
 
 

การศึกษาโครงสรา้งตลาดและความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของอุตสาหกรรม 

อญัมณีและเครื่องประดบัไทย 

 

วนัเพญ็  ผมนอ้ย1 

                                               ผศ.ดร.วิษณุ  วงศสิ์นศิริกุล2
 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการโครงสร้างตลาด การผลิต และการส่งออก

ของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับแท้ และศึกษาความได้เปรียบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรม

เคร่ืองประดับแท้ของไทยไปประเทศเกาหลีใต้พร้อมทั้งเปรียบเทยีบกบัประเทศผู้ส่งออกรายอื่นใน

กลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือน ามาก าหนดกลยุทธท์ี่เหมาะสมที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการไทย

ในการส่งออกเคร่ืองประดับแท้ไปยังประเทศเกาหลีใต้และเป็นแนวทางให้รัฐบาลเพ่ือส่งเสริม

อุตสาหกรรมการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับ โดยการศึกษาน้ีใช้ข้อมูลปฐมภมูิซ่ึงได้จากการ

สมัภาษณ์ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทุติยภมิูซ่ึงได้จากการเกบ็รวบรวมจาก

หนังสือ บทความ วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการศึกษาน้ีใช้ดัชนีความได้เปรียบโดย

เปรียบเทยีบที่ปรากฏ (RCA) ร่วมกับส่วนแบ่งตลาด (Market Share) และ SWOT Analysis ใน

การวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับแท้ของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ท  าการผลิต

เคร่ืองประดับที่ท  าจากโลหะมีค่า ได้แก่ เคร่ืองประดับทองค า เคร่ืองประดับเงิน หรือแพลทนัิม ซ่ึง

อาจเป็นเคร่ืองประดับที่ท  าจากโลหะมีค่าล้วน (Plain Jewelry) หรือ เคร่ืองประดับประกอบอัญมณี 

(Gemset Jewelry) ในการผลิตเคร่ืองประดับไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวในการออกแบบ แต่สิ่ง

ส าคัญน้ัน เคร่ืองประดับที่ออกแบบดังกล่าวจะต้องสามารถผลิตและสวมใส่ได้จริงและเสริมสร้าง

ความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่ ซ่ึงสามารถท าการผลิตด้วยมือหรือเคร่ืองจักร ในปัจจุบันผลิตเพ่ือการ

บริโภคภายในประเทศและเน้นการส่งออกไปต่างประเทศเป็นหลัก จากการวิเคราะห์สภาพ

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับแท้ของไทย ในหมวดสินค้าเคร่ืองประดับ

เงิน เคร่ืองประดับทอง และเคร่ืองประดับแพลทนัิม พบว่า สินค้าเคร่ืองประดับแท้ของประเทศไทย

มีแนวโน้มความสามารถในการแข่งขันที่เพ่ิมข้ึนเหนือคู่แข่งรายอื่นๆในกลุ่มประเทศอาเซียน แม้จะม ี

ส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเกาหลีใต้ที่น้อยแต่กมี็แนวโน้มที่จะครองตลาดได้มากข้ึนใน

อนาคต ซ่ึงจะเหน็ว่า เคร่ืองประดับเงินเป็นสนิค้าที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบ 
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สมับูรณ์ เน่ืองจากมีค่า RCA มากกว่า 1 ในทุกปี และครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นสัดส่วนที่มาก 

และสินค้าเคร่ืองประดับแพลทินัม กเ็ป็นอีกสินค้าหน่ึงที่ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะครองตลาดได้

มากขึ้น แต่กยั็งคงมีประเทศเวียดนามเป็นคู่แข่งคนส าคัญ ส่วนสินค้าเคร่ืองประดับทองประเทศไทย

ยังคงยังเสียเปรียบเน่ืองมาจากไทยเองกยั็งต้องน าเข้าวัตถุดิบในการท าเค ร่ืองประดับทองจาก

ต่างประเทศจึงท าให้ราคาเคร่ืองประดับทองสูง และแข่งขันในตลาดได้น้อย ทั้งน้ีได้เสนอแนวทาง

