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บทที่ 1 
เครือขายวิสาหกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  จังหวัดจันทบุร ี

 

1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  จังหวัดจนัทบุรี 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ นับเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญในระดับตนและ
สรางรายไดใหกับประเทศในแตละปเปนจํานวนมาก  จากสถิติการสงออกสินคาไปยังตางประเทศของ
ไทย  ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีมูลคาการสงออกจัดอยูในลําดับที่ 6 ของสินคาสงออกทั้งหมด
ของประเทศ  โดยในป พ.ศ. 2547  ประเทศไทยมีการสงออกสินคาตาง ๆ รวมมูลคาทั้งสิ้น 3,922,410.6 
ลานบาท (17 กุมภาพันธ 2548, เขาถึงไดจาก http://www.ops2.moc.go.th/meeting/eibthai.xls) เปน
มูลคาการสงออกสินคาในกลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ประมาณ 106,339.7 ลานบาท
ห รื อประม าณ  2 , 6 4 7 . 1  ล า น เห รี ยญสหรั ฐ  ( 1 7  กุ มภ าพั น ธ  2 5 4 8 ,  เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก
http://gemandjewelrydb.git.or.th/news/news) ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.71 ของมูลคาการสงออก
ทั้งหมดของประเทศ  มีการขยายตัวจากปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2547) รอยละ 1.7 อีกทั้งยังมีการ
คาดการณวาในป พ.ศ. 2548 นี้จะสามารถสงออกอัญมณีและเครื่องประดับไดถึง 118,700 ลานบาท
และมีเปาหมายที่จะเพิ่มมูลคาการสงออกถึง 2 แสนลานบาท  ภายใน  5 ปขางหนาอีกดวย  
(17 กุมภาพันธ 2548, เขาถึงไดจาก http://gemandjewelrydb.git.or.th/news/news) 

นอกจากอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะมีบทบาทสําคัญตอการสงออก และ
เศรษฐกิจมวลรวมของประเทศแลว  ยังถือเปนธุรกิจที่กระจายรายไดใหแกประชาชนจํานวนมาก              
อีกดวย  โดยหากพิจารณาถึงภาวะการจางงานของกลุมอุตสาหกรรมนี้แลว พบวามีการจางงานสูงถึง
กวา 1 ลานคน ซ่ึงประกอบดวยแรงงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ เนื่องจากมีการฝกอบรมและสง
วัตถุดิบไปใหแรงงานในตางจังหวัดดําเนินการผลิต เชน แรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
อยางไรก็ตาม  แหลงผูคาและผูผลิตพลอยหลัก ๆ ของประเทศนั้น จะมีอยูที่กรุงเทพฯ  กาญจนบุรี 
เชียงราย ตาก และศูนยกลางสําคัญก็คือที่ จังหวัดจันทบุรี นั่นเอง  

จังหวัดจันทบุรีซ่ึงเปนจังหวัดในเขตภาคตะวันออก ถือเปนแหลงผลิตพลอยที่เปนที่
รูจักและมีช่ือเสียงแหงหนึ่งของโลก โดยเฉพาะชื่อเสียงในดานฝมือการเผาและการเจียระไนเพื่อเพิ่ม
มูลคาของพลอยซึ่งไดรับการยอมรับในระดับโลก ที่ผานมานั้นรอยละ 70-80 ของพลอย ใน
ตลาดโลกเปนพลอยที่ผานการผลิตจากชางฝมือไทยทั้งสิ้น โดยเฉพาะจากจังหวัดจันทบุรีซ่ึงมี
ช่ือเสียงในการผลิตพลอยมานานกวา 100 ป นับตั้งแตมีการสํารวจพบแหลงพลอยแหงแรก  ปจจุบัน
นี้ไมมีเหมืองพลอยในจันทบุรีแลว อยางไรก็ตาม จันทบุรีก็ยังเปน แหลงซื้อขายและเจียระไนพลอย
ที่ใหญที่สุดของประเทศและภูมิภาคนี้อยู  ซ่ึงปจจุบันมีผูประกอบการธุรกิจอัญมณีในจังหวัด
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จันทบุรี กวา 700 ราย มีการจางงานภายในจังหวัดมากกวา 50,000 คน สรางรายไดใหกับทองถ่ินสูงถึง
ป ล ะประมาณ  1 5 , 0 0 0  – 2 0 , 0 0 0  ล านบาท  ( 1 7  กุ ม ภ าพั น ธ  2 5 4 8 ,  เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก
http://gemandjewelrydb.git.or.th/news/news) 

ดวยเหตุนี้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจึงเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมสําคัญ   
ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค ที่จะตองมีการพัฒนาขีดความสามารถใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเปนหนึ่งในสิบอันดับสินคาสงออกของ 
SMES ในป พ.ศ. 2546  ซ่ึงแมจะมีอัตราการสงออกลดลง แตก็ยังนับเปนอุตสาหกรรมที่โดดเดนของ
ภูมิภาคนี้ รวมทั้งเปนหนึ่งในสิบอันดับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสงออกไปยังประเทศญี่ปุน 
สหรัฐอเมริกา และฮองกงอีกดวย 

นอกจากศักยภาพที่มีอยูของอุตสาหกรรมตาง ๆ ขางตนแลว ภูมิภาคนี้ยังมีขอไดเปรียบ 
ในการมีเขตแนวชายแดนติดตอกับประเทศกัมพูชาจึงสามารถที่จะสงเสริมใหมีการพัฒนาสูการเปน
ศูนยกลางการคาชายแดนไทย – กัมพูชาได จึงเห็นไดวากลุมจังหวัดภาคตะวันออกมีศักยภาพ 
ที่เขมแข็ง  และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในทุก ๆ ป  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับ
ตลาดโลกและรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และการคายุคใหมในทศวรรษหนา 

 
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
ธุรกิจหลัก (Core Activities) ของอุตสาหกรรมนี้ คือ ธุรกิจการผลิตอัญมณีและเครื่อง 

ประดับ ซ่ึงประกอบดวยปจจัยการผลิต (ตนน้ํา) ดังนี้ 
1. พลอยดิบ  หรือวัตถุดิบในการผลิต ในอดีตจังหวัดจันทบุรีเคยเปนแหลงพลอย

แหลงใหญของประเทศและเปนพลอยท่ีมีคุณภาพสูง  จึงไมตองพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศมากนัก  
แตในปจจุบันแทบไมมีเหลืออยูแลว ผูประกอบการจึงจําเปนตองนําเขาพลอยดิบจากเหมืองใน
ตางประเทศ เชน ศรีลังกา จีน พมา แอฟริกา ไนจีเรีย  เบลเยียม ฯลฯ ซ่ึงเปนพลอยที่มีราคาสูงแต
คุณภาพไมสูงตามที่ตองการ 

2. อุปกรณและเครื่องมือ  นับเปนปจจัยเบื้องตนที่สําคัญในการผลิตเชนกัน  
เพราะการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมีรูปแบบแปลกใหม สวยงาม และมีมูลคาเพิ่มขึ้นไดนั้นก็ตอง
อาศัยเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง แตในปจจุบันอุปกรณเหลานั้นมี
ราคาคอนขางสูงเพราะตองนําเขาจากตางประเทศ จึงสงผลใหคาใชจายหรือตนทุนสูงขึ้นตามไปดวย  

