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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

Small and Medium  Enterprises 



ภาพรวมอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทย มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2550-2554 หากเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออกต่อ 
GDP จะพบว่า มูลค่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
มีสัดส่วนเฉลี่ยต่อ GDP อยู่ราวร้อยละ 3.45(1) ซึ่งถือว่า
เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยสูง 

อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญของไทยใน
อันดับ ท่ี 4 รองจากอุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ และ
ยางพารา(2) ในปี 2554 ประเทศไทยมีมูลค่าการค้าอัญมณี
และเครื่องประดับรวมท้ังสิ้น 32,951 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เป็นการน าเข้ารวม 20,650 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
ส่งออกรวม 12,301 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีจ านวน
แรงงานในอุตสาหกรรมกว่า 1.3(3) ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3.31 ของแรงงานท้ังหมดในประเทศ 

บทบ าท ของ SME ใน อุ ต ส าหกรรม อัญมณี แ ล ะ
เคร่ืองประดับ 

จ านวนสถานประกอบการและการจ้างงาน 

จ ากก า รส า ร ว จ ส า ม ะ โ นอุ ต ส าหกร รมอัญมณี แ ล ะ
เครื่องประดับ ( 4 )  พบว่ามีจ านวนสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยท้ังหมด 15,777 
แห่ง ร้อยละ 2.41 หรือผู้ประกอบการจ านวน 380 ราย
เป็นกิจการขนาดใหญ่ ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 97.59 หรือ 
เป็นจ านวน 15,397 ราย คือ ผู้ประกอบการ SME 

 

(1)ปี 2554 GDP ของทั้งประเทศเท่ากับ 10,540 พันล้านบาท โดยเป็น GDP ของภาคการผลิต 4,965 พันล้านบาท และมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับทั้งหมด (รวม
ทองค า) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 369 พันล้านบาท  
(2)ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
(3)ทิศทางและประมาณการความต้องการแรงงานฝีมือ,กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,กระทรวงแรงงาน 
(4)โครงการจัดท าส ามะโนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย (2553), วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2553 
 

Footnote: 

ที่มา: โครงการจัดท าส ามะโนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย (2553), 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2553 และ รายงานสถานการณ์
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554-2555 สสว. 
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สถานประกอบการ SME มกีารจ้างงานถึงร้อยละ 53 ของ
ท้ังอุตสาหกรรม (5) ในขณะท่ีร้อยละ 47 เป็นแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับขนาด
ใหญ่ ท้ังนี้ SME ในอุตสาหกรรมนี้มีการจ้างงานอยู่อันดับท่ี 
5 เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ของไทย 

มูลค่าการส่งออกในตลาดโลกและตลาดอาเซียน 

มูลค่าและสถิติการเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า SME มีความส าคัญ
อย่างยิ่งแก่ประเทศไทยและเป็นพลังผลักดันการเติบโตของ
การส่งออกและการน าเข้าในตลาดส าคัญๆ SME มีสัดส่วน
การส่งออกสินค้าในหมวดอัญมณีและเครื่องประดับถึงร้อยละ 
73.4 ของผู้ประกอบการท้ังอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับในปี 2554 และมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2.2 ระหว่างปี 2553-2554 

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับใน
ภาพรวมในกลุ่มอาเซียน พบว่าประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกและ
น าเข้ารายใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน และเมื่อพิจารณามูลค่า
การค้าของ SME ไทยภายในตลาดอาเซียนพบว่ามีมูลค่า
การส่งออกอยู่ราว 2,874.80 ล้านบาท และมีการน าเข้า
เป็นมูลค่า 6,830.7 ล้านบาท ดังนั้นในระดับ SME 
ประเทศไทยเป็นผู้เสียดุลการค้าในตลาดอาเซียน แสดงถึง
การพ่ึงพาการน าเข้าวัตถุดิบเพ่ือการผลิตภายในประเทศ 
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(5)รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554-2555 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 

Footnote: 
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ศักยภาพของ SME ในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ 

• ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ขี ด
ความสามารถด้านแรงงานและความช านาญ
ด้านเจียระไนอัญมณี เพชรและพลอยเป็นท่ี
ย อ ม รั บ ข อ ง ต ล า ด โ ล ก  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับก าลัง
ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและปัญหานี้จะ
เพ่ิมความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่
นิยมเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ ท าให้ SME ไทย
มีข้อจ ากัดด้านก าลังการผลิต ส่งผลให้เกิดการ
เสียโอกาสเมื่อมีค าสั่งผลิตปริมาณมาก 

• การจัดการวัตถุดิบ การขาดแคลนวัตถุดิบนับว่า
เป็นปัญหาท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ ในระยะเวลา 20 ปี ท่ีผ่านมา 
ไทยต้องน าเข้าวัตถุดิบจากท่ัวโลก เหตุเพราะ
วัตถุดิบในเหมืองต่างๆ ในประเทศหมดไป SME 
ส่วนใหญ่สั่งซื้อวัตถุดิบจากพ่อค้าเร่ ซึ่งมีข้อจ ากัด
ด้านความผันผวนของราคา คุณภาพและ
ปริมาณท่ีต่อเน่ือง 

• เทคโนโลยีและการผลิต การใช้เทคโนโลยีของ 
SME ไทยยังถือว่าอยู่ในระดับต่ า โดยมีข้อจ ากัด
ด้ าน เ งินลงทุนและทักษะในการถ่ ายทอด
เทคโนโลยี ในขณะท่ีจีนได้รับการถ่ายทอด
เทค โน โลยี จ าก ฮ่ อ งก ง จึ งท า ให้ มี ร ะดั บ
ความสามารถด้านนี้โดดเด่นท่ีสุด และสามารถ
บริหารจัดการได้ท้ังต้นทุนและตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความได้เปรียบของไทย
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผลจากความสามารถ
ในการใช้เทคนิคและภูมิปัญญาชาวบ้านประกอบ
กับเทคโนโลยีขั้นต้น 

บทสรุปผู้บริหาร 

 ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น อย่างไรก็ตาม
SME ไทยยังมีข้อจ ากัดในทักษะการออกแบบท่ี
ทันสมัยและสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าคนรุ่น
ใหม่ท่ีมีก าลังซื้อมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจาก
ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานมาจาก
การเป็นช่างฝีมือที่ต่อยอดแบบมาจากองค์ความรู้
เดิม 

• การจัดการธุรกิจและการตลาด ผู้ประกอบการ 
SME ยังต้องพัฒนาเรื่องการสร้างและเก็บข้อมูล
ลูกค้าและแบรนด์ของสินค้าในภาพรวมยัง
ผู้ประกอบการยังขาดความรู้เกี่ยวกับโอกาสใน
ตลาดท่ีมีศักยภาพและกฎระเบียบการค้ากับ
ต่างประเทศท าให้การเข้าสู่ตลาดสากลของธุรกิจ
ไทยยังประสบความส าเร็จไม่เต็มท่ี นอกจากนี้
การน าเสนอข้อมูลและการท าการตลาดออนไลน์
ของไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี  

• ระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมและการวิจัย
พัฒนา ประเทศไทยมีหน่วยงานท าหน้า ท่ี
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ มี
การท าวิจัยเก็บฐานข้อมูลตลาดท่ีมีศักยภาพและ
อบรมผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูล
รสนิยมการบริโภคภายในประเทศและนอก
ประเทศยังไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ ท า
ให้ผู้ประกอบการขาดข้อมูลในการตัดสินใจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางกลยุทธ ์

• การสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงาน
สาธารณะ ปัจจุบันรัฐบาลมีมาตรการด้านภาษี
ช่วยเหลืออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
ซึ่ งได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี และมี
หน่วยงานสนับสนุนอยู่หลายหน่วยงาน แต่ใน
ภาพรวมยังขาดความต่อเนื่องเพราะนโยบายมี
ความเชื่อมโยงกับการเมืองสูง 
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• การบริหารจัดการธุรกิจ 

 ส ำหรับผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก มีข้อจ ากัดด้าน
เครือข่ายธุรกิจ ตั้งแต่กิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบ
ท่ีส่วนใหญ่จะจ ากัดอยู่ในประเทศ ไม่สามารถไป
แสวงหาแหล่งวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและราคาถูกใน
ต่างประเทศได้ และกิจกรรมทางการตลาด 
ส่วนใหญ่จ ากัดอยู่ท่ีตลาดและโรงแรมต่างจังหวัด
เป็นหลัก จึงส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดด้านสภาพ
คล่องทางด้านการเงินในท่ีสุด 

 ส ำหรับผู้ประกอบกำรขนำดกลำง จะสามารถ
บริหารต้นทุนได้ดีกว่า โดยเน้นการใช้แรงงาน
ฝี มื อ ผ ลิ ต ชิ้ น ง า น ใ ห้ ไ ด้ ต้ น ทุ น ต่ า ท่ี สุ ด 
นอกเหนือจากการซื้อพลอยดิบในปริมาณมาก
จากแหล่งในต่างประเทศซึ่งสามารถลดต้นทุน
การผลิตได้ ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังสามารถใช้
แม่พิมพ์เพ่ือผลิตให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้รับไปจัดจ าหน่ายผู้ประกอบการขนาดกลาง
กลุ่มนี้มีแนวโน้มจะเพ่ิมคุณค่าให้สินค้าโดยเน้น
การเลือกพลอยและการออกแบบท่ีมีเอกลักษณ์ 
แต่ยังเป็นการขายผ่านคนกลาง ท าให้ผลก าไร
น้อยลง 

ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของ SME ในตลาด
อาเซียนและตลาดโลก 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ก าลังเผชิญ
ข้อท้าทายจากการแข่งขันท่ีรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
ปร ะกอบด้ ว ยความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค ท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการเกิดขึ้นของ
คู่ แข่ งใหม่  วัตถุดิบหลัก เ ป็นทรัพยากรทาง
ธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดและราคาวัตถุดิบใน
ตลาดโลกท่ีมีความผันผวน แนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับควรต้องสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดท้ังห่วงโซ่
อุปทาน ซึ่งประกอบด้วย 

 

• ก า ร พั ฒ น า แ ห ล่ ง วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ พั ฒ น า
กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ท้ั งนี้ เ พ่ื อลด
ผลกระทบจากการผันผวนเรื่องราคาและช่วยให้
ผู้ประกอบการลดต้นทุนด้านการจัดเก็บวัตถุดิบ 
เช่น การสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของผู้ผลิต
ในไทย การสนับสนุนให้เกิดการส ารวจแหล่งแร่
ในประเทศและต่างประเทศ 

• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงานฝีมือ 
สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมสร้างทักษะเฉพาะทาง
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างแรงงานฝีมือรุ่นใหม่และ
การน าองค์ความรู้ กระบวนการผลิตใหม่มา
ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้  

• การพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนา
มาตรฐาน ควรมีการสนับสนุนการใช้เครื่องมือ
เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ เ ทค โน โล ยี ขั้ น สู ง  ท้ั ง ใ น
กระบวนการผลิตและกระบวนการตรวจสอบ
มาตรฐาน โดยสร้างเครือข่ายทางภาครัฐและ
เอกชน 

• การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าจากการออกแบบ
แล ะ กา รบ ริ ก า รก่ อน แล ะหลั ง ก า ร ขา ย 
สนับสนุนให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบ
และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างนัก
ออกแบบและผู้ผลิต 

• กา รส่ ง เ ส ริ ม ด้ า นกา รต ล า ดทั้ ง ใ น แล ะ
ต่ า งประ เทศ การ เ ปิดตลาดส่ งออกใหม่
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ท่ีเริ่มมี
ก าลังซื้อ และกลุ่มตลาดเฉพาะ รวมท้ังพัฒนา
ช่องทางการขายใหม่ๆ และรูปแบบธุรกิจโดยการ
พัฒนาการท าการตลาดออนไลน์ เพ่ือลดต้นทุน
การกระจายสินค้าและต้นทุนค่านายหน้า 

บทสรุปผู้บริหาร 

5 



แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก กลยุทธ์
และโครงการ ดังต่อไปนี ้

วิสัยทัศ น์ :  ประเทศไทยเ ป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลก 
พันธกิจ: สนับสนุนด้านการยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาปัจจัยการผลิต 
ตลอดจนกระบวนการด้านการขนส่งและตลาดให้กับผู้ประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับ 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพ่ือด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2: การพัฒนาแรงงานฝีมือ การออกแบบ และพัฒนามาตรฐาน

กระบวนการและผลิตภัณฑ ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาและขยายตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในระดับ

สากล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การปรับปรุงและพัฒนากลไกของรัฐเ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพให้

ผู้ประกอบการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5: การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุน 
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บ ท ที่  1 
 
 
 
บ ท น า  

 

Small and Medium  Enterprises 



1.1 
ที่มาโครงการ 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
ได้จัดท าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555-2559 โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์
ส าหรับให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการ SME น าไปประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบการ SME ท่ีเกิดจากการบูรณาการ
เชื่อมโยงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้โตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

ด้วยวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีองค์ประกอบครอบคลุมถึงกิจการ
ผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก
หรือกิจการอื่น ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ซึ่งในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมมีลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
ประสบปัญหาและข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกัน การส่งเสริม SME 
จึงมีความจ าเป็นต้องทราบสภาพปัญหาและผลกระทบ    
ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนา SME ให้เหมาะสม เพื่อให้ทราบ
ศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ใน
แต่ละสาขา รวมท้ังเพ่ือให้มีแผนยุทธศาสตร์นโยบายการ
ส่งเสริม SME ในสาขาเป้าหมายท่ีสอดรับกับนโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
และแผนการส่งเสริม SME ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555-2559  
 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมรายสาขา ได้ริเริ่มโดยส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดย
ศึกษาภาพรวมและสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมใน
ตลาดโลก รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านปัจจัย 

 
การผลิตและปัจจัยท่ีมีผลต่อระบบตลาดท้ังห่วงโซ่
อุปทาน เพ่ือหาแนวทางและประเด็นสนับสนุนเพ่ิมเติม
ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยวิเคราะห์
จากภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
สถานการณ์ภาพรวมในตลาดโลก ปัจจัยและแนวโน้ม
ของตลาดผู้บริ โภคท่ีมีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  ศึกษาศักยภาพ
ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรหลักตามห่วงโซ่คุณค่า และ
จัดเก็บข้อมูลเชิงลึกจากผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสีย 
ตัวแทนภาครัฐและสมาคมต่างๆ ท่ีให้การสนับสนุน เพ่ือ
สังเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรม Missing Link 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายตัวชี้วัดแผนส่งเสริม SME 
รายสาขา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายยุทธศาสตร์
และโครงการท่ีส าคัญ อันจะน าไปสู่แผนการส่งเสริม 
SME รายสาขาและแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMS ราย
สาขาท่ีเกิดจากการบูรณาการของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
และน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

13 

รูปที่ 1.1 ภาพรวมยุทธศาสตร์แผนส่งเสริม SME ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 - 2559 



การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มี
วัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
1) เพ่ือให้มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม

วิ ส า ห กิ จ ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม ส า ข า
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและทิศทางการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

2) เพ่ือให้มีกรอบและทิศทาง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติการส่งเสริม SME สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ ส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ
และเอกชนท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3) เพ่ือให้ได้แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
SME ในสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ท่ี
เกิดจากการบูรณาการของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง อันจะ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
1.2
วัตถุประสงค์  

SME 

SM
E 
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ภ า พ ร ว ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม อั ญ ม ณี แ ล ะ
เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ  ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง  S M E  ไ ท ย  

บ ท ที่  2 

ภาพประกอบจาก: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อ้างถึง Amanda by Stenahorn และ Gold 
necklace from Sauro 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and 
Jewelry Industry) เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าการส่งออก
สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ แม้เศรษฐกิจโลกก าลัง
ประสบปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป 
ซึ่ง เ ป็นตลาดส่งออกหลักแต่แนวโน้มการเติบโตของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในภาพรวม
ยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อ เนื่อง ส่งผลดีต่อการ
ขั บ เ คลื่ อ น เ ศรษฐกิ จ ใ นร ะดั บปร ะ เ ทศ เนื่ อ ง จ าก
อุตสาหกรรมดังกล่าวมีจ านวนผู้ประกอบการและแรงงานใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก อาทิ 
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมการเจียระไน 
อุตสาหกรรมการออกแบบ อุตสาหกรรมการผลิตและ
ประกอบตัว เรือน อุตสาหกรรมการผลิต เครื่ องมือ
เครื่องจักรในการเจียระไนพลอย และอุตสาหกรรมการท า
วัสดุหีบห่อ เป็นต้น 

 
2.1 
นิยาม
อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ 

2.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดบั 

รูปที่ 2.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย 
จ าแนกตามโครงสร้างอุตสาหกรรมได้ 2 กลุ่ม คือ 
อุตสาหกรรมอัญมณี และอุตสาหกรรมเครื่องประดับ โดย
แต่ละอุตสาหกรรมมีขอบเขตและโครงสร้าง ดังนี้ 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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1) อุตสาหกรรมอัญมณี ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรม
เจียระไนเพชร (Diamond) และพลอย (Gems)1 ดังนี ้

• อุตสำหกรรมกำรเจียระไนเพชร ส่วนใหญ่เป็นสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้เงินลงทุนสูงและส่วน
ใหญ่เป็นการลงทุนของต่างชาติหรือเป็นการร่วมทุน
ระหว่างไทยกับต่างชาติท่ีมาจากประเทศท่ีมีชื่อเสียงด้าน
การเจียระไนเพชร เช่น เบลเยียม อิสราเอล และอังกฤษ 
โดยมีการน าเข้าวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักรและ
เทคโนโลยี เพ่ือมาใช้แรงงานฝีมือในไทย  

• อุตสำหกรรมเจียระไนพลอย เ ป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพด้านคุณภาพการผลิตผู้ประกอบการมีการใช้
เทคนิคในการหุงพลอยท่ีเป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับ
ไปท่ัวโลก มีจุดแข็งด้านทักษะฝีมือแรงงานและความ
ประณีต การใช้เครื่องมือเครื่องจักรท่ีไม่ซับซ้อน การใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงยังไม่แพร่หลายนัก สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก อยู่ในบริเวณจังหวัดท่ี
เป็นแหล่งวัตถุดิบพลอยท่ีส าคัญในอดีต เช่น จันทบุรี 
ตราด และกาญจนบุรี 

2) อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ แบ่งออกได้ 2 ประเภท 
คือ  เครื่องประดับแท้และเคร่ืองประดับเทียม 

• เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ แ ท้  ไ ด้ แ ก่  เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ เ งิ น 
เครื่องประดับทอง และแพลทินัม เป็นต้น  

• เครื่องประดับเทียม ซึ่งเป็นเครื่องประดับท่ีท าขึ้นจากวัตถุ
ท่ีไม่ได้มาจากธรรมชาติและอัญมณีสังเคราะห์ (Created 
Gems Stone) เป็นต้น 

 ประเทศไทยมีผู้ผลิตเครื่องประดับเพชรและพลอยเป็น
จ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม มีการใช้แรงงานตั้งแต่การออกแบบ 
คัดแยกอัญมณี การประกอบตัวเรือน ท่ีอาศัยแรงงานมี
ทักษะ ความช านาญ และความประณีตในการผลิต 
ผู้ประกอบการท่ีผลิตเพ่ือส่งออกจะเป็นสถานประกอบการ
และโรงงานขนาดใหญ่และขนาดกลางท่ีมีการลงทุนด้าน
เครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีสูง และต้องมีการ
ลงทุนเพ่ือจัดซื้อวัตถุดิบ 

1อานนท์ เศรษฐเกรียงไกร (2554) แนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่การเป็น
ศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับของโลก, ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

Footnote: 

ที่มา: (1) การวิจัยโครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพื่อรองรับการที่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการจัดท าเขต
การค้าเสรีอาเซียน-จีน (อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ) โดยศูนย์วิจัย
เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) และ (2) 
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ (2553) ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

รูปที่ 2.2 โครงสร้างความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ภาพประกอบจาก: www.public-domain-image.com 
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โครงสร้างของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
สามารถแบ่งได้ตามห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมของกระบวนการผลิต 
ซึ่งมีการผลิตและส่งต่อกันเป็นทอด ดังนี้  

อุตสาหกรรมต้นน้ า 

1) ด้านวัตถุดิบเนื่องจากวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับเป็นวัตถุดิบท่ีได้จากธรรมชาติโดยมี
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมเหมือง
พลอย อุตสาหกรรมผลิตไข่มุก ท้ังนี้วัตถุดิบส่วนใหญ่จะ
เป็นการน าเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น เพชร ทองค า 
ไข่มุกน้ าเค็ม อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีแหล่งวัตถุดิบ
บางประเภทภายในประเทศ เช่น พลอย มีแหล่งวัตถุดิบ
ท่ีส าคัญๆ คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ตราด และ
กระบ่ี 

2) การน าเข้าวัตถุดิบ ปัจจุบันไทยได้น าเข้าอัญมณีก้อนจาก
เหมืองของประเทศออสเตรเลีย แอฟริกา เวียดนาม จีน 
อินเดีย บอสสวานา นามีเบีย รัสเซีย โมซัมบิก รวมท้ัง
สหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นแหล่ งน าเขาพลอยเนื้อแข็ง
โดยเฉพาะทับทิม เพ่ือน ามาผ่านกระบวนการเพ่ิมมูลค่า
หรือเจียระไน 

นอกจากนี้ยังมีการน าเข้าเพชรหรือพลอยก้อนจาก
ประ เทศท่ี เ ป็นตลาดซื้ อขายด้ วย เช่น เบล เยี ยม 
อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สวิสเซอร์แลนด์ และ 
สหราชอาณาจักร ในกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าอัญมณี 
พบว่า มีหลายประเทศท่ีพัฒนาขึ้นมาจนสามารถท า
กิจกรรมเช่นเดียวกับไทย อาทิ อินโดนีเซีย สปป.ลาว 
จีน อินเดีย และศรลีังกา  

ไทยมีการน าเข้าพลอยเนื้อแข็งเจียระไนแล้วบางส่วนด้วย
เช่นกัน เนื่องจากนโยบายของประเทศคู่ค้าท่ีต้องการเพ่ิม
มูลค่าแก่สินค้าพลอย รวมท้ังส่วนหนึ่งมาจากแรงงาน
ฝีมือของไทยขาดแคลน มีค่าแรงสูงขึ้น ท าให้เริ่มมีการ
น าเข้าพลอยเนื้อแข็งเจียระไนแล้วจากประเทศคู่ค้ามาก
ขึ้น ส่วนแหล่งน าเข้าเพชรขนาดเล็กของไทย คือ อินเดีย 
ซึ่งไทยน ามาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพชรเพ่ือ
การส่งออก 

อุตสาหกรรมกลางน้ า 
3) ด้านการแปรรูปวัตถุดิบขั้นต้น เป็นการแปรรูปวัตถุดิบ

เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งรวมถึงการคัดแยก 
การเจียระไน การขึ้นรูปตัวเรือน การหุงพลอย เพ่ือให้
ได้สีสัน เหลี่ยมมุม ท่ีงดงาม ซึ่งในกระบวนการนี้ต้อง
อาศัยแรงงานทักษะฝีมือเป็นอย่างมาก 

ผู้ ป ร ะ ก อบก า ร ไทย จ ะส่ ง อ อกอั ญมณี ท่ี ไ ด้ ผ่ า น
กระบวนการเพ่ิมมูลค่าแล้วหรือพลอยเจียระไนไปท่ี
ประเทศคู่ค้า เช่น ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ญี่ปุ่น อิตาลี สวิสตเซอร์แลนด์ เป็นต้น เพ่ือ
น าไปผลิตเคร่ืองประดับอีกต่อหนึ่ง 

อัญมณีอีกส่วนหนึ่งจะถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องประดับแท้ทองค าหรือเงินในไทย ก่อนจะ   
ส่ งต่ อ ไปยั งประ เทศคู่ ค้ า ใน ตลาดส าคัญๆ เช่ น                          
อิตาลี อินเดีย สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฮ่องกง 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ใน
ทวีปยุโรป และประเทศในเอเชียตะวันออก โดยมี
ประเทศ ท่ีท ากิ จกรรมการผลิต เครื่ องประดับแ ท้
เช่นเดียวกับไทยซึ่งอาจถือเป็นคู่แข่งของไทยโดยตรง 
เช่น อิตาลี สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง อินเดีย และจีน 
นอกจากนี้ยังมีคู่แข่งอื่นๆ ท่ีเติบโตเร็วในกิจกรรมการ
ผลิตเครื่องประดับแท้ อาทิ อินโดนีเซีย เวียดนาม 
ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่น เป็นต้น 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต
และการสกัดโลหะมีค่าเพ่ือน ากลับมาใช้และการทดสอบ
โลหะมีค่า ซึ่งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการผลิตอยู่   
2 แบบ คือ กรรมวิธีทางเคมีและกรรมวิธีทางไฟฟ้า2  

2.1.2 ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม 

2ยุทธศาสตร์และแผนงานของอุตสาหกรรมอัญมณีไทย 
ระยะที่ 1, มูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ 
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  

Footnote: 
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อุตสาหกรรมปลายน้ า 

4) ด้านการผลิตเครื่องประดับเป็นการน าวัตถุดิบท่ีผ่านการแปรรูปเบื้องต้นมาประกอบขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับ โดยกรรมวิธีการผลิตขึ้นอยู่กับตลาดท่ีตั้งเป้าไว้ ตัวอย่างเช่น ตลาดระดับบนจะนิยมงาน
ท่ีผลิตด้วยมือ ส่วนกลุ่มตลาดกลางและล่างจะใช้เป็นการผลิตด้วยเครื่องจักร ท้ังนี้ในขั้นตอนนี้การ
ออกแบบให้เกิดความโดดเด่นผลิตภัณฑ์ การสร้างเอกลักษณ์ รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของตราสินค้า 
เป็นหัวใจส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมนี้ 

อุตสำหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ อุตสำหกรรมชุบตัวเรือนและชิ้นส่วนเครื่องประดับ อุตสำหกรรมกำร
ผลิตชิ้นส่วนและตัวเรือนเครื่องประดับส ำเร็จรูป อุตสำหกรรมกำรผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบ อุตสำหกรรม
กำรผลิตยำง ขี้ผึ้ง และปูนปลำสเตอร์ท่ีใช้ท ำแม่พิมพ์ 

5) ด้านช่องทางการจ าหน่ายเป็นการสร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย ควบคู่กับการสร้างการยอมรับตรา
สินค้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญส าหรับธุรกิจนี้ เนื่องจากเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูง ความน่าเชื่อถือ
ของผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งครอบคลุมถึงการรับประกันในตัวผลิตภัณฑ์ จะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีผู้บริโภคจะเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ ์

อุตสำหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องได้แก่ อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสำหกรรมกำรตลำดและโฆษณำ 
อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว อุตสำหกรรมกำรขนส่ง และอุตสำหกรรมกำรประกันภัย 

 

รูปที่ 2.3 โครงสร้างของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

ที่มา:โครงการจัดท าแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ) 
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทย มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2550-2554 หากเปรียบเทียบมูลค่าการส่งออก
ต่อ GDP จะพบว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
มีสัดส่วนเฉลี่ยต่อ GDP อยู่ราวร้อยละ 3.45 ซึ่งถือว่าเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยสูง 

อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญของไทย
ในอันดับท่ี 4 รองจากอุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ และ
ยางพารา3 ในปี 2554 ประเทศไทยมีมูลค่าการค้าอัญมณี
และเครื่องประดับรวมท้ังสิ้น 32,951 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เป็นการน าเข้ารวม 20,650 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
ส่งออกรวม 12,301 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีจ านวน
แรงงานในอุตสาหกรรมกว่า 1.3 ล้านคน4  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3.31 ของแรงงานท้ังหมดในประเทศ 

 

 
2.2  
ความส าคัญของอุตสาหกรรม 
อัญมณีและเครื่องประดับต่อ
ระบบเศรษฐกิจไทยและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

2.2.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

รูปที่ 2.4 มูลค่าการน าเข้าและส่งออกอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดบัปี 2550-2555 

3ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
4ทิศทางและประมาณการความต้องการแรงงานฝีมือ,
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,กระทรวงแรงงาน 

 

Footnote: 

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน); ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม; และศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

ปัจจุบันไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอันดับที่ 16 
ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา อินเดีย ฮ่องกง สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ เบลเยียม แคนาดา อิสราเอล อังกฤษ เยอรมนี 
สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย จีน แอฟริกาใต้ และญ่ีปุ่น และมี
การน าเข้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอันดับที่ 12 ของโลก 
รองจากสหรัฐอเมริกา อินเดีย ฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม เยอรมนี แคนาดา ญ่ีปุ่น 
และจีน 
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5เนื่องจากปัจจุบันการซ้ือขายทองค ากลายเป็นผลิตภัณฑ์
ทางการเงินอีกอย่างหนึ่ง การเปรียบเทียบมูลค่าการ
น าเข้าส่งออกที่ไม่รวมทองค าจะสะท้อนการเติบโตของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได้ชัดเจนกว่า  
 

Footnote: 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลการน าเข้าและส่งออก พบว่า
มูลค่าการน าเข้าเมื่อรวมกับทองค ากลับมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่า
การส่งออก ท้ังนี้ เนื่องมาจากอัตราการบริโภคทองค าและ
การน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตอื่นๆ ภายในประเทศ 
นอกจากนี้ เ ป็น ท่ีน่าสังเกตว่ามูลค่าน าเข้าอัญมณีและ
เครื่องประดับท่ีไม่รวมทองค ามีอัตราการเติบโตสูงกว่าการ
ส่งออก ซึ่งมีสาเหตุมาจากอัตราการบริโภคสินค้าประเภท
เครื่องประดับและอัญมณีภายในประเทศมีปริมาณเพ่ิมมาก
ขึ้นและปริมาณการค้าขายภายในประเทศให้กับนักท่องเท่ียว
ต่างชาติเพ่ิมสูงขึ้น 

ในปี 2551-2554 มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยมีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 24.2 หาก
ไม่รวมทองค าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 14.8 
ในช่วงปีเดียวกัน และในปี 2555 มูลค่าการส่งออกกลับ
ลดลงร้อยละ 10 ซึ่งอาจเป็นผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจจาก
กลุ่มตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก
ของไทย หากเปรียบเทียบกับอัญมณีและเครื่องประดับท่ีไม่
รวมทองค าจะพบว่า ยังคงมีอัตราขยายตัวได้ถึงร้อยละ 25  

เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทย ตั้งแต่ปี 2550-2554 จะพบว่าไทยมีมูลค่าการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้มากเป็นอันดับ 1 โดยในปี 2554 
มีมูลค่ารวมท้ังสิ้น 3,693 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ี
การส่งออกพลอยและเครื่องประดับเทียมของไทยในปี 
2554 มีมูลค่าเพียง 605 และ 354 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
หากพิจารณามูลค่าการส่งออกใน ปี 2550-2554 กลับ
พบว่า พลอยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 20.3 
ในขณะท่ีเครื่องประดับเทียมและแท้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณร้อยละ 17.5 และ 17.6 
ในขณะท่ีเพชรมีอัตราการเติบโตน้อยท่ีสุด คือ ร้อยละ 
13.4 

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับของไทยยังถือได้ว่ามีความเข้มแข็งใน
อุตสาหกรรมและอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้อยู่
ในช่วงสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาในปี 2551 
และวิกฤตในยุโรปตั้งแต่ปี 2554 

(     :                )
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รูปที่ 2.5 มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ   
แบ่งรายประเภทสินค้า ปี 2550-2554 

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน); 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม; ศูนย์วิจัยกสิกรไทย; International Trade 
Center และ UNcomtrade 
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9ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554 
10โครงการจัดท าส ามะโนอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับไทย (2553), วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2553  
11แรงงานต้นน้ า หมายถึง แรงงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เจียระไน การเผาพลอย 
12แรงงานกลางน้ า หมายถึง แรงงานเกี่ยวกับการ
ออกแบบและการข้ึนรูป การประกอบตัวเรือน 
13แรงงานปลายน้ า หมายถึง แรงงานเกี่ยวกับการขาย
และการตลาด 
 

Footnote: 

จ ากก ารส า ร ว จส าม ะ โนอุ ต ส าหกรรมอัญมณี แ ล ะ
เครื่องประดับปี 2553  โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
พบว่า มีสถานประกอบการท้ังหมด 15,777 แห่ง  และ
ครัวเรือน 7,749 ครัวเรือน ซึ่งในจ านวนนี้มีโรงงานท่ีขึ้น
ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 700 ราย  
หากพิจารณาในแง่ขนาดของกิจการพบว่าร้อยละ 2.41หรือ
ผู้ประกอบการจ านวน 380 รายเป็นกิจการขนาดใหญ่ 
ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 97.59 หรือ เป็นจ านวน 15,397 
ราย คือ ผู้ประกอบการ SME  

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับก่อให้เกิดการจ้างงาน
ประมาณ 1.3 ล้านคน9  ประกอบด้วยแรงงานในสถาน
ประกอบการ 865,656 คน10  ท่ีเหลือเป็นแรงงานนอก
สถานประกอบการรับค่าจ้างตามจ านวนชิ้นงานและไม่มี
ภาระผูกพันกับนายจ้าง  

หากพิจารณาเฉพาะจ านวนแรงงานตามประเภทสถาน
ประกอบการ พบว่าแรงงานท่ีอยู่ในโรงงาน บริษัท ห้าง
ร้าน ร้านค้ามีจ านวน 834,799 คน แบ่งเป็นแรงงาน
ระดับต้นน ้ า 1 1  342 ,268 คน ระดับกลางน ้ า 1 2  
283,831 คน และระดับปลายน ้า13  208,700 คน  

ในขณะท่ีจ านวนแรงงานในครัวเรือนมีจ านวน 30,857 คน 
แบ่งเป็นแรงงานระดับต้นน ้า 8,670 คน ระดับกลางน ้า 
22,177 คน และระดับปลายน ้า 10 คน สรุปตามห่วงโซ่
อุปทานจะมีแรงงานต้นน ้ารวม 350,938  คน แรงงาน
กลางน ้ารวม 306,008  คน และแรงงานปลายน ้ารวม 
208, 710 คน และท่ีเหลือเป็นแรงงานนอกระบบ หรือ
แรงงานรับจ้างท่ัวไป 

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการจ้างงานในอุตสาหกรรมอัญมณี
และเคร่ืองประดับเริ่มจะมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
การปิดกิจการของผู้ประกอบการขนาดเล็ก และใน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการรายใหญ่ก็เริ่มให้ความส าคัญกับ
การน าเครื่องจักรและเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพ่ิมมากขึ้น 

 รูปที่ 2.6 จ านวนโรงงานที่จดทะเบียนกับกรมโรงงาน 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554 
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2.2.2 จ านวนสถานประกอบการและการจ้างงาน 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ท าให้ตลาดหลักของ
ไทย เช่น สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีอัตราการ
น าเข้าลดลง ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตเครื่องเพชรพลอย
รูปพรรณในปี 2554 อยู่ท่ีระดับ 52.94 ลดลงจากปี 
2553 คิดเป็นร้อยละ 11.4 และในปี 2555 ระหว่าง
เดือน ม .ค .–ก .ย .  ก็มีอัตราลดลงร้อยละ 1.8 เมื่ อ
เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา  

2.2.3 ก าลังการผลิตภายในประเทศ 
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     :                             2555
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รูปที่ 2.7 ดัชนีผลผลิตเครื่องเพชรพลอยรูปพรรณ 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555 
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14Gulf Business, 2012. 
 

