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  ทั้งนี้  ฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน
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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ
ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 
ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน
ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 
38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 
ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 

 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 

 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย
จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  
ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ
ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ
บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   
รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 
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ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 
พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ
วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ
มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 
ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 
ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 
   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน
หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ
ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ
เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ
ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 
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ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคมประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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แผนภาพที่ 2 โครงสรางจาํนวน SMEs และการจางงานของ SMEs ป 2550 จําแนกตาม
ประเภทธุรกจิ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม
ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง
งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต
เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา
ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   
รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 
โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   
เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา
ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 
1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ
สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง
รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ
มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  
ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 
  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี
ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 
เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน
จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  
เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน
การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี
และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   
ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 
  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 
  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ
สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  
บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม กลาวคือ 
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            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  
            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล
ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ
ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   
             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 
and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 
Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 
             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ
ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ
สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  
            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้
ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ
บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  
              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม
เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  
8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ
ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว
เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

1.   โครงสราง สถานภาพ และความสําคัญของอุตสาหกรรม 
 1.1 ลักษณะท่ัวไปของอุตสาหกรรม 
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในประเทศไทย มีการพัฒนาที่นาสนใจ โดยพัฒนาจาก
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ จนปจจุบันเปนอุตสาหกรรมสงออกที่ทํารายไดเขา
ประเทศในลําดับตนๆ   การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับกอใหเกิดรายไดและการจางงานแกคนจํานวนมาก 
เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชทักษะและความประณีต โดยแรงงานไทยเปนแรงงานท่ีมีฝมือและความ
ละเอียดในการเจียระไนพลอย ประกอบกับการส่ังสมภูมิปญญาการหุงพลอยมาเปนเวลานาน ประเทศไทย 
จึงเปนผูนําดานการผลิตและสงออกพลอยของโลก 
 สถานประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สวนใหญเปน SMEs โดยกิจการขนาด
ยอมที่มีขนาดการจางงานไมเกิน 50 คนซ่ึงมีสัดสวนประมาณรอยละ 70 และกิจการขนาดกลางทีม่กีารจางงาน 
51-200 คน อีกประมาณรอยละ 25 ของกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ ยังไมรวมครัวเรือนเจียระไนพลอยขนาดเล็กมาก 
ที่ไมรวมอยูทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีอยูอีกเปนจํานวนมาก ผูผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับกระจายอยูในกรุงเทพฯและจังหวัดตางๆในภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคเหนือ 
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับประกอบดวยสวนประกอบ 2 สวนหลัก คือ อุตสาหกรรม
เจียระไนอัญมณี และอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ การเจียระนัยอัญมณีเปนการนําอัญมณีที่ไดจากธรรมชาติ
มาเจียระไนเพื่อเพิ่มมูลคาและความสวยงาม ในกลุมอุตสาหกรรมเจียระนัยพลอยนี้ มีการเจียระนัยพลอยสี 
โดยมีวัตถุดิบ คือ ทับทิม ไพลิน มรกต และพลอยเนื้อออนอ่ืนๆ การเจียระไนพลอยใชเงินทุนไมมาก เพราะ
กระบวนการผลิตไมซับซอน และไมตองใชเคร่ืองมืออุปกรณที่มีความทันสมัยและสลับซับซอน ประเทศไทย
มีชางเจียระไนพลอยที่มีฝมือระดับสูง ทั้งยังมีภูมิปญญาการหุงพลอย (ปรับปรุงคุณภาพสีพลอยโดยความ
รอน) ใหมีสีสวยงามและคงทน สวนอุตสาหกรรมกลุมเจียระไนเพชรนั้นเกิดจากการยายฐานการผลิตของ
ผูผลิตจากตางประเทศ มาใชขอไดเปรียบของไทยที่มีชางฝมือที่มีคาจางแรงงานตํ่าและมีฝมือการเจียระไนที่
ประณีต การเจียระไนเพชรตองใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่มีราคาแพง ผูผลิตสวนใหญจึงเปนโรงงานขนาด
กลางและขนาดใหญโดยมีการลงทุนจากตางประเทศ 
 ในสวนอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ เดิมการผลิตเคร่ืองประดับของไทยสวนใหญเปนการผลิต 
ในโรงงานขนาดยอมและกิจการครัวเรือน โดยมีการผลิตเคร่ืองประดับเงินและเคร่ืองประดับทองคํา 
เพื่อจําหนายภายในประเทศ ตอมาไดมีการพัฒนาเปนอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับอัญมณีแทและอัญมณี
เทียม และเปนการผลิตเพื่อการสงออกมากข้ึน 
 ประเทศไทยเปนแหลงผลิตพลอยที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก มีแรงงานที่มีฝมือในการเจียระไนพลอย 
และมีเทคนิคพิเศษในการเผาพลอยหรือหุงพลอย ประเภทของพลอยท่ีมีชื่อเสียงและมีการสงออก 
เปนจํานวนมากไดแก ทับทิม และไพลิน สวนการเจียระไนเพชรนั้น ตองใชเคร่ืองมือที่มีความสลับซับซอน
และตองมีการลงทุนสูง ผูผลิตจึงมีกิจการขนาดใหญกวาและมีการรวมทุนจากตางประเทศ ประเทศไทยไมมี
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วัตถุดิบคือ เพชร แตแรงงานไทยก็มีความชํานาญในการเจียระไนเพชร ดวยคาจางที่ไมแพงและฝมือการ
เจียระไนเพชรที่ดี จึงสามารถดึงดูดนักลงทุนตางประเทศเขามาลงทุนเจียระไนเพชรเพื่อการสงออก 
 สําหรับการผลิตเคร่ืองประดับเปนการนําอัญมณีมาประกอบกับตัวเรือนซึ่งสวนใหญเปนโลหะ เชน 
ทองคํา ทองคําขาว และเงิน มาผลิตเปนเคร่ืองประดับในรูปแบบตางๆ สวนเคร่ืองประดับเทียมนั้น อาจใชโลหะ
ทีมีมูลคาตํ่ากวา เชน ทองเหลืองหรือดีบุกมาประดับอัญมณีสังเคราะห  

1.2 จํานวนวิสาหกิจและการจางการจางงาน 
 การจัดประเภทอุตสาหกรรมตาม ISIC นั้น จัดรวมอยูในกลุมสินคาเบ็ดเตล็ดในระดับ 2 หลัก (ISIC 
36) และในระดับ 4 หลัก มีอยูเพียงกลุมเดียวคือ ISIC 3691 การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณ และ
ของที่เกี่ยวของ การแบงกิจการตามลักษณะผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจากขอมูล
โรงงานจดทะเบียน จึงไมสามารถแยกรายละเอียดไดชัดเจน 

จํานวนวิสาหกิจของสาขาอัญมณีและเคร่ืองประดับสวนใหญเปนผูประกอบการ SMEs โดยมี
วิสาหกิจจํานวน 10,683 โรงงาน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.92 นอกจากนั้นเปนวิสาหกิจรายใหญ ซึ่งมี
จํานวนวิสาหกิจ 10,692  ราย หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.08  
 สําหรับการจางงานของสาขานี้ เปน SMEs จํานวน 93,540 ราย มีสัดสวนรอยละ 89.97 ของแรงงาน
ทั้งหมด สวนวิสาหกิจขนาดใหญ มีจํานวน 10,432 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.03 ของแรงงานทั้งหมด 

ตารางที่ 1 จาํนวนวิสาหกจิจําแนกตามขนาดของอุตสาหกรรม ป 2550 

 จํานวนวิสาหกิจ (ราย)  สัดสวน (รอยละ) ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
 S   M   L   SMEs   Total   SMEs   L  Total 

3691 การผลิตเคร่ืองประดับเพชรพลอย 
และผลิตภัณฑที่เก่ียวของ 

10,601 82 9 10,683 10,692 99.92 0.08 100 

รวม 10,601 82 9 10,683 10,692 99.92 0.08 100 

ที่มา: ขอมูลจาก สนง. สถิติแหงชาติ , กรมพัฒนาธุรกิจการคา , สนง.ประกันกันคม , การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ,  BOI , สํานัก
เทศกิจ กทม. , อบจ. 75 จังหวัด ประมวลผลโดย: ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 
กุมภาพันธ 2552  

ตารางที่ 2 จาํนวนการจางงานจําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 
 จํานวนแรงงาน (ราย)  สัดสวน (รอยละ) ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

 S   M   L   SMEs   Total   SMEs   L  Total 

3691 การผลิตเคร่ืองประดับเพชรพลอย 
และผลิตภัณฑที่เก่ียวของ 

69,884 23,656 10,432 93,540 103,972 89.97 10.03 100.00 

รวม 69,884 23,656 10,432 93,540 103,972 89.97 10.03 100.00 
ที่มา: ขอมูลจาก สนง. สถิติแหงชาติ , กรมพัฒนาธุรกิจการคา , สนง.ประกันกันคม , การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ,  BOI , สํานัก
เทศกิจ กทม. , อบจ. 75 จังหวัด ประมวลผลโดย: ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 
กุมภาพันธ 2552  
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สภาพตลาดและการคาตางประเทศ 1.3 
 1.3.1 การสงออก 
 ในป 2551 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจะมีมูลคาการสงออก เพิ่มข้ึนจากป 2550 ซึ่งป 
2550 มีมูลคาการสงออกอยูที่ 5,382.50 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ผลิตภัณฑการสงออกสําคัญไดแก
เคร่ืองประดับแทที่ทําดวยทอง เพชร  เคร่ืองประดับแทที่ทําดวยเงิน และพลอย เปนตน  
 ตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก ฮองกง ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอรแลนดโดยสินคา
สงออกที่สําคัญในตลาดฮองกง ไดแก ทองคํายังไมข้ึนรูป เคร่ืองประดับแททําดวยทอง เพชร และพลอย 
สินคาสงออกที่สําคัญในตลาดออสเตรเลีย ไดแก ทองคํายังไมข้ึนรูป เคร่ืองประดับแททําดวยทอง และ
เคร่ืองประดับแททําดวยเงิน สินคาสงออกที่สําคัญในตลาดสหรัฐอเมริกา ไดแก เคร่ืองประดับแททําดวยทอง 
เคร่ืองประดับแททําดวยเงิน และพลอย สวนสินคาที่สําคัญในตลาดสวิตเซอรแลนด ไดแก ทองคํายังไมข้ึนรูป 
เคร่ืองประดับแททําดวยทอง เพชร และพลอย 

ตารางที่ 3  การสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ 
           หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

รายการ 2548 2549 2550 2551* % 
ป51 เทียบ ป50 

อัญมณีและเครื่องประดับ 3,232.66 3,668.28 5,382.50 7,454.22 38.49 
1 อัญมณี 1,115.46 1,145.20 1,335.87 1,596.58 19.52 
   (1) เพชร 862.84 861.47 950.65 1,059.85 11.49 
   (2) พลอย 230.89 268.05 371.37 520.45 40.14 
   (3) ไขมุก 21.73 15.68 13.85 16.30 17.69 
2 เครื่องประดับแท 1,691.00 1,738.55 2,107.66 2,696.59 27.94 
   (1) ทําดวยเงิน 505.74 569.56 786.82 818.33 4.00 
   (2) ทําดวยทอง 1,140.16 1,127.42 1,214.83 1,736.04 42.90 
   (3) ทําดวยโลหะมีคาอื่น ๆ 45.10 41.57 106.01 142.22 34.16 
3 เครื่องประดับอัญมณีเทียม 119.74 159.99 179.34 185.07 3.20 
4 อัญมณีสังเคราะห 17.19 41.99 104.56 68.66 -34.33 
5 ทองคํายังไมไดขึ้นรูป 224.76 508.27 1,513.31 2,795.87 84.75 
6 โลหะมีคาและของท่ีหุมดวย
โลหะมีคาอ่ืน ๆ 

