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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึก ษาสวนบุคคลเรื่อง “บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง มานามาในการ
สงเสริมโครงการการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนใหยั่งยืน” เกิดจากความสนใจ
ของผูศึก ษาที่ปรารถนาจะเห็นการดําเนินโครงการดังกลาวซึ่ง ดําเนินมาแลวเปนเวลา 3 ป (พ.ศ.
2556-2558) มีความยั่ง ยืน และกอใหเ กิดผลประโยชนอยางรูป ธรรมตอไทยทั้ง ในเชิง การเมือ ง
เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว เนื่องจากผูศึกษาเห็นวาสิ นคาอัญมณีและเครื่องประดับ นั้น เปน
สินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูง และมีเม็ดเงินไหลสูผูผลิตซึ่งเปนคนไทยโดยตรง แตกตางจากสินคาตัวอื่นๆ เชน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ยานยนต ที่ผลประโยชนจะไหลไปสูมือของประเทศที่ไทยรับจางผลิตให
ผูศึกษาเห็นวาการดําเนินการโครงการดังกลาวของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ผานมานับวามี
ผลเปนที่นาพอใจ โดยมูลคาการสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับจากไทยไปยังบาหเรนเพิ่มขึ้นกวา
2 เทาตัว และจํานวนผูประกอบการไทยที่ไปรวมงานสินคา Middle East International Jewellry
& Watch Exhibition หรืองานจิวเวอรี่ อาระเบีย (Jewellry Arabia) ซึ่งเปนงานใหญที่สุดในบาหเรน
เพิ่ม ขึ้นกวา 3 เทาตัว สะทอนใหเ ห็นถึง ศัก ยภาพและโอกาสของสินคาดัง กลาวของไทยในตลาด
บาหเรน อยางไรก็ดี การดําเนินโครงการดังกลาวเพื่อรักษาตลาดและปริมาณการคาใหยั่งยืนในระยะยาว
นับเปนความทาทายที่สําคัญ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ หรือการเสริมสรางบูรณาการ
ในการทํางานรวมกันของหนวยราชการไทยในการดําเนินโครงการ ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดมุงศึกษาเพื่อ
วิเคราะหวาปจจัยใดที่มีอิท ธิพลตอความยั่งยืนของโครงการดัง กลาว เพื่อสถานเอกอัครราช-ทูตฯ
สามารถกําหนดแนวทางและกลยุทธที่จะทําใหโครงการดังกลาวมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืนไดอยางเหมาะสม
ในการศึก ษาวิเ คราะหผูศึก ษาไดใชกรอบความคิด SWOT Analysis ในการวิเ คราะห
ขอเท็จ จริง จากการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่เ กี่ยวของกับ สินคาอัญ มณีและเครื่องประดั บ ทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนจํานวน 15 คน โดยอาศัยประสบการณตรงของผูศึกษาในฐานะเจาหนาที่ที่มีหนาที่
กํากับดูแลการดําเนินโครงการดังกลาวใหประสบผลสําเร็จ ตลอดจนการลงพื้นที่เยี่ยมชมเหมืองพลอย
และพะปะผู ป ระกอบการ รวมทั้ ง เยี่ ย มชมตลาดค า พลอยในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี เพื่ อ ให เ ข า ใจใน
สภาพการณของอุตสาหกรรมการผลิตและการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยมากขึ้น และผล
จากการศึกษา พบวาความยั่งยืนในการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน นั้น
ขึ้นอยูกับปจจัยภายในดานตางๆ ของไทย เชน ความตอเนื่องของนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ
การสรางเครือขายติดตอประสานงาน การแกไขปญหากฎระเบียบในการนําเขาวัตถุดิบ การปรับปรุง
โครสรางภาษีนําเขา เปนตน หากภาครัฐและภาคเอกชนไทยไมใหความสําคัญ ตอประเด็นตางๆ
เหลานี้ การสรางความยั่งยืนของโครงการดังกลาวของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ยอมเปนไปไดยาก ซึ่ง
รายละเอียดการศึกษาปรากฏอยูในบทที่ 3
ผูศึกษาไดจัดทําขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบายไวในบทที่ 4 เพื่อเสนอใหหนวย
ราชการตางๆ รวมมือกันในการสรางความยั่งยืนใหแกการดําเนินโครงการสงเสริมการคาสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับ ไทยในบาหเ รนในระยะยาวตอไป โดยในระดับ ปฏิบัติก ารนั้น ผูศึก ษาเห็นว า

จ
สถานเอกอัครราชทูตฯ วาจะตองเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ประสานงานกับหนวยราชการไทยใน
ตางประเทศอื่นๆ อาทิ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองดูไบ (สคร.) สํานักงานการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ณ เมืองดูไบ จัดทําแผนงาน (roadmap) ระยะกลาง 5 ป และระยะยาว
10 ป เพื่อสงเสริมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน สวนในระดับนโยบาย นั้น ผูศึกษา
เห็นวา กระทรวงการตางประเทศจะมีบทบาทสําคัญยิ่งในการเจรจากับประเทศแหลงวัตถุดิบและการ
แสวงหาตลาดในตางประเทศ และเพื่อใหมีบูรณาในการทํางานรวมกับสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ มณีและเครื่องประดับ
แหงชาติ (สวอ.) ควรเสนอจัดตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อบูรณาการแผนยุทธศาสตรและติดตามผลการ
ดําเนินการสง เสริม การคาสินค าอัญ มณีแ ละเครื่ องประดับ ไทยในตางประเทศอยางใกลชิด โดย
คณะกรรมการดัง กลาวมีห นาที่พิจ ารณาแกไขปญ หาและอุ ป สรรคในการคาสิ นคาดัง กลาว เช น
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ การแกไขปญหาเรื่องวัตถุดิบ การขาดแคลนฝมือแรงงาน เปนตน
ซึ่ง เมื่อ ทุก ฝายดํา เนิ นงานร วมกัน อยา งเป น ระบบและมีก ารบู ร ณาการแลว ไทยจะต องประสบ
ความสําเร็จในการเขาสูตลาดบาหเรน และภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมทั้งการที่ไทยมีเปาหมายที่จะ
เปนศูนยกลางการผลิตและการคาอัญมณีและเครื่องประดับของโลกใน พ.ศ. 2563 อยางแนนอน
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับ นี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางที่จะสราง
ความยั่ ง ยืน ใหแ ก โ ครงการส ง เสริ ม การค า อัญ มณีแ ละเครื่อ งประดับ ไทยในบาหเ รนของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา เพื่อใหเกิดผลประโยชนตอประเทศไทยและคนไทยอยางเปนรูปธรรม
โดยการจัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความสนับสนุนและความชวยเหลือของบุคคล
ตางๆ ที่กรุณาใหขอคิดและสละเวลาใหขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
ในโอกาสนี้ ผูศึกษาขอขอบพระคุณอาจารยที่ป รึกษาทุก ทาน ไดแก รองศาสตราจารย
ดร. ชูเ กียรติ พนัส พรประสิท ธิ์ เอกอัครราชทูต สุจิตรา หรัญ พฤกษ และผู ชวยศาสตราจารย
ดร. พลอย สืบ วิ เ ศษ สํา หรั บ คํ าชี้ แ นะที่มี คุณ คา ยิ่ง ตอ การจัด ทํา รายงานฉบับ นี้ใ หสํ าเร็จ ลงได
ขอขอบคุณเอกอัครราชทูต วิชัย วราศิริกุล อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา นายปวีณ ธนรัช
อดีตเลขานุการเอกประจําการ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่ง เปนอดีตผูบัง คับ บั ญ ชา และเพื่อน
รวมงานของผูศึกษาที่ใหขอมูลที่มีประโยชนอยางยิ่ง รวมทั้งนางพรสวาท วัฒ นกุล และนางสาว
ชอเพชร แสนสุข ผูอํานวยการและเจาหนาที่สถาบันวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (สวอ.) ที่
ไดกรุณาใหความสนับสนุนดานขอมูลและใหความอนุเคราะหจัดกําหนดการนัดหมายใหผูศึกษาเขา
เยี่ยมชมเหมืองพลอย และเขาพบผูประกอบการในจังหวัดจันทบุรี และขอขอบคุณผูใหขอมูลหลักทุก
ทานที่ไมอาจเอยชื่อไดครบทุกทาน ตลอดจนเอกอัครราชทูต ชยพันธ บํารุงพงศ เอกอัครราชทูต ณ
กรุงมานามา ผูบังคับบัญชาในปจจุบันของผูศึกษาที่กรุณาใหการสนับสนุนใหผูศึกษาเขารับการอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 8 ในครั้งนี้ รวมทั้งเพื่อนขาราชการในสถานเอกอัครราชทูตฯ
ที่ไดใหกําลังใจและชวยรับภาระดานงานระหวางที่ผูศึกษาเขารับการอบรมในประเทศไทย
สุดทายนี้ ผูศึก ษาขอขอบพระคุณนางสาวภั ท รัตน หงษท อง ผูอํานวยการสถาบันการ
ตางประเทศเทวะวงศวโรปการ และเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกทาน รวมทั้งเพื่อนรวมรุนหลักสูตร นบท. 8
ทุก ท า นที่ ส นั บ สนุ น กระบวนการจั ด ทํ าและการนํ า เสนอรายงานการศึ ก ษาให ผ า นไปได ด ว ยดี
โดยเฉพาะนางสาวศศรักษ ศะศิวณิช อดีตหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจันทบุรี ที่กรุณา
พาผูศึกษาไปทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรีดวย ทําใหผูศึกษารูสึกดีใจและภูมิใจยิ่งที่ไดเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตร นบท. 8 ในครั้งนี้
หทัยชนก ฤทธาคนี ฟรูโม
สิงหาคม 2559

ช

สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธกี ารศึกษา
1.4 4 คําถามการศึกษา
1.5 สมมุติฐานการศึกษา
1.6 ประโยชนของการศึกษา
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี SWOT Analysis
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 การดําเนินโครงการเพือ่ สงเสริมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ระหวาง พ.ศ. 2556-2558
3.2 บทบาทของหนวยงานไทยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของในการสงเสริมการคาสินคาอัญ
มณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนใน พ.ศ. 2556-2558
3.3 ผลการดําเนินโครงการสงเสริมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน
3.4 นโยบายสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคาอัญมณีและ
เครื่องประดับโลก
3.5 กรณีศึกษาการดําเนินการสงเสริมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยใน
บาหเรน (SWOT Analysis)
3.6 การวิเคราะห SWOT Analysis
บทที่ 4 บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 ขอเสนอแนะ
4.3 บทสงทาย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผเู ขียน

ง
ฉ
ช
ซ
ฌ
1
1
8
8
9
9
9
10
10
11
13
13
15
17
18
20
22
28
28
29
34
36
39
41

ซ

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 สถิติมูลคาการคาระหวางไทยกับโลกและไทย-บาหเรน ระหวาง
พ.ศ. 2555-2558
ตารางที่ 2 มูลคาการคาระหวางไทยกับบาหเรนรายสินคา 5 อันดับแรก ระหวาง
พ.ศ. 2555-2558
ตารางที่ 3 มูลคาการคาสินคาทองคําแทงและเครือ่ งประดับของกลุม ประเทศจีซีซีและไทย
ระหวาง พ.ศ. 2556-2557
ตารางที่ 4 SWOT Analysis การดําเนินโครงการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยในบาหเรนระหวาง พ.ศ. 2556-2558
ตารางที่ 5 แผนงานในการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน

3
6
6
20
30

ฌ

สารบัญภาพ
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2

แผนที่บาหเรน
แผนภาพตาราง SWOT Matrix

1
11

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.1.1 บาหเรน และความสัมพันธระหวางไทยกับบาหเรน

ภาพที่ 1 แผนที่บาหเรน
ที่มา: http://www.worldatlas.com
บาหเรนเปนประเทศขนาดเล็ก มีเนื้อที่ 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 ของโลก 1 และเปนสมาชิก ของกลุม คณะมนตรีความรวมมือแหง รัฐอาวอาหรับ (Gulf
Cooperation Council : GCC ตอไปนี้จะเรียกยอๆ 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 สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส โอมาน กาตาร คูเวต และบาหเรน
ทําใหการคาและการลงทุนระหวางประเทศสมาชิกมีความสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งบาหเรนยังเปนที่ตั้งของ
สะพาน King Fahd Causeway ที่เชื่อมโยงระหวางบาหเรนกับซาอุดีอาระเบียซึ่งเปนตลาดขนาดใหญ
โดยเฉพาะเมืองดัมมัม (Damam) เมืองอัลคอบาร (Al Khobar) ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกของ
ซาอุดีอาระเบียซึ่งมีจํานวนประชากรถึง 4 ลานคน สะพานดังกลาวทําใหการเดินทางสัญจรและการ
ขนสงสินคาระหวางสองประเทศทําไดงาย และสะดวก บาหเรนจึงเปนประตูเศรษฐกิจการคาของไทย
สูซาอุดีอาระเบียไดอีกชองทางหนึ่งในชวงเวลาที่ความสัมพันธระหวางไทยกับซาอุดีอาระเบียยังมีความ
เปราะบาง โดยเฉพาะการเดินทางไปยังเมืองอัลคอบารและเมืองดัมมัม ซึ่งใชเวลาในการเดินทางจาก
บาหเรนเพียง 45 นาทีและ 2 ชั่วโมง โดยมีระยะทางประมาณ 58 และ 95 กิโลเมตรตามลําดับ และ
การเดินทางไปยังกรุงริยาด เมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียใชเวลาเดินทางเพียง 6 ชั่วโมง ในระยะทาง
480 กิโลเมตร
ไทยกับบาหเรนสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อวันที่ 17 มกราคม
พ.ศ. 2520 และมี ความสั ม พั นธ ตอ กัน ที่มี ความใกล ชิด ในลัก ษณะพิ เ ศษ และมีก ารแลกเปลี่ ย น
การเยือนระดับสูงระหวางกันอยางสม่ําเสมอ โดยบาหเรนถือเปนพันธมิตรที่สําคัญที่สุดประเทศหนึ่ง
ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง และมีบทบาทเชื่อมโยงไทยสูประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางใน
หลายมิติ รวมทั้งสนับสนุนไทยในเวทีระหวางประเทศอยางตอเนื่องมาโดยตลอด เชน องคการความ
รวมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation-OIC) องคการสหประชาชาติ เปนตน
นอกจากนี้ ผูนําคนสําคัญของบาหเรน เชน สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัลคอลิฟะห แหง
บาหเรน และ เชคคอลิฟะห บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห นายกรัฐมนตรีบาหเรน ทรงเปนผูมีบทบาท
สําคัญที่ทําใหเ กิดกระแสนิยมไทยในบาหเ รนเพราะทรงเปนมิตรรัก ของไทยและทรงสนพระทัยใน
วัฒนธรรมและธรรมชาติของคนไทย ทรงเห็นวา คนไทยมีอัธยาศัยไมตรีจิตอันดีง าม สงผลใหชาว
บาหเรนโดยทั่วไปเกิดความสนใจไทยไปดวย โดยในแตละปมีชาวบาหเรนที่เดินทางไปทองเที่ยวในไทย
กวา 30,000 คน ซึ่ง ถือเปนปจจัยที่เ อื้อประโยชนตอไทยใหมีโ อกาสที่จ ะสง เสริมความรวมมือกับ
บาหเรนในดานตางๆ ไดอยางสะดวก
อยางไรก็ดี ความรวมมือดานเศรษฐกิจระหวางไทยกับบาหเรนยังมีคอนขางนอย
มูลคาการคาระหวางกันยังไมม ากนัก บาหเรนเปนประเทศคูคาลําดับ ที่ 60 ของไทย โดยใน พ.ศ.
2558 มีมูลคาการคาระหวางกันรวม 406 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจาก พ.ศ. 2557 รอยละ 242 ซึ่ง
สวนหนึ่งอาจเปนเพราะไทยเห็นบาหเรนเปนตลาดขนาดเล็ก จึงหันไปสนใจการสงเสริมความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจ กับ ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีตลาดขนาดใหญก วา เชน สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตสกาตาร ซึ่งเปนคูคาอันดับที่ 10 กับ 25 ตามลําดับ
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ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, การคาไทย [ออนไลน], แหลงที่มา:
http://www2.ops3.moc.go.th/.
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ตารางที่ 1 สถิติมูลคาการคาระหวางไทยกับโลกและไทย-บาหเรนระหวาง พ.ศ. 2555-25583
รายการ

