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การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษา ) ความสัมพนัธ์ทีเปลียนแปลงไปเกียวกบัอุตสาหกรรมพลอย

ระหว่างอุปสงค-์อุปทานหลงัสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด โควิด-  ) วิธีการปรับเปลียนกลยุทธ์ในการ

ดาํเนินงานทีส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานแต่ละกลุ่ม ) แนวโน้มตลาดพลอยอัญมณีหลงัสถานการณ์

วิกฤตโรคระบาด โควิด-  

งานวิจยันีเป็นการวิจยัแบบเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ และการสอบถามในการเก็บขอ้มูล กลุ่ม

ตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มผูป้ระกอบการเหมืองแร่ กลุ่มผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปพลอย 

และกลุ่มผูป้ระกอบการจําหน่ายพลอยร่วง ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดจันทบุรี พบว่า กลุ่ม

ผูป้ระกอบการทงั  กลุ่มมีความสัมพนัธ์ห่วงโซ่อุปทานอย่างมีสาระสําคญั ตงัแต่ตน้นาํเหมืองแร่ กลางนาํผู ้

แปรรูป  และปลายนาํผูจ้าํหน่าย โดยมีแร่วตัถุดิบพลอยเป็นตวัแปรสําคญัในการเชือมโยงกนั หากแร่วตัถุดิบ

ทัวโลกขาดแคลนก็จะส่งผลถึงอุตสาหกรรมพลอยและเครืองประดับอัญมณี และทงันีสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลกระทบโดยตรงอย่างมากต่ออุตสาหกรรมพลอย ทาํให้ผูป้ระกอบทีเกียวขอ้งตอ้งหาวิธีการ

ปรับตวั เพือประคองธุรกิจให้สามารถดาํเนินงานอย่างต่อเนืองได ้อย่างเช่น สถานการณ์วิกฤตโรคระบาด  

โควิด-  และพฤตกิรรมการบริโภคของลูกคา้ทีเปลียนแปลงไปจากเศรษฐกิจทีถดถอยดว้ยสถานการณ์ต่างๆ 

ทีเกิดขึนในปัจจุบนั 

 

คําสําคัญ : ห่วงโซ่อปุทาน พลอยร่วง สถานการณ์วิกฤตโรคระบาด โควิด-  

 

 

¹นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 



บทนาํ 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยในอดีตเป็นแหล่งผลิตพลอยทีสาํคญัแหล่งหนึงของโลก มีทงัทบัทิม ไพลิน บุษราคมั และ 

เขียวส่อง พืนทีแหล่งผลิตพลอยในปัจจุบนัลดลงไปมาก เนืองจากพืนทีเหล่านี เริมเป็นแหล่งชุมชนทาํใหก้าร

ทาํแหมืองพลอยในประเทศไทยจึงเริมนอ้ยลง แต่ยงัมีบางจงัหวดัทีการทาํเหมืองพลอยบา้ง เช่นจนัทบุรี 

กาญจนบุรี และแพร่ เป็นตน้ ดงันันวตัถุดิบพลอยชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่จึงนาํเขา้มาจากแหล่งอืนๆ ทงัจาก

แหล่งประเทศเพือนบา้น เช่น พม่า เวียดนาม กมัพูชา และแหล่งจากต่าง ประเทศ เช่น ศรีลงักา มาดากสัการ์ 

เคนยา แทนซาเนีย โมซมับิก ออสเตรเลีย เป็นตน้ 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาเกียวกบัการจดัการห่วงโซ่อปุทานของพลอยอญัมณีในไทย หลงั

สถานการณ์วิกฤตโรคระบาด โควิด-  เพือศึกษาผลกระทบทีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ทีเปลียนแปลงของห่วง

โซ่อุปทานของธุรกิจอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้งกบัอญัมณี เนืองจากอุตสาหกรรมอญัมณีและอุตสาหกรรมต่อ 

เนืองต่างๆ สามารถสร้างมูลค่ารายไดข้องประทศเป็นอยา่งมาก เกิดการจา้งงานในประเทศจาํนวนมาก และมี

ผูป้ระกอบการเป็นจาํนวนมากกระจายอยูท่วัประเทศไทย และเพือเป็นขอ้มูลต่อผูป้ระกอบการทีจะสามารถ

ใชใ้นการวางแผนพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดและกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆในการเพิมยอดผลิตและยอดจาํหน่าย 

รวมถึงการขยายตลาดและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

รวมถึงผูท้ีสนใจในธุรกิจเพือเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือศึกษาความสัมพนัธ์ทีเปลียนแปลงไปเกียวกบัอุตสาหกรรมพลอยระหว่างอุปสงค์-อุปทานหลงั

สถานการณ์วิกฤตโรคระบาด โควิด-  

 2. เพือศึกษาวิธีการปรับเปลียนกลยทุธ์ในการดาํเนินงานทีส่งผลกระทบตอ่ห่วงโซ่อปุทาน แต่ละกลุ่ม 

ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการเหมืองแร่ กลุ่มผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมแปรรูปพลอย และกลุ่มผูป้ระกอบ 

การจาํหน่ายพลอยร่วง  

3. เพือศึกษาแนวโนม้ตลาดพลอยอญัมณีหลงัสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด โควิด-  

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัยด้านเนือหา การวิจยัครังนีมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ทีเปลียนแปลงไประหวา่ง 

อุปสงค-์อุปทาน วิธีการปรับเปลียนกลยทุธ์ และแนวโนม้ตลาดพลอยอญัมณีหลงัสถานการณ์วิกฤตโรค

ระบาด โควิด-  



ขอบเขตของการวิจัยด้านประชากร การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัแบบการวิจยัเชิงคุณภาพโดยศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ดงันี 

 1. กลุ่มผูป้ระกอบการเหมืองแร่ 

 . กลุ่มผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปพลอย 

 . กลุ่มผูป้ระกอบการจาํหน่ายพลอยร่วง 

 ขอบเขตของการวิจัยด้านพืนที การเก็บรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัเชิงคุณภาพในครังนีผูวิ้จยัไดท้าํ

การสํารวจข้อมูลความคิดเห็นของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครืองประดับของไทย โดย

ครอบคลุมพืนทีในจงัหวดัจนัทบุรีและกรุงเทพมหานคร 

 ขอบเขตของการวิจัยด้านระยะเวลา การเก็บรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัครังนีไดด้าํเนินการใชว้ิธีการ

สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอญัมณีของไทยในระหว่างเดือนกนัยายน - เดือนธนัวาคมพ.ศ.  

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

 

 ทฤษฎห่ีวงโซ่อุปทาน ของสาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การคา้ ( ) ไดอ้ธิบายเกียวกบัห่วงโซ่

อุปทานในอตุสาหกรรมอญัมณีและเครืองประดบัดงันี สามารถแบ่งจาํแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

 1. อุตสาหกรรมตน้นาํ เหมืองแร่รายย่อยและการนาํเขา้วตัถุดิบพลอยและแร่รัตนชาติทีเจียระไนแลว้ 

เพือนาํเขา้สู่กระบวนการผลิตจนเป็นสินคา้สําเร็จ เพือขายในประเทศหรือส่งออกไปต่างประเทศ 

 2. อุตสาหกรรมกลางนาํ เป็นอุตสาหกรรมวตัถุดิบแปรรูปหรือขึนรูปเพอืเพมิมูลค่าใหก้บัพลอยดิบ ซึง

การเพมิมูลค่าใหแ้ก่พลอย 

 . อุตสาหกรรมปลายนาํ ประกอบดว้ย ช่องทางการจาํหน่ายและการคา้ของ 

ทฤษฎอีุปสงค์ พฤทธ์สรรค ์สุทธิไชยเมธี (2556) ไดอ้ธิบายวา่ อปุสงค ์หมายถึง ความตอ้งการสินคา้

และบริการ (Goods and Service) ในระดบัราคาต่างๆ ภายในเวลาทีกาํหนด ซึงตอ้งประกอบดว้ย 3 ส่วน 

(Effective Demand) ดงันี 

1. มีความเตม็ใจ (Willingness to Buy) ทีจะจ่ายเงินเพือซือสินคา้และบริการ 

2. มีความสามารถทีจะจ่ายเงินเพือซือสินคา้และบริการ 

3. พอใจ ปรารถนา และตอ้งการสินคา้และบริการนัน 

 ทฤษฎีการตัดสินใจซือ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง 

กระบวนการในการเลือกทีจะกระทาํสิงใดสิงหนึงจากทางเลือกต่างๆ ทีมีอยู่ ซึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจ

ในทางเลือกต่างๆ ของสินคา้และ บริการอยูเ่สมอ โดยทีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดั

ของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการทีสาํคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค 



วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 งานวิจยันีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นวิธีการคน้ควา้ทีเกิดจากเหตุการณ์และ

สภาพแวดลอ้ม โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผูป้ระกอบการและผูท้ีเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมอญัมณีในจงัหวดัจนัทบุรี

และกรุงเทพมหานคร โดยผูวิ้จยัใชวิ้ธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาดว้ยวิธีการเจาะจง 

 วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างทีผูว้ิจัยกําหนดเอง โดยให้มีความเหมาะสมกับ

จุดประสงคข์องการวิจยั โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

 . เป็นผูที้มีกิจการเป็นของตวัเอง ประกอบกิจการในจงัหวดัจนัทบุรีและกรุงเทพมหานคร 

 . เลือกกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการแปรรูป ทีมีช่างฝีมือแรงงานทีมีประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 

 ปีในจังหวดัจันทบุรีและกรุงเทพมหานคร เพือให้ทราบถึงการเปลียนแปลงตังแต่ยุคก่อนและหลัง

สถานการณ์วิกฤตโรคระบาด โควิด-  

 เครืองมือทีใช้เกบ็ข้อมูล เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) เพือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกจากมมุมองผูป้ระกอบการโดยใชค้าํถามปลายเปิด คาํถามจะมีความยดืหยุ่น 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ งานวิจยัทีเกียวขอ้ง เอกสารทาง

วิชาการ สิงตีพิมพ ์วารสาร และบทความ และรูปแบบการสัมภาษณ์ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ใชวิ้ธีการคดักรองเนือหาจากขอ้ 

มูลดว้ยวธีิการวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content Analysis) โดยการจาํแนกถอ้ยคาํใจความของผูใ้ห้ขอ้มูลแลว้

นาํมาจดัเป็นกลุ่มขอ้มูล เพือตีความขอ้สรุปแบบอปุนยั (วิธีการใชเ้หตุผลทีดาํเนินจากส่วนย่อยไปหาส่วน 

รวม) ตลอดจนอภิปรายถึงปรากฎการณค์วามสัมพนัธ์และประเด็นสําคญัเพือตอบแบบคาํถามงานวิจยั หลงั 

จากนนัตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและขอ้คน้พบต่างๆ 

 

ผลการวิจัย 

 

 . ความสัมพันธ์เกียวกับอุตสาหกรรมพลอยระหว่างอุปสงค์-อุปทานหลังสถานการณ์วิกฤตโรค

ระบาด โควิด-  เปลียนแปลงไปอย่างมาก เนืองจากลูกคา้ตอ้งการพลอยธรรมชาติทียงัไม่ผ่านการเผาใส่สี 

แต่ดว้ยแร่พลอยวตัถุดิบหายาก ปริมาณนอ้ยลง และค่าแรง ค่าครองชีพเพิมขนึ ตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

ทาํให้ตน้ทุนขายสูงขึน ราคาจาํหน่ายปรับตวัเพิมขึน ซึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค

จาํแนกเป็นห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมพลอยทีเปลียนแปลงไป หลงัสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด โควดิ-

19 ไดแ้ก่ 



 .  แร่วัตถุดิบพลอย ในประเทศเริมขาดแคลน มีการทาํเหมืองแร่นอ้ยลงเพราะพืนทีเปลียนเป็น

ชุมชน และวตัถุดิบทีตอ้งพึงพาการนาํเขา้จากต่างประเทศ ก็มีปริมาณวตัถุดิบทีลดลง ซึงเกิดจากผลกระทบ

จากโรคระบาดโควิด  โดยบางประเทศมีนโยบายให้หยุดประกอบกิจการชัวคราว เพือระงบัการแพร่

ระบาดโรคโควิด  จึงทาํให้มีผลกระทบเป็นห่วงโซ่อุปทานในการทีไม่มีวตัถุดิบ (ตน้นาํ) เขา้มาแปรรูปใน

ประเทศไทยเพือเพมิมูลค่าการขายใหแ้ก่กบักลุ่มอุตสาหกรรมพลอยในประเทศได ้

 .  กระบวนการแปรรูปพลอย ยงัคงใชก้าํลงัคน ช่างเจียระไนทีมีทกัษะฝีมือ ในการเจียระไน

พลอย เนืองจากไม่จาํเป็นตอ้งใช้เครืองจกัรมาช่วยในการผลิต เพราะเครืองจกัรทาํให้เสียเนือพลอย นาํหนัก