64.51 74.28 141.76 111.47 -21.37 

      ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร  /สํานักงานเศรษฐกิจ    
       อุตสาหกรรม    * เปนตัวเลขประมาณการ 

1.3.2 การนําเขา 
       ในป 2551 ไทยจะมีการนําเขาสินคาประเภทเงิน พลอย เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี เงินแทง
และโลหะมีคา และโลหะอ่ืนๆ เปนตน คิดเปนมูลคา 8,493.64 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากป ซึ่งมีมูลคา 
4,117.65 ลานเหรียญสหรัฐฯ สาเหตุที่มูลคาการนําเขาเพิ่มข้ึนสูงมากเปนผลจากการนําเขาทองคํา  
โดยราคาทองคําในตลาดโลกโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มข้ึน ซึ่งสินคาที่นําเขาสวนใหญนับเปนสินคาวัตถุดิบ 
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 แหลงนําเขาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับที่สําคัญของไทย ไดแก สวิตเซอรแลนด ออสเตรเลีย 
ฮองกง ญ่ีปุน อินเดีย อิสราเอล จีน และเบลเยี่ยม ทั้งนี้การนําเขาที่มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนสอดคลองกับการ
สงออกที่ขยายตัวเพิ่มสูงข้ึน เพราะสวนใหญในอุตสาหกรรมนี้ไทยนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ  

ตารางที่ 4  การนําเขาเครือ่งเพชรพลอย อัญมณี เงนิแทงและทองคํา 
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

รายการ 2548 2549 2550 2551* 
% 

ป51 เทียบ ป50 

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทง
และทองคํา 

3,924.65 3,890.83 4,117.65 8,493.64 106.27 

   1 เพชร 1,303.13 1,275.73 1,401.43 1,547.63 10.43 
   2 พลอย 145.32 168.84 225.25 344.28 52.84 
   3 อัญมณีสังเคราะห 38.99 36.43 61.71 73.06 18.39 
   4 ไขมุก 25.38 15.32 19.84 20.80 4.84 
   5 ทองคํา 1,970.18 1,876.54 1,636.30 5,779.74 253.22 
   6 เงิน 332.03 375.29 509.41 509.70 0.06 
   7 แพลทินัม 23.38 23.73 23.05 22.43 -2.69 
   8 โลหะมีคา และโลหะอื่น ๆ  86.25 118.95 240.66 196.00 -18.56 
เครื่องประดับอัญมณี 199.42 224.14 255.15 650.30 154.87 

  1 เคร่ืองประดับอัญมณีแท 186.40 206.45 233.46 627.99 168.99 

  2 เคร่ืองประดับอัญมณีเทียม 13.02 17.69 21.69 22.29 2.77 
        ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร/ 
         สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  เปนตัวเลขประมาณการ 

 2.  หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
อัญมณีหรือรัตนชาติ มีทั้งอัญมณีที่เกิดจากส่ิงมีชีวิต เชน ไขมุกและปะการัง และท่ีเกิดจาก

ส่ิงไมมีชีวิต เชนเพชรและพลอยชนิดตางๆ  นอกจากนั้นยังมีอัญมณีที่ไดจากการสังเคราะห สวน
เคร่ืองประดับนั้น โลหะที่ใชในการประกอบเปนตัวเรือนที่สําคัญคือโลหะมีคา เชน ทองคํา เงิน และ
ทองคําขาว 
 สําหรับแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับสามารถแบงเปนแรงงานท่ีเปนชาง
เจียระไนพลอย เจียระไนเพชร และประกอบตัวเรือน นอกจากนั้นยังมีแรงงานการขุดพลอยและทําเหมืองแร
รัตนชาติ ซึ่งถือวาเปนแรงงานในภาคเศรษฐกิจเหมืองแร 
 ข้ันตอนการผลิตอัญมณี เร่ิมจากนําอัญมณีที่มาจากเหมืองแรมาเพิ่มมูลคาโดยการเผาหรือหุง
พลอย การเคลือบสี และการปรุงแตงคุณภาพพลอยในรูปแบบอ่ืนๆ แลวจึงถึงข้ันเจียระไนพลอย สวน
ข้ันตอนการผลิตเคร่ืองประดับประกอบดวยการขึ้นรูป การแตงตัวเรือน และการใชเคร่ืองจักรประกอบสวน
ตางๆ เขาดวยกัน เชน การฝงอัญมณี การตัด และตกแตงตัวเรือน ข้ันตอนหลังจากนั้น คือ การตรวจสอบ
คุณภาพ การบรรจุหีบหอ และการจัดจําหนาย ในข้ันตอนการผลิต การสรางมาตรฐานและการควบคุม
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คุณภาพเปนส่ิงสําคัญ ในแตละข้ันตอนเร่ิมต้ังแตการตรวจสอบอัญมณี การออกแบบเคร่ืองประดับ การผลิต
ตนแบบและแมพิมพ การข้ึนรูปโลหะ จนถึงการประกอบตัวเรือนและการขัดผิวชิ้นงานลวนตองมีความ
ประณีตและพิถีพิถันมาก 

1  หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของการผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับจึงสามารถแสดงเปนรูปไดดังนี้คือ
          ข้ันตอนที่ 1. การทําเหมือง  ข้ันตอนที่ 2 การเพิ่ม  ข้ันตอนที่ 3 การผลิต 

 แรอัญมณ ี   มูลคาใหกับอัญมณ ี   เครื่องประดับ 

การทําบอพลอย 
และเหมืองพลอย 

ปรุงคุณภาพพลอย 
การปรับและการ

เจียระไน 

การขึ้นรูป  การแตงตัวเรือน และ
การใชเครื่องจักรชวยในการผลิต 

 
 

เชน การใชแมพิมพ การตัดและตก
แตงตัวเรือน การฝงอัญมณี

 
 

 
สําหรับการเช่ือมโยงกับภาคเศรษฐกิจอ่ืน อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับมีสวนเชื่อมโยงกับ

ภาคเศรษฐกิจอ่ืน โดยเฉพาะภาคเหมืองแร ภาคการคา และบริการทองเที่ยว นอกจากนั้น ยังมีอุตสาหกรรม
สนับสนุนตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับโดยตรง 
เชน การผลิตและการสกัดโลหะมีคา การผลิตแมพิมพ และการผลิตช้ินสวนเคร่ืองประดับ  
 3.  SWOT Analysis ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
 จากการวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลกระทบและความสามารถในการแขงขัน เราอาจสรุปถึงจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และขอจํากัดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไดดังนี้ 
 จุดแข็ง  
 ประเทศไทยเปนแหลงผลิตพลอยและเจียระไนพลอยที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก มีแรงงานที่มี
ทักษะและฝมือสูง โดยเฉพาะมีเทคโนโลยีการเผาหรือหุงพลอยที่ เหนือกวาประเทศอื่นๆ ในโลก  
คุณภาพของสินคาออกทั้งทางดานอัญมณีและเคร่ืองประดับเปนที่ยอมรับของตลาดโลก ผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมและการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับมีการรวมมือกันเปนอยางดีและไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐบาลพอควร 
 จุดออน  
 ในปจจุบันผูผลิตในอุตสาหกรรมนี้จะตองพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศจากการขาดแคลนพลอย
ในประเทศ นอกจากนั้นเคร่ืองจักรและอุปกรณประกอบในประเทศยังไมมีคุณภาพที่ดีพอ จึงตองนําเขาจาก
ตางประเทศดวย ผูประกอบการซึ่งสวนใหญเปน SMEs ยังขาดการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของตนเอง และ
ขาดแคลนชางฝมือระดับสูง โดยเฉพาะนักออกแบบ คาจางแรงงานมีแนวโนมสูงข้ึน และอยูในระดับที่สูง
กวาคาจางแรงงานของประเทศคูแขงรายใหม เชนจีนและเวียดนามมาก 

                                                 
1 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(อัญมณีแลเคร่ืองประดับ) มิถุนายน 2545 หนา 59 

รายงานโครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา 
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 โอกาส  
 ในปจจุบันไทยยังมีสวนแบงในตลาดโลกในผลิตภัณฑ อัญมณีและเค ร่ืองประดับใน 
ตลาดโลกไมมากนัก นอกจากนั้นการสงออกของผูผลิตและผูคาที่สําคัญในตลาดโลกบางประเทศเชน อิตาลี 
และสวิ ต เ ซอ ร แ ลนด  มี แนว โน มกา รส ง ออกชะลอ ตั วลง  จึ ง เ ป น โ อกาสของประ เทศ ไทย 
ในการขยายการสงออก แมจะมีผูผลิตรายใหมเขาแขงขันในตลาดโลก แตไทยในฐานะผูผลิตและ 
ผูคาที่มีประสบการณและชองทางการจําหนายมาเปนเวลานาน ก็มีโอกาสที่จะฉกฉวยขอไดเปรียบนี้ เพื่อ
พัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของโลก ทางดานนโยบายรัฐบาล
ใหความสนใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้มาก แตหนวยงานตางๆ ของรัฐบาลและเอกชนยังตองมีการ
ประสานงานกันมากข้ึน หาทางขจัดปญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมนี้อยางเปนระบบเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของอุตสาหกรรมใหเขมแข็งยิ่งข้ึน 
 ขอจํากัดหรือสิ่งคุกคาม  

การแขงขันที่รุนแรงข้ึนในตลาดโลก คาจางแรงงานและตนทุนอ่ืนที่สูงข้ึนอยางรวดเร็ว ตลอดจน
ขอจํากัดทางดานเทคโนโลยีและความสามารถในการออกแบบลวนเปนขอจํากัดที่สําคัญของอุตสาหกรรมนี้ 
นอกจากนั้นผูผลิตซ่ึงสวนใหญเปน SMEs ยังมีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลการตลาดและมีขอจํากัดในการ
พัฒนาชนิดและรูปแบบของผลิตภัณฑใหมๆ 
 กลาวโดยสรุป จุดแข็งของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับที่สําคัญ คือ ประเทศไทยมี
เทคโนโลยีการเผาหรือหุงพลอยที่เหนือกวาประเทศอ่ืนๆ และมีแรงงานที่มีทักษะและฝมือสูง สวนจุดออนคือ
ตองพึ่งพาวัตถุดิบและเคร่ืองจักรจากตางประเทศ นอกจากนั้น ผูประกอบการ SMEs ยังขาดการพัฒนา
ผลิตภัณฑของตนเอง ทั้งยังตองจายคาจางแรงงานในระดับที่สูงกวาประเทศคูแขงรายใหม เชน จีนและ
อินเดียมาก อยางไรก็ตาม ในฐานะที่ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและผูคาอัญมณีและเคร่ืองประดับที่เปน
ที่ยอมรับในตลาดโลก ในขณะที่ประเทศผูผลิตและผูสงออกรายใหญของโลกบางประเทศ เชน อิตาลี และ
สวิสเซอรแลนด มีแนวโนมการสงออกที่ชะลอตัวลง อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยจึงยังมี
โอกาสขยายตัวตอไป หากสามารถแกไขขอจํากัดทางดานการพัฒนาสินคาและการออกแบบผลิตภัณฑได 

