
ยุทธศาสตร์การวิจยัรายประเด็นด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 

๑. หลักและเหตุผล 
๑.๑  ความเป็นมาของงานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 

 ประเทศไทยมีศักยภาพและมีบทบาทเป็นผู้น าในธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับใน
ระดับนานาชาติ เนื่องจากมีแรงงานและช่างฝีมือที่มีความช านาญ ฝีมือประณีต รวมถึงความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ด้านการออกแบบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน้า อีกทั้งภาครัฐยังให้การส่งเสริมและสนับสนุน
อย่างเต็มที่ ท าให้อัญมณีและเครื่องประดับมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าภายในและระหว่าง
ประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่น ารายได้เข้าประเทศจ านวนมากในแต่ละปี และมีมูลค่าการส่งออกเติบโต โดยในปี 
๒๕๕๕ อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกที่น ารายได้เข้าประเทศได้มากเป็นอันดับที่  ๓ รองจาก
รถยนต์และส่วนประกอบ และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยมีมูลค่าการส่งออกในปี ๒๕๕๕ รวม 
๔๐๘,๐๔๐ ล้านบาท โดยตลาดส าคัญที่ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมัน เบลเยี่ยม อินเดีย ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร โดย
สินค้าที่ไทยส่งออกมาก ได้แก่ ทองค า เครื่องประดับ ทองแท้ เครื่องประดับเงินแท้ และเพชร นอกจากนี้ 
นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ไทยกลายเป็นผู้น าของโลกด้านการผลิตเครื่องประดับเงิน โดยมียอดการส่งออก
เครื่องประดับเงินไปยังตลาดโลกมากกว่าจีน และอินเดีย จนได้รับการยอมรับว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของ
เครื่องประดับเงิน (World Capital for Silver Jewelry)    

 ตลอดเวลาที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์และแผนงาน พัฒนาอุตสาหกรรมฯ ที่หน่วยงานรัฐและ
เอกชนให้ความสนใจมาก ได้แก่ การขยายตลาดต่างประเทศ การพัฒนามาตรฐานการรับรองและสินค้า การ
สร้างตราสินค้า การพัฒนาการออกแบบและการผลิต การยกระดับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
และการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์และแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ที่
หน่วยงานรัฐและเอกชนควรให้ความสนใจเพ่ิมขึ้น ได้แก่ การขยายตลาดภายในประเทศ การพัฒนาสินค้า 
OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ การยกระดับผู้ประกอบการจาก (Original 
Equipment Manufacturer : OEM) เป็น (Original Design Manufacturer : ODM) และ (Organizational 
Behavior Management : OBM) การตั้งศูนย์กลางผลิตและจ าหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ การเร่งใช้
ประโยชน์จาก AEC/FTA และการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ประโยชน์จากการค้า
ออนไลน์มากขึ้น เพ่ือให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง มี
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงเห็นความจ าเป็นต้องมี
การจัดท ายุทธศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับข้ึน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินการและบูรณาการการท างาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับบริบทความ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่ออัญมณี   และเครื่องประดับไทย 
                                        

๑.๒  วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 

 การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อการตลาดและฐานการผลิตร่วมการ
เปิดเสรีย่อมน าไปสู่ผลกระทบทั้งในทางที่เป็นประโยชน์และเสียประโยชน์ตามศักยภาพของผู้ประกอบการใน
แต่ละประเทศ เนื่องจากจะสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การลงทุน แรงงาน และเงินทุนได้อย่างเสรี 
แม้ว่าอาเซียนไม่ใช่ศูนย์กลางทางการค้าของอัญมณีและเครื่องประดับ แต่ก าลังซื้อมีแนวโน้มเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณี



๒ 

 

และเครื่องประดับในด้านการน าเข้าวัตถุดิบจากอาเซียนและประเทศในกลุ่มความร่วมมือ และหาก
ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งเสริมการตลาดได้มากขึ้น ตลาดอาเซียนจะสามารถเพ่ิมมูลค่าได้ในอนาคตและก็
จะเป็นตลาดแหล่งใหม่ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยด้วย ในทางกลับกันอาจเกิดการ
เคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า เช่น เวียดนาม หรือประเทศที่มีแหล่งวัตถุดิบ เช่น 
สหภาพเมียนมาร์ ปัจจัยเหล่านี้จะท าให้เกิดการแข่งขันในกลุ่มสมาชิกสูงขึ้น ผู้ประกอบการในแต่ละประเทศจึง
ต้องบริหารต้นทุนการผลิตและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ความช่วยเหลือจากภาครัฐจึงเป็นสิ่งส าคัญในเรื่อง
อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของไทย ซึ่งคาดว่าจะได้เปรียบจากการการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน เนื่องจากไทยสามารถใช้ความได้เปรียบด้านเทคนิคการหุงพลอย การเจียระไน และช่างฝีมือสามารถ
ขยายตลาดในอาเซียนได้มากขึ้น  