มูลคา : ลานดอลลารสหรัฐ
2555 2556 2557 2558

อัตราการขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2558

ไทย-โลก
มูล คาการคา 478,220 478,911 455,271 417,029 5.95 0.14 -4.94
รวม
การสงออก 229,105 228,504 227,523 213,375 2.93 -0.26 -0.43
การนําเขา 249,115 250,406 227,748 202,654 8.89 0.52 -9.05
ดุลการคา -20,009 -21,901 -224 11,721
ไทย-บาหเรน
มูล คาการคา
428
627
475
406 44.51 46.41 -24.26
รวม
การสงออก
163
219
240
217 16.12 34.64 9.47
การนําเขา
265
408
234
188 70.08 53.65 -42.43
ดุลการคา
-102 -188 5.71 29.41

-8.40
-5.78
-11.02
-14.58
-9.48
-19.80

1.1.2 บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในการสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจ
การคาและการลงทุนระหวางไทยกับบาหเรน
โดยที่ปจจุบันกระทรวงพาณิชยยังไมมีการจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ (สคร.) ที่กรุงมานามา บาหเรน และมอบหมายใหสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ
ณ เมืองดูไบ มีเขตอาณาดูแลบาหเรน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา จึงไมไดจํากัดขอบเขต
การปฏิบัติงานในการสงเสริมความสัมพันธดานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนเฉพาะในดานนโยบาย
เศรษฐกิจระหวางไทยกับบาหเรนเทานั้น แตยังรวมถึงการแสวงหาตลาดใหมๆ ใหกับสินคาไทยที่มี
ศักยภาพ และการสงเสริมความรวมมือในสาขาที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
นับตั้งแต พ.ศ. 2556 เปนตนมา กระทรวงการตางประเทศไดริเริ่มดําเนินโครงการ
1 ทูต 3 ผลิตภัณฑตามนโยบายของกระทรวงการตางประเทศที่มอบหมายใหเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญของไทยในตางประเทศระบุสินคาจํานวน 3 รายการที่มีศักยภาพในตลาดของประเทศที่
ประจํ า การ โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ สิ น ค า เกษตรเป น อั น ดั บ แรก ซึ่ ง สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ
กรุงมานามา ไดกําหนดใหสินคาอัญมณีและเครื่องประดับเปนผลิตภัณฑหนึ่งในสาม (เปนลําดับที่ 3)
เนื่องจากเห็นวา
1) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เปนสาขาที่ไทยมีศัก ยภาพสูง และมี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจ การคา การจางแรงงาน การสรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งการเสริมสรางความคิด
สรางสรรค ที่สามารถขยายตัวตอยอดกอใหเกิดรูปแบบสินคาและบริการตางๆ ที่มีลักษณะวิสาหกิจ
3

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, อางแลว.
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ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยโดยรวม4 โดยใน
พ.ศ. 2558 ที่ผานมา สินคาอัญมณีและเครื่องประดับปรับขึ้นเปนสินคาที่มีมูลคาการสงออกเปนอันดับ
2 ของไทย จากเดิมที่อยูในอันดับ 3 มีมูลคาการสงออกกวา 350,000 ลานบาท5 และสําหรับตลาดใน
บาหเ รน สินคาอัญ มณีและเครื่องประดับ ไทยมีมูลคาการสงออกสูง เปนลําดับ ที่ 2 รองจากสินคา
รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ อยางไรก็ดี ใน พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนชวงภายหลังการเหตุการณ Arab
Spring ในบาหเรนเมื่อ พ.ศ. 2554 มูลคาการคาอัญมณีและเครื่องประดับระหวางไทยกับบาหเรน
ลดลง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงเห็นควรเพิ่ม บทบาทในการสง เสริมและฟนฟูตลาดการคาสินคา
อัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน
2) สินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ในตลาดบาหเ รนสวนใหญนําเขาจากอินเดีย
และฮองกง ซึ่ง ถือเปนคูแขง ที่สํ าคัญ ของไทย เนื่องจากนัก ธุร กิจ และผูป ระกอบการอัญ มณีและ
เครื่องประดับในบาหเรนสวนใหญเปนชาวอินเดียและปากีสถาน จึงมีความคุนเคยกับสินคาจากอินเดีย
อยางไรก็ตาม นักธุรกิจและผูประกอบการในบาหเรนตระหนักดีวาไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะฝมือการเจียระไน จึงมีความสนใจจะนําเขาสินคา
จากไทย แตยังขาดความรูเกี่ยวกับผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ไทยที่มีความนาเชื่อถือ
ขณะเดียวกันผูประกอบการไทยก็ขาดความรูเกี่ยวกับตลาดการคาอัญมณีในบาหเรน และยังมีทัศนคติ
เชิงลบเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรวมวามีปญหาการสูรบและไมปลอดภัย จึงไม
สนใจเขารวมงาน Middle East International Jewellry & Watch Exhibition หรือที่เรียกสั้นๆ วา
งานจิวเวอรี่อาระเบีย (Jewelry Arabia) ซึ่งเปนงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับในบาหเรน
ที่ใหญที่สุดงานหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยในอดีตที่ผานมามีผูประกอบการไทยเขารวมงาน
แสดงสินคาดังกลาวมากที่สุดไมเกิน 10 รายเทานั้น
3) นอกเหนือจากผลประโยชนทางการคาแลว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังเห็นวา
โดยที่นายกรัฐมนตรีบาหเรนทรงมีความสนพระทัยในการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับของ
บาหเรน และทรงเปนองคอุปถัมภของงานจิวเวอรี่อาระเบีย โดยทรงเสด็จเปนประธานในพิธีเปดงาน
ดังกลาวเปนประจําทุกป ดังนั้น การเขารวมเขารวมงานแสดงสินคาจิวเวอรี่อาระเบียของไทย ยอมเปน
ผลดีตอการสรางอํานาจออน (soft power) ที่มีผ ลตอการสง เสริมความสัมพันธระหวางไทยกับ
บาหเ รนไดในทางออม อี ก ทั้ง สถานเอกอัค รราชทูต ฯ เห็นว า สินคา อัญ มณีและเครื่องประดับ มี
ศักยภาพที่จะสงเสริมใหเปนสาขาความรวมมือใหมๆ ระหวางไทยกับบาหเรนได และสอดคลองกับ
นโยบายของรั ฐ บาลที่ ต อ งการพั ฒ นาให ไ ทยเป น ศู น ย ก ลางการผลิ ต และการค า อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับของโลกดวย
ในระหวาง พ.ศ. 2556-2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเริ่มโครงการเสริมสราง
โอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจระหวางไทย-บาหเรน โดยมุงเนนกลยุทธที่สําคัญคือ การสรางความรูจ กั
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.) ของไทยอยางตอเนื่องในการจัดกิจกรรมยอย 4 กิจกรรม ไดแก
(1) นําคณะผูประกอบการสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ จากบาหเรนไปเขารวมงานแสดงสินคา
บางกอกเจมสแอนดจิวเวอรี่ (Bangkok Gems & Jewelry) ที่กรุงเทพฯ ซึ่งถือวาเปนงานที่ใหญและมี
ชื่อเสียง (2) จัดกิจกรรมจับ คูธุรกิจ (Business Matching) ใหแกผูประกอบการไทยและบาหเรน
(3) จัดการเยี่ยมชมสถานประกอบการของผูประกอบการไทย และ (4) จัดใหผูประกอบการจาก
บาหเ รนเข าเยี่ย มคารวะและพบปะหารื อกั บ ผู แทนกระทรวงพาณิ ชย สภาธุ ร กิ จ ไทย-บาหเ รน
หอการคาแหงประเทศไทย และ สวอ.
ภายหลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเริ่มดําเนินโครงการเสริมสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจระหวางไทย-บาหเรน เพื่อการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน
เปนเวลา 3 ป โดยใชงบประมาณไปเพียง 800,000 บาท ใน พ.ศ. 2559 จึงเห็นวา มีพัฒนาการที่
นาสนใจเกิดขึ้นไดแก (1) จํานวนผูป ระกอบการไทยที่ส นใจเขารวมงานแสดงสินคาอัญ มณีและ
เครื่องประดับในบาหเรนเพิ่มขึ้นกวา 5 เทา จากจํานวน 6-7 รายใน พ.ศ. 2556 เปนจํานวน 30 ราย
ใน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 (2) กระทรวงพาณิชยและสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
ไดนําคณะนางงามของไทยมาเดินแฟชั่นโชวในงานเปดตัวไทยพาวิเลี่ยน และไทยไนทในงานแสดง
สินคาจิวเวอรอาระเบีย (3) อัตราการขยายตัวทางการคาเพิ่มขึ้นกวา 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 ซึ่งตัวเลขดังกลาวที่เกิดขึ้นบงชี้วา แผนการสงเสริมตลาดการคาสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับไทยในบาหเรนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในชวง 3 ปที่ผานมา เริ่มมีแนวโนมที่ดี
และสะทอนใหเห็นวา สินคาดังกลาวของไทยมีศักยภาพสูง สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นไดอีกหากไดรับ
การสนับสนุนอยางตอเนื่องในระยะยาว
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ตารางที่ 2 มูลคาการคาระหวางไทยกับบาหเรนรายสินคา 5 อันดับแรกระหวาง พ.ศ. 2555-25586
ลําดับ
ที่

ชื่อสินคา

มูลคา: ลานเหรียญ
2555

2556

2557

อัตราขยายตัว (%)
2558

2555

2556

(ม.ค.-ธ.ค.)

1 รถยนต อุปกรณและ 60.0 103.5 120.2
สวนประกอบ
2 อัญมณีและ
17.9 25.6 36.9
เครื่องประดับ
3 เครื่องคอมเพรสเซอร
7.5 11.8 10.7
ของเครื่องทําความเย็น
4 ทองแดงและทําดวย
8.3 8.5 5.6
ทองแดง
5 ตูเย็น ตูแชแข็งและ
5.0 5.1 4.5
สวนประกอบ

2557

2558
(ม.ค.-ธ.ค.)

96.8 98.84 72.61 16.12 -19.49
33.9 -17.12 43.41 44.06 -8.18
9.5 -3.98 58.51 -9.41 -11.29
6.4 -2.05 2.43 -33.65 13.71
4.9 46.33 1.27 -11.59 9.01

ตารางที่ 3 มูลคาการคาสินคาทองคําแทงและเครื่องประดับของกลุมประเทศจีซีซีและไทย ระหวาง
พ.ศ. 2556-25577

ประเทศ
ไทย
นําเขา
สงออก
บาหเรน
นําเขา
สงออก
คูเวต
นําเขา
สงออก
6

2556
(ดอลลารสหรัฐ)
ทองคําแทง เครื่องประดับ/
โลหะมีคา

2557
(ดอลลารสหรัฐ)
ทองคําแทง เครื่องประดับ/
โลหะมีคา

14,739,675,280 538,963,254 6,448,4444,828 486,177,341
2,941,111,670 2,109,940,524 2,482,632,346 2,143,335,233
236,321,677
235,735

143,929,604
662,244,223

275,218,013
-

174,733,430
487,021,422

795,371,063 544,917,146
4,233 289,885t,964

739,033,481
4,077

655,915,596
217,609,053

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 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
โอมาน
นําเขา
สงออก
กาตาร
นําเขา
สงออก
ซาอุดีอาระเบีย
นําเขา
สงออก
UAE
นําเขา
สงออก

2556
(ดอลลารสหรัฐ)
ทองคําแทง เครื่องประดับ/
โลหะมีคา

2557
(ดอลลารสหรัฐ)
ทองคําแทง เครื่องประดับ/
โลหะมีคา

224,524,401
6,389,386

3,307,648
75,756

207,770,161
2,455,087

231,169,527
5,267,940

271,529,736
-

425,964,589
-

267,529,736
-

367,164,354
-

4,471,949,830
137,842,839

478,001,711
587,522,068

-

-

35,268,469,925 9,061,761,109 23,432,181,841 9,512,706,093
22,969,475,957 9,156,164,226 11,650,270,338 11,515,944,067

