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เศรษฐกิจของประเทศไทยพ่ึงพาการส่งออกเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 72 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศ ก าหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ระยะ 20 ปี โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้าง 
ความเข้มแข็ง สร้างโอกาสและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ดังนั้น ประเทศไทย
ต้องหันมาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ความส าคัญกับการพัฒนาและยกระดับประเทศ ให้ประเทศ 
มีรายได้สูงขึ้น มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง โดยการเพ่ิมรายได้ของประชาชนในกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก 
เพ่ือให้ GDP โดยรวมของประเทศให้สูงขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการท้องถิ่นมีอยู่มากมายทั่วทั้งภูมิภาค 77 
จังหวัด บางรายมีศักยภาพผลิตสินค้าและบริการ แต่ยังขาดโอกาสในการขยายช่องทางตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ ดังนั้น การคัดสรรและดึงผู้ประกอบการให้มาร่วมมือกัน โดยภาครัฐให้โอกาสและชี้
ช่องทาง ก าหนดยุทธศาสตร์ ปรับปรุงกฎหมาย รวมถึงใช้กลไกขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายผ่าน
เครื่องมือที่มีอยู่และพัฒนาเพ่ิมเติมขึ้นมา เช่น การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 
เพ่ือยกระดับเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ การใช้กิจกรรมที่ภาครัฐสนับสนุนในการให้โอกาส
ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีการน าเสนอและขยายตลาดไปสู่เวทีนานาชาติ จะช่วยน าพาเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มีความเข้มแข็ง สามารถเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ น าประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ก้าวสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ต่อไป 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 
ของการส่งออกสินค้าต่างๆ ของไทยไปยังตลาดโลกและอาเซียน และมีการขยายตัวร้อยละ 39.09 
และ 105.92 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความส าคัญอย่างมาก
ต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย โดยเฉพาะนิลเมืองกาญจน์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
หรือ Geographical Indication (GI) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และ
มีแนวโน้มการขยายตัวของตลาดในประเทศหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 
เริ่มคลี่คลาย และเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการ Lock down ลง จะส่งผลต่ออัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

ทั้งนี้ ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนิลเมืองกาญจน์ หากภาครัฐมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างเหมาะสม และภาคเอกชนปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐ ก็จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของของไทยสู่ความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 
และพัฒนาสู่สากลได้ต่อไป 



จ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ส าเร็จลงด้วยดีจากการที่ผู้เขียนได้รับความกรุณา 
โอกาส การสนับสนุน และการสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงการได้รับค าแนะน าจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
หลากหลายท่าน ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณบุคคลเหล่านี้ โดยเฉพาะท่านอาจารย์ที่ปรึกษารายงาน 
ส่วนบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ เอกอัครราชทูตวิมล คิดชอบ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทเรก ศรโชติ ที่มีความกรุณาให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในมุมมอง
ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดท ารายงานฉบับนี้ 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาคือ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ที่ให้โอกาสผู้เขียนได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ในขณะที่
ผู้เขียนเป็นข้าราชการปฏิบัติราชการต าแหน่งพาณิชย์จังหวัด ในจังหวัดกาญจนบุรี และขอขอบพระคุณ 
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้บังคับบัญชาสั่งการในจังหวัด
กาญจนบุรี ให้มีโอกาสได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนหลากหลายระดับ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ของจังหวัดกาญจนบุรีให้ขยายการเจริญเติบโต 

ทั้งนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณสถาบันเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ที่จัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้เขียน และขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตร นบท. รุ่นที่  12 ทุกท่าน ส าหรับ 
ความเป็นมิตรภาพดีๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้เขียนจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ส าเร็จ
เรียบร้อย 
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บทน า 

 
  
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

1.1.1  ความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของไทย 
เศรษฐกิจของประเทศไทยพ่ึงพาการส่งออกเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 72 ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ก าหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ระยะ 20 ปี โดยมี
เป้าหมายเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง สร้างโอกาส และสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ 
แบ่งเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย (1) ระยะ 1 (ปี 2559–2564) ปฏิรูปการค้าเน้นปรับกฎหมาย 
วางระบบการค้า (2) ระยะ 2 (ปี 2565–2569) เป็นห่วงโซ่คุณค่าส าคัญของภูมิภาค เป็นการพัฒนา
ห่วงโซ่คุณค่าส าคัญของภูมิภาค เน้นพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเป็นผู้น าตลาดโลก (3) ระยะ 3 
(ปี 2570–2574) เป็นห่วงโซ่คุณค่าส าคัญของโลก เน้นยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทย
ให้เป็นผู้ค้าส าคัญในตลาดโลก (4) ระยะ 4 (ปี 2575–2579) ก้าวไปเป็นผู้น าในตลาดโลก เน้นสร้าง
ศักยภาพของประเทศให้สามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ค้าหลักของโลก 

ปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคของโลกมีความผันผวนจากปัจจัยรอบด้าน
ในหลายมิติ อาทิ การกีดกันทางการค้าในรูปแบบสงครามการค้า (Trade War) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และโรคระบาดไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลให้ปัจจัยที่เอ้ือต่อการขยายการส่งออกของไทยถูกฉุดรั้ง 
ดังนั้น ประเทศไทยต้องหันมาพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและยกระดับ
ประเทศให้ประเทศมีรายได้สูงขึ้น มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง โดยการเพ่ิมรายได้ของประชาชน  
ในกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้ GDP โดยรวมของประเทศให้สูงขึ้น  

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับโลก1 ในปี 2563 (มกราคม–มิถุนายน) มีมูลค่า
การค้ารวม 217,984.99 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าการส่งออก 114,342.97 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ขยายตัวลดลงร้อยละ 7.09 สินค้าที่ไทยส่งออกไปโลก ที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ อัญมณีและ
เครื่องประดับ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ น้ ามันส าเร็จรูป 
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เป็นต้น และมูลค่าการน าเข้า 103,642.02 ล้านเหรียญสหรัฐ 
                                                 
1ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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ขยายตัวลดลงร้อยละ 12.62 สินค้าที่ไทยน าเข้าจากโลกที่ส าคัญ ได้แก่ น้ ามันดิบ เครื่องจักกลและ
ส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ สินแร่โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชร
พลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค า พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เป็นต้น โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบ
ดุลการค้า 10,700.95 ล้านเหรียญสหรัฐ 

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับอาเซียน2 ในปี 2563 (มกราคม–มิถุนายน)  
มีมูลค่าการค้ารวม 47,748.78 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าการส่งออก 28,498.15 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ขยายตัวลดลงร้อยละ 9.06 สินค้าที่ไทยส่งออกไปอาเซียน ที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ อัญมณีและ
เครื่องประดับ น้ ามันส าเร็จรูป รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ อากาศยาน ยานอวกาศ และ
ส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก น้ าตาลทราย แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ของเครื่อง และเครื่องดื่ม เป็นต้น และมูลค่าการน าเข้า 19,250.64 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวลดลง
ร้อยละ 12.78 สินค้าที่ไทยน าเข้าจากอาเซียน ที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ น้ ามันดิบ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค า 
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เชื้อเพลิงอ่ืนๆ สินแร่โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ์ และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เป็นต้น โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 9,247.51  
ล้านเหรียญสหรัฐ 

เมื่อพิจารณาสินค้าส่งออกของไทยที่ส่งออกไปยังตลาดโลกและอาเซียนซึ่งเป็น
ตลาดที่มีศักยภาพของไทย จะเป็นสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นล าดับต้นๆ 
โดยเฉพาะสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นอันดับที่หนึ่งในการส่งออกไปยังตลาดโลก และ
อาเซียน มีมูลค่า 10,077.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.09 มีสัดส่วนในการส่งออก
ร้อยละ 8.81 และมูลค่า 2,692.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 105.92 มีสัดส่วนในการ
ส่งออกร้อยละ 9.45 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอุตสาหกรรมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมี
ความส าคัญกับระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างมีนัยส าคัญ 

หากมองไปยังแหล่งผลิตอัญมณีท่ีส าคัญของไทย ที่มีอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ จะพบว่า
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแหล่งแร่อัญมณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ในจังหวัด
กาญจนบุรี คือ “นิลเมืองกาญจน์” และได้รับประกาศจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ขึ้นทะเบียน 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical Indication (GI) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ซึ่งถือเป็นการ 
ที่จะผลักดันเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะนิลเมืองกาญจน์ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพ้ืนที่ 
และให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะต้องเข้าไปด าเนินการพัฒนา
                                                 
2ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
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และส่งเสริมให้สามารถยกระดับให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ทั้งในด้านการออกแบบการผลิต 
และการจัดจ าหน่ายให้มีมาตรฐาน ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ าไปจนถึงปลายน้ า เพ่ือสร้างมูลค่าและส่งออก
ไปยังตลาดเป้าหมายให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์
ระยะ 20 ปี  

1.1.2  ความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
การค้าชายแดน เป็นรากฐานส าคัญอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศ

เพ่ือนบ้าน ที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเติบโตไปด้วยกัน ตามการเชื่อมโยงของสภาพสังคม 
วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ การค้าชายแดนได้มีวิวัฒนาการ เริ่มต้นจากการค้าด้วยวิธี
แลกเปลี่ยนผลผลิตที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ พัฒนาสู่การพัฒนาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าเพ่ือหวังผลก าไร 
กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเพ่ือนบ้าน ตามช่องทางการค้าธรรมชาติ หรือจุดผ่อนปรน
ทางการค้า ปัจจุบันเส้นทางการค้าชายแดนตามด่านต่างๆ ของประเทศไทย มีการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการขยายตัวการผ่านแดน และการค้าให้มีความสะดวกสบายมากข้ึน 

การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ3 ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา 
สปป.ลาว และกัมพูชา โดยในปี 2563 (มกราคม–มิถุนายน) มีมูลค่าการค้ารวม 370,452.98 ล้านบาท 
แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 219,292.06 ล้านบาท ขยายตัวลดลงร้อยละ 11.92 และการน าเข้ามูลค่า 
151,160.92 ล้านบาท ขยายตัวลดลงร้อยละ 16.25 โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 68,131.15 ล้านบาท  
ซึ่งการค้าด้านมาเลเซียสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งมีมูลค่า 109,400.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
29.53 ของมูลค่าการค้าชายแดนรวม รองลงมา ได้แก่ สปป.ลาว มูลค่า 92,284.89 ล้านบาท เมียนมา 
มูลค่า 86,743.96 ล้านบาท และกัมพูชา มูลค่า 82,023.45 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.91 , 
23.41 และ 22.14 ตามล าดับ สินค้าที่ไทยส่งออกไปชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านส าคัญ 10 
อันดับแรก ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าปศุสัตว์อ่ืนๆ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ยางพารา น้ ามันดีเซล รถยนต์นั่ง สินค้าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอ่ืนๆ
น้ ามันส าเร็จรูปอ่ืนๆ และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอ่ืนๆ เป็นต้น และสินค้าที่ไทยน าเข้าจาก
ชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส าคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิงอ่ืนๆ ผักและ
ของปรุงแต่งจากผัก เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กส าหรับคอมพิวเตอร์ ธัญพืช ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง ทองแดงและผลิตภัณฑ์ และสัตว์น้ า เป็นต้น 

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา4 โดยในปี 2563 (มกราคม–มิถุนายน) มีมูลค่า
การค้ารวม 86,743.96 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 44,290.52 ล้านบาท ขยายตัวลดลงร้อยละ 
16.14 และการน าเข้ามูลค่า 42,453.44 ล้านบาท ขยายตัวลดลงร้อยละ 10.89 โดยไทยเป็นฝ่ายได้
                                                 
3กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
4กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
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ดุลการค้า 1,837.08 ล้านบาท สินค้าที่ไทยส่งออกไปชายแดนไทย–เมียนมา ที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ ามันดีเซล ปูนซิเมนต์ ผ้าผืนและด้าย น้ ามันส าเร็จรูปอ่ืนๆ รถจักรยานยนต์และ
ส่วนประกอบ สินค้าอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องส า อาง 
และเครื่องหอมและสบู่ เป็นต้น และสินค้าที่ไทยน าเข้าจากชายแดนไทย–เมียนมาที่ส าคัญ ได้แก่  
ก๊าซธรรมชาติ ธัญพืช สัตว์น้ า ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆจากสัตว์ พืชน้ ามันและ
ผลิตภัณฑ์ กาแฟ ชา เครื่องเทศ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ผักและของปรุงแต่งจากผัก และผลิตภัณฑ์
โลหะท าด้วยเหล็ก เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาจากการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายปีที่ผ่านมา 
มูลค่าการค้ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมบทบาทการค้าชายแดนเพ่ือ
รองรับการพัฒนาสินค้าเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้ผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ที่ใช้ช่องทางการค้าชายแดนร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพให้ขยายตัวทั้งด้าน
อาชีพ การจ้างงาน การเพิ่มรายได้ และการพัฒนาสังคมความเป็นอยู่ รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์
ในระดับระหว่างประเทศ เพ่ือความยั่งยืนในการท าการค้าระหว่างกัน และความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งสินค้าของไทยออกไปยังภูมิภาค 

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมา มีการท า
การค้าชายแดนผ่านด่าน 2 ด่าน คือ จุดผ่านแดนชั่วคราวพระเจดีย์สามองค์–พญาตองซู และจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านพุน้ าร้อน–ทิกิ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรีมีมูลค่าการค้าชายแดนไทย–เมียนมา เป็นอันดับที่สอง
รองจาก จังหวัดตาก โดยมีมูลค่าการค้ารวม 29,962.85 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 445.19 
ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.04 และน าเข้ามูลค่า 29,517.66 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3.37 สินค้าที่ไทยส่งออกผ่านการค้าชายแดนไทย–เมียนมา ที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ก่อสร้างและส่วนประกอบ กุ้ง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ ามันดีเซล 
สินค้าปศุสัตว์อ่ืนๆ สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอ่ืนๆ เหล็กและเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีอื่นๆ และสินค้า
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เป็นต้น และสินค้าน าเข้าผ่านการค้าชายแดนไทย–เมียนมา ที่ส าคัญ ได้แก่  
ก๊าซธรรมชาติ ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง ผักและของปรุงแต่งจากผัก สัตว์น้ า สัตว์น้ าอ่ืนๆ และ
ผลิตภัณฑ์ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ พืชและ
ผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืนๆ รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก และกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง เป็นต้น 

จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน–ทิกิ เป็นอีกหนึ่งจุดผ่านแดนที่ในอนาคตจะมี
ความส าคัญกับเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากจะเป็นประตูการค้าของไทยสู่ภูมิภาคตะวันตก 
ผ่านท่าเรือน้ าลึกทวาย เมียนมา ซึ่งไทยจะสามารถใช้โอกาสนี้ในการเติบโตเป็น Hub โลจิสติกส์
น าเข้า–ส่งออกสินค้าและบริการ ก่อเกิดความเติบโตธุรกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ของเศรษฐกิจในพื้นที่มากข้ึน  
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1.1.3  ความสัมพันธ์เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 
เศรษฐกิจฐานรากเป็นระบบเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย เพราะประกอบด้วย 

ภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตรมีการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือจ าหน่าย ซึ่งเป็นที่มาของ
แรงงานในการผลิตสินค้าและบริการของประเทศ และแรงงานดังกล่าวถือเป็นกลุ่มก าลังซื้อส่วนใหญ่
ของประเทศอีกด้วย ถ้าประชาชนในกลุ่มนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจะส่งผลถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศ และสามารถพัฒนาการขยายตัวการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพออกสู่
สากลให้เป็นที่ยอมรับ  

ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีจ านวนมากท่ัวทั้ง 77 จังหวัด บางรายมีศักยภาพผลิตสินค้า
และบริการ แต่ยังขาดโอกาสในการขยายช่องทางตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ภาครัฐสามารถ 
ชี้ช่องทาง สร้างโอกาส ก าหนดยุทธศาสตร์ รวมถึงใช้กลไกขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายผ่านเครื่องมือที่มีอยู่
และพัฒนาเพ่ิมเติมขึ้นมา เช่น การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพ่ือยกระดับ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ การใช้กิจกรรมที่ภาครัฐสนับสนุน การให้โอกาสผู้ประกอบการรายย่อย  
ได้มีการขยายตลาดไปสู่เวทีนานาชาติ จะช่วยน าพาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ น าประเทศไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้  กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายการด า เนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า 
ในภูมิภาคเพ่ือตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจโลก โดยการบูรณาการหรือการรวม
เป็นหนึ่งเดียวของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและ
กันในการอ านวยความสะดวกและการบริการให้แก่ภาคเอกชน ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชน
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้
เป็นแหล่งสร้างรายได้ เกิดการจ้างงาน มีการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ 
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เชื่อมโยงสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด
มูลค่าเ พ่ิมแก่สินค้าและบริการที่มี เฉพาะในท้องถิ่น และเป็นแหล่งเผยแพร่วัฒนธรรมและ 
การท่องเที่ยว ท าให้เศรษฐกิจภายในประเทศให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปจนถึงเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ  

