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บทคัดยอ 
 การเพ่ิมคุณคาในโซคุณคา (Value chain) ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กรณีศึกษา : 
วิสาหกิจชุมชนพลอยไพลินนิลเมืองกาญจน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา และวิเคราะหโซคุณคาของอุตสาหกรรม
อัญมณีและเคร่ืองประดับ และทําการเพ่ิมคุณคา (Value-added) เขาไปในโซคุณคา โดยเริ่มจากการเก็บขอมูล 
ขั้นตอน และกระบวนการผลิตในวิสาหกิจชุมชนตัวอยาง แลวนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธของโซคุณคา 
แลวจึงทําการปรับปรุงโซคุณคาดวยการเพ่ิมคุณคาดวยแนวคิดเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial 
engineering techniques) ไดแก การวิเคราะหโซคุณคา การวิเคราะหกระบวนการผลิต การจัดการโซอุปทาน 
เทคนิค ECRS (Eliminate Combine Rearrange Simplify : ECRS) เปนตน จากการศึกษาพบวาสามารถ
เพ่ิมคุณคาไดโดยการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตจากการหลอ (Casting) แลวจึงนํานิลมาฝง 
(Setting) เปนกระบวนการหลอพรอมฝงนิล (Spinel in Wax Casting) เขาไปท่ีเคร่ืองประดับ โดยทําการรวม
กระบวนการเปนกระบวนการเดียวกัน (Combine : C) และจัดลําดับกระบวนการใหม (Rearrange : R) ให
งายขึ้น (Simplify : S) ซึ่งสามารถเพ่ิมคุณคาในกระบวนการหลอจาก 44.65% เปน 50.32% (หรือเพ่ิมขึ้นถึง 
5.67%) 
 
คําสําคัญ:  โซคุณคา; อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ; วิสาหกิจชุมชน; พลอยไพลิน; นิลเมือง
กาญจน 
Keywords: Value Chain; Gem and Jewelry; SMCE; Ploypailin; Spinel in Kanchanaburee 

 
 

                                                 
1 ผูชวยศาสตราจารย 
2 นักศึกษาปริญญาโท 
3 นักศึกษาปริญญาโท 

311



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 1. ที่มาและความสําคัญ 
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจการสงออกซึ่ง
ประเทศไทยสงออกอัญมณีและเครื่องประดับเปนอันดับท่ี 5 มีมูลคาประมาณ 185,147 ลานบาทในป พ.ศ.
2550 ซึ่งมูลคาสงออกขยายตัว 32.38% จากป พ.ศ. 2549 [5] เน่ืองจากอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ
มีธรรมชาติแตกตางจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ท้ังเปนอุตสาหกรรมท่ีเนนการใชแรงงานอยางเขมขน 
(Labor intensive) และมีการนําเคร่ืองจักรมาใชเปนสัดสวนท่ีต่ํา เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพราะเปน
อุตสาหกรรมท่ีเนนทักษะ ฝมือ และความชํานิชํานาญของชางเปนหลัก (Skills) ดังนั้นการเพ่ิมมูลคาใน 
โซคุณคาจึงเนนไปที่การวิเคราะหกระบวนการผลิตท่ีตองอาศัยแรงงานชางฝมือเปนหลัก ท้ังยังเปน
อุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรม การทองเที่ยว และรายไดตอวิสาหกิจชุมชนพลอยไพลินนิลเมืองกาญจน 
แตจากสภาวะในปจจุบันท่ีเปนยุคของนานาภิวัฒน (Internationalization) ทําใหเกิดอุปสรรคตางๆ มากมายที่
ทํ า ใหขีดความสามารถของวิสาหกิจลดลง  อาทิ  มาตรการต างๆ  ทางการค า  เขตการค า เสรี 
(Free Trade Area : FTA) มาตรการการคาท่ีไมใชภาษี (Non-tariff measures : NTM) เปนตน ดังนั้นการ
เพ่ิมมูลคาใหกับโซคุณคาจึงเปนเสมือนการเพ่ิมขีดความสามารถใหกับวิสาหกิจชุมชนอีกดวย 
 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาโซมูลคาของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ โดยจะนําผลการศึกษาท่ี
ไดมาวิเคราะหเพ่ือทําการเพ่ิมมูลคาใหกับโซคุณคา วัตถุประสงคของงานวิจัยมี ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาโซคุณคาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
 2. เพ่ือหาแนวทางในการเพิ่มมูลคาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใหกับวิสาหกิจชุมชน 
 โดยทํางานวิจัยกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนพลอยไพลินนิลเมืองกาญจนเนื่องจากยังเปนวิสาหกิจท่ีมี
ศักยภาพในการแปรรูปนิลเพ่ือทําเปนเคร่ืองประดับ 
 
