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นรอยละ 15.5 จากปกอน โดยสินคาประเภทเครื่องใชในครัวเรือนซึ่งมีมูลคาการสงออก 23,246.2 ลานบาท 
มีอัตราขยายตวัสูงสุดถึงรอยละ 18.8 ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 49 ของมูลคาการสงออกสินคากลุมของขวัญ 
เครื่องใชและเครื่องประดับตกแตงบานโดยรวม รองลงมาไดแกสินคาประเภทเครื่องประดับตกแตงบาน ซ่ึงมี
มูลคาการสงออก 13,438.9 ลานบาท มีอัตราขยายตวัรอยละ 13.3 และทายสุดคือสินคาประเภทของขวญัตางๆ 
ซ่ึงมีมูลคาการสงออก 10,765.4 ลานบาท มีอัตราขยายตวัรอยละ 11.5 ซ่ึงมูลคาการสงออกดังกลาวของสินคา
ทั้งสามประเภทเมื่อคํานวณเปนสัดสวนของมูลคาการสงออกสินคากลุมของขวัญ เครื่องใชและเครือ่งประดับ
ตกแตงบานโดยรวมจะมคีาเทากับรอยละ 49, 28, และ 23 ตามลําดับ โดยมีตลาดสงออกที่สําคัญคือ สหรัฐ
อเมริกา สหภาพยุโรป และญีปุ่น 
 
 
การวิเคราะหสภาวะการแขงขันในอตุสาหกรรม (Competition Analysis) 
 

 จากขอมูลของบริษัท ศูนยวจิัยกสิกรไทย จํากัด พบวา ในป 2543 ปริมาณการสงออกสินคา
ประเภทเครื่องประดับตกแตงบาน ซ่ึงสินคาของที่ระลึกถูกจัดใหอยูในสินคาประเภทนี้ มีมูลคาการสงออก 
13,438.9 ลานบาท และมีอัตราขยายตวัรอยละ 13.3 โดยตลาดมีลักษณะกระจัดกระจาย (Fragmented) จึงทํา
ใหอุตสาหกรรมนี้เมื่อถูกวิเคราะหดวยเครื่องมือ Five forces model ของ Michael E. Porter มีลักษณะการแขง
ขันของธุรกิจดงัตอไปนี ้
 

• สภาวะการแขงขันในตลาด (Rivalry Among Established Firms) 
 

 จากการรวบรวมขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม   และกรมสงเสริม
การสงออก รวมทั้งรายชื่อสมาชิกชมรมของขวัญ ของชํารวยและผลิตภณัฑตกแตง พบวา มีผูผลิตของ
ชํารวยทําดวยไมราว 92 ราย เปนโรงงานในภาคเหนือ 41 โรง  โดยพบมากที่เชียงใหม  รองลงมาคือ 
กรุงเทพฯ  38 โรง ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯ) 10 โรง ภาคอีสาน ภาคใต และภาคตะวันตก 3 โรง ซ่ึง
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ในจํานวนนี้มผูีผลิตรายใหญที่มีทุนจดทะเบียนมากกวา 10 ลานบาทอยูเพยีงไมกี่รายเทานั้น                   
(ดูตารางที่ 2.1)  

 
          ตารางที่ 2.1  รายช่ือผูประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนมากกวา 10 ลานบาท 

 

ขนาดกลางและขนาดยอม เงินทุนจดทะเบียน(บาท) 

บริษัท เวิรล คราฟท จํากัด 
บริษัท ไทย โลคัล โปรดักส จํากัด 
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล กองด ี
บริษัท  เค ที ไทย โลคัล โปรดักส จํากัด 
บริษัท ยูไนเตด็ อารต จํากัด 

70,500,000 
19,000,000 
13,000,000 
11,000,000 
10,000,000 

 

ที่มา :  กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสงเสริมการสงออก 
 

 นอกนั้นเปนรายยอยซ่ึงจะผลิตและจําหนายในตลาดอีกระดับหนึ่งหรือเปนการผลิตเพื่อขายใน 
ทองถ่ินหรือขายเพียงในจังหวัดตาง ๆ เทานั้น โดยแตละรายมีเงินลงทุนเฉลี่ยประมาณ 1 - 2 ลานบาท ใชแรง
งาน 10 - 20 คนตอแหง โดยผูประกอบการสวนใหญเปนคนไทย 

 

• การเขามาของผูมาใหม (New Entrants) 
 

 จากการที่อุตสาหกรรมนี้  มลัีกษณะกระจดักระจาย  (Fragmented)  ซ่ึงเกิดจากการที่ตลาดมี              
ผูประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญเปนจาํนวนมาก และการที่มีคูแขงรายใหมเขาสูธุรกิจนี้มาก(Barrier to 
Entry ต่ํา)  เนื่องจากไมตองใชเงินทุนมาก และไมตองมีเทคโนโนโลยีช้ันสูงในการเขามาประกอบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมนี้ กอปรกับสนิคาประเภทเครื่องประดับตกแตงบาน มีอัตราขยายตวัที่สูงถึงรอยละ 13.3 ในป 
2543 จึงเปนเหตุใหมีคูแขงรายใหมเปนจาํนวนมาก จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของซึ่งมีทักษะและความสามารถ
ในการเขาสูธุรกิจนี้ ไดเขามาดําเนินธุรกจิในตลาดนี้ อาทเิชน อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม จากขอมูลของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม พบวามีโรงงานเหลานี้กวา 100 แหง ผลคือทําใหมีการแขงขันคอนขางสูง ซ่ึงเปน
สาเหตุสําคัญที่นําไปสูการแขงขันตัดราคาระหวางพอคาไทยกนัเอง เพื่อเอาใจลูกคาและหวังสรางฐานตลาด
ในตางประเทศ 
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• อุปสรรคอันเกิดจากสินคาทดแทน (Substitute Products) 
 

 สินคาที่ถูกใชทดแทนสินคาที่ระลึกจําลองไดแก 
 

- รูปแกะสลักและเครื่องประดับไม นับเปนสินคาในหมวดของตกแตงบาน  ที่ไดรับความนิยมคอน 
ขางสูง ในการมอบใหเปนของขวัญที่ระลึกในโอกาสตางๆ เชนวันขึ้นปใหม วันเกิด วันขึ้นบานใหม ตลอด
จนการเลื่อนขัน้เลื่อนตําแหนง เปนตน ศนูยวจิัยกสิกรไทยรายงานวา การสงออกในชวง 3-4 ปที่ผานมา ไทย
สามารถสงออกสินคาดังกลาวเปนมูลคาเพิม่ขึ้นอยางตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ 15 ตอป และในชวง 10 เดือนแรกป 
2546 ไทยสามารถสงออกรูปแกะสลักและเครื่องประดับไมเปนมูลคา 1,259.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 13.86 
เมื่อเทียบกับชวงเดยีวกันปกอน โดยตลาดสงออกหลักประกอบดวยสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา  สวติเซอร
แลนด ญ่ีปุน และแคนาดา  

 

-  กรอบรูปไมไทยนับเปนสินคาอีกตัวหนึง่ในหมวดของตกแตงบานทีไ่ดรับความนยิมคอนขางสูง 
ในกลุมชาวตางประเทศทั้งทีเ่ขามาทองเที่ยวในเมืองไทย และชาวตางประเทศในตางแดน โดยกรอบรูปที่สง
ออกโดยสวนใหญจะทําจากไมและเปนสินคาจําพวกเครื่องประดับตกแตงบานที่ผูผลิตสามารถสรางความ
หลากหลายของรูปแบบไดตามความตองการของตลาด ซ่ึงเปนโอกาสของผูประกอบการกรอบรูปไมไทยที่
จะเพิ่มสวนแบงตลาดในประเทศคูคาได เนื่องจากความตองการสินคาประเภทนีย้งัมีอีกมาก ศูนยวจิยักสกิร
ไทย ไดคาดหมายวากรอบรูปไมจะสามารถสรางรายไดเขาประเทศเปนมูลคาไมต่ํากวา 4,000 ลานบาท      
ใน   ป 2544 

 

 ปจจุบันสินคาจีนทะลักเขาสูประเทศไทยและวางขายกลาดเกลื่อนในตลาดทั่วไป โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง  ในกรุงเทพมหานคร ทีม่ีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนนและและหลากหลายอาชีพ เปนยานธุรกจิที่รอง
รับสินคาจีนจากทั่วสารทิศ บริษัท ศูนยวจิัยกสิกรไทย จํากัด ไดสํารวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับการเลือกซื้อ เลือกใชสินคาที่ผลิตจากประเทศจนีและรายงานไวเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2544 วา กลุม
สินคาจีนที่ชาวกรุงเทพมหานครเทคะแนนความพอใจใหมากที่สุด ไดแก สินคาจําพวกของขวญั / กิ๊ฟช็อป 
สัดสวนรอยละ 60.7  
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• อํานาจในการตอรองของผูปอนอุปทาน (Bargaining Power of Suppliers) 
 

 เนื่องจากผูผลิตสินคาที่ระลึกจําลองเปนจาํนวนไมนอย ยังตองพึ่งพาวตัถุดิบจากตางประเทศไมต่ํา 
กวารอยละ 20 ของปริมาณวัตถุดิบในการผลิตทั้งหมด อาทิเชน เคมีภัณฑ สีเคลือบ เปนตน จึงสงผลให         
ผูประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมสาขานี้ มีอํานาจในการตอรองต่ํา อยางไรก็ตาม วัตถุดิบที่เหลือประมาณ 
รอยละ 80 เปนวัสดุจําพวกเศษไมสัก เศษไมยาง ไมไผ (ไมสําหรับยางปลาดุก) ตลอดจนเศษวสัดุเหลือทิ้งจาก
ธรรมชาติอ่ืนๆ ที่มีราคาถูกและหาไดงายในทองตลาด อีกทั้งมีผูจําหนายวัตถุดิบเหลานี้อยูเปนจํานวนมาก  จึง
ยังผลใหผูประกอบธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลองมีอํานาจในการตอรองสูง 
 