1.1.4  ความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้าจังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย มีพ้ืนที่ทั้งหมด 19,483 

ตารางกิโลเมตร มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
ป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ มีทั้งป่าดงดิบ ป่าโปร่ง ภูเขา น้ าตก และมีแม่น้ าไหลผ่าน 2 สาย คือแม่น้ าแควใหญ่
และแม่น้ าแควน้อย ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ าแม่กลอง เศรษฐกิจภายในจังหวัดที่ส าคัญ ได้แก่ 
การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และเกษตรกรรม เป็นต้น 
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จากรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรี  ปี 25635 เศรษฐกิจจังหวัด
กาญจนบุรี ในปี 2563 คาดว่าจะหดตัวร้อยละ –7.2 ลดลงจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 1.7 โดยคาดว่า 
จะได้รับแรงสนับสนุนจากด้านอุปสงค์และด้านอุปทานของจังหวัดเป็นส าคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ด้านอุปสงค์ คาดว่าจะหดตัวร้อยละ –12.6 จากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 5.8 
สะท้อนจากมูลค่าการค้าชายแดน โดยเฉลี่ย (ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ) หดตัวจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้สินค้าส่งออกและน าเข้าลดลง เนื่องจากการปิดเมือง ปิดประเทศ รวมทั้ง  
การตรวจสอบที่เข้มงวดท าให้การน าเข้าและส่งออกสินค้าลดลงการบริโภคภาคเอกชนหดตัวจาก
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้เนื่องจากประชาชนตกงาน หรือหยุดงานเป็นบางเวลา รายรับน้อยกว่า
รายจ่ายจึงต้องประหยัดรายจ่ายส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยน้อยลง และจ านวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ 
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ลดลงตามไปด้วย และการใช้จ่ายของภาครัฐหดตัว จากรายจ่ายลงทุน
รัฐบาลกลางและภูมิภาคที่ลดลง เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ประกาศล่าช้าท าให้ระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณสั้นลง ในขณะที่ระยะเวลาด าเนินการ
ก่อสร้างยังคงเท่าเดิม จึงคาดว่าบางโครงการไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
ส าหรับรายจ่ายประจ ารัฐบาลกลางและภูมิภาคคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากรัฐบาลต้องการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพ่ือทดแทนและแก้ไขปัญหาจากไวรัสโคโรนา 2019 และส่วนราชการเร่งการใช้จ่ายเงิน 
เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ส่วนการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวจากสินเชื่อ 
เพ่ือการลงทุน พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวม และจ านวนรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์เนื่องจาก
ปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เอกชนชะลอการลทุนหรือเลิกกิจการไปก่อน 

2) ด้านอุปทาน คาดว่าจะหดตัวร้อยละ–4.2 หดตัวต่อเนื่องจากปีก่อนที่หดตัว 
ร้อยละ –2.2 สะท้อนจากภาคบริการที่หดตัว จากยอดขายกิจการขายส่งขายปลีก รายได้ จาก 
การให้บริการสนามกอล์ฟ และรายได้จากการให้เช่าที่พัก/โรงแรม เนื่องจากไวรัสโคโรนา 2019 มีการปิด
ประเทศ ปิดเมือง เว้นระยะห่างทางสังคม ท างานที่บ้าน เลี่ยงสถานที่ชุมชน ท าให้จังหวัดกาญจนบุรี 
ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก/
โรงแรมต่างต้องปิดกิจการ ร้านค้าที่เคยขายให้กับนักท่องเที่ยวกลับขายได้เฉพาะคนในจังหวัดเท่านั้น 
ส่วนภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม และจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรม เนื่องจากนักลงทุนที่ด าเนินการอยู่เดิมยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าจึงยังคงสูงขึ้น และภาคเกษตรกรรม ปรับตัวดีขึ้นจากปริมาณผลผลิต ข้าว ยางพารา สับปะรด 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หน่อไม้ฝรั่ง เนื่องจากผลผลิตของเกษตรกรให้ผลผลิตดีเกินคาด จากปริมาณน้ าในเขื่อน

                                                 
5รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบรุี ฉบับท่ี 2/3563 วันท่ี 30 มิถุนายน 2563, ส านักงานคลังจังหวัด
กาญจนบุรี  
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ของจังหวัดกาญจนบุรีมีมากพอที่กรมชลประทานจะปล่อยน้ าให้กับเกษตรกร ส่งผลให้ผลผลิต
เกษตรกรเพ่ิมข้ึน 

1.1.5  ความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้านิลเมืองกาญจน์ 
นิลเมืองกาญจน์ เป็นแร่อัญมณีที่มีสีด าสนิท ทึบแสง เนื้อเนียนแน่น ขุดพบได้ใน

อ าเภอบ่อพลอย ซึ่งเป็นนิลที่มีคุณภาพสูงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประกาศ
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “นิลเมืองกาญจน์” เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2561 สามารถน ามาผลิตเป็นสินค้าเครื่องประดับที่ท าจากนิล เช่น สร้อยคอ ก าไล จี้ แหวน 
สายนาฬิกา เป็นต้น และน ามาผลิตเป็นสินค้าเครื่องใช้และของตกแต่งที่ท าจากนิล เช่น กระเป๋าถือสตรี 
แจกัน เชิงเทียน เครื่องทองน้อย เป็นต้น รวมถึงน ามาผลิตเป็นสินค้าของที่ระลึกที่ท าจากนิล เช่น 
สัญลักษณ์สะพานข้ามแม่น้ าแคว เจดีย์สามองค์ รูปสัตว์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ กระบวนการผลิตสินค้า
ดังกล่าวจะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนในพ้ืนที่ สินค้ากระจายไปจ าหน่ายยังสถานที่
ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด ที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวยัง
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ซึ่งนิลเมืองกาญจน์ หากภาครัฐเข้าไปพัฒนาและส่งเสริม
อย่างถูกทางจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรี ต่อเนื่องไปถึงเศรษฐกิจของประเทศให้
ขยายตัวเพิ่มข้ึน  

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.2.1  เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค หาแนวทางสนับสนุนส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก นิลเมืองกาญจน์  

1.2.2  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการด าเนินยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าเศรษฐกิจฐานราก
นิลเมืองกาญจน์ 

1.2.3  เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการฐานรากนิลเมืองกาญจน์ ให้มีโอกาสขยายตลาด 
ในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  

 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา วิธีด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
1)  ขอบเขตด้านเนื้อหา  

“การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล กรณีศึกษา นิลเมืองกาญจน์”  
2)  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ข้อมูลที่น ามาศึกษาวิเคราะห์เป็นข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2559–2563) 
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1.3.2  วิธีด าเนินการศึกษา 
1)  เป็นการศึกษาจากข้อมูลเผยแพร่ สถิติการค้า ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ รวมถึง

ข้อมูลจากทางภาครัฐ และภาคเอกชนของไทย และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของพาณิชย์จังหวัด
กาญจนบุรี 

2)  ศึกษาวิเคราะห์ ในเชิงนโยบาย เพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริม
ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ท าการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นิลเมืองกาญจน์ ให้สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับฐานราก อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และน าพาไปสู่
เศรษฐกิจโลกในระดับสากล 

1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
1)  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ จากฐานข้อมูลสถิติการค้าของส านักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ฐานข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ และข้อมูลจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก  

2)  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสอบถามและสัมภาษณ์ภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการไทยในพ้ืนที่ และท่ีประสบความส าเร็จในการตลาดต่างประเทศ 

 
1.4  ค าถามการศึกษา 

1.4.1  การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนิลเมืองกาญจน์ มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
1.4.2  แนวทางการด าเนินยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนิลเมืองกาญจน์ 

ในการขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างไร 
1.4.3  การส่งเสริมผู้ประกอบการฐานรากนิลเมืองกาญจน์ ในการขยายตลาดในประเทศ

และต่างประเทศอย่างไร 
 

1.5  สมมติฐานการศึกษา 
การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล กรณีศึกษา นิลเมืองกาญจน์ การวางแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่น ให้มีความอยู่ดีกินดี เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ของไทยสู่ความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกที่มีความผันผวน
จากปัจจัยรอบด้านในหลายมิติ อาทิ การ กีดกันทางการค้าในรูปแบบ Trade War ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และโรคระบาดไวรัส COVID-19 เป็นต้น  



9 

ทั้งนี้ หากภาครัฐมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม และภาคเอกชนปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ก็จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากของของไทยสู่ความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาสู่สากลได้ต่อไป 

 
1.6  ประโยชน์การศึกษา 

การศึกษานี้จะท าให้ทราบข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการประกอบการพิจารณาวางแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่น ให้ไปสู่ความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 
และน าพาไปสู่เศรษฐกิจโลกในระดับสากลต่อไป เพ่ือ 

1.6.1  เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคได้ปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาล และตรงตามความต้องการของตลาดเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ 

1.6.2  สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ ให้แก่ภาครัฐและ
เอกชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล 

 
1.7 นิยามศัพท์ 

“เศรษฐกิจฐานราก” หมายถึง ระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถพ่ึงตนเองภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจ
ที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

“การค้าระหว่างประเทศ” หมายถึง การซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ประเทศ
ที่ท าการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกันเรียกว่า “ประเทศคู่ค้า” สินค้าที่แต่ละประเทศซื้อเรียกว่า 
“สินค้าเข้า (imports)” และสินค้าที่แต่ละประเทศขายไป เรียกว่า “สินค้าออก (exports)” ประเทศ
ที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เรียกว่า “ประเทศผู้น าเข้า” ส่วนประเทศที่ขายสินค้าให้ต่างประเทศ 
เรียกว่า “ประเทศผู้ส่งออก” โดยทั่วไปแล้ว แต่ละประเทศจะมีฐานะเป็นทั้งผู้น าเข้า และผู้ส่งออกใน
เวลาเดียวกัน  

“การค้าชายแดน”หมายถึง การส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรไทยไปประเทศที่มี
พรมแดนติดไทยและการน าเข้าสินค้าจากประเทศดังกล่าว เข้าราชอาณาจักรไทยที่ ด าเนินการ  
ณ ด่านที่ตั้งขึ้นบริเวณเขตแดนทางบก บนทางอนุมัติ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจของที่ขนส่งโดยทาง
นั้น ๆ ซึ่งครอบคลุมการส่งออกสินค้าไปนอกราชอาณาจักรไทยต่อไปยังประเทศที่สาม และการน าเข้า
สินค้าจากประเทศที่สามผ่านพรมแดนประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดไทยตามความตกลงด้านขนส่ง
ระหว่างประเทศ 
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“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” หรือ Geographical Indication (GI) หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้
กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้น ๆ เป็นผลมาจาก
การผลิตในพ้ืนที่ดังกล่าว 

“นิลเมืองกาญจน์ (Nil Muang Kan)” หมายถึง เป็นแร่อัญมณีที่มีสีด าสนิท ทึบแสง  
เนื้อเนียนแน่นมีน้ าหนัก มี 3 ชนิด คือนิลตะโก หรือนิลตัน นิลเสี้ยนและนิลติดเหล็ก มีค่าความแข็ง
ระดับ 6–8 ตามสเกลความแข็งของของโมส์ (Mohs Scale) ทนทานต่อการขูดขีดได้มาก ขุดพบได้ 
ในอ าเภอบ่อพลอย และมีกระบวนการผลิตตามกรรมวิธีและภูมิปัญญาในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดเศรษฐกิจฐานราก 
เศรษฐกิจฐานราก6 คือระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถพ่ึงตนเอง

ภายใต้ทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็น
ระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชน 
เป็นระบบเศรษฐกิจแนวราบที่ส่งผลและสร้างความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างผู้คนใน
ชุมชนท้องถิ่น มิใช่เป็นเฉพาะเศรษฐกิจแนวดิ่งแบบปัจเจกแต่สามารถท าให้เกิดความร่วมมือ  
เกิดโอกาสและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเศรษฐกิจร่วมของชุมชนกับเศรษฐกิจของปัจเจก  

เศรษฐกิจฐานรากเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนสร้าง
ความสัมพันธ์ทั้งในชุมชนท้องถิ่นและในระดับที่กว้างขวางอ่ืนๆ และภายนอกระบบเศรษฐกิจฐานราก 
จะต้องมีแนวทางการพัฒนาและการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่นให้ครบวงจรมากที่สุด มีการสร้างทุนและ
กองทุนที่เข้มแข็ง มีการผลิตพ้ืนฐาน การแปรรูป การบริการ การตลาด การผลิตอาหาร และความจ าเป็น
พ้ืนฐานเพ่ือการด ารงชีวิต การอยู่ร่วมกัน ส าหรับคนในพ้ืนที่อย่างพอเพียง และพัฒนาเป็นวิสาหกิจ
เพ่ือสังคมหรือธุรกิจของชุมชน (ในมิติของการเกื้อกูล เอ้ือเฟ้ือ การมีส่วนร่วมของคนในต าบล) ต่างๆ 
ทั้งขนาดย่อมหรือขนาดใหญ่ขึ้น โดยใช้ทั้งความรู้ที่สั่งสมในพ้ืนที่ หรือที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของ
พ้ืนที่ และมีการพัฒนาให้ทันสมัย พร้อมกับมีเทคนิค วิทยาการและความรู้คู่มือการส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยี มาพัฒนาเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับตลาด หรือสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้คน
และชุมชนท้องถิ่นโดยรวมสามารถพ่ึงตนเอง มีรายได้มากกว่ารายจ่าย และสามารถพัฒนาเป็นผู้ผลิต
ผู้สร้างงานบริการต่างๆ จากท้องถิ่นที่เข้มแข็ง สร้างสรรค์ หลากหลายมีเอกลักษณ์ ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกับระบบตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเศรษฐกิจฐานราก จะต้องมีความหลากหลาย 
พอเพียงเพ่ือเปิดโอกาสและแบ่งปันให้คนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถมีพ้ืนที่และมีโอกาสในการร่วมพัฒนา
ได้อย่างผสมผสานและสร้างสรรค์ รวมทั้ง สามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจอื่นๆ ได้อย่างดี อย่างมี 
ฉันมิตร เป็นธรรม และมีความสัมพันธ์อย่างเท่าเทียม 
                                                 
6สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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องค์ประกอบส าคัญของเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประกอบด้วย 
1)  มีการรวมกลุ่ม เพ่ือสร้างพลังในการท างานร่วมกันความสามารถที่จะเจรจา

ต่อรองและประสานงานทั้งภายในและกับภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 
2)  มีการจัดการระบบการเงินของชุมชน การบูรณาการทุนร่วมกัน มีกองทุนของ

ชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกการเงินของชุมชนในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจสังคม อาชีพ 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของชุมชน และของคนในชุมชน 

3)  มีระบบการจัดการทุนชุมชนที่ครอบคลุมทุนทางสังคม ทุนคน ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
วิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ 

4)  มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยรอบด้านทั้งภายในและภายนอก เพ่ือการวิเคราะห์
ระบบของท้องถิ่น อาชีพ รายได้ รายจ่าย การผลิต ฐานเศรษฐกิจ ที่ดิน ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
ข้อมูลความรู้ระบบเศรษฐกิจเกี่ยวข้องภายนอก เป็นฐานส าคัญในการวางแผนชุมชน การวางแผนเพ่ือ
การตัดสินใจการติดตาม วัดผลและรายงานผล 

5)  มีระบบการผลิตของชุมชนทั้งขั้น พ้ืนฐานและก้าวหน้า ที่ ได้มาตรฐาน  
มีมูลค่าเพ่ิมและสามารถเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจภายนอกได้ 

6)  สร้างความร่วมมือในทุกระดับและทุกมิติ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือให้บรรลุ
เป้าหมายและสัมพันธภาพที่ดี ทั้งระดับกลุ่มต่อกลุ่ม กลุ่มกับชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ภูมินิเวศน์ 
หรือรวมตัวกันเป็นเครือข่ายประเด็นต่างๆ ได้ เช่น เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายข้าว เครือข่าย
ประมงพ้ืนบ้าน เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน เครือข่ายภูมินิเวศน์วิถีวัฒนธรรม หรือการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น 

7)  มีระบบการอยู่ร่วมกัน หรือเคารพกติกา จารีตประเพณีในการอยู่ร่วมกัน ระบบ
สวัสดิการการดูแลซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสังคมใหญ่อย่างสร้างสรรค์และ
เกื้อกูล 

8)  มีคุณธรรม จริยธรรมในการท ากิจกรรม การประกอบกิจการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม หรือการด ารงชีวิต 

9)  มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยคนในชุมชนร่วมทุนร่วมกิจกรรมหรือกิจการ  
ในการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน มีส านึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน 

