
 ฉบับที่แล้วเราได้น�าเสนอผลการศึกษาช่องทางการ 
จัดจ�าหน่ายและพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศบรูไน กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ลาว และมาเลเซียกันแล้ว ซึ่งฉบับนี้ขอน�าเสนอกับ
อีก 4 ประเทศสมาชิกในอาเซียนที่เหลือ พร้อมกับบทส่งท้ายด้วย
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการส่งออกไปตลาดอาเซียนกันค่ะ  

 เมียนมาร์

 ประเทศเมยีนมาร์มปีระชากรรวม 54.6 ล้านคน ประชากร 
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยท�างานอายุตั้งแต่ 25-54 ปี อายุเฉลี่ยของ
ประชากรเฉลี่ย 27.2 ปี ท�าให้สังคมของเมียนมาร์เป็นสังคมของคน 
วยัท�างาน ประชากรมอีตัราการรูห้นงัสอืมาก มสีดัส่วนของประชากร 
เพศชายน้อยกว่าเพศหญงิเลก็น้อย การใช้ชวีติของประชากรส่วนใหญ่
อยู่ในสังคมชนบท เมืองส�าคัญที่มีประชากรอาศัยอยู ่มาก ได้แก่ 
เมืองร่างกุ้ง กรุงเนปิดอว์ และเมืองมัณฑะเลย์

 จากการศกึษา พบว่า ขนาดตลาดอัญมณแีละเคร่ืองประดับ 
มมีลูค่า 3.3 พันล้านบาท อตัราใช้จ่ายการซือ้อญัมณแีละเครือ่งประดบั 
60.8 บาท/คน/ปี เครื่องประดับที่นิยม ได้แก่ เครื่องประดับทองใน
ภาพรวม เมยีนมาร์ยงัไม่ใช่ตลาดทีม่กีารบรโิภคเครือ่งประดบัมากนกั 
เนื่องจากเป็นคนเมียนมาร์มีรายได้ต่อหัวน้อยและให้ความส�าคัญกับ 
เรือ่งอาหารการกนิและออมเงนิเพือ่ใช้จ่ายเป็นค่าทีพ่กัและการเดนิทาง 
มากกว่าเรือ่งการใช้จ่ายเงนิเพือ่แต่งกาย อย่างไรกต็าม สินค้าทีไ่ด้รบั 
ความนิยม ได้แก่ ทองรูปพรรณ และเครื่องประดับทอง เนื่องจาก
มค่ีานยิมการเกบ็ทองและเคร่ืองประดบัไว้เพือ่ลงทนุ ตลอดจนเมยีนมาร์ 
เริ่มพัฒนาการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อการส่งออกมากขึ้น 
และมีทรัพยากรแร่อัญมณีและหยกจ�านวนมาก จึงเป็นตลาดวัตถุดิบ
ที่ส�าคัญของไทย หากพิจารณาด้านพฤติกรรมการบริโภคของตลาด
เมยีนมาร์ เทศกาลส�าคญัทีม่กีารซ้ือขายมาก ได้แก่ ของขวัญวนัแต่งงาน 
โดยคนเมียนมาร์จะมีการซื้อเครื่องประดับไม่บ่อย เนื่องจากเป็นของ
ฟุ่มเฟือยและยังมีระดับรายได้ไม่สูงมาก 

 ฟิลิปปินส์

 ฟิลิปปินส์มีประชากรรวม 103.8 ล้านคน ประชากรส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงวัยท�างานอายุตั้งแต่ 25-54 ปี อายุเฉลี่ยของประชากร 
23.1 ปี ท�าให้สังคมของฟิลิปปินส์เป็นสังคมของคนวัยหนุ่มสาวและ
คนวัยท�างาน ประชากรมีอัตราการรู้หนังสือมาก มีการศึกษาดี การ
ใช้ชีวิตของประชากรอยู่ในสังคมเมืองและสังคมชนบทใกล้เคียงกัน 
เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู ่มาก ได้แก่ กรุงมะนิลา เมืองดาวัว  
เมืองซิบูซิตี้ และเมืองแซมโบแอนก้า 