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับ ต้องมีการน าเข้า
วัตถุดิบ เช่น เงินแท่ง ทองค า เพชรและพลอยจากต่างประเทศ ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป แล้วน าเข้ามีแปรรูปเพ่ือส่งออก
และป้อนตลาดภายในประเทศ โดยในปี ๒๕๕๕ ไทยมีการน าเข้าเครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง และ
ทองค าจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า ๔๓๐,๐๐๘ ล้านบาท นับเป็นรายการสินค้าที่ไทยน าเข้ามากที่สุดเป็น
อันดับ ๔ รองจากน้ ามันดิบ เครื่องจักรและส่วนประกอบและเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ โดยตลาด
ส าคัญที่ไทยน าเข้าวัตถุดิบพลอย เพชร และโลหะมีค่าเพ่ือใช้ท าเครื่องประดับ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ 
แอฟริกาใต ้ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา อินเดีย เกาหลีใต ้จีน และเบลเยี่ยม  

แม้อัญมณีและเครื่องประดับจะเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพส่งออกมาก แต่เนื่องจากกระแส
การค้าและการลงทุนได้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม อาท ิต้นทุนคา่จา้งแรงงานที่เพ่ิมข้ึน การสั่งสมภูมิปัญญาการเผา
พลอยที่ขาดการสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมการผลิตและการ
ออกแบบ การเปิดตลาดการค้าเสรีและการรวมกลุ่มตลาดในภูมิภาค การขาดการบูรณาการแผนงานของ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ประเด็นหลักท่ีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมักให้ความสนใจกับ 
เรื่องการพัฒนาตลาดและการผลิต โดยเฉพาะประเด็นที่ให้ความส าคัญ ในการจัดท าแผนงานและโครงการ
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขยายตลาดต่างประเทศ การพัฒนามาตรฐานรับรองสินค้า การสร้างตราสินค้า การ
พัฒนาการออกแบบและการผลิต การพัฒนาบุคลากรและแรงงานฝีมือ การสร้างกลไกเพ่ิมสภาพคล่องทาง
การเงินแก่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การจัดท าระบบฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ การยกระดับ
งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ การยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ และการจัดตั้งคณะกรรมการหรือหน่วยงานระดับชาติขึ้นมาเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับ  
 

๑.๓ ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่ส าคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคจ านวนมากไดม้ีการจัดท ายุทธศาสตร์
พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยหน่วยงานที่ส าคัญ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) กระทรวงมหาดไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการอัญมณีและ
เครื่องประดับ) สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม แต่ละหน่วยงานขาดการบูร
ณาการแผนการท างาน ต่างฝ่ายต่างท า มีเนื้องานหลายส่วนซ้ าซ้อนกันค่อนข้างมาก ขณะที่งานบางด้านซึ่งเป็น



๓ 

 

งานส าคัญตามนโยบายรัฐบาล อาทิ การพัฒนาสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
การขยายและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ยังไม่มีการผลักดันมากเท่าที่ควร 
 

 ๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนาและวิจัยด้าน อัญมณีและ
เครื่องประดับ 
  ๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ต่างได้มีการจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นลักษณะของต่างคนต่างท า ขาดความเชื่อมโยงใน
การก าหนดยุทธศาสตร์ในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ หน่วยงานต่างๆ จ าต้องที่จะ
ได้มีการบูรณาการในเรื่องนี้เข้าด้วยกัน หน่วยงานดังกล่าวประกอบด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต 
กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย (คณะกรรมการอัญมณีและเครื่องประดับ) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรม    
อัญมณีและเครื่องประดับ) สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย
และเครื่องประดับ สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย สมาคมค้าทองค า  สมาคมผู้ประกอบการ
เจียระไนเพชร สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง สมาคมผู้ส่งออก
เครื่องประดับเงินไทย สมาคมการค้าเครื่องประดับแฟชั่น สมาคมช่างทองไทย  ชมรมผู้ค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับมาตรฐาน สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
จังหวัดจันทบุรี สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย มูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ 

