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บทคัดยอ
การเพิ่มคุณคาในโซคุณคา (Value chain) ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กรณีศึกษา :
วิสาหกิจชุมชนพลอยไพลินนิลเมืองกาญจน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และวิเคราะหโซคุณคาของอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ และทําการเพิ่มคุณคา (Value-added) เขาไปในโซคุณคา โดยเริ่มจากการเก็บขอมูล
ขั้นตอน และกระบวนการผลิตในวิสาหกิจชุมชนตัวอยาง แลวนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธของโซคุณคา
แลวจึงทําการปรับปรุงโซคุณคาดวยการเพิ่มคุณคาดวยแนวคิดเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial
engineering techniques) ไดแก การวิเคราะหโซคุณคา การวิเคราะหกระบวนการผลิต การจัดการโซอุปทาน
เทคนิค ECRS (Eliminate Combine Rearrange Simplify : ECRS) เปนตน จากการศึกษาพบวาสามารถ
เพิ่มคุณคาไดโดยการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตจากการหลอ (Casting) แลวจึงนํานิลมาฝง
(Setting) เปนกระบวนการหลอพรอมฝงนิล (Spinel in Wax Casting) เขาไปที่เครื่องประดับ โดยทําการรวม
กระบวนการเปนกระบวนการเดียวกัน (Combine : C) และจัดลําดับกระบวนการใหม (Rearrange : R) ให
งายขึ้น (Simplify : S) ซึ่งสามารถเพิ่มคุณคาในกระบวนการหลอจาก 44.65% เปน 50.32% (หรือเพิ่มขึ้นถึง
5.67%)

คําสําคัญ: โซคุณคา; อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ; วิสาหกิจชุมชน; พลอยไพลิน; นิลเมือง
กาญจน

Keywords: Value Chain; Gem and Jewelry; SMCE; Ploypailin; Spinel in Kanchanaburee
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1. ที่มาและความสําคัญ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจการสงออกซึ่ง
ประเทศไทยสงออกอัญมณีและเครื่องประดับเปนอันดับที่ 5 มีมูลคาประมาณ 185,147 ลานบาทในป พ.ศ.
2550 ซึ่งมูลคาสงออกขยายตัว 32.38% จากป พ.ศ. 2549 [5] เนื่องจากอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
มี ธ รรมชาติ แ ตกต า งจากอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ทั้ ง เป น อุ ต สาหกรรมที่ เ น น การใช แ รงงานอย า งเข ม ข น
(Labor intensive) และมีการนําเครื่องจักรมาใชเปนสัดสวนที่ต่ํา เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เพราะเปน
อุต สาหกรรมที่ เน น ทั ก ษะ ฝ มือ และความชํา นิชํ า นาญของชา งเปน หลั ก (Skills) ดัง นั้น การเพิ่ม มูล คา ใน
โซ คุ ณ ค า จึ ง เน น ไปที่ ก ารวิ เ คราะห ก ระบวนการผลิ ต ที่ ต อ งอาศั ย แรงงานช า งฝ มื อ เป น หลั ก ทั้ ง ยั ง เป น
อุตสาหกรรมที่กอใหเกิดวัฒนธรรม การทองเที่ยว และรายไดตอวิสาหกิจชุมชนพลอยไพลินนิลเมืองกาญจน
แตจากสภาวะในปจจุบันที่เปนยุคของนานาภิวัฒน (Internationalization) ทําใหเกิดอุปสรรคตางๆ มากมายที่
ทํ า ให ขี ด ความสามารถของวิ ส าหกิ จ ลดลง อาทิ มาตรการต า งๆ ทางการค า เขตการค า เสรี
(Free Trade Area : FTA) มาตรการการคาที่ไมใชภาษี (Non-tariff measures : NTM) เปนตน ดังนั้นการ
เพิ่มมูลคาใหกับโซคุณคาจึงเปนเสมือนการเพิ่มขีดความสามารถใหกับวิสาหกิจชุมชนอีกดวย