3. ผูประกอบการและแรงงาน   ทั้งผูประกอบการและแรงงานในธุรกิจนี้
จําเปนตองมีความชํานาญและประสบการณคอนขางสูง เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่ประณีตตองอาศัย
ฝมือในการผลิตสูง อันจะทําใหสินคามีมูลคาสูงตามไปดวย   
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4. เงินลงทุน   ทั้งที่เปนเงินทุนสวนตัวและที่อาจจะตองกูยืมจากสถาบันการเงิน  
มักเปนเงินทุนหมุนเวียนอยูตลอดเวลา  เพราะตองซื้อวัตถุดิบอยางตอเนื่อง  

จากปจจัยการผลิตดังกลาวขางตน ก็จะนําไปสูกระบวนการผลิต โดยเริ่มตั้งแตการ
นําเขาพลอยดิบ  การเผาพลอย  การเจียระไน การออกแบบ จนกระทั่งถึงการขึ้นรูปหรือนําไป
ประกอบเปนเครื่องประดับตาง ๆ  อยางไรก็ตาม ผูประกอบการนั้นมีทั้งผูประกอบการระดับกลาง
ถึงระดับสูงที่มีการผลิตแบบครบวงจรจนกระทั่งเขาสูตลาด  และผูประกอบการระดับลางหรือราย
ยอยที่มีการผลิตเพียงกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเทานั้น เชน ผูประกอบการเจียระไน   
ผูเผาพลอย เปนตน 

หลังจากผานกระบวนการผลิตในขั้นตอนตาง ๆ แลวก็เขาสูกระบวนการทางการตลาด  
ซ่ึงตลาดการคาอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะของจันทบุรีนั้นถือเปนแหลงพลอยของตลาด
ระดับกลางถึงระดับลาง  มีทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ  ซ่ึงตลาดภายในประเทศนั้นมีขนาด
เล็กมาก คือมีสัดสวนประมาณรอยละ  5  เทานั้น สวนที่เหลือมักจะสงออกตางประเทศเปนหลัก   
ซ่ึงตลาดสงออกที่สําคัญของไทยในปจจุบันไดแก  สหรัฐอเมริกา  อิสราเอล  เบลเยียม  ฮองกง และ 
สหราชอาณาจักร แตตลาดที่มีศักยภาพไดแก สิงคโปร อินเดีย และออสเตรีย (28 กุมภาพันธ 2548, 
เขาถึงไดจาก http://www.depthai.go.th/Interdata) ทั้งนี้ สินคาที่สงออกรอยละ 90 จําหนายในรูปของ
พลอยเม็ดหรือพลอยรวงที่เจียระไนแลว มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่จําหนายในรูปของเครื่องประดับ 

ในการดําเนินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับนั้นไมเพียงแตตองอาศัยการรวมกลุมเปน
เครือขายของผูประกอบการดวยกันเองเทานั้น  แตยังตองพึ่งพาหรือเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
ดังตอไปนี้ 

1. อุตสาหกรรมแฟชั่น  เปนอุตสาหกรรมที่จะชวยบงชี้อุปสงคแกผูประกอบการ
ใหผลิตสินคาอัญมณีออกมาไดตรงตามความตองการของตลาด ทั้งในดานชนิด สี และรูปแบบการ
เจียระไนอัญมณี  

2. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนชองทางสําคัญที่จะดึงนักทองเที่ยวเขามา และ
กลายเปนตลาดลูกคาที่สําคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได นอกจากนี้การประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ยังจําเปนตองอาศัยความรวมมือหรือเกี่ยวของกับ
บริษัทหรือตัวแทนสงออก  บริษัทประกันภัยที่จะดูแลรับผิดชอบความเสียหายอันอาจจะเกิดกับการ
ขนสงสินคา รวมไปถึงสถาบันการเงินที่จะเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการไดใน
ยามจําเปน   

นอกจากอุตสาหกรรมดังกลาว ที่มีความสําคัญในการผลักดันใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแลว  ยังจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากกลุม สมาคม ชมรม 
หรือองคกรที่เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกซึ่งเปนผูประกอบการเพื่อชวยเหลือและดํารงไว ซ่ึง
ผลประโยชนของสมาชิก อาทิ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  สมาคมผูคาอัญมณีและ
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เครื่องประดับ หอการคาจังหวัด ชมรมผูเผาพลอย ฯลฯ การประสานความรวมมือกับสถาบันทาง
การศึกษาที่ เกี่ยวของตั้งแตสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบันอบรมในทางอาชีพ รวมถึง
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ซ่ึงจะชวยเสริมสรางความรูทางวิชาการ การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การ
บริหารจัดการและการทําการตลาดแกผูประกอบการ เพื่อใหมีความชํานาญมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
ตองพึ่งพาการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดแก กรมสงเสริมการสงออก (กระทรวง
พาณิชย) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเมื่อการรวมกลุม และเชื่อมโยงของเครือขายนี้มีความ
เขมแข็งมากพอ ก็จะทําใหสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไดอยางยั่งยืนตอไป  
ดังรายละเอียดในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  แผนภาพเครือขายวิสาหกจิอุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดับ 

           
                
    
    
    
    
    
    
    
     

ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา) ตลาด (ปลายน้ํา) 

พลอยดิบจาก
เหมืองในประเทศ
ตาง ๆ  

สถาบันการเงิน 

บริษัท/ตัวแทน สงออก 

บริษัทประกันภัย 

อุตสาหกรรมแฟชั่น 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ผูประกอบการดาน 
การผลิตอัญมณ ี

กระบวนการผลิต 
-  การเผาพลอย 
- การเจียระไน 
- การออกแบบ 
-   การขึ้นรูป 

อุปกรณเคร่ืองมือ 

ตลาดภายในประเทศ 

ตลาดตางประเทศ   

อุตสาหกรรมที่เก่ียวของ  

หนวยงานภาครัฐ 

• กรมสงเสริมการสงออก กระทรวง
พาณิชย 

• กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง
พาณิชย 

• กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

• กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

• กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

• คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

• จังหวัดและกลุมจังหวัด   

• หนวยงานระดับทองถิ่น 

• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
(สศช.) 

สถาบันการศึกษา 

• มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขต
สารสนเทศจันทบุรี  

• มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
• วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

• สถาบันอบรมในทางอาชีพ 

• สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

กลุม สมาคม ชมรม องคกร 

• สถาบันอัญมณีศาสตรแหงเอเซีย 

• สภาอุตสาหกรรม 

• สถาบันวิจัยและพฒันาอัญมณีและ
เคร่ืองประดับแหงชาติ 

• สมาคมเพชร  พลอย เงิน  ทอง 

• สมาคมผูประกอบการเจียระไน
เพชร 

• สมาคมผูคาทองคํา 
• สมาคมผูคาอัญมณแีละ

เคร่ืองประดับจันทบุรี 

• สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ) 

• หอการคาจังหวัดจันทบุรี 

• ชมรมผูเผาพลอย 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

ผูประกอบการ / 
แรงงานใน 
การผลิต 

การบริหารจัดการ 

เงินลงทุนและ 
ขยายกิจการ 

ธุรกิจหลัก  (Core  Activities) 

ผูประกอบการดาน 
เคร่ืองประดับ 
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2. การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี 
 