นอกจากนี้ 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 บันทึก ความเขาใจระหวาง
สวอ. กับสมาคมผูคาทองคําและอัญมณีในประเทศจีซีซี (Gulf Cooperation Council Gold &
Jewelry Association) ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559
1.1.3 ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยใน
บาหเรนอยางยั่งยืน
อาจกลาวไดวา การดําเนินโครงการเสริม สรางโอกาสทางเศรษฐกิจ และธุร กิจ
ระหวางไทย-บาหเรนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่เนนการประชาสัมพันธและสงเสริมตลาดสินคา
อัญ มณีและเครื่องประดับของไทยในบาหเ รนใหเ ปนที่รูจัก ประสบความสําเร็จ ดวยดีสําหรับ การ
ดําเนินการตามกลยุทธระยะสั้น แตการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรักษาตลาดและ
ปริม าณการคาใหยั่ง ยื นในระยะยาวนับ เป นความทา ทายที่สําคั ญ เนื่องจากปจ จัยทั้ง ภายในและ
ภายนอกของไทยมีอิทธิพลตอความยั่งยืนของการสงเสริมตลาดสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยใน
บาหเรน
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ในรายงานฉบั บ นี้ ผู ศึ ก ษาได กํ า หนดว า ป จ จั ย ภายในของไทย หมายถึ ง
สภาพแวดลอมในสวนที่เกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และฝายไทย ไดแก ปญหาเรื่องงบประมาณ
จากสวนกลาง ความไมตอเนื่องของนโยบาย การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาไทย
ความสนใจตลาดของผูประกอบการไทย สวนปจจัยภายนอกของไทย หมายถึง สภาพแวดลอมในสวน
ที่เกี่ยวกับฝายบาหเรนเปนหลัก เชน สถานการณเศรษฐกิจของกลุมจีซีซี อยางไรก็ดี อาจจะมีปจจัย
บางตัวที่เ ปนทั้ง ปจ จัยภายในและภายนอก เนื่องจากเกี่ยวของกับ ทั้ง ฝายไทยและบาหเ รน เช น
ความกาวหนาในการสง เสริม ความรวมมือดานอัญมณีและเครื่องประดับ ระหวางไทยกับ บาหเ รน
ภายใตกรอบบันทึกความเขาใจฯ ที่ไดลงนามรวมกันไว
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึ ก ษาและวิเ คราะหปจ จัยต างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกของไทย รวมทั้ ง
อุปสรรคในการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนเกิดความยั่งยืน
1.2.2 เพื่อนําผลการศึกษามาเปนขอเสนอแนะใหแกสถานเอกอัครราชทูตฯ กระทรวงการ
ตางประเทศ และกระทรวงพาณิชยในการดําเนินโครงการเพื่อสง เสริม การคาสินคา อัญ มณีและ
เครื่องประดับไทยในบาหเรนใหเกิดความยั่งยืน ตลอดจนขยายผลไปยังประเทศจีซีซีอื่นๆ ตอไป
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
รายงานฉบับนี้จะคนควาและศึกษาแนวทางและกลยุทธในการดําเนินโครงการ
สง เสริม ตลาดการคาสินคาอัญ มณีและเครื่องประดับ ไทยในบาหเ รนของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ระหวาง พ.ศ. 2556-2558
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1) รวบรวมขอมูล ปฐมภูมิจ ากประสบการณตรงของผูศึก ษาในฐานะที่ป ฏิบัติ
ราชการอยูที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และไดรับมอบหมายจากเอกอัครราชทูตฯ ใหดูแลรับผิดชอบงาน
ดานการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้ง กํากับ ดูแลการดําเนินโครงการสงเสริม เสริมสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจระหวางไทยกับบาหเรนใหเปนไปตามแผนและเปาหมายของสถานเอกอัครราชทูตฯ
2) รวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณแบบเจาะจงกลุมตัวอยางบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการเสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจระหวางไทยกับบาหเรน
ซึ่งผูศึกษาจะกําหนดแนวคําถามที่ใกลเคียงกัน (ตามภาคผนวก ก) ไดแก อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจํา
บาห เ รนที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการในช ว ง พ.ศ. 2554-2558 เจ า หนา ที่ ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งของไทย
(ขาราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการดานเศรษฐกิจ ในชวง พ.ศ.
2555-2558 ขาราชการกระทรวงการต างประเทศ (เจาหนาที่โตะ บาหเรน) ขาราชการกระทรวง
พาณิชยที่รับผิดชอบดานสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ เจาหนาที่และนักวิจัยของ สวอ. นายกและ
รองนายกสมาคมผูคาอัญ มณีไทยและเครื่องประดับ ) เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของของบาหเรน
ไดแก สมาคมผูคาทองคําและอัญมณีในประเทศจีซีซี ผูประกอบการไทย ไดแก เจาของรานจิวเวอรี่ไทย
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เจาของเหมืองพลอยในจังหวัดจันทบุรี เจาหนาที่บริษัทเอกชนที่เปนหุนสวนกับกระทรวงพาณิชยใน
การรับจัดงานอีเวนทในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมจํานวนทั้งสิ้น 15 ราย
3) รวบรวม ประมวลและวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิโดยการสืบคนจากแหลงขอมูล
ต า งๆ เช น หนั ง สื อ บทความวิ จั ย โทรเลขรายงานของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ สื่ อ ออนไลน
หนังสือพิมพออนไลน
4) การวิเ คราะหและประมวลผลข อมูล จะทํา ในเชิง พรรณาโดยใชท ฤษฎีก าร
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค หรือ SWOT Analysis ของศาสตราจารยอัลเบิรต ฮัมฟรีย
(Albert Humphrey) เปนกรอบในการวิเคราะหและประมวลผลการศึกษาในการกําหนดแนวทางที่
จะสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับในบาหเรนอยางยั่งยืน
1.4 คําถามการศึกษา
ปจจัยใดที่ทําใหโครงการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนยั่งยืน
1.5 สมมุติฐานการศึกษา
1.4.1 ปจจัยภายในดานตางๆ ของไทยมีอิทธิพลทําใหโครงการสงเสริมการคาสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับไทยในบาหเรนเกิดความยั่งยืน
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 เกิดขอเสนอแนะในการจัดทําแผนและกลยุทธในการสงเสริมการคาสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับไทยในบาหเรนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในระยะยาวไดอยางตอเนื่องและเกิด
ประสิทธิผล
1.6.2 เกิดขอเสนอแนะในการบูร ณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนไทยในการกําหนดแผนยุทธศาสตรในการสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคา
สินคาอัญมณีในกลุมประเทศจีซีซีในอนาคต
1.6.3 สรางความเขาใจและทราบปจ จัยตางๆ ที่ทําใหการสงเสริมการคาอัญ มณีและ
เครื่องประดับไทยในบาหเรนเกิดความยั่งยืน
1.6.4 กอใหเกิดความสนใจในตลาดบาหเรนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการมองตอยอดให
เห็นถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของบาหเรน และใชเปนประตูสูภูมิภาคตะวันออกกลางในวงกวางมาก
ขึ้นโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบีย

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี SWOT Analysis
รายงานฉบับนี้จะใชแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค หรือ
SWOT Analysis ของศาสตราจารยอัลเบิรต ฮัมฟรีย (Prof. Albert Humphrey) มาใชในการ
ประเมินและวิเคราะหผลการศึกษาและเกิดความเขาใจไดอยางชัดเจนมากขึ้น
แนวคิดทฤษฎีวิเคราะห SWOT Analysis เปนการวิเคราะหส ภาพการณทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อคนหาจุดแข็ง (S-Strengths) จุดออน (W-Weaknesses) โอกาส (O-Opportunities)
และอุปสรรค (T-Threats) ขององคกรทางธุรกิจ โดยไดรับการพัฒนารูปแบบขึ้นโดยศาสตราจารย
ฮัมฟรีย แหงมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ซึ่งเปนผูนําคณะนักวิจัยที่ทํากับผูบริหารของบริษัทตางๆ ใน
นิตยสาร Fortune 500 ซึ่งทําใหเกิดแบบจําลอง Team Action Model ขึ้นอันเปนผลจากการวิจัย
และใชทฤษฎี SWOT Analysis ดังกลาว8 ตอมารูปแบบการวิเคราะหนี้ไดถูกใชโดยหนวยงาน องคกร
และสถาบันตางๆ อยางกวางขวางเพื่อประเมินศักยภาพในการทํางานใหบรรลุตามเปาหมาย
แนวคิดดังกลาวจะชวยใหผูศึกษาเกิดความรูความเขาใจอยางถองแทและชัดเจนขึ้นในการ
เรียนรูศักยภาพของตนเอง หรือที่เรียกวา “รูเรา” จากการศึกษาและทําความเขาใจกับสภาพแวดลอม
ภายใน ไดแก จุดแข็ง และจุดออนของตนเอง เชน นโยบาย วิสัยทัศน งบประมาณ และการเรียนรู
ศักยภาพของอีกฝายหนึ่ง 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
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
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ภาพที่ 2 แผนภาพตาราง SWOT Matrix9
ผูศึกษาจะใชท ฤษฎีวิเคราะห SWOT เปนกรอบในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรคในการดําเนินโครงการเสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจระหวางไทย-บาหเรน
เพื่อสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใช
เปนแนวทางในการกําหนดเปาหมายและวิธีการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในระยะยาว
ตอไป
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 ผูศึกษาไดคนควารายงานการศึกษาสวนบุคคลซึ่งเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
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
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2) รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง สินคาฮาลาลไทยในอินโดนีเซีย : ลูทาง
โอกาส ความทาทายและความรวมมือ จัดทําโดย นายอภิรัตน สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง นบท. รุนที่ 4
พ.ศ. 2555 ซึ่ ง ผู ศึ ก ษาโดยใช ก รอบวิ เ คราะห SWOT Analysis และทฤษฎี Competitive
Advantage และ National Diamond Model ของศาสตราจารย Michael E. Porter เปนกรอบใน
การศึกษา และไดสรุปขอเสนอแนะในการดําเนินนโยบายภาครัฐและการดําเนินการของภาคเอกชน
เพื่อสงเสริมจุดแข็ง แกไขจุดออน พัฒนาโอกาสและเอาชนะอุปสรรคในการสงเสริมสินคาฮาลาลไทย
ในตลาดอินโดนีเซียไวไดอยางนาสนใจ
3) รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง การประชาสัมพันธเผยแพรอาหารไทยและ
ประเทศไทยในกรีซ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง เอเธนส ทามกลางสถานการณวิ ก ฤติท าง
เศรษฐกิจของกรีซ จัดทําโดย นางเอื้อพงศ อวมพิท ยา นบท. รุนที่ 7 พ.ศ. 2558 ซึ่ง ผูศึก ษาไดใช
กรอบวิเคราะห SWOT Analysis มาวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ ทําใหเขาใจจุดแข็ง จุดออนของ
หนวยงาน และทราบถึงโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ
เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรสินคาอาหารไทยและประเทศในกรีซ
อนึ่ง แมรายงานการศึกษาสวนบุคคลทั้งสามฉบับจะมิไดกลาวถึงประสบการณใน
การดําเนินโครงการสง เสริม คาอัญมณีและเครื่องประดับโดยตรง แตการทบทวนรายงานดัง กลาว
ขางตนมีสวนชวยใหผูศึกษาเขาใจแนวทางการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตไทยในตางประเทศ
แหงอื่นๆ เพื่อกําหนดกลยุทธสําหรับสงเสริมการคาสินคาอาหารไทยในตางประเทศ รวมทั้งทราบถึง
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการดังกลาววามีความคลายคลึงกับการสงเสริมการคาอัญมณีและ
เครื่องประดับมากนอยเพียงใด
2.2.2 ผูศึ ก ษาได ศึ ก ษาบทวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม ตลาดการค า สิ น ค า อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับในบาหเรนจํานวน 2 ฉบับ ไดแก
1) บทวิจัย เรื่อง บาหเรนประตูการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตะวันออกกลาง
จัดทําโดยศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สวอ. (พ.ศ. 2558) ซึ่งผลจากการวิจัย คณะผูวิจัยเห็นวา
ตลาดบาหเรนเขาถึงและเจาะตลาดไดงายกวาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สินคาไทยมีศักยภาพสําหรับ
ตลาดระดับบน ไดแก สินคาเครื่องประดับที่ตัวเรือนทําดวยทองคําขาว หรือทองคําประดับดวยเพชร
และพลอยเจียระไน สวนตลาดระดับรองลงมานิยมเครื่องประดับที่ตัวเรือนทําดวยเงินประดับดวย
พลอยเนื้อออนเจียระไน โดยควรเลือกชองทางในการขายสินคาดวยการเขารวมงานแสดงสินคา และ
สงออกสินคาผานตัวแทนนําเขา
2) เอกสารประกอบการนําเสนอบทวิ จัย เรื่ อง เสนห แห ง ดิ นแดนอาหรั บ กั บ
ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทย ภายใตโครงการศึกษาโอกาสการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง (พ.ศ. 2558) จัดทําโดย สวอ. รวมกับสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งคณะนักวิจัยไดคนควา ศึกษาและประเมินเกี่ยวกับจุดออน จุดแข็ง
โอกาสและอุปสรรคในการสง เสริมการคาสินคาอัญ มณีและเครื่องประดับ ไทยในบาหเรน และได
สรุปวา ไทยควรขยายตลาดสินคาเพชรและพลอยเจียระไนในไทยสูตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง โดย
พึ่งพาผูประกอบการในบาหเรน ในเมืองดูไบ และผูประกอบการไทยจะตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
ตลาด พฤติกรรมผูบริโภคในบาหเรนมากขึ้น

