รายงานผลการดาเนินงานสาคัญของกระทรวงพาณิชย์
ปีงบประมาณ 2557
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ปรั บโครงสร้ างการค้า และส่งเสริ มการดาเนิน ธุร กิจไทยในต่างประเทศ โดยเชื่อมโยงและใช้
ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนและภูมิภาค
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ชื่อโครงการ 1.1 การศึกษาโอกาสการค้าและการลงทุนอัญมณีและเครื่องประดับไทยในพม่าภายหลังการปฎิรูป
ประเทศ
ผลการดาเนินงาน
ได้จัดทำสัญญำงำนโครงกำรกับคณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้เวลำใน
กำรดำเนินงำนวิจัย 10 เดือน ระหว่ำง มี.ค. 57 ถึง ม.ค. 58 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงดำเนินงำนวิจัย ประมำณช่วงเดือน
กุมภำพันธ์ 2558 จะจัดสัมมนำนำเสนอผลงำนวิจัยให้กับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และนักวิชำกำร
ชื่อโครงการ 1.2 งานเสริมสร้างความรู้ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียนแก่ผู้ประกอบการไทย
ผลการดาเนินงาน
1. สำมำรถจัดทำเอกสำรวิชำกำรและ/หรือบทควำมเผยแพร่ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
- โอกำสรุกบุกตลำด ขยำยฐำนผู้บริโภคอัญมณีและเครื่องประดับไทยในมำเลเซีย
- “บรูไน” ตลำดใหม่กำลังซื้อสูง...โอกำสสำหรับเครื่องประดับไทย
- แนวทำงขยำยโอกำสกำรค้ำเครื่องประดับทองในสิงคโปร์
- ส่องกำรค้ำอัญมณีและเครื่องประดับในเมียนมำร์
2. จัดงำนสัมมนำวิชำกำรไปแล้วจำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้ำสัมมนำทั้งสิ้น 591 คน ได้แก่
- วันที่ 27 ม.ค 57 เรื่อง “ท่อง CLMV ตะลุยแหล่งอัญมณีใกล้บ้ำน”
- วันที่ 27 มี.ค 57 เรื่อง “โอกำส – อุปสรรค ส่งออกสินค้ำอัญมณี และเครื่องประดับไทย ภำยใต้ AEC”
- วัน ที่ 29 ก.ค 57 เรื่ อง “ชี้ช่องทำงเจำะตลำดเพิ่มศักยภำพและลดต้นทุนกำรผลิ ต และกำรส่ งออกไปตลำด
อำเซียน”
- วันที่ 31 ก.ค 57 เรื่อง “เจำะตลำดกำรส่งออกสินค้ำอัญมณีและเครื่องประดับในบรูไน อินโดนีเซีย มำเลเซีย
ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์”
- วันที่ 5 ส.ค 57 เรื่อง “เจำะตลำดกำรค้ำชำยแดน และกำรลงทุนสินค้ำอัญมณีและเครื่องประดับกับตลำดกัมพูชำ
ลำว เมียนมำร์ และเวียดนำม”
- วันที่ 7 ส.ค 57 เรื่อง “พิชิตตลำดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ตลำดเอเชีย ตะวันออก เอเชียใต้ ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์”
3. ผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจในงำนสัมมนำในภำพรวม มำกกว่ำร้อยละ 80

ชื่อโครงการ 1.3 งานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับสู่ AEC
ผลการดาเนินงาน
1. ดำเนินกำรจัดอบรม /กำรบ่มเพำะผู้เข้ำอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำรูปแบบเครื่องประดับสู่ AEC ในเดือน
มกรำคม 2557 จำนวน 21 คน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบกำรซึ่งประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ
เป็นทำยำทธุรกิจ จำนวน 14 คน และกลุ่มผู้สนใจซึ่งยังไม่มีควำมรู้ในด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 7 คน
2. จัดงำนสัมมนำ เรื่อง “ก้ำวทันธุรกิจ..พิชิตกำรเป็นผู้นำตลำดอัญมณีและเครื่องประดับใน AEC” ส่วนภูมิภำค
จำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำทั้งสิ้น จำนวน 98 คน ได้แก่
- จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 – 29 มิ.ย 2557 (58 คน)
- จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 19 – 20 ก.ค 2557 (40 คน)
3. นำเครื่องประดับที่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรในปี 2556 ไปจัดแสดงสินค้ำที่ งำน Bangkok Gems & Jewelry Fair
ในวันที่ 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2557
4. นำเครื่องประดับที่ออกแบบโดยผู้เข้ำอบรม จำนวน 21 คนแบ่งเป็น 19 แบรนด์ ไปออกจัดแสดงสินค้ำเพื่อ
ทดลองตลำดในงำน Singapore Jewellery and Gem Fair ในระหว่ำงวันที่ 23-26 ตุลำคม 2557 มีแบรนด์ที่ซื้อขำย
ในงำน 14 แบรนด์
ชื่อโครงการ 1.4 งานส่งเสริมและเผยแพร่มาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ AEC+3
ผลการดาเนินงาน
จัดงำนสัมมนำทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องพลอยสี ในงำนแฟร์ด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ
โดยได้นำเสนอหนังสือ “Ruby & Sapphire A Collector’s Guide” ซึ่งให้รำยละเอียดของทับทิมและแซฟไฟร์ ที่เป็น
ประโยชน์เชิงธุรกิจและวิชำกำร
- งำน Singapore Jewellery and Gem Fair (ต.ค.56) จัดสัมมนำกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับอัญมณี ในหัวข้อ “The
Challenges of Jewellery’s Trend & Design” และหั ว ข้ อ “Trend and Jewelry Design and Challenging” มี
จำนวนคนเข้ำร่วมสัมมนำ จำนวนประมำณ 50 คน
- งำน China International Gold, Jewelry & Gem Fair-Shanghai (8-11 พ.ย. 56) จัดสัมมนำกำรให้
คว ำมรู้ เ กี่ ย ว กั บ อั ญ มณี ในหั ว ข้ อ “Pigeon’s Blood Ruby & Royal Blue Sapphire, The Most Preferable
Coloured Stones” มีจำนวนคนเข้ำร่วมสัมมนำ จำนวน 20 คน
- งำน Hong Kong International Jewellery Show (มี.ค.57) จัดสัมมนำกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับอัญมณีใน
หัวข้อ “Trend Forecast Seasons 2015+: Consumer Attitudes, Focus on Jewelry and Diamond Products”
มีจำนวนคนเข้ำร่วมสัมมนำ จำนวนประมำณ 50 คน
- งำน Malaysia International Jewelry Fair (ก.ค. 57) จัดสัมมนำกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับอัญมณีในหัวข้อ
“Ruby the King of Gem” มีจำนวนคนเข้ำร่วมสัมมนำ จำนวน 150 คน
- งำน Japan Jewellery Fair 2014 (ส.ค. 57) จัดสัมมนำทำงวิชำกำรเรื่อง “The Originality of Pigeon’s
Blood Ruby and Royal Blue Sapphire Standards” มีผู้เข้ำร่วมฟังกำรสัมมนำเป็นจำนวนมำกกว่ำ 91 รำย ทั้งที่
เป็นบุคคลทั่วไป และผู้ประกอบกำร

- งำน Hong Kong International Jewellery Show (15-21 กันยำยน 57) จัดสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้ ใน
หั ว ข้ อ “The facts of ruby & Sapphire Trade” มี จ ำนวนคนเข้ ำ ร่ ว มสั ม มนำ จ ำนวน 50 คน และ “The
Perceptions of Ruby and Sapphire origins” มีจำนวนคนเข้ำร่วมสัมมนำ จำนวน 60 คน
ชื่อโครงการ

1.5 โครงการเสริมสร้างและผลักดันสถาบันให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในเขตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน + 3
ผลการดาเนินงาน
1. เข้ำร่วมงำนนิทรรศกำรทั้งในและต่ำงประเทศ พร้อมแนะนำงำนบริกำรด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำรตรวจวิเครำะห์
และออกใบรับรองสินค้ำอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่ำ กำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ ให้
ข้อมูลกำรฝึกอบรมหลักสูตรด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ
- งำน Singapore Jewellery and Gem Fair (ต.ค.56) มีผู้เข้ำชมบูธของสถำบันประมำณ 400 คน สถำบัน
ให้บริกำรตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับแก่ผู้สนใจ จำนวน 21 รำยกำร
- งำน China International Gold, Jewelry & Gem Fair-Shanghai (8-11 พ.ย. 56) มี ผู้ เ ข้ ำ ชมบู ธ ของ
สถำบันประมำณ 500 คน สถำบันให้บริกำรตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 52 รำยกำร
- งำน Hong Kong International Jewellery Show (มี. ค.57) มีผู้ เข้ำชมบูธ ของสถำบันประมำณ 500 คน
เป็นครั้งแรกที่สถำบันออกบูธช่วงดังกล่ำวโดยให้บริกำรตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 9 รำยกำร
เป็น Blue sapphire 3 รำยกำร Diamond Opal Pink sapphire Alexandrite Tanzanite และ Ruby อย่ำง
ละ 1 รำยกำร
- งำน Malaysia International Jewelry Fair (ก.ค 57) มีผู้ เข้ำชมบูธ ของสถำบัน รวมกว่ำ 400 คน สถำบัน
ให้บริกำรตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 168 รำยกำร
- งำน Hong Kong International Jewellery Show (15-21 กันยำยน 57) มีผู้เข้ำชมบูธของสถำบันรวมกว่ำ
550 คน สถำบันให้บริกำรตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 61 เม็ด
2. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์บริกำรสถำบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การเสริมสร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
และวิสาหกิจชุมชน
2. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ชื่อโครงการ
2.1 การวิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐานและรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน
- ให้บริกำรตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภำพอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 26,141 เม็ด
- ให้บริกำรตรวจสอบและออกใบรับรองโลหะมีค่ำ รวมกำรแกะสลักด้วย laser จำนวน 4,339 ชิ้น
- ผลจำกกำรจัดทำเผยแพร่และปรับปรุงมำตรฐำนพลอยไพลิน (Royal Blue) และพลอยทับทิม (Pigeon’s
blood) อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี 2555 จนถึ ง ปั จ จุ บั น พบว่ ำ ผู้ ป ระกอบกำรได้ น ำมำตรฐำนไปประกอบธุ ร กิ จ
ซื้อขำยไพลิน ทับทิมคุณภำพสูงเพื่อสร้ำงจุดขำยและเพิ่มมูลค่ำแก่ไพลินทับทิมได้ ปัจจุบันทำงสถำบัน ได้จัดทำมำตรฐำน
สีเพิ่มเติม คือสี Cornflower Blue สำหรับไพลินเสร็จสิ้นแล้ว

- กำรพั ฒ นำระบบบริ ห ำรคุ ณ ภำพ ตำมระบบมำตรฐำน ISO /IEC 17025 กำรตรวจสอบอั ญ มณี
เครื่องประดับและโลหะมีค่ำ ได้ดำเนินกำรขอกำรรับรองมำตรฐำนเพิ่มเติมจำก ISO 9001 โดยเป็นกำรขอกำรรับรอง
สำหรับห้องปฏิบัติกำรเพื่อให้ได้ตำมมำรตรฐำน ISO/IEC17025 ซึ่งได้ดำเนินกำรจนถึงขั้นนำส่งเอกสำรเพื่อขอรับกำร
ตรวจรับรองได้จำก สมอ. ต่อไป
ชื่อโครงการ

2.2 การฝึกอบรมและส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ
ผลการดาเนินงาน
- ให้บริกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ รวม 12 หลักสูตร เช่น หลักสูตรกำรออกแบบเครื่องประดับด้วยมือ และ