Footnote: 

ในอดีตจั งห วัดผู้ ผลิต ท่ีส าคัญ ได้ แก่  แพร่  สุ โข ทัย 
เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ส่วนแหล่งท่ียังสามารถ
ผลิตวัตถุดิบป้อนสู่กระบวนการผลิตได้ แต่ปริมาณการผลิต
มีน้อยมาก ประกอบกับมีวัตถุดิบส ารองใช้ได้อีกเพียงไม่กี่ปี
เท่านั้น ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี และ ตราด  

2.2.4 แหล่งผลิตที่ส าคัญ 

วัตถุดิบส่วนใหญ่จึงพ่ึงการน าเข้าจากต่างประเทศหรือการ
น าวัตถุดิบเข้ามาขายของพ่อค้าเร่ชาวต่างชาติ โดยมี
กรุงเทพฯ ตาก กาญจนบุรี และจันทบุรี เป็นตลาดซื้อขาย
วัตถุดิบท่ีส าคัญของไทย  

แหล่งน าเข้าเพชรที่ส าคัญ: โมซัมบิค เซียล่าไลโอน ไซบี
เรีย รัสเซีย  

แหล่งน า เข้าทองที่ส าคัญ : ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา แมกซิโก เปรู สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์14  

แหล่งน าเข้าเงินที่ส าคัญ : สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
แม็กซิโก จีน เปรู ชิลี โบลิเวีย อาร์เจนตินา   

แห ล่ ง น า เ ข้ า ม ร ก ต ที่ ส า คั ญ :  ฮ่ อ ง ก ง  อิ น เ ดี ย 
สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง บราซิล โคลัมเบีย และเยอรมนี 

แหล่งน าเข้าพลอยที่ส าคัญ : อินเดีย ศรีลังกา สหภาพ
เมียนมาร์ โมซัมบิก มาดากัสการ์ เวียดนาม 

โดยแหล่งพลอยสีแบ่งตามประเภทท่ีส าคัญ มีดังนี้  

ทับ ทิม :  สหภาพเมี ยนมาร์  มาดากั สการ์  ฮ่ องกง 
สหรัฐอเมริกา อินเดีย สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และ
เคนยา 

ไพลิน : ฮ่องกง อินเดีย ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ 
ญี่ปุ่น ศรีลังกา และมาดากัสการ์ 

แซบไฟร์สีเขียว: ออสเตรเลีย สหรัฐฯ แทนซาเนีย และ
โคลัมเลีย 

บุษราคัม: ออสเตรเลีย แอฟริกา ศรีลังกา 

และแหล่งพลอยเนื้ออ่อนแบ่งตามประเภทท่ีส าคัญ มีดังนี้ 

โกเมน: เคนยา ศรีลังกา  
เพทาย: กัมพูชา ศรีลังกา  
เบริล:  มาดากัสการ์  บราซิล  โคลัมเบียม  
โทแพช: รัสเซีย  บราซิล  ศรีลังกา เม็กซิโก 
สปเินล:  บราซิล รัสเซีย 
ควอตซ์: กระจายจากทุกทวีป 
ทัวร์มาลีน: ศรีลังกา  แอฟริกา 
 

รูปที่ 2.8 แหล่งผลิตและแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ 
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15แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
อยู่ในบทที่ 6 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแรงงานฝีมือ 
การออกแบบ และพัฒนามาตรฐานกระบวนการและ
ผลิตภัณฑ์ 
 

Footnote: 

เนื่ อ งจากลั กษณะและรู ปแบบการด า เนินงานของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความแตกต่างจาก
อุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากเป็นธุรกิจท่ีมีรูปแบบธุรกิจ
ครัวเรือน และใช้ทุนสูง ใช้แรงงานทักษะฝีมือสูง หากสรุป
ประเด็นปัญหาส าคัญตามห่วงโซ่อุปทานจะพบประเด็น
ส าคัญดังนี้  

อุตสาหกรรมต้นน้ า ปัญหาหลักท่ีส าคัญของอุตสาหกรรม
ต้นน้ าคือปัญหาด้านการจัดหาวัตถุดิบและกฎระบียบการ
น าเข้าวัตถุดิบ เนื่องจากขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบในประเทศ
เชิงพาณิชย์ ต้องพ่ึงพิงการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะประเทศในทวีปแอฟริกา ความ
ผันผวนทางด้านราคาของต้นทุนวัตถุดิบหลัก เช่นราคา
พลอยดิบ และเพชรท่ียังไม่เจียระไน ความไม่แน่นอนด้าน
นโยบายการค้าระหว่างประเทศของประเทศผู้ขายวัตถุดิบ  
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ตล อด จน ร ะ เ บี ย บ ด้ า น ภ า ษี ศุ ล ก า ก ร  ล้ ว น ท า ใ ห้
ผู้ประกอบการต้องรับกับความเสี่ยง และแบกรับต้นทุนท่ี
สูงขึ้น  

อุตสาหกรรมกลางน้ า เป็นกลุ่มท่ีต้องพ่ึงพาแรงงานทักษะ
ฝีมือขั้นสูง และเทคโนโลยี แต่ในปัจจุบันแรงงานทักษะ
ฝีมือของไทยมีน้อยลง เนื่องจากขาดแคลนแรงงานรุ่นใหม่
เข้าสู่ระบบ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ยังอยู่ในวงจ ากัด 
ประกอบกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีราคาแพง ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กจึงมีข้อจ ากัดในการเข้าถึง   

อุตสาหกรรมปลาย น้ า  เ ป็ นอุ ตส าหกรรม ท่ีมี ขี ด
ความสามารถในสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงสุด ในขณะเดียวกัน
ปัญหาและอุ ปสรรค ท่ีส าคัญของผู้ ปร ะกอบการ ใน
อุตสาหกรรมนี้ก็คือ การพัฒนาการออกแบบ ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายและสร้างตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่ ง
กระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยการสร้างบุคลากรท่ีมีความ
เข้าใจตลาด ทักษะในการวิเคราะห์การแปรข้อมูลความ
เคลื่อนไหวในตลาด รสนิยมและพฤติกรรมผู้บริโภคมาสู่
การสร้างแบรนด์และช่องทางเข้าถึงลูกค้า ตลอดจนสะท้อน
ข้อมูลตลาดกลับไปสู่การพัฒนาการออกแบบ 

2.2.5 ปัญหาและอุปสรรค  

ปัญหาด้านตน้ทุนแรงงานสูงและแรงงานขาดแคลน แยก
เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ ส า ห รั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนี้  

• ปัญหาค่าแรงขั้นต่ า ท่ี เ พ่ิมสูงขึ้นไม่มีผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการมากนัก เนื่องจากในอุตสาหกรรมนี้ต้อง
ใช้แรงงานฝีมือซึ่งมีค่าตอบแทนสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ าและ
ผันแปรตามจ านวนชิ้นงาน  

• แรงงานทักษะขาดแคลน เป็นปัญหาส าคัญส าหรับ
ผู้ประกอบการ เป็นผลมาจากจ านวนแรงงานรุ่นใหม่ท่ี
เข้าสู่อุตสาหกรรมน้อยลง หากไม่มีการด าเนินการ
วางแผนก าลังคน ณ ตอนนี้  ในอนาคตผู้ประกอบการ
จะเผชิญกับปัญหาแรงงานท่ีมีประสบการณ์เข้าสู่ช่วง
เกษียณอายุ และขาดแคลนแรงงาน 

การสร้างแรงงานทดแทนจึงมีความส าคัญ โดยพัฒนา
ประสบการณ์และองค์ความรู้ ในการด าเนินงานท้ัง
แรงงานส าหรับการควบคุมการผลิต แรงงานช่างฝีมือ 
นักออกแบบ และนักการตลาด เ พ่ือให้สามารถ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเน่ือง15  
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ผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการรายย่อย       
มคีวามส าคัญมากต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
มีจ านวน 15,397 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.59 ของ
จ านวนวิสาหกิจท้ังหมดในอุตสาหกรรมนี้  จากการส ารวจ
ส ามะโนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 255316 
โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า มีจ านวนวิสาหกิจ
ขนาดกลาง 2,615 แห่ง (ร้อยละ 16.57) วิสาหกิจขนาด
ย่อม 5,425 แห่ง (ร้อยละ 34.39) และไม่ระบุขนาด 
7,357 แห่ง (ร้อยละ 46.63) ซึ่งคาดว่าผู้ประกอบการท่ี
ไม่ระบุขนาดกิจการกลุ่มนี้ คือ กลุ่มผู้ประกอบการขนาด
เล็กท่ีรับจ้างผลิตโดยไม่มีการจัดตั้งในรูปแบบธุรกิจท่ีชัดเจน  

นอกจากนี้ยังมีครัวเรือนท่ีประกอบธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับอีก 7,749 ครัวเรือน แสดงให้เห็นว่ายังมี
กลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กอีกมากท่ียังไม่ได้อยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลของภาครัฐและเป็นลักษณะกิจการครอบครัว  

สถานประกอบการ SME มีการจ้างงานถึงร้อยละ 53 
ของท้ังอุตสาหกรรม หรือ ประมาณ 689,000 คน17   
ในขณะท่ีร้อยละ 47 เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแรงงานท้ัง
ท่ีอยู่ในสถานประกอบการและนอกสถานประกอบการ ท้ังนี้ 
SME ในอุตสาหกรรมนี้มีการจ้างงานอยู่อันดับท่ี 5 เมื่อ
เทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ของไทย 

 
2.3  
บทบาทของ SME ใน
อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ 

2.3.1 จ านวนวิสาหกิจและการจ้างงานของ SME 

รูปที่ 2.9 สัดส่วนสถานประกอบการและการจา้งงาน 

ที่มา: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554-2555 
สสว. การส ารวจส ามะโนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับปี 2553 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

S 

M 

E 

16โครงการจัดท าส ามะโนอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับไทย (2553), วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2553. 
17รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ปี 2554-2555 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  
 

Footnote: 
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      2552 2553 2554 
             
                   SME (       ) 271,810.8 266,609.1 272,505.3 
                       (       ) 333,700.5 366,818.3 371,240.6 
                                 SME  -5,201.7 5,896.2 
                                 SME  -1.9% 2.2% 
              
                    SME (       ) 183,430.4 301,241.5 510,797.9 
                        (       ) 206,033.5 337,333.9 629,810.3 
                                  SME  131,300.4 292,476.4 
                                  SME  64.2% 69.6% 

มูลค่าและสถิติการเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า SME มี
ความส าคัญอย่างยิ่งแก่ประเทศไทยและเป็นพลังผลักดัน
การเติบโตของการส่งออกและการน าเข้าในตลาดส าคัญๆ 
SME มีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 73.4 ของการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับท้ังหมดในปี 2554 และ
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ระหว่างปี 2553-
2554 โดยพิกัดสินค้าหมวดทองค ายังไม่ขึ้นรูป เครื่อง
เพชรพลอยรูปพรรณ และเพชรยังไม่ประกอบตัวเรือน 
เป็นหมวดท่ีมีการส่งออกสูงท่ีสุด 

ส า ห รั บ ก า ร น า เ ข้ า อั ญ มณี แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ 
ผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับมี
สัดส่วนการน าเข้าถึงร้อยละ 81.1 ของมูลค่าการน าเข้า
ท้ังหมดของอุตสาหกรรมและมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
69.6 ระหว่างปี 2553-2554 โดยพิกัดสินค้าหมวด
ทองค ายังไม่ขึ้นรูป เพชรยังไม่ประกอบตัวเรือน เงิน 
และเครื่องเพชรพลอยรูปพรรณ เป็นหมวดท่ีมีการน าเข้า
สูงสุด  

ท้ังนี้การเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของตลาดท่ีไม่รวม
ทองค า สืบเนื่องมาจากปัจจุบันทองค าเป็นผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินเพ่ือการเก็งก าไร ไม่ได้ใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับเท่านั้น สถิติการน าเข้าส่งออกท่ีไม่รวม
ทองค าจึ งสามารถสะ ท้อนความ เคลื่ อน ไหวของ
อุตสาหกรรมได้ชัดเจนกว่า 

จ า ก ข้ อ มู ล ข้ า ง ต้ น จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า 
ผู้ประกอบการ SME เป็นกลไกท่ีส าคัญใน
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร่ ง ใ ห้ กั บ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทย ท้ังในด้านจ านวนสถานประกอบการ 
จ านวนการจ้างงาน รวมถึงมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศ แต่การส่งออกของ SME 
ยังมีอัตราเติบโตท่ีน้อยกว่าท้ังอุตสาหกรรม
ในภาพรวม แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการ
ขยายตลาดต่างประเทศยังมีอยู่ หากแต่ 
SME ยังจ าเป็นท่ีต้องได้รับการสนับสนุนท้ัง
ทางข้อมูลของตลาดต่างประเทศและปัจจัย
สนับสนุนท่ีเอื้อต่อการท าการค้าระหว่าง
ประเทศ ดังนั้นในบทต่อไปจะน าเสนอ
ภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับในตลาดโลกและตลาด
อาเซียน เ พ่ือน า ไปวิ เคราะห์ เ ป็นแนว
ทางการส่งเสริม SME ต่อไป 

รูปที่ 2.10 มูลค่าการส่งออกและน าเข้าของ SME จ าแนกตามพิกัด 
71 ปี 2552-2554 

ที่มา: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2554 -2555 

2.3.2 ด้านการค้าระหว่างประเทศ 

10

271,810.8 266,609.1 272,505.3

333,700.5
366,818.3 371,240.6

            

                                            
(       )

SMEs' Export Value Total Export Value

183,430.4

301,241.5

510,797.9

206,033.5

337,333.9

629,810.3

            

                                             
(       )

SMEs' Import Value Total Import Value

81.5% 72.7% 73.4%
89.0% 89.3% 81.1%

                   SME                                           SME                        
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ส ถ า น ก า ร ณ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม อั ญ ม ณี แ ล ะ
เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ ใ น ต ล า ด โ ล ก  

แ ล ะ ภู มิ ภ า ค อ า เ ซี ย น  

บ ท ที่  3 



ภาพรวมกลุ่มผู้ส่งออกส าคัญของโลก 

กลุ่มประเทศผู้ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับท่ีส าคัญ 5 
อันดับแรกของโลกได้แก่ สหรัฐอเมริกา (มูลค่าการส่งออก 
71,827 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตร้อยละ 18.7) ฮ่องกง 
(มูลค่าการส่งออก 55,210 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโต
ร้อยละ 31.9) อินเดีย (มูลค่าการส่งออก 50,015 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เติบโตร้อยละ 26.8) จีน และเบลเยียม 
ตามล าดับ ในภาพรวมของมูลค่าการค้าในอุตสาหกรรม  
อัญมณีและเครื่องประดับรวมกับทุกประเทศท่ัว โลก                
ในปี 2553 การส่งออกเติบโตร้อยละ 14 และการน าเข้า
เติบโตร้อยละ 12 โดยการค้าของทุกประเทศรวมกันมี
มูลค่าสูงถึง 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ส าหรับในกลุ่มประเทศอาเซียน ไทยนับว่ามีมูลค่าการ
ส่งออกสูงเป็นอันดับ 1 อยู่ราว 11,625 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ตามมาด้วย สิงคโปร์ และเวียดนามด้วยมูลค่า 
7,587 และ 2,768 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดับ 

 
3.1  
สถานการณ์
อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับในตลาดโลก 

3.1.1 ประเทศส่งออกและน าเข้าหลักของโลก 

รูปที่ 3.1 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของโลก 

     

11,625 
M.USD

ChinaUSA

Thailand

                                                 2551-2554
                                                   2551-2554

                                                             2551-2554

     :                                Uncomtrade                                       International Trade Center
                                                        2551-2554

Canada

India

Belgium

Malaysia
Indonesia

Vietnam

  ,   
M.USD

55,210 
M.USD

Hong Kong

50,015 
M.USD

27,503 
M.USD

25,935 
M.USD

24,849 
M.USD

23,215
M.USD

UK

     

     

    

          

     

24.1% (2551-2554) 
7,587 
M.USD

17.6% (2551-2554) 

Singapore 2,768 
M.USD

112.5% (2552-2553) 

2,646 
M.USD

13.0% (2010-11)
78.0% (2554) 

1,456 
M.USD
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ภาพรวมกลุ่มผู้น าเข้าส าคัญของโลก 

ส่วนตลาดผู้น าเข้าส าคัญ คือ อินเดีย 
(มูลค่ าการน า เข้ า 93,596 ล้ าน
เหรียญสหรัฐฯ เติบโตร้อยละ 48.7)  
รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา (มูลค่า
การน า เข้า 66,143 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เติบโตร้อยละ 11.5) ฮ่องกง 
(มูลค่ าการน า เข้ า 62,234 ล้ าน
เหรียญสหรัฐฯ เติบโตร้อยละ 35.8)  
สหราชอาณาจักร (มูลค่าการน าเข้า 
24,370 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโต
ร้อยละ 8.8) และเบลเยียม (มูลค่าการ
น าเข้า 23,802 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เติบโตร้อยละ 10.7) ส าหรับในกลุ่ม
อาเซียน ประเทศไทยเป็นผู้น าเข้าหลัก 
มูลค่ารวม 10 ,486 ล้านเหรียญ
สหรั ฐฯ รองลงมา คือ สิ งค โปร์ 
8 ,062 ล้ านเหรียญสหรั ฐฯ และ
มาเลเซีย 3,686 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ตามล าดับ  

รูปที่ 3.2 ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของโลก 

ที่มา: International Trade Center 

    

10,486
M.USD

USA

Thailand

                                                   2551-2554
                                                     2551-2554

                                                              2551-2554

     :                                Uncomtrade                                       International Trade Center
                                                         2551-2554

India

Belgium

Malaysia

Philippines
Vietnam

       
M.USD

62,234 
M.USDHong Kong

93,596 
M.USD

23,802 
M.USD

24,370 
M.USD

UK

     

     

     
           -      

65.3%
8,062 
M.USD

13.8%  

Singapore

437 
M.USD

1.2% (2554)
3,686 
M.USD

475 
M.USD

40.4% (2553-2554) 

21.2% (2552-2553) 

รูปที่ 3.3 กลุ่มประเทศส่งออกและน าเข้าหลักของโลก 

    ผ                         (ล้านเหรียญสหรัฐ)     ผ                 ใ           ศ   ซ    (              ฐ) 

    ผ                          (ล้านเหรียญสหรัฐ)     ผ                  ใ           ศ   ซ    (              ฐ) 
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ส าหรับตลาดส่งออกท่ีส าคัญของไทย 
ไ ด้ แ ก่  ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์  ฮ่ อ ง ก ง 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเบลเยี่ยม 
โดยมีมูลค่าและอัตราการขยายตัว ดังนี้ 

ด้ า น ต ล า ด ส่ ง อ อ ก อั ญ ม ณี แ ล ะ
เครื่ องประดับของไทย พบว่า ในปี 
2554 ประเทศไทยมีการส่งออกอัญมณี
แล ะ เ ครื่ อ งปร ะดั บ ไป ยั งปร ะ เทศ
สวิตเซอร์แลนด์มากเป็นอันดับ 1 มี
มูลค่ารวม 3,895.55 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ อันดับท่ี 2 คือ ฮ่องกง มีมูลค่า
รวม 2,484.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
อันดับ 3 คือสหรัฐอเมริกา มีมูลค่ารวม 
1,341.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

นอกจากนี้ ตลาดส่งออกส าคัญอื่นๆ 
ได้แก่ เบลเยี่ยม ญี่ปุ่น เยอรมนี อินเดีย 
เดนมาร์ก สหราชอาณาจักร สหรัฐ
อาหรับเอมิเรต และอิสราเอล มีสัดส่วน
ทางการตลาดอยู่ประมาณ ร้อยละ 2-3 
ขอ งมู ล ค่ า ก า ร ส่ ง อ อกอัญมณี แ ล ะ
เครื่องประดับของไทย เป็นท่ีน่าสังเกตว่า
ตลาดท่ีมีก าลังซื้อสูงในกลุ่มสหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียมีอัตราการ
เติบโตของมูลค่าการส่งออกท่ีลดลง 
ในขณะท่ีตลาดเกิดใหม่ อาทิ สิงคโปร์ 
อิน เดีย แอฟริกาใต้  จีน มา เล เซี ย 
อินโดนีเซีย แม้ว่ามูลค่าการส่งออกของ
ไทยไปยังประเทศเหล่านี้ยังไม่สูงนักแต่มี
อัตราการเติบโตท่ีสูงอย่างมีนัยส าคัญ
เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีก าลังซื้อ
มากขึ้น 

ตารางที่ 3.1 ตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย 5 อันดับแรกในปี 2554 3.1.2 ตลาดส่งออกหลักของไทย 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของ กรมศุลกากร 

รูปที่ 3.4 ตลาดส่งออกหลักของไทยและตลาดเกิดใหม่ ระหว่างปี 2553-2554 

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

31 



ท้ังนี้เมื่อจ าแนกเป็นรายผลิตภัณฑ์สามารถสรุปตลาดส าคัญ
ของไทยได้ดังนี้  

ตลาดส่งออกอัญมณี: เพชร  

ด้านตลาดส่งออกอัญมณี “เพชร” ของไทย มีตลาดส่งออก
ท่ีส าคัญ คือ ฮ่องกง เบลเยี่ ยม อิสราเอล อินเดีย 
สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรัลเอมิเรตส์ สวิสเซอร์แลนต์ ส่วน
ตลาดท่ีมีการเติบโตสูงแต่มูลค่าการค้ายังไม่สูงมากนัก 
ได้แก่ จีน ศรีลังกา กัมพูชา และมาเลเซีย เป็นต้น 

จากสถิติการส่งออกเพชรของไทยไปทุกประเทศท่ัวโลก 
พบว่า แม้ว่าค่าเฉลี่ยการเติบโตในทุกตลาดรวมกันติดลบ
ร้อยละ 11.32 แต่ประเทศไทยสามารถรักษาการเติบโตใน
ตลาดส าคัญๆ ได้ จึงท าให้ในเชิงมูลค่าการส่งออกเพชร
ของไทยในยังมีการเติบโตท่ีเป็นบวก 

ตลาดส่งออกอัญมณี: พลอย 

ตลาดส่งออกอัญมณี “พลอย” ของไทย มียอดการเติบโต
เฉลี่ยร้อยละ 27.6 โดยตลาดส่งออกท่ีส าคัญๆ ของไทย 
คือ ฮ่องกง สหรัฐ อินเดีย และจีน ตามล าดับ ตลาดท่ีมี
อัตราการเติบโตสูงแต่มูลค่าการค้ายังไม่สูงมากนัก ได้แก่ 
สหราชอาณาจักร มาเลเซีย จีน และนิวซีแลนด์ เป็นต้น 

ตลาดส่งออก: เคร่ืองประดับแท้ทองและเงิน 

ตลาดเครื่องประดับแท้ “ทองและเงิน” ของไทย มีมูลค่า
การส่งออกสูงอยู่ในอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ โดยสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดท่ีมีมูลค่าสูง
ท่ีสุด รองลงมา คือ ฮ่องกง เดนมาร์ก อินเดีย อิตาลี 
และญี่ปุ่น ในกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ ท่ีร้อยละ 
27.48 กลุ่มประเทศท่ีมีอัตราเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ 
อินเดีย การ์ตา และซาอุดิอารเบีย เป็นต้น 

ตลาดส่งออก: เคร่ืองประดับเทียม  

ประเทศไทยส่งออกเครื่องประดับเทียมไปยังตลาดลิกเทนส
ไตน์มากท่ีสุดรองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี 
ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร ตามล าดับ โดยการเติบโต
เฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 23.88 ในกลุ่มเครื่องประดับเทียมของ
ไทยมีหลายตลาดส่งออกท่ีเติบโตได้ดีมากกว่าค่าเฉลี่ยหลาย
ประเทศ อาทิ เยอรมนี ฮ่องกง เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรต ออสเตรเลีย ออสเตรีย และสิงคโปร์ 

  

เมื่อวิเคราะห์มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทยไปยังประเทศต่างๆ พบว่าตลาดท่ีมีการเติบโตรวดเร็ว 
อาทิ จีน และอินเดีย มีการส่งออกของไทยเพ่ิมขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดด ในขณะท่ีมูลค่าการส่งออกไปกลุ่มประเทศ
อาเซียนแม้ว่าจะมีตัวเลขไม่สูงนักแต่มีอัตราการขยายตัว
เพ่ิมขึ้นในหมวดต่างๆ ค่อนข้างสูง อาทิ การส่งออกไปยัง 
สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย 
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สหภาพยุโรป 

ส าหรับการค้ากับต่างประเทศของ SME  
พบว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมี
การส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรปสูงเป็น
อันดับหนึ่งในปี 2554 โดยคิดเป็น ร้อยละ 
17.5 ของมูลค่าส่งออกท้ังหมดของ SME 
จากทุกอุตสาหกรรมไปสู่สหภาพยุโรป หาก
เปรียบเทียบเฉพาะในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ การส่งออกของ SME ไปสู่
สหภาพยุโรปคิดเป็น ร้อยละ 66.7 ในปี 
2554 คิดเป็นมูลค่า 34,566.3 ล้านบาท 
จากมูลค่าการส่งออกไปสหภาพยุโรปท้ังสิ้น 
51,805 ล้านบาท 

ส าหรับการน าเข้าของ SME พบว่า
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับน าเข้า
จากยุโรปสูงท่ีสุดในปี 2554 เช่นกัน โดย  
คิดเป็น ร้อยละ 15.84 ของมูลค่าการน าเข้า
ท้ังหมดของ SME จากทุกอุตสาหกรรม หาก
เปรียบเทียบเฉพาะในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ การน าเข้าของ SME จาก
สหภาพยุโรปคิดเป็น ร้อยละ 57.9 ในปี 
2554 คิดเป็นมูลค่า 34,355.5 ล้านบาท 
จากมูลค่าการน าเข้าจากสหภาพยุโรปท้ังสิ้น 
59,379.9 ล้านบาท 

3.1.2 มูลค่าและตลาดส่งออกหลักของ SME 

 

      2552 2553 2554 

             
                   SME    EU (       ) 30,959.9 29,129.4 34,566.3 
                  EU         (       ) 42,049.2 47,637.5 51,805.0 
                   SME    EU 73.6% 61.1% 66.7% 
                                 SME    EU  -5.9% 18.7% 
              
                    SME     EU (       ) 12,155.7 34,747.6 34,355.5 
                    EU         (       ) 13,900.8 41,201.3 59,379.9 
                    SME    EU 87.4% 84.3% 57.9% 
                                  SME     EU  185.9% -1.1% 

ตารางที่ 3.2 มูลค่าการส่งออกและน าเข้าของ SME จ าแนกตามพิกัด 71 หลักกับ
สหภาพยุโรป 

30,959.9
29,129.4

34,566.3

42,049.2

47,637.5

51,805.0

2552 2553 2554

                                             
           (       )

SMEs' Export to EU Total Export to EU

12,155.7

34,747.6 34,355.5

13,900.8

41,201.3

59,379.9

2552 2553 2554

                                               
           (       )

SMEs' Import from EU Total Import from EU

73.6% 61.1% 66.7% 87.4% 84.3% 57.9%

                SMEs                                       SMEs                        

รูปที่ 3.5 มูลค่าการส่งออกและน าเข้าของ SME จ าแนกตามพิกัด 71 หลักกับ
สหภาพยุโรป ปี 2552-2554 

ที่มา: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554-2555 ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

SM
E 
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SM
E 

สหรัฐอเมริกา  

ผู้ประกอบการ SME มีการส่งออกและ
น าเข้าอัญมณีและเครื่องประดับ ไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกามีมูลค่ าสู งสุด เมื่ อ เ ทียบกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยปี 2554 มีมูลค่า
ส่งออก 22,071.2 ล้านบาท จากมูลค่าการ
ส่งออกท้ังหมด 40,407.9 ล้านบาท การ
เติบโตคิดเป็น ร้อยละ 24.9 ในขณะท่ีท้ัง
อุตสาหกรรมเติบโต ร้อยละ 24.9 จากปี 
2553 ส า ห รั บ ก า รน า เ ข้ า อั ญ มณี แ ล ะ
เครื่องประดับจากประเทศสหรัฐอเมริกาของ
ผู้ประกอบการ SME ในปี 2554 คิดเป็น
มูลค่า 44,597.9 ล้านบาท จากมูลค่าการ
น าเข้าท้ังสิ้น 46,101.3 ล้านบาทมีการเติบโต 
ร้อยละ 296.1 ในขณะท่ีท้ังอุตสาหกรรม
เติบโต ร้อยละ 269.9 จากปี 2553 

ตารางที่ 3.3 มูลค่าการส่งออกและน าเข้าของ SME จ าแนกตามพิกัด 71 หลักกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2552-2554 

รูปที่ 3.6 มูลค่าการส่งออกและน าเข้าของ SME จ าแนกตามพิกัด 71 หลักกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2552-2554 

 

       2552 2553 2554 
             
                   SME                (       ) 19,337.3 17,677.9 22,071.2 
                                     (       ) 28,607.1 34,589.5 40,407.9 
                   SME                67.6% 51.1% 54.6% 
                                 SME                 -8.6% 24.9% 
              
                    SME                 (       ) 8,630.3 11,258.9 44,597.9 
                                      (       ) 10,283.4 12,463.2 46,101.3 
                    SME                83.9% 90.3% 96.7% 
                                  SME                   30.5% 296.1% 