  จากการศึกษาวิเคราะห โดยใช Diamond Model ของ Professor Michael E. Porter แหง
มหาวิทยาลัย Harvard พบจุดแข็ง และจุดออนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในภาค
ตะวันออก ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญ (critical issues) ที่จะตองคํานึงถึงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขัน ซ่ึงกลาวโดยสรุปตามหลักทฤษฎีไดดังนี้ 

เงื่อนไขและปจจัยการผลิต (Factor Conditions) มีประเด็นหลักไดแก กลุม
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในภาคตะวันออก มีความไดเปรียบในแงช่ือเสียงที่มีมาแต
ดั้งเดิม ถึงแมวาปจจุบันจะไมมีเหมืองพลอยแลว และแตก็ยังเปนศูนยกลางตลาดซื้อขายพลอย 
และอัญมณี ในการซื้อขายยังมีการตัดราคากัน เนื่องจากขาดการกําหนดราคามาตรฐาน อยางไรก็ดี
ชางมีฝมือเปนที่ยอมรับวาที่ไดรับการถายทอดวิธีการเผาหรือหุงพลอย (gems treatment) ตลอดจน
การเจียระไนพลอย (gemstone cutting) มาเปนอยางดี แตปจจุบันชางฝมือเหลานี้มีจํานวนนอยลง 
เพราะการถายทอดวิธีการนั้นจํากัดในครอบครัวเปนลักษณะการถายทอดกันในเครือญาติ ซ่ึงการทํา
ธุรกิจพลอยและอัญมณีนั้นตองใชเงินลงทุน  เครื่องมือ และอุปกรณมีราคาสูง เสี่ยงตอการลงทุน
สําหรับผูที่ไมไดรับการสนับสนุนทางดานการเงิน และการลงทุน 

อุตสาหกรรมที่เก่ียวโยงและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) 
พบวานโยบายการสงเสริมการทองเที่ยว และการจัดตั้ง ศูนยบริการสินคาเกษตรภาคตะวันออก ณ 
จังหวัดจันทบุรี ทําใหมีผูเดินทางเขาสูพื้นที่มากขึ้น และมีการผลักดันใหมีการพัฒนากลุมเครือขาย
วิสาหกิจ (cluster) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ แตยังขาดการเชื่อมโยงและรวมมือกับ
ธุรกิจตางๆ เพื่อทําการตลาดและพัฒนากลยุทธรวมกัน และยังขาดการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน 

เงื่อนไขทางดานอุปสงค (Demand Conditions) ลูกคาในประเทศมีความพิถีพิถัน
ในการเลือกซื้อสินคา ชนิดของดีราคาถูก เนนการออกแบบเนื่องจากอัญมณีและเครื่องประดับเปน
สินคาแฟชั่นที่มีการแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และแนวโนมแฟชั่น (trend) ในสวนของการติดตอ
ซ้ือขาย ลูกคามักติดตอผานคนกลางในกรุงเทพ และจะซื้อสินคาจากผูที่ตนเองเชื่อใจ ซ่ึงเปนผลมา
จากการไมมีมาตรฐานราคาดังกลาวขางตน 

บริบทของการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and 
Rivalry) เนื่องจากธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีการแขงขันมากขึ้น ทําใหมีการปรับกลยุทธใน
การดําเนินธุรกิจเสมอ แตยังขาดทักษะทางการตลาด  และการจัดการเชิงธุรกิจยุคใหม อาจ
เนื่องมาจากยังยึดติดกับแนวคิดเดิมๆ (conservative thinking) หรือ ขาดสภาพคลองทางการเงิน ซ่ึง
จะเปนจุดออนเมื่อแขงขันกับบริษัทใหญที่มีเงินลงทุนสูงซึ่งบริษัทยักษใหญเหลานี้เปนคูแขงทาง
ธุรกิจทั้งการจําหนาย การออกแบบ ไปจนถึงการแสวงหาวัตถุดิบในตางประเทศ 
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บทบาทรัฐบาล (Government Role) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนกลุม
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หากแตการกีดกันทางการคากับตางประเทศยังไมเพียงพอ 
นอกจากนี้ยังขาดการอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนการเขาไปแสวงหาวัตถุดิบใน
ตางประเทศ ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับสถานการณปจจุบันที่ประเทศไทยไมมีเหมืองพลอยแลว 

สรุปแลวกลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับยังตองการการสงเสริมเรื่องการ
จัดหาวัตถุดิบ การกําหนดมาตรฐานพลอยหรืออัญมณีอ่ืนๆ การสรางเอกลักษณและตราสินคาให
เปนที่นิยม  ดังนั้นตองมีการพัฒนาผูประกอบการและฝมือแรงงาน การวิจัยและพัฒนาการออกแบบ 
และการตลาดเชิงรุก  ดังรายละเอียดในภาพที่  2 
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ภาพที่ 2  การประเมินปจจัยแวดลอมทางธรุกิจของอุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดับ 

ตาม Diamond Model 
 
 
 
 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยง
และสนับสนุน 

เงื่อนไขดานอุปสงค เงื่อนไขปจจัยการผลิต 

+ มีการปรับกลยุทธเสมอ เนือ่งจากการแขงขันที่มากขึ้น 
- มีการรวมกลุมเพือ่ปกปองผลประโยชน มากกวาการพัฒนา 
ในภาพรวม 

- ผูประกอบการสวนใหญขาดทักษะการประชาสัมพนัธ และ 
การจัดการเชิงธุกิจยุคใหม 

- ขาดการกําหนดราคามาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับไทย 
- มีการแขงขันกับบริษทัยักษใหญดานเครื่องประดับทั้งในประเทศ 
และตางประเทศที่มีความพรอมในระดับสูง 

- มีโอกาสเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายของทางภาครัฐนอย 

+ บุคลากร และชางมืออาชพีมีฝมือ  
และประสบการณสูง 

+ เปนศูนยรวมวัตถดุิบ และศูนยกลาง 
การซื้อ-ขาย 

+ มีชื่อเสียงดั้งเดิมเปนที่รูจัก 
- ขาดชางฝมือแรงงาน ผูเชี่ยวชาญ และมแีนวโนม 
     จะลดลง 
- ขาดการจัดการดานวตัถุดิบ อยางเปนระบบ 
- ไมมีเหมืองพลอยในพื้นที ่
- ขาดการสนับสนุนทางการเงิน และการตลาด 
- ไมมีการกําหนดราคามาตรฐาน 

+  นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว และการจดัตัง้ “ศูนยบริการสินคาเกษตรภาคตะวนัออก”   
ณ จังหวัดจนัทบุรี  ทําใหมีผูเดินทางเขาสูพืน้ทีม่ากขึ้น   

+  มีการผลักดันใหมีการพัฒนาเครือขาย (Cluster) อุตสาหกรรมอัญมณี   
 และเครื่องประดับ 

-  ขาดการสนับสนนุดานการเงนิจากสถาบนัการเงิน 
-  ขาดการเชื่อมโยงและรวมมือกับธุรกิจตาง ๆ เพือ่ทําการตลาดและพัฒนากลยุทธรวมกัน   

+ ลูกคาในประเทศสวนใหญมีความพถิีพิถนั 
    ในการซื้อสินคา 
+  เปนสินคาแฟชั่น เนนการออกแบบที่ทันสมัย 
- ลูกคามักติดตอธุรกิจผานคนกลางหรือ 
    นายหนาที่กรุงเทพฯ มากกวาที่จะตดิตอโดย
ตรงที่จันทบุรี 