และกลยุทธท์ี่เหมาะสม ดังน้ี 

1. ด้านปัจจัยการผลิต รัฐบาลควรพิจารณามาตรการปรับลดภาษีหรือแนวทางอื่นที่

ไม่ใช่ภาษี เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยให้เพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันกบัต่างประเทศและสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อเศรษฐกิจได้ในอนาคต ตลอดจนจัดคณะผู้แทน

การค้าระดับสงูเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าส าคัญๆที่มี

แหล่งวัตถุดิบในแต่ละภมูิภาค เพ่ือให้เกดิความร่วมมือทางด้านการค้าระหว่างประเทศระหว่างกัน

เพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักของ

ประเทศคู่ค้าได้ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมมูลค่าการส่งออกของไทยให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  

2. ด้านเทคโนโลยีการผลิต พัฒนาองค์ความรู้ส าหรับแรงงานช่างฝีมือ และสร้างความ

ร่วมมือจากประเทศคู่แข่งขันของไทยที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้ไทยสามารถน าองค์ความรู้

ต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดส าหรับการผลิตเคร่ืองประดับของไทย  

3. ด้านการส่งออก สนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างตราสินค้า (Brand) ของ

ตัวเองเพ่ือหาจุดยืนและสร้างการจดจ าแก่ผู้ซ้ือ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  ซ่ึง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบปะกับผู้น าเข้าในต่างประเทศ 

โดยการจัดกจิกรรมเจรจาธุรกจิ การเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในลักษณะต่างๆ เช่น การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการขายร่วมกับห้าง การจัดคณะไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ การค้าออนไลน์หรือ     

E-commerce  เป็นต้น และขยายตลาดไปยังหัวเมืองส าคัญทางเศรษฐกิจในล าดับรองลงไปจาก

เมืองหลวง   
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บทน า 

อัญมณีและเคร่ืองประดับไทยถือเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญล าดับต้นๆ ของประเทศ

และเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ การค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ สามารถ

สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างอาชีพต่ออุตสาหกรรม

เกี่ยวเน่ืองไม่น้อย นอกจากน้ีประเทศไทยยังได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะเป็นศูนย์กลาง

เจียระไนอญัมณีที่ส าคัญของโลก อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจึงนับว่ามีความส าคัญต่อ

การพัฒนาเศรษฐกจิของไทยเป็นอย่างมาก แต่กลับพบว่าประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

เคร่ืองประดับและต้องมีการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น เงินแท่ง ทองค า เพชร และพลอย

จากต่างประเทศ แล้วน าเข้ามาแปรรูปเพ่ือการส่งออก ตลอดจนจ าหน่ายภายในประเทศ  

นอกจากน้ี สินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับยังพ่ึงพาการส่งออกหลักไปยังประเทศคู่ค้าเพียงไม่กี่

ประเทศเท่าน้ัน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในแถบยุโรป หรือสหรัฐฯ และเมื่อความต้องการของ

ตลาดหลักเกิดการชะลอตัวลดลงกท็ าให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยได้รับ

ผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และในขณะเดียวกันประเทศคู่แข่งของไทยโดยเฉพาะประเทศใน

กลุ่มอาเซียนต่างกพั็ฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและความอยู่

รอดที่มากข้ึน ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญกส็ามารถเป็นได้ทั้งพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า ดังน้ัน การ

ส ารวจระดับการแข่งขันของประเทศเม่ือเทียบกับคู่แข่งทั้งในด้านจุดแขง็และในด้านที่จ าเป็นต้อง

พัฒนาจึงเป็นสิ่งส าคัญให้พร้อมรับกับโอกาส และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนอุตสาหกรรม  

อัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและ

สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ เพ่ือให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยได้เป็น

ศูนย์กลางการผลิตและการค้าอญัมณีและเคร่ืองประดับช้ันน าของโลกในอนาคต  

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะโครงสร้างตลาด การผลิตและการส่งออกของอุตสาหกรรม

เคร่ืองประดับแท้ของไทย  

2. เพ่ือศึกษาความได้เปรียบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับแท้ของไทยไป