พลอยมาก ตอ้งลงทุนซือเครืองจกัรทีมีราคาสูง และแร่พลอย ก็เป็นวตัถุดิบทีมีอยู่อยา่งจาํกดั 

 .  แนวโน้มช่องทางการจําหน่ายพลอยอญัมณี มีรูปแบบทีเปลียนแปลงไปเป็นจากเดิมรูปแบบ

ร้านค้า ห้างสรรพสินคา้ ตลาดพลอย เป็นการจาํหน่ายทางออนไลน์มากขึน โดยลูกคา้สามารถเลือกดูแบบ

พลอย สี ลกัษณะทีตอ้งการเบืองตน้บนคอมพิวเตอร์ โทรศพัทม์ือถือ หลากหลายแหล่งทีมาตามร้านคา้ต่างๆ 

ทีลงโฆษณา และเน้นการจาํหน่ายตามความตอ้งการของลูกคา้เก่า 

 . วิธีการปรับเปลยีนกลยุทธ์ในการดําเนินงาน แต่ละกลุ่มผูป้ระกอบการไดแ้ก่ 

 .  กลุ่มผูป้ระกอบการเหมืองแร่ เป็นกลุ่มทีตอ้งอาศยัการขุดหาแร่อญัมณีทรัพยากรธรรมชาติ

จากใตด้ิน เมือแร่อญัมณีในพืนทีหมดสินไป ผูป้ระกอบการตอ้งมองหาอาชีพอืนเสริม หรือทาํไร่ ทาํสวนใน

ทีดินพนืทีของตนเองทีเคยทาํเหมืองแร่เดิม 

 .  กลุ่มผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปพลอย กระบวนการแปรรูปพลอยยงัคงทาํด้วย

วิธีการดงัเดิม คือใชช่้างเจียระไน ทีมีฝีมือ ทกัษะ ชาํนาญการในการแปรรูปพลอย ตงัแต่การลา้งและคดัเลือก

พลอย การตงันาํ การแต่งพลอย และการเจียระไนพลอย 

 .  กลุ่มผูป้ระกอบการจาํหน่าย ปรับใชก้ลยทุธ์ในการจาํหน่ายทางออนไลน์ให้มากขึน เป็น

ตลาดรูปแบบใหม่ คือ การส่งเสริมตลาดออนไลน์และการตลาดเชิงรุกโดยลงโฆษณาบนสือโซเชียลมีเดียให้

สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอย่างเจาะจงไดง้่ายทงัในประเทศและต่างประเทศ  

 

อภิปรายผล 

 

 . วิถีคนทําพลอย อุตสาหกรรมพลอยนันส่วนใหญ่ กระบวนการแปรรูปแร่วตัถุดิบพลอยเป็นพลอย

ร่วงยงัคงเป็นช่างเจียระไนจากผูป้ระกอบการหรือบุคคลทีอาชีพทาํพลอยมาตงัแต่ดงัเดิม ซึงสามารถทาํราย 

ไดห้ลกัใหแ้ก่ครอบครัวและมีการถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานทียงัสนใจในอาชีพช่างเจียระไนพลอย แต่ใน

ปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจหลงัโรคระบาดโควิด-  อุตสาหกรรมพลอยยงัคงตอ้งดาํเนินกิจการและอาชีพต่อ 

เนืองเพอืการดาํรงชีวิตขนัพืนฐาน และค่าใชจ่้ายชีวิตประจาํวนัหมุนเวียนใชส่้วนตวั และกระบวนการแปรรูป



พลอย จะใช้ช่างเจียระไนพลอยทีมีฝีมือ ทกัษะ การชาํนาญงานเป็นบุคคลทีมีประสบการณ์สูง ทงันีอาจเป็น

เพราะว่า ผูป้ระกอบการดาํเนินกิจการมานานและไม่สามารถเปลียนการทาํธุรกิจประเภทอืน และช่างเจียระ 

ไนพลอยทีมีอายมุากแลว้ ไม่สามารถประกอบอาชีพอืนได ้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลกานดาร์ นาคทิม 

( ) ศึกษาเรือง กลยุทธ์การทาํพลอยในจงัหวดัจนัทบุรีตามรูปแบบการพฒันาประเทศไทย .  พบวา่ กลุ่ม

