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บทคดัย่อ 

 
 ธุรกจิส่งออกเครื�องเบญจรงคไ์ทยภายใต้แบรนด ์“Glamour gift” เป็นธุรกจิการส่งออก
ผลิตภณัฑ์เครื�องเบญจรงค์ ผลิตภณัฑ์มีจุดเด่นคือลวดลายที�มเีอกลกัษณ์เฉพาะตัว สีสนัที�
สวยงาม ตดิทนนาน และคุณภาพของเบญจรงคท์ี�ผ่านกรรมวธิกิารเผาดว้ยอุณหภูมทิี�เหมาะสม 
ทําให้เครื�องเบญจรงค์มคีวามทนทาน ทําใหผ้ลติภณัฑแ์บรนด์ Glamour gift ดงึดูดใจแก่นัก
สะสม ซืKอไปเป็นของขวญั หรอืนําไปประดบัตกแต่ง ชาวต่างชาตทิี�มาเที�ยวประเทศไทยมกัให้
ความสนใจกบัผลติภณัฑ์เครื�องเบญจรงค์ไทยเป็นอย่างมาก นิยมซืKอกลบัไปของขวญั ใช้ใน
ครวัเรอืน หรอืนําไปตกแต่งบ้าน ทั KงนีK เพราะจุดเด่นเฉพาะตัวของเครื�องเบญจรงค์ไทยที�มี
ลวดลายที�สวยงาม อ่อนชอ้ย สสีนัสดใส บ่งบอกไดถ้งึความเป็นไทย 
 
 บรษิทั glamour gift มคีวามคดิต่อยอดมาจากธุรกจิการคา้ส่งผลติภณัฑเ์ซรามกิแบรนด์
จริดา ซึ�งเป็นรา้นขายส่งผลติภณัฑเ์ซรามกิ ผลติภณัฑห์ลกัเป็นเครื�องเบญจรงค์ แบรนด์จริดา
ขายส่งที�ตลาดนัดสวนจตุจกัรเพยีงที�เดยีว ไม่มกีารส่งออกระหว่างประเทศ โดยมหีน้ารา้นเพื�อ
เป็นการซืKอขายโดยตรงเท่านั Kน จงึเกดิแนวความคดิที�จะต่อยอดธุรกจิ โดยทําการตลาดและเพิ�ม
ช่องทางในการจดัซืKอ โดยมขีอ้ไดเ้ปรยีบที�มโีรงงานผลติเครื�องเบญจรงคเ์อง ทําใหม้ตี้นทุนที�ถูก
ลง ในปี 2010 ประเทศไทยมลูค่าการส่งออกผลติภณัฑเ์ซรามกิมลูค่ารวม 43,000 ลา้นบาท โดย
ส่งออกไปประเทศจนีมากที�สุด มมีลูค่ากว่า 3,000 ลา้นบาท จงึเป็นโอกาสที�ดใีนการทาํธุรกจิ 
 
 



จ 

ส่งออกเครื�องเบญจรงค์ไทยภายใต้แบรนด์ “Glamour gift” โดยเริ�มต้นจากการเจาะตลาด
ประเทศที�มีมูลค่าการนําเข้าสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เซรามิกสูง ได้แก่  ประเทศจีน 
เนเธอรแ์ลนด ์สหรฐัอเมรกิา และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เมื�อสามารถเจาะตลาดประเทศที�มคีวาม

ต้องบรโิภคได้แล้ว จงึจะขยายตลาดไปยงัประเทศใกล้เคยีง จากเงนิลงทุนเริ�มต้น 3 ล้านบาท 
สามารถประมาณการระยะเวลาคนืทุนได้ในปีที� 2 จากการคํานวณ ในระยะเวลา 5ปี กจิการมี
มลูค่า (Net Present Value) = 18,456,476 บาท แสดงให้เหน็ว่ากจิการมผีลประกอบการเป็น
กําไรสุทธ ิและมผีลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกจิ (IRR) เท่ากบั 91.55% 

 

 



  

กิตติกรรมประกาศ 
 

การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเล่มนีK สามารถประสบความสําเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดเีป็นผล
จากการการสนับสนุนและให้คําแนะนําจากอาจารย์ ดร.ลลติา หงษ์รตันวงศ์ ผู้เป็นอาจารย์ที�
ปรกึษาหลกั ขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งยิ�ง 
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เป็นกรรมการสอบที�ช่วยให้ความคดิเห็น คําแนะนําและตชิมในเรื�องของการทําแผนธุรกจิ ซึ�ง
ช่วยใหก้ารศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเล่มนีKสมบรูณ์ครบถว้นยิ�งขึKน 

 
นอกจากนีKขอขอบพระคุณคุณนริทร์ญาดา กมลวุฒิพงศ์ ในการให้ข้อมูลอันเป็น

ประโยชน์อย่างสูง และขอขอบพระคุณคณาจารย ์คณะบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทยที�ใหค้วามรูแ้ละความช่วยเหลอืลกูศษิยเ์สมอมา 

 
สุดทา้ยขอกราบขอบพระคุณคุณแม่และคุณพ่อที�คอยใหค้วามรกั ดูแลเอาใจใส่ ใหค้วาม

ช่วยเหลอืและใหก้ําลงัใจลกูเสมอมา  
 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเล่มนีK หากขา้พเจา้ในฐานะผู้ศกึษาค้นคว้าได้เขยีนขอ้มูล
ส่วนใดผดิพลาดไป ล่วงละเมดิลขิสทิธิ ̀ล่วงเกินบุคคลใดๆ หรอืมขีอ้มูลที�ปราศจากการอ้างอิง 
ขา้พเจา้ขอน้อมรบัความผดิพลาดที�เกดิขึKนแต่เพยีงผูเ้ดยีว  
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บทที� 1 
สินค้าและบริการ 

 
สินค้า (Product) 

แบรนด ์“Glamour gift” เป็นธุรกจิการส่งออกผลติภณัฑเ์ครื�องเบญจรงค ์ผลติภณัฑม์ี
จุดเด่นคอืลวดลายที�มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั สสีนัที�สวยงาม ตดิทนนาน และคุณภาพของเบญจ
รงคท์ี�ผ่านกรรมวธิกิารเผาดว้ยอุณหภูมทิี�เหมาะสม ทําใหเ้ครื�องเบญจรงคม์คีวามทนทาน ทําให้
ผลติภณัฑแ์บรนด์ Glamour gift ดงึดูดใจแก่นักสะสม ซืKอไปเป็นของขวญั หรอืนําไปประดบั
ตกแต่ง 

ประเภทของเครื�องเบญจรงคท์ี�บรษิทัจดัจาํหน่าย แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 
1.เครื�องเบญจรงคข์นาดเลก็ เช่น ถว้ยกาแฟ แกว้มคั ผอบ ตุ๊กตารปูสตัวต่์างๆ เป็นตน้ 
2.เครื�องเบญจรงคข์นาดกลาง เช่น ชุดถว้ยชา ชุดจานขนาดต่างๆ เป็นตน้ 
3.เครื�องเบญจรงคข์นาดใหญ่ เช่น ตุ๊กตารปูสตัวข์นาดใหญ่ แจกนั เป็นตน้ 
 

ประเทศและเมืองเป้าหมาย 
 

จากการทําสํารวจข้อมูลจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ พบว่ามี 4 
ประเทศที�มมีูลค่าการส่งออกที�ดขี ึKนในทุกๆปี ได้แก่ ประเทศจนี เนเธอร์แลนด์ สหรฐัอเมรกิา 
และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

ประเทศจนีเป็นหนึ�งในประเทศที�มเีศรษฐกิจสําคญัเติบโตเรว็ที�สุดในโลก โดยเป็นผู้
ส่งออกสนิคา้รายใหญ่ที�สุดของโลก และเป็นผูนํ้าเขา้สนิคา้รายใหญ่ที�สุดเป็นอนัดบัที�2 ของโลก 
และเป็นเศรษฐกิจที�มีขนาดใหญ่ที�สุดเป็นอันดบัที� 2 ของโลกทั Kงในด้านผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศราคาตลาดและความเท่าเทยีมของอํานาจซืKอ ตลอดจนเป็นสมาชกิถาวรของคณะ
มนตรคีวามมั �นคงแห่งสหประชาชาต ิประเทศจนีจงึถูกคาดการณ์ว่าสามารถมศีกัยภาพที�จะก้าว
ขึKนมาเป็นมหาอํานาจของโลกไดใ้นอนาคต 
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 ประเทศเนเธอรแ์ลนดม์พีืKนฐานทางเศรษฐกจิที�แขง็แรงและมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัที� 16 
ของโลก รวมทั Kงได้รบัการจดัอนัดบัเป็นประเทศผู้ลงทุนอนัดบัที� 5 เป็นประเทศผู้ค้าอนัดบัที� 7 
และเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ ภาพรวมเศรษฐกิจ
เนเธอรแ์ลนดใ์นปี 2553 มพีฒันาการที�ดขี ึKน ซึ�งส่วนหนึ�งเป็นผลมาจากการเพิ�มอตัราการส่งออก
และผลผลติภาคอุตสาหกรรม อยา่งไรกด็เีนเธอรแ์ลนดย์งัคงตอ้งรบัมอืกบัปญัหาดชันีการบรโิภค
ภายในประเทศซึ�งมแีนวโน้มลดลง แต่จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิที�รฐับาลเนเธอรแ์ลนด์ให้
ความสาํคญัรฐับาลตอ้งการความมั �นใจว่าภาคธุรกจิของเนเธอรแ์ลนดย์งัคงอยู่ในภาวะที�สามารถ
แข่งขนัได้กับต่างชาติภายหลงัสิKนสุดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ การบรโิภคภายในประเทศซึ�งมี
แนวโน้มลดลงและสภาวะตลาดแรงงานที�พฒันาขึKนอย่างช้าๆ ซึ�งส่งผลกระทบต่อความเชื�อมั �น
และการใชจ้า่ยของผูบ้รโิภค 

ประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นที�ประเทศมเีศรษฐกิจใหญ่ที�สุดเป็นอนัดบัที�1 ของโลก แต่
สถานการณ์ปจัจุบนัเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิายงัไม่ฟืKนตวัอย่างเต็มที�จากปญัหาวกิฤต Sub 
prime แต่เนื�องจากแนวโน้มมลูค่าการส่งออกสนิค้าประเภทผลติภณัฑเ์ซรามกิมแีนวโน้มเพิ�ม
สูงขึKน ดงันั Kนการส่งออกในปีต่อมาควรศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในการทําตลาดในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาอยา่งละเอยีด 

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์มรีายได้หลกัขึKนอยู่กบันํKามนัและก๊าซธรรมชาตเิป็นหลกั 
เป็นประเทศที�รํ�ารวย ไม่มหีนีKสนิต่างประเทศ ทุนสํารองเงนิตราต่างประเทศมถีงึ 140 พนัล้าน
ดอลลารส์หรฐัฯ ประชากรมรีายได้เฉลี�ยต่อหวัปีละประมาณ 19,728 ดอลลาร์สหรฐัฯ จากการ
พฒันาประเทศในช่วงที�ผ่านมา ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์สามารถเพิ�มรายได้ที�ได้มาจาก
ภาคที�ไม่ใช่นํKามนัอย่างรวดเรว็ เช่น การท่องเที�ยว การอุตสาหกรรม การก่อสรา้ง การเงนิ และ
การธนาคาร นอกจากนีKยงัส่งเสรมิเขตการค้าและอุตสาหกรรมเสรใีนรฐัต่างๆ ทําให้เกิดการ
ขยายตวัอย่างรวดเรว็ทั Kงในดา้นการท่าเรอื คลงัสนิคา้ จงึเป็นโอกาสอนัดใีนการทําตลาดส่งออก
ไปยงัประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

 

การนําสินค้าออกสู่ตลาด 

 ใช้การขายแบบช่องทางการจดัจําหน่าย (Channel of Distribution) บรษิทัจะเป็น
ตวักลางซืKอขายสนิค้าจากผู้ผลติไปสู่ผู้บรโิภค โดยอาศยัการทําตลาดกบักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
โดยตรง 
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กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  

กลุ่มลกูคา้หลกั  

เริ�มต้นจากการรบัช่วงต่อลูกค้าต่างประเทศจากรา้นจริดา ซึ�งมลีูกค้าจากต่างประเทศ

ติดต่อซืKอสินค้า แต่ทางร้านจติรดาไม่มพีนักงานที�จะสามารถดูแลลูกค้าจากต่างประเทศได ้

ดงันั Kน Glamour gift จงึสามารถตดิต่อกบัลกูคา้ที�รา้นจติรดาส่งมาใหไ้ดโ้ดยตรง โดยจะเริ�มมอีอร์

เดอรต์ั Kงแต่เดอืนมนีาคม เพื�อตอ้นรบัเทศกาลวนัสงกรานต ์โดยมรีายการดงันีK 

 

เครื�องเบญจรงค ์ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
อเมรกิา 17,850 6,700 1,509 
สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 3,500 - 600 
ฝรั �งเศส 2,750 600 5 
จนี 3,400 2,500 700 
แคนาดา 1,050 - 19 
ออสเตเรยี 1,450 1,200 17 
รวม (ชิKน) 30,000 11,000 2,850 

 
 
กลุ่มลกูคา้รอง 
- ผูส้ ั �งซืKอโดยช่องทางการจดัจาํหน่ายใน Website  

 
แหล่งวตัถดิุบ 

บรษิทัจะจดัซืKอผลติภณัฑเ์ครื�องเบญจรงคจ์ากแบรนดจ์ริดา มรีา้นขายส่งที�ตลาดนัดสวน
จตุจกัร โครงการ 17 และมโีรงงานผลติอยูท่ี�พุทธมณฑลสาย 4 
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 โครงสร้างรายได้ 
ยอดขายและรายรบัประมาณการณ์ต่อปี โดยปีที� 1 โดยประเมนิจากการเก็บขอ้มูลจาก

รา้นจริดา 
 
เครื�องเบญจรงคข์นาดเลก็  
มรีาคาเฉลี�ยตน้ทุนต่อหน่วยที�ชิKนละ 230 บาท  

ขายในราคาชิKนละ300 บาท (กําไร 30%) 
คาดว่าจะขายไดปี้ละ 30,000 ชิKน 
 
เครื�องเบญจรงคข์นาดกลาง  
มรีาคาเฉลี�ยตน้ทุนต่อหน่วยที�ชิKนละ 1,200 บาท  
ขายในราคาชิKนละ1,500 บาท (กําไร 25%) 
คาดว่าจะขายไดปี้ละ 11,000 ชิKน 
 
เครื�องเบญจรงคข์นาดใหญ่  
มรีาคาเฉลี�ยตน้ทุนต่อหน่วยที�ชิKนละ 2,400 บาท  
ขายในราคาชิKนละ3,000 บาท (กําไร 25%) 
ขายไดปี้ละ 2,850 ชิKน 
 
 
เครื�องเบญจรงค ์ ต้นทุน ราคาขาย กาํไร ส่งออก (ชิCน) ยอดขาย 
ขนาดเลก็ 230 300 30% 30,000 9,000,000 
ขนาดกลาง 1,200 1,500 25% 11,000 16,500,000 
ขนาดใหญ่ 2,400 3,000 25% 2,850 8,550,000 
รวม          34,050,000 



  

บทที� 2 

การวางแผนองคก์ร 
 

ที�มาของโครงการ 
การก่อตั Kงบรษิทับรษิทั glamour gift มคีวามคดิต่อยอดมาจากธุรกจิการคา้ส่งผลติภณัฑ์

เซรามกิแบรนดจ์ริดา ซึ�งเป็นรา้นขายส่งผลติภณัฑเ์ซรามกิ ผลติภณัฑห์ลกัเป็นเครื�องเบญจรงค ์
โดยแบรนดจ์ริดาขายส่งที�ตลาดนดัสวนจตุจกัรเพยีงที�เดยีว ไมม่กีารส่งออกระหว่างประเทศ โดย
มหีน้ารา้นเพื�อเป็นการซืKอขายโดยตรงเท่านั Kน จงึเกดิแนวความคดิที�จะต่อยอดธุรกจิ โดยทํา
การตลาดและเพิ�มช่องทางในการจดัซืKอ โดยมขีอ้ไดเ้ปรยีบที�มโีรงงานผลติเครื�องเบญจรงคเ์อง 
ทาํใหม้ตี้นทุนที�ถูกลง  

 
วิสยัทศัน์ (Vision) 
 
 “เป็นหนึ�งในผูนํ้าในดา้นการส่งออกผลติภณัฑเ์ครื�องเบญจรงค ์ในประเทศไทย” 
 
พนัธกิจ (Mission) 
 
 นําเสนอสนิคา้ที�สวยงาม มคีุณค่าและเป็นเอกลษัณ์ของศลิปะไทย 
 
เป้าหมายการดาํเนินงาน (Goals) 
 
 ระยะสั Kน (ระยะเวลา 1-3 ปี) 

- สรา้งแบรนด ์Glamour gift ใหเ้ป็นที�รูจ้กัในประเทศกลุ่มเป้าหมายที�ไดจ้ากการวเิคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ ประเทศจนี เนเธอรแ์ลนด ์สหรฐัอเมรกิา และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

- สร้างยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศกลุ่มเป้าหมายให้ได้ตามเป้าที�

กําหนดไวใ้นปีแรก 
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ประมาณการยอดขาย   
  

ปีที� 1 ยอดขายเครื�องเบญจรงค ์  34,050,000  บาท  
 

เครื�องเบญจรงค ์  ขนาดเลก็  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่  
ราคาขาย 300  1,500  3,000  
ส่งออก (ชิKนต่อปี) 30,000  11,000  2,850  
ยอดขาย (บาทต่อปี) 9,000,000  16,500,000 8,550,000  

 และปีต่อไป Growth 10.5%  
 

 
 
ขอ้มลูจากการประมาณการเศรษฐกจิไทย 2555 โดยสํานักยุทธศาสตรแ์ละการวางแผน

เศรษฐกจิมหภาค (http://www.tistr.or.th/tistrblog/diskstation/EconomicReportQ354thai.pdf) 
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ระยะยาว (ระยะเวลา 3-5 ปี) 
1. เพิ�มยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดส่งออกผลติภณัฑ ์
2. สรา้งภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ที�ดแีละมคีุณค่าที�ส่งออกโดยบรษิทั glamour gift 
3. เพิ�มความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดส่งออกผลติภณัฑส์นิคา้ไทยอยา่งยั �งยนื 
4. สรา้งความจงรกัภกัดแีละความเชื�อมั �นต่อตราสนิคา้ของบรษิทั 
 

ลกัษณะธรุกิจ 
 
ทําการจดทะเบยีนในรปูของบรษิทัจาํกดั ลกัษณะธุรกจิเป็นการซืKอมา-ขายไปตามคําสั �ง

ซืKอผลติภณัฑเ์ครื�องเบญจรงคแ์ละผลติภณัฑเ์ซรามกิ  
 
โครงสร้างองคก์ร 
 
 เนื�องจากเป็นองคก์รขนาดเลก็ จงึมรผูบ้รหิารหลกัเพยีงคนเดยีว คอื นางสาวนันทรตัน์ 

กมลวุฒพิงศ ์องคก์รจะประกอบไปดว้ย 
 

ผูจ้ดัการ  1  คน 
ฝา่ยจดัซืKอ 1  คน 
ฝา่ยบญัชกีารเงนิ 1  คน 
ฝา่ยการตลาด  1  คน 
ฝา่ยขาย  3  คน 

 

 
 

แผนภาพที� 1 โครงสรา้งองคก์ร 
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หน้าที�และความรบัผิดชอบของบคุคลากร 
 
1.  ประธานบรษิทัและผูจ้ดัการ มหีน้าที�บรหิารจดัการ ดูแลและตรวจสอบเอกสารที�เขา้

หรอืออก จดหมาย และรายงานต่างๆ 
2.  ฝ่ายจดัซืKอ มหีน้าที�สํารวจของที�ให้ตรงความต้องการของลูกค้า สํารวจและ