19,337.3
17,677.9

22,071.2

28,607.1

34,589.5

40,407.9

2552 2553 2554

                                             
    ฐ  (       )

SMEs' Export to US Total Export to US

8,630.3
11,258.9

44,597.9

10,283.4
12,463.2

46,101.3

2552 2553 2554

                                               
    ฐ  (       )

SMEs' Import from US Total Import from US

67.6% 51.1% 54.6% 83.9% 90.3% 96.7%

                SMEs                                       SMEs                        

ที่มา: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2554 -2555 

34 



ญี่ปุ่น 

ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ มีการส่งออกของไปยัง
ประเทศญี่ ปุ่นในปี 2554 คิด เ ป็นมูลค่า 
6,878.3 ล้านบาท จากมูลค่าการส่งออก
ท้ังหมด 10,530.2 ล้านบาท การส่งออกของ 
SME มีการเติบโตคิดเป็น ร้อยละ 26.8 จาก
ปี 2553 

ส าหรับการน าเข้าอัญมณีและเครื่องประดับจาก
ประเทศญี่ปุ่นของ SME ในปี 2554 คิดเป็น
มูลค่า 33,551.7 ล้านบาท จากมูลค่าการ
น าเข้าท้ังสิ้น 39,061.6 ล้านบาท การน าเข้า
ของ SME มีการเติบโตคิดเป็น ร้อยละ 
206.8 จากปี 2553 

ตารางที่ 3.4 มูลค่าการส่งออกและน าเข้าของ SME จ าแนกตามพิกัด 71 หลักกับ
ประเทศญ่ีปุ่น ปี 2552-2554 

รูปที่ 3.7 มูลค่าการส่งออกและน าเข้าของ SME จ าแนกตามพิกัด 71 หลักกับ
ประเทศญ่ีปุ่น ปี 2552-2554 

 

       2552 2553 2554 
             
                   SME           (       ) 5,305.4 5,423.1 6,878.3 
                                (       ) 6,633.9 9,918.3 10,530.2 
                    SME           80.0% 54.7% 65.3% 
                                 SME            2.2% 26.8% 
              
                    SME            (       ) 8,153.0 10,936.6 33,551.7 
                                 (       ) 10,255.3 14,441.8 39,061.6 
                    SME           79.5% 75.7% 85.9% 
                                  SME            34.1% 206.8% 

5,305.4 5,423.1
6,878.36,633.9

9,918.3 10,530.2

2552 2553 2554

                                                     
(       )

SMEs' Export to Japan Total Export to Japan

8,153.0

10,936.6

33,551.7

10,255.3

14,441.8

39,061.6

2552 2553 2554

                                               
        (       )

SMEs' Import from Japan Total Import from Japan

80.0% 54.7% 65.3%

79.5% 75.7% 85.9%

                SMEs                                       SMEs                        

ที่มา:รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2554 -2555 
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รูปที่ 3.8 ภาพรวมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอินเดีย 

ส่วนในเขตอุตสาหกรรมพิเศษเพ่ือการส่งออกรัฐบาลอินเดีย
ยังให้สิทธิพิเศษด้านภาษีเพ่ือดึงดูดนักลงทุนเข้ามาใน
อินเดียเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

แนวโน้มการส่งออกระหว่างปี 2551-2554 เติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 38.4 โดยในปี 2554 มีมูลค่าการส่งออกอัญมณี
และเครื่องประดับ 50,015 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนการ
น าเข้าระหว่างปี 2551-2554 เติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 
39.6 ในปี 2554 มมีูลค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 93,596 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ 

เพชรท่ีเจียระไนแล้วเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีส าคัญของ
อินเดีย มีสัดส่วนร้อยละ 70-80 ของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับท้ังหมดของอินเดีย โดยมุมไบเป็น
ศูนย์กลางการค้าเพชร แต่แนวโน้มในอนาคตรัฐบาล
อินเดียก าลังผลักดันให้หลายพ้ืนท่ีในประเทศเป็นศูนย์กลาง
การค้าพลอยเจียระไน  

ส าหรับตลาดน าเข้าเพชรคู่ค้าท่ีส าคัญของอินเดีย 
ได้แก่ เบลเยี่ยม อิสราเอล สหรัฐอเมริกา สหรัฐ
อาหรับเอมิเรสต์ ฮ่องกง และกลุ่มประเทศเหล่านี้ 
มีแนวโน้มเติบโตทางการตลาดเ พ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีขนาดตลาดท่ีใหญ่และ
ประชากรมีก าลังซื้ อ /การบริ โภคเ พ่ิมสูงขึ้ น 
รวมท้ังการบริโภคเพ่ือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์
ประเภทเครื่องประดับมีค่า 

นอกจากนี้ อินเดียยังเป็นคู่แข่งกับไทยในตลาด
เครื่องประดับทองและพลอยเจียระไน โดยอินเดีย
มีตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา  สหภาพยุโรป 
และฮ่องกง อินเดียสามารถเจาะตลาดตะวันออก
กลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาร์เรน ฯลฯ 

3.1.3 ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมใน
กลุ่มประเทศหลัก 

อินเดีย 

ประเทศอินเดียจัดเป็นคู่แข่งโดยตรง
ท่ีส าคัญของประเทศไทย รัฐบาล
อินเดียยกเลิก พ.ร.บ.การควบคุมการ
น า เ ข้ า ท อ ง  เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม อั ญ ม ณี แ ล ะ
เครื่องประดับ นอกจากนี้ยังให้นัก
ลง ทุนต่ างชาติถื อกรรมสิทธิ์ ไ ด้  
ร้อยละ 50 ในโครงการลงทุน จึงมี
บริษัทท่ีส าคัญๆ ของโลกของมาเปิด
ส านักงาน เช่น De Beer เป็นต้น 

ในปัจจุบันร้อยละ 96 ของผู้ประกอบในอุตสาหกรรมฯ เป็นครัวเรือนใช้แรงงานเป็นหลัก มี
แรงงานมากกว่า 500,000 คน แต่ SME ที่มีความสามารถในการส่งออกมีเพียง 6,000 
แห่งจาก 100,000 แห่ง และมีโรงงานผลิตเครื่องประดับเพชรจ านวน 8,000 โรง 
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รูปที่ 3.9 ภาพรวมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในฮ่องกง 

ปี 2552 ฮ่องกงมีผู้ประกอบการในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับแท้จ านวน 1,840 ราย ร้านค้าปลีกอัญมณีและ
เครื่องประดับเทียมจ านวน 610 ร้าน มีโรงงานผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในฮ่องกง 406 โรงงาน โดย
โรงงานผลิตของฮ่องกงส่วนใหญ่ย้ายฐานการผลิตไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ เช่น Shenzhen, Panyu มากขึ้น โดยเฉพาะ
ในกระบวนการผลิตแบบ Mass Production จะท าในประเทศจีน ส่วนการผลิตท่ีใช้ฝีมือและประสบการณ์จะส่งกลับไป
ผลิตท่ีฮ่องกง 

แนวโน้มการน าเข้าระหว่างปี 2551-2554 เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 38.5 และในปี 2554 ฮ่องกงมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 
62,234 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนส่งออกระหว่างปี 2551-2554 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 31.5 และในปี 
2554 ฮ่องกงมีมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับรวม 55,210 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

ฮ่องกงมีแหล่งน าเข้าอัญมณีและเครื่องระดับท่ีส าคัญ คือ จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และไทย 
ในขณะท่ีตลาดส่งออกท่ีส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และไทย 

ฮ่องกง 

รั ฐบาล เขต เศรษฐกิ จ พิ เศษของ
ฮ่องกง มีนโยบายให้ฮ่องกงเป็น 
Free Port เพ่ือให้เอื้อต่อการ Re-
export ท าให้ฮ่องกงกลายเป็นประตู
การค้าเครื่องประดับและอัญมณีสู่จีน 
นอก จ า กนี้ ส ม าคม อัญมณี แ ล ะ
เครื่องประดับในฮ่องกง ท่ีมีอยู่เป็น
จ านวนมากล้วนแล้วแต่เป็นกลไก
หลั กส าคัญ ในการ พัฒนาความ
แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมฯ จนเป็น
ท่ียอมรับจากหลายประเทศท่ัวโลก 
ไม่ว่าจะเป็นด้านฝีมือการออกแบบ
สินค้า ทักษะและการออกแบบดีไซน์ 
หรือการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้า
มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 
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รูปที่ 3.10 ภาพรวมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในจนี 

ประเทศจีนมีจ านวนโรงงานผลิตเครื่องประดับเพ่ิมขึ้น
รวดเร็ว ปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 ราย และกว่า 500 
รายท่ีมียอดขายมากกว่า 16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 
จีนยังเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าพลอยเนื้ออ่อนท่ี
ส าคัญ โดยมีมูลค่าส่งออกพลอยราวปีละ 12,841 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  

ปี 2551-2554 มีอัตราเติบโต เฉลี่ยร้อยละ 29.9  
มูลค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 14,911 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 
2554 จีนมีการน าเข้าแพลทินัมกว่า 1,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพชรกว่า 2,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย
ส่วนมากมีการน าเข้าเพชรมาจากประเทศเบลเยี่ยม 
แอฟริกาใต้ สวิสเซอร์แลนด์ และอินเดีย เป็นต้น 

ส่วนการส่งออกระหว่างปี 2551-2554 มีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 58.2 ในปี 2554 มีมูลค่าการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ 27,503 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ปัจจุบันผู้ผลิตในจีนเน้นการแข่งขันด้านราคา เน้น
สินค้าราคาถูก คุณภาพไม่สูง และมีรูปแบบไม่ทันสมัย แต่
รัฐบาลก าลังผลักดันการพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ
และการสร้างแบรนด์ผู้ผลิตจีน เพ่ือก้าวสู่ตลาดบนในระยะ
ยาว นอกจากนี้ก็พยายามผลักดันให้จีนเป็นศูนย์กลางค้า
ทองค า และศูนย์กลางการเจียระไนเพชร โดยตั้งเป้าว่าจะ
มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 21.3 ในปี 2558 

จีน 

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจาก
ประเทศจีนจัดว่าเป็นคู่แข่ง ท่ีมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงและ 
มี ก าร เติ บ โตอย่ า งก้ าวกระโดด 
รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนโดยการ
ลดอัตราศุลกากรกลุ่มเครื่องประดับ 
ไข่มุก Semi-precious stone เหลือ
ร้อยละ 0 -20 และลดศุลกากร
วัตถุดิบ เพชร เ งิน ทอง และ
แพลทินัม เหลือร้อยละ 0 รวมถึง
อนุญาตให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้า
ไปลง ทุนผลิ ต เ ครื่ อ งประดั บ ได้
โดยตรง  

38 



เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการค้ารวมในอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับในกลุ่มอาเซียน พบว่าประเทศไทยเป็นผู้
ส่งออกและน าเข้ารายใหญ่ ท่ีสุดในอาเซียน และเมื่ อ
พิจารณามูลค่าการค้าของ SME ไทยภายในตลาดอาเซียน
พบว่ามีมูลค่าการส่งออกอยู่ราว 2,874.80 ล้านบาท และ
มีการน าเข้าเป็นมูลค่า 6,830.7 ล้านบาท โดยในระดับ 
SME ประเทศไทยเป็นผู้เสียดุลการค้าในตลาดอาเซียน 
แสดงถึ งการ พ่ึงพาการน า เข้ า วัตถุดิบ เ พ่ือการผลิต
ภายในประเทศ 

ตารางที่ 3.5 สรุปข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ SME 

ที่มา: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554-2555 ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

              
                   SME           2,874.8         
                    SME           6,830.7         
             SME           -3,955.9         
                SME           9,705.5         
                                  (RCA Index)  1.915 

3.2.1 วิเคราะห์ศักยภาพห่วงโซ่อุปทาน 

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอัญมณีท่ีมชีื่อเสียง โดยเฉพาะแรงงาน
ฝีมือของไทยเป็นท่ียอมรับท่ัวโลกในเรื่องเทคนิคในการหุง
และเจียระไนพลอย นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถ
ด าเนินการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ครบตลอดท้ังห่วงโซ่
คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า ซึ่งเป็นข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 

 

เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บดั ช นี ค ว า ม
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ พบว่า  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของ SME ไทยยังอยู่ในระดับท่ี
เหนือกว่ากลุ่มประเทศในอาเซียน 
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3.2  
สถานการณ์
อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับในภูมิภาค
อาเซียน 



อย่ า ง ไ รก็ ต าม ไทยก็ ยั ง มี ข้ อ จ า กั ด ในการ พัฒนา
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้
ส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
บริการจัดการเป็นแบบครอบครัว กระบวนการผลิต การ
จัดการและการตลาดยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก  รวมท้ัง
ยังขาดเงินทุน ซึ่ งเ ป็นปัจจัย ท่ีส าคัญอย่างยิ่ งในการ
ด าเนินงานและขยายกิจการของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ ส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก
ของไทยมีข้อจ ากัด 

ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ท าหน้าท่ีเป็นท้ังผู้รับจ้างผลิตท่ี
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ แต่มีส่วนน้อยท่ีสามารถ
พัฒนาตราสินค้าของตัวเอง  ดังนั้น ควรเร่งการพัฒนา
ศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม ทักษะในการ
ออกแบบและผลิต รวมท้ังตราสินค้า เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 
SME สามารถแข่งขันในระดับตลาดบนจึงเป็นเรื่องส าคัญ
อย่างยิ่งในการสร้างความยอมรับท้ังในตลาดอาเซียนและ
ระดับนานาชาติ 

กลุ่มประเทศอาเซียนในภาพรวมมีความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในกลุ่มสินค้ารัตนชาติ และเครื่องประดับเพชรพลอย
รูปพรรณ ส าหรับประเทศไทยมีศักยภาพทางการแข่งขันสูง
ท้ังในตลาดยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย 
ส่วนในอาเซียน แม้ในด้านมูลค่าเมื่อเทียบกับอาเซียน
ด้วยกัน ประเทศไทยยังถือว่ามีความได้เปรียบเชิงมูลค่าท่ีสูง 

จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าท่ีเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่ีมีชื่อเสียงในการเพ่ิมมูลค่าพลอย
โดยภูมิปัญญาชาวบ้าน และก าลังเพ่ิมความส าคัญขึ้นใน
ฐานะท่ีเป็นแหล่งเจียระไนเพชรด้วยเช่นกัน 

 

3.2.2  สถานการณ์การแข่งขันและการร่วมมือกันจาก
การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การแข่งขันในภูมิภาค 

แม้ปัจจุบันมูลค่าการส่งออกของไทยในตลาดอาเซียนจะมี
มูลค่าไม่สูงนักแต่มีอัตราการเติบโตท่ีสูงท่ีสุด เมื่อเปรียบ
กับตลาดส่งออกอื่นๆ ซึ่งเป็นสัญญาณท่ีบ่งถึงศักยภาพและ
ก าลังซื้อของประเทศอาเซียนท่ีมีเพ่ิมขึ้น และโอกาสการ
เป็นคู่ค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 

ส าหรับตลาดอาเซียน ประเทศไทยยังคงเสียเปรียบ
ดุลการค้ามาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการน าเข้า
วัตถุดิบของไทยจากตลาดอาเซียน อย่างไรก็ตามไทยยังคง
เป็นผู้น าในกลุ่มอาเซียนด้านการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับไปยังตลาดต่างๆ 

รูปที่ 3.11 การวิเคราะห์ศักยภาพตามห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในภูมภิาค 

ที่มา: รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554-2555 
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แนวโน้มการร่วมมือและโอกาสทาง 
การค้า 

การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนส่งผลต่อการตลาดและฐานการ
ผลิตร่วมการเปิดเสรีย่อมน าไปสู่ผลกระทบ
ท้ังในทางท่ีเป็นประโยชน์และเสียประโยชน์
ตามศักยภาพของผู้ประกอบการในแต่ละ
ประเทศ เนื่องจากจะสามารถเคลื่อนย้าย
สินค้าและบริการ การลงทุน แรงงาน 
และเงินทุนได้อย่างเสรี แม้ว่าอาเซียนไม่ใช่
ศูนย์กลางทางการค้าของอัญมณีและ
เครื่องประดับ แต่ก าลังซื้อมีแนวโน้มเติบโต
ได้อย่างต่อเน่ือง 

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
เ อื้ อ ป ร ะ โ ย ชน์ ใ ห้ ผู้ ป ร ะ กอบก าร ใ น
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใน
ด้านการน าเข้าวัตถุดิบจากอาเซียนและ
ประเทศในกลุ่มความร่วมมือ และหาก
ผู้ ประกอบการ ไทยสามารถส่ ง เสริ ม
การตลาดได้มากขึ้น ตลาดอาเซียนจะ
สามารถเพ่ิมมูลค่าได้ในอนาคต และก็จะ
เป็นตลาดแหล่งใหม่ของอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับไทยด้วย  

ในทางกลับกันอาจเกิดการเคลื่อนย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศท่ีมีค่าแรงถูกกว่า 
เช่น เวียดนาม หรือประเทศท่ีมีแหล่ง
วัตถุดิบ เช่น สหภาพเมียนมาร์ ปัจจัย
เหล่านี้จะท าให้เกิดการแข่งขันในกลุ่ม
สมาชิกสูงขึ้น ผู้ประกอบการในแต่ ละ
ประเทศจึงต้องบริหารต้นทุนการผลิตและ
ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ความช่วยเหลือ
จากภาครัฐจึงเป็นสิ่งส าคัญในระยะเปลี่ยน
ผ่านนี ้

ส า ห รั บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม อั ญ ม ณี แ ล ะ
เครื่องประดับของไทยคาดว่าจะได้เปรียบ
จากการการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน  เนื่องจากไทยสามารถใช้ความ
ได้เปรียบด้านเทคนิคการหุงพลอย การ
เจียระไน และช่างฝีมือสามารถขยายตลาด
ในอาเซียนได้มากขึ้น 

 

ตารางที่ 3.6 ผลกระทบของการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อกลุม่
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

3.2.3 แนวโน้ม โอกาส และอุปสรรคต่อกลุ่ม SME 

จากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบด้านบวกท่ีก่อให้เกิดโอกาสกับผู้ประกอบการ SME และ
ผลกระทบด้านลบซึ่ ง เ ป็นอุปสรรคและข้อ ท้าทายส าคัญของ
ผู้ประกอบการ SME ไทยในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได้
ดังนี ้
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กลุ่มอุตสาหกรรมตาม
ห่วงโซ่คุณค่า 

ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 

อุตสาหกรรมต้นน้ า  ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่ง
วัตถุดิบราคาถูกจากประเทศอาเซียน
ได้มากขึ้น หรือผ่านอาเซียน +3 
หรือ +6 หรืออาเซียน-สหภาพยุโรป  
เช่น พลอยจากสหภาพเมียนมาร ์
เป็นต้น 

 ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการ
ด้านการวิจัยและพัฒนาต่างๆ 

 ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปลงทุนท า
เหมืองอัญมณีในกลุ่มอาเซียน 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV 

 ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแรงงาน
ต้นทุนต่ ากว่าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

 ผู้ประกอบอาจเผชิญการขาดแคลน
แรงงานฝีมือ เนื่องจากการย้ายไป
ท างานท่ีประเทศอื่นท่ีให้ค่าตอบแทน
สูงกว่า 

 

อุตสาหกรรมกลางน้ า  ผู้ประกอบการสามารถเข้ารับบริการ
ด้านการเงิน บริการให้ค าปรึกษา 
วิจัยและพัฒนาได้ง่ายมากขึ้นจาก
ความร่วมมือผ่านกรอบความร่วมมือ
อาเซียน 

 ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปลงทุนใน
กลุ่มอาเซียนเพ่ือใช้เป็นฐานการ
ปรับปรุงคุณภาพและมูลค่าอัญมณี 

 ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแรงงาน
ท่ีมีความสามารถด้านภาษา รวมท้ัง
แรงงานต้นทุนต่ า 

 ผู้ประกอบอาจขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ในกิจกรรม เผา/หุงพลอยเนื่องจาก
การย้ายไปท างานท่ีประเทศอื่นท่ีให้
ค่าตอบแทนสูงกว่า 

 

อุตสาหกรรมปลายน้ า  ผู้ประกอบการสามารถส่งออกไปยัง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน + 3 และ
อาเซียน + 6 เพ่ิมมากขึ้น 

 ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการ
ด้านการตลาดได้ง่ายขึ้น 

 สามารถเข้าไปลงทุนในประเทศกลุ่ม
อาเซียนได้มากขึ้น 

 สามารถเข้าถึงแรงงานต้นทุนต่ ากว่า
จากประเทศเพ่ือนบ้าน 

 ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนง่ายขึ้น 

 อาจเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้แก่
สินค้าราคาถูกและสินค้าด้อยคุณภาพ
จากประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ 
CLMV  

 สินค้าอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอาจเข้า
มาแย่งตลาดจากไทยในอาเซียนได ้

 อาจขาดแคลนแรงงานฝีมือใน
กิจกรรมออกแบบเน่ืองจากการย้าย
ไปท างานท่ีประเทศอื่นท่ีให้
ค่าตอบแทนสูงกว่า 

 



SME 

SM
E 
โดยสรุป ในปัจจุบันขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทยยังนับว่าอยู่ในระดับท่ีดี และสามารถด าเนินการผลิต
และสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ครบตลอดท้ังห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า จนถึงปลายน้ า ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการแข่งขันในอุตสาหกรรม จากการ
พัฒนาศักยภาพอย่างก้าวกระโดดของประเทศคู่แข่งหลัก เช่น 
ประเทศจีน ฮ่องกง และอินเดีย ประกอบกับการเกิดใหม่ของ
กลุ่มผู้เล่นใหม่ ส่งผลให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SME ต้องเร่ง
ปรับตัวให้สอดคล้องกับข้อท้าทายดังกล่าว พร้อมท้ังสามารถใช้
ประโยชน์จากโอกาสท่ีได้จากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ท่ีจะน าเสนอต่อไปในบทท่ี 4 

42 



SME 

SM
E 

43 



แ น ว ท า ง ก า ร ส นั บ ส นุ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก ร อ บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  

ภาพประกอบจาก: ผู้ประกอบการ ร้าน Dhanu 

บ ท ที่  4 



ประเทศไทยมีการตั้งเป้าหมายพัฒนาเป็น “ศูนย์กลางอัญ
มณีและเครื่องประดับโลก” ภายในปี 2557 ให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมในระดับโลก โดย
มองว่าประเทศในเอเชีย เช่น จีนและอินเดีย จะเป็นตลาด
ส าคัญโดยมีความต้องการเพ่ิมขึ้นในกลุ่มอัญมณีและ
เครื่องประดับท่ีมีมูลค่าไม่สูงมากและเป็นผู้ผลิตส าคัญใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ ในขณะท่ีประเทศไทยเชื่อว่าเหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาสินค้าระดับตลาดบนท่ีต้องการความโดด
เด่นด้านคุณภาพ การออกแบบและความประณีตของการ
ผลิต ซึ่ งส่ งผลให้ผู้ ประกอบการจ า เ ป็นต้องพัฒนา
ความสามารถของผู้ประกอบการไทยท้ังความประณีต การ
ออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และความหลากหลาย
ของรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองกลุ่มย่อยๆ ได้ เพ่ือให้
สามารถก าหนดแนวโน้มแฟชั่น และเป็นแหล่ งการค้า  
รองจากฮ่องกง ส่วนภาครัฐนั้นยังคงต้องดึงดูดผู้ผลิตราย
ใหญ่มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต โดยเร่งพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการค้าเสรี รวมท้ังสร้างตรา
สินค้าพลอยไทยให้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ 
  

 
4.1  
แนวทางการสนับสนุน
อุตสาหกรรม
ภายในประเทศ 

รูปที่ 4.1 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่การเป็นศูนย์กลางอัญมณี 

ที่มา: แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า
อุ ต ส า ห ก ร ร ม อั ญ ม ณี แ ล ะ
เครื่องประดับ18 สามารถแบ่งได้ 
3 มิติซึ่งครอบคลุม  
1) บริหารจัดการต้ นทุนของ

วัตถุดิบ  
2) สร้างมาตรการและยกระดับ

ช่องทางด้านการตลาด และ  
3) การยกระดั บ โคร งสร้ า ง

สนั บ ส นุ น ใ น ก า ร พัฒน า
อุตสาหกรรม  

18แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 
2555 – 2574 แนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
 

Footnote: 
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การสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ภายในประเทศไทย สามารถแบ่งได้ตามลักษณะของ
อุตสาหกรรม ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมต้นน้ า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้นหาแหล่ง
แร่ และการท าเหมืองแร่ เพชร พลอย และโลหะมีค่า 
มีหน่วยงานหลักท่ีสนับสนุน คือ กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ความ
ช่วยเหลือด้านความพร้อมของปัจจัยการผลิตหลัก 
ศึกษาหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ จัดหาแหล่งวัตถุดิบท่ีมี
คุณภาพและราคาถูกจากไทยและต่างประเทศ ขยาย
และหาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศท่ีเป็น
แหล่งวัตถุดิบ 

• อุตสาหกรรมกลางน้ า เป็นส่วนของการเพ่ิมมูลค่า
วัตถุดิบโดยการเผา (หุง) พลอย และการใส่สารเคมี 
เจียระไน และมีหน่วยงานสนับสนุนหลายหน่วยงาน 
ได้แก่ สมาคมผู้ค้ าทอง สมาคมผู้ประกอบการ
เจียระไนเพชร สมาคมเพชรเงินทอง สมาคมผู้ค้า  
อั ญ มณี แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ป ร ะดั บ ก ร ะ ท ร ว ง พ าณิ ช ย์      
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย (EXIM Bank) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME 
Bank) สถาบันทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเครื่อง  
ประดับ ส านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา   
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย สถาบันอัญมณีวิทย์ 

รูปที่ 4.2 การสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในปัจจบุัน 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ โดยความช่วยเหลือมี
หลากหลายตั้งแต่การเจรจาภาษีท่ีเกี่ยวข้อง ยกเลิกการ
เก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับอัญมณีท่ีน าเข้ามาส าหรับการ
ผลิตเพ่ือการส่งออกให้การชดเชยค่าภาษีอากรสินค้า
ส่งออกการยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักร
เสริมสร้างศักยภาพการออกแบบและสร้างสรรค์และ
ความพร้อมด้านเครื่องมือเทคโนโลยี 

• อุตสาหกรรมปลายน้ า เป็นกลุ่มท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
การผลิตเครื่องประดับ การออกแบบ การขึ้นรูป การ
แต่งตัวเรือน และการใช้เครื่องจักรประกอบส่วนต่างๆ 
เข้าด้วยกัน เช่น การฝังอัญมณี การตัด และตกแต่งตัว
เรือนรวมถึงการท าการตลาดโดยเลือกลูกค้าในการ
จ าหน่ายส่งออกโดยตรงและดูแลฐานลูกค้าท่ีส าคัญมี
หน่วยงานท่ีสนับสนุนท่ีส าคัญ คือ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ในระดับ
ท้องถิ่นยังมี ส านักงานจังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด ส านักงานการท่องเท่ียว ส านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ เข้ามาช่วยสร้างความต้องการ
ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม        
อัญมณีและเครื่องประดับ อาทิ อุตสาหกรรมแฟชั่น 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
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นอกเหนือจากการสนับสนุนหลักแล้ว ในเชิงนโยบายยังมีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
สภาอัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นผู้จัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ ครอบคลุมท้ังกระบวนการผลิต 
จัดท าและเผยแพร่ฐานข้อมูล กฎระเบียบ พฤติกรรมผู้บริโภคและอื่นๆ รวมทั้งติดตามการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  

ด้านการประสานงานกับภาครัฐมีสภาอัญมณีและเครื่องประดับไทย สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ    
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางรับข้อร้องเรียนและระงับข้อพิพาทจากคู่ค้า และเป็นศูนย์กลางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในการประสานงานกับภาครัฐเพ่ือร่วมพัฒนา 

รูปที่ 4.3 วิเคราะห์ความต้องการและปัจจัยการสนับสนุนอตุสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดับ 

จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า พบว่าในกิจกรรมต้นน้ าของอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับของไทย ยังคงต้องการการสนับสนุนทางด้านแรงงาน
หรือบุคลากรอีกเป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีปัจจุบันหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังคง
ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างบุคลากรในกิจกรรมระดับกลางน้ าและ
ระดับปลายน้ าเป็นส่วนใหญ ่

ที่มา: รายงานสถานการณ์ภาวะทางเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ สสว. 2552 และ โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบฯ สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ, ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2553 
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ส าหรับมาตรการทางการค้าด้านภาษี ประเทศไทยได้รับผล
จากความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
อาเซียน-จีน ท าให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยใน
รายการสินค้าปกติได้รับการลดภาษีลงเหลือศูนย์ ท้ังหมด
เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2553 ยกเว้นสินค้าบางรายการ 
เช่น เครื่องประดับแท้ เครื่องประดับเทียม เครื่องทองหรือ
เครื่องเงิน สินค้าท าด้วยไข่ มุก สินค้าท าด้วยอัญมณี
ธรรมชาติและอัญมณีสังเคราะห์ เป็นต้น โดยรายการ
เหล่านี้จะทยอยลดให้เหลือศูนย์ในเกือบทุกรายการในปี 
2555 ยกเว้นเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณท่ีเป็นของ
เทียมท่ีอยู่ในบัญชีสินค้าอ่อนไหว  

อย่างไรก็ตาม การน าสินค้าเข้าไปขายในตลาดจีนยังมีการ
เสียภาษีมูลค่าเ พ่ิมในอัตราร้อยละ 17 ยกเว้นสินค้า
ประเภททองค าและแพลตทินัมท่ียังไม่ได้ขึ้นรูป รวมท้ัง
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับบางรายการยังต้องเสียภาษี
การบริโภคในอัตราร้อยละ 10 

ความตกลงระหว่างอาเซียนกับจีนจะช่วยเพ่ิมศักยภาพการ
ส่งออกให้ผู้ประกอบการ SME ไทย แต่ผู้ประกอบการไทย
ควรหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางราคากับผู้ผลิตในประเทศจีน 
หันมาเน้นท่ีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางการค้าให้
มากยิ่งขึ้น 

 

 
4.2  
กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

4.2.1 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างอาเซียน-จีน  

SM
E 
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การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจส่งผลกระทบ
เชิงลบต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ด้านการ
ขาดแคลนแรงงานฝีมือและบุคลากรทางการออกแบบ
เนื่องจากอาจเกิดการย้ายไปท างานในประเทศท่ีให้
ค่าตอบแทนสูงกว่า ผู้ประกอบการไทยอาจเสียส่วนแบ่ง
ตลาดให้กับประเทศท่ีมีค่าแรงถูกกว่าจาก CLMV  อย่างไร
ก็ตาม ผลกระทบเชิงบวกของ AEC จะช่วยให้
ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถ
เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบได้ในราคาถูกลง รวมถึงการลงทุนท า
เหมืองอัญมณีในกลุ่มประเทศ CLMV การสามารถเข้าถึง
แรงงานท่ีมีความสามารถทางภาษาดีกว่าแรงงานไทย และ
โอกาสการเข้าไปพัฒนาตลาดส่งออกในตลาดของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

SM
E 

ปัจจุบันยังไม่มีการจัดท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกัน
อย่างสมบูรณ์ ความก้าวหน้าอยู่ในระดับการจัดท ากรอบ
ความตกลง “Framework Agreement for Establishing 
trade Area between the Republic of India the 
kingdom of Thailand”  

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับบางรายการได้รับการลด
ภาษีศุลกากรจากเดิมท่ีมีการจัดเก็บอยู่ท่ีร้อยละ 10 ท าให้
สินค้าไทยได้รับสิทธิพิเศษและแข่งขันได้มากขึ้นในตลาด
อินเดีย โดยมี 4 หมวดท่ีไทยได้รับสิทธิพิเศษ คือ พลอย
ก้อน พลอยท่ีได้รับการสังเคราะห์หรือท าขึ้นใหม่ ฝุ่นและ
ผงของเพชร และเคร่ืองประดับทองและโลหะมีค่าอื่นๆ  

ความตกลงระหว่างไทยกับอินเดียจะสามารถช่วยเพ่ิมส่วน
แบ่งทางการตลาดของสินค้าไทยในตลาดอินเดียให้สูงขึ้นได้
ในอนาคตหากแต่การใช้สิทธิพิเศษของผู้ประกอบการไทยยัง
ไม่มากนัก ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรให้ความสนใจสิทธิ
ภายใต้ความร่วมมือนี้มากยิ่งขึ้น 

