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บทคัดยอ 
 

 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับพัฒนามาจากอุตสาหกรรมในครอบครัว จนใน
ปจจุบันกลายเปน1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมสงออกท่ีนํารายไดเขาสูประเทศ โดยประเทศไทยมี
ชางฝมือแรงงานท่ีทักษะ  ความชํานาญ และความปราณีตในการเจียระไนและทําตัวเรือน
เคร่ืองประดับ ตลอดจนประเทศไทยยังมีเทคนิคในการหุงพลอยที่มีช่ือเสียง สงผลใหสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับของไทยเปนท่ียอมรับในตลาดโลก ในขณะเดียวกันไทยก็ประสบปญหาการขาด
แคลนวัตถุดิบ จึงตองมีการพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศ สงผลใหตนทุนในการผลิตสินคาของไทย
สูงข้ึน และยังมีประเทศผูสงออกบางประเทศท่ีมีคาจางแรงงานตํ่ากวาประเทศไทย ดังนั้น 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยตองมีการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการ
แขงขันเพื่อรักษาความไดเปรียบตอประเทศคูแขง 
  
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางท่ัวไปของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ และ วิเคราะหหาตําแหนงของสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ รวมท้ังศักยภาพการ
แขงขันของอุตสาหกรรมดังกลาว ท้ัง 6 รายการไดแก ไขมุก เพชร รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ 
เคร่ืองประดับแท เคร่ืองประดับเทียมและอัญมณีสังเคราะหวาอยูตําแหนงใดเม่ือเทียบกับประเทศ
คูแขงท้ัง 10 ประเทศ โดยใชแนวคิดของ Revealed Comparative Advantage (RCA) และ Growth 
Share Model  
 
 ผลจากการศึกษาพบวา สินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยท่ีมีคาความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบกวาคาเฉล่ียของโลก มีเพียงแค 3 รายการ ไดแก เพชรมีคา RCA เทากับ 1.75 รันตนชาติ
และก่ึงรัตนชาติ มีคา RCA เทากับ 7.38 และอัญมณีสังเคราะห มีคา RCA เทากับ 8.82 แสดงใหเห็น
วา สินคาท้ัง 3 รายการมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง ในสวนของสินคาอีก 3 
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รายการท่ีมีคาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบนอยกวา 1 ไดแก ไขมุกมีคา RCA เทากับ 0.79 
เคร่ืองประดับแทมีคา RCA เทากับ 0.69 และเคร่ืองประดับเทียมมีคา RCA เทากับ 0.25 แสดงให
เห็นวา สินคาท้ัง 3 รายการไทยไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเหนือประเทศคูแขง ใน
ขณะเดียวกันการศึกษาจาก Constant Market Share แสดงใหเห็นวาการขยายตัวการสงออกของไทย
ในอุตสาหกรรมนี้เปนผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเปนสําคัญ มากกวาความสามารถใน
การแขงขันของอุตสาหกรรมเอง  
 
 นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะหตําแหนงความสามารถในการแขงขันของสินคาอัญมณี
และเคร่ืองประดับของไทยตามแนวคิดของ Growth Share Model พบวา ประเทศไทยยังมีโอกาสใน
การขยายตัวทางการตลาด แตยังไมมีบทบาทในตลาดโลกมากนักเนื่องจากสัดสวนการตลาดใน
ตลาดโลกท่ีต่ํามาก ในขณะท่ีการขยายตัวทางดานความสามารถในการแขงขันของสินคายังอยูใน
ระดับปานกลางในบางรายการ ซ่ึงแนวทางการพัฒนานั้นประเทศไทยควรจะมีการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของชางฝมือแรงงาน เทคโนโลยี เนื่องจาก สินคา เพชร รัตนชาติและก่ึงรัตนชาติ 
เคร่ืองประดับแท เคร่ืองประดับเทียม และอัญมณีสังเคราะห เปนสินคาท่ีมีอัตราการสงออกสูงแตมี
สวนแบงทางการตลาดท่ีต่ําเม่ือเทียบกับประเทศคูแขง  
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ABSTRACT 
 
Thailand’s Gems and Jewelry Industry was initially developed from family-based 

business. Nowadays, it has become one of the ten most profit making export industry of the 
country. Thailand possesses many skillful, expert and praneed workers who are famous for gems 
cutting and Jewelry body setting, as well as a Hung Ploy technique. All these factors have helped 
Thailand’s Jewelry products becoming the world famous and highly recognized in the market. 
However, raw material scarcity has held back the development of this industry enormously in the 
past decade. As a result, imports of raw materials are unavoidable and in turn, drive the 
production cost to soar. To be able to retain its competitiveness in the world market, Thailand’s 
Gems and Jewelry Industry have to enhance its competitiveness capability via product quality 
improvement, and innovation in product and design. 
 
 The main objectives of this thesis are to study general structure of Thailand’s Gems and 
Jewelry Industry and to analyze the competitiveness position of six types of Thailand’s Jewelry 
products in comparison with Jewelry products of major competitors. 
 
 The results of analysis depict that Thailand remains comparative advantage in term of 
skillful labors in both gems cutter and enhancement technician but gains a small market share in 
the world market. An analysis employed by Revealed Comparative Advantage (RCA) method 
reveals that Thai jewelry products that possess high competitiveness capability (their RCAs are 
greater than 1) are diamond, precious and semiprecious stone, articles of jewelry, imitation 
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jewelry and syntactic precious. As far as the analysis of Constant Market Share (CMS) is 
concerned, export growth of those products in this industry during 2003-2004 was attributed by 
an expansion of world trade and the country’s export growth more than its competitiveness. 
However, an improvement of comparative advantage and market share growth still give country a 
room for improvement in this industry. Although procession of skillful workers, Thai Jewelry 
industry still need to be introduced to more advanced technology in enhancing its techniques in 
other areas especially in designing and product quality improvement.  
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บทที่1 
บทนํา 

 
1.1   ท่ีมาและความสําคํญของปญหา 
  
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยไดรับความสนใจจากรัฐบาลอยางจริงจังเม่ือ
ปพ.ศ. 2520 เนื่องจากรัฐบาลเห็นวาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับมีลักษณะเปนหัตถ
อุตสาหกรรม เปนอุตสาหกรรมขนาดยอมท่ีมีการใชแรงงานมาก และแรงงานไทยเปนแรงงานท่ีมีฝมือ 
แรงงานท่ีอยูในอุตสาหกรรมนี้มีทุกระดับต้ังแตแรงงานท่ีมีทักษะตํ่าจนถึงท่ีตองใชทักษะสูง เม่ือรัฐให
การสงเสริมทางดานการลงทุน มาตรการทางดานภาษี ทําใหอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของ
ไทยไดขยายบทบาทออกไปทั่วโลก ซ่ึงทําใหประเทศไทยเปนผูสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ
เปนอันดับตนๆของโลก โดยในป พ.ศ. 2540  ประเทศไทยมีมูลคาการสงออก  7,3154.2 ลานบาท และ
เพิ่มข้ึนเปน 106,278.9 ลานบาทในปพ.ศ. 2547   การสงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับมีอัตราการเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง เนื่องจากผูสงออกของไทยไดมีการทําตลาดเชิงรุกมากข้ึน ทําใหสินคาอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของไทยเปนท่ีรูจักและยอมรับในตลาดโลกมากข้ึน โดยตลาดหลักไดแกสหรัฐอเมริกา, 
สวิตเซอรแลนด, อิสราเอล, เบลเยี่ยม, ฮองกง, สหราชอาณาจักรและญ่ีปุน  
 ในอุตสากรรมน้ีการจางงานมีจํานวนมากกวา 1.2 ลานคน ท้ังท่ีเปนการเจียระไนอัญมณี
ประมาณรอยละ 80 และอีกรอยละ 20 ของแรงงานเปนแรงงานทําและตกแตงเคร่ืองประดับ แรงงานท่ีอยู
ในอุตสาหกรรมนี้มีทุกระดับต้ังแตแรงงานท่ีมีทักษะต่ําจนถึงท่ีตองใชทักษะสูง โครงสรางของ
อุตสาหกรรมนี้เปนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางและประเทศไทยยังเปนแหลงวัตถุดิบท่ีสําคัญของอัญ
มณีหลายชนิด เชน พลอย แซปไฟรสีตางๆโดยเฉพาะทับทิม ไพลิน ซ่ึงพบมากในจังหวัด ตราด 
กาญจนบุรี จันทบุรี โดยเฉพาะในจังหวัดตราดจะมีพลอยมากท่ีสุด ซ่ึงพลอยสวนใหญเปนทับทิมท่ีมี
คุณภาพดีเปนท่ีตองการของตลาดโลก สวนในจังหวัดจันทบุรีจะพบ ทับทิม ไพลิน เขียวสอง บุษราคัม 
โกเมน โดยท่ีจังหวัดจันทบุรี เปนตลาดพลอยท่ีสําคัญของประเทศแตอัญมณีท่ีผลิตไดในประเทศก็ยังไม
เพียงพอกับความตองการของประเทศจึงตองมีการนําเขาอัญมณีตางๆโดยนําเขามาในรูปท่ียังไมเจียระไน
และท่ีเจียระไนแลวแตยังมิไดประกอบตัวเรือน  ซ่ึงการนําเขาอัญมณีท่ียังไมเจียระไนและท่ีเจียระไน
แลวแตยังมิไดประกอบตัวเรือนนี้จะไดรับการยกเวนภาษีแตเคร่ืองประดับจะไมไดรับการยกเวนภาษี 
ท้ังนี้เนื่องจากเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนอัญมณีในการเจียระไนและเปนการสงเสริมการสงออก  
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  ในปจจุบันความไดเปรียบของประเทศไทยในอุตสาหกรรมนี้ลดลงเนื่องจากคาจาง
แรงงานท่ีสูงข้ึนและอุปสรรคตางๆเชนการเริ่มมีปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศและตอง
อาศัยการนําเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน  ทําใหสินคาท่ีผลิตไดในประเทศมีตนทุนท่ีสูงข้ึนทําให
ความสามารถในการแขงขันลดลง นอกจากนี้ประเทศตางๆทั้งท่ีพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาตาง
แสวงหาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน บวกกับผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึน  ดังนั้น
จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีอุตสาหกรรมนี้ของไทยจะตองทราบสถานภาพและตําแหนงความสามารถในการ
แขงขันของตนเองในตลาดโลกเม่ือเทียบกับคูแขงท่ีสําคัญเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและวางกล
ยุทธเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในรายผลิต
ภัณท  เพื่อใหสามารถรักษาและเพ่ิมความสามารถในการแขงขันไดมากข้ึน  
  
1.2   วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.   ศึกษาโครงสรางการผลิตของอุตสาหกรรมอัญมณีของไทย เพ่ือวิเคราะหศักยภาพ
ดานการแขงขันของสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย 
 2.  เพื่อวิเคราะหตําแหนงของสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับรายผลิตภัณท (Product 
Position) วาอยูในตําแหนงใดเม่ือเทียบกับคูแขงท่ีสําคัญในโลก10 ประเทศ 
 3.  เพื่อกําหนดกลยุทธและมาตรการในการพัฒนาสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับใน
รายผลิตภัณฑ 
 
1.3   ขอบเขตการศึกษา 
 วิเคราะหหาตําแหนงของสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ ในชวง2 ปท่ีผานมา (ปพ.ศ. 
2546 – 2547) แตในภาพรวมของอุตสาหกรรมจะอยูในชวงป 2545-2547 ซ่ึงขอบเขตของผลิตภัณฑ
ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ มีการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 3 หมวดหลัก ตามรหัส 
Harmonize System ดังนี้ 
  
 
 
 
  

DPU



     3

 1.    หมวดสินคาท่ี 1 อัญมณีและเคร่ืองประดับแท ซ่ึงประกอบดวย 
     1.1    ไขมุก Harmonize System 7101   
 1.2    เพชร Harmonize System 7102 
 1.3    พลอย Harmonize System 7103 
 1.4    เคร่ืองประดับ Harmonize System 7113 
 2.    หมวดสินคาท่ี 2    เคร่ืองประดับอัญมณีเทียม Harmonize System 7117 
 3.    หมวดสินคาท่ี 3    อัญมณีสังเคราะห Harmonize System 7104 
 
1.4    วิธีการศึกษา 
 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) ในวิธีการแบบพรรณาและ
เชิงประมาณ โดยการศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยกับประเทศคูแขงท่ีมีการสง
สินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ   ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบสามารถวัดไดจากดัชนีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Adventage Index) ซ่ึงแสดงถึงความ
ไดเปรียบทางการผลิต ตามความเช่ียวชาญเฉพาะอยางของประเทศใดประเทศหน่ึง ในสินคาโดย  
สามารถวัดไดจากอัตราการสงออกของสินคาของประเทศนั้น เม่ือเทียบกับอัตราการสงออกของ
ประเทศคูแขง 
 
   RCA =        Xi/ X 
    W i / W  
 X1/ X   คือ อัตราสวนระหวางมูลคาการสงออกสินคา iโดยประเทศ X กับมูลคาการ
สงออกสินคาของประเทศ X 
  Wi/ W   คือ อัตราสวนระหวางมูลคาการสงออกสินคา iของโลกกับมูลคาการสงออก
ท้ังหมดของโลก 
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1.5    แนวคิดในการวิเคราะห 
 1.   ในการศึกษาวิเคราะหหาตําแหนงของสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับโดยใช
แนวคิดของ Boston Model ในการกําหนดสภาพการณสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยใน
ตลาดโลก เม่ือเทียบกับประเทศคูแขงท่ีสําคัญ10 อันดับแรก โดยแยกรายการสินคาออกเปน 6 
รายการเพ่ือกําหนดกลยุทธและวางแผนพัฒนา ท้ังดานการผลิตและการตลาดใหมีศักยภาพในการ
แขงขันมากข้ึน BCG Matrix เปนวิธีการวิเคราะหโอกาสของอุตสาหกรรมตามปจจัยอัตราการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมหรือ ตลาด (Market Growth Rate) กับปจจัยสวนแบงตลาด (Market 
Share) เพื่อพิจารณาตอไปในอนาคตวา การสงออกของอุตสาหกรรมจะอยูในทิศทางใด 
 2.    วิเคาระหความสามารถในการแขงขันและความนาสนใจของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเคร่ืองประดับตามแนวคิดของGE Model เนื่องจากใหความสนใจในการวิเคราะหในรายละเอียด
ของการวิเคราะหมากกวาการพิจารณาเพียงอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมและสวนแบงตลาด
ดังเชน BCG Model ตัวอยางเชน ความนาสนใจของอุตสาหกรรมจะพิจารณาถึงอัตราการ
เจริญเติบโต ความสามารถในการทํากําไรของอุตสาหกรรม ขนาดอุตสาหกรรม และพิจารณา
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมจากสวนแบงตลาด ความแข็งแกรงทางเทคโนโลยี 
ความสามารถในการทํากําไร GE Model ท่ีใชตัวแปรเปนกลุมและหลายมิติท้ังปจจัยภายนอกและ
ปจจัยภายในและท่ีสําคัญการกําหนดตัวแปรเหลานี้จะตองรวมเอาวิสัยทัศนและการมองภาพใน
อนาคตของปจจัยดานตางๆ  
 
ความสามารถในการแขงขัน Competitiveness พิจารณาจากปจจัย 
 RCA 
 Market Share Growth 
 
ความนาสนใจ Attractiveness พิจารณาจากปจจัย 
 Export Growth 
 Value Added 
 Local Content 
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 3.   วิเคาระหสภาพอุตสาหกรรม (Industrial Analysis) ของสินคาท้ัง 6 รายการเพ่ือ
กําหนดแนวทางยุทธศาสตรในการพัฒนา โดยพิจารณาจากปจจัย 

  1.   สภาพปจจัยการผลิตในประเทศ (Factor Conditions) 

  2.   สภาพอุปสงคในประเทศ (Demand Conditions) 

  3. อุตสาหกรรมสนับสนุนเกี่ยวเน่ืองในประเทศ (Related and Supporting 
Industries) 

   4.   กลยุทธ โครงสรางและสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมในประเทศ (Firm 
Strategy, Structure and rivalry) 

 
1.6    นิยามศัพท 
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ(ลิลา, 2542:7) หมายถึง อุตสาหกรรมการ
ผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับ ท้ังท่ีเจียระไนแลวและยังไมไดเจียระไน รวมท้ังอัญมณีและ
เคร่ืองประดับแท อัญมณีและเคร่ืองประดับเทียม จําแนกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
  
 1.   อัญมณีและเคร่ืองประดับแท 
  1.1    เพชรท้ังท่ีเจียระไนและท่ียังไมไดเจียระไน 
  1.2    พลอย ไดแก พลอยชนิดตางๆ เชน ทับทิม ไพลิน มรกต โทแปซ หยก โกเมน  
โอปอลล และเพทาย 
  1.3    ไขมุก ท้ังท่ีเจียระไนและท่ียังไมไดเจียระไน 
  1.4    เคร่ืองประดับแท เคร่ืองประดับอัญมณีแทท่ีตัวเรือนทําดวยทองคํา เงิน และ 
ทองคําขาว 
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 2.   เคร่ืองประดับเทียม 
  2.1   เคร่ืองประดับท่ีทําเลียนแบบเคร่ืองประดับอัญมณีแท โดยใชโลหะสามัญ
ประเภท ตะกั่ว ดีบุก ทองเหลืองเปนตัวเรือนแบบตางๆอาจประกอบดวยพลอยเทียมท่ีมีราคาตํ่า แลว
นํามาทําการชุบ ทอง หรือ เงิน ตามตองการ 
  2.2   เคร่ืองประดับท่ีมีสวนประกอบจากส่ิงธรรมชาติ เชน ดอกไม กลวยไม หรือ
แมแตเปลือกหอย เปนตน โดยการนํามาชุบซ่ึงสวนมากจะเปนจําพวก เข็มกลัดติดเส้ือ จี้ ตางหู หรือ
นํามาประกอบกับตัวเรือนโลหะชุบทอง 
 3. อัญมณีสังเคราะห (Synthetic precious stones) ไดแก อัญมณีท่ีเกิดจากการสังเคราะห
ทางวิทยาศาสตร ซ่ึงการสังเคราะหทําไดโดยการทําใหสารประกอบนั้นๆมีปฏิกิริยาเคมีกันเปน
สารประกอบอ่ืนเชน เพชรรัสเซียหรือคิวบิค เซอรโคเนีย ซ่ึงเปนกอนผลึกสังเคราะหทําเลียนแบบ
เพชรแทตามธรรมชาติ ไดช่ือวาเปนเพชรเทียมท่ีมีคุณสมบัติคลายเพชรมากท่ีสุด 
 
1.7    ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.    สามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหาสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
 2.    เพื่อชวยพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาอัญมณและเคร่ืองประดับ
ของไทย 
 3.    ทราบถึงการผลิต และการสงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย รวมถึงความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมการผลิตและสงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับไปยังตลาด
ท่ีสําคัญของโลกเม่ือเทียบกับประเทศคูแขง  
 4.     เพื่อใชประโยชนในดานการวางแผนและพัฒนาหามาตรการท่ีจะสงเสริมการผลิต
และการสงออกใหขยายตัวอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
2.1   แนวคิดทฤษฎี 
 
  2.1.1 ทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative 
Advantage: RCA) 
 ทฤษฏีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบตามทฤษฏีการคาระหวางประเทศ การจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติภายใตระบบเศรษฐกิจจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือการผลิต และการคา
ระหวางประเทศ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของระบบเศรษฐกิจนั้นๆ ( เกษร, 
2528)  
   ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถของประเทศใดประเทศหนึ่งในการ
ผลิตสินคาและการบริการชนิดใดชนิดหนึ่งดวยตนทุนท่ีต่ํากวาประเทศอ่ืนๆ และประเทศท้ังสองจะทํา
การคาขายกัน เม่ือประเทศหนึ่งสามารถผลิตสินคาชนิดนั้นอยางมีประสิทธิภาพสูงกวาเม่ือเทียบกับการ
ผลิตสินคาอีกชนิดหนึ่ง ซ่ึงลักษณะการไดเปรียบนี้สามารถอธิบายเกี่ยวกับการผลิตและการคาระหวาง
ประเทศตางๆได 
  จากแนวคิดทฤษฏีความไดเปรียบโดยสมบูรณ (Abolute Adventage Theory ) ของAdam 
Smith   ซ่ึงอธิบายวาการคาเกิดข้ึนจากการไดเปรียบอยางสัมบูรณ คือ ประเทศใดประเทศหน่ึงจะผลิต
เฉพาะสินคาท่ีมีความชํานาญ ( ไดเปรียบในสินคานั้นอยางสัมบูรณ ) แลวนํามาแลกเปล่ียนกับสินคาอีก
ประเทศหน่ึง การท่ีประเทศมีความไดเปรียบอยางสมบูรณในการผลิตสินคาใด แสดงวาประเทศนั้น
สามารถผลิตสินคาชนิดนั้นดวยตนทุนการผลิตท่ีถูกกวาอีกประเทศหนึ่ง ทําใหประเทศท้ังสองมีสินคา
บริโภคมากข้ึน โดยมีขอสมมติวาปจจัยการผลิตมีเพียงชนิดเดียว คือแรงงาน และประสิทธิภาพของ
แรงงานในประเทศมีลักษณะเหมือนกัน นอกจากนี้แรงงานสามารถเคล่ือนยายไดอยางเสรีภายในประเทศ
แตไมสามารถเคล่ือนยายระหวางประเทศได 
 ตอมา David Ricardo ไดแสดงแนวคิดในเร่ืองการคาระหวางประเทศเพิ่มเติมจาก Adam 
Smith โดย David Ricardo ไดใหแนวคิดวาประเทศ 2 ประเทศ จะทําการคาขายกันเม่ือประเทศหนึ่ง
สามารถผลิตสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งอยางมีประสิทธิภาพสูงกวาและตนทุนท่ีต่ํากวา 
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เม่ือเทียบกับการผลิตสินคาอีกชนิดหนึ่ง โดยเนนการคาภายในระบบการคาเสรี โดยประเทศนั้นจะ
สงออกสินคาท่ีผลิตดวยตนทุนท่ีต่ํากวาและนําเขาสินคาท่ีมีการผลิตดวยตนทุนท่ีสูงกวาจากประเทศ
อ่ืน ซ่ึงแนวคิดนี้เปนการอธิบายภายใตแบบจําลองท่ีมีปจจัยการผลิตเพียงชนิดเดียวตามแนวคิดของ
สํานักคลาสสิค คือ แรงงานไมสามารถเคล่ือนยายระหวางประเทศ และแรงงานการผลิตในแตละ
ประเทศมีประสิทธิภาพการผลิตแตกตางกันโดยไมมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิต ซ่ึงเปนจุด
ท่ีทําใหเกิดการคาระหวางประเทศข้ึน โดยมีขอสมมติวาความพอใจในการบริโภคแตละประเทศ
เหมือนกัน 
 ตอมาแนวความคิดทฤษฎีการคาดังกลาวไดพัฒนาโดย Heckcher-Ohlin ซ่ึงอธิบายวา
ประเทศจะไดรับประโยชนจากการผลิตและการคาสินคาท่ีใชปจจัยการผลิตท่ีมีอยูมากในประเทศ 
ภายใตแบบจําลองท่ีมีปจจัยการผลิต 2 ประเภท คือแรงงาน และทุน โดยมีขอสมมติวาปจจัยการผลิต
สามารถเคล่ือนยายไดอยางเสรีภายในประเทศ แตเคล่ือนยายระหวางประเทศไมไดทําให
ความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตและผลผลิตในแตละประเทศเหมือนกัน จากแนวความคิดนี้
ประเทศท่ีมีปจจัยแรงงานจะสงออกสินคาท่ีใชแรงงานมากในการผลิต (Labor Intensive 
Commodities)  
  สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการแขงขันของสินคาของประเทศหน่ึง
เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ นั้น จะวิเคราะหตนทุนในการผลิตมาเปรียบเทียบกันเพื่อวัดความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบสําหรับสินคานั้น แตการวิเคราะหตนทุนนั้นมีความยากลําบากในทาง
ปฏิบัติเนื่องจากไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลไว และวิธีการจัดเก็บขอมูลตนทุนการผลิตตองเปนการ
สํารวจ ซ่ึงขอมูลดังกลาวตองมาจากวิธีการสํารวจเดียวกัน และมีปญหาดานความสอดคลองของ
ขอมูล นอกจากน้ีการเปรียบเทียบตนทุนจะละเลยปจจัยท่ีไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียงของสินคา
คุณภาพของสินคา และระดับการใชเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีผลกระทบตอแบบแผนของการคา
ระหวางประเทศ ดังนั้นเพื่อขจัดปญหาดังกลาวจึงไดมีการสรางคาดัชนีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage : RCA) มาใชวิเคราะหแทนการใชตนทุน ดัชนี 
RCA นั้นไดสรางข้ึนโดย Bela  Balassa (Balassa, 1989) ซ่ึงอาศัยการนํามูลคาของสินคามาใชในการ
วิเคราะหแทนตนทุน เพราะมูลคาสินคาจะประกอบไปดวยสวนของตนทุนและกําไร ทําใหการ
วิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบตามวิธีของ RCA สามารถใชมูลคาสินคาเปนตัวแทนได
อยางดีในการวิเคราะห เพราะมูลคาของสินคาสําหรับทุกประเทศไดมีการรวบรวมและจดบันทึก
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สถิติไว ทําใหสะดวกตอการนําขอมูลสถิติมาใชในการวิเคราะหสูตรท่ีใชในการคํานวณคา RCA มี
ดังนี้ 
 
    
   RCA  =        Xi/ X 
    Wi/ W  
 X1/ X คือ อัตราสวนระหวางมูลคาการสงออกสินคา iโดยประเทศ X กับมูลคาการ
สงออกสินคาของประเทศ X 
 Wi/ W คือ อัตราสวนระหวางมูลคาการสงออกสินคา iของโลกกับมูลคาการสงออก
ท้ังหมดของโลก 
 โดยท่ีความหมายของคา RCA มีดังตอไปนี้ 
 ถา RCA มากกวา 1 แสดงวาประเทศนั้นมีไดเปรียบในการสงออกสินคา iไปยัง
ตลาดโลกเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน 
 ถา RCA นอยกวา 1 แสดงวาประเทศนั้นไมมีความไดเปรียบในการสงออกสินคา i ไป
ยังตลาดโลกเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน 
 โดยท่ัวไปนอกจากจะพิจารณาคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ 
(Revealed Comparative Advantage : RCA) กับ 1 แลวตองพิจารณาเปรียบเทียบคาดังกลาวกับ
ประเทศคูแขงท่ีสงออกในตลาดเดียวกันดวย คือ ถาคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ
ของประเทศผูสงออกประเทศหน่ึงเม่ือเทียบกับประเทศหนึ่งแลวมีคาสูงกวา แสดงวาประเทศนั้นมี
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคาชนิดนั้น ๆ ในตลาดท่ีกําลังพิจารณา นอกจากนี้ยังสามาราถ
ใชแนวคิดวิธีการวัดคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏในการดูแนวโนมความ
ไดเปรียบในการสงออกสินคาชนิดนั้น ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย ถาคาดัชนีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบท่ีปรากฏของสินคาชนิดใดมีแนวโนมสูงข้ึนเปนลําดับยอมช้ีใหเห็นถึงความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ หรือความสามารถในการแขงขันการสงออกสินคาชนิดนั้นมีอนาคตท่ีดี ใน
การศึกษาคร้ังนี้จะนําแบบจําลองของดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏไปใชในการ
วิเคราะหเชิงปริมาณตอไป 
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2.1.2    แนวคิด BCG Model 
 การวิเคราะหการเติบโตและสวนแบงตลาด (The Growth-Share Matrix) เปนตาราง
การวิเคราะหกลุมธุรกิจท่ีพัฒนาข้ึนโดยบริษัท Boston Consulting Group ซ่ึงเปนบริษัทท่ีปรึกษาทาง
ธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกา แนวความคิดนี้เปนการวิเคราะหโอกาสของธุรกิจตามปจจัย
อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมหรือตลาด (Market Growth Rate) กับปจจัยสวนแบงตลาด 
(Market Share) ความสัมพันธระหวางปจจัยท้ังสองเปนส่ิงท่ีช้ีวา ธุรกิจจะเคล่ือนตัวตอไปอยางไรใน
อนาคต ซ่ึงจะช้ีใหเห็นถึงปญหาความเหมาะสมในทางกลยุทธของอุตสาหกรรมได 
             

(The growth share matrix) 
    

 
 

ภาพที่ 2.1   แสดงการเติบโตและสวนแบงตลาด 
ท่ีมา :  http// www. netmba.com/strategy/matrix/bcg/ 
 
 ผังการวิเคราะหการเติบโตและสวนแบงตลาดจะแบงออกเปน 4 ชองดวยกัน อัตราการ
เจริญเติบโตของตลาดบนแกนแนวดิ่ง แสดงอัตราการเจริญเติบโตตอปของตลาดซ่ึงธุรกิจดําเนินการ
อยู สวนแบงตลาดซ่ึงวัดตามแกนนอนแสดงถึงสวนแบงตลาดของหนวยธุรกิจท่ีเปรียบเทียบกับ
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คูแขงรายใหญท่ีสุด ขนาดของวงกลมข้ึนอยูกับปริมาณเงินตรา (Dollar Volume) โดยแตละชอง
แสดงถึงประเภทตางๆของธุรกิจดังนี้  
 Cash Cow หรือชอง “แมวัวเงิน” หมายถึง ผลิตภัณฑหรืออุตสาหกรรมท่ีสวนแบงสูง 
และการเติบโตของตลาดเปนไปอยางชา เนื่องจากเปนชวงท่ีอุตสาหกรรมเร่ิมขยายตัวลดลง แต
หนวยธุรกิจยังคงเปนผูนําตลาด ทําใหเปนหนวยธุรกิจท่ีสรางกระแสเงินสดใหกับกลุมธุรกิจเพ่ือ
นําไปลงทุนในผลิตภัณฑหรืออุตสาหกรรมอ่ืนท่ีเลือกสรรแลว 
 Star หรือชอง “ดาวรุง” หมายถึง ผลิตภัณฑหรืออุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการเติบโตของ
ตลาดสูง และมีสวนแบงตลาดสูงดวย เปนลักษณะขององคกรท่ีประสบความสําเร็จเปนผูนําใน
อุตสาหกรรมและสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนไดสูงเพื่อรักษาสวนแบงตลาดท่ีสูงได 
 Question Marks หรือชอง “เคร่ืองหมายคําถาม” หมายถึง ผลิตภัณฑหรืออุตสาหกรรม
ท่ีมีอัตราการเติบโตของตลาดอยูในเกณฑสูง แตสวนแบงตลาดตํ่าลง 
 Dog หรือชอง “สุนัข” หมายถึง ผลิตภัณฑหรืออุตสาหกรรมท่ีมีสวนแบงตลาดตํ่า และ
การเติบโตของตลาดตํ่าดวย เปนลักษณะของอุตสาหกรรมท่ีมีความออนแอ  
 