คนเจียระไนพลอยเป็นกลุ่มคนสําคญั ในขนัตอนของกระบวนการทาํพลอย เพราะการเจียระไนพลอยเป็น

ทกัษะ เป็นศิลปะ เฉพาะบุคคลทีไม่เหมือนกนัถึงเป็นกลุ่มอาชีพเจียระไนเหมือนนกัก็ตามแต่ความสวยงาม 

และความประณีตขึนอยูก่บัความชาํนาญในการทาํและประสบการณ์ทีสะสมมาทาํใหท้กัษะของแต่ละบุคคล

นนัเป็นทีชืนชมและเขา้ตาของคนจา้งงาน 

 2. อทิธิพลและพฤติกรรมในการเลือกซือ ของพ่อคา้ชาวตา่งชาติและลูกคา้ซือปลีกรายยอ่ย มีการ

ตรวจสอบคุณภาพของแร่พลอยมาขึน และตอ้งการแร่พลอยทีมีสีสวย ไม่มีรอยแตก แต่ความสามารถในการ

จ่ายซือนอ้ยลง ตามภาวะเศรษฐกิจทีตกตาํเป็นห่วงโซ่สัมพนัธ์กนัทวัโลก จึงตอ้งการแร่พลอยทีถูกกว่าตลาด 

จากการเฝ้าสังเกตการณ์ ผูซื้อคิดวา่ผูข้ายตอ้งการใชเ้งินในการหมุนเวียนสินคา้จึงกดราคาให้ตาํลงกวา่เดิม

มาก ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนชัญา สร้อยสมยา ( ) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการซือปลีก

พลอยและอญัมณีของชาวตา่งชาติ ณ ถนนอญัมณี จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ ปัจจยัในการเลือกซือพลอยไดแ้ก่ สี

ของพลอย รูปทรง ขนาด นาํหนักทีเหมาะสม และราคาสมเหตุ สมผล 

 .  ผู้ซือจากชาวต่างชาติ  ทีในหลงัสถานการณ์วิกฤตเกิดโรคระบาดโควิด 19 ทีเขา้มาซือพลอยใน

บริเวณตลาดพลอย บนถนนอญัมณี จงัหวดัจนัทบุรี ผูวิ้จยัไดเ้ฝ้าสังเกตการณ์ในตลาดบุคคลชาวต่างชาติส่วน

ใหญ่เป็นคนทวปีเอเชีย ไดแ้ก่ อินเดีย ปากีสถาน ศรีลงักา ซาอดุิอาระเบีย จีน ซึงมีความตา่งกบังานวิจยัของ 

ธนชัญา สร้อยสมยา ( ) ทีพบวา่ นกัท่องเทียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบยุโรปไดแ้ก่ 

ฝรังเศส เยอรมนัสหรัฐอเมริกา คิดเป็น 71.2% อาจเป็นเพราะเริมจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และเกิดโรค

ระบาด ทาํใหค้่านิยมการบริโภคเปลียนแปลงไป 

 . ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมพลอย สามารถเรียนรู้ ศึกษา และท่องเทียวไดจ้ากจงัหวดัจนัทบุรี 

เมืองจนัทบุรีเป็นเมืองทีอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีสายแร่พลอยทีมีชือเสียง จึงเป็นแหล่งทาํเหมือง 

ผูป้ระกอบการคา้พลอยในอยู่จงัหวดัเป็นจาํนวนมาก ตงัแต่ตน้นาํจนถึงปลายนาํเป็นสายสัมพนัธ์ทีเกียวเนือง

กนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลกานดาร์ นาคทิม ( ) ศึกษาเรือง กลยุทธ์การทาํพลอยในจงัหวดัจนัทบุรี

ตามรูปแบบการพฒันาประเทศไทย .  พบวา่ มิติดา้นการท่องเทียวกระบวนการทาํพลอยมีความเชือมโยง

กบัแหล่งพืนทีต่าง ๆ การส่งเสริมการท่องเทียวโดยชุมชนเพือให้เกิดความรู้เรืองการทาํพลอย ทาํใหอ้งค์

ความรู้และวิถีชีวิตของผูป้ระกอบการทาํพลอยบาง อยา่งไม่สูญหาย 

 . การส่งออก พลอยสีเป็นสินคา้ส่งออกในอนัดบัที 4 มีสัดส่วนร้อยละ 7.16 ของมูลค่าการส่งออกอญั