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาโซมูลคาของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยจะนําผลการศึกษาที่
ไดมาวิเคราะหเพื่อทําการเพิ่มมูลคาใหกับโซคุณคา วัตถุประสงคของงานวิจัยมี ดังนี้
1. เพื่อศึกษาโซคุณคาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2. เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลคาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับวิสาหกิจชุมชน
โดยทํางานวิจัยกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนพลอยไพลินนิลเมืองกาญจนเนื่องจากยังเปนวิสาหกิจที่มี
ศักยภาพในการแปรรูปนิลเพื่อทําเปนเครื่องประดับ

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1. ทฤษฎี
3.1.1. โลหะเงินผสม (Silver Alloy) [9] เงินเปนหนึ่งในโลหะที่มีความออนนิ่ม จากสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีข องเงิน ทําใหสามารถนํามาดัด แตงใหมีรู ป รางตามต องการไดเปนอยางดี โดยนํามาทําเปน
เครื่องประดับเงินและเครื่องเงินที่มีประกายแวววาวงดงามไดดวยการขําเงินมาขัด แตเมื่อทิ้งไวใหสัมผัสกับ
อากาศ จะเกิดสนิมเงิน มีลักษณะเปนสีดําของเงินออกไซดหรือเงินซัลไฟด ทําใหผิวเงินเกิดหมองคล้ํา เงิน
บริ สุ ท ธิ์ จ ะอ อ นเกิ น ไปสํ า หรั บ เครื่ อ งประดั บ จึ ง มั ก นํ า ไปผสมกั บ โลหะอื่ น เครื่ อ งประดั บ เงิ น ส ว นใหญ จึ ง
ประกอบดวยเงินบริสุทธิ์อยางนอยรอยละ 92.5 ที่เหลือจะเปนโลหะชนิดอื่น เชน ทองแดง เปนตน
1) โลหะเงินบริสุทธ (Silver)
โลหะเงินเปนธาตุโลหะที่หายากและมีราคาแพง ซึ่งจัดอยูในกลุมของโลหะมีคา เชนเดียวกับ
ทองคํ า ธาตุ โ ลหะเงิ น มี สั ญ ลั ก ษณ ท างเคมี คื อ
Ag
และมี โ ครงสร า งผลึ ก แบบ FCC
(Face Center Cubic : FCC)
คุณสมบัติทางกายภาพ เปนโลหะที่มีสีขาว มันวาว ออนนิ่ม กอนโลหะเงินสามารถตีแผหรือรีด
เปนแผนบางไดถึง 0.00025 มิลลิเมตร โดยทั่วไปโลหะเงินจะไมเกิดออกไซดที่อุณหภูมิหอง แตจะเกิด
ออกไซดที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส ผิวของโลหะเงินถาทิ้งไวที่อากาศอุณหภูมิหองเปนเวลานานๆ
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จะเปลี่ยนเปนสีดํา เนื่องจากมีซัลเฟอร (Sulfur) อยูในอากาศมาก มีจุดหลอมละลายอยูที่อุณหภูมิ
960.8 องศาเซลเซียส จุดเดือดที่ 2210 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทําใหกลายเปนไอสีขาวเงิน ในขณะที่
โลหะเงินเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนของแข็ง โลหะเงินสามารถดูดกลืน (Absorb) ออกซิเจนได
ประมาณ 20 เทา
คุณสมบัติทางกล ในการศึกษาคุณสมบัติทางกลของโลหะเงินนั้นจะตองคํานึงถึงระดับความ
บริสุทธิ์ของโลหะเงิน โดยกําหนดใหโลหะเงินบริสุทธิ์จะตองมีเนื้อเงินอยางนอย 99.95 เปอรเซ็นต
คุณสมบัติทางเคมี เงินละลายไดดีในกรดไนตริก ( Nitric Acid ) เกิดเปนอารเจนติคไนเตรท