ขอดีในการวิเคราะหกลุมธุรกิจโดยใชBCG Matrix 
 1. การวิเคราะหกลุมธุรกิจชวยในการประเมิณหนวยธุรกิจ ทําใหสามารถกําหนด
เปาหมายและจัดสรรทรัพยากรไปยังหนวยธุรกิจแตละหนวยอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะชวย
เสริมสรางความแข็งแข็งใหกับองคกร 
 2. การวิเคราะหกลุมธุรกิจจะกระตุนการใชขอมูลจากสภาพแวดลอมเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจในสถานการณปจจุบันและอนาคตจากขอเท็จจริงและกรอบสมมติฐานในการแกไข
ปญหา 
 3. การวิเคราะหกลุมธุรกิจจะกระตุนใหพิจารณาการหมุนเวียนและการใชงานของ
ทรัพยากร เพื่อการขยายตัวในระยะยาว 
รูปแบบการวิเคราะหการเติบโตและสวนแบงตลาดน้ีนับวามีประโยชนสําหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสงเสริมการสงออกในผลิตภัณฑของอุตสาหกรรม 
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2.1.3   แบบจําลองเยนเนอรัลอิเลคทริค- จีอี (GE Model ) 
 เปนการนําตัวแบบการวิเคราะหความนาสนใจและความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมมาใชในการวิเคราะหใหความสนใจในการวิเคราะหในรายละเอียดของการวิเคราะห
มากกวาการพิจารณาเพียงอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมและสวนแบงตลาดดังเชน BCG Model 
ตัวอยางเชน ความนาสนใจของอุตสาหกรรมจะพิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโต ความสามารถใน
การทํากําไรของอุตสาหกรรม ขนาดอุตสาหกรรม และพิจารณาความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมจากสวนแบงตลาด ความแข็งแกรงทางเทคโนโลยี ความสามารถในการทํากําไร GE 
Model ท่ีใชตัวแปรเปนกลุมและหลายมิติท้ังปจจัยภายนอกและปจจัยภายในและท่ีสําคัญการกําหนด
ตัวแปรเหลานี้จะตองรวมเอาวิสัยทัศนและการมองภาพในอนาคตของปจจัยดานตางๆ  

ความสามารถในการแขงขัน Competitiveness พิจารณาจากปจจัย 

 1. ด านการผลิต  ( มูลค า เพิ่ ม  สัดสวนวัต ถุดิบนํ า เข า  การพัฒนานวัตกรรม 
ความสามารถของแรงงาน)   

  2. ดานการแขงขัน (สัดสวนในตลาดโลก การขยายตัวของสัดสวนในตลาดโลก 
ดุลการคาสุทธิ)  

  3. ดานสภาพแวดลอมสนับสนุน (โครงสรางพื้นฐาน กฎหมาย และการลงทุนจาก
ตางประเทศ)  

 ความนาสนใจ Attractiveness พิจารณาจากปจจัย 

 1. ดานความตองการในตลาดโลก (ขนาดของตลาดโลก การขยายตัวของตลาดโลก 
แนวโนมราคาในตลาดโลก การลงทุนในโลก)  

 2. ดานการแขงขัน (จํานวนคูแขงและความแตกตางของผลิตภัณฑ)  
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GE Model 

 

ภาพท่ี 2.2   แบบจําลองเยนเนอรัลอิเลคทริค- จีอี (GE Model ) 
ท่ีมา: http//www.tutor2u.net/business/strategy/ge_matrix.htm 

GE Model มีทางเลือกในการใชกลยุทธ ดังนี้ 

 1.  การลงทุน การขยายตัว หรือการเจริญเติบโต ธุรกิจจะตองใชกลยุทธนี้เม่ือธุรกิจมี
ความสามารถในการแขงขันสูงและมีความสามารถนาสนใจคอนขางสูง ประกอบดวย 

  1.1   Protect Position กลยุทธการปองกันตําแหนงเปนธุรกิจท่ีมีความสามารถใน
การแขงขันสูงและมีความนาสนใจสูง ดังน้ันจึงใชกลยุทธ 
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  1.1.1   การลงทุนเพื่อความเจริญเติบโตในอัตราสูง  

  1.1.2   มุงใชความพยายามเพ่ือรักษาจุดแข็งเอาไว  

  1.2   Build   Selectively กลยุทธการลงทุนเพื่อขยายตัวเปนธุรกิจท่ีมีความสามารถ
ในการแขงขันปานกลางและมีความนาสนใจสูง ดังน้ันจึงใชกลยุทธ 

  1.2.1   ความพยายามสูความเปนผูนํา  

  1.2.2   การสรางจุดแข็งโดยเลือกสรรจุดแข็งท่ีมีอยู  

  1.2.3   การเสริมแรงขอบเขตท่ีออนแอ  

  1.3   Invest to Build กลยุทธการเลือกสรรการลงทุนเปนธุรกิจท่ีมีความสามารถใน
การแขงขันสูงและมีความนาสนใจปานกลาง ดังนั้นจึงใชกลยุทธ 

  1.3.1   การลงทุนในสวนตลาดท่ีนาสนใจ  

  1.3.2   การสรางจุดแข็งโดยเลือกสรรจุดแข็งท่ีมีอยู  

    1.3.3   การมุงท่ีความสามารถในการสรางกําไร โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต  

 2.   การเลือกลงทุน รักษาสภาพเดิม หรือกลยุทธความคงท่ี ธุรกิจจะตองใชกลยุทธนี้
เม่ือธุรกิจมีความสามารถในการแขงขันระดับปานกลางและมีความสามารถนาสนใจระดับปานกลาง 
ในกรณีนี้ถือวาใชกลยุทธประกอบดวยการเลือกลงทุน รักษาสภาพเดิมประกอบดวย 

  2.1 Build Selectively กลยุทธการปองกันและการมุงเฉพาะสวนเปนธุรกิจท่ีมี
ความสามารถในการแขงขันสูงและมีความนาสนใจตํ่า ดังน้ันจึงใชกลยุทธ 

  2.1.1   การบริหารเพื่อรักษาสภาพเดิม  
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  2.1.2   การมุงท่ีสวนตลาดที่นาสนใจ  

   2.1.3   การดูแลรักษาปองกันจุดแข็ง  

  2.2  Selectively Manage for earning   กลยุทธการเลือกสรรการลงทุน การรักษา
ระดับเดิมเปนธุรกิจท่ีมีความสามารถในการแขงขันปานกลางและมีความนาสนใจปานกลาง ดังนั้น
จึงใชกลยุทธ 

  2.2.1   การดูแลรักษาปองกันโปรแกรมในปจจุบัน  

  2.2.2   การมุงท่ีการลงทุนในสวนตลาดท่ีสามารถทํากําไรไดดีและมีความเส่ียง
ที่ต่ํา  

  2.3  Refocus กลยุทธการเลือกสรรการลงทุน เปนธุรกิจท่ีมีความสามารถในการ
แขงขันตํ่าและมีความนาสนใจสูงดังนั้นจึงใชกลยุทธ 

  2.3.1   ใชความเช่ียวชาญจากจุดแข็งท่ีมีจํากัด  

  2.3.2   หาวิธีการท่ีจะชนะจุดออน  

  2.3.3   การถอนตัวในผลิตภัณฑท่ีมีปญหา  

 3.   การเก็บเกี่ยวผลประโยชน การถอน ธุรกิจจะตองใชกลยุทธนี้ในกรณีเม่ือธุรกิจมี
ความสามารถในการแขงขันตํ่าและมีความสามารถนาสนใจตํ่า ประกอบดวย 

  3.1  Limited Expansion กลยุทธการบริหารเพ่ือรักษาสภาพเดิม เปนธุรกิจท่ี มี
ความสามารถในการแขงขันปานกลางและมีความนาสนใจตํ่า ดังน้ันจึงใชกลยุทธ 

   3.1.1   การบริหารเพื่อรักษาสภาพเดิม  

  3.1.2   การยกระดับสายผลิตภัณฑ  
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  3.1.3   การลงทุนใหต่ําท่ีสุด  

  3.2 Manage for Earnings กลยุทธการขยายตัวในขอบเขตจํากัด หรือเก็บ เกี่ยว
ผลประโยชนเปนธุรกิจท่ีมีความสามารถในการแขงขันตํ่าและมีความนาสนใจปานกลาง ดังนั้นจึง
ใชกลยุทธการขยายกิจการท่ีไมมีความเส่ียงหรือการลงทุนใหต่ําท่ีสุด และการดําเนินงานท่ีมีเหตุผล 

  3.3  Divest กลยุทธการถอนตัวเปนธุรกิจท่ีมีความสามารถในการแขงขันตํ่าและมี
ความนาสนใจตํ่า ดังน้ันจึงใชกลยุทธ 

  3.3.1   ขายกิจการเพ่ือใหไดคุณคาสูง  

  3.3.2   ลดตนทุนคงท่ี และหลีกเล่ียงคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึน  

 ในการศึกษาคร้ังนี้การกําหนดกรอบทางกลยุทธของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ จะทําการศึกษาตามแนวคิดของ GE Model โดยท่ีการคัดเลือกตัวแปรท่ีจะใชในการ

กําหนดคาของ Competitiveness และ Attractiveness ของอุตสาหกรรม  

2.1.4   ทฤษฎีความไดเปรียบเชิงแขงขัน 
 จากเดิมท่ีแนวความคิดเร่ืองความไดเปรียบเชิงแขงขันทางการคาไดอาศัยทฤษฎีการคา
ระหวางประเทศท่ีการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติภายในระบบเศรษฐกิจจะเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพก็ตอเม่ือการผลิตและการคาตั้งอยูบนพื้นฐานความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ 
(Comparative Advantage) ของระบบเศรษฐกิจนั้นๆ คือ ความสามารถของประเทศใดประเทศหน่ึง
ในการผลิตสินคาและบริการดวยตนทุนท่ีต่ํากวาประเทศอ่ืนๆ ลักษณะของความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบนี้สามารถอธิบายเกี่ยวกับการผลิตและการคาระหวางประเทศของประเทศตางๆไดดวย
การวิเคราะหเปรียบเทียบดานปจจัยการผลิตเปนหลักโดยการผลิตเหลานั้นจะสะทอนออกมาในรูป
ของราคา(สุรชัย,2536) 
 ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ระดับความสามารถทางการแขงขัน
ของอุตสาหกรรม   ไมเคิล อี พอรเตอร(Michael E.Porter) ไดกลาวไวในหนังสือ The Competitive 
Advantage of Nations วาปจจัยท่ีกําหนดความไดเปรียบเชิงแขงขันของประเทศและวัด
ความสามารถดานการแขงขันระหวางประเทศมีอยู 4 ปจจัยท่ีใชคือ 
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 1.   สภาวะปจจัยการผลิตในประเทศ (Factor Conditions) 
 2.   อุปสงคในประเทศ (Demand Conditions) 
 3.   อุตสาหกรรมสนับสนุนเกี่ยวเนื่องในประเทศ (Related and Supporting Industries) 
 4.   กลยุทธ โครงสรางและสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมในประเทศ (Firm 
Strategy, Structure and rivalry) 
  
 ปจจัยท้ัง4 ตางมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน และประกอบเขาเปนระบบเดียวกัน
เรียกวาแบบจําลองไดมอน (Diamond Model) 
   

 
ภาพท่ี 2.3    แบบจําลองไดมอน (Diamond Model) 
ท่ีมา : (สุรชัย,2536: 36)  
 
 
1.   สภาวะปจจัยการผลิตในประเทศ (Factor Conditions) 
 ปจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมท่ัวไป ประกอบดวย วัตถุดิบ แรงงาน เงินทุน และ
ท่ีดิน แตในปจจุบันจะตองรวมถึงเทคโนโลยี ความรู และระบบสาธารณูปโภคตางๆ จะทําใหขีด
ความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงข้ึนได 

ปจจัยการผลิต 

อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกีย่วเนื่องใน
ประเทศ 

     ยุทธการ โครงสราง 
และสภาพการแขงขันในประเทศ

อุปสงคในประเทศ 
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 การจัดอันดับข้ันของปจจัยมี 2 วิธี   วิธีแรกแบงปจจัยการผลิตออกเปน ปจจัยพื้นฐาน
และปจจัยข้ันสูง โดยปจจัยพื้นฐาน หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ตําแหนงท่ีตั้ง แรงงานท่ี
ไมชํานาญ (Unskilled) และกึ่งชํานาญ (Semiskilled) รวมท้ังทุนประเภทหนี้ ปจจัยข้ันสูง หมายถึง 
โครงสรางพื้นฐานทางโทรคมนาคมสมัยใหม บุคลากรท่ีไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมในระดับสูง   
 วิธีท่ี 2 ปจจัยทั่วไปและปจจัยเฉพาะทาง ปจจัยท่ัวไป หมายถึง ระยะถนน แหลงเงินทุน
ประเภทหนี้ บุคลากรระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวาท่ีไมจํากัดวาตองใชกับอุตสาหกรรมใด ปจจัย
เฉพาะทาง หมายถึง บุคลากรท่ีไดรับการศึกษาหรือการฝกอบรมเฉพาะทาง ซ่ึงอาจเปนการศึกษาใน
ระดับสูงกวาปริญญาตรี โครงสรางพื้นฐานสําหรับจุดมุงหมายเฉพาะทางวิทยากรความรูข้ันสูง
เฉพาะทาง ปจจัยเฉพาะทางจะใชไดกับบางอุตสาหกรรมเปนการเฉพาะเทานั้น 
 ปจจัยพื้นฐานและปจจัยท่ัวไป จะกอใหเกิดขอไดเปรียบดานการแขงขันต่ําท่ีไมยั่งยืน
และสามารถทดแทนไดดวยส่ิงอ่ืนในประเทศเดียวกัน หรือทดแทนไดดวยส่ิงเดียวกันในประเทศอ่ืน 
ในขณะท่ี ปจจัยข้ันสูง และปจจัยเฉพาะทาง จะมีความสําคัญตอการเสริมสรางและรักษาขอ
ไดเปรียบดานการแขงขัน เนื่องจากตองอาศัยการลงทุนสูง สะสมเปนเวลานาน  
 การพัฒนาความสามารถในการแขงขันหรือขอไดเปรียบดานการแขงขัน จะตองมีการ
พัฒนาและเพิ่มปจจัยการผลิตอยางตอเนื่องจากปจจัยพื้นฐานหรือปจจัยท่ัวไป สูปจจัยข้ันสูงหรือ
ปจจัยเฉพาะทาง  โดยมาตรฐานในการแบงข้ันของปจจัยข้ึนอยูกับความเจริญกาวหนาของประเทศ 
 
2.   อุปสงคในประเทศ (Demand Conditions) 
 อุปสงค คือ ความตองการสินคาและบริการ ซ่ึงในแตละอุตสาหกรรมจะมีความ
ตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน ในการแขงขันระดับประเทศ ความตองการสินคาเปนส่ิง
สําคัญมาก เพราะน่ันจะหมายถึงรายได หากผูบริโภคมีความตองการสินคาและบริการท่ีสูงก็จะ
สงผลใหการผลิตในอุตสาหกรรมนั่นสูงไปดวย 
 นอกจากนี้ อุปสงคในประเทศมีความสําคัญท่ีจะกอใหเกิดความไดเปรียบถาความ
ตองการของผูบริโภคเกิดกอนและตรงกับความตองการของประเทศอ่ืน ลักษณะของตลาดใน
ประเทศจะมีผลตอการตีความและรับรูของกิจการในการตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดย
ท่ีกิจการในประเทศจะมีขอไดเปรียบในการแขงขัน  ถาผูบริโภคในประเทศเปนผูบริโภคท่ีมี
มาตรฐานและเรียกรองมาก ก็ยอมสงผลใหตองมีการพัฒนาปรับปรุงสรางนวัตกรรมและยกระดับ
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ใหสูงข้ึน อุปสงคในประเทศมีลักษณะสําคัญ 3 ขอท่ีมีผลตอการเสริมสรางรักษาขอไดเปรียบดาน
การแขงขันของประเทศ 
 2.1   สวนผสมของอุตสาหกรรมในประเทศ   อุตสาหกรรมเดียวกันตลาดบางสวนก็มี
อุปสงคในประเทศท่ีคลายคลึงกับตลาดโลกในขณะท่ีตลาดบางสวนก็มีอุปสงคในประเทศท่ีแตกตาง
จากตลาดโลก บริษัทจึงมักจะไดขอไดเปรียบดานการแขงขันระหวางประเทศในตลาดสวนท่ี
คลายคลึงกับอุปสงคโลก ถาตลาดน้ันเปนสวนท่ีมีความสําคัญตออุตสาหกรรมน้ันสูงกวาตลาดสวน
เดียวกันของประเทศอ่ืน ดวยเหตุนี้ บริษัทในประเทศเล็กจึงสามารถพัฒนาขอไดเปรียบดานการ
แขงขันระหวางประเทศในตลาดสวนท่ีสําคัญตออุตสาหกรรมนั้น 
 2.2   ผูซ้ือท่ีรูจริง   คือ ผูซ้ือท่ีเปนกิจการ สถาบัน องคกร โรงงานตางๆ ชองทางการจัด
จําหนาย ผูบริโภค ถาผูซ้ือในประเทศเปนผูซ้ือท่ีรูจริงก็จะต้ังมาตรฐานการเลือกซ้ือสินคาและบรืการ
ไวสูง จึงเปนแรงกดดันใหกิจการตองพัฒนาสินคา ซ่ึงจะเปนขอไดเปรียบดานการแขงขันใน
อุตสาหกรรม 
 2.3   อุปสงคในประเทศเกิดข้ึนกอนประเทศอ่ืน   อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบสนอง
อุปสงคในประเทศจะไดเปรียบดานการแขงขันระหวางประเทศ ถาอุปสงคตอสินคาและบริการ
เกิดข้ึนในประเทศกอน จะทําใหไดเปรียบดานการแขงขันระหวางประเทศ แตถาอุปสงคท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศเกิดเฉพาะในประเทศนั้นไมเกิดเปนอุปสงคสากล อุตสาหกรรมในประเทศสําหรับอุปสงค
นั้นก็จะเสียเปรียบดานการแขงขันระหวางประเทศ 
 ขนาดของอุปสงคในประเทศมีความสําคัญ เนื่องจากถาตลาดขนาดใหญมีโอกาสลด
ตนทุนตอหนวยท่ีเกิดจากการผลิตคร้ังละมากๆหรือสามารถลดตนทุนท่ีเกิดจากการสะสมความ
ชํานาญที่ไดจากการผลิตหลายคร้ังไดดีกวาตลาดเล็ก อยางไรก็ตาม ขนาดของอุปสงคในประเทศอาจ
ไมสําคัญในบางกรณีถาประเทศเล็กท่ีอุปสงคในประเทศเล็กแตสามารถเพิ่มขนาดของอุปสงคดวย
การสงออก ในขณะท่ีตลาดขนาดใหญจะมีความสําคัญและชวยสงเสริมใหเกิดขอไดเปรียบทางการ
แขงขันของประเทศก็ตอเม่ือเสริมดวยลักษณะท่ีดีของอุปสงคในประเทศประกอบกัน 
 
3.   อุตสาหกรรมสนับสนุนเก่ียวเนื่องในประเทศ (Related and Supporting Industries) 
 ในอุตสาหกรรมจําเปนตองอาศัยการซัพพลายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑจากหลายแหลง 
ซ่ึงเรียกวา อุตสาหกรรมตอเนื่อง (Supporting Industry) โดยหากมีอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเขมแข็ง
และมีคุณภาพ ก็จะสงผลใหอุตสาหกรรมน้ันๆมีปริมาณวัตถุดิบการผลิตท่ีเพียงพอ ทําใหสามารถ
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แขงขันไดดีข้ึน อุตสาหกรรมสนับสนุนเกี่ยวเนื่องในประเทศ จะมีประโยชนและชวยสนับสนุนให
ไดเปรียบทางการแขงขันระหวางประเทศ เนื่องจากปจจัย 3 ประการ 
 3.1 ชองทางท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบางคร้ังมีสิทธิพิเศษมากกวาผูอ่ืนใน
ตางประเทศ ในการเขาถึงวัตถุดิบหรือช้ินสวนท่ีดีท่ีสุด 
 3.2   ความรวมมือกันอยูตลอดเวลาระหวางผูใชกับผูผลิตวัตถุดิบ (Supplier) ช้ินสวน
หรือเคร่ืองจักร ซ่ึงจะกอใหเกิดความไดเปรียบดานการแขงขันของกิจการ โดยเฉพาะถาท้ังสอง
กิจการมีสํานักงานใหญอยูในประเทศเดียวกัน 
 3.3  ความรวมมือกันดานนวัตกรรมและการยกระดับการผลิต จะยิ่งชวยใหเกิดขอ
ไดเปรียบดานการแขงขัน สรางโอกาสการพัฒนาความรวมมือกันแกไขปญหาหรือแลกเปลี่ยนการ
วิจัยและพัฒนา อยางไรก็ตาม ประโยชนท้ังหมดจะเกิดผลมากข้ึน ถาท้ังสองฝายต้ังอยูใกลกันมาก
จนเปนการกระจุกตัว ทําใหเกิดการส่ือสารกันไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
 ประเทศหนึ่งๆมักจะมีขอไดเปรียบดานการแขงขันระหวางประเทศในอุตสาหกรรม
ตางๆท่ีเกี่ยวเนื่องเปนกลุมๆ อุตสาหกรรมตอเนื่องหมายถึง อุตสาหกรมมตางๆท่ีบริษัทสามารถ
ประสานระหวางบางกิจกรรมหรืออุตสาหกรรมตางๆท่ีมีสินคาเสริมกัน อุตสาหกรรมสนับสนุนเหตุ
ปจจัยสําคัญของการท่ีประเทศหน่ึงมักมีอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกันเปนกลุมๆท่ีมีขอไดเปรียบดาน
การแขงขันระหวางประเทศ ก็คือการท่ีอุตสาหกรรมตางๆท่ีเกี่ยวเนื่องกันอยูใกลกันและมีวัฒนธรรม
เดียวกัน ทําใหเปนไปไดท่ีจะเกิดความรวมมือกันอยูตลอดเวลา  
 
4.   กลยุทธ โครงสรางและสภาพการแขงขนัของอุตสาหกรรมในประเทศ (Firm Strategy, 
Structure and rivalry) 
 วัฒนธรรมของแตละประเทศมีผลตอการท่ีกิจการจะเลิกใชกลยุทธและโครงสรางใด 
อุตสาหกรรมสวนใหญท่ีอยูในประเทศเดียวกันมักจะมีลักษณะรวมกันบางประการท่ีแตกตางจาก
อุตสาหกรรมในตางประเทศ อุตสาหกรรมท่ีประสบความสําเร็จระหวางประเทศมักมีบอเกิดแหง
ความไดเปรียบเชิงแขงขันท่ีสอดคลองกับกลยุทธ และโครงสรางของอุตสาหกรรม โดยแสดงถึง
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ 
 ขนาดของอุตสาหกรรมเปนตัวช้ีวัดท่ีสําคัญตอระดับการแขงขัน หากมีจํานวนผูผลิต
มากและเปนยังเปนผูผลิตท่ีมีความม่ันคงในอุตสาหกรรม ยอมแสดงใหเห็นวามีการแขงขันท่ีรุนแรง 
ซ่ึงจะสงผลใหอุตสาหกรรมนั้นๆมีความสามารถในการแขงขันท่ีสูงข้ึน ประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมใด
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อุตสาหกรรมหน่ึงท่ีเปนผูนําในตลาดโลก ก็จะมีผูแขงขันมากรายและมีระดับการแขงขันในประเทศ
ท่ีเขมขน ซ่ึงจะกอใหเกิดแรงกดดันใหตองพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมนั้นๆ การแขงขันใน
ประเทศมิไดหมายถึงการแขงขันเฉพาะในดานราคาแตจะรวมถึงการแขงขันในดานอ่ืนๆ เชน 
เทคโนโลยี ซ่ึงอาจนําไปสูความไดเปรียบดานการแขงขันท่ียั่งยืนกวา กระบวนการแขงขันจะทวี
ประโยชนมากถาผูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันจะกระจุกตัวอยูในบริเวณหรือเมืองเดียวกัน 
 การแขงขันในประเทศมีประโยชนกวาการแขงขันระหวางประเทศ ถาอุตสาหกรรม
เดียวกันจะกระจุกตัวอยูในบริเวณหรือเมืองเดียวกัน เพราะจะทําใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมสําหรับ
ผูแขงขันรายใหญในประเทศ ซ่ึงเปนแรงกดดันท่ีเห็นและรูสึกไดชัดเจนกวาผูแขงขันในตางประเทศ 
ระดับการแขงขันท่ีสูงในประเทศมักจะกอใหเกิดการสงออกเพื่อแสวงหาตลาดเพ่ิมเติม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งถาการลดตนทุนจากการผลิตคร้ังละมากๆกอใหเกิดความไดเปรียบเชิงแขงขันของ
อุตสาหกรรมนั้นๆ 
 นอกจากปจจัยหลักท้ัง 4 ขอดังกลาวท่ีมีบทบาทสําคัญตอการกําหนดความไดเปรียบ
เชิงแขงขันของประเทศแลว ยังมีปจจัยท่ีอาจเปนไดท้ังปจัยท่ีมีสวนสนับสนุนหรือเปนปจจัยท่ีเปน
อุปสรรคตอความไดเปรียบเชิงแขงขันของประเทศ ปจจัยท้ัง 2 คือ โอกาส (Chance) และรัฐบาล 
(Government) 
 โอกาส หมายถึง การเปล่ียนแปลงสําคัญท่ีอยูนอกเหนือกิจการตางๆในอุตสาหกรรม 
และบอยคร้ังท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลในประเทศน้ันดวย แตอาจอยูภายใตการควบคุม
ของรัฐบาลประเทศอ่ืน เชน การเปล่ียนแปลงดานกฎระเบียบการคา มาตรฐานสินคา การเพ่ิมอัตรา
ภาษีนําเขาของประเทศคูคา หรือการใหความชวยเหลือจากภาครัฐของประเทศคูแขง โอกาสมี
ความสําคัญตอการกําหนดความไดเปรียบเชิงแขงขันของประเทศ เพราะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ในโครงสรางอุตสาหกรรมหรือมีผลตอความไดเปรียบเชิงแขงขันของอุตสาหกรรม โอกาสอาจลม
ลางความไดเปรียบเชิงแขงขันของผูแขงรายเดิม จึงเกิดชองวางท่ีผูแขงขันจากประเทศอ่ืนเขามาชนะ
ผูแขงขันรายเดิม ประเทศท่ีจะประสบความสําเร็จในการใชประโยชนจากการเปล่ียนแปลงคือ 
ประเทศท่ีมีปจจัยทั้งส่ีขอดังกลาวสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงนั้น 
 รัฐบาล เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอปจจัยท้ังส่ี เนื่องจาก รัฐบาลสงเสริมหรือขีดขวาง
การเสริมสรางความไดเปรียบเชิงแขงขันของประเทศ กลาวคือ รัฐบาลเปนผูมีอํานาจในการออก
กฎระเบียบขอบังคับท้ังทางดานการคา การผลิต คุณภาพสินคา ภาษี การสงออก การนําเขา ดังนั้น
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หากรัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมใด ก็จะสงผลอุตสาหกรรมนั้น
สามารถแขงขันไดมากข้ึน 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
       
        
 
 
 
 
     
       
     
    
 
ภาพท่ี  2.4   ระบบเพชรที่สมบูรณ 
ท่ีมา: Michael E.Porter. The Competitive Advantage of Nations.  
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การแขงขันในประเทศ 

ปจจัยการผลิต อุปสงคในประเทศ 

อุตสาหกรรมสนับสนุนและ 
เกี่ยวเนื่องในประเทศ 

โอกาส 

รัฐบาล 
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2.2   ผลงานท่ีเก่ียวของ  

  จีรพรรณ กุลดิลก (2524)   ทําการศึกษาลูทางการสงออกไทยใหเพิ่มข้ึนเพื่อจะไดลด
ปญหาการขาดดุลการคาระหวางประเทศเเละการขาดดุลการชําระเงินท่ีประเทศกําลังประสบอยูจึง
ทําการศึกษาดานอุปสงค อุปทานและสถานการณการตลาดของสินคาสงออก โดยเนนเฉพาะสินคา
อุตสาหกรรม สําหรับขอมูลท่ีใชศึกษาใชท้ังขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิไดช้ีใหเห็นถึงโครงสราง 
รูปแบบ การพัฒนาการสงออก และลักษณะการคาของไทยกับตางชาติ โดยทําการวัด DRC ของ
สินคาเพื่อจะไดเปรียบเทียบดานการผลิตสินคาวาควรสงเสริมหมวดใด 

 จากการศึกษาพบวาการพัฒนาสินคาอุตสาหกรรมสงออกใหไดผลรัฐบาลตองมี
นโยบายสงเสริมการสงสินคาออกใหชัดเจน เชนการใหสิทธิประโยชนแกผูสงออก การสงเสริมการ
ลงทุนของบริษัทขามชาติ การยกมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของสินคาสงออก การรวมมือทาง
การคากับประเทศตางๆที่เปนคูคา และรัฐบาลควรสงเสริมโดยการลดหยอยภาษีนําเขาวัตถุดิบ 
สงเสริมการผลิตทดแทนการนําเขา  

 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมเเหงประเทศไทย (2529) ทําการศึกษาเร่ือง
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศไทย อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของ
ประเทศไทยเปน1ใน 5 ของอาณาบริเวณท่ีเปนเเหลงอัญมณีท่ีสําคัญของโลก และเปนอุตสาหกรรม
ท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ เพราะกอใหเกิดการจางงานถึง 700,000 คน แบงเปนนักขุด
พลอย 300,000 คน ชางเจียระไน 400,000 คน เปนอุตสาหกรรมท่ีสงออกท่ีนํารายไดเขาประเทศถึง
7,340 ลานบาทในป พ.ศ. 2528 โดยเปนอัญมณีท่ีเจียระไนเเลวประมาณ รอยละ 80 ของมูลคา
สงออกอัญมณีในปพ.ศ. 2528 โดยเฉพาะทับทิมและไพลิน เนื่องจากฝมือการเจียระไนพลอยของ
ไทยดีท่ีสุดในโลก นอกจากนี้คาเเรงงานในการเจียระไนก็ต่ํามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ท้ังนี้
รัฐบาลก็มีสวนสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยยกเลิกการเก็บ
ภาษีนําเขาอัญมณีดิบและอัญมณีรวงท่ีนําเขามาเจียระไน ทําใหตนทุนตํ่าลงจึงทําใหไทยไดช่ือวาเปน
ศูนยกลางการเจียระไน และการคาพลอยของโลก 