เปรยีบเทยีบราคาสนิคา้ และดาํเนินการสั �งซืKอสนิคา้ในราคาที�เหมาะสมที�สุด 
3.  ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ มหีน้าที�และความรบัผดิชอบในการจดัทําบญัชต่ีางๆ 

ตรวจสอบการเบกิจ่ายเงนิและรวบรวมข้อมูล การเงนิและบญัช ีวเิคราะห์งบฐานะการเงนิ ทํา
รายงานฐานะทางการเงนิของบรษิทั และจดัทาํบญัชถีอืจา่ย เงนิเดอืนและค่าจา้งของพนกังาน 

4.  ฝ่ายการตลาด มหีน้าที�วางแผนทางการตลาด สามารถวเิคราะหข์อ้มลูสารสนเทศ
ทางการตลาดได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา เพื�อนํามาใช้ให้การตลาดของบริษัทประสบ
ความสาํเรจ็ 

5.  ฝ่ายขาย มหีน้าที�นําเสนอสนิคา้ ช่วยเหลอืและแก้ไขปญัหาใหก้บัลูกคา้ รวมไปถงึ
การปิดการขายเพื�อทํายอดใหไ้ดต้ามเป้าหมายที�บรษิทักําหนดให ้ โดยแบ่งหน้าที�ของพนักงาน
ฝา่ยขายแต่ละคนออกไปตามภมูภิาค โดยเริ�มตน้จากประเทศที�กําหนดในเป้าหมายระยะสั Kนก่อน 
แลว้จงึค่อยขยายตลาดไปยงัประเทศอื�นๆในภมูภิาคนั Kน โดยแบ่งเป็น 

 
ทวปีเอเชยี คน 
ทวปียโุรป คน 
ทวปีอเมรกิา คน 

 
อตัราการจ้างงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฐานเงนิเดอืน (บาท)  
 ผูจ้ดัการ   50,000 
 ฝา่ยจดัซืKอ   12,000 
 ฝา่ยบญัชกีารเงนิ   12,000 
 ฝา่ยการตลาด   12,000 
 ฝา่ยขาย (+คอมมชิชั �น) 10,000 



  

บทที� 3 
บทวิเคราะหส์ถานการณ์ 

 
ทาํการสาํรวจโดยเกบ็ขอ้มลูทางสถติมิลูค่าการส่งออกผลติภณัฑเ์ซรามกิจากประเทศไทย

ไปยงัต่างประเทศ 
 

 
แผนภูมทิี� 1 แสดงมลูค่าการส่งออกผลติภณัฑเ์ซรามกิของไทยในปี 2005 -2010  

สงูสุด 6 ประเทศแรก 
(Commodity: 691200, Ceramic Tableware, Kitchenware, Other Household & Toilet 

Articles Ne) 
   (ที�มา: กรมส่งเสรมิการส่งออก กระทรวงพาณชิย)์ 

 
จากแผนภูมทิี�1 แสดงให้เห็นว่ามูลค่าการส่งออกรวมสูงสุดของตลาดการส่งออก

ผลติภณัฑเ์ซรามกิของไทย คอื ส่งไปประเทศจนี ในปี 2010 มมีลูค่าส่งออกสูงถงึกว่า 6 พนัลา้น
บาท 
  

 



10 

 
 

แผนภูมทิี�2 แสดงมลูค่าการส่งออกผลติภณัฑเ์ซรามกิของไทยในปี 2011 สงูสุด 6 ประเทศแรก 
(Commodity: 691200, Ceramic Tableware, Kitchenware, Other Household & Toilet 

Articles Ne) 
(ที�มา: กรมส่งเสรมิการส่งออก กระทรวงพาณิชย)์ 

 
จากแผนภูมทิี�2  แสดงใหเ้หน็ว่ามลูค่าการส่งออกรวมสูงสุดของตลาดการส่งออกผลติภณัฑ์

เซรามกิของไทยในปีนีK เริ�มตั Kงแต่เดอืนมกราคม คอื ส่งไปประเทศจนี และเริ�มสูงขึKนเรื�อยๆอีก
ครั Kงในเดอืนเมษายนเป็นตน้ไป มลูค่ารวมจนถงึเดอืนสงิหาคมอยูท่ี� 3 พนัลา้นบาท 
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แผนภูมทิี�3 การเตบิโตของมลูค่าการส่งออกผลติภณัฑเ์ซรามกิของไทยตั Kงแต่ปี 2005 - 2010 (%) 

(ที�มา: กรมส่งเสรมิการส่งออก กระทรวงพาณิชย)์ 
 

จากสถานการณ์ในปจัจุบนัผลติภณัฑเ์ซรามกิจากมแีนวโน้มเพิ�มสูงขึKนในหลายๆประเทศ 
ได้แก่ จนี เนเธอรแ์ลนด์ และสหรฐัอเมรกิา พจิารณาจากการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัตั Kงแต่ปี 2005 
จนถงึปจัจุบนั ในหลายๆประเทศมยีอดขายเพิ�มขึKน ประเทศที�มยีอดขายมากที�สุด คอื ประเทศ
จนี มกีารเตบิโตจากปีล่าสุดถงึ 32.9 % จากแผนภาพจะเหน็ไดว้่ามบีางประเทศที�มยีอดขาย
ลดลงบา้ง เช่น เบลเยี�ยม แต่อย่างไรกต็ามเบลเยี�ยมกย็งัมศีกัยภาพในการนําเขา้ที�สูงอยู่ ดงันั Kน
จากการวเิคราะห์ข้อมูลที�ได้นีK เราจงึควรเน้นจากทําการตลาดในประเทศที�มมีูลค่าการนําเข้า
ผลติภณัฑ์เซรามกิของไทยที�มาก เช่น จนี เนเธอร์แลนด์ สหรฐัอเมรกิา เบลเยี�ยม และสหรฐั
อาหรบัเอมเิรตส ์
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การประเมินสถานการณ์บริษทั 
การวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค (SWOT Analysis) 
 
จดุแขง็ 
- มแีหล่งผลติสนิคา้ราคาถูกจากโรงงานที�มคีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั 
- มคีวามรูค้วามเขา้ใจในอุตสาหกรรมและประเทศที�จะเขา้ไปทําตลาดโดยละเอยีดเพราะมี

การศกึษาขอ้มลูเชงิลกึก่อนที�จะเขา้ไปทาํตลาดเพื�อใหเ้จาะกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งตรงจดุ 
จดุอ่อน 
- เป็นบรษิทัใหม่จงึขาดความน่าเชื�อถอื 
- เงนิทุนน้อย 
- ความชํานาญในการทําธุรกจิส่งออก 
 
โอกาส 
- สนิคา้ไทยเป็นที�ตอ้งการมากในตลาดโลก  
- ผูป้ระกอบการในประเทศมมีากกว่ากําลงัซืKอในประเทศจงึสามารถใชป้ระโยชน์จากการซืKอ

สนิคา้ในประเทศและส่งออกต่อไป 
- รฐับาลใหก้ารสนบัสนุนธุรกจิส่งออก 
 
อปุสรรค 
- การหาบรษิทัคู่คา้ 
- เงนิทุนหมนุเวยีนไมเ่พยีงพอ 
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แผนเชิงกลยทุธ ์
 

1. กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Level Strategies) 
โดยใช้ช่องทางการสื�อสารการตลาดโดยอาศยัเครื�องมอืการติดต่อสื�อสารกบัผู้บรโิภค

แบบสมยัใหม่ เพื�อเพิ�มส่วนแบ่งทางการตลาด โดยเริ�มศึกษาพฤตกิรรมของผู้บรโิภคในแต่ละ
ประเทศ เป็นการเชื�อมโยงการทําธุรกจิสมยัใหม่ซึ�งเน้นการสรา้งผลกําไรสูงสุดบนความพอใจ
ของผู้บรโิภค ซึ�งเป็นการทําธุรกจิระยะยาว (Long Term Business) จากนั Kนเมื�อสนิคา้และแบ
รนดเ์ริ�มไดร้บัความนิยม จะขยายฐานลกูคา้ดว้ยการเพิ�มสนิคา้ที�มคีวามสอดคลอ้งกบัสนิคา้เดมิที�
ทาํการตลาดอยู ่เป็นการขยายฐานผูบ้รโิภคและช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 
2. กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Level Strategies) 

 
2.1 การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategies) 

เป็นการสรา้งความแตกต่างจากผลติภณัฑข์องคู่แข่งที�มอียู่ในตลาด  เช่น การ
ทํา collection ของสนิคา้ออกมาเป็นฤดูกาล เป็นการเพิ�มมลูค่าใหก้บัสนิคา้และทําใหไ้ดเ้ปรยีบ
คู่แขง่ 

 
 

2.2 การตอบสนองอย่างรวดเรว็ (Quick Response) 
บรษิทัคาํนึงถงึความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ เพื�อเพิ�มความสะดวกและ

สรา้งความพงึพอใจ เช่น เพิ�มช่องทางเพื�อใหล้กูคา้มทีางเลอืกในการจดัส่งสนิคา้ที�มมีากกว่าหนึ�ง
ช่องทาง 

2.3 การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Market Focus) 
การมุ่งเน้นทําการตลาดให้ตรงจุด เพื�อให้ได้กลุ่มลูกคา้หลกัและทํายอดขายให้

ไดต้ั Kงแต่ในช่วงเริ�มตน้กจิการ 
 

 

 



  

บทที� 4 
แผนการตลาด 

 
การวิเคราะหแ์บ่งส่วนแบ่งทางการตลาด ตลาดเป้าหมาย และการวางตาํแหน่ง 
ผลิตภณัฑ ์(Market Strategy STP) 
 

1. การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) 
 ประชากรศาสตร ์(Demographic) 

• เพศ : ชายและหญงิ 
• อาย ุ: 25 ปี ขึKนไป 
• ระดบัการศกึษา : ทุกระดบัการศกึษา 
• อาชพี  : ทุกระดบัอาชพี 
• รายได ้ : ผูม้รีายไดป้านกลาง – มาก 

 
 สภาพภมูศิาสตร(์ Geographic) 

• ทุกประเทศ 
 จติวทิยา ( Psychographics) 