- ลูกคาตองการสินคาที่มีคุณภาพ  และตัดสินใจ
ซ้ือสินคาจากผูที่ตนเองไววางใจ 

- ขนาดของอุปสงคในประเทศต่ํา  

บริบทของการแขงขัน
และกลยุทธทางธรุกิจ 

บทบาทรัฐบาล 

+ มีนโยบายสนับสนุนกลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและ 
เครื่องประดับ 
+ รัฐบาลมนีโยบายใหหนวยงานที่เกี่ยวของจดัโครงการ 
เพื่อสงเสริมดานการตลาด และพัฒนาฝมือแรงงาน 
- ใหความคุมครองการกีดกันทางการคาไมเพยีงพอ   
- ขาดการอาํนวยความสะดวกและสนับสนุนการเขาไป
แสวงหาวัตถดุิบในบางประเทศที่ไมมีสถานกงสุล 

- ขาดการสงเสริมใหมกีารคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
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ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
 จากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและจากการระดมความคิด (Focus Group) สรุปไดวา 
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอยูในกลุม Star Cluster เนื่องจากมี
ศักยภาพในการแขงขันสูง และแสวงหาโอกาสจากแนวโนมการเติบโตที่สดใส  มีช่ือเสียงเปนที่
ยอมรับมานาน  ผูประกอบการและแรงงานมีทักษะและความเชี่ยวชาญสูง  มีการรวมตัวของ
ผูประกอบการในรูปแบบของสมาคมที่มีความเขมแข็งพอสมควร  มีการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจนี้
ใหสมบูรณอยางตอเนื่อง  โดยไดรับความรวมมือจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ สถาบันคีนันแหง
เอเซีย  รวมทั้งองคกรภาครัฐ  และเอกชนที่เกี่ยวของ  มีการสนับสนุนอยางเต็มที่จากผูบริหาร
ประเทศ  ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด  มีหวงโซอุปทานที่สมบูรณ  มีโอกาสในการทํากําไรได
สูง  นํารายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมาก  ความตองการของผูบริโภคมีความพิถีพิถันและ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น    จึงทําใหผูประกอบการตองพัฒนากระบวนการผลิต  และผลิตภัณฑใหมี
ความเปลี่ยนแปลงและหลากหลายตลอดเวลา  ถึงแมจะมีคูแขงทั้งในและตางประเทศระดับยักษ
ใหญมาก   แตก็ยังมีโอกาสในการแขงขันสูง   เนื่องจากภูมิปญญาและความชํานาญของ
ผูประกอบการที่มีมานาน  กอปรกับแรงสนับสนุนจากรัฐบาล  จึงเปนอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมที่
สดใสและนาจับตามอง  ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดไดดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  ระดบัศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดบั 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. Reorganization 
 

6. Stars 

2. Seeking direction 
 

5. Potential Stars 

1. Fragmented 
 

4. New Wave 
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3. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี 
 แมวาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  จะมีระดับศักยภาพอยู
ในกลุม  Star Cluster  ดังกลาวขางตนก็ตาม  จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  
ตามแบบ Diamond  Model รวมทั้งขอมูลทุติยภูมิ  พบวา ยังมีปจจัยหลายประการที่จะนําไปสู
ความสําเร็จที่ยั่งยืนของกลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  จันทบุรี  ดังตอไปนี้ 
 1.   การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใหสมบูรณ 
และเขมแข็งยิ่งขึ้น  เนื่องจากในปจจุบัน มีการรวมกลุมกันของผูประกอบการเปนสมาคม  แตก็ไดมี
ความพยายามที่จะพัฒนาเครือขายฯ  โดยมีสถาบันคีนันแหงเอเซีย  และมหาวิทยาลัยบูรพาใหความ
รวมมือ  และจัดการประชุมอยูหลายครั้ง จนกระทั่งไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  จึงทําใหมีการรวมกลุมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ  อยางจริงจัง  
ซ่ึงควรมีการคัดเลือกแกนนําของเครือขายฯ  และพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 
 2.   การสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูประกอบการและผูเกี่ยวของในเครือขาย
วิสาหกิจในทิศทางเชิงยุทธศาสตร  (Strategic  Direction)  รวมทั้งการรวมกัน กําหนดและยอมรับ
ในยุทธศาสตร  เพื่อรวมกันสรางเสริมความสามารถในการแขงขันของเครือขายโดยรวม  เนื่องจาก
ยังมีผูประกอบการบางสวนที่ไมสนใจการคาในระบบ  ดําเนินธุรกิจโดยตางคนตางทํา  สนใจ
ผลประโยชนสวนตน  โดยไมคํานึงถึงผลรวมของอุตสาหกรรม  ทั้งนี้อาจจะเกิดจากความไมเขาใจ
ในระบบการจัดการยุคใหม 
 3.   การพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย นวัตกรรม ทักษะและความรูของผูประกอบการ  
และบุคลากรที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะในดานการออกแบบ  เพื่อใหสนองตอบตอความตองการของ
ผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 4.   การกําหนดมาตรฐานและราคา  เปนเรื่องจําเปนเรงดวน  เนื่องจากปจจุบันยัง
ไมมีมาตรฐานของสีพลอย  ทําใหการกําหนดราคา  เปนไปไดยากสงผลตอการซื้อ – ขาย  พลอยที่
ไมเปนระบบ 
 5.   การพัฒนาการตลาดเชิงรุก  ปจจุบันมีเพียงผูประกอบการรายใหญ เพียง 1-2 
ราย  เทานั้น  ที่ทําการตลาดโดยตรงกับตางประเทศ  สวนใหญมักทําการคาโดยผานพอคาคนกลางที่
กรุงเทพฯ   ทําใหผูบริโภคไมไดพบกับผูคาโดยตรง  ดังนั้นจึงควรมีกลยุทธในการสงเสริมการตลาด
เชิงรุก  ทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่อง 
 6.   การจัดการดานวัตถุดิบ (พลอย)  อยางเปนระบบ  เนื่องจากการขาดแคลน
พลอยในพื้นที่จนตองนําเขาจากตางประเทศ  ดังนั้นเพื่อใหปริมาณของวัตถุดิบเพียงพอและมี
คุณภาพ จึงควรมีการสนับสนุนเชิงนโยบาย  ในการคนหาพลอยในตางประเทศและการนําเขา  
รวมทั้งการจัดตั้ง  Gems Bank  เพื่อจัดเก็บพลอยท่ีมีคุณภาพไวภายในประเทศ            
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บทที่ 2   
แผนภาพ เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุร ี

 
2.1 ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 
 
 
 
 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูนลําพูน  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลางตอนลาง  

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

77..  กลุกลุมจังหวัดภาคมจังหวัดภาค  

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    33..กลุมจังหวัดภาคกลางกลุมจังหวัดภาคกลาง  

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรีสิงหบุรี  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและนบนและ

กลางกลาง  

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม   

44..กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก  

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาครสมุทรสาคร  

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันามัน  

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบ่ีกระบ่ี    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูลสตูล  

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  
สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกวสระแกว  

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยองระยอง  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลาสงขลา  

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.2 แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

