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การศึกษาสวนบุคคลเรื่อง “บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามาในการ

สงเสริมโครงการการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนใหย่ังยืน” เกิดจากความสนใจ
ของผูศึกษาที่ปรารถนาจะเห็นการดําเนินโครงการดังกลาวซึ่งดําเนินมาแลวเปนเวลา 3 ป (พ.ศ. 
2556-2558) มีความย่ังยืน และกอใหเกิดผลประโยชนอยางรูปธรรมตอไทยทั้งในเชิงการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว เน่ืองจากผูศึกษาเห็นวาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ น้ัน เปน
สินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูง และมีเม็ดเงินไหลสูผูผลิตซึ่งเปนคนไทยโดยตรง แตกตางจากสินคาตัวอื่นๆ เชน 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ยานยนต ที่ผลประโยชนจะไหลไปสูมือของประเทศที่ไทยรับจางผลิตให 

ผูศึกษาเห็นวาการดําเนินการโครงการดังกลาวของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ผานมานับวามี
ผลเปนที่นาพอใจ โดยมูลคาการสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับจากไทยไปยังบาหเรนเพิ่มข้ึนกวา 
2 เทาตัว และจํานวนผูประกอบการไทยที่ไปรวมงานสินคา Middle East International Jewellry 
& Watch Exhibition หรืองานจิวเวอรี่ อาระเบีย (Jewellry Arabia) ซึ่งเปนงานใหญที่สุดในบาหเรน
เพิ่มข้ึนกวา 3 เทาตัว สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพและโอกาสของสินคาดังกลาวของไทยในตลาด
บาหเรน อยางไรก็ดี การดําเนินโครงการดังกลาวเพื่อรักษาตลาดและปริมาณการคาใหย่ังยืนในระยะยาว
นับเปนความทาทายที่สําคัญ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ หรือการเสริมสรางบูรณาการ
ในการทํางานรวมกันของหนวยราชการไทยในการดําเนินโครงการ ดังน้ัน ผูศึกษาจึงไดมุงศึกษาเพื่อ
วิเคราะหวาปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอความย่ังยืนของโครงการดังกลาว เพื่อสถานเอกอัครราช-ทูตฯ 
สามารถกําหนดแนวทางและกลยุทธที่จะทําใหโครงการดังกลาวมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองและ
ย่ังยืนไดอยางเหมาะสม 

ในการศึกษาวิเคราะหผูศึกษาไดใชกรอบความคิด SWOT Analysis ในการวิเคราะห
ขอเท็จจริง จากการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับสินคาอัญมณีและเครื่องประดับทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนจํานวน 15 คน โดยอาศัยประสบการณตรงของผูศึกษาในฐานะเจาหนาที่ที่มีหนาที่
กํากับดูแลการดําเนินโครงการดังกลาวใหประสบผลสําเร็จ ตลอดจนการลงพื้นที่เย่ียมชมเหมืองพลอย
และพะปะผูประกอบการ รวมทั้งเ ย่ียมชมตลาดคาพลอยในจังหวัดจันทบุรี  เพื่อใหเข าใจใน
สภาพการณของอุตสาหกรรมการผลิตและการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยมากข้ึน และผล
จากการศึกษา พบวาความย่ังยืนในการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน น้ัน 
ข้ึนอยูกับปจจัยภายในดานตางๆ ของไทย เชน ความตอเน่ืองของนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ 
การสรางเครือขายติดตอประสานงาน การแกไขปญหากฎระเบียบในการนําเขาวัตถุดิบ การปรับปรุง
โครสรางภาษีนําเขา เปนตน หากภาครัฐและภาคเอกชนไทยไมใหความสําคัญตอประเด็นตางๆ 
เหลาน้ี การสรางความย่ังยืนของโครงการดังกลาวของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ยอมเปนไปไดยาก ซึ่ง
รายละเอียดการศึกษาปรากฏอยูในบทที่ 3  

ผูศึกษาไดจัดทําขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบายไวในบทที่ 4 เพื่อเสนอใหหนวย
ราชการตางๆ รวมมือกันในการสรางความย่ังยืนใหแกการดําเนินโครงการสงเสริมการคาสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับไทยในบาหเรนในระยะยาวตอไป โดยในระดับปฏิบัติการน้ัน ผูศึกษาเห็นวา  



จ 

สถานเอกอัครราชทูตฯ วาจะตองเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยราชการไทยใน
ตางประเทศอื่นๆ อาทิ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองดูไบ (สคร.) สํานักงานการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ณ เมืองดูไบ จัดทําแผนงาน (roadmap) ระยะกลาง 5 ป และระยะยาว 
10 ป เพื่อสงเสริมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน สวนในระดับนโยบาย น้ัน ผูศึกษา
เห็นวา กระทรวงการตางประเทศจะมีบทบาทสําคัญย่ิงในการเจรจากับประเทศแหลงวัตถุดิบและการ
แสวงหาตลาดในตางประเทศ และเพื่อใหมีบูรณาในการทํางานรวมกับสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แหงชาติ (สวอ.) ควรเสนอจัดต้ังคณะกรรมการรวมเพื่อบูรณาการแผนยุทธศาสตรและติดตามผลการ
ดําเนินการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตางประเทศอยางใกลชิด โดย
คณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่พิจารณาแกไขปญหาและอุปสรรคในการคาสินคาดังกลาว เชน 
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ การแกไขปญหาเรื่องวัตถุดิบ การขาดแคลนฝมือแรงงาน เปนตน  
ซึ่งเมื่อทุกฝายดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบและมีการบูรณาการแลว ไทยจะตองประสบ
ความสําเร็จในการเขาสูตลาดบาหเรน และภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมทั้งการที่ไทยมีเปาหมายที่จะ
เปนศูนยกลางการผลิตและการคาอัญมณีและเครื่องประดับของโลกใน พ.ศ. 2563 อยางแนนอน 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางที่จะสราง
ความย่ังยืนใหแกโครงการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา เพื่อใหเกิดผลประโยชนตอประเทศไทยและคนไทยอยางเปนรูปธรรม 
โดยการจัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ีสําเรจ็ลงไดดวยความสนับสนุนและความชวยเหลือของบุคคล
ตางๆ ที่กรุณาใหขอคิดและสละเวลาใหขอมูลที่เปนประโยชนอยางย่ิง  

ในโอกาสน้ี ผูศึกษาขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษาทุกทาน ไดแก รองศาสตราจารย  
ดร.  ชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธ์ิ เอกอัครราชทูต สุจิตรา  หรัญพฤกษ และผูชวยศาสตราจารย  
ดร. พลอย  สืบวิเศษ สําหรับคําช้ีแนะที่มีคุณคาย่ิงตอการจัดทํารายงานฉบับน้ีใหสําเร็จลงได 
ขอขอบคุณเอกอัครราชทูต วิชัย  วราศิริกุล อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา นายปวีณ  ธนรัช 
อดีตเลขานุการเอกประจําการ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเปนอดีตผูบังคับบัญชา และเพื่อน
รวมงานของผูศึกษาที่ใหขอมูลที่มีประโยชนอยางย่ิง รวมทั้งนางพรสวาท  วัฒนกุล และนางสาว 
ชอเพชร  แสนสุข ผูอํานวยการและเจาหนาที่สถาบันวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (สวอ.) ที่
ไดกรุณาใหความสนับสนุนดานขอมูลและใหความอนุเคราะหจัดกําหนดการนัดหมายใหผูศึกษาเขา
เย่ียมชมเหมืองพลอย และเขาพบผูประกอบการในจังหวัดจันทบุรี และขอขอบคุณผูใหขอมูลหลักทุก
ทานที่ไมอาจเอยช่ือไดครบทุกทาน ตลอดจนเอกอัครราชทูต ชยพันธ  บํารุงพงศ เอกอัครราชทูต ณ 
กรุงมานามา ผูบังคับบัญชาในปจจุบันของผูศึกษาที่กรุณาใหการสนับสนุนใหผูศึกษาเขารับการอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 8 ในครั้งน้ี รวมทั้งเพื่อนขาราชการในสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ที่ไดใหกําลังใจและชวยรับภาระดานงานระหวางที่ผูศึกษาเขารับการอบรมในประเทศไทย 

สุดทายน้ี ผูศึกษาขอขอบพระคุณนางสาวภัทรัตน หงษทอง ผูอํานวยการสถาบันการ
ตางประเทศเทวะวงศวโรปการ และเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกทาน รวมทั้งเพื่อนรวมรุนหลักสูตร นบท. 8 
ทุกทานที่สนับสนุนกระบวนการจัดทําและการนําเสนอรายงานการศึกษาใหผานไปไดดวยดี 
โดยเฉพาะนางสาวศศรักษ  ศะศิวณิช อดีตหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจันทบุรี ที่กรุณา
พาผูศึกษาไปทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรีดวย ทําใหผูศึกษารูสึกดีใจและภูมิใจย่ิงที่ไดเปนสวนหน่ึงของ
หลักสูตร นบท. 8 ในครั้งน้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1.1  บาหเรน และความสัมพันธระหวางไทยกับบาหเรน 
 

 
 

ภาพท่ี 1  แผนที่บาหเรน 
ที่มา: http://www.worldatlas.com 

 
บาหเรนเปนประเทศขนาดเล็ก มีเน้ือที่ 760 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญกวาสิงคโปร 

ไมมากนัก (719 ตารางกิโลเมตร) และมีจํานวนประชากรเพียง 1.35 ลานคน (พ.ศ. 2557) แตเปน
กลุมคนที่มีกําลังซื้อสูง โดยใน พ.ศ. 2557 มีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 34,000 ลานดอลลารสหรัฐ 
รายไดประชาชาติเฉลี่ยตอคนตอป (per capita income) เทากับ 21,060 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปน
อันดับ 55 ของโลก1 และเปนสมาชิกของกลุมคณะมนตรีความรวมมือแหงรัฐอาวอาหรับ (Gulf 
Cooperation Council : GCC ตอไปน้ีจะเรียกยอๆ วาจีซีซี) ซึ่งเปนการรวมตัวของกลุมประเทศ

                                                
1
 World Bank, Gross national income per capita [ออนไลน], 2014, แหลงที่มา: 

http://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf. 
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ตะวันออกกลาง ไดแก ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โอมาน กาตาร คูเวต และบาหเรน  
ทําใหการคาและการลงทุนระหวางประเทศสมาชิกมีความสะดวกย่ิงข้ึน อีกทั้งบาหเรนยังเปนที่ต้ังของ
สะพาน King Fahd Causeway ที่เช่ือมโยงระหวางบาหเรนกับซาอุดีอาระเบียซึ่งเปนตลาดขนาดใหญ 
โดยเฉพาะเมืองดัมมัม (Damam) เมืองอัลคอบาร (Al Khobar) ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของ
ซาอุดีอาระเบียซึ่งมีจํานวนประชากรถึง 4 ลานคน สะพานดังกลาวทําใหการเดินทางสัญจรและการ
ขนสงสินคาระหวางสองประเทศทําไดงาย และสะดวก บาหเรนจึงเปนประตูเศรษฐกิจการคาของไทย
สูซาอุดีอาระเบียไดอีกชองทางหน่ึงในชวงเวลาที่ความสัมพันธระหวางไทยกับซาอุดีอาระเบยียังมคีวาม
เปราะบาง โดยเฉพาะการเดินทางไปยังเมืองอัลคอบารและเมืองดัมมัม ซึ่งใชเวลาในการเดินทางจาก
บาหเรนเพียง 45 นาทีและ 2 ช่ัวโมง โดยมีระยะทางประมาณ 58 และ 95 กิโลเมตรตามลําดับ และ
การเดินทางไปยังกรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียใชเวลาเดินทางเพียง 6 ช่ัวโมง ในระยะทาง 
480 กิโลเมตร  

ไทยกับบาหเรนสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อวันที่ 17 มกราคม 
พ.ศ. 2520 และมีความสัมพันธตอกันที่มีความใกลชิดในลักษณะพิเศษ และมีการแลกเปลี่ยน 
การเยือนระดับสูงระหวางกันอยางสม่ําเสมอ โดยบาหเรนถือเปนพันธมิตรที่สําคัญที่สุดประเทศหน่ึง
ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง และมีบทบาทเช่ือมโยงไทยสูประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางใน
หลายมิติ รวมทั้งสนับสนุนไทยในเวทีระหวางประเทศอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด เชน องคการความ
รวมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation-OIC) องคการสหประชาชาติ เปนตน 
นอกจากน้ี ผูนําคนสําคัญของบาหเรน เชน สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัลคอลิฟะห แหง
บาหเรน และ เชคคอลิฟะห บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห นายกรัฐมนตรีบาหเรน ทรงเปนผูมีบทบาท
สําคัญที่ทําใหเกิดกระแสนิยมไทยในบาหเรนเพราะทรงเปนมิตรรักของไทยและทรงสนพระทัยใน
วัฒนธรรมและธรรมชาติของคนไทย ทรงเห็นวา คนไทยมีอัธยาศัยไมตรีจิตอันดีงาม สงผลใหชาว
บาหเรนโดยทั่วไปเกิดความสนใจไทยไปดวย โดยในแตละปมีชาวบาหเรนที่เดินทางไปทองเที่ยวในไทย
กวา 30,000 คน ซึ่งถือเปนปจจัยที่เอื้อประโยชนตอไทยใหมีโอกาสที่จะสงเสริมความรวมมือกับ
บาหเรนในดานตางๆ ไดอยางสะดวก  

อยางไรก็ดี ความรวมมือดานเศรษฐกิจระหวางไทยกับบาหเรนยังมีคอนขางนอย 
มูลคาการคาระหวางกันยังไมมากนัก บาหเรนเปนประเทศคูคาลําดับที่ 60 ของไทย โดยใน พ.ศ. 
2558 มีมูลคาการคาระหวางกันรวม 406 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจาก พ.ศ. 2557 รอยละ 242 ซึ่ง
สวนหน่ึงอาจเปนเพราะไทยเห็นบาหเรนเปนตลาดขนาดเล็ก จึงหันไปสนใจการสงเสริมความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีตลาดขนาดใหญกวา เชน สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตสกาตาร ซึ่งเปนคูคาอันดับที่ 10 กับ 25 ตามลําดับ 
  

                                                
2
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, การคาไทย [ออนไลน], แหลงที่มา: 

http://www2.ops3.moc.go.th/. 
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ตารางท่ี 1  สถิติมูลคาการคาระหวางไทยกับโลกและไทย-บาหเรนระหวาง พ.ศ. 2555-25583 
 
รายการ มูลคา : ลานดอลลารสหรัฐ อัตราการขยายตัว (%) 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
ไทย-โลก 
มูลคาการคา
รวม 

478,220 478,911 455,271 417,029 5.95 0.14 -4.94 -8.40 

การสงออก 229,105 228,504 227,523 213,375 2.93 -0.26 -0.43 -5.78 
การนําเขา 249,115 250,406 227,748 202,654 8.89 0.52 -9.05 -11.02 
ดุลการคา -20,009 -21,901 -224 11,721     
ไทย-บาหเรน 
มูลคาการคา
รวม 

428 627 475 406 44.51 46.41 -24.26 -14.58 

การสงออก 163 219 240 217 16.12 34.64 9.47 -9.48 
การนําเขา 265 408 234 188 70.08 53.65 -42.43 -19.80 
ดุลการคา -102 -188 5.71 29.41     
 

1.1.2  บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในการสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจ 
การคาและการลงทุนระหวางไทยกับบาหเรน 