4. Diamond Model 
การวิเคราะหทางดานความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมตามแผนจําลองเพชร (Diamond 

Model) ของ Micheal  Portor และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด (SWOT Analysis)2  
ปจจัยการผลิต 
ทางดานปจจัยการผลิต เดิมประเทศไทยมีปจจัยการผลิตที่สําคัญ คือ พลอยในประเทศ แตปจจุบัน

มีการขาดแคลนพลอย จึงตองพึ่งการนําเขาจากตางประเทศ ทางดานเพชรและทองคําก็ตองมีการนําเขา
จากตางประเทศ 
                                                 
2 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ มีนาคม 2550 หนา 36-39 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร 
โครงสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา มีนาคม 2550 เลมที่ 2 บทที่ 11 

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําแผนการปรับ
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 จุดเดนสําคัญที่ทําใหไทยมีศักยภาพในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ คือ การมีแรงงานที่มี
ความชํานาญสูง มีความประณีตละเอียดออนและมีตนทุนไมสูงนัก แตในอุตสาหกรรมนี้ ก็ตองประสบกับ
การขาดแคลนชางฝมือระดับสูง โดยเฉพาะนักออกแบบ และระดับคาจางแรงงานในประเทศไทยก็ยังสูงกวา
ประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ ที่เปนผูสงออกสําคัญในอุตสาหกรรมนี้ เชน จีน อินเดีย และศรีลังกา 
 สภาพอุปสงค 
 ทางดานอุปสงค สินคาไทยตองประสบกับการแขงขันที่ รุนแรงในตลาดโลก หากมองในแงดี  
การแขงขันใหผูผลิตตองพยายามปรับตัว โดยเฉพาะทางดานการปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ 
แตการแขงขันทางดานราคาก็ทําใหผูผลิตและผูสงออกมีกําไรหรือสวนเกินทางการตลาดลดลงมามาก 
ทางดานตลาดในประเทศแมบริการการทองเที่ยวจะมีสวนทําใหตลาดภายในของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับมีการเจริญเติบโตข้ึนมาในอดีต แตในปจจุบันตลาดในประเทศไทยยังไมสามารถกระตุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมนี้ได ซึ่งตางกับจีน และอินเดีย ซึ่งมีตลาดภายในมีขนาดใหญ 
 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและปจจัยสนับสนุน 

ทางดานปจจัยที่ เกี่ยวของและปจจัยสนับสนุน  ธุรกิจที่ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับทางดานวัตถุดิบและปจจัยการผลิต คือการทําเหมืองพลอยหรือบอพลอย เคร่ืองจักรอุปกรณ 
แมพิมพ ยังตองมีการปรับปรุงอีกมากทั้งดานประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 สภาพและลักษณะการแขงขันและกลยุทธของผูผลิต 

สําหรับสภาพและลักษณะการแขงขันภายในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ กิจการขนาด
เล็กและขนาดกลางที่รับจางผลิตใหกับบริษัทขนาดใหญ เชน การรับจางผลิตเจียระไนเพชรและพลอย มีการ
แขงขันกันมาก มีการตัดราคากันเองเพื่อแยงลูกคา ไมสามารถพัฒนารูปแบบของสินคาและสรางตราสินคา
ของตนเองเน่ืองจากเปนการผลิตตามคําส่ังซ้ือ ทางดานผูผลิตเพื่อการสงออกก็ประสบกับขอจํากัดทางดาน
การขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝมือ โดยเฉพาะทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑและการออกแบบ 

3  5.  ปญหาของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

5.1 ผลกระทบของการบริหารจัดการภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) ที่สงผลในทางลบตอการดําเนินธุรกิจ
ของ SMEs สังเกตไดหลังจากรัฐบาลนําระบบภาษีนี้เขามาใชในป 2535 มูลคาการสงออกอัญมณีและ
เคร่ืองประดับลดลงทันที เนื่องจาก ระบบการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่จะขอคืนไดตอเมื่อมีการสงออกแลว 
แตกระบวนการขอคืนจะคอนขางชา มีผลทําใหผูประกอบการประสบภาวะการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินธุรกิจ 

5.2 นอกจากนี้ ภาษีมูลคาเพิ่มสงผลกระทบที่ตามมาคือ ปจจุบันมีผูประกอบการอัญมณีและ
เคร่ืองประดับอยูนอกระบบกันมากเพราะไมตองการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ทําใหเกิดปญหาการลักลอบนํา
                                                 
3 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม  ศักยภาพ ความพรอม โอกาสของ SMEsในอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ(http://cms.sme.go.th/cms/c/journal_articles/view_article_content?article_id=01-ARTICLE-
060308&article_version=1.0) 20 มีนาคม 2552 

 

 

http://cms.sme.go.th/cms/c/journal_articles/view_article_content?article_id=01-ARTICLE-060308&article_version=1.0
http://cms.sme.go.th/cms/c/journal_articles/view_article_content?article_id=01-ARTICLE-060308&article_version=1.0
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วัตถุดิบเขามาเพื่อผลิต เชน ทองคําแทง เปนตน ทําใหรัฐสูญเสียรายไดเปนจํานวนมา ดังนั้น ทางออก
สําหรับปญหา VAT ซึ่งผูที่อยูในวงการนี้เห็นพองตองกัน คือรัฐบาลควรปรับปรุงวิธีการเก็บภาษี VAT หรือ
ลด หรือยกเลิกสําหรับการสงออก 

5.3  การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะชางฝมือระดับสูง ดังเชน นัก
ออกแบบ ในขณะท่ีคาจางแรงงานก็มีแนวโนมสูงข้ึน และอยูในระดับที่สูงกวาคาจางแรงงานของประเทศ
คูแขงรายใหม เชน จีน อินเดีย และเวียตนาม เปนตน ผูประกอบการบางรายจําตองยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศที่มีคาแรงที่ถูกกวา ปญหาที่ตามมาคือ การซื้อตัวบุคลากรที่มีความสามารถซ่ึงมีจํานวนไมเพียงพอ
อยูในขณะนี้ วิธีเชนนี้ไมเปนผลดีตอวงการเพราะไมชวยแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรในระยะยาว  
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร หรือ มศว. ไดทําการ เปดสอน
สาขาวิชาอัญมณีศาสตรข้ึน เพื่อบรรเทาความขาดแคลนของบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ ซึ่งสามารถชวยไดในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผูประกอบการเองจึงตองหันมารวมมือกันสงเสริมการ
พัฒนาคนใหมีความรูความสามารถมากข้ึน 

5.4 ปญหาการพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศ  เนื่องจาก  ปริมาณวัตถุดิบจากแหลงผลิต
ภายในประเทศมีแนวโนมลดลง ทําใหตองนําเขาจากตางประเทศ โดยในปจจุบันประเทศซ่ึงเปนแหลงผลิต
อัญมณีโดยเฉพาะ ศรีลังกา ออสเตรเลีย พมา และเวียดนาม ก็มีนโยบายอนุรักษวัตถุดิบของตนไวเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศมากกวาการสงออกในรูปวัตถุดิบ ทําใหประเทศเหลานี้เปล่ียน
สถานภาพมาเปนผูผลิตและสงออกแขงขันกับไทย อยางไรก็ตาม ผูประกอบการยังมองวาสถานการณ
วัตถุดิบยังไมถึงข้ันเลวราย เพราะตราบใดที่ยังมีการผลิตอยูวัตถุดิบยังคงมีเสมอโดยทางผูประกอบการ
กังวลเร่ืองภาษีนําเขาวัตถุดิบและความชัดเจนของภาครัฐ 

5.5 ขาดการวิจัยและพัฒนา ผูประกอบการ SMEs ขาดการวิจัยและพัฒนาของตนเอง ทั้งการ
พัฒนาชนิดและรูปแบบของผลิตภัณฑใหมๆ ประกอบกับมีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลดานการตลาด ทําให
ไมสามารถคิดและออกแบบผลิตภัณฑใหตรงตามรสนิยมของตลาดไดมากนัก 

กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 6. 
6.1 กลุม SMEs เปาหมาย 

 ตามการจัดประเภทสินคาในระบบอุตสาหกรรมระหวางประเทศ (ISIC) อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับมีการจัดอยูใน ISIC ระดับ 4 หลัก อยูเพียงกลุมเดียว คือ ISIC 3691 อยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบรายละเอียดของประเภทสินคาที่ผลิตโดย SMEs เราอาจแบงประเภทสินคาออกเปนกลุมใหญๆ 4 
กลุม คือ  การเจียระนัยพลอยและไขมุก  การเจียระไนเพชร  การผลิตเคร่ืองประดับแท และการผลิต
เคร่ืองประดับเทียม 

ซึ่งในแตละกลุม ก็มีการผลิตสินคาที่มีลักษณะที่แตกตางกัน เชน การผลิตเคร่ืองประดับแท ก็มี
เคร่ืองประดับที่ทําดวยทอง, เงิน หรือวัตถุมีคาอ่ืนๆ และมีสินคาหลายชนิด เชน สรอย แหวน กําไล และที่มี
หรือไมมีอัญมณีเปนสวนประกอบ ธุรกิจการเจียระไนพลอยและไขมุกสวนใหญเปน SMEs และคาดวายังมี
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ครัวเรือนตามหมูบาน ชนบทอีกจํานวนมากท่ีไมอยูในขายโรงงานจดทะเบียน การเจียระไนพลอยใช
เคร่ืองมืออุปกรณในราคาไมสูงนัก และแรงงานไทยมีฝมือเจียระไนท่ีประณีต ถาจะเลือกกลุมธุรกิจ SMEs 
เปาหมายโดยยึดถึงความสําคัญทางดานจํานวนผูผลิต ธุรกิจเจียระนัยพลอยก็ควรไดรับการคัดเลือก 
อยางไรก็ตาม กลุมการผลิตเคร่ืองประดับแทและเคร่ืองประดับเทียมก็มี SMEs อยูเปนจํานวนมาก และมี
สินคาหลากหลายชนิด สวนการเจียระไนเพชรนั้นตองมีการลงทุนสูง โรงงานในกลุมธุรกิจนี้จึงมีโรงงาน
ขนาดกลางและขนาดใหญเปนจํานวนมาก 

 การคัดเลือกกลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ หากจะพิจารณา
กลุมที่มีจํานวนมากที่สุด ก็คงหนีไมพนกลุมเจียระนัยพลอยและไขมุก แตหากจะเลือกกลุมที่มีแนวโนมการ
ผลิตและการสงออกดี กลุมผลิตเคร่ืองประดับแทและเคร่ืองประดับเทียมก็เปนกลุมที่นาสนใจ นอกจากนั้น 
ธุรกิจการเจียระนัยพลอยกับธุรกิจเครื่องประดับนั้นยากที่จะแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไดเพราะในการ
ผลิตเคร่ืองประดับที่มีราคาสูง บอยคร้ังมีอัญมณีเปนสวนประกอบ ดังนั้น กลุม SMEs เปาหมายจึงควร
รวมถึงกลุมเจียระไนพลอยและไขมุก และกลุมเครื่องประดับทั้งเคร่ืองประดับแทและเคร่ืองประดับเทียม 
สวนการเจียระไนเพชรนั้นมีอยูเปนจํานวนไมมากและสวนใหญเปนโรงงานขนาดใหญและขนาดกลางท่ีมี
การรวมทุนจากตางประเทศ จึงมีความจําเปนที่จะรับการสงเสริมทางดานตางๆ นอยกวากลุมอ่ืนๆ 