(Argentic Nitrate) สวนกรดซัลฟูริค (Sulphuric Acid) เขมขนที่รอนละลายเงินไดอยางชาๆเปนเงิน
อารเจนติคซัลเฟต (Argentic Sulphate) กับใหซัลเฟอรไดออกไซด (Sulphur Dioxide) กรดซัลฟูริค
เจือจางไมสามารถทําปฏิกิริยากับเงินไดในลักษณะของซิลเวอรซัลเฟต ( Silver Sulphate ) กรดไฮโดร
คลอริค ( Hydrochloric Acid ) ทําปฏิกิริยากับเงินชามากและเกิดเพียงเฉพาะที่ผิวหนาเทานั้น โดยจะ
เกิดคลอไรดเคลือบโลหะไว โพแตสเซียมไซยาไนด (Potassium Cyanide) สามารถละลายเงินได อัล
คาลิส ไมทําปฏิกิริยากับเงินดวยเหตุนี้ เบาหลอมเงินจึงเปนพวกอัลคาไลน
2) โลหะเงินสเตอรลิง (Sterling Silver)
โลหะเงินสเตอรลิง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑเครื่องเงิน หมายถึงโลหะเงินที่มีปริมาณเนื้อเงิน
บริสุทธิ์ไมนอยกวา 925 ใน 1000 สวนเจือรวมกับธาตุอื่นๆปริมาณไมเกินกวา 75สวนโดยน้ําหนัก
เงินบริสุทธิ์ที่ใชสําหรับทําเปนผลิตภัณฑเครื่องเงินมีคุณสมบัติทางกลออนนิ่มความ สามารถใน
การคงรูปต่ําไมเหมาะสําหรับกระบวนการผลิตและนําไปใชงาน จึงตองมีการเติมธาตุเจือลงไป เพื่อ
ปรับคุณสมบัติทางกล คุณสมบัติดานการหลอขึ้นรูปและเพิ่มความสามารถตานทานการหมอง ซึ่งธาตุ
ที่ เ จื อ เข า ไป จะต อ งไม ทํ า ให คุ ณ ค า และความสวยงามของโลหะเงิ น ลดลง ธาตุ เ จื อ หลั ก ที่ นิ ย มใช
โดยทั่ ว ไปคื อ ทองแดง เพราะทองแดงมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ส ามารถละลายรวมกั บ เงิ น ได ในลั ก ษณะ
สารละลายของแข็ง (Solid Solution) นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มความแข็งแรงใหกับโลหะเงินจากการ
ตกตะกอน (Precipitate) ของทองแดง
3.1.2. นิล นิลนับเปนอัญมณีชนิดหนึ่ง ที่มีความสวยงาม มันวาว คงทนถาวร นิลที่พบมากที่สุด อยูที่
อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนิลจะอยูสายแรเดียวกันกับพลอยไพลิน-บุศราคัม เกิดปะปนกัน โดย
นิลจะมีปริมาณมากกวา ในสมัยกอน การขุดหานิลตองอาศัยแรงงานมนุษย แตปจจุบันใชเครื่องมือเครื่องจักร
ที่ทันสมัยแทน
1) ประวัติของนิล
การขุดพลอยโดยทั่วไปจะพบแรที่เรียกวา เพื่อนพลอย (Associated minerals) ไดแก นิลตะโก
หรือสปเนล (Spinel) นิลเสี้ยน หรือไพรอกซิน (Pyroxene) และนิลติดเหล็ก หรือแมกนีไทต
(Magnetite) รวมทั้งซานิดีน โกเมน เทกไทต ซึ่งพบนอยมากและปะปนอยูกับแหลงพลอยเสมอ ความ
แข็ง 7.5-8 โมห ลักษณะวิเคราะหกระทําโดย ดวนสายตา ตําหนิผลึก ของเหลว เสนเข็ม เสนไหม
แหลงที่พบไทย พมา และแหลงอื่นๆ
นิลเปนอัญมณีหรือรัตนชาติที่เกิดจากธรรมชาติ และมนุษยรูจักการนํานิลมาสังเคราะหโดยใช
ฝมือในการดัดแปลงเปนเครื่องประดับตกแตงรางกาย โดยใชวิธีการเจียระไนเพื่อทําใหผิวนิลเรียบมัน
และตัดเหลี่ยมมุมเพื่อใหนิลเกิดการหักเหของแสง สรางความวาวระยับจับตา ซึ่งจะทําใหนิลเพิ่มคุณคา
และความงามขึ้น

