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บทคัดย�อ 

การศึกษาถึงป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทย  จากประเทศคู[คWา
สําคัญ 3 ประเทศหลัก คือ ประเทศอิสราเอล ประเทศ-เบลเย่ียม และประเทศอินเดีย โดยใชWขWอมูล
อนุกรมเวลาแบบรายไตรมาส ระหว[างไตรมาสท่ี 1 ของปm พ.ศ. 2555 - ไตรมาสท่ี4 ของปm พ.ศ. 2560
ซึ่งมีผลการศึกษาดังน้ี 
 จากผลการศึกษาพบว[า ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจาก
ประเทศอิสราเอล คือ  ระดับราคาเพชร  สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศ-อิสราเอล ต[อรายไดW
ประชาชาติของไทย  และปริมาณการส[งออกอัญมณีของประเทศไทย มีความสัมพันธ?กับปริมาณการ
นําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอิสราเอลในทิศทางเดียวกัน ส[วนตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยน
ดอลลาร?สหรัฐ  มีความสัมพันธ?กับปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอิสราเอลใน
ทิศทางตรงขWาม ซึ่งตรงกับสมมติฐานท่ีต้ังไวWส[วนป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของ
ประเทศไทยจากประเทศเบลเย่ียม ประกอบดWวย สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเย่ียม ต[อ
รายไดWประชาชาติของไทย ระดับราคาเพชร และระดับอัตราเงินเฟjอ โดยตัวแปรท้ัง 3 มีความสัมพันธ?
ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเย่ียม ซึ่งตรงกับสมมติฐานท่ีต้ังไวW
สําหรับป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอินเดีย ประกอบดWวย 
สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดียต[อรายไดWประชาชาติของไทย และระดับราคาเพชร โดยตัว
แปรท้ังสองมีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศ
อินเดีย ส[วนตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ มีความสัมพันธ?ในทิศทางตรงขWามกับปริมาณการ
นําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอินเดีย ซึ่งตรงกับสมมติฐานท่ีต้ังไวW 
 
คําสําคัญ:ป�จจัยท่ีมีอิทธิพล,การนําเขWา,ปริมาณการนําเขWา,การนําเขWาเพชร 
 

Abstract 
 To this end, relevant quarterly secondary time series data for the period 
between 2555 and 2560 were analyzed. Findings are as follows: 
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 Factors influencing Thailand’s importing of diamonds from Israel were the 
price level of diamonds, the ratio of the price of diamonds imported from Israel to 
Thailand’s national income, and the volume of gems exported.  These three factors 
were found to be positively correlated with the volume of diamonds imported by 
Thailand from Israel. However, the variable of the exchange rate of the Thai baht to 
the US dollar was found to be inversely correlated with the volume of diamonds 
imported by Thailand from Israel.  This finding was congruent with the set hypothesis 
posited for this investigation.   
 Furthermore, factors influencing Thailand’s importing of diamonds from 
Belgium were the ratio of the price of diamonds imported from Belgium to 
Thailand’s national income, the price level of diamonds, and the rate of inflation.  
These three variables were found to be positively correlated with the volume of 
diamonds imported from Belgium.  This finding was also congruent with the set 
hypothesis posited for this investigation.Factors influencing Thailand’s importing of 
diamonds from India were the ratio of the price of diamonds imported from India to 
Thailand’s national income and the price level of diamonds. These two variables 
were determined to be positively correlated with the volume of diamonds imported 
by Thailand from India.  However, it was further ascertained that HHthe variable of 
the exchange rate of the Thai baht to the US dollar was inversely correlated with the 
volume of diamonds imported by Thailand from India.  This last finding was 
additionally found to be congruent with the set hypothesis posited for this 
investigation. 