  ๒)  จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนาและวิจัยด้านด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 
   จุดแข็ง 

(๑) ทักษะฝีมือแรงงาน ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีคุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมแปรรูปวัตถุดิบขั้นต้น เช่น ทักษะการเจียระไน 
การข้ึนรูปตัวเรือน และการหุงพลอย  

(๒) มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องประดับที่มีความวิจิตร  และมีเอกลักษณ์ 
นอกจากนี้อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของไทยนับว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและ
เป็นที่ยอมรับในระดับโลก 

(๓) เทคโนโลยีการผลิต มีศักยภาพสูงในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพ่ิมมูลค่า
พลอยเนื้อแข็งป้อนสู่ตลาดโลก เนื่องจากไทยมีความสามารถเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีในการหุงพลอย 

(๔) ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลก ส่งผลให้มีสินค้าพลอยสีจาก
ทั่วโลกทั้งสหรัฐอเมริกา แอฟริกา และในภูมิภาคเอเชียมาท าการซื้อขายที่ประเทศไทย 

(๕) มีงานแสดงสินค้าด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ที่มีความยิ่งใหญ่ในระดับโลก ซึ่ง
เป็นช่องทางส าคัญในการจ าหน่ายสินค้า 

(๖) มีการรวมตัวกันของผู้ผลิต และผู้ค้าอัญมณี และเครื่องประดับในรูปแบบสมาคม
มากขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการค้า และเริ่มมีการรวมตัวเพ่ือเพ่ิมอ านาจด้านการต่อรองในการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ  



๔ 

 

(๗) ประเทศไทยมีความยืดหยุ่นในการผลิต สามารถปรับรูปแบบตามแฟชั่น
ต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว เสนอราคาที่สมเหตุสมผล และเริ่มมีการออกแบบเครื่องประดับของไทยเริ่มเป็นที่
ยอมรับของผู้ซื้อตา่งชาติมากข้ึน 
  จุดอ่อน 

(๑) การขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศส่งผลให้ต้องพ่ึงพาวัตถุดิบจากต่างประเทศใน
ระดับสูง และมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าคู่แข่ง 

(๒) การขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง ปัจจุบันแรงงานเริ่มหายไปจากอุตสาหกรรม 
เพราะมีทัศนคติที่ไม่ดีเก่ียวกับการเป็นชนชั้นแรงงานในอุตสาหกรรมแม้ว่าจะเป็นแรงงานฝีมือ  

(๓) ทักษะออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีพ้ืนฐาน
จากการผลิต เป็นธุรกิจครอบครัวที่มีทักษะด้านการเจียระไนแต่ยังขาดทักษะการออกแบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป การออกแบบส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ประสบการณ์  และการต่อยอด
ประสบการณ์เดิม และการลอกเลียนแบบกันเองระหว่างผู้ประกอบการ  

(๔) ผู้ประกอบการไทยไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรของตนเอง ส่งผลให้การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างจ ากัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 

(๕) ผู้ประกอบการไทยขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าที่ถูกต้อง และต่อเนื่อง รวมทั้งขาด
การสร้างเรื่องราวต านานของผลิตภัณฑ์เพ่ือสะท้อนความเป็นมา และความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
 

๑.๕  นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอัญมณี และ
เครื่องประดับที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

 นโยบายด้านอัญมณีและเครื่องประดับ๑ ที่หน่วยงานรัฐและเอกชนให้ความส าคัญในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานซึ่งจ าแนกเป็นประเด็นด้านทรพัยากรมนุษย์ การพัฒนาการตลาด การพัฒนาการผลติ 
การเงิน การปรับกฎระเบียบ และการวิจัยพัฒนา ในภาพรวมยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมักให้
ความสนใจกับเรื่องการพัฒนาตลาดและการผลิต โดยเฉพาะเรื่องย่อยๆ ที่หน่วยงานส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ 
ประกอบด้วย ๑) การขยายตลาดต่างประเทศ ๒) การพัฒนามาตรฐานการรับรองสินค้า ๓) การสร้างตราสินค้า 
๔) การพัฒนาการออกแบบและการผลิต และ ๕) การยกระดับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 