6.2 ทิศทางการสงเสริม SMEs ในกลุมธุรกิจเปาหมาย 
ทิศทางการสงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ โดยเฉพาะในกลุมธุรกิจ

เปาหมาย ควรเนนที่การปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ ในธุรกิจเจียระไนพลอย การตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดิบเปนส่ิงที่ควรใหความสนใจ ในธุรกิจเคร่ืองประดับทั้งเคร่ืองประดับแทและเคร่ืองประดับเทียม การ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเปนส่ิงสําคัญ นอกจากนั้น ควรมีการขยายขอบเขตการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานและออกใบรับรองให SMEs สามารถเขาถึงบริการทางดานนี้ไดสะดวกข้ึน 

7. ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ 
7.1 ยุทธศาสตรในระดับสาขา 

4 ในแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรมและในแผนแมบทสาขาอัญมณีและเคร่ืองประดับ  มีการ
วางเปาหมายไววาจะพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของ
โลก อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาที่ผานมา ประเทศที่เปนคูแขงสําคัญของไทยในเวทีโลก เชน อินเดีย จีน และ
ศรีลังกา ลวนมีแผนยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ พรอมทั้งมีองคกรเฉพาะที่
รับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน ในขณะที่ความสามารถทางการแขงขันของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยในภาพรวมเร่ิมลดลง โดยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง5 
ดังนั้น การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับและมีแผนปฏิบัติการที่

                                                 
4 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม รายงานโครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา: อัญมณีและ
เคร่ืองประดับ มิถุนายน 2545 
5 สถาบันพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย มีนาคม 2550 หนา 43 
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ชัดเจนจึงเปนส่ิงสําคัญ ที่จะบรรลุเปาหมายการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคา
อัญมณีและเคร่ืองประดับของโลกได 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย อาจแบงออกไดเปนตาม
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic issues) ไดดังนี้คือ6 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการเพิ่มคุณคาสินคา 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
 3. ยุทธศาสตรการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานสินคา 
 4. ยุทธศาสตรการสงเสริมการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
 5. ยุทธศาสตรการสรางเครือขายหรือคลัสเตอรอัญมณี 
 แมแตละยุทธศาสตรมีความเกี่ยวพันซ่ึงกันและกัน และมีความเกี่ยวของกับ SMEs ในลักษณะที่
คลายคลึงกับสถานประกอบการขนาดใหญ แตการสงเสริมตามยุทธศาสตรแตละขอ ก็มีจุดเนนสําหรับการ
สงเสริม SMEs ในแตละกลุมธุรกิจที่แตกตางกัน 
 ยุทธศาสตรในแตละดาน สรุปไดดังนี้คือ 
 7.1.1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเพิ่มคุณคาของสินคา 
 ดังไดกลาวมาแลวข้ันตน การเพิ่มคุณคาสินคาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับนั้น  
ไมจําเปนตองทําใหตนทุนเพิ่มข้ึน จุดมุงหมายของยุทธศาสตรการเพิ่มคุณคาของสินคานี้ คือ การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาทั้งทางดานวัสดุที่เปนวัตถุดิบและสวนประกอบและ
ทางดานรูปแบบผลิตภัณฑ ตลอดจนการสรางตราสินคาของไทย ดังยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ของ
สสว. ในเร่ืองการเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถทางนวัตกรรม  SMEs ในภาคการผลิต คือ เนนการเพิ่ม
มูลคาความแตกตางและความสามารถในการแขงขันของสินคา โดยจากการเปนผูผลิตที่รับจางผลิตสินคา 
(OEM) มาเปนผูผลิตที่มีการออกแบบของตน (ODM) และเปนผูผลิตที่มีตราสินคาของตน (OBM) ในที่สุด 
ในทางปฏิบัติกิจการทางดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) และนวัตกรรม (Innovation) มีความสําคัญที่จะทํา
ใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรนี้ 
 7.1.2. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
 ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ การพัฒนาบุคลากรในระดับตางๆ ต้ังแตการตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบ การควบคุมความสูญเสียในข้ันตอนการผลิต บุคลากรการออกแบบ  
การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ตลอดจนบุคลากรทางดานการบริหารจัดการ และบุคลากรที่จะ
ชวยใหมีการไดมาซึ่งขาวสารขอมูลที่เฉพาะเจาะจงในแตละตลาดลวนมีความสําคัญ ยุทธศาสตรการพฒันา
บุคลากรนี้ยังหมายรวมถึงการใหอบรมเพ่ือปรับปรุงผูประกอบการเดิมใหมีความสามารถในการแขงขัน
ทางดานตางๆ  และการพัฒนาผูประกอบการใหมในอุตสาหกรรมนี้ดวย ทั้งนี้ การสรางบุคลากรที่จําเปนตอ
อุตสาหกรรมนี้ทั้งจากสถาบันที่อยูในระบบการศึกษาและที่อยูนอกระบบการศึกษาใหมีความเพียงพอกับ

                                                 
6 โปรดอานบทท่ี 3 ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยประกอบ 
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ความตองการตลาดจนการสงเสริม  SMEs ใหเขาถึงบริการการฝกอบรมบุคลากรในลักษณะตางๆ ลวนมี
ความสําคัญในทางปฏิบัติ 

7.1.3. ยุทธศาสตรการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานสินคา 
 การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑเปนส่ิงสําคัญในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ  การมีระบบและองคกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบและออกในรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอัญมณี
และเคร่ืองปรับดับ การใหบริการในการตรวจสอบคุณภาพและออกใบรับรองมาตรฐาน  ตลอดจนการให
คําแนะนําทางดานการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑลวนเปนส่ิงที่  SMEs มีความตองการ 
แตบริการเหลานี้ยังขาดแคลนอยูมาก จึงตองมีการขยายกิจกรรมทางดานนี้ 

7.1.4. ยุทธศาสตรการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับ 
 การตลาดมีความสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย  การสงเสริม
ของรัฐบาลในการประชาสัมพันธเผยแพรสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับที่ผลิตในประเทศไทย  การรวม
แสดงสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับนานาชาติ และการสงเสริมใหมีตราสินคาไทยในผลิตภัณฑตางๆ ของ
อุตสาหกรรมนี้ลวนมีสวนในการสงเสริมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยไปสูตลาดใหมีการขยายตัวมากข้ึน 
 SMEs สวนใหญ มักมีขอจํากัดทางดานการเขาถึงขอมูลขาวสารดานการตลาด การรวบรวมและ
เผยแพรขาวสารขอมูลการตลาดในผลิตภัณฑแตละชนิดในตลาดตางๆ จึงนาจะเปนประโยชนแก
ผูประกอบการ SMEs มาก การจัดการฝกอบรมวิธีการเขาถึงขาวสารขอมูลการตลาดและวิธีการโฆษณา
จําหนายสินคาโดยตรงทางอินเตอรเน็ตหรืออีคอมเมอส  (E-commerce) ก็เปนแนวทางหนึ่งในทางปฏิบัติใน
ยุทธศาสตรนี้ 

7.1.5. ยุทธศาสตรการสงเสริมเครือขายผูผลิตหรือคลัสเตอรในระดับพื้นที่ 
 การรวมกลุมเปนเครือขายผูผลิตหรือคลัสเตอรมีประโยชนตอทุกฝายที่เกี่ยวของ ในคลัสเตอร หนึ่งๆ  จะ
มีทั้งผูประกอบการ ผูผลิตวัตถุดิบ และธุรกิจอ่ืนๆ สถาบันการศึกษา และหนวยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่มีธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ต้ังอยูเปน
จํานวนมาก แลวพยายามสงเสริมการรวมกลุมโดยมีการประสานงานกับหนวยงานทุกฝายที่เกี่ยวของ 
 7.2 ยุทธศาสตรการสงเสริมธุรกิจ SMEs เปาหมาย 
 การสงเสริมธุรกิจ SMEs เปาหมายอันเนื่องจากมีการกําหนดกลุมธุรกิจไวคอนขางกวาง จึงอาจมี
การสงเสริม  SMEs เฉพาะกลุมในบางพื้นที่กอน  สําหรับ  SMEs ในกลุมเจียระไนพลอยและผลิต
เคร่ืองประดับอัญมณี การรักษาตลาดที่สินคาไทยยังมีศักยภาพสูงเปนยุทธศาสตรที่มีความสําคัญ การ
สรางความเชื่อมั่นในมาตรฐานคุณภาพของสินคาไทยเกี่ยวของกับการใหบริการตรวจสอบและออก
ใบรับรองคุณภาพการพัฒนาวิธีการเจียระไนพลอย และการปกปองความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นในการเผา
หรือหุงพลอยใหเปนทรัพยสินทางปญญาของไทยที่จะไมถูกลอกเลียนแบบโดยประเทศอ่ืนลวนเปนส่ิง
สําคัญ มาตรการสงเสริม SMEs ควรพิจารณาถึงความตองการในการชวยเหลือสงเสริมของสินคาแตละ
ประเภทในแตละทองที่ หากมีขอจํากัดทางดานกําลังคนและทรัพยากร อาจมีการสงเสริมในเฉพาะเรื่อง

 



 
 

-12- 

ตอเนื่องกันไป เชน การฝกอบรมทางดานการบริหารจัดการ การคนหาขอมูลขาวสารโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิธีการเขาถึงบริการของหนวยงานภาครัฐที่จะเปนประโยชนตอธุรกิจ SMEs การปรับปรุง
กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ ฯลฯ ทั้งนี้ยอมหมายความวา  การสงเสริม  SMEs  ในอุตสาหกรรม
อัญมณีและเคร่ืองประดับ  จะตองมีหนวยงานหลายหนวยงานรวมมือกัน  และตองมีการสงเสริมในเร่ือง
ตางๆ  ติดตอกันไปอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในทางปฏิบัติอาจประสบกับปญหาหลายดาน แตหากมีนโยบายและ
หนวยงานประสานงานที่ชัดเจน  ก็นาจะสามารถนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติได 
 สําหรับยุทธศาสตรการสงเสริมธุรกิจ SMEs เปาหมาย คงไมแตกตางกับยุทธศาสตรของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับโดยรวม แตควรเนนที่ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรและการ
ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ ทั้งนี้ อาจมีกลยุทธสงเสริมเปนรายผลิตภัณฑและรายพื้นที่ โดยเนน
พื้นที่จังหวัดที่มีผูประกอบการ SMEs อยูมากเปนอันดับแรกๆ แลวจึงขยายขอบเขตการสงเสริมไปยังจังหวัด
อ่ืนๆ ตอไป 
 นอกจากนี้ แมยุทธศาสตรการสงเสริมธุรกิจ SMEs เปาหมายโดยรวมแลว จะครอบคลุมทุก
ยุทธศาสตรในระดับสาขาคือ การพัฒนาและการเพิ่มคุณคาสินคา การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุง
คุณภาพมาตรฐานสินคา การสงเสริมการสงออก และการสงเสริมการพัฒนาเครือขายหรือคลัสเตอร  
แตในทางปฏิบัติควรมีการพิจารณาถึงลักษณะโดยเฉพาะ และขอจํากัดของ SMEs เพื่อสามารถกําหนด
มาตรการที่มีความเหมาะสมแกการสงเสริมธุรกิจ SMEs เปาหมายตามยุทธศาสตร  
 8. นโยบายและมาตรการภาครัฐที่สําคัญ 