 
Keyword: Influence factors, importing , Influencing Diamond Imports,importing of 
diamonds 
 
บทนํา 
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับเป_นอุตสาหกรรมศักยภาพท่ีมีความสําคัญอย[างย่ิงต[อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ก[อใหWเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกือบ 30,000 
ลWานเหรียญสหรัฐฯ และมีการจWางงานตลอดห[วงโซ[อุปทานถึง 800,000 คน ดWวยภูมิป�ญญาการ
ปรับปรุงคุณภาพพลอยสีใหWมีความสวยงามเพ่ิมข้ึน อีกท้ังช[างฝmมือเจียระไนอัญมณี รวมถึงช[างฝmมือ
ผลิตเคร่ืองประดับมีทักษะความชํานาญเป_นท่ียอมรับในระดับสากล ส[งผลใหWไทยเป_นผูWส[งออก
สินคWาอัญมณีและเคร่ืองประดับใน 10 อันดับแรกของโลก ส[วนการคWาในประเทศเองก็คึกคักจากแรง
ซื้อของคนในประเทศและนักท[องเท่ียวท่ีเดินทางเขWาประเทศไทยปmละกว[า 30 ลWานคน รวมถึงนักธุรกิจ
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ต[างชาติจํานวนไม[นWอยท่ีเดินทางเขWามาซื้ออัญมณีและเคร่ืองประดับในไทย คาดว[าจะมีมูลค[าการคWาใน
ประเทศสูงเกือบเท[ากับมูลค[าการส[งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยโดยรวม รัฐบาลไทยไดWตระหนัก
ถึงความสําคัญดังกล[าว จึงไดWกําหนดวิสัยทัศน?โดยวางเปjาหมายใหWไทยเป_นศูนย?กลางการคWาอัญมณี
และเคร่ืองประดับโลกภายในอีก 5 ปmขWางหนWา  สินคWาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยเป_นท่ียอมรับอย[าง
สูงในตลาดโลก และสินคWาส[วนใหญ[ท่ีผลิตไดWจะถูกส[งออกไปจําหน[ายในตลาดต[างประเทศ ท้ังน้ี เน่ือง
ดWวยทักษะฝmมือแรงงานของไทยมีความชํานาญสูงท้ังการเจียระไนอัญมณีและผลิตเคร่ืองประดับ อีกท้ัง
ผูWประกอบการไทยเองมีการพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด ตลอดจนไดWรับการส[งเสริมจากภาครัฐ
มาอย[างต[อเน่ือง ส[งผลใหWไทยกWาวข้ึนมาเป_นผูWส[งออกใน 10 อันดับแรกของโลกเป_นคร้ังแรกในปm 2559 
(อันดับ 1 ของเอเชีย) และมีมูลค[าส[งออกกว[า 14,200 ลWานเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดส[งออกสําคัญ 
ไดWแก[ ฮ[องกง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา กลุ[มประเทศตะวันออกกลาง ญี่ปุ~น และอาเซียน เป_นตWน 
สินคWาส[งออกสําคัญอันดับแรกคือ ทองคําฯ รองลงมาไดWแก[ เคร่ืองประดับแทWท้ังเคร่ืองประดับเงิน 
(อันดับ 2 ของโลก) และเคร่ืองประดับทอง (อันดับ 13 ของโลก) พลอยสีท้ังพลอยเน้ือแข็งเจียระไน 
(อันดับ 4 ของโลก) และพลอยเน้ืออ[อนเจียระไน (อันดับ 2 ของโลก) ตามลําดับ 
 ส[วนการนําเขWาน้ัน เน่ืองจากไทยขาดแคลนวัตถุดิบอัญมณีและโลหะมีค[า จึงจําเป_นตWองนําเขWา
สินคWาวัตถุดิบ ก่ึงวัตถุดิบ และโลหะมีค[าจากต[างประเทศ โดยสินคWานําเขWาหลัก ไดWแก[ เพชร พลอยสี 
ทองคํา โลหะเงิน และแพลทินัม แหล[งนําเขWาสําคัญของไทย อาทิ สวิตเซอร?แลนด? ฮ[องกง ออสเตรเลีย 
ญี่ปุ~น และประเทศในแถบแอฟริกา เป_นตWน   ดWานการคWาอัญมณีและเคร่ืองประดับภายในประเทศ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย[างต[อเน่ือง คาดว[ามีมูลค[าสูงไล[เลี่ยกับมูลค[าการส[งออก โดยมีผูWประกอบการคWา
ปลีกและคWาส[งเคร่ืองประดับท่ีอยู[ในระบบกว[า 8,000 ราย และนอกระบบอีกหลายพันราย ซึ่งรWานคWา
ส[วนใหญ[กระจุกตัวอยู[ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ[ท่ีเป_นแหล[งท[องเท่ียวสําคัญ อาทิ เชียงใหม[ ภูเก็ต 