• วถิชีวีติ : ผูท้ ี�มคี่านิยมชอบของสวยงาม มรีาคา 
 พฤตกิรรมหรอืการใช ้( Behavior or Usage )  

• จาํหน่ายปลกีและส่ง (B-B และ B-C) 
 

2.  การเลอืกกลุ่มเป้าหมาย  (Market Targeting) 
  กลุ่มเป้าหมายหลกัของบรษิทั ฯ คอื 

 ประชากรศาสตร ์( Demographic) 
• คู่คา้ที�มใีบอนุญาตจากทางการ สามารถนําเขา้สนิคา้จากต่างประเทศได ้
• มปีรมิาณการสั �งซืKอคราวละมากๆ 

                     
สภาพภมูศิาสตร(์ Geographic) 

• ทุกประเทศ 
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จติวทิยา ( Psychographics) 
• คู่คา้มกีารนําเขา้สนิคา้ประเภทของประดบัตกแต่ง 

 
3. การกําหนดตําแหน่งสนิคา้ (Market  Positioning ) 

• บรษิทั ฯ มุง่เน้นทําตลาดระดบับน 
• คู่แขง่จากต่างประเทศ ไดแ้ก่ จนี ไตห้วนั 
• กําหนดตําแหน่งของบรษิทั glamour gift เป็นบรษิทัส่งออกสนิคา้ชั Kนด ีราคาปาน

กลางและสงู     
 
แผนกลยทุธท์างการตลาด (Marketing Mix 4Ps) 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื�อเพิ�มยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด 

 
Product 
-  มกีารออกแบบบรรจภุณัฑใ์นการจดัส่ง ใหม้คีวามหนาแน่น รองรบัการกระแทก เพื�อลดการสญูเสยี
ระหว่างการขนส่ง และเลอืกระบบการขนส่งที�ไดม้าตรฐาน 
-  มมีาตรฐานในการส่งออกแต่สนิคา้ที�มคีุณภาพ ส่งมอบครบถว้น ตรงตามระยะเวลาที�ตกลงกนัไว ้
 
Price 
-  บรษิทั ฯ ใชก้ลยทุธก์ารตั Kงราคาสงูเมื�อเทยีบกบัคู่แขง่ โดยมกีารคดัสรรและเลอืกวตัถุดบิที�มี
คุณสมบตัเิฉพาะนํามาใชท้าํเครื�องเบญจรงค ์เพื�อสรา้งคุณค่าและสรา้งความแตกต่างใหก้บัตวัสนิคา้ 
 
Place 

- ช่องทางการจดัจําหน่ายของบรษิัท ฯ เน้นที�ช่องทางการขายให้บรษิัทผู้นําเข้าใน
ต่างประเทศ แต่บรษิทัจะให้ความสําคญักบัการเจรจากบัคู่ค้าโดยตรง เพื�อสรา้งความสมัพนัธ ์
และเกดิความไวว้างใจ 
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Promotion 
- การใหส้่วนลดการสั �งซืKอคราวละมากๆ : โดยเมื�อคู่คา้สั �งสนิคา้ครบ 1ลา้นบาท บรษิทัจะลดราคาให ้

3 – 5 % แลว้แต่ความสมัพนัธใ์นแต่ละบรษิทัคู่คา้ 
 

การใหข้อ้มลูและประชาสมัพนัธ ์: การใหข้่าวถอืเป็นกจิกรรมหนึ�งในการประชาสมัพนัธ ์ 
เพื�อสรา้งความเชื�อถือ  โดยให้ข้อมูลผ่านอนิเตอร์เน็ต  มบีรกิารเวบ็ของบรษิทัในหลายภาษา 
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น บริษัทคู่ค้าหรือผู้ที�สนใจสามารถเข้ามาดูได้  โดยมี
รหสัผ่านทางหน้าเวปไซด์เป็นการช่วยให้คู่ค้าสามารถ Update ขอ้มูลเพื�อใช้ในการตดัสนใจ
สั �งซืKอสนิคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

บทที�  5 
แผนการปฏิบติังานและแผนฉุกเฉิน 

 
แผนงานก่อนเปิดบริษทั  
 เริ�มตั Kงแต่เดอืนมถุินายนถงึเดอืนธนัวาคม 
 
- เดอืนมถุินายน   สาํรวจตลาดทั Kงภายในประเทศและต่างประเทศ 

  ในประเทศ  - สาํรวจจาํนวนผูค้า้ส่งเพื�อหาแหล่งในการซืKอสนิคา้ 

 - สาํรวจคู่แขง่ที�ดาํเนินธุรกจิส่งออกสนิคา้ประเภทเดยีวกนั 

  ต่างประเทศ  - สาํรวจความตอ้งการของผูบ้รโิภครา้นคา้ปลกี แหล่งคา้ส่งที�กระจายสนิคา้ 

             เพื�อเป็นช่องทางในการส่งสนิคา้และหาคู่คา้เพื�อทาํธุรกจิรว่มกนัในอนาคต 

- เดอืนกรกฎาคม - สาํรวจเชงิลกึ โดยศกึษาถงึประเภทของสนิคา้ที�เป็นที�ตอ้งการของคู่คา้  

              เพื�อจดัเป็นฐานขอ้มลูในการสั �งซืKอ 

- เดอืนสงิหาคม   - จดัตั Kงบรษิทั จดทะเบยีนบรษิทั ในนามบรษิทั glamour gift จาํกดั 

- จดัทาํเวบ็ไซดเ์พื�อใหผู้ส้นใจที�จะเป็นบรษิทัคู่คา้สามารถเขา้มาดสูนิคา้    

  และทาํการตดิต่อสั �งซืKอผ่านทาง E-mail หรอืทางเวบไซด ์

- เดอืนกนัยายน   - วางแผนการจดัโครงสรา้งงบประมาณของบรษิทั 

            - วางแผนโครงสรา้งโดยจดัแผนผงัหน้าที�ความรบัผดิชอบต่าง ๆ ดงันีK 

- เดอืนตุลาคม     - ประกาศรบัสมคัรพนกังานทางเวปไซด ์   

            - รบัสมคัรงานในเวปไซดข์องบรษิทัจนไดพ้นกังานครบตามจาํนวนที�ระบุไว ้

- เดอืนพฤศจกิายน – เริ�มดาํเนิ�นงานอยา่งเป็นระบบ 
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แผนฉุกเฉิน  ( Contingency Plan) 

 เพื�อใหธุ้รกจิสามารถดาํเนินการต่อไปได ้ เมื�อเกดิปญัหาหรอืสถานการณ์ฉุกเฉิน 
โดยไมใ่หธุ้รกจิเกดิความเสยีหายหรอืส่งผลน้อยที�สุด และสามารถดาํเนินการต่อไปได ้

1. ยอดขายไมไ่ดต้ามเป้าหมายที�วางไว ้
- ทาํการสาํรวจตลาด เพื�อวเิคราะหถ์งึความผดิพลาดและรบีแกไ้ขใหเ้ป็นตามแผน 
2. ตน้ทุนในการดาํเนินงานสงูกว่าที�ตั Kงไว ้
- พจิารณาค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน โดยดจูากค่าใช่จา่ยในการซืKอจากผูผ้ลติ  
  รวมถงึค่าใชจ้า่ยส่วนเกนิอื�น ๆ  
- วางแผนการใชจ้า่ยต่าง ๆ ใหม ่เพื�อสามารถแกไ้ขปญัหาไดท้นั 
3. เงนิทุนหมนุเวยีนไมเ่พยีงพอ 
-  ยื�นแผนธุรกจิเพื�อขอกูจ้ากธนาคาร 
- ต่อรองการยดืเวลาชาํระเงนิกบัผูผ้ลติ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

บทที� 6 
แผนการเงิน 

 
โครงสร้างการลงทุน 
 
กจิการลงทุนดว้ยเงนิทุนส่วนตวั 100% ประกอบดว้ย  
เงนิสด  2,300,000  บาท 
ยานพาหนะ    500,000  บาท 
อุปกรณ์สาํนกังาน    200,000  บาท 
รวม  3,000,000  บาท 

 
กาํหนดให้ 
- Growth rate = 10.5% คาํนวณจากขอ้มลูการประมาณการเศรษฐกจิไทย 2555 โดยสาํนกั

ยทุธศาสตรแ์ละการวางแผนเศรษฐกจิมหภาค 
 

(%GDP) 2554 2555 Growth 
ภาคการส่งออก 17.2 19 10.5% 

 
- ตน้ทุนขายสงูขึKน 3% ต่อปี 
- เงนิเดอืนพนกังานสงูขึKน 10% ต่อปี 
- ค่าใชจ้่ายทางการตลาดสงูขึKน 10% ต่อปี 
- ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธส์งูขึKน 10% ต่อปี 
- ค่าใชจ้่ายต่างๆในสาํนกังานสงูขึKนเฉลี�ย 5% ต่อปี  
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- ในการคาํนวณค่า Ke คาํนวณจากสมการแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการกระจายความเสี�ยง 
และอตัราผลตอบแทนขั Kนตํ�าของสนิทรพัย ์มคี่าเท่ากบัผลรวมของอตัราผลตอบแทนที�ไม่มี
ความเสี�ยง (Risk free rate) และส่วนชดเชยความเสี�ยงสําหรบัความเสี�ยงที�เป็นระบบของ
หุน้สามญั (Risk Premium) 

 
Ke = Return on Risk free rate + Return on Risk Premium 
Ke = Rrf + (Rm - Rrf ) β 
 

Ke =  อตัราผลตอบแทน ที�ตอ้งการ 
Rrf 
 

=  อตัราผลตอบแทนที�ไมม่คีวามเสี�ยง  
(ขอ้มลูจาก Thai Bond Assosiation ปี 2012) 

Rm 
 

=  อตัราผลตอบแทนเฉลี�ยของตลาด 
(ใชค้่าเฉลี�ยของSET Index ปี 2009 – 2011)  

β  =  ความเสี�ยงที�เป็นระบบ (Beta coefficient) เป็นธุรกจิประเภทเดยีวกนั 
             (ใชค้่า β ตั Kงแต่ปี 2009 – 2011ของบรษิทั ไดนาสตีKเซรามคิ จาํกดั) 
 