• อํานาจในการตอรองของผูซ้ือ (Bargaining Power of Buyers) 
 

 เนื่องจากตลาดสินคากลุมของขวัญ เครื่องใช และเครื่องประดับตกแตงบาน มีผูจําหนายอยูเปน 
จํานวนมาก  อีกทั้งยังมีสินคาทดแทนอยูอยางหลากหลายใหผูซ้ือไดเลือก  ไมวาจะเปนสินคาที่เปนรูปแกะ
สลักและเครื่องประดับไม กรอบรูปไม ดอกไมประดิษฐ ประทีปโคมไฟ ฯลฯ ในขณะเดียวกัน ผูผลิตและ
จําหนายสินคาที่ระลึกจําลอง  ยังไมสามารถใชเครื่องมือทางการตลาดมาสรางความภักดีตอตราสินคา (Brand 
Loyalty) ใหเกิดขึ้นกับลูกคาอยางมีประสิทธิผลได   ส่ิงที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ผูซ้ือสามารถเลือกเปลี่ยนยี่หอได
งาย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ลูกคามีตนทุนในการเปลี่ยนตราสินคา (Switching Cost) ที่ต่ํา   จึงสงผลให      
ผูซ้ือมีอํานาจในการตอรองสูงขึ้น 
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การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 
• จุดแข็ง (Strength) 

 

 ผูที่สนใจเขามาเปนผูประกอบการในธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลอง  จะตองหาทางสรางจุดแข็งใหแก 
ธุรกิจของตนเองในลักษณะดังตอไปนี ้

 

1. มีผูออกแบบทีม่ีความรูดานศลิปกรรมไทยอยางแทจริง โดยไดรับการสืบทอดจากผูรูโดยตรง  
เขาใจในองคประกอบของโครงสรางเรือนไทย ขนาดและสัดสวน ความโคงมน เหล่ียมมุม ที่แสดงถึงความสวย
งามและออนชอย 

 

2. มีผลิตภัณฑทีม่ีเอกลักษณของตนเองที่ไมเหมือนคนอื่น เปนงานฝมือกึง่ศิลปกรรมพื้นบาน ซ่ึง 
เปนวัฒนธรรมเฉพาะของคนไทยที่ตกทอดมาจากบรรพชน การลอกเลียนแบบจึงเปนไปไดยาก ทําใหมีคูแขง
นอย 

3. มีการผลิตที่ทําดวยมือ (Hand Made) ไมไดสรางดวยเครื่องจักร  เพื่อใหไดสินคาออกมาคราว 
ละมาก ๆ แตทําเปนรายชิ้นดวยมือของชางฝมือ  ที่ไดรับการถายทอดโดยตรงจากบรมครู   ทําใหผลิตภณัฑ
แตละชิ้นมีคณุคาทางศิลปะสูง  ซ่ึงเทคโนโลยีไมสามารถเขามาแทนที่ได ทําใหเกิดการกีดกันของผูที่จะเขาสู
อุตสาหกรรม (Entry Barrier)  นี้ไปในตวั 

 

4. วัตถุดิบหลักซือ้ไดทั่วไป หางายไมขาดแคลน ทําใหตนทุนต่ํา อาทิเชน ไมเนื้อออน เชน ไม 
ยาง   ซ่ึงไมใชพรรณไมสงวน ปลูกในประเทศไทย สะดวก ราคาไมแพง  (วัตถุดิบทีใ่ชบางครั้งก็ไดจากสวน
ยางบางแหลง  มีอายุครบการใชงานตองโคนทิ้ง จึงจะทําใหไดไมในราคาถูก) 
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• จุดออน (Weakness) 
 

 ผูประกอบการหนาใหมในธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลอง มักจะมีจุดออนดังตอไปนี้ในองคกรของตน 
 

1. เนื่องจากเปนตราสินคาใหม ซ่ึงยังไมเปนที่รูจักแพรหลายของผูบริโภค การทําตลาดสําหรับ 
ผลิตภัณฑของบริษัท  จําเปนตองอาศัยการตลาดเขามาชวยมากเพื่อสรางการรับรูในตราสินคา ( Brand 
Awareness) โดยเฉพาะในระยะแรกที่สินคาวางตลาด  

2. การกระจายสินคาใหเขาถึงผูบริโภคอยางทั่วถึงจําเปนตองอาศัยคูคาคอนขางมาก ซ่ึงเปนกิจ 
กรรมที่ตองใชเวลามากและตนทุนสูงในการพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย 

3. การเปนผูประกอบการรายยอยหนาใหมทีม่ีเงินทุนไมมากนัก   ทําใหเสียเปรียบคูแขงขัน       
รายใหญที่เขาสูตลาดกอน (First Mover) 

4. การผลิตใชชางงานประดษิฐที่ใชฝมือในการผลิต อาจจะสงผลใหเกิดผลิตภาพต่ํา ไม 
สม่ําเสมอในเชิงปริมาณงาน ความไมแนนอนดานคณุภาพของผลผลิตที่ขึ้นกับฝมือของชางแตละคน 

 
• โอกาส (Opportunity) 
 

1. จากการติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ (OTOP) ทางเว็บไซต 
ของทางราชการ ซ่ึงสนับสนุนโดย พณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษณิ ชินวตัร ตั้งแตป  พ.ศ. 2544  ทําใหไดเห็นการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังพบวาทางรัฐบาลไดสนับสนุนโครงการนี้อยางจริงจัง กระทัง่ตนป พ.ศ.2546 ได
มีการเปดตวัผลิตภัณฑไวนตางๆ ของภูมิปญญาไทยโดยทานนายกรัฐมนตรี 

 

2.    ศูนยวจิัยกสิกรไทยไดทําการสํารวจพฤติกรรมการซื้อของขวัญปใหม ป 254 ของคนกรุงเทพฯ   
ดวยจํานวนกลุมตัวอยาง 600 รายในระหวางอายุ 16-65 ป พบวาการจาํหนายของขวญัเพื่อตอนรับปใหม  ป 
2547 คึกคักกวาปที่ผานมาดวยเมด็เงิน 3,300 ลานบาท โดยกลุมที่มีอัตราการขยายตวัของเม็ดเงนิเพิ่มขึ้นสูง
สุดคือการซื้อของขวัญเพื่อมอบใหแกลูกคาหรือหนวยงานที่ติดตอ ทั้งนี้นาจะเปนผลสืบเนื่องจากสถานการณ
เศรษฐกิจโดยรวมของไทยทีก่ระเตื้องขึ้นเมือ่เทียบกับปทีผ่านมา และมีแนวโนมปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นใน 
ป 2547 อีกทั้งตลาดหุนก็คกึคัก กจิการหลายรายมีผลการดําเนินงานที่ดขีึ้นและมีการแจกโบนัสเพิ่มขึ้นจากป
กอน สงผลใหกิจกรรมสานสัมพันธระหวางองคกรธุรกิจกับลูกคา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของดวยการมอบ
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ของขวัญปใหมใหแกกนัในป 2547 จึงมีความคึกคักคอนขางชัดเจน สําหรับกลุมที่มีอัตราการขยายตัวของ
เม็ดเงินรองลงมา คือกลุมบุคคลที่ทํางานเดียวกัน สาม-ีภรรยา หรือคูรัก  และกลุมญาติผูใหญตามลําดับ 
 

• อุปสรรค (Threat) 
 

1. เปนอุตสาหกรรมที่ยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร ทําใหสินคายังอยูในระดับกลางถึงลาง 
 

2. ผูผลิตจํานวนมากยังขาดความรูความเขาใจในการใชวัตถุดิบอยางมีระบบ  และมีประสิทธิ 
ภาพ  ทําใหมีเปอรเซ็นตการสูญเสียวัตถุดบิมาก 

 

3. ยังขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตองพึ่งพาแรงงานคนจํานวนมาก จึงมีตนทนุการผลิตที่คอน 
ขางสูง 

 

4. ขาดความคิดริเร่ิมในการออกแบบ ทําใหโอกาสที่จะขยายตลาดมีอยูจํากัด 
 

5. ผูผลิตจํานวนไมนอยตองพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศไมต่ํากวารอยละ 20 ของปริมาณ 
วัตถุดิบในการผลิตทั้งหมด อาทิเชน เคมีภณัฑ สีเคลือบ เปนตน ที่ผูผลิตตองรับภาระภาษีที่คอนขางสูง สงผล
ใหตนทนุการผลิตปรับตัวสูงขึ้นในที่สุด 

 

6.   เปนอุตสาหกรรมที่มีปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือคอนขางมาก เพราะแรงงานบางสวน 
นิยมหนัไปทํางานที่มีความสะดวกสบายในอุตสาหกรรมอื่นๆ มากขึ้น 
 

  7.   การแขงขันตัดราคาขายระหวางพอคาไทยกนัเองยังมีคอนขางสูง ซ่ึงนอกจากจะสงผลใหได 
กําไรนอยแลว ยังเปนการทําลายอุตสาหกรรมสงออกสินคากลุมนี้ของไทยโดยรวมในทางออมดวย เพราะ 
ลูกคาไมใหความเชื่อถือในคุณภาพสนิคาไทยในที่สุด 
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กลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy) 
 

 จากการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ทําใหพบวา สินคาที่ระลึกจําลอง
ถูกจัดเปนผลิตภัณฑที่อยูกลุมของขวัญ เครื่องใช และเครื่องประดับตกแตงบาน ซ่ึงเปนตลาดแบบจําเพาะ 
(Niche Market) ที่มีตลาดยอยๆ อยูภายในเปนจํานวนมาก และเต็มไปดวยสินคาที่หลากหลายเปนอยางยิ่ง ส่ิง
ที่เกิดขึ้นก็คือ ทําใหผูประกอบการธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลอง ตองประสบอุปสรรคอันเกิดจากสินคาทดแทน 
(Substitute Products) ในขณะเดียวกัน สินคาที่ระลึกจําลองจัดเปนผลิตภัณฑที่มีกลุมลูกคาเปาหมายที่คอน
ขางแคบ กลาวคือ ผูที่จะซื้อสินคาประเภทนี้จะตองมีความชื่นชอบในงานฝมือกึ่งศิลปกรรมพื้นบานซึ่งเปน
วัฒนธรรมเฉพาะของคนไทยที่ตกทอดมาจากบรรพชน ดวยลักษณะดังกลาวนี้ จึงนําไปสูการแยงชิงลูกคา
ดวยการแขงขันตัดราคาขายระหวางพอคาไทยกันเอง ดังนั้น การมีตนทุนที่ต่ํากวาคูแขงจึงเปนกลยุทธสําคัญ
ในการสรางความไดเปรียบในตลาดที่แคบและหนาแนนไปดวยคูตอกร 
 
 ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลอง  ควรนําเอากลยุทธแบบเนนดานความแตกตาง 
(Differentiation Focus)  มาใช กลาวคือ ในระยะเริ่มตนชวงสามปแรก ผูประกอบการควรมุงเนนไปที่การทํา
ตลาดใหแกสินคาที่ระลึกจําลองที่คาดวามีความตองการสูงเพียงแบบเดียว ซ่ึงไดแกสินคาเรือนไทยจําลอง 
เพราะมีขนาดตลาดคอนขางใหญเมื่อเทียบกับสินคาที่ระลึกจําลองตัวอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม สินคาที่นําเสนอจะ
ตองมีลักษณะที่โดดเดนและแตกตางจากคูแขงรายอื่นๆ ที่มักนําเสนอเรือนไทยจําลองแบบพื้นๆ  ดังนั้น 
โครงการนี้จึงกําหนดใหทําการผลิตและจําหนายเรือนไทยจําลองในยุค 200 ปแหงกรุงรัตนโกสินทร โดยมี
แบบตางๆ  ไลมาตั้งแตสมัย   รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ ตัวสินคาจะมีความประณีต  และเนน
รายละเอียดทั้งสัดสวน  องคประกอบของบานใหใกลเคียงของจริงมากที่สุด  พรอมสิ่งของตกแตงภายในบาน 
เชน   ตูโชว  โตะ   แจกัน กระโถน กระถาง โอง 
 
 ชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑในระยะเริ่มตนชวงสามปแรก  จะยังตองพึ่งพาผูจัดจําหนาย
ที่มีอยูแลวในตลาด ไมวาจะเปนรานกิ๊ฟทชอป  รานคาจําหนายสินคาหัตถกรรม และศูนยแสดงและจําหนาย
สินคาหนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล (OTOP) ตลอดจนการใชวิธีเสนอขายสินคาผานทางเว็บไซทที่ใหบริการ
รานคาออนไลนแกผูประกอบการรายยอย 
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สําหรับกลยุทธทางการตลาด  ที่จะนํามาใชในการสรางความสําเร็จใหแกธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลอง                
มีรายละเอียดในดานผลิตภณัฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย  และการสงเสริมการขาย ดังนี ้
 

• สินคาและบรรจุภัณฑ (Product and Packaging) 
  

1. สินคาของโครงการนี้จะเปนเรือนไทยจําลองในยุค 200 ปแหงกรุงรัตนโกสินทร โดยมีแบบตางๆ ไล 
มาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 9 ซ่ึงเปนการวางผลิตภัณฑออกสูตลาดไดอยางแตกตางจากคูแขงราย
อ่ืนๆ ที่มักนําเสนอเรือนไทยจําลองแบบพืน้ๆ  

2. สินคามีความประณีตและเนนรายละเอยีดทั้งสัดสวน องคประกอบของบานใหใกลเคียงของจริงมาก 
ที่สุด พรอมสิ่งของตกแตงภายในบาน เชน  ตูโชว  โตะ   แจกัน กระโถน กระถาง โอง  รวมทั้งที่มีเอกลักษณ 
บานหนาตางสามารถเปด-ปด ได และมกีารประดับไฟราย นอก-ใน 

3. สินคาเรือนไทยจําลองทุกรุนจะตองมีการเขยีนแบบแปลนบานในมาตราสวนที่ตองการ (1:100 หรือ 
1:75) โดยครูชางผูมีความชํานาญในศิลปะแขนงนี้อยางแทจริง 

4. สินคาเรือนไทยจําลองทุกชิ้น  จะตองผลิตดวยมือของชางฝมือตามแบบแปลนบานดังกลาว  เพื่อให 
เกิดมาตรฐานในการผลิต 

5. มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ออกมาอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความแตกตางและปองกนัการลอกเลียน 
แบบ รวมทั้งสรางความสามารถในการแขงขันไดในอนาคต 

6. วัตถุดิบสวนหนึ่งที่ใชในการผลิตสินคาจะนํามาจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ อาทิเชน ตนขา  
ใบมะกรดู หรือแมกระทั่งเปลือกสมโอ ซ่ึงจะถูกนํามาปนใหละเอียดและตากใหแหงกอนนํามาผสมกาวทํามา
ทําเปนสวนตางๆ ของตัวเรือนไทยจําลองที่ใหกล่ินหอมเวลาตั้งโชว 

7.    เรือนไทยจําลองที่ผลิตเสร็จเรียบรอยแลวทุกชิ้น  จะถูกบรรจุอยูในครอบแกวอยางด ีเพื่อปองกันฝุน 
ละอองและทําใหดูมีคณุคาเพิ่มมากขึ้น และมีปายคําบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษที่จัดทําขึ้นอยาง
สวยงาม  ที่ใหรายละเอียดวาเปนเรือนไทยในรัชกาลใด ของยุครัตนโกสินทร 

8. สงสินคาเขาประกวดในงานตางๆ งานประกวดสินคา หนึง่ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล เพื่อใหไดรับรางวัล 
ที่สามารถนํามาใชทําโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อทาํใหสินคาคุณคาเพิ่มขึน้ 
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• ราคา (Price) 
 

 จากการสํารวจพบวาผูผลิตสินคาเรือนไทยจําลองในป 2546 ไดตั้งราคาขายปลีกของตนไวตั้งแต  
500 บาท จนถึง 5,000 บาท ตารางที่ 2.1 แสดงรายละเอียดของราคาขายปลีกผลิตภัณฑเรือนไทยจําลอง
ประจําเดือนธันวาคม 2546 ของผูผลิตรายตางๆ ในประเทศไทย (ดูรูปของผลิตภัณฑเรือนไทยจําลองแบบ
ตางๆ รวมทั้งรายละเอียดพรอมราคาไดในภาคผนวก) 

 
ตารางที่ 2.2 ราคาขายปลีกผลิตภัณฑเรือนไทยจําลองประจําเดือนธันวาคม 2546 

 

ผูผลิต ผลิตภัณฑ ขนาด ราคา 
ชมรมอนุรักษเรือนไทยพัฒนา บานเรือนไทยทรงขุนแผนเรือนคู ก. 46 x ย. 50  

x ส. 50 ซม3 
5,000 บาท 

บานเรือนไทยโบราณแบบจําลองเรือน
ไทย 3 หลังแฝด 

ก. 38 x ย. 40.6 
x ส. 30.5 ซม3

4,500 บาท 

บานเรือนไทยโบราณสองหลังแฝด ก. 25 x ย. 30  
x ส. 30 ซม3 

4,000 บาท 

กลุมหัตถกรรมบานทรงไทย
บางชาง 

บานเรือนไทยโบราณเรือนเดี่ยว ก. 17.5 x ย. 25 
x ส. 30 ซม3 

2,500 บาท 

กลุมบานเรือนไทย – เรือใบ
จําลอง 

บานเรือนไทยไมสัก ก. 26 x ย. 24.5 
x ส. 19 ซม3 

1,725 บาท 

บานเรือนไทยจําลอง 1 ก. 22 x ย. 18  
x ส. 16 ซม3 

1,495 บาท 

บานเรือนไทยจําลอง 2 ก. 18 x ย. 13  
x ส. 15 ซม3 

750 บาท 

บานเรือนไทยจําลอง 3 ก. 13 x ย. 13  
x ส. 16 ซม3 

635 บาท 

กลุมทําบาน และเรือนทรง
ไทย ตําบลบานพริก 

บานเรือนไทยจําลอง 8 ก. 13 x ย. 15  
x ส. 15 ซม3 

520 บาท 
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ดังนั้นในชวงระยะเริ่มตน สินคาเรือนไทยจําลองในยุค 200 ปแหงกรุงรัตนโกสินทรของโครงการธุรกิจ
สินคาที่ระลึกจําลองนี้จะถูกตั้งราคาขายปลีกไวที่ 1,200 บาทโดยเฉลี่ย 

 
 

• ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
 

 สินคาที่ระลึกจําลอง จะถูกจดัจําหนายผานรานกิ๊ฟทชอป ซ่ึงจัดเปนแหลงเลือกซื้อของขวัญ ยอด 
นิยมแหลงหนึง่  เนื่องจากมสิีนคาใหเลือกมากมาย (ตวัอยางเชน ราน “บานของไทยทํา”) บริษัท ศูนยวิจยั    
กสิกรไทย จํากัด รายงานการสํารวจเมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2540 พบวาชาวกรุงเทพมหานครซื้อของขวัญใน
รานกิ๊ฟทชอปเฉลี่ยคนละ 9 ช้ิน/ป โดยซื้อในราคาเฉลี่ยข้ันต่ําชิ้นละ 164.22 บาท หรือโดยเฉลี่ยแตละคนซือ้
ของขวัญในรานกิ๊ฟทชอปปหนึ่ง ๆ ไมต่ํากวา 1,477.98 บาท ประมาณวามลูคาการตลาดของสินคากิ๊ฟทชอป
เฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีมูลคาราว 8,350 ลานบาทตอป  