 ขณะเดียวกัน หากพิจารณานโยบายรัฐบาล๒ เรื่องนโยบายเศรษฐกิจ ๑) ด้านนโยบายสร้าง
รายได้ ซึ่งมีเรื่องการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดชองธุรกิจอุตสาหกรรม 
ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีคุณค่าและคุณภาพสูง ซึ่งจะต้องสร้างคนที่มีฐานความรู้ ความช านาญ และความคิดสร้างสรรค์  
ต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยพัฒนา สร้างตราสินค้าใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะงาน
ศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน อัญมณี และอ่ืนๆ ๒) ด้านนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ในการพัฒนา 
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับภูมิภาค โดยเพ่ิมความหลากหลาย มูลค่า 
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นแหล่งสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศและรายได้
ท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้า การศึกษานานาชาติ การ
ก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจออกแบบแฟชั่น ธุรกิจอัญมณี การบริหารจัดดารขนส่งสินค้าและการบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ พบว่าใน

                                                           ๑
 รายงานประจ าปี ๒๕๕๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๒
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ 



๕ 

 

อนาคต แต่ละหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการเติมเต็มช่องว่างระหว่างนโยบายของภาครัฐกับแผนงาน/
โครงการต่างๆ ที่ภาครัฐและเอกชนควรจัดท าขึ้นเพ่ือลดช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ โดยเรื่องย่อยๆ 
ที่หน่วยงานรัฐและเอกชนควรพิจารณาให้ความส าคัญเพ่ิมจากเดิม ได้แก่ ๑) การขยายตลาดภายในประเทศ  
๒) การพัฒนาสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓) การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ   
๔) การจัดตั้งศูนย์กลางการผลิตและจ าหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ ๕) การเร่งใช้ประโยชน์จากการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) และ ๖) การส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้ประโยชน์จากระบบการค้าออนไลน์มากข้ึน 

 
๒.วิสัยทัศน์การวิจัย 

มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้
อย่างยั่งยืนในตลาดโลก 

 
๓. พันธกิจการวิจัย 

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศให้สูงขึ้น
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการทีเ่กี่ยวข้องให้
เหมาะสมและแพร่หลายรวมทั้งใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยเพื่อยกระดับกระบวนการจัดการวัตถุดิบและการผลิตของอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยเพ่ือยกระดับความสามารถด้านการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจัยเพ่ือยกระดับทักษะทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนากฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน และการวิจัยพัฒนาให้เอ้ือต่อการ
ประกอบอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวิจัยเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งของการจัดการและอุตสาหกรรมสนับสนุน 
 
๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๕.๑ เ พ่ือสร้างองค์ความรู้ ในการส่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของประเทศไทย ให้มีขีดความสามารถในการก้าวเข้าสู่การแข่งขันกับนานาประเทศ ตามกลไก
ของการค้าเสรี จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยได้ 

๕.๒ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มี
ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การรับรองคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนการได้รับรางวัลเกียรติยศ
จากนานาชาติ 

๕.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการท าประชาสัมพันธ์ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแก่
กลุ่มเป้าหมายหลัก ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการสมัยใหม่ และหาแนวทางสร้างความม่ันใจให้แก่ชาวต่างประเทศ 

 



๖ 

 

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตวัชี้วัดและเป้าหมาย 
๖.๑  ผลผลิต 
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับในภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับใน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 มีองค์ความรู้ด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
๖.๓ ตัวช้ีวัด 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
๖.๔  เป้าหมาย 
 มีระบบการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศที่ครบวงจร 

 
๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับให้ความส าคัญกับการบูรณาการ
งานวิจัยและพัฒนาประกอบกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ด าเนินการดังกล่าวมีหน่วยงานหลักคือสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเครือข่ายที่
ส าคัญที่เป็นเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่งประกอบด้วยส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสต ร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 
๘. แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา 

 ยุทธศาสตร์ที ่๑ การวิจัยเพื่ อยกระดับกระบวนการจัดการวัตถุดิบและการผลิต ของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กรอบเวลา ช่วง ๑ ปีแรก  

แผนงานวิจัยที ่๑ การวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการจัดการวัตถุดิบ (Sourcing Management) 
แผนงานวิจัยที ่๒ การวิจัยเพ่ือยกระดับกระบวนการผลิต (Production Process Improvement 

Management) 

 ยุทธศาสตร์ที ่๒ การวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถด้านการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๑-๒ 