           แทนค่า 

Rrf  =  2.985% 

β =  0.42 
Rm =  16.7% 

ดงันั Kน Ke =  8.74% 
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ประมาณการยอดขาย 
 
ปีที� 1 ยอดขายเครื�องเบญจรงค ์       34,050,000    บาท  

 
เครื�องเบญจรงค ์  ขนาดเลก็   ขนาดกลาง   ขนาดใหญ่  

ราคาขาย                 300               1,500               3,000  

ส่งออก (ชิKนต่อปี)             30,000              11,000               2,850  

ยอดขาย (บาทต่อปี)         9,000,000        16,500,000          8,550,000  
ปีที� 2 ยอดขายเครื�องเบญจรงค ์       37,625,250    บาท  (Growth 10.5%) 
เครื�องเบญจรงค ์  ขนาดเลก็   ขนาดกลาง   ขนาดใหญ่  
ราคาขาย                 300               1,500               3,000  
ส่งออก (ชิKนต่อปี)             33,150              12,155               3,149  
ยอดขาย (บาทต่อปี)         9,945,000        18,232,500          9,447,750  
ปีที� 3 ยอดขายเครื�องเบญจรงค ์       41,575,901    บาท  (Growth 10.5%) 
เครื�องเบญจรงค ์  ขนาดเลก็   ขนาดกลาง   ขนาดใหญ่  
ราคาขาย                 300               1,500               3,000  
ส่งออก (ชิKนต่อปี)             36,631              13,431               3,480  
ยอดขาย (บาทต่อปี)       10,989,225        20,146,913        10,439,764  
ปีที� 4 ยอดขายเครื�องเบญจรงค ์       45,941,371    บาท  (Growth 10.5%) 
เครื�องเบญจรงค ์  ขนาดเลก็   ขนาดกลาง   ขนาดใหญ่  
ราคาขาย                 300               1,500               3,000  
ส่งออก (ชิKนต่อปี)             40,477              14,842               3,845  
ยอดขาย (บาทต่อปี)       12,143,094        22,262,338        11,535,939  
ปีที� 5 ยอดขายเครื�องเบญจรงค ์       50,765,215    บาท  (Growth 10.5%) 
เครื�องเบญจรงค ์  ขนาดเลก็   ขนาดกลาง   ขนาดใหญ่  
ราคาขาย                 300               1,500               3,000  
ส่งออก (ชิKนต่อปี)             44,727              16,400               4,249  
ยอดขาย (บาทต่อปี)       13,418,118        24,599,884        12,747,213  
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ประมาณการงบกาํไรขาดทุน 

 
ปีที� 1 ปีที� 2 ปีที� 3 ปีที� 4 ปีที� 5 

ยอดขาย           

เครื�องเบญจรงคข์นาดเลก็   9,000,000  10,143,900  11,209,010  12,385,955  13,686,481  

เครื�องเบญจรงคข์นาดกลาง 16,500,000  25,857,000  28,571,985  31,572,043  34,887,108  

เครื�องเบญจรงคข์นาดใหญ่ 8,550,000  10,581,480  11,692,535  12,920,252  14,276,878  

รวมรายได ้ 34,050,000  46,582,380  51,473,530  56,878,251  62,850,467  

ตน้ทุนขาย           

เครื�องเบญจรงคข์นาดเลก็   6,900,000    7,249,140    7,466,614    7,690,613    7,921,331  

เครื�องเบญจรงคข์นาดกลาง 13,200,000  19,281,600  19,860,048  20,455,849  21,069,525  

เครื�องเบญจรงคข์นาดใหญ่   6,840,000    7,890,624    8,127,343    8,371,163    8,622,298  

รวมตน้ทุนขาย 26,940,000  34,421,364  35,454,005  36,517,625  37,613,154  

กําไรขั Kนตน้   7,110,000  12,161,016  16,019,525  20,360,625  25,237,313  

ค่าใช่จ่ายในการขายและ

บรหิาร 
6,820,000  7,341,120    7,906,019    8,487,781    9,110,714  

กําไรจากการดําเนินงาน     290,000    4,819,896    8,113,506  11,872,845  16,126,599  

กําไรก่อนภาษ ี     290,000    4,819,896    8,113,506  11,872,845  16,126,599  

ภาษเีงนิได ้       87,000    1,445,969    2,434,052    3,561,853    4,837,980  

กําไรสุทธ ิ     203,000    3,373,927    5,679,454    8,310,992  11,288,619  

ตารางที� 1 ตารางประมาณการงบกําไรขาดทุน 
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ประมาณการงบดลุ 

  ปีที� 1 ปีที� 2 ปีที� 3 ปีที� 4 ปีที� 5 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน           

เงนิสด      222,260  4,418,677  10,098,643   18,396,789   29,657,843  

สต๊อกสนิคา้สาํเรจ็รปู 2,079,475  1,434,224   1,477,250    1,521,568     1,567,215  

ลกูหนีKการคา้     1,588,950   1,164,560   1,286,838    1,421,956      1,571,262  

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน      3,890,685   7,017,461  12,862,731   21,340,313   32,796,320  

สนิทรพัยถ์าวร           

เครื�องใช ้สนง. 200,000   200,000     200,000      200,000       200,000  

ยานพาหนะ       500,000      500,000      500,000       500,000        500,000  

หกั ค่าเสื�อมสะสม 140,000      280,000      420,000       560,000       700,000  

รวมสนิทรพัยถ์าวร       560,000      420,000      280,000       140,000                  -   

รวมสนิทรพัย ์      4,450,685   7,437,461  13,142,731  21,480,313   32,796,320  

หนีKสนิหมนุเวยีน           

เจา้หนีKการคา้      1,247,685      860,534      886,350       912,941       940,329  

รวมหนีKสนิหมนุเวยีน      1,247,685      860,534      886,350       912,941        940,329  

ส่วนของเจา้ของ           

ทุน      3,000,000   3,000,000   3,000,000    3,000,000     3,000,000  

กําไรสะสม       203,000   3,576,927   9,256,381  17,567,372   28,855,991  

รวมส่วนของเจา้ของ      3,203,000   6,576,927  12,256,381   20,567,372   31,855,991  

รวมหนีKสนิ และทุน      4,450,685   7,437,461  13,142,731   21,480,313    32,796,320  

ตารางที� 2 ตารางประมาณการงบดุล 
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ประมาณการงบกระแสเงินสด 
 

  เดอืนที� 1 ปีที� 1 ปีที� 2 ปีที� 3 ปีที� 4 ปีที� 5 
กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน             
กําไรสุทธ ิ 54,087 203,000 3,373,927 5,679,454 8,310,992 11,288,619 
ค่าเสื�อมราคา (บวกกลบั) 11,666 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 
สต๊อกสนิคา้สาํเรจ็รปู  (เพิ�ม/ลด) -1,392,450 -2,079,475 645,251 -43,026 -44,318 -45,647 
ลกูหนีKการคา้  (เพิ�ม/ลด) -1,053,900 -1,588,950 424,390 -122,278 -135,118 -149,306 
เจา้หนีKการคา้  (เพิ�ม/ลด) 835,470 1,247,685 -387,151 25,816 26,591 27,388 
เงนิสดจากการดาํเนินงาน -1,545,127 -2,077,740 4,196,417 5,679,966 8,298,147 11,261,054 
กระแสเงนิสดจากการลงทุน 
เครื�องใช ้สนง. -200,000 -200,000 - - - - 
ยานพาหนะ -500,000 -500,000 - - - - 
เงนิสดจากการลงทุน -700,000 -700,000 - - - - 
ทุนจดทะเบยีน 3,000,000 3,000,000 - - - - 
เงนิสดจากการจดัหาเงนิ 3,000,000 3,000,000 - - - - 
การเปลี�ยนแปลงของกระแสเงนิสด 754,873 222,260 4,196,417 5,679,966 8,298,147 11,261,054 
เงนิสดคงเหลอืตน้งวด - - 222,260 4,418,677 10,098,643 18,396,789 
เงนิสดคงเหลอืปลายงวด 754,873 222,260 4,418,677 10,098,643 18,396,789 29,657,843 

ตารางที� 3 ตารางประมาณการงบกระแสเงนิสด 
 

จาการประมาณงบกระแสเงนิสด(Cash flow) ปรมิาณกระแสเงนิสดสุดธหิลงัจาก 1 
เดอืนที�เริ�มดําเนินงาน 754,873 บาท เมื�อดําเนินกจิการในปีที�1 ถงึปีที�5 กจิการมปีรมิาณเงนิสด
ใชไ้ปในสดัส่วนที�น้อยกว่าเงนิสดที�ไดม้า ส่งผลใหก้จิการมผีลประกอบการโดยส่วนใหญ่เป็นกําไร
สุทธ ิมเีงนิสดเหลอืเพยีงพอใชห้มนุเวยีนในกจิการ ในสิKนปีที�5 กจิการมเีงนิสด 29,657,843 บาท  
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การคาํนวณหาจดุคุ้มทุน (Break Even Point) 
 

  ปีที� 1 ปีที� 2 ปีที� 3 ปีที� 4 ปีที� 5 

ยอดขายรวม 34,050,000  46,582,380  51,473,530  56,878,251  
 

62,850,467  

ตน้ทุนผนัแปร 26,940,000  34,421,364  35,454,005  36,517,625  37,613,154  

กําไรส่วนเกนิ 7,110,000  12,161,016  16,019,525  20,360,625  
 

25,237,313  

อตัรากําไรส่วนเกนิ 20.9% 26.1% 31.1% 35.8% 40.2% 
ค่าใชจ้่ายคงที� (รวมค่า
เสื�อมราคา)           
  - ค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิาร 

  
6,680,000  

  
7,201,120  

  
7,766,019  

  
8,347,781  

   
8,970,714  

  - ค่าเสื�อมราคารวม 
     

140,000  
     

140,000  
     

140,000  
     

140,000  140,000  

รวมค่าใชจ้่ายคงที�  6,820,000   7,341,120   7,906,019   8,487,781  
   

9,110,714  

ยอดขาย ณ จดุคุม้ทุน 32,661,181  28,119,924  25,403,420  23,710,968  
 

22,689,128  
ตารางที� 4 ตารางการคาํนวณหาจดุคุม้ทุน 
 

จากการประมาณจดุคุม้ทุนปีที�1 ถงึปีที� 5 พบว่า 
 

ยอดขายที�ประมาณไว้ ยอดขาย ณ จดุคุ้มทุน 

ปีที� 1              34,050,000               32,661,181  
ปีที� 2              37,625,250               28,119,924  
ปีที� 3              41,575,901               25,403,420  
ปีที� 4              45,941,371               23,710,968  
ปีที� 5              50,765,215               22,689,128  
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ประมาณการระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) 
 