  จากการวิจัยมีการคาดวาการสงออกเพชรท่ีเจียระไนเเลวและเคร่ืองประดับมีคา
สําเร็จรูปจะมีมากข้ึนในปพ.ศ. 2529 ซ่ึงไทยขาดชางเจียระไนเพชรแตถาไดรับการฝกก็เช่ือวา
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ประเทศจะสามารถพัฒนาใหเปนศูนยกลางการเจียระไนเพชรไดในปพ.ศ.2529 ศูนยกลางการ
เจียระไนเพชรอยูท่ี เนเธอรแลนด และเบลเยี่ยม แตท้ังนี้คาเเรงในการเจียระไนจะสูง สวนใน
ประเทศไทยเพชรพลอยท่ีเจียระไนเเลวไดรับการยกเวนภาษีนําเขา สวนเคร่ืองประดับมีคาถูกเก็บ
ภาษีนําเขาจากประเทศในตะวันออกกลางแตอยูในอัตราท่ีต่ําซ่ึงในอนาคตคาดวายังคงไมมีการเก็บ
ภาษีนําเขา เพชรพลอยที่เจียระไนเเลวจากไทย เพราะเปนศูนยกลางการเจียระไนพลอยท่ีถือวา
ไดเปรียบท้ังดานคาเเรงเเละราคา รวมท้ังคุณภาพของเนื้อพลอยทําใหการขายสามารถเเขงขันได 
สวนเพชรและเคร่ืองประดับยังคงมีปริมาณสงออกในตลาดโลกมากไมถึงรอยละ 1 จึงไมนาจะถูก
เก็บภาษีหรือจํากัดโควตานําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปในอนาคตอันใกล  

 หางทอง ธรรมวัฒนะ (2535) วิเคราะหในภาพกวาง และวิเคราะหเเนวโนมปญหา 
อุปสรรคในอนาคตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย เห็นวาประเทศไทย 
นอกจากความสามารถในดานฝมือเเลว เเรงงานท่ีใชในอุตสาหกรรมยังไดกระจายตามชนบทเปน
การกระจายรายไดทางหนึ่ง ยังสามารถแขงขันกับตางประเทศไดในดานของตนทุนการผลิตท่ีต่ํา 
เนื่องจากคาเเรงของไทยยังตํ่ากวา เเตความตองการอัญมณีเเละเคร่ืองประดับท้ังในตางประเทศเเละ
ในประเทศยังมีอยูอีกมาก จึงทําใหมีการผลิตอัญมณีเเละเคร่ืองประดับในประเทศไทยมาก ผลท่ี
ตามมาคือการขาดเเคลนวัตถุดิบโดยเฉพาะอยางยิ่งพลอย จึงตองมีการนําเขาจากตางประเทศ 
อยางไรก็ตามอุตสหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เเมวาจะมีขอไดเปรียบในดานฝมือการ
ผลิตก็ตาม เเตยังมีปญหาเเละอุปสรรคท่ีตองเเกไขและพัฒนา เพ่ือใหสามารถสงออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศ นําเงินตราเขาประเทศไดตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีขอเสนอเเนะแนวทางพัฒนา
อุตสาหกรรมเจียระไนพลอย อุตสาหกรรมเจียระไนเพชร และอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ ท้ังใน
ระยะส้ันเเละระยะยาว กระตุนใหเกิดการขยายตัวอยางตอเนื่องเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนา
ฝมือเเรงงาน สงเสริมการลงทุนโดยไมจํากัดขนาดของผูประกอบการ สิทธิพิเศษทางดานภาษีเงินได
ใหมีลักษณะเดียวกับผูท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนไดรับรวมถึงเเหลงเงินกูดอกเบี้ยตํ่า 
 สุพินดา วะศินรัตน (2538) ศึกษาศักยภาพการสงออกของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของไทยในปพ.ศ.2531-2535ซ่ึงเปนการวิเคราะหศักยภาพการสงออกโดยศึกษาถึง  
1. ปจจัยหรือตัวกําหนดท่ีมีศักยภาพของการสงออก 2. ประเมินผลถึงความมีศักยภาพของการ
สงออกของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 3. อุปสรรคของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ 4. เสนอเเนะเเนวทางการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการสงออกใหมีศักยภาพสูงข้ึน โดย
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กรอบการศึกษาวิเคราะหอยูบนพ้ืนฐานทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative 
Advantage) และเเบบจําลองสวนเเบงตลาดคงท่ี (Constant Market Share Model)  
 ผลการศึกษาพบวาไทยสงออกสินคา เพิ่ม ข้ึนในทุกรายการ  แสดงวาไทยมี
ความสามารถในการเเขงขันในตลาดโลกและตลาดเบลเยี่ยม ฝร่ังเศส เยอรมัน ฮองกง อิสราเอล 
ญ่ีปุน สิงคโปร สวิสเซอรเเลนด สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริการ ซ่ึงไทยสงออกไดมากข้ึนทุก
ตลาดยกเวนสหราชอาณาจักร ปจจัยท่ีทําใหการสงออกขยายตัว คือ การขยายตัวของตลาดโลก ผล
จากสวนประกอบของสินคาและความสามารถในการเเขงขัน และปจจัยอ่ืนท่ีกําหนดศักยภาพการ
สงออกสินคาไดเเก วัตถุดิบ เเรงงาน เทคโนโลยี และการออกเเบบ ลวนมีสวนสงเสริมการสงออก
สินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยใหมีศักยภาพและมีขีดความสามารถสูงข้ึน 
 ชนากานต ปองกัน (2540) ศึกษาการวิเคราะหความไดเปรียบ โดยเปรียบเทียบในการ
ผลิตและการสงออกเฟอรนิเจอรไมยางพาราและชิ้นสวนของไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความ
ไดเปรียบ โดยเปรียบเทียบในการสงออกและศึกษาความคุมคาในการใชทรัพยากรภายในประเทศ 
ในการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา และช้ินสวน อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยางพาราและช้ินสวน
เปนอุตสาหกรรมท่ีใชทรัพยากรภายในประเทศ คือไมยางพาราและแรงงานในการผลิตเพื่อการ
สงออก ปจจุบันนี้ อุตสาหกรรมนี้เร่ิมประสบปญหาตางๆ อาทิ คาจางแรงงานท่ีสูงข้ึน ภาวะการ
แขงขันในการสงออกท่ีสูงข้ึน เปนตน 
 ในการวิเคราะหคาความไดเปรียบ โดยเปรียบเทียบท่ีปรากฎ พบวาไทยมีความ
ไดเปรียบ โดยเปรียบเทียบในการสงออกเฟอรนิเจอรไมยางพาราโดยรวม เฟอรนิเจอรไมยางพาราท่ี
ใชในสํานักงาน ท่ีใชในครัวเฟอรนิเจอรอ่ืนๆ ท่ีทําดวยไมยางพาราและช้ินสวนเฟอรนิเจอรไม
ยางพาราในตลาดญ่ีปุน และมีสวนแบงการตลาดเพ่ิมข้ึน สําหรับเฟอรนิเจอรท่ีใชครัวเม่ือเทียบกับ
ไตหวัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และจีน นอกจากนี้ไทยยังไดเปรียบในการสงออกเฟอรนิเจอรอ่ืนๆท่ี
ทําดวยไมยางพารา โดยมีสวนแบงการตลาดเพ่ิมข้ึนในตลาดสวีเดน เทียบกับอินโดนีเซีย แตไทย
เสียเปรียบในการสงออกเฟอรนิเจอรไมยางพาราโดยรวม เฟอรนิเจอรไมยางพาราที่ใชในสํานักงาน 
ในหองนอน และเฟอรนิเจอรอ่ืนๆท่ีทําดวยไมยางพาราในตลาดสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
ฝร่ังเศส และประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรป เม่ือเทียบกับอินโดนีเซียและไตหวัน 
 การวิเคราะหความคุมคาของการใชทรัพยากรภายในประเทศ ในการผลิตเฟอรนิเจอร
เพ่ือการสงออกพบวาคาดังกลาวมีคาเทากับ 0.8403และ0.9097ในปพ.ศ. 2533 และ 2537 และมีคา
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เพิ่มข้ึนเม่ือการคาเปนเเบบเสรีมากข้ึน ซ่ึงเเสดงวาการนําทรัพยากรในประเทศมาใชในการผลิต
เฟอรนิเจอรเพื่อการสงออกมีเเนวโนมเปนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพลดลง 
 นฤมล คงนอย (2540) ทําการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหความไดเปรียบเชิงเเขงขันของ
อุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปของไทย อุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปของไทยมีมูลคาสงออกชลอตัว
ในป พ.ศ. 2535 เปนตนมา เนื่องจากไทยไดรับสัดสวน โควตาสงออกจากประเทศนําเขาตามขอ
สัญญา MFA ในปริมาณจํากัดมาก ไทยจึงตองหาตลาดใหมท่ีอยูนอกสัญญา MFA  เชนตะวันออก
กลาง ยุโรปตะวันออก ซ่ึงไทยประสบปญหาการเเขงขันท่ีรุนเเรงเนื่องจากประเทศท่ีผลิตเส้ือผาใน
ตลาดดังกลาว มีตนทุนแรงงานท่ีต่ํากวา เชนประเทศจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ทําใหประเทศ
ไทยมีความสามารถในการเเขงขันตํ่าลง การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจถึง
โครงสรางท่ัวไปของอุตสาหกรรม  เพื่อการศึกษาบอเกิดเ เหงความได เปรียบเชิงเเขงขัน
ภายในประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป และเปรียบเทียบศักยภาพการเเขงขันของ
อุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป และเปรียบเทียบศักยภาพการเเขงขันของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป 
กับประเทศจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม 
 ในการพิจารณาบอเกิดเเหงความไดเปรียบเชิงเเขงขันภายในประเทศ 4 ประการใช
กรอบเเนวความคิดความไดเปรียบเชิงเเขงขัน หรือระบบเพชร (Diamond Diagram) ของไมเคิล อี 
พอรทเตอร อันไดเเกสภาวะปจจัยการผลิตในประเทศ อุปสงคภายในประเทศ อุตสาหกรรม
สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ และโครงสรางตลาดและสภาพการเเขงขันในประเทศ
อุตสาหกรรมตลอดจนเหตุสุดวิสัยและนโยบายรัฐบาล โดยใชวิธีพรรณาและวัดอัตราการกระจุกตัว
บางสวน (Connection Ratio) และวิเคราะหดัชนีความเช่ือมโยงไปขางหนาเเละขางหลังของ
อุตสาหกรรมดวยเมตตริกซผกผัน 58 สาขาการผลิตจากตารางปจจัยการผลิตและผลิตของประเทศ
ไทยป พ.ศ. 2533 
  จากการวิเคราะหพบวาบอเกิดเเหงความไดเปรียบเชิงเเขงขันภายในประเทศสงผลให
อุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปของไทยมีความไดเปรียบในการผลิตคอนขางต่ําเเตเม่ือเปรียบเทียบกับ
จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซ่ึงสินคามีคุณภาพใกลเคียงกับไทย พบวาอุตสาหกรรมเส้ือผา
สําเร็จรูปไทยเสียเปรียบเชิงเเขงขันดานตนทุนการผลิตท่ีดีข้ึน และผูประกอบการที่ชํานาญในการ
ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปคุณภพาปานกลางและต่ํานั้น ควรยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานท่ีมี
คาจางเเรงงานท่ีต่ํากวา 
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 Thanavit  Terdudomtham  (1998) ศึกษาถึงผลกระทบของการเปดเสรีรายสาขาตาม
ความสมัครใจใหเร็วข้ึน (Early Voluntary Sectoral Liberalization: EVSL) ของเอเปคตอไทย โดย
ทําการศึกษาการเปดเสรีสินคา 9 สาขาท่ีไดรับการคัดเลือกจาก 15 สาขา ในการประชุมรัฐมนตรี
เอเปคคร้ังท่ี 9ระหวางวันท่ี 21-22 พฤศจิกายน 2540 ณ เมืองเเวนคูเวอร ซ่ึงสินคาดังกลาว
ประกอบดวย ปลาและผลิตภัณฑ ของเลน อัญมณีและเคร่ืองประดับ อุปกรณเเละเคร่ืองมือเเพทย 
พลังงาน ผลิตภัณฑปาไม สินคาและบริการท่ีเกี่ยวกับส่ิงเเวดลอม เคมีภัณฑ และการจัดทําการ
ยอมรับรวมในสินคาโทรคมนาคม (Telecommunications Mutual Recognition Arrangement: 
MRA) โดยดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ( Revealed Comparative Advantage: RCA)  ใน
การวัดศักยภาพในการเเขงขันของสินคาเเตละสาขา ทําการศึกษาในชวงป ค.ศ.  1991-1995 โดย
พิจารณารายละเอียดหมวดสินคาท่ีจําเเนกตามรหัส SITC (Standard International Trade Code) 3 
หลัก 
 ผลการศึกษาพบวา สาขาของสินคาท่ีไทยมีศักยภาพในการเเขงขัน มี 4 สาขา ไดเเก 
ปลาและผลิตภัณฑ อัญมณีเเละเคร่ืองประดับ ของเลน และอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคม สวนสาขา
ท่ีเหลืออีก 5 สาขา เปนสาขาที่ไทยไมศักยภาพในการเเขงขันหรือเปนสินคาท่ีไทยนําเขาจาก
ตางประเทศ ซ่ึงคาดวา การสงออกสินคาในสาขาที่ไทยมีศักยภาพในการเเขงขันจะเพิ่มมากข้ึน
หลังจากท่ีมีการเปดเสรี และผูผลิตจะไดรับประโยชนจากการลดลงของตนทุนการนําเขาวัตถุดิบ 
สวนสินคาในสาขาท่ีไทยไมมีศักยภาพในการเเขงขัน ไทยอาจจะนําเขาเพิ่มข้ึนภายหลังท่ีมีการเปด
เสรี 
 จากการตรวจเอกสาร ทําใหทราบถึงผลกระทบของการเปดเสรีรายสาขาตามความ
สมัครใจเร็วข้ึนของเอเปคในสินคา 9 สาขา ท่ีจะสงผลตอประเทศไทย โดยการศึกษาครั้งนี้เปน
การศึกษาเฉพาะสินคาท่ีไทยมีศักยภาพในการเเขงขันเพียง 1 สาขา คือ อัญมณีเเละเคร่ืองประดับ 
  
 ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2541)  โครงการ
ศึกษาเศรษฐกิจสินคาอุตสาหกรรมสําคัญของไทย 5 รายการ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ โดย
พิจารณาถึงการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับในระดับโลก การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย 
โดยการศึกษาโครงสรางตนทุนและปจจัยการผลิต การคาอัญมณีของไทยทั้งตลาดในประเทศและ
ตางประเทศ ซ่ึงเนนถึงสภาพการณของการสงออก โดยพิจารณาแบงกลุมสินคาในอุตสาหกรรมอัญ
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มณีและเคร่ืองประดับเปน เพชร พลอยและไขมุก เคร่ืองประดับแท เคร่ืองประดับอัญมณีเทียม 
และอัญมณีสังเคาระห ในการวิเคราะหนั้นไดใชการบรรยายโดยมีขอมูลทางสถิติสนับสนุนและ
แบบจําลองทางเศรษฐมิติ  
 ผลการศึกษาพบวา ราคาตอหนอยของเพชรมีนัยสําคัญในการอธิบายพฤติกรรมการ
สงออกในทุกตลาด โดยมีตลาดคูคาท่ีสําคัญ คือ สหภาพยุโรป อิสราเอล ฮองกง และญ่ีปุน แนวโนม
เวลามีผลตอการสงออกพลอย โดยมีตลาดคูคาท่ีสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และสหภาพยุโรป 
ระดับราคาสินคาตอหนวยมีนัยสําคัญทางสถิติในการกําหนดปริมาณการสงออกเคร่ืองประดับ โดย
มีตลาดคูคาท่ีสําคัญคือ สหรัฐอเมริกา  สหภาพยุโรป ฮองกง และญ่ีปุน ราคาตอหนวยและแนวโนม
เวลา เปนตัวแปรท่ีสําคัญในการกําหนดปริมาณการสงออกเคร่ืองประดับอัญมณีเทียม 
 จากการตรวจเอกสาร  ทําใหทราบถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ โครงสรางตนทุนและปจจัยการผลิต รวมถึงการคาอัญมณีของไทยท้ังตลาดใน
ประเทศและตางประเทศของ เพชร พลอยและไขมุก เคร่ืองประดับแท เคร่ืองประดับอัญมณีเทียม 
และอัญมณีสังเคราะห  โดยการศึกษาคร้ังนี้จะทําการศึกษาเฉพาะสินคา เพชร พลอยและไขมุก 
เคร่ืองประดับแท เคร่ืองประดับอัญมณีเทียม ในตลาดสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุนเทานั้น 
 สุลักษณา เลาจเวชกุล (2542)  ศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบและปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเชิงแขงขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางท่ัวไปของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ความ
ได เปรียบโดยเปรียบเทียบ  และศึกษาปจจัย ท่ีมีผลกระทบกับความได เปรียบเชิงแขงขัน
ภายในประเทศท่ีมีตออุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับและเปรียบเทียบความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบและความไดเปรียบเชิงแขงขันกับประเทศคูแขงขันกับประเทศคูแขง คือ ประเทศอินเดีย 
โดยใชแนวคิดของคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) และแนวคิดของ ไทเคิล. อี. พอร
เตอร  ทําการศึกษาโดยใชขอมูลต้ังแตป พ.ศ. 2535-2540 และพิจารณาเฉพาะประเทศท่ีมีการ
นําเขาอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทยท่ีสําคัญ ไดแก  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และสหภาพ
ยุโรป 
 ผลการศึกษาพบวา ประเทศไทยและประเทศอินเดียมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
และประเทศอินเดียมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเหนือประเทศไทย นอกจากนี้ประเทศไทยเร่ิม
สูญเสียความไดเปรียบเชิงแขงขัน เพราะคาแรงงานท่ีสูงกวาแตในดานคุณภาพสินคาท่ีผลิตไดมี
คุณภาพสูงกวาอินเดีย นอกจากนี้ประเทศไทยเสียเปรียบประเทศอ่ืนๆในดานของอุตสาหกรรม
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สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ ดังนั้นจึงควรพัฒนาเทคโนโลยี และแรงงานเพื่อยกระดับ
คุณภาพสินคาและเพื่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ 
 จากการตรวจเอกสาร ทําใหทราบถึงลักษณะโครงสรางของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ การนําเขาและสงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยกับประเทศคูคาท่ีสําคัญและ
ลักษณะโครงสรางท่ัวไปของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศอินเดีย โดย
การศึกษาคร้ังนี้จะทําการศึกษาเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุนเทานั้น 
 กนก เทียนทรัพย (2545) ทําการศึกษาวิเคาระหหาตําแหนงทางการตลาดของสินคา
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ดวย BCG Model พรอมท้ังนํา SWOT Analysis มาวิเคราะหเพื่อ
กําหนดกลยุทธและวางแผนพัฒนา ท้ังดานการผลิตและการตลาดใหมีศักยภาพในการแขงขันมาก
ข้ึน โดยทําการศึกษาเฉพาะสินคาสงออกท่ีทํารายไดเขาประเทศมากจํานวน 4 สินคา คือ ผลิตภัณฑ
มันสําปะหลัง สับปะรดกระปองและนํ้าสับปะรดพรอมดื่ม กุงกุลาดําและผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑ
ยางพารา โดยมีโครงสรางมูลคาการสงออกตามหมวดสินคาในชวงป 2545 เปรียบเทียบกับป 2544 
มีการสงออกเพ่ิมข้ึนเกือบทุกหมวด 
 ผลการศึกษาพบวา การวิเคราะหหาตําแหนงทางการตลาดของสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรรายผลิตภัณฑ (Product Position) โดยใช BCG Model มาวิเคราะห
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร จํานวน 4 สินคา พบวา สินคาผลิตภัณฑมันเสน
และมันอัดเม็ดอยูในกลุมทําเงิน (Cash Cow) สามารถสรางรายไดใหกับประเทศไทยไดอยาง
ตอเนื่อง มีการเจริญเติบโตตํ่าเนื่องจากอยูในข้ันเจริญเติบโต สําหรับแปงมันสําปะหลังและแปงแปร
รูปอยูในกลุมทําเงิน(Cash Cow) เปนผลิตภัณฑท่ีมีราคาถูกกวาแปงจากธัญพืชชนิดอ่ืนๆท่ีสามารถ
ใชทดแทนไดและมีแนวโนมเคล่ือนไปอยูในกลุมดาวรุง (Star) ในอนาคต สินคาผลิตภัณฑสับปะรด
กระปองอยูในกลุมดาวรุง (Star) มียอดขายอยูในอันดับ 1 ของโลก เนื่องจากตนทุนการผลิตตํ่ากวา
คูแขงมีคุณภาพไดมาตรฐานจึงตองพยายามรักษาหรือเพิ่มสวนแบงตลาดเปรียบเทียบหรือหาตลาด
ใหมๆในการแขงขันใหไดในระยะยาว ไมเชนนั้นอาจทําใหตําแหนงทจาก Star ไปสู Cash Cow 
หรือ Dogs ได  สวนน้ําสับปะรดพรอมดื่มอยูในกลุมทําเงิน(Cash Cow) ท่ีอาจเสียสวนแบงการตลาด
ใหคูแขงไดในตําแหนง Dogs ผลิตภัณฑกุงกุลาดํา ประเทศไทยสงออกในรูปสินคากุงแชเย็นแชแข็ง
และกุงกระปอง พบวากุงกระปองอยูในกลุมทําเงิน(Cash Cow) มีการเจริญเติบโตยอดขายสูงมีสวน
แบงตลาดเปรียบเทียบสูง สวนสินคาผลิตภัณฑยางพาราอยูในตําแหนงทําเงิน(Cash Cow) การ
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เจริญเติบโตของผลิตภัณฑลดลงมาก เนื่องจากผลิตภัณฑเขาสูข้ันเติบโตเต็มท่ีพิจราณาสวนแบง
ตลาดมีแนวโนมลดลงซ่ึงอาจถูกแบงสวนตลาดไดในอนาคต 
 จากการตรวจสอบเอกสาร ทําใหทราบถึงตําแหนงทางการตลาดของสินคาท้ังศักยภาพ
ในการแขงขันและศักยภาพในการผลิตของสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 
จํานวน 4 ชนิด เพื่อทําการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการพัฒนาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
แปรรูปสินคาเกษตร 
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บทที่ 3 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย 

 
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย พัฒนามาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน จน
ปจจุบันเปน 1 ใน 10 อุตสาหกรรมสงออกสําคัญท่ีทํารายไดเขาสูประเทศสูงสุดโดยอาศัยฝมือการเจีระไน
เพชรพลอย ประเทศไทยนับวาเปนประเทศผูนําดานการสงออกพลอยประเทศหนึ่งของโลก ในดานการ
เจียระไนเพชรในประเทศไทยจัดวาเปนเร่ืองใหมเม่ือเทียบกับการเจียระไนพลอย ฉะนั้นการผลิตสวน
ใหญจึงมุงเนนไปท่ีการเจียระไนเพชรขนาดเล็ก และสําหรับการผลิตเคร่ืองประดับเปนการนําอัญมณีมา
ประกอบตัวเรือนท่ีทําดวยโลหะมีคา ไดแก ทองคํา เงิน ทองคําขาว ซ่ึงตองนําเขาจากตางประเทศเปน
สวนใหญ 
 ผูผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับเกินกวารอยละ 90 เปนกิจการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ซ่ึงกระจายอยูท่ัวไปทั้งในกรุงเทพฯและสวนภูมิภาค และในอุตสาหกรรมน้ีตองใชแรงงาน
ในการผลิตเปนจํานวนมาก (Labor Intensive Industry) เนื่องจากเปนสินคาท่ีตองฝมือ ความชํานาญ และ
ความปรานีต จึงนับวาเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญในการจางงานเปนจํานวนมาก เปนอุตสาหกรรมท่ี
นํารายไดเขาสูประเทศสูง และยังเปนอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดผลเกี่ยวเนื่องไปสูอุตสาหกรรมอ่ืน เชน 
การทําเหมืองแร การนําเขาอัญมณี การทําสวนประกอบ การผลิตเคร่ืงมือเคร่ืองจักร เปนตน  
 อัญมณีและเครื่องประดับเปนสินคาท่ีไมมีการเส่ือมมูลคาเชนสินคาประเภทอ่ืนๆ เปน
สินคาท่ีสามารถสรางมูลคาไดหลายระดับราคาแมวาจะเปนวัตถุดิบมาตรฐานชนิดเดียวกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
กระบวนการขั้นตอนและกรรมวิธีในการผลิต  ความชํานาญของชางฝมือ ความปราณีตของตัวงาน 
เทคนิคในการเจียระไนพลอยและประสบการณท่ีแตกตางกันออกไป 
 
3.1    โครงสรางอุตสาหกรรม 
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยประกอบดวยอุตสาหกรรมเจียระไนอัญ
มณี ไดแก อุจสาหกรรมการเจียระไนเพชร อุตสาหกรรมการเจียระไนพลอย และอัญมณีสังเคราะห และ
อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ ซ่ึงจะมีท้ังเคร่ืองประดับแท และเคร่ืองประดับเทียม อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของไทยเปนอุตสาหกรรมท่ีเร่ิมตนจากอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ 
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3.1.1.   อุตสาหกรรมการเจียระไนพลอย 
 อุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยในไทยเกิดข้ึนมานานแลว ท้ังนี้เพราะในอดีตประเทศ
ไทยเคยเปนแหลงทรัพยากรรัตนชาติท่ีสําคัญ อุตสาหกรรมพลอยครอบคลุมต้ังแตการทําเหมืองหรือ
การทําบอพลอย อุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยสวนมากเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และเปน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน เนื่องจาก อุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยเปนอุตสาหกรรมท่ีใช
เคร่ืองมือไมซับซอนและมีราคาตํ่า จึงไมตองใชเงินลงทุนมาก ประเทศไทยเปนศูนยกลางในการคา
พลอย เพราะความไดเปรียบในดานความชํานาญ ทักษะและฝมือแรงงานท่ีปราณีตในการเจียระไน
พลอย และไทยยังมีกรรมวิธีการหุงพลอยหรือเผาพลอย ทําใหพลอยท่ีมีสีไมสวยงามกลายเปนพลอย
ท่ีมีคุณคาและราคาท่ีสูงข้ึน สงผลใหพลอยเจียระไนของไทยเปนท่ียอมรับของท่ัวโลก 
 พลอยท่ีไดรับความนิยมไดแก ทับทิมและไพลิน อุตสาหกรรมการคาพลอยของไทย
เร่ิมมีอุปสรรคทางดานแหลงวัตถุดิบ เพราะวัตถุดิบในประเทศไทยถูกใชเกือบหมด ไทยมีแหลง
วัตถุดิบท่ีสําคัญ โดยมีเหมืองพลอยในจังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี และตราด แตปจจุบันพลอยสีมี
จํานวนลดลง และบางเหมืองมีปริมาณพลอยดิบไมคุมตอการลงทุน ดวยเหตุนี้ทําใหไทยตองพึ่งพา
การนําเขาแหลงวัตถุดิบจากตางประเทศ แหลงนําเขาท่ีสําคัญนอกจากประเทศเพ่ือนบานในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตแลวยังมีเอเชียใตเชน ศรีลังกา และแหลงนําเขาท่ีสําคัญคือ ประเทศในทวีป
แอฟริกาเชน มาดากัสการ เคนยา แทนซาเนีย และไนจีเรีย 
 การสงออกพลอยสวนใหญจะสงออกโดยธุรกิจการสงออก (Exporting Firms) และ
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ (Trading Firm) จะมีเพียงบางบริษัทเทานั้นท่ีเปนท้ัง ผูผลิต หรือ
เจียระไน และเปนผูสงออก ซ่ึงมักจะเปนบริษัทรวมทุนไทยกับตางประเทศ และไดรับการสงเสริม
การลงทุนจากคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน (BOI)  
 
3.1.2.   อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชร 
 ประเทศไทยไมมีแหลงเพชรธรรมชาติ จึงตองมีการนําเขาเพชรจากตางประเทศมา
เจียระไนจากแหลงเจียระไนท่ีมีช่ือเสียงท่ัวโลก เชน เบลเยี่ยม อิสราเอล และอังกฤษ เปนตน โดย
ประเทศเหลานี้มีการจางแรงงานไทยเพื่อเจียระไน เพราะแรงงานของไทยเปนแรงงานท่ีมีฝมือและมี
คาจางแรงงานท่ีต่ํา โดยชาติเหลานี้เขามารวมทุนและมีสวนรวมในการฝกอบรมฝมือแรงงานของ
ไทยใหพัฒนาสูงข้ึน 
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 อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรเปนอุตสาหกรรมโรงงาน ท่ีตองอาศัยเงินลงทุนสูง 
เนื่องจากตองใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการเจียระไนสูง มีความซับซอนและราคาสูง เพราะ
เพชรเปนวัตถุท่ีมีความแข็งมากท่ีสุด เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณสวนใหญตองนําเขาจาก
ตางประเทศ ทําใหผูเจียระไนเพชรในประเทศจึงมีไมมากนักเม่ือเทียบกับการเจียระไนพลอย 
 การเจียระไนเพชรของไทยเปนท่ียอมรับในตลาดคาเพชรและแหลงประเทศท่ีผลิต 
เนื่องจากทักษะและฝมือแรงงานของแรงงานไทย รวมท้ังมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาผลิตซ่ึงใน
ขณะนี้ประเทศไทยเปนแหลงเพชรเจียระไนขนาดเล็ก ซ่ึงมีขนาดประมาณไมเกิน 1 กะรัต  
 ประเทศคูแขงในการผลิตเพชรเจียระไนขนาดเล็กของไทย คือ ประเทศอินเดีย 
เนื่องจากมีคาจางแรงงานที่ถูกกวา ทําใหผูผลิตฝายไทยหันไปเจียระไนเพชรที่มีขนาดใหญข้ึน 
ประกอบกับการไดรับสนับสนุนจาก De Beers ท่ีเปน Supplier เพชรดิบรายใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึง
บริษัท De Beers ไดเห็นความสามารถในการเจียระไนของชางฝมือแรงงานไทย จึงไดเปนผูจัดหา
เพชรท่ีมีขนาดใหญข้ึนใหแกผูผลิตท่ีมีความพรอมในเร่ืองเงินทุนและความทันสมัย 
 
