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บทคัดย่อ

	 หน่วยงานรัฐและเอกชนหลายแห่งของไทยได้จัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย	 แต่ยังขาด
การบูรณาการแผนงาน	การส่งเสริมและก�ากับอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน	แนวทางที่รัฐและเอกชนให้ความส�าคัญมาก
ในการพฒันาอตุสาหกรรมตลอดระยะสองทศวรรษทีผ่่านมาประกอบด้วยการขยายตลาดต่างประเทศ	การพฒันามาตรฐานการตรวจรบัรอง	
การสร้างตราสินค้า	การออกแบบและการผลิต	และการยกระดับงานแสดงสินค้า	ประเด็นส�าคัญที่ภาครัฐและเอกชนต้องให้ความส�าคัญ
เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับชั้นน�าของโลกประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบที่เอื้อต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน	การยกระดับความสามารถด้านการตลาด	การเพิ่มทักษะและคุณค่าการผลิต	การปรับกฎระเบียบ	และการ
จัดตั้งกลไกขับเคลื่อนและบูรณาการการท�างานระหว่างกัน	 แนวทางพัฒนาที่รัฐและเอกชนควรให้ความส�าคัญเพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อให้
สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์ทางธุรกิจ	ได้แก่	การขยายตลาดภายในประเทศ	การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า	การพัฒนาเครือ
ข่ายวิสาหกิจ	การจัดตั้งศูนย์กลางผลิตและจ�าหน่าย	การเร่งใช้ประโยชน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความตกลงการค้าเสรี	และการ
ส่งเสริมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	

Abstract

 Many public and private organizations in Thailand have formulated strategies for developing Thai gems and jewelry 
industry but lacked of integrating relevant work plans. The promotion and regulation of the industry is under responsibility 
of various organizations. Development strategies that public and private sectors employed throughout the last two decades 
comprise those involving international market expansions, development of standard and certification, branding, improvement 
of product design and production, and the advancement of trade exhibitions. Critical issues that public and private sectors 
must highlight to build up Thailand to become global leading gems and jewelry center consist of the improvement of 
infrastructure and system to increase competitiveness, the upgrading marketing skills, the increase of production skills and 
value added, the adjustment of regulations, and the establishment mechanism in driving and integrating relevant tasks.  
Next development strategies that public and private organizations should pay more attention to meet changing globalization 
in business are the expansion of domestic market, the utilization of local wisdom to develop product, the encouragement 
of business cluster formation, the establishment of production and distribution center, the acceleration of ASEAN Economic 
Community and free trade agreement, and the promotion of the application of electronic commerce.   
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บทน�า