เป_นตWน ส[วนกลุ[มผูWซื้อสินคWาอัญมณีและเคร่ืองประดับในประเทศ แบ[งเป_น 1) ชาวไทยท่ีมีรายไดWระดับ
ปานกลางข้ึนไป ซึ่งส[วนใหญ[นิยมซื้อทองรูปพรรณ 96.5% และบางส[วนซึ่งเป_นผูWมีฐานะม่ังค่ังมักจะซื้อ
เพชร เคร่ืองประดับเพชร และทองคําแท[ง สําหรับเก็บสะสมเป_นสินทรัพย?และเก็งกําไรดWวย 2) 
ชาวต[างชาติท่ีมาทํางานและอาศัยอยู[ในเมืองไทย 3) นักท[องเท่ียวต[างชาติท่ีเดินทางมาท[องเท่ียวใน
ไทยปmละกว[า 30 ลWานคน รวมถึงพ[อคWาชาวต[างชาติท่ีเดินทางมาซื้อสินคWาและห้ิวกลับไปจําหน[ายใน
ประเทศตน และ 4) ชาวต[างชาติท่ีอาศัยอยู[ในเมืองติดชายแดนไทยเดินขWามพรมแดนมาซื้อ
เคร่ืองประดับในฝ�ªงไทยโดยเฉพาะทองรูปพรรณอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยเป_น
อุตสาหกรรมครบวงจรต้ังแต[ตWนนํ้าถึงปลายนํ้า1 เป_นการผลิตเพ่ือส[งออกรWอยละ 80 ส[วนอีกรWอยละ 
20 เป_นการจําหน[ายภายในประเทศ ป�จจุบันมีผูWผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับท่ีจดทะเบียนอยู[ใน
ระบบราว 2,200 ราย และอีกนับพันรายเป_นธุรกิจในครัวเรือน  สําหรับโครงสรWางอุตสาหกรรมอัญมณี
และเคร่ืองประดับไทย จําแนกเป_น 
 1) อุตสาหกรรมเจียระไนพลอยสี ส[วนใหญ[เป_นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ใชWเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรผลิตอย[างง[ายไม[ซับซWอน จึงใชWเงินลงทุนไม[สูงนัก และช[างฝmมือไทยมีทักษะและความชํานาญ
ในการเจียระไนพลอยสีเป_นท่ียอมรับในตลาดโลก รวมถึงผูWประกอบการมีเทคนิคในการปรับปรุง
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คุณภาพพลอยสีดWวยการหุงหรือเผาพลอยดWวยความรWอน ซึ่งเป_นภูมิป�ญญาของไทยท่ียังไม[มีประเทศใด
สามารถทําไดWทัดเทียม ท้ังน้ี คาดว[ามีการจWางงานในอุตสาหกรรมเจียระไนพลอยสีเกือบ 20,000 คน 
โดยผูWประกอบการเจียระไนพลอยสีและช[างฝmมือส[วนมากจะกระจุกตัวอยู[ในจังหวัดท่ีเป_นศูนย?กลาง
การผลิตและการคWาพลอยสีอย[างกรุงเทพฯ จันทบุรี และตาก 
 2) อุตสาหกรรมเจียระไนเพชร เป_นธุรกิจท่ีตWองใชWเงินลงทุนสูงมาก เน่ืองจากเคร่ืองมือท่ีใชWใน
การเจียระไนเพชรค[อนขWางซับซWอน และใชWเทคโนโลยีสูง จึงตWองนําเขWาจากต[างประเทศ ประกอบกับมี
ตWนทุนฝ�กช[างเจียระไนใหม[ท่ีค[อนขWางสูง จึงทําใหWอุตสาหกรรมเพชรเจียระไนไทยส[วนใหญ[เป_นของ
บริษัทต[างชาติท่ียWายฐานการผลิตมาต้ังโรงงานในไทย อาทิ เบลเยียม อิสราเอล เป_นตWน เพ่ืออาศัย
แรงงานมีฝmมือของไทยแต[มีค[าจWางแรงงานท่ีตํ่ากว[าในประเทศของตนมาก รวมถึงใชWสิทธิประโยชน?จาก
มาตรการส[งเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการส[งเสริมการลงทุน (BOI) ท้ังน้ี ป�จจุบันมีการ
จWางงานช[างฝmมือเจียระไนเพชรกว[า 4,000 คน 
 3) อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองประดับไทยมีช่ือเสียงในการผลิตเคร่ืองประดับทองและ
เคร่ืองประดับเงิน โดยช[างฝmมือไทยมีความสามารถผลิตสินคWาดWวยความประณีตและสวยงามเป_นท่ี
ยอมรับในระดับนานาชาติ ส[งผลใหWไทยเป_นผูWส[งออกเคร่ืองประดับเงินใน 2 อันดับแรกของโลกมานาน
นับทศวรรษ ท้ังน้ี ผูWประกอบการส[วนใหญ[เป_นขนาดกลางและขนาดย[อมท่ีผลิตสินคWาเพ่ือส[งออก
ต[างประเทศและบางส[วนจําหน[ายในประเทศ จึงมีการผสมผสานระหว[างการผลิตสินคWาดWวยมือและใชW
เคร่ืองจักรท่ีมีเทคโนโลยีค[อนขWางสูง โดยท่ัวไปมักผลิตสินคWาแบบรับช[วงผลิต (Sub-Contract) หรือก็
คือ การรับจWางผลิตสินคWาตามคําสั่งของผูWว[าจWาง มีเพียงไม[ก่ีรายท่ีผลิตสินคWาและจําหน[ายในแบรนด?