8.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย 

กระทรวงพาณิชยไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ 
(องคการมหาชน) หรือ สวอ. จัดทําแผนฯ เพื่อเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขัน และการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับอยางยั่งยืน 

คณะอนุกรรมการจัดทําแผนฯ ไดเห็นชอบรางแผนฯ แลว ปจจุบัน หนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนรวมกันระดมความเห็นคร้ังสุดทายกอนนําเสนอ ครม เพื่อขอมติเห็นชอบ  

เปาหมายหลัก 3 ประการ 
1. ไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของโลก  
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและสรางเอกลักษณสินคาไทย  
3. เนนสินคาที่มีศักยภาพและมีโอกาสทางการตลาดสูง 
แผนยุทธศาสตรหลัก 5 แผน 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบที่เอ้ือตอการพัฒนา 
2. ยกระดับความสามารถดานการตลาด 
3. เพิ่มทักษะและคุณภาพดานการผลิต 
4. พัฒนากฎระเบียบใหเอ้ือตอการประกอบธุรกิจ 
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5. เพิ่มความเขมแข็งของการบริหารจัดการและอุตสาหกรรมสนับสนุน 
แผนฯ ไดกําหนดใหจัดต้ังสภาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย (Thai Gem and Jewelry Council) 

เพื่อเปนองคกรหลักในการติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในทุก
ดานและมีเอกภาพ นอกจากนี้ ยังเปนศูนยกลางรับขอรองเรียนและระงับขอพิพาทจากคูคา และเปน
ศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นในวงการอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย 

กลไกประสานงาน 
หนวยงานภาครัฐ 
o กระทรวงพาณิชย   เปนหนวยงานหลัก มีหนาที่วางยุทธศาสตรและนโยบาย สงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยเพื่อสงออก หาลูทางขยายความรวมมือกับตางประเทศ 
o กระทรวงอุตสาหกรรม   มีหนาที่ศึกษาและหาแหลงวัตถุดิบใหม  
o กระทรวงการตางประเทศ   มีหนาที่ประสานงานกับตางประเทศในการหาขอมูลที่เกี่ยวของ

กับอัญมณีและเคร่ืองประดับ  
o กระทรวงการคลัง   โดยเฉพาะกรมสรรพากร มีหนาที่ศึกษาขอมูลดานภาษีเจรจาลดภาษีที่

เกี่ยวของกับธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ   
หนวยงานภาคเอกชน  
o สมาคมผูคาอัญมณีไทยและเคร่ืองประดับ หอการคาไทย มีสมาชิกเปนผูประกอบการธุรกิจ

อัญมณีกวา 300 บริษัท และไดแตงต้ังคณะกรรมการธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ เปนผูประสานงานกับ
ภาครัฐในการหาและรวบรวมขอมูล ประเด็น เพื่อรวมกันพัฒนาและผลักดันธุรกิจกับภาครัฐ  

o สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สวอ. หรือ 
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) หรือ GIT มีหนาที่สงเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ โดยมีศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ ทําการศึกษา 
คนควา รวบรวม วิเคราะห และจัดทําฐานขอมูล ซึ่งครอบคลุมทั้งดานวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต การ
ออกแบบ กฎระเบียบการคา โครงสรางภาษี ขอกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี สถิติมูลคาการนําเขาสงออก 
พฤติกรรมผูบริโภค แนวโนมการตลาด และรูปแบบผลิตภัณฑ ตลอดจนเผยแพรขอมูลทางวิชาการใหแก
หนวยงานที่ 

บทบาทกระทรวงพาณิชย 
กระทรวงพาณิชยมีหนาที่ประสานงานระหวางหนวยงานไทยที่เกี่ยวของและประเทศตางๆ ในการ

ขยายและหาความรวมมือ ผลักดัน สงเสริม และพัฒนาการสงออกอัญมณี และเมื่อ ครม. มีมติเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตรฯ แลว กระทรวงฯ จะมีหนาที่ในการประสานกับกรมสงเสริมการสงออก และกรมทรัพยากร
ธรณี ในการยกระดับความสามารถดานตลาดและพัฒนาศักยภาพของไทย การพัฒนาการสรางตราสินคา 
จัดหาแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาถูกจากไทยและตางประเทศ ขยายและหาความรวมมือทาง
วิชาการกับประเทศที่เปนแหลงวัตถุดิบ 
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8.2 นโยบายการสงเสริมการสงเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
มีนโยบาย และเงื่อนไขที่ใหการสงเสริมการลงทุน ของกิจการผลิตที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ ดังนี้ คือ 

1. กรณีที่ ต้ังเปนโรงงานอยู ในนิคมอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับหรือเขต
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับที่ไดรับการสงเสริมจะไดรับสิทธิและประโยชนดังนี้ 

 ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักร 

 ต้ังในเขต 1 ไดรับยกเวนเงินภาษีไดนิติบุคคล 5 ป 

 ต้ังในเขต 2 ไดรับยกเวนเงินภาษีไดนิติบุคคล 7 ป 

 ต้ังในเขต 3 ไดรับยกเวนเงินภาษีไดนิติบุคคล 8 ป 

 สิทธิและประโยชนอ่ืนที่ไดรับตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 
1/2543 

2. กรณีที่ต้ังโรงงานอยูนอกนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับที่ไดรับการ
สงเสริมจะไดรับสิทธิและประโยชนหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 

8.3 โครงการสนับสนุนผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ  
วิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลกสงผลกระทบตอการสงออกของไทยคอนขางรุนแรงทําใหตัวเลขการสงออก

ลดลงหลายรายการ เพื่อไมใหภาคธุรกิจสงออกของไทยไดรับผลกระทบมากจึงไดเร่ิมโครงการนี้ข้ึนมา 
เพื่อชวยเหลือสภาพคลองใหภาคธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองดับประดับ  

จากวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลกสงผลกระทบตอการสงออกของไทยคอนขางรุนแรงทําใหตัวเลขการ
สงออกลดลงหลายรายการ เพื่อไมใหภาคธุรกิจสงออกของไทยไดรับผลกระทบมากจึงไดเร่ิมโครงการนี้
ข้ึนมาเพื่อชวยเหลือสภาพคลองใหภาคธุรกิจและธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองดับประดับเปนกลุมแรกที่ไดรับการ
สนับสนุนกอน  

โดยสมาคมผูคาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยมีความตองการดานสินเชื่อและคํ้าประกันประมาณ 
13,000 ลานบาท แบงเปนสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าประมาณ 10,000 ลานบาท และคํ้าประกันสงออกเพ่ือลด
ความเสี่ยงการสงออก กวา 3,000 ลานบาท โดยคิดอัตราดอกเบ้ียประมาณรอยละ 5-7  

เพื่อชวยเสริมสภาพคลองและคุมครองความเส่ียงทางการคาระหวางประเทศใหแกผูสงออกอัญมณี
และเคร่ืองประดับของไทยทามกลางภาวะวิกฤตการเงินในปจจุบัน โดยธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย (EXIM BANK) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME 
BANK) บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) และ สมาคมผูคาอัญมณีไทยและ
เคร่ืองประดับ ไดลงนามในบันทึกความรวมมือ (MOU) โครงการสนับสนุนผูประกอบการอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ เพื่อเสริมสภาพคลองและสรางความมั่นใจในการสงออกใหแกผูสงออกอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของไทย โดยมี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนสักขีพยาน ณ กระทรวงพาณิชย  
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552  
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ภายใตความรวมมือระหวางสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 3 แหงในคร้ังนี้ ผูประกอบการอัญมณีและ
เคร่ืองประดับจะไดรับการสนับสนุนดานสินเช่ือและบริการที่เกี่ยวเนื่องจาก SME BANK โดยมี บสย. เปนผู
คํ้าประกันสินเชื่อใหแกผูประกอบการที่มีหลักประกันไมเพียงพอตอการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเช่ือจาก
สถาบันการเงิน ขณะที่ EXIM BANK จะชวยคุมครองความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระเงินคาสินคาจากผูซื้อ
ในตางประเทศโดยผานบริการประกันการสงออกและบริการประเมินความเส่ียงผูซื้อ/ธนาคารผูซื้อของ 
EXIM BANK 

การลงนามเกี่ยวกับสถาพคลองทางการเงินในคร้ังนี้เพื่อลดความกังวลใจของผูประกอบการและให
มีสภาพคลองทางการเงินในการซ้ือวัตถุดิบ นอกจากนี้จะเรงลดอุปสรรค ทางการคา ไดแก ยกเลิกการเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% สําหรับอัญมณีและวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตใหเอสเอ็มอี หลังจากยกเวนใหรายใหญ
และกลางมาแลว โดยใหเก็บเปนภาษีหัก ณ ที่จาย อัตรา 0.5% ของมูลคาแทน เพื่อลดปญหาการขาด
วัตถุดิบ 

9. แนวโนมของ SMEs ในสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ 
การผลิตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในป 2551 เมื่อเทียบกับป 2550 จะหดตัวลง

