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ตลาดเพชรสังเคราะห์เจริญเติบโตในอัตราสูง 

ประเด็นข่าว 

 

 

 วารสาร Mid-America Jewelry News ฉบับเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ได้
รายงานตลาดเพชรสังเคราะห์หรือ Lab-grown diamonds ว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่มี
แนวโน้มการเตบิโต วงการธุรกิจเครื่องประดับจะพูดถึงเพชรสังเคราะห์ในช่วง
ตลอดเวลา 2 ปีทีผ่่านมา และมีผูป้ระกอบการค้าปลีกหลายรายได้หันมาจำหน่าย
เพชรสงัเคราะห์และได้รบัการตอบรับที่ดี อีกทั้งการคาดการณ์ยอดค้าปลีกในช่วง
เทศกาลในปีทีผ่่านมา เพชรสังเคราะห์น่าจะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุด (bestseller) 
และเป็นดาวรุ่งที่ช่วยกระตุ้นยอดค้าปลีกในช่วงเทศกาลปี 2564    

 ในรายงานผลการศึกษา การสำรวจและการวิเคราะห์ตลาดเพชร
สังเคราะหท์ั่วโลกและในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดทำโดยบรษัิทวิจัยหลายบริษัท 
รวมทั้งข้อมูลของผูป้ระกอบการค้าปลีกเครื่องประดับในสหรฐัฯ ซึ่งพบว่า ผู้บริโภค
อเมริกันโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และกลุ่ม Gen Z นิยมเพชรเม็ดใหญ่ในราคาที่
สามารถจ่ายได้และให้ความสำคัญต่อสินค้าที่มีความยั่งยืน ธุรกิจมีหลักจริยธรรม
และมีความโปร่งใส ผูบ้ริโภครร้อยละ 65 นิยมเพชรขนาด 1-3 กะรัต และร้อยละ 
49 มีงบประมาณสำหรบัแหวนแต่งงานในราคาที่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญ และร้อย
ละ 46 นิยมเพชรสังเคราะหเ์นื่องจากมีราคาถูกว่าเพชรธรรมชาติ 

ในปี 2563 พบว่า ผู้บริโภคอเมริกันมกีารรับรู้เกี่ยวกบัเพชรสังเคราะห์ 
เพิ่มข้ึนเป็นรอ้ยละ 80 จากร้อยละ 9 ในปี 2553 และเพชรสังเคราะหม์ีสัดส่วนใน
ตลาดเครื่องประดับเพชรในสหรัฐฯ เกอืบร้อยละ 5 ในขณะนี้ผู้ประกอบการ
เครื่องประดับเพชรรายใหญ่ อาทิ บริษัท De Beers และ Signet ต่างก็หันมาทำ
ตลาดเพชรสังเคราะห์เช่นกัน แม้แต่บริษัท Pandora ยกัษ์ใหญ่แหง่วงการธุรกจิ
เครื่องประดับได้ประกาศเมื่อกลางปีทีผ่่านมาว่า บริษัทจะยตุิการจำหน่ายเพชรแท้ 
จะมีแต่เพชรสงัเคราะห ์

นอกจากนีจ้ากข้อมลูการวิจัยของบริษัท Allied Market Research ได้
ระบุว่า ตลาดเพชรสงัเคราะหท์ั่วโลกในปี 2563 มีมูลค่าประมาณ 19 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าตลาดเพชรสงัเคราะหจ์ะเตบิโตมมีูลค่าเกอืบถึง 50 
พันล้านเหรียญฯ ภายในปี 2573 และจะมีอัตราการเตบิโตอยู่ที่ร้อยละ 9.4 จนถึง
ปลายทศวรรษหน้า    

 ที่มา: Mid-America Jewelry News ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2565  

Thai Trade Center, 

 

 

Weekly News from the USA 

ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์ากสหรัฐอเมริกา 
 



    Weekly News from USA Issue No. 6   วันที ่4-10 กุมภาพันธ์ 2565    Thai Trade Center-Chicago    ttcc@thaitradechicgo.com  
    Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ท่ีปรากฎ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น 

                                                โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกดิข้ึนจากการท่ีมีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

 2 

   

 

บทวิเคราะห์ 
 

 