3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

3.1. ทฤษฎี  
3.1.1. โลหะเงินผสม (Silver Alloy) [9]  เงินเปนหน่ึงในโลหะท่ีมีความออนนิ่ม จากสมบัติทางกายภาพ

และทางเคมีของเงินทําใหสามารถนํามาดัดแตงใหมีรูปรางตามตองการไดเปนอยางดี โดยนํามาทําเปน
เคร่ืองประดับเงินและเครื่องเงินท่ีมีประกายแวววาวงดงามไดดวยการขําเงินมาขัด แตเมื่อท้ิงไวใหสัมผัสกับ
อากาศ จะเกิดสนิมเงิน มีลักษณะเปนสีดําของเงินออกไซดหรือเงินซัลไฟด ทําใหผิวเงินเกิดหมองคลํ้า เงิน
บริสุทธิ์จะออนเกินไปสําหรับเครื่องประดับ จึงมักนําไปผสมกับโลหะอื่น เครื่องประดับเงินสวนใหญจึง
ประกอบดวยเงินบริสุทธ์ิอยางนอยรอยละ 92.5 ท่ีเหลือจะเปนโลหะชนิดอ่ืน เชน ทองแดง เปนตน 

1) โลหะเงินบริสุทธ (Silver) 
โลหะเงินเปนธาตุโลหะท่ีหายากและมีราคาแพง ซึ่งจัดอยูในกลุมของโลหะมีคา เชนเดียวกับ

ทองคํา ธาตุโลหะเงินมีสัญลักษณทางเคมี คือ Ag และมีโครงสรางผลึกแบบ FCC 
(Face Center Cubic : FCC) 

คุณสมบัติทางกายภาพ เปนโลหะท่ีมีสีขาว มันวาว ออนนิ่ม กอนโลหะเงินสามารถตีแผหรือรีด
เปนแผนบางไดถึง 0.00025 มิลลิเมตร โดยท่ัวไปโลหะเงินจะไมเกิดออกไซดท่ีอุณหภูมิหอง แตจะเกิด
ออกไซดท่ีอุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส ผิวของโลหะเงินถาท้ิงไวท่ีอากาศอุณหภูมิหองเปนเวลานานๆ 
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 จะเปล่ียนเปนสีดํา เนื่องจากมีซัลเฟอร (Sulfur) อยูในอากาศมาก มีจุดหลอมละลายอยูท่ีอุณหภูมิ 
960.8 องศาเซลเซียส จุดเดือดท่ี 2210 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทําใหกลายเปนไอสีขาวเงิน ในขณะที่
โลหะเงินเปล่ียนสถานะจากของเหลวเปนของแข็ง โลหะเงินสามารถดูดกลืน (Absorb) ออกซิเจนได
ประมาณ 20 เทา 

คุณสมบัติทางกล ในการศึกษาคุณสมบัติทางกลของโลหะเงินนั้นจะตองคํานึงถึงระดับความ
บริสุทธ์ิของโลหะเงิน โดยกําหนดใหโลหะเงินบริสุทธ์ิจะตองมีเน้ือเงินอยางนอย 99.95 เปอรเซ็นต 