มณีและเครืองประดบัโดยรวมของ ไทย เพิมขึนร้อยละ 81.69 โดยสินคา้ส่งออกหลกัในหมวดนีเป็น พลอย

เนือแขง็เจียระไน (ทบัทิม แซปไฟร์ และมรกต) ซึงเติบโต ร้อยละ 77.52 จากการส่งออกไปยงัสหรัฐอเมริกา 



ฮ่องกง สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด ์และอิตาลี ตลาดใน 5 อนัดบัแรก ได ้เพิมขึนร้อยละ 113.32, ร้อยละ 0.64, 

ร้อยละ 1,439.61, ร้อยละ 178.25, และร้อยละ 67.76 ตามลาํดบั ส่วน พลอย- เนืออ่อนเจียระไน ปรับตวัเพิมขนึ

ร้อยละ 104 จากการส่งออกไปยงัตลาดหลกัใน 5 อนัดบัแรก อยา่งสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สิงคโปร์ อินเดีย และ

สวิตเซอร์แลนด์ ไดสู้งขึนร้อยละ 155.74, ร้อยละ 65.89, ร้อยละ 1,359.36, ร้อยละ 286.86 และร้อยละ 41.62 

ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบั สุนิสษา แป้นคง ( ) ศึกษาเรือง การส่งออกอญัมณีและเครืองประดบัของไทย

ในตลาดอาเซียน โดยศึกษาเฉพาะตลาดสิงคโปร์ พบว่า สิงคโปร์ เป็นประเทศผูค้า้ทีสาํคญัทีสุดของไทยใน

การส่งออกพลอยสีและเครืองประดบัมากทีสุดในภูมิภาคอาเซียน โดยการใชสิ้ทธิประโยชน์ทาง ดา้นภาษี

ศุลกากรพิเศษตามความตกลง AFTA กบัประเทศสมาชิกอาเซียนสินคา้อญัมณีและเครือง ประดบัจะไดรั้บ

การยกเวน้อากรขาเขา้ และสุภาพร ทองชืนจิต (2556) ศึกษาเรือง การวิเคราะห์ศกัยภาพการส่งออกอญัมณี

และเครืองประดบัของประเทศไทย ซึงในปัจจุบนัพบว่า ฮ่องกง สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี ยงัคง

เป็นประเทศคู่คา้ทีสาํคญัในการส่งออกอญัมณีและเครืองประดบัของไทย 

 . ความภักดีของลกูค้า พฤติกรรมของลูกคา้ในปัจจุบนัส่วนใหญ่เปลียนแปลงไปในการเลือกซือ

พลอยและเครืองประดบัโดยจะคาํนึงถึงความจาํเป็น การใชง้านสวมใส่ ตามสภาพเศรษฐกิจพิจารณาจาก

ราคา การออกแบบ และความพอใจ โดยไม่ใส่ใจ หรือสนใจในแบรนด ์ ยีห้อ และสามารถเลือกซือได้

หลากหลายร้านคา้ทางออนไลน์ บางร้านคา้อาจใชด้ารา นกัร้อง ช่วยโปรโมทเครืองประดบั เช่น แบรนด์ 

Bvlgari  ซึงต่างกบั สุรีรัตน ์ชดชอ้ย (2560) ศึกษาเรือง อิทธิพลการกาํกบัของการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ทีมีต่อ

การสร้างความภกัดีของลูกคา้อยา่งยงัยนืของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครืองประดบั ผลการศึกษา พบวา่ 

ลูกคา้จะนึกถึงร้านอญัมณีและเครืองประดบัร้านเดิมทุกครังทีตอ้งการซืออญัมณีและเครืองประดบั รองลงมา

ลูกคา้จะแนะนาํคนทีรู้จกัให้ซืออญัมณีและเครือง ประดบัร้านเดียวกบัลูกคา้หากคนทีรู้จกัขอคาํปรึกษา   

 . แนวโน้มการตลาด รูปแบบการคา้พลอยร่วงและเครืองประดบัอญัมณีในปัจจุบนั พบวา่ ผูจ้าํหน่าย

รายย่อยบคุคลธรรดาและจดนิติบุคคล หันมาทาํการตลาดทางสือออนไลน์โซเชียลมากขึน เป็นการหาช่อง 

ทางการจาํหน่าย เพือใหสื้อมีเดียออนไลน์เชือมโยงต่อลูกคา้ไดม้ากขึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลกานดาร์ 

นาคทิม ( ) ศึกษาเรือง กลยทุธ์การทาํพลอยในจงัหวดัจนัทบุรีตามรูปแบบการพฒันาประเทศไทย .  