10) คนในพ้ืนที่ของชุมชนสามารถมีส่วนร่วม มีความรู้เรื่องราวการพัฒนาในพ้ืนที่
รวมทั้งความรู้ในสังคมอ่ืนๆ มีคุณภาพ มีความมั่นใจที่จะให้ความรู้ความเห็น ร่วมคิดร่วมท า ตื่นรู้  
มีความสร้างสรรค์มีคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานครอบครัวมีความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงตนเอง 
ทางเศรษฐกิจได้มากท่ีสุด 
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การผลักดันเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล จึงเป็นแนวคิดที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
มุ่งสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชน ให้เกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม  
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ โดยการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากที่ส าคัญของไทย อาทิ เกษตรกร SMEs ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยใช้ทฤษฎี
ตลาดสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและการจ้างงานในท้องถิ่น และเพ่ิมทางเลือกการบริโภคสินค้าและ
บริการในราคาที่เป็นธรรม รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพ่ือ 
ชิงความได้เปรียบในเวทีการค้าระหว่างประเทศ 

2.1.2  การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
การวิเคราะห์ SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือ

ในการประเมินสถานการณ์ส าหรับการประกอบธุรกิจนิลเมืองกาญจน์ ซึ่งช่วยให้ผู้ศึกษาวิเคราะห์  
จุดแข็งและจุดอ่อน ของการด าเนินธุรกิจ รวมถึงวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ในการพัฒนาและ
ผลักดันเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษานิลเมืองกาญจน์ ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินการส่งเสริมการค้าเศรษฐกิจฐานราก นิลเมืองกาญจน์ต่อไป  
โดย SWOT เป็นค าย่อมาจากค าว่า Strengths Weaknesses Opportunities และ Threats ประกอบด้วย 

1)  Strengths คือจุดแข็ง หมายถึงความสามารถและสถานการณ์ภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาและผลักดันนิลเมืองกาญจน์ที่เป็นบวกซึ่งสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์  

2)  Weaknesses คือจุดอ่อนหมายถึงสถานการณ์ภายในที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
และผลักดันนิลเมืองกาญจน์ที่เป็นลบ ซึ่งไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ 

3)  Opportunities คือโอกาสหมายถึงปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออ านวย 
ให้การพัฒนาและผลักดันนิลเมืองกาญจน์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เป็นประโยชน์ต่อการการพัฒนาและผลักดันนิลเมืองกาญจน์  

4)  Threats คืออุปสรรคหมายถึงปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการพัฒนา
และผลักดันนิลเมืองกาญจน์ไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหา
ต่อการพัฒนาและผลักดันนิลเมืองกาญจน์  

2.1.3  ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
การค้าระหว่างประเทศก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศที่ก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ

ประเทศก าลังพัฒนามีการส่งออกสินค้าไปขายในต่างประเทศมากกว่าการน าเข้าสินค้า จะส่งผลดีคือ
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เป็นการลดต้นทุนต่อหน่วยให้ลดลง (Economy of Scale) ท าให้เกิดผลผลิตและรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 
ราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มถูกลง คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการสูงขึ้น เนื่องจากมี
การแข่งขันในด้านการผลิตและบริการมากขึ้น สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนา การส่งออกที่เพ่ิมขึ้นจะช่วยท าให้ประชาชนมีรายได้และ 
การจ้างงานภายในประเทศเพ่ิมขึ้น เมื่อดูรายได้ประชาชาติในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ จะแสดง 
ให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้นของรายได้ประชาชาติต่อหัวของประชาชนที่เพ่ิมขึ้น จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศคือมีการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ของสินค้าและบริการภายในประเทศ ท าให้การผลิต รายได้
และการจ้างงานภายในประเทศขยายตัวเพิ่มมากข้ึน 

เนื่องจากในแต่ละประเทศทั่วโลกมีภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม 
ทรัพยากรที่แตกต่างกัน แรงงานคนที่ใช้ในการผลิต เทคโนโลยีการผลิต และเงินทุน ดังนั้น สินค้าและ
ผลผลิตที่ผลิตได้ในแต่ละประเทศจึงแตกต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตสินค้าเหล่านี้ยังส่งผลถึง
ปริมาณในการผลิตสินค้า หากประเทศใดมีทรัพยากรที่ใช้ ในการผลิตอยู่มาก มีแรงงานที่มี
ความสามารถในการผลิต มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีแหล่งเงินทุนที่สามารถสนับสนุนการผลิตได้มาก  
จะได้เปรียบในเรื่องความช านาญในการผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
ด้วยปริมาณที่มากและมีต้นทุนต่อหน่วยที่ถูกกว่า แต่ในทางกลับกัน ประเทศใดที่มีทรัพยากรที่ใช้  
ในการผลิตที่น้อย ต้องมีการน าเข้าวัตถุดิบท าให้ความสามารถในการผลิตได้น้อย และมีต้นทุนต่อหน่วย 
ที่มากกว่า หรือในบางประเทศไม่สามารถผลิตสินค้าที่จ าเป็นต้องใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างอย่างได้ 
เนื่องจากขาดแคลนปัจจัยด้านทางผลิต ปัญหาดังกล่าวนี้จึงเป็นที่มาของการค้าขายและเปลี่ยนสินค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งแนวคิดนี้มาจากนักปราชญ์ชาวสก๊อตที่ชื่อ อดัม สมิทธ์ Smith (1980), Krugman 
& Obstfeld (2003) โดยอธิบายปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ7 ดังนี้ 

1)  ปัจจัยพื้นฐานของประเทศท่ีแตกต่างกัน  
2)  ความหลากหลายและคุณภาพของสินค้า 
3)  การเมืองและรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากที่ช่วย

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
4)  ทฤษฎีได้เปรียบโดยสมบูรณ์ของ อดัมสมิทธ์ ซึ่งเกิดขึ้นในภาวะที่ประเทศนั้นๆ 

สามารถผลิตสินค้าและบริการได้มากกว่าหนึ่งชนิด โดยใช้ทรัพยากรที่เท่ากันในการผลิต 
5)  ประสิทธิภาพในการผลิต การใช้ทรัพยากรและแรงงานให้น้อยที่สุด เพ่ือใช้ 

ในการด าเนินการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือมุ่งหวังถึงความส าเร็จและผลก าไรที่จะได้รับให้ได้มากที่สุด 
6)  ความต้องการสินค้าที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ 

 
                                                 
7วารสารวิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.1  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (16) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

ยุทธศาสตร์ชาติ8 เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 
โดยภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก9 ได้สรุปไว้ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากจะเป็นการด าเนินการที่ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูงที่มี
การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่งคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน  
ในชุมชนให้ดีขึ้น และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ า และความ ไม่เสมอภาค
ตามเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาค 
ทางสังคม เพ่ือให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผ่านการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและพฤติกรรม และด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนา
และส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรและการส่ งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
และวิสาหกิจชุมชน 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก จึงมีเป้าหมายเพ่ือ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพา
ตนเอง ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนา 
ด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ เกิดการสร้างอาชีพและกระจายรายได้และลดปัญหาความเหลื่อมล้ าและไม่เสมอภาค
จากระดับชุมชน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วยแผนย่อย 
2 แผน ได้แก่ 

1)  การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการเพ่ิมพูนองค์ความรู้
และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อย
และไม่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่างๆ เพ่ือยกระดับ
องค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า เพ่ือยกระดับและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการ
หนี้สิน ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ เพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน และการใช้

                                                 
8ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, (http://nscr.nesdb.go.th/), ยุทธศาสตร์ชาต ิ
9ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, (http://nscr.nesdb.go.th/), แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(16) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 
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ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิด
การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นธรรม 

2)  การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
เน้นส่งสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการจัดการกลไกการตลาด
ครบวงจรในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรมรวมถึงการมีกติกาให้เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับ
เศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็น 
และการบริหารจัดการกลไกต่างๆ เพ่ือให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการพัฒนาการสินค้าและยกระดับ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

2.2.2  รายงานการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล (Local to Global) 
จากรายงานการศึกษากลุ่ม เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล (Local to 

Global) นักการค้าการพาณิชย์ : พาณิชย์จังหวัด รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 255910 ได้ให้แนวทาง 
การด าเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ในพ้ืนที่ที่จะต้องเชื่อมโยงห่วงโซ่ อุปทานด้านการตลาดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ตลาด การพัฒนา
คุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด การเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้วยการสร้าง Branding GI 
รวมทั้งส่งเสริมการน าสินค้าคุณภาพไปจ าหน่ายในตลาดระดับต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาค โมเดิร์นเทรด 
ตลอดจนการส่งเสริมการใช้ Digital Marketing เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการขยายตลาด โดยยึดสภาพพ้ืนที่
แต่ละจังหวัด ศักยภาพของกลุ่ม ชุมชนที่มีอยู่  มาด าเนินการพัฒนาศักยภาพสินค้าและผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ และอาศัยเครื่องมือที่กระทรวงพาณิชย์และส านักงานพาณิชย์จังหวัด แต่ละจังหวัด  
มีอยู่มาด าเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงพาณิชย์ โดยประสานให้สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเชื่อมโยงให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ก้าวไปสู่การค้าในระดับ
ต่างๆ ได้ตามศักยภาพของผู้ประกอบการ ด้วยการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ช่วยด าเนินการผลักดันตลาดห่วงโซ่
อุปทาน ดังนี้ 

1)  การเตรียมความพร้อมบุคลากรส านักงานพาณิชย์จังหวัด โดยการพัฒนา
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้โครงสร้าง One Roof เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

                                                 
10รายงานการศึกษากลุ่ม เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสูส่ากล (Local to Global) นักการค้าพาณิชย์ : 
พาณิชย์จังหวัด รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2559, สถาบันกรมพระจันทบรุีนฤนาถ ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ 
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2)  การใช้เครือข่าย MOC Biz Club และประชารัฐ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภูมิภาคเพ่ือตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) เชื่อมโยงสู่สากล 
(Local to Global)  

3)  พัฒนาการค้าด้วย Digital Marketing Online โดยการเน้นให้เครือข่าย MOC 
Biz Club บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด)... จ ากัด หรือชุมชนที่มีความพร้อมเข้ามาพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินการ 

2.2.3  รายงานการศึกษาข้าวสีไทย ก้าวไกลระดับโลก 
จากรายงานการศึกษากลุ่ม เรื่อง ข้าวสีไทย ก้าวไกลระดับโลก นักการค้าการพาณิชย์

ส าหรับพาณิชย์จังหวัด: พาณิชย์จังหวัดยุคดิจิทัล รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 256311 ได้ให้แนวทาง 
การด าเนินงานในการช่วยเกษตรกรชาวนาสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น ตามศักยภาพของพ้ืนที่ต้องเน้นให้
เกษตรกรหันมาปลูกข้าวสี ซึ่งเป็นข้าวเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในการส่งเสริมการผลิต ส่วนการตลาดกระทรวงพาณิชย์จะใช้เครือข่ายที่อยู่ทั้ง
ภายในประเทศ เช่น ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่าย ท าตลาดในประเทศ 
ส่วนตลาดต่างประเทศ ใช้ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศในการเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายเป็นราย
ประเทศ ดังเช่น “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยมีแนวทางในการบริหารอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

1)  วางแผนบริหารจัดการการเพาะปลูกข้าวสี โดยให้กระจายการเพาะปลูก 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกเพ่ือลดปัญหาการปลูกในพ้ืนที่ ไม่
เหมาะสม 

2)  ด าเนินการเชื่อมโยงเพ่ือหาตลาดรองรับผลผลิต เช่น โรงพยาบาล โรงแรม 
ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต “ไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น และส่งเสริมการท าเกษตรพันธสัญญา 
(Contract Farming) ในจังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวสีชนิดต่างๆ 

3)  ผลักดันการส่งออกและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น 
4)  ด าเนินการศึกษาวิจัยและส่งเสริมการน านวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับข้าวสีชนิดต่างๆ เช่น นวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและ 
ความงาม เพ่ิมมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ศึกษาศักยภาพสารสกัดจาก 
สิ่งเหลือใช้ (By Product) ในกระบวนการแปรรูป เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม เป็นต้น 

5)  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ก้าวสู่เกษตรกรในยุคดิจิทัล Smart Farmer 
  
                                                 
11รายงานการศึกษากลุ่ม เรื่อง ข้าวสีไทย ก้าวไกลระดับโลก นักการคา้พาณิชย์ส าหรับพาณิชย์จังหวัด : พาณิชย์
จังหวัดยุคดิจิทลั รุ่นท่ี 5 ปีงบประมาณ 2563, สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ 
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2.2.4  รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสหนึ่งปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 
จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสหนึ่งปี 2563 และแนวโน้มปี 256312 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก 
ในปี 2563 มีแนวโน้มที่จะหดตัวรุนแรงเป็นประวัติการณ์จากผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการค้า
ในช่วงที่ผ่านมา และถูกซ้ าเติมจากการระบาดของโรคโควิค 19 อย่างเป็นวงกว้างและรุนแรงจนส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศส าคัญ อย่างไรก็ตามขนาดของการหดตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก
ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญๆ ประกอบด้วย 

1)  ขีดความสามารถและระยะเวลาที่แต่ละประเทศใช้ในการควบคุมการระบาด 
และป้องกันไม่ให้มีการระบาดในระลอกที่สอง 

2)  มาตรการภาครัฐในการปิดสถานที่และจ ากัดการเดินทาง (Lockdown)  
เพ่ือแก้ปัญหาการระบาด รวมถึงความเข้มข้นของมาตรการป้องกันการระบาดในระยะต่อไป  

3)  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและรูปแบบการประกอบธุรกิจ 
ในประเทศส าคัญๆ  

4)  ขีดความสามารถของรัฐบาลประเทศส าคัญๆ ในการด าเนินมาตรการ 
ทางการเงินการคลังเพ่ือให้ภาคธุรกิจมีความพร้อมในการกลับมาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
การควบคุมผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ให้ลุกลามจากภาคการผลิตไปสู่ภาคการเงิน
และการคลัง 

5)  ความก้าวหน้าในการผลิตยาและวัคซีนเพ่ือใช้ในการรักษาโรค และการตอบสนอง
ของไวรัสต่อสภาพอากาศ 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

จากแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และค าถามการศึกษาของรายงานฉบับนี้  
การผลักดันเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล ที่ถือได้ว่าเป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศ เป็นกลไกส าคัญในการ
สร้างงาน สร้างรายได้และสร้างความยั่งยืน ซึ่งหากเศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็งจะ
ส่งผลถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ และต่อยอดในการผลักดันเศรษฐกิจฐานราก
ออกสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นคง ที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่  
ไม่ทราบถึงทิศทางการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐ จึงได้ด าเนินธุรกิจไปตามวิถีท้องถิ่นและไม่สามารถ
ท าธุรกิจระหว่างประเทศได้ การศึกษาฉบับนี้ จึงศึกษาการผลักดันเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล 
กรณีศึกษา นิลเมืองกาญจน์ เพ่ือให้การวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่น 

                                                 
12ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
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โดยเฉพาะผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายนิลเมืองกาญจน์ ให้ไปสู่ความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของ
จังหวัดกาญจนบุรีและของประเทศไทย และน าพาไปสู่เศรษฐกิจโลกในระดับสากลต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

  

การวิเคราะห์เศรษฐกิจฐานราก 
 Strengths  
 Weaknesses  
 Opportunities  
 Threats 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
 ยกระดับศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ 
 สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการขยายตลาด 
 ในประเทศ 

 สร้าง Branding GI 
 สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงและขยายตลาดในประเทศ 
 Digital Marketing Online 

 ในต่างประเทศ 
 สร้างความสามารถและยกระดับผูป้ระกอบการในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ 
 ขยายช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างประเทศ 
 สร้างมลูค่าเพิ่มและมาตรฐานให้เป็นท่ีต้องการของตลาดต่างประเทศ 
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รายงานฉบับนี้จะเป็นเสมือนแนวทางให้ผู้ประกอบการ นิลเมืองกาญจน์ รวมถึง
ผู้ประกอบการรายย่อยในภูมิภาคต่างๆ ได้ปรับธุรกิจของตัวเองให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ
รัฐบาล ยึดหลักอุปสงค์และอุปทาน (Demand & Supply) เพ่ือให้ประกอบธุรกิจได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภายในประเทศและตลาดโลก เพ่ือให้การเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง
และยังยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น ผู้ เขียนจึงน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด 
ในการศึกษา โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ จากฐานข้อมูลสถิติการค้าของส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ฐานข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ และข้อมูลจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสอบถามและสัมภาษณ์ภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการไทยในพ้ืนที่ และที่ประสบความส าเร็จในการตลาดต่างประเทศ 
เพ่ือตอบค าถามการศึกษาที่ก าหนด 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศของไทยกับโลกและอาเซียน(9) 

การศึกษาการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนิลเมืองกาญจน์ของประเทศไทย จะเริ่มจาก
การศึกษาภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศของไทยกับโลกและอาเซียน(9) การค้าการส่งออก
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย และการค้านิลเมืองกาญจน์ เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญของ
เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของไทย ประกอบด้วย 

3.1.1  สถานการณ์การค้าระหว่างไทย–โลก  
 
ตารางท่ี 1 สถิติการค้าระหว่างไทย–โลก ปี 2563 (มกราคม–มิถุนายน) 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%) 
2562 2562 

(ม.ค.-มิ.ย.) 
2563 

(ม.ค.-มิ.ย.) 
2562 2562 

(ม.ค.-มิ.ย.) 
2563 

(ม.ค.-มิ.ย.) 
2562 2562 

(ม.ค.-มิ.ย.) 
2563 

(ม.ค.-มิ.ย.) 
มูลค่าการค้า 482,528.68 241,684.72 217,984.99 -3.72 -2.79 -9.81 100.00 100.00 100.00 
การส่งออก 246,268.80 123,073.50 114,342.97 -2.64 -2.83 -7.09 100.00 100.00 100.00 
การน าเข้า 236,259.87 118,611.22 103,642.02 -4.81 -2.75 -12.62 100.00 100.00 100.00 
ดุลการค้า 10,008.93 4,462.27 10,700.95       

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร 

 
ตารางที่ 1 แสดงถึงการค้าระหว่างประเทศของไทยกับโลก ในปี 2563 (มกราคม–

มิถุนายน) มีมูลค่าการค้ารวม 217,984.99 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าการส่งออก 114,342.97  
ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวลดลงร้อยละ 7.09 มูลค่าการน าเข้า 103,642.02 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ขยายตัวลดลงร้อยละ 12.62 โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 10,700.95 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ซึ่งจากข้อมูลสถิติการค้าย้อนหลังดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ามาโดยตลอด 
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ตารางท่ี 2 สถิติการส่งออกสินค้าไทยไปยังโลก ปี 2563 (มกราคม–มิถุนายน) 

ชื่อสินค้า 
มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

1. อัญมณีและเครือ่งประดับ 12,827.2 11,986.2 15,691.0 7,245.4 10,077.8 -9.97 -6.56 30.91 15.19 39.09 
2. รถยนต์ อุปกรณแ์ละ
ส่วนประกอบ 

27,044.1 28,934.5 27,321.0 13,807.5 9,312.2 2.65 6.99 -5.58 -4.43 -32.56 

3. เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
อุปกรณ์และสว่นฯ 

18,490.2 19,751.2 18,244.0 8,737.5 8,806.8 10.36 6.82 -7.63 -12.24 0.79 

4. ผลิตภัณฑ์ยาง 10,255.3 11,022.1 11,233.9 5,459.2 5,437.8 55.86 7.48 1.92 1.46 -0.39 
5. เม็ดพลาสตกิ 8,673.7 10,301.9 9,172.3 4,670.5 3,798.7 12.40 18.77 -10.97 -10.13 -18.67 
6. แผงวงจรไฟฟ้า 8,267.4 8,333.4 7,589.2 3,652.2 3,444.1 7.13 0.80 -8.93 -12.83 -5.70 
7. เคมีภัณฑ์ 7,460.3 9,178.3 7,587.3 3,961.2 3,276.6 22.38 23.03 -17.33 -12.42 -17.28 
8. เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ 

7,574.0 8,202.3 7,333.3 3,611.0 3,075.2 8.91 8.30 -10.59 -12.61 -14.84 

9. น้ ามนัส าเรจ็รูป 7,182.8 9,311.7 7,323.6 3,719.0 2,855.9 30.11 29.64 -21.35 -11.10 -23.21 
10. เครื่องปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ 

4,819.8 5,365.5 5,496.3 3,105.4 2,841.6 -1.03 11.32 2.44 0.61 -8.49 

รวม 10 รายการ 112,594.7 122,387.0 116,992.0 57,969.0 52,926.8 9.52 8.70 -4.41 -5.56 -8.70 
อื่นๆ 124,040.0 130,570.0 129,276.8 65,104.5 61,416.2 10.17 5.26 -0.99 -0.25 -5.67 
รวมท้ังสิ้น 236,634.7 252,957.0 246,268.8 123,073.5 114,343.0 9.86 6.90 -2.64 -2.83 -7.09 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร 

ตารางที่ 2 แสดงถึงสินค้าที่ไทยส่งออกไปโลกท่ีส าคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ อัญมณี
และเครื่องประดับ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ น้ ามัน
ส าเร็จรูป และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เป็นต้น โดยเฉพาะสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึงอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยมีความเข้มแข็งในการส่งออกไปยังตลาดโลกและเป็นที่ต้องการของตลาด 
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ตารางท่ี 3 ตลาดส่งออก 10 อันดับแรกของไทยรายประเทศ ปี 2563 (มกราคม–มิถุนายน) 

ประเทศ 
มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มยิ.) 

2563 
(มค.-มยิ.) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

1. สหรฐัอเมรกิา 26,570.41 28,040.99 31,348.43 15,996.30 16,396.43 8.45 5.53 11.80 17.30 2.50 
2. จีน 29,506.01 30,316.88 29,169.46 13,792.86 14,595.76 23.98 2.75 -3.78 -9.66 5.82 
3. ญ่ีปุ่ น 22,066.54 24,936.94 24,523.65 12,321.84 11,173.00 7.74 13.01 -1.66 -1.94 -9.32 

4. ฮ่องกง 12,298.86 12,526.00 11,715.92 5,741.37 5,819.12 7.21 1.85 -6.47 -9.39 1.35 
5. เวียดนาม 11,585.54 12,961.14 12,114.92 6,143.89 5,261.95 22.89 11.87 -6.53 4.44 -14.35 
6. สงิคโปร ์ 8,288.43 9,302.53 8,872.69 4,399.14 5,172.90 0.75 12.24 -4.62 -0.36 17.59 
7. อินโดนีเซีย 8,843.55 10,248.36 9,105.18 4,475.31 4,839.67 8.16 15.89 -11.15 -14.04 8.14 

8. ออสเตรเลีย 10,504.78 10,775.54 10,229.36 4,985.20 4,505.59 1.90 2.58 -5.07 -9.85 -9.62 
9. สวิตเซอรแ์ลนด ์ 4,093.84 2,403.72 5,296.84 2,382.03 4,136.18 -15.56 -14.28 120.36 43.88 73.64 
10. มาเลเซีย 10,343.28 11,644.89 10,359.57 5,273.84 3,837.09 7.44 12.58 -11.04 -5.94 -27.24 

รวม 10 รายการ 144,101.2 153,157.0 152,736.0 75,511.8 75,737.7 10.11 6.28 -0.27 -0.78 0.30 

อืน่ๆ 92.533.4 99,800.0 93,532.8 47,561.7 38,605.3 9.48 7.85 -6.28 -5.91 -18.83 
รวมท้ังสิน้ 236,634.68 252,956.98 246,268.80 123,073.50 114,342.97 9.86 6.90 -2.64 -2.83 -7.09 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร 

 
จากตารางข้างต้น ตลาดการส่งออกสินค้าและบริการของไทยที่ส าคัญ 10 อันดับแรก 

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ 
และมาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงตลาดหลักของไทยอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยเฉพาะ 
สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง สิงคโปร์และอินโดนีเซีย มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของไทย 
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ตารางท่ี 4 สถิติการน าเขา้สินค้าไทยจากโลก ปี 2563 (มกราคม–มิถุนายน) 

ชื่อสินค้า 
มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

1. น้ ามนัดิบ 18,784.9 26,901.1 21,194.7 11,590.6 9ล500.1 27.75 43.21 -21.21 -6.50 -18.04 
2. เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ 

19,507.9 20,668.4 20,930.8 10,391.9 8,985.8 2.44 5.95 1.27 1.02 -13.53 

3. เครือ่งจกัรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ 

17,302.6 19,144.9 17,564.0 8,536.8 8,070.7 5.49 10.65 -8.26 -7.54 -5.46 

4. เคมีภัณฑ์ 14,750.4 16,685.6 15,296.2 7,862.6 7,459.9 13.70 13.12 -8.33 -6.34 -5.12 
5. แผงวงจรไฟฟ้า 11,159.7 11,835.2 11,297.8 5,556.2 5,781.4 17.92 6.05 -4.54 -3.76 4.05 
6. เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ 

11,341.9 13,444.7 12,922.7 6,613.6 5,158.4 8.74 18.54 -3.88 0.32 -22.00 

7. ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต ์

11,402.6 11,984.6 11,507.4 5,745.2 4,447.9 7.54 5.10 -3.98 -3.54 -22.58 

8. สินแร่โหละอื่นๆ เศษ
โลหะและผลติภัณฑ์ 

8,650.5 9,889.8 8,935.6 4,537.0 4,114.1 24.01 14.33 -9.65 -10.34 -9.32 

9. เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
อุปกรณ์และสว่นฯ 

7,513.4 8,954.8 8,190.9 4,115.0 3,892.0 13.28 19.18 -8.53 -6.62 -5.42 

10. พืชและผลิตภณัฑ์
จากพืช 

6,127.3 6,508.6 6,822.7 3,529.2 3,654.6 0.60 6.22 4.83 3.95 3.55 

รวม 10 รายการ 126,541.1 146,017.7 134,662.5 50,133.1 61,064.9 11.67 15.39 -7.78 -4.22 -10.83 
อื่นๆ 94,977.8 102,183.4 101,597.3 50,133.1 42,577. 17.43 7.59 -0.57 -0.66 -15.07 
รวมท้ังสิ้น 221,518.8 248,201.0 236,259.9 118,611.2 103,642.0 14.07 12.05 -4.81 -2.75 -12.62 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร 

 
จากตารางข้างต้น สินค้าที่ไทยน าเข้าจากโลกที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ 

น้ ามันดิบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ แผงวงจร
ไฟฟ้า เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ สินแร่โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะ
และผลิตภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เป็นต้น  
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ตารางท่ี 5 ตลาดน าเข้า 10 อันดับแรกของไทยรายประเทศ ปี 2563 (มกราคม–มิถุนายน) 

ประเทศ 
มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

1. จีน 44,239.22 49,903.14 50,270.58 24,032.55 23,895.85 5.26 12.80 0.74 -1.78 -0.57 
2. ญี่ปุ่น 32,053.69 35,256.06 33,196.72 16,590.38 13,780.77 4.50 9.99 -5.84 -3.95 -16.94 
3. สหรัฐอเมริกา 14,789.27 14,969.03 17,282.42 9,425.86 9,257.84 22.90 1.15 15.45 28.52 -1.78 
4. มาเลเซีย 11,582.59 13,239.81 12,766.74 6,804.90 5,005.02 7.33 14.31 -3.57 0.67 -26.45 
5. ไต้หวัน 8,141.17 8,635.41 8,077.63 4,101.21 3,923.59 14.33 6.07 -6.46 -2.56 -4.33 
6. เกาหลีใต ้ 7,997.64 8,876.39 8,658.03 4,462.88 3,715.67 9.82 10.99 -2.46 -1.69 -16.74 
7. สิงคโปร ์ 7,891.86 7,684.38 7,582.47 3,476.67 3,705.32 21.21 -2.63 -1.33 -3.94 6.58 
8. อินโดนเีซีย 7,302.78 7,953.20 7,220.81 3,633.80 2,847.94 15.44 8.91 -9.21 -10.94 -21.63 
9. สหรัฐอาหรับ 
เอมเิรตส ์

7,400.58 10,421.99 7,367.27 4,367.49 2,775.27 23.64 40.83 -29.31 -11.09 -36.46 

10. เยอรมน ี 6,072.74 6,759.60 6,287.22 3ล132.28 2,640.02 3.48 11.31 -6.99 -10.49 -15.72 
รวม 10 รายการ 147,480.6 163,699.0 158,709.9 80,028.0 71,547.3 9.55 11.00 -3.05 -0.82 -10.60 
อื่นๆ 74,038.3 84,502.0 77,550.0 38,583.2 32,094.8 24.29 14.13 -8.23 -6.51 -16.82 
รวมท้ังสิ้น 221,518.83 248,201.03 236,259.87 118,611.22 103,642.02 14.07 12.05 -4.81 -2.75 -12.62 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร 

 
จากตารางข้างต้น ตลาดน าเข้าสินค้าและบริการของไทยที่ส าคัญ 10 อันดับแรก 

ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
และเยอรมณี เป็นต้น 
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ตารางท่ี 6 สถิติการค้าระหว่างไทย–อาเซียน(9) ปี 2563 (มกราคม–มิถุนายน) 
รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราขยายตัว (%) สัดส่วน (%) 

2562 2562 
(ม.ค.-มิ.ย.) 

2563 
(ม.ค.-มิ.ย.) 

2562 2562 
(ม.ค.-มิ.ย.) 

2563 
(ม.ค.-มิ.ย.) 

2562 2562 
(ม.ค.-มิ.ย.) 

2563 
(ม.ค.-มิ.ย.) 

มูลค่าการค้า 107,673.79 53,408.24 47,748.78 -5.38 -3.73 -10.60 22.31 22.10 21.90 
การส่งออก 62,841.18 31,336.62 28,498.15 -8.32 -5.15 -9.06 25.52 25.46 24.92 
การน าเข้า 44,832.61 22,071.62 19,250.64 -0.92 -1.65 -12.78 18.98 18.61 18.57 
ดุลการค้า 18,008.58 9,265.00 9,247.51       

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร 

 
จากตารางข้างต้น การค้าระหว่างประเทศของไทยกับอาเซียน ในปี 2563 

(มกราคม–มิถุนายน) มีมูลค่าการค้ารวม 47,748.78 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าการส่งออก 
28,498.15 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวลดลงร้อยละ 9.06 มูลค่าการน าเข้า 19,250.64 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ขยายตัวลดลงร้อยละ 12.78 โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 9,247.51 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจาก
ข้อมูลสถิติการค้าย้อนหลังดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ามาโดยตลอด 
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ตารางท่ี 7 สถิติการส่งออกสินค้าไทยไปยังอาเซียน(9) ปี 2563 (มกราคม–มิถุนายน) 

ชื่อสินค้า 
มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

1. อัญมณีและเครือ่งประดับ 1,656.2 2,706.4 2,498.5 1,307.5 2,692.3 -14.75 63.41 -7.68 18.75 105.92 
2. น้ ามนัส าเรจ็รูป 5,432.2 7ล315.8 5,750.2 2,924.2 2,235.5 28.25 34.68 -21.40 -10.67 -23.55 
3. รถยนต์ อุปกรณแ์ละ
ส่วนประกอบ 

6,901.2 7,892.3 7ล760.8 3,832.4 2,162.0 -2.99 14.36 -1.67 4.58 -43.59 

4. อากาศยาน ยานอวกาศ
และส่วนประกอบ 

224.8 167.1 278.0 90.2 1ล428.7 139.03 -25.69 66.40 14.78 1,484.09 

5. เคมีภัณฑ์ 2,509.6 2ล976.7 2,717.6 1,372.8 1,111.6 14.91 18.61 -8.70 -7.31 -19.03 
6. เม็ดพลาสตกิ 2,375.5 2,995.8 2,519.8 1,264.3 988.6 15.37 26.11 -15.89 -14.07 -21.81 
7. น้ าตาลทราย 1,723.5 2,081.1 1,912.4 897.0 907.1 -4.35 20.74 -8.10 -15.02 1.12 
8. แผงวงจรไฟฟ้า 1,665.6 1,942.4 1,844.5 873.6 834.7 12.94 16.62 -5.04 -2.31 -4.49 
9. เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ 

2,340.1 2,649.5 2,135.5 1,014.3 823.7 10.58 13.22 -19.40 -20.32 -18.79 

10. เครื่องดื่ม 1,378.3 1,557.2 1,661.4 825.9 781.0 4.49 12.98 6.70 4.84 -5.44 
รวม 10 รายการ 26,207.0 32,284.2 29,078.7 14,402.2 13,964.9 7.67 23.19 -9.93 -4.50 -3.04 
อื่นๆ 33,436.4 36,261.1 33,762.5 16,934.4 14,533.3 9.85 8.45 -6.89 -5.69 -14.18 
รวมท้ังสิ้น 59,643.4 68,545.3 62,841.2 31,336.6 28,498.1 8.88 14.93 -9.32 -5.15 -9.06 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร 

 
จากตารางข้างต้น สินค้าที่ไทยส่งออกไปอาเซียน(9) ที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ 

อัญมณีและเครื่องประดับ น้ ามันส าเร็จรูป รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ อากาศยาน ยานอวกาศ
และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก น้ าตาลทราย แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ และ เครื่องดื่ม เป็นต้น โดยเฉพาะสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ไทยส่งออกไป
อาเซียน เป็นล าดับที่ 1 และมีการขยายตัวในปัจจุบันร้อยละ 105.92 แสดงถึงอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับของไทยมีความเข้มแข็งในการส่งออกไปยังตลาดอาเซียนและเป็นที่ต้องการของตลาด 
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ตารางท่ี 8 ตลาดส่งออกไปอาเซียน(9) ของไทยรายประเทศ ปี 2563 (มกราคม–มิถุนายน) 