ตลาดเพชรและเครื่องประดบัเพชร 

ตลาดอัญมณีและเครื่องประดบัของสหรัฐฯ รวม มีมลูค่าในประเทศ
ประมาณ 76,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเฉพาะเครื่องประดับเพชรมีมลูค่า 
35,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของเครือ่งประดับในปี 2563  

ปัจจุบัน ตลาดเพชรทีผ่ลิตจากห้องปฏิบัติการ (Lab-Grown Diamond : 
LGD) ในสหรัฐฯ มีมลูค่าประมาณ 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเพียง
ร้อยละ 7 ของตลาดเพชรทั้งหมดของสหฐัฯ ในปี 2563 คาดว่าจะเพิ่มเป็นเท่าตัว
หรือประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2568 

ความเคลื่อนไหวของตลาดเพชรสงัเคราะห์ในช่วงปีทีผ่่านมาในสหรัฐฯ  
1. บริษัท DeBeer ลงทุน 94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เปิดโรงงานผลิตเพชร

สังเคราะห์ มกีำลงัการผลิตประมาณ 200,000 การัตต่อปี ทีร่ัฐโอรีกอน ประเทศ
สหรัฐฯ และเปิดดำเนินการเป็นทีเ่รียบรอ้ยแล้ว 

2. บริษัท Pandora ผู้ผลิตอญัมณีรายใหญ่ทีสุ่ดของโลก ประกาศ
เจตนารมณ์ว่า จะไม่ใช้เพชรธรรมชาติที่ขุดจากเหมือง สำหรบัการออกแบบสินค้า
ใหม่อีกต่อไป และจะเปลี่ยนไปใช้เพชรทีผ่ลิตข้ึนผลิตในห้องปฏิบัติการแทน 

3. ผู้ผลิตเพชรสังเคราะห์รายสำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ATLR, Classic 
Grown-Diamond, Diamond Foundry, Gemesis, Scio Diamond, WD Lab-
Grown Diamond และ DeBeer เป็นต้น 

4. สหรัฐฯ นำเข้าเพชรสังเคราะห์ในปี 2564 เป็นมูลค่า 8,926,291 
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงไปจากปทีี่ผ่านมาร้อยละ 12.60 โดยนำเข้าจากจีนมากทีสุ่ด
ประมาณร้อยละ 71 หรือมลูค่า 6,334,397 เหรียญสหรัฐฯ แหล่งนำเข้าอื่นๆ 
ได้แก่ ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ และ เดนมาร์ก เป็นต้น และสหรัฐฯ นำเข้าจากไทย
เป็นมลูค่า 70,834 เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 86.93 

ข้อพิจารณา 

1. ปัจจบุัน ประเทศไทยได้ก้าวข้ึนเป็นศูนย์กลางของการออกแบบและ
ผลิตเพชรและพลอยสงัเคราะห์ในตลาดโลก และในปจัจบุันจะต้องแข่งขันกบัสินค้า
จากจีน ซึง่มรีาคาสินค้าถูกกว่าไทยถึงรอ้ยละ 15-30 แต่ไทยมีจุดเด่นเรื่องคุณภาพ 
งานฝีมือและสร้างสรรค์งาน ซึ่งจะเป็นปจัจัยดึงดูดความสนใจจากผู้นำเข้า  

2. การเจริญเติบโตของตลาดเพชรสังเคราะห์ของสหรัฐฯ ซึ่งได้รับ
แรงผลักดันและสนับสนุนจากกลุม่ผูบ้ริโภคและพฤติกรรมการบรโิภคสหรัฐฯ ต่อ
สินค้าเพชรสังเคราะห์สหรฐัฯ สร้างความต้องการเครือ่งประดับเพชรสังเคราะห์ ซึ่ง
จะเป็นช่องทางและโอกาสในการขยายตลาดเครื่องประดับเพชรสังเคราะห์ไทย 

3. แนวคิดการขยายตลาดเครื่องประดับเพชรสงัเคราะห์ไปสหรัฐฯ ควร
มุ่งในด้านการสร้างงานเจียรไนยแบบแปลกใหม่ ความพิถีพิถันในการข้ึนตัวเรือน
การนำเสนอราคาให้เหมาะสม การรักษาระดับคุณภาพใหส้ม่ำเสมอ รวมไปถึงการ
สร้างแบรนด์สินค้า 

 


