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---------------------------------------------------------------------------------อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ความต อ งการสิ น ค า อั ญ มณี ใ นตลาดโลกมี ป ริ ม าณและมู ล ค า เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ก อ ให เ กิ ด
ภาวะการแขงขันที่รุนแรงขึ้นระหวางผูผลิตสินคาอัญมณีทั่วโลก ซึ่งแมวาประเทศไทยจะเปนผูผลิตสําคัญ
ในตลาดอัญมณีมาแลวชานาน และสามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑอัญมณีไทยผานชิ้นงานที่
มีความโดดเดนเปนเอกลักษณ แตเนื่องจากภาวะวัตถุดิบภายในประเทศที่มีจํานวนลดลง คาแรงงานที่
เริ่มสูงขึ้น และแรงกดดันจากการแขงขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ทําใหประเทศไทยจําเปนตองปรับตัวเพื่อ
แขงขันในตลาดอัญมณีใหไดตอไป ดังนั้นการแสวงหาคูการคาทางธุรกิจในการรวมมือทางการคา หรือ
การลงทุนจึงเปนอีกหนึ่งกลยุทธิ์ที่จะสามารถเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของธุรกิจตอไปได
ประเทศจีนซึ่งถือเปนทั้งประเทศคูแขงและคูคาสําคัญของไทย ในดานการเปนคูแขง จีนเปน
คูแขงสําคัญของไทยในสินคาหลายรายการสําหรับตลาดสงออกอัญมณีและเครื่องประดับไปยังตลาด
สําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา เชน สินคาประเภทเครื่องประดับแท และเครื่องประดับเงิน ซึ่งไทยมีความสําคัญ
ในตลาดอเมริกาเปนลําดับที่สาม และหนึ่ง ตามลําดับ

ในดานการเปนคูคา สินคาหลักที่จีนสงออก

มาไทยคือ เงิน จึงอาจกลาวไดวาจีนเปนแหลงวัตถุดิบแรเงินแหลงสําคัญของไทย สวนการสงออกนั้น แม
จีนจะไมไดเปนตลาดสําคัญอันดับตน ๆ ที่สามารถรองรับสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ซึ่งใน
ป 2551 จีนมีความสําคัญเปนลําดับที่ 28 จากมูลคาการสงออกสินคาอัญมณีของไทยทั้งหมด แตก็เปน
ตลาดที่มีแนวโนมการสงออกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้จุดออนสําคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีไทยในปจจุบันคือ การมีปริมาณวัตถุดิบในประเทศที่
ลดนอยลง ผูประกอบการบางสวนขาดเงินทุนในการลงทุนสําหรับการขยายกิจการเพื่อรองรับตลาดที่มี
ขนาดใหญขึ้น แตมีจุดแข็งสําคัญดานความสามารถของฝมือแรงงาน ซึ่งหากมีการรวมมือกันระหวาง
ผูประกอบการไทยและผูประกอบการชาวจีนในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ จะเปนแนวทางที่
สามารถสรางโอกาสในการแขงขันไดในระยะยาวตอไป
1. สถานภาพของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีน1
จีนถือเปนประเทศที่มีศักยภาพในการบริโภคสินคาอัญมณีและเครื่องประดับสูง ซัน เฟงมิน (Sun
Fengmin) เลขาธิการสมาคมการคาอัญมณีและเครื3องประดับจีน (The Gems & Jewelry Trade
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---------------------------------------------------------------------------------Association of China) กลาววา ยอดขายรวมของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในจีน ณ ปลายป
2550 อยูที่ประมาณ 170 พันลานหยวน นับเปนตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่สําคัญเปนอันดับสามของ
โลกรองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน ทั้งนี้คาดวาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายนาจะยังคงสูงกวารอย
ละ 15 หลังจากป 2550 และคาดวาจะเพิ่มขึ้นสูงกวา 200 พันลานหยวน ภายในป 2010 และอาจสูงถึง 300
พันลานหยวน ภายในป 2020
ทั้งนี้หากพิจารณาเปนรายสินคาพบวา จีนเปนผูบริโภคอัญมณีและแพลทินัมรายใหญที่สุดของ
โลกซึ่งมีมูลคาการบริโภคอัญมณีมากกวา 20 พันลานหยวนตอป นอกจากนี้ยังเปนหนึ่งในประเทศที่มีการ
บริโภคเพชรมากที่สุด มีมูลคาสูงถึงกวา 25 พันลานหยวนตอป การบริโภคเงินมีปริมาณมากถึงประมาณ
60 ตันตอป และเปนประเทศที่มีการบริโภคทองคํามากเปนอันดับสองของโลกรองจากอินเดีย โดยในป
2550 ปริมาณการบริโภคอยูที่ประมาณ 363 ตัน
อุปสงคตอสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของตลาดจีนสวนใหญมาจากสามแหลงหลัก คือ การ
แตงงาน การใชในชีวิตประจําวัน และนักทองเที่ยว ชวงอายุหลักของผูบริโภคอยูที่ประมาณ 29 – 40 ป
ในขณะที่ผูบริโภคอายุ 22 – 28 ป มีอยูประมาณรอยละ 14.1 ของผูบริโภคทั้งหมด และชวงอายุต่ํากวา 22
ป อยูที่รอยละ 9.7 ดังนั้นกลุมผูบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับของจีน จึงเปนกลุมผูบริโภคอายุนอยไป
จนถึงวัยกลางคนที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดี ซึ่งถือเปนตลาดขนาดใหญมาก นอกจากนี้ยังมีขอมูลที่แสดง
ใหเห็นวาผูบริโภคสวนใหญ (รอยละ 74.6) ใหความสําคัญกับลักษณะและรูปแบบของสินคา รองลงมา
คือคุณภาพของสินคา (รอยละ 52.8) และราคาของสินคา (รอยละ 51.9) ตามลําดับ
ปจจุบันผูประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับจีนยังคงเผชิญกับปญหาหลายประการ อาทิ
ปญหาการลอกเลียนแบ รวมถึงเทคนิคการผลิตและการออกแบบที่ยังไมสามารถแขงกับสินคาจาก
ตางประเทศ นอกจากนี้การแขงขันในตลาดสวนใหญยังคงเปนการแขงขันในสินคาที่มีราคาไมสูงมากนัก
สินคาในตลาดจึงมีลักษณะคลายคลึงกัน ขาดการพัฒนาตราสินคา (Brand) ใหเปนที่ยอมรับ
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---------------------------------------------------------------------------------2. กําลังการผลิตและพื้นที่การผลิตที่สําคัญ
ประเทศจีนเปนแหลงผลิตอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญของโลก ณ ปลายป 2550 จีนมี
บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมากถึง 50,000 บริษัท โดยในจํานวนนี้เปน
บริษัทคาปลีกอัญมณีและเครื่องประดับประมาณ 40,000 บริษัท และกอใหเกิดการจางงานกวา 1.5 ลาน
คน2 มีพื้นที่ในการเจียระไน และประกอบตัวเรือนที่สําคัญในมณฑลกวางตุง
ในปจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีนไดพึ่งพาทรัพยากรวัตถุดิบพลอยและแร
รัตนชาติจากทั้งในและตางประเทศ และสวนหนึ่งมีการนําเขาอัญมณีที่เจียระไนแลวเขามาประกอบเปน
ตัวเรือนเครื่องประดับในประเทศ ทั้งนี้ สามารถจําแนกแหลงการผลิตของอุตสาหกรรมอั ญมณีและ
เครื่องประดับจีนเปน 2 สวนใหญ คือ แหลงวัตถุดิบอัญมณีภายในประเทศ และแหลงเจียระไนและ
ประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ ดังนี้
แหลงวัตถุดิบอัญมณีที่สําคัญภายในประเทศ
ประเทศจีนมีแหลงอัญมณีกระจายอยูในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อยางไรก็ตามแหลงอัญมณีสําคัญ
หลายชนิดโดยเฉพาะพลอยสีซึ่งพบมากในเขตมณฑลยูนนาน ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจีน ซึ่งมีพื้นที่
ติดกับแหลงอัญมณีสําคัญของประเทศพมา ทําใหสามารถทําเหมืองอัญมณีไดหลายชนิด อาทิ มรกต
ทับทิม แซปไฟร อะความารีน ทัวรมาลีน เปนตน นอกจากนี้ยังพบแหลงอัญมณีอีกหลายแหงกระจายอยู
ในหลายมณฑลทั่วประเทศ ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 อยางไรก็ตามแมวาประเทศจีนจะมีแหลงอัญมณี
ประเภทพลอยสีจํานวนมาก แตสวนหนึ่งเปนพลอยเนื้อออนที่ไมไดคุณภาพ และไมเปนที่ตองการของ
ตลาด และไมมีเหมืองแรเพชรขนาดใหญเหมือนเชนในรัสเซีย และหลายประเทศในทวีปแอฟริกา ทําให
ตองมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ
ตารางที่ 1 พืน้ ที่การทําเหมืองอัญมณีที่สําคัญในประเทศจีน
ชนิดอัญมณี
แหลงวัตถุดิบ (มณฑล)
ยูนนาน ไหหนาน ซินเจียง ชิงไห เฮยหลงเจียง เจียงซู อันฮุย
ทับทิม(Ruby)
มองโกเลียใน เหอเปย เสฉวน
ไหหนาน ฝูเจีย้ น เจียงซู เฮยหลงเจียง ยูนนาน ซินเจียง เจียงซี
ไพลิน (Blue Sapphire)
2
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---------------------------------------------------------------------------------ชนิดอัญมณี

แหลงวัตถุดิบ (มณฑล)
เหลียวหนิง จีห้ ลิน มองโกเลียใน เหอเปย สานซี ชานสี เจอเจียง
หูเปย เสฉวน ชิงไห
ยูนนาน เฮยหลงเจียง ชิงไห
มรกต (Emerald)
คริโซเบริล (Chrysoberyl) เสฉวน ยูนนาน มองโกเลียใน เฮยหลงเจียง ฝูเจี้ยน หูหนาน
ซินเจียง ยูนนาน ฝูเจี้ยน หูเปย เสฉวน ทิเบต สานซี เหอเปย
อะความารีน
เจียงซี
(Aquamarine)
ทัวรมาลีน (Tourmaline) ซินเจียง มองโกเลียใน ยูนนาน กวางตุง กวางสี เสฉวน ชิงไห
เหอเปย เหอหนาน เฮยหลงเจียง อันฮุย ชานสี เจียงซี ฝูเจี้ยน
หูหนาน กุย โจว หนิงเซี่ย
จี้หลิน เฮยหลงเจียง มองโกเลียใน เหอเปย สานซี เจียงซู เจียงซี
การเนต (Garmet)
กวางตุง ฝูเจีย้ น ยูนนาน เสฉวน กานสู ชิงไห ซินเจียง ทิเบต
เหลียวหนิง ชานตง อันฮุย เหอหนาน เจอเจียง หูเปย หูหนาน
กุยโจว หนิงเซี่ย
ยูนนาน มองโกเลียใน ชานตง เจียงซู เจียงซี ฝูเจี้ยน หูเปย
สปเนล(Spinel)
หนิงเซี่ย
ไหหนาน ฝูเจีย้ น ยูนนาน เหลียวหนิง มองโกเลียใน เหอเปอ
เพทาย(Zircon)
ชานตง เจียงซู เฮยหลงเจียง เจียงซี หูเปย กุย โจว เสฉวน ซินเจียง
เหอเปอ จีห้ ลิน เหลียงหนิง ทิเบต กวางสี ยูนนาน มองโกเลียใน
เพริดอต (Peridot)
เฮยหลงเจียง ชานสี สานซี เจียงซู เจอเจียง ฝูเจี้ยน เสฉวน
เหลียงหนิง มองโกเลียใน ชานตง อันฮุย หูหนาน ยูนนาน ทิเบต
แอเมทิสต(Amethyst)
สานซี เหอหนาน เจอเจียง เจียงซี กวางสี เสฉวน กานสู
สานซี อันฮุย หูเปย ชิงไห ซินเจียง เจียงซู เหอเปย ยูนนาน
เทอรคอยส(Turquoise)
เสฉวน กานสู เหอหนาน
กวางตุง กวางสี ยูนนาน มองโกเลียใน เจียงซี ฝูเจี้ยน หูหนาน
โทแพซ(Topaz)
เสฉวน ซินเจียง ชานสี เฮยหลงเจียง กานสู หนิงเซี่ย
ที่มา ศูนยขอมูล สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ อางจาก A book of Gem –
Jade Resources in China (Chinese Version)
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---------------------------------------------------------------------------------พื้นที่การเจียระไน และประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ
การพัฒนารูปแบบการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของจีนไดมีการพัฒนาอุตสาหกรรมบนพื้นฐาน
องคความรูดั้งเดิมควบคูไปกับการอาศัยขอไดเปรียบดานทําเลที่ตั้งที่มีชายแดนติดกับเขตการปกครอง
พิเศษฮองกง ซึ่งถือเปนตลาดการคาอัญมณีที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลก มีนักลงทุนฮองกงจํานวนมาก
เขามาตั้งฐานการผลิตอัญมณีในประเทศจีนเพื่ออาศัยขอไดเปรียบดานแรงงานราคาถูก ทําใหอุตสาหกรรม
การผลิ ต อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ มี พื้ น ที่ ก ารผลิ ต สํ า คั ญ อยู ใ นบริ เ วณมณฑลกวางตุ ง โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการตัดและเจียระไนและอุตสาหกรรมการคาสงและตลาดคาปลีกอัญมณี สงผลใหมณฑล
กวางตุงเปนมณฑลที่สามารถผลิตและสงออกอัญมณีไดสูงที่สุดของจีน ทั้งนี้นอกจากมณฑลกวางตุงแลว
หากพิจารณาจากจํานวนผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับขนาดใหญในอุตสาหกรรมจํานวน 329 บริษัท
พบวามีการตั้งโรงงานกระจายตัวอยูใน 21 มณฑล ดังนี้
ตารางที่ 2 ที่ตงั้ ของโรงงานผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับขนาดใหญของจีน
ลําดับ

เมือง/มณฑล

จํานวนบริษัท ลําดับ

ทั้งประเทศ

329

11

กวางตุง(Guangdong)
ชานตง(Shandong)
ซื่อเจียง(Zhejiang)
เซี่ยงไฮ(Shanghai)
ฝูเจี้ยน(Fujian)
หูเปย(Hubei)
เจียงซู(Jiangsu)
เหลียวหนิง(Liaoning)

159
37
34
18
14
10
10
6

12
13
14
15
16
17
18
19

เมือง/มณฑล
Guangxi Zhuang

เทียนจิน(Tianjin)
เสฉวน(Sichuan)
ไหหนาน(Hainan)
เหอเปย(Hebei)
อันฮุย(Anhui)
หูหนาน(Hunan)
ชิงไห(Qinghai)
เฮยหลงเจียง
(Heilongjiang)
5
9 เหอหนาน(Henan)
20 ยูนนาน(Yunnan)
5
10 ปกกิ่ง(Beijing)
21 สานซี (Shaanxi)
ที่มา Albert Pan, China Gem and Jewelry Market Overview 2008
1
2
3
4
5
6
7
8

จํานวนบริษัท
5
5
4
3
2
2
2
2
1
1
1

จากศักยภจากศักยภาพในการเปนฐานการผลิตที่สําคัญ ประกอบกับการมีพรมแดนติดตอกับ
ฮองกง ทําใหเกิดโอกาสในการถายทอดเทคโนโลยี องคความรูตาง ๆ จากฮองกงไดงาย สงผลใหมณฑล
5
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---------------------------------------------------------------------------------------กวางตุงสามารถสงสินคาอัญมณ
ณีออกสูตลาดดโลกไดกวารอยละ 50 ของมูลคาสินคาอัญมณีที่สงออกจาก
ง
จีน3
รูปที่ 1 พื้นที่การเจีจียระไนและการประกอบเคครื่องประดับใในจีน

ที่มา Albbert Pan, Chinna Gem and Jewelry
J
Markket Overvieww 2008
รูปที่ 2 สัสดสวนมูลคาการส
า งออกอัอัญมณีรายมณ
ณฑลของจีน
Beijing
3.27%
Yunnaan
Henan 3.02%
H
%
2
2.74%
Hunan
3.90%
Shanghai
5.74%

Jianggsu
1.96
6%
Fujian
3.54%

Others
6.46%

Guan
ngdong
55..19%

Zhenjiang
4.61%
Shandong
9
9.57%

ที่มา Albeert Pan, Chinaa Gem and Jeewelry Markeet Overview 2008
2
3

UBM
M Asia Limitedd, China Internnational Gold, Jewelry
J
and Geem Fair, 2009
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---------------------------------------------------------------------------------จากสถิติของสํานักงานศุลกากรกวางโจวในป 2007 พบวา มูลคาการสงออกอัญมณีของมณฑล
กวางตุงสูงถึง 4.03 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 16.5 จากปกอนหนา และมีจํานวนบริษัทที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในมณฑลดังกลาวกวา 3,000 บริษัท ทั้งนี้เมืองสําคัญในมณฑล
กวางตุงที่เปนฐานที่ตองของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับคือ นครกวางโจว(Guangzhou) โดย
ไดมีการกระจายฐานการผลิ ตออกไปในหลาย ๆ อําเภอ อาทิ อําเภอปานหยู(Panyu)

ซึ่งเปนเขต

อุตสาหกรรมที่รัฐบาลจีนสนับสนุนใหเกิดการผลิต เจียระไนเพื่อการคาทั้งในและนอกประเทศ และยัง
เปนเขตที่มีการลงทุนจากบริษัทขามชาติหลายบริษัท ทําใหอําเภอปานหยูเปนแหลงผลิตสินคาอัญมณีที่
สํ า คั ญ ที่ สุ ด แห ง หนึ่ ง ของจี น นอกจากนี้ รั ฐ บาลเมื อ งปานหยู ไ ด มี ก ารลงทุ น ในหลายโครงการ เพื่ อ
สนับสนุนใหปานหยูกลายเปนแหลงการผลิตที่สําคัญของโลก อาทิ โครงการ World Mart ซึ่งจะเปน
ศูนยกลางซื้อขายนานาชาติของวัตถุดิบและอุปกรณชิ้นสวนของการผลิตเครื่องประดับ โครงการ Weile
Jewelry Industrial Park เพื่อเปนหนวยงานอํานวยความสะดวกในการผานกระบวนการศุลกากร การ
ตรวจสอบคุณภาพสินคาและการทําโลจิสติกส นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมตราสินคา “Made in Panyu”
ใหเปนสินคาเครื่องหมายการคาใหติดระดับโลก โดยมีการสนับสนุนทางดานสาธารณูปโภค การฝกหัด
แรงงานเพื่อยกระดับของอุตสาหกรรม โดยวางวิสัยทัศนวา จะให

ปานหยูไดรับการพัฒนาใหเปน

เหมือนกับเมือง วิเซนซา (Vicenza) ในประเทศอิตาลีซึ่งเปนเมืองศูนยกลางการคาเครื่องประดับที่สําคัญ
ของโลก เขตอําเภอฮัวตู(Huadu) ซึ่งเปนแหลงผลิตและเจียระไนอัญมณี ตลอดจนสินคาแฟชั่นตาง ๆ โดย
รัฐบาลเมือง มีการลงทุนเพื่อให ฮัวตูเปนแหลงผลิตเครื่องประดับเพื่อการสงออกอีกดวย ทั้งนี้ ฮัวตู เปน
เมืองใหมและกําลังสรางเขตนิคมอุตสาหกรรม คาดวาจะมีการผลิตอยางเต็มกําลังในป 25534 นอกจากนี้
เมืองอื่น ๆ อีกหลายเมืองในมณฑลกวางตุงยังเปนศูนยกลางการผลิตและการคาอัญมณีที่สําคัญอีกดวย
อาทิ เมืองเซินเจิ้น(Shenzhen) ซึ่งเนนการผลิตและการจําหนายภายในประเทศ เมืองเจียหยาง(Jieyang)
และเมืองซื่อฮุย(Sihui)