ประเทศ 
มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

1. เวียดนาม 11,585.54 12,961.14 12,114.92 6,143.89 5,261.95 22.89 11.87 -6.53 4.44 -14.35 
2. สิงคโปร ์ 8,288.43 9,302.53 8,872.69 4,399.14 5,172.90 0.75 12.24 -4.62 -0.36 17.59 
3. อินโดนเีซีย 8,843.55 10,248.36 9,105.18 4,475.31 4,839.67 8.16 15.89 -11.15 -14.04 8.14 
4. มาเลเซีย 10,343.28 11,644.89 10,359.57 5,273.84 3,837.09 7.44 12.58 -11.04 -5.94 -27.24 
5. กัมพูชา 5,294.42 7,619.96 7,146.03 3,471.38 3,255.17 13.33 43.92 -6.22 1.35 -6.23 
6. ฟิลิปปินส์ 6,946.40 7,910.21 6,916.59 3,364.84 2,432.11 8.60 13.88 -12.56 -12.97 -27.72 
7. เมียนมา 4,310.75 4,627.78 4,362.94 2,236.67 1,942.74 3.17 7.35 -5.72 -7.45 -13.14 
8. ลาว 3,949.78 4,124.81 3,847.17 1,903.45 1,697.34 -1.13 4.43 -6.73 -11.93 -10.83 
9. บรูไน 81.25 105.66 116.10 68.09 59.18 1.77 30.05 9.87 20.73 -13.10 
รวมท้ังสิ้น 59,643.40 68,545.34 62,841.18 31,336.62 28,498.15 8.88 14.93 -8.32 -5.15 -9.06 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร 

 
จากตารางข้างต้น ตลาดการส่งออกสินค้าและบริการของไทยในอาเซียน(9)  

โดยไทยส่งออกไปเวียดนามเป็นล าดับแรก มีมูลค่า 5,261.95 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาเป็นสิงคโปร์ 
มีมูลค่า 5,172.90 ล้านเหรียญสหรัฐ อินโดนีเซีย มีมูลค่า 4,839.67 ล้านเหรียญสหรัฐ และมาเลเซีย 
มีมูลค่า 3,837.09 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ โดยมี สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ที่มีอัตราขยายตัว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.59 และ 8.14 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 9 สถิติการน าเข้าสินค้าไทยจากอาเซียน(9)ปี 2563 (มกราคม–มิถุนายน) 

ชื่อสินค้า 
มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

1. เครอืงคอมพวิเตอร์
อุปกรณ์และสว่นฯ 

3,301.8 4,101.8 3ล204.1 1,644.9 1,647.5 1.76 24.23 -21.88 -20.98 0.16 

2. ก๊าซธรรมชาต ิ 2,141.7 2,707.5 2,256.2 1,713.4 1,255.3 9.14 26.42 20.27 30.30 -26.74 
3. เคมีภัณฑ์ 2,635.4 2,918.4 2,559.5 1,331.0 1,235.6 10.43 10.74 -12.30 -10.49 -7.17 
4. น้ ามนัดิบ 3,840.9 4,378.4 3,276.1 1,763.5 1,206.2 18.52 13.99 -25.17 -13.98 -31.60 
5. เครือ่งเพชรพลอย อัญมณี 
เงินแท่งและทองค า 

971.8 1,057.8 2,505.8 646.2 1,093.5 49.39 8.85 136.88 42.68 69.24 

6. เครือ่งจกัรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ 

2,574.1 2,700.1 2,629.6 1,343.1 1,022.3 8.97 4.90 -2.61 5.44 -23.88 

7. แผงวงจรไฟฟ้า 2,166.2 2,125.9 1,910.0 948.1 918.3 10.97 -1.86 -10.15 -7.29 -3.15 
8. เชื้อเพลิงอืน่ๆ 1,535.1 1,766.6 1,711.8 854.4 889.7 26.11 15.08 -3.10 1.14 4.14 
9. สินแร่โลหะอื่นๆ เศษ
โลหะและผลติภัณฑ์ 

1,982.9 1,945.9 1,746.6 868.1 815.4 42.41 -1.87 -10.24 -17.99 -6.07 

10. พืชและผลิตภณัฑ์จากพืช 876.3 899.1 1,107.4 528.6 736.1 7.12 2.61 23.17 17.93 39.26 
รวม 10 รายการ 22,026.0 24,601.3 23,907.2 11,641.2 10,819.9 14.56 11.69 -2.82 -3.27 -7.06 
อื่นๆ 19,113.5 20,645.6 20,925.4 10,430.4 8,430.8 10.56 8.02 1.36 0.21 -19.17 
รวมท้ังสิ้น 41,139.5 45,246.9 44,832.6 22,071.6 19,250.6 12.62 9.98 -0.92 -1.65 -12.78 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร 

 
จากตารางข้างต้น สินค้าที่ไทยน าเข้าจากอาเซียน(9) ที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ก๊าซธรรมชาติเคมีภัณฑ์ น้ ามันดิบ เครื่องเพชรพลอย 
อัญมณี เงินแท่งและทองค า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เชื้อเพลิงอ่ืนๆ สินแร่
โลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เป็นต้น 
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ตารางท่ี 10 ตลาดน าเข้าจากอาเซียน(9) ของไทยรายประเทศ ปี 2563 (มกราคม–มิถุนายน) 

ประเทศ 
มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

1. มาเลเซีย 11,582.59 13,239.81 12,766.74 6,804.90 5,005.02 7.33 14.31 -3.57 0.67 -26.45 
2. สิงคโปร ์ 7,891.86 7,684.38 7,582.47 3,476.67 3,705.32 21.21 -2.63 -1.33 -3.94 6.58 
3. อินโดนเีซีย 7,302.78 7,953.20 7,220.81 3,633.80 2,847.94 15.44 8.91 -9.21 -10.94 -21.63 
4. เวียดนาม 4,955.11 5,695.61 5,443.78 2,757.84 2,576.05 12.25 14.94 -4.42 -2.25 -6.59 
5. เมียนมา 2,475.75 3,012.37 3,246.00 1,611.54 1,494.70 5.15 21.67 7.76 14.09 -7.25 
6. ฟิลิปปินส์ 3,233.16 3,436.31 3,221.19 1,603.76 1,388.69 19.23 6.28 -6.26 -5.98 -13.41 
7. ลาว 2,220.23 2,613.44 2,538.32 1,247.77 1,293.92 18.28 17.71 -2.87 -3.66 3.70 
8. กัมพูชา 894.34 768.01 2,271.83 689.99 764.74 -4.62 -14.13 195.81 53.11 10.83 
9. บรูไน 583.63 843.82 541.47 245.37 174.26 -3.88 44.58 -35.83 -17.94 -28.98 
รวมท้ังสิ้น 41,139.46 45,246.94 44,832.61 22,071.62 19,250.64 12.62 9.98 -0.92 -1.65 -12.78 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร 

 
จากตารางข้างต้น ตลาดน าเข้าสินค้าและบริการของไทยในอาเซียน(9) โดยไทย

น าเข้าจากมาเลเซีย เป็นล าดับแรก มีมูลค่า 5,005.02 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาเป็นสิงคโปร์  
มีมูลค่า 3,705.32 ล้านเหรียญสหรัฐ อินโดนีเซีย มีมูลค่า 2,847.94 ล้านเหรียญสหรัฐ และเวียดนาม 
มีมูลค่า 2,576.05 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ โดยมี สิงคโปร์ ลาว และกัมพูชา ที่มีอัตราขยายตัว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.58, 3.70 และ 10.83 ตามล าดับ 
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3.1.2 สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
 
ตารางท่ี 11 สถิติการส่งออกสินค้าอัญมนีและเครื่องประดับ ปี 2563 (มกราคม–มิถุนายน) 

ชื่อสินค้า 
มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

อัญมณีและเคร่ืองประดับ 12,827.18 11,986.24 15,691.00 7,245.39 10,077.84 -9.97 -6.56 30.91 15.19 39.09 
 - อัญมณ ี 2,800.83 2,930.87 2,982.00 1,620.86 739.32 1.22 4.64 1.74 3.98 -54.39 
 - เพชร 1,564.81 1,689.06 1,523.98 800.38 412.58 -6.39 7.94 -9.77 -8.50 -48.45 
 - พลอย 1,199.41 1,226.73 1,440.40 810.00 321.35 12.41 2.28 17.42 19.65 -60.33 
 - ไข่มกุ 36.62 15.08 17.63 10.48 5.38 28.34 -58.82 16.89 46.59 -48.65 
- เคร่ืองประดับแท้ 3,664.32 3,892.48 3,693.55 1,711.50 1,129.19 2.75 6.23 -5.11 -10.31 -34.02 
 - เครือ่งประดับแทท้ าดว้ยเงิน 1,789.82 1,858.11 1,556.29 670.06 585.46 14.74 3.82 -16.24 -19.80 -12.63 
 - เครื่องประดับแท้ท าด้วยทอง 1,697.09 1,884.30 1,896.81 937.59 495.22 -4.11 11.03 0.66 -6.50 -47.18 
 - เครือ่งประดับแทท้ าดว้ย
โลหะมีค่าอืน่ๆ 

177.42 150.07 240.46 103.86 48.51 -24.94 -15.42 60.24 48.50 -53.29 

- เคร่ืองประดับเทียม 341.71 424.63 418.08 205.85 131.52 -16.23 24.26 -1.54 6.29 -36.11 
- อัญมณีสังเคราะห์ 83.53 80.78 71.21 31.40 23.74 -25.31 -3.29 -11.84 -17.14 -24.38 
- ทองค ายังไม่ขึ้นรูป 5,715.68 4,371.46 7,593.60 3,396.92 7,852.85 -21.47 -23.52 73.71 40.15 131.18 
- โลหะมีค่าและของท่ีหุ้มด้วย
โลหะมีค่าอื่นๆ 

221.11 286.03 932.56 278.87 201.23 90.19 29.36 226.04 66.55 -27.84 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร 

 
จากตารางข้างต้น ประเทศไทยส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ มีมูลค่า 

10,077.84 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.09 โดยแบ่งออกเป็นการส่งออกอัญมณี มูลค่า 
739.32 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพชร พลอย และไข่มุก) เครื่องประดับแท้ มูลค่า 1,129.19 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(เครื่องประดับแท้ท าด้วยเงิน เครื่องประดับแท้ท าด้วยทอง เครื่องประดับแท้ท าด้วยโลหะมีค่า อ่ืนๆ) 
เครื่องประดับเทียม มูลค่า 131.52 ล้านเหรียญสหรัฐอัญมณีสังเคราะห์ มูลค่า 23.74 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ทองค ายังไม่ข้ึนรูป มูลค่า 7,852.85 ล้านเหรียญสหรัฐ และโลหะมีค่าและของที่หุ้มด้วยโลหะมีค่าอ่ืนๆ 
มูลค่า 201.23 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เมื่อแยกพิจารณาการส่งออกในรายผลิตภัณฑ์ส าคัญ พบว่า  
1)  เพชร พลอย และไข่มุก ขยายตัวลดลงร้อยละ 48.45, 60.33 และ 48.65 ตามล าดับ 
2)  เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง เครื่องประดับท าด้วยโลหะมีค่าอ่ืนๆ และ

เครื่องประดับเทียม ขยายตัวลดลงร้อยละ 12.63, 47.18, 53.29 และ 36.11 ตามล าดับ 
3)  ทองค า ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 131.18 
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ตารางท่ี 12 ตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ 20 อันดับแรกปี 2563 (มกราคม–มิถุนายน) 

ประเทศ 
มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

2560 2561 2562 2562 
(มค.-มิย.) 

2563 
(มค.-มิย.) 

1. สวิตเซอร์แลนด ์ 3,521.97 1,757.10 4,729.40 2,093.16 3,871.79 -18.29 -50.11 169.16 58.51 84.97 
2. สิงคโปร ์ 661.94 797.46 1,673.60 898.37 2,359.81 -41.38 20.47 109.87 163.96 162.68 
3. ฮ่องกง 2,458.65 2,186.13 2,345.84 1,177.11 1,095.43 2.30 -11.08 7.31 0.15 -6.94 
4. ออสเตรเลีย 369.62 188.96 917.55 105.95 726.47 -49.61 -48.88 385.57 28.54 585.64 
5. สหรัฐอเมริกา 1,173.51 1,357.84 1,272.39 661.16 471.25 -6.81 15.71 -6.29 -3.47 -28.72 
6. เยอรมน ี 634.09 746.62 588.61 226.46 249.68 5.95 17.75 -21.16 -36.31 10.25 
7. กัมพูชา 854.94 1,718.90 612.15 322.20 219.83 27.46 101.06 -64.39 -49.83 -31.77 
8. อินเดีย 381.61 372.06 670.64 257.54 173.12 35.56 -2.50 80.25 78.44 -51.58 
9. ญี่ปุ่น 415.42 288.26 270.12 129.45 106.24 -12.49 -30.61 -6.29 -15.81 -17.93 
10. เบลเยียม 302.77 327.60 307.31 157.02 89.31 -5.34 8.20 -6.19 -6.16 -43.12 
11. อิตาล ี 111.22 129.20 268.34 99.17 82.82 12.46 16.16 107.70 32.43 -16.45 
12. สหรัฐอาหรับ 
เอมเิรตส ์

270.65 264.65 274.34 132.49 63.62 -20.97 -2.21 3.66 2.24 -51.98 

13. จีน 275.29 350.23 303.82 193.77 60.87 78.82 27.69 -13.25 14.15 -68.58 
14. เมียนมา 15.23 15.26 59.74 29.80 57.18 -23.30 0.18 291.46 352.88 91.87 
15. สหราชอาณาจักร 194.81 207.73 232.11 107.09 54.91 -2.37 9.94 11.74 14.65 -48.72 
16. กาตาร ์ 37.73 76.77 82.34 58.78 54.63 2.09 103.49 7.26 -13.05 -7.05 
17. ลิกเตนสไตน ์ 132.17 165.26 158.62 75.47 44.53 -10.57 25.04 -4.02 1.40 -41.00 
18. ฝรั่งเศส 104.33 109.31 111.70 51.30 36.70 7.22 4.78 2.18 -8.09 -28.46 
19. อิสราเอล 119.72 144.56 137.47 68.78 31.30 -13.26 20.75 -4.91 1.00 -54.49 
20. อินโดนีเซีย 24.55 55.34 84.66 28.46 31.26 79.74 125.44 52.98 -44.35 9.85 
รวม 20 รายการ 12,059.2 11,259.2 15,100.8 6,973.5 9,880.8 -10.20 -6.63 34.12 17.96 41.69 
อื่นๆ 768.0 727.0 590.2 271.9 197.1 -6.22 -5.34 -18.81 -28.12 -27.52 
รวมท้ังสิ้น 12,827.18 11,986.24 16,691.00 7,245.39 10,077.84 -9.97 -6.56 30.91 15.19 39.09 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร 

จากตารางข้างต้น ตลาด/ภูมิภาคส าคัญในการส่งออกสินค้า อัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยที่ส าคัญ คือ  

1)  สหภาพยุโรป จากการส่งออกไปยัง สวิตเซอร์แลนด์ เป็นล าดับแรก มูลค่า 
3,871.79 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 162.68 รองลงมาได้แก่ เยอรมนี มูลค่า 249.68 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เบลเยียม มูลค่า 89.31 ล้านเหรียญสหรัฐ อิตาลี มูลค่า 82.82 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 
สหราชอาณาจักร มูลค่า 63.62 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 162.68, 
10.25, –43.12, –16.45 และ –48.72 ตามล าดับ  

2)  อาเซียน จากการส่งออกไปยัง สิงคโปร์ เป็นล าดับแรก มูลค่า 2,359.81 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 84.97 รองลงมาได้แก่ กัมพูชา มูลค่า 219.83 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 
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เมียนมามูลค่า 57.18 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดับ โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ –31.77 และ 
91.87 ตามล าดับ 

3)  ฮ่องกง มูลค่า 1,095.43 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ –6.94 
4)  ออสเตรเลีย มูลค่า 726.47 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 585.64 
5)  สหรัฐอเมริกา มูลค่า 471.25 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ –28.72 
หากพิจารณาการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศท่ีมีการขยายตัว