คอมพิวเตอร์โปรแกรมหลำกหลำย อำทิ Rhinoceros, Jewel CAD และ Matrix ,หลักสูตรประกำศนียบัตรเพชร (HRD)
หลักสูตรประกำศนียบัตรนักอัญมณีศำสตร์ (FGA) หลักสูตรกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพเพชร (DGC) หลักสูตร
วุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) หลักสูตร In-House Training และหลักสูตรสัมมนำย่อย รวม 1,814
คน
- จัดโครงกำรประกวดนักออกแบบสู่ระดับโลกของสถำบันอย่ำงต่อเนื่อง (ในปี 2557 นี้เป็นครั้งที่ 8) เพื่อเป็น
เวทีให้ นิ สิ ต/นักศึกษำ และนั กออกแบบรุ่ น ใหม่ทั้งชำวไทยและต่ำงชำติ ได้แสดงศักยภำพทำงควำมคิดสร้ำงสรรค์
สำมำรถสร้ำงนักออกแบบประดับวงกำรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ จำกผลงำนที่ส่งทั้งสิ้น 303 แบบวำด โดยจะมี
กำรตัดสินรอบชิงชนะเลิศในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2557 นี้
ชื่อโครงการ
2.3 การบริการข้อมูลทางวิชาการ
ผลการดาเนินงาน
- จัดทำบทควำมที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ประเทศคู่ค้ำ คู่แข่งในมิติด้ำนกำรตลำด
พฤติกรรมผู้ซื้อผู้บริโภค กฎระเบียบกำรค้ำ และกำรบริหำรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ฯลฯ เผยแพร่ผ่ำนระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ (http://www.git.or.th/gem) จำนวน 124 เรื่อ ง
- ประมวลผลมูลค่ำกำรนำเข้ำส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือน มกรำคม – สิงหำคม 2557 (แยกตำม
ประเภทสินค้ำและรำยประเทศ) และจัดส่งข้อมูลดังกล่ำวให้แก่หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น
กว่ำ 40 แห่ง
- ให้บริกำรข้อมูลผ่ำนระบบสำรสนเทศของสถำบัน ในระบบฐำนข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับและเว็บไซต์
สถำบัน
- ให้บริกำรตอบคำถำมและ/หรือสนับสนุนข้อมูลแก่ภำครัฐและเอกชน
- ให้บริกำรห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ มีผู้มำใช้บริกำรทั้งสิ้น 2,798 ครั้ง
- ดำเนินโครงกำรวิจัยกำรศึกษำโอกำสกำรค้ำเครื่องประดับเงินไทยในส่วนตลำดใหม่ที่มีศักยภำพ โดยได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณจำกสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อย่า ง
ครบวงจร
ชื่อโครงการ
3.1 การวิจัยและพัฒนาด้านวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพ และด้านการตลาดอัญมณีและ
เครื่องประดับ

ผลการดาเนินงาน
- ดำเนินกำรวิจัยด้ำนวัตถุดิบ 2 โครงกำร (โครงกำรแหล่งวัตถุดิบอัญมณีและกำรปรับปรุงคุณภำพสำหรับ
อุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ , กำรวิจัยและพัฒนำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ)
- กำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรออกแบบ 1 โครงกำร (โครงกำรควำมคิดสร้ำงสรรค์กับกำรประยุกต์
เพื่อพัฒนำธุรกิจด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับสำหรับผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนกำญจนบุรี)
- กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรตลำด 2 โครงกำร (กำรศึกษำโอกำสกำรค้ำอัญมณีและและเครื่องประดับไทยใน
ตลำดตะวันออกกลำง , กำรศึกษำโอกำสกำรค้ำและกำรลงทุนอัญมณีและเครื่องประดับไทยในพม่ำภำยหลังกำรปฎิรูป
ประเทศ)