	 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่
มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจ	การค้า	 การจ้างงาน	การสร้างมูลค่า
เพิ่ม	การยกระดับความคิดสร้างสรรค์	ก่อให้เกิดการขยายตัวของ
ธุรกิจผลิตสินค้าและบริการเกี่ยวเนื่องจ�านวนมาก	 เช่น	 ร้านค้า
เครื่องประดับ	ช่างทอง	ช่างท�าเครื่องประดับ	ธุรกิจเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต	 บรรจุภัณฑ์	 สถาบันสอนและฝึกอบรม	
กิจการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ	 ธุรกิจออกแบบและ
แฟชัน่	และผูน้�าเข้า	/	ส่งออกสนิค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบั	เป็นต้น	
อุตสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบัมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปี
เกินกว่าร้อยละ	 10	 ขณะเดียวกันไทยได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติในฐานะเป็นศูนย์กลางเจียระไนอัญมณีที่ส�าคัญของโลก	
	 ไทยเป็นผู ้ส ่งออกสุทธิของอัญมณีและเครื่องประดับ	
ประเภทสินค้าที่ส่งออกมาก	ได้แก่	ทองค�าที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป	เครื่อง
ประดับทอง	 เครื่องประดับเงิน	 เพชร	 พลอย	 และเครื่องประดับ
เทยีม	(synthetic	jewelry)	โดยไทยได้รบัการจดัอนัดบัให้เป็นล�าดบั
ที่	12	ของโลก	ตลาดหลักที่ไทยส่งออกมากและมีสัดส่วน	3	ใน	4	
ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด	 ได้แก่	 สวิตเซอร์แลนด์	 ฮ่องกง	
สหรัฐอเมริกา	และออสเตรเลีย	นอกจากนี้	นับจากปี	2553	ไทย
กลายเป็นผูน้�าโลกด้านเครือ่งประดบัเงนิ	โดยมมีลูค่าส่งออกเครือ่ง
ประดบัเงนิไปตลาดโลกมากกว่าจนีและอนิเดยีจนได้รบัการยอมรบั
ว่า	กรงุเทพฯ	เป็นเมอืงหลวงของเครือ่งประดบัเงนิ	(สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย,	2555)	
	 แม้อัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ		
ส่งออกมากเนือ่งจากไทยมแีรงงานทีม่ฝีีมอื	มคีวามละเอยีดในการ
เจียระไนเพชรพลอย	ตลอดจนสั่งสมภูมิปัญญาการเผาพลอยและ
การออกแบบ	แต่เนือ่งจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นกจิการขนาด
กลางและย่อม	การด�าเนินการทั่วไปยังเป็นระบบครอบครัว	มีการ
ผลิต	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม	 การจัดการ	 และการ
ตลาดทีย่งัไม่ทนัสมยั	ขาดเงนิทนุ	ต้องพึง่พาการน�าเข้าวตัถดุบิจาก
ต่างประเทศ	(ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม,	2553;	กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม,	2552)	รวมทั้งอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าที่
ผูกพันเปิดตลาดภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีในระดับพหุภาคี	
อาเซยีน	อาเซยีนและคูเ่จรจาและทวภิาค	ีเช่น	เขตการค้าเสรไีทย-
อินเดีย	 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย	 ความตกลงหุ้น
ส่วนเศรษฐกิจไทย-นิวซีแลนด์	 และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุ่น	เป็นต้น	ท�าให้ไทยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
รองรบัการเปลีย่นแปลงอปุสงค์และอปุทานภายในประเทศและต่าง
ประเทศ	รวมทั้งกฎระเบียบและมาตรการการค้า	เพื่อรักษาความ
สามารถในการแข่งขันให้ยั่งยืนต่อไป

	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาพรวมนโยบายที่
เกี่ยวข้อง	 วิเคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถอุตสาหกรรมฯ	
ของไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต	 และเปรียบเทียบกับ
ประเทศคูแ่ข่ง	ตลอดจนก�าหนดประเดน็ส�าคญัทีม่ผีลต่อการพฒันา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย	