เงนิลงทุน 3,000,000 บาท  

สิKนปีที�   เงนิสดสุทธ ิ  สะสม  

1          222,260             222,260  

2        4,196,417          4,418,677  

3        5,679,966         10,098,643  

4        8,298,147         18,396,789  

5      11,261,054         29,657,843  

 รวม       29,657,843    
ตารางที� 5 ตารางประมาณการระยะเวลาคนืทุน 
 

จากประมาณการระยะเวลาคนืทุนพบว่า กจิการสามารถคนืทุนไดใ้นปีที� 2 
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การคาํนวณ IRR และ NPV  
การคาํนวณ NPV 

สิCนปีที� เงินสดสทุธิ สะสม 

1 222,260 222,260 

2 4,196,417 4,418,677 

3 5,679,966 10,098,643 

4 8,298,147 18,396,789 

5 11,261,054 29,657,843 

NPV = 18,456,476 
ตารางที� 6 ตารางการคาํนวณ NPV 
 
การคาํนวณ IRR 

สิCนปีที� เงินสดสทุธิ สะสม 

1        222,260           222,260  

2      4,196,417         4,418,677  

3      5,679,966       10,098,643  

4      8,298,147       18,396,789  

5    11,261,054       29,657,843  

IRR = 91.55% 
ตารางที� 7 ตารางการคาํนวณ IRR 
 

จากการคํานวณ กจิการมมีลูค่า (Net Present Value)  = 18,456,476 บาท แสดงให้
เหน็ว่ากจิการมผีลประกอบการเป็นกําไรสุทธ ิและมผีลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกจิ (IRR) 
เท่ากบั 91.55% 
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การวิเคราะห ์Financial Ratio 
 

อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน  ปีที� 1 ปีที� 2 ปีที� 3 ปีที� 4 ปีที� 5 

   อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (Receivable Turnover) 3.12 8.15 14.51 23.38 34.88 

   อตัราส่วนสภาพคล่อง (Quick หรอื Acid Test Ratio) 3.12 8.15 14.51 23.38 34.88 

   อตัราส่วนเงนิสดหมนุเวยีน (Cash Ratio) 0.18 5.13 11.39 20.15 31.54 

อตัราส่วนประสิทธิภาพจากการใช้สินทรพัย ์ ปีที� 1 ปีที� 2 ปีที� 3 ปีที� 4 ปีที� 5 

   อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนีK (Receivable Turnover) 21.4 40 40 40 40 

   ระยะเวลาการเรยีกเกบ็หนีK (Day's Sales in A/R) 16.8 9 9 9 9 
   อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม  
   (Total Assets Turnover) 

7.65 6.26 3.92 2.65 1.92 

อตัราส่วนวิเคราะหค์วามสามารถในการก่อหนีC  ปีที� 1 ปีที� 2 ปีที� 3 ปีที� 4 ปีที� 5 

   อตัราส่วนหนีKสนิ (Debt Ratio) 28% 11.6% 6.7% 4.3% 2.9% 
   อตัราส่วนหนีKสนิระยะยาวต่อส่วนของเจา้ของ 
   (Long Term Debt to Equity Ratio) 

0% 0% 0% 0% 0% 

   อตัราส่วนหนีKสนิต่อทุน (D/E Ratio) 39% 13.1% 7.2% 4.4% 3% 

อตัราส่วนประสิทธิภาพในการบริหาร ปีที� 1 ปีที� 2 ปีที� 3 ปีที� 4 ปีที� 5 

   อตัราส่วนกําไรขั Kนตน้ (Gross Profit Margin) 20.9% 26.1% 31.1% 35.8% 40.2% 
   อตัราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน 
   (Operating Profit Margin) 0.9% 10.3% 15.8% 20.9% 25.7% 

   อตัราส่วนกําไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 0.6% 7.2% 11.0% 14.6% 18.0% 

   อตัราส่วนประสทิธภิาพการดําเนินงานจากสนิทรพัยร์วม 6.5% 64.8% 61.7% 55.3% 49.2% 
   อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม  
  (Return on Assets) 4.6% 45.4% 43.2% 38.7% 34.4% 

   อตัราส่วนผลตอบแทนจากผูถ้อืหุน้ (Return on Equity) 6.3% 51.3% 46.3% 40.4% 35.4% 
ตารางที� 8 ตารางการวเิคราะห ์Financial Ratio 
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ภาคผนวก ก 
  
 

ประวติัเครื�องเบญจรงค ์
 

การทําเครื�องเบญจรงค์ถอืได้ว่าเป็นงานด้านศลิปหตัถกรรมของไทยที�มมีาตั Kงแต่สมยั
โบราณและเป็นงานของช่างฝีมอืที�ทาํขึKนเพื�อใชใ้นราชวงศช์ั Kนสูงเท่านั Kน เครื�องเบญจรงคเ์ป็นงาน
ศลิปหตัถกรรมที�แสดงถงึลกัษณะเฉพาะของประเทศไทย ในปจัจุบนัมกีารผลติในหลายพืKนที�ทั �ว
ทุกภาคของประเทศไทย และบุคคลทั �วไปสามารถนํามาใชใ้นชวีติประจาํวนัไดห้รอืเกบ็สะสมได ้

เครื�องเบญจรงคเ์ป็นเครื�องป ั Kนดนิเผาที�มกีารลงสทีี�พืKนและวาดลวดลาย เป็นเซรามคิส ์
(Ceramics) ที�ใชเ้นืKอดนิ ประเภทพอรซ์เลน (Porcelain ware) โดยเขยีนลายดว้ยวธิลีงยาหรอืสี
ผสมเคลอืบ (Enamel) เป็นงานที�มตีน้กําเนิดในประเทศจนีประมาณปลายพุทธศตวรรษที� 20 ใน
รชัสมยัพระเจา้ซวนเต๊อะ(พ.ศ. 1969-1978) สมยัราชวงศ์หมงิ มกีารผลติครั Kงแรกในแควน้กงัไซ
มณฑลเจยีงซแีละพฒันาต่อมาจนเป็นที�นิยมอย่างมากในสมยัพระเจ้าเฉิงฮั �ว (พ.ศ. 2008 - 
2030) การเขยีนลายตามแบบของจนีจะใชต้ั Kงแต่ 3สขีึKนไป มชีื�อเรยีกในภาษาจนีต่างๆกนั เช่น อู๋
ไฉ่ โต้วไฉ่ เฝินไฉ่ และฝาหลั �งไฉ่ ส่วนที�เป็นของไทยนั Kนจะนิยมลง 5 สดีว้ยกนัดว้ยกนั คอื ขาว 
เหลอืง ดํา แดง เขยีว (คราม) จงึเรยีกว่าเครื�องเบญจรงค ์โดยทั Kง 5 สนีีKจดัไดว้่าเป็นแม่สเีครื�อง
เบญจรงค์ของไทย และในบางครั Kงอาจมกีารใช้สมีากกว่า 5 สดี้วย เช่น ชมพู ม่วง แสด และ
นํKาตาล   

ในอดตีใช้การสั �งทําในประเทศจนีตามความคดิและลวดลายของไทย การสั �งทํานั Kนจะมี
ช่างของไทยเดนิทางไปควบคุมการผลติเพื�อใหไ้ด้รปูลกัษณะที�เป็นแบบไทย เริ�มตั Kงแต่สมยักรุง
ศรอียธุยาในรชัสมยัพระเจา้ปราสาททอง (พ.ศ. 2173 - 2198) และสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
(พ.ศ. 2199 - 2231)  ซึ�งตรงกบัสมยัราชวงศห์มงิตอนปลาย โดยเฉพาะใน สมยัพระเจา้วั �นลี�และ
ต่อเนื�องจนถงึสมยัราชวงศ์ชงิ การสั �งทําจากประเทศจนีในสมยันั Kนไดส้ั �งทําเป็นโถปรกิและโถฝา
ขนาดกลางเขยีนเป็นลายกนก ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายเทพพนม ลายนรสิงห์ และยงัมทีี�เป็น
ลวดลายของจนี เช่น ลายเทพนมจนี (เทวดาท้องพลุย้) มพีืKนสต่ีางๆ เช่น เหลอืง ชมพู ม่วง
อ่อน เครื�องถ้วยเบญจรงค์ของไทยมทีั Kงสั �งทําที�เมอืงจงิเต๋อเจิKนและจากเตาเผาที�มณฑลฝูเจีKย
นและกวางตุง้ เครื�องเบญจรงคท์ี�ส ั �งทาํจากเมอืงจงิเต๋อเจิKน มกัเป็นของใชใ้นราชสํานักเพราะเนืKอ
ดนิป ั Kนละเอยีด แกร่ง และช่างม ีฝีมอืดเีขยีนลายไดล้ะเอยีดสวยงาม ส่วนเครื�องถ้วยลายนํKาทอง
จะเป็นเครื�องป ั Kนดนิเผาที�เขยีนลายดว้ยวธิลีงยาเช่นเดยีวกนักบัเครื�องเบญจรงคแ์ต่จะใชส้ทีองที� 
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ทําจากทองคํา ในอดตีเริ�มต้นจากการสั �งทําจากประเทศจนีเช่นเดยีวกนั  โดยลายนํKาทองนีKนิยม
ในประเทศจนีในสมยัราชวงศ์ชงิ รชัสมยัของพระเจา้คงัซ ี(พ.ศ. 2205 - 2266) และพระเจา้หย่ง
เจิKน (พ.ศ. 2266 - 2279) ตรงกบัรชัสมยัของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชจนถงึรชัสมยัพระเจา้
ทา้ยสระ  