 
 นอกจากนี้ ยังมีแหลงจําหนายที่สําคัญในประเทศในลักษณะขายปลีกซึ่งผูประกอบการธุรกิจสินคา 

ที่ระลึกจําลองควรนําผลิตภณัฑของตนเขาไปนําเสนอ นั่นคือแหลงทองเที่ยวทัว่ประเทศ หางสรรพสินคา 
ตลาดนัดสวนจตุจักร และสวนลุมไนทพลาซา ขณะทีแ่หลงตลาดคาสงที่สําคัญไดแกแหลงผลิตสําคัญทั้งใน
ภาคเหนือและภาคกลาง เชน ในซอยประชานฤมิตรในกรงุเทพมหานคร เปนตน  

 
 ในขณะเดยีวกนั จากการที่รัฐบาลไดทําการสนับสนุนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ (OTOP)  

อยางจริงจังมาตั้งแตป พ.ศ. 2544  และไดมกีารพฒันาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ทําใหมนีักลงทุนจํานวน
หนึ่ง เหน็โอกาสที่เกิดขึ้นตรงนี้ จึงไดทําการเปดศูนยแสดงและจําหนายสินคาขนาดใหญขึ้นมารองรับ อาทิ
เชน The Northern Park Emporium ซ่ึงมีวัตถุประสงคเปนศูนยสงออกสินคาระดับประเทศในโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ สินคาในกลุมหัตถกรรมเชิงพาณิชย สินคาในกลุม SMEs  สินคาจากกลุม INTER 
TRADER และสินคาในโครงการในพระราชดําริ ดังนั้น ศูนยแสดงและจําหนายสินคาประเภทนี้   นับเปน
ชองทางการจดัจําหนายของธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลอง 
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 ชองทางการจดัจําหนายอีกประเภทหนึ่ง ทีก่ําลังมีบทบาทที่สําคัญเพิ่มมากขึ้นในปจจุบันนี้ ก็คือ  
การใชวิธีเสนอขายสินคาผานทางเว็บไซต  ที่ทําตวัเปนศูนยรวบรวมสินคาจากผูผลิตทั่วประเทศไทย เพื่อสง
ออกไปยังกลุมผูนําเขาสินคา โดยเว็บไซตประเภทนี้จะใหบริการรานคาออนไลน  แกผูประกอบการรายยอย 
รวมทั้งการถายภาพสินคาของผูประกอบการรายยอย ดวยชางภาพมอือาชีพใหฟรี แลวนาํภาพถายดังกลาว
และรายละเอยีดของสินคาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มานําเสนอในเว็บไซตตามหมวดหมูของผลิตภัณฑ 
เมื่อมีการสั่งซื้อจากลูกคาเขามาทางเว็บไซต  ก็จะสั่งซื้อมาที่ผูประกอบ การรายยอย  ตัวอยางเว็บไซตประเภท
นี้ ไดแก www.iamgift.net เปนตน 

 

 

• การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
 

1. ทําประชาสัมพันธลงในคอลัมนแนะนําผลิตภัณฑของผูประกอบการธรุกิจ SME ในหนังสือพิมพ 
ฉบับตางๆ อาทิเชน คอลัมน  “ทําไดไมจน”  ในหนังสือพิมพไทยรัฐ  คอลัมน “ชองทางทํากิน”              
ในหนังสือพิมพเดลินิวส  เปนตน  เพื่อแนะนําใหประชาชนรูจักกับผลิตภัณฑของโครงการในวงกวาง 
2. เขารวมงานแสดงสินคา และงานนิทรรศการที่สําคัญตางๆ ในประเทศอยางตอเนื่องดังนี้ 

- งานกาชาดที่ สวนอัมพร เปนประจําทกุป 
- งานเกษตรแหงชาติและงานเกษตรแฟรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประจําทกุป 
- งาน BOI FAIR ที่เมืองทองธานี  
- งาน MADE IN THAILAND GRAND SALES เปนประจําทุกป 
- งานแสดงสนิคา หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ที่ IMPACT เมืองทองธานี 
- งาน AMAZING THAILAND GRAND SALES 2002 ที่ศูนยการประชุมแหงชาติ สิริกิตต 
- งานแสดงสนิคา ที่ศูนยแสดงสินคา กรมสงเสริมการสงออก ถนนรชัดาภิเษก เปนประจํา 
- งาน รักษไทย นิยมไทย ทีศู่นยแสดงสนิคานานาชาติ อิมแพค อารีนา ฮอลล 1 – 4 เมืองทองธานี 

 

3. เขารวมในรายการทางโทรทัศนที่ตองการสนับสนุนสินคาไทย อาทิเชน  
- รายการ “เกมแกจน” ของคุณปญญา นิรันดกุล   
- รายการ “สูแลวรวย” ของคุณดํารง พุฒตาล 
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4. จัดทํา Website ใหความรูเกี่ยวกับเรือนไทยในยุครัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 8      
แนะนําความเปนมาและปรัชญาของบริษัท   ตลอดจนรายละเอียดของผลิตภัณฑที่มีจําหนาย  ในชองทางการ
จัดจําหนายตางๆ ของบริษัท  
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บทที่ 3 
 

การผลิต 
 

วัตถุดิบ 
 

 โครงการธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลองเปนโครงการที่สงเสริมการใชวัตถุดิบในการผลิตที่หาไดงาย
ในทองถ่ินภายในประเทศไทย โดยมวีัตถุประสงคเพื่อลดตนทุนการผลิต ความสะดวกในการลําเลียงขนสง 
และลดความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบ สําหรับวัตถุดิบหลักในการทําเรือนไทยจําลองของโครงการมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

    1.   กระดาษโฟโตบอรด สําหรับทําฝาบาน 
 

    2.  กระดาษเทาขาวหนา สําหรับทําหลังคา กระดาษเทาขาวบาง สําหรับทํากระเบื้องวาว  
 

    3.  กระดาษชานออย 
 

    4.  ไมไผ (ไมสําหรับยางปลาดุก) สําหรับทําเสาบาน 
 

    5.  แผนหญาเทียม 
 

    6.  ฟองน้ํา สําหรับทําตนไมเทียม 
 

    7.  ดินหัตถกรรม 
 

    8.  เศษไมสัก เศษไมยาง ตลอดจนเศษวัสดเุหลือทิ้งจากธรรมชาติ อาทิเชน ตนขา ใบมะกรูด หรือ 
แมกระทั่งเปลือกสมโอ ซ่ึงจะถูกนํามาปนใหละเอียดและตากใหแหงกอนนํามาผสมกาวทํามาทําเปนสวน 
ตางๆ ของตัวเรือนไทยจําลองที่ใหกล่ินหอมเวลาตั้งโชว 
 

 9.  แลกเกอร  
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รูปที่ 3.1 เปนภาพแสดงวัตถุดิบตางๆ ที่ตองใชในการผลิตเรือนไทยจําลอง 
 
 

 
 

รูปที่ 3.1 วัตถุดิบที่ตองใชในการผลิตเรือนไทยจําลอง 
 

 
 
 
 
 
 

 
ลิขสิทธิ์ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม                                                วิทยาลัยการจดัการ  มหาวิทยาลัยมหิดล 



 18 

อุปกรณจําเปนท่ีตองใช 
 

  1. คัตเตอร  
ควรมีหลายๆ ขนาดเพื่อใหเขากับชิ้นงานที่จะทํา และควรเปนชนิดมีลอคกันใบมีดเลื่อน และเมื่อใชงาน 

ไประยะหนึ่งจนรูสึกวาตัดไมคอยเขาแลวก็ควรจะหักออก แลวเล่ือนชิ้นที่คมๆ ขึ้นมาแทน ซ่ึงจะทําใหรอยตัด
กระดาษเรียบไมเปนขุย 

 

  2. แหนบ 
ควรมีแหนบหลายๆ ขนาดเอาไวจับชิน้งานชิ้นเล็กๆ 

 

  3. ดินสอ ยางลบ 
 ควรใชยีห่อ STEADLER เพราะยีห่อนี้ลบแลวไมเปนรอยดําสกปรกและมีความนุม ทําใหกระดาษตรงจุด 
ที่ลบไมเปนรอย 
 

  4. กรรไกร 
 มี 2 แบบ คือแบบตัดตรง และแบบฟนปลา เอาไวตัดกระดาษเทาขาวบางเปนรูปฟนปลา แลวนํามาเรียง 
ซอนกันเปนแถวขึ้นไปเปนกระเบื้องวาว 
 

  5. ไมบรรทัด 
 ควรเปนไมบรรทัดอลูมิเนียม 
 

  6. ไมสเกลสามเหลี่ยม 
 เอาไววัดสเกลที่เราตองการ จัดเปนเครื่องมือช้ินที่สําคัญมากเพราะตองใชในการยอสัดสวนใหสมจริง  
สวนสเกลที่ตองใชบอย คือ 1: 75 และ 1: 50 
 

  7. กาวลาเทกซ 
 ควรใชยีห่อ TOA เพราะยีห่อนี้เหนียวตดิไดแนนมาก ไมแหงเรว็หรือชาไป 
 

  8. สีโปสเตอร 
 ใชสีโปสเตอรเพราะเราสามารถระบายทับกันไดหลายครัง้ 
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  9. พูกัน 
ควรมีพูกันหลายๆ เบอร 

 