คุณสมบัติทางเคมี เงินละลายไดดีในกรดไนตริก ( Nitric Acid ) เกิดเปนอารเจนติคไนเตรท 
(Argentic Nitrate) สวนกรดซัลฟูริค (Sulphuric Acid) เขมขนท่ีรอนละลายเงินไดอยางชาๆเปนเงิน
อารเจนติคซัลเฟต (Argentic Sulphate) กับใหซัลเฟอรไดออกไซด (Sulphur Dioxide) กรดซัลฟูริค
เจือจางไมสามารถทําปฏิกิริยากับเงินไดในลักษณะของซิลเวอรซัลเฟต ( Silver Sulphate ) กรดไฮโดร
คลอริค ( Hydrochloric Acid ) ทําปฏิกิริยากับเงินชามากและเกิดเพียงเฉพาะท่ีผิวหนาเทาน้ัน โดยจะ
เกิดคลอไรดเคลือบโลหะไว  โพแตสเซียมไซยาไนด (Potassium Cyanide) สามารถละลายเงินได  อัล
คาลิส ไมทําปฏิกิริยากับเงินดวยเหตุนี้ เบาหลอมเงินจึงเปนพวกอัลคาไลน 

2) โลหะเงินสเตอรลิง (Sterling Silver)  
โลหะเงินสเตอรลิง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑเครื่องเงิน หมายถึงโลหะเงินท่ีมีปริมาณเนื้อเงิน

บริสุทธ์ิไมนอยกวา 925 ใน 1000 สวนเจือรวมกับธาตุอื่นๆปริมาณไมเกินกวา 75สวนโดยน้ําหนัก 
เงินบริสุทธ์ิท่ีใชสําหรับทําเปนผลิตภัณฑเคร่ืองเงินมีคุณสมบัติทางกลออนนิ่มความ สามารถใน

การคงรูปต่ําไมเหมาะสําหรับกระบวนการผลิตและนําไปใชงาน จึงตองมีการเติมธาตุเจือลงไป เพ่ือ
ปรับคุณสมบัติทางกล คุณสมบัติดานการหลอขึ้นรูปและเพิ่มความสามารถตานทานการหมอง ซึ่งธาตุ
ท่ีเจือเขาไป จะตองไมทําใหคุณคาและความสวยงามของโลหะเงินลดลง ธาตุเจือหลักท่ีนิยมใช
โดยท่ัวไปคือ ทองแดง เพราะทองแดงมีคุณสมบัติท่ีสามารถละลายรวมกับเงินได ในลักษณะ
สารละลายของแข็ง (Solid Solution) นอกจากนี้ยังชวยเพ่ิมความแข็งแรงใหกับโลหะเงินจากการ
ตกตะกอน (Precipitate) ของทองแดง 
3.1.2. นิล    นิลนับเปนอัญมณีชนิดหนึ่ง ท่ีมีความสวยงาม มันวาว คงทนถาวร นิลท่ีพบมากท่ีสุด อยูท่ี 

อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนิลจะอยูสายแรเดียวกันกับพลอยไพลิน-บุศราคัม เกิดปะปนกัน โดย
นิลจะมีปริมาณมากกวา ในสมัยกอน การขุดหานิลตองอาศัยแรงงานมนุษย แตปจจุบันใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
ท่ีทันสมัยแทน 

1) ประวัติของนิล 
การขุดพลอยโดยทั่วไปจะพบแรท่ีเรียกวา เพ่ือนพลอย (Associated minerals) ไดแก นิลตะโก 

หรือสปเนล (Spinel) นิลเส้ียน หรือไพรอกซิน (Pyroxene) และนิลติดเหล็ก หรือแมกนีไทต 
(Magnetite) รวมท้ังซานิดีน โกเมน เทกไทต ซึ่งพบนอยมากและปะปนอยูกับแหลงพลอยเสมอ ความ
แข็ง 7.5-8 โมห ลักษณะวิเคราะหกระทําโดย ดวนสายตา ตําหนิผลึก ของเหลว เสนเข็ม เสนไหม 
แหลงท่ีพบไทย พมา และแหลงอื่นๆ 