3.1.3.   อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ 
 อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับจัดไดวาเปนอุตสาหกรรมปลายนํ้าเนื่องจากตองนําเอาเพชร 
พลอยหรืออัญมณีสังเคราะหมาประกอบกับตัวเรือนท่ีทํามาจากโลหะมีคา เชน ทองคํา เงินและ
แพลทินัม เปนวัตถุดิบท่ีตองนําเขาส้ิน โดยไทยนําเขาทองคําจากออสเตรเลีย สวิสเซอรแลนด และ
เยอรมนี ในขณะท่ีการนําเขาทองคําจากแอฟริกาใตก็มีปริมาณสูงข้ึนมาก สวนโลหะเงิน มีการนําเขา
จากเกาหลีใต ออสเตรเลีย ฮองกง อินโดนีเซียและสหราชอาณาจักร สวนแพลตินัมมีการนําเขาจาก
ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา เยอรมนีเปนสวนใหญ 
 อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับของไทยจะตองมีอัญมณีเปนสวนสําคัญไมวาจะเปน
เคร่ืองประดับทองฝงพลอยสี หรือแมแตเคร่ืองประดับเงินฝงพลอยสี เนื่องจากประเทศไทยเปนท่ี
ยอมรับในเร่ืองของพลอย ฝมือในการฝงประกอบตัวเรือน และคาจางแรงงานท่ีไมสูงมากนัก แต
จุดออนของการผลิตเคร่ืองประดับคือ เทคโนโลยีการออกแบบช้ินงาน เพราะนักออกแบบ
เคร่ืองประดับของไทนมีนอยมาก ฉะนั้นบริษัทใหญๆท่ีผลิตเพ่ือการสงออก จะมีนักออกแบบเปน
ชาวตางชาติเปนผูออกแบบสินคา 
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 ผูผลิตเครื่องประดับมีท้ังผูผลิตสําหรับตลาดภายในประเทศและผูผลิตสําหรับการ
สงออก ซ่ึงผูผลิตสําหรับการสงออกตองใชเทคโนโลยีในการผลิตมากกวาผลิตสําหรับตลาด
ภายในประเทศ ผูผลิตสําหรับสงออกอาจแบงไดเปน 2 กลุมคือ 
 1.    ผูผลิตไทยที่พัฒนามาจากผูผลิตสําหรับตลาดภายใน (Gems Exporter) 
 2.   ผูผลิตท่ีรวมทุนกับตางประเทศ โดยหุนสวนตางชาตินี้มักจะเปนผูผลิตอยูแลวใน
ตางประเทศ และลงทุนในไทยเพ่ือเปนฐานการผลิตใหแกบริษัทในเครือหรือลูกคาของตนใน
ตางประเทศ ผูสงออก (Exporter) ท่ีไมไดเปนผูผลิตก็จะอาศัย ผูรับชวงงาน (Subcontractor) หรือผู
สงออกเหลานี้ตองมีประสบการณท่ีเกี่ยวของในอุตสาหกรรม เชน ในดานวัตถุดิบ ดานการผลิตหรือ
การสงออกและท่ีสําคัญคือตองมีฐานะการเงินท่ีดี 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1   โครงสรางอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
ท่ีมา: สมาคมผูคาอัญมณีไทยและเคร่ืองประดับ 
 
 
 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

อุตสาหกรรมการ 
เจียระไนพลอย 

อุตสาหกรรมการ 
เจียระไนเพชร 

อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ 

เคร่ืองประดับ 
อัญมณี 

เคร่ืองประดับ 
ทองคํา 

เคร่ืองประดับ 
เงิน 
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3.2   กระบวนการผลิต 
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ เร่ิมตั้งแตการนําอัญมณีท่ียังไมเจียระไน การ
ขุดหาอัญมณีภายในประเทศ ตลอดจนการนําอัญมณีไปประกอบเปนตัวเรือนสําเร็จรูป ดังนี้ 
 การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับ เร่ิมตั้งแตการนําวัตถุดิบจากแหลงในประเทศ หรือ
การนําเขาจากตางประเทศ กอนเขาสูกระบวนการเขาตัวเรือนเพื่อผลิตเปนสินคาเคร่ืองประดับตอไป 
 การขุดหาพลอยภายในประเทศสามารถทําได 2 แบบ คือ การขุดบอพลอย และการทํา
เหมืองพลอย 
 การขุดบอพลอย เปนวิธีการดั้งเดิมท่ีใชเคร่ืองมือแบบงาย เร่ิมโดยการขุดหลุมกวาง15 
เมตร ลึกต้ังแต 3.12 เมตร จนถึงช้ันแร ใชเวลาประมาณ 15-20 วัน ขุดเจาะดินท่ีช้ันแรใหกวางรอบ
ดาน โกยดินไวท่ีปากทอ ทุบดินใหแตก หรือใสดินในตะแกรงแลวฉีดน้ํา คัดพลอยออก แลวกลบดิน
ปดบอไปขุดบอใหมตอไป วิธีนี้เปนวิธีท่ีไมสามารถขุดพลอยออกจากบอไดท้ังหมด 
 การทําเหมืองพลอย เปนวิธีท่ีตองใชเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีมีราคาสูงรวมไปถึงการใช
เทคโนโลยีท่ีสูงกวาวิธีการขุดบอพลอย โดยการเปดหนาดินดวยรถแทรกเตอร จากนั้นฉีดน้ําปลอย
ดินปนแรสูรางกูแร แยกแรออกจากดิน คัดเฉพาะพลอยออกมา การทําเหมืองพลอยสามารถตักดิน
ในเหมืองข้ึนมาแยกไดจนเกือบหมด 
 พลอยดิบท่ีขุดไดหรือนําเขามาจะถูกสงไปคัดเลือกพลอย เพื่อแยกประเภทโดยการ
ตรวจสอบคสามแข็ง คุณภาพลักษณะของน้ําและสีพลอย ซ่ึงมีความสําคัญในการประเมินราคา 
นอกจากจะมรการพิจารณาลักษณะแนวผลึกและตําหนิตางๆในเนื้อพลอยเพื่อกําหนดการวางเหล่ียม
มุมในการเจียระไนเพื่อใหสามารถรับแสงและสะทอนแสงไดมากท่ีสุด เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับ
พลอย 
 เคร่ืองประดับ เปนการนําอัญมณีมาประกอบเปนตัวเรือนโลหะมีคา ไดแก ทองคํา เงิน 
และทองคําขาว (แพลทินัม) โดยการผลิตตัวเรือนเคร่ืองประดับนี้สามารถแบงเปนการผลิตดวยมือ 
ไดแก การข้ึนรูป การขัด การฝง สวนการผลิตดวยเคร่ืองนั้น ไดแก การหลอ การหลอมแบบและการ
ชุบ ในการผลิตตัวเรือนเคร่ืองประดับนั้น ข้ันตอนการออกแบบเปนข้ันตอนท่ีสําคัญเชนกัน 
เนื่องจากการออกแบบใหสวยงามแลว ตองคํานึกถึง การสวมใสไดจริงและตองคํานึกถึงการผลิตได
จริงดวย ข้ันตอนการผลิตเคร่ืองประดับโดยท่ัวไปสามารถแสดงดังแผนภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 3.2   แผนภาพแสดงข้ันตอนการผลิตเคร่ืองประดับ 
ท่ีมา: สมาคมผูคาอัญมณีไทยและเคร่ืองประดับ 
 
 
 

การออกแบบ 

การผลิตตนแบบและแมพมิพ 

การข้ึนรูปโลหะ 

การหลอ 

การขัดและชุบ 

การประกอบตัวเรือน 

เคร่ืองประดับไมฝงอัญ

การตรวจสอบคุณภาพ 

การบรรจุหีบหอ 

การฝงอัญมณี 

เคร่ืองประดับฝงอัญมณี 

การขัดผิวช้ินงานข้ันสุดทาย 
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3.3   โครงสรางปจจัยการผลิต 
 ในการผลิตสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ  มีปจจัยในการผลิตท่ีสําคัญตางๆ
ประกอบดวย 
 1.  วัตถุดิบ   วัตถุดิบท่ีสําคัญท่ีใชในการผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ
แบงเปน 2 กลุม คือ อัญมณีหรือรัตนชาติและแรโลหะท่ีนํามาใชในการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับท่ี
นิยมจะเปนแรโลหะมีคา ไดแก ทองคํา เงิน และทองคําขาว (แพลทินัม) 
  1.1  อัญมณีหรือรัตนชาติ หมายถึง วัสดุท่ีสวนใหญเปนแร โดยท่ัวไปเม่ือไดรับการ
ตัด การขัด การเจียระไน แลวมีความสวยงาม (Beauty) และเปนส่ิงหายาก (Rare) คงทน (Durable) 
สามารถใชเปนส่ิงมีคา (Valuable) และพกพา นําไปแลกเปล่ียนซ้ือขายได เชน 
 ไขมุก (Pearl) เกิดจากส่ิงมีชีวิต เชน จากหอยบางชนิดซ่ึงเรียกวาหอยมุก โดยหอย
เหลานั้นกลืนเม็ดทรายเล็กๆเขาไป ซ่ึงวัตถุแปลกปลอมเหลานี้กอใหเกิดความรําคาญและราคายเคือง
แกหอยทําใหหอยคายแคลเซียมคารบอเนตออกมาหุมพวกเม็ดทรายและส่ิงแปลกปลอม เม่ือสะสม
นานๆก็จะกลายเปนหอยมุก ในประเทศไทยมีการเล้ียงมุกบางในจังหวัดภูเก็ต แตก็ไมเพียงพอตอ
ความตองการในอุตสาหกรรม จึงตองมีการนําเขาจากตางประเทศเปนสวนมาก 
 ปะการัง (Coral) ประการังเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังอยูในทะเล เม่ือปะการังตายก็
จะกลายเปนหินปะการัง หินปะการังมีความแข็งนอยจึงงายตอการขัดตกแตง สีของปะการังมีท้ังสี
ขาว สีดํา สีดอกกุหลาบหรือสีแดง 
 เพชร (Diamond) คือธาตุถายหรือคารบอนบริสุทธ์ิท่ีมีความแข็งแรงท่ีสุดในโลก รูป
ธรรมชาติของเพชรเกิดข้ึนในรูปผลึก 8 เหล่ียม หรือ12 เหล่ียม มีความโปรงใส และโปรงแสง มีสี
ขาวบริสุทธ์ิ โดยธรรมชาตแลวเพชรจะไมมีสี แตเพชรอาจมีน้ําสีตางๆกันดังนี้ สีขาวบริสุทธ์ิ สีขาว
อมสีเขียวฟา สีเหลือง สีเขียวฟา สีน้ําตาล สีชมพู และสีดําท่ีเรียกวา Carbonnado การท่ีเพชรมีสี
ตางกันเกิดจากการมรสารตางชนิดกันภายในผลึก ประเทศไทยไมมีแหลงวัตถุดิบในประเทศจึงตอง
นําเขาจากตางประเทศท้ังหมด 
  1.2   แรโลหะ ท่ีนํามาใชในการทําตัวเรือนเคร่ืองประดับท่ีนิยมจะเปนแรโลหะมีคา 
ไดแก ทองคํา เงิน และทองคําขาว (แพลตินัม) ซ่ึงในประเทศไทยขุดพบนอยมาก แรเหลานี้จึงตอง
นําเขาจากตางประเทศ โดยเฉพาะทองคํา ซ่ึงเปนโลหะท่ีไดรับความนิยมในการผลิตเปน
เคร่ืองประดับ ซ่ึงสวนมากจะนําเขาทองแทงจากสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร   
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 ทองคํา เปนโลหะท่ีมีสีเหลือง มีความวาว ทึบแสง เนื้อออนสามารถยืดตัวเปนเสน
เล็กๆหรือยืดเปนแผนบางได มีน้ําหนักสูง ละลายความรอนสูงประมาณ 1,062 องศาเซลเซียส และ
สามารถคืนกลับสภาพเดิมได (Recover) ในประเทศไทยมีการพบโลหะทองคําบางในบางจังหวัด 
เชน จังหวัดปราจีนบุรี ลพบุรี และนราธิวาส สําหรับแหลงผลิตทองคําอันดับหนึ่งของโลกอยูท่ี 
แอฟริกา รองมาคือ สหรัฐอเมริกา 
 เงิน ( Silver) เปนแรท่ีเกิดรวมกับตะกั่ว ทองคํา ทองแดง ทองคําขาว ประเทศไทยพบ
มากในแถบจังหวัดกาญจนบุรี แตก็ไมเพียงพอตอความตองการจึงตองมีการนําเขาจากออสเตรเลีย 
ฮองกง และสหรัฐอเมริกา เงินท่ีนิยมใชผลิตเคร่ืองประดับตามสากลใช Sterring Silver เปน
มาตรฐาน ซ่ึงสวนประกอบของเงินอยูรอยละ 92.5 
 ทองคําขาว(แพลตินัม) เปนแรธรรมชาติท่ีเกิดรวมกับหินอัคนีพบมากในรัสเซีย 
แอฟริกาใต คองโก ออสเตรเลีย โคลัมเบีย แคนาดา สวนท่ีประเทศไทยพบในจังหวัดอุดรธานี 
ทองคําขาวมีลักษณะคลายนิเกิล มีความเงางาม มีการสะทอนแสงท่ีดี มีความแข็งกวาทองคําและเงิน 
และสามารถยืดเปนเสนหรือเปนแผนบางได 
 นอกจากโลหะมีคายังมีโลหะอ่ืนๆอีก เชน ทองเหลือง ทองแดง เหล็ก และตะกั่ว เปน
ตนเพื่อใชทําเคร่ืองประดับเทียม(เคร่ืองประดับแฟช่ัน) โดยการนําไปชุบดวยโลหะม่ีคาอีกคร้ังหนึ่ง
กอนเจียระไนเพ่ือเพ่ิมความสวยงามเพิ่มข้ึน 
 
 2. แรงงาน อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ เปนอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงาน
จํานวนมากเน่ืองจากเปนงานท่ีตองใช ทักษะ ฝมือความชํานาญ และความปราณีตละเอียดออน ของ
แรงงานจึงมีการใชแรงงานเปนจํานวนมากในข้ันตอนการผลิตรวมกับเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ แรงงาน
ในอุตสาหกรรมสามารถแบงไดเปน 2 กลุม (ไมรวมข้ันตอยการขุดพลอย) คือ 
  2.1   ชางเจียระไน 
   2.1.1 ชางเจียระไนพลอย   ชางเจียระไนพลอยมีตั้งแตในระดับครัวเรือนไป
จนถึงระดับอุตสาหกรรม โดยชางเจียระไนพลอยของไทยมรความสามารถในการเจียระไนพลอย
   2.1.2 ชางเจียระไนเพชร   การเจียระไนเพชรตองใชเทคนิคการเจียระไนข้ันสูง 
โดยการเจียระไนตองคํานึงถึงวิธีการกําหนดสัดสวนของเพชรใหไดประโยชนสูงสุดจากการรับแสง 
ท้ังนี้เพื่อใหมีการหักเหหรือสะทอนแสงมากท่ีสุด ดังนั้นชางเจียระไนตองมีการคํานวณอยาง
รอบคอบกอนเจียระไน 
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  2.2   ชางประกอบตัวเรือน   เปนแรงงานในสวนของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ 
ซ่ึงประกอบดวยการหลอ การข้ึนรูป การขัด การฝงอัญมณี 
 นอกจากนี้  ยังมีแรงงานดังท่ีกลาวไวขางตนแลว  ในสวนของนักออกแบบก็มี
ความสําคัญแตในปจจุบันประเทศไทยขาดแคลนแรงงานในดานน้ีเปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ตาม 
ในสวนของการออกแบบนี้ก็เร่ิมท่ีจะมีการพัฒนามากยิ่งข้ึนโดยผูผลิตเคร่ืองประดับขนาดใหญบาง
แหง 
 
 3. เงินทุน   เงินทุนเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญในการประกอบอุตสาหกรรม ซ่ึงจะ
ประกอบดวยเงินทุนเพื่อการลงทุนในดานโรงงาน เคร่ืองจักรอุปกรณ และเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใช
ในการดําเนินงาน เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใชในการดําเนินงาน ไดแก คาวัตถุดิบ คาจางแรงงาน 
คาใชจายในโรงงาน และอ่ืนๆ ซ่ึงปกติจะตองใชเงินทุนหมุนเวียนคอนขางมาก เนื่องจากวัตถุดิบมี
มูลคาสูง โดยเฉพาะอัญมณีและเคร่ืองประดับแท 
 
 4. เคร่ืองจักรและอุปกรณ   ประกอบดวยเคร่ืองจักรสําหรับเจียระไนพลอย เคร่ือง
เจียระไนเพชร และเครื่องจักรสําหรับทําเคร่ืองประดับ ในการเจียระไนพลอยสวนใหญจะใชฝมือ
และความชํานาญของแรงงานเปนสําคัญ ดังนั้นเคร่ืองจักรจึงไมมีความซับซอนมากนัก สามารถผลิต
และจัดหาไดในประเทศ สวนในดานการเจียระไรเพชร และการทําเคร่ืองประดับจําเปนตองมีความ
แมนยําและมีความประณีตอยางมาก จึงตองอาศัยเทคโนโลยีและประสบการณในการผลิตจาก
ตางประเทศ โดยมีการนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน เยอรมนี อิตาลี 
และอังกฤษ 
 
 5. เทคโนโลยี   เทคโนโลยีของเครื่องจักรและอุปกรณประเภทตางๆก็มีความสําคัญ
เชนกัน เนื่องจาก การผลิตท่ีสามารถลดตนทุนการผลิต การสูญเสียระหวางการผลิต หรือชวยในการ
ผลิตท่ีสามารถผลิตไดมาตรฐานตามตองการของตลาดนั้น ตองอาศัยเทคโนโลยีของเคร่ืองจักรและ
อุปกรณรวมกับประสบการณและความชํานาญของชางฝมือแรงงาน  
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ภาพท่ี 3.3   โครงสรางของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยโดยรวม 
ท่ีมา  :  สมาคมผูคาอัญมณีไทยและเคร่ืองประดับ 
 
 

วัตถุดิบ 

โลหะ: ทอง เงิน อัญมณีดิบ 

กระบวนการผลิต กระบวนการผลิต 

เคร่ืองประดับแท 
+ Precious Stone 

กระบวนการผลิต 

อัญมณีสังเคราะห 

ข้ึนรูปเปนตัว 

เคร่ืองประดับทอง / 
เงิน/แพลตนิัม 

เคร่ืองประดับแท 

การคาในประเทศ 

อัญมณีเทียม 

โลหะอ่ืน 

เคร่ืองประดับเทียม Precious 

การคาระหวางประเทศ 
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3.4   โครงสรางตลาด 
 เนื่องจากสินคาประเภทอัญมณีและเครื่องประดับจัดเปนสินคาฟุมเฟอย มีราคา
คอนขางสูงและข้ึนกับความพอใจของผูบริโภค  โดยสวนมากลูกคาจะดูรูปแบบและดีไซนพรอมท้ัง
คุณภาพของสินคาเปนสําคัญ  ดังนั้นตลาดภายในประเทศจึงเปนตลาดที่ไมสําคัญนัก และคอนขาง
จํากัดอยูเฉพาะผูมีกําลังซ้ือสูง โดยท่ีชองทางการจัดจําหนายของอัญมณีและเคร่ืองประดับสามารถ
แบงออกเปน 2 ลักษณะดังนี้คือ 
 1.   การจําหนายพลอยดิบ ซ่ึงแบงไดเปน 2 กรณีคือ 
  1.1 กรณีท่ีขุดพลอยเอง ผูขุดพลอยจะขายพลอยท่ีไดใหแกพอคาคนกลาง ซ่ึง
ประกอบดวยพอคาในทองถ่ินและพอคาคนกลางจากกรุงเทพฯ โดยจะทําการซ้ือและรวบรวมพลอย 
หรืออัญมณีท่ียังไมไดเจียระไน (พลอยดิบ) ไปขายใหแกโรงงานเจียระไนอัญมณีอีกตอหนึ่ง 
  1.2   กรณีท่ีเปนการรับจางขุดพลอย พลอยหรืออัญมณีท่ีไดเปนเจาของท่ีดินและ
เจาของท่ีดินก็จะนําไปขายใหกับพอคาคนกลาง หรือโรงงานเจียระไนอัญมณีโดยตรง 
 2.   การจําหนายอัญมณีท่ีเจียระไนแลว โดยจําหนายใหแหลงตาง ๆ ดังนี้ 
  2.1   รานขายสงอัญมณี   ซ่ึงรานขายสงอัญมณีจะจําหนายตอไปยังรานขายปลีก 
โดยในลักษณะนี้จะเปนสวนของตลาดภายในประเทศ 
  2.2   ผูผลิตเคร่ืองประดับ   เปนข้ันตอนของการนําอัญมณีท่ีเจียระไนแลวมาขาย
ใหแกผูผลิตเคร่ืองประดับ เพื่อนําไปประกอบกับตัวเรือน เปนเคร่ืองประดับประเภทตาง ๆ 
  2.3   ผูคาพลอย   สวนหนึ่งของอัญมณีท่ีเจียระไนแลว จะจําหนายใหกับผูคาพลอย 
ซ่ึงจะนําไปจําหนายใหกับรานขายสงอัญมณี หรือผูผลิตเคร่ืองประดับ 
  2.4 ผูสงออกในสวนนี้เปนสวนของตลาดตางประเทศ โดยผูนําเขาไปตลาด
ตางประเทศจะไปจําหนายใหแกผูขายสงอัญมณี หรือผูผลิตเครื่องประดับในประเทศนําเขาอีกตอ
หนึ่ง 
 
3.4.1    การคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของโลก 
 การผลิตและการคาอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดโลกแบงเปน 3 ประเภท คือ  
เพชร  พลอย  ไขมุก และอัญมณีอ่ืน ๆ  และเคร่ืองประดับ  โดยแตละประเภทมีหนวยผลิต และ
ศูนยกลางการคา ดังน้ี 
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1.   เพชร  (Diamond) 
 แหลงแรเพชรท่ีสําคัญท่ัวโลกมีอยูในรัสเซีย  แคนนาดา  ออสเตรเลีย และในทวีป
แอฟริกา  เพชรสวนใหญนํามาจากแหลงแรในแอฟริกาซ่ึงประกอบไปดวยประเทศแอฟริกาใต  
บอตสวานา  แองโกลา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก  เชียรราลีโอน  การคาเพชรทั่วโลกจะ
ดําเนินการขายผานเครือขายของบริษัท De Beers ท่ีมีหนาท่ีรับซ้ือ จัดซ้ือคุณภาพและจําหนายเพชร
ใหแหลงเจียระไน  รอยละ 80 ของเพชรท่ัวโลกจะมีการจําหนวยผานเครือขายของบริษัท De Beers 
มีลูกคา 125 รายท่ี De Beers เปนผูคัดเลือกมาเพื่อเปดโอกาสใหซ้ือเพชรดิบโดยมีการซ้ือขายปละ 10 
คร้ังท่ี ลอนดอน  ลูเซิรน และโยฮันเนสเบิรก  โดยผูซ้ือไมมีโอกาสในการเลือกเพชรดิบเพราะ De 
Beers มีการบรรจุเพชรในถุงพลาสติก  การซ้ือนั้นตองซ้ือท้ังถุงในราคาท่ี De Beers กําหนด  ดังนั้น
การเจรจาตอรองจึงไมเกิดข้ึน และตลาดถูกผูกขาดโดย De Beers  นอกจากนั้น De Beers มีวีธีการ
จัดการกับผูผลิตอ่ืน ๆ ท่ีนําเพชรดิบมาขายเองโดยการทําใหเกิดสภาวะเพชรลนตลาด  โดยการนํา
เพชรสํารองออกมาจําหนายในราคาถูกลง ทําใหคูแขงถูกขจัดออกไป  อยางไรก็ตาม De Beers มี
คูแขงเกิดข้ึนใหม คือ แคนาดา และออสเตรเลีย ท่ีมีแหลงแรเพชรเอง รวมถึงเพชรจากแองโกลาท่ีมี
การขายใหคูแขง คือ เลฟลีวาเยฟ  ทําใหสถานการณครอบครองตลาดของ De Beers ท้ังในแองโกลา
และรัสเซียลดลง 
 ศูนยกลางการเจียระไนเพชรนั้นมีอยูท่ีนิวยอรค  เทลอาวีฟ เมืองมุมไบ  รัฐคุชารต และ
ไทย  โดยท่ีนิวยอรคมีการเจียระไนเพชรขนาดใหญซ่ึงมีขนาดต้ังแต 0.20 – 2.0  กะรัต  และมี
สัดสวนการคาเพชรกวารอยละ 33 ของมูลคาการคาโลก  เทลอาวีฟเปนศูนยกลางการเจียระไนเพชร
ขนาดใหญเชนเดียวกับนิวยอรค  ในขณะท่ีเพชรดิบท่ีมีความซับซอนในการเจียระไนจะถูกสงไปท่ี 
Antwerp  อินเดียและไทยเปนแหลงเจียระไนเพชรขนาดเล็ก  โดยเฉพาะที่อินเดียมีการตัดและ
เจียระไนเพชรขนาดเล็กเพื่อการสงออกไปตางประเทศต้ังแตในทศวรรษ 1970  ท่ีเมืองมุมไป และ
ขยายตอไปท่ีเมืองสุรัต  โดยมีสวนแบงการคาเพชรเม็ดขนาดเล็กท่ีมีน้ําหนักตํ่ากวา 0.10 กะรัต ถึง
รอยละ 80 ของปริมาณการคาในโลก จากการสํารวจของ National Geographic พบวา ในอินเดีย
เพชรขนาดเล็กตองใชเวลาในการเจียระไน 3 ช่ัวโมง และใชคนงาน 3 คนแบงหนาท่ีกันทําโดยได
คาจางสัปดาหละ 80 เหรียญ ในสหรัฐอเมริกา มีคนงานเจียระไนประมาณ 800,000  คน 
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2.   พลอย  (Gems Stones) 
 พลอยมีไดหลากหลายสี  ราคาของพลอยน้ันข้ึนอยูกับความนิยมและคุณภาพของ
พลอย ผูบริโภคในแตละประเทศจะมีความนิยมพลอยท่ีมีสีแตกตางกัน  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับรสนิยมและ
ความเชื่อในการประดับพลอย ซ่ึงอาจข้ึนอยูกับราศีท่ีเกิดหรือโชคลางวาตองใสพลอยสีใด ความ
แตกตางทางรสนิยมนั้น แมกระท่ังทับทิมผูซ้ือแตละชาติยังมีรสนิยมแตกตางกันเชนวาชอบสีแดง
เขมหรือสีแดงออน ทําใหพลอยมีความหลากหลายและเปนทางเลือกของผูบริโภค 
 แหลงผลิตพลอยท่ีสําคัญในอดีตนั้นอยูท่ีสหรัฐอเมริกา  อเมริกาใต  พมา  กัมพูชา  ไทย  
ศรีลังกา  ในปจจุบันทวีปแอฟริกามีบทบาทเปนแหลงวัตถุดิบท่ีสําคัญของโลก  ท้ังนี้เพราะวัตถุดิบ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีปริมาณลดลง  เพราะไดถูกขุดพบไปใชเปนจํานวนมากแลว  โดยเฉพาะ
ในประเทศไทย ปจจุบันแหลงพลอยดิบท่ีสําคัญ คือ ในหมูเกาะมาดากัสการ  นอกจากน้ันยังมีความ
เช่ือวาประเทศจีนเปนแหลงพลอยดิบท่ีสําคัญในอนาคต เพราะท่ีผานมามีการสํารวจและขุดไปใช
จํานวนไมมากนัก 
 การปรับปรุงคุณภาพของพลอยน้ันทําไดหลายรูปแบบ  ซ่ึงอาจจะปรับปรุงโดยวิธีภูมิ
ปญญาชาวบานท่ีมีการลองผิดลองถูกในการหุงหรือเผาพลอย (Heat Treatment)  ทําใหพลอยมีสีสัน
สวยงามมากข้ึน วิธีนี้เปนวิธีท่ีไทยมีความชํานาญสูงท่ีสุดในโลก เพราะมีการผานขบวนการลองผิด
ลองถูกมาในอดีตกวา 40 ป เพราะวาในอดีตไทยมีวัตถุดิบจํานวนมหาศาล  สวนการปรับปรุง
คุณภาพวิธีอ่ืน ๆ เปนวิธีท่ีใชเทคนิคทางวิทยาศาสตรมากข้ึน เชน การอาบรังสีอัญมณี (Irradiation) 
การซานสี (Diffusion) การยอมสี (Dyeing) การประกบ (Assembled Stone) การอุดชองวางท่ีผิว 
(Cavity Filling) การเคลือบและการอัดโดยสารไรสี (Colourless Coating and Impregnations) การ
ฟอกสี (Bleaching) เปนตน 
 ศูนยกลางการปรับปรุงคุณภาพพลอยท่ีใหญท่ีสุดในโลก คือ ประเทศไทย  พลอยท่ีคา
อยูในโลกผานการปรับปรุงคุณภาพและการเจียระไนในประเทศไทยประมาณรอยละ 80 ของมูลคา
การคาในตลาดโลก ในปจจุบันนอกจากพอคาไทยจะออกไปแสวงหาแหลงวัตถุดิบจากท่ัวโลก  ผูขุด
พลอยและผูคาของประเทศแอฟริกาไดนําวัตถุดิบเขามาขายในประเทศไทยเองอีกดวย เพราะมีความ
ม่ันใจวาไทยเปนศูนยกลางในการปรับปรุงคุณภาพและการเจียระไน และเปนศูนยกลางการคาพลอย
ของโลกอีกดวย  ในตลาดโลกน้ันคูแขงหลักของการปรับปรุงคุณภาพพลอย คือ สหรัฐอเมริกา  โดย
มีการอาบรังสีพลอยดวยเทคนิคทางวิทยาศาสตร และมีอินเดียเปนแหลงเจียระไนและคาพลอยที

DPU



     44

สําคัญอีกประเทศหนึ่ง เพราะมีแรงงานท่ีมีคาจางตํ่าและมีความเช่ียวชาญทางดานการเจียระไนเปน
จํานวนมาก 
 