ประเทศเกาหลีใต้และเปรียบเทยีบกบัประเทศผู้ส่งออกรายอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียน 

3. เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการไทยในการ

ส่งออกเคร่ืองประดับแท้ไปยังประเทศเกาหลีใต้และเป็นแนวทางให้รัฐบาลเพ่ือส่งเสริม

อุตสาหกรรมการส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดับไทย 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

การวัดความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบสามารถวัดได้จากดัชนีความได้เปรียบโดย

เปรียบเทยีบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage Index: RCA) ซ่ึงแสดงถึงความ

ได้เปรียบทางการผลิต ตามความเช่ียวชาญเฉพาะอย่างของประเทศใดประเทศหน่ึงในสินค้าใดๆ 

โดยสามารถวัดได้จากอัตราการส่งออกและน าเข้าของประเทศน้ัน เมื่อเทยีบกับอัตราการส่งออก

และน าเข้ารวมของโลก (Balasa,1989) 

Michael E. Porter (1990) ได้พัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาระดับความสามารถ

ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม โดยมีแนวคิดว่าภาวะการแข่งขันในการค้าโลก ประเทศทุก

ประเทศย่อมพยายามเลือกยุทธวิธีที่ดีที่สุดที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน 

(Competitive Advantage) ในอุตสาหกรรมในประเทศของตน ดังน้ันประเทศจึงจ าเป็นที่จะต้อง

ประเมินจุดแขง็และจุดอ่อน โอกาส รวมถึงการคุกคามจากประเทศคู่แข่งและภาวะการแข่งขัน 

(Strength, Weakness, opportunity, and Threat : SWOT) ของอุตสาหกรรมในประเทศของตน

และคู่แข่งขัน  เพ่ือให้สามารถหาแนวทางปรับตัวให้แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดโลกที่มี

การแข่งขันรุนแรงขึ้นทุกขณะ 

Porter (1998) พบว่า ข้อได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน (competitive advantage) 

ไม่ใช่สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่สามารถสร้างข้ึนมาได้และเปล่ียนแปลงได้ทั้ง

ทางบวกและลบ  และเช่ือว่าสิ่งส าคัญกว่าคือ เง่ือนไขและสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่เอื้อต่อ

อุตสาหกรรมของประเทศน้ัน  Porter จึงได้สร้างแบบจ าลอง Diamond Model ในการวิเคราะห์ 

โดยมีปัจจัยหรือตัวบ่งช้ี (determinants) ข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ส าคัญรวม 4 กลุ่มตัวแปร 

ได้แก่ เง่ือนไขทางด้านปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) เง่ือนไขทางด้านความต้องการหรืออุป

สงค์ (Demand Condition) อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเน่ือง (Supporting and Related 

Industries) และกลยุทธ์โครงสร้างและสภาพการแข่งขันของผู้ผลิต (Firm Strategy, Structure 

and Rivalry) 

 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

การศึกษาโครงสร้างตลาดและความได้เปรียบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับไทย ได้วางกรอบการศึกษาวิจัยเคร่ืองประดับแท้ของไทยไปประเทศเกาหลีใต้ ซ่ึง

ประกอบด้วย เคร่ืองประดับเงิน เคร่ืองประดับทอง และเคร่ืองประดับแพลทนัิม โดยใช้ดัชนีความ

ได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบที่ปรากฏ (RCA) ร่วมกับส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ในการศึกษา

คร้ังน้ีจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภมิูที่ได้จากการเกบ็รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2548-2558 และพิจารณาเปรียบเทยีบกับประเทศคู่แข่งที่ส าคัญในการส่งออกเคร่ืองประดับแท้

ไปตลาดเกาหลีใต้ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส ์

และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับ SWOT Analysis เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่เป็น
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ทางเลือกให้กับผู้ประกอบการไทยและเป็นแนวทางให้รัฐบาลเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการ

ส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดับไทย  โดยมีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ศึกษาลักษณะโครงสร้างตลาด การผลิต และการส่งออกของอุตสาหกรรม

