
ไทยขึ้นอันดับ 1 แหล่งน ำเข้ำสินค้ำเครื่องประดับและอัญมณีในประเทศชิลี  
 

ชิลีเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทองแดง เงิน ทองค า ซึ่งใช้เป็น
วัตถุดิบในการท าเครื่องประดับและอัญมณีกระจายอยู่ทั่วประเทศ และยังมีหินลาพีซ 
ลาซูรี (Lapis lazuli)  ซึ่งเป็นอัญมณแีซฟไฟร์สีฟ้าที่หายากชนิดหนึ่ง (เนื่องจากเป็นอัญมณี
ที่มีแหล่งก าเนิดอยู่ในเพียงสองประเทศท่ัวโลกเทา่นั้น คือ ชิลีและอัฟกานิสถาน) แต่ด้วย
ข้อจ ากัดของแรงงานภายในประเทศที่มีต้นทุนสูงและยังขาดฝีมือและทักษะในการ
ออกแบบ เจียระไน และประกอบตัวเรือน ท าให้ชิลีเป็นประเทศทีต้่องส่งออกวัตถุดิบและ
น าเข้าเครื่องประดับและอัญมณีส าเร็จรูปเข้ามาจ าหน่ายในประเทศ 

 
 เดิมชิลีน าเข้าสินค้าเครื่องประดับและอัญมณี (HS Code 71) จากจีนเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 

2018 จนถึงปัจจุบัน พบว่ำชิลีมีกำรน ำเข้ำจำกไทยเพิม่ขึ้น ท ำให้ไทยเป็นประเทศส่งออกสินค้ำอัญมณีและ
เครื่องประดับมำยังชิลี สูงสุดเป็นอันดับ 1 แซงหน้ำประเทศจีน  

 
 ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชื่อดังของชิลี El Mercurio ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินค้าในกลุ่มนี้ของชาวชิลีเมื่อปี 2018 โดยระบุว่าชาวชิลีนิยมใส่เครื่องประดับโดยเลือกตามโอกาสและ
ฤดูกาล ซึ่งจะมีการซื้อสินค้ากลุ่มนี้ในช่วงฤดูร้อนมากกว่าในช่วงฤดูหนาวเพราะแฟชั่นในฤดูหนาวจะเป็นการ
แต่งกายแบบมิดชิดจึงไม่จ าเป็นต้องสวมใส่เครื่องประดับมากนัก ประกอบกับ งานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ 
รวมถึงเทศกาลส าคัญจะอยู่ในช่วงฤดูร้อน เช่น เทศกาลวันแม่และวันคริสต์มาสในชิลี ทั้งนี้ เครื่องประดับเป็น
สินค้าที่ชาวชิลีนิยมให้เป็นของขวัญส าหรับสุภาพสตรี ท าให้ยอดจ าหน่ายของสินค้ากลุ่มนี้ในช่วงฤดูร้อนสูงกว่า
ในฤดหูนาว  

ในส่วนของปัจจัยการเลือกซื้อของชาวชิลีแบ่งออกเป็นตามกลุ่มอายุ, ระดับรายได้ และรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสรุปได ้ดังนี้  
- ตามอายุ 

สตรีอายุระหว่าง 18-45 ปี จะนิยมเครื่องประดับเงิน เนื่องจากมีราคาไม่สูงนัก สามารถสวมใส่ได้ทุก
วันและไม่อันตราย ในขณะที่ผู้มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป จะนิยมเครื่องประดับทองที่มีกะรัตไม่สูงมากนัก คือ
ทองค า 18-24 กะรัต เนื่องจากสีของทองค าที่มีกะรัตสูงนั้นดูเหลืองมากเกินไป จึงไม่เป็นที่นิยม 
- ตามระดับรายได ้

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่ า มักนิยมเครื่องประดับเทียม เนื่องจากราคาถูก ในขณะที่ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม
รายได้เฉลี่ยปานกลาง จะนิยมเครื่องประดับเงินและเครื่องประดับเทียมเนื่องจากสามารถเปลี่ยนได้บ่อย และ
ส าหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มรายได้เฉลี่ยสูง พบว่านิยมเครื่องประดับแท้ โดยอัญมณีท่ีเลือกซ้ือ คือ เพชรและไข่มุกที่ตัว
เรือนท าด้วยทองค าหรือแพลทินัม   

 