อุตสาหกรรมทองเท่ียวอุตสาหกรรมทองเท่ียว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
หัตถกรรมหัตถกรรม  ส่ิงทอและแฟชั่นส่ิงทอและแฟชั่น    IICCTT  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง  

การทองเท่ียวการทองเท่ียว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ
จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  
บริการองคความรูบริการองคความรู   อออยและน้ําตาลอยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก  

เล้ียงสุกรคุณภาพเล้ียงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเท่ียวทองเท่ียว    
สัปปะรดกระปองสัปปะรดกระปอง  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มันมัน  

ทองเท่ียวเชิทองเท่ียวเชิงสุขภาพงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  
ทองเท่ียวเชิงนิเวศทองเท่ียวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเท่ียวเชงินิเวศทองเท่ียวเชงินิเวศ  
ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

ทองเท่ียวทองเท่ียว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเคร่ืองประดับและเคร่ืองประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้ยานยนตและชิ้นสวนนสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามันปาลมน้ํามัน  

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเท่ียวทองเท่ียว  การคาชายแดนการคาชายแดน  

ทองเท่ียวทองเท่ียว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝายผาฝาย  

ยอมครามยอมคราม    ทองเท่ียวเชิงนิเวศนทองเท่ียวเชิงนิเวศน    
ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

ส่ิงทอส่ิงทอ  ไหมไหม  แแปรรูปปรรูปสุกรสุกร  ทองเท่ียวทองเท่ียว  
ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

ธุรกิจนําเท่ียวธุรกิจนําเท่ียว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  

จังหวัดจันทบุร ี

 

3.1 แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัด
จันทบุรี 

จากการวิเคราะหศักยภาพและปจจัยแหงความสําเร็จของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม 
อัญมณีและเครื่องประดับ นํามาซึ่งการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร และ
แผนงาน/โครงการของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  ดังรายละเอียด 
ในลําดับตอไปนี้ 

 
วิสัยทัศน 

“การเปนศูนยกลางอัญมณี และเครื่องประดับโลก” 
 
พันธกิจ 

1. สรางเอกลักษณและมาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับไทยใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับโลก 

2. พัฒนาการบริหารจัดการดานอุปสงคและอุปทาน 
3. พัฒนาผูประกอบการใหมีศักยภาพในการเขาสูตลาดโลก 
4. พัฒนาฝมือแรงงานและบุคลากรทุกระดับทั้งปริมาณและคุณภาพ  เพื่อสราง

ความสามารถในการแขงขัน 
5. สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อใชในอุตสาหกรรมดานอัญมณีและ

เครื่องประดับ 
6. สนับสนุนการพัฒนาเครือข ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมดานอัญมณีและ

เครื่องประดับใหเขมแข็ง 
7. สนับสนุนการจัดหาปจจัยการผลิต  เพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาของสินคา 
8.  สงเสริมใหมีการคุมครองทรัพยสินทางปญญาดานอัญมณีและเครื่องประดับ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
1. สงเสริมการสรางเอกลักษณ  และมาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับไทยให

เปนที่ยอมรับในตลาดโลก 
2. เสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการเดิมและผูประกอบการใหม  ดานอัญมณี

และเครื่องประดับ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
3. พัฒนาฝมือแรงงานไทย  ทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อมุงสูมาตรฐานสากล 
4. ผลิตบุคลากรที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาอัญมณีและเครื่องประดับใหมีคุณภาพ  

และปริมาณเพียงพอกับความตองการ 
5. สนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรม      

อัญมณีและเครื่องประดับ 
6. สงเสริมใหมีการคุมครองทรัพยสินทางปญญาดานอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดับ 
7. ปรับปรุงการคาอัญมณีและเครื่องประดับใหเปนระบบสากล 
8. สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและตางประเทศ

อยางตอเนื่อง 
9. สนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบจากตางประเทศใหไดคุณภาพและปริมาณที่

เพียงพอ 
10. สนับสนุนดานการเงินแกผูประกอบการ SMEs ดานอัญมณีและเครื่องประดับ

ที่ขาดสภาพคลองเพื่อสรางความมั่นคงและเขมแข็ง 
11. สงเสริมการลดตนทุนการผลิตและการเพิ่มมูลคาสินคา 
12. ปรับปรุงนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอปฏิบัติใด  ๆ  ที่ไม เอื้อตอ

ผูประกอบการไทย 
13. พัฒนาระบบฐานขอมูล  ที่เปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจดานอัญมณี

และเครื่องประดับ 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด 

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

จันทบุรี 1. พัฒนาสินคา
เกษตรคุณภาพ 

1.1 เปนแหลง
ผลิตผลไม สินคา
เกษตรและ
ผลิตภัณฑเกษตร
แปรรูปคุณภาพ 
1.2 เปนแหลง
ผลิตกุงคุณภาพ
เพื่อการสงออก 

1.1 พัฒนาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
เกษตรแปรรูปใหไดมาตรฐานสากลและ
กระจายสินคาทั้งในและนอกประเทศ 

2. พัฒนาการ
ทองเที่ยว 

2. เปนแหลง
ทองเที่ยวคณุภาพ
หลากหลาย 

2.1 พัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยว 
รวมทั้งแสวงหาแหลงทองเทีย่วใหม ๆ 
เพื่อรองรับนักทองเที่ยว 

3. ขยายการคาและ
การทองเที่ยวสู
ภูมิภาคอินโดจีน 

3. เปนชองทาง
การคาและการ
ทองเที่ยวสู
ภูมิภาคอินโดจีน 

3.1 ขยายการคาและการทองเที่ยวสู
ภูมิภาคอินโดจีน 
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ตารางแสดงยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด (ตอ) 

จังหวัด ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

จันทบุรี 4. วิจัยและพัฒนา 4. วิจัยและพัฒนา
ดานการเกษตรและ
ผลิตภัณฑเกษตรแปร
รูป  รวมทั้งการ
ทองเที่ยว 

4.1 พัฒนานวตักรรมดาน
เกษตรกรรม เกษตรแปรรูปและ
การทองเที่ยวใหสามารถ
ตอบสนองความตองการที่
หลากหลายของลูกคา 

5. อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

5. ประชาชนรวมกัน
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

5.1 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

6. พัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

6. เปนศูนยกลาง
การคาอัญมณแีละ
เครื่องประดับของ
โลก 

6.1 พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับสู
มาตรฐานสากล 

7. เสริมสรางความ
มั่นคงทางสังคมและ
คุณภาพชวีิต 

7. ประชาชนมคีวาม
มั่นคงและมีคณุภาพ
ชีวิตที่ด ี

7.1 เสริมสรางความมั่นคงทาง
สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวติ 
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3.2 โครงการนาํรองของจงัหวัดจันทบุรี 

1. โครงการที่เครือขายวิสาหกิจอัญมณี : จังหวัดจันทบุรีจัดทําขึ้นภายใตโครงการ 
“จันทบุรี: นครแหงอัญมณี”  กอนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ คร้ังนี้ เนื่องจากไดรับมอบหมายจาก
รัฐบาลใหรวมกันวางแผนยุทธศาสตรสูการเปนศูนยกลางการจัดการวัตถุดิบและการคาพลอยโลก 
ประกอบดวยกิจกรรม/โครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่สนับสนุนพันธกิจดานการสราง
เอกลักษณและมาตรฐานพลอยไทย การพัฒนาฝมือแรงงานและบุคลากรทุกระดับ การบริหาร
จัดการดานอุปสงคและอุปทาน รวมทั้งการสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดังตอไปนี้ 