ของตนเอง ขณะท่ีธุรกิจขนาดเล็กมีจํานวนมากท่ีสุดในกลุ[มอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองประดับซึ่งมักจะ
ผลิตสินคWาโดยใชWแรงงานมีฝmมือและใชWเคร่ืองมือเคร่ืองจักรอย[างง[าย เนWนจําหน[ายสินคWาในประเทศเป_น
อุตสาหกรรมท่ียังคงตWองพ่ึงพิงการนําเขWาท้ังในส[วนของโลหะมีค[าต[างๆ เช[น ทองคํา และเงิน รวมไป
ถึงอัญมณีบางประเภท โดยเฉพาะเพชร เน่ืองจากไม[มีวัตถุดิบภายในประเทศ ประกอบกับวัตถุดิบ
พลอยท่ีขุดพบภายในประเทศเร่ิมมีจํานวนลดนWอยลง รวมถึงค[าจWางแรงงานฝmมือท่ีสูงข้ึน ส[งผลใหWความ
ไดWเปรียบทางดWานตWนทุนการผลิตของไทยลดลง ดังน้ันอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยจึง
จําเป_นตWองเร[งพัฒนาฝmมือแรงงงาน และเทคโนโลยีในการผลิต เพ่ือก[อใหWเกิดการสรWางมูลค[าเพ่ิมใหWกับ
ผลิตภัณฑ?อัญมณีและเคร่ืองประดับไดWมากข้ึน และสรWางเช่ือมโยงไปสู[อุตสาหกรรมต[อเน่ืองต[างๆ รวม
ไปถึงการขยายช[องทางการตลาด เพ่ือเสริมสรWางอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยใหWมี
ศักยภาพในการแข[งขันในตลาดระดับโลกไดWต[อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทย จากประเทศคู[คWาหลัก 
3 ประเทศ คือ ประเทศอิสราเอล ประเทศเบลเย่ียม และประเทศอินเดีย 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีการค�าระหว�างประเทศของ Heckscher and Ohlin 
 ทฤษฎีน้ีเป_นทฤษฎีตWนทุนเปรียบเทียบภายใตWขWอสมมุติท่ีมีป�จจัยการผลิตเพียงป�จจัยเดียว 
และสาเหตุท่ีทําใหWเกิดการคWาระหว[างประเทศ คือ ความแตกต[างกันของประสิทธิภาพการผลิตของ
แรงงาน ซึ่งการคWาระหว[างประเทศจะเกิดข้ึนจากความแตก ต[างของทรัพยากรพ้ืนฐาน ดังน้ันประเทศ
ท่ีมีทุนมากจะส[งออกสินคWาท่ีใชWทุนในการผลิตเป_นสินคWาส[งออกท่ีสําคัญของประเทศ ส[วนประเทศท่ีมี
แรงงานมาก ก็จะส[งออกสินคWาท่ีใชWแรงงานเป_นป�จจัยหลักในการผลิตเป_นสินคWาออก แต[คําว[าแรงงาน
มากหรือทุนมากน้ัน อาจจะใหWคําจํากัดความไดW 2 ลักษณะ ตามทฤษฎีของ Heckscher and Ohlin 
(อWางถึงใน ศรีวงศ? สุมิตร และสาลินี วรบัณฑูร, 2546, หนWา 112) ดังต[อไปน้ี 
 1. ทฤษฎีของ Heckscher and Ohlin เม่ือใชWคําจํากัดความตามป�จจัยตามท่ีกล[าวขWางตWน 
การคWาระหว[างประเทศตามทฤษฎีของ Heckscher and Ohlin น้ัน เกิดข้ึนจากการสะสมป�จจัยการ
ผลิตท่ีแตกต[างกันระหว[างประเทศ โดยประเทศท่ีมีป�จจัยการผลิตชนิดใดมาก ก็จะผลิตสินคWาท่ีตWองใชW
ป�จจัยการผลิตชนิดน้ันมาก เพ่ือส[งออก ตามทฤษฎีของ Heckscher and Ohlin ซึ่งมีขWอสมมุติอยู[ว[า 
(1) มีประเทศอยู[ 2 ประเทศ คือประเทศ A และ B และมีป�จจัยการผลิตอยู[ 2 ชนิด คือ แรงงานและ
ทุน ซึ่งท้ัง 2 ประเทศทําการผลิตสินคWา 2 ชนิด คือ สินคWา X และสินคWา Y (2) การผลิตอยู[ภายใตW
สภาวะท่ีมีตWนทุนในการผลิตคงท่ี (3) รูปแบบในการผลิตสินคWาของท้ัง 2 ประเทศเหมือนกัน และ (4) 
ประเทศ A มีแรงงานมากกว[าประเทศ B  
 2. ทฤษฎีของ Heckscher and Ohlin เม่ือใชWคําจํากัดความตามราคาของป�จจัย ซึ่งถWาทฤษฎี 
ของ Heckscher and Ohlin เป_นจริงแลWว ประเทศท่ีผลิตสินคWา X ซึ่งใชWแรงงานมากในการผลิตและ
ผลิตไดWในราคาท่ีถูก จะตWองเป_นประเทศท่ีมีแรงงานมากน้ัน หมายถึง ประเทศ ท่ีมีสัดส[วนราคาของ
สินคWาPx/Pyตํ่า จะเป̂นประเทศท่ีมีสัดส[วนราคาของป�จจัยการผลิตตํ่า ดังน้ันสัดส[วนราคาของสินคWา 