ซึ่งมุงเนนการผลิตเครื่องประดับหยก และสินคาจากหยก และเมืองฉงฮั่ว

(Conghua) ซึ่งเปนแหลงผลิตของอุตสาหกรรมเพชรที่สําคัญ
3. ศักยภาพของนักลงทุนจีนในการลงทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย
แมวาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีนจะไดเริ่มมีการพัฒนามาแลวสักระยะหนึ่ง
แตอาจกลาวไดวาอุตสาหกรรมนี้ยังไมไดเจริญเติบโตในประเทศจีนอยางเต็มที่ และยังมีโอกาสในการ
4

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ. สืบคนจากเว็บไซต www.dtn.go.th
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---------------------------------------------------------------------------------ขยายตัวไดอีกมาก ซึ่งจากขอมูลการนําเขาและสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของจีนพบวา มี
สัดสวนมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แมวาจะประสบกับภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจในรอบปที่ผานมา แต
อัตราการเจริญเติบโตของตลาดการคาอัญมณีในประเทศ โดยเฉพาะตลาดการคาเพชรก็ยังสามารถเติบโต
ตอไปไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้จากการประมาณการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลาสุด พบวา
เศรษฐกิจจีนยังสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องตอไป สงผลถึงกําลังซื้อที่สูงตอสินคาฟุมเฟอยอยางเชน
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับ
ตารางที่ 3 ประมาณการ GDP รายประเทศ
ประเทศ
2008
2009
2010
1.2
-2.8
สหรัฐอเมริกา
0.8
-4.1
สหภาพยุโรป
-0.2
-6.7
ญี่ปุน
3.6
-5
เกาหลีใต
9
6.5
จีน
6
5
อินเดีย
5.6
-5
รัสเซีย
5.1
-1.5
บราซิล
2.6
-4.4
ไทย
ที่มา : The Economist, มิถุนายน 2009

1.6
0.5
0.8
0.6
7.3
6.4
2
2.7
1.1

จากตารางที่ 3 พบวา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนอยูในระดับที่สูงมาก แมวาจะมี
สัดสวนลดลงจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา แตยังมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดโดยเปรียบเทียบ ทําใหตลาด
การคาอัญมณีภายในประเทศของจีนมีกําลังซื้อสูง ทําใหสามารถประมาณการไดวาอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับของจีน โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ จะยังคงขยายตัวตอไป
อยางไรก็ตามการตัดสินใจขยายฐานการลงทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเขามา
ในประเทศไทยนั้น นั ก ธุ ร กิ จ จี น จํา เปน ตอ งพิจ ารณาจากป จ จัย สนับ สนุน หลายประการ โดยเฉพาะ
ประโยชนที่จะไดรับหากมีการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งถือเปนประเทศหนึ่งที่สามารถสงออกสินคาอัญ
มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ได ใ นสั ด ส ว นที่ สู ง ดั ง นั้ น จะได ทํ า การวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ นของ
8
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---------------------------------------------------------------------------------อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีนในภาพรวม โอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับการลงทุน
ในประเทศไทย และวิ เ คราะห ค วามสามารถในการแข ง ขั น และความรุ น แรงของการแข ง ขั น ของ
อุตสาหกรรมอัญมณีเละเครื่องประดับของไทย เพื่อชี้ใหเห็นถึงโอกาสและความนาลงทุนในอุตสาหกรรม
นี้ในไทยตอไป
3.1 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจีน โอกาสและอุปสรรค
ในการลงทุนในประเทศไทย
จุดแข็งของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจีน
1. ประเทศจีนมีแหลงวัตถุดิบสํารองในประเทศในปริมาณสูง
ทรัพยากรแรรัตนชาติในประเทศจีนมีอยูหลายชนิดและกระจายอยูในหลายมณฑล นอกจากนี้
ยังพบแหลงแรทองคําในประเทศในปริมาณมากพอสมควร ทําใหสามารถลดตนทุนการนําเขาแรรัตนชาติ
จากตางประเทศไดในปริมาณมากพอสมควร นอกจากนี้แมวาอุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยของจีนยัง
ไมไดมีการพัฒนาเทาที่ควร แตเนื่องจากปริมาณวัตถุดิบสํารองในประเทศในปริมาณสูงทําใหประเทศจีน
มีโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวไดในตนทุนที่ต่ํากวาประเทศอื่น ๆ ที่ตองนําเขาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศ
ทั้งนี้จากปริมาณวัตถุดิบสํารองในประเทศจํานวนมากนี้เอง ทําใหนักลงทุนจีนที่ลงทุนใน
อุตสาหกรรมอัญมณี สามารถจัดหาวัตถุดิบจากในประเทศจีนไดในราคาต่ํากวาทองตลาด
2. แรงงานมีราคาถูกและสามารถพัฒนาฝมือแรงงานไดรวดเร็ว
เนื่องจากอัตราการแขงขันในตลาดแรงงานของประเทศจีนมีสูง ทําใหบุคลากรในอุตสาหกรรม
จําเปนตองเรงพัฒนาฝมีของตนใหเหนือกวาคนอื่น ๆ แรงงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของจีนยังเปนแรงงานที่มีคุณภาพไมวาจะเปนผูประกอบการที่มุงมั่นจะเรียนรูระบบการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย มีการพัฒนาคุณภาพสินคาโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม ๆ จากตางประเทศ หรือ
บุคลากรระดับแรงงานที่มีความขยันอดทนและมุงมั่นที่จะศึกษาเรียนรูดวยตนเอง
นอกจากนี้คาแรงงานโดยเปรียบเทียบของประเทศจีนยังมีอัตราที่ต่ํากวาประเทศผูผลิตอัญมณี
อื่นๆ ในโลก แมวาโรงงานผลิตอัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญจะตั้งกระจายตัวอยูตามมณฑลชายฝง
ซึ่งเปนมณฑลที่มีคาแรงงานโดยเฉลี่ยสูงกวามณฑลอื่น ๆ ในภาคตะวันตกของจีน แตก็ยังมีอัตราที่ต่ํากวา
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---------------------------------------------------------------------------------ประเทศผูผลิตอัญมณีอื่น ๆ ทั่วโลก ทําใหสามารถผลิตสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไดในราคาตนทุนที่
ต่ํา
3. ตลาดในประเทศที่มีขนาดใหญ
ตลาดการคาอัญมณีภายในประเทศที่มีขนาดใหญและมีปริมาณความตองการสินคาอัญมณีเพิ่ม
สูงมากขึ้นตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในรอบหลายสิบปที่ผานมา ถือเปนหนึ่งขอไดเปรียบสําคัญ
ที่ชวยสงเสริมใหอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีนมีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ขอ
ไดเปรียบสําคัญของจีนคือ การมีพรมแดนใกลชิดติดกับฮองกง ซึ่งถือเปนตลาดการคาอัญมณีสําคัญแหง
หนึ่งของโลก ทําใหมีโอกาสในการศึกษาตลาดและเกิดการถายทอดเทคโนโลยีตาง ๆ จากตลาดฮองกง
มายังแผนดินใหญได ทําใหมณฑลกวางตุง ซึ่งมีพรมแดนติดกับฮองกง สามารถกลายเปนศูนยกลาง
การคาและการผลิตอัญมณีที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของจีนในปจจุบัน
4. การไดรับเลือกใหเปนประเทศผูเจียระไนเพชรของกลุมบริษัท De Beers
ตลาดการคาเพชรในโลกมีผูครองสัมปทานใหญที่สุดคือ บริษัท De Beers ซึ่งเปนผูมีอํานาจ
เบ็ดเสร็จในการควบคุมอุปสงคและอุปทานเพชรในตลาด ทั้งนี้ De Beers ไดเขามาตั้งศูนยการเจียระไนใน
ประเทศจีน และไดปอนเพชรดิบเขาสูอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของจีนเรื่อยมา ทําใหจีนสามารถ
พัฒนาทักษะฝมือการเจียระไนเพชรไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาใหอุตสาหกรรมการ
เจียระไนเพชรและเครื่องประดับเพชรในประเทศขยายตัวไดอยางรวดเร็ว
นอกจากอุตสาหกรรมเพชรแลว จีนยังมีความแข็งแกรงในอุตสาหกรรมมุก โดยเฉพาะมุกน้ําจืด
ซึ่งถือเปนประเทศที่สามารถผลิตมุกน้ําจืดไดมากที่สุดในโลก หรืออุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ
เทียม ซึ่งมีการผลิตกันมากในหลายมณฑลของจีน และสามารรถสงออกไดเปนมูลคามหาศาลในแตละป
5. การสนับสนุนที่ดีจากรัฐบาล
รั ฐ บาลจี น ได มี ม าตรการให ก ารสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี ใ นหลาย ๆ ด า น เช น การ
สนับสนุนใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยผานการลงทุนและรวมทุนจากตางประเทศในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) ขึ้นที่มณฑลกวางตุง ฝูเจี้ยน และไหหลํา พรอมทั้งใหสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ แกนักลงทุนตางชาติ อาทิ การยกเวนภาษีการนําเขาวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินคาสงออก
การยกเวนภาษีนําเขาเครื่องจักร รวมถึงการคิดคาธรรมเนียมในสัดสวนที่คอนขางต่ํา ตลอดจนการ
ส ง เสริ ม ให เ กิ ด ตลาดกลางการค า เพชรขนาดใหญ ที่ น ครเซี่ ย งไฮ และให สิ ท ธิ ป ระโยชน ต อ
ภาคอุตสาหกรรม อาทิ การอนุญาตใหผูประกอบการทองถิ่นซึ่งนําเขาเพชรกอนมาเจียระไน สามารถขาย
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---------------------------------------------------------------------------------เพชรที่เจียระไนแลวใหกับลูกคาภายในประเทศไดเลย โดยไมตองขายผานตลาดตางประเทศ (re-import)
รวมถึงการใหสิทธิพิเศษตาง ๆ แกสมาชิกตลาดกลางการคาเพชรเซี่ยงไฮ เชน การใหสิทธิยกเวนภาษี
นําเขาจากเพชรกอนและเพชรเจียระไนแลว เปนตน ซึ่งมาตรการดังกลาวสามารถชวยผลักดันใหเซี่ยงไฮ
กลายเปนศูนยกลางการคาเพชรที่สําคัญแหงหนึ่งของโลกไดในเวลาอันสั้น
นอกจากการสนับสนุนโดยตรงผานมาตรการทางภาษีและมิใชภาษีแลว รัฐบาลจีนยังมีความ
รวมมือกับภาคเอกชนในการสนับสนุนใหเกิดการจัดตั้งสมาคมและสถาบันอัญมณีตาง ๆ เชน China
National Pearl Diamond Gem & Jewelry Import & Export Corporation, Guangzhou Panyu Jewelry
Manufacturers Association, China Gems & Jewelry Association ตลอดจนจัดตั้งสถาบันอัญมณีแหงชาติ
(National Gemstone Testing Centre) เพื่อใหบริการในการตรวจสอบคุณภาพ และศึกษาวิจัยดานอัญมณี
ศาสตรโดยเฉพาะอีกดวย
จุดออนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับจีน
1. เทคโนโลยีการออกแบบยังลาหลังและมีการลอกเลียนแบบระหวางคูแขงขัน
การออกแบบยังลาหลังและมีการลอกเลียนแบบระหวางคูแขง ทําใหยังขาดเอกลักษณของ
สินคาอีกทั้งการแขงขันเปนการแขงทางราคาของสินคาระดับลาง สงผลใหเกิดการพัฒนาชาเพราะไมได
แขงขันทางดานคุณภาพหรือความแตกตางของผลิตภัณฑ นอกจากนี้ผูบริโภคชาวจีนที่มีกําลังซื้อสูงยังมี
คานิยมในการบริโภคสินคาอัญมณีและเครื่องประดับที่มีการนําเขาจากตางประเทศ ทําใหการพัฒนาตรา
สินคาของจีนไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริโภคในประเทศเทาที่ควร ซึ่งถือเปนการเสียโอกาสทางการ
คาในตลาดสําคัญตลาดหนึ่ง เพราะตลาดในประเทศจีนมีขนาดใหญและประชากรหลายกลุมมีกําลังซื้อสูง
2. ชื่อเสียงในตราสินคาและภาพลักษณยังไมดีเทาที่ควร
ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของจีนสวนใหญเปนการรับจางผลิตใหกับนักลงทุนจาก
ตางประเทศ โดยเฉพาะจากฮองกง ซึ่งไดยายฐานการผลิตเขามาตั้งในเขตมณฑลกวางตุงเปนจํานวนมาก
ทําใหผูประกอบการจีนไมมีโอกาสในการพัฒนาตราสินคาของตนเองเพื่อแขงขันในตลาดระดับสูง และ
เสียโอกาสในการตั้งราคาใหสูงกวาราคาตลาด อยางไรก็ตามในปจจุบันผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
จีนหลายรายไดเริ่มหันมาทําการตลาดและเนนกลยุทธในการสรางตราสินคาของตนเองใหเปนที่รูจักมาก
ยิ่งขึ้นทั้งในตลาดในประเทศและตางประเทศ แตสินคาสวนใหญที่ผูประกอบการเนนการทําตลาดยังคง
เปนเครื่องประดับเพชรและแพลทินัม เพราะไดรับความนิยมในตลาดจีนมากกวาอัญมณีประเภทอื่น ๆ
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---------------------------------------------------------------------------------3. อุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยยังขาดมาตรฐาน
เนื่องจากตลาดอัญมณีของจีนไมนิยมบริโภคสินคาพลอยสี ทําใหอุตสหกรรมพลอยสีไมได
รับการพัฒนาเทาที่ควร สงผลตอมาตรฐานการบงชี้สีพลอยที่ไมไดคุณภาพ จึงนําไปสูการขาดความ
เชื่อมั่นของผูบริโภค นอกจากนี้การปรับแตงคุณภาพพลอยสีดวยวิธีการตาง ๆ ที่ไมไดมาตรฐานก็ยิ่ง
ขัดขวางแรงจูงใจในการซื้อจากผูบริโภคมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเชื่อวาทําใหคุณภาพของพลอยสีตกต่ําลง
นอกจากนี้แมวาจีนจะมีแหลงพลอยอยูในประเทศ แตสวนหนึ่งเปนพลอยคุณภาพต่ําและไม
สามารถเพิ่มมูลคาไดมาก ทําใหอุตสาหกรรมตอเนื่องเชน อุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยไมแข็งแกรง
นัก
4. อุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินยังไมแข็งแกรงเพียงพอ
แมวาจีนจะสามารถสงสินคาเครื่องประดับเงินเขาสูตลาดสหรัฐ ซึ่งเปนตลาดผูบริโภคขนาด
ใหญที่สุดตลาดหนึ่งในโลกไดจํานวนมหาศาลในแตละป และมีสัดสวนการสงออกมากเปนลําดับที่สอง
รองจากไทยในปจจุบัน แตเครื่องประดับเงินสวนใหญที่ผลิตในจีนยังไมไดมาตรฐาน มีคุณภาพชิ้นงานที่
ไมสวยงามละเอียดออนเทาของไทย แมวาตลาดจีนจะเริ่มนิยมการบริโภคเงินมากขึ้น แตอุตสาหกรรม
เครื่องประดับเงินก็ยังจัดวาอยูในชวงของการพัฒนา
โอกาส (Opportunity) ในการลงทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย
1. โอกาสในการลงทุนที่เกิดจากการลงนามในกรอบความรวมมืออาเซียน – จีน
การลงนามในกรอบความรวมมือเขตการคาเสรีอาเซียน – จีน ซึ่งสงผลตอภาคการคาและการ
ลงทุน ทําใหภาษีการนําเขาสินคาอัญมณีลดลงเหลือรอยละศูนย จะทําใหการรวมลงทุนเปนไปไดงายมาก
ขึ้น ซึ่งหากพิจารณาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแลวพบวา ไทยถือเปนประเทศที่ทศี ักยภาพ
มากที่สุดในหมูสมาชิกอาเซียน

ทําใหผูประกอบการจีนสามารถมาลงทุนในประเทศไทยโดยอาศัยขอ

ไดเปรียบดานทักษะแรงงานของไทย แลวสงสินคากลับเขาไปขายในตลาดจีนหรือตลาดในหมูป ระเทศ
สมาชิกอาเซียนไดในตนทุนที่ต่ําลง เพราะปราศจากการกีดกันทางภาษีระหวางกัน โดยรูปแบบการลงทุน
อาจเปนไปในลักษณะเชน

ใหประเทศไทยเปนผูออกแบบและผลิตเครื่องประดับเงินที่มีพลอยสีเปน

สวนประกอบ เพราะแรงงานไทยมีความถนัดและปราณีตเรื่องเครื่องประดับเงินและทอง ประกอบกับ
ทักษะการเจียระไนพลอยของแรงงานไทยมีมาก

โดยมีการนําเขาพลอยสีจากจีนมาปรับปรุงคุณภาพใน
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---------------------------------------------------------------------------------ไทย หรือเครื่องประดับทองที่มีพลอยสีบางสวนอาจจะผลิตในจีน อีกทั้งแรทองคําและแรเงินอาจจะนําเขา
จากจีนเพื่อการผลิตเครื่องประดับในไทยได
นอกจากการลงทุนในการตั้งโรงงานในไทยแลว

การลงทุนอาจเปนไปในรูปแบบการ

สงเสริมและเปดตลาดสินคาอัญมณีของจีนใหเขามาวางขายในไทยไดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินคาประเภท
ไขมุก อัญมณีสังเคราะห และเครื่องประดับเทียม ทั้งนี้ไทยมีอัตราการเก็บภาษีไขมุกรอยละ 25 อัญมณี
สังเคราะหรอยละ 20 และเครื่องประดับเทียมรอยละ 20 ซึ่งจะมีสัดสวนภาษีลดลงเหลือรอยละศูนย ทํา
ใหเปนโอกาสที่ดีที่จะเขามารุกตลาดของอาเซียน โดยเฉพาะตลาดระดับลางที่นิยมบริโภคเครื่องประดับ
เทียม
2. รัฐบาลมีการสนับสนุนการลงทุนจากตางชาติในอุตสาหกรรม
การลงทุนจากตางชาติในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเปนหนึ่งรูปแบบการลงทุน
ที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยอยางตอเนื่องเสมอมา โดยรัฐบาลไดใหสิทธิพิเศษทางภาษีสําหรับ
ธุรกิจที่มีการลงทุนในเขตที่ไดรับการสงเสริม เชน เขตนิคมอุตสาหกรรมเครื่องประดับ นอกจากนี้ยังให
สิทธิ์ในการใหตางชาติถือหุนไดทั้งหมด หากเปนการลงทุนในเขตพื้นที่ดังกลาว
3. อุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยมีความแข็งแกรงและเติบโตเต็มที่
การลงทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
การเจียระไนพลอยซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและมีความสามารถในการแขงขันในระดับสูง
ทําใหเกิดประโยชนกับนักลงทุนชาวจีนในดานการถายทอดและเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตจําเพาะจาก
ชางฝมือไทย ประกอบกับการมีวัตถุดิบสํารองในประเทศจีนจํานวนมาก ทําใหนักลงทุนสามารถสงผาน
วัตถุดิบจากจีนเขามาผลิตในไทยโดยอาศัยทักษะแรงงานของชางฝมือไทย เปนตน
อุปสรรค (Threats) ของการลงทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย
1. ตลาดในประเทศไทยมีขนาดเล็ก และผูบริโภคจีนไมนิยมบริโภคพลอยสี
ตลาดการบริ โ ภคอั ญ มณี ข องไทยยั ง มี สั ด ส ว นที่ น อ ยมาก เพราะมี ส ว นแบ ง การบริ โ ภค
ภายในประเทศและสงออกอยูที่ประมาณ 20 ตอ 80 ทําใหการลงทุนในประเทศไทยเพื่อการเจาะตลาด
ในประเทศอาจไมนาสนใจมากนัก
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---------------------------------------------------------------------------------นอกจากนี้หากการลงทุนเปนไปเพื่อการผลิตสินคาเครื่องประดับพลอยแลวสงออกไปขายยัง
ตลาดจีนซึ่งเปนตลาดที่นิยมเครื่องประดับเพชรมากกวา ทําใหผูประกอบการจําเปนตองมีการศึกษาตลาด
หรือมีฐานลูกคาที่แข็งแกรงในตลาดจีนอยูแลวกอนการตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย
2. ขาดเทคโนโลยีการออกแบบที่ทันสมัย
ผู ป ระกอบการในประเทศไทยส ว นใหญ เ ป น ผู รั บ จ า งผลิ ต ตามแบบให กั บ ลู ก ค า ยั ง มี
ผูประกอบการนอยรายที่สามารถออกแบบเครื่องประดับไดสวยงามและตรงตามสมัยนิยมของตลาดอัญ
มณีโลก ทําใหเปนขอจํากัดหนึ่งที่นักธุรกิจจีนจําเปนตองพิจารณาในการเลือกประเทศไทยเปนฐานการ
ลงทุ น เพราะอุ ต สาหกรรมการผลิ ต อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ในประเทศจี น นั้ น ส ว นหนึ่ ง ได รั บ
ประโยชนจากการมีพื้นที่ติดกับฮองกง ซึ่งมีการออกแบบที่เปนเอกลักษณและเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล ผูผลิตในฮองกงไดออกแบบและสงเขามาผลิตในจีนเพื่ออาศัยขอไดเปรียบดานตนทุนการผลิต
ดังนั้นการเขามาลงทุนในประเทศไทยนั้น ผูผลิตอาจตองพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีในการออกแบบ
ควบคูไปดวย
3. ประเทศไทยยังขาดแคลนชางเทคนิคที่มีความชํานาญในการเจียระไนระดับสูง
เนื่องจากการพัฒนาฝมือแรงงานของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย
สวนใหญมาจากการเรียนรูโดยประสบการณผานการลองผิดลองถูก ยังขาดการศึกษาถึงวิธีการที่เปน
วิทยาศาสตรที่ถูกตอง อาทิ การตั้งน้ําที่ถูกตองเพื่อใหเหลี่ยมอัญมณีสามารถหักเหแสงไดอยางสวยงาม
และสมบูรณ นอกจากนี้ชางฝมือไทยยังขาดประสบการณในการเจียระไนเพชรขนาดใหญ เพราะสวน
ใหญจะถูกสงไปเจียระไนในตลาดเพชรชั้นนําของโลก เชน เบลเยียม อิสราเอล หรือนิวยอรก ทั้งนี้จึง
อาจสงผลตอรูปแบบของอัญมณีและเครื่องประดับที่จะผลิตในประเทศไทยได
3.2

การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มทางการแขง ขั น และความนา ลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับไทย
การศึกษาวิเคราะหลักษณะของการแขงขันและความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอัญ

มณีและเครื่องประดับของไทยและความนาลงทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในครั้งนี้ จะ
ทําการศึกษาโดยใชแบบจําลอง Diamond Model เพื่อแสดงใหเห็นถึงมิติและความสามารถในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย และไดทําการวิเคราะหความรุนแรงของการแขงขันใน
อุตสาหกรรมโดยใชแบบจําลอง Five- Force Model

ผานตัวผลักดันทั้งหา (Five Forces) ซึ่ง
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---------------------------------------------------------------------------------ประกอบดวย การเขามาของคูแขงรายใหม การแขงขันกับสินคาที่ใชทดแทนกันได อํานาจตอรองของผู
ซื้อ อํานาจตอรองของผูสงมอบวัตถุดิบและปจจัยการผลิต และระดับความรุนแรงของการแขงขันใน
บรรดาคูแขงในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อใหเห็นซึ่งแนวทางการเขาสูอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใน
ประเทศไทยของนักลงทุนจีน
3.2.1 การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยโดย
แบบจําลอง Diamond Model
ปจจัยดานวัตถุดิบ(Factor Condition)
แม วา สิน คา อัญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทยจะมี ฝ มื อ ในการเจีย ระไนที่เ ปน ที่ย อมรับ ในระดั บ
นานาชาติ แตก็ยังตองพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศ รวมถึงแรงงานสวนใหญในอุตสาหกรรมนี้เปน
แรงงานฝมือดี ทําใหมีคาจางแรงงานคอนขางสูงหากเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงอื่น ๆ เชน จีน อินเดีย
ศรีลังกา ดังนั้นจึงทําใหไทยมีตนทุนการผลิตที่ยังไมสามารถแขงขันได รวมถึงภาคอุตสาหกรรมนี้ยัง
ไมไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ดานการเจาะตลาดตางประเทศ
ทั้งนี้หากพิจารณาถึงปจจัยดานวัตถุดิบ แรงงาน และเทคโนโลยี ของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของจีนแลวจะพบวา เปนประเทศที่มีขอไดเปรียบอยางยิ่ง เนื่องจากไมตองพึ่งพาวัตถุดิบ
จากตางประเทศมากนัก รวมถึงมีตนทุนแรงงานที่ต่ําเมื่อเทียบกับประเทศอื่น สงผลใหประเทศจีน มีขอ
ไดเปรียบในเชิงตนทุน (Cost

Advantage)

และสามารถเปนผูครองตลาดระดับกลางถึงต่ําใน

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ปจจัยดานอุปสงค(Demand Condition)
ลักษณะความตองการสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของตลาดในประเทศของไทยโดยสวนใหญ
ยังตองการสินคาที่มีความแปลกใหม หลากหลาย และมีราคาไมแพง อยางไรก็ตามจากสัดสวนทางการคา
พบวา ตลาดหลักของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ยังคงผูกพันกับตลาดตางประเทศ
ซึ่งมีสัดสวนการคาสูงถึงรอยละ 80 มากกวาตลาดในประเทศ ที่มีสัดสวนเพียงรอยละ 20
ในสวนของการบริโภคสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของจีนนั้น จากภาวะเศรษฐกิจที่มีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องและประชากรจํานวนมหาศาล ทําใหจีนเปนตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่มี
ขนาดใหญและมีศักยภาพ ผูบริโภคมีความนิยมในสินคาอัญมณีและเครื่องประดับที่หลากหลาย ทั้งนี้
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---------------------------------------------------------------------------------สวนหนึ่งมาจากความนิยมของผูบริโภคในแตละทองถิ่นที่มีความแตกตางกัน นอกจากนี้ผูบริโภคชาวจีน
ไดใหความสําคัญกับคุณภาพและตราสินคามากขึ้นนอกเหนือไปจากรูปแบบที่ทันสมัย ซึ่งความซับซอน
ของอุปสงคดังกลาวถือเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหผูผลิตสินคาอัญมณีจําเปนตองพัฒนาไมเพียงแต
รูปแบบ แตยังหมายรวมถึงการเรงพัฒนาคุณภาพใหตรงตามความตองการของผูบริโภคอีกดวย
กลยุทธธุรกิจ โครงสรางและการแขงขัน(Firm strategy, structure and rivalry)
ลั ก ษณะการทํ า การตลาดและการแข ง ขั น ของผู ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับไทย จะเนนการแขงขันที่ฝมือการเจียระไนโดยจะเจาะตลาดระดับกลาง ทั้งนี้ไทยยังไมมี
ศักยภาพพอที่จะจับตลาดระดับบน เนื่องจากยังตองพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงไทยยังไมประสบ
ความสําเร็จในการสรางตราสินคาเปนของตนเอง
ภาวะการแขงขันในตลาดอัญมณีจีนนั้นใกลเคียงกับไทย เพราะจีนมีคูแขงในตลาดจํานวนมาก แต
จะมุงเนนการแขงขันทางดานราคา และตนทุนเพื่อเจาะตลาดลาง เนื่องจากจีนมีความพรอมทั้งทางดาน
วัตถุดิบที่ใชในการผลิต และแรงงานราคาถูก ทําใหสามารถผลิตสินคาอัญมณีไดในสัดสวนตนทุนที่ต่ํา
กวาประเทศอื่น ๆ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน(Related and supporting industries)
แมวาโครงสรางอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยจะประกอบดวยหลายหนวย
อุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน แตหากพิจารณาในเชิงลึกแลวจะพบวา ไทย
ยั ง ขาดความแข็ ง แกร ง ในอุ ต สาหกรรมต น น้ํา เพราะยั งต อ งพึ่ ง พาวั ต ถุดิ บ จากต า งประเทศเป น หลั ก
นอกจากนี้ ต ลาดการค า อั ญ มณี ซึ่ ง ถื อ เป น หนึ่ ง ในกลุ ม อุ ต สาหกรรมปลายน้ํ า ยั ง ไม ไ ด รั บ การพั ฒ นา
เทาที่ควร ทําใหลดอํานาจการตอรองของผูผลิตอัญมณีลง
อนึ่ง หากพิจารณาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีนจะพบวา จีนมีความไดเปรียบ
มากกวาไทย เนื่องจากมีความพรอมตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ซึ่งถึงแมวาอุตสาหกรรม
กลางน้ํา และปลายน้ํา จีนจะไมไดมีทักษะความชํานาญสูง แตจีนก็เลือกที่จะแขงขันในตลาดลางซึ่งตนมี
ศักยภาพเหนือคูแขง
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---------------------------------------------------------------------------------นโยบายและมาตรการของรัฐ (Government and related supporting policies)
เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่สามารถสรางรายไดเขาประเทศเปนจํานวนมาก ทําใหรัฐบาลไทยมี
นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอยางตอเนื่องเสมอมา โดยเฉพาะการใชมาตรการ
ทางภาษี เชน การยกเวนภาษีนําเขาสําหรับการนําเขาวัตถุดิบ ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุดิบภายในประเทศไม
เพียงพอตอความตองการ ทําใหตองมีการนําเขาจากตางประเทศ
หากพิจารณากฏระเบียบการนําเขาตลอดจนภาษีสําหรับการนําเขาอัญมณีของจีนแลวจะพบวา จีน
มีการเรียกเก็บภาษี Consumption Tax สําหรับบริษัทตางชาติที่เขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับในจีน และมีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ ในอัตราภาษีสูงถึงรอยละ 10 ทั้งนี้เพราะจีน
ยังมีแหลงวัตถุดิบภายในประเทศ ทําใหรัฐบาลจีนตองการปกปองอุตสาหกรรมตนน้ําภายในประเทศโดย
ใชมาตรการทางภาษี แตเชื่อราคาปจจัยการผลิตและตนทุนการผลิตในจีนที่ต่ํา จะสามารถชวยชดเชยภาระ
ภาษีที่ผูประกอบการตองรับผิดชอบใหลดนอยลงได
3.2.2 การวิเคราะหสภาพและความรุนแรงของการแขงขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทย โดยใชกรอบแนวคิด Five-Force Model
อุปสรรคและสิ่งกีดขวางในการเขาสูอุตสาหกรรม (Barrier to entry)
การพิจารณาอุปสรรคในการเขาสูอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทยเกิดจาก
หลายปจจัย อาทิ
- การประหยัดจากขนาด(Economies of scale) ของผูผลิตเดิมในตลาด ซึ่งจากผูประกอบการกวา
รอยละ 90 ในประเทศไทยที่เปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทําใหไมนิยมในการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก
ตางประเทศคราวละมาก ๆ จึงไมกอใหเกิดการประหยัดจากขนาดเทาที่ควร
- ความผูกพันตอตรายี่หอของลูกคา (Brand Loyalty) หากพิจารณาพบวาอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับไทยสวนใหญยังไมมีการพัฒนตราสินคาเปนของตนเอง และไมไดทําการตลาดที่
แข็งแกรงเพื่อสรางความผูกพันกับตราสินคาใหเกิดกับกลุมลูกคาในประเทศ การซื้อสินคาอัญมณีของ
ลูกคามักพิจารณาจากราคา คุณภาพ และความไววางใจตอตราสินคาและตัวผูผลิตมากกวา
- เงินลงทุน (Capital Requirement) เนื่องจากอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญใน
ประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมการเจียระไนพลอย ซึ่งไมจําเปนตองใชเครื่องมือซับซอนมากนัก ผูผลิต
จํานวนมากสามารถพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือตาง ๆ ขึ้นมาใชเองได ทําใหไมจําเปนตองใชเงินลงทุน
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---------------------------------------------------------------------------------มากนัก นอกจากนี้อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับของไทย ยังเนนงานหัตถกรรมประณีตศิลปเปน
หลัก ทําใหไมตองพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูง
- นโยบายสงเสริมของภาครัฐ แมวารัฐบาลไทยจะกําหนดใหมีการขอสัมปทานเหมืองแรรัตน
ชาติในประเทศ แตจากภาวะสินแรที่ลดนอยลงในปจจุบัน ทําใหการทําเหมืองอัญมณีแหลงใหม ๆ จึงไม
เปนที่นาลงทุนอีกตอไป นอกจากนี้รัฐบาลยังสงเสริมอุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยและการผลิต
เครื่ อ งประดั บ โดยใช ม าตรการส ง เสริ ม การลงทุ น หลายรู ป แบบ ทํ า ให อ าจกล า วได ว า การเข า สู
อุตสาหกรรมของผูผลิตรายใหม ๆ ยังสามารถทําได และยังคงไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
นอกจากคูแขงรายใหมในประเทศแลว อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยยังตองเผชิญ
กับการแขงขันจากคูแขงรายใหมในตางประเทศ โดยเฉพาะคูแขงจากประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ํา และมี
วัตถุดิบสํารองภายในประเทศในปริมาณมาก เชน จีน และอินเดีย ซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่มคูแขงแลว
ประเทศเหลานี้ยังสามารถดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศไดเปนอยางดี ดวยขอไดเปรียบดานตนทุน
แรงงาน ซึ่งเปนปจจัยการผลิตสําคัญในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แขงขันที่รุนแรงของคูแขงรายใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประเทศไทยควรพัฒนาและปรับปรุงการผลิต
ใหไดคุณภาพสินคาที่ดีขึ้น และพยายามหันไปทําตลาดระดับกลางถึงบน ตลอดจนพยายามสรางความ
รวมมือทางการคากับประเทศจีน นอกจากนี้ประเทศไทยควรมีการศึกษาการเผาพลอยตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร และพยายามรวบรวมเทคนิคตาง ๆ ดานการเผาพลอยใหอยูในลักษณะที่สามารถสืบทอด
ใหกับคนรุนหลังได
แรงผลักดันจากผูผลิตหรือคูแขงในอุตสาหกรรม (Rivalry among existing firm)
แรงผลักดันใหเกิดภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมเกิดจากปจจัยดานจํานวนคูแขงในธุรกิจ
ความแตกตางของสินคา ความผูกพันในตรายี่หอ ตนทุนในการออกจากอุตสาหกรรม และภาวะเศรษฐกิจ
เปนสําคัญ ซึ่งหากพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ แลวจะพบวา ลักษณะของการแขงขันในอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับในประเทศไทยในปจจุบันมีลักษณะคอนขางรุนแรง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากกําลังซื้อใน
ตลาดโลกที่ลดลง ทําใหผูผลิตตองมีการปรับตัวทั้งการลดตนทุนคงที่สําหรับการผลิต ซึ่งมักไดเปรียบ
สําหรับผูผลิตที่อยูในอุตสาหกรรมมานานแลว หรือการแขงขันทางดานราคาและคุณภาพของสินคา
อยางไรก็ตามแมวาผูประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมรีและเครื่องประดับของไทยหลายรายไดมีการ
รวมตัวกันเพื่อสรางอํานาจการตอรองในตลาด แตภาวะการแขงขันในกลุมก็ยังคงมีอยู
18

โครงการสงเสริมการลงทุนไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2552

---------------------------------------------------------------------------------หากพิจารณาคูแขงขันในตางประเทศพบวา คูแขงที่สําคัญของไทยคือ จีน และอินเดีย โดยเฉพาะ
ประเทศอินเดีย ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรไดอยางแข็งแกรง และกําลังเริ่มเปดตลาด
การคาพลอยมากยิ่งขึ้น
อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบ (Bargaining power of suppliers)
ภาวะการณของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในปจจุบันที่จําเปนตองพึ่งพาวัตถุดิบ
จากต า งประเทศเปน หลัก ทํา ให ปริ ม าณวั ตถุ ดิ บ ที่ไ หลเข าสู อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่อ งประดั บ
ภายในประเทศอย า งสม่ํ า เสมอเป น กุ ญ แจแห ง ความสํ า เร็ จ ที่ สํ า คั ญ ของอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ ซึ่งแมวาในปจจุบันจะมีพอคาพลอยจากตางประเทศจํานวนมากเดินทางเขามาเสนอขาย
พลอยดิบในประเทศไทย ทําใหผูผลิตมีโอกาสในการเลือกพลอยจากหลาย ๆ แหลงในตางประเทศ แต
สภาพการณดังกลาวสามารถสะทอนใหเห็นถึงอํานาจในการตอรองในตลาด ที่ยังคงตองพึ่งพาผูคาพลอย
จากตางชาติตอไป
หากพิจารณาถึงแหลงวัตถุดิบภายในประเทศพบวา ผูทําเหมืองอัญมณีสวนใหญของไทยยังคงมี
อํานาจการตอรองที่สูง เพราะแหลงวัตถุดิบในประเทศมีนอย ทําใหราคาของสินคาผูกพันกับราคาวัตถุดิบ
เปนหลัก
อํานาจตอรองของผูซื้อและกลุมลูกคา (Bargaining power of buyers and customers)
ตลาดการซื้ อ ขายอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ของไทยมี ทั้ ง การซื้ อ ปลี ก จากผู ซื้ อ รายย อ ยและ
นักทองเที่ยวทั่วไป และการซื้อการในลักษณะรับจางผลิตตามคําสั่งซื้อ (OEM) ซึ่งแมวาในปจจุบัน
ผูผลิตอัญมณีของไทยบางรายสามารถสรางฐานลูกคาที่เปนเจาของตราสินคาแฟชั่นชั้นนําระดับโลก เชน
คารเทียร ทิฟฟานี่ เปนตน5 แตอาจกลาวไดวาอํานาจการตอรองสวนใหญอยูที่กลุมลูกคา ทั้งนี้สาเหตุหนึ่ง
เนื่องมาจากการซื้อขายพลอยในตลาดโลกในปจจุบันเปนไปอยางเสรี ไมมีการผูกขาดโดยองคกรใด ๆ
เชนเดียวกับการซื้อขายเพชร ที่มีการผูกขาดโดยบริษัท De Beers ทําใหเปนผูมีอํานาจในการกําหนดราคา
อยางเต็มรูปแบบ ทั้งนี้แมวาประเทศไทยจะเปนแหลงซื้อขายพลอยที่สําคัญแหงหนึ่งของโลกแตยังไมมี
องคกรใดเขามาควบคุม ไมมีมาตรฐานพลอยที่แนนอน ไมมีการกําหนดราคา ทําใหมูลคาการซื้อขายจะ
ผูกพันกับคุณภาพของสินคาและความเชื่อถือสวนบุคคลระหวางผูซื้อและผูขายเปนหลัก
5