 จากการศึกษา พบว่า ขนาดตลาดอัญมณีและเครื่อง
ประดับมีมูลค่า 38.8 พันล้านบาท อัตราใช้จ่ายการซ้ืออัญมณี
และเครือ่งประดับ 374 บาท/คน/ปี โดยเครือ่งประดบัทีเ่ป็นทีน่ยิม 
ได้แก่ เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน โดยเทศกาลส�าคัญท่ี
จะมีการซื้อขายมาก ได้แก่ ของขวัญวันแต่งงาน เทศกาลคริสต์มาส 
ส่วนเครื่องประดับ Costume Jewellery มักจะเลือกซื้อให้เข้า
กับโทนสีของเครื่องผ้าที่สวมใส่โดยไม่มีเทศกาลในการเลือกซื้อเป็น 
การเฉพาะ

 สิงคโปร์ 

 สิงคโปร์มีประชากรรวม 5.1 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่
อยูใ่นช่วงวยัท�างานอายตุัง้แต่ 25-54 ปี อายเุฉลีย่ของประชากร 33.5 ปี 
ท�าให้สังคมของสิงคโปร์เป็นสังคมของคนวัยท�างาน ประชากร 
มีอัตราการรู้หนังสือมาก มีการศึกษาดี ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธร้อยละ 42.5 อิสลามร้อยละ 14.9 คริสต์ร้อยละ 14.6 

 จากการศกึษา พบว่า ขนาดตลาดอัญมณแีละเคร่ืองประดับ 
มีมูลค่า 85.2 พันล้านบาท อัตราใช้จ่ายการซื้ออัญมณีและเครื่อง
ประดับ 15,907 บาท/คน/ปี สินค้าที่นิยม ได้แก่ เครื่องประดับทอง  
(เพชร พลอยเจรียะไน) โดยใช้ทอง 18-22 กะรตั เครือ่งประดบัเงนิ  
เพชรเจยีระไน พลอยเจยีระไน เครือ่งประดบัแฟชัน่ และทองรปูพรรณ 
(ย่าน Little India และย่านตอนเหนือของสิงคโปร์ที่มีคนเชื้อสาย 
มาเลย์อยูอ่าศัย) ทีอ่อกแบบลวดลายคล้ายอนิเดยีและตะวันออกกลาง 
รปูแบบสินค้าทีน่ยิม ได้แก่ สร้อยข้อมอื แหวน ก�าไลข้อมอื สร้อยคอ ต่างห ู
โดยเฉพาะเครือ่งประดบัทองจะเป็นทีน่ยิมมากกว่าเครือ่งประดบัเงิน 
เนื่องจากผู้ซื้อในสิงคโปร์นิยมซื้อทองและเครื่องประดับทองเพื่อ
เป็นการลงทุนและการเก็งก�าไร ซ่ึงเป็นค่านิยมของคนอาเซียน 
เอเชียใต้ และมุสลิม อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มของการบริโภคเครื่อง

การเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับไทยสู่ตลาดอาเซียน 

โดย : คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ

โดย : ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ตอนที่ 3)

8 FAP Newsletter No.34



ประดับเงินและเครื่องประดับแฟชั่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีราคาต�่ากว่า
เครื่องประดับทอง และสามารถใช้สวมใส่ได้ทุกโอกาส และเป็นที่
นิยมของวัยหนุ่มสาวและผู้อยู่ในวัยท�างานที่อายุไม่เกิน 45 ปี

 เวียดนาม 

 เวียดนามมีประชากรรวม 91.5 ล้านคน ประชากร
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยท�างานอายุตั้งแต่ 25-54 ปี อายุเฉลี่ยของ
ประชากร 28.2 ปี ประชากรมีอัตราการรู้หนังสือมาก การใช้ชีวิต
ของประชากรส่วนใหญ่อยู่ในสังคมชนบท โดยเมืองที่มีประชากรอยู่
อาศัยมาก ได้แก่ นครโฮจิมินต์ กรุงฮานอย เมืองไฮฟอง และเมือง 
ดานัง 