เคร่ืองประดับแท้ของไทย โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนอาศัยข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ  มาใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  

2. ศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ

แท้ของไทย โดยใช้ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative 

Advantage : RCA) ร่วมกับส่วนแบ่งตลาด ( Market Share ) และเปรียบเทยีบกับประเทศผู้

ส่งออกรายอื่นๆ ประเทที่ส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม สิงคโปร์ 

อนิโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภมิูที่ได้จากแหล่งต่างๆ 

3. วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ SWOT Analysis เพ่ือ

ก าหนดกลยุทธท์ี่เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกเคร่ืองประดับแท้ไปยังประเทศ

เกาหลีใต้  

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาโครงสร้างตลาด การผลิต และการส่งออกของอุตสาหกรรม

เคร่ืองประดับแท้ของไทย พบว่าอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับแท้ของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ท  าการ

ผลิตเคร่ืองประดับที่ท  าจากโลหะมีค่า ได้แก่ เคร่ืองประดับทองค า เคร่ืองประดับเงิน หรือ

แพลทนัิม ซ่ึงอาจเป็นเคร่ืองประดับที่ท  าจากโลหะมีค่าล้วน (Plain Jewelry) หรือ เคร่ืองประดับ

ประกอบอัญมณี ( Gemset Jewelry) ในการผลิตเคร่ืองประดับไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวในการ

ออกแบบ แต่สิ่งส าคัญน้ัน เคร่ืองประดับที่ออกแบบดังกล่าวจะต้องสามารถผลิตและสวมใส่ได้จริง

และเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่และปรับปรุงใหม่ให้เหมาะกับยุคสมัยและความต้องการ

ของผู้บริโภคที่เปล่ียนไป ซ่ึงสามารถท าการผลิตด้วยมือและเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักร ปัจจุบัน

อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับแท้ของไทยเน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นหลัก  

2. การศึกษาความได้เปรียบเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับแท้ของไทยไป

ประเทศเกาหลีใต้ และเปรียบเทียบกับประเทศผู้ส่งออกรายอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ 

ประเทศเวียดนาม สงิคโปร์ อนิโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ พบว่า สินค้าเคร่ืองประดับแท้ของประเทศ

ไทยมีแนวโน้มความสามารถในการแข่งขันที่เพ่ิมข้ึนเหนือคู่แข่งรายอื่นๆในกลุ่มประเทศอาเซียน 

แม้จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเกาหลีใต้ที่น้อยแต่กมี็แนวโน้มที่จะครองตลาดได้มากข้ึน

ในอนาคต ซ่ึงจะเห็นว่า เคร่ืองประดับเงินเป็นสินค้าที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบโดย

เปรียบเทยีบสัมบูรณ์ เน่ืองจากมีค่า RCA มากกว่า 1 ในทุกปี และครองส่วนแบ่งทางการตลาด

เป็นสัดส่วนที่มาก อันเน่ืองมาจากประเทศไทยมีฝีมือและช านาญในการด้านการผลิต การ

ออกแบบที่สวย ตลอดจนราคาที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และสินค้าเคร่ืองประดับแพลทนัิม ก็
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เป็นอีกสินค้าหน่ึงที่ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะครองตลาดได้มากข้ึน แต่ก็ยังคงมีประเทศ

เวียดนามเป็นคู่แข่งคนส าคัญ ส่วนสินค้าเคร่ืองประดับทองประเทศไทยยังคงยังเสียเปรียบ

เน่ืองมาจากไทยเองกยั็งต้องน าเข้าวัตถุดิบในการท าเคร่ืองประดับทองจากต่างประเทศจึงท าให้

ราคาเคร่ืองประดับทองสงู และแข่งขันในตลาดได้น้อย 

3. การจัดท าแนวทางหรือกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการไทยสามารถสรุป

แนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้  

ดา้นปัจจยัการผลิต รัฐบาลควรพิจารณามาตรการปรับลดภาษีหรือแนวทางอื่นที่ไม่ใช่

ภาษี เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยให้เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันกับต่างประเทศ และสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าที่