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ

ไทยที่ผ่านมา

	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในส่วนกลางและภูมิภาค
จ�านวนมากมกีารจดัท�ายทุธศาสตร์พฒันาอตุสาหกรรมอญัมณแีละ
เครื่องประดับไทย	 โดยหน่วยงานที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ส�านักงานคณะ
กรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	กระทรวง
พาณชิย์	สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณแีละเครือ่งประดบัแห่งชาติ	
(องค์การมหาชน)	(สวอ.)	กระทรวงอตุสาหกรรม	กระทรวงแรงงาน	
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	 กระทรวงมหาดไทย	
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	(คณะกรรมการอัญมณีและเครื่อง
ประดับ)	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กลุ่มอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ)	 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่อง
ประดบั	และอืน่ๆ	แสดงตามตารางที	่1	อย่างไรกต็าม	แต่ละหน่วย
งานขาดการบูรณาการแผนการท�างาน	ต่างฝ่ายต่างท�า	มีเนื้องาน
หลายส่วนซ�า้ซ้อนกนั	โดยเฉพาะงานส่งเสรมิการตลาดต่างประเทศ
มกัมกีารท�างานซ�า้ซ้อนกนัค่อนข้างมาก	ขณะทีง่านบางด้านซึง่เป็น
งานส�าคัญตามนโยบายรัฐบาล	อาทิ	การพัฒนาสินค้าอัญมณีและ
เครือ่งประดบัทีเ่ป็นผลติภณัฑ์ชมุชน	(OTOP)	การขยายและพฒันา
ตลาดในประเทศ	การน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ออกแบบ
และการท�าธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ	 และการพัฒนา						
เครือข่ายวิสาหกิจอัญมณีและเครื่องประดับ	 ยังไม่มีการผลักดัน
มากเท่าที่ควร	
	 ตารางที่	1	สรุปนโยบาย	/	ประเด็นหลักด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับที่หน่วยงานรัฐและเอกชนให้ความส�าคัญในการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์และแผนงานซึ่งจ�าแนกเป็นประเด็นด้าน
ทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาการตลาด	การพัฒนาการผลิต	การ
เงิน	 การปรับกฎระเบียบ	 และการวิจัยพัฒนา	 ในภาพรวม	
ยทุธศาสตร์ทีห่น่วยงานภาครฐัและเอกชนมกัให้ความสนใจกบัเรือ่ง
การพัฒนาตลาดและการผลิต	โดยเฉพาะเรื่องย่อยๆ	ที่หน่วยงาน
ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญ	ได้แก่		(1)	การขยายตลาดต่างประเทศ		
(2)	การพัฒนามาตรฐานการรับรองสินค้า	(3)	การสร้างตราสินค้า	
(4)	การพัฒนาการออกแบบและการผลิต	และ	(5)	การยกระดับ
งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ	
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	 ขณะเดียวกัน	หากพิจารณานโยบายรัฐบาลปัจจุบัน	พบว่า	
ในอนาคต	นอกเหนือจากการให้ความส�าคัญในหัวข้อเดิมที่แต่ละ
หน่วยงานเคยให้ความสนใจแล้ว	 แต่ละหน่วยงานควรให้ความ
ส�าคัญกับการเติมเต็มช่องว่างระหว่างนโยบายของภาครัฐกับแผน
งาน/โครงการต่างๆ	ที่ภาครัฐและเอกชนควรจัดท�าขึ้นเพื่อลดช่อง
ว่างระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ	โดยเรื่องย่อยๆ	ที่หน่วยงานรัฐ
และเอกชนควรพจิารณาให้ความส�าคญัเพิม่จากเดมิ	ได้แก่		(1)	การ
ขยายตลาดภายในประเทศ	(2)	การพัฒนา	OTOP	และผลิตภัณฑ์
ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	(3)	 การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ	
(cluster)		(4)	การจดัตัง้ศนูย์กลางการผลติและจ�าหน่ายอญัมณแีละ
เครื่องประดับ	(5)	 การเร่งใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน	(ASEAN	Economic	Community	-	AEC)	และความตกลง
การค้าเสรี	(Free	Trade	Agreement	-	FTA)	และ	(6)	การส่งเสริม
การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการใช้ประโยชน์จากระบบการ
ค้าออนไลน์มากขึ้น	

โลกาภิวัตน์ของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

	 โลกาภวิตัน์ทีก่่อให้เกดิความท้าทายต่ออตุสาหกรรมอญัมณี
และเครื่องประดับไทยประกอบด้วย	
 1) ภาวะวกิฤตเศรษฐกจิชะลอตวั	โดยภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ
ชะลอตัวของโลกท�าให้ความต้องการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ
ของโลก	 รวมทั้งท�าให้การใช้ประโยชน์ก�าลังการผลิตของประเทศ
ผูน้�าในอตุสาหกรรมผูผ้ลติอญัมณแีละเครือ่งประดบัของโลกลดลง	
เช่น	อินเดีย	จีน	สหรัฐอเมริกา	อิตาลี	และสวิตเซอร์แลนด์	ภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจข้างต้นยังส่งผลต่อเนื่องให้อุตสาหกรรมฯ	ของโลก
มีความสามารถการท�าก�าไรลดลง	ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม
มีการควบรวมกิจการกันมากขึ้น	 โดยมีผู้ผลิตในโลกไม่กี่รายที่
สามารถรกัษาระดบัการสร้างรายได้และรกัษาขดีความสามารถใน
การแข่งขันไว้ได้
 2) ความผนัผวนของราคาโลหะมค่ีาทีใ่ช้เป็นวตัถดุบิในการ
ท�าเครือ่งประดบั	โดยความผนัผวนของราคาวตัถดุบิทีใ่ช้ผลติเครือ่ง
ประดับ	 เช่น	ทอง	 เงิน	 โลหะมีค่า	มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง			
ส่งผลต่อให้นักลงทุนทั้งรายย่อยและรายใหญ่ขายเงินสกุลส�าคัญ	
เช่น	ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา	และยโุรป	แล้วหนัมาเกง็ก�าไรในทองค�า	
เงิน	 และโลหะมีค่าอื่นๆ	ท�าให้ราคาวัตถุดิบที่ใช้ท�าเครื่องประดับ
มีความผันผวน	
 3) การทีผู่บ้รโิภคให้ความส�าคญักบัมาตรฐานรบัรองสนิค้า
ในการเลอืกซือ้สนิค้า	ผูซ้ือ้อญัมณแีละเครือ่งประดบัแท้จะให้ความ
ส�าคญักบัการรบัรองมาตรฐานสนิค้าจากสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืทีเ่ปิดเผย
คณุสมบตั	ิวธิผีลติและปรบัปรงุสอีญัมณี	นอกจากนี	้การรบัประกนั