10. แผนรองตัด 
 มีไวเพื่อใชรองตัดกระดาษ 
 

รูปที่ 3.2  เปนภาพแสดงอุปกรณตางๆ ที่ตองใชในการผลิตเรือนไทยจําลอง 
 

 
 

รูปที่ 3.2 อุปกรณจําเปนที่ตองใชในการผลิตเรือนไทยจําลอง 
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ขั้นตอนการสรางเรือนไทยจําลอง  

 

1. เขียนแปลนบานในมาตราสวนที่ตองการ (1:100 หรือ 1:75)  แปลนบานเปนสวนที่สําคัญที่สุด            
(ดูตัวอยางในรปูที่ 3.1)  ดังนั้น งานในขั้นตอนแรกนี้ควรทําอยางพิถีพิถันโดยผูที่มีความรูความชํานาญอยาง
แทจริง ซ่ึงโดยปกติจะใชครูชางเปนผูดําเนนิการโดยมีลูกมือคอยชวยเหลือ 
 

2. นําแปลนบานแตละดานมาปะลงบนกระดาษโฟโตบอรดโดยใชกาวลาเท็กซอยางดี ซ่ึงจะทําใหได 
งานที่ติดไดแนนมาก และไมแหงเรว็หรือชาเกินไป งานขั้นตอนนี้ไมยุงยากซับซอน จึงควรใชใหลูกมือเปน   
ผูกระทํา 
 

3. ตั้งแตขั้นตอนนี้เปนตนไปจะตองใชชางฝมือมาลงมือทํา โดยเริ่มจากการแกะลวดลายบนฝาบาน  
และการเจาะชองหนาตาง ประตู  
 

4. ลงสีตามใจชอบ (สีโปสเตอร) และนําฝาบานแตละดานมาประกอบกนั 
 

5. นําเศษไมและไมไผ ที่ผานการตัดขนาดและอบไลความชืน้ มาทําชานบาน เสาเรือน และบันได 
 

5. ใชดินหัตถกรรมมาปนทําเปนสิ่งของตกแตงภายในตวัเรือนไทยและอาณาบริเวณ เชน  ตูโชว  โตะ    
แจกนั กระโถน กระถาง โอง 
 

7. สวนหลังคาตดักระดาษขาวเทาบางเปนเสนฟนปลาและนํามาติดซอนกัน บนกระดาษขาวเทาหนา 
 

8. นําสวนตวับานและหลังคามาประกอบกนั 
 

9. นําแผนหญาเทียม ตนไมเทยีม และราวไฟ มาประดับตกแตงเพื่อเพิ่มความสวยงาม 
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รูปที่ 3.1    ตัวอยางแปลนบานเรือนไทย 
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จํานวนบุคลากร 
 

 ธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลองในระยะเริ่มตนควรมีบุคลากรประมาณ 20 คน ประกอบดวย 
 

  1.  พนักงานในโรงงาน ไดแก 
 

- ครูชาง / ผูออกแบบผลิตภณัฑ  จํานวน     1 คน 
 

- ชางฝมือ    จํานวน   10 คน 
 

- ลูกมือ     จํานวน     3 คน 
 

 2.  พนักงานในสํานักงาน ไดแก 
 

- ผูจัดการ    จํานวน     1 คน 
 

- พนักงานขาย    จํานวน     1 คน 
 

- พนักงานบัญชี    จํานวน     1 คน 
 

- พนักงานเสมยีน   จํานวน     1 คน 
 

- พนักงานขับรถสงของ   จํานวน     1 คน 
 

- แมบาน    จํานวน     1 คน 
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ทักษะและความพรอมของบคุลากร 
 

 นอกจากเรื่องของวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตแลว ผูประกอบการในธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลอง 
ยังตองใหความใสใจในดานทรัพยากรมนษุย   ซ่ึงถือไดวามีความสาํคัญเปนอยางยิ่ง  ในการดาํเนินธุรกิจ
ประเภทนี้ใหประสบความสําเร็จ  ดังนั้นผูที่สนใจจะกาวเขาสูธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลองจะตองพิจารณา
กําหนดนโยบายที่เกีย่วของกับการการพฒันาทักษะและความพรอมของบุคลากรที่มารวมงาน ดังตอไปนี ้
 

• นโยบายการรับสมัครพนักงาน 
 

- ทีมงานชางฝมือถือเปนหนวยงานที่มีความสําคัญมากที่สุดในวงการธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลอง ซ่ึง 
โดยปกตแิลวบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมนี้  มักนยิมวาจางชางอาวุโสมาทําการถายทอดงานศลิปะแขนงนี ้   
ใหแกชางฝมือรุนใหมอันเปนการจรรโลงงานศิลปะแขนงนี้ ใหเปนศลิปะประจําชาติสืบไป 

 
- สําหรับพนักงานฝายอื่นๆ ซ่ึงไดแก  พนกังานลูกมือชางฝมือ  พนักงานขาย  พนักงานบัญชี  และ 

พนักงานเสมียนประจําสํานกังาน นอกจากจะตองมีคุณวฒุิและประสบการณตรงตามสายงานแลว  ยังจะตอง
ประกอบไปดวยคณุสมบัติดงัตอไปนี ้
 

  1.  รักและเอาจริง พรอมที่จะทุมเทใหแกการงาน 
  2.  มีน้ําใสใจคอที่ซ่ือสัตยตอลูกคาและเพื่อนรวมงาน 
   3.  รูจักประหยัดเวลา แรงงาน และวัสด ุ
   4.  มีความรับผิดชอบ 
   5.  มีความขยนัขันแข็งและพากเพยีรตองาน 
   6.  มองการณไกล พยายามคาดเหตกุารณลวงหนาในดานงานของตน 
   7.  ศึกษาคนควาวิธีการใหม ๆ ในอาชีพ เพือ่ใหงานกาวหนา 
   8.  ตัดสินใจโดยใชเหตุผล 
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• นโยบายการฝกอบรม 
 

หลักสูตรที่จะทําการฝกอบรมจะเนนใหเหมาะสมกับการทํางาน คือ 
 

- พนักงานขาย :  ความรูเกี่ยวกบัศิลปะไทย การทําการประชาสัมพันธ การบริการลูกคา  
  การตอบคําถามลูกคา 

 

- พนักงานผลิต :  ความรูเกี่ยวกบัการใชเครื่องจักร การผลิต การรักษาความสะอาดและคณุคา 
  ทางอาหารของพืช ผัก และผลไม 

 

- พนักงานบัญช ี: ความรูดานบญัชี 
 

- พนักงานเสมียน :  ความรูดานการตอบรับและติดตองาน งานสํานักงานทัว่ไป 
 

• นโยบายผลตอบแทน 
 

เพื่อสรางแรงจงูใจใหพนกังานมีขวัญกําลังใจที่จะทุมเทในการทํางาน การใหคาตอบแทนจะตอง 
ประกอบดวย 2 สวนหลัก คอื 
 

- เงินเดือนปกติ ซ่ึงอยูในระดับสูงกวาคาแรงขั้นต่ํามาก และแปรตามวุฒิ  คุณสมบัติและความสามารถ  
ซ่ึงเงินเดือนสวนนีจ้ะมกีารปรับขึ้นตามปกติที่อัตราประมาณ 5% ตอป 

 

- คาคอมมิชช่ันจากยอดขายสาํหรับพนักงานขาย และคาทํางานลวงเวลาสําหรับทีมงานชางฝมือ  
พนักงานลูกมอื พนักงานบญัชี และพนกังานเสมียน 

 
ทั้งนี้นโยบายทางการใหเงนิเดือนจะยดึหลักที่ใหพนักงานพอใจและทุมเทในการทํางานเพื่อให 

ประสบผลสําเร็จสวนสวัสดกิารและเงนิชดเชยก็จัดใหเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 
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กําลังการผลติ 
 

 ธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลองในระยะเริ่มตนที่มีบุคลากรประมาณ 15 – 20 คน และมีการทํางาน 8    
ช่ัวโมงตอวัน จะทําใหมีกําลังผลิตโดยเฉลี่ยดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.1 
 

                ตารางที่ 3.1  กําลังการผลิตของธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลองในระยะเริ่มตน 
 

รายการ จํานวนโดยเฉลี่ย 
 กําลังผลิต ช้ิน / วัน 10 
 วันทํางาน / เดือน 25 
 กําลังผลิต ช้ิน / เดือน 250 

 
 
ประมาณการตนทุนการผลติขั้นตน 

 

 สมมติฐานที่ใชในการคํานวณหาตนทุนการผลิตขั้นตน (Cost of Goods Sold)  มีดังนี ้
 

 1.   สินคาเรือนไทยจําลองมีราคาขายโดยเฉลี่ย เทากับ 1,200 บาทตอช้ิน  
 2.  คาวัตถุดิบในการผลิตเรือนไทยจําลอง 1 ช้ิน เทากับรอยละ 20 ของราคาขาย 

 
 จากสมมติฐานดังกลาวทําใหสามารถคํานวณหาตนทนุการผลิตขั้นตน (Cost of Goods Sold)  
 โดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑเรือนไทยจําลองได  ดังนี ้
 
 ตนทุนการผลิตขั้นตน = 1,200 บาท / ช้ิน  x  0.2  =     240 บาท / ช้ิน 
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สถานที่ทําการ 
 

 ธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลองจะตองทําการจดทะเบยีนบรษิัท โดยมีสถานที่ทําการอันประกอบดวย
สํานักงาน โรงงานผลิต และคลังสินคา ซ่ึงตั้งอยูในทําเลที่ใกลแหลงวตัถุดิบและแรงงาน สะดวกในการขนสง
สินคาไปปอนเขาสูกิ๊ฟทชอปและรานคาตางๆ และควรมขีนาดที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและมคีวามยืด
หยุนสูงเพื่อลดตนทุนการผลิต ดังนั้น สถานที่ทําการของโครงการขนาดเล็กควรมีลักษณะ  ดังนี ้
 