4.2.3 ความตกลงทางการค้าเสรีไทย-อินเดีย 

ความตกลงนี้ครอบคลุมท้ังด้านภาษีการค้า และมาตรการท่ี
ไม่ใช่ภาษี ส าหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ทุกรายการได้รับการยกเว้นภาษีทันทีเหลือร้อยละศูนย์ จาก
เดิม ท่ีจัดเก็บอยู่ ท่ีร้อยละ 0 -5 โดยกลุ่ม ท่ีไทยได้รับ
ผลประโยชน์มากท่ีสุดคือ เครื่องประดับแท้ เครื่องทองหรือ
เครื่องเงิน เครื่องประดับท่ีท าด้วยไข่มุก และเครื่องประดับ
เทียม 
ผู้ประกอบการไทยจะสามารถแข่งขันได้มากขึ้นจากความตก
ลงระหว่างไทยกับออสเตรเลีย เห็นได้จากไทยกับ
ออสเตรเลียมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผู้ประกอบการควรใช้สิทธิประโยชน์จากความร่วมมืออย่าง
เต็มท่ี โดยเฉพาะในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ ท่ี
ออสเตรเลียมีความต้องการเติบโตขึ้นอย่างสม่ าเสมออีกด้วย 

4.2.4 ความตกลงเขตการคา้เสรีไทย-ออสเตรเลีย 
(Thailand-Australia free Trade Agreement 
TAFTA) 

ความตกลง TNCEP มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการเปิด
ตลาดการค้าสินค้าแหล่งก าเนิดสินค้า การบริหารการ
ลงทุน การเข้าไปท างานของคนต่างชาติ การแก้ไข
มาตรการด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ และการร่วมมือกันใน
ด้านการค้า เช่น พิธีการด้านศุลกากร เป็นต้น 

ผลของข้อตกลงส่งผลให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับทุก
รายการของไทยที่ส่งออกไปยังนิวซีแลนด์ได้รับการเก็บภาษี
ศุลกากรท่ีศูนย์เปอร์เซ็นต์ต้ังแต่เดือน มกราคม 2551 ถือ
ว่าเป็นโอกาสของสินค้าอัญมณีไทยในเร่งพัฒนาตลาด
ส่งออกในประเทศนิวซีแลนด์ 

 

4.2.5  ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจทีใ่กลช้ิด    
อยา่งยิ่งระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New 
Zealand Closer Economic Partnership: 
TNCEP) 

4.2.2  การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC), ASEAN+3 และ ASEAN+ 6 
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ความตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2550 เดิมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยต้องเสียภาษี
ศุลกากรเข้าญี่ปุ่นอัตราร้อยละ 0-10 ขึ้นอยู่กับประเภท
สินค้า โดยเครื่องประดับแท้มีอัตราภาษีขาเข้าร้อยละ 
5.2-5.4 ส่วนเครื่องประดับเทียมต้องเสียภาษีร้อยละ 
2.7-10  

ท้ั งนี้  ญี่ ปุ่ นมี การ ให้ สิ ทธิ พิ เศษทางภาษีศุ ลกากร 
(Generalization System of Preferences: GSP) แก่
ประเทศก าลังพัฒนาโดยจะมีการก าหนดโควต้าการน าเข้า
รวมภายใต้ GSP  อย่างไรก็ตาม โควต้าแต่ละปีจะไม่
เท่ากัน และหากน าเข้าเกินโควต้ารวมในแต่ละสินค้า 
สินค้านั้นจะถูกระงับสิทธิ GSP และต้องเสียภาษีศุลกากร
ในอัตราปกติจนกว่าจะได้รับการคืนสิทธิในปีงบประมาณ
ถัดไป  

ประเทศไทยเป็นผู้รับสิทธิ GSP จากญี่ปุ่น ส่งผลให้การ
ส่งออกเครื่องประดับแท้จากไทยภายใต้สิทธิพิเศษนี้เสีย
ภาษีเหลือร้อยละ 2.08-2.16 ภาษีเครื่องประดับเทียม
ร้อยละ 0-2 เช่นเดียวกับเครื่องทองหรือเครื่องเงินและ
เครื่องประดับท่ีท าด้วยไข่มุก รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ 
ไม่เสียภาษีศุลกากร แตป่ระเทศไทยมักจะใช้โควต้าเกินจึง
ท าให้ใช้สิทธิได้อย่างเต็มท่ี การลงนามในข้อตกลง 
JTEPA สามารถช่วยให้การส่งออกสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยไปตลาดญี่ปุ่นได้รับการยกเลิกภาษี
น าเข้าเหลือร้อยละศูนย์ ยกเว้นพลอยสีท่ีไทยไม่ได้รับสิทธิ
พิเศษจากข้อตกลงนี้เนื่องจากเดิมได้รับการยกเว้นภาษี
ศุลกากรอยู่แล้ว 

ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรอาศัยความตกลงระหว่าง
ไทยและญี่ปุ่นในรายการท่ีได้รับการยกเว้นเพ่ือเพ่ิมขีด
สามารถในการแข่งขันได้สูงขึ้นแทนการใช้สิทธิพิเศษทาง
การค้าท่ีรัฐบาลญี่ปุ่นเคยให้กับประเทศไทย 

• การป้องกันการค้าเพชรผิดกฎหมาย จากการท่ีหลาย
ประเทศเห็นด้วยกับ Kimberley Process ซึ่งมี
สาระส าคัญในการป้องกันการค้าเพชรผิดกฎหมายใน
แอฟริกา ดังนั้น ผู้ประกอบการน าเข้าส่งออก การ
ขน การซื้อขายเพชรดิบจะต้องจดทะเบียนกับ Trade 
and Industry Department เพ่ือได้รับใบอนุญาต 
KP (Kimberley Process Certificate) ก่อนท่ีจะ
น าเข้าและส่งออกเพชรดิบได ้

• ประเด็นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อาทิ สหภาพยุโรป
ห้ามน าเข้าเครื่องประดับท่ีมีส่วนผสมของนิเกิลเพราะ
จ ะ เ กิ ด ก า ร แ พ้ กั บ ผู้ ส ว ม ใ ส่ ไ ด้  น อ ก จ า ก นี้ 
สหรั ฐอ เมริ กายั งควบคุมจ านวนสารตะกั่ ว ใน
เครื่องประดับเทียม โดยปริมาณต้องสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของ US Consumer Product Safety 
Commission 

• เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานของอัญมณี มีความพยายาม
ในการสร้างกฎเกณฑ์มีบังคับผู้ค้าอัญมณีท่ีจะใช้ใน
เครื่องประดับ ผ่านองค์กรก าหนดคุณภาพมาตรฐาน
ของอัญมณี อาทิ The World Gold Council, The 
Natural Color Diamond Association (NCDIA) 
รวม ท้ังการใช้ระบบ Grading ของ Tanzanite 
Foundation เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงคุณภาพ 
อัญมณี 

4.2.6 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหวา่งไทย-ญี่ปุน่ 
(Japan-Thailand Economic Partnership 
Agreement: JTEPA) 

4.2.7 ความร่วมมือและกฎระเบียบระหวา่งประเทศ
อ่ืนๆ 

S 

M 

E 
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ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
แ ข่ ง ขั น  

ภาพประกอบจาก: http://www.flickr.com/photos/fordos/3593029758/ 

บ ท ที่  5 



การวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มของตลาดรวมท้ังพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในตลาดส่งออกหลักของไทย ซึ่งครอบคลุมถึง
ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ และไทย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้

 
5.1  
ปัจจัยและแนวโน้มของตลาดที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

5.1.1 ปัจจัยและแนวโน้มของตลาด 

สหรัฐอเมริกา  
สหรัฐอเมริกานับเป็นตลาดหลักของสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย และมูลค่าการส่งออกมีอัตราการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 การส่งออกมีอัตรา
การเติบโตอยู่ท่ี ร้อยละ 22.42 แต่ในปี 2555 ในช่วง
ไตรมาสแรกมีอัตราการเติบโต ร้อยละ -8.04 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันในปีท่ีผ่านมา19 ซึ่งเป็นช่วงท่ี สหรัฐอเมริกา
ประสบกับภาวะเศรษฐกิจซบเซา ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต้องประหยัดค่าใช้จ่าย มีความระมัดระวังในการ
จับจ่ายและแสวงหาทางเลือกและสินค้าท่ีคุ้มค่ากว่า การลด
การบริโภคสินค้าอัญมณีซึ่งถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ขณะนี้
พบว่ามีการปิดตัวลงของผู้ค้าส่งและผู้น าเข้า ขณะท่ีผู้ค้า
ปลีกต้องการสั่งซื้อสินค้ารูปแบบใหม่ๆ การซื้อสินค้าแบบซ้ า
น้อยลง ส่งผลโดยตรงให้ผู้ผลิตของไทยต้องเร่งปรับตัวด้าน
การบริหารการผลิต การออกแบบสินค้าใหม่ เรื่อยๆ 
ส าหรับตลาดผู้บริโภคในระดับกลางหรือระดับล่าง พบว่ามี
มีความต้องการสินค้าหรูหราในราคาท่ีสามารถซื้อได้ 
(Affordable Luxury) ดังนั้นปัจจัยส าคัญในการเลือกซื้อ
ของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ ราคาเป็นหลัก นอกจากนี้การซื้อ
ขายผ่านทางตลาดออนไลน์ก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมมาก
ขึ้น แตส่ าหรับตลาดท่ีมีก าลังซื้อสูง ผู้บริโภคในระดับบนยัง
นิยมและมีก าลังซื้อสินค้าอัญมณีระดับ High-End และนิยม
เลือกซื้อที่การออกแบบท่ีแปลกใหม่ 

19กระทรวงพาณิชย์ และกรมศุลกากร 
 

Footnote: 
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จีน 

จีนเ ป็นประเทศท่ีมีศักยภาพในการบริ โภค
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสูง เมื่อวิเคราะห์
จากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติจีนเฉลี่ยร้อยละ 9 – 11 ต่อปีและ
รายได้ประชาชาติต่อคนในหัวเมืองหลักมีเพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้มีการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยสูงขึ้น ท้ังนี้
การบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยของจีนคิดเป็นร้อยละ 
18 ของการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยท่ัวโลก 

พ้ืนท่ีท่ีเป็นตลาดส าคัญของสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ ได้แก่ มณฑลกวางตุ้ง มหานคร
เซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง มณฑลซานตง มณฑล
หูเป่ย มณฑลเจียงซู มณฑลเหอนาน มณฑล   
ฝูเจี้ยนมหานครปักกิ่ง และมณฑลเหลียวหนิง 

ก าร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซื้ อ สิ น ค้ า อั ญมณี แ ล ะ
เครื่องประดับในตลาดจีน มักซื้อในช่วงเทศกาล 
เช่นวันตรุษจีน วันเกิด หรือวันครบรอบต่างๆ 
โดยปัจจัยอันดับหนึ่งคือเรื่องความทันสมัย 
รองลงมาคือด้านราคา ความสวยงาม การบ่ง
บ อ ก ส ถ า น ะ ท า ง สั ง ค ม 20 แ ต่ ส า ห รั บ
เครื่องประดับเทียมนั้นจะซื้อตามความชอบ 
ดังนั้นราคาจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกซื้อ  

เนื่องด้วยความเติบโตอย่างก้าวกระโดดทาง
เศรษฐกิจของจีน ผู้บริโภคจึงให้ความส าคัญกับ
ตราสินค้ามากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการ ท่ี
ต้องการแข่งขันในตลาดนี้จึงต้องเน้นท่ีคุณภาพ 
และรูปแบบท่ีโดดเด่นภายใต้ตราสินค้าเพ่ือจับ
ฐานตลาดระดับบน21  

ฮ่องกง 

แนวโน้มตลาดเครื่องประดับในฮ่องกงมีลักษณะท่ีเน้นแฟชั่น โดยเห็น
ได้จากการออกแบบสร้างสรรค์มีส่วนในการผลักดันตลาดอัญมณีและ
เครื่องประดับของฮ่องกงประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
ออกแบบท าให้ฮ่องกงสามารถจับกลุ่มเป้าหมายในตลาดวัยรุ่น คนชั้น
กลาง และการพัฒนาตราสินค้าได้ 

เนื่องจากฮ่องกงเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวการบริหารช่องทางค้า
ปลีกและจัดจ าหน่าย จึงเป็นเรื่องส าคัญในตลาดฮ่องกง เชื่อว่า
นักท่องเ ท่ียวกลุ่ม ท่ีใช้ระยะสั้น 1 -2 วันใช้จ่ายกับอัญมณีและ
เครื่องประดับ รวมถึงนาฬิกาประมาณร้อยละ 25 ของยอดการใช้
จับจ่ายรวม22  

สินค้าในฮ่องกงเอง มีการสร้างแบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง ผลการส ารวจจาก
หน่วยงานของฮ่องกง พบว่าผู้ซื้อมีความคิดว่าแบรนด์ของฮ่องกงนั้น
สูงกว่าของผู้ผลิตจากต่างประเทศ ดังนั้น การท าตลาดสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับระดับตลาดบนภายในฮ่องกงจึงต้องเผชิญกับคู่แข่ง
ท้ังจากฮ่องกงและจากต่างประเทศ 

นอกจากนี้การค้าขายและแสดงสินค้าบนอินเตอร์เน็ตมีแนวโน้มได้รับ
ความนิยมมากขึ้น คาดการณ์ว่าการประยุกต์ใช้ e-Commerce ใน
อุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณีจะขยายตัวขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการท าการค้าในตลาดฮ่องกงคือ การสร้าง
พันธมิตรคู่ค้าเพ่ือตอบสนองตลาดได้ในเรื่องหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
และความทันสมัยของผลิตภัณฑ2์3  

ออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียมีความส าคัญขึ้นอย่างมากกับประเทศไทยโดย
ขณะนี้เป็นคู่ค้าอันดับท่ีสี่ของไทย ตลาดออสเตรเลียมีศักยภาพมาก
ส าหรับสินค้าไทย 

แม้ ว่าออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออก ทองค า เพชร และไข่มุก แต่
ออสเตรเลียมีการน าเข้าอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ือตอบสนอง
ผู้บริโภคในประเทศ เนื่องจากค่าจ้างแรงงานท่ีค่อนข้างสูงส่งผลให้
การน าเข้ า เ ป็นท่ีนิยมมากกว่าเพราะมีต้นทุนต่ าก ว่าและยอด
จ าหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.524  โดยมี
สัดส่วนการน าเข้าอัญมณีและเครื่องประดับแท้ ร้อยละ 70 และอีก
ร้อยละ 30 เป็นการน าเข้าอัญมณีและเคร่ืองประดับเทียม 

ด้านผู้ซื้อมีความต้องการสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์และหลากหลาย มี
แนวโน้มให้ความส าคัญกับแบรนด์สินค้ามากขึ้น แนวทางในการขยาย
การค้าในประเทศออสเตรเลียควรสร้างความร่วมมือกับบริษัทค้าปลีก
และพัฒนาความเข้มแข็งด้านเทรนสินค้าเพ่ือเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่25  

20โครงการศึกษาโอกาสส าหรับภาคอุตสาหกรรมและผลกระทบจากการ
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
2554  
21การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศผู้น าเข้าที่ส าคัญ (จีน รัสเซีย 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน บราซิล), สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
22Jewellery Industry in Hong Kong, HKTDC  2012 
23การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของผู้
ซ้ือชาวต่างชาติ, สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
24โครงการศึกษาโอกาสส าหรับภาคอุตสาหกรรมและผลกระทบจากการ
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
2554 
25การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของผู้
ซ้ือชาวต่างชาติ, สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
 

Footnote: 
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สิงคโปร์ 

เนื่องด้วยมีหลายเชื้อชาติ รสนิยมผู้บริโภคจึงแตกต่างกัน 
โดยเครื่องประดับทอง 91628  เพชร อัญมณี และเงินลง
ยาท่ีมีมูลค่าสูงเป็นท่ีนิยมในประชากรเชื้อสายจีน ส่วน
เครื่องประดับทอง 22 และ 18 กะรัต ท่ีมีลวดลาย
ประดับอัญมณี และเครื่องประดับเงิน 92529  และนิลท่ี
ราคาไม่สูงนักจะเป็นท่ีนิยมในกลุ่มเชื้อสายมาเลย์ ในขณะท่ี
เครื่องประดับทอง 22 และ 18 กะรัต ลวดลายอินเดีย
ประดับพลอยสีเป็นท่ีนิยมในกลุ่มเชื้อสายอินเดีย 

อาหรับ และเอเชีย รวมกันประมาณ 5 ล้านคนในแต่ละปี 
ซึ่งนักท่องเท่ียวนิยมซื้อหาเครื่องประดับจากสหรัฐอาหรับ 
อามิเรตส์ ท าให้ตลาดนี้มีการเติบโตสูง 

ลักษณะเฉพาะของตลาดสหรัฐอาหรับอามิเรตส์ คือ นิยม
มอบเคร่ืองประดับให้แก่กันในโอกาสส าคัญ และมีความภักดี
ต่อแบรนด์ค่อนข้างสูงโดยชื่นชอบแบรนด์ตะวันตกเพราะเชื่อ
ว่ามีคุณภาพสูง และเชื่อว่าคุณภาพแปรผันตามราคา ส่วน
ในกลุ่มผู้บริโภคระดับบนยังชอบสินค้าท่ีผลิตเป็นพิเศษหรือมี
เพียงชิ้นเดียว ดังนั้นการท าตลาดในสหรัฐอาหรับอามิเรตส์
จึงต้องความความพิเศษให้กับตัวสินค้า 

อย่างไรก็ตาม จ านวนผู้แข่งขันในตลาดมีจ านวนมาก ท้ัง
ผู้ผลิตท้องถิ่นท่ีเป็นท่ียอมรับในตลาด เช่น Damas ซึ่ง
ตอบสนองผู้บริโภคได้ทุกระดับและสินค้าแบรนด์เนมจาก
ยุโรป ตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดิอารเบีย เลบานอน เป็น
ต้น รวมท้ังเอเชีย เช่น สิงคโปร์ อินเดีย ตรุกี เป็นต้น 
ท้ังนี้ทัศนคติของผู้บริโภคในตลาดนี้เชื่อว่าสินค้ายุโรปต้อง
ดีกว่าสินค้าท่ีผลิตจากเอเชีย และยินดีจ่ายแพงเพ่ือความพึง
พอใจ 

ไทย 

จากสถิติพบว่าสัดส่วนการขายอัญมณีเครื่องประดับ
ภายในประเทศต่อการส่งออกเติบโตสูงขึ้นตั้งแต่ 2551-
2553 ซึ่งอาจเป็นผลพวงจากการท่องเท่ียวประเทศไทย
ของนักท่องเท่ียวหรือการบริโภคท่ีสูงขึ้นของผู้บริโภคชาว
ไทย 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์มีชื่อเสียงมากในกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง เนื่องจากเป็นแหล่งการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ สินค้าแบรนด์เนมชั้นน า โดยเฉพาะรัฐดูไบมี
ชื่อเสียงมากในการค้าทองค าและเครื่องประดับทอง สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ เป็นตลาดท่ีมีศักยภาพสูง อันเนื่องมาจาก 
มีการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับสูงเป็นล าดับต้นๆ 
ของโลก ซึ่งแสดงถึงก าลังซื้อของประชากรและยังเป็น
แหล่ง Re-export ไปสู่ประเทศตะวันออกกลางด้วยกัน26  
รวมทั้งนโยบายของรัฐท่ีส่งเสริมให้เป็นเมืองปลอดภาษี  

ด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ รัฐบาลดูไบ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน Dubai Metals and 
Commodities Centre หรือ Dubai Multi Commodities 
Centre (DMCC) ในส่วนโรงงานขนาดเล็กจะได้รับการ
ส่งเสริมใน Gold and Diamond Park 

รายงานการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์27  พบว่า ชาวเอมิเรตส์ประมาณ 0.92 ล้านคน
แต่มีก าลังบริโภคสูง สินค้าท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่ผู้สูงอายุจะ
เป็นสไตล์อาระเบียนมักจะท าด้วยทอง 21 กะรัต ส่วนคน
รุ่นใหม่ฐานะดีจะนิยมสินค้าประเภท เครื่องประดับเพชร 
รองลงมาได้แก่ พลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อน แต่
ผู้บริโภคไม่ได้ให้ความส าคัญกับประเภทของพลอยและ
แหล่งก าเนิดพลอย หากแต่จุดท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญคือ
รูปลักษณะของอัญมณีเป็นส าคัญ 

คนรุ่นใหม่ยังมีแนวโน้มสนใจเครื่องประดับแบรนด์เนมและ
โลหะสีเงินจ าพวกทองค าขาว ซึ่งเป็นผลจากการตลาดท่ี
เ ปิดก ว้างขึ้ นและกระแสแฟชั่ น โดย เครื่ องประดับ
ทองค าขาว 18 กะรัตมีจ าหน่ายมากขึ้นในตลาด 

นอกจากนี้ยังมีชาวเอเชียใต้ประมาณ 1.26 ล้านคน ท่ี
อ าศั ย อ ยู่ ใ น ส ห รั ฐ อ า ห รั บ อ ามิ เ ร ต ส์  ก ลุ่ ม นี้ ช อ บ
เครื่องประดับทองค าแบบอินเดียท่ีกะรัตสูง เช่น 22 และ 
24 กะรัต เนื่องจากมีนักท่องเท่ียวท่ีเป็นท้ังชาวยุโรป ชาว 

26การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศผู้น าเข้าที่ส าคัญ (จีน รัสเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน บราซิล), สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 
27การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดใหม่ที่ส าคัญของไทย:สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 
28ทอง 916 หรือเรียกกันทั่วไปว่าทอง 90 คือ ทองที่มีส่วนผสมของเนื้อทอง 90% และมีส่วนผสมของโลหะอื่น 10% เพื่อให้เนื้อทองแข็งข้ึนสามารถท าลวดลาย หรือฉลุลายได้ง่าย 
เป็นสูตรการผสมทองที่นิยมในประเทศสิงคโปร์ ส่วนประเทศไทยนิยมทอง 23.16 K หรือทอง 95.6% ความแตกต่างอยู่ที่สีสัน ยิ่งมีเนื้อทองผสมมากสีจะเข้มสุกปลั่งมาก, 
http://www.engnamheng.com/webboard-ทองสิงคโปร์-1-652390-1.html 
29เงิน 925  หรือ Sterling Silver คือ เครื่องประดับเงินที่มีสัดส่วนเนื้อเงินบริสุทธิ์ไม่ต่ ากว่า 92.5% ที่เหลือเป็นทองแดงหรือส่วนผสมอื่นๆ (Alloy) แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแร่ทองแดง 
อีก 7.5% ซ่ึงจะท าให้ได้เครื่องประดับเงินที่มีสีขาวแวววาว สวยงาม ไม่เขียวคล้ าส่วนผสมนี้เป็นสัดส่วนที่ยอมรับเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกในวงการเครื่องประดับเงิน เนื่องมาจาก
เงินแท้ 100% จะมีความอ่อนตัวไม่แข็งแรงทนทาน แต่เนื่องจากคุณสมบัติของเงินเม่ือสัมผัสกับบรรยากาศที่มีซัลเฟอร์อยู่ จะเกิดเป็นสารประกอบซิลเวอร์ซัลไฟด์ที่ผิว ท าให้ผิวของ
เครื่องประดับเงินเกิดความหมองคล้ าและด าลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้น ในอุตสาหกรรมการผลิตจึงพัฒนาโดยน าโลหะมีค่าชนิดอื่นที่มีคุณสมบัติแวววาวมาชุบเพื่อเคลือบตัวเงิน 925 ไว้ 
เพื่อให้เครื่องประดับเงินที่ผ่านการชุบมีความแวววาวอยู่ยาวนานกว่าเครื่อง ประดับเงินที่ไม่ได้ผ่านการชุบเคลือบ ส าหรับโลหะมีค่าอื่นๆ ที่นิยมน ามาชุบเคลือบมีหลายชนิด เช่น โรเดียม 
Platinum ทองค า เป็นต้น ซ่ึงการชุบโลหะมีค่าบางชนิด เช่น ทองค า ก็จะท าให้ได้เครื่องประดับที่มีผิวสีทองด้วย 
 

Footnote: 
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อย่างไรก็ตาม พบว่าการซื้อเครื่องประดับตกแต่งของชาวไทย 
อาทิ อัญมณี เครื่องเงิน นาฬิกา และสินค้าท่องเท่ียว มี
แนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นถึงละ 70.530  ซึ่งไปท านองเดียวกับ
ข้อสังเกตข้างต้น 

รูปที่ 5.1 สัดส่วนการส่งออกและการขายภายในประเทศ 
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ที่มา: TFP Industrial survey 2553, ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

30โครงการศึกษาโอกาสส าหรับภาคอุตสาหกรรมและ
ผลกระทบจากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซียน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2554 
 

Footnote: 

2) รูปแบบการค้าเปลี่ยนไปสู่การค้าออนไลน์ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป และส่งผลให้
รูปแบบทางการค้าเปลี่ยนไป จากเดิมท่ีผู้ซื้อต้อง
เดินทางมาสั่งซื้อจากแหล่งผลิตตามแบบท่ีผู้ผลิต
น าเสนอ มาเป็นการสั่ งซื้ อและร่วมออกแบบ
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ สามารถ
ต่อรองด้านการออกแบบและราคาออนไลน์ ดังนั้น
การเข้าถึงข้อมูลและการสืบค้นท่ีมาของสินค้าอัญ
มณีและเครื่องประดับจะตรวจสอบได้ง่ายขึ้นและ
แม่นย ามากขึ้น 

3) การก้าวเข้าสู่การแข่งขันในยุคเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับการออกแบบสินค้า
มากขึ้ น และการตัดสิ น ใจซื้ อด้ วยราคาจะมี
ความส าคัญน้อยลง นอกจากนี้ผู้บริโภคต้องการ
แบบของสินค้าท่ีแปลกใหม่ไม่ซ้ าเดิม ดังนั้นผู้ผลิตจึง
ต้ อ งมี การปรั บตั วด้ านการออกแบบ อี ก ท้ั ง
กระบวนการผลิตต้องสามารถรองรับการผลิตท่ี
หลากหลายได้ในขณะท่ีต้องสามารถควบคุมต้นทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการผลิตเป็นจ านวน
มาก (Mass Production) จะปรับมาเป็นการผลิต
จ า น ว น ม า ก ท่ี มี ลั ก ษณ ะ เ ฉ พ า ะ ตั ว  (Mass 
Customization) 

5.1.2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
ที่ส่งผลต่อบริบทการแข่งขัน 

1) การค้าการผลิตไร้พรมแดนและการ
รวมตั ว เป็ นประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน 

การดึงเอาศักยภาพท่ีแตกต่างในด้านแหล่ง
วัตถุดิบ การออกแบบ การผลิตและ
การตลาดของแต่ละประเทศ จะส่งผลให้
เกิดการค้าและการผลิตท่ีไร้พรมแดน และ
ท าให้กิจกรรมการจัดการระบบโลจิสติกส์มี
ความส าคัญมากขึ้น และการรวมตัวเป็น
ประชาเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดผลดี
และโอกาสในการเข้าถึงขนาดตลาดท่ีมี
ขนาดใหญ่ขึ้น รวมถึงการร่วมมือมาเป็น 
“การผลิตร่วม” และการใช้ประโยชน์ของ
จุดเด่นในแต่ละพ้ืนท่ี เช่น วัตถุดิบพลอย
จากสหภาพเมียนมาร์ การออกแบบและ
การหุงพลอยจากไทย และการเจียระไน
จากเวียดนาม เป็นต้น 

รูปที่ 5.2 สรุปปัจจัยและแนวโน้มผู้บริโภคในตลาดหลกัของไทย 
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จุดแข็ง 
จุดแข็งท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทย ท่ีสะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
ได้เปรียบเหนือคู่แข่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

• ทักษะฝีมือแรงงาน ในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับของ
ตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมแปรูปวัตถุดิบ
ขั้นต้น เช่น ทักษะการเจียระไน การขึ้นรูปตัวเรือน 
และการหุงพลอย 

• มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องประดับท่ีมีความ
วิจิตรและมีเอกลักษณ์ นอกจากนี้อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับของไทยนับว่ามีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น
แตกต่างจากคู่แข่งและเป็นท่ียอมรับในระดับโลก  

• เทคโนโลยีการผลิต มีศักยภาพสูงในการใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยในการเพ่ิมมูลค่าพลอยเนื้อแข็งป้อนสู่ตลาดโลก 
เนื่องจากไทยมีความสามารถเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
ในการหุงพลอย 

• ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลก 
ส่งผลให้มีสินค้าพลอยสีจากท่ัวโลกท้ังสหรัฐอเมริกา 
แอฟริกา และในภูมิภาคเอเชียมาท าการซื้อขายท่ี
ประเทศไทย 

• มีงานแสดงสินค้าด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ท่ีมี
ความยิ่งใหญ่ในระดับโลก ซึ่งเป็นช่องทางส าคัญในการ
จ าหน่ายสินค้า 

• มีการรวมตั วกั นของผู้ ผลิ ตและผู้ ค้ าอัญมณี และ
เครื่องประดับในรูปแบบสมาคมมากขึ้น ก่อให้เกิดการ
สร้างเครือข่ายการค้า และเริ่มมีการรวมตัวเพ่ือเพ่ิม
อ านาจด้านการต่อรองในการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

 
5.2  
การวิเคราะห์สถานการณ์
อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

31ประมวลจากผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็นครั้ง
ที่ 1 และยุทธศาสตร์และแผนงานอุตสาหกรรมอัญมณี
ไทย ระยะที่ 1 โดยมูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและ
เครื่องประดับ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ 
และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

Footnote: 

5.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
อุตสาหกรรมด้วย SWOT Analysis 

SWOT Analysis เป็นกระบวนการท่ีประยุกต์ใช้แนวคิด
การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือท าความเข้าใจอุตสาหกรรมและ
ปัจจัยแวดล้อม แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ส าหรับสถานการณ์วิสาหกิจขนาด
กล าง แล ะขนาดย่ อ ม ในอุ ตส าหกรรมอัญมณี แ ล ะ
เครื่องประดับสามารถสรุปได้ดังนี3้1  
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• ทักษะออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานจากการผลิต 
เป็นธุรกิจครอบครัวท่ีมีทักษะด้านการเจียระไน
แต่ยังขาดทักษะการออกแบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดท่ี เปลี่ ยนไป การ
ออกแบบส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ประสบการณ์
และการต่อยอดประสบการณ์เดิม และการ
ลอกเลียนแบบกันเองระหว่างผู้ประกอบการ 

• การขาดแคลนการสนับสนุนด้านการวิจัยและ
พัฒ น า  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร า ย ย่ อ ย มั ก ใ ช้
ประสบการณ์ในกระบวนการผลิต และทดลอง
ด้วยตนเองซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนในการผลิต ดังนั้น
การมีหน่วยงานเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านการ
ผลิตจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาการ
ออกแบบและผลิต และลดปริมาณความเสียหาย
ของชิ้นงานได้  

• ผู้ประกอบการรายเล็กขาดเงินทุนในการท า
การตลาดด้วยตนเอง ในกรณีท่ีผู้ประกอบการท่ี
ไม่ ได้รั บการจัดสรร พ้ืน ท่ีแสดงสินค้าจาก
โครงการภาครัฐ ก็ไม่สามารถลงทุนด้านนี้ได้ 
เพราะมีราคาเช่าพ้ืนท่ีในการแสดงสินค้าสูงราว 
30,000 – 50,000 บาทต่อระยะเวลาการจัด
งาน 10 วัน และส าหรับผู้ประกอบการบางราย
ท่ีได้เคยลงทุนเช่าพ้ืนท่ีแสดงสินค้าด้วยตนเอง
มาแล้ว ก็พบว่าจะท าให้เกิดการขาดทุนเพราะ
รายรับท่ีได้จากการขายภายในงานไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายท้ังหมด ท่ีประกอบด้วย ค่าเช่า
พ้ืนท่ี ค่าขนส่ง และค่าประกันสินค้าท่ีมีราคา
แพง ท าให้ผู้ประกอบการรายเล็กไม่อยากเข้า
ร่ วมโครงการต่างๆ และส่ งผลกระทบต่อ
ความสามารถ ในการ เ ข้ า ถึ ง ตล าดต่ อ ไป 
จนกระท่ังบางรายต้องปิดกิจการลง 