สินค้าและการให้ข้อมูลสินค้าตามความเป็นจริงจะมีความส�าคัญ
อย่างยิง่ในการซือ้ขาย	ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าพลอยหรอืเพชรเจยีระไน	
และเครื่องประดับส�าเร็จรูป	พบว่า	ข้อมูลคุณลักษณะของสินค้ามี
ความส�าคญัอย่างมากต่อผูซ้ือ้	โดยผูข้ายทีส่ามารถระบแุหล่งก�าเนดิ	
แหล่งที่มา	 คุณลักษณ์	 หรือวิธีการผลิตอย่างชัดเจนจะมีความน่า
เชื่อถือต่อผู้ซื้อ	(สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ,	2551)	
 4) การเปิดตลาดการค้าสินค้าและบริการในระดับภูมิภาค
และทวภิาค	ีส่งผลให้ประเทศทีม่คีวามสามารถทางการแข่งขนัมาก
ได้เปรียบ	 ขณะเดียวกันประเทศที่มีความสามารถแข่งขันน้อยจะ
เสียเปรียบ	 เช่น	 ผู้ผลิตเครื่องประดับเทียมของสหรัฐฯ	 ประสบ
ปัญหาเสียเปรียบจากการเปิดตลาดการค้าเพราะไม่สามารถแข่ง
กบัสนิค้าน�าเข้าจากเอเชยี	อย่างไรกต็าม	แม้ภาษนี�าเข้าสนิค้าปรบั
ตวัลดลง	แต่บางประเทศยงัคงใช้การก�าหนดมาตรการกดีกนัทีม่ใิช่
ภาษี	เช่น	จีนก�าหนดให้การน�าเข้าอัญมณี	เครื่องประดับ	ทองค�า
ต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์จีน	 และสหรัฐอเมริกาและ
ยุโรปยังคงมีมาตรการก�าหนดมาตรฐานน�าเข้าสินค้าหินสีและการ
ติดฉลากเพื่อปกป้องผู้บริโภค	
	 กรณีของไทยและอาเซียนให้ความส�าคัญกับการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	 ซึ่งจะส่งผลให้ไทย	 อาเซียน	
และคู่เจรจาของอาเซียน	 เช่น	จีน	 เกาหลีใต้	ญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	
นวิซแีลนด์	และอนิเดยีต้องเปิดเสรกีารค้าสนิค้า	บรกิาร	การลงทนุ	
และมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในเชิงลึกมากขึ้น	
	 ในส่วนการเปิดเสรกีารค้าสนิค้าระหว่างไทยกบัอาเซยีนและ
คู่เจรจาของอาเซียน	 ได้แก่	 จีน	 เกาหลีใต้	 ญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	
นวิซแีลนด์	และอนิเดยีนัน้	ไทยและภาคเีจรจาการค้าเสรไีด้ยกเว้น
อากรน�าเข้าอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างกันเพื่อลดอุปสรรค
ทางการค้าแล้วในปัจจุบัน	อย่างไรก็ตาม	มีสินค้าบางรายการที่ยัง
ไม่ได้เปิดตลาดอย่างเต็มที่	ได้แก่	
	 (ก)	กรณเีขตการค้าเสรอีาเซยีน-จนี	ไทยยกเว้นภาษนี�าเข้า
สนิค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบัจากจนีนบัตัง้แต่ปี	2553	ขณะทีจ่นี
ก�าหนดให้สินค้าเครื่องประดับเงิน	 เครื่องเงิน	 เครื่องประดับทอง	
มกุ	และเครือ่งประดบัเทยีม	เป็นสนิค้าทีไ่ด้รบัความยดืหยุน่ในการ
ลดภาษี	 โดยจีนจะยกเว้นภาษีให้ไทยเหลือร้อยละ	0	 ในปี	2557	
(กรณีสินค้าปกติอื่นๆ	จะยกเว้นภาษีให้ไทยในปี	2553)	ท�าให้กลุ่ม
สินค้าเครื่องประดับเงินของไทยเสียเปรียบด้านภาษีเมื่อเทียบกับ
สินค้าจีน
	 (ข)	กรณเีขตการค้าเสรอีาเซยีน-อนิเดยี	อนิเดยียงัคงอตัรา
ภาษนี�าเข้าสนิค้าเครือ่งประดบัส่วนใหญ่จากไทยและอาเซยีนอืน่ไว้
ในอัตราร้อยละ	5	ในปี	2554	และทยอยปรับลดลงเหลือร้อยละ	0	
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ในปี	2556	 ขณะที่ไทยยังคงอัตราภาษีน�าเข้าสินค้าเครื่องประดับ	