313

การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งที่ 8

2) นิลสีดํา [6]
นิลมีหลายสี เชน แดง เหลือง นํ้าเงิน ชมพูมวง เขียว สมและดํา ประเทศที่ผลิตนิลมากคือ พมา
อาฟกานีสถาน เขมร ออสเตรเลีย ศรีลังกา บราซิล แทนซาเนีย และไทย (มีชื่อเสียงมากมาจากเมือง
กาญจนบุรี) ซึ่งนิลแบงออกไดเปน
- Flame Spinel นิลสีเพลิงเนื่องจากมีสีสมี ไปจนถึงสมอมแดง
- Balas Spinel ตั้งชื่อตามแหลงที่พบคือเมืองบาลาสในอัฟกานิสถานมีสีแดงซีด
- Pleonaste มีสีเขียวเขมเกือบดําหรือสีดําเนื้อทึบไมใส (ของไทยจัดอยูในชนิดนี้)
- Hercynite มีสีเขียวเขม
- Gahnite มีสีฟา สีมวง เขียวและดํา มีเคมีหลายอยางปนกันที่มีมากคือสังกะสี
- Gahno Spinel มีสีฟา นํ้าเงิน สีเขียวและสีดํา
- Picotite เรียกวาโครม มีสีน้ําตาล เขียวเขม และดํา
คุณสมบัติทางกายภาพ [10] มีความวาวแบบโลหะ (Metallic) และกึ่งโลหะ (Sub-Metallic) มี
ความทึบแสง (Opaque) สีดําเปนสีเทาเมื่อสองไฟ อยูในสายแรสีแดงคล้ํา ความแข็ง 8 โมห เปราะ
แตกงาย (Brittle) ความหนาแนน 4.56-4.65 g/cm3
คุณสมบัติทางเคมี มีสูตรเคมี MgFe3+2O4 ชื่อเรียกอื่นๆ Ceylonite, ICSD 49551,
Iron – Magnesia Spinel, PDF 36-398, Pleonaste มีระบบผลึก เปนระบบสามแกนเทาไอโซเมตริก
(Isometric System)
3.1.3. โซคุณคา (Value chain) [11] แนวคิดในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑโดยเริ่มตั้งแต
กระบวนการที่เกี่ยวของในการจัดหาวัตถุดิบในเริ่มตนการผลิต ผานการแปรสภาพ เคลื่อนยาย ทีละขั้นตอน
จนกระทั่งถึงการสงมอบผลิตภัณฑใหกับผูบริโภคในขั้นสุดทาย ซึ่งกระบวนการสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑ
นั้นอาจจะเปนการกระทําโดยบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทโดยสงตอคุณคาในแตละชวงระดับไดสรางมูลคา
ใหกับกระบวนการดังรูปที่ 1
โครงสรางพื้นฐานขององคกร
การจัดการทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดหา
ผลกําไร
การบริหาร

