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เมื่อเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำ
ในต่ำงประเทศ ณ นครชิคำโก ได้รับกำรสอบถำมจำกผู้น ำเข้ำ/
ผู้ค้ำปลีกสินค้ำอัญมณีและเครื่องประดับในนครชิคำโก ต้องกำร
ขอรำยชื่อผู้ผลิต/ผู้ขำย Lab Grown Diamonds ของไทย โดย
ผู้ค้ำให้ควำมเห็นว่ำปัจจุบันตลำดมีแนวโน้มควำมต้องกำร Lab 
Grown Diamonds หรือเพชรสังเครำะห์เพ่ิมขึ้น และบริษัท
ต้องกำรเพิม่สำขำธุรกิจเพชรสังเครำะห์จำกเดิมที่ท ำธุรกิจซื้อขำย
เฉพำะเพชรธรรมชำติและ Fine jewelry เนื่องจำกมองเห็น
โอกำสทำงกำรตลำด ซึ่ง สคต.ชิคำโกได้แนะน ำบริษัทผู้ผลิต/
ผู้ขำย Lab Grown Diamonds ของไทย พร้อมทั้งได้ส่งรำยชื่อ
ผู้ประกอบกำรผลิตและส่งออกสินค้ำ Synthetic Stones อ่ืนๆ 
ที่เข้ำร่วมแสดงสินค้ำในงำน Bangkok Gems & Jewelry Fair 
ครั้งที่ 62 ระหว่ำงวันที่ 7-11 กันยำยน 2561 ณ ประเทศไทย 
ให้ผู้ค้ำรำยดังกล่ำว พร้อมเชิญชวนให้เดินทำงไปชมงำนด้วยแล้ว  

จำกกำรสอบถำมผู้ผลิตไทยให้ข้อมูลว่ำ Lab Grown 
Diamonds มีคุณสมบัติเหมือนเพชรที่ได้จำกธรรมชำติทุก
ประกำร ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงทำงเคมี ควำมใสและควำมแข็ง 
สำมำรถประกอบตัวเรือนเป็นเครื่องประดับได้ทุกชนิด เพียงแต่
ต่ำงกันตรงแหล่งที่มำ และมีรำคำถูกกว่ำเพชรธรรมชำติ โดยที่
ผ่ำนมำตลำดมีควำมต้องกำร Lab Grown Diamonds เพ่ิมข้ึน  

 

 
ที่มำภำพ  Lab Grown Diamond Rings  

จำก https://www.raymondleejewelers.net/synthetic-diamonds/ 
 

 
 

ทั้งนี ้แนวโน้มควำมต้องกำรของตลำดที่เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ MVI Marketing เผยแพร่เมื่อเดือน
พฤษภำคม 2561 ที่ได้ส ำรวจข้อมูลทำงออนไลน์จำกผู้บริโภคในตลำดสหรัฐอเมริกำ กลุ่มมิลเลเนียล (Millennial 
consumers) อำยุระหว่ำง 21-40 ปี จำกทุกระดับรำยได้ ทั้งเพศหญิงและชำย จ ำนวน 1,010 คน พบว่ำผู้บริโภคกลุ่ม
ดังกล่ำวให้ผลตอบรับเชิงบวกกับเพชรสังเครำะห์ โดย 70% ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมจะพิจำรณำใช้ Lab Grown 
Diamonds เป็นเพชรเม็ดใหญ่ของแหวนหมั้น (แนวโน้มค ำตอบนี้เพ่ิมขึ้นจำกกำรส ำรวจเช่นเดียวกันเมื่อปีก่อนหน้ำถึง 
13%)  โดยในจ ำนวนผู้ที่จะพิจำรณำใช้ Lab Grown Diamonds เป็นเพชรแหวนหมั้นนี้ เป็นเพศชำย 75% และเพศหญิง 
65% และกลุ่มมิลเลเนียลส่วนใหญ่ให้เหตุผลที่พิจำรณำใช้ Lab Grown Diamonds ในแหวนหมั้นเนื่องจำก ได้แหวน
เพชร(สังเครำะห์)ที่มีขนำดใหญ่กว่ำแหวนเพชร(ธรรมชำติ)ในรำคำที่จ่ำยเท่ำๆกัน (74% ของผู้ตอบ) หรือกำรเลือกใช้
แหวนเพชรสังเครำะห์ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยส ำหรับแหวนหมั้นลงได ้(76%ของผู้ตอบ)  

แผนภำพ ผลกำรส ำรวจควำมเห็นผู้บริโภคกลุ่มมิลเลเนียลในตลำดสหรัฐอเมริกำ ด้วย
ค ำถำมว่ำจะพิจำรณำเลือกแหวนหมั้นที่ใช้เพชรสังเครำะห์ (Lab Grown Diamond) 
หรือไม่  โดย MVI Marketing 

 68.4%  ตอบว่ำ ใช้เพชรสังเครำะห์เป็นเพชรเมด็หลักในแหวนหมั้น 
 22.3%  ตอบว่ำ ไม่แน่ใจ  และ 9.3% ตอบว่ำ ไม่ใช้ 

