
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาช่องทางในการเพิ่มมูลค่า
การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดอาเซียน 
โอกาส อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง ของสินค้าอัญมณีและเครื่อง
ประดับไทยในตลาดอาเซียน และการก�าหนดกลยุทธ์และแผนการ
ตลาดที่เหมาะสมส�าหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทยทั้งในด้านการสร้างความร่วมมือเพื่อเสริมจุดแข็ง ขจัดจุดอ่อน 
การท�าตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดอาเซียน 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์จาก AEC ในการขยายโอกาสการค้าใน
ตลาดโลก

 หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่อง
ประดับจากไทยไปยังสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศต่อจ�านวน
ประชากรของสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศของปี 2557 พบว่า ใน
ภาพรวม ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์อัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยมากที่สุด ได้แก่ บรูไน (น�าเข้ามูลค่าเฉลี่ย 
503.05 บาท/คน) นอกจากนี้หากพิจารณาเป็นรายผลิตภัณฑ์ 
พบว่า (ก) เพชร ตลาดที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อหัวของประชากรในการ
ซื้อเพชรจากไทยมาก ได้แก่ สิงคโปร์ (ข) พลอยเจียระไน ตลาด
ที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อหัวของประชากรในการซ้ือพลอยเจียระไนจาก
ไทยมาก ได้แก่ สิงคโปร์ (ค) เครื่องประดับทอง ตลาดที่มีมูลค่า
เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในการซื้อเครื่องประดับทองจากไทยมาก 
ได้แก่ บรูไน และ (ง) เครื่องประดับเงิน ตลาดที่มีมูลค่าเฉล่ียต่อ
หัวของประชากรในการซื้อเครื่องประดับเงินจากไทยมาก ได้แก่ 
สิงคโปร์ 

ความท้าทายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการค้า
อัญมณีและเครื่องประดับ 

 อาเซียนประกอบด้วย 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้น�าอาเซียนก�าหนดสมาชิกอาเซียนทุก
ประเทศรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใน
ปี 2558 (ค.ศ.2015) เพือ่ให้อาเซยีนเป็นฐานการผลิตและตลาดเดยีว 
มีความสามารถในการแข่งขันและสามารถปรับตัวต ่อพลวัต
เศรษฐกิจการค้าของโลกได้ การรวมตัวเป็น AEC ดังกล่าวก่อให้
เกิดความท้าทายต่างๆ ต่อธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
ได้แก่ 

 1) การลด/ยกเลิกภาษีอากรน�าเข้าและภาษีส่งออกของ

สนิค้าอัญมณแีละเครือ่งประดบั ท�าให้เกิดผลกระทบทางบวกและลบ 
ต่อสินค้าแต่ละประเภทของไทย ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้าและผู้ประกอบการไทยในแต่ละสาขาเมื่อเทียบ
กับต่างประเทศ กลุ่มที่เป็นตลาดการค้าส�าคัญในอาเซียน ได้แก่ 
สิงคโปร์ และมาเลเซีย นอกจากน้ี การลดภาษีน�าเข้าสินค้า
ของไทยภายใต้ AEC เป็นการถาวรจะช่วยสร้างความมั่นใจให ้
ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์การน�าเข้าวัตถุดิบจากอาเซียน
มาใช้เป็นปัจจัยการผลิตได้โดยลดภาระต้นทุนด้านภาษีลง ได้แก่ 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตทองค�าและไข่มุกเซ้าท์ซี  
ขณะที่ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา มีแหล่งวัตถุดิบ
พลอยสีท่ีอุดมสมบูรณ์ จึงต้องเร่งให้ผู้ประกอบการในส่วนกลาง
และภูมิภาคใช้ประโยชน์จาก AEC ในการส่งออกสินค้าส�าเร็จรูป
และการน�าเข้าวัตถุดิบ ตลอดจนการลด/ยกเลิกภาษีอากรน�าเข้า
อัญมณีและเครื่องประดับยังช่วยเพิ่มศักยภาพของไทยในการเป็น
ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียน ขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการไทยควรเร่งพัฒนารูปแบบสินค้าและบริหารต้นทุน
การผลิตให้มีความเหมาะสมในการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพ
ใน AEC เน่ืองจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งคู่เจรจาของ
อาเซียน เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
อินเดีย มีพันธกรณีการเปิดตลาดให้ไทยตามกรอบระยะเวลาการ
ลด/ยกเลิกภาษีที่ก�าหนดไว้ในตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้า

การเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับไทยสู่ตลาดอาเซียน 

โดย : คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ

โดย : ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 2) การลดอุปสรรคที่มิใช่ภาษี เช่น การลดข้อจ�ากัดใบ
อนุญาตน�าเข้าและใบอนุญาตส่งออก ข้อก�าหนดการโอนเงินและ
การช�าระเงินระหว่างประเทศ การเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด 
ระเบียบพิธีการศุลกากร การใช้ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ของ
อาเซียน การจัดตั้งระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ การเปิดด่านการ
ค้าใหม่ การใช้ระบบประเมินราคาศุลกากรที่เป็นสากล และการ
พิจารณาปรับลดข้อจ�ากัดการก�าหนดมูลค่าขั้นต�่าของสินค้าที่จะ
ต้องท�าพิธีการศุลกากรจะท�าให้การเคลื่อนย้ายสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับภายในภูมิภาคเป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น อย่างไร
ก็ตาม อาเซียนบางประเทศอาจมีการใช้มาตรการอื่นๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการค้าและการลงทุน เช่น มาตรการที่จ�ากัดการค้า
และการลงทุนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การท�าเหมือง
ทองค�า และมาตรการใช้แรงงานเด็กเพื่อผลิตสินค้า เป็นต้น 