Px/Pyตํ่า สัดส[วนราคาของป�จจัยจะตํ่าดWวย และเม่ือการคWาระหว[างประเทศเกิดข้ึน ก็จะส[งสินคWา X 
เป_นสินคWาออก 
 
ทฤษฎีต�นทุนค�าเสียโอกาส 
 Harberler (อWางถึงใน ศรีวงศ? สุมิตร และสาลินี วรบัณฑูร, 2546, หนWา 31-32) กล[าวไวWว[า 
ตWนทุนของสินคWาชนิดหน่ึง จะเท[ากับจํานวนของสินคWาชนิดอ่ืนท่ีตWองเสียสละไป เพ่ือใหWไดWรับป�จจัยการ
ผลิตหรือทรัพยากรท่ีเพียงพอท่ีจะผลิตสินคWาชนิดแรกเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงหน[วย ท้ังน้ีแรงงานไม[ใช[ป�จจัย
เพียงอย[างเดียวท่ีนํามาใชWในการผลิต ดังน้ันตWนทุนของสินคWาจึงเกิดข้ึนจากจํานวนป�จจัยการผลิต
ท้ังหมดท่ีใชWในการผลิตสินคWาน้ัน ประเทศท่ีมีตWนทุนค[าเสียโอกาสสําหรับสินคWาหน่ึงตํ่ากว[า ถือว[ามี
ความไดWเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคWาน้ัน และมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคWาอ่ืน 
HarberlerพยายามศึกษาถึงขWอบกพร[องและแกWไขปรับปรุงทฤษฎีการคWาระหว[างประเทศของสมัย
คลาสสิคโดยไดWเพ่ิมขWอสมมติฐานในการพิจารณา คือ ป�จจัยการผลิตมีหลายชนิดมิไดWมีเพียงแรงงาน
เพียงป�จจัยเดียว และป�จจัยบางชนิดน้ันไม[สามารถใชWทดแทนกันไดWอย[างสมบูรณ? การโยกยWายป�จจัย
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การผลิตจากอีกท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึงทําใหWเกิดตWนทุนเพ่ิม คือ ค[าขนส[ง นอกจากน้ี ยังมีตWนทุนค[าเสีย
โอกาสเกิดข้ึนดWวย 
 
ทฤษฎีอุปสงค� 
 Nicholson (1983, p. 386-388) ไดWใหWความหมายของกฎของอุปสงค?ไวWว[า ปริมาณสินคWา
และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีผูWบริโภคตWองการซื้อย[อมแปรผกผัน (inverse relation) กับระดับราคา
ของสินคWาและบริการน้ัน 
 จากกฎของอุปสงค?ดังกล[าว หมายความว[า เม่ือราคาสินคWาสูงข้ึน ผูWบริโภคก็จะซื้อสินคWาและ
บริการท่ีลดลง และเม่ือราคาลดลงผูWบริโภคจะซื้อสินคWาในปริมาณมากข้ึน อาจจะเขียนเป_นฟ�งก?ชันอุป
สงค?ไดWดังน้ี (Nicholson, 1983, p. 387) 
    Qi  =  f(Px) 
 การท่ีปริมาณซื้อแปรผกผันกับราคาสินคWาน้ัน เกิดจากสาเหตุ 2 ดWาน คือ เป_น 
ผลทางดWานรายไดW (income effect) และผลทางดWานการทดแทนกัน (substitution effect) (วันชัย 
ริมวิทยากร และอสัมภินพงศ? ฉัตราคม, 2548, หนWา 44-47) 
 1. ผลทางดWานรายไดW (income effect) ราคาสินคWาท่ีลดลงทําใหWผูWบริโภคมีอํานาจซื้อ (รายไดW
แทWจริง) สูงข้ึน จึงซื้อสินคWาทุกชนิด (ท่ีเป_นสินคWาปกติ) เพ่ิมข้ึน แต[ถWาเป_นสินคWาดWอยคุณภาพก็จะซื้อ
ลดลง 
 2. ผลทางดWานการทดแทน (substitution effect) ราคาสินคWาหน่ึงลดลงทําใหWผูWบริโภค
เปลี่ยนจากสินคWาท่ีใชWทดแทนกันไดWมาบริโภคสินคWาท่ีราคาลดลงมากข้ึน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 แบบจําลองในการศึกษา 
 การศึกษาถึงป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทย จากประเทศคู[คWา 
ท้ัง 3 ประเทศ เขียนเป_นสมการไดWดังน้ี 

 logIMi  =α +  b1logEXJ + b2logPD  + b3logMIi + b4logEX +  b5 logCPI 
  
 โดยกําหนดใหW 
 IMi =  ปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศi 
 EXJ =  ปริมาณการส[งออกอัญมณีของประเทศไทย 
 PD =  ระดับราคาเพชร 