1.1 โครงการจัดตั้งศูนยวิเคราะหและพัฒนาอัญมณี 
เครือขายวิสาหกิจอัญมณี: จันทบุรี มีโครงการจัดตั้งศูนยวิเคราะหและพัฒนา 

อัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเปนหนวยงานตรวจวิเคราะหและออกใบรับรอง 
อัญมณี เปนหนวยงานที่สงเสริมวิสาหกิจขนาดลางและขนาดยอม โดยการตรวจวิเคราะหพลอยหมู
ในราคาต่ํา เปนศูนยรวบรวมขอมูลความรูดานอัญมณี รวมทั้งเปนศูนยกลางการเผยแพรงานวิจัยและ
เทคโนโลยีแกผูประกอบการธุรกิจอัญมณีและผูบริโภค โดยในระยะแรกมีโครงการวิจัยการจัดทํา
ฐานขอมูลพลอยไทย และการปรับปรุงคุณภาพการเผาพลอย 

การจัดตั้งศูนยวิเคราะหและพัฒนาอัญมณีจําเปนตองใชงบประมาณในการ
สนับสนุนวงเงิน 155 ลานบาท  ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เพื่อใช
ในการจัดตั้งและพัฒนาศูนย ฯ  ภายในระยะเวลา 5 ป  ซ่ึงคาดวาคาตอบแทนที่ไดจากการจัดตั้ง   
ศูนย ฯ ในแตละป ไดแก รายไดจากการตรวจวิเคราะหอัญมณี เงินอุดหนุนทั่วไป เงินบริจาค เปนตน  

ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการนี้ คือ การเพิ่มมูลคาการสงออก 
อัญมณีและเครื่องประดับ  เปนการพัฒนาอาชีพที่จะชวยใหเกิดรายไดของบุคคลที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น  
มีการกระจายรายไดในจังหวัดมากขึ้น  ซ่ึงจะทําใหอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีไดรับการพัฒนาให
เปนอุตสาหกรรมตนน้ําในระดับประเทศ และระดับนานาชาติในที่สุด   

1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรดานอัญมณี 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูและ

ทักษะเฉพาะ  ดังนั้น เครือขายวิสาหกิจอัญมณี: จันทบุรี จึงไดมีการจัดตั้งโครงการพัฒนาบุคลากร
ดานอัญมณี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี เพื่อถายทอดความรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน
ดานอัญมณีใหแกบุคลากรอยางมีระบบ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีศักยภาพเพียงพอ
ตามความตองการของอุตสาหกรรม 
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งบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการในป 2548-2552  ประมาณ 91,463 ลาน
บาท  ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการขอความสนับสนุนจากภาครัฐ  โดยแบงเปน งบบุคลากร 18,576  
ลานบาท งบดําเนินการ 35,675 ลานบาท งบลงทุนในการซื้อเครื่องมือพื้นฐานสําหรับการเรียน 
การสอน 23,212 ลานบาท โดยมีเปาหมายที่จะผลิตชางฝมือและบุคลากรดานอัญมณีทุกแขนง  
ใหเปนระดับมาตรฐานสากล จํานวน 4,200 คน และผลิตบัณฑิต สาขาอัญมณีศาสตร สาขาธุรกิจ 
อัญมณี สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัญมณี สาขาออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ จํานวน 480 คน 
ภายในป 2552 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดตั้งโครงการนี้ในระยะยาว คือ จะสามารถ
พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ และสามารถสืบทอด พัฒนาภูมิ
ปญญาทองถ่ินดานอัญมณีและเครื่องประดับไดอยางตอเนื่อง 

1.3 โครงการศึกษารูปแบบพิพิธภัณฑ “พลอยไทย” แผนการตลาด และ
ประชาสัมพันธ เพื่อสรางมูลคา “พลอยไทย” 

เครือขายวิสาหกิจอัญมณี : จันทบุรี โดยคณะกรรมการอัญมณีและ
เครื่องประดบั สภาหอการคาแหงประเทศไทยไดจัดทําโครงการศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ “พลอยไทย” รวมทั้งแผนการตลาดและประชาสัมพันธ เพื่อสรางมูลคา “พลอยไทย” 
และเปนยุทธศาสตรสําคัญในการชวงชิงการเปนศูนยกลางการจัดการวัตถุดิบและคาพลอยของโลก 
ชวยใหบรรลุเปาหมายการคาพลอย 30,000 ลานบาท ในอีก 5 ป และยังเปนอุตสาหกรรมตนน้ําที่จะ
สงผลใหสินคาอัญมณีและเครื่องประดับบรรลุเปาหมาย 200,000 ลานบาท ในอีก 5 ป (พ.ศ.2552) 

โครงการนี้ประกอบดวยกิจกรรมการจัดจางผูเชี่ยวชาญ เพื่อศึกษารูปแบบ
พิพิธภัณฑ“พลอยไทย” (พ.ศ.2548-2549)  การจัดทําสิ่งพิมพและซีดหีลายภาษา เพื่อเผยแพรงาน
แสดงสินคาและสรางการยอมรับในมาตรฐาน “พลอยไทย” (ต.ค.-ธ.ค. 2548) การจัดทํา Ploithai 
Multimedia Showcase  (ต.ค.-ธ.ค. 2548)  การจัดงาน “Ploithai” Gems Fairs in Chantaburi  (ก.พ. 
2549)  การจัดทํา “Ploithai Website and Direct e-mailing”  อยางนอย 8 ภาษา  การจัดทํา 
Chantaburi  Journal การโฆษณาในนติยสารตางประเทศที่เปนเปาหมายทางการคา  กิจกรรม
ประชาสัมพันธในประเทศ และสื่อส่ิงพิมพที่เขาถึงกลุมเปาหมายในตางประเทศ  เพือ่สนับสนุนการ
จัดงาน“Ploithai” Gems Fairs in Chantaburi  การรณรงคประชาสัมพันธในตางประเทศ เพื่อเผยแพร 
Quality guarantee & Vat  refunding ในกลุมนักทองเที่ยว  การจัดงาน 130 ป อัญมณีไทย (ก.พ. 
2550) การสรางกิจกรรมสงเสริมการตลาดตางประเทศและในประเทศ เชน Ploithai Pavilion in 
International Gems and Jewelry Fair , Thailand Market Place , Bangkok Fashion City Road Show 
และการจดัตั้ง “Ploithai Club”  
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โครงการศึกษารูปแบบพิพิธภัณฑ “พลอยไทย” แผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ เพื่อสรางมูลคา “พลอยไทย” ดังกลาวขางตน ใชเงินดําเนินการรวมทั้งสิ้น 
318,650,000 บาท แบงเปนงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 121,450,000 บาท และจาก
ภาคเอกชน 197,200,000 บาท ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการดานงบประมาณ  

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการนี้ คือ เปนการสรางมูลคาและสราง
มาตรฐานการรับรองคุณภาพ (Certificate) ของพลอย ที่เปนสากลครั้งแรกในโลก ซ่ึงเปนการแสดง
ศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลก นําไปสูการสรางตราสินคา “พลอยไทย (Ploithai)” ใหเปน
ตราสินคาของชาติและสามารถนํารายไดมหาศาลเขาสูประเทศตามเปาหมายที่วางไว 