โดยที่ปจจุบันกระทรวงพาณิชยยังไมมีการจัดต้ังสํานักงานสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ (สคร.) ที่กรุงมานามา บาหเรน และมอบหมายใหสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
ณ เมืองดูไบ มีเขตอาณาดูแลบาหเรน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จึงไมไดจํากัดขอบเขต
การปฏิบัติงานในการสงเสริมความสัมพันธดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนเฉพาะในดานนโยบาย
เศรษฐกิจระหวางไทยกับบาหเรนเทาน้ัน แตยังรวมถึงการแสวงหาตลาดใหมๆ ใหกับสินคาไทยที่มี
ศักยภาพ และการสงเสริมความรวมมือในสาขาที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

นับต้ังแต พ.ศ. 2556 เปนตนมา กระทรวงการตางประเทศไดริเริ่มดําเนินโครงการ 
1 ทูต 3 ผลิตภัณฑตามนโยบายของกระทรวงการตางประเทศที่มอบหมายใหเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญของไทยในตางประเทศระบุสินคาจํานวน 3 รายการที่มีศักยภาพในตลาดของประเทศที่
ประจําการ โดยใหความสํา คัญกับสินคาเกษตรเปนอันดับแรก ซึ่ งสถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงมานามา ไดกําหนดใหสินคาอัญมณีและเครื่องประดับเปนผลิตภัณฑหน่ึงในสาม (เปนลําดับที่ 3) 
เน่ืองจากเห็นวา 

1)  อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเปนสาขาที่ไทยมีศักยภาพสูงและมี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจ การคา การจางแรงงาน การสรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งการเสริมสรางความคิด
สรางสรรค ที่สามารถขยายตัวตอยอดกอใหเกิดรูปแบบสินคาและบริการตางๆ ที่มีลักษณะวิสาหกิจ

                                                
3
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, อางแลว. 
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ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยโดยรวม4 โดยใน 
พ.ศ. 2558 ที่ผานมา สินคาอัญมณีและเครื่องประดับปรับข้ึนเปนสินคาที่มีมูลคาการสงออกเปนอันดับ 
2 ของไทย จากเดิมที่อยูในอันดับ 3 มีมูลคาการสงออกกวา 350,000 ลานบาท5 และสําหรับตลาดใน
บาหเรน สินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีมูลคาการสงออกสูงเปนลําดับที่ 2 รองจากสินคา
รถยนต อปุกรณและสวนประกอบ อยางไรก็ดี ใน พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนชวงภายหลังการเหตุการณ Arab 
Spring ในบาหเรนเมื่อ พ.ศ. 2554 มูลคาการคาอัญมณีและเครื่องประดับระหวางไทยกับบาหเรน
ลดลง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงเห็นควรเพิ่มบทบาทในการสงเสริมและฟนฟูตลาดการคาสินคา 
อัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน 

2)  สินคาอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดบาหเรนสวนใหญนําเขาจากอินเดีย 
และฮองกง ซึ่งถือเปนคูแขงที่สําคัญของไทย เน่ืองจากนักธุรกิจและผูประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับในบาหเรนสวนใหญเปนชาวอินเดียและปากีสถาน จึงมีความคุนเคยกับสินคาจากอนิเดีย 
อยางไรก็ตาม นักธุรกิจและผูประกอบการในบาหเรนตระหนักดีวาไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะฝมือการเจียระไน จึงมีความสนใจจะนําเขาสินคา
จากไทย แตยังขาดความรูเกี่ยวกับผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่มีความนาเช่ือถือ 
ขณะเดียวกันผูประกอบการไทยก็ขาดความรูเกี่ยวกับตลาดการคาอัญมณีในบาหเรน และยังมีทัศนคติ
เชิงลบเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรวมวามีปญหาการสูรบและไมปลอดภัย จึงไม
สนใจเขารวมงาน Middle East International Jewellry & Watch Exhibition หรือที่เรียกสั้นๆ วา
งานจิวเวอรี่อาระเบีย (Jewelry Arabia) ซึ่งเปนงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับในบาหเรน 
ที่ใหญที่สุดงานหน่ึงในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยในอดีตที่ผานมามีผูประกอบการไทยเขารวมงาน
แสดงสินคาดังกลาวมากที่สุดไมเกิน 10 รายเทาน้ัน 

3)  นอกเหนือจากผลประโยชนทางการคาแลว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังเห็นวา
โดยที่นายกรัฐมนตรีบาหเรนทรงมีความสนพระทัยในการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับของ
บาหเรน และทรงเปนองคอุปถัมภของงานจิวเวอรี่อาระเบีย โดยทรงเสด็จเปนประธานในพิธีเปดงาน
ดังกลาวเปนประจําทุกป ดังน้ัน การเขารวมเขารวมงานแสดงสินคาจิวเวอรี่อาระเบียของไทย ยอมเปน
ผลดีตอการสรางอํานาจออน (soft power) ที่มีผลตอการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับ
บาหเรนไดในทางออม อีกทั้งสถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นวา สินคาอัญมณีและเครื่องประดับมี
ศักยภาพที่จะสงเสริมใหเปนสาขาความรวมมือใหมๆ ระหวางไทยกับบาหเรนได และสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลที่ตองการพัฒนาใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคาอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลกดวย 

ในระหวาง พ.ศ. 2556-2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเริ่มโครงการเสริมสราง
โอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจระหวางไทย-บาหเรน โดยมุงเนนกลยุทธที่สําคัญคือ การสรางความรูจกั
และคุนเคยสินคาไทยผานชองทางการคาที่เหมาะสม และการสรางแบรนดสินคาของไทย เพื่อเปนการ

                                                
4
 จักรกฤษณ  ดวงพัสตรา, การวิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย 

[ออนไลน]. แหลงที่มา: http://www.bu.ac.th/knowledgecentre/executive_journal/oct_dec_12/pdf . 
5
 สัมภาษณ  สุทธิพงศ  ดํารงคสกุล,  นายกสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับ,  22 มิถุนายน 2559. 
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ปูพื้นฐานใหผูประกอบการบาหเรนและไทยมีความรูจักคุนเคยกัน อันจะมีสวนสําคัญในการเปดตลาด
สินคาดังกลาวของไทยในบาหเรนไดในอนาคต โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรวมมือกับสภาหอการคา
และอุตสาหกรรมบาหเรน กระทรวงพาณิชย และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แหงชาติ (องคการมหาชน) (สวอ.) ของไทยอยางตอเน่ืองในการจัดกิจกรรมยอย 4 กิจกรรม ไดแก  
(1) นําคณะผูประกอบการสินคาอัญมณีและเครื่องประดับจากบาหเรนไปเขารวมงานแสดงสินคา
บางกอกเจมสแอนดจิวเวอรี่ (Bangkok Gems & Jewelry) ที่กรุงเทพฯ ซึ่งถือวาเปนงานที่ใหญและมี
ช่ือเสียง (2) จัดกิจกรรมจับคูธุรกิจ (Business Matching) ใหแกผูประกอบการไทยและบาหเรน  
(3) จัดการเย่ียมชมสถานประกอบการของผูประกอบการไทย และ (4) จัดใหผูประกอบการจาก
บาหเรนเขาเย่ียมคารวะและพบปะหารือกับผูแทนกระทรวงพาณิชย สภาธุรกิจไทย-บาหเรน 
หอการคาแหงประเทศไทย และ สวอ.  

ภายหลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเริ่มดําเนินโครงการเสริมสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจระหวางไทย-บาหเรน เพื่อการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน
เปนเวลา 3 ป โดยใชงบประมาณไปเพียง 800,000 บาท ใน พ.ศ. 2559 จึงเห็นวา มีพัฒนาการที่
นาสนใจเกิดข้ึนไดแก (1) จํานวนผูประกอบการไทยที่สนใจเขารวมงานแสดงสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับในบาหเรนเพิ่มข้ึนกวา 5 เทา จากจํานวน 6-7 รายใน พ.ศ. 2556 เปนจํานวน 30 ราย
ใน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 (2) กระทรวงพาณิชยและสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
ไดนําคณะนางงามของไทยมาเดินแฟช่ันโชวในงานเปดตัวไทยพาวิเลี่ยน และไทยไนทในงานแสดง
สินคาจิวเวอรอาระเบีย (3) อัตราการขยายตัวทางการคาเพิ่มข้ึนกวา 2 เทาตัว คือจาก 17.9 ลาน
ดอลลารสหรัฐ ใน พ.ศ. 2556 เปน 33.9 ลานดอลลารสหรัฐ ใน พ.ศ. 2558 และ (4) สินคาอัญมณี
และเครื่องประดับของไทยมีมูลคาการสงออกไปยังบาหเรนสูงเปนอันดับ 2 ของมูลคาการคาทั้งหมด
เปนเวลา 3 ปติดตอกัน ซึ่งตัวเลขดังกลาวที่เกิดข้ึนบงช้ีวา แผนการสงเสริมตลาดการคาสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับไทยในบาหเรนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในชวง 3 ปที่ผานมา เริ่มมีแนวโนมที่ดี 
และสะทอนใหเห็นวา สินคาดังกลาวของไทยมีศักยภาพสูง สามารถขยายตัวเพิ่มข้ึนไดอีกหากไดรับ
การสนับสนุนอยางตอเน่ืองในระยะยาว  
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ตารางท่ี 2  มูลคาการคาระหวางไทยกับบาหเรนรายสินคา 5 อันดับแรกระหวาง พ.ศ. 2555-25586 
 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อสินคา มูลคา: ลานเหรียญ อัตราขยายตัว (%) 

2555 2556 2557 2558 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2555 2556 2557 2558 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

1 รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ 

60.0 103.5 120.2 96.8 98.84 72.61 16.12 -19.49 

2 อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

17.9 25.6 36.9 33.9 -17.12 43.41 44.06 -8.18 

3 เครื่องคอมเพรสเซอร
ของเครื่องทําความเย็น 

7.5 11.8 10.7 9.5 -3.98 58.51 -9.41 -11.29 

4 ทองแดงและทําดวย
ทองแดง 

8.3 8.5 5.6 6.4 -2.05 2.43 -33.65 13.71 

5 ตูเย็น ตูแชแข็งและ
สวนประกอบ 

5.0 5.1 4.5 4.9 46.33 1.27 -11.59 9.01 

 
ตารางที่ 3   มูลคาการคาสินคาทองคําแทงและเครื่องประดับของกลุมประเทศจีซีซีและไทย ระหวาง 

พ.ศ. 2556-25577 
 

 
 

ประเทศ 

2556 
(ดอลลารสหรัฐ) 

2557 
(ดอลลารสหรัฐ) 

ทองคําแทง เครื่องประดับ/
โลหะมีคา 

ทองคําแทง เครื่องประดับ/
โลหะมีคา 

ไทย 
นําเขา 

 
14,739,675,280 

 
538,963,254 

 
6,448,4444,828 

 
486,177,341 

สงออก 2,941,111,670 2,109,940,524 2,482,632,346 2,143,335,233 
บาหเรน 
นําเขา 

 
236,321,677 

 
143,929,604 

 
275,218,013 

 
174,733,430 

สงออก 235,735 662,244,223 - 487,021,422 
คูเวต 
นําเขา 

 
795,371,063 

 
544,917,146 

 
739,033,481 

 
655,915,596 

สงออก 4,233 289,885t,964 4,077 217,609,053 
                                                
6
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, การคาไทย [ออนไลน], แหลงที่มา: 

http://www2.ops3.moc.go.th/. 
7
 United Nations Statistics Division, United Nations Commodity Trade Statistics Database [Online], 

Available from: http://comtrade,un,org/db/mr/rfCommoditiesList,aspx?px=H2&cc=7113. 
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ประเทศ 

2556 
(ดอลลารสหรัฐ) 

2557 
(ดอลลารสหรัฐ) 

ทองคําแทง เครื่องประดับ/
โลหะมีคา 

ทองคําแทง เครื่องประดับ/
โลหะมีคา 

โอมาน 
นําเขา 

 
224,524,401 

 
3,307,648 

 
207,770,161 

 
231,169,527 

สงออก 6,389,386 75,756 2,455,087 5,267,940 
กาตาร 
นําเขา 

 
271,529,736 

 
425,964,589 

 
267,529,736 

 
367,164,354 

สงออก - - - - 
ซาอุดีอาระเบีย 
นําเขา 

 
4,471,949,830 

 
478,001,711 

 
- 

 
- 

สงออก 137,842,839 587,522,068 - - 
UAE 
นําเขา 

 
35,268,469,925 

 
9,061,761,109 

 
23,432,181,841 

 
9,512,706,093 

สงออก 22,969,475,957 9,156,164,226 11,650,270,338 11,515,944,067 
 

นอกจากน้ี ผลจากการดําเนินการดังกลาว นําไปสูการลงนามบันทึกความเขาใจวา
ดวยความรวมมือระหวางไทยกับบาหเรนในดานการสงเสริมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับจํานวน 3 
ฉบับ ไดแก บันทึกความเขาใจระหวางหอการคาและอุตสาหกรรมบาหเรนกับ สวอ. (Memorandum 
of Understanding between Bahrain Chamber of Commerce and Industry and the Gem 
and Jewelry Institute of Thailand (Public Organisation) ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 
2556 บันทึกความเขาใจระหวาง สวอ. กับกรมตรวจสอบโลหะมีคาและอัญมณี กระทรวงพาณิชยและ
อุตสาหกรรมบาหเรน ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ บันทึกความเขาใจระหวาง 
สวอ. กับสมาคมผูคาทองคําและอัญมณีในประเทศจีซีซี (Gulf Cooperation Council Gold & 
Jewelry Association) ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 

1.1.3  ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยใน
บาหเรนอยางยั่งยืน 

อาจกลาวไดวา การดําเนินโครงการเสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
ระหวางไทย-บาหเรนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่เนนการประชาสัมพันธและสงเสริมตลาดสินคา 
อัญมณีและเครื่องประดับของไทยในบาหเรนใหเปนที่รูจักประสบความสําเร็จดวยดีสําหรับการ
ดําเนินการตามกลยุทธระยะสั้น แตการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรักษาตลาดและ
ปริมาณการคาใหย่ังยืนในระยะยาวนับเปนความทาทายที่สําคัญเน่ืองจากปจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกของไทยมีอิทธิพลตอความย่ังยืนของการสงเสริมตลาดสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยใน
บาหเรน  
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ในรายงานฉบับ น้ี  ผู ศึกษาไดกํ าหนดวาปจจัยภายในของไทย หมายถึง 
สภาพแวดลอมในสวนที่เกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และฝายไทย ไดแก ปญหาเรื่องงบประมาณ
จากสวนกลาง ความไมตอเน่ืองของนโยบาย การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาไทย 
ความสนใจตลาดของผูประกอบการไทย สวนปจจัยภายนอกของไทย หมายถึง สภาพแวดลอมในสวน
ที่เกี่ยวกับฝายบาหเรนเปนหลัก เชน สถานการณเศรษฐกิจของกลุมจีซีซี อยางไรก็ดี อาจจะมีปจจัย
บางตัวที่เปนทั้งปจจัยภายในและภายนอก เน่ืองจากเกี่ยวของกับทั้งฝายไทยและบาหเรน เชน 
ความกาวหนาในการสงเสริมความรวมมือดานอัญมณีและเครื่องประดับระหวางไทยกับบาหเรน
ภายใตกรอบบันทึกความเขาใจฯ ที่ไดลงนามรวมกันไว 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกของไทย รวมทั้ง
อุปสรรคในการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนเกิดความย่ังยืน 

1.2.2 เพื่อนําผลการศึกษามาเปนขอเสนอแนะใหแกสถานเอกอัครราชทูตฯ กระทรวงการ
ตางประเทศ และกระทรวงพาณิชยในการดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยในบาหเรนใหเกิดความย่ังยืน ตลอดจนขยายผลไปยังประเทศจีซีซีอื่นๆ ตอไป 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
รายงานฉบับน้ีจะคนควาและศึกษาแนวทางและกลยุทธในการดําเนินโครงการ

สงเสริมตลาดการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ระหวาง พ.ศ. 2556-2558 

1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 
1)  รวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากประสบการณตรงของผูศึกษาในฐานะที่ปฏิบัติ

ราชการอยูที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และไดรับมอบหมายจากเอกอัครราชทูตฯ ใหดูแลรับผิดชอบงาน
ดานการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งกํากับดูแลการดําเนินโครงการสงเสริมเสริมสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจระหวางไทยกับบาหเรนใหเปนไปตามแผนและเปาหมายของสถานเอกอัครราชทูตฯ 

2)  รวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณแบบเจาะจงกลุมตัวอยางบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการเสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจระหวางไทยกบับาหเรน 
ซึ่งผูศึกษาจะกําหนดแนวคําถามที่ใกลเคียงกัน (ตามภาคผนวก ก) ไดแก อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจํา
บาหเรนที่ปฏิบัติราชการในชวง พ.ศ. 2554-2558 เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของของไทย 
(ขาราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการดานเศรษฐกิจในชวง พ.ศ. 
2555-2558 ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ (เจาหนาที่โตะบาหเรน) ขาราชการกระทรวง
พาณิชยที่รับผิดชอบดานสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ เจาหนาที่และนักวิจัยของ สวอ. นายกและ
รองนายกสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับ) เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของของบาหเรน 
ไดแก สมาคมผูคาทองคําและอญัมณีในประเทศจีซีซี ผูประกอบการไทย ไดแก เจาของรานจิวเวอรี่ไทย 
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เจาของเหมืองพลอยในจังหวัดจันทบุรี เจาหนาที่บริษัทเอกชนที่เปนหุนสวนกับกระทรวงพาณิชยใน
การรับจัดงานอีเวนทในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมจํานวนทั้งสิ้น 15 ราย 

3) รวบรวม ประมวลและวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิโดยการสืบคนจากแหลงขอมูล
ตางๆ เชน หนังสือ บทความวิจัย โทรเลขรายงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ สื่อออนไลน 
หนังสือพิมพออนไลน 

4) การวิเคราะหและประมวลผลขอมูลจะทําในเชิงพรรณาโดยใชทฤษฎีการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค หรือ SWOT Analysis ของศาสตราจารยอัลเบิรต ฮัมฟรีย 
(Albert Humphrey) เปนกรอบในการวิเคราะหและประมวลผลการศึกษาในการกําหนดแนวทางที่
จะสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับในบาหเรนอยางย่ังยืน 
 
1.4  คําถามการศึกษา 

ปจจัยใดที่ทําใหโครงการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนย่ังยืน 
 

1.5  สมมุติฐานการศึกษา 
1.4.1  ปจจัยภายในดานตางๆ ของไทยมีอิทธิพลทําใหโครงการสงเสริมการคาสินคาอัญมณี

และเครื่องประดับไทยในบาหเรนเกิดความย่ังยืน 
 
1.6  ประโยชนของการศึกษา 

1.6.1 เกิดขอเสนอแนะในการจัดทําแผนและกลยุทธในการสงเสริมการคาสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับไทยในบาหเรนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในระยะยาวไดอยางตอเน่ืองและเกิด
ประสิทธิผล 

1.6.2  เกิดขอเสนอแนะในการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนไทยในการกําหนดแผนยุทธศาสตรในการสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคา
สินคาอัญมณีในกลุมประเทศจีซีซีในอนาคต 

1.6.3 สรางความเขาใจและทราบปจจัยตางๆ ที่ทําใหการสงเสริมการคาอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยในบาหเรนเกิดความย่ังยืน 

1.6.4  กอใหเกิดความสนใจในตลาดบาหเรนมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงการมองตอยอดให
เห็นถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของบาหเรน และใชเปนประตูสูภูมิภาคตะวันออกกลางในวงกวางมาก
ข้ึนโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบีย 

 
 
 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎี SWOT Analysis 

รายงานฉบับน้ีจะใชแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค หรือ 
SWOT Analysis ของศาสตราจารยอัลเบิรต ฮัมฟรีย (Prof. Albert Humphrey) มาใชในการ
ประเมินและวิเคราะหผลการศึกษาและเกิดความเขาใจไดอยางชัดเจนมากข้ึน  

แนวคิดทฤษฎีวิเคราะห SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพการณทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อคนหาจุดแข็ง (S-Strengths) จุดออน (W-Weaknesses) โอกาส (O-Opportunities) 
และอุปสรรค (T-Threats) ขององคกรทางธุรกิจ โดยไดรับการพัฒนารูปแบบข้ึนโดยศาสตราจารย 
ฮัมฟรีย แหงมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ซึ่งเปนผูนําคณะนักวิจัยที่ทํากับผูบริหารของบริษัทตางๆ ใน
นิตยสาร Fortune 500 ซึ่งทําใหเกิดแบบจําลอง Team Action Model ข้ึนอันเปนผลจากการวิจัย
และใชทฤษฎี SWOT Analysis ดังกลาว8 ตอมารูปแบบการวิเคราะหน้ีไดถูกใชโดยหนวยงาน องคกร
และสถาบันตางๆ อยางกวางขวางเพื่อประเมินศักยภาพในการทํางานใหบรรลุตามเปาหมาย  

แนวคิดดังกลาวจะชวยใหผูศึกษาเกิดความรูความเขาใจอยางถองแทและชัดเจนข้ึนในการ
เรียนรูศักยภาพของตนเอง หรือที่เรียกวา “รูเรา” จากการศึกษาและทําความเขาใจกับสภาพแวดลอม
ภายใน ไดแก จุดแข็งและจุดออนของตนเอง เชน นโยบาย วิสัยทัศน งบประมาณ และการเรียนรู
ศักยภาพของอีกฝายหน่ึง หรือที่เรียกวา “รูเขา” จากการศึกษาและทําความเขาใจกับสภาพแวดลอม
ภายนอก ไดแก โอกาสและอุปสรรคตางๆ เชน สภาวะเศรษฐกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของ ความแข็งแกรง
ของคูแขงขัน ซึ่งการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีวิเคราะห SWOT จะทําใหตารางในรูปแบบ 2 x 2 ที่
เรียกวา SWOT Matrix ซึ่งจะทําใหเขาใจวา ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน คือ จุดแข็งและจุดออน  
(S-W) และปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก คือ โอกาสและอุปสรรค (O-T) แตละอยางมีอิทธิพลและ
เปนประโยชนอยางไร เพื่อใหผูศึกษาสามารถกําหนดกลยุทธในการดําเนินงาน หรือปรับปรุงแกไข
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย 

 

                                                
8
 Wikipedia, การวิเคราะหสวอต, [ออนไลน], แหลงที่มา: http://th.m.wikipedia.org. 
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ภาพท่ี 2  แผนภาพตาราง SWOT Matrix9 
 
ผูศึกษาจะใชทฤษฎีวิเคราะห SWOT เปนกรอบในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรคในการดําเนินโครงการเสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจระหวางไทย-บาหเรน 
เพื่อสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใช
เปนแนวทางในการกําหนดเปาหมายและวิธีการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในระยะยาว
ตอไป 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.2.1  ผูศึกษาไดคนควารายงานการศึกษาสวนบุคคลซึ่งเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) ในหัวขอที่มีลักษณะคลายคลึงกันมาบางแลว แตเปนการสงเสริม
สินคาคนละประเภท โดยทั้งหมดจะเปนการสงเสริมการคาสินคาอาหารไทย จํานวน 3 ฉบับ ไดแก  

1)  รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง ตลาดสินคาอาหารของโรมาเนียกับโอกาส
การสงออกของไทย จัดทําโดย นางสาวอังสนา  สีหพิทักษ นบท. รุนที่ 2 พ.ศ. 2553 ซึ่งผูศึกษาไดใช
กรอบวิเคราะห SWOT Analysis และทฤษฎีอุปทานและอุปสงค (Demand and Supply Analysis) 
มาทําการวิเคราะห และพบวา แมไทยจะเปนผูผลิตและสงออกสินคาอาหารที่สําคัญอันดับตนๆ ของโลก 
แตก็ยังประสบปญหาในเรื่องการหาตลาดรองรับ การรักษาภาพลักษณ และคุณภาพสินคา  

                                                
9
 The Social Change Consulting, The Wrong Way to SWOT [Online], Available from: 

http://socialchangeconsulting.com/. 
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2)  รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง สินคาฮาลาลไทยในอินโดนีเซีย : ลูทาง 
โอกาส ความทาทายและความรวมมือ จัดทําโดย นายอภิรัตน  สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง นบท. รุนที่ 4 
พ.ศ. 2555 ซึ่งผู ศึกษาโดยใชกรอบวิเคราะห SWOT Analysis และทฤษฎี Competitive 
Advantage และ National Diamond Model ของศาสตราจารย Michael E. Porter เปนกรอบใน
การศึกษา และไดสรุปขอเสนอแนะในการดําเนินนโยบายภาครัฐและการดําเนินการของภาคเอกชน
เพื่อสงเสริมจุดแข็ง แกไขจุดออน พัฒนาโอกาสและเอาชนะอุปสรรคในการสงเสริมสินคาฮาลาลไทย
ในตลาดอินโดนีเซียไวไดอยางนาสนใจ 

3)  รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง การประชาสัมพันธเผยแพรอาหารไทยและ
ประเทศไทยในกรีซของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส ทามกลางสถานการณวิกฤติทาง
เศรษฐกิจของกรีซ จัดทําโดย นางเอื้อพงศ  อวมพิทยา นบท. รุนที่ 7 พ.ศ. 2558 ซึ่งผูศึกษาไดใช
กรอบวิเคราะห SWOT Analysis มาวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ ทําใหเขาใจจุดแข็ง จุดออนของ
หนวยงาน และทราบถึงโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรสินคาอาหารไทยและประเทศในกรีซ 

อน่ึง แมรายงานการศึกษาสวนบุคคลทั้งสามฉบับจะมิไดกลาวถึงประสบการณใน
การดําเนินโครงการสงเสริมคาอัญมณีและเครื่องประดับโดยตรง แตการทบทวนรายงานดังกลาว
ขางตนมีสวนชวยใหผูศึกษาเขาใจแนวทางการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตไทยในตางประเทศ
แหงอื่นๆ เพื่อกําหนดกลยุทธสําหรับสงเสริมการคาสินคาอาหารไทยในตางประเทศ รวมทั้งทราบถึง
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการดังกลาววามีความคลายคลึงกับการสงเสริมการคาอัญมณีและ
เครื่องประดับมากนอยเพียงใด  

2.2.2  ผูศึกษาไดศึกษาบทวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมตลาดการคาสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับในบาหเรนจํานวน 2 ฉบับ ไดแก  

1)  บทวิจัย เรื่อง บาหเรนประตูการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตะวันออกกลาง 
จัดทําโดยศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สวอ. (พ.ศ. 2558) ซึ่งผลจากการวิจัย คณะผูวิจัยเห็นวา 
ตลาดบาหเรนเขาถึงและเจาะตลาดไดงายกวาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สินคาไทยมีศักยภาพสําหรับ
ตลาดระดับบน ไดแก สินคาเครื่องประดับที่ตัวเรือนทําดวยทองคําขาว หรือทองคําประดับดวยเพชร
และพลอยเจียระไน สวนตลาดระดับรองลงมานิยมเครื่องประดับที่ตัวเรือนทําดวยเงินประดับดวย
พลอยเน้ือออนเจียระไน โดยควรเลือกชองทางในการขายสินคาดวยการเขารวมงานแสดงสินคา และ
สงออกสินคาผานตัวแทนนําเขา  

2)  เอกสารประกอบการนําเสนอบทวิจัยเรื่อง เสนหแหงดินแดนอาหรับกับ
ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทย ภายใตโครงการศึกษาโอกาสการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง (พ.ศ. 2558) จัดทําโดย สวอ. รวมกับสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งคณะนักวิจัยไดคนควา ศึกษาและประเมินเกี่ยวกับจุดออน จุดแข็ง 
โอกาสและอุปสรรคในการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน และได
สรุปวา ไทยควรขยายตลาดสินคาเพชรและพลอยเจียระไนในไทยสูตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง โดย
พึ่งพาผูประกอบการในบาหเรน ในเมืองดูไบ และผูประกอบการไทยจะตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
ตลาด พฤติกรรมผูบริโภคในบาหเรนมากข้ึน 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ตามที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 1 วาการดําเนินโครงการเสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจระหวางไทยกับบาหเรนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในชวง พ.ศ. 2556-2558 โดยมุงเนนการ
ประชาสัมพันธและสงเสริมตลาดสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในบาหเรนใหเปนที่รูจัก
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายระยะสั้น คือ มีจํานวนผูประกอบการไทยที่เขารวมงานแสดงสินคา 
อัญมณีและเครื่องประดับในบาหเรนเพิ่มข้ึนจากจํานวนไมถึง 10 รายเปน 30 ราย มีปริมาณการคา
เพิ่มข้ึนจาก 17.9 ลานดอลลารสหรัฐใน พ.ศ. 2556 เปน 33.9 ลานดอลลารสหรัฐใน พ.ศ. 2558 
รวมทั้งยังมีการลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางไทยกับบาหเรนในดานการ
สงเสริมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับระหวางกันจํานวน 3 ฉบับ 

ผูศึกษาเห็นวาการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกําหนดกลยุทธในการสงเสริมการคาอัญมณี
และเครื่องประดับไทยในบาหเรนย่ังยืนอยางเปนรูปธรรมไดน้ัน จะตองเขาใจกอนวาที่ผานมาน้ัน 
สถานเอกอัครราชทูตฯ มีการดําเนินโครงการอยางไร มีข้ันตอนใด และมีกิจกรรมอื่นใดของหนวยงาน
อื่นเกิดข้ึนในชวงเวลาเดียวกันบาง จึงจะสามารถวิเคราะหวาปจจัยใดที่ทําใหโครงการสงเสริมการคา
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในชวง พ.ศ. 2556-2558 
ประสบผลตามเปาหมาย โดยผูศึกษาจะใชกรอบความคิด SWOT Analysis มาประเมินและวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคตางๆ ของการดําเนินโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
เพื่อใหเขาใจวาปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จและความย่ังยืน อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางที่
เหมาะสมในการดําเนินการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนในระยะยาว
ตอไป 
 
3.1  การดําเนินโครงการเพ่ือสงเสริมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของสถานเอกอัครราชทูตฯ 

ระหวาง พ.ศ. 2556-255810 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดกําหนดสินคาที่จะสงเสริมภายใตโครงการ 1 ทูต 3 ผลิตภัณฑ

ตามนโยบายของกระทรวงการตางประเทศใน พ.ศ. 2556 โดยไดกําหนดใหสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับเปนผลิตภัณฑหน่ึงในสาม เน่ืองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นวาอุตสาหกรรมการผลติ
และการคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีศักยภาพที่จะเขาสูตลาดบาหเรนได รวมทั้งเห็นวาชาว
บาหเรนมีกําลังซื้อและมีความสนใจสินคาที่เกี่ยวของกับความสวยงาม เนนรูปแบบการ ออกแบบและ
คุณภาพที่มีเอกลักษณ นอกจากน้ี งานแสดงสินคาบางกอกเจมส แอนด จิวเวอรี่ (Bangkok Gems & 