นิลเปนอัญมณีหรือรัตนชาติท่ีเกิดจากธรรมชาติ และมนุษยรูจักการนํานิลมาสังเคราะหโดยใช
ฝมือในการดัดแปลงเปนเครื่องประดับตกแตงรางกาย โดยใชวิธีการเจียระไนเพ่ือทําใหผิวนิลเรียบมัน 
และตัดเหล่ียมมุมเพ่ือใหนิลเกิดการหักเหของแสง สรางความวาวระยับจับตา ซึ่งจะทําใหนิลเพ่ิมคุณคา
และความงามขึ้น 
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 2) นิลสีดํา [6] 
นิลมีหลายสี เชน แดง เหลือง นํ้าเงิน ชมพูมวง เขียว สมและดํา ประเทศท่ีผลิตนิลมากคือ พมา 

อาฟกานีสถาน เขมร ออสเตรเลีย ศรีลังกา บราซิล แทนซาเนีย และไทย (มีชื่อเสียงมากมาจากเมือง
กาญจนบุรี) ซึ่งนิลแบงออกไดเปน 

- Flame Spinel นิลสีเพลิงเนื่องจากมีสีสีมไปจนถึงสมอมแดง 
- Balas Spinel  ตั้งชื่อตามแหลงท่ีพบคือเมืองบาลาสในอัฟกานิสถานมีสีแดงซีด  
- Pleonaste มีสีเขียวเขมเกือบดําหรือสีดําเน้ือทึบไมใส (ของไทยจัดอยูในชนิดนี้) 
- Hercynite มีสีเขียวเขม  
- Gahnite มีสีฟา สีมวง เขียวและดํา มีเคมีหลายอยางปนกันที่มีมากคือสังกะสี 
- Gahno Spinel มีสีฟา นํ้าเงิน สีเขียวและสีดํา 
- Picotite เรียกวาโครม มีสีน้ําตาล เขียวเขม และดํา 
คุณสมบัติทางกายภาพ [10] มีความวาวแบบโลหะ (Metallic) และก่ึงโลหะ (Sub-Metallic) มี

ความทึบแสง (Opaque) สีดําเปนสีเทาเมื่อสองไฟ อยูในสายแรสีแดงคลํ้า ความแข็ง 8 โมห เปราะ
แตกงาย (Brittle) ความหนาแนน 4.56-4.65 g/cm3  

คุณสมบัติทางเคมี มีสูตรเคมี MgFe3+
2O4 ชื่อเรียกอ่ืนๆ Ceylonite, ICSD 49551, 

Iron – Magnesia Spinel, PDF 36-398, Pleonaste มีระบบผลึก เปนระบบสามแกนเทาไอโซเมตริก 
(Isometric System) 
3.1.3. โซคุณคา (Value chain) [11]    แนวคิดในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑโดยเริ่มตั้งแต

กระบวนการที่เกี่ยวของในการจัดหาวัตถุดิบในเริ่มตนการผลิต ผานการแปรสภาพ เคล่ือนยาย ทีละขั้นตอน
จนกระทั่งถึงการสงมอบผลิตภัณฑใหกับผูบริโภคในขั้นสุดทาย ซึ่งกระบวนการสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑ
นั้นอาจจะเปนการกระทําโดยบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทโดยสงตอคุณคาในแตละชวงระดับไดสรางมูลคา
ใหกับกระบวนการดังรูปท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: แสดงลักษณะโซคุณคาของศาสตราจารยไมเคิล อี. พอรเตอร 

โลจิสติกสขาเขา 

การดําเนินงาน 

โลจิสติกสขาออก 

การตลาดและการขาย 

การบริหาร 

การจัดหา 

การพัฒนาเทคโนโลย ี

การจัดการทรัพยากรบุคคล 

โครงสรางพื้นฐานขององคกร 

ผลกําไร 
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 3.1.4. หลักการ ECRS (Eliminate Combine Rearrange Simplify : ECRS) [7]  เปนหลักการท่ี
ประกอบดวย การกําจัด การรวมกัน การจัดใหม และการทําใหงายซึ่งเปนหลักการงายๆ ท่ีสามารถใชในการ
เริ่มตนลดความสูญเปลา (Waste) ไดเปนอยางดี การลดความสูญเปลาในการผลิตเปนส่ิงจําเปนและควรให
ความสําคัญเปนอยางมาก เพราะความสูญเปลาท่ีเกิดขึ้นจะหมายถึงตนทุนของสินคาท่ีเพ่ิมสูงขึ้น หาก
สามารถลดความสูญเปลาลงไดก็จะสงผลใหประหยัดตนทุนการผลิตลงดวย ผลท่ีตามมาก็คือมีความสามารถ
ในการแขงขันกับคูแขงสูงขึ้น โดยแนวทางการลดความสูญเปลาสามารถทําไดโดยใชหลักการ ECRS ดังนี้ 