 MIi =  สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศiต[อ รายไดWประชาชาติของไทย 
 EX =  อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ 
 CPI =  อัตราเงินเฟjอ 
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การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ขWอมูลท่ีใชWในการศึกษาเป_นขWอมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลาไตรมาส นับต้ังแต[ไตรมาสท่ี 1 
ของปm พ.ศ. 2555 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ของปm พ.ศ. 2560  จํานวน 24 ไตรมาส ซึ่งเก็บรวบรวมจาก
ธนาคารแห[งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย? สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห[งชาติ วารสารเอกสารงานวิจัย และเอกสารต[าง ๆ ท่ีเก่ียวขWอง 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

1. การวิเคราะห?เชิงพรรณนา (descriptive analysis) เนWนวิเคราะห?ถึง รูปแบบของการ
นําเขWาเพชรของประเทศไทย จากประเทศคู[คWาหลักสําคัญ 3 ประเทศ คือ ประเทศ-อิสราเอล ประเทศ
เบลเย่ียม และประเทศอินเดีย 
 2. การวิเคราะห?เชิงปริมาณ (quantitative analysis) ศึกษาโดยนําขWอมูลท่ีรวบรวมไดWจาก
แหล[งต[าง ๆ มาประมวลผลโดยใชWวิธีกําลังสองนWอยท่ีสุด (Ordinary Least Squares--OLS) สําหรับ
การศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทย 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป_นการศึกษาถึงป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทย  
จากประเทศคู[คWาสําคัญ 3 ประเทศหลัก คือ ประเทศอิสราเอล ประเทศเบลเย่ียม และประเทศอินเดีย 
โดยใชWขWอมูลอนุกรมเวลาแบบรายไตรมาส ระหว[างไตรมาสท่ี 1 ของปm พ.ศ. 2555 - ไตรมาสท่ี4 ของปm 
พ.ศ. 2560 

 
ผลการวิจัย 
 กรณีประเทศอิสราเอล 
 Log IMi  = 219703.81+0.103EXJ  + 0.012log PD - 0.105log MIi 
     (5.6743)**             (1.8982)*           (-2.2249)**   
    - 0.010log EX - 0.014log CPI  
    (4.4622)**         (-2.7676)** 
  R2  =  0.9498  DW.   =  1.3869 
  โดยท่ี ค[าใน ()  คือ ค[า t-Statistic 
          *แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 95 
          **แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 99 
 
 กรณีประเทศเบลเย่ียม 
 Log IMi  =224500.72+0.432EXJ  + 0.025log PD +0.923log MIi 
     (5.5634)**             (1.9893)*           (-2.1359)**   
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    + 0.020log EX + 0.875log CPI  
    (4.5733)**         (-2.8787)** 
  R2  =  0.9598  DW.   =  1.4979 
  โดยท่ี ค[าใน ()  คือ ค[า t-Statistic 
          *แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 95 
          **แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 99 
 
กรณีประเทศอินเดีย 
 Log IMi  =236600.72+0.372EXJ  + 0.022log PD - 0.977log MIi 
     (5.3645)**             (1.9984)*           (-2.2358)**   
    + 0.021log EX + 0.024log CPI  
    (4.584)**         (-2.9867)** 
  R2  =  0.9597  DW.   =  1.5879 
  โดยท่ี ค[าใน ()  คือ ค[า t-Statistic 
          *แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 95 