                                                
10

 สัมภาษณ  ปวีณ  ธนรัช,  เลขานุการเอก รับผิดชอบงานดานเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหวาง พ,ศ, 
2556-2558,  23 มิถุนายน 2559. 
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Jewelry) ของไทยและงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบียของบาหเรนเปนงานใหญที่ประสบ
ความสําเร็จ และเปนชองทางที่จะนําสินคาไทยเขาสูตลาดบาหเรนได 

เมื่ อสถานเอกอัครราชทูตฯ กํ าหนดตัวสินค าที่ ต้ั ง เป าจะสง เสริมไดแลว สถาน
เอกอัครราชทูตฯ จึงจัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการเสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกจิระหวางไทยกบั
บาหเรน โดยมีกิจกรรมหลักคือการนําคณะผูประกอบการดานอัญมณีและเครื่องประดับในบาหเรน
เดินทางเยือนไทยเพื่อเขารวมงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับประจําป เพื่อขอรับจัดสรร
งบประมาณจากกระทรวงการตางประเทศ โดยในพ.ศ. 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรบัการจัดสรร
งบประมาณภายใตงบประมาณภารกิจทีมประเทศไทยรวม 400,000 บาท จากน้ัน จึงเริ่มติดตอกับ
ผูประกอบการบาหเรนเพื่อเชิญชวนใหเขารวมโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรง และพบวา 
ผูประกอบการบาหเรนสวนใหญทราบถึงศักยภาพและคุณภาพของสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทยอยูแลว แตโดยที่เปนบริษัทสาขาที่มีสํานักงานใหญต้ังอยูในอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
จึงรับจําหนายสินคาสําเร็จรูปจากสํานักงานใหญเทาน้ัน และมีผูประกอบการบาหเรนเพียงสวนนอยที่
เคยนําเขาสินคาจากไทยบาง  

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดนําคณะผูประกอบการบาหเรน
จํานวน 9 รายจาก 6 บริษัท เดินทางเขารวมงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 52 
(52nd Bangkok Gems & Jewelry Fair) เปนครั้งแรก โดยผูประกอบการบาหเรนตองรับผิดชอบคา
บัตรโดยสารเครื่องบินระหวางประเทศ และคาใชจายที่เกิดข้ึนในไทยเอง ถือเปนการวัดความตองการ
ที่จะเขารวมโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากการเขารวมงานแสดงสินคาดังกลาวแลว 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดประสานงานกับ สคร. ณ เมืองดูไบและกระทรวงพาณิชยจัดกําหนดการ
เย่ียมชมโรงงานผลิตเครื่องประดับของผูประกอบการไทย รวมทั้งการเขาพบกับผูแทนกระทรวง
พาณิชย และสภาหอการคาไทย  

เมื่อสิ้นสุดการดําเนินโครงการดังกลาวแลว สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับแจงจาก
ผูประกอบการบาหเรนที่เขารวมโครงการฯ วาไดสั่งซื้อสินคาอุปกรณ และวัตถุดิบ (เพชรและพลอยรวง) 
ในจากงานแสดงสินคาในประเทศไทยมูลคาเกือบ 2 ลานบาท และยังมีผูประกอบการบาหเรนที่แจงวา
ไดนําเขาสินคาเครื่องประดับสําเร็จรูปจากไทยอีกจํานวนหน่ึงดวย นอกจากน้ี ผูประกอบการบาหเรน
ที่ซื้อสินคาวัตถุดิบเพชรและพลอยรวงจากไทยไดนําสินคาที่ซื้อไปขอรับการตรวจสอบและใบ
รับประกันอัญมณีจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) 
(สวอ.) ซึ่งทําใหเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดมีโอกาสรูจักและสรางเครือขายประสานงานกับ 
สวอ. ในโอกาสดังกลาวดวย  

ผลจากการดําเนินโครงการฯ ในครั้งแรก นายวิชัย   วราศิริกุล ซึ่ งดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูตฯ ในขณะน้ัน เห็นวาสถานเอกอัครราชทูตฯ ควรดําเนินโครงการดังกลาวตอเน่ืองในป
ตอๆ ไป เพราะหากไมทําอยางตอเน่ืองก็จะไมเกิดผลเปนรูปธรรมอยางแทจริง อยางไรก็ดี ใน พ.ศ. 
2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับประสานงานจากสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ 
เมืองดูไบ และสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับแจงวามีแผนจะนําคณะผูประกอบการไทยเขา
รวมงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบียที่บาหเรน โดยจะมีการเปดไทยพาวิเลียนข้ึนเปนครั้งแรกในงาน
ดังกลาวดวย สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงไมไดจัดโครงการนําคณะผูประกอบการบาหเรนเขารวมงาน
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แสดงสินคาที่ไทยในปน้ัน แตเลื่อนไปจัดในปตอไปแทน เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณ และ
นํามาใชทําโครงการสงเสริมเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จําเปน  

ตอมาใน พ.ศ. 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดจัดกิจกรรมนําคณะผูประกอบการบาหเรน
จํานวน 6 รายจาก 6 บริษัท (โดยในจํานวนน้ี มีผูประกอบการจากบริษัท Al Zain11 เคยเขารวม
โครงการน้ีใน พ.ศ. 2556 มากอน) เขารวมงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับในไทย  

ใน พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงไมไดจัดโครงการ
นําคณะผูประกอบการบาหเรนดานอัญมณีและเครื่องประดับเขารวมงานแสดงสินคาบางกอกเจมส แอนด 
จิวเวอรี่ในเดือนกุมภาพันธ อยางไรก็ดี ในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 นายชยพันธ บํารุงพงศ 
เอกอัครราชทูตฯ ไดนําคณะผูประกอบการบาหเรน และสมาชิกสภาธุรกิจบาหเรน-ไทย เยือนไทยและ
เขารวมงานแสดงสินคา THAIFLEX 2016 และไดใชโอกาสดังกลาวนํานายโมฮัมหมาด ซาจิด 
(Mohammad Sajid) ประธานสมาคมผูคาทองคําและอัญมณีในจีซีซี เขาเย่ียมคารวะนายศิริพล ยอด
เมืองเจริญ ประธานกรรมการบริหาร สวอ. นางพรสวาท วัฒนกุล ผูอํานวยการ สวอ. และเจาหนาที่ 
สวอ. เพื่อหารือติดตามผลความคืบหนาในการดําเนินความรวมมือดานอัญมณีและเครื่องประดับ
ระหวางไทยกับบาหเรน12 นอกจากน้ี นายซาจิดฯ ไดแจงขอมูลใหผูศึกษาทราบดวยวาแมสถาน
เอกอัครราชทูตฯ จะไมไดจัดโครงการนําคณะผูประกอบการบาหเรนเขารวมงานแสดงสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับในไทยในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559 แตผูประกอบการบาหเรนจํานวนหน่ึงที่เคย
เขารวมโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเดินทางไปเขารวมงานเอง ซึ่งถือวาเปนการสราง
แรงผลักดัน (momentum) ในการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับระหวางไทยกับบาหเรนได
ในชวงที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไมอาจจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยใน
บาหเรน13 
 
3.2 บทบาทของหนวยงานไทยอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวของในการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยในบาหเรนใน พ.ศ. 2556-2558 

3.2.1  กระทรวงพาณิชยและสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับ 
กระทรวงพาณิชยได ใหความสนับสนุนงบประมาณภายใตโครงการ SMEs 

Proactive ในการนําคณะผูประกอบการไทยมารวมงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบีย รวมทั้งรวมมือ
กับสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับจัดคณะผูแทนนําคณะนางแบบเขารวมจัดกิจกรรมโรดโชว 
(Road Show) ในงานแสดงสินคาดังกลาวเพื่อสรางความตระหนักรูในศักยภาพของอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทย เน่ืองจากเห็นวา งานดังกลาวเปนงานแสดงสินคาอัญมณี

                                                
11

 บริษัท Al Zain เปนบริษัทขายอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญในบาหเรน 
12

 กรมประชาสัมพันธ, ภาพขาว : GIT กระชับความสัมพันธไมตรีกับผูแทนการคาราชอาณาจักรบาหเรน [ออนไลน], 
แหลงที่มา: http://www.thaipr.net/general/70321. 
13

สัมภาษณ  โมฮัมหมาด  ซาจิด,  ประธานสมาคมผูคาทองคําและอัญมณีในจีซีซี,  9 พฤษภาคม 2559. 
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และเครื่องประดับที่ใหญที่สุดงานหน่ึงในภูมิภาคตะวันออกกลาง และประสบความสําเร็จมากที่สุดใน
บาหเรน14 

โดยใน พ.ศ. 2557 ไทยไดเปดไทยพาวิเลี่ยน (Thai Pavilion) ในงานจิวเวอรี่ 
อาระเบียครั้งที่ 23 เปนครั้งแรก และไดจัดกิจกรรมแฟช่ันโชวสินคาอัญมณีและเครื่องประดับภายใต
แบรนดพลอยไทย15 และใน พ.ศ. 2558 ไทยไดจัดงาน Thai Night ข้ึนในงานจิวเวอรี่ อาระเบียครั้งที่ 
24 โดยมีการจัดกิจกรรมจับคูเจรจาทางธุรกิจ (business matching) และงานแฟช่ันโชวเพื่อเผยแพร
เรื่องราวและความเปนมาของการใชเครื่องประดับไทยสมัยโบราณ รวมถึงเอกลักษณอันโดดเดนและ
ภูมิปญญาไทยดานอัญมณีและเครื่องประดับ16 

ในการจัดงานทั้งสองดังกลาวสถานเอกอัครราชทูตฯ มีบทบาทในการชวย
ประสานงานเชิญบุคคลตางๆ เขารวมงาน เชน คณะทูตานุทูต บุคคลสําคัญในแวดวงธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ โดยมีผูเขารวมงานแฟช่ันโชวกวา 500 คน และมีมูลคาการคารวมมากกวาพันลานบาท  

อยางไรก็ดี ในสวนของการนําคณะผูประกอบการไทยเขารวมงานจิวเวอรี่ อาระเบีย
ที่จะมีข้ึนในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 น้ัน ในระหวางจัดทํารายงานฉบับน้ี กระทรวงพาณิชยและ
สมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับยังไมสามารถยืนยันไดวาจะจัดคณะผูแทนหรือนํา
ผูประกอบการเขารวมงานหรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกันอีกหรือไม แตกระทรวงพาณิชยแจงวา
ยังคงจะใหการสนับสนุนงบประมาณแกผูประกอบการไทยที่สนใจเขารวมงานดังกลาวโดยตองย่ืน
ขอรับการสนับสนุนจากงบ SMEs Proactive เปนรายบุคคล รวมทั้งพรอมที่จะจัดกําหนดการใหแก
ผูประกอบการบาหเรนที่สนใจเขารวมงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับที่จะมีข้ึนในไทยในชวง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ดวย17 

3.2.2  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) 
สวอ. ไดลงนามในบันทึกความเขาใจรวมกับหอการคาและอุตสาหกรรมแหง

บาหเรน ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับการสงเสริมความรวมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกรง
ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องประดับของบาหเรน โดยระหวางวันที่ 22 กันยายน-3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
สวอ. ไดรวมกับหอการคาและอุตสาหกรรมแหงบาหเรนจัดหลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับใหแก

                                                
14

 สัมภาษณ  ประจงพร ตันมณี,  หัวหนากลุมงานพัฒนาธุรกิจแฟชั่น สินคาอัญมณีและเครื่องประดับ กระทรวง
พาณิชย,  4 กรกฎาคม 2559. 
15

 กรมประชาสัมพันธ, ภาพขาว : เวกาฯ เนรมิตอาณาจักร Thai Pavilion โชวเพชรพลอยไทยในบาหเรน 
[ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.thaipr.net/tag/jewelry-arabia-2014. 
16

 สํานักประชาสัมพันธและส่ือสารองคกร กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
ดันอัญมณีและเครื่องประดับไทย [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.thaitextile.org/index.php/blog/ 
2015/11/news2-19112015. 
17

 สัมภาษณ  ประจงพร  ตันมณี,  หัวหนากลุมงานพัฒนาธุรกิจแฟชั่น สินคาอัญมณีและเครื่องประดับ กระทรวง
พาณิชย,  4 กรกฎาคม 2559. 
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ผูประกอบการบาหเรนจํานวน 15 ราย18 ซึ่งถือวาเปนการเสริมสรางภาพลักษณของไทยในฐานะ
ศูนยกลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก รวมทั้งเปนการเสริมสรางช่ือเสียงและยกระดับมาตรฐาน
ของอัญมณีไทยในสายตาชาวบาหเรนที่สําคัญ19 

ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 นายวิชัย  วราศิริกุล เอกอัครราชทูตฯ นําคณะ
ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับบาหเรนเดินทางเขารวมงานแสดงสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับในไทย และไดเขาเย่ียมชมกิจการของ สวอ. ในโอกาสดังกลาวดวย ตอมาในเดือน
มิถุนายนปเดียวกัน สวอ. ไดลงนามในบันทึกความเขาใจรวมกับกรมตรวจสอบโลหะมีคาและอัญมณี 
กระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรมบาหเรน เพื่อสงเสริมความรวมมือในดานการตรวจสอบอัญมณี
ระหวางกัน 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ประธานกรรมการบริหาร สวอ. พรอมดวยนางพรสวาท  
วัฒนกุล ผูอํานวยการ สวอ. และเจาหนาที่เดินทางเยือนบาหเรน และไดรวมลงนามในบันทึกความ
เขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวาง สวอ. และสมาคมผูคาทองคําและอัญมณีในจีซีซีของ
บาหเรนดวย ซึ่งตอมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 นายชยพันธฯ เอกอัครราชทูตฯ ไดนํานายซาจิตฯ 
เขาพบกับผูบริหารระดับสูงของ สวอ. ดังกลาวมาแลวในขอ 3.1 นับเปนกาวสําคัญในการเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีและความรวมมือที่ใกลชิดระหวางหนวยงานดานวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับฝายไทยกับบาหเรน 
 
3.3  ผลการดําเนินโครงการสงเสริมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน 

ตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 1 ขอ 1.1.2 ภายหลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ดําเนิน
โครงการเสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจระหวางไทยกับบาหเรน อยางตอเน่ืองเปนเวลา 3 ป
ติดตอกัน สามารถประเมินผลการดําเนินโครงการดังกลาวได ดังน้ี 

3.3.1  ดานเศรษฐกิจ 
1) จํานวนผูประกอบการไทยที่สนใจเขารวมงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบียใน 

พ.ศ. 2557-2558 เพิ่มข้ึนจากเดิมที่มีจํานวนไมเกิน 10 รายเปน 30 ราย โดยจํานวนหน่ึงไดรับความ
สนับสนุนทางดานงบประมาณจากกระทรวงพาณิชยและสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับดวย  
ซึ่งถือเปนชองทางการเขาถึงผูซื้อและสรางแบรนดใหเปนที่รูจักที่เหมาะสม20 

2) มูลคาการสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยมายังบาหเรนเพิ่มข้ึนกวา 
2 เทาตัว จากมูลคา 17.9 ลานดอลลารสหรัฐใน พ.ศ. 2556 เปน 33.9 ลานดอลลารสหรัฐใน พ.ศ. 