ลดลง เนื่องจากมูลค่าการส่งออกสะสมในช่วงเดือนมกราคม–มิถุนายน 2563 ลดลงมาก ส่วนหนึ่งก็
อาจมาจากการ Lock down ประเทศเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้น ท าให้ความต้องการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างอัญมณีและเครื่องประดับ จากไทยและ
ประเทศอ่ืนๆ ลดลง โดยมูลค่าการส่งออกไปยัง ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา กัมพูชา อินเดีย ญี่ปุ่น เบลเยียม 
อิตาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน และสหราชอาณาจักร เป็นต้น ที่ลดลงนั้น ปัจจัยหลักอาจมาจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานและก าลังซื้อของประชาชนให้ลดลง ผู้น าเข้าจึงลดการน าเข้าสินค้า อัญมณีและ
เครื่องประดับไทยลดลง มีผลท าให้ไทยส่งออกสินค้าเกือบทุกรายการหลักไปยังตลาดนี้ได้ลดลงไม่ว่า
จะเป็นเครื่องประดับทอง พลอยเนื้อแข็งเจียระไน เพชรเจียระไน เครื่องประดับเทียม และ  
พลอยเนื้ออ่อนเจียระไน ตามล าดับ ในขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19  
ในบางประเทศเริ่มคลี่คลาย และเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการ Lock down ลง จึงท าให้ไทยส่งออก
สินค้าส าคัญหลายรายการไปยังตลาดเหล่านี้ได้เพ่ิมข้ึน เช่น สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และ
เยอรมนี เป็นต้น 

3.1.3 สถานการณ์การค้านิลเมืองกาญจน์ 
นิลเมืองกาญจน์ เป็นแร่รัตนชาติชนิดหนึ่ง เป็นแร่อัญมณีที่มีสีด าสนิท ทึบแสง  

ขุดพบได้ในอ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จากประวัติมีการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าเริ่มมีการ 
ขุดพลอยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และได้มีการผลิตและค้าขายกันมาจนถึงปัจจุบัน และจังหวัดกาญจนบุรี 
ได้ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นิลเมืองกาญจน์ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากเห็นว่า
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติ หรือลักษณะที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่มีแหล่งก าเนิดมาจากพ้ืนที่ อ่ืน โดยได้รับประกาศจาก 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical Indication (GI) 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมชื่อเสียงของนิล คุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อสินค้า 
และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ภาคการผลิตในจังหวัดมากยิ่งขึ้นหลังจากที่นิลเมืองกาญจน์ ได้ขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรีที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและค้านิลและอัญมณี ได้ตื่นตัวในการตรวจสอบและ
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ควบคุม กระบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐาน โดยได้รับอนุญาตจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ใช้ตรา
สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นิลเมืองกาญจน์ รวม 14 ราย และปัจจุบันอ าเภอบ่อพลอย มีการ
จัดตั้งศูนย์โอทอปเทศบาลต าบลบ่อพลอย และวิสาหกิจชุมชนเจียระไนนิลเทศบาลต าบลบ่อพลอย 
เพ่ือเป็นแหล่งรวมและพ้ืนที่ค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับต่างๆ โดยเฉพาะพลอยไพลินและนิล 
รวมทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องประดับที่ท าจาก
นิล ทั้งนี้ ผู้ประกอบการนิยมน านิลเมืองกาญจน์มาแปรรูปเป็นสินค้าได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1)  เครื่องประดับท่ีท าจากนิล เช่น สร้อยคอ ก าไล จี้ แหวน สายนาฬิกา เป็นต้น 
2)  เครื่องใช้และของตกแต่งที่ท าจากนิล เช่น กระเป๋าถือสตรี แจกัน เชิงเทียน 

เครื่องทองน้อย เป็นต้น 
3)  ของที่ระลึกที่ท าจากนิล เช่น สัญลักษณ์สะพานข้ามแม่น้ าแคว เจดีย์สามองค์ 

รูปสัตว์ต่างๆ เป็นต้น 
 

จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบธุรกิจอัญมณีใน
จังหวัดกาญจนบุรี สามารถสรุปสาระส าคัญของนิลจากจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดังนี้ 

(ก)  ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตลาดการค้าขายนิลค่อนข้างทรงตัว ส่งผลกระทบต่อรายได้ 
เป็นเหตุให้คนเจียระไนนิลหันไปประกอบอาชีพอ่ืนแทน เทศบาลต าบลบ่อพลอยจึงพยายามส่งเสริม
และรื้ อ ฟ้ืนตลาดการค้ านิล  ด้วยการสร้ างศูนย์กลางการค้า อัญมณี เ พ่ือเป็นศูนย์ โอทอป  
ให้ผู้ประกอบการเช่าพ้ืนที่ค้าขาย และได้ตั้งกลุ่มเจียระไนนิลในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ช่วยกันสร้าง
ความเข้มแข็ง พร้อมกับการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆ และ
การตลาด เพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

(ข)  สิ่ งส าคัญที่จะท าให้นิลมีมูลค่าสู งขึ้น คือการออกแบบที่ตรงกับความนิยมและ 
ความต้องการของตลาด และสินค้าต้องมีความละเอียด ประณีตในการเจียระไน เพราะนิลมีความงดงาม 
ไม่แพ้เพชรด า และนิลยังมีคุณลักษณะโดดเด่นจากการเป็นพลอยตกผลึก จึงมีเนื้อแข็ง ละเอียด 
สามารถเจียระไนเป็นเหลี่ยมและรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสวยงาม อย่างไรก็ตาม มูลค่าของนิลจะเพ่ิมข้ึน
ได้มากหรือน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับฝีมือช่างด้วยเช่นกัน แต่ทว่า ก็ยังมีบางคนที่ตีค่า ตีราคาของนิลเป็นของ
ที่มีมูลค่าน้อย ทั้งที่ความจริงแล้ว 'นิล' เป็นที่นิยมไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศทางยุโรป อเมริกา 
และตะวันออกกลาง หากผู้ประกอบการให้ความส าคัญและน านิลมาพัฒนาให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมได้ 
ก็จะสามารถขายเครื่องประดับจากนิลได้ในมูลค่าท่ีสูงขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ 
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ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอัญมณีนิลในจังหวัด
กาญจนบุรีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด าเนินการสรุปดังนี้ 

– วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ได้หารือผู้ประกอบการอัญมณี ณ อ าเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี ในการจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการต่อยอดด้านการพัฒนาสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาสินค้าและช่องทางการจ าหน่ายสินค้าในยุค 4.0 และ
ผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ านวนมาก เพ่ือยกระดับและต่อยอดคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาค ส านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เห็นว่ากิจกรรม 
ภายในงานประกอบด้วย การอบรมด้านการตลาดออนไลน์ภายใต้หัวข้อ "การท าตลาดการค้าออนไลน์
อย่างมืออาชีพ และช่องทางการจ าหน่ายสินค้าในยุค 4.0" และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ หัวข้อ "แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อัญมณีและ
เครื่องประดับสู่สากล” ซึ่งกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการดังกล่าวจะช่วยพัฒนา
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมให้มีโอกาสท าการค้าออนไลน์และพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์อัญมณีและ
เครื่องประดับไปสู่สากลเพ่ิมมากขึ้น โดยตลาดการค้าออนไลน์เป็นตลาดที่มีการขยายตัวและสร้าง
รายได้ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างมากในปัจจุบัน 

– วันที่ 6 สิงหาคม 2562 จัดโครงการต่อยอดผู้ประกอบการด้านการพัฒนาสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับ โดยหารือผู้ประกอบการอัญมณี ณ อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือท าการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับท้องถิ่น และร่วมกันค้นหาและคัดเลือก
ผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดผู้ประกอบการด้านการพัฒนาสินค้า อัญมณีและ
เครื่ องประดับต่อไป โดยการลงพ้ืนที่ครั้ งนี้ ได้น าทีมนักออกแบบเครื่ องประดับมืออาชีพ  
จัด Workshop ให้ค าแนะน า ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย และให้
ตรงตามความต้องการของตลาดโลก เพ่ือช่วยยกระดั บคุณภาพมาตรฐานสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับในภูมิภาค เพ่ิมโอกาสการค้าทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ และช่วยสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค และพัฒนาการออกแบบชิ้นงานที่จะท าตลาดได้จริงทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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3.2 การศึกษา SWOT ของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนิลเมืองกาญจน์  
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ สามารถน ามาวิเคราะห์ถึง 

สภาพปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนิลเมืองกาญจน์ ดังนี้ 
3.2.1  จุดแข็ง 

1)  นิลเมืองกาญจน์ มีลักษณะพิเศษมีเฉพาะในพ้ืนที่ และได้รับการขึ้นทะเบียน 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมชื่อเสียงของนิลเมืองกาญจน์ คุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อสินค้า 
และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ภาคการผลิตในจังหวัดมากยิ่งขึ้น 

2)  ผู้ประกอบการในพ้ืนที่มีการพัฒนาศักยภาพ โดยมีการตื่นตัวและรวมกลุ่มของ
ผู้ผลิตนิลเมืองกาญจน์และอัญมณีอ่ืนๆ อย่างเข้มแข็ง ในการสร้างมาตรฐาน ตรวจสอบและควบคุม  
ให้สินค้ามีคุณภาพและน่าเชื่อถือ 

3)  ความสามารถในการเจียระไน ของแรงงานฝีมือมีทักษะ ประณีตและความช านาญ
ในการผลิตสูง โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเจียระไน ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เนื้อเพชร พลอย 
และนิล ที่เจียระไน และสงวนเนื้อพลอยไว้ให้มากที่สุด และข้ึนรูปตัวเรือนด้วยมือท าให้ได้สีสันที่งดงาม  

4)  อัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นสินค้าท าด้วยมือ 
(handmade) มีคุณภาพโดดเด่นด้านความประณีตและสวยงาม 

5)  จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหล่งวัตถุดิบไพลินและนิล ที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพทั้ง
ในระดับประเทศ และนานาชาติ 

6)  จังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่ติดกับประเทศเมียนมา ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบอัญมณีอยู่
จ านวนมาก และสามารถน าเข้าวัตถุดิบอัญมณี เพ่ือผลิตเป็นสินค้าในการส่งออกไปยังตลาดเป้าหมาย 
อีกท้ังยังเป็นช่องทางกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคตะวันตก ผ่านอินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรป 

7)  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณีพลอยสีที่ส าคัญของโลกและเอเชีย ท าให้
เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ การเลือกซื้ออัญมณีที่หลากหลาย แม้ว่าจะขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศ 
ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทยจัดงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems & Jewelry 
Fair) งานแสดงดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นที่รู้จักของนานาชาติ 
ที่รวบรวมผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย และผู้ส่งออกชั้นน าของไทยและนานาประเทศ และเป็นเวทีที่จะเจรจา
ขยายธุรกิจของผู้ประกอบการไทยทั้งขนาดใหญ่ และ SMEs สู่ตลาดโลก โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานเป็น
จ านวนมาก ทั้งนักธุรกิจ ผู้น าเข้า และผู้ซื้อทั่วไป ซึ่งในแต่ละปีมีการเจรจาธุรกิจสั่งซื้อเป็นจ านวนมาก 
อีกท้ัง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์กลางการผลิตนิลและพลอยสีที่ส าคัญของภูมิภาคตะวันตก 

3.2.2  จุดอ่อน 
1)  ขาดแคลนวัตถุดิบภายในท้องถิ่น ซึ่งเหลือน้อย หายากและมีราคาแพง 
2)  สินค้าผลิตได้จ านวนไม่มากในเวลาที่จ ากัด เนื่องจากส่วนใหญ่ผลิตสินค้าท าด้วยมือ 
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3)  ขาดทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
ในระดับสากล 

4)  ขาดการสร้างตราสินค้า (brand) เป็นของตนเอง หรือตราสินค้า (brand)  
ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก 

5)  แรงงานฝีมือที่มีจ านวนน้อย เนื่องจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้   
และทักษะฝีมือ ยังกระท าในวงแคบเฉพาะคนในครอบครัว 

6)  ไม่สามารถรักษาแรงงานฝีมือดีไว้ได้ และการถ่ายทอดฝีมือการเจียระไนพลอย
ไปสู่รุ่นแรงงานรุ่นใหม่ลดลง เนื่องจากคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีทุนหันไปประกอบอาชีพอ่ืนที่ได้รับค่าตอบแทน
มากกว่าแทน 

7)  ผู้ประกอบการขาดประสบการณ์ และไม่มีศักยภาพในการท าตลาดต่างประเทศ 
เนื่องจากการประกอบธุรกิจมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบครอบครัว และขาดข้อมูลในการวางแผน
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 

8)  ขาดการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี ด้านการผลิต และการตลาดของตนเอง 
3.2.3  ปัญหาอุปสรรค 

1)  การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากปัญหาต่างๆ เช่น การกีดกันทางการค้าใน
รูปแบบสงครามการค้า (Trade War) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะโรคระบาดไวรัส COVID-19 
จากการ Lock down ประเทศ เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส ที่ผ่านมาได้ส่งผลต่อการบริโภค
สินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับลดลง เนื่องจากจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยท าให้ตลาดอัญมณี
และเครื่องประดับทั่วโลกส่วนใหญ่ชะลอตัว 

2)  การเติบโตและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศผู้ส่งออกหลัก เช่น จีน 
ฮ่องกง และอินเดีย รวมถึงการเกิดกลุ่มประเทศผู้ส่งออกเกิดใหม่ เช่น เวียดนามและอินโดนีเซีย  
ซึ่งเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและเริ่มเข้าไปมีบทบาทในการแข่งขัน  
ในอุตสาหกรรมนี้ 

3)  การแข่งขันที่รุนแรงของไทยกับประเทศคู่แข่งที่มีความได้เปรียบด้านวัตถุดิบ
และค่าแรงราคาถูก เช่น จีน อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม และเมียนมา เป็นต้น 

4)  หากสหรัฐตัดสิทธิพิเศษทางการค้า ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
เป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 จะท าให้ไทยเสียเปรียบการแข่งขันด้านราคา 

5)  การผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ทองค า ซึ่งมาจากการเก็งก าไรและอัตรา
แลกเปลี่ยน 
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6)  หน่วยงานภาครัฐขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อีกทั้งขาด
การประสานงานและบูรณาการแผนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7)  ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ 
3.2.4  โอกาส 

1)  แนวโน้มการขยายตัวของตลาดในประเทศหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการ Lock down ลง จะส่งผลต่ออัตรา
การเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อปริมาณการซื้อขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศ และในจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจาก
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

2)  มีฐานกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (niche market) ในตลาด เนื่องจากมีการชื่นชอบ
ในภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบพ้ืนบ้านดั้งเดิม 

3)  ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่ายและบริโภคปรับพฤติกรรมเป็นการซื้อขายสินค้าและ
บริการออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ตัดผู้ค้าคนกลางออกไป ท าให้ราคาสินค้าและบริการถูกลงและเข้าถึง
ผู้บริโภคได้มากขึ้น  

4)  หน่วยภาครัฐเห็นความส าคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มากขึ้น 
ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจ ด้านการผลิต การส่งเสริมการตลาด และการจัดหา
แหล่งเงินทุน โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าในรูปแบบต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 

5)  การเชื่อมโยงการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนจะสะดวก
ต่อการติดต่อค้าขายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีมีชายแดนติดกับประเทศ
เมียนมา และยังเป็นเส้นทางกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคตะวันตก ผ่านอินเดีย ตะวันออกกลาง และ
ยุโรป 

6)  จังหวัดกาญจนบุรี มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงการคมนาคม 
ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรม อัญมณีและ
เครื่องประดับในระดับท้องถิ่นก้าวไปสู่สากล 
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3.3 แนวทางการด าเนินยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนิลเมืองกาญจน์ ในการขยาย
ตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างไร 

ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค มาด าเนินการวิเคราะห์แนวทาง 
การด าเนินยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนิลเมืองกาญจน์ ในการขยายตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ ดังนี้ 

3.3.1  ยกระดับศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ 
ภาครัฐต้องเข้ามายกระดับศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ เพ่ือช่วย

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ ดังนี้ 
1) มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต 

ออกแบบ และสร้างมูลค่าให้กับนิล โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆ เช่น  
การตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาร่วมกับบริษัทชั้นน า การส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย ในการน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาต่อยอดและก่อให้เกิดมูลค่า
เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน  

2)  มุ่งเน้นการพัฒนาการผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถพัฒนาและก้าวขึ้นไปสู่
สากล เช่น การพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบและการผลิตที่ทันสมัย เป็นที่ต้องการ 
ของตลาด เพ่ือแก้ไขหรือก าจัดจุดอ่อนด้านการขาดทักษะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในตลาดสากล เพ่ือสร้างตราสินค้าเป็นของตนเอง 
ให้มีความเข้มแข็งในตลาดและเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

3)  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง เพ่ือสร้างความเชื่อมโยง
กับภูมิภาคในการส่งออกสินค้าและน าเข้าวัตถุดิบ จังหวัดกาญจนบุรีมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การคมนาคมขนส่งที่ส าคัญภายในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น เร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่–กาญจนบุรี ให้เปิดบริการได้อย่างเร่งด่วน เร่งรัดการสร้าง
ถนนไฮเวย์กาญจนบุรี–ทวาย เพ่ือให้ทั้งฝั่งไทยและเมียนมามีการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว และศูนย์กลางระบบ
ขนส่งโลจิสติกส์ของฝั่งภูมิภาคตะวันตก 