- การกําจัด เปนการพิจารณาการทํางานปจจุบัน และทําการกําจัดความสูญเปลาท้ัง 7 ท่ีพบในการ
ผลิตออกไป คือ การผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคล่ือนท่ีท่ีไมจําเปน การทํางานท่ีไมเกิดประโยชน การ
เก็บสินคาท่ีมากเกินไป การเคล่ือนยายที่ไมจําเปน และของเสีย 

- การรวมกัน พิจารณาวาสามารถรวมการทํางานที่ไมจําเปนลงไดโดยการพิจารณาวาสามารถรวม
ขั้นตอนการทํางานใหลดลงไดหรือไม เชน จากเดิมเคยทํา 5 ขั้นตอนก็รวมบางขั้นตอนเขาดวยกัน ทําให
ขั้นตอนท่ีตองทําลดลงจากเดิม การผลิตก็จะสามารถทําไดเร็วขึ้นและลดการเคลื่อนท่ีระหวางขั้นตอนลงอีก
ดวย เพราะถามีการรวมขั้นตอนกันการเคล่ือนท่ีระหวางขั้นตอนก็ลดลง 

- การจัดใหม เปนการจัดขั้นตอนการผลิตใหมเพ่ือใหลดการเคล่ือนท่ีท่ีไมจําเปน หรือ การรอคอย เชน
ในกระบวนการผลิต หากทําการสลับขั้นตอนที่ 2 กับ 3 โดยทําขั้นตอนที่ 3 กอน 2 จะทําใหระยะทางการ
เคล่ือนท่ีลดลง เปนตน 

- การทําใหงาย เปนการปรับปรุงการทํางานใหงายและสะดวกข้ึน โดยอาจจะออกแบบจิ๊ก (jig) หรือ 
fixture เขาชวยในการทํางานเพื่อใหการทํางานสะดวกและแมนยํามากขึ้น ซึ่งสามารถลดของเสียลงได จึงเปน
การลดการเคล่ือนท่ีท่ีไมจําเปนและลดการทํางานท่ีไมจําเปน 

3.2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ    นุชสรา (2547) จากการศึกษาพบวา โรงงานอุตสาหกรรมนี้จะประสบ
ปญหาดานการบริหารจัดการ การควบคุมการผลิต รวมท้ังการควบคุมการเบิกใชวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป 
การศึกษาและหาแนวทางในการปรับปรุงประกอบดวย การจัดโครงสรางองคกร การควบคุมการผลิต การ
ประชุมติดตามปญหาการผลิต การออกแบบปรับปรุงเอกสารทางการผลิต การแกปญหาดังกลาว สงผลให
ประสิทธิภาพทางการผลิตของแตละหนวยงานมีแนวโนมสูงขึ้น มีการใชเอกสารทางการผลิตในการควบคุม
งาน และเก็บขอมูลพ้ืนฐานทางการผลิตสําหรับหัวหนางานและผูบริหาร เพ่ือใชเปนเครื่องมือชวยในการ
ตัดสินใจวางแผนงานผลิตทําใหแตละหนวยงานมีการควบคุมงาน ติดตามงานระหวางผลิต และทําใหการ
สูญเสียในระหวางการผลิตลดลง 