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ตามที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 1 วาการดําเนินโครงการเสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจระหวางไทยกับบาหเรนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในชวง พ.ศ. 2556-2558 โดยมุงเนนการ
ประชาสัมพันธและสงเสริมตลาดสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในบาหเรนใหเปนที่รูจัก
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายระยะสั้น คือ มีจํานวนผูประกอบการไทยที่เขารวมงานแสดงสินคา
อัญมณีและเครื่องประดับในบาหเรนเพิ่มขึ้นจากจํานวนไมถึง 10 รายเปน 30 ราย มีปริมาณการคา
เพิ่มขึ้นจาก 17.9 ลานดอลลารส หรัฐใน พ.ศ. 2556 เปน 33.9 ลานดอลลารสหรัฐใน พ.ศ. 2558
รวมทั้งยังมีการลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวางไทยกับบาหเรนในดานการ
สงเสริมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับระหวางกันจํานวน 3 ฉบับ
ผูศึกษาเห็นวาการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกําหนดกลยุทธในการสงเสริมการคาอัญมณี
และเครื่องประดับ ไทยในบาหเ รนยั่งยืนอยางเปนรูปธรรมไดนั้น จะต องเขาใจกอนวาที่ผานมานั้น
สถานเอกอัครราชทูตฯ มีการดําเนินโครงการอยางไร มีขั้นตอนใด และมีกิจกรรมอื่นใดของหนวยงาน
อื่นเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกันบาง จึงจะสามารถวิเคราะหวาปจจัยใดที่ทําใหโครงการสงเสริมการคา
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในชวง พ.ศ. 2556-2558
ประสบผลตามเปาหมาย โดยผูศึกษาจะใชกรอบความคิด SWOT Analysis มาประเมินและวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุป สรรคตางๆ ของการดําเนินโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ
เพื่อใหเขาใจวาปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จและความยั่งยืน อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางที่
เหมาะสมในการดําเนินการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนในระยะยาว
ตอไป
3.1 การดําเนินโครงการเพื่อสงเสริมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ระหวาง พ.ศ. 2556-255810
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดกําหนดสินคาที่จะสงเสริมภายใตโครงการ 1 ทูต 3 ผลิตภัณฑ
ตามนโยบายของกระทรวงการตา งประเทศใน พ.ศ. 2556 โดยไดกํ าหนดใหสิ นคา อัญ มณีและ
เครื่องประดับเปนผลิตภัณฑหนึ่งในสาม เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นวาอุตสาหกรรมการผลิต
และการคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีศักยภาพที่จะเขาสูตลาดบาหเรนได รวมทั้งเห็นวาชาว
บาหเรนมีกําลังซื้อและมีความสนใจสินคาที่เกี่ยวของกับความสวยงาม เนนรูปแบบการ ออกแบบและ
คุณภาพที่มีเอกลักษณ นอกจากนี้ งานแสดงสินคาบางกอกเจมส แอนด จิวเวอรี่ (Bangkok Gems &
10

สัมภาษณ ปวีณ ธนรัช, เลขานุการเอก รับผิดชอบงานดานเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหวาง พ,ศ,
2556-2558, 23 มิถุนายน 2559.
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Jewelry) ของไทยและงานแสดงสิ นค าจิว เวอรี่ อาระเบี ยของบาหเ รนเปนงานใหญ ที่ป ระสบ
ความสําเร็จ และเปนชองทางที่จะนําสินคาไทยเขาสูตลาดบาหเรนได
เมื่ อ สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ กํ า หนดตั ว สิ น ค า ที่ ตั้ ง เป า จะส ง เสริ ม ได แ ล ว สถาน
เอกอัครราชทูตฯ จึงจัดทํารายละเอียดขอเสนอโครงการเสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับ
บาหเรน โดยมีกิจกรรมหลักคือการนําคณะผูประกอบการดานอัญมณีและเครื่องประดับในบาหเรน
เดินทางเยือนไทยเพื่อเขารวมงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับประจําป เพื่อขอรับจัดสรร
งบประมาณจากกระทรวงการตางประเทศ โดยในพ.ศ. 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรบั การจัดสรร
งบประมาณภายใตงบประมาณภารกิจทีมประเทศไทยรวม 400,000 บาท จากนั้น จึงเริ่มติดตอกับ
ผูประกอบการบาหเรนเพื่อเชิญชวนใหเขารวมโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรง และพบวา
ผูประกอบการบาหเรนสวนใหญทราบถึงศักยภาพและคุณภาพของสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ
ของไทยอยูแลว แตโดยที่เปนบริษัทสาขาที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูในอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
จึงรับจําหนายสินคาสําเร็จรูปจากสํานักงานใหญเทานั้น และมีผูประกอบการบาหเรนเพียงสวนนอยที่
เคยนําเขาสินคาจากไทยบาง
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดนําคณะผูประกอบการบาหเรน
จํานวน 9 รายจาก 6 บริษัท เดินทางเขารวมงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 52
(52nd Bangkok Gems & Jewelry Fair) เปนครั้งแรก โดยผูประกอบการบาหเรนตองรับผิดชอบคา
บัตรโดยสารเครื่องบินระหวางประเทศ และคาใชจายที่เกิดขึ้นในไทยเอง ถือเปนการวัดความตองการ
ที่จะเขารวมโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากการเขารวมงานแสดงสินคาดังกลาวแลว
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดประสานงานกับ สคร. ณ เมืองดูไบและกระทรวงพาณิชยจัดกําหนดการ
เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องประดับ ของผูประกอบการไทย รวมทั้งการเขาพบกับผูแทนกระทรวง
พาณิชย และสภาหอการคาไทย
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การดํ า เนิ น โครงการดั ง กล า วแล ว สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ได รั บ แจ ง จาก
ผูประกอบการบาหเรนที่เขารวมโครงการฯ วาไดสั่งซื้อสินคาอุปกรณ และวัตถุดิบ (เพชรและพลอยรวง)
ในจากงานแสดงสินคาในประเทศไทยมูลคาเกือบ 2 ลานบาท และยังมีผูประกอบการบาหเรนที่แจงวา
ไดนําเขาสินคาเครื่องประดับสําเร็จรูปจากไทยอีกจํานวนหนึ่งดวย นอกจากนี้ ผูประกอบการบาหเรน
ที่ซื้อ สิน คา วัต ถุดิ บ เพชรและพลอยร วงจากไทยได นํา สิน คา ที่ซื้ อไปขอรับ การตรวจสอบและใบ
รับประกันอัญมณีจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหง ชาติ (องคการมหาชน)
(สวอ.) ซึ่งทําใหเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดมีโอกาสรูจักและสรางเครือขายประสานงานกับ
สวอ. ในโอกาสดังกลาวดวย
ผลจากการดํ า เนิ น โครงการฯ ในครั้ ง แรก นายวิ ชั ย วราศิ ริ กุ ล ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง
เอกอัครราชทูตฯ ในขณะนั้น เห็นวาสถานเอกอัครราชทูตฯ ควรดําเนินโครงการดังกลาวตอเนื่องในป
ตอๆ ไป เพราะหากไมทําอยางตอเนื่องก็จะไมเกิดผลเปนรูปธรรมอยางแทจริง อยางไรก็ดี ใน พ.ศ.
2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดรับ ประสานงานจากสํานักงานสงเสริม การคาระหวางประเทศ ณ
เมืองดูไบ และสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับแจงวามีแผนจะนําคณะผูประกอบการไทยเขา
รวมงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบียที่บาหเรน โดยจะมีการเปดไทยพาวิเลียนขึ้นเปนครั้งแรกในงาน
ดังกลาวดวย สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงไมไดจัดโครงการนําคณะผูประกอบการบาหเรนเขารวมงาน
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แสดงสินคาที่ไทยในปนั้น แตเ ลื่อนไปจัดในปตอไปแทน เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณ และ
นํามาใชทําโครงการสงเสริมเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จําเปน
ตอมาใน พ.ศ. 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไดจัดกิจกรรมนําคณะผูประกอบการบาหเรน
จํานวน 6 รายจาก 6 บริษัท (โดยในจํานวนนี้ มีผูประกอบการจากบริษัท Al Zain11 เคยเขารวม
โครงการนี้ใน 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
เขารวมงานแสดงสิ นคา THAIFLEX 2016 และไดใชโ อกาสดัง กล าวนํานายโมฮัม หมาด ซาจิ ด
(Mohammad Sajid) ประธานสมาคมผูคาทองคําและอัญมณีในจีซีซี เขาเยี่ยมคารวะนายศิริพล ยอด
เมืองเจริญ ประธานกรรมการบริหาร สวอ. นางพรสวาท วัฒนกุล ผูอํานวยการ สวอ. และเจาหนาที่
สวอ. เพื่อหารือติดตามผลความคืบหนาในการดําเนินความรวมมือดา นอัญ มณีและเครื่องประดับ
ระหวางไทยกั บ บาหเ รน12 นอกจากนี้ นายซาจิดฯ ไดแจง ขอมูล ใหผูศึกษาทราบดวยวาแมส ถาน
เอกอัครราชทูตฯ จะไมไดจัดโครงการนําคณะผูประกอบการบาหเรนเขารวมงานแสดงสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับในไทยในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559 แตผูประกอบการบาหเรนจํานวนหนึ่งที่เคย
เขารวมโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไดเดินทางไปเขารวมงานเอง ซึ่งถือวาเปนการสราง
แรงผลักดัน (momentum) ในการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับระหวางไทยกับบาหเรนได
ในชวงที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไมอาจจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยใน
บาหเรน13
3.2 บทบาทของหน ว ยงานไทยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งในการส ง เสริ ม การค า สิ น ค า อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับไทยในบาหเรนใน พ.ศ. 2556-2558
3.2.1 กระทรวงพาณิชยและสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
กระทรวงพาณิ ช ย ไ ด ใ ห ค วามสนั บ สนุ น งบประมาณภายใต โ ครงการ SMEs
Proactive ในการนําคณะผูประกอบการไทยมารวมงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบีย รวมทั้งรวมมือ
กับสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับจัดคณะผูแทนนําคณะนางแบบเขารวมจัดกิจกรรมโรดโชว
(Road Show) ในงานแสดงสินคาดังกลาวเพื่อสรางความตระหนักรูใ นศักยภาพของอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทย เนื่องจากเห็นวา งานดังกลาวเปนงานแสดงสินคาอัญมณี

11

บริษัท Al Zain เปนบริษัทขายอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญในบาหเรน
กรมประชาสัมพันธ, ภาพขาว : GIT กระชับความสัมพันธไมตรีกับผูแทนการคาราชอาณาจักรบาหเรน [ออนไลน],
แหลงที่มา: http://www.thaipr.net/general/70321.
13
สัมภาษณ โมฮัมหมาด ซาจิด, ประธานสมาคมผูคาทองคําและอัญมณีในจีซีซี, 9 พฤษภาคม 2559.
12

16
และเครื่องประดับที่ใหญที่สุดงานหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกกลาง และประสบความสําเร็จมากที่สุดใน
บาหเรน14
โดยใน พ.ศ. 2557 ไทยไดเ ปดไทยพาวิเลี่ยน (Thai Pavilion) ในงานจิวเวอรี่
อาระเบียครั้งที่ 23 เปนครั้งแรก และไดจัดกิจกรรมแฟชั่นโชวสินคาอัญมณีและเครื่องประดับภายใต
แบรนดพลอยไทย15 และใน พ.ศ. 2558 ไทยไดจัดงาน Thai Night ขึ้นในงานจิวเวอรี่ อาระเบียครั้งที่
24 โดยมีการจัดกิจกรรมจับคูเจรจาทางธุรกิจ (business matching) และงานแฟชั่นโชวเพื่อเผยแพร
เรื่องราวและความเปนมาของการใชเครื่องประดับไทยสมัยโบราณ รวมถึงเอกลักษณอันโดดเดนและ
ภูมิปญญาไทยดานอัญมณีและเครื่องประดับ16
ในการจั ด งานทั้ ง สองดั ง กล า วสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ มี บ ทบาทในการช ว ย
ประสานงานเชิญบุคคลตางๆ เขารวมงาน เชน คณะทูตานุทูต บุคคลสําคัญในแวดวงธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ โดยมีผูเขารวมงานแฟชั่นโชวกวา 500 คน และมีมูลคาการคารวมมากกวาพันลานบาท
อยางไรก็ดี ในสวนของการนําคณะผูประกอบการไทยเขารวมงานจิวเวอรี่ อาระเบีย
ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นั้น ในระหวางจัดทํารายงานฉบับนี้ กระทรวงพาณิชยและ
สมาคมผู ค า อั ญ มณี ไ ทยและเครื่ อ งประดั บ ยั ง ไม ส ามารถยื น ยั น ได ว า จะจั ด คณะผู แ ทนหรื อ นํ า
ผูประกอบการเขารวมงานหรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกันอีกหรือไม แตกระทรวงพาณิชยแจงวา
ยังคงจะใหการสนับสนุนงบประมาณแกผูป ระกอบการไทยที่สนใจเขารวมงานดังกลาวโดยตองยื่น
ขอรับการสนับสนุนจากงบ SMEs Proactive เปนรายบุคคล รวมทั้งพรอมที่จะจัดกําหนดการใหแก
ผูประกอบการบาหเรนที่สนใจเขารวมงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับที่จะมีขึ้นในไทยในชวง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ดวย17
3.2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
สวอ. ไดล งนามในบั นทึก ความเข าใจรวมกับ หอการคา และอุตสาหกรรมแห ง
บาหเรน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมความรวมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกรง
ธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องประดับของบาหเรน โดยระหวางวันที่ 22 กันยายน-3 ตุลาคม พ.ศ. 2556
สวอ. ไดรวมกับหอการคาและอุตสาหกรรมแหงบาหเรนจัดหลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับใหแก
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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
สํานักประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร 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.

17
ผูประกอบการบาหเรนจํานวน 15 ราย18 ซึ่งถือวาเปนการเสริมสรางภาพลักษณของไทยในฐานะ
ศูนยกลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก รวมทั้งเปนการเสริมสรางชื่อเสียงและยกระดับมาตรฐาน
ของอัญมณีไทยในสายตาชาวบาหเรนที่สําคัญ19
ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 นายวิชัย วราศิริกุล เอกอัครราชทูตฯ นําคณะ
ผูป ระกอบการอั ญ มณี และเครื่อ งประดับ บาห เ รนเดิ น ทางเข า รว มงานแสดงสิ นค า อัญ มณีแ ละ
เครื่องประดับ ในไทย และไดเ ขาเยี่ยมชมกิจ การของ สวอ. ในโอกาสดัง กลาวดวย 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
ความสัม พันธ อันดีและความรวมมือที่ใกลชิดระหวางหนวยงานดา นวิจัยและพัฒ นาอัญ มณีและ
เครื่องประดับฝายไทยกับบาหเรน
3.3 ผลการดําเนินโครงการสงเสริมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน
ตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 1 ขอ 1.1.2 ภายหลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ดําเนิน
โครงการเสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจระหวางไทยกับบาหเรน อยางตอเนื่องเปนเวลา 3 ป
ติดตอกัน สามารถประเมินผลการดําเนินโครงการดังกลาวได ดังนี้
3.3.1 ดานเศรษฐกิจ
1) จํานวนผูประกอบการไทยที่สนใจเขารวมงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบียใน
พ.ศ. 2557-2558 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีจํานวนไมเกิน 10 รายเปน 30 ราย โดยจํานวนหนึ่งไดรับความ
สนับสนุนทางดานงบประมาณจากกระทรวงพาณิชยและสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับดวย
ซึ่งถือเปนชองทางการเขาถึงผูซื้อและสรางแบรนดใหเปนที่รูจักที่เหมาะสม20
2) มูลคาการสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยมายังบาหเรนเพิ่มขึ้นกวา
2 เทาตัว จากมูลคา 17.9 ลานดอลลารสหรัฐใน พ.ศ. 2556 เปน 33.9 ลานดอลลารสหรัฐใน พ.ศ.
18

หองสมุดกรมสงเสริมอุตสาหกรรม, มองหลากมิติ : Middle East ดูไบศูนยกลางอัญมณี 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.