เช่น	เครื่องประดับทอง	เครื่องประดับเงิน	และเครื่องประดับเทียม	
จากอินเดียไว้ในอัตราร้อยละ	15	 ในปี	2554	 และจะทยอยปรับ			
ลดลงเหลือร้อยละ	0	ในปี	2556-2559	เพื่อป้องกันผลกระทบจาก
สินค้าเครื่องประดับจากอินเดีย	
	 ในส่วนของการเปิดเสรบีรกิารภายใต้	AEC	หลงัจากปี	2558	
อาเซยีนจะเปิดตลาดบรกิารและการท�างานเพิม่ขึน้	โดยลดอปุสรรค
การเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจบริการและอนุญาตให้ผู ้บริหาร						
ผู้จัดการ	 ผู้เชี่ยวชาญ	 และแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญต่างด้าว
สามารถเข้าไปท�างานในประเทศภาคไีด้เป็นการชัว่คราวภายใต้กฎ
ระเบียบและข้อก�าหนดด้านอาชีพ/วิชาชีพของแต่ละประเทศ	 ซึ่ง
หากการเจรจาเป็นไปตามแผนที่ผู้น�าอาเซียนก�าหนด	อาจมีความ
เป็นไปได้ทีก่ระตุน้ให้แรงงานเชีย่วชาญไทยไปท�างานในประเทศอืน่	
เช่น	 สิงคโปร์	 และมาเลเซีย	 ตลอดจนคู่เจรจาของอาเซียน	 เช่น	
ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์	ที่มีผลตอบแทนจาก
การท�างานดีกว่าไทยเนื่องจากโอกาสการจ้างงานที่เปิดมากขึ้น	
 5) การซือ้ขายผ่านช่องทางการตลาดใหม่และช่องทางการ
ตลาดเดิม	 โดยช่องทางการตลาดใหม่	 เช่น	 การค้าออนไลน์และ
เครือข่ายสังคม	และการซื้อขายผ่านช่องทางเดิม	เช่น	การแนะน�า
ต่อของเพื่อน	 และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า	 โดยช่องทางที่มี
ประสิทธิภาพในการจ�าหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาก
ที่สุด	 ได้แก่	 งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ	 โดยงาน
แสดงสนิค้าทีม่ชีือ่เสยีงมากในโลก	เช่น	Vicenza	Fair,		BaselWorld	
Watch	and	Jewelry	Show,	JCK	Show,	Hong	Kong	Jewelry	
and	Gem	Fair,	Bijorhca	Fair	และ	Bangkok	Gems	and	Jewelry	
Fair	รองลงมาคือ	เว็บไซต์	TV	Shopping,	Social	Network	และ	
Mobile	Phone	Shopping	และข้อมูลจากบุคคลและเพื่อนแนะน�า
ให้	นอกจากนี้	ยังพบว่าการซื้อสินค้าพลอยเจียระไนผ่านช่องทาง
ออนไลน์เริ่มมีความส�าคัญเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะผู ้ซื้อที่เป็นคน
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น	
 6) ลักษณะความต้องการของตลาดต่างประเทศที่มีความ
แตกต่างกันตามลักษณะวัฒนธรรม	ความเชื่อและเทศกาลส�าคัญ
ที่นิยมบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับ	รูปแบบของผลิตภัณฑ์	ซึ่ง
ในยุคภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน	 กลุ่มเครื่องประดับที่
ราคาไม่สูงมาก	 เช่น	 เครื่องประดับเงิน	 และเครื่องประดับเงินที่
ตกแต่งด้วยพลอยสีมีลู ่ทางการเติบโตที่ดีในตลาดส�าคัญ	 เช่น	
สหรัฐอเมริกา	สหภาพยุโรป	ญี่ปุ่น	อินเดีย	จีน	และรัสเซีย	ส่งผล
ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยพิจารณาปรับยุทธศาสตร์และ
แผนงานเพื่อรองรับภาวะโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไป

วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางธรุกจิและประเดน็ส�าคญัในการพฒันา

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

	 ในการศึกษาได้น�าแบบจ�าลองด้านการจัดการ	2	ประเภท	
ได้แก่	แบบจ�าลองการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
กิจการ	(SWOT	Analysis)	และแบบจ�าลองความสามารถทางการ
แข่งขนัของอตุสาหกรรม	(Diamond	Analysis	Model)	มาวเิคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธรุกจิของอญัมณแีละเครือ่งประดบัไทย	โดยผล
การวิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และอุปสรรค	 (SWOT	
Analysis)	 สรุปได้ตามตารางที่	2	 และแบบจ�าลองความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม	ซึ่งประเมินองค์ประกอบ	4	ด้าน
ที่ส่งผลต่อความสามารถหรือความได้เปรียบในการแข่งขันของ
เครือข่ายวิสาหกิจอัญมณีและเครื่องประดับของไทย	 ได้แก่									
(1)	 เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิต	 (2)	 เงื่อนไขด้านอุปสงค์																	
(3)	 อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง	 และ	 (4)	 กลยุทธ์	
โครงสร้างของธุรกิจ	และการแข่งขัน	ที่ส่งผลกระทบด้านบวกหรือ
ลบต่อความสามารถทางการแข่งขันในระดับชาติของอุตสาห-				
กรรมฯ	ของไทย	สรุปได้ตามภาพที่	1	ดังนี้	
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ตารางที่ 2	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	(SWOT	Analysis)

 จุดแข็ง (Strengths - S) จุดอ่อน (Weakness - W)