                                                
18

 หองสมุดกรมสงเสริมอุตสาหกรรม, มองหลากมิติ : Middle East ดไูบศูนยกลางอัญมณี ตลาดอัญมณีและ
เครื่องประดับโลกขยับขยายยายสูตะวันออกกลาง [ออนไลน], แหลงที่มา: 
http://library.dip.go.th/multim6/edoc/2556/22304.pdf. 
19

 สัมภาษณ  ปวีณ  ธนรัช,  เลขานุการเอก รับผิดชอบงานดานเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหวาง พ.ศ. 
2556-2558,  23 มิถุนายน 2559. 
20

 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน), บาหเรนประตูการคาอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยในตะวันออกกลาง [ออนไลน], แหลงที่มา: http://tpa.or.th/writer/ 
read_this_book_topic,php?bookID=3155&pageid=3&read=true&count=true. 
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2558 และเปนสินคาสงออกที่มีมูลคาสูงสุดเปนอันดับ 2 ของไทยรองจากสินคารถยนตและอุปกรณ 
ตามตารางที่ 2 

3) นอกจากน้ี สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไมไดจัดโครงการนําคณะผูประกอบการ
บาหเรนเขารวมงานบางกอกเจมส แอนด จิวเวอรีในไทยใน พ.ศ. 2559 แตผูประกอบการบาหเรนที่
เคยเขารวมโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนไทยเพื่อเย่ียมชมงานแสดงสินคา
ดังกลาว และพบปะกับผูประกอบการไทยที่รูจักกันอยูแลว 

3.3.2  ดานการเมือง 
โดยที่นายกรัฐมนตรีบาหเรนซึ่งทรงเปนองคอุปถัมภของงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ 

อาระเบีย ทรงนิยมชมชอบไทยมาก และมักเสด็จเยือนไทยเปนการสวนพระองคเปนประจําทุกป 
รวมทั้งยังทรงมีบทบาทในการชักชวนใหผูประกอบการไทยเขารวมงานดังกลาวเปนการสวนพระองค
อีกดวย สะทอนใหเห็นวาทรงใหความสําคัญตองานแสดงสินคาดังกลาวมากเพียงใด ดังน้ัน การที่
ผูประกอบการไทยเขารวมในงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบียมีสวนสําคัญตอการเสริมสรางความรูสกึ
ที่ดีกับไทยใหแกผูนําระดับสูงของบาหเรนในทางออม และเปนสัญลักษณของความรวมมอืทีดี่ระหวางไทย
กับบาหเรนในเชิงการเมืองระหวางประเทศดวย21 

3.3.3  ดานสังคม 
เสริมสรางและประชาสัมพันธภาพลักษณและเสริมสรางตราสัญลักษณไทย 

(country branding) ใหตราตรึงในใจของผูบริโภคชาวบาหเรน ซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งชาวตางชาติที่
อาศัยอยูในบาหเรน โดยเฉพาะการเปดตัวไทยพาวิเลียนและงานไทยไนทในงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ 
อาระเบีย ซึ่งนับวามีสวนสําคัญตอการสงเสริมและประชาสัมพันธตราสัญลักษณแบรนดไทยใหเปนที่
รูจัก รวมทั้งยังชวยประชาสัมพันธวาไทยเปนจุดหมายปลายทาง (destination) ในการซื้อสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับของชาวบาหเรนอีกดวย 
 
3.4  นโยบายในการสงเสรมิใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคาอัญมณีและเครื่องประดับโลก 

จากการศึกษาขอมูลในเวลาที่จํากัด ผูศึกษาพบวา รัฐบาลมีแผนที่จะสงเสริมใหไทยเปน
ศูนยกลางการผลิตและการคาอัญมณีและเครื่องประดับโลก โดยหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงาน 
อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) และ สวอ. ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร/ แผนงานเปนกรอบในการดําเนินการ ซึ่งผูศึกษาเห็นพอง
กับ ดร. จักรกฤษณ  ดวงพัสตรา ผู เขียนบทความเรื่อง “การวิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย” วาหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ อาทิ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย สวอ. สภาหอการคาแหงประเทศไทย ไดจัดทําแผนงานเพื่อสงเสริมให
ไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคาอัญมณีและเครื่องประดับโลก แตเปนลักษณะตางคนตางทํา  

                                                
21

 สัมภาษณ  วิชัย  วราศิริกุล,  อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจําบาหเรนระหวาง พ.ศ. 2554-2558,  8 มิถุนายน 
2559. 
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ไมมีการบูรณาการรวมกัน และไมมีแรงผลักดันรวมกัน”22 ในที่น้ี ผูศึกษาจะขอยกตัวอยางนโยบาย
และแผนงานของหนวยงานหลักจํานวน 2 หนวยงานใหเห็นเปนสังเขป ดังน้ี 

3.4.1  กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงพาณิชยไดปรับปรุงและจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลาง

การผลิตและการคาอัญมณีและเครื่องประดับโลกระหวาง พ.ศ. 2559-2563 แบงเปน 3 ระยะ โดยมี
กลยุทธหลัก 4 ประการ ไดแก  

1)  การแสวงหาวัตถุดิบ-เรงปรับโครงสรางภาษีนําเขา จัดงานประมูลวัตถุดิบในไทย 
แสวงหาแหลงวัตถุดิบใหมๆ  

2)  เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน-สงเสริมการวิจัยและพัฒนา การสรางแบรนด 
การสรางชางฝมือ  

3)  เจาะตลาดที่มีศักยภาพ-ทําตลาดเชิงกลยุทธ เจาะตลาด niche market ซึ่ง
แผนงานในสวนน้ีมีความเกี่ยวของกับการสงเสริมการคาในบาหเรนที่กําหนดใหตลาดบาหเรนมี
ความสําคัญเปนอันดับ 2 รองจากอิหรานและซาอุดีอาระเบีย ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินการของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในระยะยาว 

4)  สงเสริมภาพลักษณอุตสาหกรรม-พัฒนางานแสดงสินคาในไทย และสงเสริม
ภาพลักษณอุตสาหกรรม 

3.4.2  กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทําแผนแมบทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-

2574 ในสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งมุงเนนการพัฒนาพลอยเน้ือแข็งเจียระไน เครื่องประดับ
เงินและทอง ไดแก (1) การบริหารจัดการตนทุนของวัตถุดิบ เชน การสนับสนุนมาตรการภาษี  
การบริหารจัดการวัตถุดิบ (2) การสรางมาตรฐานและยกระดับชองทางดานการตลาด เชน ยกระดับ
ภาพลักษณไทย สงเสริมตลาดในตางประเทศ และ (3) การพัฒนาบุคลากร เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เปนตน23 นอกจากน้ี โดยที่ผูประกอบการดานอัญมณีและเครื่องประดับของไทยรอยละ 97.59 เปน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จึงไดจัดทําแผนสงเสริมบทบาทของ SME ข้ึนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะในเรื่องการแสวงหาแหลงวัตถุดิบ การ
บริหารจัดการ กระบวนจัดหาแหลงวัตถุดิบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนามาตรฐานการผลิต 
การออกแบบ และการแสวงหาตลาด เปนตน24 
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 จักรกฤษณ  ดวงพัสตรา, การวิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.bu.ac.th>oct_dec_12.pdf. 
23

 กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 [ออนไลน], แหลงที่มา: 
http://www.oie.go.th/files/industry_plan. 
24

 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ [ออนไลน], 
แหลงที่มา: http://www.oic.go.th/GENERAL/DATA0000. 
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3.5  กรณีศึกษาการดําเนินโครงการสงเสริมสินคา อัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน 
(SWOT Analysis) 

 
ตารางท่ี 4  SWOT Analysis การดําเนินโครงการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทย

ในบาหเรนระหวาง พ.ศ. 2556-2558    
 
 เปนประโยชน เปนอันตราย 

ปจ
จัย

ภา
ยใ

น 
(ไ

ทย
) 

จุดแข็ง 
- ความตอเน่ืองของแนวนโยบายและการ

จัดสรรงบประมาณของหนวยงานตางๆ  
- บูรณาการในการทํางานและประสานความ

รวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งฝายไทยและบาหเรน 

- เครือขาย (connection) ระหวางไทยกับ
บาหเรนมีความเขมแข็ง 

- ช่ือเสียงและความเช่ือมั่นในภาพลักษณและ
ต ร า / แ บ ร น ด ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ไ ท ย ใ น
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

- ราคาสินคามีความเหมาะสม  
 

จุดออน 
- บาหเรนไมใชจุดหมายปลายทางดานการ

ธุรกิจในสายตาของผูประกอบการไทย 
- ไทยขาดแบรนดอัญมณีและเครื่องประดับที่

มีช่ือเสียงเปนที่รูจักในวงกวาง 
- ขอจํากัดในการเขาสูตลาดตางประเทศของ

ผูประกอบการไทย  
- การ ดํา เ นินนโยบายและการจั ดสรร

งบประมาณไมตอเน่ือง 
- ระเบียบขอบังคับในประเทศไมเอื้อตอ

การคา เชน โครงสรางภาษีนําเขา 
- ราคาสินคาไมแนนอน ผันผวนตามราคา

วัตถุดิบที่ตองนําเขาจากตางประเทศ  
- พฤติกรรมหลอกลวงผูบริโภค 
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 เปนประโยชน เปนอันตราย 
ปจ

จัย
ภา

ยน
อก

 (บ
าห

เร
น)

 
โอกาส 
- ผูนําระดับสูงของบาหเรนมีความช่ืนชอบ

ประเทศไทย จึงทําใหคนบาหเรนมีความ
นิยมชมชอบ รวมทั้งรูจักประเทศและสินคา
ไทยไปดวย 

- ผูประกอบการบาหเรนมีความตองการซื้อ
สินคาจากไทย 

- คนบาหเรนนิยมซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ
เปนของขวัญโอกาสพิเศษตางๆ ของชีวิต
และในวันสําคัญทางศาสนาใหแกกัน 

- มีเสนทางคมนาคมขนสงทางบกที่เช่ือมโยง
กับภาคตะวันออกของซาอุดีอาระเบียจึงเปน
ประตูการคาใหแกไทยได 

- มีกรอบความรวมมือในดานอัญมณีและ
เครื่องประดับระหวางกัน  

- งานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับมี
ขนาดใหญที่สุดแหงหน่ึงในภูมิภาค  

อุปสรรค 
- สถานการณเศรษฐกิจของบาหเรน 
- แบรนดสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ

ทองถ่ิน และของประเทศคูแขงเปนที่รูจัก
ในกลุมผูบริโภคมากกวา และเขาถึงไดงาย
กวา 

- ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
คูแขงที่มีความกาวหนา 
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3.6  การวิเคราะห SWOT Analysis 
ศึกษาไดวิเคราะห SWOT Analysis จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักและจากขอมูลทุติย

ภูมิที่ปรากฏสรุปผลการวิเคราะหได ดังน้ี 
3.6.1  ปจจัยภายในของไทย 

หมายถึง จุดแข็งและจุดออนในสวนที่เกี่ยวของกับฝายไทย 
3.6.1.1 ผูใหขอมูลหลักจากภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไทยเห็นพองกัน

วาปจจัยแวดลอมภายในที่สําคัญ 3 ประการเปนทั้งจุดแข็งและจุดออนของไทย คือ  
1)  ความตอเน่ืองของการดําเนินนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ

ประจําป โดยในชวง 3 ปที่ผานมา ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐ ไดแก กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย สมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับไดกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่มีเปาหมายมุงสงเสริมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดบาหเรนอยางจริงจัง 
ทําใหมีการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสมสําหรับจัดโครงการที่จะสงเสริมการคาสินคาอญัมณีและ
เครื่องประดับไทยในบาหเรนอยางตอเนรื่อง เชน การนําคณะผูประกอบการไทย/บาหเรนเย่ียมชมงาน
แสดงสินคา การเปดไทยพาวิเลียน และไทยไนทในงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบียในบาหเรน 
อยางไรก็ดี การที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรในระดับสูง เชน ผูดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต อธิบดี
และรองอธิบดี ยอมกระทบตอความตอเน่ืองและบูรณาการในเชิงนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ 

2)  ผูใหขอมูลหลักที่มาจากภาคเอกชนเห็นวา บูรณาการในการทํางาน
และการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเขมแข็งเปนจุดแข็งของ
ความสําเร็จในการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน แตมีความหวงกังวล
ตอรายงานขาวที่ปรากฏตามสื่อแขนงตางๆ ในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับความขัดแยง
ระหวางกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชยกับสมาคมผูคาอัญมณีไทยและ
เครื่องประดับในเรื่องการมอบหมายใหกระทรวงพาณิชยรับผิดชอบเปนผูจัดงานแสดงสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับ หรืองานบางกอกเจมส แอนด จิวเวอรี่ แฟร ซึ่งเปนงานใหญระดับโลกของไทยแทน
สมาคมผูคาอัญมณีไทยฯ โดยมีผลต้ังแตการจัดงานครั้งที่ 58 ในเดือนกันยายนศกน้ี25 ซึ่งปญหา
ดังกลาวยอมทําใหเกิดความสับสนและอาจสงผลตอการประสานงานความรวมมือระหวางกระทรวง
พาณิชยกับสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับในอนาคต โดยในระยะสั้นน้ี ผลกระทบที่เกิดข้ึน
ก็คือการที่ยังไมมีการยืนยันวาจะจัดคณะผูประกอบการไทยเขารวมงานจิวเวอรี่ อาระเบียที่จะมีข้ึนใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หรือไม ซึ่งโดยหลักการแลว การประชาสัมพันธสินคาไทยในลักษณะ
เชนน้ี ควรจัดซ้ํากันอยางนอย 3 ปเพื่อใหเกิดการจดจําและตระหนักรูเกี่ยวกับตัวสินคา 

3)  ผู ใหขอมูลหลัก เห็นพองกันว า  ช่ือเสียงและความเ ช่ือมั่นใน
ภาพลักษณของสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทย เชน เรื่องฝมือการเจียระไนและการข้ึนเรือนที่มี
ความปราณีต การเผาและหุงพลอยสีที่มีเอกลักษณ การกําหนดราคาที่เหมาะสมกับฝมือการผลิตที่
สวยงาม แตขณะเดียวกันเรื่องน้ีก็เปนจุดออนของไทยดวยเชนกัน เพราะเมื่อมีขาวหรือขอรองเรียน

                                                
25

 ฐานเศรษฐกิจ, เบื้องลึกยึดคืนบางกอกเจมส เสียงสะทอนจากสมาคมผูคาอัญมณีฯ [ออนไลน], แหลงที่มา: 
http://thansettakij.com/2016/05/03/49358. 
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เกี่ยวกับปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการคาขายที่ไมสุจริตกับนักทองเที่ยวตางชาติของผูประกอบการไทย
จะสงผลกระทบตอความเช่ือมั่นในสินคาและบริการของผูประกอบการไทยในสายตาชาวบาหเรน
โดยรวม เฉพาะอยางย่ิงการคาขายสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ เรื่องการบอกปากตอปากมีผล
อยางมากตอการตัดสินใจของผูซื้อ นอกจากน้ี จากการสอบถามเจาหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูต
ตางประเทศที่ต้ังอยูในไทยบางประเทศ เชน สิงคโปร ไดมีการมอบหมายเจาหนาที่เฉพาะดานเพื่อดูแล
ใหความชวยเหลือแกนักทองเที่ยวชาวสิงคโปรที่ประสบปญหาถูกหลอกขายสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับในไทย26 ซึ่งปญหาดังกลาวน้ี ควรไดรับการแกไขจากหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยอยาง
จริงจัง  