เมธี จึงสงวนสิทธิ์ สมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี. ทางรอดพลอยไทย อยูไหน. บทความจากผูจัดการ
ออนไลน อางใน Bangkok Gems Training Center สืบคนจากอินเตอรเน็ต http://ecurriculum.mv.ac.th, กันยายน 2552
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---------------------------------------------------------------------------------สําหรับสินคาเครื่องประดับซึ่งแมวาเปนสินคาที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมากกวาสินคาอัญมณี
แตเนื่องจากการผลิตของผูผลิตสวนใหญในประเทศไทยมักผลิตตามคําสั่งซื้อ ทําใหผูซื้อมีอํานาจในการ
ตอรอง ในฐานะเปนผูกําหนดทิศทางแฟชั่น หรือรูปแบบที่ตองการ และอาจเลือกสั่งซื้อสินคาจากประเทศ
คูแขงหากผูผลิตไทยไมสามารถผลิตสินคาไดตามรูปแบบ หรือไมสามารถผลิตไดเสร็จทันตามกําหนด
แรงผลักดันที่เกิดจากสินคาทดแทน (Threat of substitute products)
อัญมณีและเครื่องประดับเปนสินคาที่ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของผูซื้อเปนสําคัญ ซึ่งผูที่ซื้ออัญ
มณีและเครื่องประดับมีวัตถุประสงคของการซื้อที่แตกตางกัน เชน ซื้อเพื่อนํามาประดับหรือตกแตง
รางกาย ซื้อเพื่อนําไปแสดงถึงความมั่งคั่ง ร่ํารวย เปนตน ดังนั้น สินคาที่จะนํามาทดแทนจะขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ เชน ถาซื้อเพื่อนํามาประดับหรือตกแตงรางกาย ก็
มักจะซื้อสินคาเครื่องประดับ แตหากวัตถุประสงคของผูซื้อตองการซื้อเพื่อแสดงความมั่งคั่งแลว อาจซื้อ
สินคาอื่น ๆ ทดแทน เชน เสื้อผาราคาแพง รถยนต โทรศัพทมือถือราคาแพง เปนตน อยางไรก็ตามอาจ
กลาวไดวายังไมมีสินคาใด ๆ สามารถทดแทนอัญมณีและเครื่องประดับไดอยางแทจริง ทําใหความ
ตองการสินคาในกลุมนี้ยังคงมีอยูอยางสม่ําเสมอ และมีมูลคาราคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเรื่อยมา
4. นโยบายและการสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของรัฐบาลจีน
รัฐบาลจีนมีนโยบายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศโดยใช
วิธีการควบคุมและดูแลอยางใกลชิดผานกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ อยางไรก็ตามยังไมมีการสงเสริม
ใหนักธุรกิจจีนออกไปลงทุนในตางประเทศในฐานะเปนผูผลิตและเจียระไนมากนัก แตเนนใหมีการ
ลงทุ น ในประเทศมากกว า โดยรั ฐบาลจี น ไดพัฒ นาพื้น ที่ ใ นหลายเขตอุต สาหกรรมให เ ป น พื้น ที่ ก าร
ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่สําคัญ โดยเฉพาะเขตพื้นที่ในมณฑลกวางตุง ซึ่งเปนมณฑลที่สามารถ
ผลิ ต และส ง ออกอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ได สู ง สุ ด ของประเทศ และมี บ ริ ษั ท ต า งชาติ เ ข า มาตั้ ง
โรงงานผลิตจํานวนหลายโรงงานในหลายเมืองของมณฑลกวางตุง เชน กวางโจว ปานหยู ฮัวตู เปนตน
โดยการลงทุนสวนใหญเปนการลงทุนจากฮองกง ไตหวัน สหรัฐอเมริกา และเบลเยียม นอกจากนี้รัฐบาล
จีนยังสงเสริมความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมตนน้ําในประเทศจีนโดยการกําหนดอัตราภาษีวัตถุดิบ
นําเขาในอัตราคอนขางสูง
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---------------------------------------------------------------------------------อยางไรก็ตามแมวาการลงนามในกรอบขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน – จีน อาจเปนขอตกลงที่
ชวยสนับสนุนใหเกิดการลงทุนระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น เพราะไดมีการลดมาตรการทางภาษีและการ
กีดกันทางการคาตาง ๆ ทําใหการสงผานสินคาและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอัญมณีระหวางประเทศไทย
และจี น เป น ไปได โ ดยเสรี ม ากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ของจี น ถื อ เป น
อุ ต สาหกรรมกลุ ม แรก ๆ ที่ มี ก ารเป ด ตลาดระหว า งประเทศ ซึ่ ง แม ว า ในอดี ต รั ฐ บาลจี น ได ป กปก
อุตสาหกรรมดังกลาวโดยอาศัยเพดานภาษีการนําเขาที่สูงถึงรอยละ 50 ซึ่งสงผลตออุตสาหกรรมการคา
และบรรยากาศการลงทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศจีนเปนอยางมาก6 แต
ในปจจุบันรัฐบาลจีนไดใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีอยางจริงจัง ไดออกนโยบายตาง
ๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีอยางตอเนื่องในฐานะที่เปนอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ
รั ฐ บาลจี น ได ส ง เสริ มอุ ต สาหกรรมจากการพั ฒ นาทางด า นเงิ น ทุน จากภายในประเทศ และ
สงเสริมใหเกิดการลงทุนจากตางประเทศเพื่อกอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูตาง ๆ
นอกจากนี้ยังไดมีแนวนโยบายที่ชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมอยางเปนรูปธรรม ผานการออกนโยบาย
สงเสริมดานตาง ๆ และกฎหมายดานภาษี ดังนี้
นโยบายที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนการสนับสนุนความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
รัฐบาลจีนไดออกนโยบายตาง ๆ หลายฉบับในรอบระยะเวลาหลายปที่ผานมา เกี่ยวกับการสํารวจและ
คนหาแรรัตนชาติ การคาสินคาอัญมณี การปกปองอุตสาหกรรมอัญมณีและเทคนิคการผลิตเฉพาะของ
ประเทศ เปนตน ดังนี้
- นโยบายการใหสิทธิ์ในการสํารวจและขุดคนสายแรทองคํา (Administrative Regulations on
Approval Certificates for Gold Exploration) ซึ่งเปนแนวนโยบายที่วาดวยการใหสัมปทานสิทธิ์ในการ
สํารวจและขุด ค นทองคําจากสายแรทองคํา ในแหลงตาง ๆ ทั่ วประเทศจีน ถูกบังคับ ใชตั้งแตวั นที่ 1
มกราคม 2004

เปนตนมา จะตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการสภาการพัฒนาแหงชาติ

(National Development and Reform Commission) กอน
- การออกบันทึกวาดวยการจัดระเบียบการคาปลีกทองคํา(Notice on Related Problems to
Regulate the Retail Market of Gold Products) ซึ่งเปนนโยบายที่ออกมาเพื่อการจัดระเบียบการคาทองคํา
6
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---------------------------------------------------------------------------------ของผูคารายยอย โดยใหมีการยกเลิกระบบการคาทองแบบเสรีในตลาดคาปลีก(Permit System) และใหมี
การบังคับใชระบบการใหสิทธิเสรีแบบมีบทลงโทษ(Sanction System)7 ซึ่งมาตรการดังกลาวกอใหเกิด
แรงผลักดันใหเกิดการปฏิรูปในตลาดคาปลีกทองคําไดอยางมีประสิทธิภาพ
- สงเสริมใหกอตั้งตลาดกลางการคาอัญมณีและทองคําขนาดใหญของประเทศ อาทิ การจัดตั้ง
ตลาดกลางการคาเพชรที่นครเซี่ยงไฮ ซึ่งถือเปนตลาดกลางคาเพชรขนาดใหญเพื่อการนําเขา สงออก เพชร
เจียระไนและวัตถุดิบเพื่อการเจียระไน ที่ถูกตองตามกฏหมายเพียงแหงเดียวในประเทศจีน และไดมีการ
จัดตั้งตลาดกลางการคาทองคําที่นครเซี่ยงไฮ ซึ่งสงผลใหรูปแบบการคาทองคําในประเทศจีนถูกจัด
ระเบียบมากยิ่งขึ้น
- การออกบันทึกวาดวยนโยบายทางภาษีที่เกี่ยวของเกี่ยวกับเพชร และการคาขายเพชรในตลาด
คาเพชรเซี่ยงไฮ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก ควบคูไปกับการควบคุมการคาขายที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยนโยบายดังกลาวไดใหสิทธิ์แกผูคาเพชรที่ทําการขายเพชรดิบ(rough diamond) ใหกับตลาดใน
ประเทศ โดยผานตลาดกลางเซี่ยงไฮ ใหไดรับยกเวนการจายภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อการนําเขา และยังใหสิทธิ์
การคืนภาษี สําหรับภาษีมูลคาเพิ่มของสินคาเพชรเจียระไน(fine diamond) ที่มีการนําเขาอีก และตองจาย
ภาษีเกินกวารอยละ 4 อีกดวย
- การออกบันทึกวาดวยการลดอัตราการคืนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสินคาบางชนิด ซึ่งรวมถึง
สินคากลุมอัญมณีและเครื่องประดับ อาทิ ไขมุก แรหินมีคาและรัตนชาติ(Precious Stones) เงินและโลหะ
มีคา เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการลดแรงเสียดทานทางการคาและเพิ่มความคลองตัวในอุตสาหกรรมอัญมณี
โดยการลดอัตราการคืนภาษีจากรอยละ 13 เปนรอยละ 5 และลดอัตราการคืนภาษีของอัญมณีในกลุม
เพชร เหลือเพียงรอยละ 5 จากรอยละ 100 ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตป 2007 เปนตนมา
การออกแนวนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลจีน ถือเปนกลยุทธิ์ที่สงผลทางดานบวกตออุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับของจีน ทั้งตลาดในและตางประเทศ นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมใหเกิดภาวะการ
ลงทุนที่ดีในประเทศ และกระตุนใหเกิดการบริโภคสินคาอัญมณีของตลาดในประเทศมากยิ่งขึ้นเปน
ลําดับ นอกจากนี้ยังมีกฏหมายที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับหลายฉบับ อาทิ
7

Sanction System เปนระบบการบริหารงาน หรือการดําเนินการที่มุงหวังเพื่อการขจัดความไมโปรงใส และความไมได
ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม โดยมีแนวคิดที่มุงเนนการปกปองอุตสาหกรรม ความโปรงใสและยุติธรรม ความงายและ
รวดเร็วตอการบริหารจัดการ ทั้งนี้มักมีการกําหนดบทลงโทษสําหรับผูประกอบการหรือหนวยงานที่ไมสามารถบรรลุ
ประสิทธิภาพได (North East Lincolnshire Council, No Time to Waste Consultation, September 2004)
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---------------------------------------------------------------------------------กฎหมายวาดวยการตรวจสอบสินคานําเขาและสงออก(Law of the People’s Republic of China on Import
and Export Commodity Inspection) กฏหมายวาดวยภาษีการนําเขาและสงออก (Regulations of the
People’s Republic of China on Import and Export Duties) เปนตน
5. สถานภาพอุตสาหกรรมอัญมณีของไทย
5.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมอัญมณีในปจจุบัน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาการสงออกสูงสุดอยางหนึ่ง
ของสินคาสงออกของไทย กอใหเกิดการจางงานและอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ ตั้งแตการทําเหมือง การ
ออกแบบ การทําและประกอบตัวเรือน การผลิตเครื่องมือเครื่องจักรในการเจียระไนพลอย และการทํา
วัสดุหีบหอ เปนตน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจึงเปนอุตสาหกรรมหลักประเภทหนึ่งที่สําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รูปที่ 3 มูลคาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเปรียบเทียบระหวาง
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2551 และ 2552

ที่มา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ โดยความรวมมือของกรม
ศุลกากร
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---------------------------------------------------------------------------------การนําเขาและสงออกอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ 718 ใน
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2552 พบวา มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 53.79 จากเดิม 118,190.28
ลานบาท (3,68.40 ลานเหรียญสหรัฐ) มาอยูที่ 181,763.89 ลานบาท (5,236.07 ลานเหรียญสหรัฐ) ในขณะ
ที่มูลคาการนําเขาสินคาดังกลาวลดลงรอยละ 27.06 จาก 122,462.89 ลานบาท (3,789.92 ลานเหรียญ
สหรัฐ) มาอยูที่ 89,321.28 ลานบาท (2,544.60 ลานเหรียญสหรัฐ)9 ทั้งนี้หากพิจารณามูลคาการนําเขาและ
สงออกอัญมณีและเครื่องประดับในหนวยเงินบาทพบวา มูลคาการนําเขาหดตัวลงรอยละ 27.06 (หดตัว
รอยละ 32.86 ในหนวยเงินเหรียญสหรัฐ) สวนมูลคาการสงออกขยายตัวรอยละ 53.79 (ขยายตัวรอยละ
42.73 ในหนวยเงินเหรียญสหรัฐ) อยางไรก็ตามมูลคาการสงออกที่ขยายตัวในชวง 2 ไตรมาสแรกของป
2552 ได ห มายรวมถึ ง การส ง ออกทองคํ า ที่ ยั ง ไม ไ ด ขึ้ น รู ป หรื อ ทองคํ า กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป ซึ่ ง มี มู ล ค า สู ง ถึ ง
117,801.48 ลานบาท ซึ่งถือวาเปนสินคาสงออกที่ไมไดสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่ อ งประดั บ อย า งแท จ ริ ง ทํ า ให มู ล ค า การส ง ออกอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ลดลงเหลื อ เพี ย ง
63,962.52 ลานบาท ซึ่งลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนหนาถึงรอยละ 17.0510
อนึ่ง จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวสงผลใหแนวโนมตลาดการสงออกสินคาเครื่องประดับเงิน
ของไทยมีแนวโนมที่ดีขึ้น ซึ่งในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา เครื่องประดับเงินของไทยสามารถครอง
พื้น ที่ ท างการลาดไดเ บ็ด เสร็จ ในหลายประเทศ อาทิ ในสหภาพยุโรปที่ สามารถครองส ว นแบ ง ทาง
การตลาดไดถึงครึ่งหนึ่ง หรือในสหรัฐอเมริกาที่แมวาไทยจะเสียสวนครองตลาดใหประเทศจีนในรอบ 2
– 3 ปที่ผานมา แตสามารถดึงสวนครองตลาดใหกลับมาเปนผูนําไดสําเร็จเชนเดิมในปจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุ
หนึ่งมาจากตลาดสหรัฐอเมริกานิยมซื้อสินคาในระดับกลางและระดับบนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับคาเงิน
หยวนของจีนแข็งคาขึ้น ทําใหเครื่องประดับเงินจากจีนที่มีคุณภาพไมสูงนักมีราคาแพงขึ้น จึงไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาดไดดีเทาเครื่องประดับเงินจากไทย11 อยางไรก็ตามผูประกอบการชาว
8

พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71 วาดวย ไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีคา โลหะที่หุมด
ติดดวยโลหะมีคา และของที่ทําดวยของดังกลาว เครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณที่เปนของเทียม เหรียญกษาปณ
9
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน). บทวิเคราะหภาวะการนําเขาและสงออก
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทย เดือน มกราคม – มิถุนายน 2552
10
วิลาวัณย อติชาติ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ. ศูนยขอมูลอัญมณีและ
เครื่องประดับ. สิงหาคม 2552
11
ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ. สงออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย 6 เดือนชะลอตัวรอยละ 17.05
เครื่องประดับเงินโตสวนกระแส. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ(องคการมหาชน). สิงหาคม
2552
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---------------------------------------------------------------------------------ไทยตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อรักษาระดับความสามารถในการแขงขัน
ในตลาดโลกเอาไว เนื่อ งจากจีน มี ก ารพัฒ นาอย า งรวดเร็ว และอาจครองส ว นแบ ง ทางการตลาดใน
ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโลกในสัดสวนที่สูงในระยะยาว
5.2 โครงสรางอุตสาหกรรมอัญมณีของไทย
อุตสาหกรรมอัญมณี(Gemstone

Industry)

ถือเปนอุตสาหกรรมตั้งตนของอุตสาหกรรม

เครื่องประดับ (Jewellery Industry) ซึ่งมีลักษณะโครงสรางของอุตสาหกรรมที่สอดคลองเกี่ยวโยงถึงกัน
ดังนั้นการศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมอัญมณีที่สมบูรณ จึงควรมีอุตสาหกรรมเครื่องประดับเขามา
เกี่ยวของดวย ซึ่งหากพิจารณาถึงกิจกรรมตาง ๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแลวจะพบวา
สามารถจัดไดเปน 3 กลุมหลัก คือ อุตสาหกรรมตนน้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ํา และอุตสาหกรรมปลายน้ํา
ดังนี้
อุตสาหกรรมตนน้ํา
อุตสาหกรรมตนน้ําของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับคือ การทําเหมืองอัญมณี และ
รวมถึงการหุงและเผาเม็ดพลอยใหมีสีสันสวยงาม โดยการทําเหมืองพลอยในประเทศไทยสวนใหญเปน
การใหสัมปทานในการขุดพลอยและสินเรรัตนชาติตาง ๆ ทั้งนี้แมวประเทศไทยจะมีแหลงวัตถุดิบพลอย
ที่สําคัญกระจายอยูในหลายจังหวัด เชน จันทบุรี ตราดและกาญจนบุรี แตในปจจุบันวัตถุดิบพลอยจาก
เหมืองพลอยในประเทศไทยไดลดจํานวนลงเปนอยางมาก ทําใหผูประกอบการเจียระไนพลอยจําเปนตอง
มีการนําเขาพลอยดิบจากตางประเทศ
อนึ่ง หากพิจารณาถึงชนิดและประเภทของพลอยสีแลว จะสามารถจัดกลุมเปน 2 กลุมใหญ
ไดแก พลอยเนื้อแข็ง (Precious Stones) ซึ่งมักเปนพลอยคุณภาพดี และมีราคาสูง และพลอยเนื้อออน
(Semi-precious Stones) โดยนอกเหนือจากประเทศไทยแลว แหลงพลอยสีที่สําคัญไดกระจายอยูในทวีป
ตางๆ ทั่วโลก ดังนี้12

12

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. โครงการศึกษาผลกระทบและการกําหนดทาทีไทยตอการจัดตั้งเขต
การคาเสรีเอเชียตะวันออก- - อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (สืบคนจาก เว็บไซตของกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ www.thaifta.com)
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---------------------------------------------------------------------------------แหลงวัตถุดิบพลอยเนื้อแข็ง (Precious Stones)
พลอยเนื้อแข็งเปนพลอยสีที่มีความแข็งมาก ทนทานตอการขูดขีด สามารถใชงานไดนานไรรอยขีด
ขวนและความหมนหมอง มีราคาคอนขางสูง พลอยสีที่จัดอยูในกลุมของพลอยเนื้อแข็ง ไดแก พลอยใน
ตระกูลคอรันดัม คือ ทับทิม ไพลิน และแซปไฟรสีตางๆ นอกจากนี้ มรกตก็ถูกจัดอยูในกลุมพลอยเนื้อ
แข็งดวย
- ทับทิม (Ruby) พบไดมากที่พมา เวียดนาม ศรีลังกา จีน มาดากัสการ แทนซาเนีย เคนยา และ
โคลัมเบีย เปนตน
- ไพลิน (Blue Sapphire) พบไดที่ศรีลังกา อินเดีย กัมพูชา จีน มาดากัสการ นามิเบีย ไนจีเรีย และ
บราซิล เปนตน
- แซปไฟรสีตางๆ (Fancy Sapphire) พบไดที่ มาลาวี เคนยา แทนซาเนีย และบราซิล เปนตน
- มรกต (Emerald) พบไดมากที่ โคลัมเบีย บราซิล รัสเวีย อินเดีย ปากีสถาน จีน แทนซาเนีย
แซมเบีย ไนจีเรีย และแอฟริกาใต เปนตน
แหลงวัตถุดิบพลอยเนื้อออน (Semi-precious Stones)
พลอยเนื้อออนเปนพลอยที่มีความแข็งไมมากนัก มักเกิดรอยขูดขีดไดโดยงาย โดยทั่วไปมีราคา
ไมสูงนัก พลอยที่จัดอยูในกลุมพลอยเนื้อออน ไดแก
- โกเมน (Garnet) พบไดที่ สาธารณรัฐเช็ก จีน พมา รัสเซีย ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เปนตน
- อะความารีน (Aquamarine) พบไดที่ บราซิล เคนยา ซิมบับเว ไนจีเรีย แซมเบีย นามิเบีย จีน และ
อินเดีย เปนตน
- สปเนล (Spinel) พบไดที่ จีน พมา เวียดนาม ศรีลังกา ปากีสถาน เคนยา ไนจีเรีย และแทนซาเนีย
เปนตน
- โทแพซ (Topaz) พบไดมากที่ บราซิล ออสเตรเลีย ศรีลังกา จีน รัสเซีย

