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พิษโควิด ยอดขายพลอยสีซบ หวังปลดล็อกการเดินทางฟื้ นการค้า
ธุรกิจพลอยสีซบเซา หลัง COVID-19 ทาการเดินทางระหว่างประเทศหยุดชะงัก เอกชนดิน้ ขายผ่าน
ออนไลน์ หวังปลดล็อกเดินทางช่วยฟื ้ นยอดขาย
นายภูเก็ต คุณประภากร ทีป่ รึกษานายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เปิ ดเผย
ว่า ปัจจุบนั อุตสาหกรรมพลอยสีของไทยอยู่ในภาวะซบเซา เนื่องจากลูกค้าต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทยได้ ทาให้ปัจ จุบันต้องจ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าต่างชาติในประเทศไทยและคนไทยเท่านั้น
นอกจากนี ้ ก็มีการส่งออกพลอยสีไปต่างประเทศตามคาสั่งซือ้ ซึ่งมีมลู ค่ารวมกันแล้วไม่เกิน 20% ของยอดขาย
ตามปกติ
ขณะเดียวกัน ยอมรับว่า ที่ผา่ นมา ผูป้ ระกอบการพลอยสีสว่ นใหญ่ไม่ได้เตรียมความพร้อมสาหรับการ
ทาธุรกิจออนไลน์ ซึ่งกาลังกลายเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายสาคัญของสินค้าในปั จจุบัน เนื่องจากผูซ้ ือ้ และ
ผูข้ ายไม่สามารถพบกันจริงๆ ได้ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจึงต้องปรับตัวหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการจาหน่าย
สินค้ามากขึน้
“การค้าพลอยมีขอ้ จากัดคือ ส่วนใหญ่ตอ้ งมาดูดว้ ยตาตัวเอง ตอนนีพ้ ลอยสีที่ ส่งขายตามคาสั่งซือ้ จะ
เป็ นพลอยขนาดเล็ก และมียอดขายไม่ถึง 20% ของยอดขายในภาวะปกติ”
นายภูเก็ต มองภาพตลาดในอนาคตว่า หากมีการปลดล็อกการเดินทางระหว่างประเทศกับประเทศคู่
ค้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ดีแล้ว เช่น จีน ฯลฯ ก็น่าจะช่วยทาให้การค้าพลอยสีดีขนึ ้ “โดย
ภาพรวมมองว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื ้ นตัวเร็วกว่าประเทศอื่น เพราะสามารถควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดได้แล้ว
และหากปลายปี นี ้ ประเทศไทยอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางเข้าไทยได้ก็น่าจะช่วยกระตุน้ ยอดขายพลอยสีได้”
และเพื่อช่วยกระตุน้ การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์มีแผนจัดงาน BGJF Special Edition-On Ground to Online Exhibition ระหว่างวันที่ 2-4
พฤศจิ กายน 2563 โดยเป็ น การจัดงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair (BGJF) ในลัก ษณะ Online
Exhibition เพื่ อเปิ ด โอกาสและเพิ่ มช่อ งทางการค้า ให้ผซู้ ื ้อ ผู้น าเข้าที่ สนใจจะเข้า ชมสิ น ค้า อัญ มณี และ

เครื่องประดับของไทย สามารถเข้าชมผ่านทางออนไลน์ เสมือนกับเดินทางมาชมงานแสดงสินค้าจริง โดย
ขณะนีม้ ีผปู้ ระกอบการกว่า 600 บริษัททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เตรียมพร้อมนาเสนอสินค้าผ่าน Online
Platform แบบ New Normal นี ้ และนอกจากนี ้ กรมฯ ยังได้เตรียมจัดงาน BGJF ครัง้ ที่ 66 อย่างเต็มรูปแบบ
ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
นายภูเก็ต ในฐานะตัวแทนผูป้ ระกอบการอัญมณีไทย มองว่า การจัดงาน Online Exhibition ในครัง้ นี ้
นับ ว่า เป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ภ าครัฐ ให้ก ารสนับ สนุน เพื่ อ ส่ง เสริ ม การท าธุร กิ จ ของผู้ป ระกอบการ และ
อุตสาหกรรมในภาพรวมในช่วงนี ้
นอกจากนี ้ ยังได้กล่าวชื่นชมภาครัฐที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วยการออก
มาตรการปล่อยสินเชื่อดอกเบีย้ ต่า และชดเชยรายได้ให้กบั แรงงานที่ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดครัง้ นี ้
แต่ก็เสนอให้ภาครัฐขยายเวลาช่วยเหลือแรงงานต่อไปด้วย หลังจากมาตรการดังกล่าวครบกาหนดแล้ว
สาหรับ สถานการณ์ก ารค้าสิน ค้าอัญ มณี และเครื่องประดับ ข้อมูลจากกระทรวงพาณิ ช ย์ ระบุว่า
ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563 ประเทศไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ (รวมทองคา) มูลค่ารวม
12,069.53 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 33.73% จากช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา แต่เมื่อหักทองคา มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 2,576.68 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 41.87% ส่วนการส่งออกพลอยสีมีมลู ค่ารวม 355.44 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ลดลง 58.96% แบ่งเป็ น พลอยก้อนมูลค่า 35.92 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 56.13% พลอยเนือ้
แข็งเจียระไน มูลค่า 211.06 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 61.64% และพลอยเนือ้ อ่อนเจียระไน มูลค่า 108.46 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ลดลง 53.66%
ขณะเดียวกัน ประเทศไทยนาเข้าอัญมณีและเครื่องประดับ มูลค่ารวม 3,877.38 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลง 41.95% โดยนาเข้าสินค้าสาคัญลดลงทุกรายการ ซึ่งในส่วนของพลอยสี มีการนาเข้ามูลค่า 205.17 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ลดลง 42.61%
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ได้ที่
เว็บไซต์: www.bkkgems.com
เฟซบุ๊ก: bangkokgemsofficial
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