ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
๑. หลักและเหตุผล
๑.๑ ความเป็นมาของงานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
ประเทศไทยมีศักยภาพและมีบทบาทเป็นผู้นาในธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับใน
ระดับนานาชาติ เนื่องจากมีแรงงานและช่างฝีมือที่มีความชานาญ ฝีมือประณีต รวมถึงความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ด้านการออกแบบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน้า อีกทั้งภาครัฐยังให้การส่งเสริมและสนับสนุน
อย่างเต็มที่ ทาให้อัญมณีและเครื่องประดับมีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าภายในและระหว่าง
ประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่นารายได้เข้าประเทศจานวนมากในแต่ละปี และมีมูลค่าการส่งออกเติบโต โดยในปี
๒๕๕๕ อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกที่นารายได้เข้าประเทศได้มากเป็นอันดับที่ ๓ รองจาก
รถยนต์และส่วนประกอบ และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยมีมูลค่าการส่งออกในปี ๒๕๕๕ รวม
๔๐๘,๐๔๐ ล้านบาท โดยตลาดสาคัญที่ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมัน เบลเยี่ยม อินเดีย ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร โดย
สินค้าที่ไทยส่งออกมาก ได้แก่ ทองคา เครื่องประดับ ทองแท้ เครื่องประดับเงินแท้ และเพชร นอกจากนี้
นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ไทยกลายเป็นผู้นาของโลกด้านการผลิตเครื่องประดับเงิน โดยมียอดการส่ งออก
เครื่องประดับเงินไปยังตลาดโลกมากกว่าจีน และอินเดีย จนได้รับการยอมรับว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของ
เครื่องประดับเงิน (World Capital for Silver Jewelry)
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ยุ ทธศาสตร์และแผนงาน พัฒ นาอุตสาหกรรมฯ ที่ห น่ว ยงานรัฐและ
เอกชนให้ความสนใจมาก ได้แก่ การขยายตลาดต่างประเทศ การพัฒนามาตรฐานการรับรองและสินค้า การ
สร้างตราสินค้า การพัฒนาการออกแบบและการผลิต การยกระดับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
และการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์และแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมฯ ที่
หน่วยงานรัฐและเอกชนควรให้ความสนใจเพิ่มขึ้น ได้แก่ การขยายตลาดภายในประเทศ การพัฒนาสินค้า
OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ การยกระดับผู้ประกอบการจาก (Original
Equipment Manufacturer : OEM) เป็น (Original Design Manufacturer : ODM) และ (Organizational
Behavior Management : OBM) การตั้งศูนย์กลางผลิตและจาหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ การเร่งใช้
ประโยชน์จาก AEC/FTA และการส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ประโยชน์จากการค้า
ออนไลน์ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ของไทยมี ค วามก้ า วหน้ า อย่ า งมั่ น คง มี
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงเห็นความจาเป็นต้องมี
การจัดทายุทธศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินการและบูรณาการการทางาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับบริบทความ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่ออัญมณี และเครื่องประดับไทย
๑.๒ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อการตลาดและฐานการผลิตร่วมการ
เปิดเสรีย่อมนาไปสู่ผลกระทบทั้งในทางที่เป็นประโยชน์และเสียประโยชน์ตามศักยภาพของผู้ประกอบการใน
แต่ละประเทศ เนื่องจากจะสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การลงทุน แรงงาน และเงินทุนได้อย่างเสรี
แม้ว่าอาเซียนไม่ใช่ศูนย์กลางทางการค้าของอัญมณีและเครื่องประดับ แต่กาลังซื้อมีแนวโน้มเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณี

๒
และเครื่ อ งประดั บ ในด้ า นการน าเข้ า วั ต ถุ ดิ บ จากอาเซี ย นและประเทศในกลุ่ ม ความร่ ว มมื อ และหาก
ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งเสริมการตลาดได้มากขึ้น ตลาดอาเซี ยนจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคตและก็
จะเป็ น ตลาดแหล่ ง ใหม่ ข องอุ ต สาหกรรมอัญ มณีแ ละเครื่ องประดั บ ไทยด้ ว ย ในทางกลั บกั น อาจเกิด การ
เคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยั งประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า เช่น เวียดนาม หรือประเทศที่มีแหล่งวัตถุดิบ เช่น
สหภาพเมียนมาร์ ปัจจัยเหล่านี้จะทาให้เกิดการแข่งขันในกลุ่มสมาชิกสูงขึ้น ผู้ประกอบการในแต่ละประเทศจึง
ต้องบริหารต้นทุนการผลิตและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ความช่วยเหลือจากภาครัฐจึงเป็นสิ่งสาคัญในเรื่อง
อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของไทย ซึ่งคาดว่าจะได้เปรียบจากการการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน เนื่องจากไทยสามารถใช้ความได้เปรียบด้านเทคนิคการหุงพลอย การเจียระไน และช่างฝีมือสามารถ
ขยายตลาดในอาเซียนได้มากขึ้น
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับ ต้องมีการนาเข้า
วัตถุดิบ เช่น เงินแท่ง ทองคา เพชรและพลอยจากต่างประเทศ ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป แล้วนาเข้ามีแปรรูปเพื่อส่งออก
และป้อนตลาดภายในประเทศ โดยในปี ๒๕๕๕ ไทยมีการนาเข้าเครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง และ
ทองคาจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า ๔๓๐,๐๐๘ ล้านบาท นับเป็นรายการสินค้าที่ไทยนาเข้ามากที่สุดเป็น
อันดับ ๔ รองจากน้ามันดิบ เครื่องจักรและส่วนประกอบและเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ โดยตลาด
สาคัญที่ไทยนาเข้าวัตถุดิบพลอย เพชร และโลหะมีค่าเพื่อใช้ทาเครื่องประดับ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์
แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา อินเดีย เกาหลีใต้ จีน และเบลเยี่ยม
แม้อัญมณีและเครื่องประดับ จะเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพส่ งออกมาก แต่เนื่องจากกระแส
การค้าและการลงทุนได้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม อาทิ ต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น การสั่งสมภูมิปัญญาการเผา
พลอยที่ขาดการสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมการผลิตและการ
ออกแบบ การเปิดตลาดการค้าเสรีและการรวมกลุ่ มตลาดในภูมิภาค การขาดการบูรณาการแผนงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ประเด็นหลักที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมักให้ ความสนใจกับ
เรื่องการพัฒนาตลาดและการผลิต โดยเฉพาะประเด็นที่ให้ ความสาคัญ ในการจัดทาแผนงานและโครงการ
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การขยายตลาดต่ างประเทศ การพัฒนามาตรฐานรับรองสินค้ า การสร้างตราสินค้า การ
พัฒนาการออกแบบและการผลิต การพัฒนาบุคลากรและแรงงานฝีมือ การสร้ างกลไกเพิ่มสภาพคล่ องทาง
การเงินแก่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การจัดทาระบบฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ การยกระดับ
งานแสดงสิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ การยกระดั บ ประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ อั ญมณี แ ละ
เครื่องประดับ และการจัดตั้งคณะกรรมการหรือหน่ วยงานระดับชาติขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับ
๑.๓ ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่สาคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคจานวนมากได้มีการจัดทายุทธศาสตร์
พัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยหน่วยงานที่สาคัญ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) กระทรวงพาณิ ช ย์ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) กระทรวงมหาดไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการอัญมณีและ
เครื่องประดับ) สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม แต่ละหน่วยงานขาดการบูร
ณาการแผนการทางาน ต่างฝ่ายต่างทา มีเนื้องานหลายส่วนซ้าซ้อนกันค่อนข้างมาก ขณะที่งานบางด้านซึ่งเป็น