3.   ไขมุก (Pearl) 
 มุกนั้นมีท้ังมุกธรรมชาติและมุกเล้ียง อุตสาหกรรมการเล้ียงหอยมุกมีมาเกือบหนึ่งรอย
ปแลว โดยการแยกแยะมุกเล้ียงออกเปน 3 ประเภท คือ Akoya  ทะเลใต (South Sea) และมุกน้ําจืด 
 มุก Akoya  มีการเล้ียงในประเทศญ่ีปุนท่ีมีการซ้ือขายรอยละ 80 ของมูลคาการคามุก
ท่ัวโลก ในปจจุบันจีนเปนคูแขงท่ีสําคัญของญ่ีปุนทางดานมุกเล้ียง เพราะมีตนทุนถูกวาโดยอาศัย
ฮองกงเปนศูนยกลางในการคามุก มุก ทะเลใต (South Sea) มีการผลิตท่ีออสเตรเลีย ซ่ึงมีระบบการ
ควบคุมการผลิตโดยรัฐบาลออสเตรเลีย คูแขงท่ีสําคัญในปจจุบัน คือ อินโดนีเซีย  แตเนื่องจาก
สถานการณการทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียไมเอ้ืออํานวยตอการคา ทําใหไมเปนคูแขงท่ีนากลัว
นัก มุกน้ําจืดสามารถมีการเพาะเล้ียงใน 2 ประเทศหลัก คือ สหรัฐอเมริกา และจีน  จีนเปนผูผลิตมุก
รายใหญท่ีสุดในโลกและมีการพัฒนาการเล้ียงจึงมีผลทําใหมุกมีคุณภาพดีมากข้ึนอยางตอเนื่อง จีนมี
การเล้ียงมุกน้ําจืดในหลายมณฑล เชน Anhui  Fujian  Hubei  Jiangxi และ Zhejiang  ปญหาหลัก
ของจีน คือ การขาดการควบคุมปริมาณการผลิตทําใหมีอุปทานจํานวนมากในตลาดโลก 
 
4.   เคร่ืองประดับแท และเคร่ืองประดับเทียม 
 อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากอุตสาหกรรมอัญมณี สวน
หนึ่งเพราะ เคร่ืองประดับอัญมณีท่ีเปนเคร่ืองประดับแทมีการเอาอัญมณีมีคา (Precious Gems 
Stones) มาเขาตัวเรือน โลหะมีคา (Preciuous Metal) กอนท่ีจะนําออกจําหนาย กระบวนการผลิต
เคร่ืองประดับมีท้ังการใชแรงงานท่ีมีทักษะ และการใชเคร่ืองจักร ในสวนท่ีตองใชแรงงานนั้นเร่ิม
ตั้งแตการคัดพลอยตามขนาดและสี การฝงอัญมณีเขาไปในตัวเรือน แตในขณะเดียวกันสามารถใช
เคร่ืองจักรในการหลอตัวเรือนพรอมกับอัญมณีแทนการฝงได เคร่ืองประดับแทอาจจะทําจากโลหะ
มีคาลวน ๆ ก็ได เชน สรอยทอง สรอยทองคําขาว หรือเครื่องประดับเงิน โดยไมมีอัญมณีเขามาเปน
สวนประกอบ เคร่ืองประดับทองลวนเชน 24K สวนใหญจะไดรับความนิยมในกลุมประเทศ
ตะวันออกกลาง และจีน  โดยเฉพาะในประเทศจีนมีการสะสมเคร่ืองประดับทองลวนเพื่อเปนหนาท่ี
ในการออม (Saving) อีกเหตุผลหน่ึงดวย เคร่ืองประดับอัญมณีเทียมนั้นเปนอีกรายการหนึ่งท่ีสําคัญ 
เพราะผูมีรายไดนอยสามารถเปนเจาของไดและมีไวใชประดับเพื่อความสวยงาม ในขณะท่ี
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เคร่ืองประดับทองท่ีมีทองผสมนอยกวาเชน 14K จะไดรับความนิยมในประเทศตะวันตก เพราะเปน
การซ้ือรูปแบบของเคร่ืองประดับมากกวามูลคาของโลหะ 
 อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับนอกจากจะเนนทางดานผีมือของแรงงานท่ีมีทักษะ และ
ความชํานาญในการผลิต มูลคาเพ่ิมตอรัตนชาติท่ีมีคาและโลหะที่มีคานั้นอยู ท่ีเทคนิคในการ
ออกแบบและปกติแลวในอุตสาหกรรมนี้ผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากรูปแบบของสินคาและแฟช่ัน
ของสินคา กลาวคือ ผูบริโภคหรือผูซ้ือไมใชเปนองคประกอบหลักในการกําหนดทิศทางและ
รูปแบบของสินคา แตผูออกแบบ (Designer) เปนผูกําหนดลักษณะของสินคาและแฟช่ันใหแกผูซ้ือ  
ดังนั้นจะเห็นไดวาผูออกแบบสวนใหญจะมาจากประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงเปนศูนยกลางการคา
เคร่ืองประดับแท ในขณะท่ีการผลิตนั้นจะทําในประเทศท่ีกําลังพัฒนาเปนสวนใหญโดยทําหนาท่ี
ในการรับจางผลิต เวนแตสินคาคุณภาพสูง (Hi-end Product) จะถูกผลิตโดยประเทศผูออกแบบเอง 
เชน อิตาลีท่ีจะมีโรงงานการผลิตสวนใหญเปนโรงงานขนาดยอม ซ่ึงเนนคุณภาพและรูปแบบสินคา
มากกวาปริมาณ และเทคนิคทางการผลิตนั้นจะสูงกวาประเทศอ่ืน ๆ เชน การชุบทองและการผสม
โลหะ  การถักสรอย  ประเทศอิตาลีนั้นเปนอันดับหนึ่งในโลกทางดานผูนําเคร่ืองประดับแทท่ีทํา
จากทองลวน หรือแพลตินั่ม  โดยไมมีอัญมณีประกอบ สวิสเซอรแลนดเปนศูนยกลางการคาท่ีใหญ
อีกแหงหนึ่ง เปนแหลงจัดการแสดงสินคาระดับโลก ในขณะท่ีฮองกง จีน และเกาหลีใตเปนแหลง
ผลิตเคร่ืองประดับเทียม  ท้ังนี้อาจมีการออกแบบเอง หรือเลียนแบบจากเคร่ืองประดับแทท่ีไดรับ
ความนิยมในตลาดโลกเชน เคร่ืองประดับแทท่ีมีเคร่ืองหมายการคาท่ีนิยม 
 
5.   อัญมณีสังเคราะห (Synthetic Gems Stones) 
 อัญมณีสัง เคราะห เปนอัญมณี ท่ี มีองคประกอบทางด านแรธาตุ เชนเดียวกับ
เคร่ืองประดับแท ท้ังนี้เพราะผูผลิตไดศึกษาธรรมชาติท่ีแทจริงของอัญมณี และหาองคประกอบทาง
เคมี พรอมท้ังทดลองเลียนแบบกระบวนการเกิดของอัญมณี กระบวนการผลิตอัญมณีสังเคราะหมี
หลายรูปแบบเชน กระบวนการสังเคราะหไดหลายแบบ เชน Verneuil Czochalski Floating Zone 
และ Skull Melting กระบวนการสังเคราะหโดยการใชสารละลาย (Growth from Solution) เชน  กา
ระบวนการสังเคราะหแบบ Hydrothermal Growth กระบวนการสังเคราะหแบบ Colloidal 
Suspension  กระบวนการสังเคราะหแบบ Ceramic Technique และกระบวนการสังเคราะหแบบ
เพชร (Diamond Synthesis)  การทดสอบโดยดูจากองคประกอบทางเคมีหรือการหักเหของแสงไม
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สามารถแยกแยะอัญมณีแทและเทียมออกจากกันได แตตองพิจารณาจากตําหนิและมลทิน 
(Inclusion) เพื่อแยกแยะรัตนชาติจากธรรมชาติกับรัตนชาติสังเคราะห 
 เพชรสังเคราะหมีการคาขายเปนจํานวนมากในโลก โดยมีตัวอยางเชน เพชรรัสเซีย 
หรือ Cubic Zirconia เปนอัญมณีสังเคราะหจากแรเพทาย (Zircon) มีหลากหลายสีและมีการ
เจียระไนเปนเหล่ียมเพชรและเพชรโมอิส (Moiss) เปนเพชรสังเคราะหทางวิทยาศาสตรโดย
สังเคราะหข้ึนจาก Silicon Carbide หรือ Moissanite ซ่ึงเปนแรตระกูลเดียวกับเพชรแท มีการนํามา
เจียระไนและมีความสวยงามคลายคลึงกับเพชรสําเร็จในป 2538 ท้ังนี้มีความแข็งใกลเคียงกับเพชร
ธรรมชาติ ถาเจียระไนถูกวิธีจะมีความงดงามเทากับเพชร แตมีราคาจะอยูเพียงรอยละ 10 ของราคา
เพชรธรรมชาติ 
 
 
3.4.2    การคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย 
 การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยมุงเนนเพื่อการสงออกเปนหลัก เนื่องจาก
สินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับจัดเปนของฟุมเฟอย และมีราคาคอนขางสูง ผูบริโภคจะเปนกลุม
บุคคลท่ีมีรายไดระดับปานกลางข้ึนไป กลุมผูบริโภคในประเทศจึงมีนอย  ดังนั้นอัญมณีและ
เคร่ืองประดับท่ีผลิตไดจึงสงออกไปจําหนายยังตางประเทศท่ีมีรายไดสูงกวาถึงรอยละ 80 ของ
ประมาณการผลิตท้ังหมด และจําหนวยในประเทศเพียงรอยละ 20 
 
1.   ตลาดในประเทศ 
 ผูคาอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศสวนใหญจะอยูในรูปของผูผลิต และตัวแทน
จําหนวยหรือรานคา แหลงการคาท่ีสําคัญจะอยูตามหางสรรพสินคาช้ันนําตาง ๆ โรงแรมช้ันหนึ่ง 
และยานนักทองเท่ียวท่ีมีรายไดสูงผาน เชน ยานถนนสีลม และถนนสุรศักดิ์ เปนตน 
 ตลาดอัญมณีและเคร่ืองประดับในประเทศไดมีการขยายตัวขึ้น อันเปนผลมาจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยท่ีสูงข้ึนเฉล่ียรอยละ 14.0 ตอป ทําใหประชาชนมีรายไดและความ
ตองการบริโภคเพิ่มสูงข้ึน  ผูประกอบการจึงหันมาสนใจตลาดในประเทศมากข้ึน โดยพยายามผลิต
สินคาประเภทใหม ๆ เชน เคร่ืองประดับทองคํา 99.99 % และเร่ิมขยายตลาด โดยวิธีการขยายสาขา
ในลักษณะแฟรนไชส ซ่ึงมีผลดีในเร่ืองราคา และคุณภาพของสินคาท่ีมีความแนนอน การเขาตลาด
ของผูลงทุนรายใหมจะใชกลยุทธทางดานราคา ประกอบกับกลยุทธดานการออกแบบตัวสินคา 
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เคร่ืองประดับเพชรก็ไดรับความนิยมโดยพยายามใชเปนส่ือในวาระสําคัญตาง ๆ เปนส่ิงจูงใจเสนอ
ขาย พรอมท้ังเนนการขายตรง การบริการหลังการขายในลักษณะท่ีรับดูแล ซอมแซม และใหความ
ปลอดภัยในตัวสินคาท่ีมารับบริการในรูปของคลินิกอัญมณี เปนตน 
 อยางไรก็ตาม ตลาดภายในประเทศนี้สวนหน่ึงเปนการจําหนายใหนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติดวย โดยแหลงสําคัญอยูแถวยานธุรกิจทองเท่ียว เชน สีลม  สุรวงศ  สําหรับลูกคาชาว
ตางประเทศบางสวนนิยมไปเลือกซ้ือสินคาจากแหลงผลิต เจียระไน เชน ท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  
ปจจุบันไดรับการออกเคร่ืองหมายรับประกันคุณภาพของสินคา เพื่อใหผูบริโภคมีความแนใจในตัว
สินคาท่ีซ้ือมาจากรานท่ีมีเคร่ืองหมายดังกลาว เนื่องจากมีกลุมบุคคลหลอกลวงลูกคา สรางความ
เสียหายแกลงการเคร่ืองประดับไทย 
 
2.   ตลาดตางประเทศ 
 อัญมณีและเครื่องประดับเปนอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อสงออกเปนสวนใหญ คือ 
ประมาณรอยละ 80 ของมูลคาการผลิตท้ังหมด ซ่ึงสามารถทํารายไดเขาสูประเทศสูงเปนลําดับท่ี 1-
10 ของสินคาสงออก โดยสงออกในลักษณะเพชรที่เจียระไนแลว  พลอยและไขมุกท่ีเจียระไนและ
ตกแตง เคร่ืองประดับแท เคร่ืองประดับอัญมณีเทียม และอัญมณีสังเคราะหท่ีเจียระไนแลว 
 การแขงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในตลาดโลก อาจแบงเปน 3 
ระดับคือ 
 ตลาดระดับบน (สินคามีคุณภาพดี และราคาแพง)  ไทยยังเปนรองประเทศอิตาลีและ
ฮองกง เนื่องจากประเทศดังกลาวมีขอไดเปรียบดานเทคโนโลยีการผลิต การออกแบบ และการทํา
ตัวเรือน 
 ตลาดระดับกลาง  (สินคามีคุณภาพพอสมควร และมีราคาปานกลาง)  เปนตลาดซ่ึง
ไทยมีจุดแข็งในดานฝมือและความประณีตในการเจียระไน นอกจากน้ีคาแรงงานต่ํากวาประเทศท่ี
พัฒนาแลว 
 ตลาดระดับลาง  (สินคามีคุณภาพคอนขางตํ่า และราคาถูก)  ผลิตภัณฑจากจีน อินเดีย 
และศรีลังกา มีบทบาทมากข้ึนในตลาดระดับนี้ เนื่องจากมีคาจางแรงงานตํ่ากวาไทย และประเทศ
พัฒนาแลวมาก ทําใหฐานการผลิตถูกยายไปสูประเทศดังกลาวขางตน ดังนั้นผูผลิตไทยจะตอง
พัฒนารูปแบบเพื่อเขาสูตลาดระดับกลางใหมากข้ึน 
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3.5  อุปสรรคสําหรับการพัฒนามูลคาการสงออกสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยของไทย 
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเปนอุตสาหกรรมสําคัญท่ีทํารายไดเขาสู
ประเทศในอันดับตน ๆ และมีมูลคาการสงออกเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง และถึงแมวาปจจุบัน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยจะยังคงมีศักยภาพทางการแขงขันเหนือกวาคูแขงอีก
หลายประเทศไมวาจะเ ร่ืองของแรงงานฝมือ  หรือเทคโนโลยีการเพิ่มคุณคาวัตถุดิบ   แต
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยก็ยังคงเผชิญกับปญหาสําคัญหลายประการที่เปน
อุปสรรคอยางยิ่งตอการเพิ่มมูลคาการสงออกสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ รวมถึงการเสริมสราง
ศักยภาพทางการแขงขันใหสูงทัดเทียมกับประเทศคูแขงในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว 
 
3.6   ปญหาสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย  
 1.   อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยยังขาดแคลนวัตถุดิบท้ังในดานปริมาณ
และคุณภาพ ขาดมาตรการเชิงรุกในการทําเหมืองพลอยในตางประเทศ รวมถึงขาดความสามารถใน
การขอสัมปทานทําเหมืองพลอยในประเทศเพ่ือนบานอาทิเชน ลาว เขมร เปนตน 
 2.   อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
การตกแตงเพื่อเพิ่มมูลคา การเจียระไน รวมถึงกระบวนการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม ๆ ในการเจียระไนพลอยเนื้อออนและพลอยสังเคราะหดวยเคร่ืองจักร 
หรือการใชเลเซอรแกะสลักตกแตงพลอยแทซ่ึงกําลังเปนท่ีนิยมในตลาด 
 3.   อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยยังขาดแคลนนักออกแบบที่มีฝมือซ่ึง
สามารถสรางสรรคผลงานออกมาไดอยางมีเอกลักษณเฉพาะตัว และสอดคลองกับความตองการใน
ตลาดโลก รวมถึงขาดความสามารถในการสรางตราสินคาของตนเอง 
 4.   อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยยังขาดความมุงม่ัน  การรวมกลุม  และ
การช้ีนําจากภาครัฐเพื่อเจาะตลาดและขยายชองทางทางการตลาด ตลอดจนการแกไขขอกีดกันทาง
การคาท้ังดานภาษีและไมใชภาษี 
 5.   ประเทศไทยยังขาดขอมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับท่ีเช่ือถือไดไมวา
จะเปนดานวัตถุดิบ  การผลิต  การออกแบบ  การตลาด  เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการใน
การวางแผนกลยุทธในการสงออกใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของประเทศคูคาและตลาดอัญมณี
และเคร่ืองประดับโลก 
 6.  ข้ันตอนพิธีการศุลกากรยังคงยุงยากซับซอน และมีคาใชจายแฝง 
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 7.   ผูบริหารธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ซ่ึงเปน
กลุมผูสงออกท่ีสําคัญของประเทศยังขาดทักษะในการบริหารการจัดการ ไมวาจะเปนดานการเงิน 
ดานการผลิต และดานการตลาด 
 หากหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปนภาครัฐ หรือเอกชนไดรวมมือกันระดมความคิด
หาแนวทาง การแกไขปญหาดังกลาวขางตนอยางจริงจัง พรอมท้ังกําหนดนโยบายและมาตรการท่ี
เหมาะสมซ่ึงครอบคลุมท้ังในดานการลงทุน  การผลิต  การคา  การสงออก  รวมถึงมาตรการดาน
ภาษีและไมใชภาษี เพื่อสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยใหมี
ศักยภาพทางการแขงขันที่สูงข้ึน มูลคาการสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยยอมเพ่ิม
สูงข้ึนถึง 2 แสนลานบาทตามเปาหมายที่กําหนดไวในป 2550 และยังจะสามารถกาวข้ึนสูการเปน
ศูนยกลางการคาและการผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับท่ีสําคัญแหงหนึ่งของโลกในอนาคตไดเปน
ผลสําเร็จอีกดวย           
 
3.7    การวิจัยความไดเปรียบเชิงแขงขัน 
 ปจจัยท่ีกําหนดขอไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ของประเทศไทย โดยปจจัยท่ีกําหนดขอไดเปรียบดานการแขงขันของประเทศมี 4 ปจจัย คือปจจัย
การผลิตในประเทศ (Factor Condition) อุปสงคในประเทศ (Demand Condition) อุตสาหกรรม
สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ (Supporting and Related Industries) และยุทธการโครงสราง
และสภาพการแขงขันในประเทศ (Company Strategy Structure and Rivalry) โดยพิจารณาในแตละ
ปจจัยดังนี้ 
 
1.   สภาวะปจจัยการผลิตในประเทศ (Factor Condition) 
 สภาวะปจจัยการผลิตในประเทศ (Factor Condition) จะพิจารณาถึงวัตถุดิบเปนสวน
ใหญ เนื่องจากตนทุนในการผลิตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยน้ัน ตนทุน
สวนใหญจะเกิดจากคาวัตถุดิบ กลาวคือ ไทยตองนําเขาวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตสินคา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1.1  เพชร   ประเทศไทยไมสามารถผลิตเพชรไดเอง จึงตองนําเขาจากตางประเทศ การ
ซ้ือขายเพชรดิบจะสามารถซ้ือไดท่ีเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยจะเปดขายปละ 10 คร้ัง ใน
การเปดขายแตละคร้ังจะเรียกวา sight โดยมี sight holderเทานั้นท่ีมีสิทธิในการซ้ือ โดย sight holder 
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แตละรายจะสามารถซื้อเพชรไดตามโควตาเทานั้น ในประเทศไทยมี sight holder เพียงแค 4 ราย
เทานั้น โดยมีหางทองเซียงเฮงท่ีเปน sight holder ท่ีติดตอกับประเทศอังกฤษ และเปน sight holder 
รายเดียวท่ีสามารถขายเพชรดิบได สวนอีก 3 รายตองนําเพชรไปเจียระไนเพียงอยางเดียวเทานั้น  
 2.2  พลอย   การนําเขาพลอยมีท้ังในรูปของพลอยดิบและพลอยรวง แตโดยสวนมาก
จะเปนการนําเขาในลักษณะของพลอยดิบท่ียังไมไดเผาเรงสี เพื่อทําการเจียระไนและสงออกใน
ลักษณะของพลอยรวงและเคร่ืองประดับ ซ่ึงประเทศไทยจัดไดวาเปนประเทศท่ีมีชางฝมือในการ
เจียระไนและการประกอบตัวเรือนท่ีมีความปราณีต แมวาในการเจียระไนพลอยมักมีการสูญเสีย
ระหวางการผลิตมากก็ตาม 
 ตลาดพลอยมีความซับซอนมากกวาตลาดเพชร เนื่องจากไมมีบริษัทหรือตัวแทนเขามา
จัดสรร ดังน้ันราคาพลอยรวงจึงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา แลวแตความพ่ึงพอใจของผูซ้ือเทานั้น 
แตเช่ือวาในอนาคต ราคาพลอยจะมีราคาท่ีมาแตกตางกัน เนื่องจากมีการจัดต้ังตลาดคาพลอยรวงท่ี
เรียกวา Bourse ข้ึนหลายแหง ซ่ึงแตเดิมจะมีสาขาอยูท่ี ประเทศฮองกง และสิงคโปร การซ้ือขาย
พลอยใน Bourse ทางสถาบันจะปนส่ือกลางในการติดตอลูกคาท้ัง 2 ฝาย โดยผลกําไรตอบแทนของ 
Bourse จะเปนคานายหนา (Comission) ในสวนของประเทศไทยก็มีตลาดคาพลอยเชนกันและยัง
เปนแหลงท่ีสามารถสรรหาพลอยไดเกือบทุกประเภท  
 1.3  ทองคํา เงิน และทองคําขาว ในปจจุบันประเทศตางๆท่ัวโลกยังคงใชทองคําเปน
ทรัพยสินสํารองเงินตราระหวางประเทศ ดังนั้น ราคาทองคําจึงเปนราคาท่ีมาตรฐานเชนกัน 
 
 แรงงาน ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย สวนใหญเปนแรงงานมี
ฝมือและแรงงานกึ่งมีฝมือ โดยสวนใหญแรงงานชางฝมือในอุตสาหกรรมจะเปนในลักษณะสืบทอด
กันมา เนื่องจากไมมีสถาบันท่ีใหการศึกษาหรือฝกอบรมมากนัก แตในปจจุบันรัฐไดเร่ิมมีโครงการ
ความรวมมือระหวางสมาคมอัญมณีแหงประเทศไทย รวมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร เปดสอนสาขาวิชา วัสดุศาสตร ลักษณะการสอนจะเปนแบบการฝกหัดในขณะ
ปฎิบัติงาน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองตอการดําเนินธุรกิจของแตละกิจการ 
 ในการพิจารณาสภาวะปจจัยการผลิตในประเทศ (Factor Condition) สวนมากในการ
ผลิตสินคาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย โดยมากประเทศไทยตองนําเขา
วัตถุดิบจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตสินคา ในดานแรงงานนั้นประเทศไทยยังคงไดเปรียบใน
เร่ืองของคาจางแรงงานท่ีคอนขางต่ํากวาประเทศอ่ืนๆในอุตสาหกรรม เม่ือเทียบกับความปราณีตใน
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การผลิตสินคา แตท้ังนี้ ประเทศไทยยังคงตองมีการพัฒนาในดานการใชเทคโนโลยีและพัฒนาดาน
ฝมือแรงงานเพื่อคงความไดเปรียบในการแขงขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับตอไปใน
ระยะยาว  
 
2.  อุปสงคภายในประเทศ (Demand Condition) 
 อุปสงคในประเทศมีผลตอการเสิรมสรางความไดเปรียบดานการแขงขัน ซ่ึงมีผลใน 3 
ลักษณะ 
 1. สวนผสมของอุปสงคในประเทศ ถาอุปสงคในประเทศใกลเคียงกับตลาดโลก จะ
สงผลใหประเทศนั้นมีความไดเปรียบเชิงแขงขัน 
 2. ผูซ้ือท่ีรูจริง ถาผูซ้ือท่ีรูจริงก็จะตั้งมาตรฐานท่ีสูง จะสงแรงกดดันใหบริษัทมีการ
แขงขันมากข้ึนทําใหประเทศที่มีผูซ้ือท่ีรูจริงมีความไดเปรียบเชิงแขงขันมากกวาประเทศอ่ืน 
 3. อุปสงคท่ีเกิดกอนประเทศอ่ืน ถาประเทศใดเกิดอุปสงคของสินคากอนและเปนท่ี
ยอมรับของอุปสงคสากล ก็จะไดเปรียบการแขงขันตอระหวางประเทศ ในทางกลับกับถาเกิดแตใน
ประเทศเทานั้น ก็จะไมมีความไดเปรียบในการแขงขันนั้นเลย 
 จากการสอบถามผูประกอบการสวนใหญพบวา อุปสงคภายในประเทศมีนอยกวาอุป
สงคภายนอก เนื่องจาก สินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับจัดวาเปนสินคาฟุมเฟอย ในการสงออก
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทยน้ัน สวนมากไทยสงออกสินคาท่ีมีราคาสูงกวาการนําเขา
สินคา ดังน้ัน สินคาท่ีสงออกจึงเปนสินคาท่ีมีราคาและคุณภาพสูงกวาการบริโภคภายในประเทศ  
 
3.  อุตสาหกรรมสนับสนุนเกี่ยวเนื่องในประเทศ (Related and Supporting Industries)  
 อุตสาหกรรมสนับสนุนและเก่ียวเนื่องในประเทศเปนตัวกําหนดขอไดเปรียบดานการ
แขงขันของประเทศตัวหนึ่ง ในประเทศไทยอุตสาหกรรมสนับสนุนมีอยูนอยและการแขงขันไมมาก
นัก เนื่องจากโดยสวนใหญ เคร่ืองมือท่ีใชในอุตสาหกรรมตองมีการนําเขาจากตางประเทศ การ
พึ่งพาเคร่ืองจักรจากตางประเทศเปนอุปสรรคในการพัฒนาสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย 
ดังนั้นประเทศไทยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการผลิตสินคา อีกท้ังยังตองมีการพัฒนาฝมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ให มี ศักยภาพที่ สูง ข้ึนเพื่อสอดรับการเทคโนโลยี ท่ี ทันสมัย  เนื่ องจาก  แรงงานฝ มือใน
ภาคอุตสาหกรรมมักเปนผูมีความรูจากประสบการณจริง  
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4.  กลยุทธ โครงสรางและสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมในประเทศ (Firm Strategy, Structure 
and rivalry) 
 การแขงขันในประเทศเปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนมากข้ึน
และนําไปสูขอไดเปรียบท่ียั่งยืน สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ
คอนขางมีความรุนแรงเนื่องจากมีผูประกอบในอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก ทั้งผูผลิตท่ีเปนชาว
ไทยและชาวตางชาติท่ีเขามาลงทุนในอุตสาหกรรม  
 อุตสาหกรรมการเจียระไนเปนอุตสาหกรรมท่ีไทยมีความแข็งแกรง จึงตองสราง
โอกาสในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรมการเจียระไน เนื่องจากประเทศอินเดียเปนประเทศ
คูแขงท่ีสําคัญของไทยในการเจียระไนเพชรขนาดเล็ก แตอินเดียยังไมมีการเจียระไนเพชรขนาด
กลางและใหญท่ีเขมแข็งได  ดังนั้นจึงเปนโอกาสของไทยท่ีตองมีการพัฒนากอนท่ีจะเสียโอกาส
ใหกับอินเดีย ดังนั้นไทยตองมีพันธมิตรท่ีดีกับแหลงวัตถุดิบเพชร โดยการรวมมือประสานงาน
ระหวางภาครัฐและเอกชนซ่ึงอาจตองออกมาในรูปแบบของการรวมลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธการโครงสรางและสภาพการ
แขงขันในประเทศของบริษทั 

• ระดับการแขงขันในกลุมธุรกิจขนาด
กลางแล ขนาดเล็กเนนท่ีการแขงขัน
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ภาพท่ี 3.4   สถานภาพของไทยตามแบบจําลอง Diamond Model 
ท่ีมา : การวิเคราะห 
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บทที่4 
การวิเคราะห 

 
 ในบทท่ี 4 จะทําการวิเคราะห ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของไทย เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง ความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยใหมีมูลคาการสงออกท่ีเพิ่มสูงข้ึน เพื่อจะใหดุลการคาของ
ประเทศดีข้ึนและเพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของโลก 
 การศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยกับประเทศคูแขง สามารถวัดไดจาก ดัชนี
ความไดเปรียบโดยเปรียบท่ีปรากฎ(Revealed Comparative Advantage Index: RCA) ซ่ึงแสดงถึงความ
ไดเปรียบทางการผลิตตามความเช่ียวชาญเฉพาะอยางของประเทศใดประเทศหน่ึงซ่ึง Balassa (1989) เปน
ผูอธิบายแนวคิดนี้วา คาRCA มีขอจํากัดในการใชเนื่องจากการคํานวนหาคาRCAไดใชขอมูลการสงออก
หรือการนําเขา มาใชในการคํานวน ดังนั้นคาRCAจึงไมไดเช่ือมโยงไปใหทราบถึงกระบวนการทางการ
ผลิตของสินคาชนิดนั้นได 
 
4.1   การวิเคราะหภาพรวมอุตสาหกรรม 
 ในการคํานวนหาคา RCA ของแตละหมวดสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยไดแก 
หมวดสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับแท ซ่ึงประกอบดวย เพชร พลอย ไขมุก และเคร่ืองประดับ หมวด
เคร่ืองประดับอัญมณีเทียม และหมวดอัญมณีสังเคราะห เปรียบเทียบกับประเทศคูแขงท่ีมีมูลคาการ
สงออกสูงสุดจํานวน 10 ประเทศเ พื่อวัดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของประเทศคูแขงในหมวด
สินคาตางๆกับประเทศไทย 
 
การคํานวนหาคาRCA ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยกับประเทศคูแขงท้ัง 10 
ประเทศ (ตารางท่ี 4.1) 
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ตารางท่ี 4.1    การคํานวนหาคา RCA ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับป 2546-2547 
 

RCA อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

ประเทศ ป 2546 ป 2547 
อัตรา

เปล่ียนแปลง1RAC  
มูลคาการสงออก 
รอยละ2 (47/46) 

ไทย 1.60 1.83 14.37 47.36 
สหรัฐอเมริกา 1.03 1.04 0.9 20.19 

ฮองกง 2.92 2.80 -4.1 18.56 
อังกฤษ 1.92 1.16 -39.58 1.49 
อินเดีย 10.12 9.57 -5.4 29.17 
เบลเยี่ยม 2.46 2.40 -2.4 18.33 

สวิสเซอรแลนด 5.64 4.85 -14 1.76 
อิสราเอล 14.19 7.80 -45.03 30.42 
ญ่ีปุน 0.86 1.01 17.0 42.52 