 3) การปรับมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานวิชาชีพให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดท�ามาตรฐาน
พลอย ทองค�า เงิน และมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอัญมณี
และเครื่องประดับ เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพนักอัญมณีศาสตร์ 
เป็นต้น ตลอดจนผู้ผลิตต้องปรับมาตรฐานคุณสมบัติของสินค้า
ให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภค อาทิ การท�าเครื่องประดับ
ทองค�าในประเทศไทยจะนิยมทองค�าท่ีมีมาตรฐานความบริสุทธิ์
ที่ 96.5% หรือ 23.16 กะรัต ซึ่งจะได้สีทองที่เหลืองเข้มและมี
ความแข็งของเนื้อทองพอเหมาะส�าหรับน�ามาท�าเครื่องประดับ 
ขณะเดียวกันในตลาดอื่นในอาเซียนจะเน้นการใช้ทองค�าที่มีความ
บริสุทธิ์แตกต่างกันไป ท�าให้ผู้ผลิตต้องเรียนรู้การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแท้และเทียม

 4) การส่งเสริมกฎว่าด้วยแหล่งก�าเนิดสินค้าและการ
จัดท�าระเบียบพิธีการทางปฏิบัติภายใต้กฎแหล่งก�าเนิดสินค้า 
เช่น การยอมรับการออกหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าด้วยตัว 
ผู้ส่งออกเอง (Self Certification) การยอมรับระบบ Back to 
Back Certificate of Origin เพื่อส่งเสริมให้น�าวัตถุดิบภายใน
อาเซียนมาประกอบรวมกันเพื่อส่งออกไปยังประเทศคู ่เจรจา
ของอาเซียน (เช่น การที่สิงคโปร์น�าเข้าเครื่องประดับเงินจาก
ประเทศไทยแล้วส่งต่อไปจ�าหน่ายยังบรูไนอีกทอดหนึ่งภายใต้
สิทธิประโยชน์ ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) 
หรือการท่ีไทยน�าเข้าหยกจากเมียนมาร์มาประกอบเป็นตัวเรือน
ในไทยแล้วส่งออกไปยังจีนโดยใช้สิทธิประโยชน์ ACFTA โดยให้
คนในอาเซยีนเป็นผูจ้�าหน่าย) การยอมรบัระบบ Third Party Invoicing  
เพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในอาเซียนโดยผ่านตัวแทนนาย
หน้าจากต่างประเทศในการท�าการค้า (เช่น การที่ไทยน�าเข้า
หยกจากเมียนมาร์มาประกอบเป็นตัวเรือนที่ไทยแล้วส่งออกไป
ยังจีน โดยใช้คนนอกอาเซียนเป็นผู้จ�าหน่าย เช่น ฮ่องกง และ
ดูไบ เป็นต้น) การส่งเสริมการสะสมถิ่นก�าเนิดสินค้า ตลอดจนการ

พยายามปรับกฎถิ่นก�าเนิดสินค้าที่แตกต่างกันภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีฉบับต่างๆ ที่อาเซียนท�ากับประเทศต่าง ๆ ให้เป็นแบบ
อย่างเดียวกัน ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นท�าให้ระบบโครงข่าย Supply Chain 
ของอุตสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบัในภมิูภาคเปลีย่นแปลงไป 

 5) การเปิดตลาดการลงทุน การบริการ และการท�างาน 
โดยการลงทุนอาเซียนเปิดตลาดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนถือหุ้นข้าง
มากในกิจการได้และให้การคุ้มครองการลงทุนและผู้ลงทุนต่างชาติ 
โดยในกรณีของไทย ต่างชาติสามารถเข้ามาถือหุ้นข้างมากในกิจการ
ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับได้ ตลอดจนสามารถน�าผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้บริหาร และผู้จัดการต่างชาติเข้ามาท�างานได้ภายใต้กฎระเบียบ
ของกฎหมายไทย ขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทยก็สามารถก้าว
ไปลงทุนท�าธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับใน
ตลาดอาเซียนได้ โดยประเทศที่ผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจ
มากในการไปลงทุนมักเป็นประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เมียนมาร์ 
เวียดนาม และกัมพูชา

 6) การเรียนรู้ของภาครัฐไทยในการปรับกฎกติกาของ 
ไทยให้สอดคล้องกับระบบของอาเซียนเพื่อขจัดความเสีย
เปรียบของอุตสาหกรรมของไทย เช่น (1) การพิจารณาปรับ
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือ 20 เพื่อให้
ทัดเทียมกับอาเซียน (2) การปรับลดภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บ
จากคริสตัลและอัญมณีบางประเภท ตลอดจน (3) การยกเลิกวีซ่า
และการพิจารณาอ�านวยความสะดวกแก่นักธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ
การค้าในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศโดยไม่ต้องขอ
วีซ่าและใบอนุญาตท�างานโดยการออก ASEAN Travel Card for 
Business Persons เป็นต้น

 7) การปรับเทคนิคการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออก
ในอาเซียน ได้แก่ การท�าความเข้าใจกับลักษณะโครงสร้างตลาด 
และพฤติกรรมการค้าและการบริโภค และการจัดการกลยุทธ์การ
ตลาดการส่งออก 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเพิ่มศักยภาพ
ของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่อง
ประดับอาเซียนได้อย่างไร คงต้องมาติดตามช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายและพฤติกรรมผู ้บริโภคของแต่ละ
ประเทศในอาเซียนกันต่อ ในฉบับหน้านะคะ 
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