	 (1)	ผูป้ระกอบการไทยมคีวามสามารถในการหงุพลอยอนัเกดิจาก	 (1)	 การขาดแคลนวตัถดุบิในประเทศส่งผลให้ต้องพึง่พาวตัถดุบิจาก
	 	 ภมูปัิญญาดัง้เดมิทีท่�าให้พลอยมสีสีนัสวยงาม	มเีอกลกัษณ์	 	 ต่างประเทศในระดบัสงู	และมต้ีนทนุการผลติสงูกว่าคูแ่ข่ง
	 	 เฉพาะตวั	โดดเด่นจากคูแ่ข่ง	 (2)	 การออกแบบของนกัออกแบบไทยส่วนใหญ่เป็นการลอกเลยีนแบบ	
	 (2)	ทกัษะฝีมอืแรงงานของไทยอยูใ่นอนัดบัต้นของโลก	โดยเฉพาะ	 	 ของต่างประเทศ	เช่น	นติยสารเครือ่งประดบัชัน้น�าของต่างประเทศ
	 	 งานเจยีระไน	และงานฝังอญัมณบีนตวัเรอืน	และมรีาคาค่าแรง	 	 แล้วน�ามาพฒันามากกว่าการคดิสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
	 	 ไม่แพงเมือ่เทยีบกบัฝีมอื	 (3)	 ผูป้ระกอบการไทยขาดการประชาสมัพนัธ์สนิค้าทีถ่กูต้องและ
	 (3)	ไทยเป็นศนูย์กลางค้าพลอยสขีองโลกท�าให้มสีนิค้าพลอยสจีาก	 	 ต่อเนือ่ง	รวมทัง้ขาดการสร้างเรือ่งราวต�านานของผลติภณัฑ์เพือ่
	 	 ทัว่โลกมาซือ้ขายในไทย	 	 สะท้อนความเป็นมาและความโดดเด่นของผลติภณัฑ์
	 (4)	ไทยมคีวามยดืหยุน่ในการผลติ	สามารถปรบัรปูแบบตามแฟชัน่	 (4)	 ผูป้ระกอบการไทยไม่มกีารพฒันาเทคโนโลยเีครือ่งจกัรของตนเอง
	 	 ต่างประเทศได้อย่างรวดเรว็	เสนอราคาทีส่มเหตสุมผล	และเริม่ม	ี 	 ส่งผลให้การพฒันาผลติภณัฑ์เป็นไปอย่างจ�ากดัเมือ่เทยีบกบัคูแ่ข่ง
	 	 การออกแบบเครือ่งประดบัของไทยเริม่เป็นทีย่อมรบัของผูซ้ือ้
	 	 ต่างชาตมิากขึน้
	 (5)	ชมุชนดัง้เดมิของไทยมกีารพฒันาเครือ่งประดบัทีม่ลีกัษณะ
	 	 ลวดลายเฉพาะตวั	เช่น	เครือ่งประดบัทองรปูพรรณของจงัหวดั
	 	 เพชรบรุ	ี(ทองเมอืงเพชร)	จงัหวดัสโุขทยั	(ทองศรสีชันาลยั)	
	 	 จงัหวดันครราชสมีา	(ตลาดทองโคราช)
	 (6)	มงีานแสดงสนิค้าอญัมณทีีย่ิง่ใหญ่ระดบัโลกท�าให้เป็นช่องทาง
	 	 ส�าคญัในการจ�าหน่ายสนิค้า

   โอกาส (Opportunities - O)   อุปสรรค (Threats - T)
 
	 (1)	ไทยยงัมโีอกาสเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดในตลาดโลก	 (1)	 หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องขาดการประสานงานและบรูณาการ
	 (2)	หน่วยงานภาครฐัเหน็ความส�าคญัของอตุสาหกรรมอญัมณแีละ	 	 แผนการปฏบิตังิาน
	 	 เครือ่งประดบัเพิม่มากขึน้และได้มกีารออกมาตรการสนบัสนนุ	 (2)	 วตัถดุบิ	เช่น	ทองค�า	มรีาคาผนัผวนเนือ่งจากการเกง็ก�าไร
	 	 อตุสาหกรรมอย่างต่อเนือ่งเพิม่มากขึน้	 (3)	 แรงงานไทยมอีตัราค่าจ้างทีแ่พงเมือ่เทยีบกบัค่าแรงในจนีและ
	 (3)	การเปิดตลาดการค้าเสรมีส่ีวนช่วยให้อตุสาหกรรมอญัมณเีตบิโต	 	 เวยีดนาม	ส่งผลให้ผูผ้ลติเครือ่งประดบัเทยีมและเครือ่งประดบัแท้
	 (4)	มอีตุสาหกรรมต่อเนือ่งซึง่เป็นอตุสาหกรรมสนบัสนนุทีค่่อนข้าง	 	 ทีม่มีลูค่าต�า่ย้ายฐานการผลติไปยงัจนีและเวยีดนาม
	 	 เข้มแขง็	 (4)	 ประเทศคูค้่าส�าคญั	เช่น	สหรฐัอเมรกิา	และยโุรป	ทยอยปรบั
	 (5)	มหีน่วยงานวเิคราะห์และตรวจสอบอญัมณหีลายแห่งทีม่เีครือ่งมอื	 	 ลดสทิธพิเิศษทางการค้า	GSP	และมกีารใช้มาตรการกดีกนัทาง	
	 	 และอปุกรณ์ทนัสมยัและเป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต	ิ 	 การค้าทีม่ใิช่ภาษเีพิม่ขึน้
	 (6)	รฐับาลปรบัลดภาษเีงนิได้นติบิคุคลจากร้อยละ	30	เหลอืร้อยละ	23	
	 	 ในปี	2555	และร้อยละ	20	ในปี	2556	ท�าให้ลดภาระภาษขีอง
	 	 ผูป้ระกอบการ
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จากการประเมินโดยการใช้แบบจ�าลองฯ	ข้างต้น	โลกาภิวัตน์การค้า	นโยบายรัฐบาล	รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน	สามารถ
ก�าหนดประเดน็ส�าคญั	(Critical	Issues)	ในการพฒันาอตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบัของไทยเพือ่ให้ไทยเป็นศนูย์กลางอญัมณแีละ
เครื่องประดับชั้นน�าของโลกไว้	5	ประเด็น	ประกอบด้วย	
	 1)	การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบทีเ่อือ้ต่อการเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนั	เพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานสิง่อ�านวย
ความสะดวก	และระบบทีเ่อือ้ต่อการผลติและการค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบั	อาท	ิศนูย์กลางการผลติและการค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบั
ทีม่คีวามหลากหลายและครบวงจรพร้อมทัง้หน่วยงานสนบัสนนุทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั	การพฒันาระบบตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสนิค้า
อัญมณีและเครื่องประดับ	และงานวิจัยพัฒนาต่างๆ	เป็นต้น		
	 2)	การยกระดับความสามารถด้านการตลาด	โดยท�าการตลาดเชิงรุกทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ	โดยใช้เครื่องมือ
การตลาดทั้งการจัดงานแสดงสินค้า	 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	 การกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ	 การสร้างต�านานคุณค่าของ
อัญมณีและเครื่องประดับ	 การผนวกการจัดเส้นทางท่องเที่ยวส�าหรับผู้ที่มีความสนใจอัญมณีและเครื่องประดับไทย	 การเร่งใช้ประโยชน์
การค้าเสรี	AEC/FTA	การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตลาดและการตลาดเครือข่ายสังคม	(social	network)	 เพื่อพัฒนาตลาด	
หาตลาดใหม่	และรักษาลูกค้าเดิม	
	 3)	การเพิ่มทักษะและคุณค่าการผลิต	โดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งแรงงานฝีมือและผู้ประกอบการ	วิธีปฏิบัติในการผลิตสินค้า
อัญมณีและเครื่องประดับ	และการถ่ายทอดองค์ความรู้	นอกจากนี้	ควรให้ความสนใจเพิ่มขึ้นกับการพัฒนา	OTOP	และผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	
	 4)	การปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบการ	ทั้งการปรับกฎระเบียบภายในประเทศ	และการเจรจาให้ต่างประเทศพิจารณา
ปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อการค้าและการประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
	 5)	การพัฒนากลไกขับเคลื่อนและบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แสดงตามภาพที่	2	

ภาพที่ 2	การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

	 การพัฒนากลไกขับเคลื่อนเพื่อบูรณาการท�างานควรมีการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก	ได้แก่	ผู้ค้าพลอย	ผู้ผลิตเครื่องประดับ	และ
ผู้ค้าเครื่องประดับ	 สมาคมผู้ผลิตและผู้ค้า	 และหน่วยงานภาครัฐหลักที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับ	 ได้แก่	 กระทรวงพาณิชย์	
กระทรวงอุตสาหกรรม	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานอื่นๆ	 ที่จะช่วยเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายการ
ท�างาน	ซึ่งประกอบด้วย	3	กลุ่ม	ได้แก่	(1)	กลุ่มอุตสาหกรรม/บริการที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ผู้ค้าทอง	เงิน	และโลหะมีค่า	(2)		กลุ่มอุตสาหกรรม
สนับสนุน	ได้แก่	สถาบันการเงิน	ธุรกิจโลจิสติกส์และประกันภัย	ธุรกิจท่องเที่ยว	และ	(3)	หน่วยงานสนับสนุน	ได้แก่	กระทรวงที่ดูแลการ
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