เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไปกับนัยยะต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีทิศทางการขยายตัวลดลง จากเดิมมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.6 ในปี 2561 เหลือ
เพี ย งร้อยละ 3.3 ในปี 2562 โดยข้อมู ล ดั ง กล่ าวเป็ นตั วเลขประมาณการจากกองทุน การเงิ น ระหว่ างประเทศ
(International Monetary Fund: IMF) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อมูลการประมาณการอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจจากแหล่งอื่นๆ เช่น ธนาคารโลก โกลด์แมน แซคส์ หรือแม้แต่จากธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ตาม
นอกจากนี้ ยังมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่ ที่ สุ ด ในโลกเป็ นอั นดั บที่ 1 และอั น ดั บ ที่ 2 ตามล าดั บ อีกทั้ ง การท าสงครามเพื่ อกีด กัน ทางการค้าของทั้ง
2 ประเทศข้างต้นยังถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวกว่าที่สานักต่างๆ
ได้ ค าดการณ์ ไ ว้ ขณะที่ ญี่ ปุ่ น ซึ่ ง เป็ น ประเทศเล็ ก แต่ มี ข นาดเศรษฐกิ จ ใหญ่ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 3 ของโลกก็ ข ยายตั ว
เพี ย งร้ อ ยละ 1 เท่ า นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาเศรษฐกิ จ ในกลุ่ ม ยู โ รโซนก็ ยั ง คงมี ค วามวุ่ น วายทางการเมื อ ง (อิ ต าลี
สหราชอาณาจักร) ที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ เหตุการณ์เหล่านี้ย่อมส่งผลต่อกาลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศมหาอานาจ
และจะกระทบประเทศไทยที่เศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีแนวโน้มลดลงในหลายตลาดหลัก (หน่วย: ร้อยละ)
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ที่มา: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดหลักและประเทศไทยในปี 2561
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อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริง: ร้อยละ
อัตราการว่างงาน: ร้อยละของกาลังแรงงาน (2)
Manufacturing Purchasing Manager Index: ระดับ
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ที่มา : (1) (2) จาก ธนาคารโลก, (3) (4) จาก Trading Economics เดือนเมษายน 2562
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มีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับเศรษฐกิจของตลาดหลัก
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มชะลอตัวลง IMF ได้คาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกา ในปี 2562 เหลือเพียงร้อยละ 2.3 เท่านั้นเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของปีก่อนหน้าที่ร้อยละ
2.9 ซึ่งนอกจากสัญญาณการถดถอยของเศรษฐกิจ จะแสดงด้ วยมาตรการตึงตัว ของตลาดเงินจากการคงอั ต รา
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve System: Fed) ที่คงอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง 3 ครั้งติดต่อกัน
แล้ ว การที่ อัต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รระยะสั้ น สู ง กว่ า การถือครองพั น ธบั ต รในระยะยาวหรือที่ เรีย กว่ า เกิด
Inverted Yield ในตลาดทุนของสหรัฐอเมริกานั้น ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่เริ่มชัดเจนขึ้น
ภาคการผลิตของจีนขยายตัวต่่า อย่างชัดเจน นอกจากการประกาศขึ้นภาษีจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีน ทาให้สินค้าที่ส่งออกจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกาจะต้องถูกเก็บภาษีนาเข้าจากเดิมที่อัตรา
ร้อยละ 10 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ซึ่งกระทบกับสินค้ากว่า 5,700 รายการ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 10 พฤษภาคม
2562 และประกาศจะเก็บภาษีสินค้านาเข้าจากจีนทุกรายการที่เหลือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 25 อีกประมาณ 3,800
รายการ ซึ่งก็รวมถึงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับด้วย ภายหลังจากที่มีการทาประชาพิจารณ์ในช่วงเดือนมิถุนายน
2562 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Purchasing Manager Index) ที่สะท้อนทั้ง
ยอดคาสั่งซื้อใหม่ ปริมาณสินค้าคงคลัง สายการผลิต การส่งสินค้าซัพพลาย และการจ้างงานของจีนในเมษายน
ที่ผ่านมา ได้ลดเหลือเพียงระดับ 50.1 จากระดับ 51.4 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สอดคล้องกับดัชนีความ
