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ข้อมูลการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในยุโรป 

การนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของสหภาพยุโรป (EU 27) (ไม่รวมทอง และโลหะมีค่า) ในปี 2018 
มีมูลค่า 7581.56 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการนำเข้าของ EU 15 มีมูลค่า 7457.32 ล้านเหรียญสหรัฐ เกินกว่าร้อยละ 
90 ของการนำเข้าทั้งหมด ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 2017 ร้อยละ 9.59 ประเทศท่ี EU 15 นำเข้ามากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
สวิตเซอร์แลนด์ มูลค่า 3622.59 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 48.58 ของการนำเข้าทั้งหมด อันดับสอง ได้แ ก่ ไทย 
มูลค่า 1029.11 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 13.8 อันดับสาม ได้แก่ อินเดีย มูลค่า 514 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อย
ละ 8.21 อันดับที่สี่ ตุรกี มูลค่า 463.46 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 5.23 ซึ่ง รวมทั้งสามอันดับคิดเป็นร้อยละ 75 
ของการนำเข้า นอกจากนี้ ประเทศที่เป็นคู่ค้าในอันดับต้นๆ ที่มิได้อยู่ในสหภาพยุโรป ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อันดับห้า 
สาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับหก ฮ่องกง อันดับ 7 เป็นต้น 

สินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปยังยุโรปคือหมวด 7113 Jewelry with Precious Metal ซึ่งเป็นหมวดที่ไทยมี
ความสามารถทางการแข่งขันสูง และเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทั้งในแง่การจ้างงาน แรงงานฝีมือ และรายได้เข้า
ประเทศ เมื่อแยกข้อมูลออกเป็นตัวสินค้าพบว่าร้อยละ 52.01 คือหมวด 711319 เครื่องประดับที่ใช้โลหะมีค่า และ
หมวด 711311 เครื่องประดับเงิน ร้อยละ 47.73 และเม่ือแยกเป็นรายประเทศพบว่าประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้า
จากไทยมากที่สุด 20 อันดับแรกทั่วโลก ได้แก่ 

ประเทศ อันดับที่ มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สัดส่วน (ร้อยละ) การเปลี่ยนแปลง 
(ม.ค.-มิ.ย. 2018/2019) 

เยอรมน ี 3 194.95 11.40 -23.91 
สหราชอาณาจักร 6 87.08 5.09 32.10 
อิตาลี 9 60.06 3.51 25.65 
ฝรั่งเศส 13 25.14 1.47 -15.00 
เดนมาร์ก  14 20.11 1.18 -0.67 
เนเธอร์แลนด์  17 13.85 0.81 17.45 

ที่มา: World Trade Atlas 

ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศสที่มีการนำเข้าลดลงนั้น เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
1. ประเทศเยอรมนีมีการสั่งซื้อล่วงหน้าไปแล้ว และยังคงมีสินค้าคงค้าง รวมถึงปัจจัยลบทางเศรษฐกิจของยุโรป

และเยอรมนีเอง ค่าเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน และนโยบายกระตุ้นการบริโภคสินค้าภายในประเทศ 
2. ประเทศฝรั่งเศสได้รับผลกระทบจากการประท้วงที่รุนแรงของกลุ่มเสื้อกั๊กเหลือง นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

2561 ซึ่งเป็นการประท้วงทุกวันเสาร์ที่ยืดเยื้อมายาวนานถึง 9 เดือน โดยเฉพาะในช่วงแรกของการประท้วง
อยู่ในช่วงก่อนฤดูเทศกาลคริตมาส และปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวและประชาชนเลือกซื้อของขวัญ โดย
ผู้ประท้วงได้ก่อความรุนแรง ทุบร้านค้า เผาทำลายในถนนย่านการค้าที่เป็นแหล่งขายสินค้าแบรนด์เนมและ
สินค้าเครื่องประดับระดับสูง ได้แก่ ถนนชองเอลิเซ่ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปจับจ่ายซื้อสินค้า ลด
น้อยลงอย่างมาก 
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สำหรับประเทศในสหภาพยุโรปที่มีการนำเข้าเพ่ิมข้ึน (ไม่อยู่ใน 20 อันดันดับแรก) ได้แก่ 