๓
งานสาคัญตามนโยบายรัฐบาล อาทิ การพัฒนาสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
การขยายและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ยังไม่มีการผลักดันมากเท่าที่ควร
๑.๔ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ นในประเด็ น พั ฒ นาและวิ จั ย ด้ า น อั ญมณี แ ละ
เครื่องประดับ
๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมามี ห ลายหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ต่ า งได้ มี ก ารจั ด ท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นลักษณะของต่างคนต่างทา ขาดความเชื่อมโยงใน
การกาหนดยุทธศาสตร์ในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ หน่วยงานต่างๆ จาต้องที่จะ
ได้มีการบูรณาการในเรื่องนี้เข้าด้วยกัน หน่วยงานดังกล่าวประกอบด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน กรมส่ งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์อุตสาหกรรม
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต
กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย (คณะกรรมการอัญมณีและเครื่องประดับ) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ) สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย
และเครื่องประดับ สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย สมาคมค้าทองคา สมาคมผู้ประกอบการ
เจียระไนเพชร สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง สมาคมผู้ส่งออก
เครื่ องประดั บเงิ นไทย สมาคมการค้ าเครื่ องประดั บแฟชั่ น สมาคมช่ างทองไทย ชมรมผู้ ค้ าอั ญมณี แ ละ
เครื่องประดับมาตรฐาน สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
จังหวัดจันทบุรี สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย มูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ
๒) จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนาและวิจัยด้านด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
จุดแข็ง
(๑) ทักษะฝีมือแรงงาน ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีคุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมแปรรูปวัตถุดิบขั้นต้น เช่น ทักษะการเจียระไน
การขึ้นรูปตัวเรือน และการหุงพลอย
(๒) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการผลิ ต เครื่ อ งประดั บ ที่ มี ค วามวิ จิ ต ร และมี เ อกลั ก ษณ์
นอกจากนี้อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของไทยนับว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและ
เป็นที่ยอมรับในระดับโลก
(๓) เทคโนโลยีการผลิต มีศักยภาพสูงในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพิ่มมูลค่า
พลอยเนื้อแข็งป้อนสู่ตลาดโลก เนื่องจากไทยมีความสามารถเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีในการหุงพลอย
(๔) ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลก ส่งผลให้มีสินค้าพลอยสีจาก
ทั่วโลกทั้งสหรัฐอเมริกา แอฟริกา และในภูมิภาคเอเชียมาทาการซื้อขายที่ประเทศไทย
(๕) มีงานแสดงสินค้าด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ที่มีความยิ่งใหญ่ในระดับโลก ซึ่ง
เป็นช่องทางสาคัญในการจาหน่ายสินค้า
(๖) มีการรวมตัวกันของผู้ผลิต และผู้ค้าอัญมณี และเครื่องประดับในรูปแบบสมาคม
มากขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการค้า และเริ่มมีการรวมตัวเพื่อเพิ่มอานาจด้านการต่อรองในการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ

๔
(๗) ประเทศไทยมี ค วามยื ด หยุ่ น ในการผลิ ต สามารถปรั บ รู ป แบบตามแฟชั่ น
ต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว เสนอราคาที่สมเหตุสมผล และเริ่มมีการออกแบบเครื่องประดับของไทยเริ่มเป็นที่
ยอมรับของผู้ซื้อต่างชาติมากขึ้น
จุดอ่อน
(๑) การขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศส่ งผลให้ต้องพึ่งพาวัตถุดิ บจากต่างประเทศใน
ระดับสูง และมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าคู่แข่ง
(๒) การขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง ปัจจุบันแรงงานเริ่มหายไปจากอุตสาหกรรม
เพราะมีทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับการเป็นชนชั้นแรงงานในอุตสาหกรรมแม้ว่าจะเป็นแรงงานฝีมือ
(๓) ทักษะออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีพื้นฐาน
จากการผลิต เป็นธุรกิจครอบครัวที่มีทักษะด้านการเจียระไนแต่ยังขาดทักษะการออกแบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดที่ เปลี่ ย นไป การออกแบบส่ ว นใหญ่จะเป็นการใช้ประสบการณ์ และการต่อยอด
ประสบการณ์เดิม และการลอกเลียนแบบกันเองระหว่างผู้ประกอบการ
(๔) ผู้ประกอบการไทยไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรของตนเอง ส่งผลให้การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างจากัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
(๕) ผู้ประกอบการไทยขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าที่ถูกต้อง และต่อเนื่อง รวมทั้งขาด
การสร้างเรื่องราวตานานของผลิตภัณฑ์เพื่อสะท้อนความเป็นมา และความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์
๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอัญมณี และ
เครื่องประดับที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
นโยบายด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ๑ ที่หน่วยงานรัฐ และเอกชนให้ ความส าคัญในการ
กาหนดยุทธศาสตร์และแผนงานซึ่งจาแนกเป็นประเด็นด้านทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการตลาด การพัฒนาการผลิต
การเงิน การปรับกฎระเบียบ และการวิจัยพัฒนา ในภาพรวมยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมักให้
ความสนใจกับเรื่องการพัฒนาตลาดและการผลิต โดยเฉพาะเรื่องย่อยๆ ที่หน่วยงานส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ
ประกอบด้วย ๑) การขยายตลาดต่างประเทศ ๒) การพัฒนามาตรฐานการรับรองสินค้า ๓) การสร้างตราสินค้า
๔) การพัฒนาการออกแบบและการผลิต และ ๕) การยกระดับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ขณะเดียวกัน หากพิจารณานโยบายรัฐบาล ๒ เรื่องนโยบายเศรษฐกิจ ๑) ด้านนโยบายสร้าง
รายได้ ซึ่งมีเรื่องการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดชองธุรกิจอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีคุณค่าและคุณภาพสูง ซึ่งจะต้องสร้างคนที่มีฐานความรู้ ความชานาญ และความคิดสร้างสรรค์
ต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยพัฒนา สร้างตราสินค้าใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะงาน
ศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน อัญมณี และอื่นๆ ๒) ด้านนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ในการพัฒนา
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับภูมิภาค โดยเพิ่มความหลากหลาย มูลค่า
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งสร้างรายได้เงิน ตราต่างประเทศและรายได้
ท้องถิ่น เช่น การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้า การศึกษานานาชาติ การ
ก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจออกแบบแฟชั่น ธุรกิจอัญมณี การบริหารจัดดารขนส่งสินค้าและการบริการ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ธุร กิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสิ นค้าบริการที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัย ใหม่ พบว่าใน
๑
๒ รายงานประจาปี ๒๕๕๔ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔

๕
อนาคต แต่ละหน่วยงานควรให้ความสาคัญกับการเติมเต็มช่องว่างระหว่างนโยบายของภาครัฐกับแผนงาน/
โครงการต่างๆ ที่ภาครัฐและเอกชนควรจัดทาขึ้นเพื่อลดช่องว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ โดยเรื่องย่อยๆ
ที่หน่วยงานรัฐและเอกชนควรพิจารณาให้ความสาคัญ เพิ่มจากเดิม ได้แก่ ๑) การขยายตลาดภายในประเทศ
๒) การพัฒนาสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ๓) การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
๔) การจัดตั้งศูนย์กลางการผลิตและจาหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ ๕) การเร่งใช้ประโยชน์จากการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) และ ๖) การส่งเสริมการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้ประโยชน์จากระบบการค้าออนไลน์มากขึ้น

๒.วิสัยทัศน์การวิจัย
มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้
อย่างยั่งยืนในตลาดโลก

๓. พันธกิจการวิจัย
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศให้สูงขึ้น
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการทีเ่ กี่ยวข้องให้
เหมาะสมและแพร่หลายรวมทั้งใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยเพื่อยกระดับกระบวนการจัดการวัตถุดิบและการผลิต ของอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถด้านการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิ จั ย เพื่ อ ยกระดั บ ทั ก ษะทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนากฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน และการวิจัยพัฒนาให้เอื้อต่อการ
ประกอบอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวิจัยเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของการจัดการและอุตสาหกรรมสนับสนุน

๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๕.๑ เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพ อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับของประเทศไทย ให้มีขีดความสามารถในการก้าวเข้าสู่การแข่งขันกับนานาประเทศ ตามกลไก
ของการค้าเสรี จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยได้
๕.๒ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมและสนับสนุน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มี
ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การรับรองคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนการได้รับรางวัลเกียรติยศ
จากนานาชาติ
๕.๓ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการท าประชาสั ม พั น ธ์ อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ แก่
กลุ่มเป้าหมายหลัก ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการสมัยใหม่ และหาแนวทางสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวต่างประเทศ

๖

๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๖.๑ ผลผลิต
๑) เชิ ง ปริ ม าณ คื อ รายงานการวิ จั ย ด้ า นการเป็ น อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ในภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัย ด้านการเป็น อัญมณีและเครื่องประดับ ใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๖.๒ ผลลัพธ์
มีองค์ความรู้ด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับ ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น
๖.๓ ตัวชี้วัด
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา นาผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้
๖.๔ เป้าหมาย
มีระบบการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศที่ครบวงจร

๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็น ด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับให้ความสาคัญกับการบูรณาการ
งานวิ จั ยและพัฒนาประกอบกับการใช้ งบประมาณของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ การ
ดาเนินการดังกล่าวมีหน่วยงานหลักคือสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเครือข่ายที่
สาคัญที่เป็นเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่งประกอบด้วยสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สานักงานพัฒนาการวิจั ยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสต ร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