สถานที่ตั้ง  :  ยานชานเมอืงกรุงเทพมหานคร อาทิเชน บางแค มีนบุรี ปากเกร็ด เปนตน 
 

ขนาดของอาคาร : เปนอาคารตกึแถว 3 ช้ัน  หนากวาง 4 เมตร x ลึก 16 เมตร  จํานวน 2 คูหา 
 

  ราคาสถานที่  : ใชวิธีเชาเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 10,000 บาท 
 

 การใชงาน  : 1 คูหาใชเปนสํานักงานกบัคลังสินคา และอีก 1 คูหาใชเปนโรงงานกับเปนที ่
                     จอดรถ 
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บทที่ 4 
 

การลงทุนและการเงิน 
 

ขนาดของเงนิทุน 
 

 เนื่องจากธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลองมีพื้นฐานอยูบนระบบการผลิตที่พึ่งพาความชํานาญของชาง     
ฝมือเปนหลัก ดังนั้น ผูประกอบการควรเริ่มตนจากกิจการขนาดเล็กที่มีเงินลงทุนเริ่มตนไมเกิน 1 ลานบาท
กอน โดยในชวงระยะสามปแรกใหมุงเนนไปที่การผลิตสินคาที่ระลึกจําลองตัวใดตัวหนึ่ง  ที่คาดวามีความ
ตองการสูง อาทิเชน ผลิตภัณฑเรือนไทยจําลอง แลวสงผลิตภัณฑของตน ไปวางจําหนายตามรานกิ๊ฟทชอป 
รานคาจําหนายสินคาหัตถกรรม  และศูนยแสดงและจําหนายสินคาหนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล (OTOP) ตลอด
จนการใชวิธีเสนอขายสินคาผานทางเว็บไซทที่ใหบริการรานคาออนไลนแกผูประกอบการรายยอย ซ่ึงการ
ดําเนินการทั้งหมดดังกลาวในชวงเริ่มตนนี้    มีวัตถุประสงคเพื่อจํากัดความเสี่ยงและเปนการพัฒนาเสน
ประสบการณ (Experience Curve) ขึ้นมาใหเขมแข็งกอน หลังจากนั้นจึงคอยขยายสายผลิตภัณฑ (Product 
Line) ใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น มีการจัดตั้งรานกิ๊ฟทชอปของตนเองในยานทําเลที่มีกลุมลูกคา         
เปาหมายมาจับจายซื้อหาสินคา  ตลอดจนพัฒนาระบบ E-Commerce เพื่อเปดชองทางการจัดจําหนายผาน
ทางอินเตอรเน็ต  ซ่ึงการดําเนินการทั้งหมดดังกลาวในชวงทสองมีวัตถุประสงค เพื่อสรางความเจริญเติบโต
ใหแกกิจการอันเปนการยกระดับขึ้นมาสูการเปนวิสาหกิจขนาดกลาง ซ่ึงตองใชเงินลงทุนตั้งแต 5 ลานบาท
ขึ้นไป โดยขนาดเงินลงทุนจะขึ้นอยูกับกําลังการผลิตของโรงงาน จํานวนรานกิ๊ฟทชอปของตนเอง ตลอดจน
เงินทุนหมุนเวียน ที่นอกจากจะขึ้นอยูกับปจจัยที่กลาวไวขางตน ยังจะแปรผันตามความหลากหลายของ     
สินคาอีกดวย 

ี่

 

แหลงเงินทุน 
 

 เนื่องจากธุรกจิสินคาที่ระลึกจําลอง    สามารถเริ่มตนไดดวยเงินลงทนุไมเกนิ 1  ลานบาท              
ผูประกอบการ จึงไมมีภาระมากนักในการใชเงินทุนของตนเองลวนๆ  หรือจะระดมเงนิทุนจากหุนสวนกไ็ด 
แตถาจํานวนเงินลงทุนยังไมเพียงพอ  ก็ยังสามารถขอกูจากสถาบันการเงินตางๆ ที่มีนโยบายสงเสริมการลง
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ทุนใหแกธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอม อาทิเชน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย  ธนาคารออมสิน  ตลอดจนธนาคารพาณิชยทั่วไป  เปนตน 
 

รายละเอียดการลงทุน 
 

• สมมติฐานในการจัดทํางบการเงิน 
 

แผนการเงินทีใ่ชในการดําเนนิการของโครงการจะประกอบไดดวยสมมติฐานและขอมูลทางดานการเงิน 
ที่ใชประกอบดังนี ้

 

- คาเสื่อมราคาจะใชนโยบายตดัคาเสื่อมราคาแบบเสนตรงตามอายุการใชงาน 
- อายุลูกหนีก้ารคาในเฉพาะกรณีจําหนายผานรานกิ๊ฟทชอป เฉลี่ย 30 วัน และชําระทั้งหมด 
- อายุเจาหนี้การคาเฉลี่ย 30 วันและชําระทั้งหมด โดยพจิารณาเฉพาะรายการที่เปนตนทุนสินคาที่ขาย 

(Cost of Goods Sold) 
- อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 30%  ตอป 
- การจายเงนิปนผล ในปที่มกีําไรสุทธิเปนบวก โดยจาย 20% ของกําไรสุทธิ 
- สินคาคงคลัง (Inventory)  จะบันทึกเฉพาะสวนของวัตถุดิบที่เปนตนทนุขาย (Cost of Goods Sold) 

โดยใหเพยีงพอกับระยะเวลาที่ใชในการผลิต 1 สัปดาห 
- คาคอมมิชช่ันของฝายขายจะคํานวณที่อัตรารอยละ 5 ของยอดขายทั้งป 
- คาใชจายทางการตลาดจะคํานวณที่อัตรารอยละ 10 ของยอดขายทั้งป 
- คาวิจัยและพฒันาจะคํานวณที่อัตรารอยละ 5 ของยอดขายทั้งป 
- ดอกเบี้ยเงินกูในการเชาซื้อรถรับสงของกําหนดที่อัตรารอยละ 5 ตอป (Flat Rate) ของเงินตน 

 

• เงินลงทุนเริ่มตน 
 

เงินลงทุนเริ่มตนจะถูกใชจายในเรื่องตอไปนี้ 
 

- คาใชจายกอนการดําเนนิงาน 
- คาตกแตงสํานกังาน 
- เฟอรนิเจอร และอุปกรณเครือ่งใชในสํานกังาน 
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- อุปกรณเครื่องมือการผลิตในโรงงาน 

- ระบบไฟฟา-โทรศัพท 
- รถรับสงของ 
- เงินทุนหมนุเวยีน 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงประมาณการเงินลงทุนเริ่มตนของธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลองในระยะที่หนึ่ง  
 

 

รายการ จํานวน @ บาท รวม อายุใชงาน 
 1. คาใชจายกอนการดําเนนิงาน 1 งาน 20,000 20,000 10 ป 
 2. คาตกแตงสาํนักงาน 1 งาน 80,000 80,000 10 ป 
 3. เฟอรนิเจอรและอุปกรณเครื่องใชในสํานักงาน 1 ชุด 100,000 100,000 10 ป 
 4. คอมพิวเตอรและพรินเตอร 1 ชุด 50,000 50,000 5 ป 
 5. อุปกรณเครื่องมือการผลิตงานหัตถกรรม 20 ชุด 4,000 80,000 5 ป 
 6. ตูอบแหง 1 ตู 20,000 20,000 10 ป 
 6. ระบบไฟฟา-โทรศัพท 1 ระบบ 50,000 50,000 10 ป 
 7. รถรับสงของ* 1 คัน 500,000 500,000 10 ป 
 8. เงินทุนหมนุเวยีน                                      100,000  

รวมเปนเงนิลงทุนทั้งหมด 
                    คาเสื่อมราคา / ป 

                                  1,000,000  
                                     103,000 

       แหลงที่มาของทุน 
        - เงินกู 
        - สวนของเจาของ 
                     รวมแหลงของทุน 

 

 
                                     400,000 
                                     600,000 

 1,000,000
 

  * ใชเงินทุนรอยละ 20  ใชเงินกูจากสถาบันการเงินรอยละ 80 
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ประมาณการงบกําไรขาดทุน 
ตารางที่ 4.2  แสดงประมาณการงบกําไรขาดทุนของธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลองในระยะที่หนึ่ง 
 

รายการ อัตรา จํานวน จํานวนเงินตอป 
 ยอดขาย 
 ตนทุนขั้นตน (Cost of Goods Sold) 

 

250 ช้ิน / เดือน 
250 ช้ิน / เดือน 

1,200 บาท / ช้ิน 
240 บาท / ช้ิน 

3,600,000 บาท 
      720,000   

          กําไรขั้นตน 2,880,000 บาท 
 คาใชจายในการดําเนินการและบริหาร 
  - เงินเดือน 
  - โบนัส 
  - คาเชาสํานักงาน-โรงงาน-คลังสินคา 
  - คาไฟฟาและน้ําประปา 
  - คาโทรศัพท 
  - คาน้ํามันรถรับสงของ 
  - คาบํารุงรักษาอุปกรณ 
  - คาวิจยัและพฒันา 
  - คาคอมมิชช่ันของฝายขาย 
  - คาใชจายดานการตลาด 
  - คาเสื่อมราคา 

 
         88,000 บาท 
         88,000 
         10,000 
         10,000 
           3,000 
           5,000 
           5,000 
         15,000 
         15,000 
         30,000 
       103,000 

 
12 เดือน 
1 เดือน 
12 เดือน 
12 เดือน 
12 เดือน 
12 เดือน 
12 เดือน 
12 เดือน 
12 เดือน 
12 เดือน 