(วันชัย, เบญจกูล, วิกันยา และโอรส, 2550) ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการหลอพรอมฝง 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนพลอยไพลินนิลเมืองกาญจน มีวัตถุประสงค คือ ศึกษากระบวนการหลอพรอมฝง
ของกระบวนการผลิตเคร่ืองประดับและปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอกระบวนการหลอพรอมฝงของเครื่องประดับนิล
โดยใชการออกแบบการทดลองแบบ 2k แฟคทอเรียล ผลจากการวิจัยพบวาปจจัยท้ัง 3 ท่ีมีผลตอการหลอ
พรอมฝงเครื่องประดับนิล คือ อุณหภูมิอบเบาปูน อุณหภูมิหลอมโลหะ และอุณหภูมิเบาปูนสําหรับการหลอ 
จากการทดลองสามารถสรุปไดวาควรใชอุณหภูมิอบเบาปูน 630 องศาเซลเซียส อุณหภูมิหลอมโลหะ 960 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเบาปูนสําหรับการหลอ 550 องศาเซลเซียสกับการหลอพรอมฝงเคร่ืองประดับนิล 
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 วันศิริ (2547) มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือศึกษาถึงระดับความรุนแรงและสาเหตุของปญหาท่ีเกิด
จากปจจัยท่ีเปนตัวขัดขวางการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับในประเทศไทย นําไป
เปรียบเทียบกับความคิดเห็นของผูบริหาร และศึกษาถึงอิทธิพลรวมกันระหวางขนาดของอุตสาหกรรมและ
ลักษณะประเภทของการผลิต โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 123 โรงงาน การประมวลผลพบวา ระดับความ
รุนแรงของปญหาท่ีเกิดจากแตละปจจัยไมสูงมากนัก ดานการขาดงานและการลาออกมีผลทําใหการ
ดําเนินการลาชา ดานความเชื่องชาในการทํางานทําใหผลผลิตโดยรวมลดลง และดานคุณภาพสินคาตํ่ากวา
มาตรฐานทําใหสูญเสียคาใชจายสูง ความคิดเห็นของผูบริหารในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับท้ัง 
4 ปจจัย คือ ปจจัยท่ีเกี่ยวกับการขาดงาน ความเชื่องชาในการทํางาน การลาออก และคุณภาพสินคาตํ่ากวา
มาตรฐานซึ่งคาในแตละปจจัยอยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารจําแนกตาม
ขนาดอุตสาหกรรม ลักษณะของการผลิต ท้ังในภาพรวม และในแตละปจจัยไมแตกตางกัน  และไมพบอิทธิพล
รวมกันระหวางขนาดของอุตสาหกรรม และลักษณะประเภทของการผลิต 

(รุธิร และกวิล, 2550) ทําการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาด
กลางในการจัดการโลจิสติกสในแตละโดยใชวิธีการที่เรียกวา “Logistics Audit and Implementation 
Methodology” และเคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหการดําเนินงานภายในองคกร ไดแก การใช Big Picture 
Mapping, In-Output Analysis, Value Stream Analysis และ Cause and Effect Analysis จากการศึกษา
พบวามีกิจกรรมที่ไมสรางมูลคาใหเกิดขึ้นในกระบวนการมี 4 – 22% กิจกรรมที่สรางมูลคามี 17 – 29% และ
กิจกรรมท่ีไมกอใหเกิดมูลคาแตจําเปนมีสัดสวนสูงท่ีสุดถึง 50 -74% ซึ่งเกิดจากความผันผวนดานตางๆ ไดแก 
โซอุปทาน อุปสงค การควบคุม กระบวนการ และอุปทาน ซึ่งความผันผวนตางๆ จะสงผลกระทบเปนลูกโซทํา
ใหกลุมวิสาหกิจตัวอยาง ทําใหขาดความสามารถในการแขงขันในดานตนทุนเนื่องจากการขาดประสิทธิภาพ
ในการผลิต และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ การขาดความสามารถในการแขงขันในดานคุณภาพ ไดแก 
การผลิตของเสียซึ่งเปนผลจากการใชวัตถุดิบท่ีดอยคุณภาพหรือการชํารุดของเครื่องจักรและแมพิมพท่ีใชใน
การขึ้นรูปชิ้นงานตางๆ การขาดความสามารถในการแขงขันดานเวลา ไดแก การท่ีวิสาหกิจไมสามารถจัดสง
สินคาไดตรงตามเวลาที่กําหนด มีสาเหตุจากการรอคอยวัตถุดิบ การชํารุดของเครื่องจักร และการขาดทักษะ
ของพนักงานในสายการผลิต ดังนั้นผูประกอบการควรปรับปรุงองคกรของตนเพื่อใหสามารถสงมอบสินคาได
ครบตามจํานวน ตรงตอเวลา และมีคุณภาพตรงตามขอกําหนด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพใน
การแขงขันในสภาพตลาดที่มีการแขงขันที่รุนแรงเชนในปจจุบัน 
 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 ทําการศึกษาโซคุณคาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับโดยใช 
 4.1 แบบสอบถาม ใชในการสํารวจเพื่อรวบรวมของมูลของโซคุณคา 
 4.2 การสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือตรวจสอบใหทราบคุณคาท่ีแทจริงของแตละกระบวนการ 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1. กระบวนการผลิตเคร่ืองประดับ     มีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนที่มีความแตกตางท้ังลําดับใน