4)  การพัฒนากลุ่มธุรกิจ เช่น การพัฒนาการร่วมกลุ่มผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ผลิต 
ผู้ออกแบบ และผู้จัดจ าหน่าย เป็นต้น เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับตลาด โดยการเพ่ิมพูนองค์ความรู้และทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นในการสร้างมูลค่า
ให้กับสินค้าและบริการเพื่อการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

5)  การปรับปรุงพัฒนาด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ 
โดยเพ่ิมมาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
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นิลเมืองกาญจน์ เช่น ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมสินค้าขึ้นทะเบียน GI ยกเว้นอากรน าเข้าวัตถุดิบ อัญมณี
และจัดจ าหน่ายในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาเขตปลอดอากร เช่น เข้าไปลงทุน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น ซึ่งมาตรการและสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะช่วยให้
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดกาญจนบุรี มีความสามารถในการแข่งขัน และ
ส่งเสริมให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางการผลิตและจ าหน่ายสินค้าอัญมณีของประเทศไทย 

3.3.2  สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
การสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีการพัฒนาท าให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดีอย่างต่อเนื่อง

และควบวงจร และเพ่ือให้สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีต่อการประกอบธุรกิจ เช่น การสร้างงาน สร้างอาชีพ 
การกินดีอยู่ดี และการมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดี ดังนี้ 

1)  ส่งสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ ทั้งในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพ่ือสังคม เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มในระดับชุมชนมีการส่งเสริมและ
เกลื้อกูลกันในหลากหลายมิติ เช่น การรวมกลุ่มผู้จัดหาวัตถุดิบ กลุ่มผู้เจียระไนนิล กลุ่มผู้ออกแบบ
และผลิต กลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งการรวมกลุ่มจะสามารถสร้างความช านาญเฉพาะกลุ่ม และยังเกิด  
การต่อรองที่เป็นธรรมให้กับสินค้าและบริการของตน มีการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่ม ไม่โดนเอารัด
เอาเปรียบ การส่งเสริมของภาครัฐในด้านต่างๆ ให้กับกลุ่ม เช่น การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนา
ทักษะที่เก่ียวข้องสามารถท าได้สะดวกรวดเร็ว และตรงกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

2)  พัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย จากระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัด และ 
ไปถึงระดับประเทศ โดยสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดกาญจนบุรี มีความเป็นเอกลักษณ์ 
และมีวิถีชุมชนในการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ชัดเจน ประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดแห่ง  
การท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งอาจพัฒนานิลเมืองกาญจน์ควบคู่ไปกับ 
การท่องเที่ยวของจังหวัดได้โดยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา บูรณาการร่วมกันในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในย่านการค้าของจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือสนับสนุนให้นิลเมืองกาญจน์เป็นที่รู้จักและมีการซื้อขายเพ่ิมมากข้ึน 

3)  การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็น ภาครัฐเข้ามา
ช่วยในการส่งเสริมและจัดหาแหล่งลงทุนทั้งในด้านการผลิต ด้านการตลาดและจัดจ าหน่าย เช่น  
การปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้เข้าถึงเงินทุน การเข้าถึงสื่อโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพ่ือการขยายตลาดและการจ าหน่าย เป็นต้น 

4)  การสร้างความม่ันใจในการซื้อขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเพ่ือ
ท าให้อุตสาหกรรมอัญมณีเกิดความยั่งยืน การรับรองผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค  
โดยผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดกาญจนบุรี ควรมีบทบาทและร่วมมือกัน
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อย่างเข้มแข็งและจริงจังกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้า โดยก าหนดมาตรฐานและการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ร่วมมือกับ สถาบันสถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี 
ให้เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อในมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์
และออกใบรับรองผลอัญมณีและเครื่องประดับนั้นๆ 

 
3.4 การส่งเสริมผู้ประกอบการฐานรากนิลเมืองกาญจน์ ในการขยายตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างไร 

3.4.1  ในประเทศ 
3.4.1.1 สร้าง Branding GI เพ่ือสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์นิลเมืองกาญจน์ 

จังหวัดกาญจนบุรีให้ลูกค้าและผู้บริโภครับรู้ 
 

 
 

ภาพที่ 2 ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) 
 

– การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนิลเมืองกาญจน์พัฒนาตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ (Brand / Packaging) ของตนเอง และขอรับตราสินค้าระดับชาติ เพ่ือใช้ในการสร้าง
มูลค่าผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนิลเมืองกาญจน์  ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นิลเมืองกาญจน์ เพ่ิมมากขึ้นโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ในการจดทะเบียนตราสินค้า และการขออนุญาตให้ใช้   
ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นิลเมืองกาญจน์ 

– ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นนิลเมืองกาญจน์ให้เป็น
ที่รู้จักในตลาด โดยกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าให้แก่
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เช่น การจัดงานตลาดนัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับ
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การขายสินค้าของที่ระลึกนิลเมืองกาญจน์ เพ่ือกระตุ้นการบริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็นต้น 

– สร้ าง อัตลั กษณ์หรื อน า เสนอเรื่ องรา วเกี่ ยวกั บแหล่ งก า เนิ ด 
นิลเมืองกาญจน์ ผ่านผลิตภัณฑ์เพ่ือสะท้อนความเป็นมาและความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รับรู้
ในวงกว้าง รวมทั้งการสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าที่แปรรูปจากนิลเมืองกาณจน์เข้าสู่ตลาด 
เช่น การน าเสนอต้นก าเนิดนิลเมืองกาญจน์ที่มีการเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 โดยนักล่าสัตว์
และคนหาของป่า ขุดพบพลอยสีและหินต่างๆ เป็นจ านวนมาก จนเป็นที่มาของอ าเภอบ่อพลอย  
และทราบไปถึงกรมการเมืองกาญจนบุรี จึงแต่งตั้งชาวกระเหรี่ยงคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครอง  
ท าหน้าที่เก็บรวบรวมพลอยจากการขุดส่งไปยังเมืองกาญจนบุรีปีละครั้ง และเจ้าเมืองกาญจนบุรีได้ส่ง
พลอยนั้นไปยังกรุงเทพมหานคร เรียกว่า “ส่งส่วยพลอย” ซึ่งประวัติศาสตร์เหล่านี้ สามารถน า
เรื่องราวเข้ามาใส่ในผลิตภัณฑ์จะช่วยท าให้เกิดการรับรู้ เพ่ิมมูลค่าให้กับนิลเมืองกาญจน์ และเป็นที่
ต้องการของตลาด ในอนาคต 

– น า Story เกี่ยวกับความเชื่อทางโชคลางของ “นิลเมืองกาญจน์”  
มาสร้างจุดขาย หรือตลาดความเชื่อความศรัทธา (Faith Market) เนื่องจากมนุษย์มีพฤติกรรมที่ให้
ความส าคัญกับโชคชะตา ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ หรือความเชื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ หรือเป็นที่พ่ึงทางใจหรือต้องการเสริมบารมี ซึ่งนิลเมืองกาญจน์ในสมัยโบราณเรียกกันว่า 
"มณีนิล" เพราะถือว่านิล คือ อัญมณีชนิดหนึ่ง และเชื่อกันว่านิลมีพลังศักดิ์สิทธิ์ซ่อนอยู่สามารถ
ปกป้องให้พ้นจากภยันอันตรายได้ เพราะนักรบในสมัยโบราณของไทยได้ใช้ “นิลและโป่งขาม”  
เป็นเครื่องรางในการออกศึก ต่อมา “นิล” ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องบอกฐานะ ยศศักดิ์ จนในที่สุด  
ก็น ามาใช้เป็นเครื่องประดับจนถึงปัจจุบัน นิลเป็นหนึ่งในอัญมณีที่ใช้เสริมบารมี จากความเชื่อที่มีมา
นับแต่โบราณเชื่อกันว่า “นิล” เป็นอัญมณีที่เป็นศิริมงคล ท าให้มีความร่ ารวย ท าให้เป็นที่รักใคร่
เมตตาเป็นที่ศรัทธาของผู้อื่น ท าให้สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจ จิตใจตั้งมั่นอยู่ในความดี  

– การออกแบบเครื่ อ งประดับ  ให้มี คุณสมบั ติ การ ใช้ งานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่หลายหลายแตกต่างกันไป (Digital Smart Jewelry) เช่น ก าไลข้อมือที่
สามารถติดตามกิจกรรมในชีวิตประจ าวันทั้งการเดินการนับจ านวนแคลอรี่ การปลดล็อกการเขาใช้งาน
โทรศัพท์มือถือผ่านตัวจับสัญญาณบนแหวน เป็นต้น เป็นการเปิดโอกาสให้เครื่องประดับสามารถ
เข้าถึงชีวิตประจ าวันของผู้ที่สวมใส่ได้มากยิ่งขึ้น มิได้มีเพียงสวมใส่เฉพาะโอกาสพิเศษหรือเท่าที่จ าเป็น
หากแต่สวมใส่ในชีวิตประจ าวัน นอกจากจะเพ่ือความสวยงามแก่ผู้ที่สวมใส่แล้ว ยังมีประโยชน์อ่ืนๆ ด้วย 
ซึ่งตอบโจทย์ในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายที่ไม่จ าเป็นต้องขายอยู่ในร้าน
จ าหน่ายอัญมณีเครื่องประดับแบบเดิมอีกต่อไป  
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– ใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์ของนิลเมืองกาญจน์กับจังหวัดกาญจนบุรี 
ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน เช่น การท่องเที่ยวและบริการ โดยจัดให้อ าเภอบ่อพลอย  
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทางด้านอัญมณีของจังหวัดกาญจนบุรี และ 
นิลเมืองกาญจน์ที่มีแหล่งก าเนิดเดียวในประเทศไทย เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับนิลเมืองกาญจน์ควบคู่กับ
การค้า 

3.4.1.2 สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงและขยายตลาดในประเทศ 
– ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

เช่น ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ สภาหอการค้าจังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชน ส านักงานเกษตรจังหวัด เป็นต้น เพ่ือก าหนดเป็น
นโยบายยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยจะต้องมีแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
และมีความต่อเนื่อง  

– ส่งเสริมการบริโภคสินค้านิลเมืองกาญจน์ในระดับประเทศ และ 
เพ่ือส่งออกไปยังตลาดโลก เช่น การน านิลเมืองกาญมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในสินค้าที่หลากหลาย  
การน านิลเมืองกาญจน์ไปจัดแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ส าคัญ การน า
นิลเมืองกาญจน์ไปเป็นเครื่องประดับในโฆษณาและภาพยนตร์ต่างๆ เป็นต้น 

–ตั้งศูนย์การค้าอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเป็น
ศูนย์แหล่งรวมการค้าอัญมณีที่ส าคัญของประเทศฝั่งตะวันตก โดยการรวบรวมสินค้ าอัญมณีและ
วัตถุดิบที่ผลิตได้จากทั่วภูมิภาคของไทย มาจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ  

–ขยายกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (niche market) ให้มีความหลากหลาย 
โดยการส่งเสริมการออกแบบและผลิตสินค้านิลเมืองกาญจน์ส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น ส่งเสริมให้
สร้างพระพุทธรูป วัตถุบูชาส าหรับลูกค้าที่ชื่นชอบงานศาสนศิลป์ และการส่งเสริมให้ผลิตสินค้าของ
ประดับของตกแต่งบ้าน ที่ช่วยเสริมความเป็นศิริมงคล เสริมพลังด้านการปกป้อง คุ้มครอง ความเชื่อเรื่อง 
โชคลาภเงินทอง และความส าเร็จในด้านต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะสร้างให้ นิลเมืองกาญจน์เกิดมุมมองใหม่ๆ 
เป็นที่ต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่มีความต้องการที่จะเป็นเจ้าของ เป็นต้น  

3.4.1.3 Digital Marketing Online 
– สร้างและพัฒนาตลาดออนไลน์ ในประเทศให้กับผู้ประกอบการ  

เพ่ือท าให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น สินค้าสามารถตอบสนองรสนิยมและสามารถ
รองรับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น อีกทั้งตลาดออนไลน์ ยังเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์สินค้า 
รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น 
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– สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในตลาดออนไลน์ ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ยังไม่มีทักษะในการท าตลาดออนไลน์ ภาครัฐต้องเข้าไปสร้างองค์ความรู้ในการประกอบ
ธุรกิจผ่านสื่อเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการเหล่านี้อย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ การจัด
จ าหน่าย การช าระเงิน และการขนส่งสินค้า เป็นต้น 

3.4.2 ในต่างประเทศ 
3.4.2.1 สร้างความสามารถและยกระดับผู้ประกอบการในการแข่งขันด้านการค้า

ระหว่างประเทศ 
– เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

จังหวัดกาญจนบุรีมีอาณาเขตติดกับประเทศเมียนมา และเมียนมาเองเป็นประเทศที่ผลิตวัตถุดิบอัญมณี 
ซึ่งอาจใช้จุดนี้แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้าอัญมณีร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีของจังหวัดกาญจนบุรีกับเมืองทวาย และต่อยอดไปถึงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพของทั้งสอง
ประเทศด้วย  

– สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ โดยการเสริมสร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของสินค้าและนวัตกรรมร่วมกัน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจ ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างเป็นระบบ เช่น ไทยเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือด้านการเจียระไน เมียนมาให้ความช่วยเหลือในการขายวัตถุดิบอัญมณีให้ไทย เป็นต้น 

3.4.2.2  ขยายช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างประเทศ 
– ส่งเสริมการบริโภคสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพ่ือส่งออกไปยังตลาดโลก 

ตลาดต่างประเทศมีความชื่นชอบงานฝีมือ สินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น จึงมีแนวคิดว่า
ภาครัฐควรจัดงานแสดงสินค้างานฝีมือสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเพื่อส่งออก ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์
สินค้าดังกล่าวที่อยู่ในประเทศไทยให้ชาวต่างชาติรับรู้ และเข้าถึงสินค้าของไทยเพ่ือการเจรจาธุรกิจ  
ได้เพ่ิมมากข้ึน 

– ส่งเสริมการหาตลาดใหม่ เพ่ือรองรับตลาดหลักที่อ่ิมตัว เนื่องจากสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับ จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าประเภทฟุ่มเฟือย ที่มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางสังคม
และเศรษฐกิจสูง เช่น ภาวการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และปัญหาภายในประเทศ (เช่น ค่าครองชีพสูง 
การขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นต้น) ท าให้สินค้าในกลุ่มแฟชั่นเครื่องประดับอัญมณีได้รับ
ผลกระทบเป็นล าดับต้นๆ ซึ่งผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จะต้องมองหาตลาดศักยภาพ
ใหม่ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดหลักที่ก าลังซบเซา และเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
โดยการหาตลาดใหม่ๆ ซึ่ง กระทรวงพาณิชย์มีส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่จะช่วยในการสร้าง
และหาตลาดให้กับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย โดยการน าผู้น าเข้าเดินทางมาเจรจา
การค้า การน าผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าเดินทางไปเจรจาการค้า ในต่างประเทศ การน าสินค้าตัวอย่าง
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ไปประชาสัมพันธ์ในตลาดต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงสินค้าของประเทศไทย 
การเจรจาพูดคุยกับผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับผ่านทูตพาณิชย์ เพ่ือผลักดันให้อัญมณีนิล
เป็นส่วนประกอบในเครื่องประดับ รวมทั้งเชื่อมโยงกับสินค้าแบรนด์ชั้นน า เพ่ือให้มีนิลเป็น
ส่วนประกอบในสินค้า  

3.4.2.3 สร้างมูลค่าเพ่ิมและมาตรฐานให้เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ  
– ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ มีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกระทรวงแรงงาน ให้การส่งเสริมเพ่ือพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตและ
เทคโนโลยีการผลิตจากผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศสู่การผลิตรายย่อย ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับตลาดโลกและมีความทันสมัยเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 

– การผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาร่วมพัฒนาสินค้ากับผู้ผลิต
สินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เพ่ือช่วยเสริมโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดย 
กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) น านักออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงหรือแบรนด์สินค้าชั้นน า ให้การช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการของไทยในการออกแบบให้ทันสมัยเข้ามาช่วยผู้ประกอบการให้สามารถออกแบบและ
ผลิตสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด 

– การสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ 
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในต่างประเทศ และการสนับสนุนการเจรจาการค้า 
การสร้างเครือข่ายผู้น าเข้า และตัวแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ น าผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับเดินทางไปเจรจาการค้าเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าอัญมณีของโลกที่ส าคัญ หาเครือข่ายผู้น าเข้าให้กับผู้ประกอบการไทย รวมถึงการร่วมทุน
ระหว่างนักธุรกิจไทยกับต่างชาติ เป็นต้น 