สาธารณรัฐ อาหรับ อิมิเรท 4.15 5.52 33.0 76.34 
เยอรมัน 0.37 0.409 10.5 32.47 

 
ท่ีมา : จากการคํานวน 
 
 ผลการคํานวนคา RCA ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ พบวา ประเทศท่ีมี
มูลคาการสงออกสูงสุดในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 10 ประเทศ ไดแก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ฮองกง อังกฤษ อินเดีย เบลเยี่ยม สวิสเซอรแลนด อิสราแอล ญ่ีปุน สาธารณรัฐ
อาหรับอิมิเรท และ เยอรมัน นั้นในป 2546 คา RCA ของประเทศไทยและประเทศคูแขงท้ัง 10 
                                                 
 1 การคําวนคาอัตราเปล่ียนแปลง RCA =(( RCA ป 2547 - คา RCA ป 2546)/คา RCA ป 2546)x 
100 
 2 การคํานวนคาอัตราเปล่ียนแปลงมูลคาการสงออก=(( มูลคาการสงออกป 2547 - มูลคาการสงออก
ป 2546)/มูลคาการสงออกป 2546)x 100 
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ประเทศมีคามากกวา 1 ยกเวนประเทศญ่ีปุนและเยอรมัน ท่ีมีคา RCA นอยกวา 1 แสดงวา ประเทศ
ญ่ีปุนและเยอรมันไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ นอกจากนี้จะเห็นไดวา คา RCA ของประเทศ
อิสราเอลมีคาสูงกวาประเทศอ่ืนมาก ในขณะท่ีประเทศอินเดียท่ีมีคา RCA สูงเปนผลมาจากท่ี
ประเทศเหลานี้มีความชํานาญและเปนผูสงออกรายการสินคาท่ีสําคัญ 
 ในป 2547 ประเทศไทยยังคงความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ เนื่องจาก คา RCA 
มากกวา 1 และมีอัตราการเปล่ียนแปลงคา RAC สูงข้ึนรอยละ 14.37 การเติบโตของ RCA ของไทย 
เปนผลมาจากอัตราการขยายตัวของการสงออกในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย มี
อัตราการขยายตัวกวารอยละ 47.3 และสัดสวนของมูลคาการสงออกของกลุมสินคามีอัตราการ
เพิ่มข้ึนกวาในป 2546 ถึงรอยละ 45 เชนเดียวกับประเทศสาธารณรัฐอาหรับอิมิเรทและญ่ีปุน ท่ีมี
อัตราการเปล่ียนแปลงท่ีสูงข้ึน โดยประเทศสาธารณรัฐอาหรับอิมิเรทเพ่ิมข้ึนรอยละ33 ประเทศ
ญ่ีปุนเพิ่มสูงข้ึนรอยละ17 และประเทศเยอรมันเพิ่มข้ึนรอยละ 10.5  
 สถานภาพของการแขงขันในหมวดสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับ (CODE 71)  
 

ป 2546 

 
ภาพท่ี 4.1 กราฟแสดงภาพความไดเปรียบโดยเปรียบในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของ
 ไทยกับประเทศคูแขงท้ัง 10 ประเทศป 2546 
ท่ีมา : จากการคํานวน 
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ป 2547 
 

 
ภาพท่ี 4.2  กราฟแสดงภาพความไดเปรียบโดยเปรียบในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของ
 ไทยกับประเทศคูแขงท้ัง 10 ประเทศป 2547 
ท่ีมา : จากการคํานวน 
 
 จากภาพ แสดงใหวา อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยมีศักยภาพในการ
แขงขันโดยเปรียบเทียบสูงข้ึนจากป 2546 โดยจะเห็นไดจาก อัตราการเปล่ียนแปลงRCA ของไทย
เพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีการขยายตัวสวนแบงตลาดของอุตสาหกรรมก็เพิ่มข้ึนเชนกัน ทําใหสถานการณ
การแขงขันของอุตสาหกรรมนี้ของไทยในเวทีโลก เปนสินคาจากจุดยืนท่ีอยูในสภาพการพัฒนาการ
แขงขันท่ีต่ํา ท้ังตัวตลาด มาเปนจุดยืนท่ีดีข้ึน ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวท้ังดานการตลาดและการแขงขัน
สูงและขนาดของตลาด (มูลคาการสงออก) ก็เพิ่มมากข้ึนดวย ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา ประเทศไทยมี
แนวโนมของความสามารถในการแขงขันท่ีเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกับประเทศคูแขงท่ีมีมูลคาการ
สงออกโดยรวมในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับสูงท้ัง 10 ประเทศ  
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4.1.2    การวิเคราะหรายสินคา 
  ในการคํานวนหาคา RCA รวมกับสวนแบงตลาดของแตละหมวดสินคาอัญมณีและ
เคร่ืองประดับเพื่อทราบถึงความสามารถในการแขงขันของสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย
เม่ือเทียบกับประเทศคูแขงท่ีมีมูลคาสงออกสูงสุด 10 ประเทศ ทําการวิเคราะห 6 รายการสินคาซ่ึง
เปนรายการสินคาท่ีประเทศไทยมีการสงออกมากมาโดยตลอด ไดแก หมวดสินคาอัญมณีและ
เคร่ืองประดับแท ซ่ึงประกอบดวย เพชร รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ ไขมุก และเครื่องประดับแท 
หมวดเคร่ืองประดับอัญมณีเทียม และหมวดอัญมณีสังเคราะห  
 
ตารางที่ 4.2 แสดงอัตราสวนรอยละระหวางมูลคาการสงออกในหมวดสินคาอัญมณีและ
 เคร่ืองประดับและมูลคาการสงออกสินคาท้ังหมดของประเทศไทย (Xi / X) ป 2546 – 
2547 
     มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐ 

หมวดสินคา 
ป 2546 ป 2547 

มูลคาการ
สงออก 

(Xi / X) มูลคาการ
สงออก 

(Xi / X) 

ไขมุก ( HS 7101) 12.40 0.017 8.30 0.011 
เพชร ( HS 7102) 610.12 1.037 766.77 1.032 
รัตนชาติและก่ึงรัตนชาติ (HS 7103) 104.33 0.177 136.49 0.184 
เคร่ืองประดับแท ( HS 7113) 153.87 0.262 158.20 0.213 
เคร่ืองประดับอัญมณีเทียม ( HS 7117) 7.49 0.013 8.35 0.011 
อัญมณีสังเคาระห(HS 7104) 33.78 0.057 40.88 0.055 
 
 ท่ีมา : Global Trade Atlas Navigator 
             ( Xi/X) จากการคํานวน 
 
 จากตารางท่ี 4.2 จะพบวา แมมูลคาการสงออกของหมวดสินคาท่ีทําการศึกษาคร้ังนี้ จะ
มีมูลคาการสงออกสูงและทํารายไดใหกับประเทศไทยคอนขางสูงมากและมีศักยภาพในการขยายตัว

DPU



     59

มากในบางหมวดก็ตาม แตสัดสวนทางการตลาดในเวทีโลกของไทยยังมีนอย ซ่ึงทําใหจําตองให
ความสนใจในรายละเอียดเฉพาะรายการลงไป เพื่อการกําหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพใน
การแขงขันใหมีประสิทธิภาพและไดผลมากข้ึน 
 
1.   หมวดสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับแท ซ่ึงประกอบดวย 
  
 1.1   ไขมุก (HS 7101)  
 
ตารางท่ี 4.3    แสดงคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) และสวนแบงในตลาดไขมุก 

HS 7101 ป 2546 ป 2547  

ประเทศ RCA 
สวนแบง
ตลาด (%) 

RCA 
สวนแบง
ตลาด (%) 

อัตรา
เปล่ียนแปลง 
RAC 47/46 

อัตรา
เปล่ียนแปลง
สวนแบง

ตลาดรอยละ  
47/46 

ไทย 1.17 1.25 0.79 0.70 -32.47 -4.4 
ฮองกง 7.03 27.52 9.49 30.76 35.0 0.11 

สหรัฐอเมริกา 1.09 20.18 1.28 19.61 17.43 -0.02 
ญ่ีปุน 3.13 15.38 3.68 14.94 17.57 -0.02 

สวิสเซอรแลนด 2.87 4.93 3.84 5.45 33.79 0.1 
ออสเตเรีย 2.07 2.79 4.13 4.60 99.5 0.64 
เยอรมัน 0.44 4.31 0.54 4.34 22.72 0.00 
อิตาลี 0.64 2.80 0.89 3.22 39.0 0.15 
ฝร่ังเศส 0.27 1.71 0.36 1.85 33.3 0.08 
อังกฤษ 0.35 1.91 0.30 1.57 -14.28 -17.80 
สเปน 0.39 1.34 0.61 1.73 56.41 0.29 

ท่ีมา : จากการคํานวน 
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 ถาพิจารณาคา RCA รวมกับสวนแบงของตลาดจะพบวา ขณะท่ีคา RCA เพิ่ม สวนแบง
ทางการตลาดก็จะเพิ่มดวยและถา RCA ลด สวนแบงทางการตลาดก็จะลดลงเชนกัน ไขมุก ในป 
2547 ประเทศไทยมีคา RCA นอยกวา 1 แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบ
ในสินคา คา RCA ของไทยเทากับ 0.79 เม่ือเทียบกับประเทศคูแขงพบวา คา RCA จะอยูในชวง 
0.36-9.49 ประเทศท่ีมีคา RCA สูงสุดไดแก ประเทศฮองกง จะเห็นไดวา คา RCA ของประเทศ
ฮองกงมีอัตราการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึน รอยละ 35 และมีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มข้ึนรอยละ 0.11
นั่นแสดงวา อัตราสวนของมูลคาการสงออกไขมุกของฮองกงเพิ่มมากข้ึนเทียบกับมูลคาการสงออก
สินคาโดยรวมของประเทศ (Xi/X) 
 ประเทศไทย การที่คา RCA ลดลงรอยละ 32.47 สวนแบงทางการตลาดก็ลดลงรอยละ 
4.4 แสดงใหเห็นวา อัตราสวนรอยละระหวางมูลคาการสงออกไขมุกของไทยกับมูลคาการสงออก
โดยรวมของประเทศ (Xi/X) มีคาลดลงเน่ืองจาก ปริมาณการสงออกไขมุกของไทยในป 2547 มี
ปริมาณท่ีลดลงในขณะที่มูลคาการสงออกสินคาโดยรวมของประเทศมีปริมาณเพิ่มข้ึน เนื่องจาก 
ไทยไมสามารถท่ีจะผลิตมุกไดมากเทากับความตองการสินคาในตลาด จึงตองมีการนําเขามาจาก
ตางประเทศเปนสวนใหญ โดยไทยนําเขาไขมุกจากฮองกงเพราะฮองกงเปนศูนยกลางการคามุกของ
โลกอีกแหงหนึ่ง เนื่องจากฮองกงมีการขยายการผลิตมุก Akoya  และมุกน้ําจืด และมีการพัฒนาดาน
คุณภาพและขนาดของเม็ดไขมุกไดตามความตองการตลาด 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวมของตําแหนงการแขงขันแลว ไขมุกไทยยังเปนผูเลนขนาดเล็ก
ในตลาดโลก ท่ีมีความสามารถในการแขงขันตํ่าเม่ือเทียบกับผูเลนรายสําคัญของโลก อาทิ ญ่ีปุน 
ฮองกง และสหรัฐอเมริกา  รวมท้ังสวนแบงทางการตลาดของไทยก็มีจํานวนนอย เพราะไทยยังไม
สามารถพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและความสามารถในดานตลาดไดเทากับคูแขงสําคัญท่ีพัฒนา
ตนเองในการเปนศูนยกลางตลาดหรือการพัฒนา Brand ของตัวเอง 
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ภาพท่ี 4.3   กราฟแสดงตําแหนงความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยกับประเทศคูแขงในหมวด
  ไขมุก 
ท่ีมา : จากการคํานวน 
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 1.2 เพชร (HS 7102) 
 
ตารางท่ี 4.4    แสดงคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) และสวนแบงในตลาดเพชร 

 
ท่ีมา : จากการคํานวน 
  
 เพชร ในป 2547 ประเทศไทยมีคา RCA มากกวา 1 คา RCA ของไทยมีคาเทากับ 1.75 
เม่ือเทียบกับ RCA ของประเทศคูแขง จะอยูในชวง 0.38 – 41.67 ประเทศท่ีมีคา RCA สูงสุด ไดแก 
ประเทศ อิสราเอล โดยมีคา RCA เทากับ 41.67 เม่ือเปรียบเทียบกับไทยแลว ประเทศอิสราเอส  

HS 7102 ป 2546 ป 2547  

ประเทศ RCA 
สวนแบง
ตลาด (%) 

RCA 
สวนแบง
ตลาด (%) 

อัตรา
เปล่ียนแปล
ง RAC 
47/46 

อัตรา
เปล่ียนแปล
งสวนแบง
ตลาดรอย
ละ 47/46 

ไทย 1.73 1.47 1.75 1.55 1.15 5.4 
เบลเยี่ยม 6.44 19.34 6.32 18.64 -1.8 -3.6 
อิสราเอล 38.79 16.16 41.67 17.79 7.42 10.08 
อินเดีย 22.56 15.71 20.04 15.45 -11.1 -1.65 

สหรัฐอเมริกา 0.83 13.16 0.73 11.19 -12.04 -14.96 
ฮองกง 3.44 11.11 3.24 10.51 -5.8 -5.4 
อังกฤษ 0.89 4.82 0.95 4.99 6.7 39.0 

สาธารณรัฐ 
 อาหรับอิมิเรท 

4.82 3.33 5.84 4.33 21.16 30.0 

สวิสเซอรแลนด 2.11 3.12 2.12 3.0 0.47 -3.8 
จีน 0.42 2.13 0.38 2.06 -9.5 -3.2 
ญ่ีปุน 0.46 1.92 0.44 1.80 -4.3 -6.25 
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มีความไดเปรียบโดยเปรียบท่ีเหนือกวาไทย ประเทศอิสราเอลมีคา RCA เพ่ิมข้ึน รอยละ 7.4 และ
สวนแบงทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน รอยละ 10.08 ยอมแสดงใหเห็นวา ประเทศอิสราเอล มีอัตราสวน
ของมูลคาการสงออกเพชรท่ีเพิ่มมากข้ึนเทียบกับมูลคาการสงออกสินคาโดยรวมของประเทศ (Xi/X)    
 ประเทศไทย การที่ คา RCA ของไทยเพิ่มข้ึนรอยละ 1.15 และสวนแบงทางการตลาด
เพิ่มข้ึนรอยละ 5.4 แสดงใหเห็นวา ในการสงออกเพชรของไทย มีอัตราสวนของมูลคาการสงออกท่ี
เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับมูลคาการสงออกโดยรวมของประเทศ (Xi/X) แมวาประเทศไทยมีคาความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบตํ่ากวาประเทศอิสราเอล เบลเยี่ยม อินเดีย ฮองกง สาธารณรัฐ อาหรับ อิมิ
เลท และสวิสเซอรแลนด แตประเทศไทยยังคงความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเหนือกวา ประเทศ 
สหรัฐอมริกา อังกฤษ จีน และญ่ีปุน   
 ความสามารถในการแขงขันของไทยในตลาดโลกท่ีคอนขางตํ่าในการผลิตภัณฑนี้ 
เปนผลมาจากการท่ีประเทศไมสามารถท่ีจะผลิตเพชรไดเอง ดังนั้นเพชรสวนใหญจึงตองนําเขาจาก
ตางประเทศแลวทําการเจียระไนเพื่อการสงออก รวมท้ังนํามาเปนสวนประกอบในเคร่ืองประดับอ่ืน 
โดยประเทศไทยนําเขาเพชรจากประเทศอิสราเอลมากท่ีสุด การซ้ือขายเพชรดิบนั้นประเทศไทยมี
Sight holder เพียงแค 4 ราย โดยการซ้ือเพชรดิบนั้นสามารถซ้ือไดท่ีประเทศอังกฤษ ซ่ึงจะเปดขาย
เพชรเพียงปละ 10 คร้ัง ซ่ึงประเทศไทยมี Sight holder เพียงรายเดียวท่ีติดตอกับประเทศอังกฤษ 
สวนอีก 3 รายน้ันไมสามารถทําการขายเพชรดิบได ตองนําเพชรมาเจียระไนเพียงอยางเดียว  
 ไทยมีความสามารถในการเจียระไนเพชรขนาดเล็ก (1.5mm. ถึง 1กะรัต) สงผลใหการ
แขงขันของไทยอยูในวงจํากัดและไทยตองแขงขันกับประเทศอินเดียท่ีมีความชํานาญในการ
เจียระไนเพชรขนาดเล็กเชนกัน ดังนั้นไทยตองพัฒนาศักยภาพดานการผลิตไปสูการเจียระไนเพชรที่
มีขนาดกลางและขนาดใหญเพื่อขยายสวนแบงทางการตลาดและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของไทยในตลาดโลก 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



     64

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.4  กราฟ แสดงตําแหนงความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยกับประเทศคูแขงในหมวด
 เพชร 
ท่ีมา :  จากการคํานวน 
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 1.3    รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ (7103)  
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) และสวนแบงในตลาดรัตนชาติ
 และก่ึงรัตนชาติ 

 
ท่ีมา : จากการคํานวน 
  
 ในหมวดสินคารัตนชาติและกึ่งรัตนชาตินั้น ประเทศไทยมีคา RCA มากกวาประเทศ
คูแขงท้ัง 10 ประเทศ โดยในป 2547 ประเทศไทยมีคา RCA เทากับ 7.38 โดยประเทศคูแขงอยู
ในชวง0.42- 6.73 ทําใหประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเหนือกวาประเทศคูแขงท้ัง 10 

HS 7103 ป 2546 ป 2547  

ประเทศ RCA 
สวนแบง
ตลาด (%) 

RCA 
สวนแบง
ตลาด (%) 

อัตรา
เปล่ียนแปลง 

RAC 
(47/46) 

อัตรา
เปล่ียนแปลง
สวนแบง

ตลาดรอยละ  
(47/46) 

ไทย 7.43 6.30 7.38 6.54 -0.67 3.81 
สหรัฐอเมริกา 1.88 29.99 1.77 27.24 -5.85 -9.17 

ฮองกง 3.63 11.73 3.91 12.68 7.71 8.10 
สวิสเซอรแลนด 5.64 8.33 6.73 9.54 19.33 14.53 

ฝร่ังเศส 0.61 3.79 1.47 7.57 140.98 99.74 
ญ่ีปุน 2.12 8.83 1.69 6.86 21.72 -22.31 
อินเดีย 4.47 3.11 5.17 3.99 15.66 28.30 
เยอรมัน 0.36 3.55 0.42 3.37 16.67 -5.07 
อิตาลี 0.68 2.96 0.84 3.05 23.53 3.04 
อังกฤษ 0.50 2.69 0.55 2.91 10.0 8.18 
จีน 0.44 2.21 0.49 2.64 11.36 19.46 

DPU



     66

ประเทศ แตเม่ือเทียบดูคา RCA กับป 2546 แลว คา RCA ของไทยมีแนวโนมท่ีลดลง รอยละ 0.67 
แตประเทศไทยยังคงมีสวนแบงทางการตลาดท่ีเพิ่มสูงข้ึนรอยละ3.81 แสดงใหเห็นวา Xi มีผลกับคา 
RCA  กลาวคือ เม่ือ Xi ลดลงคา RCA ควรลดลง เม่ือปจจัยอ่ืนคงท่ี การท่ี Xi เพิ่มข้ึนอยูกับระดับราคา
และปริมาณการสงออก ถา Xi ลดลงอาจเกิดจากระดับราคาลดลงมากกวาปริมาณการสงออกท่ี
เพิ่มข้ึน ดังนั้น สินคารัตนชาติและก่ึงรัตนชาติมีคา RCA ท่ีลดลงอาจเปนผลมาจาก ปริมาณการ
สงออกของสินคามีแนวโนมท่ีลดลงโดยท่ีมูลคาการสงออกเฉล่ียเพิ่มข้ึนรอยละ 30.83 อัตราสวน
ของมูลคาการสงออกสินคารัตนชาติและก่ึงรัตนชาติมีมูลคาการสงออกท่ีเพิ่มข้ึนกับมูลคาการ
สงออกโดยรวมของประเทศ(Xi/X)   
 ประเทศไทยจัดวามีแหลงวัตถุดิบท่ีสําคัญของพลอยหลายชนิดโดยเฉพาะทับทิม 
ไพลินซ่ึงเปนท่ีตองการในตลาด นอกจากนี้ ไทยยังมีความสามารถในการเจียระไนพลอยและเทคนิค
การเผาพลอยท่ีจะทําใหพลอยมีสีสวยข้ึนซ่ึงเทคนิคการเผาพลอยน้ีเปนความสามารถเฉพาะของไทย 
ในขณะเดียวกันประเทศคูแขงในหมวดสินคารัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ ท่ีมีแนวโนมความไดเปรียบ
สูงข้ึน ไดแก ประเทศฝร่ังเศส เนื่องจาก ประเทศฝรั่งเศสมีอัตราการเปล่ียนแปลงของคา RCA ท่ี
ขยายตัวเกินอัตราการเปล่ียนแปลงของโลกและมีสวนแบงการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 99.74  
 แมวา ประเทศไทยจะมีความไดเปรียบกับประเทศคูแขงรายอ่ืน แตไทยก็ตองนําเขา
สินคาจากตางประเทศเชนกัน เนื่องจาก ทรัพยากรในประเทศไมเพียงพอกับความตองการสินคา 
ดังนั้นไทยจึงตองนําเขาพลอยจากประเทศเพื่อทําการเจียระไนหรือเปนสวนประกอบกับ
เคร่ืองประดับอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



     67

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.5   กราฟ แสดงตําแหนงความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยกับประเทศคูแขงในหมวด
  สินคารัตนชาติและก่ึงรัตนชาติ 
ท่ีมา : จากการคํานวน 
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 1.4    เคร่ืองประดับแท (HS 7113) 
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) และสวนแบงในตลาด   
 เคร่ืองประดับแท 

 
ท่ีมา : จากการคํานวน 
  

HS 7113 ป 2546 ป 2547  

ประเทศ RCA 
สวนแบง
ตลาด (%) 

RCA 
สวนแบง
ตลาด (%) 

อัตรา
เปล่ียนแปลง 
RAC (47/46) 

อัตรา
เปล่ียนแปลง
สวนแบง

ตลาดรอยละ 
(47/46) 

ไทย 0.84 0.72 0.69 0.61 -17.85 -15.27 
สหรัฐอเมริกา 1.82 28.98 1.83 28.13 0.54 -2.9 
สาธารณรัฐ 

อาหรับ อิมิเรท 
11.65 8.04 13.74 10.18 17.93 26.61 

ฮองกง 3.39 10.96 2.88 9.32 -15.04 -14.96 
สวิสเซอรแลนด 4.40 6.5 4.52 6.42 2.72 -1.2 

อังกฤษ 1.11 6.0 1.14 6.03 2.70 0.5 
ญ่ีปุน 1.16 4.82 1.16 4.72 0 -2.07 
ฝร่ังเศส 0.73 4.55 0.87 4.51 19.17 -0.8 
เยอรมัน 0.29 2.83 0.33 2.70 13.79 -4.59 
อิตาลี 0.43 1.87 0.55 2.01 27.90 7.48 

สิงคโปร 0.94 1.47 1.04 1.64 10.63 11.56 
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 ในหมวดเคร่ืองประดับแท ประเทศไทยไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ กลาวคือ 
คา RCA ของไทยมีคานอยกวา 1 คา RCA มีคาเทากับ 0.69 โดยประเทศคูแขงอยูระหวาง 0.33-13.73 
โดยประเทศที่มีคา RCA สูงท่ีสุดไดแก ประเทศ สาธารณรัฐ อาหรับ อิมิเรท มีคา RCA 
เทากับ 13.73 แสดงใหเห็นวา ประเทศสาธารณรัฐ อาหรับ อิมิเรท มีความไดเปรียบโดยเปรียบ
เหนือกวาประเทศไทยและประคูแขงรายอ่ืน โดยมีคา RCA เพิ่มข้ึนรอยละ 17.94 และสวนแบงทาง
การตลาดท่ีเพิ่มข้ึนรอยละ 26.61 ยอมแสดงใหเห็นวา ประเทศสาธารณรัฐ อาหรับ อิมิเรท มี
อัตราสวนของมูลคาการสงออกเคร่ืองประดับแทท่ีเพิ่มมากข้ึนเทียบกับมูลคาการสงออกสินคา
โดยรวมของประเทศ(Xi/X) โดยมีอัตราการเปล่ียนแปลงของมูลคาการสงออกเคร่ืองประดับแทเพิ่ม
สูงข้ึนรอยละ 53.29  
 ประเทศไทย มีคา RCA ท่ีลดลงรอยละ 17.85 และมีสวนแบงทางการตลาดท่ีลดลงรอย
ละ 15.27 กลาวคือ อัตราการเปล่ียนแปลงของมูลคาการสงออกเคร่ืองประดับแทของไทยมีมูลคาเพิ่ม
ข้ึนรอยละ 2.81แต อัตราสวนของมูลคาการสงออกเคร่ืองประดับแทลดลงเม่ือเทียบกับมูลคา
โดยรวมของประเทศ (Xi/X) และการขยายตัวของตลาดท่ีคอนขางสูง แมวาประเทศไทยไมมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเมื่อเทียบกับประเทศสาธารณรัฐ อาหรับ อิมิเรท แตประเทศไทยยังคงมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเหนือกวาประเทศเยอรมันและอิตาลี 
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ภาพท่ี 4.6  กราฟ แสดงตําแหนงความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยกับประเทศคูแขงในหมวด
 เคร่ืองประดับแท 
ท่ีมา : จากการคํานวน 
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2.    หมวดสินคาเคร่ืองประดับอัญมณีเทียม (HS 7117) 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) และสวนแบงในตลาด
 เคร่ืองประดับอัญมณีเทียม 

HS 7117 ป 2546 ป 2547  

ประเทศ RCA 
สวนแบง
ตลาด 
(%) 

RCA 
สวนแบง
ตลาด 
(%) 

อัตรา
เปล่ียนแปลง 
RAC (47/46) 

อัตรา
เปล่ียนแปลงสวน

แบงตลาด 
(47/46) 

ไทย 0.34 0.29 0.25 0.22 -26.47 -24.14 
สหรัฐอเมริกา 1.55 24.71 1.18 18.14 -23.87 -26.59 
สาธารณรัฐ 
อาหรับ อิ
มิเรท 

1.23 0.85 20.41 15.12 1,559.35 1,678.82 

เยอรมัน 0.85 8.28 0.83 6.77 -2.35 -18.24 
ฝร่ังเศส 1.17 7.28 1.27 6.58 8.55 -9.62 
อังกฤษ 1.17 6.32 1.03 5.44 -11.97 -13.92 
ญ่ีปุน 1.68 6.99 1.39 5.63 -17.26 -19.46 
อิตาลี 0.94 4.10 1.12 4.06 19.15 -0.98 
สเปน 1.30 3.71 1.19 3.39 -8.46 -8.63 
ฮองกง 1.08 4.49 0.93 3.01 -13.89 -13.75 
แคนาดา 0.89 2.93 0.76 2.37 -14.61 -19.11 

 
ท่ีมา : จากการคํานวน 
  
 ในหมวดเคร่ืองประดับอัญมณีเทียม ประเทศไทยไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ 
กลาวคือ คา RCA ของไทยมีคานอยกวา 1 คา RCA มีคาเทากับ 0.25 โดยประเทศคูแขงอยูระหวา
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0.76-20.41โดยประเทศที่มีคา RCA สูงท่ีสุดไดแก ประเทศ สาธารณรัฐ อาหรับอิมิเรท มีคา RCA 
เทากับ 20.41 แสดงใหเห็นวา ประเทศสาธารณรัฐ อาหรับ อิมิเรท มีความไดเปรียบโดยเปรียบ
เหนือกวาประเทศไทยและประเทศคูแขงรายอ่ืน โดยท่ีประเทศสาธารณรัฐ อาหรับ อิมิเรท  มีอัตรา
การเปล่ียนแปลงของคา RCA และสวนแบงทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวาอัตราการเปล่ียนแปลง
ของโลก ดังจะเห็นไดวา อัตราการเปล่ียนแปลงของมูลคาการสงออกสินคาเครื่องประดับอัญมณี
เทียมของประเทศประเทศสาธารณรัฐ อาหรับ อิมิเรทมีคาอัตราการเปล่ียนแปลงเทากับ 2,452.29 ซ่ึง
เปนมูลคาการสงออกเฉล่ียท่ีสูงกวาคาเฉล่ียโลก 
 ประเทศไทยไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงเนื่องจาก คา RCA 
ของไทยมีคานอยท่ีสุด คา RCA ท่ีลดลงรอยละ 26.47 และมีสวนแบงทางการตลาดท่ีลดลงรอยละ 
24.14 กลาวคือ อัตราการเปล่ียนแปลงของมูลคาการสงออกเคร่ืองประดับแทของไทยมีมูลคาเพิ่มข้ึน
รอยละ 11.49 แต อัตราสวนของมูลคาการสงออกเคร่ืองประดับแทลดลงเม่ือเทียบกับมูลคาโดยรวม
ของประเทศ (Xi/X) จึงสงผลให คา RCA ของไทยลดลง  
 ในตลาดเคร่ืองประดับอัญมณีเทียม มีประเทศท่ีเขามาบุกตลาดมากยิ่งข้ึน เชน ประเทศ
จีน และประเทศเกาหลี ซ่ึงประเทศเหลานี้มีอัตราคาจางแรงงานท่ีต่ํากวาของไทย สงผลใหตนทุนใน
การผลิตตํ่ากวา แตคุณภาพของสินคายังคงสูคุณภาพของสินคาไทยไมได กลาวคือ ประเทศไทยมี
ความปราณีตในการผลิตสินคาท่ีมากกวา ทําใหผูบริโภคในตลาดยังคงตองการสินคาของไทย 
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ภาพท่ี 4.7   กราฟ แสดงตําแหนงความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยกับประเทศคูแขงในหมวด
  สินคาเคร่ืองประดับอัญมณีเทียม 
ท่ีมา : จากการคํานวน 
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3.    หมวดสินคาอัญมณีสังเคราะห (HS 7104) 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) และสวนแบงในตลาดอัญมณี 
 สังเคราะห 

 
ท่ีมา : จากการคํานวน 
 
 ในหมวดสินคาอัญมณีสังเคราะห พบวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
เหนือกวาประเทศคูแขงท้ัง 10 ประเทศ เนื่องจาก ประเทศไทยมีคา RCA เทากับ 8.82 ซ่ึงเปนคาท่ี
มากกวาประเทศคูแขง โดยท่ีประเทศคูแขงมีคา RCA อยูระหวาง 0.47 – 7.02 แมวา ประเทศไทยจะ

HS 7104 ป 2546 ป 2547  

ประเทศ RCA 
สวนแบง
ตลาด (%) 

RCA 
สวนแบง
ตลาด (%) 