นามิเบีย ไนจีเรีย และ

ซิมบับเว เปนตน
- ทัวรมาลีน (Tourmaline) พบไดที่ รัสเซีย พมา จีน ศรีลังกา บราซิล แทนซาเนีย ซิมบับเว
โมซัมบิก มาลาวี และสหรัฐอเมริกา เปนตน
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---------------------------------------------------------------------------------- เพทาย (Zircon) พบไดที่ พมา ศรีลังกา เวียดนาม จีน ออสเตรเลีย และแทนซาเนีย เปนตน
- เพริดอต (Peridot) พบไดที่ พมา จีน สหรัฐอเมริกา และแทนซาเนีย เปนตน
- เทอรคอยส (Turquoise) พบไดที่ อิหราน ทิเบต จีน อินเดีย รัสเซีย ชิลี ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา
และนามิเบีย เปนตน
รูปที่ 4 โครงสรางอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
แหลงวัตถุดิบตางประเทศ
รอยละ 70

การทําเหมืองอัญมณี
รอยละ 30
การเผาและหุงพลอย

อุตสาหกรรมการเจียระไนอัญมณี
‐ การเจียระไนเพชร
‐ การเจียระไนพลอย

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ
‐ การผลิตเครื่องประดับแท
‐ การผลิตเครื่องประดับเทียม

รานคาภายในประเทศ

แหลงวัตถุดิบตางประเทศ

ตลาดภายในประเทศ
รอยละ 20

ตลาดตางประเทศ
รอยละ 80

ที่มา ปรับปรุงจาก เอกสารเรือ่ งอุตสาหกรรมอัญมณี. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย
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---------------------------------------------------------------------------------อุตสาหกรรมกลางน้ํา
อุตสาหกรรมกลางน้ําในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ คือการเจียระไนอัญมณีและสินแร
ที่ไดจากการทําเหมืองพลอย หรือการนําเขาวัตถุดิบพลอยจากตางประเทศ แลวนํามาปรับปรุงคุณภาพใน
อุ ต สาหกรรมต น น้ํ า เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง อั ญ มณี ที่ พ ร อ มจํ า หน า ย หรื อ นํ า ไปประกอบเป น ตั ว เรื อ น
เครื่องประดับตอไป ซึ่งอุตสาหกรรมกลางน้ําของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสามารถแบงได
เปน 2 กลุมใหญ คือ อุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยและการผลิตมุก และอุตสาหกรรมการเจียระไน
เพชร ดังนี้
1. อุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยและการผลิตไขมุก
อุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยไดรับการพัฒนามานานในประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากประเทศ
ไทยเคยเปนแหลงพลอยที่มีคุณภาพและอุดมสมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของโลก โดยกระจายอยูในหลาย
จังหวัด เชน จังหวัดตราด จันทบุรี และกาญจนบุรี เปนตน อยางไรก็ตามจากการทําเหมืองพลอยอยาง
ตอเนื่องทําใหปริมาณพลอยดิบในประเทศลดจํานวนลงเปนอยางมาก และไดมีการนําเขาพลอยดิบจาก
ประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต และประเทศอื่น ๆ เชน ศรีลังกา มาดากัสการ เคนยา แทนซาเนีย
และไนจีเรีย เปนตน13
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังเปนศูนยกลางการคาพลอยที่ใหญแหงหนึ่งของโลก เนื่องจาก
ชางฝมือไทยมีความสามารถพิเศษในการหุงหรือเผาพลอยเพื่อเพิ่มคุณภาพของพลอย รวมถึงฝมือในการ
เจียระไนที่เปนที่ยอมรับของตลาดโลก จึงมีการนําเขาพลอยมาจากแหลงอื่นๆ โดยเฉพาะในแถบเอเชีย
เชน พมา ศรีลังกา และกัมพูชา เพื่อเจียระไนแลวสงออกและทําเครื่องประดับเพื่อสงออก

ทั้งนี้พบวา

ประเทศที่สงออกพลอยเนื้อแข็งหลักของโลก คือ สวิตเซอรแลนด สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย โดยมี
สัดสวนการคาในตลาดโลกรวมกันประมาณรอยละ 35 เมื่อพิจารณาจากรายชื่อประเทศผูสงออกแลว
พบวา ผูสงออกหลักของโลกไมไดเปนประเทศเจาของเหมืองพลอยรายใหญของโลกเชนเดียวกับเพชร
ทั้งนี้ เนื่องมาจากเหมืองพลอยสวนใหญตั้งอยูในประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งยังขาดทักษะในการเพิ่มมูลคา
ใหกับพลอยสีและมักไมมีการใหสัมปทานแกชาวตางชาติโดยประเทศที่สงออกพลอยเนื้อออนหลักของ

13

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
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---------------------------------------------------------------------------------โลก คือ ฮองกง อินเดีย เยอรมนี อิสราเอล และไทย โดยมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรวมกัน
ประมาณรอยละ 7014
นอกจากอุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยแลว ประเทศไทยยังเปนแหลงผลิตมุกคุณภาพดีแหง
หนึ่งของโลก ทั้งนี้เนื่องมาจากพื้นที่ตั้งของประเทศไทยอยูในเขตทะเลเขตอบอุน ทําใหสามารถเพาะและ
ขยายพันธุหอยมุกอยางตอเนื่อง สงผลใหไดไขมุกคุณภาพดีออกสูตลาด
2. อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชร
อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรในประเทศไทยไดรับการพัฒนาตอเนื่องมาจากอุตสาหกรรม
การเจียระไนพลอย ซึ่งแมวาประเทศไทยจะไมมีเหมืองเพชรขนาดใหญเชนเดียวกับประเทศรัสเซีย
ออสเตรเลีย คองโก นามิเบีย แองโกลา หรือแอฟริกาใต แตไดมีการนําเพชรดิบเขามาเจียระไนในประเทศ
ไทย โดยอาศัยขอไดเปรียบดานทักษะฝมือแรงงานที่มีความชํานาญจากอุตสาหกรรมการเจียระไนพลอย
มาแลวกอนหนา อยางไรก็ตามขอจํากัดสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชร
ในประเทศไทยคือ เครื่องมือและอุปกรณสวนใหญตองมีการนําเขาจากตางประเทศ และตองใชเงินลงทุน
ที่สูง ทําใหผูประกอบการสวนใหญเปนนักลงทุนจากตางประเทศ หรือเปนการรวมทุนระหวางนักลงทุน
ไทยกับตางประเทศ15
อนึ่งลักษณะพิเศษประการหนึ่งของอุตสาหกรรมเพชรทั่วโลก คือ ประเทศที่เปนเจาของแหลงแร
เพชรไมไดเปนผูคาเอง เพราะมีการใหสัมปทานเหมืองแกบริษัทตางชาติ ใหทําการขุดเหมืองเพชร และนํา
เพชรดิบไปยังตลาดเจียระไนหลัก ๆ ของโลก อาทิ สวิตเซอรแลนด รัสเซีย ลอนดอน มุมไบ เปนตน16
ซึ่งในปจจุบันเหมือนแรเพชรทั่วโลกมีเจาสัมปทานใหญคือ บริษัท De Beers ซึ่งเปนทั้งเจาของสัมปทาน
และผูคาเพชร และมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมกลไกทางการตลาดและราคา อยางไรก็ตาม De Beers
ไดสงเพชรขนาดเล็กจํานวนหนึ่งใหเขามาเจียระไนในประเทศไทยอยางตอเนื่องเสมอมา ทําใหประเทศ
14

สุวิทย สุทธิจิระพันธ. เอกสารรายงานโครงการศึกษาศักยภาพและแนวโนมทางดานการตลาดของประเทศคูแขง
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ. เมษายน 2547 สืบคนจากเว็บไซต www.mfa.go.th
15
วรพจน ประสานพานิช. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ. ฝายวิจัย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย. มกราคม 2547
16
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. โครงการศึกษาผลกระทบและการกําหนดทาทีไทยตอการจัดตั้งเขต
การคาเสรีเอเชียตะวันออก- - อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (สืบคนจาก เว็บไซตของกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ www.thaifta.com)
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---------------------------------------------------------------------------------ไทยยังมีโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชร แมวาจะไมมีแหลงแรเพชรขนาดใหญ
ภายในประเทศก็ตาม
อุตสาหกรรมปลายน้ํา
อุตสาหกรรมปลายน้ําในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ประกอบดวย อุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องประดับ ตลอดจนอุตสาหกรรมการคาอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งนี้สามารถแบงยอยไดเปน
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับแท และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับเทียม ดังนี้
1. อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับแท
การผลิ ต เครื่ อ งประดั บ ถื อ เป น อุ ต สาหกรรมปลายน้ํ า ที่ สื บ เนื่ อ งมาจากอุ ต สาหกรรมการ
เจียระไนอัญมณี ทั้งนี้อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับแทของประเทศไทยสามารถสรางรายไดสูง
ที่สุดในหนวยอุตสาหกรรมยอย 4 หนวย คือ การเจียระไนพลอยและการผลิตมุก การเจียระไนเพชร การ
ผลิตเครื่องประดับแท และการผลิตเครื่องประดับเทียม ซึ่งมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 29.78 (รอย
ละ 35.22 เมื่อพิจารณาในหนวยสกุลเงินดอลลารสหรัฐ) และคิดเปนสัดสวนรอยละ 34.27 ของมูลคาการ
สงออกอัญมณีและเครื่องประดับทั้งหมดของไทยในป 255117
2. อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับเทียม
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับเทียมเปนอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนถายจากอุตสาหกรรมขนาด
เล็ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการผลิต เพื่ อ ตอบสนองความตองการของผูบริ โ ภคภายในประเทศให ก ลายมาเป น
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญมากยิ่งขึ้น และมุงเนนการผลิตเพื่อการสงออก ซึ่งภาคอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องประดับเทียมไดมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชลอตัว ประกอบ
กับเครื่องประดับเทียมมีความหลากหลายในดานของรูปแบบและสีสัน ทําใหผูบริโภคในตลาดอัญมณี
นิยมบริโภคเครื่องประดับเทียมเพิ่มมากยิ่งขึ้น
5.3 เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
อุปกรณการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยคอนขางมีความสําคัญกับอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณี
และเครื่องประดับ ในฐานะเปนตัวชวยสนับสนุนใหกระบวนการตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถ
17

สถาบันวิจัยและพัมนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน). บทวิเคราะหภาวะการนําเขาสงออก
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทย ป 2551. GIT Trade Review, issue 1/ 2009
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---------------------------------------------------------------------------------ชวยลดตนทุนการผลิต การสูญเสียระหวางการผลิต หรือการผลิตใหไดมาตรฐานตามความตองการของ
ตลาด ทั้งนี้สามารถจัดกลุมของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไดเปน 3 กลุมหลัก
ไดแก
1. เทคโนโลยีในการทําเหมืองอัญมณี
รูปแบบการทําเหมืองอัญมณีที่สําคัญในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ การขุดบออัญมณี ซึ่งตองอาศัย
แรงงานคนในการขุดและเปดหนาดิน กอนนําดินในชั้นลางมารอนเพื่อหาอัญมณี และการทําเหมืองอัญ
มณี ซึ่งตองอาศัยเทคโนโลยีและเงินลงทุนที่สูงกวามาก เพราะการทําเหมืองขนาดใหญตองใชเครื่องจักร
สําหรับการขุดและสูบดินในชั้นลาง และนําดินที่ไดผานเขาเครื่องคัดแยกในเบื้องตนเพื่อแยกดินและหิน
ทิ้งไป
รูปแบบการทํ า เหมือ งอั ญ มณี ใ นประเทศไทยสว นใหญ ใ นป จ จุบั น เป น การทํา เหมื อ งโดยใช
เครื่ อ งจัก รหนั ก มากกว า การทํ า เหมื อ งขุ ด เพราะนอกจากจะใช เ วลาและแรงงานน อ ยกว า แล ว ยัง มี
ประสิทธิภาพในการขุดหาแรอัญมณีที่สูงกวาอีกดวย
นอกจากเทคโนโลยีและเครื่องจักรในการทําเหมืองอัญมณีแลว เทคโนโลยีสําคัญในขั้นตอนนี้
กอนการนําสงเม็ดอัญมณีเพื่อการเจียระไน คือ การเผาและหุงพลอย การเคลือบสี การอุดรอยแตกและ
ปรับปรุงผิวอัญมณีใหเรียบเนียน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความทนทาน และสีสันใหสวยงามมากยิ่งขึ้น
ซึ่งเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพพลอยในประเทศไทย ถือวามีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับทั่วโลก
2. เทคโนโลยีในการเจียระไน
โดยปกติแลวการเจียระไนอัญมณีในประเทศไทยจะใชแรงงานคนเปนสวนใหญ แตเปนลักษณะ
การใชงานรวมกับเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ไดแก เครื่องโกลนจักรเจียระไน เพชรกวาด
มอเตอรไฟฟา เครื่องขัดผงละเอียด ใบเลื่อย และไมทวนยึดอัญมณี เปนตน ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณตาง
ๆ เหลานี้สามารถผลิตไดในประเทศไทย และอาจมีการนําเขาจากตางประเทศบางในบางสวน
3. เทคโนโลยีในการผลิตเครื่องประดับ
ขั้นตอนการผลิ ตเครื่ องประดับคอนข างใช เครื่องจัก ร อุปกรณ และเครื่องมือประเภทต าง ๆ
มากกวาการเจียระไนอัญมณี แตอยางไรก็ตามตองใชควบคูไปกับผีมือแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
แมวาอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ มักตองนําเขาจากตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เยอรมนี อิตาลี
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---------------------------------------------------------------------------------และสหราชอาณาจักร แตผูประกอบการหลายรายในประเทศไทยสามารถประกอบเครื่องจักรตาง ๆ ได
เอง โดยการลอกเลียนแบบจากเครื่องตนแบบในตางประเทศ ทําใหเปนการลดตนทุนการผลิตไดอีกทาง
หนึ่ง
นอกจากเทคโนโลยีในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับแลว ประเทศไทยยังมีสถาบันและ
โรงเรียนการออกแบบเครื่องประดับหลายแหง เปนสวนชวยใหการพัฒนาของอุตสาหกรรมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.4 พื้นที่การผลิตที่สําคัญ
จากลักษณะจําเพาะของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ตองอาศัยแรงงานฝมือในหลาย
ขั้นตอน ทั้งในอุตสาหกรรมตนน้ํา เชน การเผาพลอย การหุงพลอย หรืออุตสาหกรรมกลางน้ํา เชน การ
ตัดและเจียระไน การประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ เปนตน ทําใหเกิดการกระจายตัวของพื้นที่การผลิต
ไปยังหลาย ๆ จุด อยางไรก็ตามสามารถจัดกลุมพื้นที่การผลิตที่สําคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับไดเปน 2 กลุมหลัก คือ แหลงแรรัตนชาติ และแหลงเจียระไนและแหลงผลิตเครื่องประดับ
แหลงแรรัตชาติ
แหลงพลอยสีคุณภาพดีและสําคัญที่สุดของโลกประกอบดวย แอฟริกาใต อเมริกาใต พมา ศรี
ลังกา และไทย ซึ่งพลอยสีสวนใหญที่ขุดไดในประเทศไทย คือ ทับทิมและไพลิน นอกจากนี้ยังมีหยก
โกเมน เพทาย บุษราคัม และเขียวสอง ซึ่งแหลงพลอยที่สําคัญของไทยไดแก จังหวัดตราด จันทบุรี
กาญจนบุรี(ในเขตรอยตอชายแดนพมา) ซึ่งพบพลอยสีจํานวนมากรวมกันกวารอยละ 80 ของปริมาณ
พลอยสีที่ขุดไดทั้งประเทศ และยังพบแหลงแรรัตนชาติบริเวณจังหวัด ศรีสะเกษ(ในเขตรอยตอชายแดน
กัมพูชา) แพร(ในเขตรอยตอชายแดนลาว) และในเขตจังหวัดอื่น ๆ อีกจํานวนมาก18 ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 4 แหลงอัญมณีและแรรัตนชาติในประเทศไทย
ชนิดพลอย
บริเวณที่พบ
แอกทิโนไลต (actinolite)
บานงอมสัก อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ
อะเกต (agate) คาลซิดนี
อําเภอลํานารายณ (เขาโปงแหวน โกรกรกฟา ซับหินขวาง) อําเภอ
18

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา
(สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ)
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---------------------------------------------------------------------------------ชนิดพลอย
(chalcedony) ซารโดรนิก
(sardonyx) แอเมทิสต
(ametyst)
หินเลือด (bloodstone)
เบริล (beryl) อควอมารีน
(aquamarine)

เพชร (diamond)

การเนต (garnet) หรือโกเมน

โอปอแบบธรรมดา (common
opal)
เพริดอท (peridot)
ไพรอกซีนดํ า หรือนิลเสี้ยน
(black pyroxene)
ควอรตซหรือแกวโปงขาม

ควอรตซสีชมพู (rose quartz)

บริเวณที่พบ
โคกสําโรง (เขาสามพันไร) จังหวัดลพบุรี อําเภอเถิน(บานแมวะ)
จังหวัด ลํ า ปาง อํา เภอวัง ชิ้ น (ห ว ยสลก) จั ง หวั ด แพร และบริ เ วณ
จังหวัดนครนายก
บานโคกงาม อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
อําเภอแมแจม(หวยโมง) อําเภออมกอย(หวยแมสงิมและหวยแมตีน)
จังหวัดเชียงใหม อําเภอสวนผึ้ง(หวยเสือ, หวยมวง) จังหวัดราชบุรี
เทือกเขามะมวงสามหมื่น อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เหมืองดีบุก
คลองตอน อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร
พบรวมกับแรดีบุกในลานแรหลายแหงในเขตภูเก็ตและพังงา เชน
บริเวณแองกะทูจังหวัดภูเก็ต คลองเหล อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
สวนที่พบนอกชายฝง เชน บริเวณอาวขาม จังหวัดภูเก็ต และบริเวณ
บานบางสัก บานนํ้าเค็มไปจนกระทั่งถึงบานทุงดึก อําเภอตะกั่วปา
จังหวัดพังงา เปนตน
พบรวมกับพลอย ทับทิม แซปไฟรบริเวณเขาพลอยแหวน อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี อําเภอบอไร จังหวัดตราด ภูฝาย อําเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอบานบึงจังหวัดชลบุรี เขาชะมูน เขาชะ
เมา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
บานปาง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน หวยยาง อําเภอเมืองจังหวัด
นครราชสีมา บานตําบลน้ําพาง อําเภอแมริน จังหวัดนาน
ดอนฟาผา อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
พบรวมกับพลอยแซปไฟรบริเวณบอพลอย ชองดาน อําเภอบอ
พลอย จังหวัดกาญจนบุรี เขาวัด เขาพลอยแหวน อําเภอทาใหม
จังหวัดจันทบุรี และบริเวณหนองบอไร อําเภอบอไร จังหวัดตราด
บานนา บานไร บานแมแกง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง อําเภอสา
จังหวัดนาน และอีกหลายแหงในจังหวัดเชียงใหม ลําปาง อุตรดิตถ
นครสวรรค นครนายก เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ
เขานอย อําทาใหมจังหวัดจันทบุรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เขา
คาง อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ หาดสมแปน อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
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---------------------------------------------------------------------------------ชนิดพลอย
ควอรตซสีควันไฟ (smoke
quartz)
ซานิดีน (sanidine)
สปเนตดํ า หรือนิลตะโก (black
spinel)
เซอรดอน หรือเพทาย (zircon)