รอยละ 21.54 การขยายตัวของการสงออกจะมีการขยายตัวสูงถึงรอยละ 38.49 เนื่องจากมูลคาการสงออก
โดยรวมที่คาดวาจะเพิ่มข้ึนอยางมาก อันเปนผลจากราคาสินคาตอหนวยนั้นเพิ่มสูงข้ึน โดยตลาดสงออกที่
สําคัญ คือ ฮองกง ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอรแลนด ทั้งนี้การสงออกไปสหรัฐอเมริกาไดรับ
ผลกระทบจากปญหาวิกฤติการณสถาบันการเงิน และจากการประกาศหามการนําเขาสินคาจากประเทศท่ี
ใชวัตถุดิบหยกและทับทิมจากพมามาผลิตสินคาเคร่ืองประดับสําหรับสงออกไปสหรัฐฯ [Tom Lantos 
Block Burmese JADE (Junta’s Anti-Democratic Efforts) Act of 2008] เพื่อกดดันใหรัฐบาลทหารพมา
เรงฟนฟูประชาธิปไตย และปรับปรุงดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีผลบังคับใชแลว สงผลใหผูประกอบการที่เก็บ
ทับทิมพมาไวเปนจํานวนมาก และมีตลาดสงออกหลักเปนสหรัฐฯ ตองเรงหาตลาดใหม ดานการนาํเขา คาด
วาจะขยายตัวรอยละ 106.27 โดยตลาดนําเขาที่สําคัญ คือ สวิตเซอรแลนด ออสเตรเลีย ฮองกง ญ่ีปุน 
อินเดีย อิสราเอล จีน และเบลเยี่ยม ซึ่งสินคานําเขาสวนใหญจะใชเปนวัตถุดิบในการผลิตจากการประมาณ
การมูลคาการสงออกและการนําเขาในป 2551 พบวาไทยมีสัดสวนมูลคาการสงออกนอยกวามูลคาการ
นําเขาสําหรับแนวโนมการผลิต ในป 2552 ปจจัยอัตราดอกเบ้ียที่ตํ่ากวาปกอน แนวโนมราคานํ้ามันที่ตํ่า
กวา 50 เหรียญสหรัฐฯ ตอบาเรล จะเปนปจจัยสนับสนุนใหการผลิตขยายตัวไดที่รอยละ 2 - 5 
 สําหรับแนวโนมดานการสงออก ในป 2552 ปจจัยสนับสนุน สินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของ
ไทยมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของตลาดโลก ผูประกอบการไดลดสัดสวนการสงออกไปสหรัฐอเมริกาซ่ึงกําลัง
ซื้อลดลงจากวิกฤติการณสถาบันการเงิน โดยมุงไปที่ตลาดจีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และรัสเซีย คาเงิน
บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ที่มีแนวโนมออนคากวาป 2551 และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนได
ออกประกาศที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2551 เร่ือง การใหการสงเสริมแกกิจการที่ประกอบการอยูเดิมให
ไดรับสิทธิและประโยชนตามมาตรา 36 (1) และ (2) เกี่ยวกับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุ
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จําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศ เพื่อใช ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ หรือผลิตผลเฉพาะที่ใชใน
การสงออกซ่ึงอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไดรับสิทธินี้ดวย อันจะเปนประโยชนแกผูประกอบการ
เดิมที่ผลิตเพื่อสงออก โดยมีขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 1 ลานบาท ปจจัย
ลบ การเล่ือนการชําระเงินของผูนําเขาอันเนื่องจากวิกฤติการณการเงินโลก การเล่ือนคําส่ังซ้ือออกไป การ
ปรับตัวของสหรัฐอเมริกาที่ประสบปญหาวิกฤติการณสถาบันการเงินดวยการลดการนําเขาและเนนการ
บริโภคเปนหลัก รวมทั้งประเทศที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณสถาบันการเงินสหรัฐอเมริกา ซึ่งจาก
ปจจัยทั้งหลายดังกลาว คาดวามูลคาการสงออกโดยรวมจะขยายตัวไดแตจะนอยกวาปกอน โดยจะ
ขยายตัวไดที่รอยละ 5 – 8 
 ดานการนําเขา จากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมสงเสริมการลงทุนดังกลาว จะกระตุนให
ผูผลิตมีการนําเขาวัตถุในระดับที่ใกลเคียงจากปกอน แตเนื่องจากปจจัยราคาน้ํามันที่มีแนวโนมลดลงจะทํา
ใหราคาวัตถุดิบที่นําเขาลดลงได การที่ราคาวัตถุดิบลดลงสงผลใหผูผลิตที่มีเงินทุนพรอม นําเขาวัตถุดิบซ่ึง
คาดวาอยูในระดับทรงตัวจากปกอนได ดังนั้นคาดวามูลคาการนําเขาจะขยายตัวไมมาก โดยอัตราการ
เติบโตจะอยูที่ประมาณรอยละ 8 – 10 

ความตกลทางการคาเสรีกับผลกระทบตออุตสาหกรรมอัญมณีไทย 10 
การจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ เปนการสรางพันธมิตรทางเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยใหความสําคัญกับการเจรจาเขตการคาเสรีกับประเทศตาง เชน อินเดีย  ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด และความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระหวางไทยกับญ่ีปุน (Japan-Thailand Economic 
Partnership Agreement: JTEPA) และเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน อีกดวย โดยความตกลงท่ีมีผลในทาง
ปฏิบัติจริงแลวคือ 
 10.1   ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน 

 ความตกลงวาดวยการคาภายใตกรอบความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง 
อาเซียน-จีน (Agreement  on Trade in Goods of Framework Agreement on Comprehensive 
Economic Co-operation between the ASEAN and China) เปนการเปดเสรีทางการคาที่ครอบคลุม
การคาสินคา การบริหาร การลงทุน รวมทั้งมีกําหนดจะสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่
ครอบคลุมการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน รวมทั้งมีกําหนดจะสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจใน
สาขาที่มีความพรอมกอนทั้งส้ิน 5 สาขา ไดแก เกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การลงทุน การพัฒนาลุมแมน้ําโขง นอกจากนี้ยังมีการขยายความรวมมือดานอ่ืนๆ เพิ่มเติมอีกมากมาย  
เชน ศุลกากร การปกปองทรัพยสินทางปญญา การจัดต้ังศูนยกกลางในการอํานวยความสะดวกและ
สงเสริมการคาและการลงทุน การดําเนินการตามแผนงานในกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคแมน้ําโขง 
และการใหความชวยเหลือประเทศสมาชิกใหมอาเซียน 

 ผลจากการลงนามในความตกลงเขตการคาเสรีอาเซีน-จีนทําใหสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
ไทยซ่ึงสงออกไปยังจีนไดทยอยลดภาษีลงตามลําดับ 
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 สินคาปกติ ไดแก อัญมณีและเคร่ืองประดับทั้งหมก ซึ่งทยอยลดภาษีต้ังแตวันที่ 1 กรกฏาคม 
2548 กระทั่งเหลือศูนยทั้งหมดภายในวันที่ 1 มกราคม 2553 

 สินคาปกติที่ไดรับความยืดหยุน ไดแก เคร่ืองประดับทองคํา เคร่ืองประดับที่ทําดวยโลหะมี
คาอ่ืนๆ สวนประกอบของเคร่ืองประดับที่ทํางดวยโลหะสามัญหุมติดดวยโลหะมีคา เคร่ือประดับอ่ืนๆ ที่ทํา
ดวยโลหะสามัญหุมติดดวยโลหะมีคา  เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง เคร่ืองทองหรือเคร่ืองเงินทําดวยโลหะสามัญ
หุมติดดวยโลหะมีคา ของอ่ืนๆ ทําดวยโลหะมีคาอ่ืนๆ นอกจากทองคําหรือเงิน ของทําดวยไขมุกธรรมชาติ
หรือไขมุกเล้ียง ของทําดวยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ เคร่ืองประดับเทียมที่ทําดวยโลหะสามัญจําพวกกระดุม
ขอมือเชิ้ตและสดัด และเคร่ืองประดับเทียมอ่ืนๆ  ซึ่งสินคากลุมนี้มีระยะเวลาลดภาษีที่ชากวากลุมสินคา
ปกติเปนเวลา 2 ป และเร่ิมทยอยลดภาษีลงต้ังแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2548 กระทั่งเหลอืกศูนยทั้งหมดภายใน
วันที่ 1 มกราคม 2553  

 สินคาออนไหว  ไดแกเคร่ืองประดับเทียมอ่ืน  ๆที่ทําดวยโลหะสามัญ ยังคงอัตราภาษีอยูที่รอยละ 17 
ปจจุบันสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยที่ตอกงารสงออกไปยังประเทศจีนยังไมไดรับประโยชน

จากสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีนอยางเต็มที่ เพราะอัตราภาษีเขา
อัญมณีและเคร่ืองประดับในป 2551 สวนใหญยังคงอยูในระดับที่คอนขางสูงถึงรอยละ 12 แมจะลดลงจาก
เดิมที่เคยจัดเก็บอยูในอัตรารอยละ 0-35 โดยในป 2552 จะมีอัตราลดลงเหลือเพียงรอยละ 0-5 ซึ่งนาจะชวย
เพิ่มศักยภาพการสงออกสินคาไทยไปยังจีนไดดีข้ึนในอนาคตอันใกลนี อยางไรก็ตาม มีขอเสนอแนะสําหรับ
ผูประกอบการไทยที่ตองารสงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับไปยังจีนวาควรเหลีกเล่ียงการแขงขันดานราคา
กับผูผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับในจีนแตความที่จะหันมาพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินคาใหสูงข้ึน 
เพราะจะเปนการชวยเพิ่มโอกาสทางการแขงขันใหแกสินคาไทยในตลาดจีนไดดียิ่งข้ึน 
 10.2 ความตกลงทางการคาเสรีไทย-อินเดีย 
 ประเทศไทยและอินเดียยังไมมีการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางกันอยางเต็มรูปแบบ
ซึ่งปจจุบนเปนเพียงการจัดทํากรอบความตกลงเขตการคาเสรีไทย-อินเดีย หรือเรียกอยางเปนทางการวา 
“Framework Agreement for Establishing trade Area between the Republic of India the kingdom 
of Thailand” เพื่อพัฒนาไปสูการจัดทําขอตกลงการคาเสรีไทย-อินเดีย จะครอบคลุมการเปดเสรีการคา
สินคา การคาบริการ การลงทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ การแสวงหาความรวมมือดานใหมๆ และ
การสรางกลไกในการสงเสิรมความรวมมือทางเศรษบกิจที่ใกลชิดยิ่งข้ึน ไทยกับอินเดียไดรวมลงนาในกรอบ
ความตกลงเขตการคาเสรีไทย-อินเดียเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 และเร่ิมมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 
2547 เปนตนมา  โดยมีกลุมที่ตองลดภาษีทันทีจํานวน 82 รายการ  

สินคาประเภทอัญมณีและเคร่ืองประดับที่สงออกไปยังอินเดียวบางรายการการไดลดภาษี
ศุลกากรจากเดิมที่มีการจัดเก็บภาษีอยูในอัตรารอยละ 10  ซึ่งจะทําใหสินคาไทยแขงขันในตลาดอินเดียไดดี
ข้ึน อีกทั้งยังชวยเพิ่มสวนแบงทางการตลาดไดมากข้ึน ซึ่งปจจุบันสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยที่
ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรความตกลงเขตการคาเสรีไทย-อินเดียมีทั้งส้ิน 4 รายการ คือ พลอยกอน 
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(HS 710310) พลอยที่ไดรับจากการสังเคราะหหรือทําข้ึนใหม(HS 710490) ฝุนและผงของเพชร  
(HS 710510) และเคร่ืองประดับทองและโลหะมีคาอ่ืนๆ (HS 711319) โดยจะทยอยลดภาษีจนถึง 1 
กันยายน 2549 อัตราภาษีจะเหลือรอยละ 0       

สําหรับการสงออกโดยใชสิทธิประโยชนทางภาษีจากคยามตกลงเขตการคาเสรีไทย-อินเดียในป 
2550 เพิ่มข้ึนกวา 22 เทา หรือคิดเปนมูลคา14,643,596 เหรียญสหรัฐ โดยสินคาที่สงออกสูงสุด คือ 
เคร่ืองประดับที่ทําดวยโลหะมีคา (นอกจากเงิน) ดวยสัดสวนถึงรอยละ 99.82 ขยายตุวกวา 23.39 เทา 
รองลงมาเปนเคร่ืองประดับเงิน ในสัดสวนรอยละ 0.18 ขยายตัวกวา 1.53 เทา ขณะที่ในชวงเดือนมกราคม
ถึง มิถุนายน 2551 มีมูลคาการสงออกโดยใชสิทธิประโยชนทางภาษีเทากับ 4,849,515 เหรียญสหรัฐ โดย
สินคาที่สงออกทั้งหมดเปนเคร่ืองประดับททําดวยโลหะมีคา (นอกจากเงิน) รายละเอียดตามตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 มูลคาสงออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยโดยใชสิทธิประโยชนจากความตกลง
เขตการคาเสรีไทย-อินเดีย ระหวางป 2548-2551 

ที่มา: กรมการคาตางประเทศ (กันยายน 2551) 