การผลิตแตละขั้นตอนตามแตละรูปแบบของผลิตภัณฑ แตกระบวนการผลิตหลักๆ นั้นพอจะสรุปได ดังรูปท่ี 2 
โดยเริ่มจากการออกแบบผลิตภัณฑตามคําส่ังของลูกคา การหลอตัวเรือน การแตงตัวเรือน การฝงอัญมณี 
การขัดเงา การชุบ การตรวจสอบ การบรรจุ และการสงสินคาใหลูกคา 
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รูปท่ี 2: แสดงกระบวนการผลิตเครื่องประดับ 

 
 5.2 โซคุณคาของวิสาหกิจชุมชนพลอยไพลินนิลเมืองกาญจน  จากการวิเคราะหผลิตภัฑณของ
วิสาหกิจชุมชนพลอยไพลินนิลเมืองกาญจนแหวนเงินขนาด 2.6 กรัม ฝงนิลทรงกลม 3 มม. หนัก 0.3 กรัม 
สามารถแสดงโครงสรางคุณคาเปนเปอรเซ็นตไดดังรูปท่ี 3  
 

รูปท่ี 3: แสดงคุณคากอนปรับปรุงกระบวนการ 
 
  

ออกแบบ การหลอตัวเรือน การแตงตัวเรือน การฝงอัญมณี การขัดเงา 

การชุบ การตรวจสอบ และบรรจุ ลูกคา 

แผนภูมิโครงสรางคุณคา (กอนปรับปรุง)

31.84%

0.82%

44.65%

5.09%

2.94%

6.23%
5.88%

2.56%
วัตถุดิบ

กระบวนการออกแบบ

กระบวนการหลอ

การแตง

การฝง

การแตงหลังฝง

การชุบ

ตรวจสอบและบรรจุ

317



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 6. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 จากการขอมูลดังกลาวพบวาสามารถเพ่ิมคุณคาไดโดยการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตจาก
การหลอ ท่ีเริ่มจาก กระบวนการหลอ การแตง และการฝง จะถูกรวม (Combine) เปนกระบวนการหลอพรอม
ฝงนิล (Spinel in Wax Casting) เขาไปท่ีเครื่องประดับในกระบวนการเดียวกัน ดังรูปท่ี 4 ซึ่งจะพบวา
กระบวนการหลอพรอมฝงสามารถสรางคุณคาใหกับกระบวนการผลิตไดโดยทําใหโครงสรางคุณคาเพ่ิมขึ้น
จาก 44.65% เปน 50.32% (หรือเพ่ิมขึ้นถึง 5.67%) 
 

แผนภูมิโครงสรางคุณคา (หลังปรับปรุง)

33.43%

0.86%

50.32%

6.54%

2.68%

6.17% วัตถุดิบ

กระบวนการออกแบบ

กระบวนการหลอพรอมฝง

การแตงหลังฝง

การชุบ

ตรวจสอบและบรรจุ

 
รูปท่ี 4: แสดงคุณคาหลังปรับปรุงกระบวนการ 

 
7. กิติกรรมประกาศ 
 ทางคณะวิจัยขอขอบพระคุณวิสาหกิจชุมชนพลอยไพลินนิลเมืองกาญจนท่ีอนุเคราะหขอมูลตางๆ 
รวมถึงการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณซึ่งทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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