บริเวณที่พบ
เหมืองสะเมิง อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เขาวัว เขาพลอยแหวน อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
บานตาโกย อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี บานกลางตกพรม
หนองปลาไหล บานบอเวฬุ บานทรายขาว บานโปง อําเภอขลุง และ
เขาวัว เขาพลอยแหวน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
เทกไทต หรืออุลกมณี (tekite) พบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดขอนแกน
อุดรธานี สกลนคร และยังพบในจังหวัดเชียงราย ลําพูน แพร
เพชรบูรณ และประจวบคีรีขันธ
ที่มา รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาอัญมณีและ
เครื่องประดับ)
แมวาประเทศไทยจะสามารถขุดพบพลอยไดในหลายจังหวัด แตสวนใหญพบวาเปนพลอย
เนื้อออนมากกวาพลอยเนื้อแข็ง ทําใหไมเปนที่นิยมในการนํามาทําเปนเครื่องประดับมากนัก และใน
ปจจุบันพบวาเหมืองพลอยจํานวนมากในประเทศไทยไดมีปริมาณพลอยสีลดลง ทําใหอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับของไทยตองพึ่งพาการนําเขาพลอยดิบจากตางประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทยยัง
เปนแหลงเลี้ยงมุกชั้นดีในหลายจังหวัดชายทะเล เชน ภูเก็ต สุราษฎรธานี ชลบุรี และระยอง เปนตน
แหลงเจียระไนและผลิตเครื่องประดับ
แหลงเจียระไนอัญมณีที่สําคัญตั้งกระจายอยูทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด โดยสวนใหญมักอยู
ใกลกับแหลงวัตถุดิบ เชน จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี และตราด อยางไรก็ตามจากภาวะตลาดที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงไป ประกอบกั บ ต อ งพึ่ ง พาวั ต ถุ ดิ บ จากต า งประเทศมากยิ่ ง ขึ้ น ทํ า ให อุ ต สาหกรรมการ
เจียระไนและการผลิตเครื่องประดับสวนมากตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร และเขตนิคมอุตสาหกรรมจําเพาะ
เชน นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี หรือ Gemopolis ดวยสาเหตุที่วาเปนพื้นที่ที่สะดวกตอการคมนาคม
ตลอดจนงายตอการเขาถึงของผูคาและลูกคาอัญมณีจากตางประเทศ
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---------------------------------------------------------------------------------5.5 โครงสรางการลงทุน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ
ไทย ทั้งนี้กิจการสวนใหญเปนกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งยังเปนระบบครอบครัว มี
กระบวนการผลิต การจัดการ และการตลาดที่ยังไมทันสมัย ไมเปนระบบ รวมทั้งขาดเงินทุนจํานวนมาก
โดยกิจการที่ขนาดการจางงานไมเกิน 50 คน มีสัดสวนถึงรอยละ 70 และเมื่อรวมกับกิจการขนาดกลาง
(Medium Enterprise: M.E.) ที่มีขนาดการจางงานระหวาง 51 – 200 คน จะทําใหมีสัดสวนผูผลิตที่จัดเปน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสูงถึงกวารอยละ 90 โดย
ผูประกอบการเกือบทั้งหมดเปนคนไทยทั้งสิ้น19 ทั้งนี้จากขอมูลลาสุดของกรมสงเสริมการสงออกพบวา
มีผูผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่จดทะเบียนแลว ณ เดือนมิถุนายน 2552 จํานวนทั้งสิ้น
1,621 ราย โดยแบงเปน กิจการขนาดเล็ก (คนงานไมเกิน 50 คน) จํานวน 403 ราย กิจการขนาดกลาง
(คนงาน 51-200 คน) จํานวน 161 ราย กิจการขนาดใหญ(คนงานมากกวา 200 คน) จํานวน 48 ราย และ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ไมระบุจํานวนแรงงานอีก 1,009 ราย20 และ
คาดวามีแรงงานรวมประมาณ 1.1 ลานคน โดยเปน แรงงานในกรุงเทพและปริมณฑลประมาณรอยละ 25
และอีกรอยละ 75 เปนอุตสาหกรรมครัวเรือนซึ่งกระจายอยูตามภูมิภาคกวา 20 จังหวัด เชน จันทบุรี
หนองบัวลําภู มหาสารคาม สุโขทัย นครศรีธรรมราช ฯลฯ21 ในดานการผลิตนั้น อุตสาหกรรมนี้มุงเนน
การใชแรงงานที่มีทักษะในการผลิต สวนมาก SMEs จะเปนโรงงานที่ผลิตสินคาปอนใหกับบริษัทใหญ
(OEM) โดยเนนการแขงขันดานราคา รวมทั้งรับผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคาหรือนิยมดัดแปลงแบบจาก
แบบที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มในต า งประเทศ ไม ไ ด มี ก ารพั ฒ นาตราสิ น ค า เปน ของตนเอง ทํ า ให ข าดการ
พัฒนาการออกแบบสินคา
เนื่องจากปริมาณพลอยดิบในประเทศไทยที่มีจํานวนลดนอยลงมาก ประกอบกับผูประกอบการ
สวนใหญในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเปนกิจการขนาดกลางและขนาดยอม ยังขาด
ซึ่งประสบการณและเงิน ทุน ทําใหตองอาศัยวัตถุดิบพลอยดิบจากตางประเทศผานตัวแทนคาพลอย
19

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.). โครงการศึกษายุทธศาสตรรายสาขา เรื่อง การศึกษาและ
วิเคราะหโครงสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs) ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
20
กรมสงเสริมการสงออก. Factsheet อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ. มิถุนายน 2552
21
คําแถลงการณของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาเรื่อง “รัฐบาลกับการนําประเทศไทยสูการ
เปนศูนยกลางการคาอัญมณีและเครื่องประดับของโลก” ณ โรงแรม แกรนด ไฮแอท เอราวัณ วันที่ 29 มิถุนายน 2552.
สรุปจากเว็บไซตของทําเนียบรัฐบาล http://parcy.parliament.go.th/news/
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---------------------------------------------------------------------------------เชนเดียวกับการสงออกพลอยไปยังตางประเทศ ซึ่งผูประกอบการสวนใหญยังตองพึ่งพาพอคาสงออก
พลอย เพราะยังไมสามารถทําตลาดไดเอง22
5.6 ตลาดและและชองทางการจัดจําหนาย
ตลาดสําคัญของสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยสามารถแบงไดเปน 2 กลุมตลาดใหญ คือ
ตลาดภายในประเทศ และตลาดตางประเทศ โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 20 และ 80 ตามลําดับ ดัง
รายละเอียดตอไปนี23้
ตลาดภายในประเทศ
ความต อ งการของตลาดอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ในประเทศไทยส ว นใหญ นิ ย มสิ น ค า ที่ มี
เอกลักษณเฉพาะตัว ทันสมัย และราคาไมแพง ทั้งนี้เนื่องจากสินคาอัญมณีเปนสินคาฟุมเฟอยและมีราคา
เฉลี่ยคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดเฉลี่ยของคนไทย ทําใหกลุมลูกคาสวนใหญมักเปนกลุมลูกคา
วัยทํางาน และกลุมนักทองเที่ยวตางชาติ เพราะเปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูง ขณะเดียวกันผูผลิตอัญมณีใน
ประเทศก็เริ่มมีการรวมตัวกันเปนชมรมตาง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อสรางอํานาจตอรองในตลาด มีการ
จําหนายผลิตภัณฑตามชองทางการตลาดที่สําคัญ เชน รานเพชรพลอยในหางสรรพสินคาและโรงแรม
ขนาดใหญ หรือรานเพชรพลอยในเขตชุมชนใหญที่มีนักทองเที่ยวและกลุมคนกําลังซื้อสูงอาศัยอยู ทั้งใน
เขตกรุงเทพมหานคร เชน เยาวราช สีลม สุรวงศ สุขุมวิท และตางจังหวัดทองเที่ยวสําคัญ เชน ภูเก็ต
เชียงใหม ตลอดจนการซื้อขายพลอยเจียระไนตามแหลงผลิตสําคัญทั่วประเทศ เชน ตราด กาญจนบุรี และ
จันทบุรี เปนตน
ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับภายในประเทศมีสัดสวนการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เปนผลมา
จากประชาชนมีรายไดเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีกําลังซื้อเพียงพอที่จะอุดหนุนสินคาฟุมเฟอยจําพวกอัญ
มณีและเครื่องประดับ ซึ่งนอกเหนือจากการวางขายโดยตรงใหกับลูกคาของผูคารายยอยแลว ยังมีการคา
โดยการนําไปเสนอขายใหกับผูบริโภคฐานะดีตามบานเรือน ซึ่งเปนรูปแบบการคาที่คอนขางแพรหลาย

22

เมธี จึงสงวนสิทธิ์ สมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี. ทางรอดพลอยไทย อยูไหน. บทความจากผูจัดการ
ออนไลน อางใน Bangkok Gems Training Center สืบคนจากอินเตอรเน็ต http://ecurriculum.mv.ac.th, กันยายน 2552
23
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา
(สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ)
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---------------------------------------------------------------------------------แต ยั ง ไม สามารถเห็น มู ลค า การค ารวมที่ชั ด เจนมากนั ก

อยา งไรก็ ต ามการจํ า หน า ยอั ญมณี แ ละ

เครื่องประดับภายในประเทศ มีชองทางการตลาดจําแนกตามสายผลิตภัณฑไดดังนี้
1. อัญมณีดิบ
จากปริมาณแรรัตนชาติในประเทศไทยที่ลดจํานวนลง ทําใหอัญมณีดิบที่มีการซื้อขายในประเทศ
ไทยสวนใหญเปนการนําเขาจากตางประเทศ ประกอบกับบางแหลงไมสามารถทําเหมืองในลักษณะเชิง
พาณิชยได ทั้งนี้สามารถแบงกลุมของอัญมณีดิบที่ซื้อขายในประเทศเปน 2 กลุมยอย คือ อัญมณีดิบที่ขุด
ไดภ ายในประเทศ ซึ่ง จะทํ า การคา ขายผา นพอค า คนกลางและการสํ าส ง ยัง โรงงานเจีย ระไนต า ง ๆ
นอกจากนี้เจาของเหมืองอาจตั้งโรงงานจียระไนเปนของตนเอง และการซื้อขายพลอยดิบผานตัวแทนขาย
ที่มีการนําเขาพลอยดิบจากตางประเทศเพื่อนํามาเจียระไนและผลิตเครื่องประดับในประเทศ
2. อัญมณีเจียระไนแลว มีการจําหนายใหกับแหลงตาง ๆ ดังนี้
2.1 ผูคาอัญมณี อันประกอบดวยผูคาสงและผูคาปลีก ซึ่งเปรียบเสมือนคนกลางที่จะ
สงผานอัญมณีไปยังผูคาอื่น ๆ ลูกคารายยอย และผูผลิตเครื่องประดับตอไป
2.2 ผูผลิตเครื่องประดับ โดยผูผลิตเครื่องประดับจะนําอัญมณีที่เจียระไนแลวไปประกอบตัว
เรือนเปนเครื่องประดับเพื่อเพิ่มมูลคา
2.3 ผูสงออก ซึ่งมักเปนกลุมพอคาที่มีขอไดเปรียบทางดานการตลาด สามารถสรางฐาน
ลูกคาในตางประเทศได ทําใหสามารถรับพลอยจากผูผลิตในราคาถูก เพื่อสงขายในอัตราเพิ่มสวนแบง
กําไรเรียบรอยแลว
นอกจากนี้ ป ระเทศไทยยั ง มี ต ลาดการค า อั ญ มณี แ ละพลอยสี ต า ง ๆ กระจายอยู ต ามแหล ง
เหมืองอัญมณีตาง ๆ หรือตามชายแดนที่เปนแหลงอัญมณีของประเทศเพื่อนบาน เชน เหมืองพลอยใน
เขตจังหวัดจันทบุรี ตราด และกาญจนบุรี หรือตลาดคาพลอยชายแดนไทย – พมา เชน อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนตน ทั้งนี้การนําเขาพลอยสีจากสหภาพพมาจะไมมี
การจัดเก็บภาษีแตอยางใด เพราะรัฐบาลไทยมีนโยบายใหมีการนําเขาพลอยดิบโดยเสรี เพื่อใหมีพลอย
เพียงพอกับความตองการและเหมาะสมกับกําลังและศักยภาพการผลิตของประเทศ และยังเปนการสราง
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---------------------------------------------------------------------------------งานอีกดวย ทั้งนี้พบวาพลอยสวนใหญที่มีการนําเขาผานตลาดการคาชายแดน จะถูกนํามาเจียระไนในเขต
กรุงเทพมหานคร24
ตลาดตางประเทศ
ตลาดตางประเทศ เปนตลาดที่มีสวนมากที่สุดถึงรอยละ 80 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดใน
ประเทศ25 จึงถือไดวาเปนตลาดหลักของอุตสาหกรรมการอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ตลาดสงออกอัญมณีและเครื่องประดับที่มีมูลคาสูงสุดในป 2551 คือ ฮองกง ดวยสัดสวนรอยละ
18.46 และมีมูลคาการสงออกขยายตัวถึงรอยละ 64.10 สินคาหลักที่สงออกไดแกทองคําซึ่งยังมิไดขึ้นรูป
หรือทองคํากึ่งสําเร็จรูป ซึ่งมีมูลคาคิดเปนกวากึ่งหนึ่งของมูลคาการสงออกทั้งหมด นอกจากนี้ตลาด
ส ง ออกสํ า คั ญ ในลํ า ดั บ รองลงมาคื อ ออสเตรเลี ย ร อ ยละ 17.39 สวิ ต เซอร แ ลนด ร อ ยละ 15.42
สหรัฐอเมริกา รอยละ 12.93 และเบลเยียมรอยละ 3.81
ทั้ ง นี้ ห ากพิ จ ารณาจากมู ล ค า การส ง ออกในป 2551 พบว า สิ น ค า ส ง ออกที่ ส ร า งมู ล ค า ให กั บ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ คือ การสงออกทองคําที่ยังไมไดขึ้นรูป ซึ่งเปนสินคาที่ไมไดสราง
มูลคาเพิ่มที่แทจริงใหกับอุตสาหกรรม ดังนั้นหากพิจารณาตลาดอัญมณีและเครื่องประดับตามกลุมยอย
คือ ตลาดสงออกเพชร ตลาดสงออกพลอย และตลาดสงออกเครื่องประดับ ซึ่งเปนกลุมสินคาที่สามารถ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรมไดเปนอยางมากพบวา ตลาดสงออกเพชรเจียระไนสําคัญของไทยใน
ลําดับตน ๆ ไดแก ประเทศเบลเยียม ฮองกง และอิสราเอล โดยมีสัดสวนการสงออกรวมกันสูงถึงกวา
รอยละ 67 ในขณะที่ตลาดสงออกพลอยสีของไทย ไดแกประเทศฮองกงและสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดสวน
รวมกันรอยละ 56 ของมูลคาการสงออกพลอยทั้งหมด และ ตลาดการสงออกเครื่องประดับที่สําคัญของ
ไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา ฮองกง และสหรัฐอารับเอมิเรตส26

24

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา
(สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ)
25
สวนวิเคราะหธุรกิจ ฝายวิชาการ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย. อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ. กันยายน 2547
26
รวบรวมจากเอกสารเผยแพรของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
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---------------------------------------------------------------------------------------รูปที่ 5 สัดสวนตลาาดสงออกอัญมณี
ม และเครื่องประดั
ง
บไทย

ที่มา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเเครื่องประดับแห
บ งชาติ
แนวโนมตลาดต
ต างประะเทศของอัญมณี
ม ไทยในป 2552 พบวาไม
ไ ไดมีความแแตกตางไปจาากป 2551
มากนันัก กลาวคือ กลุมประเทศศหลักที่นําเขาสิ
า นคาอัญมณ
ณีและเครื่องประดับของไไทยยังคงเปนประเทศ
น
สวิตเซซอรแลนด ออสเตรเลีย ฮองกง
อ สหรัฐอเมริกา และเบบลเยี่ยม ดังรูปที
ป ่ 25
รูปที่ 6 ตลาาดสงออกสําคัคญของอัญมณ
ณีและเครื่องปประดับไทยในน 2 ไตรมาสแแรกของป 25552
ออสเตรเลี
อ
ย
21.25%

สวิตเซออรแลนด
32.61%
ฮองกง
19.98%

สหรัฐอเมริกา
6.39%

อื่น ๆ
8.62%

เยอรมนี
ญี่ปุน 1.41%
อิตาลี 1.57%
สหราช
สหรั
ฐ
อาหรั
รั
บ
เอ
เบลลเยียม
1.77%
อาณาจักร
มิเรตส
2.551%
1.93%
1.96%
%

ที่มา สถาบั
ส นวิจัยและพัฒนาอัญมณี
ญ และเครื่องประดั
อ
บแหงชาติ
ง (องคการมหาชน)
า
โดดยความรวมมืมือของ
กรมศุศุลกากร
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---------------------------------------------------------------------------------อย า งไรก็ ต ามจากการคาดการณ ข องศู น ย วิ จั ย กสิ ก รไทย พบว า การส ง ออกอั ญ มณี แ ละ
เครื่อ งประดับ ไทยในป 2552 น า จะได รั บ ผลกระทบจากปจ จั ย เสี่ย งสํา คั ญ อย า งน อ ย 3 ประการ คื อ
สถานการณเศรษฐกิจโลกที่อยูในชวงขาลง ปญหาการแขงขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และปญหา
การขาดแคลนวัตถุดิบ จากการที่แหลงวัตถุดิบสําคัญอยางพมาและมาดากัสการมีอุปสรรคในการนําเขา
วัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากมาตรการทางการคาทางตรงและทางออมของประเทศคูคาของไทย ที่อาจจะ
เปนการซ้ําเติมใหการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดโลกเปนไปดวยความยากลําบากมากยิ่งขึ้น
โดยคาดวาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในป 2552 นาจะเติบโตไมเกินรอยละ 20 ซึ่งชะลอตัว
ลงจากป 2551 ที่เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 48 เมื่อเทียบกับป 2550 ทั้งนี้มูลคาการนําเขาและสงออกทองคําที่
ยังมิไดขึ้นรูปน าจะยังคงเปน ตัวแปรสําคัญที่ทําใหมูลคาการนําเขาสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ
โดยรวมเปลี่ยนแปลง และคาดวาไทยจะยังคงขาดดุลการคาในสินคาประเภทนี้ตอเนื่องจากป 2551
ขณะที่มูลคาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยโดยไมนับรวมการสงออกทองคําที่ยังมิไดขึ้น
รูปนั้น คาดวานาจะมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงจากป 2551 ที่เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 20.99 ดวยการ
เติบโตเพิ่มขึ้นเปนเลขหลักเดียวในระดับที่ไมเกินรอยละ 10 ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจโลกฟนตัวชากวาที่
คาด เพราะมีความเปนไปไดวาสินคากลุมดังกลาวจะมีความออนไหวตอภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลกคอนขางสูง แตหากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของแตละประเทศคูคาของไทยเปนไปดวยดี หรือ
สามารถกระตุนเศรษฐกิจไดบางภายในครึ่งหลังป 2552 ก็มีความเปนไปไดวาการสงออกอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยที่ไมนับรวมการสงออกทองคําที่ยังมิไดขึ้นรูปอาจจะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ
10-15
ดังนั้น การดําเนินกลยุทธการตลาดเชิงรุกอยางตอเนื่องและเหมาะสม ดวยการสรางความแตกตาง
ของสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในเรื่องของคุณภาพ การออกแบบ ใหมีความหลากหลายและ
ตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย พรอมกับการนําเสนอสินคาที่หลากหลายภายใตระดับราคาที่
เหมาะสม เพื่อรองรับภาวะที่ผูบริโภคสวนใหญมีงบประมาณอันจํากัด และการโฆษณาประชาสัมพันธ
เพื่อใหเห็นคุณคาและความมีระดับของผูที่ไดสวมใส จึงนาจะเปนทางรอดสําหรับผูประกอบการอัญมณี
และเครื่องประดับไทยในการฝาวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่กาวเขาสูภาวะถดถอยเชนปจจุบัน27
27