– การก าหนดภาพลักษณ์ให้กับอัญมณีนิลให้เป็นสิ่งหายาก เนื่องจากนิล 
มีแหล่งก าเนิดเดียวในประเทศไทย ในอ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เท่านั้น โดยการสร้างความรับรู้
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของอัญมณีนิลผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ ข่าวสารจากภาครัฐ งานอีเวนท์ 
สื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 

– เจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น ให้บุคคลที่มีชื่อเสียง 
(Celebrity) ในวงการธุรกิจ เป็น Presenter ใส่เครื่องประดับนิลไปออกงานต่างๆ การออกแบบ
เครื่องประดับที่ท าจากอัญมณีนิลเป็น Collection ต่างๆ และจัดงานเปิดตัวทุกครั้งที่มีการออกแบบ
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ในแต่ละคอลเลคชั่น สร้างสโลแกนให้กับอัญมณีนิล การจัดงาน Executive Jewelry โดยเจาะ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น ระดับราชนิกูล ราชวงศ์ในยุโรป เป็นต้น 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 
ของการส่งออกสินค้าต่างๆ ของไทยไปยังตลาดโลกและอาเซียน และมีการขยายตัวร้อยละ 39.09 
และ 105.92 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความส าคัญอย่างมาก 
ต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย  

นิลเมืองกาญจน์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical 
Indication(GI) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ซึ่งจากผลการศึกษา ในบทที่ 3 
แสดงให้เห็นแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนิลเมืองกาญจน์ พอสรุปได้ดังนี้ 

4.1.1  การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนิลเมืองกาญจน์ มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
นิลเมืองกาญจน์มีลักษณะพิเศษมีเฉพาะในพื้นที่ และได้รับการขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ท าให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ตื่นตัวในการพัฒนาอุตสาหกรรมการค้า
นิลในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งส่วนใหญ่มีการผลิตด้วยแรงงานฝีมือมีคุณภาพโดดเด่นด้านความประณีต
และสวยงาม แต่วัตถุดิบภายในท้องถิ่นเหลือน้อย หายากและมีราคาแพง และการผลิตยังท าได้ไม่มาก
ภายในระยะเวลาจ ากัดเนื่องจากส่วนใหญ่ใช้แรงงานฝีมือ และออกแบบผลิตภัณฑ์ยังไม่ทันสมัยและ
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากนัก รวมถึงตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก การค้าส่วนใหญ่ผ ลิต  
เพ่ือจ าหน่ายในจังหวัดกาญจนบรีและไม่มีศูนย์กลางในการค้าชัดเจน อีกทั้งผู้ประกอบการ 
ขาดประสบการณ์และศักยภาพในการท าตลาดต่างประเทศ  

จากปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การกีดกันทางการค้าในรูปแบบสงคราม
การค้า (Trade War) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะโรคระบาดไวรัส COVID-19 จากการ Lock 
down ประเทศ เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส ที่ผ่านมาได้ส่งผลต่อการบริโภคสินค้า อัญมณี
และเครื่องประดับลดลง เนื่องจากจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยท าให้ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลก
ส่วนใหญ่ชะลอตัว และแนวโน้มการเติบโตและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศผู้ส่งออกหลัก เช่น 
จีน ฮ่องกง และอินเดีย รวมถึงการเกิดกลุ่มประเทศผู้ส่งออกเกิดใหม่ เช่น เวียดนามและอินโดนีเซีย 
ก าลังพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและเริ่มเข้าไปมีบทบาทในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ ท าให้
ไทยพบกับการแข่งขันที่รุนแรง อีกทั้ง ประเทศคู่แข่งมีความได้เปรียบด้านวัตถุดิบและค่าแรงราคาถูก 
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เช่น จีน อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม และเมียนมา เป็นต้น รวมไปถึงการที่ไทยหากโดนสหรัฐตัดสิทธิ
พิเศษทางการค้า ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of 
Preferences: GSP) ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะท าให้ไทยเสียเปรียบการแข่งขันด้าน
ราคา 

ไทยมีแนวโน้มการขยายตัวของตลาดในประเทศหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการ Lock down ลง จะส่งผลต่ออัตรา
การเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณการซื้อขาย
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศ และในจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (niche market) ที่มีการชื่นชอบนิล
เมืองกาญจน์และชื่นชอบในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบพื้นบ้านดั้งเดิม ประกอบกับ
ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่ายและบริโภคปรับพฤติกรรมเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์มากขึ้น ท าให้
ราคาสินค้าและบริการถูกลงและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ทั้ งนี้ หน่วยภาครัฐเห็นความส าคัญของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมากข้ึน ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจด้านการ
ผลิต การส่งเสริมการตลาด และการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิเช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และส านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น อีกท้ัง จังหวัดกาญจนบุรี 
มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน 
จะสะดวกต่อการติดต่อค้าขายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีมีชายแดนติดกับ
ประเทศเมียนมา และยังเป็นเส้นทางกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคตะวันตก ผ่านอินเดีย ตะวันออกกลาง 
และยุโรป ซึ่งจะช่วยเพ่ิมช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับในระดับท้องถิ่นก้าวไปสู่สากล 

4.1.2  แนวทางการด าเนินยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนิลเมืองกาญจน์ 
ในการขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างไร 

1)  ภาครัฐเข้ามายกระดับศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเพ่ือช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นการส่ งเสริมด้านน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต ออกแบบ และสร้างมูลค่าให้กับนิลเมืองกาญจน์ มุ่งเน้น
การพัฒนาการผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถพัฒนาและก้าวขึ้นไปสู่สากล และการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงกับภูมิภาคในการส่งออกสินค้ าและ
น าเข้าวัตถุดิบ ที่ส าคัญการพัฒนากลุ่มธุรกิจอัญมณีภายในจังหวัด ทั้งผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้ออกแบบ 
และผู้จัดจ าหน่าย ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาด  
เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการเพ่ือการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
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2)  สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท าให้
ชุมชนมีเศรษฐกิจดีอย่างต่อเนื่องและควบวงจรเพ่ือการประกอบธุรกิจ โดยการส่งสริมการรวมกลุ่ม  
ในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ พัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่ายจากระดับชุมชนสู่ระดับ
จังหวัด และไปถึงระดับประเทศ พัฒนานิลเมืองกาญจน์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวของจังหวัด ส่งเสริม
การเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็น รวมไปถึง การสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขาย
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพ่ือความมั่นใจของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อในมาตรฐานของสินค้า 

4.1.3  การส่งเสริมผู้ประกอบการฐานรากนิลเมืองกาญจน์ ในการขยายตลาด 
ในประเทศและต่างประเทศอย่างไร 

1)  การส่งเสริมผู้ประกอบการฐานรากนิลเมืองกาญจน์ ในการขยายตลาด 
ในประเทศ ผู้ประกอบการต้องมีความเข้มแข็งด้านการสร้างตราสินค้า โดยการสร้าง Branding GI 
พัฒนาเป็นตราสินค้าของตนเอง เพ่ือสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์นิลเมืองกาญจน์ ให้ลูกค้าและผู้บริโภค
รับรู้รวมถึงพัฒนาขอรับตราสินค้าระดับชาติ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนิลเมืองกาญจน์ ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นิลเมืองกาญจน์ เพ่ิมมากขึ้น และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นนิลเมืองกาญจน์ให้เป็นที่รู้จักในตลาด น าเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดนิลเมืองกาญจน์ ให้เกิดความแตกต่างและโดดเด่นของสิ นค้าที่แปรรูปจาก 
นิลเมืองกาณจน์เข้าสู่ตลาด เพ่ือกระตุ้นการบริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้กับนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงและขยายตลาดในประเทศ โดยการประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดกาญจนบุรี อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง รวมถึงการหาช่องทางการจ าหน่าย  
ที่หลากหลาย เช่น การตั้งศูนย์การค้าอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเป็น  
ศูนย์แหล่งรวมการค้าอัญมณี ที่ส าคัญของประเทศฝั่งตะวันตกการขยายกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (niche 
market) ให้มีความหลากหลาย และการพัฒนา Digital Marketing Online เพ่ือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
อย่างทั่วถึงและ สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในตลาดออนไลน์อย่างเป็นระบบ 

2)  การส่งเสริมผู้ประกอบการฐานรากนิลเมืองกาญจน์ ในการขยายตลาดใน
ต่างประเทศ โดยการสร้างความสามาถและยกระดับผู้ประกอบการในการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ ทั้งด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือเ อ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ ในการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับร่วมกัน ขยายช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่าย
ต่างประเทศ โดยใช้เครื่องมือที่รัฐมีอยู่ เช่น การจัดงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ การน า  
คณะผู้แทนการค้าต่างประเทศมาเจรจาการค้าในประเทศ การน าผู้ประกอบการเดินทางไปเจรจา
การค้าในต่างประเทศ เพ่ือให้สินค้านิลเมืองกาญจน์เป็นที่รู้จักในระดับสากล รวมไปถึงการส่งเสริม 
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การหาตลาดใหม่ เพ่ือรองรับตลาดหลักที่อ่ิมตัว และการพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมและมาตรฐานให้เป็นที่
ต้องการของตลาดต่างประเทศ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับเจรจาการค้า การสร้าง
เครือข่าย ผู้น าเข้า และตัวแทนจ าหน่ายในต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล กรณีศึกษา นิลเมืองกาญจน์ ผู้ศึกษา
ขอเสนอแนะแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก
นิลเมืองกาญจน์ ในเชิงนโยบายและการด าเนินการเพ่ือให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และน าพาไปสู่เศรษฐกิจโลกในระดับสากล ดังนี้ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของไทย ซึ่งสามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับประเทศมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไทยต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในระดับฐานราก เ พ่ือสร้างความ
เข้มแข็งในการแข่งขันในตลาดในและต่างประเทศ เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
การค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก โดยเฉพาะนิลเมืองกาญจน์ ที่ต้องได้รับการผลักดันและ
ส่งเสริมให้เข้าสู่เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั้น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายคือ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงท่องเที่ยว และกระทรวงการคลัง เป็นต้น และภาคเอกชนไทย หอการค้า
จังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุ รี และผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ ร่วมมือกันเพ่ือผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนิลเมืองกาญจน์ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 
ไปจนถึงปลายน้ า ให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน ช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากมีอัตรา  
การเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ เกิดรายได้ในประเทศ และสามารถ
ขยายมูลค่าการส่งออกไปยังต่างประเทศให้ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ จากผลการศึกษาการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่สากลนิลเมืองกาญจน์ 
สามารถพัฒนาและต่อยอด น ามาปรับใช้กับสินค้าอ่ืนๆ ในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีศักยภาพเพ่ิมเติมได้ 
เช่น กรณีสินค้าเกษตร สามารถเรียนรู้และน าไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล ได้แก่ เงาะทองผา
ภูมิ ทุเรียนทองผาภูมิ และมังคุดทองผาภูมิ เป็นต้น ซึ่งสินค้าเกษตรดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดกาญจนบุรี และมีคุณลักษณะโดดเด่นเฉพาะพ้ืนที่ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีส่งเสริมการขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical Indication (GI) โดยเฉพาะ “เงาะทองผาภูมิ” ที่ได้ยื่นขอ
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ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อปี 2561 ซึ่งคาดว่าจะได้รับการ 
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต่อไป  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1)  กระทรวงพาณิชย์ โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัย

และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ  
นิลเมืองกาญจน์ ให้สามารถพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบและการผลิตที่ทันสมัยเป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เช่น การน านักออกแบบระดับโลกเข้ามาช่วย ในการพัฒนา
ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
มาตรฐานให้เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ  

2)  กระทรวงพาณิชย์ โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี พัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวและเชื่อมโยงอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นนิลเมืองกาญจน์ โดยให้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่การค้า 
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าควบคู่กับการพัฒนารายได้ให้กับชุมชน  

3)  กระทรวงพาณิชย์  โดยส านักงานพาณิชย์จั งหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกับ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนิลเมืองกาญจน์พัฒนาตราสินค้าของตนเอง  
และขอรับตราสินค้าระดับชาติ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนิลเมืองกาญจน์ ได้รับอนุญาตให้ใช้  
ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นิลเมืองกาญจน์ เพ่ิมมากข้ึน 

4)  กระทรวงพาณิชย์ โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนิลเมืองกาญจน์ พัฒนาตลาดในประเทศ ทั้งในด้านการ 
จดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ือการจัดตั้งบริษัทรวมถึงการส่งเสริมด้านการผลิตและการจัดจ าหน่าย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดจ าหน่ายผ่านตลาด Online ที่ปัจจุบันมีความส าคัญต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
และเศรษฐกิจไทยอย่างมาก 

5)  กระทรวงพาณิชย์  โดยส านักงานพาณิชย์จั งหวั ดกาญจนบุรี  ร่วมกับ 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ เป็นต้น  
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น การน าผู้ประกอบการนิลเมืองกาญจน์  
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าภายในประเทศ การน าผู้ประกอบการนิลเมืองกาญจน์ที่มีผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ
ส่งออกไปยังต่างประเทศได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และน านักธุรกิจผู้น าเข้าจาก
ต่างประเทศเดินทางมาเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการนิลเมืองกาญจน์ รวมถึง การน าผู้ประกอบการ
นิลเมืองกาญจน์เดินทางไปเจราจาการค้ายังต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 

6)  กระทรวงพาณิชย์  โดยส านักงานพาณิชย์จั งหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกับ 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
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เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศผู้น าเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และประเทศศักยภาพที่สามารถรองรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
แลกเปลี่ยนความร่วมมือ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างประเทศด้าน
การค้าอัญมณีร่วมกัน 

7)  กระทรวงพาณิชย์  โดยส านักงานพาณิชย์จั งหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกับ 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขยายช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างประเทศ 
ประชาสัมพันธ์สินค้านิลเมืองกาญจน์ให้ชาวต่างชาติรับรู้ และเข้าถึงสินค้าของไทยให้เพ่ิมมากขึ้น 
รวมถึงการหาตลาดใหม่ เพ่ือรองรับตลาดหลักที่อ่ิมตัว เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาตลาดหลั ก  
ที่ก าลังซบเซา และเผชิญการแข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึน  

8)  กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับทีมประเทศไทย ในการบูรณาการร่วมกันจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในระดับทางการทูตระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือให้  
นิลเมืองกาญจน์เกิดการรับรู้และเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดงาน
เทศกาลไทยเฟสติวัล (Thai Festival) ที่น าเสนอศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมไทย โดยสอดแทรก
สินค้านิลเมืองกาญจน์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของงาน ให้เป็นที่รู้จักของประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพ  
ซ่ึงนิลเมืองกาญจน์จะสามารถสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลและเครือข่ายส าคัญท้ังภาครัฐและเอกชน 
ในระดับประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถต่อยอดพัฒนาให้สินค้านิลเมืองกาญจน์เข้าสู่สากลและ 
มีมูลค่าเพ่ิมได้ต่อไป 

9)  รัฐบาลควรตั้งงบประมาณในการด าเนินการส่งเสริมธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับให้เป็นรูปธรรม อาทิ การพัฒนาช่างฝีมือ การพัฒนานักออกแบบ การพัฒนา
ผู้ประกอบการการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้แรงงานเข้ามาในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญหรือนักออกแบบเพ่ือให้สามารถผลิตและออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลและตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย สร้างสรรค์ดีไชน์ให้ตรงกับ
กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิง กลุ่มคนท างาน กลุ่มคนวัยรุ่น ให้ความส าคัญกับ
เทคนิคการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับคุณภาพงานฝีมือ สร้างความแตกต่าง สร้างภาพลักษณ์ 
ตราสินค้าให้โดดเด่น มีเอกลักษณ์ 

 
จากการศึกษาเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล (Local to Global) กรณีศึกษา 

นิลเมืองกาญจน์ รัฐบาลสามารถน ากรณีศึกษานิลเมืองกาญจน์มาประยุกต์ใช้กับสินค้าเกษตร สินค้า
ชุมชน สินค้า GI และสินค้าประจ าท้องถิ่นอ่ืนๆ ในทุกจังหวัด ให้มีการด าเนินการและแผนงาน 
อย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องมีการวางแผนงานทั้งระยะกลางและระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และควรส่งเสริมผลักดันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดกลุ่มสินค้าเพ่ือการส่งออก
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ใหม่ๆ ไปตลาดโลกได้ อีกท้ังยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง จึงเป็น
แนวทางให้ประเทศไทยสามารถตอบโจทย์การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพ่ือให้เกิดความมั่นคง  
มั่งค่ัง และยั่งยืนให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้ 
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ส านักแผนพัฒนาการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก 

พ.ศ. 2555 นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ  
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ส านักพัฒนาตลาดใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

พ.ศ. 2558 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ส านักงานส่งเสริมการค้าใน 
 ต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2562–ปัจจุบัน  พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 
 