ประเทศ อันดับที่ มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สัดส่วน (ร้อยละ) การเปลี่ยนแปลง 
(ม.ค.-มิ.ย. 2018/2019) 

โปแลนด์ 26 4.68 0.27 10.35 
ออสเตรีย  27 4.51 0.26 1.88 
นอร์เวย์ 39 1.86 0.11 23.81 
กรีซ 43 1.49 0.09 34.07 
โปรตุเกส 45 1.35 0.08 149.90 

ที่มา: World Trade Atlas 

การคาดการณ์การค้าอัญมณีและเครื่องประดับในช่วงครึ่งหลังของปี 2019 
เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของสหภาพยุโรปที่ยังคงเผชิญหลายปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทาง

การเมือง และเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีความไม่แน่นอน เช่น สหราชอาณาจักรกับ Brexit ฝรั่งเศสกับการประทว้ง
ที่ผ่านมา อิตาลีที่อาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ รวมทั้ง เรื่องค่าเงินบาทที่ แข็งมากในขณะนี้ ทำให้ราคาสินค้าไทยสูงเมื่อ
เทียบกับคู่แข่ง ประกอบกับสินค้าในหมวดนี้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งผู้บริโภคจะตัดการใช้จ่ายในส่วนนี้ก่อนหากมีความไม่
มั่นใจต่อรายได้ในอนาคต และหากเศรษฐกิจไม่ดี ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยมายังสหภาพยุโรป
ในช่วงที่เหลือได ้

การคาดการณ์สำหรับแนวโน้มที่มีผลต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในปี 2020 มีดังนี ้
1. Internationalization ของแบรนด์ และการควบรวม การคาดการณ์นี้สืบเนื่องจากที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม

เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการที่ Zara หรือ H&M ก้าวขึ้นมาแทนที่แบรนด์ท้องถิ่น
อย่าง C&A ในเยอรมนี หรือ Mark & Spencer ในอังกฤษ ซึ่งอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งมักจะ
ตามหลังอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็เริ่มเห็นแนวโน้มดังกล่าว เช่น Swatch Group ควบรวมกับ Harry 
Winston หรือ Signet Jewellers’s 2012 ควบรวมกับ Ultra Diamonds ซึ่งการควบรวมเป็นการขยายฐาน
ทางธุรกิจ และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น รวมไปถึงการเข้าซื้อกิจการของแบรนด์ท้องถิ่นขนาดกลางและ
เล็กเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญทางการผลิตและต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติ 

2. การสร้างแบรนด์ หากเทียบกับสินค้าอ่ืนเช่น นาฬิกา ซึ่งร้อยละ 60 ของการขายคือแบรนด์ แต่กับอัญมณีและ
เครื่องประดับมีเพียงร้อยละ 20 ของยอดขายทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มีการคาดหมายว่าตัวเลขดังกล่าวจะ
เพิ่มึ้นเป็นร้อยละ 30-40 ในปี 2020 จากกลุ่มลูกค้าที่เรียกกันว่า “new money” รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าใน
กลุ่มประเทศเติบโตใหม่ และกลุ่มลูกค้าในวัยรุ่นและวัยทำงาน ซึ่งแนวโน้มนี้เห็นได้อย่างชัดเจนจากการที่ 
fashion house ระดับโลกอย่าง Hermes, Christian Dior หรือ Louis Vuitton หันมาขยายหมวดสินค้าอัญ
มณีและเครื่องประดับอย่างจริงจัง และประสบความสำเร็จในด้านยอดขายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งๆที่
ราคาของสินค้าสูงมาก เมื่อเทียบกับวัสดุที่ใช้ แต่ราคาของสินค้าเหล่านี้คือการสะท้อนความแข็งแกร่งของ  
แบรนด์ และสถานะของผู้สวมใส่ จึงทำให้ตลาดขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
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3. ช่องทางการขาย การซื้อขาย online คาดว่าจะเติบโตจากร้อยละ 5 ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 10-20 ในปี 
2020 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า fashion jewelry ส่วนสินค้าราคาสูง ผู้บริโภคยังคงจะซื้อจากร้านโดยตรง
เพ่ือความมั่นใจอยู่ อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้บริโภคมักจะเข้าไปหาข้อมูลสินค้าจาก website ต่างๆก่อนที่จะเข้า
ไปดูสินค้าจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเครื่องประดับจาก fashion house ต่างๆ  