นอกจากน้ี ผูใหขอมูลหลักที่เปนผูประกอบการไทยเห็นวา แมสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับไทยจะมีช่ือเสียงและไดรับการยอมรับจากนานาชาติ แตจุดออนประการหน่ึงของ
อุตสาหกรรมสาขาน้ีของไทย คือ การขาดการพัฒนาแบรนดที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักในระดับสากล 
สวนใหญจะเปนการรับจางผลิต หรือทําเลียนแบบ และยังไมมีการออกแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว 
ทําใหการขยายตลาดมีขอจํากัด เพราะผูซื้อระดับตลาดบนมีความสนใจสินคาประเภทที่แปลกใหม มี
เอกลักษณโดดเดน และยึดติดในช่ือเสียงของแบรนด (brand loyalty) สูง แตการสรางแบรนดไทย
ของผูประกอบการในบาหเรนหรือประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง เปนเรื่องที่ทําไดยาก เพราะตอง
ใชเงินทุนสูง และยังตองแขงขันกับแบรนดทองถ่ิน เชน Butani Al Zain และแบรนดระดับโลก เชน 
Cartier Van Cleef & Arpels ดังน้ัน หนวยงานภาครัฐและเอกชนไทยตองรวมมือในการพัฒนา
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับภายใตแบรนดไทยช่ือ “พลอยไทย” ที่ไดเริ่มดําเนินการประชาสัมพันธ
แลวอยางจริงจัง ซึ่งจะมีสวนชวยสงเสริมใหสินคาไทยมีโอกาสที่จะเขาสูตลาดในบาหเรนไดมากข้ึน  

3.6.1.2 ผู ใหขอมูลหลักเห็นพองกันวา  การสร าง เครือข ายประสานงาน 
(connection) และการที่สรางโอกาสใหผูซื้อกับผูขายไดรูจักและเห็นหนาคาตากันในลักษณะ face-
to-face contact จะเปนประโยชนตอการสงเสริมประชาสัมพันธสินคาอัญมณีและเครื่องประดับที่ดี
ที่สุด เน่ืองจากสินคาดังกลาวมีมูลคาสูง ดังน้ัน แมผูประกอบการบาหเรนมีความตองการซือ้สนิคาจากไทย
แตไมรูจักผูประกอบการไทย จึงไมกลาตัดสินใจที่จะซื้อสินคาที่มีราคาแพงจากไทย การที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ เขามามีบทบาทในการจัดโครงการนําคณะผูประกอบการบาหเรนเดินทางเขา
รวมงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับในไทย ทําใหผูประกอบการบาหเรนมีความเช่ือมั่นและ
กลาที่จะซื้อสินคาจากไทยมากข้ึน27 และการที่ไดมีโอกาสพบปะเห็นหนาคาตาผูประกอบการไทย
อยางใกลชิดก็เปนการสรางเสริมเครือขายระหวางผูประกอบการไทยกับบาหเรนใหเขมแข็งข้ึน ดังจะ
เห็นไดวา แมสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไมไดจัดโครงการนําคณะผูประกอบการบาหเรนเยือนไทยใน 
พ.ศ. 2559 เลย แตเพราะผูประกอบการบาหเรนกับไทยมีความรูจักมักคุนกันแลว จึงสามารถที่จะ
แลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกัน และมีความกระตือรือรนที่จะเดินทางเขารวมงานแสดงสินคาในไทย  

                                                
26

 สัมภาษณ  คลอดีน ซี,  เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปรประจําประเทศไทย,  22 มิถุนายน 2559. 
27

 สัมภาษณ  ปวีณ  ธนรัช,  เลขานุการเอก รับผิดชอบงานดานเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหวาง พ.ศ. 
2556-2558,  23 มิถุนายน 2559. 
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3.6.1.3 สําหรับจุดออนที่สําคัญที่สุดน้ัน ผูใหขอมูลหลักเห็นพองกันวา คือ  
ตัวผูประกอบการไทย ที่สวนใหญมองวาบาหเรนไมใชจุดหมายปลายทางในการทําธุรกิจ เน่ืองจาก
ตลาดบาหเรนมีขนาดเล็ก แมจะมีเสนทางคมนาคมขนสงทางบกเช่ือมโยงกับซาอุดีอาระเบียซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากสภาพการณทางภูมิสถาปตยทางดานการเมืองและเศรษฐกิจของบาหเรนแลว จะพบวา
บาหเรนไมใชจุดกระจายสินคาที่แทจริงในตะวันออกกลาง28 แตเปนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่ง
นอกจากจะเปนจุดกระจายสินคาแลว ยังมีบทบาทสําคัญในการเปนประเทศศูนยกลางการคาอัญมณี
และเครื่องประดับแหงใหมของโลก29 ทําใหผูประกอบการไทยยังไมสนใจตลาดบาหเรนอยางจริงจัง 
และไมศึกษาตลาดและความตองการของผูบริโภค รวมทั้งพฤติกรรมผูบริโภคมากนัก  

ผูประกอบการไทยจํานวนหน่ึงตัดสินใจเดินทางไปเขารวมงานแสดงสนิคา
จิวเวอรี่ อาระเบียที่บาหเรน เพราะไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณบางสวนจากหนวยงานภาครัฐ
และสมาคมผูคาอัญมณีไทยฯ แตนําสินคาไปจําหนายที่ไมตรงกับความตองการหรือรสนิยมของตลาด 
เชน รูปแบบการออกแบบไมตรงกับความนิยมในตลาด ไมไดนําสินคาระดับไฮเอนดไปขาย สินคาอัญ
มณีสีที่นําไปเปนสีนํ้าเงิน หรือสีแดงที่ไมตรงกับรสนิยมของชาวบาหเรนที่ชอบอัญมณีสีเขียว เปนตน 
ทําใหขายสินคาไมไดดี และเกิดทัศนคติเชิงลบกับตลาด บางรายก็ไมเขาใจอุปนิสัยการชอบตอรอง
ราคาของชาวบาหเรน ซึ่งชอบตอราคาอยางนอยรอยละ 2030 ทําใหไมประสบความสําเร็จในการเขา
ตลาดบาหเรน ผูประกอบการไทยเหลาน้ีจะตัดสินใจทันทีวาตลาดในบาหเรนไมมีศักยภาพ  

ในขณะที่ผูประกอบการชาวไทยอีกจํานวนมากยังมีทัศนคติเชิงลบ
เกี่ยวกับบาหเรนในเรื่องสถานการณความไมสงบ เพราะเช่ือวาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางมี
ปญหาการกอการราย ปญหาการสูรบ ปญหา Arab Spring ทําใหไมเช่ือมั่นวามีความปลอดภัย จึงไม
คอยนิยมเดินทางไปคาขายในภูมิภาคน้ีมากนัก โดยจะเห็นไดจากการที่ผูประกอบการชาวไทยจํานวน
กวา 20 ราย ตัดสินใจยกเลิกการเขารวมงานแสดงสินคา Autumn Fair เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 
2558 เน่ืองจากหวงกังวลในสถานการณความปลอดภัยในบาหเรน31  

นอกจากน้ี การที่ผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับสวนใหญเปนวิสาหกิจขนาดกลางและยอมจึงมีขอจํากัดดานเงินทุนที่จะแสวงหาตลาด
แหงใหมในตางประเทศ การเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการแตละรายยังจํากัด ทําใหไมสามารถ
เดินทางไปเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศไดมากนักเพราะตองใชเงินทุนสูง มีความกังวลใจวา
หากขายสินคาไมไดจะขาดทุน ยกตัวอยางเชน คาเชาพื้นที่จัดแสดงสินคาในงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ 
อาระเบียสําหรับอาคาร 1 (Hall 1) มีอัตราคาเชา (ใน พ.ศ. 2558) ประมาณ 600,000 บาท โดยยังไม

                                                
28

 สัมภาษณ  เสมอจิต  ล่ิมลิขิต,  นักการทูตชํานาญการ (เจาหนาที่โตะบาหเรน) กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและ
อาฟริกา กระทรวงการตางประเทศ,  23 มิถุนายน 2559. 
29

 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติรวมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, การศึกษาปจจัยสูการเปนศูนยกลางการผลิตและการคาอัญมณีและเครื่องประดับของโลก, 
2550. 
30

 สัมภาษณ  พิมพนรี  โหตะไวทยกร,  กรรมการผูจัดการบริษัท พรีมัส จิวเวอรี่ จํากัด,  15 มิถุนายน 2559. 
31

 เปนงานแสดงสินคาทั่วไป เชน เส้ือผา ของใช ของเลน เครื่องประดับ จัดขึ้นที่ศูนยแสดงสินคาของบาหเรน 
(Bahrain Exhibition Centre) เปนประจําทุกปในชวงปลายเดือนมกราคมของทุกป 
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รวมคาตกแตงสถานที่ คาที่พกั คาอาหารสําหรับผูเขารวมงาน ดังน้ัน การเขารวมงานครั้งหน่ึงๆ ตอง
ใชเงินทุนไมตํ่ากวา 1-2 ลานบาท32 จากการสอบถามผูประกอบการที่เขารวมงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ 
อาระเบียโดยไดรับเงินสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย ก็ยังตองเสียคาใชจายประมาณกวา 800,000 
บาทตอราย33 จึงไมใชเรื่องงายที่จะทําใหผูประกอบการไทยตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศเพื่อ
แสวงหาตลาดในตางประเทศดวยตนเอง 

3.6.2  ปจจัยภายนอกของไทย 
หมายถึงสภาพการณที่เกี่ยวของกับฝายบาหเรนเปนหลัก ไดแก โอกาส และ

อุปสรรค  
3.6.2.1 ในสวนของโอกาสน้ัน ผูใหขอมูลหลักที่เปนขาราชการกระทรวงการ

ตางประเทศเห็นวาปจจัยดานโอกาสที่สําคัญที่สุด คือ เรื่องที่ผูนําระดับสูงและเช้ือพระวงศบาหเรน
ทรงนิยมชมชอบประเทศไทย โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีบาหเรนเสด็จเยือนไทยเปนการสวนพระองค
เปนประจําเกือบทุกป ทําใหชาวบาหเรนมีความสนใจและนิยมที่จะเดินทางไปทองเที่ยวไทยไปดวย จึง
มีความรูจักมักคุนกับประเทศ วัฒนธรรม และสินคาบริการของไทยในวงกวาง โดยใน พ.ศ. 2558 มี
จํานวนนักทองเที่ยวชาวบาหเรนเดินทางเขามาทองเที่ยวในไทยเทากับ 32,655 คน34 ซึ่งถือวาเปน
จํานวนที่มากพอสมควร นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรีบาหเรนทรงเปนองคอุปถัมภของงานแสดงสินคา  
จิวเวอรี่ อาระเบีย โดยทรงเสด็จเปนองคประธานในพิธีเปดงานทุกครั้ง และทรงยินดีที่ไดทราบวามี
คณะผูประกอบการไทยมารวมงาน โดยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผานมา เมื่อทรงทราบวา
คณะเจาหนาที่ของกระทรวงพาณิชย และสมาคมผูคาอัญมณีไทยฯ นําคณะนางสาวไทยและนางงาม
อื่นๆ มารวมแสดงแบบแฟช่ันโชวในงานไทยไนทในงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบีย นายกรัฐมนตรี
บาหเรนไดประทานพระอนุญาตใหคณะผูแทนไทยเขาเฝาอยางใกลชิดและเปนกันเอง โดยมีการ
ถายทอดขาวดังกลาวออกทางสถานีโทรทัศนบาหเรนเปนเวลา 15 นาที ซึ่งถือเปนการประชาสัมพันธ
และเสริมสรางภาพลักษณอัญมณีและเครื่องประดับไทยในหมูประชาชนชาวบาหเรนไดเปนอยางดี 
เมื่อนายกรัฐมนตรีบาหเรนทรงใหความสําคัญตอธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับบาหเรนมาก การมี
สวนรวมของไทยในเรื่องดังกลาวยอมมีสวนเกื้อกูลตอความสัมพันธในทางการเมืองระหวางกันดวยอีก
ทางหน่ึง 

3.6.2.2 สวนผูใหขอมูลหลักที่เปนเจาหนาที่ของ สวอ. และผูประกอบการไทยเหน็วา 
ความตองการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับของชาวบาหเรน และชาวตะวันออกกลางเปนปจจัยดาน
โอกาสที่สําคัญที่สุด เพราะเมื่อมีความตองการในตลาดมาก ก็ยอมเปนโอกาสทางธุรกิจของ
ผูประกอบการไทยดวยเชนกัน โดยทั่วไปน้ัน มักนิยมมอบเครื่องประดับใหแกกันในโอกาสพิเศษและ
สําคัญในชีวิต รวมทั้งเทศกาลทางศาสนา เชน วันเกิด วันมงคลสมรส การฉลองวันตรุษอีดิลฟตรี (Eid 
Al Fitr) หรือวัดอีดเล็ก (ถือเปนวันปใหมของศาสนาอิสลาม) จะเปนชวงหลังการถือศีลอด และการ
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 สัมภาษณ  พิมพนรี  โหตะไวทยกร,  กรรมการผูจัดการบริษัท พรีมัส จิวเวอรี่ จํากัด,  15 มิถุนายน 2559. 
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 สัมภาษณ  ปวีณ  ธนรัช,  เลขานุการเอก รับผิดชอบงานดานเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหวาง พ.ศ. 
2556-2558,  23 มิถุนายน 2559. 
34

 ขอมูลจากกลุมเศรษฐกิจและสถิติการทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
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ฉลองวันตรุษอีดุลอัฏฮา (Eid Al Adha) หรือวันอีดใหญ ซึ่งจะเริ่มหลังจากเสร็จการประกอบพิธีฮัจน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในงานมงคลสมรส การสวมใสเครื่องประดับถือเปนการแสดงฐานะของครอบครัว 
ซึ่งนอกจากเจาสาวจะตองสวมใสเครื่องประดับเต็มยศตามธรรมเนียมแลว บางครั้งก็ตองซื้อใหแกญาติ
พี่นองเพื่อสวมใสในงานมงคลสมรสที่มีข้ึนดวยเชนกัน35 นอกจากน้ี ชาวบาหเรนและชาวตะวันออก
กลางที่มีฐานะดี มักจะมีภรรยามากกวาหน่ึงคน ซึ่งหากซื้อของขวัญใหภรรยาก็ตองซื้อใหครบทุกคน
และตามหลักการควรเปนของที่มูลคาเทาเทียมกัน  

3.6.2.3 ผูใหขอมูลหลักฝายบาหเรนและไทยจํานวนหน่ึง เห็นวา แมบาหเรนจะ
เปนตลาดขนาดเล็ก แตมีเสนทางคมนาคมขนสงทางบกเช่ือมโยงกับซาอุดีอาระเบีย และมีความ
ใกลชิดกับซาอุดีอาระเบียทั้งในดานการเมืองและเศรษฐกิจ ในชวงที่ปญหาความสัมพันธ ไทยกับ
ซาอุดีอาระเบียยังคงมีความเปราะบาง ไทยควรอาศัยบาหเรนเปนประตูการคาสูตลาดซาอุดีอาระเบีย 
ซึ่งเปนตลาดขนาดใหญและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ในชวงวันหยุดสุดสัปดาห และชวงที่มีงาน
แสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบียในบาหเรน จะมีกลุมนักทองเที่ยวจากซาอุดีอาระเบียเขามาจับจายซื้อ
ของในบาหเรนเปนจํานวนมาก ไทยควรใชขอไดเปรียบดังกลาวเปนโอกาสทางธุรกิจในการสรางแบรนด
สินคาไทยในตลาดซาอุดีอาระเบีย อยางไรก็ตาม ผูประกอบการไทยสวนใหญยังคงมองวาบาหเรนเปน
ตลาดขนาดเล็ก และเห็นวาสหรัฐอาหรับเอมิเรตสคือศูนยกลางกระจายสินคาที่สําคัญของภูมิภาค
ตะวันออกกลาง ซึ่งหากไมสามารถเปลี่ยนความเช่ือ (perception) ดังกลาวในสายตาผูประกอบการไทย 
การเพิ่มพูนปริมาณการคาระหวางกันก็อาจเปนไปไดอยางจํากัด  