2. โครงการใหญและเปนโครงการระยะยาวที่ควรดําเนินการ เพื่อสนับสนุนพันธ
กิจดานการจัดการวัตถุดิบ การตลาดและการประชาสัมพันธ การสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม  
รวมทั้งการชวยเหลือดานเงินทุนแกผูประกอบการ  ดังตอไปนี้ 

2.1  โครงการอาคารศูนยรวมอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเปน
ศูนยรวบรวมขอมูล ขาวสาร และประชาสัมพันธ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
หนวยงานที่ รับผิดชอบ คือ จังหวัดจันทบุรีและองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี โดยใช
งบประมาณ ป 2549 รวม 60 ลานบาท และกําลังของบประมาณเพิ่มเติมในป 2550-2551 

2.2  การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะอุตสาหกรรมอัญมณี  เพื่อสงเสริมใหเกิด
อุตสาหกรรมตอเนื่องและการลงทุนจากตางประเทศ  เปนโครงการ 5 ป (พ.ศ.2549-2553) ขณะนี้อยู
ในระหวางการนําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  

2.3  การจัดตั้ง Gems Bank เพื่อสรางสภาพคลองในเงินทุนหมุนเวียนใหกับ
ผูประกอบการคาอัญมณี โดยเฉพาะรายยอย ซ่ึงจะเกิดขึ้นได เมื่อมีการกําหนดมาตรฐานสีพลอย 
และกําหนดราคามาตรฐานไดแลว ซ่ึงขณะนี้กําลังอยูในระหวางดําเนินการ 

2.4  การจัดตั้ง Gems Park เพื่อเปนศูนยกลางการใหบริการดานการวิจัย ความรู
เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอัญมณีและเครื่องประดับแกผูประกอบการ ขณะนี้เปนเพียงความ
ตองการและแนวคิดกวาง ๆ ที่อาจจะตองมีการนําไปพิจารณาเพื่อบรรจุไวในโครงการจัดตั้ง Eastern 
Science Park ซ่ึงรับผิดชอบโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ตอไป  

2.5  การจัดตั้งคลังพลอย  เพื่อสํารองวัตถุดิบ (พลอย) ที่มีคุณภาพไวในประเทศ
ใหเพียงพออยูเสมอ  ขณะนี้ยังเปนเพียงแนวคิดอยู หากจะดําเนินการไดดี  ก็ควรตองมีการกําหนด
มาตรฐานราคาใหแลวเสร็จกอนเชนเดียวกัน  
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3.  โครงการระยะสั้นที่มุงสนับสนุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยตรง ซ่ึงพบวายังไมไดดําเนินการอยางเปนระบบ   
จึงควรบรรจุไวในแผนปฏิบัติการ ฯ คร้ังนี้ และควรเปนโครงการนํารองไดแก โครงการยกระดับ
ผูประกอบการเพื่อการแขงขันในระดับโลก  โครงการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับใหเขมแข็ง    
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โครงการสําคัญในการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

 
โครงการยกระดับผูประกอบการดานอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อการแขงขนัในระดบัโลก 

 

หลักการและเหตุผล 
 อัญมณีและเครื่องประดับเปนอุตสาหกรรมสําคัญที่รัฐบาลมุงใหการสนับสนุน ดังจะเห็น
ไดจากแผนแมบทอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ พ.ศ. 2547-2551 ที่กลาวถึงทิศทางของ
อุตสาหกรรมนี้ในอีก 10 ปขางหนาวา ประเทศไทยตองยกระดับใหเปนศูนยกลางการคาอัญมณีและ
เครื่องประดับโลก  ประกอบกับรัฐบาลไดพยายามผลักดันใหจันทบุรีเปนศูนยกลางการจัดการ
วัตถุดิบและการคาพลอยโลก  ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) ตามแผนยุทธศาสตรที่
สําคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาผูประกอบการ SMEs ใหมีศักยภาพสูง กาวทันกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการแขงขันระดับนานาชาติ 
 จากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและการระดมความคิดในกลุมผูประกอบการและองคกรที่
เกี่ยวของ พบวา ผูประกอบการ SMEs ดานอัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญในจันทบุรียังมี
แนวคิดและการดําเนินธุรกิจแบบเดิม มีขอจํากัดในการเจรจาการคากับตางประเทศ มีเพียงนอยรายที่
สามารถบริหารจัดการเชิงธุรกิจยุคใหม ซ่ึงมักเปนผูประกอบการรายใหญ ดังนั้นจึงมีความจําเปน
เรงดวนในการพัฒนาผูประกอบการซึ่งมีอยูประมาณ 700 คนในพื้นที่จันทบุรีและใกลเคียง ใหมี
แนวคิด วิสัยทัศน และความสามารถในการดําเนินธุรกิจที่เปนระบบสากล สอดรับกับการแขงขัน
ระดับโลก ในปจจุบันและอนาคต 

 วัตถุประสงค 
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณ และความสามารถของผูประกอบการสูการคาที่เปน

สากลและการแขงขันในระดับโลก 
2. เพื่อเสริมสรางวิสัยทัศนและแนวคิดของผูประกอบการในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญ

มณีและเครื่องประดับ  
3. เพื่ อพัฒนาระบบการถ ายทอดความรู  เทคโนโลยี  และประสบการณ สําหรับ

ผูประกอบการ SMEs 

กลุมเปาหมาย 
 ผูประกอบการ SMEs ดานอัญมณีและเครื่องประดับทั้งรายใหมและรายเดิมในพื้นที่จังหวัด
จันทบุรีและใกลเคียงจํานวนประมาณ 700 คน  
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หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา  สมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับ จันทบุรี  หอการคาจังหวัด
จันทบุรี    
 
เปาประสงค 

1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาผูประกอบการ SMEs เพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการจัดการธุรกิจยุคใหม การสื่อสารและการคากับตางประเทศ การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ฯลฯ ใหแลวเสร็จในป 2549 

2. จัดใหมีการศึกษาดูงานในตางประเทศ สําหรับผูประกอบการ ปละอยางนอย 350 คน 2 
ปตอเนื่อง (พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550) 

3. มีผูผานการอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาผูประกอบการ จํานวนอยางนอย 350 คนตอป 2 ป
ตอเนื่อง (พ.ศ.2549 และ พ.ศ. 2550) 

4. จัดตั้งคลินิกใหคําปรึกษาแกผูประกอบการ โดยใหสถาบันการศึกษาเปนแกนนําในการ
ประสานการใหคําปรึกษาใหแลวเสร็จในป 2549 

วิธีดําเนินการ 
1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบดวยสถาบันการศึกษา องคกรที่

เกี่ยวของ และผูประกอบการ 
2. สํารวจและวิเคราะหความตองการของผูประกอบการ SMEs ดานอัญมณีและ

เครื่องประดับในการพัฒนาตนเอง 
3. ระดมความคิดและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคลอง

กับความตองการ 
4. วางแผนการพัฒนาผูประกอบการในระยะเวลา 2 ป (พ.ศ. 2549-2550) 
5. จัดฝกอบรมระยะสั้นและการศึกษาดูงานในตางประเทศตามแผนที่วางไวใหแลวเสร็จใน 

