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เครื่องประดับเงินไทยในเยอรมนี 
อรอุมา ปักเข็ม /ชลิดา  เพียรสรา้ง 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธรุกิจบริการ 

เครื่องประดับแท้เป็นสินค้าส่งออกส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย มูลค่าการค้า
ปี 2556  ไทยมีการส่งออกเครื่องประดับแท้  ได้แก่ เครื่องประดับทอง เงิน  แพลทินัม และอ่ืน ๆ มากกว่า 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐ 
คิดเป็นร้อยละ 37 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเครื่องประดับทองมีการส่งออกสูงสุด รองลงมาเครื่องประดับเงิน 
โดยเครื่องประดับเงินเป็นสินค้าที่มีความน่าสนใจในแง่มูลค่าการส่งออกที่มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ส่วนหนึ่ง
ได้รับปัจจัยบวกจากภาวะเศรษฐกิจของตลาดส่งออกส าคัญหลักๆ ทีเ่ริ่มฟ้ืนตัว  

ภาพรวมตลาดเครื่องประดับเงินไทยในตลาดโลก 

ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นผู้ส่งออกเครื่องประดับเงิน (HS 711311) รายใหญ่ของโลก โดยในปี 2556 
ประเทศไทยส่งออกเครื่องประดับเงินมูลค่า 1,579.5 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.0 ของมูลค่า
การส่งออกเครื่องประดับแท้ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.5  

ปี 2556 ตลาดส่งออกเครื่องประดับเงินที่ส าคัญของไทยจากข้อมูลของ World Trade Atlas พบว่า 
สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกส าคัญอันดับหนึ่งของไทย ด้วยมูลค่า 692.1 ล้านเหรียญสหรัฐ  คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 43.2 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.2 รองลงมา คือ เยอรมนี มีมูลค่า 352.8 ล้านเหรียญสหรัฐ  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.3 
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.8 และอันดับ 3 – 5 ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง และเดนมาร์ก ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 5.3, 3.8 และ 3.7 
ตามล าดับ (เป็นที่น่าสังเกตว่าตลาดเครื่องประดับเงินของไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในตลาดสหรัฐอเมริกา และตลาดยุโรป)  

 

 

 

 

 

ตลาดเยอรมนี…ลูกค้าชั้นดีเครื่องประดับเงินไทย 
เยอรมนีมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีที่ให้ความส าคัญกับมิติด้านสังคมและมีบทบาททางเศรษฐกิจที่ส าคัญของโลก     

ในปี 2555 เยอรมนีมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรป ด้วยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 2.7 ล้านล้านยูโร (ประมาณ 3.4 
ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) อีกท้ัง ยังเป็นฐานการผลิตสินค้าเชิงอุตสาหกรรมหนัก อาทิ รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ 
นอกจากนี้ยังมีบทบาทในฐานะ "เจ้าหหนี้" รายใหญ่ของสหภาพยุโรป ที่ก าลังประสบปัญหาเศรษฐกิจเนื่องจากเยอรมนีเป็นประเทศ
ที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสามารถฟ้ืนตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้เร็ว  

การค้าระหว่างไทยกับเยอรมนี 

ในปี 2556 เยอรมนีเป็นคู่ค้าล าดับที่  ของไทย (เมื่อเทียบกับกลุ่มสหภาพยุโรปด้วยกัน) มีมูลค่าการค้ารวม 10,005.6            
ล้านเหรียญสหรัฐ  โดยไทยส่งออก 4,004.0 ล้านเหรียญสหรัฐ และน าเข้า 6,101.6 ล้านเหรียญสหรัฐ  

ท่ีมา: World Trade Atlas (ก.พ. 57) 
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ไทยเสียเปรียบดุลการค้า 2,097.6 ล้านเหรียญสหรัฐ  สินค้าส าคัญที่ไทยส่งออกไปเยอรมนี เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ไทยน าเข้าจากเยอรมนีที่ส าคัญ เช่น 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์  เป็นต้น 

การค้าเครื่องประดับเงินระหว่างไทยกับเยอรมนี 
ไทยส่งออกเครื่องประดับเงินไปเยอรมนี มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นปีละประมาณร้อยละ 28 – 30 โดยในปี 2556 ไทยส่งออก

เครื่องประดับเงินไปเยอรมนี มีมูลค่า 352.8 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.3 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.8 และ     
จากข้อมูลการส่งออกเครื่องประดับเงินปี 2552 – 2556 มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับเงินของไทยไปยังเยอรมนี มีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการขยายตัวสูงสุดในปี 2555 ขยายตัวทีร่้อยละ 117.7  

5มูลค่าการส่งออกเคร่ืองประดับเงินของไทยไปยังเยอรมนี (ระหว่างปี 2552 – 2556) 

 
                              ที่มา: World Trade Atlas (ก.พ.57) 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