แผนงานวิจัยที ่๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Management) 
แผนงานวิจัยที ่๒ การวิจัยเพื่อจัดการด้านราคา (Pricing Management) 
แผนงานวิจัยที ่๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาช่องทางการตลาด (Distribution Channel Management) 
แผนงานวิจัยที ่๔ การวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดจ าหน่าย (Promotion Management) 



๗ 

 

แผนงานวิจัยที ่๕ การวิจัยด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับอัญมณีแต่ละชนิดและความต้องการ
ของตลาดภายใต้คุณธรรมและวัฒนธรรมของคนไทย 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่๓ การวิจัยเพื่อยกระดับทักษะทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๑-๓ 

แผนงานวิจัยที ่๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาช่างฝีมือ (Smart Craftsman) 
แผนงานวิจัยที ่๒ การวิจัยเพื่อพัฒนานักออกแบบ (Smart Designer) 
แผนงานวิจัยที ่๓ การวิจัยเพื่อพัฒนานักอัญมณีศาสตร์ (Gemologist) 
แผนงานวิจัยที ่๔ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและนักการตลาด (Smart Entrepreneur 

and Marketer) 
แผนงานวิจัยที ่๕ การวิจัยเพื่อหาแนวทางสร้างแรงจูงใจให้แรงงานเข้ามาในอุตสาหกรรมอัญ

มณีและเครื่องประดับ 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่๔ การวิจัยเพื่อพัฒนากฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน และการวิจัยพัฒนาให้เอ้ือ
ตอ่การประกอบอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๓ 

แผนงานวิจัยที ่๑ การวิจัยเพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภค 
แผนงานวิจัยที ่๒ การวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ 
แผนงานวิจัยที ่๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
แผนงานวิจัยที ่๔ การวิจัยเพื่อสนับสนุนทางการเงิน 

 
 ยุทธศาสตร์ที ่๕ การวิจัยเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของการจัดการและอุตสาหกรรมสนับสนุน 
กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔ 
 แผนงานวิจัยที ่๑ การวิจัยเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน 

 แผนงานวิจัยที ่๒ การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพ่ือหาแนวทางการสร้างความเชื่อมโยงความรู้ด้านอัญมณีและ

เครื่องประดับของประเทศไทยสู่การพัฒนาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา  
 
๙. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๙.๑ มีมาตรการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่เกี่ยวกับด้านของอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับในด้านต่างๆ  

๙.๒ ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ต่อเนื่องสู่
อุตสาหกรรมด้านอ่ืนๆ 

๙.๓ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการวิจัย พัฒนา สาธิต ส่งเสริม 
งานวิจัยด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้กรอบการด าเนินงานของแผน 

๙.๔ มีมาตรการสนับสนุนการใช้งานวิจัยด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ือต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมอ่ืนอย่างครบวงจร 

 
 
 



๘ 

 

๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นอัญมณีและ

เครื่องประดับแล้ว ต้องมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และต่อเนื่องเพ่ือให้แผนการวิจัย
ด้านต่างๆ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  มีการก าหนด
หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์
การวิจัยระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะท าให้
ยุทธศาสตร์การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นอัญมณีและเครื่องประดับจะเก่ียวข้องกับภาคส่วนและองค์กร

จ านวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง
และต่อเนื่อง ด้วยการน าของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นอกจากนี้อาจมีการเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) กับ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) 
ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในการด าเนินการการพัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของ
นักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่
ข้อมูล การโต้ตอบ และกระท่ังการติดต่อขอข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ต้องมี

ความพร้อมด้านบุคลากรนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย ด้านระบบงาน และความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้และมีจ านวนเพียงพอในการ
ประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอ้ือให้นักวิจัยสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อ
การวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการวิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มี
การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการ
ประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือจะน าไปพัฒนารูปแบบด้านการ
เป็นอัญมณีและเครื่องประดับต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับตั้งแต่
ขั้นตอนการเริ่มต้นการท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และ
เสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  
๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นอัญมณีและเครื่องประดับด้วยการ
บริหารจัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลนโยบายอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง 
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกลไกดังกล่าวจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างคุณภาพ
ของงานและความคล่องตัวในการด าเนินงานวิจัยด้วย 

 



๙ 

 

๑๒. เอกสารอ้างอิง 
๑) นโยบายของของรัฐบาล เมื่อปี ๒๕๕๔  
๒) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  
๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
๔) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
๕) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐  

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

 
 
 
 