ศูนยวิจัยกสิกรไทย. อัญมณีและเครื่องประดับไทยป’52 : อุปสงคตลาดโลกหด. มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2427. 6
กุมภาพันธ 2552
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---------------------------------------------------------------------------------ทั้งนี้การซื้อขายกับตลาดตางประเทศสามารถทําไดใน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ ผูซื้อเขามาติดตอซื้อ
ขายดวยตนเอง โดยรูปแบบการคาขายพลอยในลักษณะนี้เปนการทําการตลาดเชิงรับ ทําใหผูผลิตพลอย
ในประเทศมีโอกาสในการเปดตลาดใหม ๆ นอยลง เพราะตองเปนผูรับคําสั่งซื้อจากตางประเทศ อยางไร
ก็ ต ามแม ว า การซื้ อ ขายพลอยในลั ก ษณะดั ง กล า วจะช ว ยลดขั้ น ตอนความยุ ง ยากในการเป ด ตลาด
ตางประเทศและขั้นตอนการนําสงพลอยไปยังมือลูกคาลง แตไมอาจสรางความสามารถในการแขงขันให
ผูผลิตพลอยในประเทศไดในระยะยาว
แนวทางการคาพลอยยังตลาดตางประเทศที่รัฐบาลไทยไดใหการสงเสริมในปจจุบันคือ การทํา
การตลาดเชิงรุก หรือการกระตุนใหผูผลิตพลอยเดินทางไปพบลูกคาและเปดตลาดใหม ๆ ยังตางประเทศ
ดวยตนเองผานงานจัดแสดงนิทรรศการ หรืองานจับคูธุรกิจขนาดใหญในประเทศตาง ๆ ตลอดจนการ
สงเสริมใหมีการจดนิทรรศการอัญมณีขนาดใหญในประเทศไทย และเชิญกลุมลูกคาที่มีศักยภาพจาก
ตางประเทศใหเขามาชมงาน ทั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อดึงดูดใหเกิดการคาขายกับลูกคาเปาหมาย และยังเปน
การศึกษาความตองการของตลาดกลุมเปาหมายไดอีกดวย
5.7 การนําเขาและแหลงนําเขา
มูลคาการนําเขาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับในชวง 6 เดือนแรกของป 2552 ปรับตัวลดลงถึง
รอยละ 27.06 โดยสินคาที่นําเขาสูงสุดยังคงเปนทองคําที่ยังไมไดขึ้นรูปหรือทองคํากึ่งสําเร็จรูป คิดเปน
สัดสวนรอยละ 57.57 รองลงมาคือ เพชร ซึ่งมีสัดสวนการนําเขารอยละ 15.93 ของมูลคาการนําเขา
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับรวม สวนเครื่องประดับแทเปนสินคานําเขาในลําดับที่ 3 คิดเปนสัดสวน
รอยละ 10.56 อยางไรก็ตามมูลคาการนําเขาทองคําที่ยังไมไดขึ้นรูปหรือทองคํากึ่งสําเร็จรูป เพชร และ
เครื่องประดับแท มีมูลคาลดลงมากถึงรอยะล 21.36, 46.81 และ 22.77 ตามลําดับ อันเนื่องมาจากความ
ตองการในตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศลดลง ทําใหมีความตองการสินคาวัตถุดิบ ตลอดจน
เครื่องประดับตาง ๆ ลดลง
สําหรับสินคานําเขารายการอื่น ๆ ไดแก เงิน พลอยสี และอัญมณีสังเคราะห มีสัดสวนรอยละ
8.41, 4.52 และ 1.02 ตามลําดับ โดยมีการนําเขาลดลงรอยละ 12.28, 33.72 และ 28.23 ตามลําดับ อยางไร
ก็ตาม สินคานําเขาสวนใหญประมาณรอยละ 90 ยังคงเปนสินคาวัตถุดิบ28

28

ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ(องคการมหาชน). บท
วิเคราะหภาวะการนําเขาสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทย เดือน มกราคม – มิถุนายน 2552
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---------------------------------------------------------------------------------ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบมูลคาการนําเขาอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2551 ถึง 2552
รายการ
มูลคา (ลานบาท)
สัดสวน (รอยละ)
เปลี่ยนแปลง
ม.ค. - มิ.ย. ม.ค. - มิ.ย. ม.ค. - มิ.ย. ม.ค. - มิ.ย.
(รอยละ)
51
52
51
52
ทองคําที่ยังไมไดขึ้นรูป
65,388.68
51,424.05
53.39
57.57
-21.36
หรือทองคํากึ่งสําเร็จรูป
เพชร
26,761.33
14,233.20
21.85
15.93
-46.81
9,320.76
2,928.13
7.61
3.28
-68.58
- เพชรกอน
17,174.19
11,184.91
14.02
12.52
-34.87
- เพชรที่เจียระไนแลว
266.38
120.16
0.22
0.13
-54.89
- อื่น ๆ
เครื่องประดับแท
12,217.87
9,435.94
9.98
10.56
-22.77
971.88
724.80
0.79
0.81
-25.42
- เครื่องประดับเงิน
9,704.18
8,123.25
7.92
9.09
-16.29
- เครื่องประดับทองคํา
90.47
242.62
0.07
0.27
168.18
- เครื่องประดับ
แพลทินัม
1,451.33
345.27
1.19
0.39
-76.21
- อื่น ๆ
เงิน
8,566.05
7,514.32
6.99
8.41
-12.28
พลอยสี
6,089.95
4,036.69
4.97
4.52
-33.72
380.44
197.01
0.31
0.22
-48.22
- พลอยกอน
2,467.13
1,923.33
2.01
2.15
-22.04
- พลอยเนื้อแข็งที่
เจียระไนแลว
3,242.39
1,916.35
2.65
2.15
-40.90
- พลอยเนื้อออนที่
เจียระไนแลว
อัญมณีสังเคราะห
1,274.42
914.67
1.04
1.02
-28.23
อื่น ๆ
2,164.59
1,762.41
1.77
1.97
-18.58
รวมทั้งสิ้น
122,462.89
89,321.28
100
100.00
-27.06
ที่มา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ(องคการมหาชน) โดยความรวมมือของ
กรมศุลกากร
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---------------------------------------------------------------------------------แหลงนําเขาที่สําคัญที่สุดคือ สวิตเซอรแลนด ดวยสัดสวนการนําเขารอยละ 20.23 ซึ่งมีสัดสวน
ลดลงถึงรอยละ 41.03 โดยสินคานําเขากวารอยละ 90 เปนทองคําที่ยังไมไดขึ้นรูปหรือทองคํากึ่งสําเร็จรูป
สวนแหลงนําเขาที่มีมูลคาสูงสุดเปนลําดับรองลงมาไดแก ฮองกง ออสเตรเลีย ไทย(สวนใหญเปนสินคาที่
สงกลับเขามาจากการรวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ) และจีน ซึ่งมีสัดสวนมุลคาการนําเขาเทากับ
รอยละ 17.82, 16.61, 9.77, 5.43 ตามลําดับ ทั้งนี้สินคาหลักที่ไทยนําเขาจากฮองกงและออสเตรเลียคือ
ทองคําที่ยังไมไดขึ้นรูปหรือทองคํากึ่งสําเร็จรูป สวนจีน เปนแหลงนําเขาเงินที่สําคัญ
6. นโยบายสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ป จ จุ บั น หน ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม การลงทุ น ในธุ ร กิ จ อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับไทย ไดแ ก กรมศุลกากร การนิคมอุตสาหกรรมแห งประเทศไทย และคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน โดยสิทธิประโยชนที่ผูผลิตจะไดรับจากทั้งสามหนวยงานจะพิจารณาจากที่ตั้งของ
สถานประกอบการ ซึ่งจะตองตั้งอยูในเขตที่ไดรับการจัดตั้งเปนเขตอุตสาหกรรมที่กําหนดใหไดรับสิทธิ
ประโยชน เชน เขตอุตสาหกรรมสงออก เขตปลอดอากร เขตคลังสินคาทัณฑบนสําหรับประกอบการคา
เสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร และเขตสงเสริมการลงทุน ดังนี้
เขตอุตสาหกรรมสงออก (Export Processing Zone: EPZ)
สิทธิประโยชนที่ไดรับจากการตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมสงออกประกอบดวย การยกเวน
คาธรรมเนียมอากรขาเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต สําหรับของที่นําเขาในเขตอุตสาหกรรม
เพื่อการสงออก และมีการผลิตเพื่อการสงออก ทั้งนี้ไดอนุญาตใหมีการนําคนตางดาวที่เปนชางฝมือ
ผูชํานาญการ คูสมรส และบุคคลในอุปการะของชางฝมือ ผูชํานาญการ คูสมรส และบุคคลในอุปการะ
ของชางฝมือและผูชํานาญการเขามาอาศัยและทํางานในประเทศได
อยางไรก็ตามไดกําหนดใหการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมสงออกตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฏกระทรวง นอกจากนี้ยังตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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---------------------------------------------------------------------------------เขตปลอดอากร (Customs Free Zone: CFZ)
สิทธิประโยชนที่ไดรับประกอบดวยการยกเวนอากรขาเขา นอกจากนี้ของที่นําเขามาเพื่อผลิต
ประกอบ บรรจุ หรือดําเนินกรอื่นใดกับของนั้นเพื่อการสงออก ใหไดรับยกเวนไมใหอยูในกฎหมายดาน
การควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ
อธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจในการอนุมัติการจัดตั้งเขตปลอดอากรและการกําหนดหลักเกณฑตา ง
ๆ ดดยผูจัดตั้งตองเปนรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลตามกฏหมายซึ่งมีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมต่ํากวา 60
ลานบาท
เขตคลังสินคาทัณฑบนสําหรับประกอบการคาเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร (Free Trade
Zone: FTZ)
สิทธิประโยชนที่ไดรับประกอบดวย การงดเวนการเก็บอากรขาเขาและอากรขาออกแกของที่
ปลอยออกจากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อการสงออกนอกราชอาณาจักร และการลดอัตราอาการสําหรับเศษ
หรื อ ของด อ ยคุ ณ ภาพที่ เ กิ ด จากการนํ า ของมาผลิ ต ผสม ประกอบในคลั ง สิ น ค า ทั ณ ฑ บ นประเภท
โรงงานผลิตสินคา ทั้งนี้เขตคลังสินคาทัณฑบนสําหรับประกอบการคาเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร
จะจัดตั้งขึ้นโดยอธิบดีกรมศุลกากร
เขตสงเสริมการลงทุน
สิทธิประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับหากลงทุนในเขตสงเสริมการลงทุนประกอบดวยสิทธิ
ประโยชนหลาย ๆ อยาง อาทิ การไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับสวนที่
ผลิตเพื่อการสงออกเปนระยะเวลา 1 ป อยางไรก็ตามกิจการที่จะไดรับสิทธิประโยชนจะแตกตางไปในแต
ละเขตสงเสริมการลงทุน เชน ในเขต 1 กิจการที่ไดรับสิทธิประโยชน ไดแก กิจการเจียระไนหรือตัด
เพชร อัญมณี และมุก และกิจการผลิตเครื่องประดับหรือชิ้นสวน เปนตน ซึ่งนอกจากจะเปนมาตรการที่
ชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมตาง ๆ ภายในประเทศแลว มาตรการสงเสริมการลงทุนโดยกําหนดตามเขต
พื้นที่จะยังชวยกําหนดรูปแบบการพัฒนาของทองถิ่น เปนการกระจายรายไดสูทองที่มากยิ่งขึ้นอีกดวย
ซึ่งในปจจุบันมีการแบงเขตการลงทุนออกเปน 3 เขต
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---------------------------------------------------------------------------------นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (Gemopolis)
นิ คมอุ ต สาหกรรมอัญ ธานี เป น นิค มอุ ตสาหกรรมจํ า เพาะเกี่ย วกั บอุต สาหกรรมอัญ มณีแ ละ
เครื่องประดับ โดยไดรับอนุมัติใหเปนเขตปลอดอากร โดยผูประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
จะตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งแต 1 ลานบาท ขึ้นไป และจะไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ อาทิ ยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีเงินไดจากเงินปนผล 8 ป สําหรับโรงงานผลิต ยกเวนภาษีการนําเขาและ
ภาษีมูลคาเพิ่มของวัตถุดิบ สินคากึ่งสําเร็จรูป วัสดุจําเปน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณการผลิต และสินคา
สําเร็จรูป สินคาที่ซื้อภายในประเทศจะไดรับอัตราภาษีมูลคาเพิ่มรอยละศูนย ไมจํากัดอายุการจัดเก็บ
สินคาที่นําเขา ไมตองอางสูตรการผลิตเมื่อผลิตเพื่อการสงออก นอกจากนี้นักลงทุนตางชาติสามารถถือ
หุนไดรอยละ 100 และยังสามารถถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ไดในนามบริษัท และมีกฏเกณฑ
การขอใหตางดาวเขามาทํางานสามารถทําไดงายยิ่งขึ้น
7. ศักยภาพในการพัฒนาของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
แม ว า ประเทศไทยไดมี การพั ฒนาอุตสาหกรรมอั ญมณีและเครื่อ งประดับมานาน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการเจียระไนพลอย ทําใหชางฝมือในประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนาฝมืออยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตามจากขอจํากัดดานวัตถุดิบภายในประเทศ และภาพลักษณในดานลบตออัญมณีพลอย ถือเปน
อุ ปสรรคสํ าคั ญในการพั ฒนาอุต สาหกรรมอัญ มณีแ ละเครื่อ งประดั บ ของไทยตอ ไปในอนาคต ซึ่ ง
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ จ ะวิ เ คราะหจุด อ อน จุด แข็ง โอกาส และอุ ปสรรค ของอุต สาหกรรมอัญมณีแ ละ
เครื่ อ งประดั บ เพื่ อ ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ข อ ได เ ปรี ย บและแนวทางที่ ค วรพั ฒ นาต อ ไปในอนาคต ข อง
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
จากการวิเคราะหปญหาตาง ๆ ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ พบวา มีจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดังนี29้
จุดแข็ง (Strength)
- ไทยมีเทคโนโลยีที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว อาทิ การปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มมูลคาพลอยดวย
เทคนิคเผาหรือหุงพลอย ซึ่งสามารถชวยลบตําหนิในเนื้อพลอยและทําใหพลอยมีสีสันที่สวยงามและ
29

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.). บทวิเคราะหอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมอัญมณีและ
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---------------------------------------------------------------------------------หลากหลายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการเจียระไนที่เปนเอกลักษณและเปนที่ยอมรับ จนสามารถสราง
ชื่อคือการเจียระไนแบบ Bangkok Cut ซึ่งมีความสวยงามแบบไทย เปนตน ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวทํา
ใหอัญมณีของไทยมีความโดดเดน และแตกตางจากคูแขง
- ชื่อเสียงดานการเผาและหุงพลอยของไทย สงผลใหมีผูสงพลอยดิบเขามาเผาในเมืองไทยเปน
จํานวนมาก ทําใหแรงงานไทยมีโอกาสในการฝกฝนการเผา หุง และเจียระไนพลอยหลายประเภทจาก
ทั่วโลก
- แรงงานไทยมีทักษะสูงและมีฝมือประณีตในการขึ้นรูปเครื่องประดับดวยมือ สงผลใหไทยเปน
ศูนยกลางการผลิตเครื่องประดับที่หลอดวยมือแหงหนึ่งของโลก

จุดออน (Weakness)
- การขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศ เนื่องจากปริมาณพลอยดิบมีแนวโนมลดลงมาก อีกทั้ง
เพชรดิบไมสามารถหาไดภายในประเทศ ทําใหอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยตองพึ่งพา
วัตถุดิบจากตางประเทศเปนหลัก
- การพัฒนาเทคโนโลยีดานการเจียระไนของไทยยังอยูในเกณฑต่ําเมื่อเทียบกับคูแขง อาทิ อินเดีย
และยุโรป ทําใหอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีรูปแบบไมทันสมัยและไมจูงใจผูซื้อเทาที่ควร
- ตองพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศ ทําใหตองเผชิญกับอุปสรรคหลายประการ อาทิ ความไม
แนนอนดานการเมืองของประเทศเพื่อนบาน เชน พมา และกัมพูชา กฎเกณฑการลงทุนที่แตกตางกันใน
แตละพื้นที่ และโครงสรางอัตราภาษีที่ไมแนนอนของบางประเทศ เชน มาดากัสการ ขณะที่ประเทศที่
เปนแหลงวัตถุดิบสําคัญบางประเทศนั้นพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับพลอยในประเทศ
มากกวาการสงออกพลอยดิบ อาทิ ศรีลังกา
- การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องประดับเปนไปอยางจํากัด เนื่องจากผูประกอบการไทยไมมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรของตนเอง แมวาชางไทยมีความสามารถเฉพาะตัวในระดับสูง
- ผูประกอบธุรกิจเครื่องประดับขาดการพัฒนาการออกแบบดวยตนเอง การผลิตสวนใหญ ยังเนน
รับจางผลิต ( OEM ) ตามคําสั่งซื้อจากตางประเทศ
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---------------------------------------------------------------------------------โอกาส (Opportunity)
- ไทยเปนศูนยกลางการคาพลอยสีของโลก มีการนําพลอยสีจากทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา
แอฟริกา และเอเชีย มาซื้อขายกันในประเทศไทย ทําใหผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีความ
ไดเปรียบในการจัดหาวัตถุดิบที่หลากหลาย คุณภาพดี และราคาถูกจากตางประเทศ
- รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมนีและเครื่องประดับอยางตอเนื่อง
- การเขารวมโครงการปองกันการคาเพชรที่ยังไมไดเจียระไนโดยผิดกฎหมายภายใตความตกลง
Kimberley Process เพื่อยืนยันวาไทยไมรับซื้อเพชรดิบจากประเทศที่สนับสนุนการกอการราย ทําใหอัญ
มณีและเครื่องประดับของไทยลดความเสี่ยงจากการถูกกีดกันทางการคาจากประเทศคูคา
- ประเทศไทยมีหนวยงานวิเคราะหและตรวจสอบอัญมณีหลายแหงที่มีเครื่องมือและอุปกรณ
ทันสมัยและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อาทิ สถาบันอัญมณีวิทย สถาบันอัญมณีศาสตรแหงเอเชีย
และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ

โดยหนวยงานดังกลาวสามารถออก

ใบรับรองคุณภาพสินคาเพื่อการสงออก ซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาไดในระดับหนึ่ง
- ไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งในเอเชีย มีชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยไมต่ํากวา 10 ลานคนตอป ซึ่งชวยใหตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของไทยขยายตัวไดอยาง
ตอเนื่อง
- ผูใชเครื่องประดับในประเทศมีความพิถีพิถันตอคุณภาพ รูปแบบ และใหความสนใจติดตาม
แฟชั่นเครื่องประดับในระดับสูง สงผลใหผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
สินคาอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นความพิถีพิถันดังกลาวยังสงผลใหมาตรฐานพลอยไทยซึ่งจัดทําโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติไดรับการยอมรับในระดับสากล
- วัยรุนจีนมีรสนิยมที่ชอบรูปแบบสินคา (Design) มากกวาสินคาที่มีมูลคาสูง เชน เครื่องประดับ
ทองที่ มี ท องคํ า เป น เปอร เ ซ็ น ต สู ง ทํ า ให ไ ทยซึ่ ง มี ศั ก ยภาพในการออกแบบเครื่ อ งประดั บ เงิ น หรื อ
เครื่องประดับทองที่มีมูลคาทองนอย (14K หรือ 18K) มีโอกาสในการรุกตลาดวัยรุนจีนซึ่งมีอํานาจการ
ซื้อสูง และมีจํานวนประชากรมาก
อุปสรรค (Threat)
- ผู ป ระกอบการไทยต อ งเผชิ ญ กั บ การแข ง ขั น อย า งรุ น แรงจากจี น และอิ น เดี ย ซึ่ ง มี ค วาม
ไดเปรีย บดานตน ทุนคาจ างแรงงานและความพร อมของวัตถุดิบหลักหลายชนิด รวมทั้งการพัฒนา
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---------------------------------------------------------------------------------เทคโนโลยีการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับอยางตอเนื่อง ซึ่งในปจจุบันอินเดียและศรีลังกาไดเรงศึกษา
และพัฒนาการเผาพลอยตามแบบไทย
- ตนทุนคาจางแรงงานของไทยสูงกวาคูแขงสําคัญ อาทิ จีน อินเดีย และเวียดนาม ทําใหมีการ
ยายฐานการลงทุนจากไทยไปประเทศคูแขงดังกลาวมากขึ้น
- อุตสาหกรรมสนับสนุนบางประเภทของไทย อาทิ อุตสาหกรรมผลิ ตชิ้นสวนและตัวเรือน
เครื่องประดับ อุตสาหกรรมการชุบตัวเรือนและชิ้นสวน อุตสาหกรรมการผลิตแมพิมพตนแบบ ประสบ
ปญหาดานคุณภาพไมตรงกับความตองการใช และผลิตไดไมทันกับความตองการ
- ธุ ร กิ จ อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ของไทยมี ภ าพลั ก ษณ ไ ม ดี นั ก ในตลาดโลก จากการที่
ผูประกอบการบางรายจําหนายสินคาใหกับนักทองเที่ยวในราคาไมเหมาะสม ซึ่งเปนการทําลายชื่อเสียง
ของผูประกอบการไทยโดยรวม
จากการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทยพบวา ผูประกอบการชาวไทย โดยเฉพาะภาคการผลิตยังมีขอไดเปรียบดานฝมือแรงงาน ที่เกิดจาก
การสั่งสมประสบการณจากการอยูในอุตสาหกรรมมานาน ทําใหสามารถพัฒนาฝมือตอไปได อยางไรก็
ตาม ฝมือแรงงานควรตองไดรับการพัฒนาไปสูอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรมากยิ่งขึ้น เพราะเปน
อุตสาหกรรมที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมากกวา รวมถึงการพัฒนาสถาบันการออกแบบและสงเสริม
หลักสูตรการออกแบบอัญมณีใหแพรหลายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกระตุนใหเกิดการออกแบบใหม ๆ
ทดแทนการลอกเลียนและปรับปรุงแบบจากตางประเทศ
นอกจากนี้จากการจัดอันดับของนิตยสารทองเที่ยวหลายฉบับ ที่สํารวจจากนักเดินทางทั่วโลก
พบวา ประเทศไทยยังเปนประเทศที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวสูงเปนลําดับตน ๆ ของเอเชีย มีกลุม
ลูกคาทั้งกลุมกําลังซื้อสูงจากทั่วทุกมุมโลกสนใจเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมอัญมณีเพื่อตอบสนองและดึงดูดกําลังซื้อจากนักทองเที่ยวกลุมดังกลาว จึงเปนแนวโนมที่
ควรพัฒนาตอไปในอนาคต
อยางไรก็ตามขอจํากัดสําคัญที่ประเทศไทยควรเรงแกไขและพัฒนาคือ อัตราคาแรงงานและ
ต น ทุ น การผลิ ต ซึ่ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ส ง ผลกระทบต อ ราคาอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ
โดยเฉพาะสินคาคุณภาพที่ตองใชเวลาและทักษะในการผลิตสูง เพราะคูแขงสําคัญคือ จีน และอินเดีย ซึ่ง
มีตนทุนคาแรงงานที่ต่ํากวา กําลังพัฒนาความาสามารถของแรงงานในประเทศใหมีทักษะในการทํางาน
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---------------------------------------------------------------------------------ใกลเคียงงานคุณภาพจากประเทศไทย ดังนั้นอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยจะยัง
สามารถพัฒนาตอไปได โดยจะตองคํานึงถึงปจจัยหลัก 3 ประการ ไดแก30
1. นโยบายของภาครัฐบาลตองทําหนาที่ในการสนับสนุน ประสานใหเกิดความคลองตัวในการ
ทําธุรกิจ ในขณะที่เอกชนตองจับมือรวมกลุมเปนกลุมกลยุทธ (cluster) มากยิ่งขึ้น และมี
หนาที่สําคัญนํานโยบายของภาครัฐไปปฎิบัติ และสรางอํานาจในการตอรองเจรจากับภาครัฐ
เพราะนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ หมาะสมในช ว งเวลาหนึ่ ง อาจไม เ หมาะสมเมื่ อ ช ว งเวลา
เปลี่ยนไป แตการที่สองสวนนี้จะประสบความสําเร็จไดนั้น ประเทศที่ประสบความสําเร็จ
ตองมีหนวยงานหนึ่งคือ Industrial Specialized Unit ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ภาครัฐจาก
กระทรวงตางๆ ซึ่งมีความรูความชํานาญทางอัญมณีเครื่องประดับ และภาคเอกชนมารวมตัว
กันทํางาน
2. สงเสริมใหภาคการผลิตมีการขยายตัวไปสูภาวะการประหยัดโดยขนาด (Economy of scale)
คือ ทําใหการขยายตัวนั้นนําไปสูการลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งการ
ขยายตัวในลักษณะนี้จําเปนตองมีตลาดขนาดใหญมารองรับ และอาจตองพึ่งพาการลงทุน
จากตางชาติ เพราะสามารถนําตลาดใหม ๆ เขามาสูภาคการผลิตภายในประเทศได อยางไร
ตามรัฐบาลตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกอุตสาหกรรมในระยะยาว ในการสงเสริมให
ตางชาติเขามาลงทุน กลาวคือ ตองเนนใหเกิดการถายโอนเทคโนโลยีสูผูประกอบการชาว
ไทย นอกเหนือจากประโยชนจากเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการลงทุน
3. สงเสริมภาคการคา ใน 3 สวนหลัก คือ การบริโภคในประเทศ การสงเสริมการสงออก และ
การทําการคาระหวางอุตสาหกรรม เชน ระหวางอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับกับ
อุตสาหกรรมแฟชั่น เสื้อผา เครื่องหนัง อสังหาริมทรัพย รถยนต ฯลฯ เพื่อใหเกิดการสราง
มูลคาเพิ่มแกอุตสาหกรรม
8. นโยบายดานการลงทุนของตางชาติในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเปนอุตสาหกรรมที่รัฐบาลไทยสนับสนุนใหมีการลงทุน
จากตางประเทศ ทั้งนี้หวังเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเขาสูระบบเศรษฐกิจ กระตุนการจางงาน กอใหเกิดการ
ถายโอนเทคโนโลยีการผลิต และเปนการเสริมสรางความสามารถในการแขงขันและสามารถเปดตลาด
ใหม ๆ ได ซึ่งรัฐบาลไดสงเสริมใหมีการลงทุนจากตางชาติโดยเฉพาะการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
30

เฉลิมพล ไชยรัตนชัชวาลย. เมื่อไทยจะเปนศูนยกลางการคาและผลิตอัญมณีโลก. บริษัท TTIS จํากัด. เมษายน 2551
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---------------------------------------------------------------------------------จํ า เพาะ โดยในป จ จุ บั น นิ ค มอุ ต สาหกรรมอั ญ ณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ขนาดใหญ ข องไทยได แ ก นิ ค ม
อุตสาหกรรมอัญธานี หรือ Gemopolis ซึ่งถือเปนนิคมอุตสาหกรรมอัญมณีเพียงแหงเดียวในโลกที่มีการ
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับแบบครบวงจร31ตั้งแตกระบวนการผลิตเจียระไน ไปจนถึง
ตลาดการคาอัญมณี ซึ่งการกอตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมโดยทั่วไปนั้น ผูประกอบการ
จะไดสิทธิประโยชนทางภาษีอยูแลว แตจะไดสิทธิ์เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตเทานั้น ไม
รวมถึงกิจการอื่น ๆ แตเนื่องจากเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
จึงไดใหสิทธิประโยชนตางๆ ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน ธุรกิจการคา โชวรูม หองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตรเพื่อการตรวจสอบคุณภาพ บริการขนสงและศูนยกระจายสินคา ศูนยใหบริการรับซอม
สินคา เปนตน โดยมีขอดีสําหรับการเปดกิจการในเขตพื้นที่ปลอดภาษี คือ
- ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีเงินไดจากเงินปนผล 8 ป สําหรับโรงงานผลิต
- ยกเวนภาษีการนําเขาและภาษีมูลคาเพิ่มของวัตถุดิบ สินคากึ่งสําเร็จรูป วัสดุจําเปน
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณการผลิต และสินคาสําเร็จรูป
- สินคาที่ซื้อภายในประเทศจะไดรับอัตราภาษีมูลคาเพิ่มรอยละศูนย
- ไมจํากัดอายุการจัดเก็บสินคาที่นําเขา
- ไมตองอางสูตรการผลิตเมื่อผลิตเพื่อการสงออก
นอกจากนี้ยังใหสิทนักลงทุนตางชาติสามารถถือหุนไดรอยละ 100 และยังสามารถถือครองที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ไดในนามบริษัท รวมถึงการผอนปรนกฏเกณฑการขอใหตางดาวเขามาทํางาน
ใหสามารถทําไดงายยิ่งขึ้น
9. สรุปลูทางการลงทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีนในไทย
การลงทุนในตางประเทศนั้น บริษัทผูลงทุนมักตองการประโยชนที่จะไดรับจากการลงทุนใน
ประเทศผูรับการลงทุน ซึ่งอาจมีขอไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในหลาย ๆ ดาน อาทิ อัตราคาแรงงานที่ต่ํา
กวา ภาวะตลาดที่แข็งแกรง นโยบายการสนับสนุนที่นาสนใจจากรัฐบาลของประเทศผูรับการลงทุน
ความตองการแสวงหาแหลงวัตถุดิบราคาถูก หรือการตองการไดขอไดเปรียบดานองคความรูจําเพาะของ
อุตสาหกรรมของประเทศผูรับการลงทุน เปนตน
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Daily Market, นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี. หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ปที่ 1 ฉบับที่ 167 วันที่ 2 กันยายน 2552
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---------------------------------------------------------------------------------หากพิจารณาศักยภาพของประเทศไทยในฐานะเปนฐานการผลิตสําคัญของอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับแลวจะพบวา ไทยถือเปนประเทศที่นาลงทุน เพราะมีขอไดเปรียบดานฝมือแรงงาน
เปนสําคัญ มีคาแรงงานราคาถูกหากเปรียบเทียบกับหลายประเทศในยุโรป และอเมริกา ซึ่งเปนตลาด
สําคัญของสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของโลก นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังไดใหการสนับสนุนผาน
นโยบายภาษีและนโยบายสงเสริมการลงทุนตาง ๆ
แมวาจากขอมูลสถิติการสงออกสูตลาดโลกพบวา ประเทศไทยเปนประเทศที่สามารถสงออก
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับไดมากเปนลําดับที่ 14 ของโลก ซึ่งเปนลําดับที่ไมสูงมากนัก แตหาก
เปรียบเทียบมูลคาการสงออกรายผลิตภัณฑและแยกตามตลาดหลักสําคัญของโลกแลวจะพบวา ประเทศ
ไทยยังมีความสามารถในการแขงขันในตลาดสําคัญ โดยเฉพาะตลาดสหรัอเมริกา ซึ่งเปนตลาดการ
บริโภคอัญมณีสําคัญที่สุดตลาดหนึ่ง พบวาไทยสามารถสงออกเครื่องประดับแท มากเปนลําดับที่สาม
รองจากจีนและอินเดีย32 และสามารถสงออกเครื่องประดับเงินไดมากเปนลําดับที่หนึ่ง33 ซึ่งสะทอนให
เห็นถึงความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมเครื่องประดับชนิดนี้
อยางไรก็ตามทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ยังคงมุงเนนการ
สรางขอไดเปรียบทางการแขงขันในอุตสาหกรรมสืบเนื่องจากการเจียระไนพลอย เชน การพัฒนาเทคนิค
และวิธีการเจียระไนพลอย การทําเครื่องประดับทั้งแบบมีอัญมณีผสม และเครื่องประดับที่ทําจากโลหะมี
ค า เพี ย งอย า งเดี ย ว แต ยั ง ขาดความสามารถในการแขง ขั น ในอุต สาหกรรมการเจี ย ระไนเพชร หาก
เปรียบเทียบกับอินเดียและจีน ซึ่งถือเปนตลาดสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชร นอกจากนี้ยัง
ขาดตลาดกลางการคาอัญมณีที่สมบูรณ ทําใหราคาพลอยและเพชรเจียระไนในประเทศยังขาดอํานาจการ
ตอรอง
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีนไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ดวยปจจัยสนับสนุน
หลายประการ ทั้งปจจัยทางดานทรัพยากร อาทิ แรงงานราคาถูกในประเทศ การมีแหลงวัตถุดิบสํารองใน
ประเทศ และปจ จัยทางดานการตลาดและการลงทุน คือ การมีตลาดในประเทศขนาดใหญ ทําใหมี
แรงผลักดันใหเกิดการแขงขันและพัฒนาอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการเรียนรู
32

เณศรา สุขพานิช. สินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในแดนมังกร. คอลัมน เศรษฐ’ธรรมศาสตร ตลาดวิชา.
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
33
ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ. สงออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย 6 เดือนชะลอตัวรอยละ 17.05
เครื่องประดับเงินโตสวนกระแส. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ(องคการมหาชน). สิงหาคม
2552
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---------------------------------------------------------------------------------และถายโอนเทคโนโลยีการผลิตจากการลงทุนของนักธุรกิจฮองกง ซึ่งถือเปนประเทศที่ไดรับการยอมรับ
ในระดับสูงในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะการออกแบบที่สวยงามและเปนสากล34
หากพิจารณาในแงของความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกแลวพบวา จีนสามารถครอง
สวนแบงทางการตลาดสินคาอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดสําคัญทุกตลาดในโลก สามารถสงออกไป
ยังฮองกงไดมากเปนลําดับที่หนึ่ง มีสัดสวนการสงออกสินคาเครื่องประดับแทเขาสูตลาดอเมริกาไดมาก
เปนลําดับที่สอง รองจากอินเดีย ครองสวนแบงการสงออกเพชรเขาสูตลาดเบลเยียมในสัดสวนที่สูง และ
เปนประเทศที่สามารถสงออกเครื่องประดับเงินเขาสูตลาดสหรัฐอเมริกาไดมากเปนลําดับที่สอง ซึ่งมี
สัดสวนใกลเคียงกันมากกับประเทศไทยที่ครองสวนแบงเปนลําดับที่หนึ่งอยูในปจจุบัน เปนตน แมวา
สินคาจากจีนจะยังมี ขอจํากัดดานภาพลั กษณ ยังไมมีตราสิน คาที่เปนที่ยอมรับในตลาด มีปญหาการ
ลอกเลี ย นแบบ รวมถึ ง เทคนิ ค การผลิ ต และการออกแบบยั ง ไม ส ามารถแข ง กั บ สิ น ค า อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับระดับสูงจากตางประเทศ เชน อิตาลี ฝรั่งเศส หรือเบลเยียมได แตอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของจีนสามารถปรับตัวใหเปนคูคา และผูจัดหาวัตถุดิบ (Supplier)ที่มีศักยภาพมากที่สุดได
เปนอยางดี นอกจากนี้แมวาความสามารถและเทคนิคการผลิตของอุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยของ
จีน จะยังออนแอหากเปรียบเทียบกับประเทศไทย ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากจีนไดเรงพัฒนาอุตสาหกรรม
การเจียระไนเพชรมากกวาพลอยเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดในประเทศ ที่นิยมบริโภคเพชร
มากกวาพลอยสี แตจากขอไดเปรียบสําคัญดานเงินลงทุน และวัตถุดิบพลอยดิบสํารองภายในประเทศ ทํา
ให ส ามารถเชื่ อ ได ว า จี น จะสามารถพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการเจี ย ระไนพลอยได อ ย า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพในอนาคตอันใกล
การลงนามในสนธิสัญญาเขตการคาเสรีอาเซียน – จีน อาจเปนตัวผลักดันที่ดีที่จะสนับสนุนให
เกิดการลงทุนระหวางกัน ซึ่งประเทศไทยถือเปนประเทศที่มีศักยภาพดานอัญมณีและเครื่องประดับมาก
ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น และเป น ประเทศที่ น า สนใจที่ สุ ด สํ า หรั บ นั ก ลงทุ น จี น ที่ ส นใจลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้จากผลของสนธิสัญญาดังกลาวจะสงผลใหจีนจําเปนตองลดภาษีนําเขาทุกอยาง
ใหเหลือรอยละศูนย ซึ่งจะเปนประโยชนตอการสงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเขาไปขายใน
จีน ซึ่งจากเดิมสินคาตาง ๆ จากไทยจะตองเสียภาษีอยูในอัตรารอยละ 0 – 35 อนึ่ง แมวาสนธิสัญญาฉบับ
ดังกลาวจะมีผลใหภาษีนําเขาลดลง แตเนื่องจากอัตราอากรของสินคาประเภทนี้หลายรายการยูในระดับที่
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โครงการสงเสริมการลงทุนไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําป 2552

---------------------------------------------------------------------------------คอนขางต่ําอยูแลว อาทิ สินคาพลอยสีที่มีอัตรอากรอยูในชวงรอยละ 3 – 8 เทานั้น ดังนั้นการปรับลด
อัตราอากรอยางเดียวจึงอาจจะไมไดเปนปจจัยหลักที่จะทําใหสวนแบงตลาดสินคากลุมนี้ของไทยใน
ตลาดจีนเพิ่มขึ้นมากนัก35 นอกจากนี้ตลาดจีนยังนิยมบริโภคเครื่องประดับเพชรมากกวาเครื่องประดับ
พลอย ทําใหการลงทุนผลิตเพื่อสงกลับไปขายในประเทศจีนอาจยังไมนาดึงดูดมากนัก อยางไรก็ตามจาก
แนวโนมทางดานการบริโภคสินคาอัญมณีของตลาดจีนในปจจุบันพบวา ผูบริโภคชาวจีนเริ่มหันมานิยม
สินคาพลอยสี โดยเฉพาะทับทิมและไพลินมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นหากพิจารณาจากขอไดเปรียบและโอกาสทั้งหมดในขางตนระหวางอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยและจีนพบวา ประเทศไทยจะเปนประเทศที่นาลงทุนสําหรับอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับจากจีน หากผูลงทุนตองการเรียนรูเทคนิควิธีการผลิตจําเพาะ เชน รูปแบบการเจียระไน
การเผาและหุงพลอย รวมถึงการออกแบบแบบไทยปราณีต และผูนําเขาชาวจีนจะสามารถนําเขาสินคาใน
อัตราภาษีที่ต่ําลงได โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีที่เกี่ยวกับพลอยสี เชน การปรับปรุง
คุณภาพและการเจียระไน ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับที่มีพลอยสีเปนสวนประกอบ
ทั้ ง นี้ เ พราะประเทศไทยมี ศั ก ยภาพในการผลิ ต แต ผู ป ระกอบการชาวจี น ควรต อ งมี ต ลาดรองรั บ
โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีนเอง เพราะจะสามารถไดประโยชนในการนําเขาวัตถุดิบจากจีนและสงออก
เครื่องประดับกลับเขาไปขายในอัตราปลอดภาษีจากกรอบขอตกลงอาเซียน – จีน
อย า งไรก็ ต ามการเป ด ตลาดพลอยสี ใ นประเทศจี น จํ า เป น ต อ งได รั บ การสนั บ สนุ น และการ
ประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ และควรตองมีการประสานงานรวมกันทั้งผูประกอบการชาวจีนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของของไทย นอกจากนี้การลงทุนจากจีนอาจเปนไปในฐานะผูคาวัตถุดิบมายังประเทศ
ไทย เพราะดวยขอไดเปรียบดานทําเลที่ตั้ง ทําใหตนทุนในการขนสงต่ํากวาการขนสงจากประเทศศรีลังกา
หรือหลายประเทศในทวีปแอฟริกา
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ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ. ภาษีศุลกากร ภาษีและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ และกฏระเบียบการนําเขา
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับสูตลาดจีน. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ(องคการมหาชน).
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