พบวา่ ผูป้ระกอบการมีการใชพ้ฤติกรรมการแข่งขนัทางดา้นราคาใกลเ้คียงกบัพฤติกรรมทีไม่เกียวขอ้งกบั

ราคา เนืองจากสินคา้พลอยไม่มีราคาทีเป็นมาตรฐานผูป้ระกอบการจะกาํหนดราคาตามคุณภาพสินคา้และนาํ 

ไปขายใหก้บัลูกคา้ รวมถึงการกาํหนดราคาโดยดูจากลกัษณะลูกคา้ซึงเป็นการตงัราคาเลือกปฏิบติัวิธีหนึง 

ดงันนัเมือนาํไปสู่กลยทุธ์การพฒันาตลาดแนวใหม่ มีแนวทางการส่งเสริมดว้ยการสร้างความเชือมนัใน

คุณค่าของพลอยจึงควรส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเทียวเส้นทางการทาํพลอย เพือเป็นการพบปะกนั

ระหวา่งกลุ่มคนทาํพลอยกบัผูซื้อ ส่งเสริมและพฒันาศูนยบ์ริการขอ้มูลเป็นช่องทางหลกัในการใหข้อ้มูลและ

ใหบ้ริการแก่ผูซื้อและนกัท่องเทียว พฒันาการตลาดคา้พลอยรูปแบบเดิมซึงในปัจจุบนัมีความมนัคงมากขึน

และ สนบัสนุนตลาดรูปแบบใหม่ทีทนัต่อการเปลียนแปลงโลก เช่น ตลาดออนไลน์และตลาดตา่งประเทศ 

 



ข้อเสนอแนะ 

 

ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมพลอย ตงัแต่ผูป้ระกอบการเหมืองแร่ ผูป้ระกอบการแปรรูป และผู ้

ประกอบจาํหน่าย ไม่สามารถผนัแปรตวัเองไปประกอบอาชีพหรือธุรกิจอืนเสริมได้อย่างมนัคง หากเกิด

สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึงอย่างรุนแรง เช่น การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สถานการณ์สงคราม 

ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ เนืองจากเป็นอุตสาหกรรมทีตอ้งใชฝี้มือ ทกัษะ ความชาํนาญ และศิลปะ

ในการทาํพลอยและเครืองประดบั ดงันนั ทางภาครัฐบาล และภาคเอกชนทีเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมพลอย  

. ควรมีการจัดทาํส่งเสริม วางแผนและพฒันา ควรตงัศูนยอ์บรม ถ่ายทอดความรู้เกียวกับการเผา

พลอย และการเจียระไนพลอย ให้คนรุ่นใหม่ เนืองจากประเทศไทยขึนชือเรืองช่างฝีมือการเจียระไนพลอย 

เป็นต้นฉบับบ่อเกิดวิชาการเผาพลอย และควรสงวนอาชีพเฉพาะคนไทย เพือให้รุ่นลูกหลานมีอาชีพ

ประกอบทาํมาหากินได ้หากไม่มีใครสานต่ออาชีพแลว้ อาจจะทาํให้ช่างเจียระไนพลอยในประเทศไทยขาด

แคลนในอนาคต 

. ส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น การออกร้านคา้จาํหน่ายในงานแฟร์ การ

จาํหน่ายสินคา้ OTOP การหาผูซื้อจากต่างประเทศทีตอ้งการพลอยและเครืองประดบัจากช่างชาํนาญงาน 

ฝีมือละเอียดประณีตจากประเทศไทย 

3. การพฒันาฝีมือ แรงงาน ทกัษะ การออกแบบดีไซส์เพิมเติม  

. มองหาอาชีพเสริม หากเกิดสถานการณ์ทีไม่คาดคิด ซึงกระทบผลต่ออุตสาหกรรมพลอยและ

เครืองประดบั เพราะเป็นสินคา้ทีไม่จาํเป็นต้องการดาํรงชีวิต และจดัเป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือยต่อค่าใช้จ่ายของ

ครอบครัว 
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