ส าคัญๆ ในแต่ละภมูิภาค เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางด้านการค้าระหว่างประเทศระหว่างกันเพ่ิม

มากขึ้น  

ดา้นเทคโนโลยีการผลิต พัฒนาองค์ความรู้ส าหรับแรงงานช่างฝีมือ และสร้างความ

ร่วมมือจากประเทศคู่แข่งขันของไทยที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้ไทยสามารถน าองค์ความรู้

ต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดส าหรับการผลิตเคร่ืองประดับของไทย  

ดา้นการส่งออก สนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างตราสินค้าของตัวเองเพ่ือหา

จุดยืนและสร้างการจดจ าแก่ผู้ซ้ือ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  ซ่ึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควรสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบปะกับผู้น าเข้าในต่างประเทศ โดยการจัดกิจกรรม

เจรจาธุรกิจ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการขายในลักษณะต่างๆ เช่น การจัดงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ร่วมกบัห้าง การจัดคณะไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ การค้าออนไลน์ เป็นต้น   

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัผูป้ระกอบการไทย 

1. ผู้ประกอบการไทยควรให้ความส าคัญกับการสร้างตราสินค้า (Brand) ของตัวเอง 

เน้นการสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้โดดเด่น ชูจุดแขง็เร่ืองคุณภาพและการออกแบบ

ของสินค้าไทยที่แตกต่างจากคู่แข่ง โดยเฉพาะเคร่ืองประดับเงินที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง

ในตลาดเกาหลีใต้ 

2. ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์หรือเคร่ืองประดับที่ส่งออกไปยังตลาดเกาหลีใต้ควรอยู่ใน

ระดับกลางถึงระดับบน (Medium to high quality ) เน่ืองจากผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้มีก าลังซ้ือ

ค่อนข้างมากและนิยมเคร่ืองประดับที่มีความเป็นสากล  

3. ควรเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ หรือกิจกรรมจับคู่เจรจา

ธุรกิจเป็นประจ าเพ่ือให้กลุ่มลูกค้าหรือผู้น าเข้าเกิดการจดจ า ขณะเดียวกันกถ็ือเป็นการสร้างฐาน

ลูกค้าใหม่ได้เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  
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4. ควรสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคมากย่ิงขึ้ นโดยการตรวจสอบอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ ถือเป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งหลายๆ ประเทศ ซ่ึงจะท าให้สร้างความเช่ือมั่นใน

คุณภาพของสนิค้าไทยมากยิ่งขึ้น 

5. หมั่นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาสินค้าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

ออกแบบ เทคนิคการขึ้ นรูป การประกอบตัวเรือน การตรวจสอบคุณภาพ การตลาด หรือแม้แต่

ช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ขอ้เสนอแนะส าหรบัาาครฐั 

1. เน้นการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ในประเทศใหม่ที่ทรัพยากรธรรมชาติยังมี

ความอุดมสมบูรณ์ 

2. ควรจัดกจิกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสพบผู้น าเข้า

อย่างต่อเน่ือง และสิ่งส าคัญคือการประชาสัมพันธ์ต้องกระจายให้ทั่วถึงทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ

ภายในประเทศและผู้น าเข้าจากต่างประเทศ 

3. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเคร่ืองประดับของไทยที่มีแนวโน้มการส่งออก

เพ่ิมสูงขึ้ น เพ่ือรักษาและครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดน้ันๆ ไว้ และพยายามเพ่ิมส่วนแบ่ง

ทางการตลาดให้ได้ในอนาคต 

4. ควรพิจารณามาตรการปรับลดภาษีหรือแนวทางอื่นที่ไม่ใช่ภาษี เพ่ือสนับสนุน

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ

และสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อเศรษฐกจิได้ในอนาคต  

5. ควรเดินหน้าเจรจากับประเทศคู่ค้าหรือคู่แข่งของไทยอย่างต่อเน่ือง และพิจาณา

จัดท าข้อตกลงทางการค้ากับประเทศน้ันๆ เพ่ือให้ไทยได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าดังกล่าว และสร้างโอกาสเหนือคู่แข่งประเทศอื่นๆ 
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