4. การบริโภคสินค้าแบบ Hybrid หากสังเกตจากราคาสินค้าแบรนด์ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับหลายปีก่อนจะพบว่า
สินค้าที่เป็น luxury brands มีอัตราการเพิ่มของราคามากกว่าอัตราเงินเฟ้อ ในขณะที่แบรนด์แฟชั่นอื่นๆ 
สินค้ากลับมีราคาลดลง สะท้อนถึงโครงสร้างราคาที่บิดเบี้ยวไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว แต่มีปัจจัยที่มอง
ไม่เห็นเข้ามาเป็นตัวแปร ไม่ว่าจะเป็น ความนิยมต่อแบรนด์ สินค้าที่มีจำนวนจำกัด ความหายาก เป็นต้น 
รวมทั้ง ผู้บริโภคยุคปัจจุบันมีความเป็นปัจเจกสูงขึ้นการใช้สินค้าทั้งราคาแพงผสมกับสินค้าราคาถูกที่สะท้อน
ความฉลาดในการเลือกสินค้า สะท้อนบุคคลิก และรสนิยมแฟชั่นของตนเอง เป็นอีกหนึ่งแนวโน้มที่ทั้งแบรนด์
และร้านค้าต่างๆ ให้ความสนใจเพ่ือขยายฐานการบริโภค และโอกาสทางการขายมากขึ้น  

5. ความร่วมมือของ Fast Fashion แบรนด์กับดีไซน์เนอร์ระดับโลก จะยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องทั้งในกลุ่มสินค้า
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ 

ข้อเสนอแนะสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย 
 ด้วยจุดแข็งของไทยในอุตสาหกรรมนี้ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ ความประณีต ความเชี่ยวชาญ แรงงานฝีมือ และ
ราคาที่สามารถแข่งขันได้ ก็ยังมีประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ที่มีโอกาสทำให้สินค้าฟุ่มเฟือย
จะประสบปัญหาการซื้อชะลอตัว ดังนั้น อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับควรมีการปรับตัว ดังนี้ 

1. ให้ความสำคัญกับการคาดการณ์แนวโน้มสินค้า ซึ่งจะทำให้รูปแบบการค้าและการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคตอันใกล้นี้  

2. การสร้างแบรนด์และดีไซน์สินค้าที่มีเอกลักษณ์ รวมไปถึงการสร้างเรื่องราวที่มาของแบรนด์ ซึ่งปัจจุบันเป็น
จุดขายที่สำคัญ 

3. การเพ่ิมช่องทางการค้า online ในบางประเภทสินค้า 
4. ให้ความสำคัญกับประเด็น “การพัฒนาที่ยั ่งยืน” (Sustainable Development) และการส่งเสริมความ

รับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมอัญมณี อาทิ การรับรองกระบวนการผลิตที ่โปร่งใสและยั ่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวรรษของสหประชาชาติ ๘ ประการ (Millenium Development 
goals) ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยยืนหยัดอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งยังเป็น
ประเด็นที่สมาคม/องค์กรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยุโรป  
 

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน  
ปารีส เบอร์ลิน บูดาเปสต์ ปราก และวอร์ซอ 

 

 