18
2558 และเปนสินคาสงออกที่มีมูลคาสูงสุดเปนอันดับ 2 ของไทยรองจากสินคารถยนตและอุปกรณ
ตามตารางที่ 2
3) นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไมไดจัดโครงการนําคณะผูประกอบการ
บาหเรนเขารวมงานบางกอกเจมส แอนด จิวเวอรีในไทยใน พ.ศ. 2559 แตผูประกอบการบาหเรนที่
เคยเขารวมโครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนไทยเพื่อเยี่ยมชมงานแสดงสินคา
ดังกลาว และพบปะกับผูประกอบการไทยที่รูจักกันอยูแลว
3.3.2 ดานการเมือง
โดยที่นายกรัฐมนตรีบาหเรนซึ่ง ทรงเปนองคอุ ป ถัมภของงานแสดงสินคาจิวเวอรี่
อาระเบีย ทรงนิยมชมชอบไทยมาก และมักเสด็จ เยือนไทยเปนการสวนพระองคเปนประจําทุก ป
รวมทั้งยังทรงมีบทบาทในการชักชวนใหผูประกอบการไทยเขารวมงานดังกลาวเปนการสวนพระองค
อีกดวย สะทอนใหเห็นวาทรงใหความสําคัญ ตองานแสดงสินคาดั ง กลาวมากเพียงใด ดังนั้น การที่
ผูประกอบการไทยเขารวมในงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบียมีสวนสําคัญตอการเสริมสรางความรูส กึ
ที่ดีกับไทยใหแกผูนําระดับสูงของบาหเรนในทางออม และเปนสัญลักษณของความรวมมือทีด่ รี ะหวางไทย
กับบาหเรนในเชิงการเมืองระหวางประเทศดวย21
3.3.3 ดานสังคม
เสริ ม สร า งและประชาสัม พั น ธภ าพลั ก ษณ แ ละเสริม สร างตราสั ญ ลั ก ษณ ไ ทย
(country branding) ใหตราตรึงในใจของผูบริโภคชาวบาหเรน ซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งชาวตางชาติที่
อาศัยอยูในบาหเรน โดยเฉพาะการเปดตัวไทยพาวิเลียนและงานไทยไนทในงานแสดงสินคา จิวเวอรี่
อาระเบีย ซึ่งนับวามีสวนสําคัญตอการสงเสริมและประชาสัมพันธตราสัญลักษณแบรนดไทยใหเปนที่
รูจัก รวมทั้งยังชวยประชาสัมพันธวาไทยเปนจุดหมายปลายทาง (destination) ในการซื้อสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับของชาวบาหเรนอีกดวย
3.4 นโยบายในการสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคาอัญมณีและเครื่องประดับโลก
จากการศึกษาขอมูลในเวลาที่จํากัด ผูศึกษาพบวา รัฐบาลมีแผนที่จะสงเสริมใหไทยเปน
ศูนยกลางการผลิตและการคาอัญมณีและเครื่องประดับโลก โดยหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงาน
อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(สสว.) และ สวอ. ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร/ แผนงานเปนกรอบในการดําเนินการ ซึ่งผูศึกษาเห็นพอง
กับ ดร. จัก รกฤษณ ดวงพั ส ตรา ผู เ ขี ยนบทความเรื่อ ง “การวิเ คราะห ยุท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทย” ว า หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งต า งๆ อาทิ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย สวอ. สภาหอการคาแหงประเทศไทย ไดจัดทําแผนงานเพื่อสงเสริมให
ไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคาอัญมณีและเครื่องประดับโลก แตเปนลักษณะตางคนตางทํา
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สัมภาษณ วิชัย วราศิริกุล, อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจําบาหเรนระหวาง พ.ศ. 2554-2558, 8 มิถุนายน
2559.
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ไมมีการบูรณาการรวมกัน และไมมีแรงผลักดันรวมกัน”22 ในที่นี้ ผูศึกษาจะขอยกตัวอยางนโยบาย
และแผนงานของหนวยงานหลักจํานวน 2 หนวยงานใหเห็นเปนสังเขป ดังนี้
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
แผนงานในสวนนี้มีความเกี่ยวของกับ การสง เสริม การคาในบาหเ รนที่กําหนดใหตลาดบาหเ รนมี
ความสําคัญ เปนอันดับ 2 รองจากอิหรานและซาอุดีอาระเบีย ซึ่ง สอดคลองกับการดําเนินการของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในระยะยาว
4) สงเสริมภาพลักษณอุตสาหกรรม-พัฒนางานแสดงสินคาในไทย และสงเสริม
ภาพลักษณอุตสาหกรรม
3.4.2 กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทําแผนแมบทพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 25552574 ในสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งมุงเนนการพัฒนาพลอยเนื้อแข็งเจียระไน เครื่องประดับ
เงินและทอง ไดแก (1) การบริห ารจัดการตนทุนของวัตถุดิบ เชน การสนับ สนุนมาตรการภาษี
การบริหารจัดการวัตถุดิบ (2) การสรางมาตรฐานและยกระดับชองทางดานการตลาด เชน ยกระดับ
ภาพลักษณไทย สงเสริมตลาดในตางประเทศ และ (3) การพัฒนาบุคลากร เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปนตน23 นอกจากนี้ โดยที่ผูประกอบการดานอัญมณีและเครื่องประดับของไทยรอยละ 97.59 เปน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จึงไดจัดทําแผนสงเสริมบทบาทของ SME ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และเสริมสรางขีดความสามารถในการแขง ขัน โดยเฉพาะในเรื่องการแสวงหาแหลง วัตถุดิบ 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.

20
3.5 กรณี ศึก ษาการดํ า เนินโครงการสง เสริม สินคา อัญ มณี แ ละเครื่อ งประดับ ไทยในบาห เรน
(SWOT Analysis)

ปจจัยภายใน (ไทย)

ตารางที่ 4 SWOT Analysis การดําเนินโครงการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ในบาหเรนระหวาง พ.ศ. 2556-2558
เปนประโยชน
เปนอันตราย
จุดแข็ง
จุดออน
- ความต อ เนื่ อ งของแนวนโยบายและการ - บาหเรนไมใชจุดหมายปลายทางดานการ
จัดสรรงบประมาณของหนวยงานตางๆ
ธุรกิจในสายตาของผูประกอบการไทย
- บูรณาการในการทํางานและประสานความ - ไทยขาดแบรนดอัญมณีและเครื่องประดับที่
รวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน มีชื่อเสียงเปนที่รูจักในวงกวาง
ทั้งฝายไทยและบาหเรน
- ขอจํากัดในการเขาสูตลาดตางประเทศของ
- เครือขาย (connection) ระหวางไทยกับ ผูประกอบการไทย
บาหเรนมีความเขมแข็ง
- การดํ า เนิ น นโยบายและการจั ด สรร
- ชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในภาพลักษณและ งบประมาณไมตอเนื่อง
ต ร า / แ บ ร น ด ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ไ ท ย ใ น - ระเบี ย บข อ บั ง คั บ ในประเทศไม เ อื้ อ ต อ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
การคา เชน โครงสรางภาษีนําเขา
- ราคาสินคามีความเหมาะสม
- ราคาสิน คา ไม แน นอน ผั นผวนตามราคา
วัตถุดิบที่ตองนําเขาจากตางประเทศ
- พฤติกรรมหลอกลวงผูบริโภค

ปจจัยภายนอก (บาหเรน)
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เปนประโยชน
เปนอันตราย
โอกาส
อุปสรรค
- ผูนํ าระดั บ สู ง ของบาหเ รนมีค วามชื่ นชอบ - สถานการณเศรษฐกิจของบาหเรน
ประเทศไทย จึ ง ทํ า ให คนบาห เ รนมี ความ - แบรนดสินคาอัญ มณีและเครื่องประดับ
นิยมชมชอบ รวมทั้งรูจักประเทศและสินคา ทองถิ่น และของประเทศคูแขงเปนที่รูจัก
ไทยไปดวย
ในกลุมผูบริโภคมากกวา และเขาถึงไดงาย
- ผูป ระกอบการบาหเ รนมีความตองการซื้อ กวา
สินคาจากไทย
- ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
- คนบาหเรนนิยมซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ คูแขงที่มีความกาวหนา
เป นของขวั ญ โอกาสพิเ ศษตา งๆ ของชีวิ ต
และในวันสําคัญทางศาสนาใหแกกัน
- มีเสนทางคมนาคมขนสงทางบกที่เ ชื่อมโยง
กับภาคตะวันออกของซาอุดีอาระเบียจึงเปน
ประตูการคาใหแกไทยได
- มี ก รอบความร ว มมื อ ในด า นอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับระหวางกัน
- งานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ มี
ขนาดใหญที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาค
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3.6 การวิเคราะห SWOT Analysis
ศึกษาไดวิเคราะห SWOT Analysis จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักและจากขอมูลทุติย
ภูมิที่ปรากฏสรุปผลการวิเคราะหได ดังนี้
3.6.1 ปจจัยภายในของไทย
หมายถึง จุดแข็งและจุดออนในสวนที่เกี่ยวของกับฝายไทย
3.6.1.1 ผูใหขอมูลหลักจากภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไทยเห็นพองกัน
วาปจจัยแวดลอมภายในที่สําคัญ 3 ประการเปนทั้งจุดแข็งและจุดออนของไทย คือ
1) ความตอเนื่องของการดําเนินนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป โดยในชวง 3 ปที่ผานมา ผูบ ริห ารระดับ สูง ของหนวยงานภาครัฐ ไดแก กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงพาณิชย สมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ไดกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่มีเปาหมายมุงสงเสริมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดบาหเรนอยางจริงจัง
ทําใหมีการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสมสําหรับจัดโครงการที่จะสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยในบาหเรนอยางตอเนรื่อง เชน การนําคณะผูประกอบการไทย/บาหเรนเยี่ยมชมงาน
แสดงสินคา การเปดไทยพาวิเ ลียน และไทยไนทในงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบียในบาหเ รน
อยางไรก็ดี การที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรในระดับสูง เชน ผูดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต อธิบดี
และรองอธิบดี ยอมกระทบตอความตอเนื่องและบูรณาการในเชิงนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ
2) ผูใหขอมูลหลักที่มาจากภาคเอกชนเห็นวา บูรณาการในการทํางาน
และการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเขมแข็งเปนจุดแข็งของ
ความสําเร็จในการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรน แตมีความหวงกังวล
ตอรายงานขาวที่ปรากฏตามสื่อแขนงตางๆ ในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับความขัดแยง
ระหว างกรมสง เสริม การคา ระหว างประเทศ กระทรวงพาณิช ยกับ สมาคมผูคาอั ญ มณีไ ทยและ
เครื่องประดับในเรื่องการมอบหมายใหกระทรวงพาณิชยรับผิดชอบเปนผูจัดงานแสดงสินคา อัญมณี
และเครื่องประดับ หรืองานบางกอกเจมส แอนด จิวเวอรี่ แฟร ซึ่งเปนงานใหญระดับโลกของไทยแทน
สมาคมผูคาอัญ มณีไทยฯ โดยมีผ ลตั้งแตก ารจัดงานครั้งที่ 58 ในเดือนกันยายนศกนี้25 ซึ่ง ปญ หา
ดังกลาวยอมทําใหเกิดความสับสนและอาจสงผลตอการประสานงานความรวมมือระหวางกระทรวง
พาณิชยกับสมาคมผูคาอัญมณีไทยและเครื่องประดับในอนาคต โดยในระยะสั้นนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ก็คือการที่ยังไมมีการยืนยันวาจะจัดคณะผูประกอบการไทยเขารวมงานจิวเวอรี่ อาระเบียที่จะมีขึ้นใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หรือไม ซึ่งโดยหลักการแลว การประชาสัมพั นธสินคาไทยในลักษณะ
เชนนี้ ควรจัดซ้ํากันอยางนอย 3 ปเพื่อใหเกิดการจดจําและตระหนักรูเกี่ยวกับตัวสินคา
3) ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก เห็ น พ อ งกั น ว า ชื่ อ เสี ย งและความเชื่ อ มั่ น ใน
ภาพลักษณของสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทย เชน เรื่องฝมือการเจียระไนและการขึ้นเรือนที่ มี
ความปราณีต การเผาและหุงพลอยสีที่มีเอกลักษณ การกําหนดราคาที่เหมาะสมกับฝมือการผลิตที่
สวยงาม แตขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็เปนจุดออนของไทยดวยเชนกัน เพราะเมื่อมีขาวหรือขอรองเรียน
25