Thai Trade Center 
Av. Andrés Bello2777, Of.2802, 
Las Condes, Santiago, CHILE 

Phone: +56 2 2203 3386  
           +56 2 2203 3387  
E-Mail: thaitrade@ttcsantiago.cl 

mailto:thaitrade@ttcsantiago.cl


- ตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

เครื่องประดับที่สุภาพสตรีชาวชิลีนิยมใส่มากที่สุด คือ ต่ำงหูและสร้อยคอ รองลงมาคือ แหวน และ
ก าไล ตามล าดับ  และส าหรับแหวนหมั้น ชาวชิลีนิยมเลือกซ้ือแหวนที่ตัวเรือนท าจากแพลทินัมและประดับด้วย
เพชรที่มีกะรัตไม่สูงนัก (เม็ดไม่ใหญ่มาก) แต่มีจ านวนหลายๆ เม็ด โดยมีลักษณะการ
ออกแบบเรียบง่าย ซึ่งจะแตกต่างจากชาวไทยที่นิยมประดับด้วย
เพชรเม็ดใหญ่และเน้นการออกแบบที่ทันสมัยเป็นหลัก  และใน
ส่วนของแหวนแต่งงานจะเป็นทองค าเกลี้ยงโดยมักจะแกะสลักชื่อ
บุคคลลงไปด้วย 

บทวิเครำะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย)  

 เดิมชิลีมีการน าเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศจีนมากที่สุด รองลงมา คือ ไทย 
สหรัฐอเมริกา เปรู อิตาลี และสเปน ตามล าดับ อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2018 เป็นต้นมำ ชิลีมี
กำรน ำเข้ำสินค้ำจำกไทยเพิ่มขึ้นจนท ำให้ไทยขึ้นอันดับ 1 แซงหน้ำประเทศจีน ซึ่งการเติบโตของสินค้าไทย
ในตลาดชิลีดังกล่าว เป็นผลโดยตรงมาจากความเข้มแข็งและศักยภาพของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทย นอกจากนี้ การได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษีในการส่งออกมายังประเทศชิลี ภายใต้ FTA 
ไทย-ชิลี ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การค้าระหว่างไทย-ชิลีขยายตัวได้อย่างดี รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้า 
Bangkok Gems & Jewelry ของกรมฯ ที่สคต. ซันติอาโก ก็ได้มีการน าคณะผู้น าเข้ารายส าคัญจากชิลีเข้า
ร่วมงานฯ อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าเครื่องประดับจากชิลีเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ จากการสอบถามจาก 
ผู้น าเข้า พบว่า ผู้น าเข้าบางรายเคยเดินทางไปซื้อสินค้าในกลุ่มนี้ในงาน Jewellery & Gem Fair ที่ประเทศ
ฮ่องกง แต่มีการหันมาซื้อสินค้าจากไทยทดแทน/เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการออกแบบที่เหมาะกับชาวชิลีมากกว่า
ประกอบกับราคาที่สมเหตุผล ในขณะที่ความหลากหลายของสินค้าไม่ต่างกันมาก โดยมูลค่าการน าเข้าของชิลี
จากไทยล่าสุดสรุปได ้ดังนี้ 

 
มูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำกลุ่มอัญมณี 

ของชิลีจำกประเทศไทย  2018 
2018  

(ม.ค.-พ.ค.) 

2019 

(ม.ค.-พ.ค.) 

ขยำยตัว 
(%) 

HS 71  6.203 6.203 8.754 41.13 
HS 7113 อัญมณีและโลหะมีค่า 5.978 5.978 7.681 28.50 
HS 7117 อัญมณีและเครื่องประดับเทียม 0.219 0.219 1.040 374.06 
HS 7116 ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง ท าด้วยรัตน
ชาติ หรือก่ึงรัตนชาติ 

0.000 0.00 0.032 0.00 

HS 7104 เครื่องประดับหินสังเคราะห์ 0.000 0.00 0.001 262.54 



ชิลีเป็นตลาดการค้าเสรีที่อนุญาตให้มีการน าเข้าสินค้าเครื่องประดับอัญมณีได้ทุกประเภท ยกเว้น แร่
ใยหิน (Asbesto) และเครื่องประดับที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ (ข้อมูลจาก www.aduana.cl) โดยชิลีให้
สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงทางการค้าเสรีชิลี-ไทย (FTA Thailad-Chile) ส าหรับสินค้าในกลุ่มอัญมณีโดย
ภาษีน าเข้าของชิลีเป็น 0% 

  ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยท่านใดสนใจขยายตลาดไปยังประเทศชิลี สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่
อีเมล์ Thaitrade@ttcsantiago.cl หรือร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน Bangkok Gems & Jewelry ซึ่ ง
สามารถดูข้อมูลเพิม่เติมได้ที่ www.bkkgems.com 

------------------------------------------- 
จากหนังสือพิมพ์ El Mercurio 

ข้อมูลจาก World Trade Atlas 
สคต. ณ กรุงซันติอาโก, กรกฎาคม 2562  
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