ที่มำภำพ  MVI Marketing LLC -Millennial Consumer Research, 3 พฤษภำคม 2561 

แนวโน้มผู้บริโภคมิลเลเนยีลในตลาดสหรัฐฯ เลือกใช้เพชรสังเคราะห์เป็นแหวนหมั้น 
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ในรำยงำนของ MVI Marketing กล่ำวถึงเหตุผลที่ผู้บริโภคมิลเลเนียลพิจำรณำ
เลือกใช้เพชรสังเครำะห์ นอกเหนือจำกเหตุผลด้ำนรำคำที่เป็นมิตรแล้ว กลุ่มมิลเลเนียลยัง
ค ำนึงถึงด้ำนมนุษยธรรมซึ่งกระบวนกำรผลิตเพชรสังเครำะห์ไม่มีกำรใช้แรงงำนเหมืองตำม
พ้ืนที่อันตรำยหรือเสี่ยงต่อชีวิต และไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม (ที่เกิดจำกกำรท ำเหมือง) อีกด้วย 
จึงเห็นได้ว่ำแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคมิลเลเนียลจะให้ควำมส ำคัญกับที่มำของสินค้ำว่ำต้องไม่เป็นอันตรำยทั้งกับคนและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ค้ำ/ผู้ผลิตที่สำมำรถแสดงที่มำและควำมโปร่งใสตลอดห่วงโซ่กำรผลิต จะได้เปรียบในกำรดึงดูดควำม
สนใจกลุ่มมิลเลเนียล โดยแนวโน้มพฤติกรรมเช่นนี้ของผู้บริโภคกลุ่มดังกล่ำว สำมำรถน ำไปใช้กับกำรท ำตลำดสินค้ำอุปโภค
บริโภคประเภทอ่ืนๆด้วย 

จำกประมำณกำรของมอร์แกน สแตนลีย์พบว่ำอุตสำหกรรมเพชรสังเครำะห์ในปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลำดอยู่ไม่ถึง 
1% ในตลำดโลกด้วยมูลค่ำระหว่ำง 75-200 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทคำดกำรณ์ว่ำในปีค.ศ. 2020 เพชรสังเครำะห์จะ
มีส่วนแบ่งกำรตลำดถึง 15% ในตลำดเพชร (Gem-quality) ขนำดเล็กกว่ำครึ่งกะรัตและ 7.5% ส ำหรับตลำดเพชรขนำด
ใหญ ่ ส่วนในด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด มีข้อสังเกตุว่ำแนวโน้มควำมต้องกำรเพชรสังเครำะห์ในตลำดเกิดจำกกำรรับรู้ของ
กลุ่มผู้บริโภคมิลเลเนียลผ่ำนทำง Social media โดยที่ปัจจุบันผู้ผลิต/ผู้ค้ำมิต้องลงทุนเพ่ือกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์
สินค้ำเท่ำใดนัก เนื่องจำกผู้บริโภคกลุ่มดังกล่ำวเป็นตัวช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในสินค้ำด้วยตัวเอง 

ข้อคิดเห็น  แนวโน้มควำมต้องกำรใช้เพชรสังเครำะห์ในกลุ่มผู้บริโภคมิลเลเนียลในตลำดสหรัฐฯ จะท ำให้เกิด
ตลำดเฉพำะใหม่ส ำหรับเพชรสังเครำะห์ และมีศักยภำพในกำรขยำยตัวสูงตำมขนำดและแนวโน้มอุปสงค์ของผู้บริโภคกลุ่ม
ดังกล่ำว ซึ่งนับเป็นโอกำสส ำหรับธุรกิจค้ำปลีกอัญมณีและเครื่องประดับรำยย่อยที่จะเข้ำสู่ตลำดและสำมำรถสร้ำงควำม
แตกต่ำงให้สินค้ำได้ และปัจจุบันยังไม่มีแบรนด์เครื่องประดับเพชรสังเครำะห์รำยส ำคัญของสหรัฐฯช่วงชิงส่วนแบ่งใหญ่ใน
ตลำดนี้  แต่อย่ำงไรก็ตำม ล่ำสุด(ต้นเดือนมิถุนำยน 2561) มีรำยงำนข่ำวว่ำบริษัท De Beers จะน ำเครื่องประดับเพชร
สังเครำะห์ออกสู่ตลำดในช่วงเดือนกันยำยน 2561 ภำยใต้แบรนด์ Lightbox Jewelry โดยมีบริษัทลูก Element Six ซึ่ง
เป็นผู้น ำกำรผลิตเพชรสังเครำะห์ส ำหรับใช้ในภำคอุตสำหกรรมเป็นผู้ผลิตให้  เนื่องจำกบริษัทเล็งเห็นแนวโน้มตลำด จึงมี
กำรปรับตัว/ปรับสินค้ำให้สอดรับกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคทั้งๆที่แต่เดิมบริษัทเคยกล่ำวว่ำจะไม่จ ำหน่ำยเพชร
สังเครำะห์ก็ตำม  นอกจำกนี้ ปัจจัยจำกอุปสงค์เพชรสังเครำะห์ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นท ำให้ผู้จัดงำนแสดงสินค้ำอัญมณีและ
เครื่องประดับระดับโลกเริ่มให้ควำมส ำคัญ และจัดโซนแสดงสินค้ำเครื่องประดับเพชรสังเครำะห์  หรือ Lab Grown 
Diamonds Zone ไว้โดยเฉพำะ เพ่ือดึงดูด Exhibitors และ Visitors จำกทั่วโลกเข้ำร่วมงำนด้วยแล้ว  
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