• ขาด ทักษะการสร้ า ง แบรนด์ ใ ห้ กั บ สิ นค้ า 
ผู้ประกอบการขาดความรู้และไม่มีทักษะเพียงพอ
ในการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าและธุรกิ จ 
ในขณะท่ีภาครัฐมีการแนะน าให้มีการสร้าง   
แบรนด์อย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ประกอบการยังไม่
เข้าใจในกระบวนการปฏิบัติ 

 

จุดอ่อน 
• การขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศเชิงพาณิชย์ 

ส่งผลให้ต้องพ่ึงพาการน าเข้าจากต่างประเทศ 
ส าหรับผู้ประกอบการ SME ท่ีไม่มีศักยภาพมาก
พอในการเสาะหาแหล่งวัตถุดิบจากนอกประเทศ 
จะเป็นการรับซื้อจากพ่อค้าในประเทศ 

• การขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง ปัจจุบัน
แรงงานเริ่มหายไปจากอุตสาหกรรม เพราะมี
ทัศนคติท่ีไม่ดีเกี่ยวกับการเป็นชนชั้นแรงงานใน
อุตสาหกรรมแม้ว่าจะเป็นแรงงานฝีมือ 

• ขีดความสามารถของแรงงานถดถอย ปัจจุบัน
ค่าแรงงานในอุตสาหกรรมสูงเกินกว่าทักษะและ
ความช านาญ ด้วยสาเหตุค่านิยมของคนรุ่นใหม่ท่ี
นิยมเปลี่ยนงานบ่อย ท าให้ค่าแรงหรือค่าจ้างนั้น
สูงขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ในขณะท่ีศักยภาพและฝีมือ
ไม่ได้รับการพัฒนา และส าหรับผู้ประกอบการท่ีมี
ความต้องการด้านแรงงานจึงมีความจ าเป็นต้อง
จ้างแรงงานเหล่านี้ท้ังท่ีมีค่าจ้างสูงและคุณภาพต่ า 
ก่อให้เกิดปัญหากับธุรกิจในภาพรวมท้ังทางด้าน
ศักยภาพทางการผลิตและทางด้านการเงิน และ
ไม่ ส ามารถรั บค า สั่ ง ซื้ อ ปริ ม าณมากๆ ได้ 
เนื่องจากไม่มีแรงงานและผลิตภาพไม่เพียงพอ 

• ปัญหาการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี สืบเนื่อง
จากปัญหาแรงงานขาดแคลนอย่างหนัก ส่งผลให้
สถานประกอบการใช้แรงงานน้อยลงและเริ่มมีการ
ปรับใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีมากขึ้น อย่างไรก็
ตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตด้วย
การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรยังเป็นอุปสรรค
ส าหรับผู้ประกอบการรายเล็กท่ีมีข้อจ ากัดด้านเงิน
ลงทุน ซึ่ งส่ วนใหญ่ไม่สามารถลงทุนและใช้
เครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพ ท าให้บางสถาน
ประกอบการต้องลดขนาดการผลิตและไม่สามารถ
ตอบสนองกับลูกค้าท่ีต้องการสั่งซื้อเป็นจ านวน
มากได ้

• การขาดแคลนชิ้ นส่ วนประกอบในประเทศ 
นอกจากวัตถุดิบอัญมณี ในไทย ท่ีขาดแคลน 
ชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ ส่ วนใหญ่ต้องสั่ งจาก
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน 
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อุปสรรค 
• การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ท่ีผ่านมาได้ส่งผลต่อการ

บริโภคสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับเพราะจัดอยู่
ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย 

• ก า ร เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง ก้ า ว ก ร ะ โ ด ด แล ะ ก า ร พัฒน า
อุตสาหกรรมของประเทศส่งออกหลัก เช่น จีน ฮ่องกง 
และอินเดีย ท้ังนี้จีนและฮ่องกง เป็นประเทศผู้ส่งออกท่ี
มีปริมาณการส่งออกสูงขึ้นมากในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา 
สังเกตได้จากมูลค่าการส่งออกท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างก้าว
กระโดด ท้ังนี้ฮ่องกงถือเป็นประตูน าเข้าและส่งออกท่ี
ส าคัญของจีน ในขณะท่ีฮ่องกงมีความสามารถในการ
ออกแบบท่ีทันสมัย มีความหลากหลาย และมีศักยภาพ
ในก ารท า ก า ร ตล า ดแ ล ะก า ร ส ร้ า ง แ บรนด์ ใ น
ระดับประเทศและระดับธุรกิจ ฮ่องกงได้ใช้จีนเป็นฐาน
การผลิตหลัก ใช้ประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบในจีนท่ียังมี
ความหลากหลาย กระบวนการผลิตในปริมาณมากและ
แรงงานท่ีมีต้นทุนต่ า ส าหรับการผลิตในประเทศจีนมี
การพัฒนากระบวนการผลิตและมีการน าเอาเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้ ปัจจุบันจีนได้พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเครื่องประดับเงิน ซึ่ง
ท าให้ไทยสูญเสียตลาดไปมาก และอินเดียซึ่งถือเป็นผู้
ส่งออกหลักของอุตสาหกรรมท่ีมีความได้เปรียบด้าน
แหล่งวัตถุดิบท่ีมีมากกว่าไทย  

• การเกิดกลุ่มประเทศผู้ส่งออกเกิดใหม่ เ วียดนาม 
อินโดนีเซีย เป็นประเทศท่ีก าลังพัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิตและเริ่มเข้ามามีบทบาทในการแข่งขันใน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม นี้ พ ร้ อ ม ท้ั ง มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ ช้
ภาษาต่างประเทศในการเจรจาต่อรองได้ดีกว่าคนไทย 

• การผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ทองค า ซึ่งมาจาก
การเก็งก าไรและอัตราแลกเปลี่ยน 

โอกาส 
• แนวโน้มการขยายตัวของตลาดในประเทศ จากการ

บริโภคของคนไทย และจากชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียว
ในประเทศไทย จะ เห็น ว่าอั ตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ปริมาณการซื้อขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับใน
ประเทศ 

• แนวโน้มการขยายตัวของตลาดในอาเซียน แม้ว่าตลาด
อาเซียนยังไม่ใช่เป้าหมายท่ีส าคัญของสินค้าอัญมณีไทย
ในขณะนี้ เนื่องจากก าลังซื้อยังน้อยและมีมูลค่าการ
ส่งออกท่ีต่ าอยู่ แต่เชื่อว่าจะเป็นตลาดท่ีส าคัญในอนาคต 
โดยเฉพาะ อินโดนีเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ 

• การเติบโตของตลาดใหม่ เช่น รัสเซีย การค้ากับตลาด
รัสเซียมีแนวโน้มด้านก าลังซื้อท่ีมากขึ้น การตัดสินใจซื้อ
ของลูกค้ารัสเซียเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะมีความ
เชื่อมั่นต่อคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามกระบวนการน าเข้าสินค้าของ
ประเทศรัสเซียยังเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญ ภาครัฐของ
รัสเซียมีความเข้มงวดต่อการน าเข้าสินค้า ท าให้การ
จัดส่งสินค้าจากผู้ประกอบการไทยไปยังตลาดรัสเซียต้อง
ส่งผ่านตัวแทนน าเข้าสินค้าท่ีไม่ได้เป็นรูปบริษัทหรือ
กระบวนการท่ีสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงด้านการสูญหาย 

• การเติบโตของตลาดหลัก เช่น จีน ท่ียังมีทัศนคติท่ีดี
ต่อคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
แม้ว่าจีนจะเป็นผู้ผลิตท่ีส าคัญแต่ความนิยมสินค้าอัญมณี
และเคร่ืองประดับของไทยยังเป็นท่ีนิยมและมีต้องการสูง 

• แนวโน้มการปรับพฤติกรรมของลูกค้าสู่การค้าออนไลน์ 
ผู้บริโภคมีการปรับพฤติกรรมเป็นการซื้อขายออนไลน์
มากขึ้น เพื่อตัดกิจกรรมของผู้ค้าคนกลางออกไป ท าให้
ราคาสินค้าต่ าลง มีการเสนอสินค้าและการออกแบบ
ออนไลน์โดยปรับใช้แนวคิดแบบ Mass Customization  

• การเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) ในภูมิภาคต่างๆ 
โดยเฉพาะการลดอัตราภาษีการน าเข้าเป็นศูนย์ จะมี
ส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมเติบโต 

• รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับมากขึ้น ได้มีการออกมาตรการสนับสนุน
อุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น  

Small and Medium  Enterprises 
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รูปที่ 5.3 สรุปปัจจัยภายในและภายนอกอตุสาหกรรมตาม SWOT Analysis จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT พ บ ว่ า
ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับไทยมีจุดอ่อนท่ีต้องเร่ง
แก้ ไขอยู่หลายจุด ซึ่ งครอบคลุมตั้ งแต่
กิจกรรมต้นน้ า คือ การเข้าถึงวัตถุดิบ 
กิจกรรมกลางน้ า คือ จ านวนแรงงานและ
ทักษะและคุณภาพของฝีมือแรงงานท่ีถดถอย 
การเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพ่ือ
ล ดต้ น ทุ น แ ล ะ ค ว าม สู ญ เ สี ย ร ะห ว่ า ง
กระบวนการผลิต การขาดแคลนการ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ตลอดจน
กิจกรรมปลายน้ า คือ ทักษะการออกแบบ 
การตลาด 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาปัจจัยภายนอก พบว่า อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับไทยยังมีโอกาสการเติบโตท่ีดีท้ังตลาดในประเทศ 
ตลาดอาเซียน และตลาดโลก ดังนั้นแนวทางยุทธศาสตร์ควรเป็นการ
แก้ไขจุดอ่อนภายในโดยพิจารณาจากโอกาสภายนอกท่ีเป็นผลดีต่อ
อุตสาหกรรม 

ปัจจัย
ภายใน 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

 ทักษะฝีมือแรงงาน  

 มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องประดับ
ท่ีมีความวิจิตรและมีเทคโนโลยีการเผา
พลอยและการเจียระไนเพชรเฉพาะตัว 
(Bangkok Cut)  

 ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการค้าพลอย
สีของโลก  

 มีงานแสดงสินค้าด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับ  

 มีการรวมตัวกันของผู้ผลิตและผู้ค้าอัญมณี
และเคร่ืองประดับ  

 การขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศในเชิง
พาณิชย์  

 การขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง  

 ขีดความสามารถของแรงงานถดถอย   

 ปัญหาการใช้เคร่ืองจักรและเทคโนโลยี  

 ทักษะออกแบบสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

 การขาดแคลนชิ้นส่วนประกอบในประเทศ 

 การขาดแคลนการสนับสนุนด้านการวิจัย
และพัฒนา  

 ผู้ประกอบการรายเล็กขาดเงินทุนในการท า
การตลาดด้วยตนเอง 

 ขาดทักษะการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า  

ปัจจัย
ภายนอก 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

 แนวโน้มการขยายตัวของตลาดในประเทศ  

 แนวโน้มการขยายตัวของตลาดในอาเซียน  

 การเติบโตของตลาดใหม่ เช่น รัสเซีย  

 การเติบโตของตลาดหลัก เช่น จีน  

 แนวโน้มการปรับพฤติกรรมของลูกค้าสู่
การค้าออนไลน์  

 การเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) ในภูมิภาค
ต่างๆ  

 รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของ
อุตสาหกรรม อัญมณีและเคร่ืองประดับ
มากขึ้น  

 

 การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  

 การเติบโตอย่างก้าวกระโดดและการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศส่งออกหลัก เช่น 
จีน ฮ่องกง อินเดีย  

 การเกิดกลุ่มประเทศผู้ส่งออกเกิดใหม่ เช่น 
เวียดนาม อินโดนีเซีย 

 การผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
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E 
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จากการวิเคราะห์ PESTLE พบปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
สรุปได้ดังนี ้

นโยบายภาครัฐ รัฐบาลไทยปัจจุบันมีการยกเว้นการ
จัด เก็บภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่า เ พ่ิม สนับสนุน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และมีการจัดตั้ง
หน่วยงานท าหน้าท่ีก าหนดทิศทางพัฒนาร่วมกับภาครัฐ 
อย่างไรก็ตามเอกชนยังเรียกร้องให้รัฐช่วยพัฒนาเครื่องมือ
ประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากความผันผวน
ของราคา  

เศรษฐกิจในประเทศ ในช่วงปี 2551 -2553 พบ
แนวโน้มการขยายตัวของตลาดในประเทศต่อการส่งออก 
แต่พบว่าอัตราการหดตัวของจ านวนผู้ประกอบการขนาด
เ ล็ ก แ ล ะ ขนาดกล า ง ในอุ ต ส าหกร รมอัญมณี แ ล ะ
เครื่องประดับ 

เศรษฐกิจโลก พบว่า วิกฤตทางการเงินในสหรัฐและยุโรป
ได้ส่งผลต่อการจ้างงานท าให้อุปสงค์ในสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับลดลงเพราะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย นอกจากนี้ 
ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในญี่ปุ่นก็มีการหดตัวอย่าง
ต่อเน่ือง 

ปัจจัยทางสังคม นับว่าเอื้อในทางวัฒนธรรมและความ
เชื่อถือเกี่ยวกับอัญมณีในสังคมไทยและเอเชีย 

ลูกค้า มีพฤติกรรมเปลี่ยนจากการซื้อเครื่องประดับเพ่ือ
การสะสม หรือ การให้เป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆ เช่น 
การแต่งงาน มาสู่การซื้อเครื่องประดับท่ีมีมูลค่าต่ าลงและ
ตกแต่งด้วยอัญมณีและหินหลากหลายชนิดท่ีราคาไม่สูงนัก 
ท าให้ เครื่องประดับแฟชั่นซึ่ งท าจากวัสดุ เ ทียมต่างๆ 
(Imitation Jewelry) มียอดขายเพ่ิมเช่นเดียวกับ
เครื่องประดับเงิน 

  

5.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PESTLE 
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ผู้ผลิต ผู้ผลิตไทยส่วนมากเป็นผู้ประกอบการ SME ท่ี
รับจ้างผลิตให้ผู้ว่าจ้างต่างประเทศ จึงเป็นการแข่งขันด้าน
ราคากับประเทศอื่นๆ ผู้ผลิตไทยส่วนใหญ่ไม่มีแบรนด์ ขาด
กิจกรรมการตลาดและช่องทางจ าหน่าย ขาดการวิจัยและ
พัฒนา ท้ังระบบการผลิตและการจัดการ บริษัทไทยขนาด
ใหญ่ท่ีมีศักยภาพและมีแบรนด์มีน้อย ผู้ผลิตระดับ SME มี
ปัญหาสภาพคล่องการเงิน ท าให้ลดการผลิต ลดการจ้าง
งานหรือปิดกิจการลงจ านวนมาก ผู้ผลิตจากไทยมีจุดแข็ง
ด้านแรงงานท่ีสามารถผลิตชิ้นงานสวยงามประณีต ท าให้
ได้รับการยอมรับ อาทิ เครื่องประดับเงิน เจียระไนพลอย 
เพชร 

คู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ไทยต้องแข่งกับคู่แข่งท่ีมีต้นทุนการผลิต
ต่ า เช่น อินเดีย และจีน รวมถึงเวียดนามและสหภาพ
เมียนมาร์ ในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้การท่ีราคาวัตถุดิบ
ท่ี สู ง ขึ้ น จ า ก ภ า ว ะ ข า ด แ ค ล น  ท า ใ ห้ บ ริ ษั ท                              
อัญมณีและเครื่องประดับหลายแห่งปลดพนักงาน และเข้าสู่ 

กระบวนการล้มละลายผู้ผลิตจากต่างประเทศมีการ
แข่ งขันรุนแรงในด้านพัฒนาทักษะฝีมือการผลิต 
เทคโนโลยีการเจียระไน การออกแบบ และเทคนิคการ
ขึ้นตัวเรือน 

เทคโนโลย ีผู้ประกอบการไทยสามารถคิดค้นสูตร “การ
เผาใหม่” ในกิจกรรมการเพ่ิมค่าพลอย  อย่างไรก็ตาม 
ขั้นตอนการผลิตของไทยยังไม่เป็นมาตรฐานท าให้มี
ปัญหาในการตรวจสอบคุณภาพ ท าให้กระบวนการเพ่ิม
ค่าอัญมณี ได้รับผลกระทบด้านราคา เพราะขาด
หน่วยงานช่วยในเรื่องการวิเคราะห์ ทดสอบ และการ
รับรองคุณภาพ 

กฎหมาย ประเทศไทยมีความล้าหลังของกฎระเบียบ 
ปัจจุบันมีกฎระเบียบอื่นๆ จากสถาบันระหว่างประเทศ
อีกเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้ประกอบการไทยท่ีไปแสวงหา
วัตถุดิบ ประสบปัญหาและมีต้นทุนเพ่ิมสูงขึ้น 

รูปที่ 5.4 การวิเคราะห์ PESTLE ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
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ปัจจั ยผลั กดันการแข่ งขันอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับมี ดังนี ้

อ านาจต่อรองด้านปัจจัยการผลิต 

• ขาดวัตถุดิบในประเทศ ปัจจุบันเป็นการพ่ึงพาการ
น าเข้า ท้ังหมด โดยแหล่งน าเข้าพลอยท่ีส าคัญคือ 
บราซิล แทนซีเนียและสหภาพเมียนมาร์ อย่างไรก็ดี
ผู้ประกอบการไทยมีการร่วมลงทุนในการหาแหล่ง
วัตถุดิบในต่างประเทศ อาทิ มาร์ดากัสการ์ โมซัมบิก 
เพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทย ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นระดับกลางน้ าและ
ปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทาน 

• ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้และภูมิปัญญามีความ
ช านาญและประสบการณ์สูงอยู่เป็นจ านวนมาก ช่างเผา
ท่ีมีความสามารถในการเผา (หุง) หรือเพ่ิมค่าโดยการ
ใส่สารเคมี และช่างเจียระไนพลอยมีความสามารถใน
การตั้งน้ า (ตั้งมุม) ในการเจียระไน อย่างไรก็ตาม 
บุคลากรในด้านการออกแบบ มีคุณภาพไม่ตรงกับความ
ต้องการของโรงงาน 

• อุตสาหกรรมสนับสนุนภายในไทยยังแข็งแรงไม่พอ ท า
ให้ไม่สามารถรับงานได้หลายประเภท 

• ขาดการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเจียระไนแบบใหม่ๆ 

5.2.3 การวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรมดว้ย 
Five-Force 
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แรงผลักดันด้านการแข่งขัน 

• ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กท าธุรกิจท้ังในและ
นอกระบบ ท าให้มีปัญหาในการควบคุมคุณภาพ  

• สินค้าไม่แตกต่างกันมากท าให้ใช้เกิดการแข่งขันทาง
ราคาและต้นทุนโดยอาจขาดมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

• การแข่งขันสูงได้รับแรงกดดันจากผู้ว่าจ้างผลิตจาก
ต่างประเทศ ท่ีอาจย้ายฐานการผลิตได้ 

• ผู้ประกอบการไทยขาดบุคลากรและเงินทุนในการท า
การตลาดและการสร้างแบรนด์สินค้า ท าให้เน้นการ
ผลิตแบบ OEM และแข่งกันด้วยราคา 

• ศักยภาพการแข่งขันมีความแตกต่างกันสูงระหว่างธุรกิจ
ขนาดใหญ่กับขนาดเล็ก 

• ผู้ประกอบการต้องแข่งขันเพ่ือแย่งชิงตลาดรับจ้างผลิต
กับประเทศคู่แข่ง เช่น จีน อินเดีย และศรีลังกา ท่ีมี
เงินทุนมากกว่าผู้ประกอบการไทย และคู่แข่งสามารถ
ส่งสินค้าส าเร็จรูปท่ีผลิตได้ในต้นทุนท่ีถูกกว่าไทย 

• ศรีลั งกาพัฒนาฝีมือในการผลิตได้อย่างรวดเร็ ว 
โดยเฉพาะฝีมือการเจียระไนพลอย 

• ผู้ประกอบการไทยส่วนมากยังพ่ึงพาพ่อค้าคนกลางใน
กรุงเทพฯ ในการส่งออกหรือกระจายสินค้า 

อ านาจต่อรองด้านอุปสงค์ 

• การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของไทย เพ่ิม
โอกาสทางการตลาดให้อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคมากขึ้น 

• วัฒนธรรมและความเชื่อถือเกี่ยวกับอัญมณีและ
เครื่องประดับในไทยและเอเชีย มีส่วนสนับสนุนการ
เติบโตการส่งออกของอุตสาหกรรม 

• ความไม่น่าเชื่อถือจากหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้า และการขาดมาตรฐานราคาพลอย ท าให้ขาด
ความน่าเชื่อถือจากลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้ากลุ่ม
นี้ไม่กล้าตัดสินใจซื้อจากร้านค้าขนาดเล็ก 

• ลูกค้าต่างประเทศไม่ยอมรับพลอยหุงจากจังหวัด
จันทบุรี เนื่องจากการไม่ออกใบรับรองคุณภาพ
พลอยเผาใหม่ 

• ตลาดกลางค้าพลอยใน อ .เมือง จ .จันทบุรี อยู่
ภายใต้การควบคุมของพ่อค้าอินเดีย  

แรงผลักดันจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

• ผู้ประกอบการเรียกร้องให้ก่อตั้งหน่วยงานสนับสนุน 
อาทิ สถาบันเฉพาะทางท่ีให้บริการฝึกอบรมด้านการ
ออกแบบและพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเป็นระบบ  
ศูนย์ทดสอบอัญมณี ซึ่งปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ  

• ผู้ประกอบการต้องการให้รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้าน
การขนส่ง การประกันภัย  

• ผู้ประกอบการต้องการให้ปรับปรุงขั้นตอนและ
กระบวนการขอสนับสนุนทางด้านการเงิน และ
การตลาด เนื่องจากไทยขาดสถาบันท่ีท าหน้าท่ี
โดยตรงด้านการตลาดและการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการในการท าตลาดระดับโลก สถาบัน
พัฒนาบุคลากรเ พ่ือการด า เนินธุรกิ จ รวม ท้ัง 
กฎระเบียบ กติกาค้าระหว่างประเทศไม่เพียงพอ 

บทบาทของภาครัฐ 

• ปัจจุบันรัฐมีนโยบายและบทบาทในการสนับสนุนการ
สร้างขีดความสามารถด้านบุคลากรในพ้ืนท่ีต่างๆ 
ของภูมิภาค และก าหนดให้ เ ป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาอัญมณีของโลก  อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่
เพียงพอและความพร้อมด้านบุคลากรสนับสนุน
ภาคเอกชนในการดู แล เ รื่ อ งการแก้ ไข ปัญหา
กฎระเบียบการค้า และปกป้องภูมิปัญญาชาวบ้าน 
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เมื่อน า Five-Forces มาใช้ในการวิเคราะห์
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับท้ัง 5 ด้าน พบว่า
แม้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยจะมีจุด
แข็งในด้านการผลิต แต่ภาวะการแข่งขันของไทยต้อง
เผชิญกับคู่แข่งท่ีมีความแข็งแกร่งมากเป็นพิเศษ อาทิ จีน 
อินเดีย และคู่แข่งท่ีมีท้ังทรัพยากรและต้นทุนแรงงานท่ีต่ า
กว่าไทย อาทิ สหภาพเมียนมาร์ เ วียดนาม ท าให้
ภาวการณ์แข่งขันของไทยอยู่ใน ภาวะแข่งขันระดับกลาง 
ท าให้ประเทศไทยต้องมีแผนปฏิบัติการท่ีเป็นไปได้จริงและ
เหมาะสมกับศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย 
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การวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับในบริบทของผู้ประกอบการ SME 
โดยใช้ Diamond Model จะพิจารณามิติด้านต่างๆ ได้แก่ 
สภาวะปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) สภาวะด้าน
อุปสงค์ (Demand Conditions) อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง
และสนับสนุนกัน (Related and Supporting Industry) 
บริบทของการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Context for 
Firm Strategy and Rivalry) น โ ย บ า ย จ า ก ภ า ค รั ฐ 
(Government) และโอกาสของอุตสาหกรรม (Chance) ท่ี
ส่ งผลต่อการแข่ งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับให้ผลเป็นปัจจัยบวก (+) และปัจจัยลบ (-) 
ได้ดังนี้ 

สภาวะด้านอุปสงค์ (Demand Conditions)  

(-) ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้ปริมาณการ
บริโภคในตลาดหลักลดลง 

(+) การบริโภคภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนมี
อัตราการเติบโตเพ่ิมมากขึ้น 

(-) การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับของไทยยังไม่
เป็นท่ียอมรับ 

(-) ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว
ตลอดเวลา 

อุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองและสนับสนุน  (Related and 
Supporting Industry) 

(-) อุ ต ส าห กร รม เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง แ ล ะส นั บ สนุ น  เ ช่ น 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ขึ้ น รู ป แ ล ะ ผ ลิ ต ตั ว เ รื อ น 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ส กั ด โ ล ห ะ มี ค่ า 
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ยังขาดประสิทธิภาพใน
การผลิต 

(-) สถาบันการเงินยังมีกฎเกณฑ์และระเบียบท่ีเข้มงวด ไม่
เอื้อต่อการด าเนินงานของ SME ท่ีต้องการการ
สนับสนุนด้านการเงินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีและ
เครื่องจักรการผลิต 

(+) อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนอื่นๆ เช่น ธุรกิจ
ท่องเท่ียว ธุรกิจแฟชั่น ธุรกิจจัดงานวิวาห์ มีแนวโน้ม
เติบโตท่ีดี 

สภาวะปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

(-) การขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศในเชิงพาณิชย์ 

(+)  เทคโนโลยีการเผาหรือหุงพลอยเป็นท่ียอมรับใน
ตลาดโลก 

(-) ขาดแคลนเทคโนโลยีขั้นสูงในการเจียระไน ท่ีสามารถ
ช่วยลดการสูญเสียและลดต้นทุนในการผลิต 

(+) แรงงานท่ีมีอยู่มีทักษะ ฝีมือและความเชี่ยวชาญในการ
หุงพลอยและเจียระไนพลอย และเป็นท่ียอมรับใน
ตลาดโลก  

(-) จ านวนแรงงานไม่เพียงพอ แรงงานฝีมือระดับสูงมี
แนวโน้มท่ีจะขาดแคลน เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่สนใจท่ี
จะเข้ามาในอุตสาหกรรม นอกจากนี้แรงงานไทยท่ีมี
ฝีมือถูกซื้อตัวไปท างานต่างประเทศ เนื่องจากมี
ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า 

(-)  การพัฒนาแรงงานฝีมือไม่ทันต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม 

(-) ขาดบุคลากรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 

5.2.4 การวิเคราะห์ศกัยภาพในการแข่งขันอุตสาหกรรม
ด้วย Diamond Model 

- + 
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บริบทของการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Context 
for Firm Strategy and Rivalry)  

(-) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก ส่วน
ใหญ่เป็นการรับจ้างผลิต ท าให้สินค้าไม่มีความ
แตกต่างกัน และมุ่งเน้นแข่งขันด้านราคามากกว่าการ
พัฒนาคุณภาพ การออกแบบ หรือการสร้างแบรนด์
ของตัวเอง 

(-) การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME เพ่ือเพ่ิมอ านาจ
ต่อรองในด้านต่างๆ หรือเพ่ือการลดต้นทุนยังไม่
เป็นไปอย่างแพร่หลาย ส่วนมากจะเป็นการแข่งขัน
กันเองมากกว่าการร่วมมือกัน 

(+) การรวมกลุ่มขององค์กรท่ีไม่แสวงผลก าไร เช่น 
สมาคมผู้ ค้ าอัญมณีและ เครื่ อ งประดับ มู ลนิ ธิ                
อัญมณีและเครื่องประดับ อยู่ในระดับดี และสามารถ
ผลักดันนโยบายและมาตรการในระดับประเทศ 

(-) โอกาสของผู้ประกอบการ SME ในการเข้าถึงและการ
ใช้ประโยชน์จากมาตรการและการสนับสนุนต่างๆ 
ของรัฐมีอยู่อย่างจ ากัด 

(-) การแข่งขันกับธุรกิจต่างชาติมีความรุนแรงมากขึ้น 

- + 

นโยบายจากภาครัฐ (Government)  

(-) ภาษีการน าเข้าและส่งออกของไทย ส่งผลต่อศักยภาพ
ในการแข่งขันในเวทีโลก 

(-) ขาดการผลักดันการสร้างมาตรฐานอัญมณีและการ
รับรองคุณภาพอัญมณี โดยหน่วยงานภาครัฐ 

(-) การสนับสนุนจากทางภาครัฐไม่ต่อเนื่องและไม่ทั่วถึง 

(-) เจ้าหน้าท่ีภาครัฐขาดความเข้าใจด้านการค้าและความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 

(-) การให้การสนับสนุนทางการเงินจากทางภาครัฐยังไม่
มีประสิทธิภาพ 

(+) รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเคร่ืองประดับมากขึ้น  

โอกาสของอุตสาหกรรม (Chance) 

(+) แนวโน้มการขยายตัวของตลาดในประเทศและตลาด
อาเซียน 

(+) การเติบโตของตลาดใหม่ เช่น รัสเซีย  

(+) แนวโน้มการปรับพฤติกรรมของลูกค้าสู่ การค้า
ออนไลน์  

(+) การเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) ในภูมิภาคต่างๆ 
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รูปที่ 5.6 สรุปประเด็นส าคัญจากการประเมินอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 

- + 
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ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถด้านแรงงานและความ
ช านาญด้านเจียระไนอัญมณีเพชรและพลอยเป็นท่ียอมรับ
ของตลาดโลก อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับก าลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและ
ปัญหานี้จะเพ่ิมความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่
นิยมเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ เหตุเพราะสภาวะแวดล้อมใน
การท างานไม่เป็นท่ีน่าสนใจ นอกจากนี้ทักษะและความ
ช านาญส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในธุรกิจ
ครอบครัวจากรุ่นสู่ รุ่น การถ่ ายทอดองค์ความรู้ ใน
อุตสาหกรรมยังไม่เป็นระบบ   

ในขณะท่ีประเทศคู่แข่งมีการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือ
ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับอุตสาหกรรมมีการ
ปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย หากเปรียบเทียบกับ
ทักษะแรงงานไทยกับประเทศท่ีเป็นผู้น าด้านเครื่องประดับ 
ประเทศไทยยังมีข้อเสียเปรียบด้านการออกแบบและสร้าง
มูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ ์

ศักยภาพด้านการจัดการวัตถุดิบ 

ในระยะเวลา 20 ปี ท่ีผ่านมา ไทยต้องน าเข้าวัตถุดิบจาก
ท่ัวโลก เหตุเพราะวัตถุดิบในเหมืองต่างๆ ในประเทศหมด
ไป ทั้งนี้ท่ีผ่านมาได้มีการน าเข้าจากศรีลังกามากว่า 20 ปี 
แต่ระยะหลังเมื่อเริ่มขาดแคลน กลุ่มผู้ประกอบการจึงหา
แหล่งวัตถุดิบใหม่ท่ีประเทศมาดากัสการ์เมื่อ 15 ปีท่ีแล้ว 
แต่ปัจจุบันก็มีปริมาณน้อยลงจึงมีการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ
ใหม่ ปัจจุบันพบว่าประเทศโมซัมบิกมีปริมาณวัตถุดิบเป็น
จ านวนมาก สามารถรองรับการผลิตได้อีกอย่างน้อย 30 
ปี ซึ่งในขณะนี้ทางสมาพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทยก าลังผลักดันให้ทางภาครัฐท าการลงนามข้อตกลงทาง
การค้าเพ่ือให้การค้าขายและการขนส่งเป็นไปได้อย่าง
ราบรื่นมากขึ้น และผลักดันให้มีการตั้งสถานฑูตท่ีประเทศ
โมซั มบิ ก เ พ่ื อ เ ป็นการอ านวยความสะดวกให้ กั บ
ผู้ประกอบการไทยที่ไปท าธุรกิจ  

 