อัตรา
เปล่ียนแปลง 
RAC (47/46) 

อัตรา
เปล่ียนแปลง
สวนแบง
ตลาด  

(47/46) 
ไทย 9.11 7.73 8.82 7.81 -3.18 1.03 

สหรัฐอเมริกา 0.75 11.91 0.77 11.76 2.66 -1.25 
ฮองกง 3.01 9.74 3.38 10.94 12.2 12.32 

สวิสเซอรแลนด 7.50 11.09 7.02 9.96 -6.4 -10.18 
ไตหวนั 3.79 5.97 4.93 8.35 30.07 39.86 
จีน 1.42 7.11 1.39 7.45 -2.11 4.78 
ญ่ีปุน 1.12 4.68 1.41 5.75 25.89 22.86 
เยอรมัน 0.48 4.72 0.47 3.83 -2.08 -18.85 
สิงคโปร 2.24 3.49 2.25 3.55 0.44 1.71 
เกาหลีใต 2.51 5.02 1.64 3.38 -34.66 -32.66 
เม็คซิโก 0.90 1.79 1.30 2.46 44.44 39.77 

DPU



     75

มีความไดเปรียบตอประเทศคูแขง ในขณะเดียวกัน คา RCA ของไทยมีแนวโนมท่ีลดลงจากเดิมรอย
ละ 3.18 แตยังคงมีสวนแบงทางการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนรอยละ 1.03 สินคาอัญมณีสังเคราะห มีคา RCA 
ท่ีลดลงอาจเปนผลมาจาก ปริมาณการสงออกของสินคาท่ีลดลงโดยที่มูลคาการสงออกเฉล่ียเพิ่มข้ึน
รอยละ 21.02 อัตราสวนของมูลคาการสงออกสินคาอัญมณีสังเคราะหมีมูลคาการสงออกท่ีลดลงกับ
มูลคาการสงออกโดยรวมของประเทศ(Xi/X)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.8  กราฟ แสดงตําแหนงความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยกับประเทศคูแขงในหมวด
 สินคาอัญมณีสังเคราะห 
ท่ีมา : จากการคํานวน 
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4.1.3  สรุปผลการวิ เคราะหความได เปรียบโดยเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับไทย 
 การคํานวนหาคา RCA ของไทยกับประเทศคูแขงท้ัง 10 ประเทศในแตละหมวดสินคา
ท้ัง 6 ชนิด พบวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเหนือประเทศคูแขงท้ัง 10 ประเทศ
ในหมวดสินคา รัตนชาติและก่ึงรัตนชาติ และหมวดสินคาอัญมณีสังเคราะห  
 ในหมวดรัตนชาติและก่ึงรัตนชาตินั้น ประเทศมีความไดเปรียบเหนือกวาประเทศ
คูแขงท้ัง 10 ประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง สวิสเซอรแลนด ฝร่ังเศส ญ่ีปุน อินเดีย 
เยอรมัน อิตาลี อังกฤษ และจีน อาจเนื่องมาจาก ประเทศไทยมีแหลงวัตถุท่ีสําคัญและมีชางฝมือใน
การเจียระไนอัญมณี ในขณะเดียวกันคา RCA ของไทยมีอัตราสวนท่ีลดลง กลาวคือ ไทยตองนําเขา
วัตถุดิบจากแหลงอ่ืนทําใหประเทศไทยมีตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนทําใหความสามารถในการแขงขัน
ดานราคาลดลง 
 ในหมวดสินคาอัญมณีสังเคราะห นั้น ประเทศมีความไดเปรียบเหนือกวาประเทศ
คูแขงท้ัง 10 ประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง สวิสเซอรแลนด ฝร่ังเศส ไตหวัน จีน 
ญ่ีปุน เยอรมัน สิงคโปร เกาหลีใต และเม็คซิโก เนื่องมาจาก ประเทศไทยมีแหลงวัตถุท่ีสําคัญและมี
ชางฝมือในการเจียระไนอัญมณี ในขณะเดียวกันคา RCA ของไทยมีอัตราสวนท่ีลดลง กลาวคือ ไทย
ตองนําเขาวัตถุดิบจากแหลงอ่ืน 
 ในหมวดสินคาไขมุก ประเทศฮองกงมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเหนือกวา
ประเทศไทย เนื่องมาจาก ประเทศไทยมีแหลงวัตถุดิบไมเพียงพอ จึงตองนําเขาจากตางประเทศ ทํา
ใหตนทุนในการผลิตสูงข้ึน แตท้ังนี้ ประเทศไทยยังคงมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเหนือกวา
ประเทศคูแขงรายอ่ืน ไดแก ประเทศเยอรมัน ฝร่ังเศส และสเปน 
 ในหมวดสินคาเพชร ประเทศอิสราเอลมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเหนือกวา
ประเทศไทย เนื่องมาจาก ประเทศไทยไมมีแหลงวัตถุดิบ จึงตองนําเขาจากตางประเทศ เพื่อนํามา
เจียระไนแลวจึงทําการสงออก แตท้ังนี้ ประเทศไทยยังคงมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเหนือกวา
ประเทศคูแขงรายอ่ืน ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน และญ่ีปุน 
 ในหมวดสินคาเครื่องประดับแทและหมวดสินคาเคร่ืองประดับเทียมนั้น ประเทศ
สาธารณรัฐอาหรับ อิมิเรท เปนประเทศท่ีมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเหนือกวาประเทศไทยท้ัง 
2 หมวดรายการสินคา 
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4.2    แบบจําลองสวนแบงตลาดคงท่ี (Constant Market Share model : CMS) 
 เปนการวัดความสามารถในการแขงขันในดานการขยายตัวของการสงออกของสินคา
ของประเทศไทยไปยังตลาดโลกในชวงป 2546-2547 มีการเพิ่มข้ึนหรือหดตัวมากนอยพียงใด 
สามารถอธิบายไดโดยใชสมการตอไปนี้ 
  
 V’i – V i.. = rV..+ Σi (ri – r) Vi + Σi Σj (ri j – ri) Vi j + Σi Σj (V’i j – Vi j – ri jVi j) 
โดยท่ี 
i.      = สินคา 
j       = ประเทศผูนําเขาสินคาของไทย 
V..   = มูลคาการสงออกของประเทศไทยท้ังหมดในปตน 
V’..  = มูลคาการสงออกของประเทศไทยท้ังหมดในปปลาย 
Vi     = มูลคาการสงออกของประเทศไทยในสินคา i ในปตน 
V j     = มูลคาการสงออกของประเทศไทยไปยังประเทศ j ในปตน 
V i j   = มูลคาการสงออกของประเทศไทยในสินคา i ไปยังประเทศ j ในปตน 
V’i j   = มูลคาการสงออกของประเทศไทยในสินคา i ไปยังประเทศ j ในปปลาย 
r       = อัตราการเพ่ิมในการสงออกของโลกท้ังหมดจากชวงปตนถึงปปลาย 
ri      = อัตราการเพ่ิมในการสงออกของโลกในสิคา i จากชวงปตนถึงปปลาย 
ri j    = อัตราการเพ่ิมในการสงออกของโลกในสินคา i ไปยังประเทศ j จากชวงปตนถึงปปลาย 
 
 สมการขางตนนี้แสดงใหเห็นการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของมูลคาการสงออกของประเทศ
ไทยท่ีมีอยู 4 ปจจัยไดแก 
 1. ผลจากการขยายตัวของตลาดโลก (World Trade Effect): rV..  
คือ การวิเคราะหการขยายตัวหรือการหดตัวของมูลคาการสงออกของสินคาเปนผลมาจากมูลคาการ
สงออกรวมสินคาทุกชนิดในตลาดโลกมีการขยายตัวหรือหดตัว 
 2. ผลจากปจจัยทางดานสินคา (Commodity Composition Effect): Σi (ri – r) Vi 
คือ การวิเคราะหผลจากความตองการสินคานั้นในตลาดโลกท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงมีผลกระทบตอการ
ขยายตัวหรือการหดตัวของมูลคาการสงออกของสินคามากหรือนอยแคไหน 
 3. ผลจากสวนประกอบของตลาด (Market Distribution Effect): Σi Σj (ri j – ri) Vi 
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 คือ การวิเคราะหการสงออกสินคานั้นสงไปยังประเทศที่ตลาดกําลังขยายตัวหรือหดตัวซ่ึงมีผลตอ
การขยายตัวการสงออกของไทย 
 4. ผลจากความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness Effect):  
Σi Σj (V’i j – Vi j – ri jVi j)คือ การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของไทยวามีศักยภาพมาก
นอยแคไหนซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงตอมูลคาการสงออกสินคา 
 ในการศึกษาคร้ังนี้นํามาศึกษาในการสงออกรวมของกลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับวา ประเทศไทยไดพัฒนาและเลือกตลาดและผลิตภัณฑในกลุมสินคาอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ (HS 71) นี้ไดอยางเหมาะสมหรือไม 
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ตารางท่ี 4.9    แสดงคา CMS ของไทยในสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยท้ัง 6 รายการ 
 

ช่ือสินคา ไขมุก เพชร 
รัตนชาติ
และก่ึง
รัตนชาติ 

เคร่ือง
ประ 
ดับแท 

เคร่ือง
ประ 

ดับเทียม 

อัญมณี
สังเคราะห 

การเปล่ียนแปลงมูลคา 
การสงออก 

-1.58 120.05 33.94 161.98 31.04 5.97 

ขยายตัวของตลาดโลก:  
rV.. 

100.77 100.77 100.77 100.77 100.77 100.77 

ปจจัยทางดานสินคา: 
Σi (ri – r) Vi 

 
1.83 89.59 24.60 110.77 27.17 5.38 

สวนประกอบของตลาด:    
Σi Σj (ri j – ri) Vi 

 
-100.29 -75.16 -93.21 -56.47 -97.27 -100.34 

ความสามารถในการ
แขงขัน:  

Σi Σj (V’i j – Vi j – ri jVi j) 
 

-3.90 4.86 1.77 6.9 0.36 0.10 

 
ท่ีมา : จากการคํานวน 
  
 เม่ือใชแบบจําลองสวนแบงตลาดคงท่ี ในการวิเคราะหการขยายตัวของการสงออกอัญ
มณีและเคร่ืองประดับของไทยในชวงป 2547 ในสินคาแตละรายการ พบวา ผลิตภัณฑในกลุมนี้ 
โดยมากแลวการขยายตัวการสงออกจะไดรับผลจากการขยายตัวของตลาดการสงออกของประเทศ
เปนสําคัญ นอกจากนี้ สินคาเหลานี้ยังเปนสินคาที่ไดรับการยอมรับจากตลาดโลกและมีอัตราในการ
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ขยายตัวในปท่ีศึกษา แตอยางไรก็ตาม ไทยมีปญหาทางดานการเลือกประเทศคูคา เพราะตลาด
สงออกท่ีสําคัญมีแนวโนมของความตองการนี้ชะลอตัวลดลง 
 สําหรับการวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน(Competitiveness Effect) จะพบ
ปญหาในผลิตภัณฑท่ีสําคัญในหมวดนี้ 1 รายการ คือ ไขมุก ท้ังนี้เพราะ ไขมุกนั้นไทยไมมีวัตถุดิบ
ในการผลิตตองพึ่งพาจากตางประเทศมาโดยตลอด การขยายตัวของตลาดทําไดยาก ในขณะท่ี เพชร 
รัตนชาติและก่ึงรัตนชาติ เคร่ืองประดับแท เคร่ืองประดับเทียม และอัญมณีสังเคราะห ไทยมี
ความสามารถในการแขงขันในดานฝมือแรงงานเปนสําคัญ 
 
4.3    การวิเคราะหตําแหนงความสามารถของการแขงขันของสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของ
ไทยท้ัง 6 รายการ 
 การวิเคราะหตําแหนงของศักยภาพในการแขงขันของผลิตภัณฑท่ีศึกษาในครั้งนี้จะใช
แนวคิดของรูปแบบการเติบโตและสวนแบงตลาด (The Growth-Share Matrix) ซ่ึงเปนตารางการ
วิเคราะหกลุมธุรกิจ โดยทําการวัดหาตําแหนงของสินคาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ
ไทยท้ัง 6 รายการสินคา เทียบกับประเทศท่ีมูลคาการสงออกของสินคารายการนั้นๆสูงสุด เพื่อ
กําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาในภาพรวมของสินคาท้ัง 6 รายการ รวมท้ังการจัดความสําคัญของ
การพัฒนาสินคา ซ่ึงการวิเคราะหตําแหนงสินคาตาม BCG (Boston Consulting Group) จะพบวา  
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ภาพท่ี 4.9    กราฟแสดงรายการสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย 6 รายการในป 2546 
 
 ในป 2546 เม่ือทําการเปรียบเทียบรายการสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับท้ัง 6 รายการ 
ตามแนวความคิดของ BCG แลว พบวา สินคาท้ัง 6 รายการกระจายอยูในชองของ QUESTION 
MARK และ DOGS ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ผลิตภัณฑในอุตสาหกรมมน้ียังไมสามารถเปนอันดับหนึ่ง
ของโลกในดานการตลาดและขนาดของตลาด โดยท่ีสินคารัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ ไขมุก และ
เคร่ืองประดับแท จะอยูในชองของ QUESTION MARK เนื่องจาก สินคาท้ัง 3 รายการนี้ เปนสินคา
ท่ีมีอัตราการสงออกสูงแตมีสวนแบงทางการตลาดตํ่า สินคาท่ีอยูในชองนี้ เปนสินคาท่ีตองการ
พัฒนาในตัวสินคาท้ังทางดานเทคโนโลยี และการพัฒนาชางฝมือแรงงานเพ่ือใหทันกับการ
เจริญเติบโตของตลาดท่ีรวดเร็วและใหทันกับประเทศคูแขง โดยตองพิจารณาในสวนของแตละตัว
สินคาดวยวา ควรจะสนับสนุนหรือสงเสริมใหกับสินคาชนิดใด เพื่อใหเกิดแนวโนมทางการตลาดท่ี
สูงข้ึน  รัตนชาติและก่ึงรัตนชาติ  ประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลคาการสงออกสินคามากท่ีสุด เม่ือ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาจะพบวา มีสวนแบงทางการตลาดเพียงรอยละ
0.21 โดยอัตราการสงออกของไทยขยายตัวรอยละ 11.63 ในขณะท่ีอัตราการสงออกของ
สหรัฐอเมริกาขยายตัวรอยละ 1.28 เนื่องจาก ประเทศไทยยังคงมีแหลงวัตถุดิบและมีชางผูเช่ียวชาญ
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และชางมีฝมือในการเจียระไน ทําใหสินคารัตนชาติและก่ึงรัตนชาติยังคงเปนท่ีตองการของ
ผูบริโภคในตลาดความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขงจะมีแนวโนมท่ีสูงข้ึน 
 ไขมุก ประเทศฮองกงมีมูลคาการสงออกสินคามากท่ีสุด เม่ือประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับประเทศฮองกงจะพบวา มีสวนแบงทางการตลาดเพียงรอยละ 0.05 โดยอัตราการสงออกของไทย
ขยายตัวรอยละ 12.01 ในขณะท่ีอัตราการสงของประเทศฮองกงขยายตัวรอยละ 42.34 ซ่ึงมีการ
ขยายตัวมากกวาประเทศไทยถึงรอยละ 30.33 เนื่องจาก ประเทศไทยไมสามารถทําการผลิตไขมุกได
เอง โดยประเทศไทยยังคงตองเขาไขมุกจากตางประเทศ ทําใหประเทศไทยมีตนทุนในการผลิตท่ีสูง
กวาสงผลใหความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขงมีไมมากนัก 
 เคร่ืองประดับแท ประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลคาการสงออกสินคามากท่ีสุด เม่ือ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาจะพบวา มีสวนแบงทางการตลาดเพียงรอยละ
0.02 โดยอัตราการสงออกของไทยขยายตัวรอยละ 21.62 ในขณะท่ีอัตราการสงออกของ
สหรัฐอเมริกาขยายตัวรอยละ 2.13 แมวาประเทศไทยจะมีสวนแบงทางการตลาดท่ีนอยกวาแตอัตรา
การสงออกของไทยขยายตัวมากกวาถึงรอยละ 19.49 เนื่องจากประเทศไทยมีชางฝมือท่ีมีความ
ชํานาญและความปราณีต ประกอบประเทศไทยมีคาจางแรงงานท่ีต่ํากวา  
 สวนสินคาเพชร เคร่ืองประดับเทียมและอัญมณีสังเคราะหนั้น จะอยูในชอง DOG 
เนื่องจาก สินคาท้ัง 3 รายการเปนสินคาท่ีมีอัตราการสงออกท่ีต่ําและสวนแบงการตลาดท่ีต่ําเชนกัน
เม่ือเทียบกับประเทศคูแขง  
 เพชร ประเทศเบลเยี่ยมมีมูลคาการสงออกสินคามากท่ีสุด เม่ือประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับประเทศเบลเยี่ยมจะพบวา มีสวนแบงทางการตลาดเพียงรอยละ0.08 โดยอัตราการสงออกของ
ไทยลดลงรอยละ 8.11 ในขณะท่ีอัตราการสงออกของเบลเยี่ยมขยายตัวรอยละ 22.33 เนื่องจาก 
ประเทศไทยตองนําเขาเพชรจากตางประเทศเพ่ือเจียระไนแลวนําสงออก 
 เคร่ืองประดับเทียม ประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลคาการสงออกสินคามากท่ีสุด เม่ือ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาจะพบวา มีสวนแบงทางการตลาดเพียงรอยละ
0.01 โดยอัตราการสงออกของไทยลดลงรอยละ 3.73 ในขณะท่ีอัตราการสงออกของสหรัฐอเมริกา
ลดลงรอยละ 0.68 เชนกัน เนื่องจากตลาดเคร่ืองประดับเทียมมีการกระจายไปยังประเทศตางๆมาก
ข้ึน สงผลใหสวนแบงทางการตลาดของไทยลดนอยลง 
 อัญมณีสังเคราะห ถึงแมวาจะจัดอยูในหมวดท่ีเปนDOGS แตถาพิจารณาจากตําแหนง
ของสินคาแลวจะพบวา สัดสวนของสวนแบงตลาดของสินคาในตลาดโลกเม่ือเทียบกับประเทศ
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สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนผูสงออกรายใหญท่ีสุดของโลกแลว จะพบวา ประเทศไทยมีสวนแบงทาง
การตลาดรอยละ 0.65 โดยอัตราการสงออกของไทยลดลงรอยละ 2.48 ในขณะท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกามีอัตราการขยายตัวรอยละ2.02 ในสินคาอัญมณีสังเคราะหนี้ ประเทศไทยมีสวนแบง
ทางการตลาดท่ีใกลเคียงกับประเทศผูนํามากท่ีสุด ถึงแมวาอัตราการเติบโตของสินคาจะลดนอยลง 
เนื่องจาก มีประเทศอ่ืนๆเขามาในตลาดมากขึ้นเชน จีน ไตหวัน ซ่ึงเปนประเทศท่ีมีคาจางแรงงานท่ี
ต่ําสงผลใหอัตราการสงออกของประไทยไมขยับตัวสูงมากนัก 
 ดังนั้น หากพิจารณาสินคาท้ัง 6 ชนิด ในป 2546 แลว พบวาสินคาท่ีมีแนวโนม
ความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขง ไดแก รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ และอัญมณี
สังเคราะห กลาวคือ สินคาท้ัง 2 รายการนี้ ประเทศมีสวนแบงทางการตลาดท่ีมากกวาสินคาชนิด
อ่ืนๆโดยเฉพาะอัญมณีสังเคาระห เนื่องจาก สินคาท้ัง 2 ชนิดนี้ ประเทศไทยยังคงไดเปรียบในดาน
ฝมือแรงงาน ความชํานาญ ความปราณีตในการเจียระไน ถามีการสงเสริมในดานเทคโนโลยี 
เคร่ืองมือท่ีทันสมัย ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยก็จะมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ภาพท่ี  4.10   กราฟแสดงรายการสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย 6 รายการในป 2547 
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 ในป 2547 พบวา รายการสินคามีการเคล่ือนตัวจากตําแหนง DOGS มาอยูในตําแหนง 
QUESTION MARK  ไดแก  เพชร เคร่ืองประดับเทียม และอัญมณีสังเคราะห สงผลใหไทยมี
รายการสินคาท่ีอยูในตําแหนง QUESTION MARK รวม 5 รายการไดแก รัตนชาติและก่ึงรัตนชาติ 
เคร่ืองประดับแท เพชร เคร่ืองประดับเทียม และอัญมณีสังเคราะห มีเพียงไขมุกเทานั้น ท่ีตกอยูใน
กลุม DOG กลาวคือ ไขมุกมีสวนแบงทางการตลาดท่ีต่ําและอัตราการสงออกตํ่าเชนกันประเทศไทย
มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 0.02 อัตราการสงออกลดลงรอยละ 33.06 เม่ือเทียบกับป 2546 แลว 
ไขมุกมีสวนแบงทางการตลาดท่ีลดลงและอัตราการสงออกลดลงเชนกัน สงผลให ไขมุกของไทยไม
มีศักยภาพในการแขงขันกับประเทศคูแขง 
 สินคาท่ีอยูในกลุม QUESTION MARK ซ่ึงมีสวนแบงการตลาดท่ีต่ําแตอัตราการ
สงออกสูงพบวา 
 เพชร เม่ือเทียบกับประเทศเบลเยียม ประเทศไทยมีสวนแบงทางตลาดรอยละ 0.08 และ
อัตราการสงออกขยายตัวรอยละ 25.68 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2546 พบวา ประเทศไทยมีสวนแบง
ทางการท่ีเทาเดิมแตอัตราการสงออกของไทยขยายตัวรอยละ 17.54 สะทอนใหเห็นวา ผูบริโภคมี
ความตองการสินคาของประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น ควรเพิ่มศักยภาพในการดานผลิตสินคาเพื่อ
ขยายสวนแบงทางการตลาดใหมากข้ึน 
 รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยมี
สวนแบงทางการตลาดรอยละ 0.24 และอัตราการสงออกของไทยขยายตัวรอยละ 30.83 เม่ือ
เปรียบเทียบกับป 2546 พบวา ในหมวดสินคารัตนชาติและกึ่งรัตนชาติมีสวนแบงทางการตลาดท่ี
เพิ่มข้ึนรอยละ0.03 และมีอัตราการการสงออกขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 19.2 แมวาสวนแบงทาง
การตลาดของไทยจะมีอัตราการเพิ่มท่ีไมมากนัก แตความตองการสินคารัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ
ของไทยมีสูงข้ึน  
 เคร่ืองประดับแท เม่ือเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยมีสวนแบงทาง
การตลาดรอยละ0.02 และอัตราการสงออกของไทยรอยละ 2.81 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2546 ประเทศ
ไทยยังคงมีสวนแบงทางการตลาดท่ีเทาเดิม แตอัตราการสงออกของไทยลดลงรอยละ 18.81 
เนื่องจาก ประเทศไทยยังคงตองนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศสงผลใหตนทุนในการผลิตของไทย
สูงข้ึน และการออกแบบสินคาของไทยท่ีตองไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของสินคา 
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 เคร่ืองประดับเทียม เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยมีสวนแบง
ทางตลาดรอยละ 0.01 และอัตราการสงออกของไทยขยายตัวรอยละ 11.48 เม่ือเทียบกับป 2426 สวน
แบงทางการตลาดของไทยยังคงเทาเดิมแตอัตราการสงออกขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 7.75 
เคร่ืองประดับเทียมเปนสินคาท่ีมีความตองการของตลาดสูงข้ึน แมวาอัตราการสงออกของไทยจะ
ขยายตัวสูงข้ึนก็ตามแตยังคงมีประเทศคูแขงรายอ่ืนท่ีเขามามากในตลาดสงผลใหสวนแบงทาง
การตลาดของไทยคงท่ี 
 อัญมณีสังเคราะห   เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยมีสวนแบง
ทางการตลาดรอยละ 0.66 และอัตราการสงออกขยายตัวรอยละ 21.02 เม่ือเทียบกับป 2546 ประเทศ
ไทยมีสวนแบงทางตลาดท่ีเพิ่มข้ึนรอยละ 0.01 และมีอัตราการสงออกที่เพิ่มข้ึนรอยละ 18.54 
เนื่องจากมีประเทศคูแขงรายอ่ืนเขามาในตลาดมากข้ึน 
 
4.3.1 สรุปผลการวิเคราะหตําแหนงความสามารถของการแขงขันของสินคาอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของไทย 
 
 ในป 2547 ความสามารถในการแขงขันของสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับท้ัง 6 
รายการสินคา มีแนวโนมของความสามารถในการแขงขันท่ีเพิ่มข้ึน เนื่องจาก สินคา 5 ใน 6 รายการ
มีการเคล่ือนตําแหนงจากกลุม DOGS ไปยังกลุม QUESTION MARK แสดงใหเห็นวา ถาประเทศ
ไทยมีพัฒนาและใหการสนับสนุนในการผลิตสินคาท้ัง 5 รายการ ไดแก เพชร รัตนชาติและก่ึงรัตน
ชาติ เคร่ืองประดับแท เครื่องประดับเทียม และอัญมณีสังเคราะห จะสงผลใหสินคาของไทยมี
ความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขงสําคัญในแตละรายการสินคาได เนื่องจาก ประเทศ
ไทยไดเปรียบประเทศคูแขงตางๆในดานชางฝมือแรงงานและอัตราคาจางแรงงานท่ีต่ํากวา ดังนั้น ถา
มีการเพิ่มศักยภาพในดานเทคโนโลยีการผลิต การออกแบบสินคา และการพัฒนาชางฝมือแรงงาน
ใหทันกับการเจริญเติบโตของตลาด จะสงผลใหสินคาของไทยมีแนวโนมในการขยายตัวของตลาด
ท่ีสูงข้ึน 
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4.4 การวิเคาระหความนาสนใจและความสามารถในการแขงขันโดยการใชแบบจําลองเยน
เนอรัลอิเลคทริค- จีอี (GE Model) 
 เปนการวิเคราะหความนาสนใจและความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมมา
ใชในการวิเคราะหโดยทําการสอบถามจากผูประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ
เพื่อทําการวิเคราะหสินคาท้ัง 6 รายการ โดยพิจารณาจาก 
 Competitiveness ทําการพิจารณาจากคา RCA และ Market Share Growth  
 Attractiveness ทําการพิจารณา Export Growth Value Added และ Local Content 
โดยในการวิเคาระหคร้ังนี้มีขอสมมติฐานวา คาตัวเลขท่ีไดจากการสอบถามผูประกอบการในท่ีนี้จะ
ทําการศึกษาสินคาท้ัง 6 รายการซ่ึงสามารถวิเคราะหแยกเปนหมวดสินคาไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.10   การวัดความนาสนใจและความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
    เคร่ืองประดับ 
 
  HS 7101 HS 7102 HS 7103 HS 7113 HS 7117 HS 7104 

Weight Competitiveness 
RCA 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 
Market Share Growth 0.5 0 0.5 0.5 0.25 0 0.5 
คะแนนรวม 1 0 1 1 0.75 0 1 
  Attractiveness 
Export Growth 0.2 0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 
Value Added 0.4 0.2 0.4 0.4 0.4 0 0.2 
Local Content 0.4 0 0.2 0.4 0.2 0.4 0.4 
คะแนนรวม 1 0.2 0.7 1 0.8 0.6 0.8 
 
ท่ีมา : จากการสอบถามผูประกอบการ 
หมายเหตุ : ความหมายของคา0 - 0.3 หมายถึง ต่ํา 
   0.3 - 0.7 หมายถึง กลาง 
   0.7 – 1 หมายถึง สูง  
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หมายเหตุ :  HS 7101 หมายถึง ไขมุก 
 HS 7102 หมายถึง เพชร 
 HS 7103 หมายถึง รัตนชาติและก่ึงรัตนชาติ 
 HS 7104 หมายถึง อัญมณีสังเคราะห 
 HS 7113 หมายถึง เคร่ืองประดับแท 
 HS 7117 หมายถึง เคร่ืองประดับเทียม 
ภาพท่ี 4.11 กราฟแสดงความนาสนใจและความสามารถในการแขงขันของสินคาอัญมณีและ
   เคร่ืองประดับของไทย 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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 จากการสอบถามผูประกอบการในอุตสาหกรรมพบวา ในความนาสนใจของสินคาแต
ละรายการนั้นมีความแตกตางกัน ดังนี ้
 