       12 เดือน 

 
     1,056,000 บาท 
          88,000 
        120,000 
        120,000 
          36,000 
          60,000 
         60,000 
       180,000 
       180,000 
       360,000 
       103,000 

 รวมคาใชจายในการดําเนินการและบริหาร      2,363,000 บาท 
 กําไรจากการดําเนินงาน         517,000 บาท 

 ดอกเบี้ยจาย           20,000 บาท 
กําไรกอนหักภาษ ี         497,000 บาท 

 ภาษีเงนิไดนติิบุคคล (รอยละ 30)         149,100 บาท 
กําไรสุทธิตอป         347,900 บาท 
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ประมาณการคาใชจายเงนิคาจางและโบนัส 
 

ตารางที่ 4.3 แสดงประมาณการคาใชจายเงินคาจางและโบนัสของธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลองในระยะ 
ที่หนึ่ง 
 

ตารางที่ 4.3 คาใชจายเงนิคาจางและโบนสัของธุรกิจสินคาที่ระลึกจําลองในระยะทีห่นึ่ง 
 

รายการ จํานวน
คน 

เงินเดือน จํานวนเดือน โบนัส รวมเงินตอป 

ฝายสํานักงาน 
1. ผูจัดการ 
2. พนักงานขาย 
3. พนักงานบญัชี 
4. เสมียน 
5. พนักงานขบัรถ 
6. แมบาน 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
20,000 
5,000 
8,000 
6,000 
5,000 
4,000 

 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

 
20,000 
10,000 
8,000 
6,000 
5,000 
4,000 

 
260,000  
65,000 
104,000 
78,000 
65,000 
52,000 

ฝายโรงงาน
1. ครูชาง 
2. ชางฝมือ 
3. ลูกมือ 

 

 
1 
10 
3 

 
15,000 
10,000 
5,000 

 
12 
12 
12 

 
15,000 
10,000 
5,000 

 
195,000 
130,000 
195,000 

รวม 1,144,000 
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บรรณานุกรม 
 
หนังสืออางองิ 
 

1. “กิ๊ฟทชอป: ธุรกิจของขวัญ ปนความสุขมลูคาเฉียด 10,000 ลานบาท” กระแสทรรศนรายเดือน ศนูยวจิัย
กสิกรไทย วันที่ 31 มกราคม 2540 

2. “หัตถกรรมไทย: เรงสรางเอกลักษณ......แสวงหาตลาดใหม”  มองเศรษฐกิจรายเดอืน ศูนยวิจยั 
กสิกรไทย  วนัที่ 26 ธันวาคม 2540 

3. “ของขวัญและเครื่องประดับตกแตงบานไทย: ตองเรงปรับตัว......กอนถึงทางตัน” ศูนยวิจัยกสิกรไทย ป
ที่ 7 ฉบับที่ 1036 วันที่ 25 พฤษภาคม 2544 

4. “กรอบรูปไมไทย: สรางมูลคากวา 4,000 ลานบาทในตางแดน” ศูนยวิจยักสิกรไทย ปที ่7 ฉบับที่ 930 วัน
ที่ 31 สิงหาคม 2544 

5. “สินคาจีนทวมตลาดกรุงเทพฯ” ศูนยวิจยักสิกรไทย ปที ่7 ฉบับที่ 1160 วันที่ 25 ธันวาคม 2544  
6. “รูปแกะสลักและเครื่องประดับไมไทย: รุง.......กวา 1,000 ลานบาทในตางแดน” ศูนยวิจยักสกิรไทย ปที่ 

9 ฉบับที่ 1377 วันที่ 4 ธันวาคม 2546  
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เว็บไซตแหลงขอมูลทางดานสินคาท่ีระลึกจําลอง 
 

• ศูนยสงออกสนิคา The Northern Park Emporium : www.otop-online.com 
ใหขอมูลของขวัญ ของตกแตง หัตถกรรม เครื่องจักสาน เครื่องปนดินเผา เซรามิค ผาทอ ฯลฯ 

• เปดรานคาออนไลน : www.iamgift.net  
เสนอบริการรานคาออนไลนแกผูประกอบการรายยอย 

• ไทยทํามือ : http://ww.thai.net/ruenthai 
ใหขอมูลเกีย่วกับวิธีการทําเรือนไทยจําลอง ตลอดจนวัสดุและเครื่องมอืที่ใช 

• บานของไทยทํา : www.bankhongthai.com  
ใหรายละเอียดการเปนแหลงจําหนายสินคาเรือนไทยจําลอง 

• บริษัท กูรมาวตาร จํากัด : www.naraishop.com  
เปนตัวอยางของธุรกิจสินคาที่ระลึกประเภทเครื่องประดบัไทย 

• หนึ่งผลิตภณัฑ หนึ่งตําบล : www.thaitambon.com 
รวมรวบรายละเอียดและราคาของสินคาเรือนไทยจําลองของตําบลตางๆ 

 
เว็บไซตอ่ืนๆ 
 

• บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด : http://www.krc.co.th 
• กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม : http://www.dip.go.th 
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ภาคผนวก 
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ผลิตภัณฑเรือนไทยจําลองแบบตางๆ 
 

ขอมูลรายละเอียดสินคาของ ชมรมอนุรักษเรือนไทยพัฒนา 

 

     
รหัสผลิตภณัฑ : 101803-A001 
 
ผลิตภณัฑ บานเรือนไทยทรงขุนแผนเรือนคู 
 
รายละเอียดผลิตภณัฑ   บานเรือนไทยทรงขุนแผนเรือนคู(OTOP) 
 
ขนาด   กวาง 46 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร 
 
น้ําหนัก  5000 กรัม 
 
ราคาขายปลีก 5,000 บาท 
 
สินคาสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑ 
 
ประเภทผลติภัณฑ : ศิลปะประดิษฐ และของที่ระลึก 
ไดรับคัดเลือกเปน OPC ป : 2546  
 
ระดับภาค :  
 
 
สถานที่จําหนาย  
ชมรมอนุรักษเรือนไทยพัฒนา  
สถานที่ต้ัง : 377 ซอยเจริญนคร 46 ถนนเจริญนคร แขวงบางลําภูลาง เขตคลอง
สาน กรุงเทพฯ 10160  
ติดตอ : นายกิตติศักดิ์ ภูวสวัสดิ์ 
โทร :02 4376248 , 014502271  
หมายเหตุ  ภาพจากการถายทํา ณ อาคารสนามกีฬาดินแดง (11/7/46) 
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ขอมูลรายละเอียดสินคาของกลุมหัตถกรรมบานทรงไทยบางชาง 

 

     
รหัสผลิตภณัฑ : 750301-A101 
 
ผลิตภณัฑ บานเรือนไทยโบราณแบบจําลองเรือนไทย 3 หลังแฝด 
 
รายละเอียดผลิตภณัฑ 
เปนบานเรือนไทยโบราณแบบจําลองของภาคกลาง ที่มีเอกลักษณ บานหนาตาง
สามารถเปด-ปด ได ใบจั่วมีสัญลักษณพระเจา 5 พระองค (ประดับไฟราย นอก-ใน) 
ทําดวยไมสัก (OTOP) (APEC) 
 
ขนาด  กวาง38 เซนติเมตร ยาว40.6 เซนติเมตร สูง30.5 เซนติเมตร 
 
น้ําหนัก  1000 กรัม 
 
ราคาขายปลีก 4500 บาท 
 
 
เปนสินคา APEC 
 
วัตถุดิบท่ีใช    ไมสัก 
 
สถานที่จําหนาย  
กลุมหัตถกรรมบานทรงไทยบางชาง 
1 ถนนประชาเศรษฐ ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110  
ติดตอ : นายดาบตํารวจสุชิน เปร่ืองชะนะ 
โทร : 034 751308, 09 684 9936  
หมายเหตุ   
ภาพจากงาน ภูมิปญญาไทยสูสากล หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (23 พ.ค.2546) 
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ขอมูลรายละเอียดสินคาของกลุมหัตถกรรมบานทรงไทยบางชาง 

 

     
 
รหัสผลิตภณัฑ : 750301-A102 
 
ผลิตภณัฑ บานเรือนไทยโบราณสองหลังแฝด 
 
รายละเอียดผลิตภณัฑ  บานเรือนไทยโบราณสองหลังแฝด 
 
ขนาด 
กวาง 25 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร 
 
น้ําหนัก  800 กรัม 
 
ราคาขายปลีก 4,000 บาท 
 
 
วัตถุดิบท่ีใช  ไมสัก 
 
สถานที่จําหนาย  
กลุมหัตถกรรมบานทรงไทยบางชาง 
1 ถนนประชาเศรษฐ ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110  
ติดตอ : นายดาบตํารวจสุชิน เปร่ืองชะนะ 
โทร : 034 751308, 09 684 9936  
 
หมายเหตุ  
ภาพจากงาน ภูมิปญญาไทยสูสากล หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (23 พ.ค. 2546) 
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ขอมูลรายละเอียดสินคาของกลุมหัตถกรรมบานทรงไทยบางชาง 

 

     
รหัสผลิตภณัฑ : 750301-A103 
 
ผลิตภณัฑ บานเรือนไทยโบราณเรือนเดี่ยว 
 
รายละเอียดผลิตภณัฑ   บานเรือนไทยโบราณเรือนเดี่ยว 
 
ขนาด 
กวาง 17.5 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร 
 
น้ําหนัก  6 กรัม 
 
ราคาขายปลีก 2,500 บาท 
 
 
วัตถุดิบท่ีใช   ไมสัก 
 
สถานที่จําหนาย  
กลุมหัตถกรรมบานทรงไทยบางชาง 
1 ถนนประชาเศรษฐ ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110  
ติดตอ : นายดาบตํารวจสุชิน เปร่ืองชะนะ 
โทร : 034 751308, 09 684 9936  
 