 
5.3  
การวิเคราะห์ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

5.3.1 การวิเคราะห์ศกัยภาพในการบริหารหว่งโซ่อุปทาน 
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ส า ห รั บ ก า ร เ ข้ า ถึ ง ต ล า ด ภ า ย ใ นป ร ะ เ ท ศ ข อ ง
ผู้ประกอบการ SME พบว่า แม้ว่าจะมีการสนับสนุน
จากทางภาครัฐในการจัดงานแสดงสินค้าอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังขาดความท่ัวถึงและโอกาสการได้เข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าวยังถูกจ ากัดอยู่ ในกลุ่ม
ผู้ประกอบการระดับกลางมากกว่ารายย่อย  

ศักยภาพระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมและการวิจัย
พัฒนา 

ประเทศไทยมีหน่วยงานท าหน้าท่ีวิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการท าวิจัยเก็บฐานข้อมูลตลาด
ท่ีมีศักยภาพและอบรมผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม 
ข้อมูลรสนิยมการบริโภคภายในประเทศและนอกประเทศ
ยังไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ประกอบการ
ขาดข้อมูลในการตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวาง
กลยุทธ ์

ศักยภาพของการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงาน
สาธารณะ 

ปั จ จุ บั น รั ฐบาลมี ม าต รกา รด้ า นภ า ษี ช่ ว ย เ หลื อ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งได้รับการ
ตอบสนองเป็นอย่างดี และมีหน่วยงานสนับสนุนอยู่
หลายหน่วยงาน แต่ในภาพรวมยังขาดความต่อเนื่อง
เพราะนโยบายมีความเชื่อมโยงกับการเมืองสูง 

แม้ว่าจะมีการสนับสนุนหลายรูปแบบ แต่เจ้าหน้าท่ี
ภ าครั ฐ ส่ ว น ใหญ่ ยั ง ข าดความรู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ ใ น
สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม  ส่งผลให้การบริการ
และโครงการของภาครัฐต่างๆ นั้นไม่ได้บรรลุเป้าหมาย
และไม่สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเข้าถึงบริการและการ
สนับสนุนก็ยังไม่ทั่วถึง 

โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการไทยมีการเข้าไปส ารวจและ
ลงทุนเหมืองแร่ในทวีปต่างๆ ซึ่งเป็นการรับมือความเสี่ยง
ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยยังเสียเปรียบด้านการ
เจรจาต่อรองเนื่องจากขาดการรวมตัวแบบคลัสเตอร์ในการ
รวมกลุ่มซื้อวัตถุดิบให้ได้ราคาและคุณภาพตามต้องการ 

ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการผลิต 

ประเทศไทยมีศักยภาพสามารถใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยใน
การเพ่ิมมูลค่าพลอยเนื้อแข็งป้อนสู่ตลาดโลก แต่เทคโนโลยี
ท่ีใช้กับพลอยเนื้ออ่อนของผู้ประกอบการ SME ไทยยังถือ
ว่ามีระดับเทคโนโลยีไม่สูงนัก โดยมีข้อจ ากัดด้านเงินลงทุน
และทักษะในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในขณะท่ีจีนได้รับการ
ถ่ า ยท อด เ ทค โน โ ล ยี จ า กฮ่ อ ง ก ง จึ ง ท า ใ ห้ มี ร ะ ดั บ
ความสามารถด้านนี้โดดเด่นท่ีสุด และสามารถบริหาร
จัดการได้ท้ังต้นทุนและตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

ศักยภาพในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ความได้เปรียบของไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผลจาก
ความสามารถในการใช้เทคนิคและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ประกอบกับเทคโนโลยีขั้นต้นท าให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น  
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ SME ยังมีข้อจ ากัดในทักษะ
การออกแบบท่ีทันสมัยและสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าคน
รุ่ น ใหม่ ท่ี มี ก า ลั งซื้ อ ม ากขึ้ น ใน ปั จจุ บั น  เนื่ อ ง จ าก
ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานมาจากการเป็น
ช่างฝีมือที่ต่อยอดแบบมาจากองค์ความรู้เดิม 

ศักยภาพด้านการจัดการธุรกิจและการตลาด 
ผู้ประกอบการ SME ยังต้องพัฒนาเรื่องการสร้างและเก็บ
ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า แ ล ะ แ บรนด์ ข อ ง สิ น ค้ า  ใ น ภ าพร วม
ผู้ประกอบการยังขาดความรู้เกี่ยวกับโอกาสในตลาดท่ีมี
ศักยภาพและกฎระเบียบการค้ากับต่างประเทศ ท าให้การ
เข้าสู่ตลาดสากลของธุรกิจไทยยังประสบความส าเร็จไม่
เต็มท่ี 

นอกจากนี้การน าเสนอข้อมูลและการท าการตลาดออนไลน์
ของไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี จึงท าให้โอกาส
ในการแข่งขันและเข้าถึงลูกค้าท้ังในและต่างประเทศลดลง
ไป ดังนั้นศักยภาพการแข่งขันท่ีอยู่บนฐานการบริหาร
ข้อมูลเพ่ือความสัมพันธ์กับลูกค้าอาจมีความคล่องตัวต ่าหาก
เทียบกับประเทศอื่นๆ ท่ีเน้นพัฒนาช่องทางการขายและ
การตลาด โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
ขนาดเล็ก 
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5.3.2 การวิเคราะห์ศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ 

ส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก มีข้อจ ากัดด้านเครือข่าย
ธุรกิจ ตั้งแต่กิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบท่ีส่วนใหญ่จะจ ากัด
อยู่ในประเทศ ไม่สามารถไปแสวงหาแหล่งวัตถุดิบท่ีมี
คุณภาพและราคาถูกในต่างประเทศได้ และกิจกรรม
ทางการตลาด ส่วนใหญ่จ ากัดอยู่ ท่ีตลาดและโรงแรม
ต่างจังหวัดเป็นหลัก จึงส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดด้านสภาพ
คล่องทางด้านการเงินในท่ีสุด 

ส าหรับสถานประกอบการขนาดกลาง จะสามารถบริหาร
ต้นทุนได้ดีกว่าโดยเน้นการใช้แรงงานฝีมือผลิตชิ้นงานให้ได้
ต้นทุนต่ าท่ีสุด นอกเหนือจากการซื้อพลอยดิบในปริมาณ
มากจากแหล่งในต่างประเทศซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิต
ได้ ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังสามารถใช้แม่พิมพ์เพ่ือผลิตให้
ตรงตามความต้องการของผู้รับไปจัดจ าหน่าย บริษัทขนาด
กลางกลุ่มนี้มีแนวโน้มจะเพ่ิมคุณค่าให้สินค้าโดยเน้นการ
เลือกพลอยและการออกแบบท่ีมีเอกลักษณ์ แต่ยังเป็นการ
ขายผ่านคนกลาง ท าให้ผลก าไรน้อยลง 
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การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ปัจจัยภายในและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาจากผลกระทบเชิงลบและการ
เตรียมพร้อมต่อผลกระทบท่ีก าลังเกิดขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ปัจจัยภายในและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นควรจัดท าแผน
ส่งเสริมเพ่ือให้อุตสาหกรรมได้ประโยชน์สูงสุดจากการ
เปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 
5.4  
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

5.4.1  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบตอ่
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณแีละ
เคร่ืองประดับ 

อุตสาหกรรมต้นน้ า กิจกรรมหลัก คือ การค้นหาแหล่งแร่และ
การท าเหมืองแร่ เพชร พลอย และโลหะมีค่า 

ตารางที่ 5.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดับ (ต้นน้ า) 

จากการวิ เคราะห์
พบว่า ปัจจัยส าคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการใน
กลุ่มอุตสาหกรรม
ต้ นน้ า  คื อ  ด้ า น
การจัดหาวัตถุดิบ 
และด้านการจัดการ
และขนส่ง 
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ผู้ประกอบการไทยต้อง
ปรับตัวในทุกด้าน เพ่ือ
ร อ ง รั บ กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ภ า ย น อ ก ด้ า น ค ว า ม
ต้องการของลูกค้า และ
ก า ร เ กิ ด คู่ แ ข่ ง ใ ห ม่ 
ในขณะที่ ก าร เปิ ด เส รี
การค้า และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจะเป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ กั บ
ผู้ ประกอบการไทยใน
ภาพรวม 

อุตสาหกรรมปลายน้ า กิจกรรมหลัก คือ การผลิตเครื่องประดับ การขึ้นรูป การตกแต่งตัวเรือน 

ตารางที่ 5.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดับ (ปลายน้ า) 

ผู้ประกอบการไทยต้อง
ปรับตัวในทุกด้าน เพ่ือ
ร อ ง รั บ กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ภ า ย น อ ก ด้ า น ค ว า ม
ต้องการของลูกค้า และ
ก า ร เ กิ ด คู่ แ ข่ ง ใ ห ม่ 
ในขณะที่ ก าร เปิ ด เส รี
การค้า และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจะเป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ กั บ
ผู้ ประกอบการไทยใน
ภาพรวม 

อุตสาหกรรมกลางน้ า กิจกรรมหลัก คือ การเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบโดยการเผา (หุง) พลอย และ
การใส่สารเคมีเจียระไน 

ตารางที่ 5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดับ (กลางน้ า) 

Small and Medium Enterprises  
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ก าลังเผชิญข้อท้า
ทายจากการแข่งขันท่ีรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
รวมท้ังการเกิดขึ้นของคู่แข่งใหม่  วัตถุดิบหลักเป็น
ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดและราคาวัตถุดิบ
ในตลาดโลก ท่ีมีความผันผวน แนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับควรต้องสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน ซึ่ง
ประกอบด้วย 

• การพัฒนาแหล่งวัตถุดิบและพัฒนากระบวนการจัดหา
วัตถุดิบ ท้ังนี้เพ่ือลดผลกระทบจากการผันผวนเรื่อง
ราคาและช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนด้านการจัดเก็บ
วัตถุดิบ เช่น การสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของผู้ผลิต
ในไทย การสนับสนุนให้เกิดการส ารวจแหล่งแร่ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงานฝีมือ สนับสนุน
ให้มีฝึกอบรมสร้างทักษะเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
สร้างแรงงานฝีมือรุ่นใหม่และการน าองค์ความรู้ 
กระบวนการผลิตใหม่มาถ่ายทอดและประยุกต์ใช้  

• การพัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนามาตรฐาน 
ควรมีการสนับสนุนการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและ
เทคโน โลยี ขั้ น สู ง ท้ั ง ในกร ะบวนการผลิ ตแล ะ
กระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน โดยสร้างเครือข่าย
ทางภาครัฐและเอกชน 

 

 
5.5  
ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ
ของ SME ในตลาด
อาเซียนและตลาดโลก 

SME SME 
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• การส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าจากการออกแบบและการ
บริการก่อนและหลังการขาย สนับสนุนให้ความส าคัญ
กับกระบวนการออกแบบและสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างนักออกแบบและผู้ผลิต 

• การส่งเสริมด้านการตลาดท้ังในและต่างประเทศ การ
เปิดตลาดส่งออกใหม่โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
เกิดใหม่ท่ีเริ่มมีก าลังซื้อ และกลุ่มตลาดเฉพาะ รวมท้ัง
พัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ และรูปแบบธุรกิจโดยการ
พัฒนาการท าการตลาดออนไลน์ เพ่ือลดต้นทุนการ
กระจายสินค้าและต้นทุนค่านายหน้า 

  

 

 
SM

E 

SM
E 
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ภาพประกอบจาก: ผู้ประกอบการ ร้านพิต้า 
 

แ ผ น ป ฏิ บ ั ต ิ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม วิ ส า ห กิ จ ข น า ด
ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย ่ อ ม อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม               
อั ญ ม ณี แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ  

บ ท ที่  6 



วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลก 

พันธกิจ:  สนับสนุนด้านการยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาปัจจัย
การผลิต ตลอดจนกระบวนการด้านการขนส่งและตลาดให้กับ
ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ 

 
6.1  
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

จากการประมวลวิสัยทัศน์ สถานการณ์ปัจจุบันของผู้ประกอบการ SME ใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: การจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพ่ือด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: การพัฒนาแรงงานฝีมือ การออกแบบ และพัฒนา
มาตรฐานกระบวนการและผลิตภัณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การพัฒนาและขยายตลาดอัญมณีและเครื่องประดับใน
ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: การปรับปรุงและพัฒนากลไกของรัฐเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้
ผู้ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5: การสร้ า งความร่ วมมื อร ะห ว่ างผู้ ป ร ะกอบการ ใน
อุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุน 
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รูปที่ 6.1 ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

ท้ังนี้ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์อุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ สามารถสรุปได้
ดังนี ้



กลยุทธ์ที่ 1.1  การจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาถูกทั้งในและต่างประเทศ 

1. โครงการสร้างความร่วมมือทางการค้ากับประเทศท่ีเป็นแหล่งวัตถุดิบส าคัญ32 

ยุทธศาสตร์ที ่1: การจัดหาแหล่งวัตถุดบิเพือ่ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย: เพ่ือจัดหาวัตถุดิบในการ
ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย 
ให้ เ พียงพอต่อความต้องการ ใน 
ระยะยาว  

เป้าหมาย: สนับสนุนการจัดหาและการขนส่งของวัตถุดิบให้กับผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ 

32สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (2555) มีแผนด าเนินโครงการ Mission-Out: เคนยา มาดากัสการ์ แทนซาเนียและโมซัมบิก เพื่อเจรจาการท าเหมือง การซ้ือพลอยที่ 
ปากหลุม และการเจรจาการลงทุน 
 

Footnote: 
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ชื่อโครงการ การสร้างความร่วมมือทางการค้ากับประเทศท่ีเป็นแหล่งวัตถุดิบส าคัญ 

หลักการและ
เหตุผล 

ในระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา ไทยต้องน าเข้าวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ ท่ัวโลก เหตุ
เพราะวัตถุดิบในเหมืองต่างๆ ในประเทศหมดไป ปัจจุบันผู้ประกอบการ SME ส่วน
ใหญ่สั่งซื้อวัตถุดิบจากพ่อค้าเร่ท่ีน าเข้ามาในประเทศ และมีผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดใหญ่บางส่วนได้ท าการเข้าไปส ารวจและลงทุนเหมืองในประเทศต่างๆ แต่ก็
ต้องรับมือกับความเสี่ยง และประสบปัญหาด้านการเจรจาต่อรอง นอกจากนี้
กระบวนการจัดซื้อและกระบวนการขนส่งต่างๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้ต้นทุน
ด้านการจัดการวัตถุดิบยังสูง ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทย แหล่งวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพ เช่น โมซัมบิก แทน
เซเนีย สหภาพเมียนมาร์ กัมพูชา สปป.ลาว จีน และอินเดีย 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพ่ือการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับระยะยาว 

- เพ่ือจัดหาแหล่งวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและราคาถูกแหล่งใหม่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม 
- เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบเพ่ือการผลิตที่มีคุณภาพและ

ราคาถูก 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ศึกษาแหล่งวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพและศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Analysis) 
ในการจัดท าความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- จัดท าฐานข้อมูลวัตถุดิบ 
- ร่วมมือกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ท่ีมีศักยภาพในการส ารวจแหล่งวัตถุดิบ 
- ประสานงานระดับภาครัฐกับประเทศท่ีเป็นแหล่งวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพ จัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอยกร่างกรอบความร่วมมือ 

ตัวชี้วัดผลผลิต - จ านวนแหล่งวัตถุดิบของอุตสาหกรรมท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างน้อย 5 
แหล่ง 

- การท าข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าในระดับรัฐอย่างน้อย 5 แหล่ง  
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ - พัฒนาปัจจัยที่เอื้อในการด าเนินธุรกิจต่อผู้ประกอบการ SME 

- ต้นทุนด้านวัตถุดิบลดลงอย่างน้อยร้อยละ 3 
 



2. โครงการจัดต้ังศูนย์อัญมณีไทยในประเทศท่ีเป็นแหล่งวัตถุดิบท่ีส าคัญ 

เป้าหมาย: เพ่ือจัดหาวัตถุดิบในการ
ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย 
ให้ เ พียงพอต่อความต้องการใน 
ระยะยาว  
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ชื่อโครงการ จัดต้ังศูนย์อัญมณีไทยในประเทศท่ีเป็นแหล่งวัตถุดิบท่ีส าคัญ 

หลักการและ
เหตุผล 

เนื่องจากไทยต้องน าเข้าวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ ท่ัวโลก เหตุเพราะวัตถุดิบใน
เหมืองต่างๆ ในประเทศหมดไป ขณะนี้มีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่
บางส่วนได้ท าการเข้าไปส ารวจและลงทุนเหมืองในประเทศต่างๆ แต่ก็ต้องรับมือกับ
ความเสี่ยง และประสบปัญหาด้านการเจรจาต่อรอง นอกจากนี้กระบวนการจัดซื้อ
และกระบวนการขนส่งต่างๆ ยังประสบปัญหาและไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้ต้นทุน
ด้านการจัดการวัตถุดิบสูง ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทย ดังน้ันการจดัต้ังศูนย์อัญมณีไทยในประเทศท่ี
เป็นแหล่งวัตถุดิบท่ีส าคัญ จะช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการไทยที่
ด าเนินการส ารวจและน าเข้าวัตถุดิบ ลดต้นทุนในการจัดการ และส่งผลให้
ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงวัตถุดิบท่ีราคาถูกลงได ้ 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของผู้ประกอบการไทยที่ท าการ
ส ารวจและจัดส่งวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- เพ่ือเป็นการช่วยลดต้นทุนด้านการจัดการวัตถุดิบ 
- เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเจรจาต่อรองในการซื้อขายวัตถุดิบ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ศึกษาแหล่งวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพและศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility 
Analysis) ในการจัดท าความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- ประสานงานหน่วยงานรัฐและเอกชนในประเทศท่ีมีแหล่งวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพ 
ท่ีมีพันธกิจสนับสนุนกระบวนการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ เช่น หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการส่งออก ภาษี การขนส่ง การ
ประกันภัย และผู้ค้าอัญมณีเป็นต้น เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยตลอดกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ 

- ประสานงานหน่วยงานและเครือข่ายผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
- จัดท าฐานข้อมูลวัตถุดิบเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส าคัญเกี่ยวกับแหล่งวัตถุดิบ 

ตัวชี้วัดผลผลิต - มีการจัดตั้งศูนย์อัญมณีในประเทศท่ีเป็นแหล่งอัญมณีท่ีมีศักยภาพ เช่น 
โมซัมบิก แทนเซเนีย สหภาพเมียนมาร ์กัมพูชา สปป.ลาว จีน และอินเดีย 
อย่างน้อย 1 ศูนย ์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ - ปรับปรุงปัจจัยที่เอื้อในการด าเนินธุรกิจต่อผู้ประกอบการ SME ด้านวัตถดุิบ 
- ต้นทุนด้านวัตถุดิบลดลงอย่างน้อยร้อยละ 3 

 



กลยุทธ์ที่ 1.2  การพัฒนาศักยภาพในการจัดการและการขนส่งวัตถุดิบ 

3. โครงการปรับปรุงระบบภาษีการน าเข้าวัตถุดิบ33 

เป้าหมาย: ส่งเสริมการจัดการด้าน
ก า ร ข น ส่ ง วั ต ถุ ดิ บ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

33สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (2555)  
  

Footnote: 
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ชื่อโครงการ  การปรับปรุงระบบภาษีการน าเข้าวัตถุดิบ 

หลักการและ
เหตุผล 

สืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และสภาพคล่องของผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SME การยกเว้นภาษีน าเข้าและ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมวัตถุดิบและส่วนประกอบอื่นๆจะช่วยแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตท่ี
สูงได้ และเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ 
SME 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือให้มีการทบทวนโครงสร้างภาษีและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับ
ผู้ประกอบการ SME 

- เพ่ือลดภาษีมูลค่าเพ่ิมวัตถุดิบและส่วนประกอบ 
- เพ่ือเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SME และเป็นการลด

ต้นทุนการผลิต 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ทบทวนโครงสร้างภาษีและศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ 
SME 

- ปรับปรุงภาษีน าเข้าวัตถุดิบ 
- เสนอการยกเลิกภาษีสรรพสามิตส าหรับวัตถุดิบ 
- ปรับปรุงกฎระเบียบการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ให้กับนักท่องเท่ียวให้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 
- จัดท าการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับรู้และ

สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

ตัวชี้วัดผลผลิต - มีการลดภาษีมูลค่าเพ่ิมวัตถุดิบและส่วนประกอบเป็นร้อยละ 0 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ต้นทุนการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับลดลงร้อยละ 3  
มีปริมาณการขายมากขึ้น 

 



กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือและการออกแบบและบุคลากรในอุตสาหกรรม 

4. โครงการทายาทธุรกิจต่อยอดฝีมือและเปิดมิติใหม่จากธุรกิจเดิม34 

ยุทธศาสตร์ที ่2: การพัฒนาแรงงานฝีมือ การออกแบบ และพัฒนามาตรฐานกระบวนการและผลิตภัณฑ์ 

เป้าหมาย : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งด้าน
การผลิตและการออกแบบภายใต้หลักการ สร้าง-
พัฒนา-รักษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

เป้าหมาย:  พัฒนาศักยภาพแรงงานด้านฝีมือการผลิตและการออกแบบ ท้ังทางด้านคุณภาพและปริมาณให้
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  

ภายใตห้ลักการ สร้าง-พัฒนา-รักษา 

34มูลนิธสิ่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ (2555) มีการวางแผนผลักดันโครงการสืบทอดความรู้ด้านการผลิตรุ่นสู่รุ่นเพื่อความเป็นหนึ่งในอัญมณีและเครื่องประดับไทย และแนวคิด
การจัดต้ังหลักสูตรการเจียระไนส าหรับลูกหลานไทย  

Footnote: 
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ชื่อโครงการ  ทายาทธุรกิจต่อยอดฝีมือและเปิดมิติใหม่จากธุรกิจเดิม 

หลักการและ
เหตุผล 

แม้ว่าท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยจะเป็นท่ียอมรับ
ด้านฝีมือแรงงาน แต่ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างรุนแรง
โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ส่งผลให้มีก าลังการผลิตอย่างจ ากัด ท าให้เกิด
การเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจ ท้ังนี้ สาเหตุหลักมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่
หรือแม้แต่ทายาทของนักธุรกิจเดิม ไม่นิยมที่จะเข้ามาเป็นแรงงานฝีมือใน
อุตสาหกรรมเพราะขาดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังไม่มีระบบ
การพัฒนาฝีมือและไม่มีความชัดเจนในเส้นทางอาชีพ ดังนั้น หลักการพัฒนา
แรงงานฝีมือจะมุ่งหลักการ 3 ส่วน คือ สร้าง พัฒนา และรักษา 
ทายาทธุรกิจ ถือว่าเป็นกลุ่มคนท่ีมีพื้นฐานความเข้าใจในอุตสาหกรรม เพราะมี
ประสบการณ์ตรงและบางกลุ่มได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อนอยู่บ้าง แต่ยัง
ไม่สนใจในธุรกิจเพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมซ้ าเดิม และไม่ทันสมัย ดังน้ันการ
สร้างเครือข่ายทายาทธุรกิจจะเป็นโครงการเพ่ือต่อยอดฝีมือและต่อยอดธุรกิจ
จากคนรุ่นก่อน ให้สามารถตอบสนองกับตลาดได้มากขึ้น 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ทายาทธุรกิจสืบสานธุรกิจเดิมและต่อยอดสู่กลุ่มตลาด
ผู้บริโภคยุคใหม ่

- เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายทายาทธุรกิจและก่อให้เกิดความร่วมมือกันทาง
ธุรกิจในอนาคต 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานงานร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าโครงการ 
- เปิดกว้างให้ทายาทธุรกิจท่ีหลากหลายมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ 
- จัดให้มีกิจกรรมสร้างเครือข่าย และการฝึกอบรมต่อยอดประสบการณ์ธุรกิจ 

และทัศนศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ 
- สร้างฐานข้อมูลกลุ่มทายาทธุรกิจ เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมและเพ่ือเปิด

โอกาสให้มีการร่วมมือระหว่างธุรกิจ 
ตัวชี้วัดผลผลิต - มีการจัดท าโครงการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

- มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ อย่างน้อยปีละ 200 คน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ จ านวนบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีเข้าสู่อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  
 



5. โครงการผลักดันและสอดแทรกแนวคิดการผลิตอัญมณีในภาคการศึกษา35 

เป้าหมาย : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งด้าน
การผลิตและการออกแบบภายใต้หลักการ สร้าง-
พัฒนา-รักษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

35มูลนิธสิ่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ (2555) การ
จัดต้ังหลักสูตรการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับใน
ระดับอุดมศึกษา 
  

Footnote: 
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ชื่อโครงการ   ผลักดันและสอดแทรกแนวคิดการผลิตอัญมณีในภาคการศึกษา 

หลักการและ
เหตุผล 

แม้ว่าท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยจะเป็นท่ียอมรับด้าน
ฝีมือแรงงาน แต่ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างรุนแรง ปัญหานี้ยิ่งจะทวีความ
รุนแรงในอนาคต ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่นิยมที่จะเข้ามาเป็น
แรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมเพราะขาดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ยังไม่มี
ระบบการพัฒนาฝีมือ และไม่มีความชัดเจนในเส้นทางอาชีพ ดังนั้นหลักการ
พัฒนาแรงงานฝีมือจะมุ่งหลักการ 3 ส่วน คือ สร้าง พัฒนา และรักษา 
 

โครงการผลักดันและสอดแทรกแนวคิดการผลิตอัญมณีในภาคการศึกษาจะเป็น
การสร้างความตระหนักถึงโอกาส ความส าคัญและเส้นทางอาชีพใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนรุ่น
ใหม่ต่อไป 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือสร้างความตระหนักถึงโอกาส ความส าคัญและเส้นทางอาชีพใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  

- เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสายอาชีพในอุตสาหกรรม 
อัญมณีและเครื่องประดับ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานงานกับกระทรวงศึกษาเพ่ือหารือแนวทางการปรับปรุงหรือเพ่ิม
เนื้อหาและกิจกรรมส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

- ประสานงานกับบุคลากรด้านการศึกษาในการพัฒนาเน้ือหาและสอดแทรก
สาระส าคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในบทเรียน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือน าเสนอข้อมูลทางด้านโอกาสในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม  
อัญมณีและเครื่องประดับ 

- คัดเลือกและประสานงานกลุ่มโรงเรียนน าร่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีท่ี
เป็นแหล่งผลิตส าคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในการเพ่ิม
กิจกรรมในวิชาเลือกเสรีในระดับมัธยมศึกษา 

- จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดการออกแบบเครื่องประดับส าหรับนักเรียนใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตัวชี้วัดผลผลิต มีการสอดแทรกแนวคิดวิธีการผลิตอัญมณีและนะดับมัธยมศึกษา ผ่านวิชาเลือก
อิสระ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ จ านวนบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีเข้าสู่อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี 
 



6. โครงการประกวดและให้ทุนการศึกษาศิลปินอัญมณี36 

36สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ มูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ (2555) น าเสนอแนวคิดโครงการคัดเลือกช่าง
ที่มีความช านาญ หรือ อาจารย์และนักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่น เข้าศึกษาต่อสถานศึกษาเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับของโลก และมีแนวคิดผลักดันโครงการประกวดการออกแบบ 
เช่น GIT Gem & Jewelry Design Award, Thailand’s International Jewelry Design Awards  
  

Footnote: 

เป้าหมาย : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งด้าน
การผลิตและการออกแบบภายใต้หลักการ สร้าง-
พัฒนา-รักษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
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ชื่อโครงการ   การประกวดและให้ทุนการศึกษาศิลปินอัญมณี  

หลักการและ
เหตุผล 

แม้ว่าท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยจะเป็นท่ียอมรับด้าน
ฝีมือแรงงาน แต่ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างรุนแรง ปัญหานี้ยิ่งจะทวีความ
รุนแรงในอนาคต ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่นิยมที่จะเข้ามาเป็น
แรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมเพราะขาดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ และมีทัศนคติ
เกี่ยวกับการเป็น “ช่าง” ว่าเป็นงานท่ีล าบากและไม่สามารถเป็นผู้บริหารได้  
นอกจากนี้ท่ีผ่านมายังไม่มีการพัฒนาฝีมืออย่างเป็นระบบ และไม่มีความชัดเจนใน
เส้นทางอาชีพ ดังนั้นหลักการพัฒนาแรงงานฝีมือจะมุ่งหลักการ 3 ส่วน คือ สร้าง 
พัฒนา และรักษา 
 

โครงการประกวดและให้ทุนการศึกษาศิลปินอัญมณี จึงเป็นโครงการท่ีมุ่ง “สร้าง”
บุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีพรสวรรค์และสามารถฝึกฝีมือมาเป็นการประกอบอาชีพได้ และ
ยังปรับทัศนคติการท างานจาก “ช่าง” มาเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการสร้างสรรค์
หรือ “ศิลปิน”ได้  

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือจัดการประกวดและให้ทุนการศึกษาส าหรับเยาวชนท่ีมีความสามารถด้าน
การออกแบบและเจียระไนอัญมณ ี

- เพ่ือเป็นการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับท่ีมี
พรสวรรค์และสามารถฝึกฝีมือมาเป็นการประกอบอาชีพได ้

- เพ่ือเป็นการปรับทัศนคติการท างานจาก “ช่าง” มาเป็นแรงงานหรือ
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์หรือ “ศิลปิน”ได ้

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ ครูช่าง บริษัท มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานและสมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ให้มี
ส่วนร่วมกับโครงการต้ังแต่กระบวนการจัดท าเกณฑ์การประกวด กระบวนการ
การประกวด การตัดสิน และการให้รางวัลและทุนการศึกษา 

- ประสานงานกับสื่อหลักเพ่ือเป็นภาคีในการประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น จัดท า
เป็น Reality Show เพ่ือเป็นการสร้างกระแสความรับรู้ถึงกระบวนการและ
ความสามารถของผู้เข้าร่วมประกวดในวงกว้าง  

- ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือเปิดรับผู้เข้าร่วมประกวดผ่านทาง
สถานศึกษา 

ตัวชี้วัดผลผลิต มีการจัดประกวดและให้ทุนการศึกษาศิลปินอัญมณีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ จ านวนบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีเข้าสู่อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี 

 



ชื่อโครงการ  การจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานฝีมือ 

หลักการและ
เหตุผล 

แม้ว่าท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยจะเป็นท่ียอมรับด้าน
ฝีมือแรงงาน แต่ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างรุนแรงท าให้บางสถาน
ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME มีก าลังการผลิตอย่างจ ากัด ท าให้
เสียโอกาสในการประกอบธุรกิจ ท้ังนี้มีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่นิยมที่
จะเข้ามาเป็นแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมเพราะขาดแรงจูงใจในการประกอบ
อาชีพ ยังไม่มีระบบการพัฒนาฝีมือ และไม่มีความชัดเจนในเส้นทางอาชีพ ดังนั้น
หลักการพัฒนาแรงงานฝีมือจะมุ่งหลักการ 3 ส่วน คือ สร้าง พัฒนา และรักษา  
 

ท้ังนีก้ารจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานฝีมือจะช่วยในการพั นำแรงงานฝีมือ
จากเดิมท่ีมีอยู่ และเป็นการสร้างกระบวนการพัฒนาฝีมืออย่างเป็นระบบ และเป็น
กระบวนการรักษำแรงงานฝีมือท่ีมีอยู่เพ่ือให้เกิดเป็นเส้นทางอาชีพได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือถ่ายทอดและเชื่อมโยงวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ 
SME 

- เพ่ือเป็นการพัฒนาแรงงานฝีมือจากเดิมท่ีมีอยู่ และเป็นการสร้างกระบวนการ 
พัฒนาฝีมืออย่างเป็นระบบ  

- เพ่ือรักษาแรงงานฝีมือท่ีมีอยู่เพ่ือให้เกิดเป็นเส้นทางอาชีพได้ในอนาคต 
- เพ่ือเป็นสร้างเครือข่ายแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานงานกับหน่วยงานและสมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับเพ่ือคัดเลือกพ้ืนท่ีน าร่องในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา
แรงงานฝีมืออัญมณีและเครื่องประดับ 

- ประสานงานกับหน่วยงานและสมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการอบรม 

- จัดเตรียมแผนการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานฝีมืออัญมณี
และเคร่ืองประดับ 

ตัวชี้วัดผลผลิต - มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานฝีมือในภูมิภาค 
- มีจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆ อย่างน้อยปีละ 5,000 คน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ - ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
 

7. โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานฝีมือ37 

37มูลนิธสิ่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ (2555) มี
การด าเนินงานโครงการต้นกล้าอาชีพ ซ่ึงปัจจุบันมี
สมาชิก1,071 คนจาก 46 บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก
โครงการ และมีแผนส่งเสริมการผลิตช่างฝีมือให้มี
ปริมาณเพียงพอกับความต้องการ  
  

Footnote: 

เป้าหมาย : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งด้าน
การผลิตและการออกแบบภายใต้หลักการ สร้าง-
พัฒนา-รักษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
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8. โครงการ Trenovation in Gems เน้นการถ่ายทอดเทคนิคการเจียระไนเพ่ือตอบสนอง
แนวโน้มความต้องการของตลาด 

เป้าหมาย : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งด้าน
การผลิตและการออกแบบภายใต้หลักการ สร้าง-
พัฒนา-รักษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
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ชื่อโครงการ   Trenovation in Gems เน้นการถ่ายทอดเทคนิคการเจียระไนเพ่ือตอบสนอง
แนวโน้มความต้องการของตลาด 

หลักการและ
เหตุผล 

ฝีมือแรงงานนับว่าเป็นจุดแข็งหนึ่งของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทย และท่ีผ่านมานับว่าเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานจากประสบการณ์
โดยตรงส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามแนวโน้มการบริโภค รสนิยม และความ
ต้องการของลูกค้าในตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในปัจจุบันมีความ
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เทคนิค 
กระบวนการเจียระไนใหม่ๆ จะช่วยใหผู้้ประกอบการ SME สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้เทคนิค กระบวนการเจียระไนใหม่ๆ ในกลุ่ม SME 
- เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME สามารถน าเทคนิคท่ีเรียนรู้ไปต่อยอดในการ

ผลิตและตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานผู้ประกอบการในประเทศท่ีได้การยอมรับด้านเทคนิคการเจียระไน
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ 

- ประสานหน่วยงานส่งเสริมเทคโนโลยีการเจียระไนจากประเทศต้นแบบ เพ่ือ
มาถ่ายทอดเทคนิควิธีการใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ 

- ประสานกับนักออกแบบท่ีเป็นผลงานโดดเด่นมาถ่ายทอดแนวคิดและความ
เชื่อมโยงของการออกแบบกับเทคโนโลยีการผลิต 

ตัวชี้วัดผลผลิต มีการจัดโครงการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยปีละ 200 คน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้ประกอบการ SME สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถ
เพ่ิมยอดขายได้ 

 



9. โครงการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบให้แก่กิจการท่ีเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) 

เป้าหมาย : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งด้าน
การผลิตและการออกแบบภายใต้หลักการ สร้าง-
พัฒนา-รักษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
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ชื่อโครงการ การพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบให้แก่กิจการท่ีเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) 

หลักการและ
เหตุผล 

ปัจจุบันผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ส่วน
ใหญม่ลีักษณะผู้รับจ้างผลิต (OEM) ซึ่งมักเป็นการแข่งขันทางด้านต้นทุนและปริมาณ
การผลิต การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าด้วยการออกแบบนับว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ   
 

แม้ว่าฝีมือด้านการหุงพลอย เจียระไน และการขึ้นรูปของผู้ประกอบการไทยจะเป็นท่ี
ยอมรับในตลาดโลก แต่ทักษะการออกแบบของผู้ประกอบการ SME ยังมีข้อจ ากัด 
ท้ังนี้กระบวนการออกแบบส่วนใหญ่จะมาจากการใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ท่ีพัฒนามาจากทักษะช่างฝีมือ และพบว่าการออกแบบไม่ได้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาความสามารถ
ด้านการออกแบบให้กับผู้ประกอบการ OEM จะเป็นการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และการเข้าถึงรสนิยมการบริโภคในตลาดยุคใหม่ได้ 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบให้กับผู้ประกอบการ SME 
- เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME ได้มีทักษะและติดตามข้อมูลแนวโน้มการบริโภคของ

ตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
- เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME และ

พัฒนาจาก OEM มาเป็น ODM ได้ในท่ีสุด 
- เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ข้อมูล และ

ทักษะในการออกแบบ 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานกับนักออกแบบท่ีมผีลงานโดดเด่นมาถ่ายทอดแนวคิดและความเชื่อมโยง
ของการออกแบบกับเทคโนโลยีการผลิต 

- ประสานงานกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ให้เป็นศูนย์กลางการ
ถ่ายทอดแนวคิดและความส าคัญด้านการออกแบบ  

- ประสานกับสถานการศึกษาท่ีเชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัญมณีและ
เครื่องประดับเพ่ือจัดท าหลักสูตรระยะสั้นให้กับผู้ประกอบการ 

- เปิด Design & Trend Clinic เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการออกแบบ 
และน าการออกแบบมาสร้างจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ และเป็นแหล่งข้อมูลด้าน   
เทรนด์สินค้าแฟชั่น 

ตัวชี้วัดผลผลิต - มีการจัดอบรมไม่ต่ ากว่า 1  ครั้งต่อเดือน 
- มีผู้ที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย 1,200 คนต่อปี 
- มีการจัดตั้ง Design Clinic ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ กิจการท่ีเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) ในปัจจุบันสามารถพัฒนาความสามารถด้านการ
ออกแบบได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 ของผู้ท่ีเข้าอบรมภายใน 5 ปี 

 



10. โครงการ East Meets West  จับคู่ผู้ผลิต SME และนักออกแบบรุ่นใหม่  

เป้าหมาย : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งด้าน
การผลิตและการออกแบบภายใต้หลักการ สร้าง-
พัฒนา-รักษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
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ชื่อโครงการ East Meets West  จับคู่ผู้ผลิต SME และนักออกแบบรุ่นใหม ่

หลักการและ
เหตุผล 

ปัจจุบันผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย  
ส่วนใหญ่เป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) ซึ่งมักมีการแข่งขันทางด้านต้นทุนและปริมาณ
การผลิต การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าด้วยการออกแบบนับว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการ
สร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ  
ในปัจจุบัน พบว่าผู้ประกอบการ SME ยังมีข้อจ ากัดด้านทักษะการออกแบบ ทั้งนี้
กระบวนการออกแบบส่วนใหญ่จะมาจากการใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญท่ี
พัฒนามาจากทักษะช่างฝีมือ และพบว่าการออกแบบไม่ได้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  ในขณะเดียวกันภาคการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยได้มีการผลิตบุคลากรด้านการออกแบบอย่างต่อเน่ือง ดังนั้นการ
เชื่อมโยงทักษะด้านการออกแบบและความเข้าใจตลาดของนักออกแบบรุ่นใหม่กับ
ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตของผู้ประกอบการ SME จะเป็นการสร้างความร่วมมือ
ข้ามธุรกิจและถ่ายทอดทักษะร่วมกัน และจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และความสามารถในการเข้าถึงรสนิยมการบริโภคในตลาดยุคใหม่ให้กับ
ผู้ประกอบการ SME ได ้

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือจับคู่ธุรกิจระหว่างนักออกแบบรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ SME 
- เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME ได้มีทักษะและติดตามข้อมูลแนวโน้มการบริโภคของ

ตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
- เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME และ

พัฒนาจาก OEM มาเป็น ODM ได้ในท่ีสุด 
- เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล และทักษะ

ในการออกแบบ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานกับสถานศึกษา สถาบันการออกแบบ และมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการ
สอนด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อจัดหาบุคลากรด้านการ
ออกแบบรุ่นใหม ่

- ประสานงานหน่วยงานและสมาคมท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกันระหว่างนักออกแบบรุ่นใหม่และ SME ในปัจจุบัน 

- จัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมในการออกแบบ 
- เปิด Design & Trend Clinic เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลของนักออกแบบรุ่นใหม่

และผู้ประกอบการ SME ท่ีสนใจ  
ตัวชี้วัดผลผลิต - มีการจัดอบรมไม่ต่ ากว่า 1  ครั้งต่อเดือน 

- มีผู้ที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย 1,200 คนต่อปี 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ - กิจการท่ีเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) ในปัจจุบันสามารถพัฒนาความสามารถด้าน

การออกแบบได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 ของผู้ท่ีเข้าอบรมภายใน 5 ปี 
 



กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาศักยภาพในกระบวนการผลิต 

11. โครงการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของไทยเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต38 

เป้าหมาย: ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการใน
กระบวนการผลิต 

38สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีแห่งประเทศไทย 
(2555)  
  

Footnote: 
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ชื่อโครงการ   การจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของไทยเพื่อใช้ใน  
กระบวนการผลิต 

หลักการและ
เหตุผล 

ท่ีผ่านมาการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ SME ไทยยังถือว่า
อยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้เพราะเครื่องมือเครื่องจักรสมัยใหม่ส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อจาก
ต่างประเทศมีราคาสูง และผู้ประกอบการ SME ไทยยังมีข้อจ ากัดด้านเงินลงทุนและ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ SME ไทย 
พบว่ามีอัตราการสูญเสียอยู่ในระดับสูงราวร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ประกอบการในประเทศเกาหลีและจีนท่ีมีอัตราการสูญเสียร้อยละ 0-3 เท่านั้น   
ท าให้ผู้ประกอบการ SME ไทยมีความเสียเปรียบด้านประสิทธิภาพในการผลิตและ
ต้นทุนการผลิต ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของ
ไทย จะช่วยลดต้นทุนด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ SME และเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตได้ง่ายยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของไทยเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 
- เพ่ือเป็นการช่วยลดต้นทุนและการสูญเสียในกระบวนการผลิต 
- เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME ไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานงานร่วมมือกับผู้ประกอบการขนาดกลางและใหญ่ท่ีมีศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและสถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ท่ี เพื่อทราบ
แนวโน้มถึงเทคโนโลยีการผลิต 

- จัดหาทุนในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการผลิต 
- ประสานกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ SME 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ประกอบการ SME เพื่อให้รับรู้ถึงแนวทางการใช้

ประโยชน์จากศูนย์เทคโนโลยีการผลิต 
ตัวชี้วัดผลผลิต - มีการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีการผลิต 

- มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างน้อย 5 เทคโนโลยีภายใน 5 ปี 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ - ประเทศไทยสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี (ระดับพ้ืนฐานและกลาง) ของ

ตนเองเพ่ือลดต้นทุนจากการน าเข้าและพ่ึงพิงเทคโนโลยี 
- ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และลดการสูญเสียให้ไม่เกินร้อยละ 3-5 

 



ชื่อโครงการ การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ SME 

หลักการและ
เหตุผล 

ประเทศไทยนับว่ามีศักยภาพสามารถใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมมูลค่าพลอยเนื้อแข็งป้อนสู่
ตลาดโลก แต่เทคโนโลยีที่ใช้กับพลอยเนื้ออ่อนของผู้ประกอบการ SME ไทยไม่สูงมาก
นัก ด้วยข้อจ ากัดด้านเงินลงทุนและทักษะการใช้เทคโนโลยี  
 

นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ SME ไทย พบว่ามีอัตราการสูญเสีย
อยู่ในระดับสูงราวร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการเกาหลีและจีนที่มีอัตรา
การสูญเสียเพียงร้อยละ 0-3 เท่านั้น ท าให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเสียเปรียบด้าน
ประสิทธิภาพในการผลิตและต้นทุนการผลิต  ดังน้ันการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีการผลิต 
จะช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตใหมก่ับ ผู้ประกอบการ SME 
และ เพื่อเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือเป็นศูนย์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตใหม่ๆ ให้กับ
ผู้ประกอบการ SME 

- เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- จัดหาทุนในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการผลิต 
- ประสานกับสถาบันศึกษาและสถาบันวิจัย เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ SME 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ประกอบการ SME เพื่อรับรู้ความต้องการการใช้

เทคโนโลยีการผลิต  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ประกอบการ SME เพื่อรับทราบถึงแนวทางการใช้

ประโยชน์จากศูนย์เทคโนโลยีการผลิต 
ตัวชี้วัดผลผลิต - มีการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีการผลิต 

- มีโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
- จ านวนผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการของศูนย์ฯ ไม่น้อยกว่า 1,000 รายต่อปี  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ - ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และลดการสูญเสียให้ไม่เกินร้อยละ 3-5 
- ประเทศไทยสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี (ระดับพ้ืนฐานและกลาง) ของ

ตนเองเพ่ือลดต้นทุนจากการน าเข้าและพ่ึงพิงเทคโนโลยี 
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SME อย่างน้อย 1,000 

รายต่อปี  
 

12. โครงการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ SME39 

39มูลนิธีส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ (2555) ผลักดันการ
สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสความต้องการในตลาดโลกให้แก่
ผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 

Footnote: 

เป้าหมาย: ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการใน
กระบวนการผลิต 
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กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนามาตรฐานอาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานการผลิต และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ ์

13. โครงการสร้างมาตรฐานอัญมณีไทย 

เป้าหมาย : ผลักดันการก าหนด
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
การผลิต 
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ชื่อโครงการ การสร้างมาตรฐานอัญมณีไทย  

หลักการและ
เหตุผล 

ขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SME ไทยส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีขั้นต้นและการต่อยอดภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ดังนั้นสินค้าอัญมณีไทยจึงยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานท่ีชัดเจน จึงยาก
ท่ีจะสื่อสารจุดเด่นของสินค้าให้กับตลาดโลก ส่งผลท าให้เกิดข้อจ ากัดในการตลาด 
และการสร้างแบรนด์ของสินค้าอัญมณีของไทยในตลาดโลก 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือเป็นการก าหนดมาตรฐานอัญมณีไทย 
- เพ่ือช่วยส่งเสริมการท าการตลาดอัญมณีไทยในตลาดโลก 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- จัดระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการ สมาคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
จัดท ามาตรฐานอัญมณีไทย 

- สื่อสารกระบวนการจัดท ามาตรฐานอัญมณีไทยและประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
จัดท ามาตรฐานให้ผู้ประกอบการและตลาดผู้บริโภครับทราบ 

- สื่อสารมาตรฐานอัญมณีไทย และจัดต้ังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
กระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน 

- สื่อสารจุดเด่นของอัญมณีไทยที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการ SME 

ตัวชี้วัดผลผลิต - มีการก าหนดมาตรฐานอัญมณีไทยและกระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน 
- จ านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ - มูลค่าการค้าและมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
 



ชื่อโครงการ การจัดท ามาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

หลักการและ
เหตุผล 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถด้านแรงงานและความช านาญด้านเจียระไนอัญมณี
เพชรและพลอยเป็นท่ียอมรับของตลาดโลก อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับก าลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและปัญหานี้จะเพ่ิมความ
รุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่นิยมเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้เหตุเพราะสภาวะ
แวดล้อมในการท างานไม่เป็นท่ีน่าสนใจ นอกจากนี้ทักษะและความช านาญส่วน
ใหญ่จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น การถ่ายทอด
องค์ความรู้ในอุตสาหกรรมยังไม่เป็นระบบ ทั้งนี้หลักการพัฒนาแรงงานฝีมือจะมุ่ง
หลักการ 3 ส่วน คือ สร้าง พัฒนา และรักษา  
 

ดังนั้นการจัดท ามาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานแรงงาน จะเป็นกระบวนการท่ีมุ่ง
พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และ
พร้อมทั้งเป็นกลไกในการสร้างเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือจัดท ามาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

- เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพของบุคลากร 
- เพ่ือสร้างกลไกในการสร้างเส้นทางอาชีพ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่น

ใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- จัดระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการ สมาคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
จัดท ามาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานแรงงาน  

- สื่อสารและประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดท ามาตรฐานและประโยชน์ท่ีได้รับให้
ผู้ประกอบการ 

- สื่อสารและประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานแรงงาน และ
จัดต้ังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในกระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดผลผลิต - มีการจัดท ามาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

- จ านวนบุคลากรท่ีได้รับรองมาตรฐานในระดับขั้นต่างๆ อย่างน้อย 5,000 
คน ภายใน 5 ปี 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย  
 

14. การจัดท ามาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ40 

40สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครทื่องประดับ (2555) มีโครงการจัดต้ัง
สถาบันการศึกษาเฉพาะด้านอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ือสร้าง
มาตรฐานความช านาญ และจะมีการตรวจสอบและประเมิน เพื่อ  
blacklist ผู้ประกอบการที่ไม่มีมาตรฐานคุณภาพและขาดจรรยาบรรณ  
 

Footnote: 

เป้าหมาย : ผลักดันการก าหนด
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
การผลิต 
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ชื่อโครงการ การจัดสอบมาตรฐานฝีมือและการรับรองฝีมือ 

หลักการและ
เหตุผล 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถด้านทักษะแรงงานและความช านาญด้าน
เจียระไนอัญมณี เพชรและพลอยเป็นท่ียอมรับของตลาดโลก อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับก าลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและ
ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่นิยมเข้ามาในอุตสาหกรรม
นี้เหตุเพราะสภาวะแวดล้อมในการท างานไม่เป็นท่ีน่าสนใจ นอกจากนี้ ทักษะและ
ความช านาญส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมยังไม่เป็นระบบ ท้ังนี้หลักการพัฒนา
แรงงานฝีมือจะมุ่งหลักการ 3 ส่วน คือ สร้าง พัฒนา และรักษา  
 

ดังนั้นหลังจากที่ได้มีการจัดท ามาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานแรงงาน การจัดสอบ
มาตรฐานฝีมือและการรับรองฝีมือ จะเป็นกระบวนการท่ีมุ่งพัฒนาและรักษา
บุคลากรท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และพร้อมทั้งเป็นกลไกใน
การสร้างเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือจัดสอบและรับรองมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานแรงงานใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

- เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพของบุคลากร 
- เพ่ือสร้างกลไกในการสร้างเส้นทางอาชีพ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่น

ใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- จัดระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการ สมาคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
กระบวนการและข้อก าหนดในการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐาน
แรงงาน  

- จัดต้ังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในกระบวนการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานแรงงาน 

- สื่อสารและประชาสัมพันธ์กระบวนการและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการจัดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานแรงงาน  

ตัวชี้วัดผลผลิต - มีการจัดสอบและรับรองมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานแรงงานใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

- จ านวนบุคลากรท่ีได้รับรองมาตรฐานในระดับขั้นต่างๆ อย่างน้อย 5,000 คน 
ภายใน 5 ปี 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย 
 

15. โครงการจัดสอบมาตรฐานฝีมือและการรับรองฝีมือ41 

41สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (2555) มีแผนขับเคลื่อนโครงการจัดทดสอบ
ระดับความช านาญเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพ 
 

Footnote: 

เป้าหมาย : ผลักดันการก าหนด
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
การผลิต 
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16. โครงการคุณวุฒิวิชาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

เป้าหมาย : ผลักดันการก าหนด
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
การผลิต 
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ชื่อโครงการ คุณวุฒิวิชาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

หลักการและ
เหตุผล 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถด้านทักษะแรงงานและความช านาญด้านการ
เจียระไนอัญมณีเพชรและพลอยเป็นท่ียอมรับของตลาดโลก อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับก าลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและ
ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่นิยมเข้ามาในอุตสาหกรรม
นี้เหตุเพราะสภาวะแวดล้อมในการท างานไม่เป็นท่ีน่าสนใจ นอกจากนี้ทักษะและ
ความช านาญส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมยังไม่เป็นระบบ  ท้ังนี้หลักการพัฒนา
แรงงานฝีมือจะมุ่งหลักการ 3 ส่วน คือ สร้าง พัฒนา และรักษา  
 

ดังนั้นหลังจากที่ได้มีการจัดท ามาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานแรงงาน และการจัด
สอบมาตรฐานฝีมือและการรับรองฝีมือ การก าหนดคุณวุฒิวิชาชีพจะเป็น
กระบวนการท่ีมุ่งพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีอยู่ในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ พร้อมท้ังเป็นกลไกในการสร้างเส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมอย่าง
เป็นระบบ 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือก าหนดคุณวุฒิและอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามระดับมาตรฐานฝีมือ 
- เพ่ือสร้างกลไกในการสร้างเส้นทางอาชีพ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่น

ใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- จัดระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการ สมาคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
ก าหนดคุณวุฒิและอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามระดับมาตรฐานฝีมือ 

- สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อก าหนดคุณวุฒิและอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามระดับ
มาตรฐานฝีมือให้รับรู้ในวงกว้าง 

ตัวชี้วัดผลผลิต - มีก าหนดคุณวุฒิและอัตราค่าางขั้นต่ าตามระดับมาตรฐานฝีมืออุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย 
- เพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการ/บุคลากรในอุตสาหกรรมได้อย่างน้อย 1,000 ราย

ภายใน 5 ปี 
 



17. โครงการสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการมาตรฐานอาชีพด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับของอาเซียนและเอเชีย42 

42สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (2555) สนับสนุนการให้ประเทศไทยเป็น
ศุนย์กลางออกใบรับรองมาตรฐานของภูมิภาคเอเชีย 
และเปรียบเทียบมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากล 
ตลอดจนเผลแพร่สิค้าที่ผ่านมาตรฐานอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยเพ่ือสร้างการยอมรับ 
 

Footnote: 

เป้าหมาย : ผลักดันการก าหนด
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
การผลิต 
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ชื่อโครงการ การสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการมาตรฐานอาชีพด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับของอาเซียนและเอเชีย  

หลักการและ
เหตุผล 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถด้านทักษะแรงงานและความช านาญด้านเจียระไน 
อัญมณีเพชรและพลอยเป็นท่ียอมรับของตลาดโลก การจัดท ามาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานแรงงาน และการจัดสอบมาตรฐานฝีมือและการรับรองฝีมือ การก าหนด
คุณวุฒิวิชาชีพจะเป็นกระบวนการท่ีมุ่งพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีอยู่ใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ พร้อมท้ังเป็นกลไกในการสร้างเส้นทางอาชีพ
ในอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังสามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการจัดการมาตรฐานอาชีพด้านอัญมณีและเครื่องประดับของอาเซียนและ
เอเชีย  

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการมาตรฐานอาชีพด้านอัญมณี
และเคร่ืองประดับของอาเซียนและเอเชีย 

- เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการเป็นผู้น าด้านมาตรฐานแรงงาน
และอาชีพในภูมิภาค 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานงานกับหน่วยงานและกลุ่มผู้ประกอบการหลักในภูมิภาคอาเซียนและ
เอเชีย เพื่อร่วมหารือข้อก าหนดมาตรฐานอาชีพอัญมณ ี

- สื่อสารและประชาสัมพันธ์กรอบมาตรฐานอาชีพอัญมณีในภูมิภาคอาเซียนและ
เอเชีย 

- จัดต้ังหน่วยงานระหว่างประเทศท่ีรับผิดชอบในกระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดผลผลิต - มีจัดการประชุมหารือผู้แทนอุตสาหกรรมในภูมิภาคอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ - ประเทศไทยมีชื่อเสียงในการอบรมถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านอัญมณีและ

เครื่องประดับในฐานะเป็นวิชาชีพซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อไปในอนาคต 

- เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและจุดเด่นด้านแรงงานฝีมือ 
- เพ่ิมมูลค่าการค้าและมูลค่าการส่งออกในภูมิภาคได้อย่างน้อยร้อยละ 10 

 



ชื่อโครงการ ผลักดันภูมิปัญญาศิลปะท้องถิ่นขยายสู่ตลาดเครื่องประดับในประเทศ 

หลักการและ
เหตุผล 

ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีผู้ประกอบการ SME ในภูมิภาคเป็น
จ านวนมากท่ีมีทักษะ องค์ความรู้และภูมิปัญญาศิลปะท้องถิ่นท่ีมีคุณค่าประกอบ
กับแนวโน้มการบริโภคท่ีต้องการสินค้าหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
ส่งผลให้ความต้องการสินค้าท่ีมีแตกต่างและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมตามแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ความสามารถในการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการ SME และการประยุกต์
มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการค้า (Culture Commercialization) ยังมีข้อจ ากัด 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือเป็นการผลักดันภูมิปัญญาศิลปะท้องถิ่นขยายสู่ตลาดเครื่องประดับใน
ประเทศ 

- เพ่ือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้และมรดกทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานงานกับกลุ่มผู้ประกอบการตามรายภูมิภาค เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
และมรดกวัฒนธรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 

- มอบหมายให้หน่วยงานตามรายภูมิภาคท่ีรับผิดชอบเรื่องภูมิปัญญาศิลปะ
ท้องถิ่นผลักดันสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับท่ีมีศักยภาพเข้าสู่ตลาด
ระดับประเทศ 

- ช่วยสร้างความรับรู้และความต้องการสินค้าภูมิปัญญาศิลปะท้องถิ่นให้แก่
ตลาดในประทศโดยใช้การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต - มีการรวบรวม ถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปะท้องถิ่น 
- มีการสื่อสารเอกลักษณ์และจุดเด่นของภูมิปัญญาศิลปะท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ กิจการภายในท้องถิ่นตามภูมิภาคต่างๆ มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1  เพิ่มศักยภาพสินค้าเครื่องประดับไทยให้ตอบสนองกับตลาดสากล 

18. โครงการผลักดันภูมิปัญญาศิลปะท้องถิ่นขยายสู่ตลาดเครื่องประดับในประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่3: การพัฒนาและขยายตลาดอัญมณีและเคร่ืองประดบัในระดับสากล 

เป้าหมาย : สนับสนุนและส่งเสริม
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้
มีบทบาทในการก าหนดแนวโน้มสินค้า 

เป้าหมาย:  สนับสนุนการพัฒนาตลาดอัญมณีให้ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่า 
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ชื่อโครงการ   การก าหนดกลยุทธ์ร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ
สร้างเทรนด์แฟชั่นของตลาดอาเซียน 

หลักการและ
เหตุผล 

ประเทศไทยเป็นผู้น าเข้าและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอันดับ 1 
ของอาเซียน ประกอบการศักยภาพด้านการผลิตและแรงงานฝีมือท่ีเป็นท่ี
ยอมรับจากตลาดโลก ในขณะเดียวกันปริมาณการค้าและการผลิต
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในกลุ่มประเทศอาเซียนมีอัตราการเติบโต
สูงในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา และไทยมีแนวโน้มท่ีจะเสียเปรียบด้านแรงงานและ
วัตถุดิบในอนาคต เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแข่งขันกันเองในมิติความ
เชี่ยวชาญเดียวกัน การก าหนดกลยุทธ์ร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในการสร้างเทรนด์แฟชั่นของตลาดอาเซียนจะเป็นการส่งเสริมให้มี
การพัฒนาร่วมกัน เพ่ือขยายอ านาจทางการค้าในเวทีโลกร่วมกัน 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือก าหนดกลยุทธ์สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างเท
รนด์แฟชั่นของตลาดอาเซียน 

- เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างจุดเด่นและจุดแข็งของแต่ละประเทศ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการเกื้อหนุนกันในภูมิภาคแทนท่ีจะเป็นการแข่งขันกันเอง 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- จัดต้ังหน่วยงานเจ้าภาพของประเทศไทยท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ประสานงานติดตามความคืบหน้าร่วมกับหน่วยงานของไทยและหน่วยงาน
ของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือก าหนดทิศทางนโยบายหรือยุทธศาสตร์ร่วมกัน 

- ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในประเทศเพ่ือน
บ้าน เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ร่วมกันโดยใช้จุดเด่นและจุดแข็งของแต่ละประเทศ
ในการสร้างเทรนด์แฟชั่นของตลาดอาเซียน 

ตัวชี้วัดผลผลิต มีกลยุทธ์ความร่วมมือในอาเซียน 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ปริมาณการซื้อขายระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านและอาเซียนเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 

ร้อยละ 5 
 

19. โครงการการก าหนดกลยุทธ์ร่วมกันเพ่ือสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้าง เทรนด์
แฟชั่นของตลาดอาเซียน 

เ ป้ า ห ม า ย :  ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มี
บทบาทในการก าหนดแนวโน้มสินค้า 
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20. โครงการ Gems Global Trends เพ่ือก าหนดแนวโน้มแฟชั่นเคร่ืองประดับในโลกและในภูมิภาค 

เ ป้ า ห ม า ย :  ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มี
บทบาทในการก าหนดแนวโน้มสินค้า 
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ชื่อโครงการ   Gems Global Trends เพ่ือก าหนดแนวโน้มแฟชั่นเคร่ืองประดับโลกและภูมิภาค 

หลักการและ
เหตุผล 

ประเทศไทยเป็นผู้น าเข้าและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมากเป็นอันดับ 
1 ของอาเซียน ประกอบกับศักยภาพด้านการผลิตและทักษะแรงงานฝีมือเป็นท่ี
ยอมรับจากตลาดโลก รวมถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องท่ีส าคัญ เช่น 
อุตสาหกรรมแฟชั่น และอุตสาหกรรมด้านความงามต่างๆ ดังนั้น การจัดท า
โครงการ Gems Global Trend เป็นการก าหนดแนวโน้มแฟชั่นเคร่ืองประดับ
โลกและภูมิภาค จะเป็นการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง สู่การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือเป็นศูนย์กลางการจัดเวทีระดมแนวคิดผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องจากประเทศต่างๆ เพ่ือก าหนด Gems Global Trends ในแต่ละปี 

- เพ่ือส่งเสริมและให้ข้อมูลแนวทางการออกแบบและการผลิตให้กับ
ผู้ประกอบการ SME 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ และกลุ่มผู้ประกอบการของไทย 
เพ่ือระดมความคิดหาทิศทางแฟชั่นอัญมณีและเครื่องประดับ 

- ส ารวจ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลแนวทางการออกแบบและการผลิตให้กับ
ผู้ประกอบการ SME 

ตัวชี้วัดผลผลิต - มีการด าเนินโครงการและประกาศ Gems Global Trends ปีละ 1 ครั้ง 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้ประกอบการ SME สามารถรับรู้ทิศทางของการออกแบบสินค้าอัญมณีและ

เครื่องประดับ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 



กลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและการสนับสนุนช่องทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้าน
การตลาด 

21. โครงการสร้าง e-Market Place เพ่ือให้ผู้ซื้อเข้าถึงผู้ประกอบการ SME 

เป้าหมาย: ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
และศักยภาพด้านการตลาดของ
ผู้ประกอบการ 
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ชื่อโครงการ   โครงการสร้าง e-Market Place เพ่ือให้ผู้ซื้อเข้าถึงผู้ประกอบการ SME 

หลักการและ
เหตุผล 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป และ
ส่งผลให้รูปแบบทางการค้าเปลี่ยนไป จากเดิมท่ีผู้ซื้อต้องเดินทางมาสั่งซื้อจากแหล่ง
และผลิตตามแบบท่ีผู้ผลิตน าเสนอ มาเป็นการสั่งซื้อและร่วมออกแบบสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับออนไลน์ สามารถต่อรองด้านการออกแบบและราคาออนไลน์ ส่งผลให้
การเข้าถึงข้อมูลและการสืบค้นท่ีมาของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจะตรวจสอบได้
ง่ายและแม่นย ามากขึ้น ดังนั้น การสร้าง e-Market Place จะเป็นช่วยให้
ผู้ประกอบการ SME สามารถตอบสนองกับแนวโน้มของวิถีการบริโภคท่ีเปลี่ยนไปได้ดี
ขึ้น และสามารถช่วยให้ผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าถึงผู้ประกอบการ SME ได้ง่ายขึ้น 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือสร้าง e-Market Place ให้เป็นตลาดกลางของผู้ประกอบการ SME มีการ
รวบรวมสินค้าและร้านค้า เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน 
ในรูปแบบของเว็บไซต์ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- พัฒนาเว็บไซต์เฉพาะส าหรับการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เพ่ือ
ดึงดูดผู้เกี่ยวข้องท้ังสายการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับให้เข้ามามีส่วนร่วมใน 
e-Market Place 

- จัดต้ังหน่วยงานให้ความรู้และสอนเทคนิคท่ีจ าเป็นส าหรับการท าการตลาดด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ประกอบการ SME 

- สื่อสารและประชาสัมพันธ์ช่องทางการซื้อขายผ่านเวปไซน์ท้ังในงานแสดงสินค้า 
อัญมณีและเครื่องประดับในระดับประเทศและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดผลผลิต - มีการสร้าง e-Market Place เพ่ือสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
- มีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมในโครงการอย่างน้อย 1,000 ราย ภายใน 5 ปี 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ - ปริมาณการซื้อขายออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายใน 5 ป ี
 