 ไขมุก (HS 7101) จากการวิเคราะหพบวา ความนาสนใจและความสามารถในแขงขัน
จัดวาอยูในเกณฑต่ํา เนื่องจาก ไขมุกเปนวัตถุดิบท่ีตองนําเขาจากตางประเทศ ถึงแมวาประเทศไทย
จะมีการเล้ียงมุกแลวก็ตาม แตระยะเวลาในการเพาะเล้ียงกินเวลานาน จึงไมทันกับความตองการ
สินคาในตลาด และคุณภาพมุกของไทยยังสูกับประเทศญ่ีปุน และจีนไมได เนื่องจากท้ัง ญ่ีปุน และ
จีน มีการพัฒนาเทคนิคในการเล้ียงมุกใหมีคุณภาพ และเปนท่ียอมรับในตลาดโลก รูปทรงของไขมุก
ก็เชนไมสามารถท่ีจะดัดแปลงใหกลายเปนรูปทรงอ่ืน ดังนั้นความสามารถในการแขงขันไขมุกของ
ไทยจึงไมมีความนาสนใจโอกาสในการแขงขันกับประเทศคูแขงในตลาดไมมีมากนัก 
 เพชร (HS 7102) การวิเคราะหพบวา เปนสินคาท่ีมีความสามารถในการแขงขันสูงและ
มีความนาสนใจปานกลาง  เนื่องจาก ไทยมีความแข็งแกรงในอุตสาหกรรมการเจียระไน แตไทยตอง
นําเขาเพชรจากตางประเทศเพ่ือทําการเจียระไน โดยมีประเทศอินเดียเปนประเทศคูแขงในการ
เจียระไนเพชร กลาวคือ ประเทศไทยเปนแหลงเจียระไนเพชรขนาดเล็ก และอินเดียก็มีความชํานาญ
ในการเจียระไนขนาดเล็ก และมีคาแรงท่ีต่ํากวา  ดังนั้น ถาไทยจะยังคงครองสวนแบงทางการตลาด
ก็ตองมีการยกระดับการเจียระไนเพชรที่ขนาดใหญข้ึน การเจียระไนเพชรตองอาศัยเงินลงทุนสูงท้ัง
เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ดังนั้น ผูผลิตและผูเจียระไนเพชรในประเทศจึงมีคอนขางนอย 
โดยสวนมากจะไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน(BOI) ฉะนั้น 
ประเทศไทยตองพัฒนาศักยภาพชางฝมือในการเจียระไนใหมีความสามารถในการแขงขันกับ
ประเทศคูแขงได 
 รัตนชาติและก่ึงรัตนชาติ (HS 7103) การวิเคราะหพบวา ความสามารถในการแขงขัน
สูงและความนาสนใจสูง เนื่องจาก ประเทศไทยมีชางฝมือในการเจียระไนพลอยท่ีมีความปราณีต
และความชํานาญเปนท่ียอมรับในตลาด และประเทศไทยยังเปนศูนยกลางการคาพลอยท่ีสําคัญ 
เนื่องจาก ไทยมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ และยังเปนแหลงวัตถุดิบท่ีสําคัญ แมวา ประเทศไทยยังคง
ตองนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบในประเทศไมเพียงพอตอความตองการบริโภค 
ประเทศไทยยังคงไดเปรียบตอประเทศคูแขงในดานคาจางแรงงาน แมวา จะมีประเทศคูแขงเพิ่มข้ึน
ในตลาด แตคุณภาพและความปราณีตของสินคายังสูไทยไมได  ดังนั้น ประเทศไทยควรพัฒนา
ชางฝมือในการเจียระไนเพื่อครอบครองและขยายสวนแบงทางการตลาดใหมากข้ึน 
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 เคร่ืองประดับแท (HS 7113) การวิเคราะหพบวา ความสามารถในการแขงขันสูงและมี
ความนาสนใจปานกลาง เนื่องจาก เคร่ืองประดับแทเปนสินคาท่ีตองใชฝมือในการผลิต ตกแตงตัว
เรือน ประกอบตัวเรือน ซ่ึงข้ันตอนในการผลิตเหลานี้ประเทศไทยไดเปรียบในเร่ืองของชางฝมืออยู
แลว แตไทยยังคงตองมีการพัฒนาการออกแบบสินคาใหมีความทันสมัยมากข้ึนและตรงกับความ
ตองการของผูบริโภคในตลาด ถาไทยมีการพัฒนาและสงเสริมใหมีนักออกแบบสินคาท่ีมีศักยภาพ
มากยิ่งข้ึน สินคาเคร่ืองประดับแทของไทยจะมีความนาสนใจและความสามารถในการแขงขันกับ
ประเทศคูแขงสูงข้ึนเชนกัน และไทยจะสามารถขยายสวนแบงทางการตลาดไดมากข้ึน 
 เคร่ืองประดับเทียม (HS 7117) การวิเคราะหพบวา ความสามารถในการแขงขันตํ่าและ
มีความนาสนใจปานกลาง เนื่องจาก ประเทศไทยเปนรองตอประเทศ จีน และเกาหลี ซ่ึงมีตนทุนใน
การผลิตท่ีต่ํากวา ในขณะท่ี ไทยมีชํานาญในดานการผลิตท่ีมากกวาและคุณภาพของสินคาท่ี
เหนือกวา ผูบริโภคใหความเช่ือถือในสินคาของไทย ดังนั้น ไทยจึงตองเรงพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ผลิตใหสูงข้ึน เพื่อขยายสวนแบงตลาดใหมากข้ึนกวาประเทศคูแขง 
 อัญมณีสังเคราะห (HS 7104) การวิเคราะหพบวา ความสามารถในการแขงขันสูงและ
มีความนาสนปานกลาง เนื่องจาก ไทยมีความเปนไปไดในการเขามาลงทุน กลาวคือ อัญมณีเทียมจัด
ไดวาเปนสินคาท่ีทดแทนอัญมณีแท ดังนั้น การนําเทคนิคหรือเทคโนโลยีเขามาใชในการสังเคราะห
พลอยใชในการผลิตก็จะเปนลูทางในการพัฒนาและขยายตัวไดดี  
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1   สรุป 
 สภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในตลาดโลกมีการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะคูแขงจากประเทศท่ีกําลังพัฒนา อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของไทยมีการเปล่ียนแปลงจากการใชทรัพยากรธรรมชาติในประเทศมาเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตเพื่อการสงออกไปสูการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศมาใชในการผลิต สงผลใหในการผลิตสินคามี
ตนทุนท่ีสูงข้ึน แมวาประเทศไทยยังคงความไดเปรียบกับประเทศคูแขงในดานของคาจางแรงงานและ
แรงงานมีฝมือ แตในปจจุบันมีประเทศอ่ืนๆท่ีมีคาจางแรงงานท่ีต่ําเชนกัน สงผลใหประเทศไทยมีการ
เสียเปรียบในดานตนทุนการผลิตมากยิ่งข้ึน  
 
 จากการศึกษาคาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยในหมวดสินคาอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของไทยท้ัง 6 รายการ ไดแก ไขมุก (HS 7101) เพชร (HS 7102) รัตนชาติและก่ึงรัตนชาติ 
(HS 7103) เคร่ืองประดับแท (HS 7113) เคร่ืองประดับอัญมณีเทียม (HS7117) และอัญมณีสังเคราะห (HS 
7104) พบวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงในหมวดสินคารัตนชาติและ
กึ่งรัตนชาติ และ อัญมณีสังเคราะห เนื่องจาก ไทยยังคงไดเปรียบในดานแรงงานฝมือตอประเทศคูแขง แต
ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังคงเสียเปรียบในดานสวนแบงการตลาด 
 
 จากการวิเคราะหสภาพความสามารถ ในการแขงขันของสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับท้ัง 
6 รายการ พบวา สินคาท้ัง 5 รายการไดแก เพชร รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ เคร่ืองประดับแท 
เคร่ืองประดับอัญมณีเทียม และอัญมณีสังเคราะห มีแนวโนมความสามารถในการแขงขันท่ีเพิ่มข้ึน 
เนื่องจาก สินคาท้ัง 5 รายการอยูในตําแหนง Question Marks กลาวคือ เปนตําแหนงท่ีมีอัตราการสงออก
สูงแตสวนแบงทางการตํ่า ดังน้ัน ถามีการสนับสนุนและพัฒนาศักภาพของสินคา จะสงผลใหสินคาไทยมี
การขยายตลาดไดมากยิ่งข้ึนและมีความสามารถแขงขันกับประเทศคูแขงสูงข้ึนดวยเชนกัน 
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 จากการวิเคราะหสวนแบงตลาดคงท่ี พบวา ปจจัยสงกระทบท่ีเปนผลบวกตอการ
ขยายตัวของการสงออกสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย มีผลมาจากการขยายตัวของความ
ตองการสินคาในตลาด และความสามารถในการแขงขันของสินคาในหมวดเพชร รัตนชาติและกึ่ง
รัตนชาติ เคร่ืองประดับแท เคร่ืองประดับเทียม และอัญมณีสังเคราะห ในขณะที่ สินคาในหมวด
ไขมุกไทยไมมีศักยภาพในดานการแขงขัน   
 
 จากการวิ เคาระหความนาสนใจและความสามารถในการแขงขันโดยการใช
แบบจําลองเยนเนอรัลอิเลคทริค- จีอี (GE Model) พบวา ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขัน
สูงและความนาสนใจปานกลางในสินคาเพชร รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ เคร่ืองประดับแทและอัญ
มณีสังเคราะห เนื่องจาก สินคาท้ัง 4 รายการนั้น ไทยมีความไดเปรียบกับคูแขงในดานความชํานาญ
และความปราณีตของชางฝมือ และไทยยังเปนแหลงวัตถุดิบท่ีสําคัญของสินคาพลอย ดังนั้น ไทยจึง
ตองมีการพัฒนาฝมือแรงงานและนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ในสินคาท้ัง 4 ชนิดเพื่อมุงท่ีความสามารถในการสรางกําไร  
 
 จากการศึกษาความไดเปรียบเชิงแขงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ
ไทยพบวา ปจจัยการผลิตในประเทศเร่ิมมีการขาดแคลนท้ังดานวัตถุดิบและดานแรงงาน ในดาน
วัตถุดิบนั้นไทยมีการนําเขาวัตถุดิบเพื่อการผลิตและการสงออก สงผลใหตนทุนในการผลิตของไทย
สูงข้ึน ดานแรงงานเร่ิมขาดแคลนแรงงานมีฝมือในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากแรงงานมีฝมือ
สวนมากเรียนรูทักษะตางๆดวยประสบการณจริง สวนในดานอุปสงคภายในประเทศนั้น สินคาอัญ
มณีและเครื่องประดับจัดอยูในสินคาฟุมเฟอย ดังนั้นแลว การคาขายสวนใหญจึงเปนการสงออก
มากกวาท่ีจะขายใหผูบริโภคในประเทศ เนื่องดวย อุตสาหกรรมสนับสนุนเกี่ยวเนื่องในประเทศ 
ของไทยมีนอย แตในสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมในประเทศมีเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีท้ัง
นักลงทุนชาวไทยและชาวตางชาติ โดยสวนมากการแขงขันเพื่อการสงออกมากกวาการขายใน
ประเทศ 
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5.2   ขอเสนอแนะ  
 1. หนวยงานที่เกี่ยวของควรตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม โดยการสรางฐานความรูในดาน
เทคโนโลยีการผลิต การออกแบบและการตลาดใหกับบุคคลกรในภาคอุตสาหกรรม 
 2. ควรมีการสงเสริมและพัฒนาสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยท่ีมีแนวโนม
การสงออกเพ่ิมสูงข้ึน เพื่อเพิ่มสวนแบงในตลาด รักษาและครอบครองตลาดในสินคานั้นๆไวดังเดิม 
 3. รัฐบาลควรเปนตัวกลางในการเจรจาหาแหลงวัตถุดิบพลอยเพื่อปอนเขาสู
อุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจาก ปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญอยู  
 4. สรางแบรด (Brand name) ใหกับสินคาเพื่อใหเปนท่ีรูจักของผูบริโภคชาวตางชาติ 
เพื่อเปนการขยายตลาดใหมๆ โดยการสรางภาพลักษณของสินคาในดานผูนําแฟชั่น สินคาท่ีปนเอก
ลักษณ ควบคูไปกับศักยภาพทางการคาและการสงออก 
 
5.3 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.   ศึกษาในดานการตลาดเชิงลึกในแตละตลาด จะสามารถชวยใหเขาใจโครงสราง
ปจจัยท่ีสําคัญในการกําหนดขีดความสามารถทางการตลาดของการสงออกสินคาอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของไทย 
 2.   การศึกษาดานหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) จะชวยใหเห็นการ
เคล่ือนไหวและสวนเกี่ยวของของอุตสาหกรรมอัญมณีท้ังระบบ รวมท้ังปจจัยนี้จะสําคัญตอการ
พัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมไดอยางเปนระบบและครบถวน 
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ตารางผนวกที่ 1  ชนิดของสินคาตามรหัส Harmonize System 

ประเภท ประเภทยอย รายการ

HS 7101 ไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลี้ยง จะตกแตงหรือคัดแลวหรือไมก็ตาม แตไมไดรอยเขา

ดวยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลี้ยง ซึ่งรอยเขาดวยกัน

ชั่วคราวเพื่อสะดวกแกการขนสง

HS 7101.10 ไขมุกธรรมชาติ

ไขมุกเลี้ยง

HS 7101.21 ไมไดตกแตง

HS 7101.22 ตกแตงแลว

HS 7102 เพชร จะตกแตงหรือไมก็ตาม แตไมไดประกอบตัวเรือน

HS 7102.10 ไมไดคัด  (ใชในทางอุตสาหกรรม)

HS 7102.21 ไมไดตกแตงหรือเพียงแตเลื่อย หรือทําใหแยก

HS 7102.29 อื่นๆ(ไมใชในอุตสาหกรรม)

HS 7102.31 ไมไดตกแตงหรือเพียงแตเลื่อย หรือทําใหแยก

HS 7102.39 อื่นๆ

DPU



ตารางผนวกที่ 1  (ตอ)

ประเภท ประเภทยอย รายการ

HS 7103 รัตนชาติ(นอกเหนือจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติ จะตกแตงหรือคัดแลวหรือไมก็ตาม 

แตไมไดรอยเขาดวยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติ(นอกจากเพชร)และกึ่ง

รัตนชาติที่ไมไดคัดซึ่งรอยเขาดวยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแกการขนสง

HS 7103.10 ไมไดตกแตงหรือเพียงแคเลื่อยหรือทําเปนรูปทรงอยางหยาบ

ตกแตงอยางอื่น

HS 7103.91 ทับทิม แซปไฟรและมรกต

HS 7103.99 อื่นๆ

HS 7104 รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ไดจากการสังเคราะหหรือทําขึ้นใหม จะตกแตงหรือคัดแลวหรือ

ไมก็ตาม แตไมไดรอยเขาดวยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติหนือกึ่งรัตนชาติ

ที่ไดจากการสังเคราะหหรือทําขึ้นใหมที่ไมไดคัด ซึ่งรอยเขาดวยกันชั่วคราวเพื่อความสะดวก

แกการขนสง

HS 7104.10 พีเอโซอิเล็กทริกควอรตซ

HS 7104.20 อื่นๆไมไดตกแตงหรือเพียงแตเลื่อยหรือทําเปนรูปทรงอยางหยาบๆ

HS 7104.90 อื่นๆ

DPU



ตารางผนวกที่ 1  (ตอ)

ประเภท ประเภทยอย รายการ

HS 7113 เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและสวนประกอบของดังกลาวทําดวยโลหะมีคาชุบหรือหุม

ติดดวยโลหะมีคา

HS 7113.11 ทําดวยเงิน จะชุบหุมติดดวยโลหะมีคาหรือไมก็ตาม

HS 7113.19 ทําดวยโลหะมีคาอื่นๆจะชุบหรือหุมติดดวยโลหะมีคาหรือไมก็ตาม

HS 7113.20 ทําดวยโลหะสามัยที่หุมติดดวยโลหะมีคา

HS 7117 เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เปนของเทียม

HS 7117.11 กระดุมขอมือและสตัด
HS 7117.19 อื่นๆ

ที่มา : http// www.customs.go.th/Tariff/Tariff.jsp

DPU



ตารางภาคผนวกที่ 2   มูลคาการสงออกมวลรวม ป2545-2547 
มูลคาการสงออก (ลานเหรียญสหรัฐ) สัดสวน (รอยละ) มูลคาการเปลี่ยนแปลง 

ประเทศ ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ( รอยละ)ป 2547/2546
ไทย 51,650.95 58,840.81 74,302.54 0.86 0.85 0.89 26.28

สหรัฐอเมริกา 1,038,588.52 1,105,900.33 1,287,859.10 17.39 15.94 15.36 16.45

เยอรมัน 472,244.45 569,131.72 679,876.06 7.91 8.20 8.11 19.46

จีน 252,308.99 347,733.51 450,864.54 4.22 5.01 5.38 29.66

อังกฤษ 330,241.16 375,945.56 442,782.16 5.53 5.42 5.28 17.78

ฝรั่งเศส 306,770.00 363,355.53 433,211.20 5.14 5.24 5.17 19.23

ญี่ปุน 260,101.73 289,060.88 340,595.83 4.36 4.17 4.06 17.83

อิตาลี 215,645.38 261,236.85 303,971.94 3.61 3.77 3.63 16.36

ฮองกง 190699.12 224,129.02 271,643.75 3.19 3.23 3.24 21.20

แคนาดา 214,745.51 229,702.34 260,457.51 3.60 3.31 3.11 13.39

เบลเยียม 172336.99 208,292.19 247,261.59 2.89 3.00 2.95 18.71

สเปน 154,207.85 197,676.85 238,923.41 2.58 2.85 2.85 20.87

เกาหลีใต 120392.39 138,798.87 173,301.21 2.02 2.00 2.07 24.86

เม็คซิโก 134,112.47 135,904.01 159,365.33 2.25 1.96 1.90 17.26

ไตหวัน 97640.6 109,243.67 142,062.81 1.63 1.57 1.69 30.04

DPU



 ตารางภาคผนวกที่ 2 (ตอ)   
มูลคาการสงออก (ลานเหรียญสหรัฐ) สัดสวน (รอยละ) มูลคาการเปลี่ยนแปลง 

ประเทศ ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ( รอยละ)ป 2547/2546
สิงคโปร 101,270.07 108,235.87 132,490.13 1.70 1.56 1.58 22.41

สวิสเซอรแลนด 86,554.51 102,554.32 118,936.19 1.45 1.48 1.42 15.97

อินเดีย 36,594.69 48,305.11 64,656.22 0.61 0.70 0.77 33.85

สาธารณรัฐอาหรับอิเมเรท 38,522.55 47,875.56 62,147.36 0.65 0.69 0.74 29.81

อิสราเอล 26,714.29 28,900.06 35,794.62 0.45 0.42 0.43 23.86

ประเทศอื่นๆ 5,972,111.75 6,937,254.52 8,385,266.40 100.00 100.00 100.00 20.87

มูลคาการสงออกรวม 5,972,111.75 6,937,254.52 8,385,266.40 100.00 100.00 100.00 20.87

ที่มา:  Gobal Trade Atlas Navigator

DPU



ตารางภาคผนวกที่ 3   มูลคาการสงออกในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (HS 71) ป 2545-2547

มูลคาการสงออก (ลานเหรียญสหรัฐ) สัดสวน (รอยละ) มูลคาการเปลี่ยนแปลง 

ประเทศ ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ( รอยละ)ป 2547/2546

ไทย 1,569.45 1,605.82 2,366.41 1.54 1.36 1.62 47.36

สหรัฐอเมริกา 18,625.72 19,423.40 23,345.40 18.33 16.45 16.02 20.19

ฮองกง 7,890.06 11,142.28 13,210.96 7.77 9.44 9.07 18.57

อังกฤษ 7,951.97 12,131.36 12,312.32 7.83 10.28 8.45 1.49

อินเดีย 5,453.05 8,319.88 10,747.09 5.37 7.05 7.38 29.17

เบลเยี่ยม 7,222.02 8,709.53 10,306.52 7.11 7.38 7.07 18.34

สวิสเซอรแลนด 9,710.84 9,850.42 10,024.26 9.56 8.34 6.88 1.76

อิสราเอล 6,096.68 6,978.97 9,102.63 6.00 5.91 6.25 30.43

ญี่ปุน 3,735.46 4,213.16 6,004.91 3.68 3.57 4.12 42.53

สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรท 2,967.76 3,381.75 5,963.46 2.92 2.86 4.09 76.34

เยอรมัน 3,337.69 3,647.34 4,831.64 3.28 3.09 3.32 32.47
ประเทศอื่นๆ 27,049.56 28,661.88 37,482.61 26.62 24.28 25.73 30.78

มูลคาการสงออกรวม 101,610.26 118,065.79 145,698.21 100.00 100.00 100.00 23.40

ที่มา:  Gobal Trade Atlas Navigator

DPU



74,560.70 89,403.91 108,215.60 73.38 75.72 74.27 0.00

101,610.26 118,065.79 145,698.21 100.00 100.00 100.00DPU



ตารางภาคผนวกที่ 4   มูลคาการสงออกไขมุก (HS 7101) ป2545-2547

มูลคาการสงออก (ลานเหรียญสหรัฐ) สัดสวน (รอยละ) มูลคาการเปลี่ยนแปลง 

ประเทศ ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ( รอยละ)ป 2547/2546

ไทย 11.07 12.4 8.30 1.09 1.25 0.70 -33.06

ฮองกง 191.68 272.84 363.55 18.87 27.52 30.76 33.24

สหรัฐอเมริกา 223.64 200.05 231.84 22.02 20.18 19.61 15.89

ญี่ปุน 150.73 152.46 176.59 14.84 15.38 14.94 15.83

สวิสเซอรแลนด 52.06 48.86 64.44 5.12 4.93 5.45 31.89

ออสเตเรีย 68.30 27.65 54.34 6.72 2.79 4.60 96.53

เยอรมัน 38.79 42.74 51.34 3.82 4.31 4.34 20.12

อิตาลี 22.59 27.75 38.09 2.22 2.80 3.22 37.26

ฝรั่งเศส 14.14 16.91 21.86 1.39 1.71 1.85 29.27

อังกฤษ 18.00 18.97 18.61 1.77 1.91 1.57 -1.90

สเปน 14.85 13.27 20.49 1.46 1.34 1.73 54.41
ประเทศอื่นๆ 210.00 157.49 132.60 20.67 15.89 11.22 -15.81

มูลคาการสงออกรวม 1,015.85 991.39 1,182.04 100.00 100.00 100.00 19.23

ที่มา:  Gobal Trade Atlas Navigator

DPU



805.85 833.90 1,049.44 79.33 84.11 88.78

1,015.85 991.39 1,182.04 100.00 100.00 100.00DPU



ตารางภาคผนวกที่ 5   มูลคาการสงออกเพชร (HS 7102) ป2545-2547

มูลคาการสงออก (ลานเหรียญสหรัฐ) สัดสวน (รอยละ) มูลคาการเปลี่ยนแปลง 

ประเทศ ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ( รอยละ)ป 2547/2546

ไทย 663.94 610.12 766.77 1.70 1.47 1.55 25.68

เบลเยี่ยม 6,556.61 8,020.25 9,195.29 16.83 19.34 18.64 14.65

อิสราเอล 5,824.00 6,701.05 8,774.30 14.95 16.16 17.79 30.94

อินเดีย 4,575.74 6,513.68 7,624.05 11.74 15.71 15.45 17.05

สหรัฐอเมริกา 5,763.00 5,456.14 5,519.61 14.79 13.16 11.19 1.16

ฮองกง 3,678.19 4,606.36 5,183.39 9.44 11.11 10.51 12.53

อังกฤษ 1,664.86 1,998.89 2,462.96 4.27 4.82 4.99 23.22

สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรท 1,128.08 1,379.75 2,134.72 2.90 3.33 4.33 54.72

สวิสเซอรแลนด 1,156.40 1,295.80 1,480.78 2.97 3.12 3.00 14.28

จีน 614.33 882.81 1,017.03 1.58 2.13 2.06 15.20

ญี่ปุน 793.87 797.90 889.49 2.04 1.92 1.80 11.48
ประเทศอื่นๆ 6,543.20 3,207.82 4,284.08 16.79 7.74 8.68 33.55

มูลคาการสงออกรวม 38,962.22 41,470.57 49,332.47 100.00 100.00 100.00 18.96

ที่มา:  Gobal Trade Atlas Navigator

DPU



32,419.02 38,262.75 45,048.39 83.21 92.26 91.32

38,962.22 41,470.57 49,332.47 100.00 100.00 100.00DPU



ตารางภาคผนวกที่6   มูลคาการสงออกรัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ (HS 7103) ป2545-2547

มูลคาการสงออก (ลานเหรียญสหรัฐ) สัดสวน (รอยละ) มูลคาการเปลี่ยนแปลง 

ประเทศ ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ( รอยละ)ป 2547/2546

ไทย 93.46 104.33 136.49 5.92 6.30 6.54 30.83

สหรัฐอเมริกา 490.44 496.70 568.42 31.09 29.99 27.24 14.44

ฮองกง 170.31 194.33 264.51 10.79 11.73 12.68 36.11

สวิสเซอรแลนด 138.47 138.03 199.15 8.78 8.33 9.54 44.28

ฝรั่งเศส 58.43 62.75 157.95 3.70 3.79 7.57 151.71

ญี่ปุน 186.14 146.23 143.06 11.80 8.83 6.86 -2.17

อินเดีย 49.15 51.55 83.17 3.12 3.11 3.99 61.33

เยอรมัน 57.90 58.71 70.30 3.67 3.55 3.37 19.74

อิตาลี 36.10 49.06 63.73 2.29 2.96 3.05 29.90

อังกฤษ 37.55 44.58 60.73 2.38 2.69 2.91 36.23

จีน 22.74 36.61 55.14 1.44 2.21 2.64 50.61
ประเทศอื่นๆ 236.99 273.15 284.10 15.02 16.49 13.61 4.01

มูลคาการสงออกรวม 1,577.68 1,656.03 2,086.75 100.00 100.00 100.00 26.01

ที่มา:  Gobal Trade Atlas Navigator

DPU



1,340.69 1,382.88 1,802.65 84.98 83.51 86.39

1,577.68 1,656.03 2,086.75 100.00 100.00 100.00DPU



ตารางภาคผนวกที่ 2   มูลคาการสงออกมวลรวม ป2545-2547 
มูลคาการสงออก (ลานเหรียญสหรัฐ) สัดสวน (รอยละ) มูลคาการเปลี่ยนแปลง 

ประเทศ ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ( รอยละ)ป 2547/2546
ไทย 51,650.95 58,840.81 74,302.54 0.86 0.85 0.89 26.28

สหรัฐอเมริกา 1,038,588.52 1,105,900.33 1,287,859.10 17.39 15.94 15.36 16.45

เยอรมัน 472,244.45 569,131.72 679,876.06 7.91 8.20 8.11 19.46

จีน 252,308.99 347,733.51 450,864.54 4.22 5.01 5.38 29.66

อังกฤษ 330,241.16 375,945.56 442,782.16 5.53 5.42 5.28 17.78

ฝรั่งเศส 306,770.00 363,355.53 433,211.20 5.14 5.24 5.17 19.23

ญี่ปุน 260,101.73 289,060.88 340,595.83 4.36 4.17 4.06 17.83

อิตาลี 215,645.38 261,236.85 303,971.94 3.61 3.77 3.63 16.36

ฮองกง 190699.12 224,129.02 271,643.75 3.19 3.23 3.24 21.20

แคนาดา 214,745.51 229,702.34 260,457.51 3.60 3.31 3.11 13.39

เบลเยียม 172336.99 208,292.19 247,261.59 2.89 3.00 2.95 18.71

สเปน 154,207.85 197,676.85 238,923.41 2.58 2.85 2.85 20.87

เกาหลีใต 120392.39 138,798.87 173,301.21 2.02 2.00 2.07 24.86

เม็คซิโก 134,112.47 135,904.01 159,365.33 2.25 1.96 1.90 17.26

ไตหวัน 97640.6 109,243.67 142,062.81 1.63 1.57 1.69 30.04

DPU



 ตารางภาคผนวกที่ 2 (ตอ)   
มูลคาการสงออก (ลานเหรียญสหรัฐ) สัดสวน (รอยละ) มูลคาการเปลี่ยนแปลง 

ประเทศ ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ( รอยละ)ป 2547/2546
สิงคโปร 101,270.07 108,235.87 132,490.13 1.70 1.56 1.58 22.41

สวิสเซอรแลนด 86,554.51 102,554.32 118,936.19 1.45 1.48 1.42 15.97

อินเดีย 36,594.69 48,305.11 64,656.22 0.61 0.70 0.77 33.85

สาธารณรัฐอาหรับอิเมเรท 38,522.55 47,875.56 62,147.36 0.65 0.69 0.74 29.81

อิสราเอล 26,714.29 28,900.06 35,794.62 0.45 0.42 0.43 23.86

ประเทศอื่นๆ 5,972,111.75 6,937,254.52 8,385,266.40 100.00 100.00 100.00 20.87

มูลคาการสงออกรวม 5,972,111.75 6,937,254.52 8,385,266.40 100.00 100.00 100.00 20.87

ที่มา:  Gobal Trade Atlas Navigator

DPU



ตารางภาคผนวกที่8   มูลคาการสงออกเครื่องประดับเทียม (HS 7117) ป2545-2547

มูลคาการสงออก (ลานเหรียญสหรัฐ) สัดสวน (รอยละ) มูลคาการเปลี่ยนแปลง 

ประเทศ ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ( รอยละ)ป 2547/2546

ไทย 7.78 7.49 8.35 0.34 0.29 0.22 11.48

สหรัฐอเมริกา 650.61 646.18 677.62 28.42 24.71 18.14 4.87

สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรท 16.44 22.13 564.87 0.72 0.85 15.12 2,452.51

เยอรมัน 190.65 216.61 252.69 8.33 8.28 6.77 16.66

ฝรั่งเศส 163.07 190.45 245.58 7.12 7.28 6.58 28.95

อังกฤษ 135.70 165.17 203.05 5.93 6.32 5.44 22.93

ญี่ปุน 153.47 182.67 210.27 6.71 6.99 5.63 15.11

อิตาลี 81.51 107.31 151.69 3.56 4.10 4.06 41.36

สเปน 70.00 96.93 126.72 3.06 3.71 3.39 30.73

ฮองกง 83.83 91.22 112.41 3.66 3.49 3.01 23.23

แคนาดา 65.48 76.70 88.56 2.86 2.93 2.37 15.46
ประเทศอื่นๆ 670.33 811.89 1,093.02 29.29 31.05 29.27 34.63

มูลคาการสงออกรวม 2,288.87 2,614.75 3,734.83 100.00 100.00 100.00 42.84

ที่มา:  Gobal Trade Atlas Navigator

DPU



1,618.54 1,802.86 2,641.81 70.71 68.95 70.73

2,288.87 2,614.75 3,734.83 100.00 100.00 100.00DPU



ตารางภาคผนวกที่9   มูลคาการสงออกอัญมณีสังเคราะห (HS 7104) ป2545-2547 

มูลคาการสงออก (ลานเหรียญสหรัฐ) สัดสวน (รอยละ) มูลคาการเปลี่ยนแปลง 

ประเทศ ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ( รอยละ)ป 2547/2546

ไทย 34.64 33.78 40.88 7.90 7.73 7.81 21.02

สหรัฐอเมริกา 51.01 52.04 61.51 11.64 11.91 11.76 18.20

ฮองกง 41.45 42.56 57.23 9.46 9.74 10.94 34.47

สวิสเซอรแลนด 48.70 48.47 52.09 11.11 11.09 9.96 7.47

ไตหวัน 19.08 26.08 43.70 4.35 5.97 8.35 67.56

จีน 27.92 31.08 38.98 6.37 7.11 7.45 25.42

ญี่ปุน 15.94 20.43 30.07 6.37 4.68 5.75 47.19

เยอรมัน 22.40 20.64 20.04 3.64 4.72 3.83 -2.91

สิงคโปร 27.37 15.24 18.59 5.11 3.49 3.55 21.98

เกาหลีใต 26.54 21.92 17.69 6.06 5.02 3.38 -19.30

เม็คซิโก 7.90 7.70 12.89 1.80 1.76 2.46 67.40
ประเทศอื่นๆ 115.26 117.00 129.53 26.18 26.78 24.76 10.71

มูลคาการสงออกรวม 438.21 436.94 523.20 100.00 100.00 100.00 19.74

ที่มา:  Gobal Trade Atlas Navigator

DPU



322.95 319.94 393.67 73.82 73.22 75.24

438.21 436.94 523.20 100.00 100.00 100.00DPU
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล ชนานาถ ศรีเบญจพลางกูร 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑติ สาขานาฎศิลปและการ
 ละคร สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ปการศกึษา 2540 
ตําแหนงและสถานที่ทํางาน ผูชวยผูจัดการ บริษัท โมนา เอ็กซปอรต จํากัด 

 
 DPU
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