เชื่อมั่นของภาคธุรกิจของจีน (Business Confidence Index) ที่ลดลงที่ระดับ 50.1 ในช่วงเวลาเดียวกัน
อย่ า งไรก็ต าม เศรษฐกิจ จี น ยั ง คงมี ปั จ จั ย บวกต่ อเศรษฐกิจ จากอุ ต สาหกรรมแห่ ง อนาคตภายใต้ แ ผน
ยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ที่จะมุ่งปรับภาพลักษณ์ของสินค้าจีนให้ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ควบคู่ไป
กับแนวทางการเป็นโรงงานของโลก ซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของจีนทาง
หนึ่งในอนาคต
ญี่ปุ่นประกาศขึ้นภาษีการบริโภค (Consumption Tax) แม้ว่า ในปี 2562 เศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะถูก
คาดการณ์ให้เติบโตมากกว่าปี 2561 แต่ตัวเลขดังกล่าวก็ยังต่ากว่า 2 ปีก่อนหน้าเกือบเท่าตัว อีกทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นได้
กาหนดให้มีการขึ้นภาษีการบริโภค (หรือที่เรียกว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นขึ้นภาษีครั้งที่
2 จากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 โดยนารายได้ดังกล่าวมาสนับสนุนด้านประกันสังคม เพื่อรองรับกับภาระค่าใช้จ่าย
ด้านผู้สูงอายุของประเทศ แต่การขึ้นภาษีดังกล่าวอาจไม่กระทบกับภาคการบริโภคของครัวเรือนมากนัก เนื่องจากมี
การคาดการณ์ถึงการขึ้นภาษีดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว

ทิศทางการบริโภคสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดโลก
เมื่อทิศทางของเศรษฐกิจโลกอาจไม่รุ่งเรืองอย่างที่เคย การบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับที่จัดอยู่ในกลุ่ม
ของสิ น ค้ า ฟุ่ ม เฟื อ ยย่ อ มได้ รั บ ผลกระทบ โดยไตรมาสแรกของปี 2562 การน าเข้ า สิ น ค้ า หมวดอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับของประเทศหลัก ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ จีน ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ต่างลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนหน้า ยกเว้นจีนที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นกว่า 3 เท่าตัว อันเป็นผลมาจากการนาเข้าทองคา
ที่ยังมิได้ขึ้นรูป ที่ก้าวกระโดดในไตรมาสแรกของปี 2562 แต่หากหักผลของการนาเข้าทองคาที่ยังมิได้ขึ้นรูปออกไป
แล้ว พบว่ามีเพียงฮ่องกงเท่านั้นที่นาเข้าอัญมณีและเครื่องประดับลดลงในไตรมาสแรกของปีนี้ ที่ร้อยละ 0.16
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อัตราการเติบโตของการน่าเข้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ไม่รวมทองค่าไตรมาสแรกของปี 2562
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อัญมณีและเครื่องประดับ (พิกัด 71) รวมกัน คิดเป็นเกือบร้อยละ 50
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ที่มา: Global Trade Atlas ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สวิตเซอร์แลนด์ : สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศนาเข้าและส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับสูงเป็นอันดับที่
1 ของโลก โดยอุตสาหกรรมดังกล่าว มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศอย่างมาก หรือกล่าวได้
ว่าเกือบ 1 ใน 3 ของมูลค่าการส่งออกของสวิตเซอร์แลนด์เป็นการส่งออกสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมี
จีน อินเดีย และฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกหลัก สาหรับประเทศไทยนั้น สวิตเซอร์แลนด์เป็นตลาดส่งออกที่สาคัญของ
ไทยเป็นลาดับที่ 2 รองจากฮ่องกง แต่จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกขาลง ได้ส่งผลให้ไตรมาสแรกของปีนี้ ไทยส่งออก
เครื่องประดับแท้ไปยังสวิตเซอร์แลนด์ลดลงถึงร้อยละ 28.59 ส่วนการส่งออกทองคาที่ยังมิได้ขึ้นรูปยังคงขยายตัว
ร้อยละ 22.57
ฮ่องกง : ในปี 2561 ฮ่องกงมีคะแนนประเทศที่ง่ายต่อการทาธุรกิจ (Ease of Doing Business) เพิ่มขึ้น
0.04 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 4 (จาก 190 ประเทศทั่วโลก) เป็นรองนิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และเดนมาร์ก ด้วยขั้นตอน
ของพิธีการทางศุลกากร และต้นทุนในการเริ่มทาธุรกิจ ฯลฯ ที่ต่ากว่าประเทศอื่นในภูมิภาคโดยเปรียบเทียบ จึง
ทาให้ฮ่องกงเป็นทั้งแหล่งส่งออกสินค้าต่อ (Re-Export) และแหล่งชอปปิงของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยมีอัญมณีและ
เครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 3 รองจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (พิกัด 85) และเครื่องจักร
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (พิกัด 84) ซึ่งในปี 2561 การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของฮ่องกงลดลงร้อยละ
21.77 อันเป็นผลจากการส่งออกสินค้ากลุ่มวัตถุดิบไปยังประเทศจีนลดลง ส่วนการนาเข้าจากตลาดโลกก็ลดลง
เช่นกันที่ร้อยละ 8.27 ซึ่งอาจเป็นผลจากนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง เห็นได้ว่าแม้ฮ่องกงเองจะถูกจัดอันดับดีเพียงใด แต่
หากเศรษฐกิจโลกซบเซา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของฮ่องกงที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาคการบริโภคของคนในประเทศ
ก็ย่อมเผชิญกับปัญหาเช่นกัน
สหรัฐอเมริกา : ในปี 2561 สหรัฐอเมริกานาเข้าอัญมณีและเครื่องประดับเติบโตขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.74
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่จากผลของการชะลอตัวและความกังวลใจต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทาให้การนาเข้าสินค้าดังกล่าวในไตรมาสแรกของปี 2562 ลดลงถึงร้อยละ 6.01 ทั้งนี้หากไม่รวม
มูลค่าของการนาเข้าทองคาที่ยังมิได้ขึ้นรูปแล้ว ไตรมาสที่ 1 ของปีจะมีการนาเข้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.15
เท่านั้น
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายสิ น ค้ า แล้ ว เครื่ อ งประดั บ เงิ น เป็ น สิ น ค้ า ศั ก ยภาพที่ ไ ทยสามารถเจาะตลาด
สหรัฐอเมริกาได้ โดยมีจีนเป็นคู่แข่งรายสาคัญ อย่างไรก็ตาม ด้วยทิศทางของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
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และจีนที่ยังคงไม่มีข้อยุติ ส่งผลให้ในระยะสั้นสหรัฐอเมริกาอาจนาเข้าเครื่องประดับเงินจากไทยเพิ่มขึ้นแทน แต่ใน
ระยะยาวย่อมส่งผลลบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งต่อกาลังซื้อ อัตราแลกเปลี่ยน การส่งออกสินค้าขั้นสุดท้ายไปยัง
สหรัฐอเมริกา และการส่งออกสินค้าขั้นกลาง-วัตถุดิบ ไปยังประเทศจีน เป็นต้น

สัดส่วนการน่าเข้าเครื่องประดับเงินของสหรัฐอเมริกาจาก 5 ประเทศหลัก (หน่วย: ร้อยละ)
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ที่มา: Global Trade Atlas ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จีน : จากยุทธศาสตร์ Made in China 2025 ที่จะผลักดันและสร้างแบรนด์ให้จีนเป็นโรงงานของโลก
รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการบริโภคในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศ จึงทาให้แม้ว่าจีนจะเผชิญ
กับสงครามการค้าจากนโยบายของทรัมป์ แต่เศรษฐกิจภายในก็ยังคงมีเสถียรภาพ โดยไตรมาสแรกของปี 2562 จีน
นาเข้าทองคาที่ ยังมิได้ขึ้นรูปอย่างมหาศาลเป็นมูลค่าถึง 12,305 ล้านเหรียญสหรัฐ จากที่ไม่เคยปรากฏตัวเลข
ดั ง กล่ า วใน Global Trade Atlas ในปี ก่อนหน้ามาก่อน ส่ ว นด้ านการส่ งออกอัญ มณี และเครื่องประดับของจีน
โดยเฉพาะเครื่องประดับทอง (พิกัด 711319) มีทิศทางที่เริ่มเปลี่ยนไปสู่ตะวันออกกลางมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ถึง
การแสวงหาตลาดส่งออกใหม่ผ่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประตูการค้าสู่กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง แทนการ
ส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดเดิมอย่างสหรัฐอเมริกา
สาหรับประเทศไทยนอกจากการปรับตัวให้เท่ าทันกระแสโลกและพยายามรักษาขีดความสามารถในการ
แข่งขันจากการควบคุมต้นทุนควบคู่กับการรักษาคุณภาพของสินค้าแล้ว การแสวงหาตลาดใหม่เพื่อขยายโอกาสทาง
การค้าก็เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อรองรับกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของตลาดเดิม โดยกลุ่ม New Frontier Markets
ในตะวันออกกลาง (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน ซาอุดิอาระเบีย คูเวต กาตาร์ และโอมาน) เป็นตลาดที่น่าสนใจ
ผ่านประตูการค้าอย่างดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโอมาน เช่นเดียวกับจีนที่อาจกาลังรุกตลาดเหล่านี้อยู่
ก็เป็นได้
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มิถุนายน 2562
สมัครสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลได้ที่ infocenter.git.or.th ทางไลน์ที่ git_info_center
หรือติดตามผ่านเฟซบุ๊ค facebook.com/GITInfoCenter
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