 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบมูลคาการสงออกโดยใชสิทธิประโยชนทางภาษีจากความตกลงเขตการคา
เสรีไทย-อินเดีย และมูลคาการสงออกสินคาตามรายการดังกลาวโดยรวมไปยังอินเดีย พบวามีการใชสิทธิ
ประโยชนืนอยมากเพียงรอยละ 0.51 และ 2.62 ในป 2548-2549 ขณะที่ในป 2550 และในชวงหกเดือนแรก
ของป 2551 มีการใชสิทธิประโยชนทางภาษีจากความตกลงเขตการคาเสรีไทย-อินเดียเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 
54.29 และ 67.55 ตามลําดับ 
        10.3  ความตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
 ความตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตเลีย (Thailand-Australia free Trade Agreement TAFTA) 
เปนความตกลงเขตการคาเสรีฉบับแรกกับไทยซ่ึงจัดทํากับประเทศที่พัฒนาแลว และถือไดวาเปนการเปด
เสรีทางการคาแบบทวิภาคีที่สมบูรณแบบฉบับแรกของไทย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมต้ังแตการเปดเสรีดาน
การคาสินคา กฏแหลงที่กําเนิดสินคา การบริการและการลงทุน การแกไขปญหาอุปสรรคทางการคาที่ไมใช
ภาษี การเขาไปทํางานของคนตางชาติ รวมถึงความรวมมือดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการคา ไดแก พิธีการ 
ศุลกากร กฏแหลางกําเนิดสินคา มาตรการสุขอนามัยและมาตรการอาหาร อุปสรรคทางเทคนิคตอสินคา
อุตสาหกรรม พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทรัพยสินทางปญญา กฏระเบียบเร่ืองความโปรงใส การจัดซ้ือโดยรัฐ 
การระงับขอพิพาท เปนตน โดยรัฐบาลไทยและรัฐบาบออสเตรเลียไดรวมลงนามในความตกลงการคาเสรี

มูลคา (เหรียญสหรัฐ) สัดสวน (รอยละ) 
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 
พิกัด สินคา 

2548 2549 2550 
ม.ค.-มิ.ย. 
2551 

2548 2549 2550 
ม.ค.-
มิ.ย. 
2551 

49/48 50/49 

710310 
711319 

พลอยกอน 
เครื่องประดับที่ทาํ
ดวยโลหะมีคา
(นอกจากเงิน) 

0 

75,927 

10,566 
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0.00 

100.00 

1.66 

98.34 
 

0.18 

99.82 

0.00 

100.00 

- 

723.02 

153.44 

2,239.08 

 รวมทั้งสิ้น 75,927 635,462 14,643,596 9,849,515 100.00 100.00 100.00 100.00 739.94 220,440 
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ไทย-ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2547 โดยกําหนดใหความตกลงดังกลาวเร่ิมมีผลบังคับใชต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2548  
 การทําขอตกลง TAFTA จะมีสวนชวยใหสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยที่สงออกไปยัง
ออสเตรเลียทุกรายการไดรับการยกเวนภาษีทันที (ศูนยเปอรเซนต) จากเดิมที่จัดเก็บอยูในอัตรารอยละ 0-5 
ซึ่งสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับที่ไดรับผลประโยชนจากความตกลง TAFTA มากที่สุด คือ เคร่ืองประดับ
แท (7113)เคร่ืองทองหรือเคร่ืองเงิน (7114) ของทําดวยไขมุก (7116) เคร่ืงประดับเทียม (7117) เนื่องจาก
ไดรับการลดภาษีนําเขาลงจากรอยละ 5 เปนศูนย จึงถือเปนโอกาสอันดีที่ผูประกอบการไทยจะใชประโยชน
จากความตกลง TAFTA ไดอยางเต็มที่ เพรานอกจากจะชวยเพิ่มมูลคาการคาระหวางกันและวจะทําใหไทย
มีสวนแบงทากงารตลาดและเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดออสเตรเลียไดมากยิ่งข้ึน  
 10.4 ความตกลงเขตการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด 
 ความตกลงเขตการคาเสรีไทย-นิวซีแลนดหรือมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา ความตกลงหุนสวนทาง
เศรษฐกิจที่ใกลชิดอยางยิ่งระหวางไทย-นิวซีแลนด(Thailand-New Zealand Closer Economic 
Partnership: TNCEP) มีสาระครอบคลุมต้ังแตเร่ืองการเปดตลาดดานการคาสินคากฏแหลงกําเนิดสินคา 
การบริหาร การลงทุน การเขาไปทํางานของคนตางชาติ การแกไขมาตรการดานสุขอนามัยพืชและสัตว การ
พัฒนาความรวมมือกันในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคา เชน พิธีการดานศุลกากร พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ทรัพยสินทางปญญา การจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐ และนโยบายการแขงขัน กฏระเบียบเร่ืองความโปรงใส การ
ระงับขอพิพาท เปนตน ซึ่งสวนใหญไทยไดใชความตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย เปนแนวทางสําคัญ
ในการเจรจา รวมถึงจะอางอิงจากหลักการความตกลงที่มีอยูแลวภายใตองคการคาโลก (World Trade 
Organization: WTO) และกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟก (Asia-Pacific Economic 
Cooperation: APEC) โดยปรับปรุงใหชัดเจนข้ึนและเนนใหมีความรวมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
และการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน โดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนดไดรวมกันลงนามความตกลงเขต
การคาเสรีไทย-นิวซีแลนด โดยกําหนดใหความตกลงดังกลาวเร่ิมมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2548  
 การลงนามในความตกลงเขตการคาเสรีไทย-นิวซีแลนดทําใหสินคาอัญมณีและเครื่องประดับสวน
ใหญที่สงออกไปยังนิวซีแลนดไดรับการยกเลิกภาษีศุลกากรทันที แตอยางไรก็ตาม ยังคงมีสินคาในบาง
รายการที่จะไดรับการลดภาษีชากวาสินคาอ่ืนๆ รวมทั้งส้ิน 11 รายการ ไดแก ไขมุกธรรมชาติ ไขมุกที่ตกตาง
แลว พลอยเนื้อออนเจียระไนแลว เคร่ืองประดับเงิน เคร่ืองประดับที่ทําดวยโลหะสามัญหุมติดดวยโลหะมีคา 
เคร่ืองทองหรือเคร่ืองเงินที่ทําดวยโลหะสามัญหุมติดดวยโลหะมีคา ของทําดวยไขมุกธรรมชาติหรือไขมุก
เล้ียง ของทําดวยรันตชาติหรือกึ่งรัตนชาติ เคร่ืองประดับเทียมที่ทําดวยโลหะสามัญจําพวกกระดุมขอมือเช้ิต
และสดัด เคร่ืองประดับเทียมอ่ืนๆ  
 ทั้งนี้ โดยปกติสินคาเหลานี้ถูกจัดเก็บภาษีศุลกากรอยูในอัตรารอยละ 6.5-7 และเร่ิมทยอยลดภาษี
ลงต้ังแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2548 กระท่ังเหลือศูนยทั้งหมดภายในวันที่ 1 มกราคม 2551 ซึ่งทําใหสินคา
ประเภทอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยที่สงออกไปยังนิวซีแลนดไดรับการยกเวนภาษีทุกรายการ ดังนั้น จึงถือ
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เปนโอกาสอันดีที่ผูประกอบการไทยจะใชประโยชนจากความตกลงเขตการคาเสรีไทย-นิวซีแลนดไดอยาง
เต็มที่ เพราะจะชวยใหสินคาไทยแขงขันในตลาดนิวซีแลนดไดดีข้ึน  
 10.5 ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระหวางไทยกับญ่ีปุน (JTEPA) 
 ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระหวางไทยกับญ่ีปุน (Japan-Thailand Economic Partnership 
Agreement: JTEPA) มีสาระครอบคลุมเร่ืองการจัดต้ังเขตการคาเสรี (FTA) คือการเปดเสรีการคา (รวมถึง
กฏวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา) การคาบริการ การลงทุน การเคล่ือนยายของบุคคลธรรมดา การอํานวยความ
สะดวกทางการคาและการลงทุน รวมทั้งความรวมมือในดานตางๆ ไดแก ความรวมมือดานการบริหาร
การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงานส่ิงแวดลอม การศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การทองเที่ยว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การสงเสริมการคาและการลงทนุ 
ความรวมมือดานเกาตร ปาไมและประมง การเสริมสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ตลอดจนการคาไร
กระดาษ ทรัพยสินทางปญญา การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การแขงขันทางการคา การยอมรับมาตรฐานรวมกนั 
และพิธีทางศุลกากร 
 โดยนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมตรีญ่ีปุนไดรวมลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-
ญ่ีปุน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 และความตกลงดังกลาวนี้มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 
 ภาษีศุลการกรสําหรับสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับอของญ่ีปุนโดยปกติอยูในอัตรารอยละ 0-10 
ซึ่งข้ึนอยูกับประเภทสินคา โดยสินคาประเภทวัตถุดิบทั้งเพชร พลอยสี และโลหะมีคามมีกาเรียกเก็บภาษี
ศุลกากร แตหากเปนการนําเขาเคร่ืองประดับแทจะเรียนเก็บภาษีขาเขาในอัตรารอยละ 5.2- 5.4 สวน
เคร่ืองประดับเทียมเรียกเก็บภาษีในอัตรารอยละ 2.7-10 อยางไรก็ตาม ญ่ีปุนไดใหสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร (Generalization System of Preferences: GSP) แกประเทศกําลังพัฒนาโดยในแตละปญ่ีปุนจะ
กําหนดเพดานการนําเขารวมภายใต GSP สําหรับแตละสินคาในลักษณะของผูยื่นขอกอนไดกอน (First 
Come-First Served) ซึ่งโควตาที่ประกาศในแตละปจะไมเทากัน และหากมีการนําเขาสินคาเกินเพดานการ
นําเขารวมหรือเกินรอยละ 20 ของเพดานรวมในแตละสินคา สินคานั้นจะถูกระงันสิทธิ GSP และจะตองเสิย
ภาษีศุลกากรในอัตราปกิตจนกวาจะไดรับการคืนสิทธิโดยอัตโนมัติในปงบประมาณใหมซึ่งจะเร่ิมต้ังแตวันที่ 
1 เมษายน -31 มีนาคม ของปถัดไป 
 ทั้งนี้ ไทยก็ถือเปนปประเทศหนึ่งที่ไดรับสิทธิ GSP สงผลใหการสงออกเคร่ืองประดับแทจากไทย
ภายใตสิทธิ GSP เสียภาษีนําเขาลดลงเหลือรอยละ 2.08-2.16 เคร่ืองประดับเทียมเสียภาษีในอัตรารอยละ 
0-2 รวมถึงเคร่ืองทองหรือเคร่ืองเงิน และของที่ทําดวยไขมุก รัตนชาติ และกึ่งรัตนชาติไมเสียภาษีศุลการกร 
หากแตมูลคาการนําเขาเคร่ืองประดับแทจากไทยแตละปสูงกวาเพดานโควตาเคร่ืองประดับแทรวมที่กาํหนด
ไวถึงรอยละ 70 โดยเฉล่ีย ทําใหสินคาไทยไมสามารถสงออกไปยังญ่ีปุนโดยใชสิทธิ GSP ไดอยางเต็มที่ 
 ผลจากการลงนามขอตกลง JTEPA จึงทําใหสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยท่ีสงออกไปยัง
ญ่ีปุนภายสิทธิพิเศษตามขอตกลงดังกลาวทุกรายการไดรับการยกเลิกภาษีนําเขาทันทีโดยปรับลดภษีนําเขา
เหลือรอยละ 0 ซึ่งแมวาในสวนของพลอยสีซี่งเปฯสินคาไทยที่มีศักยภาพศุงในตลาดแหงนี้จะไมไดรับ
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ประโยชนใดๆ จากขอตกลง JTEPA เนื่องจากเดิมไดรับการยกเวนภาษีศุลกากรอยูแลวแตในสวนของ
เคร่ืองประดับแททั้งเคร่ืองประดับทองคํา  เคร่ืองประดับเงินและเคร่ืองประดับแพลทินัม รวมถึง
เคร่ืองประดับเทียม นับวาไดรับประโยชนอยางเต็มที่ รวมทั้งสินคาสําเร็จรูปรายการอื่น ๆ 
 11. ตัวอยางโครงการในสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ 