ต่อมาในสมยักรุงรตันโกสนิทร ์พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไดส้่ง
คนไทยไปศกึษาการทําเครื�องเบญจรงคเ์พื�อใหก้ลบัมาผลติเองในประเทศ ชื�อ “เบญจรงค”์ เป็น
ชื�อเรยีกตามแบบไทยแปลว่า หา้ส ีแต่ในการเขยีนลายจรงิๆ มกีารใชส้ตีั Kงแต่ 3 สจีนถงึ 8 ส ีโดย
มสีหีลกัไดแ้ก่ สแีดง เหลอืง ขาว ดาํ และเขยีวหรอืนํKาเงนิ ส่วนตวัอยา่งสอีื�นๆ ไดแ้ก่ สชีมพู ม่วง 
นํKาตาล เมื�อเครื�องเบญจรงคไ์ดร้บัความนิยมแพร่หลายมากขึKน จงึมกีารเพิ�มเทคนิคในการเขยีน
สโีดยใชส้ทีองตดัเสน้ หรอืแต้มระหว่างสเีบญจรงค ์เรยีกว่า “ลายนํKาทอง” ซึ�งทั Kงเบญจรงคแ์ละ
ลายนํKาทองได้รบัความนิยมสูงสุดในสมยัรชักาลที� 2 สบืเนื�องจากพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิ
หล้านภาลัย และสมเด็จพระศรสีุรเิยนทราบรมราชินีทรงสนพระทยัในเครื�องถ้วย และทรง
ออกแบบรูปทรงและลวดลายด้วยพระองค์เอง ความนิยมในเบญจรงค์และลายนํKาทอง เครื�อง
เบญจรงค์จะนิยมเขยีนบนภาชนะที�มฝีา จาน โถ จานเชงิ กานํKา ชุดตั Kงโต๊ะ ตั Kงแต่ภาชนะที�มี
ขนาดเลก็และใหญ่ลดหลั �นกนัไป โดยเฉพาะโถที�มรีปูทรงต่างๆ กนั เช่น ทรงตรง ทรงโกศ ทรง
มะเฟือง โถปรกิ โถพลู ส่วนฝาจะมหีลายรูปทรงเช่นกนั อาทเิช่น ฝาโถทรงมณัฑย์อดลูกแก้ว
กลม รูปสตัว ์เป็นต้น และจากความสวยงามของเครื�องถ้วยเบญจรงค์ จงึมกัมผีูนํ้ามาใชร้อง
บายศรใีนพธิบีชูาเทวดา ซึ�งเรยีกว่า บายศรปีากชาม ตามคตคิวามเชื�อของคนไทยผสมผสานกบั
ลวดลายที�ประดบับนตวัชาม คอื การใชล้ายเทพนม 

การทาํเครื�องเบญจรงค ์จงึเป็นการตกแต่งผลติภณัฑท์ี�เคลอืบแลว้ (ของขาว) มาตกแต่ง
ใหส้วยงาม เผาในอุณหภูมทิี�ไม่สูงมากนัก มสีสีนัสดใส ลวดลายที�ใชเ้ขยีนบนภาชนะที�เป็นลาย
นํKาทองมมีากมาย ส่วนใหญ่มพีืKนฐานมาจากลายไทย เช่น ลายขา้วพุ่มบณิฑ ์ลายก้านขด หรอื
เป็นลายของธรรมชาต ิเช่น ลายกุหลาบ ลายดอกไม ้ ลายกลบีบวั ส่วนที�เป็นลายจนี เช่น ลาย
ดอกไมส้ี�ฤดู ลายผเีสืKอ คา้งคาว แมลงปอ ดอกไม ้ดอกพุดตาน สงิโต ฯลฯ ส่วนสทีี�ใชใ้นการทํา
เครื�องเบญจรงคใ์นปจัจบุนั มกีารใชส้ตีั Kงแต่ 3 สขีึKนไป จนถงึประมาณ 30 ส ีและรปูแบบไดม้กีาร
พฒันาตามความต้องการของตลาดใหม้ากยิ�งขึKน แต่ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของงานเครื�อง
เบญจรงคไ์ทยอยูเ่สมอ 
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วิธีการทาํเครื�องเบญจรงค ์
กรรมวธิกีารผลติหรอืการขึKนรปูผลติภณัฑเ์ครื�องเบญจรงคม์คีวามสําคญัอย่างยิ�ง ผูผ้ลติ

ต้องมคีวามชํานาญ มคีวามรูค้วามสามารถ เขา้ใจในเทคนิคต่างๆอย่างเพยีงพอ ในการผลติ
เครื�องเบญจรงคแ์ต่ละชนิด รวมไปถงึอุปกรณ์และเครื�องมอืต่างๆที�ช่วยในการผลติ  กระบวนการ
ผลติจนไดเ้ครื�องเบญจรงคม์สีองขั Kนตอนหลกัๆ คอืการผลติเซรามคิของขาวหรอืเครื�องขาว และ
กระบวนการเขยีนลายเครื�องเบญจรงค ์

 
กระบวนการผลิตเครื�องขาว      

เ ค รื� อ งขาวหรือของขาวจะ เ ป็นภาชนะรูปทรง ต่ า งๆ  มีสีข าว  อ าทิ เ ช่น  โ ถ
ประดบั จาน ชาม แก้วนํKา หมอ้ขา้ว ขนัขา้ว แจกนั ชุดนํKาชาและกาแฟ เป็นต้น ลกัษณะการ
เคลอืบของของขาวนั Kนม ี2 ลกัษณะ คอื เคลอืบเงาและเคลอืบดา้น ซึ�งเมื�อนํามาผลติเป็นเครื�อง
เบญจรงคแ์ลว้จะให้ความสวยงามที�แตกต่างกนัไป เครื�องขาวหรอืของขาวนีK สามารถซืKอไดจ้าก
โรงงานในอําเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสระบุร ีราคารบัซืKอขึKนอยู่กบัแบบและ
ขนาดของเครื�องขาวที�ใช ้  

 

 
 

วตัถุดบิมคีวามสําคญัอย่างยิ�งต่อการผลติในการตอบสนองให้งานที�ผลติขึKนเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการใช้งานและเป็นไปตามความต้องการของผู้ผลติ รวมทั Kงทําให้การผลติมี
ประสทิธภิาพสงู ความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นเรื�องของวตัถุดบิที�นํามาใชง้านก่อใหเ้กดิการพฒันา
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กรรมวธิกีารผลติ การออกแบบ และการสร้างผลติภณัฑ์ชนิดใหม่ขึKนได้ วตัถุดบิที�นํามาใช้ทํา
เครื�องเบญจรงคจ์ะประกอบดว้ยวตัถุดบิที�มคีวามเหนียว วตัถุดบิที�ไมม่คีวามเหนียว และวตัถุดบิ
อื�นๆ มดีงันีK  

 
1.  วตัถดิุบที�มีความเหนียว  วตัถุดบิประเภทนีKไดแ้ก่ดนิชนิดต่างๆ ซึ�งมคีุณสมบตัิ

แตกต่างกนั แต่ที�เหมาะแก่การนํามาผลติเครื�องป ั Kนและเครื�องเบญจรงค ์  ไดแ้ก่    
 
ดนิเกาลนิ  (Kaolin หรอื China Clay) ดนิชนิดนีKบางแห่งเรยีกว่า ดนิขาว เกดิจากจากการ

แปรสภาพของหนิแกรนิตเป็นหนิฟนัมา้ มคีวามบรสิุทธิสู̀ง เนืKอดนิหยาบ สขีาวหม่น มคีวาม
เหนียวน้อย หดตวัน้อย ทนความรอ้นไดส้งูระหว่าง 1,400 - 1,500 องศาเซลเซยีส   

ดนิเหนียว  (Ball clay) ดนิชนิดนีKบางแห่งเรยีกว่า ดนิดํา เป็นดนิที�เกดิจากการชะลา้งดนิ
เกาลนิ โดยธรรมชาต ิมแีร่เหลก็ปนอยู่ค่อนขา้งสูง มสีารอนิทรยีป์นอยู่บา้ง เนืKอดนิละเอยีด สี
คลํKา มคีวามเหนียว จุดหลอมละลายระหว่าง 1,300 - 1,400 องศาเซลเซยีส เมื�อเผาสุกแล้ว
ผลิตภณัฑ์จะมสีีขาวหม่นหรือสีเนืKอ เหมาะแก่การทําเครื�องป ั KนประเภทเนืKอดินและเนืKอ
แกร่ง หรอืใชผ้สมกบัดนิเกาลนิใหเ้นืKอดนิแขง็และเหนียวขึKน เพื�อใชท้ําเครื�องป ั Kนประเภทเครื�อง
กระเบืKอง   

ดนิขาวเหนียว (Plastic clay) เกดิจากการผุกร่อนของหนิเนืKอดนิละเอยีด สเีนืKอหรอืสเีทา 
มคีวามเหนียว มกัใชผ้สมกบัดนิชนิดอื�นเพื�อใหข้ึKนรปูทรงไดง้า่ย 

ดนิแดง (Red clay หรอื Surface clay) เป็นดนิที�มคีวามเหนียวมาก มเีหลก็และแอลคาไล 
(alkali) ผสมอยู่ในเนืKอดนิค่อนขา้งสูง เนืKอดนิสเีทาแก่ สนํีKาตาลแก่ สนํีKา ตาลอ่อน มกันําไปทํา
กระเบืKอง มุงหลงัคา โอ่ง ไห ครก หมอ้ดนิ กระถางต้นไม ้เป็นต้น เมื�อนําไปทําผลติภณัฑอ์าจ
ตอ้งผสมทรายเพื�อป้องกนัการแตกตวั   

ดนิสเีทา หรอืดนิสโตนแวร ์(Stoneware clay) เป็นดนิที�มคีวามเหนียว เนืKอดนิเป็นสเีทา
อ่อน สเีทาแก่ หรอืสนํีKาตาลเขม้ เมื�อนําไปทําผลติภณัฑส์ามารถขึKนรปูไดด้ ีโดยเฉพาะอย่างยิ�ง
การขึKนรปูโดยใชแ้ป้นหมุน ทนความรอ้นสูงระหว่าง 1,200 - 1,500 องศาเซลเซยีส ดนิชนิดนีK
ส่วนใหญ่ใชท้าํผลติภณัฑป์ระเภทเคลอืบไฟแรงสงู   