การตลาดและการขาย

โลจิสติกสขาออก

การดําเนินงาน

โลจิสติกสขาเขา

รูปที่ 1: แสดงลักษณะโซคุณคาของศาสตราจารยไมเคิล อี. พอรเตอร
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3.1.4. หลักการ ECRS (Eliminate Combine Rearrange Simplify : ECRS) [7] เปนหลักการที่
ประกอบดวย การกําจัด การรวมกัน การจัดใหม และการทําใหงายซึ่งเปนหลักการงายๆ ที่สามารถใชในการ
เริ่มตนลดความสูญเปลา (Waste) ไดเปนอยางดี การลดความสูญเปลาในการผลิตเปนสิ่งจําเปนและควรให
ความสํา คัญ เป น อยา งมาก เพราะความสูญ เปลา ที่ เกิ ดขึ้ น จะหมายถึ งต น ทุ น ของสิน คา ที่เ พิ่ ม สูง ขึ้น หาก
สามารถลดความสูญเปลาลงไดก็จะสงผลใหประหยัดตนทุนการผลิตลงดวย ผลที่ตามมาก็คือมีความสามารถ
ในการแขงขันกับคูแขงสูงขึ้น โดยแนวทางการลดความสูญเปลาสามารถทําไดโดยใชหลักการ ECRS ดังนี้
- การกําจัด เปนการพิจารณาการทํางานปจจุบัน และทําการกําจัดความสูญเปลาทั้ง 7 ที่พบในการ
ผลิตออกไป คือ การผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคลื่อนที่ที่ไมจําเปน การทํางานที่ไมเกิดประโยชน การ
เก็บสินคาที่มากเกินไป การเคลื่อนยายที่ไมจําเปน และของเสีย
- การรวมกัน พิจารณาวาสามารถรวมการทํางานที่ไมจําเปนลงไดโดยการพิจารณาวาสามารถรวม
ขั้นตอนการทํางานใหลดลงไดหรือไม เชน จากเดิมเคยทํา 5 ขั้นตอนก็รวมบางขั้นตอนเขาดวยกัน ทําให
ขั้นตอนที่ตองทําลดลงจากเดิม การผลิตก็จะสามารถทําไดเร็วขึ้นและลดการเคลื่อนที่ระหวางขั้นตอนลงอีก
ดวย เพราะถามีการรวมขั้นตอนกันการเคลื่อนที่ระหวางขั้นตอนก็ลดลง
- การจัดใหม เปนการจัดขั้นตอนการผลิตใหมเพื่อใหลดการเคลื่อนที่ที่ไมจําเปน หรือ การรอคอย เชน
ในกระบวนการผลิต หากทําการสลับขั้นตอนที่ 2 กับ 3 โดยทําขั้นตอนที่ 3 กอน 2 จะทําใหระยะทางการ
เคลื่อนที่ลดลง เปนตน
- การทําใหงาย เปนการปรับปรุงการทํางานใหงายและสะดวกขึ้น โดยอาจจะออกแบบจิ๊ก (jig) หรือ
fixture เขาชวยในการทํางานเพื่อใหการทํางานสะดวกและแมนยํามากขึ้น ซึ่งสามารถลดของเสียลงได จึงเปน
การลดการเคลื่อนที่ที่ไมจําเปนและลดการทํางานที่ไมจําเปน
3.2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นุชสรา (2547) จากการศึกษาพบวา โรงงานอุตสาหกรรมนี้จะประสบ
ปญหาดานการบริหารจัดการ การควบคุมการผลิต รวมทั้งการควบคุมการเบิกใชวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
การศึกษาและหาแนวทางในการปรับปรุงประกอบดวย การจัดโครงสรางองคกร การควบคุมการผลิต การ
ประชุมติดตามปญหาการผลิต การออกแบบปรับปรุงเอกสารทางการผลิต การแกปญหาดังกลาว สงผลให
ประสิทธิภาพทางการผลิตของแตละหนวยงานมีแนวโนมสูงขึ้น มีการใชเอกสารทางการผลิตในการควบคุม
งาน และเก็บขอมูลพื้นฐานทางการผลิตสําหรับหัวหนางานและผูบริหาร เพื่อใชเปนเครื่องมือชวยในการ
ตัดสินใจวางแผนงานผลิตทําใหแตละหนวยงานมีการควบคุมงาน ติดตามงานระหวางผลิต และทําใหการ
สูญเสียในระหวางการผลิตลดลง
(วันชัย, เบญจกูล, วิกันยา และโอรส, 2550) ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอกระบวนการหลอพรอมฝง
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนพลอยไพลินนิลเมืองกาญจน มีวัตถุประสงค คือ ศึกษากระบวนการหลอพรอมฝง
ของกระบวนการผลิตเครื่องประดับและปจจัยตางๆ ที่มีผลตอกระบวนการหลอพรอมฝงของเครื่องประดับนิล
โดยใชการออกแบบการทดลองแบบ 2k แฟคทอเรียล ผลจากการวิจัยพบวาปจจัยทั้ง 3 ที่มีผลตอการหลอ