ฐานเศรษฐกิจ, เบื้องลึกยึดคืนบางกอกเจมส เสียงสะทอนจากสมาคมผูคาอัญมณีฯ [ออนไลน], แหลงที่มา:
http://thansettakij.com/2016/05/03/49358.
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เกี่ยวกับปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการคาขายที่ไมสุจริตกับนักทองเที่ยวตางชาติของผูประกอบการไทย
จะสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในสินคาและบริก ารของผูประกอบการไทยในสายตาชาวบาหเรน
โดยรวม เฉพาะอยางยิ่งการคาขายสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ เรื่องการบอกปากตอปากมีผ ล
อยางมากตอการตัดสินใจของผูซื้อ นอกจากนี้ จากการสอบถามเจาหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูต
ตางประเทศที่ตั้งอยูในไทยบางประเทศ เชน สิงคโปร ไดมีการมอบหมายเจาหนาที่เฉพาะดานเพื่อดูแล
ใหความช วยเหลือแกนัก ทองเที่ย วชาวสิง คโปร ที่ป ระสบป ญ หาถูก หลอกขายสิ นคา อัญ มณีและ
เครื่องประดับในไทย26 ซึ่งปญหาดังกลาวนี้ ควรไดรับการแกไขจากหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยอยาง
จริงจัง
นอกจากนี้ ผูใหขอมูลหลักที่เปนผูประกอบการไทยเห็นวา แมสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับไทยจะมีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับจากนานาชาติ แตจุดออนประการหนึ่งของ
อุตสาหกรรมสาขานี้ของไทย คือ การขาดการพัฒนาแบรนดที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักในระดับสากล
สวนใหญจะเปนการรับจางผลิต หรือทําเลียนแบบ และยังไมมีการออกแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว
ทําใหการขยายตลาดมีขอจํากัด เพราะผูซื้อระดับตลาดบนมีความสนใจสินคาประเภทที่แปลกใหม มี
เอกลักษณโดดเดน และยึดติดในชื่อเสียงของแบรนด (brand loyalty) สูง แตการสรางแบรนดไทย
ของผูประกอบการในบาหเรนหรือประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง เปนเรื่องที่ทําไดยาก เพราะตอง
ใชเงินทุนสูง และยังตองแขงขันกับแบรนดทองถิ่น เชน Butani Al Zain และแบรนดระดับโลก เชน
Cartier Van Cleef & Arpels ดังนั้น หนวยงานภาครัฐและเอกชนไทยตองรวมมือในการพัฒนา
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับภายใตแบรนดไทยชื่อ “พลอยไทย” ที่ไดเริ่มดําเนินการประชาสัมพันธ
แลวอยางจริงจัง ซึ่งจะมีสวนชวยสงเสริมใหสินคาไทยมีโอกาสที่จะเขาสูตลาดในบาหเรนไดมากขึ้น
3.6.1.2 ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก เห็ น พ อ งกั น ว า การสร า งเครื อ ข า ยประสานงาน
(connection) และการที่สรางโอกาสใหผูซื้อกับผูขายไดรูจักและเห็นหนาคาตากันในลักษณะ faceto-face contact จะเปนประโยชนตอการสงเสริมประชาสัมพันธสินคาอัญมณีและเครื่องประดับที่ดี
ที่สุด เนื่องจากสินคาดังกลาวมีมูลคาสูง ดังนั้น แมผูประกอบการบาหเรนมีความตองการซือ้ สินคาจากไทย
แตไมรู จัก ผูป ระกอบการไทย จึง ไม กล าตั ดสิ นใจที่จ ะซื้ อสิ นค าที่ มีร าคาแพงจากไทย การที่ส ถาน
เอกอัครราชทูตฯ เขามามีบ ทบาทในการจัดโครงการนําคณะผูป ระกอบการบาหเรนเดินทางเขา
รวมงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับในไทย ทําใหผูประกอบการบาหเรนมีความเชื่อมั่นและ
กลาที่จ ะซื้อสินคาจากไทยมากขึ้น27 และการที่ไดมีโ อกาสพบปะเห็นหนาคาตาผูป ระกอบการไทย
อยางใกลชิดก็เปนการสรางเสริมเครือขายระหวางผูประกอบการไทยกับบาหเรนใหเขมแข็งขึ้น ดังจะ
เห็นไดวา แมสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไมไดจัดโครงการนําคณะผูประกอบการบาหเรนเยือนไทยใน
พ.ศ. 2559 เลย แตเพราะผูประกอบการบาหเรนกับไทยมีความรูจักมักคุนกันแลว จึงสามารถที่จะ
แลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกัน และมีความกระตือรือรนที่จะเดินทางเขารวมงานแสดงสินคาในไทย
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สัมภาษณ คลอดีน ซี, เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปรประจําประเทศไทย, 22 มิถุนายน 2559.
สัมภาษณ ปวีณ ธนรัช, เลขานุการเอก รับผิดชอบงานดานเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหวาง พ.ศ.
2556-2558, 23 มิถุนายน 2559.
27
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3.6.1.3 สํ า หรั บ จุ ด อ อ นที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด นั้ น ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก เห็ น พ อ งกั น ว า คื อ
ตัวผูประกอบการไทย ที่สวนใหญมองวาบาหเรนไมใชจุดหมายปลายทางในการทําธุรกิจ เนื่องจาก
ตลาดบาหเรนมีขนาดเล็ก แมจะมีเสนทางคมนาคมขนสงทางบกเชื่อมโยงกับซาอุดีอาระเบียซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากสภาพการณทางภูมิสถาปตยทางดานการเมืองและเศรษฐกิจของบาหเรนแลว จะพบวา
บาหเ รนไมใชจุดกระจายสินคา ที่แทจ ริง ในตะวันออกกลาง 28 แต เ ปนสหรัฐอาหรับ เอมิเ รตส ซึ่ ง
นอกจากจะเปนจุดกระจายสินคาแลว ยังมีบทบาทสําคัญในการเปนประเทศศูนยกลางการคาอัญมณี
และเครื่องประดับแหงใหมของโลก29 ทําใหผูประกอบการไทยยังไมสนใจตลาดบาหเรนอยางจริงจัง
และไมศึกษาตลาดและความตองการของผูบริโภค รวมทั้งพฤติกรรมผูบริโภคมากนัก
ผูประกอบการไทยจํานวนหนึ่งตัดสินใจเดินทางไปเขารวมงานแสดงสินคา
จิวเวอรี่ อาระเบียที่บาหเรน เพราะไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณบางสวนจากหนวยงานภาครัฐ
และสมาคมผูคาอัญมณีไทยฯ แตนําสินคาไปจําหนายที่ไมตรงกับความตองการหรือรสนิยมของตลาด
เชน รูปแบบการออกแบบไมตรงกับความนิยมในตลาด ไมไดนําสินคาระดับไฮเอนดไปขาย สินคาอัญ
มณีสีที่นําไปเปนสีน้ําเงิน หรือสีแดงที่ไมตรงกับรสนิยมของชาวบาหเรนที่ชอบอัญมณีสีเขียว เปนตน
ทําใหขายสินคาไมไดดี และเกิดทัศนคติเชิงลบกับตลาด บางรายก็ไมเขาใจอุปนิสัยการชอบตอรอง
ราคาของชาวบาหเรน ซึ่งชอบตอราคาอยางนอยรอยละ 2030 ทําใหไมประสบความสําเร็จในการเขา
ตลาดบาหเรน ผูประกอบการไทยเหลานี้จะตัดสินใจทันทีวาตลาดในบาหเรนไมมีศักยภาพ
ในขณะที่ผู ป ระกอบการชาวไทยอีก จํ า นวนมากยั ง มี ทั ศ นคติ เ ชิ ง ลบ
เกี่ยวกับบาหเรนในเรื่องสถานการณความไมสงบ เพราะเชื่อวาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางมี
ปญหาการกอการราย ปญหาการสูรบ ปญหา Arab Spring ทําใหไมเชื่อมั่นวามีความปลอดภัย จึงไม
คอยนิยมเดินทางไปคาขายในภูมิภาคนี้มากนัก โดยจะเห็นไดจากการที่ผูประกอบการชาวไทยจํานวน
กวา 20 ราย ตัดสินใจยกเลิก การเขารวมงานแสดงสินคา Autumn Fair เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.
2558 เนื่องจากหวงกังวลในสถานการณความปลอดภัยในบาหเรน31
นอกจากนี้ การที่ ผู ป ระกอบการไทยในอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับสวนใหญเปนวิสาหกิจขนาดกลางและยอมจึงมีขอจํากัดดานเงินทุนที่จะแสวงหาตลาด
แหงใหมในตางประเทศ การเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการแตละรายยังจํากัด ทําใหไมสามารถ
เดินทางไปเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศไดมากนักเพราะตองใชเงินทุนสูง มีความกังวลใจวา
หากขายสินคาไมไดจะขาดทุน ยกตัวอยางเชน คาเชาพื้นที่จัดแสดงสินคาในงานแสดงสินคาจิวเวอรี่
อาระเบียสําหรับอาคาร 1 (Hall 1) มีอัตราคาเชา (ใน พ.ศ. 2558) ประมาณ 600,000 บาท โดยยังไม
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สัมภาษณ เสมอจิต ลิ่มลิขิต, 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 เสื้อผา ของใช ของเลน เครื่องประดับ จัดขึ้นที่ศูนยแสดงสินคาของบาหเรน
(Bahrain Exhibition Centre) เปนประจําทุกปในชวงปลายเดือนมกราคมของทุกป
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รวมคาตกแตงสถานที่ คาที่พกั คาอาหารสําหรับผูเขารวมงาน ดังนั้น การเขารวมงานครั้งหนึ่งๆ ตอง
ใชเงินทุนไมต่ํากวา 1-2 ลานบาท32 จากการสอบถามผูประกอบการที่เขารวมงานแสดงสินคาจิวเวอรี่
อาระเบียโดยไดรับเงินสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย ก็ยังตองเสียคาใชจายประมาณกวา 800,000
บาทตอราย33 จึงไมใชเรื่องงายที่จะทําใหผูประกอบการไทยตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศเพื่อ
แสวงหาตลาดในตางประเทศดวยตนเอง
3.6.2 ปจจัยภายนอกของไทย
หมายถึง สภาพการณที่เ กี่ยวของกั บ ฝายบาหเ รนเป นหลั ก ได แก โอกาส และ
อุปสรรค
3.6.2.1 ในสวนของโอกาสนั้น ผูใหขอมูล หลัก ที่ เ ปนขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศเห็นวาปจจัยดานโอกาสที่สําคัญที่สุด คือ เรื่องที่ผูนําระดับสูงและเชื้อพระวงศบาหเรน
ทรงนิยมชมชอบประเทศไทย โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีบาหเรนเสด็จเยือนไทยเปนการสวนพระองค
เปนประจําเกือบทุกป ทําใหชาวบาหเรนมีความสนใจและนิยมที่จะเดินทางไปทองเที่ยวไทยไปดวย จึง
มีความรูจักมักคุนกับประเทศ วัฒนธรรม และสินคาบริการของไทยในวงกวาง โดยใน พ.ศ. 2558 มี
จํานวนนักทองเที่ยวชาวบาหเรนเดินทางเขามาทองเที่ยวในไทยเทากับ 32,655 คน34 ซึ่งถือวาเปน
จํานวนที่มากพอสมควร นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีบาหเรนทรงเปนองคอุปถัมภของงานแสดงสินคา
จิวเวอรี่ อาระเบีย โดยทรงเสด็จเปนองคประธานในพิธีเปดงานทุกครั้ง และทรงยินดีที่ไดทราบวามี
คณะผูประกอบการไทยมารวมงาน โดยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผานมา เมื่อทรงทราบวา
คณะเจาหนาที่ของกระทรวงพาณิชย และสมาคมผูคา อัญมณีไทยฯ นําคณะนางสาวไทยและนางงาม
อื่นๆ มารวมแสดงแบบแฟชั่นโชวในงานไทยไนทในงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบีย นายกรัฐมนตรี
บาหเ รนไดประทานพระอนุญ าตใหคณะผูแทนไทยเขาเฝาอยางใกลชิดและเปนกันเอง โดยมีก าร
ถายทอดขาวดังกลาวออกทางสถานีโทรทัศนบาหเรนเปนเวลา 15 นาที ซึ่งถือเปนการประชาสัมพันธ
และเสริมสรางภาพลักษณอัญมณีและเครื่องประดับไทยในหมูประชาชนชาวบาหเรนไดเปนอยางดี
เมื่อนายกรัฐมนตรีบาหเรนทรงใหความสําคัญตอธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับบาหเรนมาก การมี
สวนรวมของไทยในเรื่องดังกลาวยอมมีสวนเกื้อกูลตอความสัมพันธในทางการเมืองระหวางกันดวยอีก
ทางหนึ่ง
3.6.2.2 สวนผูใหขอมูลหลักที่เปนเจาหนาที่ของ สวอ. และผูประกอบการไทยเห็นวา
ความตองการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับของชาวบาหเรน และชาวตะวันออกกลางเปนปจจัยดาน
โอกาสที่ สํ า คัญ ที่ สุ ด เพราะเมื่ อ มี ค วามต อ งการในตลาดมาก ก็ ย อ มเปน โอกาสทางธุ ร กิ จ ของ
ผูประกอบการไทยดวยเชนกัน โดยทั่วไปนั้น มักนิยมมอบเครื่องประดับใหแกกันในโอกาสพิเศษและ
สําคัญในชีวิต รวมทั้งเทศกาลทางศาสนา เชน วันเกิด วันมงคลสมรส การฉลองวันตรุษอีดิลฟตรี (Eid
Al Fitr) หรือวัดอีดเล็ก (ถือเปนวันปใหมของศาสนาอิสลาม) จะเปนชวงหลังการถือศีลอด และการ
32