หมายเหตุ  
ภาพจากงาน ภูมิปญญาไทยสูสากล หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (23 พ.ค. 2546) 
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ขอมูลรายละเอียดสินคาของกลุมบานเรือนไทย – เรือใบจําลอง 

 
 
 
  

     
รหัสผลิตภณัฑ : 730609-B301 
 
รหัส e-Commerce : 730609-B301 
 
ผลิตภณัฑ บานเรือนไทยไมสกั 
 
รายละเอียดผลิตภณัฑ 
บานเรือนไทยไมสกั เปนบานเรือนไทยขนาด 1 นิ้ว 
 
ขนาด 
กวาง26 เซนติเมตร ยาว 24.5 เซนติเมตร สูง 19 เซนติเมตร 
 
น้ําหนัก  750 กรัม 
 
ราคาขายปลีก 1,725 บาท (ไมรวมคาขนสง และ VAT) 
 
 
วัตถุดิบท่ีใช   ไมสัก 
 
สถานที่จําหนาย  
กลุมบานเรือนไทย - เรือใบจําลอง 
49/69 หมู 10 บานเอกธนา ถนนพุทธมณฑลสาย 7 ตําบลทาตลาด อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 73110  
ติดตอ : นายอํานาจ เวชศาล 
โทร : 034 326250, 01 4804251  
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ขอมูลรายละเอียดสินคาของ กลุมทําบาน และเรือนทรงไทย ตําบลบานพริก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
รหัสผลิตภณัฑ : 260303-A101 
 
รหัส e-Commerce : 260303-A101 
 
ผลิตภณัฑ บานเรือนไทยจําลอง 1 
 
รายละเอียดผลิตภณัฑ 
บานเรือนไทยจําลอง 3หลังพรอมหอหนา และร้ัว ทําจากไมสัก พรอม
กรอบกระจก 
 
ขนาด 
กวาง22 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร สูง 16 เซนติเมตร 
 
น้ําหนัก  1390 กรัม 
 
ราคาขายปลีก 1,495 บาท (ไมรวมคาขนสง และ VAT) 
 
 
วัตถุดิบท่ีใช    ไมสัก 
 
สถานที่จําหนาย  
กลุมทําบาน และเรือนทรงไทย ตําบลบานพริก 
432 หมู 8 ต.บานพริก อ.บานนา จ.นครนายก 26110  
ติดตอ : นายชูชาติ จรุงจิตจรรยา 
โทร : 09 9658009  
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ขอมูลรายละเอียดสินคาของ กลุมทําบาน และเรือนทรงไทย ตําบลบานพริก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
รหัสผลิตภณัฑ : 260303-A102 
 
รหัส e-Commerce : 260303-A102 
 
ผลิตภณัฑ บานเรือนไทยจําลอง 2 
 
รายละเอียดผลิตภณัฑ 
เรือนแพคู ทําจากไมสัก พรอมกรอบกระจก 
 
ขนาด กวาง 18 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร 
 
น้ําหนัก   825 กรัม 
 
ราคาขายปลีก 750 บาท (ไมรวมคาขนสง และ VAT) 
 
 
วัตถุดิบท่ีใช   ไมสัก 
 
สถานที่จําหนาย  
กลุมทําบาน และเรือนทรงไทย ตําบลบานพริก 
432 หมู 8 ต.บานพริก อ.บานนา จ.นครนายก 26110  
ติดตอ : นายชูชาติ จรุงจิตจรรยา 
โทร : 09 9658009  
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ขอมูลรายละเอียดสินคาของ กลุมทําบาน และเรือนทรงไทย ตําบลบานพริก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
รหัสผลิตภณัฑ : 260303-A103 
 
รหัส e-Commerce : 260303-A103 
 
ผลิตภณัฑ บานเรือนไทยจําลอง 3 
 
รายละเอียดผลิตภณัฑ 
เรือนเดี่ยว ทําจากไมสัก พรอมกรอบกระจก 
 
ขนาด  กวาง13 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร สูง 16 เซนติเมตร 
 
น้ําหนัก   825 กรัม 
 
ราคาขายปลีก 635 บาท (ไมรวมคาขนสง และ VAT) 
 
 
วัตถุดิบท่ีใช   ไมสัก 
 
สถานที่จําหนาย  
กลุมทําบาน และเรือนทรงไทย ตําบลบานพริก 
432 หมู 8 ต.บานพริก อ.บานนา จ.นครนายก 26110  
ติดตอ : นายชูชาติ จรุงจิตจรรยา 
โทร : 09 9658009  
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ขอมูลรายละเอียดสินคาของ กลุมทําบาน และเรือนทรงไทย ตําบลบานพริก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
รหัสผลิตภณัฑ : 260303-A104 
 
รหัส e-Commerce : 260303-A104 
 
ผลิตภณัฑ บานเรือนไทยจําลอง 4 
 
รายละเอียดผลิตภณัฑ 
บานเรือนไทย 3 หลัง พรอมหอกลาง ทําจากไมไผ พรอมกรอบกระจก 
 
ขนาด 
กวาง22 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร สูง 16 เซนติเมตร 
 
น้ําหนัก  1380 กรัม 
 
ราคาขายปลีก 1,150 บาท (ไมรวมคาขนสง และ VAT) 
 
 
วัตถุดิบท่ีใช  ไมไผ 
 
สถานที่จําหนาย  
กลุมทําบาน และเรือนทรงไทย ตําบลบานพริก 
432 หมู 8 ต.บานพริก อ.บานนา จ.นครนายก 26110  
ติดตอ : นายชูชาติ จรุงจิตจรรยา 
โทร : 09 9658009  
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ขอมูลรายละเอียดสินคาของ กลุมทําบาน และเรือนทรงไทย ตําบลบานพริก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
รหัสผลิตภณัฑ : 260303-A105 
 
รหัส e-Commerce : 260303-A105 
 
ผลิตภณัฑ บานเรือนไทยจําลอง 5 
 
รายละเอียดผลิตภณัฑ 
เรือนไทย 2 หลังขวาง ทําจากไมไผ พรอมกรอบกระจก 
 
ขนาด 
กวาง 22 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร สูง 15.5 เซนติเมตร 
 
น้ําหนัก 1335 กรัม 
 
ราคาขายปลีก 805 บาท 
 
 
วัตถุดิบท่ีใช 
ไมไผ 
 
สถานที่จําหนาย  
กลุมทําบาน และเรือนทรงไทย ตําบลบานพริก 
432 หมู 8 ต.บานพริก อ.บานนา จ.นครนายก 26110  
ติดตอ : นายชูชาติ จรุงจิตจรรยา 
โทร : 09 9658009  

 
 

ขอมูลรายละเอียดสินคาของ กลุมทําบาน และเรือนทรงไทย ตําบลบานพริก 
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รหัสผลิตภณัฑ : 260303-A106 
 
รหัส e-Commerce : 260303-A106 
 
ผลิตภณัฑ บานเรือนไทยจําลอง 6 
 
รายละเอียดผลิตภณัฑ 
บานเรือนไทยริมน้ํา 3 หลัง ทําจากไมไผ พรอมกรอบกระจก 
 
ขนาด 
กวาง 22 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร สูง 16 เซนติเมตร 
 
น้ําหนัก  1400 กรัม 
 
ราคาขายปลีก 1,600 บาท (ไมรวมคาขนสง และ VAT) 
 
 
วัตถุดิบท่ีใช  ไมไผ 
 
สถานที่จําหนาย  
กลุมทําบาน และเรือนทรงไทย ตําบลบานพริก 
432 หมู 8 ต.บานพริก อ.บานนา จ.นครนายก 26110  
ติดตอ : นายชูชาติ จรุงจิตจรรยา 
โทร : 09 9658009  
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ขอมูลรายละเอียดสินคาของ กลุมทําบาน และเรือนทรงไทย ตําบลบานพริก 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
รหัสผลิตภณัฑ : 260303-A107 
 
รหัส e-Commerce : 260303-A107 
 
ผลิตภณัฑ บานเรือนไทยจําลอง 7 
 
รายละเอียดผลิตภณัฑ 
เรือนไทยไมไผ 2 หลังคู พรอมกรอบกระจก 
 
ขนาด 
กวาง 14 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร สูง 16 เซนติเมตร 
 
น้ําหนัก  980 กรัม 
 
ราคาขายปลีก 635 บาท (ไมรวมคาขนสง และ VAT) 
 
 
วัตถุดิบท่ีใช 
ไมไผ 
 
สถานที่จําหนาย  
กลุมทําบาน และเรือนทรงไทย ตําบลบานพริก 
432 หมู 8 ต.บานพริก อ.บานนา จ.นครนายก 26110  
ติดตอ : นายชูชาติ จรุงจิตจรรยา 
โทร : 09 9658009  
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ขอมูลรายละเอียดสินคาของ กลุมทําบาน และเรือนทรงไทย ตําบลบานพริก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
รหัสผลิตภณัฑ : 260303-A108 
 
รหัส e-Commerce : 260303-A108 
 
ผลิตภณัฑ บานเรือนไทยจําลอง 8 
 
รายละเอียดผลิตภณัฑ 
เรือนแพเดี่ยว ทําจากไมไผ พรอมกรอบกระจก 
 
ขนาด กวาง 15 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร 
 
น้ําหนัก  860 กรัม 
 
ราคาขายปลีก 520 บาท (ไมรวมคาขนสง และ VAT) 
 
 
วัตถุดิบท่ีใช 
ไมไผ 
 
สถานที่จําหนาย  
กลุมทําบาน และเรือนทรงไทย ตําบลบานพริก 
432 หมู 8 ต.บานพริก อ.บานนา จ.นครนายก 26110  
ติดตอ : นายชูชาติ จรุงจิตจรรยา 
โทร : 09 9658009  
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