พรอมฝงเครื่องประดับนิล คือ อุณหภูมิอบเบาปูน อุณหภูมิหลอมโลหะ และอุณหภูมิเบาปูนสําหรับการหลอ
จากการทดลองสามารถสรุปไดวาควรใชอุณหภูมิอบเบาปูน 630 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหลอมโลหะ 960
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเบาปูนสําหรับการหลอ 550 องศาเซลเซียสกับการหลอพรอมฝงเครื่องประดับนิล
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วันศิริ (2547) มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาถึงระดับความรุนแรงและสาเหตุของปญหาที่เกิด
จากปจจัยที่เปนตัวขัดขวางการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับในประเทศไทย นําไป
เปรียบเทียบกับความคิดเห็นของผูบริหาร และศึกษาถึงอิทธิพลรวมกันระหวางขนาดของอุตสาหกรรมและ
ลักษณะประเภทของการผลิต โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 123 โรงงาน การประมวลผลพบวา ระดับความ
รุ น แรงของป ญ หาที่ เ กิ ด จากแต ล ะป จ จั ย ไม สู ง มากนั ก ด า นการขาดงานและการลาออกมี ผ ลทํ า ให ก าร
ดําเนินการลาชา ดานความเชื่องชาในการทํางานทําใหผลผลิตโดยรวมลดลง และดานคุณภาพสินคาต่ํากวา
มาตรฐานทําใหสูญเสียคาใชจายสูง ความคิดเห็นของผูบริหารในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับทั้ง
4 ปจจัย คือ ปจจัยที่เกี่ยวกับการขาดงาน ความเชื่องชาในการทํางาน การลาออก และคุณภาพสินคาต่ํากวา
มาตรฐานซึ่งคาในแตละปจจัยอยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารจําแนกตาม
ขนาดอุตสาหกรรม ลักษณะของการผลิต ทั้งในภาพรวม และในแตละปจจัยไมแตกตางกัน และไมพบอิทธิพล
รวมกันระหวางขนาดของอุตสาหกรรม และลักษณะประเภทของการผลิต
(รุธิร และกวิล, 2550) ทําการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาด
กลางในการจัดการโลจิสติกสในแตละโดยใชวิธีการที่เรียกวา “Logistics Audit and Implementation
Methodology” และเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหการดําเนินงานภายในองคกร ไดแก การใช Big Picture
Mapping, In-Output Analysis, Value Stream Analysis และ Cause and Effect Analysis จากการศึกษา
พบวามีกิจกรรมที่ไมสรางมูลคาใหเกิดขึ้นในกระบวนการมี 4 – 22% กิจกรรมที่สรางมูลคามี 17 – 29% และ
กิจกรรมที่ไมกอใหเกิดมูลคาแตจําเปนมีสัดสวนสูงที่สุดถึง 50 -74% ซึ่งเกิดจากความผันผวนดานตางๆ ไดแก
โซอุปทาน อุปสงค การควบคุม กระบวนการ และอุปทาน ซึ่งความผันผวนตางๆ จะสงผลกระทบเปนลูกโซทํา
ใหกลุมวิสาหกิจตัวอยาง ทําใหขาดความสามารถในการแขงขันในดานตนทุนเนื่องจากการขาดประสิทธิภาพ
ในการผลิต และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ การขาดความสามารถในการแขงขันในดานคุณภาพ ไดแก
การผลิตของเสียซึ่งเปนผลจากการใชวัตถุดิบที่ดอยคุณภาพหรือการชํารุดของเครื่องจักรและแมพิมพที่ใชใน
การขึ้นรูปชิ้นงานตางๆ การขาดความสามารถในการแขงขันดานเวลา ไดแก การที่วิสาหกิจไมสามารถจัดสง
สินคาไดตรงตามเวลาที่กําหนด มีสาเหตุจากการรอคอยวัตถุดิบ การชํารุดของเครื่องจักร และการขาดทักษะ
ของพนักงานในสายการผลิต ดังนั้นผูประกอบการควรปรับปรุงองคกรของตนเพื่อใหสามารถสงมอบสินคาได
ครบตามจํานวน ตรงตอเวลา และมีคุณภาพตรงตามขอกําหนด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพใน
การแขงขันในสภาพตลาดที่มีการแขงขันที่รุนแรงเชนในปจจุบัน