สัมภาษณ พิมพนรี โหตะไวทยกร, กรรมการผูจัดการบริษัท พรีมัส จิวเวอรี่ จํากัด, 15 มิถุนายน 2559.
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
โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานมงคลสมรส การสวมใสเครื่องประดับถือเปนการแสดงฐานะของครอบครัว
ซึ่งนอกจากเจาสาวจะตองสวมใสเครื่องประดับเต็มยศตามธรรมเนียมแลว บางครั้งก็ตองซื้อใหแกญาติ
พี่นองเพื่อสวมใสในงานมงคลสมรสที่มีขึ้นดวยเชนกัน35 นอกจากนี้ ชาวบาหเรนและชาวตะวันออก
กลางที่มีฐานะดี มักจะมีภรรยามากกวาหนึ่งคน ซึ่งหากซื้อของขวัญใหภรรยาก็ตองซื้อใหครบทุกคน
และตามหลักการควรเปนของที่มูลคาเทาเทียมกัน
3.6.2.3 ผูใหขอมูลหลักฝายบาหเรนและไทยจํานวนหนึ่ง เห็นวา แมบาหเรนจะ
เปนตลาดขนาดเล็ก แตมีเสนทางคมนาคมขนสง ทางบกเชื่อมโยงกับ ซาอุดีอาระเบีย และมีความ
ใกลชิดกับซาอุดีอาระเบียทั้ง ในดานการเมืองและเศรษฐกิจ ในชวงที่ปญ หาความสัม พันธ ไทยกับ
ซาอุดีอาระเบียยังคงมีความเปราะบาง ไทยควรอาศัยบาหเรนเปนประตูการคาสูตลาดซาอุดีอาระเบีย
ซึ่งเปนตลาดขนาดใหญและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ในชวงวันหยุดสุดสัป ดาห และชวงที่มีงาน
แสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบียในบาหเรน จะมีกลุมนักทองเที่ยวจากซาอุดีอาระเบียเขามาจับจายซื้อ
ของในบาหเรนเปนจํานวนมาก ไทยควรใชขอไดเปรียบดังกลาวเปนโอกาสทางธุรกิจในการสรางแบรนด
สินคาไทยในตลาดซาอุดีอาระเบีย อยางไรก็ตาม ผูประกอบการไทยสวนใหญยังคงมองวาบาหเรนเปน
ตลาดขนาดเล็ก และเห็นวาสหรัฐอาหรับ เอมิเรตสคือศูนยกลางกระจายสินคาที่สําคัญของภูมิภาค
ตะวันออกกลาง ซึ่งหากไมสามารถเปลี่ยนความเชื่อ (perception) ดังกลาวในสายตาผูประกอบการไทย
การเพิ่มพูนปริมาณการคาระหวางกันก็อาจเปนไปไดอยางจํากัด
3.6.2.4 การมีกรอบความรวมมือในดานอัญมณีและเครื่องประดับระหวางไทยกับ
บาหเรน นับเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนใหมีความรวมมือในสาขาดังกลาวมีความกาวหนา เปน
เครื่องมือสําคัญในการสรางเสริมแบรนดประเทศของไทย (country brand) และภาพลักษณของ
สินคาไทยในตลาดบาหเรน เฉพาะอยางยิ่ง สวอ. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานการตรวจสอบพลอยสี
โดยมีหองปฏิบัติการ 1 ใน 7 แหงของโลกในคณะกรรมการ Laboratory Manual Harmonisation
Committee (LMHC) ซึ่งมีหนาที่กําหนดกติกาสากลเรื่องพลอยสี36 โดยในอนาคตไทยควรผลักดันให
มีการประชาสัมพันธเผยแพรคุณคาและเสริมสรางความสนใจตอพลอยสีในตลาดบาหเรนมากขึ้น37
3.6.2.5 สวนอุปสรรคที่สําคัญที่สุด คือ สถานการณเศรษฐกิจของบาหเรนโดยรวม
ไดรับผลกระทบจากสภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลกตกต่ําลง ทําใหงบประมาณของประเทศซึ่งสวนใหญ
มาจากการคาน้ํามันและสินคาที่เกี่ยวของ (บาหเรนไมมีการเรียกเก็บภาษีเงินได หรือภาษีมูลคาเพิ่ม )
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ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ, 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 ดังนั้น ในชวงปลาย พ.ศ. 2558 จนถึงไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2559 รัฐบาล
บาหเรนไดประกาศขึ้นราคาคาสาธารณูปโภค (น้ําและไฟ) และคาน้ํามัน เฉพาะคาน้ํามันอยางเดียวขึ้น
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 และเรื่องขีดความสามารถในการแขง ขันของ
ประเทศคูแขง ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งผูศึกษาขอยกตัวอยางการสรางแบรนด Matabar Gold
& Diamond ซึ่งเปนรานขายสินคาเครื่องเพชรและทองของอินเดีย ซึ่งมีการเปดและขยายสาขาอยูใน
บาหเรนหลายแหง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทดังกลาวยังไดขยายสาขาเพิ่มในมาเลเซียและมีการรายงาน
ขาวปรากฏในสื่อทองถิ่นของบาหเรนดวย39 นับเปนกลยุทธดานการตลาดที่นาสนใจ และเปนการสราง
เสริมความเชื่อมั่นใหแกกลุมลูกคาในบาหเรนโดยรวม ซึ่งในขณะนี้ ไทยยังไมมีแบรนดสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงในตลาดโลก และผูประกอบการไทยยังไมมีเงินทุน และความสามารถที่
จะเขาไปลงทุนเปดรานสาขาในบาหเรนได ดังนั้น 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
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ผูศึกษาไดทําการศึกษาในเรื่องบทบาทของสถานเอกอัครราชทู ตฯ ในการสงเสริมการคา
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนอยางยั่งยืน มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงปจจัยสงเสริม
และอุปสรรคที่เกื้อหนุนใหแผนการสงเสริมการคาสินคาดังกลาวประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
และยั่ง ยืน โดยใชก รอบ SWOT Analysis ชวยในการวิเ คราะหและประมวลผลขอมูล ซึ่ง ผลจาก
การศึกษาพบประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
1) ป จ จั ย ภายในของไทยในด า นต า งๆ มี อิ ท ธิ พ ลสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ ความยั่ ง ยื น และ
ความสําเร็ จ ในระยะยาวของโครงการสง เสริ ม การคาอัญ มณีแ ละเครื่องประดั บ ไทยในบาหเ รน
เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จะยังมีบทบาทหนาที่ที่จํากัด ซึ่งหลักสําคัญ คือ การนําสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับไทยเขาสูตลาดบาหเรน แตการรักษาสวนแบงในตลาดใหเพิ่มขึ้นอยางยั่งยืนจะตอง
มีดําเนินการในระดับนโยบายอยางมีบูรณาการ โดยรัฐบาลตองมี commitment ที่จะแกไขปญหา
สําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตและการคาอัญมณีและเครื่องประดับ เชน การแกไขปญหาดานภาษี
การแสวงหาแหลงวัตถุดิบ เปนตน
อนึ่ง ปจจัยภายนอกของไทย ในสวนที่เกี่ยวของกับบาหเรน เชน โอกาส อุปสรรค นั้น ก็
เปนเรื่องสําคัญที่จะตองคํานึงถึงดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องคูแขงขันในตลาดอัญมณีและ
เครื่องประดับ ตลอดจนการพัฒนาดานอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดโลก
2) ภารกิจในการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนใหยั่งยืน ไมไดเปน
ภารกิจของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงอยางเดียว แตทุกฝายทั้งหนวยราชการในตางประเทศ
อาทิ สถานเอกอัครราชทูตฯ สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ เมืองดูไบ (สคร.) รวมทั้ง
หนวยงานในสวนกลาง อาทิ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะตองบูรณาการทัง้ ดาน
นโยบาย และงบประมาณรวมกันทั้งหมดเพื่อผลัก ดันใหไทยยัง คงเปนศูนยก ลางการคาและการ
ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในโลก และเพื่อใหการสงเสริมการคาสินคาดังกลาวในตางประเทศให
เกิดความยั่งยืนได หากการทํางานไมขับเคลื่อนไปอยางเปนระบบและรวมกันทั้งองคาพยพยอมไมเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว
3) ความรวมมือดานการคาอัญมณีและเครื่องประดับระหวางไทยกับบาหเ รนไมใชเปน
เพียงเรื่องของการสงเสริมการคาในเชิงการพาณิชยและมุงเพิ่มพูนปริมาณการคาระหวางกันเทานั้น
แตยังเปนเครื่องมือของอํานาจออน (soft power) ในเชิงการเมืองระหวางประเทศ ที่จะเกื้อกูลตอการ
สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับบาหเรนในระยะยาวดวย เนื่องจากนายกรัฐมนตรีบาหเรนซึง่
ทรงเปนองคอุปถัมภของงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบีย นั้น ทรงใหความสําคัญตอการคาอัญมณี
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และเครื่องประดับในบาหเรน รวมทั้งทรงมีความนิยมชมชอบไทยเปนทุน เดิมอยูแลว การมีสวนรวม
ของไทยในเรื่องดังกลาวจะชวยเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับบาหเรนไดอีกทางหนึ่ง
อยางมีนัยสําคัญ โดยจะเห็นไดจากการที่ทรงสนพระทัยคณะผูประกอบการจากประเทศไทย และทรง
ประทานพระอนุญาตใหคณะผูจัดงานไทยไนทในงานจิวเวอรี่ อาระเบี ยเขาเฝาเปนการพิเศษอยาง
ใกลชิดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
4) หลายตอหลายครั้ง มัก จะมีขอถกเถียงกันในประเด็นเรื่องบทบาทหนาที่ของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการตางประเทศกับ สคร. ซึ่งภายใตการ
กํากับดูแลของกระทรวงพาณิชยนั้นมีความซ้ําซอนกันหรือไม/อยางไร เนื่องจากภาระหนาที่ในการ
สงเสริมการคาในตางประเทศดูเหมือนวาจะเปนภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย แตในกรณีของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจจะแตกตางจากสถานเอกอัครราชทูตหลายแหงในตางประเทศ เนื่องจาก
ไมมี สคร. ตั้งอยูในบาหเรน สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการในเรื่องนี้ โดย
เปนหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือกับ สคร. และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของของไทย
เพื่อใหการดําเนินการประสบผลบรรลุตามเปาหมาย อยางไรก็ดี ผูศึกษาเห็นวาภาระหนาที่ของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในการสงเสริมการคาระหวางประเทศ นั้น เปรียบเสมือนผูไขกุญแจและเปดประตู
เขาสูตลาดการคาในบาหเรนใหแกผูประกอบการไทย สวนการรักษาตลาดใหเกิดความยั่งยืนในระยะ
ยาวนาจะเปนเรื่องของหนวยงานในประเทศ เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะตอง
พั ฒ นาความก า วหน า ของอุ ต สาหกรรมการค า และการผลิ ต อั ญ มณี ไ ทยในภาพรวม เพื่ อ ให
ผูประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้น
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ระดับปฏิบัติการ
1) สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรรักษาบทบาทการเปนหนวยประสานงานหลัก
(focal point) ในการดําเนินโครงการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนให
มีบูรณาการและมีความตอเนื่อง เพราะเปนหนวยราชการไทยที่ตั้งอยูในพื้นที่โดยตรงเพียงหนวยงานเดียว
ซึ่งนอกเหนือจากการจัดโครงการเสริมสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ และธุรกิจไทยในบาหเรน เพื่อมุง
สงเสริมสินคาดังกลาวแลว ควรจะใหความสําคัญตอการเสริมสรางความสัมพันธใกลชิดระหวางสถาน
เอกอัครราชทูตฯ กับ ฝายบาหเรน 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 เอ็ก ซิบิชั่น
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จํากัด40 โดยใชกรอบการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจําบาหเรน ที่เปนกลไกที่มี
อยู แ ล ว ในการประชุ ม ร ว มเสนอจั ด ทํ า แผนงาน (roadmap) การส ง เสริ ม การค า อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับไทยในบาหเรนของสถานเอกอัครราชทูตฯ
แผนงานดั ง กล า วจะเป น กรอบกํ า หนดทิ ศ ทางการทํ า งานของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในอนาคต ซึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ใน
อนาคต ขาราชการที่จะมาประจําการแทนขาราชการที่ครบวาระก็จะสามารถดําเนินงานตามแผนที่
กําหนดไวตอไปไดโดยไมหยุดชะงัก
แผนงานฯ ควรแบงเปนระยะอยางชัดเจน กลาวคือ ระยะกลาง 5 ป และระยะยาว
10 ป โดยตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม และเมื่อมีการ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวอยางตอเนือ่ งในแตละป จะชวยทําใหเห็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นไดอยาง
ชัดเจน โดยเฉพาะตัวเลขสถิติการคาที่เกิดขึ้น นั้น สามารถใชเปนผลลัพธ (outcome) ที่เปนรูปธรรม
ในการใชจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด (กระทรวง
การตางประเทศ) ตอไปดวย นอกจากนี้ ควรมีการพิจารณาทบทวนแผนงานฯ ผานกรอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทยประจําบาหเรนและคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ
เปนระยะๆ ดวย เพื่อใหแผนมีความสอดคลองกับสภาวะการณที่เกิดขึ้นและทันสมัยเปนปจจุบัน ทั้งนี้
ผูศึกษาไดจัดทําตารางขอเสนอรางแผนงานในการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยใน
บาหเรน ดังปรากฏตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ขอเสนอรางแผนงานในการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ
ระยะดําเนินงาน
กิจกรรมหลัก/ยอย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
แผนงานระยะกลาง 5 ป (1) รักษาสถานภาพความสัมพันธกับฝาย
สถานเอกอัครราชทูตฯ
(พ.ศ. 2559-2563)
บาหเรนในทุกระดับ รวมทั้งรักษาเครือขาย (สอท.)
ติดตอประสานงานระหวางเจาหนาที่ของ
ไทยกับบาหเรนทัง้ ภาครัฐและเอกชนใหมี
ความใกลชิด
- พบปะและหารือกับหนวยงาน
ภาคเอกชนบาหเรนทีเ่ กี่ยวของกับ
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับเปน
ระยะๆ
- จัดสงเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับ
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยใหแก
40

บริษทั เอกชน ที่มีสํานักงานตั้งอยูท ี่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึง่ ทํางานรวมกับกระทรวง
พาณิชยในการจัดงานอีเวนตในตะวันออกกลางและในไทยสวนที่เกี่ยวของกับตะวันออกกลาง
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ระยะดําเนินงาน

กิจกรรมหลัก/ยอย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่เกี่ยวของของบาหเรนเปน
ระยะๆ เชน หอการคาและอุตสาหกรรม
บาหเรน สมาคมผูคาทองคําและ
เครื่องประดับในจีซีซี
(2) สงเสริมการแลกเปลี่ยนคณะ
สอท.
ผูประกอบการระหวางไทยกับบาหเรน
สํานักงานสงเสริมการคา
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดคณะ ระหวางประเทศ ณ
ผูประกอบการไทย-บาหเรนเขารวมงาน เมืองดูไบ (สคร.)
แสดงสินคาอัญมณีและเครือ่ งประดับใน สถาบันวิจัยและ
ทั้งสองประเทศ
พัฒนาอัญมณีและ
- จัดกิจกรรมจับคูเจรจาธุรกิจ
เครื่องประดับแหงชาติ
- จัดกําหนดการทีเ่ หมาะสมใหแกคณะ (สวอ.)
(3) สรางความตระหนักรูในเรื่องทีเ่ กี่ยวของกับ สอท.
ตลาดอัญมณี และพฤติกรรมผูบริโภคใน สคร. ณ เมืองดูไบ
บาหเรนแกผูประกอบการไทยในกรุงเทพฯ กระทรวงพาณิชย
- การจัดสัมมนาเผยแพรความรูในเรือ่ ง สวอ.
ตลาดโดยวิทยากรบาหเรน
- การจัดกิจกรรมคลีนิคออกแบบ
เครื่องประดับโดยนักออกแบบ
เครื่องประดับบาหเรนมาใหความรูความ
เขาใจในเรื่องพฤติกรรมผูบ ริโภคและแนว
ทางการออกแบบเครื่องประดับใน
บาหเรน
- การกิจกรรมปฐมนิเทศนใหแก
ผูประกอบการที่เขารวมงานแสดงสินคา
จิวเวอรี่ อาระเบีย
(4) เสริมสรางภาพลักษณไทยในการเปนผูนํา สอท.
ดานอัญมณีและเครื่องประดับในโลก และ สคร. ณ เมืองดูไบ
การประชาสัมพันธใหไทยเปนจุดหมาย สํานักงาน ททท. ณ
ปลายทาง (destination) ในการซื้อเมืองดูไบ
ขายอัญมณีและเครื่องประดับ
กระทรวงพาณิชย
- จัดกิจกรรมเผยแพร/ประชาสัมพันธ
สวอ.
อัญมณีและเครือ่ งประดับไทยในงาน
ฝายบาหเรน
Thai Week @ Bahrain ที่สถานเอก
อัครราชทูตฯ จัดขึ้นเปนประจําทุกป เชน
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ระยะดําเนินงาน