 จากการศึกษา พบว่า ขนาดตลาดอัญมณีและเคร่ือง
ประดับมีมูลค่า 87.8 พันล้านบาท อัตราการใช้จ่ายการซื้ออัญมณีและ
เครื่องประดับ 960 บาท/คน/ปี โดยเครื่องประดับที่เป็นที่นิยม ได้แก่ 
เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับเทียม สินค้าที่ได้
รับความนิยม ได้แก่ ทองรูปพรรณ และเครื่องประดับทอง เนื่องจากม ี
ค่านิยมการเก็บทองและเครื่องประดับไว้เพื่อการลงทุน โดยเทศกาล
ส�าคัญที่จะมีการซื้อขายมาก ได้แก่ ของขวัญวันแต่งงาน โดยคน
เวียดนามจะมีการซื้อเครื่องประดับไม่บ่อย เนื่องจากเป็นของ
ฟุ่มเฟือยและยังมีระดับรายได้ไม่สูงมากนัก โดยสินค้าท่ีเป็นท่ีนิยม 
ได้แก่ แหวน สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และต่างหู (ประดับด้วยเพชร 
หรือมุก)

กลยุทธ์การตลาดเพื่อการส่งออกไปตลาดอาเซียน

 ประเด็นส�าคัญที่ผู ้ประกอบการและภาครัฐไทยต้องให้
ความส�าคัญมาก ได้แก่ (1) การรักษาภาพลักษณ์สินค้าไทย ร้านค้า 
อัญมณีและเครื่องประดับไทย (2) การส่งเสริมการสร้างแบรนด์ไทย 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับอุตสาหกรรม (3) การส่งเสริมการ
สร้างและพัฒนาแบรนด์ของผู ้ประกอบการไทยเพื่อสร้างความ 
เชื่อมั่นและการสร้างคุณค่าในระดับธุรกิจ (4) การประชาสัมพันธ์
เครื่องหมายรับรองของไทย และ (5) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ตลาด และการฝึกอบรมพัฒนาผูป้ระกอบการไทย ผูผ้ลติ นกัการตลาด 
และนักออกแบบไทยให้เข้าใจวัฒนธรรมการบริโภค วัฒนธรรมการ
ท�าธุรกิจ การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี

 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่ควรพิจารณาในการส่ง
ออกไปตลาดอาเซียนมีดังนี้

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product)   
 • สินค้าเครื่องประดับเงิน พลอยเจียระไน และเครื่อง
ประดบัทองค�า เน้นน�า้หนกัเบา ขนาดเลก็ รปูแบบทนัสมยั ตลอดจน
เน้นจุดขายการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย มีมาตรฐาน
รับรองคุณภาพ ราคาถูกกว่าที่น�าเข้าจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
สวมใส่ได้ทุกโอกาส มีคุณภาพ มีสายผลิตภัณฑ์ Product Line 
หลายชนิด (ซื้อแบบเป็น Set และซื้อแยก) และมีการสร้างแบรนด์
สินค้าไทย

 • พจิารณาปรบัปรมิาณเนือ้ทองเป็นเครือ่งประดบัทอง 18-22 
กะรตั ในกรณทีีต้่องการจบักลุ่มลกูค้าตลาดหลกั และพิจารณาจัดท�า
เครื่องประดับทองแท้ในกรณีที่ต้องการจับตลาดเฉพาะกลุ่ม 

กลยุทธ์ราคา (Pricing)   
 • ตั้งราคาสูงกว่าเครื่องประดับที่ผลิตจากจีน แต่ถูกกว่า
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา

กลยุทธ์การจัดจ�าหน่าย (Channel Distribution)   
 • ผูส่้งออกเครือ่งประดบัควรท�าตลาดร่วมกนัหุน้ส่วนอาเซยีน 
และใช้ประโยชน์จากงาน Fair และการท�า Mobile Store 

กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดจ�าหน่าย (Promotion)                    
 • เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู ้น�าเข้า และ
ตัวแทนจ�าหน่าย  และเจาะตลาดใหม่  
 • รัฐบาลและสมาคมการค้าจัดกิจกรรม B-B Matching 
ในพื้นที่ที่ส�าคัญ / คู่ค้ารายส�าคัญ 
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