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการศึกษาโซคุณคาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยใช
4.1 แบบสอบถาม ใชในการสํารวจเพื่อรวบรวมของมูลของโซคุณคา
4.2 การสัมภาษณเชิงลึก เพื่อตรวจสอบใหทราบคุณคาที่แทจริงของแตละกระบวนการ

5. ผลการวิจัย
5.1. กระบวนการผลิตเครื่องประดับ มีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนที่มีความแตกตางทั้งลําดับใน
การผลิตแตละขั้นตอนตามแตละรูปแบบของผลิตภัณฑ แตกระบวนการผลิตหลักๆ นั้นพอจะสรุปได ดังรูปที่ 2
โดยเริ่มจากการออกแบบผลิตภัณฑตามคําสั่งของลูกคา การหลอตัวเรือน การแตงตัวเรือน การฝงอัญมณี
การขัดเงา การชุบ การตรวจสอบ การบรรจุ และการสงสินคาใหลูกคา
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ออกแบบ

การหลอตัวเรือน

การชุบ

การแตงตัวเรือน

การตรวจสอบ และบรรจุ

การฝงอัญมณี

การขัดเงา

ลูกคา

รูปที่ 2: แสดงกระบวนการผลิตเครื่องประดับ
5.2 โซคุณคาของวิสาหกิจชุมชนพลอยไพลินนิลเมืองกาญจน
จากการวิเคราะหผลิตภัฑณของ
วิสาหกิจชุมชนพลอยไพลินนิลเมืองกาญจนแหวนเงินขนาด 2.6 กรัม ฝงนิลทรงกลม 3 มม. หนัก 0.3 กรัม
สามารถแสดงโครงสรางคุณคาเปนเปอรเซ็นตไดดังรูปที่ 3

5.88%

แผนภูมิโครงสรางคุณคา (กอนปรับปรุง)
6.23%
วัตถุดิบ
31.84%

2.56%

กระบวนการออกแบบ
กระบวนการหลอ

5.09%

การแตง

2.94%

การฝง
0.82%

การแตงหลังฝง
การชุบ
ตรวจสอบและบรรจุ

44.65%
รูปที่ 3: แสดงคุณคากอนปรับปรุงกระบวนการ
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6. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
จากการขอมูลดังกลาวพบวาสามารถเพิ่มคุณคาไดโดยการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตจาก
การหลอ ที่เริ่มจาก กระบวนการหลอ การแตง และการฝง จะถูกรวม (Combine) เปนกระบวนการหลอพรอม
ฝงนิล (Spinel in Wax Casting) เขาไปที่เครื่องประดับในกระบวนการเดียวกัน ดังรูปที่ 4 ซึ่งจะพบวา
กระบวนการหลอพรอมฝงสามารถสรางคุณคาใหกับกระบวนการผลิตไดโดยทําใหโครงสรางคุณคาเพิ่มขึ้น
จาก 44.65% เปน 50.32% (หรือเพิ่มขึ้นถึง 5.67%)

แผนภูมิโครงสรางคุณคา (หลังปรับปรุง)
6.54%
6.17%

วัตถุดิบ
33.43%

2.68%

กระบวนการออกแบบ
กระบวนการหลอพรอมฝง
การแตงหลังฝง

0.86%
50.32%

การชุบ
ตรวจสอบและบรรจุ

รูปที่ 4: แสดงคุณคาหลังปรับปรุงกระบวนการ

7. กิติกรรมประกาศ
ทางคณะวิจัยขอขอบพระคุณวิสาหกิจชุมชนพลอยไพลินนิลเมืองกาญจนที่อนุเคราะหขอมูลตางๆ
รวมถึงการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณซึ่งทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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