2 ป  (พ.ศ. 2549-2550) 
6. จัดตั้งคลินิกใหคําปรึกษาแกผูประกอบการ SMEs  ดานอัญมณีและเครื่องประดับ 
7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูประกอบการ SMEs ดานอัญมณีและเครื่องประดับทั้งรายใหมและรายเดิมในจังหวัด

จันทบุรีและใกลเคียง มีศักยภาพสูง สามารถบริหารจัดการธุรกิจและแขงขันกับตลาดตางประเทศได 
2. มีผูประกอบการ SMEs เขารวมเปนสมาชิกและรวมกนัพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ

อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับใหเขมแข็งเพิ่มขึน้ 
3. ธุรกิจดานอัญมณีและเครื่องประดับ  จันทบุ รี  ได รับการพัฒนาให เข าสู ระบบ

มาตรฐานสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันจนนํารายไดเขาสูประเทศตามเปาหมายที่
วางไว 

งบประมาณ  
ในระยะ 2 ป (พ.ศ.2549-2550) รวมจํานวนทั้งสิ้น 56,600,000 บาท แบงเปน งบประมาณ

ดําเนินการในป 2549 จํานวน 28,400,000 บาท และ ป 2550 จํานวน 28,200,000 บาท ดังตาราง 
 

รายการ 
ปงบประมาณ 

2549 
(บาท) 

2550 
(บาท) 

1.  คาใชจายในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
2.  คาใชจายในการจัดฝกอบรมระยะสั้นปละ 350 คน 
     คนละ 30,000 บาท 
3.  คาใชจายในการศึกษาดูงานในตางประเทศ  
     ปละ 350 คน คนละ 50,000 บาท 
4.  คาใชจายในการจัดตั้งคลนิิกใหคําปรึกษาแก  
     ผูประกอบการ 

     200,000 
10,500,000 

 
17,500,000 

 
     200,000 

 

- 
10,500,000 

 
17,500,000 

 
      200,000 

 
รวม 28,400,000 28,200,000 

 
หมายเหตุ   ภาคเอกชนจะชวยสนับสนุนงบประมาณบางสวนของคาใชจายในการศึกษาดูงาน 
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โครงการพฒันาเครือขายวสิาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใหเขมแข็ง 
 

หลักการและเหตุผล 
 คําวา “เครือขายวิสาหกิจ” มาจากคําภาษาอังกฤษวา “Cluster” ศาสตราจารยไมเคิล อี พอร
เตอร (Professor Michael E. Porter) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา ไดใหความหมายของ 
“เครือขายวิสาหกิจ” วา คือ กลุมธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวของมารวมตัวดําเนินกิจการอยูในพื้นที่
ใกลเคียงกัน มีความรวมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยง และเสริมสรางกิจการซึ่งกันและกันอยางครบวงจร 
ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน คือ การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ซ่ึงถือ
เปนหลักในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน 
 จากการวิเคราะหศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณี : จันทบุรี ในปจจุบัน
พบวา ยังขาดองคประกอบของสมาชิกที่สมบูรณ รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงและชวยเหลือกันอยาง
ครบวงจรทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เปนเพียงการรวมตัวกันของผูประกอบการบางสวน ใน
รูปแบบของสมาคม มีสถาบันการศึกษาและองคกรที่เกี่ยวของในพื้นที่ใหการสนับสนุนในบาง
กิจกรรมเทานั้น จึงจําเปนเรงดวนที่จะตองพัฒนาเครือขายดังกลาวใหเขมแข็งและยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันระดับประเทศและระดับโลกตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใหมีองคประกอบ

ของสมาชิกที่สมบูรณ  มีการเชื่อมโยง และเกื้อหนุนกันอยางเปนระบบและครบวงจร 
2. เพื่อสรางความรวมมือในการวางแผนยุทธศาสตรและดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญ

มณีและเครื่องประดับใหเปนไปตามเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย 
 ผูประกอบการ  สมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
องคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี  สถาบันการศึกษาในพื้นที่ องคกรภาครัฐที่
เกี่ยวของ ในจังหวัดจันทบุรี 
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เปาประสงค 
1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให

แลวเสร็จในป 2549 
2. สามารถพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ฯ ใหมีองคประกอบและการดําเนนิกิจกรรมที่สมบูรณ 

ในป 2549 และดําเนินการตอเนื่อง 5 ป จนถึงป 2553 
3. มีการกําหนดวสัิยทัศนและวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใหแลวเสร็จ ในป 2549 
4. มีการประชุมเครือขายวิสาหกิจ ฯ อยางนอยปละ 4 คร้ัง และมีการจัดสัมมนาประจําป

อยางตอเนื่อง (พ.ศ.2549-2553) 

วิธีดําเนินการ 
1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

จังหวัดจันทบุรี 
2. จัดประชุมระดมความคิด เพื่อวางแผนการพัฒนาเครอืขายวิสาหกิจ ฯ ใหเขมแข็ง 
3. ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ฯ ให

ผูประกอบการ ผูบริหาร และบุคลากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4. คัดเลือกผูเขารวมเปนสมาชิกของเครือขายวิสาหกิจ ฯ ใหครบตามองคประกอบใน

แผนภาพของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ   
5. จัดประชุมเครือขายวิสาหกิจ ฯ เพื่อคัดเลือกผูนํากลุม รวมกันวางแผนดําเนินงานและ

วางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
6. เครือขายวิสาหกิจ ฯ ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไวอยางตอเนื่อง โดยมีการประชุมป

ละอยางนอย 4 คร้ัง และจัดสัมมนาประจําป 1 คร้ัง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ : จันทบุรี มีสมาชิกที่ครบ

องคประกอบและมีการดําเนินงานรวมกันอยางเขมแข็ง 
2. มีการจัดกิจกรรมและโครงการในเชิงสรางสรรค โดยมุงสูผลสําเร็จโดยภาพรวมของ

กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
3. ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไดรับการพัฒนาเขาสูระบบการคาสากลที่ไดมาตรฐาน

และนํารายไดเขาสูประเทศมากขึ้น 
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งบประมาณ   
ในระยะเวลา 5 ป ตอเนื่อง (พ.ศ.2549-2553) รวมท้ังสิ้น 2,100,000 บาท แบงเปน

งบประมาณในป 2549 จํานวน 500,000 บาท และป 2550-2553 ปละ 400,000 บาท   รายละเอียดใน
ตาราง 

 
 

รายการ 
ปงบประมาณ 

2549 
(บาท) 

2550 
(บาท) 

2551 
(บาท) 

2552 
(บาท) 

2553 
(บาท) 

1.คาใชจายในการจัดประชุมและ  
  ดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา 
  เครือขายวิสาหกิจ ฯ 
2. คาใชจายในการจัดประชุม (ปละ  
   4 คร้ัง) รวมทั้งการดําเนนิงานทั่วไป  
   ของเครือขายวิสาหกิจ ฯ 
3. คาใชจายในการจัดสัมมนาประจําป 
    ของเครือขายวิสาหกิจ ฯ 

150,000 
 
 

200,000 
 
 

150,000 
 

50,000 
 
 

200,000 
 
 

150,000 
 

50,000 
 
 

200,000 
 
 

150,000 
 

50,000 
 
 

200,000 
 
 

150,000 
 

50,000 
 
 

200,000 
 
 

150,000 
 

รวม 
500,000 400,000 

 
400,000 

 
400,000 

 
400,000 

 
 
 
 

 