โดยทั่วไปผู้บริโภคชาวเยอรมนีนิยมซื้อเครื่องประดับที่มีคุณภาพดี และแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปค่อนข้าง
เปราะบาง ราคาจึงเป็นปัจจัยส าคัญประกอบการตัดสินใจซื้อ อีกทั้งราคาทองค าที่มีความผันผวนและมีแนวโน้มสูงขึ้น ท าให้
ผู้บริโภคเยอรมนีซื้อเครื่องประดับที่มีราคาถูก โดยจะนิยมซื้อสินค้าเครื่องประดับเงินและเครื่องประดับเทียมที่ชุบโลหะเพ่ิมมากขึ้น 
เน้นดีไซน์การออกแบบที่ทันสมัยใช้งานได้หลากหลายโอกาส ส าหรับวัยรุ่นจะนิยมซื้อเครื่องประดับที่มีราคาถูกหรือราคาปานกลาง 
ส่วนชาวเยอรมนีที่มีรายได้เฉลี่ยสูง จะนิยมซื้อเครื่องประดับแท้ เครื่องประดับเพชร พลอย และอัญมณีมีค่าอ่ืน ๆ ซึ่งมีรูปแบบ
สวยงาม มีเอกลักษณ์ โดดเด่น สง่างาม ส่วนใหญ่ท ามาจากแพลทินัมหรือทองค าขาว เป็นต้น 

แนวโน้มสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

ผู้บริโภคชาวเยอรมนีนิยมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีการออกแบบพิเศษ เรียบง่าย และมี ความ
ละเอียดประณีต หรือสินค้าในแนวแฟชั่นที่มีการออกแบบทันสมัย ใช้วัสดุที่ราคาไม่สูงมาก โดยสร้อยคอเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุด ส าหรับ
แนวโน้มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดเยอรมนี ปี 2557 แยกได้ดังนี้ 

* สร้อยคอ จะเน้นชิ้นงานที่เป็นเงินล้วน เรียบง่าย แต่ดูมีสไตล์และมีคุณค่า 
* สร้อยข้อมือ เป็นแบบเรียบง่าย ใช้เงิน ทอง หรือสัมฤทธิ์  
* แหวน แนวโน้มที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง คือ แหวนที่มีลวดลายเป็นรูปลายดอกไม้ และใช้หินหลากสีมาประดับ 
* เครื่องประดับเพชรที่ตัวเรือนท าด้วยแพลทินัม หรือเครื่องประดับท่ีท าจากแพลทินัมล้วน  
* เครื่องประดับส าหรับสุภาพบุรุษ ผู้ชายชาวเยอรมนีดูแลเอาใจใส่เรื่องการแต่งกาย และติดตามแฟชั่นเพ่ิมมากขึ้น 

สินค้าท่ีได้รับความนิยมในตลาดเยอรมนี  ได้แก่ นาฬิกาและเครื่องประดับเงิน โดยเฉพาะแหวน สร้อยคอ จี้ประดับต่าง ๆ แต่ยังคง
มีลักษณะค่อนข้างเรียบ ไม่หวือหวา แต่แลดูทันสมัยและมีดีไซน์ 

          2552            2553            2554             2555             2556           
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SWOT เครื่องประดับเงินของไทยในตลาดเยอรมนี 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ความสามารถและฝีมอืการขึ้นรูปเคร่ืองประดับด้วยมือหรือประกอบ
ตัวเรือนที่ประณีต 
2. สินค้าอญัมณีและเคร่ืองประดับของไทยมีคุณภาพดเีป็นที่รู้จักและยอมรับ 
3. ไทยเป็นผู้น าด้านการผลิตและส่งออกสินค้าส าเร็จรูป โดยเฉพาะ
เคร่ืองประดับเงิน 
4. ไทยเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดับที่ส าคัญ 

1. ต้องน าเข้าวัตถุดิบ และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และแรงงานมีอัตรา
ค่าจ้างสูงกว่าประเทศคู่แข่งขัน ท าให้ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าสูงกว่า 
2. ขาดการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้รูปแบบสินค้าสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 
 

โอกาส ข้อจ ากัด 

1. ตลาดอัญมณีและเคร่ืองประดับของเยอรมนีในปัจจุบันพึ่งพิงการน าเข้ามากขึ้น 
2. จ านวนผู้หญิงท างานในเยอรมนีเพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ซ้ือเคร่ืองประดับจริง 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในที่ท างานให้ดูดี และจะใส่เป็นประจ าทุกวัน ไม่ได้ใส่
เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้น  
3. เคร่ืองประดับเงินยังเป็นที่นิยมของตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น 
4. การใช้อินเทอร์เน็ตในเยอรมนีเป็นที่แพร่หลาย เป็นโอกาส              
ที่ผู้ประกอบการไทยจะใช้เป็นช่องทางในการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้ 
5. การขยายตัวของตลาดสินค้าเคร่ืองประดับส าหรับผู้ชาย 

1. ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคเยอรมันในสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับต่อคน
ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ย EU เน่ืองจากชาวเยอรมันที่อยู่ในฝั่ง
ตะวันออกเดิมยังเห็นว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย 
2. การแข่งขันในตลาดสูงมาก โดยเฉพาะด้านราคา 
3. เคร่ืองประดับที่มีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงยังเป็นปัจจัย
ส าคัญหน่ึงในการเลือกซ้ือสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น 
 

ข้อเสนอแนะในการขยายการส่งออกเครื่องประดับเงินในตลาดเยอรมนี 
1. สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดเยอรมนีและนานาประเทศ เนื่องจากสินค้าของไทย เป็นที่

ยอมรับเรื่องการขึ้นรูปเครื่องประดับด้วยมือ การประกอบตัวเรือนที่ประณีต การเจียระไนพลอยและความสามารถในเผาพลอย อย่างไรก็ดี  
ผู้ส่งออกไทยยังคงต้องเฝ้าจับตาดูประเทศคู่แข่งส าคัญอ่ืนๆ ด้วย อาท ิเวียดนาม จีน ฮ่องกง และตุรกี  

2. การขายสินค้าตามแคตตาล็อกและทางอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึน นับเป็นช่องทางการค้าที่มีศักยภาพที่ดี  
3. ประชากรชาวเยอรมนีจ านวนหนึ่งที่แพ้สารโลหะที่เป็นส่วนผสมของเครื่องประดับ เช่น สารนิเกิ้ล การเสนอขายสินค้า

และระบุถึงข้อดีของสินค้าว่าปลอดสารดังกล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้ 
4. ในปัจจุบัน สุภาพสตรีชาวเยอรมนีในวัยท างาน สามารถท างานหารายได้เพ่ิมมากขึ้น มีความต้องการสินค้าที่ช่วยสร้าง

ภาพลักษณ์ในที่ท างาน ลูกค้ากลุ่มนี้จะซื้อเครื่องประดับแท้และใส่เครื่องประดับเป็นประจ าทุกวัน ไม่ได้ใส่เฉพาะในโอกาสพิเศษ
เท่านั้น จัดเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีควรจับตามองและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง   

 5. ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจของ EU ค่อนข้างเปราะบาง ท าให้การซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมีแนวโน้มทรงตัว 
ราคากลายเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจซื้อ 

6. เครื่องประดับเงินยังเป็นที่นิยมของตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเครื่องประดับพลอยเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้หญิง
สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน 

7. อัตราการขยายตัวของสินค้าเครื่องประดับของสุภาพบุรุษมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้านาฬิกา เครื่องประดับ
เงิน เช่น แหวน สร้อยคอ จี้ประดับต่าง ๆ ได้รับความนิยมในตลาดเยอรมนีเพ่ิมมากขึ้น  

มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 

1. สหภาพยุโรปก าหนดให้เคร่ืองประดับสามารถน าเข้ามาจ าหน่ายในตลาดได้ต้องปราศจากสารนิเกิลหรือมีนิเกิลเป็นส่วนประกอบไม่เกินปริมาณที่ก าหนด 
โดยเฉพาะสารนิเกิล สหภาพยุโรปจึงได้ตั้งกฎระเบียบที่จ ากัดปริมาณ  นิเกลิที่ปล่อยจากเคร่ืองประดับ โดยก าหนดให้เคร่ืองประดับที่มีการสวมใส่และมีการ
สัมผัสกับผิวหนังโดยตรง เช่น ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และแหวน อัตราการแผ่ของสารนิเกิลจะต้องไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัม/ตร.ซม./สัปดาห์ ในขณะที่ 
เคร่ืองประดับ ที่ต้องเจาะทะลุเข้าไปในผิวหนัง เช่น  ต่างหู อัตราการแผ่ของสารนิเกิลจะต้องไม่เกิน 0.2 ไมโครกรัม/ตร.ซม./สัปดาห์  

2. เยอรมนีไม่มีข้อบังคับว่าด้วยเร่ืองค่าบริสุทธิ์ของเคร่ืองประดับที่ท าจากโลหะมีค่า รวมถึงการประทับตราเพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ของเคร่ืองประดับ 
แต่ทั้งนี้เคร่ืองประดับที่สามารถประทับตราเพ่ือแสดงค่าความบริสุทธิ์ของทั้งทองค าและเงินได้นั้น จะต้องปริมาณโลหะดังกล่าวเป็นส่วนประกอบไม่ต่ ากว่า 585 
ส่วนใน 1,000 ส่วน (14 กะรัต) และ800 ส่วน ใน 1,000 ส่วน 
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