ชื่อโครงการ   การจัดพ้ืนท่ี Creative Space เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีทางการตลาดและสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ  

หลักการและ
เหตุผล 

ส าหรับผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การเข้าถึง
ตลาดท้ังผู้ซื้อและผู้ขายนับว่ายังมีข้อจ ากัด เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใน
ภูมิภาคและมีข้อจ ากัดด้านเงินทุนในการเปิดพ้ืนท่ีค้าขาย ส่วนใหญ่จะเป็นการค้า
ขายผ่านคนกลาง ท าให้เกิดการกดราคาและส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงิน  
ดังนั้น การเปิดพ้ืนท่ี Creative Space ไม่เพียงแต่จะเป็นพ้ืนท่ี เพื่อผลักดันให้เกิด
การขายให้กับผู้ประกอบการ SME เท่านั้น แต่จะเป็นพ้ืนท่ีท่ีผู้ประกอบการ SME 
จะสามารถสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น และเป็นศูนย์
รวมของกิจกรรมในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได้อีกด้วย 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือจัดหา Creative Space ในภูมิภาคและจังหวัดท่ีมีผู้ประกอบการอัญมณี
และเคร่ืองประดับเป็นจ านวนมาก  

- เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีทางการตลาดและการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- คัดเลือกพ้ืนท่ีน าร่องในการจัดท า Creative Space  
- จัดต้ังพ้ืนท่ีส าหรับกิจกรรม Creative Space ตามภูมิภาคและจังหวัด

เป้าหมาย  
- ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการให้เข้ามาใช้ Creative 

Space  
ตัวชี้วัดผลผลิต จัดต้ัง Creative Space อย่างน้อย 5 แหล่งภายใน 5 ปี 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการ SME เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี 
 

22. โครงการจัดพ้ืนท่ี Creative Space เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีทางการตลาดและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ  

เป้าหมาย: ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
และศักยภาพด้านการตลาดของ
ผู้ประกอบการ 
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ชื่อโครงการ  อบรมแนวทางการท าการตลาดสินค้าหรูหราให้กับผู้ประกอบการ SME 

หลักการและ
เหตุผล 

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย และเป็นสินค้าหรูหราท่ี
มีศาสตร์ด้านการตลาดท่ีแตกต่างไปจากการขายสินค้าท่ัวไป ปัจจุบันพบว่า
ผู้ประกอบการ SME ไทยในอุตสาหกรรมนี้ ยังขาดความเข้าใจทางด้านเทคนิค
การตลาดสินค้าหรูหรา (Luxury Marketing) ดังนั้น การอบรมแนวทางการ
ท าการตลาดสินค้าท่ีมีลักษณะจ าเพาะจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึง
ตลาดและเพ่ิมยอดขายได้ 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือจัดการอบรมแนวทางการท าการตลาดสินค้าหรูหราให้กับ
ผู้ประกอบการ SME 

- เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการตลาดสินค้าหรูหรา 
- เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงตลาดและเพ่ิมยอดขายได ้

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- จัดหานักการตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นน ามาถ่ายทอดแนวคิด
การท าการตลาดสินค้าหรูหรา 

- วิจัยและเผยแพร่เทคนิคแนวทางของการท าการตลาดสินค้าหรูหราให้แก่
ผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ  

- สร้างช่องทางการกระจายข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ SME 
- บริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในขั้นตอนการท าการตลาด  

ตัวชี้วัดผลผลิต - จ านวนการอบรมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 
- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอย่างน้อย 500 คนต่อปี 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ มูลค่าทางการค้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
 

23. โครงการอบรมแนวทางการท าการตลาดสินค้าหรูหราให้กับผู้ประกอบการ SME 

เป้าหมาย: ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
และศักยภาพด้านการตลาดของ
ผู้ประกอบการ 
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ชื่อโครงการ   โครงการอบรมการออกแบบภาพลักษณ์ธุรกิจ 

หลักการและ
เหตุผล 

สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและเป็นสินค้าหรูหรา  
ท่ีต้องอาศัยภาพลักษณ์ทางธุรกิจเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในตัวสินค้า ปัจจุบัน
ผู้ประกอบการ SME ยังไม่ได้ใส่ใจในภาพลักษณ์ของธุรกิจมากนัก โดยท า
การค้าขายบนพ้ืนฐานของความเชื่อใจและความคุ้นเคย อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็น
การเพ่ิมศักยภาพและสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ SME ให้สามารถ
เจาะตลาดท่ีมีศักยภาพในตลาดโลกและอาเซียนได้ การส่งเสริมความเข้าใจและ
ความส าคัญในการออกแบบภาพลักษณ์ทางธุรกิจจึงเป็นเรื่องจ าเป็น 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือจัดการอบรมการออกแบบภาพลักษณ์ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME 
- เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการจัดการภาพลักษณ์ธุรกิจ 
- เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME สามารถสื่อสารแบรนด์และจุดเด่นทางธุรกิจได ้

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- จัดหานักการตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นน ามาถ่ายทอดแนวคิด
การออกแบบภาพลักษณ์ธุรกิจ 

- วิจัยและเผยแพร่เทคนิคแนวทางของการออกแบบภาพลักษณ์ธุรกิจให้แก่
ผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 

- บริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในขั้นตอนการออกแบบ การสื่อสาร
แบรนด์และสร้างจุดเด่นทางธุรกิจ 

ตัวชี้วัดผลผลิต - จ านวนการอบรมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 
- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอย่างน้อย 500 คนต่อปี 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ มูลค่าทางการค้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
 

24. โครงการอบรมการออกแบบภาพลักษณ์ธุรกิจ 

เป้าหมาย: ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
และศักยภาพด้านการตลาดของ
ผู้ประกอบการ 
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ชื่อโครงการ   โครงการศึกษาระบบตลาดและการสร้างมูลค่าเพ่ิมส าหรับผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

หลักการและ
เหตุผล 

ประเทศไทยเป็นผู้น าเข้าและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมากเป็นอันดับ 1 
ของอาเซียน ประกอบการศักยภาพด้านการผลิตและทักษะแรงงานฝีมือท่ีเป็นท่ี
ยอมรับจากตลาดโลก ในขณะเดียวกันมูลค่าการค้าของสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับในกลุ่มประเทศอาเซียนมีอัตราการเติบโตสูงในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 
นับเป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพ ดังนั้น การศึกษาและท าความเข้าใจระบบตลาด
และการสร้างมูลค่าเพ่ิมส าหรับผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและ
เป็นแนวทางท่ีจะช่วยส่งเสริมการค้าในภูมิภาคให้กับผู้ประกอบการ SME 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือศึกษาระบบตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน 
- เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ ผลิต และการท าการตลาดของผู้ประกอบการ 

SME ให้ตอบสนองกับผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- จัดหาและจัดจ้างบริษัทวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับมาศึกษาระบบตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

- จัดท าข้อเสนอแนวทางในการออกแบบ ผลิต และการท าการตลาดของ
ผู้ประกอบการ SME เพ่ือเจาะกลุ่มฐานลูกค้าในตลาดอาเซียน  

- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ SME 
- จัดอบรมและบริการให้ค าปรึกษาในการรุกตลาดอาเซียน 

ตัวชี้วัดผลผลิต แนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพื่อตอบสนองผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ มูลค่าการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 30 ภายใน 5 ปี 

 

กลยุทธ์ที่ 3.3  พัฒนาการเข้าถึงตลาดใหม่ในภูมิภาคอาเซียนและตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพ 

25. โครงการศึกษาระบบตลาดและการสร้างมูลค่าเพ่ิมส าหรับผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน 

เป้าหมาย: ส่งเสริมศักยภาพเข้าถึง
ตลาดในภูมิภาคอาเซียนและตลาด
เกิดใหม่ของผู้ประกอบการ 
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ชื่อโครงการ การศึกษาระบบตลาดและการสร้างมูลค่าเพ่ิมส าหรับผู้บริโภคในกลุ่มตลาดใหม่ 
เช่น จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และรัสเซีย 

หลักการและ
เหตุผล 

ประเทศไทยเป็นผู้น าเข้าและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมากเป็นอันดับ 
1 ของอาเซียน ประกอบการศักยภาพด้านการผลิตและทักษะแรงงานฝีมือท่ีเป็นท่ี
ยอมรับจากตลาดโลก ในขณะเดียวกันมูลค่าการค้าของสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับในกลุ่มประเทศจีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และรัสเซียมีอัตราการ
เติบโตสูงอย่างต่อเน่ืองในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา นับเป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพ 
ดังนั้น การศึกษาและท าความเข้าใจระบบตลาดและการสร้างมูลค่าเพ่ิมส าหรับ
ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศเหล่านี้จึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและเป็นแนวทางท่ีจะช่วยส่งเสริม
การค้าในภูมิภาคให้กับผู้ประกอบการ SME 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือศึกษาระบบตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศจีน 
อินเดีย ตะวันออกกลาง และรัสเซีย 

- เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ ผลิต และการตลาดของผู้ประกอบการ 
SME ให้ตอบสนองกับผู้บริโภคในกลุ่มประเทศจีน อินเดีย ตะวันออกกลาง 
และรัสเซีย 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- จัดหาและจัดจ้างบริษัทวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับมาศึกษาระบบตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่ม
ประเทศท่ีเป็นตลาดใหม่ 

- จัดท าข้อเสนอแนวทางในการออกแบบ ผลิต และการตลาดของ
ผู้ประกอบการ SME เพ่ือเจาะกลุ่มฐานลูกค้าในกลุ่มตลาดใหม ่

- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ SME 
- จัดอบรมและบริการให้ค าปรึกษาในการรุกตลาดใหม ่

ตัวชี้วัดผลผลิต แนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพื่อตอบสนองผู้บริโภคในกลุ่มประเทศจีน อินเดีย 
ตะวันออกกลาง และรัสเซีย 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ มูลค่าการส่งออกในกลุ่มประเทศจีน อินเดีย ตะวันออกกลาง รัสเซียเพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 30 ภายใน 5 ปี 

 

26. โครงการศึกษาระบบตลาดและการสร้างมูลค่าเพ่ิมส าหรับผู้บริโภคในกลุ่มตลาดใหม่ เช่น จีน 
อินเดีย ตะวันออกกลาง รัสเซีย43 

43ปรับปรุงมาจาก ยุทธศาสตร์และแผนงานของ
อุตสาหกรรมอัญมณีไทย ระยะที่ 1 โดยสมาคม
ผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ มูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและ
เครื่องประดับ และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)  (2555) 
 

Footnote: 

เป้าหมาย: ส่งเสริมศักยภาพเข้าถึง
ตลาดในภูมิภาคอาเซียนและตลาด
เกิดใหม่ของผู้ประกอบการ 
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กลยุทธ์ที่ 4.1  การบูรณาการสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ   

27. โครงการน าร่องเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการข้ามหน่วยงานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการราย
ย่อยในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

ยุทธศาสตร์ที ่4: การปรับปรุงและพฒันากลไกของรัฐเพือ่เพิ่มศกัยภาพให้ผู้ประกอบการ 

เป้าหมาย:  บูรณาการโครงการสนับสนุน
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับอย่างมีระบบ ลดการท างานที่
ซ้ าซ้อนลง 

เป้าหมาย:  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือและกลไกของภาครัฐในการช่วยสนับสนุน
ผู้ประกอบการรายย่อย 
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ชื่อโครงการ   โครงการน าร่องเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการข้ามหน่วยงาน เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

หลักการและ
เหตุผล 

ในปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานมีบทบาทในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเป็นการสนับสนุนตามสายงาน 
(Function Based) ดังนั้น การบูรณาการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการข้ามหน่วยงาน 
เพ่ือตอบสนองการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ตลอดห่วงโซ่คุณค่า จึงเป็นสิ่งท่ี
จ าเป็นเพ่ือช่วยลดการท างานท่ีซ้ าซ้อนและเพ่ือเป็นการเติมเต็มในส่วนท่ียังไม่มี
ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือศึกษาขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการข้ามหน่วยงาน 
- เพ่ือให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- มอบหมายให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบศึกษาขอบเขตความรับผิดชอบของทุก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- จัดท าแผนปฏิบัติการข้ามหน่วยงาน และมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพในแต่ละ
ประเด็น เพื่อให้มาตรการส่งเสริมและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนโครงการท่ีผ่านการท า Project Based จ านวนไม่น้อยกว่า 10 โครงการ 
ภายใน 5 ปี 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



ชื่อโครงการ   การจัดต้ังศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านระบบทรัพย์สินทางปัญญา  

หลักการและ
เหตุผล 

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากระบบทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มผู้ประกอบการ SME 
นับว่ามีอยู่อย่างจ ากัด สาเหตุหลักมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจ การเข้าถึงข้อมูล
ในระบบและกระบวนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  และสาเหตุท่ีสองคือการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท่ีดูแลโดยตรง เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยังขาด
ประสิทธิภาพ และมีความล่าช้า ท าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญต่อ
ระบบทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลให้เกิดการเสียโอกาสเมื่อมีการลอกเลียนแบบเกิดขึ้น 
ดังนั้น การให้บริการค าปรึกษาด้านระบบทรัพย์สินทางปัญญาต่อผู้ประกอบการ SME 
จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ได้ใช้ประโยชน์ของระบบทรัพย์สินทางปัญญานี้ได้ดี
ยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านระบบทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับผู้ประกอบการ 
SME 

- เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลในระบบและกระบวนการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา   

- เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME ได้ใช้ประโยชน์จากระบบทรัพย์สินทางปัญญาได้
กว้างขวางขึ้น 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานกับหน่วยงานท้ังรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือจัดตั้งศูนย์ให้บริการ
ค าปรึกษาระบบทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับผู้ประกอบการ SME 

- ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดท าข้อมูล 
ขั้นตอน กฎระเบียบท่ีส าคัญของระบบทรัพย์สินทางปัญญา และเพ่ือเชื่อมโยงการ
ท างานระหว่างกัน 

- ก าหนดระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME 
เข้าใจกระบวนการอย่างชัดเจนทั้งระบบ 

- ประชาสัมพันธ์ความส าคัญของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการ 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากระบบทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างกว้างขวาง 

ตัวชี้วัดผลผลิต - มีการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านระบบทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับผู้ประกอบการ 
SME 

- จ านวนผู้ประกอบการ SME ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับผู้ประกอบการ SME อย่างน้อยปีละ 500 ราย 

- จ านวนผู้ประกอบการ SME ท่ีขอยื่นสิทธิบัตรเพ่ิมมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้ประกอบการ SME มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น 
 

กลยุทธ์ที่ 4.2  พัฒนาการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

28. การจัดต้ังศูนย์ให้บริการค าปรึกษาด้านระบบทรัพย์สินทางปัญญา  

เป้าหมาย: ผู้ประกอบการสามารถใช้
ประโยชน์จากระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพ่ือต่อยอดธุรกิจ 
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ชื่อโครงการ การปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ 

หลักการและ
เหตุผล 

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากระบบทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มผู้ประกอบการ SME
นับว่ามีอยู่อย่างจ ากัด สาเหตุหลักมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจ การเข้าถึง
ข้อมูลในระบบและกระบวนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และสาเหตุท่ีสองคือการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท่ีดูแลโดยตรง เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยังขาด
ประสิทธิภาพ และมีความล่าช้า  ท าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจ 
ส่งผลให้เกิดการเสียโอกาสเมื่อมีการลอกเลียนแบบเกิดขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงระบบ
การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพจะช่วยใหผู้้ประกอบการ SME 
สามารถใช้ประโยชน์จากระบบทรัพย์สินทางปัญญาได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME ได้ใช้ประโยชน์จากระบบทรัพย์สินทางปัญญาได้

กว้างขวางขึ้น 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดต้ัง
กระบวนการพิเศษ (Special Track) ให้กับผู้ประกอบการ SME 

- ก าหนดระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชัดเจนเป็นระบบเพ่ือให้
การจดทะเบียนมีประสิทธิภาพ 

- ประชาสัมพันธ์ความส าคัญของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการ
เพ่ือให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ระบบทรัพย์สินทางปัญญาอย่างกว้างขวาง 

ตัวชี้วัดผลผลิต - จ านวนผู้ประกอบการ SME ท่ีขอยื่นสิทธิบัตรเพ่ิมมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
- ระยะเวลาในการขอสิทธิบัตรมีความรวดเร็วขึ้นร้อยละ 50 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้ประกอบการ SME มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น  
 

29. โครงการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย : ผู้ประกอบการสามารถใช้
ประโยชน์จากระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพ่ือต่อยอดธุรกิจ 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอัญมณีและ
เครื่องประดับ   

หลักการและ
เหตุผล 

ท่ีผ่านมามีหลายหน่วยงานได้จัดท าข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับท่ี
เป็นประโยชน์ในระดับมหภาค อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการ SME ยังมีความต้องการ
และขาดการเข้าถึงข้อมูลส าคัญในระดับการด าเนินธุรกิจ เพื่อช่วยประกอบการ
ตัดสินใจท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าและ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอัญมณีและเครื่องประดับ จึงเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นและจะช่วย
เสริมสร้างศักยภาพในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ได ้

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอัญมณีและ
เครื่องประดับในระดับการด าเนินธุรกิจ 

- เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ได ้

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ส ารวจความต้องการใช้ข้อมูลในระดับการด าเนินธุรกิจ 
- พัฒนาโครงสร้างข้อมูลข่าวสาร 
- ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยี เพ่ือให้ข้อมูลเข้าถึงกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลผลิต - มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
 

กลยุทธ์ที่ 4.3  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ
เพื่อการตัดสินใจ 

30. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอัญมณีและเครื่องประดับ44  

เป้าหมาย: ผลักดันการประสานงานร่วมระหว่างแหล่งข้อมูล
ต่างๆ และผู้ใช้ข้อมูล ให้มีส่วนในการแลกเปลี่ยนข้อคิดใน
ชุมชน ซึ่งจะท าให้ภาครัฐและผู้ประกอบการมีแหล่งข้อมูลที่
ทันสมัยสามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจได้  

44ปรับปรุงมาจาก ยุทธศาสตร์และแผนงานของ
อุตสาหกรรมอัญมณีไทย ระยะที่ 1 โดยสมาคม
ผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ มูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและ
เครื่องประดับ และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)  (2555) ซ่ึงมี
แผนผลักดันการให้ข้อมูล 
ข่าวสารด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ การเพิ่ม
ความรู้ด้านศุลกากรและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
ผู้ประกอบการ และการให้ข้อมูลด้านกฏระเบียบของ
ประเทศคู่ค้าและประเทศคู่แข่ง  
 

Footnote: 
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ชื่อโครงการ   โครงการจัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการ (Jeweler Profile) ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

หลักการและ
เหตุผล 

การเข้าถึงข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนับเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งท่ีจะส่งเสริมการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรม และสามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการขยาย
โอกาสในการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่ท้ังในและต่างประเทศร่วมกับ
ผู้ประกอบการ SME ไทยได้ 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการ (Jeweler Profile) ในประเทศ 
- เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรม 
- เพ่ือขยายโอกาสในการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่ท้ังในและ

ต่างประเทศร่วมกับผู้ประกอบการ SME ไทย 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- เผยแพร่ฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอุตสาหกรรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดผลผลิต - ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ (Jeweler Profile) ในประเทศ 
- ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ (Jeweler Profile) ในประเทศอาเซียน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ - ความร่วมมือทางการค้าการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น 
- มูลค่าการค้าในประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี 
- มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี 

 

31. โครงการจัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการ (Jeweler Profile) ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

เป้าหมาย: ผลักดันการประสานงานร่วมระหว่างแหล่งข้อมูล
ต่างๆ และผู้ใช้ข้อมูล ให้มีส่วนในการแลกเปลี่ยนข้อคิดใน
ชุมชน ซึ่งจะท าให้ภาครัฐและผู้ประกอบการมีแหล่งข้อมูลที่
ทันสมัยสามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจได้  
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ชื่อโครงการ   การจัดต้ัง Gems Bank เพ่ือให้สามารถน าพลอยมาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้
จากธนาคาร 

หลักการและ
เหตุผล 

ปัญหาส าคัญท่ีพบบ่อยของผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ คือ การขาดสภาพคล่อง ท่ีผ่านมาการขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ
รายย่อย โดยระบบธนาคารท่ัวไปประสบปัญหาด้านกฎระเบียบและเง่ือนไขท่ีไม่เอื้อ
ต่อผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนั้น การ
จัดต้ัง Gems Bank เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME สามารถน าพลอยมาเป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้จากธนาคาร  จะช่วยให้ SME สามารถเข้าแหล่งเงินทุน
ได้ง่ายขึ้นและเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือจัดตั้ง Gems Bank และแก้ไขกฎระเบียบจากธนาคารพาณิชย์ท่ัวไป 
- เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น 
- เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือร่างกฎระเบียบรองรับ Gems Bank 
- ส ารวจความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญ

มณีและเครื่องประดับต้องการ 
- ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของ Gems Bank แก่ผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

ตัวชี้วัดผลผลิต - จ านวนผู้ประกอบการ SME ท่ีได้รับอนุมัติสินเชื่อมากขึ้นร้อยละ 20 
- จ านวนผู้ประกอบการ SME ท่ีสามารถลงทุนเพ่ือขยายกิจการได้มากขึ้นร้อยละ 

20 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ปริมาณการลงทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ิมขึ้น 

 

กลยุทธ์ที่ 4.4  การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับผู้ประกอบการ 

32. การจัดต้ัง Gems Bank เพ่ือให้สามารถน าพลอยมาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้จากธนาคาร45  

เป้าหมาย: ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย
ในการหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินกิจการ 

45ปรับปรุงมาจาก ยุทธศาสตร์และแผนงานของ
อุตสาหกรรมอัญมณีไทย ระยะที่ 1 โดยสมาคม
ผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ มูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและ
เครื่องประดับ และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)  (2555) 
 

Footnote: 
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ชื่อโครงการ  การจัดต้ังเครือข่ายผู้ประกอบการอัญมณ ี

หลักการและ
เหตุผล 

การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงศักยภาพและองค์ความรู้ในกลุ่ม
ผู้ประกอบการด้วยกัน นับเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับ
อุตสาหกรรม อัญมณีและเคร่ืองประดับ ทั้งนี้ เพราะในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยมีองค์ความรู้ที่หลากหลายตามพื้นท่ี  การรวมตัวและสร้าง
เครือข่ายจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ในการสร้างอ านาจในการ
ต่อรองด้านราคาวัตถุดิบ พ้ืนท่ีค้าขาย และแนวทางการท าการตลาดได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอัญมณี 
- เพ่ือเชื่อมโยงศักยภาพและองค์ความรู้ในกลุ่มผู้ประกอบการ 
- เพ่ือสร้างอ านาจการต่อรองด้านต้นทุนต่างๆ ในกระบวนการผลิต 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- จัดหาพ้ืนท่ีและกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ 
- อ านวยความสะดวกในโครงการท่ีมีการเชื่อมโยงศักยภาพของกลุ่ม

ผู้ประกอบการ 
- กระตุ้นให้เห็นประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ อาทิ การ

ต่อรองกับผู้ขายปัจจัยการผลิต เป็นต้น 
ตัวชี้วัดผลผลิต - จ านวนกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 

- จ านวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 150 รายต่อปี 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ - มีการแลกเปลี่ยนและต่อยอดศักยภาพในกลุ่มผู้ประกอบการ SME เพ่ือเป็น

การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปในอนาคต 
- จ านวนเครือข่ายท่ีมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 5 เครือข่าย 

 

กลยุทธ์ที่ 5.1  การจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการอัญมณีและเชื่อมโยงศักยภาพและองค์ความรู้  

33. โครงการจัดต้ังเครือข่ายผู้ประกอบการอัญมณี 

ยุทธศาสตร์ที ่5: การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสนับสนุน 

เป้าหมาย : ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ เพ่ือต่อ
ยอดและเชื่อมโยงจุดแข็งเพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

เป้าหมาย:  เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีไทย 
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ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SME กับบริษัทขนาดใหญ่ใน
การขยายตลาดใหม ่

หลักการและ
เหตุผล 

ในปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความสามารถ
ในการเข้าถึงตลาดท้ังในและต่างประเทศเป็นอย่างดี แต่ส าหรับผู้ประกอบการ SME 
ความสามารถในการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคโดยตรงถือว่าเป็นข้อจ ากัดท่ีส าคัญ ดังนั้น 
ควรให้มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SME กับบริษัทขนาดใหญ่
ในการขยายตลาดใหม่ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและเป็นการลดต้นทุนในกระบวนการเข้าถึง
ตลาดของผู้ประกอบการ SME 

วัตถุประสงค ์ - เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SME กับบริษัทขนาดใหญ่ใน
การขยายตลาดใหม ่

- เพ่ือให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 
- เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

- ประสานงานกับบริษัทขนาดใหญ่ให้เป็นแม่ข่ายสร้างเครือข่าย 
- กระตุ้นให้บริษัทขนาดใหญ่เห็นความส าคัญและการเป็นส่วนเติมเต็มของบริษัท

ขนาดเล็กให้แก่บริษัทขนาดใหญ่ เพ่ือเร่งให้เกิดความร่วมมือพัฒนาระหว่างกัน 
(Business Collaboration Strategy) ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริษัทขนาดเล็กได้
พัฒนาทักษะในด้านต่างๆด้วย 

- ส ารวจความต้องการเทคโนโลยีหรือเทคนิคความรู้อันเป็นท่ีต้องการของบริษัท
ขนาดใหญ ่

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ประกอบการ SME เห็นถึงโอกาส
การสร้างความร่วมมือและการเติบโตร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ 

ตัวชี้วัดผลผลิต จ านวนการลงนามความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SME กับบริษัทขนาดใหญ่
อย่างน้อย 500 ราย ภายใน 5 ปี 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ - ผู้ประกอบการ SME  สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการขยาย
ตลาดได้รวดเร็วขึ้น และสามารถเพ่ิมยอดขายได้อย่างน้อยร้อยละ 20 ภายใน 
5 ป ี

- จ านวนเครือข่ายท่ีมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 5 เครือข่าย 

34. โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SME กับบริษัทขนาดใหญ่ในการขยายตลาดใหม่ 

เป้าหมาย : ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ เพ่ือต่อ
ยอดและเชื่อมโยงจุดแข็งเพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
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จากโครงการข้างต้นสามารถจัดล าดับความส าคัญตาม
ผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME 
ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับและความ
ซับซ้อนในการปฏิบัติได้ 2 กลุ่มดังนี้  

 
6.2  
การจัดล าดับความส าคัญ
ของแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมอุตสาหกรรม 
อัญมณีและเครื่องประดับ 

(1)  แผนระยะยาว (Strategic 
Move) ท่ีส่งผลการยกระดับ
ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ผู้ประกอบการได้ในระยะยาว 
และ  

(2)  แผนระยะสั้น (Quick Win) 
คือ โครงการ ท่ีสามารถ
ปฏิบัติได้ทันทีและสามารถ
ช่วยเ พ่ิมขีดความสามารถ
ให้กับผู้ประกอบการได้ใน
ระยะเวลาอันสั้นสรุปได้ดังนี้ 

รูปที่ 6.2 การจัดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดับ 

1 

2 
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แผนการระยะยาว (Strategic Move) 
1) โครงการสร้างความร่วมมือทางการค้ากับ

ประเทศท่ีเป็นแหล่งวัตถุดิบส าคัญ 
2)  โครงการจัดต้ังศูนย์อัญมณีไทยในประเทศท่ี

เป็นแหล่งวัตถุดิบท่ีส าคัญ 
3) โครงการผลักดันและสอดแทรกแนวคิดการ

ผลิตอัญมณีในภาคการศึกษา 
4) โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาแรงงานฝีมือ 
5) โครงการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบ

ให้แก่กิจการท่ีเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM)  
6) โครงการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือ

พัฒนาเทคโนโลยีของไทยเพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิต 

7) โครงการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ SME 

8) โครงการสร้างมาตรฐานอัญมณีไทย  
9) การจัดท ามาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐาน

แรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

10) โครงการจัดสอบมาตรฐานฝีมือและการรับรอง
ฝีมือ 

11) โครงการคุณวุฒิวิชาชีพและเส้นทาง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

12) โครงการสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
จัดการมาตรฐานอาชีพด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับของอาเซียนและเอเชีย  

13) โครงการศึกษาระบบตลาดและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมส าหรับผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

14) โครงการศึกษาระบบตลาดและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมส าหรับผู้บริโภคในกลุ่มตลาดใหม่ เช่น 
จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง และรัสเซีย 

15) โครงการน าร่องเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการข้าม
หน่วยงานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย
ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

16) โครงการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ 

แผนการระยะสั้น (Quick Win) 
1) โครงการปรับปรุงระบบภาษีการน าเข้าวัตถุดิบ 
2) โครงการทายาทธุรกิจต่อยอดฝีมือและเปิดมิติใหม่

จากธุรกิจเดิม 
3) โครงการประกวดและให้ทุนการศึกษาศิลปินอัญมณี  
4) โครงการ Trenovation in Gems เน้นการถ่ายทอด

เทคนิคการเจียระไนเพ่ือตอบสนองแนวโน้มความ
ต้องการของตลาด 

5) โครงการ East Meets West จับคู่ผู้ผลิต SME 
และนักออกแบบรุ่นใหม่  

6) โครงการผลักดันภูมิปัญญาศิลปะท้องถิ่นขยายสู่
ตลาดเครื่องประดับในประเทศ 

7) โครงการการก าหนดกลยุทธ์ร่วมกันเพื่อสร้างความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างเทรนด์
แฟชั่นของตลาดอาเซียน 

8) โครงการ Gems Global Trends เพ่ือก าหนด
แนวโน้มแฟชั่นเคร่ืองประดับในโลกและในภูมิภาค 

9) โครงการสร้าง e-Market Place เพ่ือให้ผู้ซื้อเข้าถึง
ผู้ประกอบการ SME 

10) โครงการจัดพ้ืนท่ี Creative Space เพ่ือเป็นพ้ืนท่ี
ทางการตลาดและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ  

11) โครงการอบรมแนวทางการท าการตลาดสินค้า
หรูหราให้กับ SME 

12) โครงการอบรมการออกแบบภาพลักษณ์ธุรกิจ 
13) การจัดต้ังศูนย์ให้บริการค าปรึกษาด้านระบบ

ทรัพย์สินทางปัญญา 
14) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าและการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอัญมณีและเครื่องประดับ   
15) โครงการจัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการ (Jeweler 

Profile) ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 

16) การจัดต้ัง Gems Bank เพ่ือให้สามารถน าพลอยมา
เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้จากธนาคาร 

17) โครงการจัดต้ังเครือข่ายผู้ประกอบการอัญมณ ี
18) โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง SME กับ

บริษัทขนาดใหญ่ในการขยายตลาดใหม ่

 



จากแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555–2559 ท่ีประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์หลัก คือ 

 
6.3   
ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมกับแผนการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2555–2559 

ยุทธศาสตร์ 1:  สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมไทย 

ยุทธศาสตร์ 2: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย 

ยุทธศาสตร์ 3: ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้โตอย่างสมดุลตามศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตร์ 4: เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ท้ังนี้เป้าหมายของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555-2559 มี 5 เป้าหมาย คือ 

เป้าหมาย 1: SME จดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 250,000 ราย ภายในปี 2559 
เป้าหมาย 2: SME สาขากลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

30,000 ราย ภายในปี 2559 
เป้าหมาย 3: เครือข่าย SME ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง 60 เครือข่ายต่อปี 
เป้าหมาย 4: พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัจจัยเอื้อในการด าเนินธุรกิจให้เอื้อต่อผู้ประกอบการ 

SME มากขึ้น 
เป้าหมาย 5: การบริหารจัดการงานส่งเสริมผู้ประกอบการ SME มีประสิทธิภาพและท างาน

เชิงบูรณาการ 

SME 
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รูปที่ 6.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 – 2559 และเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง 

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3  
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ตารางที่ 6.1 ความสอดคล้องประมาณการผลลัพธ์แผนปฏบิัติการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับและเป้าหมายยุทธศาสตร ์
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ตารางที่ 6.1 ความสอดคล้องประมาณการผลลัพธ์แผนปฏบิัติการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับและเป้าหมายยุทธศาสตร ์(ต่อ) 
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คณะผู้วิจัย: 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช 
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

	