ดนิทนไฟ (Fire clay) เป็นดนิเนืKอค่อนขา้งหยาบ มซีลิกิาและอะลูมนิาผสมอยู่มาก ดนิมสีี
นํKาตาลอ่อน สเีทา หรอืสคีลํKา มคีวามเหนียวมาก ทนความรอ้นสูงถงึ 1,500 องศาเซลเซยีสโดย
ไมเ่ปลี�ยนสภาพ ส่วนใหญ่จงึนําไปใชท้าํวสัดุทนไฟ เช่น ทุ่นทนไฟสําหรบัวดัอุณหภูมใินเตาเผา 
อฐิทนไฟ ชิKนส่วนของเตาเผา เป็นตน้   
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2. วตัถดิุบที�ไม่มีความเหนียว เป็นวตัถุที�นํามาใชผ้สมลงไปในเนืKอดนิที�นํามาป ั Kนผลติภณัฑ ์
หรอืใชเ้ป็นส่วนผสมของนํKาเคลอืบ ซึ�งไดแ้ก่ หนิประเภทต่างๆ หนิที�นํามาใชง้านดงักล่าว 
ไดแ้ก่   
 
หนิฟนัมา้ (Flespar) เกดิจากการแปรสภาพของหนิแกรนิต เป็นหนิแขง็ ทบึแสง มสีขีาว สี

ชมพ ูมคีวามแตกต่างกนัแยกไดห้ลายชนิด มกันํามาใชผ้สมในเนืKอดนิเพื�อป ั Kนผลติภณัฑ ์หรอืใช้
เป็นส่วนผสมในนํKาเคลอืบ   

หนิเขีKยวหนุมาน (Quartz) เป็นผลกึของซลิกิา มคีวามแขง็ย่อยสลายมาก มคีวามบรสิุทธิ `
สงู เมื�อนํามาบดละเอยีดหรอืเผาใชผ้สมในเนืKอดนิเพื�อป ั Kนผลติภณัฑจ์ะทําใหเ้นืKอดนิลดการหดตวั
ทนไฟสูง ทําใหผ้ลติภณัฑโ์ปร่งใส ทั Kงยงัใช้ผสมในนํKาเคลอืบ ทําใหเ้คลอืบเป็นมนั ทนการกดั
กรอ่นไดด้ ี  

หนิไฟโรฟิลไลท ์(Pyrophylite) เป็นหนิไมแ่ขง็มากนกั มสีเีทา สเีทาปนแดง เมื�อนําไปผสม
ในเนืKอดนิป ั Kนผลติภณัฑท์ําใหม้คีวามทนไฟสูง และลดการบดิเบีKยวของตวัผลติภณัฑไ์ดด้ ีทั Kงยงั
ใช้ผสมในนํKาเคลอืบเพื�อเพิ�มความหนืด และความทนไฟด้วย ทราย (Sand) ทรายส่วนมาก
ประกอบไปดว้ยแร่ซลิกิา เมื�อนําไปผสมในเนืKอดนิป ั Kนผลติภณัฑ ์ จะทําใหเ้พิ�มความแขง็แรงแก่
ตวัผลติภณัฑย์ิ�งขึKน   

 
3. วตัถดิุบอื�นๆ ในการทําผลติภณัฑเ์ครื�องป ั Kนยงัไดใ้ช้วตัถุดบิอื�นผสมลงในเนืKอดนิป ั Kนหรอื

นํKาเคลอืบ เพื�อใหเ้หมาะสมกบัหน้าที�ใชง้านของผลติภณัฑแ์ต่ละชนิด วตัถุดบิดงักล่าวมี
ดงันีK   
 
เถ้ากระดูก (Bone Ash) ได้จากการเผากระดูก มสี่วนผสมของแคลเซยีมฟอสเฟต และ

แคลเซยีมคารบ์อเนต นําไปผสมในเนืKอดนิป ั Kนเป็นตวัช่วยในการหลอมละลาย ทําใหผ้ลติภณัฑม์ี
ความโปรง่แสง   

ทลัค ์(Talc) เมื�อนําไปผสมในเนืKอดนิป ั Kนผลติภณัฑ ์จะทําใหเ้นืKอดนิลดความเหนียวลง มี
ผลใหข้ึKนรปูยาก แต่จะทาํใหผ้ลติภณัฑท์นไฟสงู ทนต่อด่าง เพิ�มความต้านทานกระแสไฟฟ้าไดด้ ี
จงึมกัใช้ผสมในเนืKอดนิ เพื�อทําลูกถ้วยไฟฟ้า ผลติภณัฑฉ์นวนไฟฟ้า กระเบืKองเคลอืบหอ้งนํKา 
เป็นตน้   

เซอรค์อน (Zircon) มคีุณสมบตัทินความรอ้นไดสู้งระหว่าง 1,500-1,800 องศาเซลเซยีส 
จงึมกัใชผ้สมในเนืKอดนิเพื�อใชท้ําวตัถุทนไฟ ทําหรอืผสมในนํKาเคลอืบทําใหเ้ป็นเคลอืบสขีาวทบึ
แสง   
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สารประกอบอะลูมนิา (Alumina) หมายถงึสารที�มสี่วนประกอบของอะลูมนิาสูง ไดแ้ก่ คอ
รนัดมั บอกไซท์ กิบไซท์ และไดอะทอไมท์ เป็นต้น อะลูมนิาเป็นสารที�ทนความร้อนได้ถึง
อุณหภูม ิ2,050 องศาเซลเซยีส ดงันั Kนในการผลติวตัถุทนไฟ จงึมกันําเอาสารที�มสี่วนประกอบ
ของอะลมูนิามาผสมใชท้าํผลติภณัฑด์งักล่าว  
 
กระบวนการผลิตและเขียนลายเครื�องเบญจรงค ์
 

ในการผลติจะเริ�มเขยีนวนทองเพื�อเป็นเส้นนําลาย ส่วนในลวดลายที�มรีายละเอยีดสูง 
เช่นลายประเพณีไทย หรอืลวดลายที�เป็นเรื�องราวในวรรณคด ีต้องมกีารลอกลาย หรอืร่างเส้น
บนพืKนผวิ ของขาว ก่อนจะลงลายนํKาทอง หรอืตดัเสน้หลกัก่อน แลว้เริ�มเขยีนลายตามต้องการ
ดว้ยนํKาทอง ทิKงไว้ให้แหง้ เมื�อแห้งดแีลว้ จะนํามาลงสตีามลายที�เขยีนทองไว้จนครบ การลงสี
ตอ้งไมห่นาจนเกนิไป เพราะจะทาํใหส้หีลุดงา่ย และตอ้งไมบ่างจนเกนิไป เพราะจะทําใหส้จีางได้
งา่ย ในการทํางานการลงสนีีKอาจจาํเป็นต้องใชช่้างฝีมอืหลายคนหากชิKนงานมรีายละเอยีดมากๆ 
ตอ้งมกีารจดัส่วนในการลงสต่ีอมามกีารเกบ็รายละเอยีดและวนตามส่วนต่างๆอกีครั Kง เช่น หูแก้ว 
ขอบโถ เป็นตน้ 

ในบางกลุ่มผูผ้ลติอาจมเีทคนิคพเิศษด้วยการลงสพีืKนก่อนการตดัเส้นหลกัและลงสลีาย 
ทําใหไ้ดช้ิKนงานที�มคีวามสวยงามแปลกออกไป ส่วนผสมบางอย่างนีKอาจเป็นส่วนผสมเฉพาะตวั
ของกลุ่มผู้ผลติบางกลุ่มเท่านั Kน จากนั Kนนําเขา้เตาเผาโดยเผาในอุณหภูมปิระมาณ 800 องศา
เซลเซยีส ใชเ้วลาประมาณ 4 - 5 ชั �วโมง เมื�อเตาเยน็จงึนําเครื�องเบญจรงคอ์อกมาและวางรอไว้
จนอุณหภมูเิยน็ลงในอุณหภมูปิกต ิ  

ในส่วนของการควบคุมอุณหภูมใินการเผามคีวามสําคญัเช่นกนั เพราะสบีางส ี ที�ใชใ้น
การเขยีนลายอาจซดีหรอืจางลงและอาจมกีารผดิเพีKยนไปไดห้ากควบคุมอุณหภูมไิดไ้ม่คงที�หรอื
อุณหภมูสิงูเกนิไป  

 
ประเภทเครื�องเบญจรงค ์ 
     เครื�องเบญจรงค ์หมายถงึ เครื�องป ั Kนดนิเผาเคลอืบ เขยีนลายโดยลงยาดว้ยสต่ีางๆ นอกจาก
สหีลกัทั Kง 5 ได้แก่ สดีํา ขาว เหลอืง แดง และเขยีว (หรอืคราม) ยงัมสีรีองอย่างชมพู ม่วง 
นํKาตาล แสด มาเสรมิด้วย เป็นเครื�องถ้วยที�ต้องใช้ฝีมอืสูง ในการผลติต้องละเอยีดและประณีต
มาก ปจัจบุนัเครื�องเบญจรงคย์งัไดร้บัความนิยมโดยเฉพาะในแง่เป็นตวัแทนแสดงความเป็นไทย 
ลายยอดนิยมคอืลายกระหนก ลายพุ่มขา้วบณิฑ ์ลายเทพนมนรสงิห ์ 
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เครื�องเบญจรงคล์ายคราม 
 

                   
จานลายครามลายเกลด็เต่า                               ชามลายครามลายกวางดาว 

                             
จานลายครามลายดอกเบญจมาสกา้นขด                        จานลายครามลายนกไก่ฟ้า  

                
ตลบัพรอ้มฝาลายคราม                            ไหทรงก่วนลายครามลายดอกโบตั �น 
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เครื�องเบญจรงคเ์คลือบสีเดียว 
 

     
ไหทรงสงู                   คนโทเคลอืบสเีขยีว           คนทเีขยีนลายสดีาํใตเ้คลอืบ 

 

 
กลุ่มกระปกุเขยีนลายสดีาํใต้เคลอืบ 
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เครื�องเบญจรงคเ์คลือบหลายสี 
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