๘. แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิ จั ย เพื่ อ ยกระดั บ กระบวนการจั ด การวั ต ถุ ดิ บ และการผลิ ต ของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กรอบเวลา ช่วง ๑ ปีแรก
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการวัตถุดิบ (Sourcing Management)
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อยกระดับกระบวนการผลิต (Production Process Improvement
Management)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถด้านการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๑-๒
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Management)
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อจัดการด้านราคา (Pricing Management)
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการตลาด (Distribution Channel Management)
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดจาหน่าย (Promotion Management)

๗
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับอัญมณีแต่ละชนิดและความต้องการ
ของตลาดภายใต้คุณธรรมและวัฒนธรรมของคนไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจั ยเพื่อ ยกระดั บทักษะทรั พยากรมนุ ษย์ ของอุต สาหกรรมอัญมณี แ ละ
เครื่องประดับ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๑-๓
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาช่างฝีมือ (Smart Craftsman)
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อพัฒนานักออกแบบ (Smart Designer)
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนานักอัญมณีศาสตร์ (Gemologist)
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและนักการตลาด (Smart Entrepreneur
and Marketer)
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยเพื่อหาแนวทางสร้างแรงจูงใจให้แรงงานเข้ามาในอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนากฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน และการวิจัยพัฒนาให้เอื้อ
ต่อการประกอบอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๓
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน
แผนงานวิจัยที่ ๔ การวิจัยเพื่อสนับสนุนทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวิจัยเพื่อ เพิ่มความเข้มแข็งของการจัดการและอุตสาหกรรมสนับสนุน
กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔
แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน
แผนงานวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
แผนงานวิจัยที่ ๓ การวิจัยเพื่อหาแนวทางการสร้างความเชื่อมโยงความรู้ด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับของประเทศไทยสู่การพัฒนาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

๙. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๙.๑ มีมาตรการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่เกี่ยวกับ ด้านของอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับในด้านต่างๆ
๙.๒ ภาครั ฐ มี น โยบายสนั บ สนุ น ด้ า นอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ที่ ต่ อ เนื่ อ งสู่
อุตสาหกรรมด้านอื่นๆ
๙.๓ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการวิจัย พัฒนา สาธิต ส่งเสริม
งานวิจัยด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้กรอบการดาเนินงานของแผน
๙.๔ มีมาตรการสนั บ สนุ น การใช้งานวิจัย ด้านการเป็น อัญมณีและเครื่ องประดับ เพื่อต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมอื่นอย่างครบวงจร

๘
๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan)
ภายหลั ง จากการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย รายประเด็ น ด้ า นการเป็ น อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับแล้ว ต้องมีการกาหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และต่อเนื่องเพื่อให้แผนการวิจัย
ด้านต่างๆ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล มีการกาหนด
หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนดาเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์
การวิจัยระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะทาให้
ยุทธศาสตร์การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น
๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นอัญมณีและเครื่องประดับจะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและองค์กร
จานวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง
และต่อเนื่อง ด้วยการนาของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นอกจากนี้อาจมีการเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน (Inter-Sector Networking) กับ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking)
ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในการดาเนินการการพัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของ
นักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่
ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัยระหว่างภาคส่วนได้
๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร
มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ต้องมี
ความพร้อมด้านบุ คลากรนักวิจัย ผู้ ช่วยนักวิจัย ด้านระบบงาน และความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูล และ
สารสนเทศที่ ใช้ ส าหรั บ การวิ จั ย บุ ค ลากรที่ ส นั บสนุ น การวิ จั ย ต้อ งมี ความรู้ และมี จ านวนเพี ย งพอในการ
ประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้นักวิจัยสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อ
การวิจัยในอนาคต จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการวิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่กาหนด มี
การเชื่อ มโยงกับ ฐานข้ อมู ล การวิจั ย ขององค์ก ารและภาคส่ ว นอื่ นทั้ งภายในและภายนอกประเทศ มีก าร
ประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะนาไปพัฒนารูปแบบด้านการ
เป็นอัญมณีและเครื่องประดับต่อไป
๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย
สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการทาวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการเป็นอัญมณีและเครื่องประดับ ตั้งแต่
ขั้นตอนการเริ่มต้นการทาวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการทาวิจัย และการร่วมวิจารณ์และ
เสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล

๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล
มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น อัญมณีและเครื่องประดับด้วยการ
บริหารจัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลนโยบายอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกลไกดังกล่าวจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างคุณภาพ
ของงานและความคล่องตัวในการดาเนินงานวิจัยด้วย

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)