ชื่อโครงการ การประกวดการออกแบบผลิตภัณฑอัญมณีและเคร่ืองประดับ 1. 
2. หลักการและเหตุผล 

 ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ  รูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑเปนส่ิงที่ 
มีความสําคัญตอการเพิ่มคุณคาของสินคา และมีผลตอการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ผลิตภัณฑอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยในตลาดโลก ในตลาดประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา 
ญ่ีปุน และประเทศในสหภาพยุโรป ลวนมีความตองการอัญมณีและเคร่ืองประดับที่มีคุณภาพโดดเดน 
นอกจากนั้น จากการที่มีการแขงขันกันมากในระหวางผูผลิตและผูสงออกที่มีการพัฒนารูปแบบสินคาใหมๆ 
ตลอดจนมีการลอกเลียนแบบ ทําใหผูผลิตตองปรับปรุงรูปแบบของสินคาอยูตลอดเวลา 
 การปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑอัญมณีและเคร่ืองประดับ ไมจําเปนตองทําใหตนทุนการผลิต
เพิ่มข้ึน แตจะทําใหผูผลิตและผูคาสามารถขายผลิตภัณฑในรูปแบบใหมไดในปริมาณมากข้ึนในราคาท่ี
สูงข้ึน หากรูปแบบที่ไดรับการปรับปรุงนั้นเปนที่นิยมของตลาด แตการพัฒนาแบบอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
จําเปนตองมีชางฝมือการออกแบบที่มีความชํานาญและมีความคิดสรางสรรค ตลอดจนมีความรอบรูใน
ขอมูลขาวสารในดานความตองการและความนิยมของผูบริโภคในตลาดตางๆ ดวยเหตุนี้เอง การสงเสริม
ทางดานการออกแบบในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ จึงเปนส่ิงที่มีความสําคัญตอการเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขัน และการขยายตลาดของสินคาที่ผลิตและสงออกจากประเทศไทยในอุตสาหกรรม
นี้ การประกวดการออกแบบผลิตภัณฑอัญมณีและเครื่องประดับ เปนแนวทางหนึ่งที่จะสงเสริม การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑอัญมณีและเครื่องประดับที่จะเปนที่นิยมของตลาด และกระตุนใหผูผลิตและผูสงออกใน
อุตสาหกรรมนี้ หันมาใหความสนใจในการพัฒนารูปแบบของสินคามากข้ึน ทั้งยังมีผลกระตุนตอการพัฒนา
นักออกแบบที่มีความตองการในอุตสาหกรรมนี้ แตยังขาดแคลนอยูมากในปจจุบันดวย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สงเสริมใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับเรงพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
ใหมีความโดดเดนและมีคุณคา 
 3.2 กระตุนใหผูผลิตและผูสงออกในอุตสาหกรรมนี้ สนใจในความตองการของลูกคาในตลาดตางๆ 
ในดานรูปแบบของผลิตภัณฑมากข้ึน 
 3.3 สงผลใหมีการผลิตนักออกแบบผลิตภัณฑอัญมณีและเคร่ืองประดับที่มีคุณภาพมากข้ึน 
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4. ขอบเขตการดําเนินการ 
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ประกอบดวย การเจียระไนอัญมณี การเจียระไนเพชร การ
ผลิตเคร่ืองประดับเงิน เคร่ืองประดับทองคํา เคร่ืองประดับอัญมณี เคร่ืองประดับวัตถุมีคาอ่ืน และ
เคร่ืองประดับเทียม โดยมุงเนนในเร่ืองการออกแบบผลิตภัณฑ 
 กลุมเปาหมายของโครงการ คือ ผูผลิตและผูคาอัญมณีและเคร่ืองประดับที่มีอยูในภูมิภาคตาง  ๆทั่วประเทศ 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 จัดต้ังคณะกรรมการคัดเลือกแบบอัญมณีและเคร่ืองประดับ ประกอบดวย ผูแทนจาก
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมนี้ เชน กรมสงเสริมการสงออก สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ สมาคมผูคาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย สถาบันการศึกษา 
ตลอดจนผูเชี่ยวชาญที่มีความชํานาญและมีชื่อเสียงในการออกแบบ 
 5.2 กําหนดกติกาและรางวัลการประกวดแบบอัญมณีและเคร่ืองประดับแตละประเภท และ
ประชาสัมพันธกิจกรรมในโครงการนี้แกผูเกี่ยวของใหมาสมัครเขาประกวด อนึ่งคณะกรรมการจะเปน 
ผูตัดสินวา จะมีการใหรางวัลโดยพิจารณาจากผลิตภัณฑทุกประเภทโดยใหรางวัลดีเดนเพียงรางวัลเดียวใน
แตละปหรือจะใหรางวัลในแตละประเภทก็ได 
 5.3 รับสมัครแบบของอัญมณีและเคร่ืองประดับที่จะสงเขาประกวด 
 5.4 ประเมินผลและใหคะแนน โดยพิจารณาจากแบบผลิตภัณฑอัญมณีและเคร่ืองประดับที่มีการเสนอมา 
 5.5 ประกาศผลผูชนะการประกวด 
 5.6 จัดประชุมการมอบรางวัล และเผยแพรผลการประกวดผานส่ือมวลชน 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 6.1 ผูผลิตและผูคาอัญมณีและเคร่ืองประดับใหความสนใจในเรื่องการออกแบบมากข้ึน และมี
ความกระตือรือรนที่จะปรับปรุงแบบผลิตภัณฑของตน 
 6.2 ประเทศไทยมีผลิตภัณฑอัญมณีและเคร่ืองประดับแบบใหมที่มีความโดดเดนข้ึน ซึ่งอาจพัฒนา
สูการมีตราสินคาของตนเอง 
 6.3 การคาในผลิตภัณฑอัญมณีและเคร่ืองประดับ โดยเฉพาะการสงออกมีการขยายตัวมากข้ึน 

7. กรอบเวลาในการดําเนินการ 
 โดยมีกรอบเวลา 1 ป โดยประมาณดังนี้ 
 เดือนที่ 1-3 จัดต้ังคณะกรรมการ กําหนดกติกาและวิธีการประกวด 
 เดือนที่ 4-8 รับสมัครแบบที่จะเขาประกวด 
 เดือนที่ 9-10 พิจารณาประเมินผล 
 เดือนที่ 11-12 ประกาศผลผูชนะการประกวด ประชาสัมพันธ เผยแพรผลการประกวด 

8. งบประมาณที่คาดวาจะตองใช 
 ประมาณ  1 ลานบาท  โดยงบประมาณที่ เปนคาใชจายการประชุมและเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการ และรางวัลที่จะมอบใหแกผูชนะการประกวดเปนสําคัญ 
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หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

การทําบอพลอย
และเหมืองพลอย

การทําบอพลอย
และเหมืองพลอย

การปรับปรุง
คณุภาพพลอย

และการเจียระไน

การปรับปรุง
คณุภาพพลอย

และการเจียระไน

การขึ้นรูป การแตงตวัเรือน 
และการใชเคร่ืองจักรชวยใน
การผลิต เชน การใชแมพิมพ 
การตดัและตกแตงตวัเรือน 

การผังอัญมณี

การข้ึนรูป การแตงตวัเรือน 
และการใชเคร่ืองจักรชวยใน
การผลิต เชน การใชแมพิมพ 
การตดัและตกแตงตวัเรือน 

การผังอัญมณี

ขั้นตอนท่ี 1 การทําเหมือง
แรอัญมณี

ขั้นตอนที ่2 การเพิ่ม
มูลคาใหกับอัญมณี

ขั้นตอนที ่3 การผลิต
เครื่องประดับ

฿฿

หมายเหต ุ: = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงนิทุนจดทะเบียน
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อุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดับอุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดับอุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดับยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

การพัฒนาและการพัฒนาและ
การเพิ่มคุณคาสินคาการเพิ่มคุณคาสินคา

• พัฒนาผลิตภัณฑ
• สรางตราสินคาไทย

 การปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ  
  การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดบิการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดบิ

SMEsSMEs  เขาถึงมาตรฐานสากลเขาถึงมาตรฐานสากล

การพฒันาบุคลากรการพฒันาบุคลากร

• ดานการการตลาด
• ดานการออกแบบ
• ดานการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ
และวัตถดิุบ

การปรับปรุงคุณภาพการปรับปรุงคุณภาพ
มาตรฐานสินคามาตรฐานสินคา

• การตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานและการ
ออกใบรับรอง

สงเสริมการคาสงเสริมการคา
อัญมณีและเครื่องประดับอัญมณีและเครื่องประดับ

• เนนการตลาด
ตางประเทศเปนสําคัญ

สงเสริมสงเสริม  ClusterCluster

• เร่ิมจากพ้ืนทีท่ีม่ผีูผลิต
อยูมาก

• สงเสริม R&D และ
นวัตกรรม

• ประกวดการออกแบบ
• พัฒนาตราสินคาไทย • พัฒนาผูประกอบการ

• พัฒนาบุคลากรดาน
การออกแบบ

• พัฒนาบุคลากรดาน
การตรวจสอบ 
คุณภาพวัตถดิุบ

• จัดทาํมาตรฐานระดับ
คุณภาพพลอยและ
อัญมณีทีสํ่าคัญ

• ขยายขอบเขตการ
ตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานและออก
ใบรับรอง

• การตลาดเชิงรุก
• เผยแพรขาวสาร
ขอมลูการตลาด

• สงเสริมอีคอมเมริส
• พัฒนาตราสินคาไทย 

• สงเสริม Cluster ทีม่ี
อยูเดิม

• สงเสริมความรวมมอื
ระหวาง Cluster

฿฿

฿
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บรรณานุกรม 
 
  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม 
SMEs รายสาขา   

  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม 
SMEs รายสาขา 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ (องคการมหาชน),  
FTA ความตกลงกาคาเสรี (สินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ), กันยายน 2551 

  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ (องคการมหาชน), 

http://www.git.or.th/stp/plan/gemplan_6Nov2006.pps#294,2,Slide 2 
  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํามะโนอุตสาหกรรม 2550 , สํามะโนธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ (องคการมหาชน), 
http://www.git.or.th/stp/plan/gemplan_6Nov2006.pps#294,2,Slide 2  

ธ น า ค า ร เ พ่ื อ ก า ร นํ า เ ข า แ ล ะ ส ง อ อ ก แ ห ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
,http://www.exim.go.th/Doc/adn/52000002803.pdf  
  ก ร ม โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม   ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม  
http://www.diw.go.th/diw/query.asp 
  สํ านั ก งานคณะกรรมการส ง เส ริมการลง ทุนแห งประ เทศไทย  (BOI) 
http://www.boi.go.th 
   
    

   
     

http://www.diw.go.th/diw/query.asp
http://www.boi.go.th/
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