กิจกรรมหลัก/ยอย
การจัดงานแฟชั่นโชวเครื่องประดับไทย
การจัดนิทรรศการเครื่องประดับไทย
- สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือในสาขาอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ตามบันทึกความเขาใจฯ ระหวาง สวอ.
กับฝายบาหเรน เชน การจัดทํารายงาน
ถึง สวอ. เปนระยะๆ (รายงาน
สถานการณตลาดอัญมณีและ
เครื่องประดับ รายงานผลการหารือกับ
ฝายบาหเรน)
แผนงานระยะยาว 10 ป (1) สรางคุณคาในสินคาพลอยสีในตลาด
(พ.ศ. 2559-2569)
บาหเรน
- จัดทําโบรชัวรแผนพับโฆษณาภาพพลอย
สี และเครื่องประดับอัญมณีไทย เพื่อ
ประชาสัมพันธ
- สนับสนุนบทบาทของ สวอ. ในการเปน
ผูนําดานมาตรฐานการตรวจสอบเพชร
อัญมณีและโลหะมีคา เชน การจัด
หลักสูตรอบรมใหแกผปู ระกอบการ
บาหเรน การสงเจาหนาที่มาประจําใน
หองปฏิบัติการของบาหเรนเปนระยะ
สั้นๆ
(2) เสริมสรางภาพลักษณไทยในการเปนผูนํา
ดานอัญมณีและเครื่องประดับในโลก และ
การประชาสัมพันธใหไทยเปนจุดหมาย
ปลายทาง (destination) ในการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

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

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

ที่มา: จัดทําโดยผูศึกษา
3) ในอนาคต นอกเหนือจากการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยใน
บาหเ รนแลว สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจเสนอจัดทําโครงการหรือกิจ กรรมโดยรวมมือกับ สถาน
เอกอัครราชทูตไทยในประเทศจีซีซีอื่นๆ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โอมาน กาตาร คูเวต ซาอุดีอาระเบีย)
เชน การสัมมนาเกี่ยวกับสภาพตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อขยายผลและสรางความตระหนักรูใน
ตลาดจีซีซีมากขึ้น ซึ่งไมเพียงแตจะเปนการทําใหผูประกอบการไทยมีขอมูลเกี่ยวกับตลาดมากขึ้น แต
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ยังเปนการชวยทําใหผูประกอบการไทยเห็นความเชื่อมโยงของตลาดในภูมิภาคดังกลาวไดอยางชัดเจน
วาเปนตลาดที่มีขนาดใหญ และมีศักยภาพดานเศรษฐกิจสูง ซึ่งจะชวยกระตุนใหเกิดความสนใจตลาด
ตะวันออกกลางมากขึ้นดวย
4.2.2 ระดับนโยบาย
1) รัฐบาลควรกําหนดใหการสงเสริมไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคาอัญมณี
และเครื่องประดับโลกเปนวาระแหงชาติ เพื่อกอใหเกิดบูรณาการในการดําเนินงานของหนวยงาน
ตางๆ อยางเปนองครวมและกวางขวาง
2) พิจารณามอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงานที่มีบทบาท
ในการเจรจาขอตกลงสรางพันธมิตรกับประเทศที่เปนแหลงวัตถุดิบ และแสวงหาตลาดใหมๆ ทําหนาที่
เปนผูประสานงานหลักจัดการประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย เชน
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม สภาหอการคาแหงประเทศ สวอ. เปนตน เพื่อแสวงหา
แนวทางจัดตั้งคณะกรรมการรวมที่กํากับดูแลเรื่องการผลิตและการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ
ในระดับกระทรวง
3) สําหรับโครงสรางของคณะกรรมการดังกลาว อาจเสนอใหรองนายกรัฐมนตรีที่
ดูแลรับผิดชอบดานเศรษฐกิจเปนประธาน และกระทรวงการตางประเทศ (กรมภูมิภาค/ หรือกรม
เศรษฐกิจระหวางประเทศ) ทําหนาที่เลขานุการ นําเสนอรายงานผลการดําเนินการตอคณะรัฐมนตรี
เปนประจํา โดยคณะกรรมการดังกลาวจะมีภารกิจหลัก 2 ประการ คือ (1) บูรณาการการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการสงเสริมอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ ซึ่งใหความสําคัญในดานการแสวงหาแหลง
วัตถุดิบ และตลาดในตางประเทศ โดยรวมกันกําหนดประเทศยุทธศาสตรสําคัญที่เปนแหลงวัตถุดิบ
และตลาด และอาจกํ าหนดใหป ระเทศในกลุม จีซีซีเ ปนโครงการ flagship นอกจากนี้ ในแผน
ยุทธศาสตรดังกลาวควรกําหนดการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการในประเทศตางๆ อยาง
ชั ด เจน และ (2) ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร โดยมอบหมายให ส ถาน
เอกอัค รราชทู ต ไทยที่ ตั้ง อยู ในประเทศเป า หมายรายงานผลการดํา เนิ นโครงการ/กิ จ กรรมให
คณะกรรมการรวมดังกลาวทราบเปนระยะๆ และเพื่อใหการติดตามผลเปนไปอยางเขมขน อาจเสนอ
ใหเปนหนึ่งในตัวชี้วัด (KPI) ในการปฏิบัติราชการของทีมประเทศไทยในตางประเทศดวยอีกทางหนึ่ง
4) ควรเรง ผลัก ดันการแกไขปญ หาที่เ ปนจุดออนสําคัญ ของสินคาอัญ มณีและ
เครื่องประดับของไทยอยางเรงดวน เพื่อมุงพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูป ระกอบการไทยใน
ตลาดโลก โดยปญหาสําคัญที่ควรใหความสนใจอยางเรงดวนคือ
(1) การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะโครงสรางภาษี เชน ภาษี
นําเขาสินคาวัตถุดิบ เนื่องจากไทยพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบอัญมณี พลอยสี โลหะมีคาจากตางประเทศ
เกือบรอยเปอรเซ็นต ทําใหวัตถุดิบมีราคาแพง ทําใหไมเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการคาและการ
ผลิตสินคาอัญมณีและเครื่องประดับเทาที่ควร
(2) พัฒนางานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยใหมีความนาสนใจ
และดึงดูดใจผูซื้อในตางประเทศอยางตอเนื่อง ปจจุบันงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทย
(Bangkok Gems & Jewelry) ติดในอันดับที่ 5 ของโลก และมีมูลคาการสงออกสินคาสูงเปนอันดับ
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13 ของโลก ซึ่งกระทรวงพาณิชยไดตั้งเปาหมายที่จะพัฒนาใหงานแสดงสินคาฯ ของไทยอยูในอันดับ
3 และมีมูลคาการสงออกสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
(3) ปญหาการขาดแคลนชางฝมือที่มีทักษะสูงในเรื่องการเจียระไน การขึน้ รูป
และการเผาพลอย ซึ่งในอนาคตคาดวาจะเปนปญ หาสําคัญ ของอุตสาหกรรมดัง กลาว ที่จะสง ผล
กระทบรุน แรงต อพั ฒ นาการของอุต สาหกรรมนี้โ ดยรวม เนื่ อ งจากการผลิต สิ นค า อัญ มณีแ ละ
เครื่องประดับตองใชทักษะและฝมือ และถือวาเปนจุดแข็งที่สุดของสินคาไทย ดังนั้น หากภาครัฐเร ง
ปรับปรุงกฎระเบียบและมุงพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมนี้อยางจริงจัง ทําใหเกิดรายไดที่ชัดเจน
นาจะดึงดูดใจคนรุนใหมใหเขามาสูอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้ ปญหาการขาดแคลนการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีก็เปนจุดออนสําคัญของไทยดวยเชนกัน
(4) มุงสรา งแบรนดประเทศในดานอัญมณีอยางจริง จัง ปจจุบันกระทรวง
พาณิชยมีความพยายามที่จะสรางแบรนดพลอยไทย (Ploy Thai) เพื่อเสริมสรางภาพลักษณและความ
นิยมสินคาพลอยสี โดยกําหนดเปาหมายใหไทยเปนศูนยกลางตลาดพลอยสีในโลก ซึ่งเปนเรื่องที่ดีและ
ควรสงเสริม ควบคูไปกับดานการทองเที่ยว โดยโปรโมทใหไทยเปนจุดหมายปลายทางของการซื้อ
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับ
4.3 บทสงทาย
ในชวง 3 ปที่ผานมา จะเห็นไดวา สถานเอกอัครราชทูตฯ มีบทบาทในการดําเนินโครงการ
สง เสริม การคาสินคาอัญ มณีและเครื่องประดับ ไทยในบาหเ รน รวมทั้ง ประสานความรวมมื อกับ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ สคร. ณ เมืองดูไบ กระทรวงพาณิชย และ สวอ. จัดกิจกรรม อื่นๆ
เชน การเปดไทยพาวิเลี่ยน และการจัดงานไทยไนทในงานแสดงสินคาจิวเวอรี่ อาระเบียในบาหเรน
ทําใหการสงเสริมการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยในบาหเรนประสบผลที่นาพอใจ มีปริมาณ
สงออกสินคาดังกลาวจากไทยไปยังบาหเรนเพิ่มมากขึ้น 2-3 เทาตัว จากการศึกษาวาปจจัยภายในดาน
ตางๆ ของไทยมีอิทธิพลอยางยิ่งตอความยั่งยืนของการดําเนินโครงการสงเสริมการคาสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับไทยในบาหเรน ซึ่งไมใชเรื่องของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง แตเปนเรื่องที่ตองการ
มีการดําเนินการอยางบูรณาการในทุกภาคสวนทั้งในและนอกประเทศจึงจะประสบผลสัมฤทธิ์ไดอยาง
เปนรูปธรรม เชนเดียวกับการสงเสริมอาหารไทย โดยรัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรครัวไทยสูโลกขึ้นมา
เปนกรอบอยางชัดเจน และทุกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศใชยุทธศาสตรดังกลาวจัดทํา
โครงการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมอาหารไทยจนประสบผลสําเร็จขึ้น ซึ่งควรจะใชแนวทางดังกลาวเปน
แบบอยางในการสงเสริมการคาสินคาประเภทอื่นดวย กลาวคือ เมื่อสถานเอกอัครราชทูตไทยรวมกับ
หนวยราชการไทยในตางประเทศเปดตลาดสินคาแลว หนวยงานในประเทศก็ตองทํางานรวมงานเพื่อ
สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตสินคานั้นๆ ใหมีความกาวหนาในทุกดานควบคูกันไปดวย หากทําเพียง
ดานใดดานหนึ่งหรือทําเพียงฝายเดียว ก็ยอมไมเกิดความยั่งยืนอยางแทจริง หรือเกิดเปนเหมือนการ
โยนหินลงน้ําที่กอใหเกิดระรอกคลื่นเพียงชั่วคราวแลวก็หายไป ซึ่งเปนเรื่องที่นาเสียดายอยางยิ่ง
ผูศึกษาเห็นวา บาหเรนและประเทศในกลุมจีซีซีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีอํานาจใน
การซื้อสูงจึงเปนตลาดใหมที่ไทยไมควรมองขาม และควรใหความสนใจอยางจริงจังเนื่องจากขณะนี้
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคยุโ รป หรือสหรัฐอเมริก าที่เ ปนตลาดสําคัญ ของไทยประสบปญ หาดา น
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เศรษฐกิจ สินคาไทยหลายประเภทยังคงมีโ อกาสที่จะเขาสูตลาดในภูมิภาคจีซีซี โดยเฉพาะสินคา
หรูห ราอยางสินคาแฟชั่น เชน อัญ มณีและเครื่องประดับ กระเปา รองเทา ซึ่ง ใน พ.ศ. 2558 มี
ผูประกอบการไทยเขาไปเปดรานขายกระเปาหนังจระเขในบาหเรนแลว และประสบความสําเร็จใน
การจําหนายสินคาที่ไดรับความนิยมในหมูชนชั้นสูงของบาหเรนเปนอยางมาก สามารถแขงขันกับ
สินคายี่หอดังระดับโลกได เนื่องจากสินคาไทยมีคุณภาพดี และมีราคาถูกกวาหลายเทา นอกจากนี้
ความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับบาหเรนในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับผูนําที่มีความนิยม
ชมชอบประเทศไทยมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่เกื้อกูลใหความสัมพันธในระดับประชาชนกับประชาชนดีไปดวย
และเกิดความสนใจในประเทศ ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงสินคาที่มาจากไทย ดังนั้น ผูศึกษาเชื่อวา
สินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยสามารถประสบความสําเร็จในตลาดบาหเรนไดอยางยั่งยืนเปน
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. บทบาทของทานและองคก รในการสง เสริม สินคาอัญ มณีและเครื่องประดับ ไทยใน
บาหเรน/แผนงานในอนาคต
6. ทานคิดวาสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือกระทรวงการตางประเทศควรมีบทบาทหรือการ
ดําเนินการอยางไรเพื่อทําใหการสงเสริมการคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยประสบความสําเร็จใน
การเจาะตลาดบาหเ รนไดอยางยั่ง ยืน และทา นเห็นวาบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ และ
กระทรวงการตางประเทศมีความซ้ําซอนกับสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ และกระทรวง
พาณิชยหรือไมอยางไร
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