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ความร่วมมือทางธุรกิจสินค้าเพชรและอัญมณีระหว่างอิสราเอลและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ภายหลั ง ที่ ไ ด้ มี ก ารลงนามในข้ อ ตกลง peace agreement
ในช่ ว งกลางเดื อ นกั น ยายน 2020 ที่ ผ่ า นมา และได้ มี
initiatives ความร่ ว มมื อ ในหลากหลายด้ า นรวมทั้ ง มิ ติ ข อง
การค้า การลงทุน และความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ
อิสราเอลและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งภายในเดือนเดียวกัน
สหพั น ธ์ ต ลาดกลางค้ า เพชร (Diamond Exchange) ของทั้ ง
สองประเทศดังกล่าว ได้ประกาศความร่วมมือด้านการค้าเพชรและอัญมณีระหว่างกัน โดยที่ Israel Diamond
Exchange ของประเทศอิส ราเอลจะเปิ ดออฟฟิ ตที่เมืองดูไบ ในขณะที่ Dubai Multi Commodities Center
ของสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ จ ะเปิ ดร้านค้าในเมืองรามัท กันซึ่งเป็ นที่ ตั้ งของ Israel Diamond Exchange ด้ว ย
เช่นกัน
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Ynet newspaper, 05/10/2020
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ประเทศอิสราเอลเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าสินค้าเพชรและอัญมณีของโลก อย่างไรก็ตาม
ในช่ ว งเวลา 2 – 3 ปี ที่ ผ่ านมานั บ เป็ น ปี แ ห่ งความท้ าทายของผู้ ค้าสิ น ค้ าเพชรและอั ญ มณี ของอิ ส ราเอลอั น
เนื่องมาจากภาวะการค้าขายสินค้าดังกล่าวของโลกมีปริมาณลดน้อยถอยลง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสินค้า
เพชร ประเทศอิสราเอลมีชื่อเสียงในเรื่องความเชี่ยวชาญด้านการเจียระไนเพชร พลอยสี ไม่ว่าจะเป็นการตัด ขัด
เจียระไน และขึ้นเรือน ตั้งแต่อัญมณีขนาดเม็ดเล็กถึงเม็ดใหญ่กว่า 10 กะรัต ในรูปแบบต่างๆ เช่น เพชรเม็ดกลม
รูปทรงหยดน้ำ princess cut และ emerald cut เป็นต้น เทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการตัดและเจียระไน
เพชรของรั ฐ อิ ส ราเอลซึ่ งที่ เป็ น ที่ รู้ จั ก ในระดั บ นานาชาติ เป็ น การใช้ อุ ป กรณ์ แ ละซอฟแวร์ที่ เรีย กว่ า Sarin
Technology ที่ใช้ในการประเมิน รูปแบบการตัดเพชรดิบให้ ดีที่สุด หรือมีตำหนิน้อยที่สุด คัดเกรดและสีของ
เพชร นอกจากนี้ Sarin Technology ได้ใช้กันแพร่หลายทั้งผู้ค้าในประเทศและต่างประเทศ GIA ICI เป็นต้น
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของอิสราเอลประกอบด้วยการตัด การเจียระไน การออกแบบ การ
ซื้อขาย โดยที่อิสราเอลไม่มีแหล่งวัตถุดิบของอุตสาหกรรมในประเทศแต่อิสราเอลได้อาศัยความมีฝีมือในการ
Disclaimer :ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ ข้อมูลแก่ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานัก งาน
ส่ งเสริมการค้าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด

1|Page

Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.
ข่ าวเด่ นรายสัปดาห์ -- สานักงานส่ งเสริมการค้าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 216 : เดือนตุลาคม 2563 (5 – 9 ตุลาคม 2563)
เจีย ระไนเพชรที่มีมาแต่ดั้งเดิมผสมกับนวัตกรรมในเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้อิสราเอลมีความชำนาญในการ
เจียระไนเพชรเม็ดกลางถึงเม็ดใหญ่ในรูปแบบต่างๆ เช่น เพชรเม็ดกลม มาคีร์ หยดน้ำ พริ๊นเซส อีเมอรัลคัด เป็น
ต้น ทำให้อิสราเอลมีชื่อเสียงในโลก สำหรับอัญมณีก็เช่นเดียวกัน จะมีการนำเข้าพลอยดิบเจียระไนในอิสราเอล
และจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศด้วย
ดังนั้น การมีความร่วมมือทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการค้าเพชรและอัญมณี ระหว่างประเทศ
อิสราเอลและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาจจะทำให้ภูมิภาคตะวันออกกลางมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในการเป็น
แหล่ งตลาดกลางการค้าเพชรและอัญมณีโดยอาจมีระบบการทำธุรกรรมการค้าและการเงินที่ใช้เทคโนโลยีที่
ทัน สมัยซึ่งส่งผลให้ การทำ financial and trade transaction เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อจากทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นด้วย
ทั้งนี้ ภาพรวมการค้าของประเทศอิสราเอลในปี 2018 มีมูลค่าการส่งออก (net export) ใน
สินค้า polished diamond ประมาณ 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ลดลงจากประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์
สหรั ฐ ฯ ในปี 2017 หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 2.22) และการส่ งออก (net export) ในสิ น ค้ า rough diamond
ประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นจากประมาณ 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2017 หรือ
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.34) และมี มู ล ค่ าการนำเข้ า (net import) ในสิ น ค้ า polished diamond ประมาณ 3.0
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นจากปี 2017 ประมาณร้อยละ 4.1) และการนำเข้า (net import) ในสินค้า
rough diamond ประมาณ 2.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ลดลงจากประมาณ 2.80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 6.8)
นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐฯ ยังคงเป็นตลาดคู้ค้าสำคัญของประเทศอิสราเอลสำหรับการส่งออก
สินค้า polished diamond ของประเทศอิสราเอล โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 48 ของตลาดส่งออก
ทั้งหมดของประเทศอิสราเอล และฮ่องกงเป็นลำดับที่ 2 โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 28 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เป็นลำดับที่ 3 โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 8 ประเทศเบลเยี่ยมเป็นลำดับที่ 4 โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 6.4
สหราชอาณาจักรเป็นลำดับที่ 5 โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 3.3 และประเทศอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 6.5
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ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าอัญ มณี และเครื่องประดับ ไปยังตลาดอิส ราเอลในปี 2561
2562 และ 2563 (ม.ค. - ส.ค.) จำนวนประมาณ 4,600 4,255 และ 1,200 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมี
อัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกร้อยละ 14.36, – 8.24 และ – 57.54 ตามลำดับ ทั้งนี้ รัฐบาลประเทศ
ไทยและประเทศอิสราเอลมีนโยบายร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อขยายมูลค่าการค้าและกิจกรรม
ส่งเสริมการค้าในอุตสาหกรรมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การส่งเสริมให้นัก
ธุรกิจ ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้ค้าและผู้แสดงสินค้าของทั้งสองประเทศให้พิจารณาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทยและอิสราเอล ได้แก่ งาน Bangkok Gems and Jewelry
Fairs (จั ดขึ้น ปี ล ะ 2 ครั้ง ในเดือนกุม ภาพั นธ์และกันยายนของทุ กปีที่ป ระเทศไทย) และงาน International
Diamond Week (จัดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของทุกปีที่ประเทศอิสราเอล) การพิจารณาความเป็นไปได้สำหรับ
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับระหว่างกัน เป็นต้น
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
5 ตุลาคม 2563
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