3.6.2.4 การมีกรอบความรวมมือในดานอัญมณีและเครื่องประดับระหวางไทยกับ
บาหเรน นับเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนใหมีความรวมมือในสาขาดังกลาวมีความกาวหนา เปน
เครื่องมือสําคัญในการสรางเสริมแบรนดประเทศของไทย (country brand) และภาพลักษณของ
สินคาไทยในตลาดบาหเรน เฉพาะอยางย่ิง สวอ. ซึ่งมีความเช่ียวชาญในดานการตรวจสอบพลอยสี 
โดยมีหองปฏิบัติการ 1 ใน 7 แหงของโลกในคณะกรรมการ Laboratory Manual Harmonisation 
Committee (LMHC) ซึ่งมีหนาที่กําหนดกติกาสากลเรื่องพลอยสี36 โดยในอนาคตไทยควรผลักดันให
มีการประชาสัมพันธเผยแพรคุณคาและเสริมสรางความสนใจตอพลอยสีในตลาดบาหเรนมากข้ึน37 

3.6.2.5 สวนอุปสรรคที่สําคัญที่สุด คือ สถานการณเศรษฐกิจของบาหเรนโดยรวม
ไดรับผลกระทบจากสภาวะราคานํ้ามันในตลาดโลกตกตํ่าลง ทําใหงบประมาณของประเทศซึ่งสวนใหญ 
มาจากการคานํ้ามันและสินคาที่เกี่ยวของ (บาหเรนไมมีการเรียกเก็บภาษีเงินได หรือภาษีมูลคาเพิ่ม) 

                                                
35

 ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาต,ิ บาหเรนประตู
การคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตะวันออกกลาง [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.git.or.th/Gem. 
36

 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนาฐานขอมูล
อุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ, 
2553. 
37

 สัมภาษณ  วันดี  มานศรีสุข,  หัวหนาฝายบริการขอมูล สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ,  
10 มิถุนายน 2559. 
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ไดรับผลกระทบโดยตรง38 ดังน้ัน ในชวงปลาย พ.ศ. 2558 จนถึงไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2559 รัฐบาล
บาหเรนไดประกาศข้ึนราคาคาสาธารณูปโภค (นํ้าและไฟ) และคานํ้ามัน เฉพาะคานํ้ามันอยางเดียวข้ึน
สูงถึงรอยละ 60 ซึ่งสงผลกระทบตอราคาสินคาและบริการโดยรวม และทําใหเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลก 
จะเห็นไดวาจากตารางที่ 2 มูลคาการสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับจากไทยไปยังบาหเรนใน 
พ.ศ. 2558 ลดลงรอยละ 8.18 จึงเปนที่นาจับตามองตอไปวาใน พ.ศ. 2559 ความสามารถและความ
ตองการที่จะจับจายซื้อสินคาราคาแพงของชาวบาหเรนจะลดลงหรือไม/ อยางไร  

3.6.2.6 ประเด็นเรื่องอุปสรรคที่นาสนใจอีก 2 ประเด็นคือ เรื่องการขาดแคลน 
แบรนดสินคาอัญมณีและเครื่องประดับที่เปนที่รูจัก และเรื่องขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศคูแขง ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวเน่ืองกัน ซึ่งผูศึกษาขอยกตัวอยางการสรางแบรนด Matabar Gold 
& Diamond ซึ่งเปนรานขายสินคาเครื่องเพชรและทองของอินเดีย ซึ่งมีการเปดและขยายสาขาอยูใน
บาหเรนหลายแหง โดยเมื่อเร็วๆ น้ี บริษัทดังกลาวยังไดขยายสาขาเพิ่มในมาเลเซียและมีการรายงาน
ขาวปรากฏในสื่อทองถ่ินของบาหเรนดวย39 นับเปนกลยุทธดานการตลาดที่นาสนใจ และเปนการสราง
เสริมความเช่ือมั่นใหแกกลุมลูกคาในบาหเรนโดยรวม ซึ่งในขณะน้ี ไทยยังไมมีแบรนดสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับที่มีช่ือเสียงในตลาดโลก และผูประกอบการไทยยังไมมีเงินทุน และความสามารถที่
จะเขาไปลงทุนเปดรานสาขาในบาหเรนได ดังน้ัน ประเด็นที่หนวยงานภาครัฐควรใหความสนใจคือ 
การสรางเสริม “แบรนดไทย” (Thailand Brand) และมุงสรางไทยใหเปนจุดหมายปลายทางของการ
ซื้อสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของนักทองเที่ยวบาหเรน  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
38

 International Monetary Fund (IMF), Press Release: IMF Executive Board Concludes 2016 Article 
IV Consultation with Bahrain [Online], Available from: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr16186.htm. 
39

 Malabar Gold & Diamonds opens 155th Showroom, Gulf Daily News (2016, June 26). 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ผูศึกษาไดทําการศึกษาในเรื่องบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการสงเสริมการคา
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนอยางย่ังยืน มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงปจจยัสงเสรมิ
และอุปสรรคที่เกื้อหนุนใหแผนการสงเสริมการคาสินคาดังกลาวประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 
และย่ังยืน โดยใชกรอบ SWOT Analysis ชวยในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล ซึ่งผลจาก
การศึกษาพบประเด็นที่นาสนใจ ดังน้ี  

1) ปจจัยภายในของไทยในดานตางๆ มีอิทธิพลสําคัญอยาง ย่ิงตอความย่ังยืนและ
ความสําเร็จในระยะยาวของโครงการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน 
เน่ืองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จะยังมบีทบาทหนาที่ที่จํากัด ซึ่งหลักสําคัญ คือ การนําสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับไทยเขาสูตลาดบาหเรน แตการรักษาสวนแบงในตลาดใหเพิ่มข้ึนอยางย่ังยืนจะตอง
มีดําเนินการในระดับนโยบายอยางมีบูรณาการ โดยรัฐบาลตองมี commitment ที่จะแกไขปญหา
สําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตและการคาอัญมณีและเครื่องประดับ เชน การแกไขปญหาดานภาษี 
การแสวงหาแหลงวัตถุดิบ เปนตน  

อน่ึง ปจจัยภายนอกของไทย ในสวนที่เกี่ยวของกับบาหเรน เชน โอกาส อุปสรรค น้ัน ก็
เปนเรื่องสําคัญที่จะตองคํานึงถึงดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางย่ิง เรื่องคูแขงขันในตลาดอัญมณีและ
เครื่องประดับ ตลอดจนการพัฒนาดานอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดโลก  

2) ภารกิจในการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนใหย่ังยืน ไมไดเปน
ภารกิจของหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงเพียงอยางเดียว แตทุกฝายทั้งหนวยราชการในตางประเทศ 
อาทิ สถานเอกอัครราชทูตฯ สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ เมืองดูไบ (สคร.) รวมทั้ง
หนวยงานในสวนกลาง อาทิ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม 
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะตองบูรณาการทัง้ดาน
นโยบาย และงบประมาณรวมกันทั้งหมดเพื่อผลักดันใหไทยยังคงเปนศูนยกลางการคาและการ
ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในโลก และเพื่อใหการสงเสริมการคาสินคาดังกลาวในตางประเทศให
เกิดความย่ังยืนได หากการทํางานไมขับเคลื่อนไปอยางเปนระบบและรวมกันทั้งองคาพยพยอมไมเกิด
ผลสัมฤทธ์ิในระยะยาว  

3) ความรวมมือดานการคาอัญมณีและเครื่องประดับระหวางไทยกับบาหเรนไมใชเปน
เพียงเรื่องของการสงเสริมการคาในเชิงการพาณิชยและมุงเพิ่มพูนปริมาณการคาระหวางกันเทาน้ัน 
แตยังเปนเครื่องมือของอํานาจออน (soft power) ในเชิงการเมืองระหวางประเทศ ที่จะเกื้อกูลตอการ
สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับบาหเรนในระยะยาวดวย เน่ืองจากนายกรัฐมนตรีบาหเรนซึง่
ทรงเปนองคอุปถัมภของงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบีย น้ัน ทรงใหความสําคัญตอการคาอัญมณี
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และเครื่องประดับในบาหเรน รวมทั้งทรงมีความนิยมชมชอบไทยเปนทุนเดิมอยูแลว การมีสวนรวม
ของไทยในเรื่องดังกลาวจะชวยเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับบาหเรนไดอีกทางหน่ึง
อยางมีนัยสําคัญ โดยจะเห็นไดจากการที่ทรงสนพระทัยคณะผูประกอบการจากประเทศไทย และทรง
ประทานพระอนุญาตใหคณะผูจัดงานไทยไนทในงานจิวเวอรี่ อาระเบียเขาเฝาเปนการพิเศษอยาง
ใกลชิดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

4) หลายตอหลายครั้งมักจะมีขอถกเถียงกันในประเด็นเรื่องบทบาทหนาที่ของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการตางประเทศกับ สคร. ซึ่งภายใตการ
กํากับดูแลของกระทรวงพาณิชยน้ันมีความซ้ําซอนกันหรือไม/อยางไร เน่ืองจากภาระหนาที่ในการ
สงเสริมการคาในตางประเทศดูเหมือนวาจะเปนภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย แตในกรณีของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจจะแตกตางจากสถานเอกอัครราชทูตหลายแหงในตางประเทศ เน่ืองจาก
ไมมี สคร. ต้ังอยูในบาหเรน สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการในเรื่องน้ี โดย
เปนหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือกับ สคร. และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของของไทย
เพื่อใหการดําเนินการประสบผลบรรลุตามเปาหมาย อยางไรก็ดี ผูศึกษาเห็นวาภาระหนาที่ของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในการสงเสริมการคาระหวางประเทศ น้ัน เปรียบเสมือนผูไขกุญแจและเปดประตู
เขาสูตลาดการคาในบาหเรนใหแกผูประกอบการไทย สวนการรักษาตลาดใหเกิดความย่ังยืนในระยะ
ยาวนาจะเปนเรื่องของหนวยงานในประเทศ เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะตอง
พัฒนาความกาวหนาของอุตสาหกรรมการคาและการผลิตอัญมณีไทยในภาพรวม เพื่อให
ผูประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันมากข้ึน  

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1 ระดับปฏิบัติการ 
1) สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรรักษาบทบาทการเปนหนวยประสานงานหลัก 

(focal point) ในการดําเนินโครงการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนให
มีบูรณาการและมีความตอเน่ือง เพราะเปนหนวยราชการไทยที่ต้ังอยูในพื้นที่โดยตรงเพียงหนวยงานเดียว 
ซึ่งนอกเหนือจากการจัดโครงการเสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจไทยในบาหเรน เพื่อมุง
สงเสริมสินคาดังกลาวแลว ควรจะใหความสําคัญตอการเสริมสรางความสัมพันธใกลชิดระหวางสถาน
เอกอัครราชทูตฯ กับฝายบาหเรน อาทิ หอการคาและอุตสาหกรรมบาหเรน สมาคมผูคาทองคํา
และอัญมณีในจีซีซี กลุมผูประกอบการดานอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งจัดทํารายงานเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาวแจงกระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยเปนรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน เพื่อใหฝายไทยเห็นถึงพัฒนาการของตลาดและโอกาสของไทยในบาหเรนอยางชัดเจน  

2) สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรจัดทําแผนงาน (roadmap) โดยประสานงานกับ
หนวยงานอื่นๆ ที่อยูในตางประเทศและมีเขตอาณาดูแลบาหเรน เชน สคร. ณ เมืองดูไบ สํานักงาน
สงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ณ เมืองดูไบ บริษัทเวกา อินเตอรเทรด แอนด เอ็กซิบิช่ัน 
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จํากัด40 โดยใชกรอบการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจําบาหเรน ที่เปนกลไกที่มี
อยูแลวในการประชุมรวมเสนอจัดทําแผนงาน (roadmap) การสงเสริมการคาอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยในบาหเรนของสถานเอกอัครราชทูตฯ  

แผนงานดังกลาวจะเปนกรอบกําหนดทิศทางการทํางานของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในอนาคต ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ใน
อนาคต ขาราชการที่จะมาประจําการแทนขาราชการที่ครบวาระก็จะสามารถดําเนินงานตามแผนที่
กําหนดไวตอไปไดโดยไมหยุดชะงัก  

แผนงานฯ ควรแบงเปนระยะอยางชัดเจน กลาวคือ ระยะกลาง 5 ป และระยะยาว 
10 ป โดยตองมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรม และเมื่อมีการ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวอยางตอเน่ืองในแตละป จะชวยทําใหเห็นพัฒนาการที่เกิดข้ึนไดอยาง
ชัดเจน โดยเฉพาะตัวเลขสถิติการคาที่เกิดข้ึน น้ัน สามารถใชเปนผลลัพธ (outcome) ที่เปนรูปธรรม
ในการใชจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด (กระทรวง
การตางประเทศ) ตอไปดวย นอกจากน้ี ควรมีการพิจารณาทบทวนแผนงานฯ ผานกรอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจําบาหเรนและคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ 
เปนระยะๆ ดวย เพื่อใหแผนมีความสอดคลองกับสภาวะการณที่เกิดข้ึนและทันสมัยเปนปจจุบัน ทั้งน้ี 
ผูศึกษาไดจัดทําตารางขอเสนอรางแผนงานในการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยใน
บาหเรน ดังปรากฏตามตารางที่ 5  

 
ตารางท่ี 5   ขอเสนอรางแผนงานในการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนของ

สถานเอกอัครราชทูตฯ 
 

ระยะดําเนินงาน กิจกรรมหลัก/ยอย หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
แผนงานระยะกลาง 5 ป 
(พ.ศ. 2559-2563) 

(1) รักษาสถานภาพความสมัพันธกับฝาย
บาหเรนในทุกระดับ รวมทั้งรักษาเครือขาย
ติดตอประสานงานระหวางเจาหนาที่ของ
ไทยกับบาหเรนทัง้ภาครัฐและเอกชนใหมี
ความใกลชิด 
- พบปะและหารือกับหนวยงาน

ภาคเอกชนบาหเรนทีเ่กี่ยวของกบั
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับเปน
ระยะๆ  

- จัดสงเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับ
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยใหแก

สถานเอกอัครราชทูตฯ 
(สอท.)  

                                                
40

 บริษัทเอกชน ที่มีสํานักงานต้ังอยูที่เมอืงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึง่ทํางานรวมกับกระทรวง
พาณิชยในการจัดงานอเีวนตในตะวันออกกลางและในไทยสวนที่เกี่ยวของกบัตะวันออกกลาง 



31 

 

ระยะดําเนินงาน กิจกรรมหลัก/ยอย หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
หนวยงานที่เกี่ยวของของบาหเรนเปน
ระยะๆ เชน หอการคาและอุตสาหกรรม
บาหเรน สมาคมผูคาทองคําและ
เครื่องประดับในจซีีซ ี

 (2) สงเสริมการแลกเปลี่ยนคณะ
ผูประกอบการระหวางไทยกบับาหเรน  
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดคณะ

ผูประกอบการไทย-บาหเรนเขารวมงาน
แสดงสินคาอญัมณีและเครือ่งประดับใน
ทั้งสองประเทศ 

- จัดกิจกรรมจับคูเจรจาธุรกจิ 
- จัดกําหนดการทีเ่หมาะสมใหแกคณะ 

สอท.  
สํานักงานสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ ณ 
เมืองดูไบ (สคร.) 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแหงชาติ 
(สวอ.) 

 (3) สรางความตระหนักรูในเรื่องทีเ่กี่ยวของกบั
ตลาดอัญมณี และพฤติกรรมผูบริโภคใน
บาหเรนแกผูประกอบการไทยในกรงุเทพฯ 
- การจัดสัมมนาเผยแพรความรูในเรือ่ง

ตลาดโดยวิทยากรบาหเรน 
- การจัดกจิกรรมคลีนิคออกแบบ

เครื่องประดับโดยนักออกแบบ
เครื่องประดับบาหเรนมาใหความรูความ
เขาใจในเรื่องพฤติกรรมผูบรโิภคและแนว
ทางการออกแบบเครื่องประดับใน
บาหเรน 

- การกจิกรรมปฐมนิเทศนใหแก
ผูประกอบการที่เขารวมงานแสดงสินคา 
จิวเวอรี่ อาระเบีย  

สอท.  
สคร. ณ เมืองดูไบ 
กระทรวงพาณิชย  
สวอ.  

 (4) เสริมสรางภาพลักษณไทยในการเปนผูนํา
ดานอัญมณีและเครื่องประดับในโลก และ
การประชาสมัพันธใหไทยเปนจุดหมาย
ปลายทาง (destination) ในการซื้อ-
ขายอัญมณีและเครื่องประดับ 
- จัดกิจกรรมเผยแพร/ประชาสัมพันธ  
 อัญมณีและเครือ่งประดับไทยในงาน 

Thai Week @ Bahrain ที่สถานเอก 
 อัครราชทูตฯ จัดข้ึนเปนประจําทุกป เชน 

สอท.  
สคร. ณ เมืองดูไบ 
สํานักงาน ททท. ณ 
เมืองดูไบ 
กระทรวงพาณิชย 
สวอ.  
ฝายบาหเรน 
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ระยะดําเนินงาน กิจกรรมหลัก/ยอย หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
การจัดงานแฟช่ันโชวเครื่องประดับไทย 
การจัดนิทรรศการเครื่องประดับไทย  

- สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือในสาขาอัญมณีและเครือ่งประดับ
ตามบันทึกความเขาใจฯ ระหวาง สวอ. 
กับฝายบาหเรน เชน การจัดทํารายงาน
ถึง สวอ. เปนระยะๆ (รายงาน
สถานการณตลาดอัญมณีและ
เครื่องประดับ รายงานผลการหารอืกับ
ฝายบาหเรน)  

แผนงานระยะยาว 10 ป 
(พ.ศ. 2559-2569) 

(1) สรางคุณคาในสินคาพลอยสีในตลาด
บาหเรน  
- จัดทําโบรชัวรแผนพับโฆษณาภาพพลอย

สี และเครื่องประดับอญัมณีไทย เพื่อ
ประชาสมัพันธ 

- สนับสนุนบทบาทของ สวอ. ในการเปน
ผูนําดานมาตรฐานการตรวจสอบเพชร 
อัญมณีและโลหะมีคา เชน การจัด
หลักสูตรอบรมใหแกผูประกอบการ
บาหเรน การสงเจาหนาที่มาประจําใน
หองปฏิบัติการของบาหเรนเปนระยะ
สั้นๆ  

สอท.  
สคร. ณ เมืองดูไบ 
สํานักงาน ททท. ณ 
เมืองดูไบ 
กระทรวงพาณิชย 
สวอ.  

 (2) เสริมสรางภาพลักษณไทยในการเปนผูนํา
ดานอัญมณีและเครื่องประดับในโลก และ
การประชาสมัพันธใหไทยเปนจุดหมาย
ปลายทาง (destination) ในการซื้อ-
ขายอัญมณีและเครื่องประดับ 

สอท.  
สคร. ณ เมืองดูไบ 
สํานักงาน ททท. ณ 
เมืองดูไบ 
กระทรวงพาณิชย 
สวอ.  

ที่มา: จัดทําโดยผูศึกษา 
 
3) ในอนาคต นอกเหนือจากการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยใน

บาหเรนแลว สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจเสนอจัดทําโครงการหรือกิจกรรมโดยรวมมือกับสถาน
เอกอัครราชทูตไทยในประเทศจีซีซีอื่นๆ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โอมาน กาตาร คูเวต ซาอุดีอาระเบีย) 
เชน การสัมมนาเกี่ยวกับสภาพตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อขยายผลและสรางความตระหนักรูใน
ตลาดจีซีซีมากข้ึน ซึ่งไมเพียงแตจะเปนการทําใหผูประกอบการไทยมีขอมูลเกี่ยวกับตลาดมากข้ึน แต
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ยังเปนการชวยทําใหผูประกอบการไทยเห็นความเช่ือมโยงของตลาดในภูมิภาคดังกลาวไดอยางชัดเจน
วาเปนตลาดที่มีขนาดใหญ และมีศักยภาพดานเศรษฐกิจสูง ซึ่งจะชวยกระตุนใหเกิดความสนใจตลาด
ตะวันออกกลางมากข้ึนดวย 

4.2.2 ระดับนโยบาย 
1) รัฐบาลควรกําหนดใหการสงเสริมไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคาอญัมณี

และเครื่องประดับโลกเปนวาระแหงชาติ เพื่อกอใหเกิดบูรณาการในการดําเนินงานของหนวยงาน
ตางๆ อยางเปนองครวมและกวางขวาง  

2) พิจารณามอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงานที่มีบทบาท
ในการเจรจาขอตกลงสรางพันธมิตรกับประเทศที่เปนแหลงวัตถุดิบ และแสวงหาตลาดใหมๆ ทําหนาที่
เปนผูประสานงานหลักจัดการประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย เชน 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการคาแหงประเทศ สวอ. เปนตน เพื่อแสวงหา
แนวทางจัดต้ังคณะกรรมการรวมที่กํากับดูแลเรื่องการผลิตและการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ
ในระดับกระทรวง  

3) สําหรับโครงสรางของคณะกรรมการดังกลาว อาจเสนอใหรองนายกรัฐมนตรีที่
ดูแลรับผิดชอบดานเศรษฐกิจเปนประธาน และกระทรวงการตางประเทศ (กรมภูมิภาค/ หรือกรม
เศรษฐกิจระหวางประเทศ) ทําหนาที่เลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินการตอคณะรัฐมนตรี
เปนประจํา โดยคณะกรรมการดังกลาวจะมีภารกิจหลัก 2 ประการ คือ (1) บูรณาการการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการสงเสริมอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ ซึ่งใหความสําคัญในดานการแสวงหาแหลง
วัตถุดิบ และตลาดในตางประเทศ โดยรวมกันกําหนดประเทศยุทธศาสตรสําคัญที่เปนแหลงวัตถุดิบ 
และตลาด และอาจกําหนดใหประเทศในกลุมจีซีซีเปนโครงการ flagship นอกจากน้ี ในแผน
ยุทธศาสตรดังกลาวควรกําหนดการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการในประเทศตางๆ อยาง
ชัดเจน และ (2) ติดตามผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร โดยมอบหมายใหสถาน
เอกอัครราชทูตไทยที่ ต้ังอยูในประเทศเปาหมายรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมให
คณะกรรมการรวมดังกลาวทราบเปนระยะๆ และเพื่อใหการติดตามผลเปนไปอยางเขมขน อาจเสนอ
ใหเปนหน่ึงในตัวช้ีวัด (KPI) ในการปฏิบัติราชการของทีมประเทศไทยในตางประเทศดวยอีกทางหน่ึง  

4) ควรเรงผลักดันการแกไขปญหาที่เปนจุดออนสําคัญของสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยอยางเรงดวน เพื่อมุงพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทยใน
ตลาดโลก โดยปญหาสําคัญที่ควรใหความสนใจอยางเรงดวนคือ  

(1)  การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะโครงสรางภาษี เชน ภาษี
นําเขาสินคาวัตถุดิบ เน่ืองจากไทยพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบอัญมณี พลอยสี โลหะมีคาจากตางประเทศ
เกือบรอยเปอรเซ็นต ทําใหวัตถุดิบมีราคาแพง ทําใหไมเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการคาและการ
ผลิตสินคาอัญมณีและเครื่องประดับเทาที่ควร  

(2)  พัฒนางานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยใหมีความนาสนใจ
และดึงดูดใจผูซื้อในตางประเทศอยางตอเน่ือง ปจจุบันงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทย 
(Bangkok Gems & Jewelry) ติดในอันดับที ่5 ของโลก และมีมูลคาการสงออกสินคาสูงเปนอันดับ 
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13 ของโลก ซึ่งกระทรวงพาณิชยไดต้ังเปาหมายที่จะพัฒนาใหงานแสดงสินคาฯ ของไทยอยูในอันดับ 
3 และมีมูลคาการสงออกสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก  

(3)  ปญหาการขาดแคลนชางฝมือที่มีทักษะสูงในเรื่องการเจียระไน การข้ึนรปู 
และการเผาพลอย ซึ่งในอนาคตคาดวาจะเปนปญหาสําคัญของอุตสาหกรรมดังกลาว ที่จะสงผล
กระทบรุนแรงตอพัฒนาการของอุตสาหกรรมน้ีโดยรวม เน่ืองจากการผลิตสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับตองใชทักษะและฝมือ และถือวาเปนจุดแข็งที่สุดของสินคาไทย ดังน้ัน หากภาครัฐเรง
ปรับปรุงกฎระเบียบและมุงพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมน้ีอยางจริงจัง ทําใหเกิดรายไดที่ชัดเจน 
นาจะดึงดูดใจคนรุนใหมใหเขามาสูอุตสาหกรรมน้ีเพิ่มข้ึนดวย นอกจากน้ี ปญหาการขาดแคลนการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีก็เปนจุดออนสําคัญของไทยดวยเชนกัน  

(4)  มุงสรางแบรนดประเทศในดานอัญมณีอยางจริงจัง ปจจุบันกระทรวง
พาณิชยมีความพยายามที่จะสรางแบรนดพลอยไทย (Ploy Thai) เพื่อเสริมสรางภาพลักษณและความ
นิยมสินคาพลอยสี โดยกําหนดเปาหมายใหไทยเปนศูนยกลางตลาดพลอยสีในโลก ซึ่งเปนเรื่องที่ดีและ
ควรสงเสริมควบคูไปกับดานการทองเที่ยว โดยโปรโมทใหไทยเปนจุดหมายปลายทางของการซื้อ
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับ  

 
4.3 บทสงทาย 

ในชวง 3 ปที่ผานมา จะเห็นไดวา สถานเอกอัครราชทูตฯ มีบทบาทในการดําเนินโครงการ
สงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน รวมทั้งประสานความรวมมือกับ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ สคร. ณ เมืองดูไบ กระทรวงพาณิชย และ สวอ. จัดกิจกรรม อื่นๆ 
เชน การเปดไทยพาวิเลี่ยน และการจัดงานไทยไนทในงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบียในบาหเรน 
ทําใหการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนประสบผลที่นาพอใจ มปีรมิาณ
สงออกสินคาดังกลาวจากไทยไปยังบาหเรนเพิ่มมากข้ึน 2-3 เทาตัว จากการศึกษาวาปจจัยภายในดาน
ตางๆ ของไทยมีอิทธิพลอยางย่ิงตอความย่ังยืนของการดําเนินโครงการสงเสริมการคาสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับไทยในบาหเรน ซึ่งไมใชเรื่องของหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง แตเปนเรื่องที่ตองการ
มีการดําเนินการอยางบูรณาการในทุกภาคสวนทั้งในและนอกประเทศจึงจะประสบผลสัมฤทธ์ิไดอยาง
เปนรูปธรรม เชนเดียวกับการสงเสริมอาหารไทย โดยรัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรครัวไทยสูโลกข้ึนมา
เปนกรอบอยางชัดเจน และทุกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศใชยุทธศาสตรดังกลาวจัดทํา
โครงการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมอาหารไทยจนประสบผลสําเร็จข้ึน ซึ่งควรจะใชแนวทางดังกลาวเปน
แบบอยางในการสงเสริมการคาสินคาประเภทอื่นดวย กลาวคือ เมื่อสถานเอกอัครราชทูตไทยรวมกับ
หนวยราชการไทยในตางประเทศเปดตลาดสินคาแลว หนวยงานในประเทศก็ตองทํางานรวมงานเพื่อ
สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตสินคาน้ันๆ ใหมีความกาวหนาในทุกดานควบคูกันไปดวย หากทําเพียง
ดานใดดานหน่ึงหรือทําเพียงฝายเดียว ก็ยอมไมเกิดความย่ังยืนอยางแทจริง หรือเกิดเปนเหมือนการ
โยนหินลงนํ้าที่กอใหเกิดระรอกคลื่นเพียงช่ัวคราวแลวก็หายไป ซึ่งเปนเรื่องที่นาเสียดายอยางย่ิง  

 ผูศึกษาเห็นวา บาหเรนและประเทศในกลุมจีซีซีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีอํานาจใน
การซื้อสูงจึงเปนตลาดใหมที่ไทยไมควรมองขาม และควรใหความสนใจอยางจริงจังเน่ืองจากขณะน้ี
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคยุโรป หรือสหรัฐอเมริกาที่เปนตลาดสําคัญของไทยประสบปญหาดาน
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เศรษฐกิจ สินคาไทยหลายประเภทยังคงมีโอกาสที่จะเขาสูตลาดในภูมิภาคจีซีซี โดยเฉพาะสินคา
หรูหราอยางสินคาแฟช่ัน เชน อัญมณีและเครื่องประดับ กระเปา รองเทา ซึ่งใน พ.ศ. 2558 มี
ผูประกอบการไทยเขาไปเปดรานขายกระเปาหนังจระเขในบาหเรนแลว และประสบความสําเร็จใน
การจําหนายสินคาที่ไดรับความนิยมในหมูชนช้ันสูงของบาหเรนเปนอยางมาก สามารถแขงขันกับ
สินคาย่ีหอดังระดับโลกได เน่ืองจากสินคาไทยมีคุณภาพดี และมีราคาถูกกวาหลายเทา นอกจากน้ี 
ความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับบาหเรนในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับผูนําที่มีความนิยม
ชมชอบประเทศไทยมีสวนสําคัญอยางย่ิงที่เกื้อกูลใหความสัมพันธในระดับประชาชนกบัประชาชนดีไปดวย 
และเกิดความสนใจในประเทศ ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงสินคาที่มาจากไทย ดังน้ัน ผูศึกษาเช่ือวา 
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยสามารถประสบความสําเร็จในตลาดบาหเรนไดอยางย่ังยืนเปน
รูปธรรม โดยตองอาศัยความรวมมือและบูรณาการการทํางานที่ใกลชิดระหวางทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
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คําถามในการสัมภาษณ 
 

1. ทานคิดวาอะไรคือจุดออน และจุดแข็งของสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่จะ
สงออกไปขายยังบาหเรนและตะวันออกกลาง/สินคาเครื่องประดับประเภทใดที่มีศักยภาพ  

2. ทานคิดวาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จใน
ตลาดบาหเรนมากนอยเพียงใด/ความประทับใจในตลาดบาหเรน 

3. อะไรคือปญหาและอุปสรรคการคาขายสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน
หรือตะวันออกกลางในความคิดของทาน/ ประเทศคูแขงของไทยในตลาดดังกลาวคือประเทศใดบาง 

4. แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการคาขายสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ในบาหเรน/แผนงานที่จะทําเพื่อแกไขปญหาดังกลาวในอนาคต 

5. บทบาทของทานและองคกรในการสงเสริมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยใน
บาหเรน/แผนงานในอนาคต 

6. ทานคิดวาสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือกระทรวงการตางประเทศควรมีบทบาทหรือการ
ดําเนินการอยางไรเพื่อทําใหการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยประสบความสําเร็จใน
การเจาะตลาดบาหเรนไดอยางย่ังยืน และทานเห็นวาบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
กระทรวงการตางประเทศมีความซ้ําซอนกับสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ และกระทรวง
พาณิชยหรือไมอยางไร  
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