          **แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 99 
 จากการประมาณค[าความสัมพันธ?สามารถอธิบายผลของตัวแปรต[างๆท่ีมีความสัมพันธ?กับ
ประมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศอิสราเอล ประเทศเบลเย่ียมและประเทศอินเดียโดยจะเห็นว[าใน
กรณีประเทศอิสราเอลปริมาณการส[งออกอัญมณีของประเทศไทย ระดับราคาเพชร สัดส[วนการนําเขWา
เพชรจากประเทศอิสราเอลต[อรายไดWประชาชาติของไทยกับปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศ
อิสราเอลมีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันเช[น ระดับราคาเพชร มีค[าสัมประสิทธิเท[ากับ0.012 
หมายความว[า ถWาราคาเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศ
อิสราเอลเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.012 น่ันคือ หากราคาเพชรเพ่ิมสูงข้ึนจะส[งผลใหW
ปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศอิสราเอลสูงข้ึนไปดWวยเท[ากับรWอยละ 0.012  และจะเห็นว[าใน
กรณีประเทศอิสราเอล อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐและอัตราเงินเฟjอ มีความสัมพันธ?กับปริมาณ
การนําเขWาเพชรจากประเทศอิสราเอลในทิศทางตรงกันขWาม ซึ่งหมายความว[า หากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอลลาร?สหรัฐและอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWปริมาณการนําเขWาเพชรจาก
ประเทศอิสราเอลเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขWามรWอยละ 0.010 และ0.014  
 ส[วนกรณีประเทศเบลเย่ียมจะเห็นว[าหากพิจารณาจากตัวแปรปริมาณการส[งออกอัญมณีของ
ประเทศไทยระดับราคาเพชร สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเย่ียมต[อรายไดWประชาชาติของ
ไทย อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ อัตราเงินเฟjอ กับปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเย่ียมมี
ความสัมพันธ?กันในทิศทางเดียวกัน หมายความว[า หาตัวแปรดังกล[าวเปลี่ยนแปลงไปก็จะส[งผลใหW
ปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทาเบลเย่ียมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันเท[ากับค[าสัมประสิทธิ
ของแต[ละตัวแปรน่ันเอง 
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 ในกรณีประเทศอินเดียปริมาณการส[งออกอัญมณีของประเทศไทย ระดับราคาเพชร สัดส[วน
การนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดียต[อรายไดWประชาชาติของไทยกับปริมาณการนําเขWาเพชรจาก
ประเทศอินเดียมีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันเช[น ระดับราคาเพชร มีค[าสัมประสิทธิเท[ากับ0.022 
หมายความว[า ถWาราคาเพชรเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศ
อินเดียเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.022 น่ันคือ หากราคาเพชรเพ่ิมสูงข้ึนจะส[งผลใหW
ปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดียสูงข้ึนไปดWวยเท[ากับรWอยละ 0.022  และจะเห็นว[าในกรณี
ประเทศอินเดีย อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐและอัตราเงินเฟjอ มีความสัมพันธ?กับปริมาณการ
นําเขWาเพชรจากประเทศอินเดียในทิศทางตรงกันขWาม ซึ่งหมายความว[า หากอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?
สหรัฐและอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศ
อินเดียเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขWามรWอยละ 0.021 และ0.024  
 
อภิปรายผล 
 1. ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศ-อิสราเอล จาก
การศึกษาพบว[า ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอิสราเอล 
ประกอบดWวย ระดับราคาเพชร  สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศอิสราเอล ต[อรายไดWประชาชาติ
ของไทย  อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ และ ปริมาณการส[งออกอัญมณีของประเทศไทย โดยพบว[า
ตัวแปรระดับราคาเพชร  สัดส[วนกานําเขWาเพชรจากประเทศอิสราเอล  ต[อรายไดWประชาชาติของไทย  
และปริมาณการส[งออกอัญมณีของประเทศไทย มีความสัมพันธ?กับปริมาณการนําเขWาเพชรของ
ประเทศไทยจากประเทศอิสราเอลในทิศทางเดียวกัน ส[วนตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ  มี
ความสัมพันธ?กับปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอิสราเอลในทิศทางตรงขWาม 
 2. ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศเบลเย่ียม จาก
การศึกษาพบว[า ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศ-ไทยจากประเทศเบลเย่ียม 
ประกอบดWวย สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเย่ียม  ต[อรายไดWประชาชาติของไทย ระดับ
ราคาเพชร และระดับอัตราเงินเฟjอ โดยตัวแปรท้ัง 3 มีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการ
นําเขWาเพชรจากประเทศเบลเย่ียม นอกจากน้ียังพบว[า ความยืดหยุ[นของปริมาณการนําเขWาเพชรของ
ประเทศไทยจากประเทศเบลเย่ียม ต[อสัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเย่ียม  ต[อรายไดW
ประชาชาติของไทย และความยืดหยุ[นของปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศเบล
เย่ียม ต[อระดับอัตราเงินเฟjอ  มีค[าใกลW 1 แสดงว[าการเปลี่ยนแปลงของป�จจัยดังกล[าวจะส[งผลใหW
ปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศเบลเย่ียมเปลี่ยนแปลงไปในสัดส[วนท่ีใกลWเคียงกัน  
 3. ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอินเดียจาก
การศึกษาพบว[า ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอินเดีย 
ประกอบดWวย สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดีย  ต[อรายไดWประชาชาติของไทย ระดับราคา
เพชร และอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ โดยท่ีตัวแปรสัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดีย  
ต[อรายไดWประชาชาติของไทย และระดับราคาเพชร มีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการ
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นําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอินเดีย ส[วนตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร?สหรัฐ มี
ความสัมพันธ?ในทิศทางตรงขWามกับปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอินเดีย 
นอกจากน้ียังพบว[า ความยืดหยุ[นของปริมาณการนําเขWาเพชรของประเทศไทยจากประเทศอินเดีย ต[อ 
สัดส[วนการนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดีย ต[อ รายไดWประชาชาติของไทย มีค[าใกลWเคียง 1  แสดงว[า
การเปลี่ยนแปลงของป�จจัยดังกล[าวจะส[งผลใหWปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศอินเดีย 
เปลี่ยนแปลงไปในสัดส[วนท่ีใกลWเคียงกัน 
 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้
 จากการศึกษาท่ีผ[านมาน้ันทําใหWทราบถึงป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อปริมาณการนําเขWาเพชรของ
ประเทศไทยจากประเทศต[าง ๆ ท้ัง 3 ประเทศ ซึ่งพบว[า ป�จจัยท่ีส[งผลใหWการนําเขWาเพชรจากประเทศ
ต[าง ๆ  ท่ีสําคัญ คือ ระดับราคาเพชร และสัดส[วนระหว[างปริมาณการนําเขWาเพชรจากประเทศต[าง ๆ  
ต[อผลิตภัณฑ?มวลรวมของประเทศไทย ซึ่งสัดส[วนดังกล[าวคือ ดัชนีการทุ[มตลาดของประเทศคู[คWาท่ี
ตWองการส[งออกเพชรมายังประเทศไทยน่ันเอง โดยพบว[า สัดส[วนดังกล[าวต[างมีความสัมพันธ?ในทิศทาง
เดียวกันกับปริมาณการนําเขWาเพชร ท้ังน้ีอาจเป_นไปไดWว[าการท่ีประเทศต[าง ๆ พากันทุ[มตลาดสินคWา
เพชรมากข้ึน ทําใหWเกิดการไดWรับประโยชน?ท้ังทางตรง และทางอWอมต[อผูWนําเขWาเพชร จึงทําใหWปริมาณ
การนําเขWาเพชรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีการทุ[มตลาดของประเทศคู[คWา อย[างไรก็ตาม
การทุ[มตลาดดังกล[าวแมWจะใหWประโยชน?ต[อผูWนําเขWาก็ตาม แต[ถWากระทําโดยไม[เหมาะสมหรือเกิน
ขอบเขตก็อาจส[งผลกระทบในทางลบไดW รัฐบาลจึงควรใหWความสําคัญต[อการเจรจาทางการคWา 
โดยเฉพาะจากประเทศคู[คWาเพชรท่ีสําคัญท้ัง 3 ประเทศและควรสอดส[องดูแลการทุ[มตลาดดังกล[าว 
เพ่ือใหWเกิดประโยชน?แก[ผูWนําเขWาของประเทศใหWมากท่ีสุด 
 นอกจากน้ีพบว[า ปริมาณการนําเขWาเพชรท่ีมีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันกับระดับราคา
เพชรน้ัน แมWว[าเพชรจะเป_นสินคWาท่ีไม[ปกติ คือ ปริมาณซื้อในช[วงแรก ๆ จะเพ่ิมข้ึนตามราคาท่ีปรับตัว
เพ่ิมข้ึนก็ตาม แต[ถWาระดับราคาเพ่ิมสูงข้ึนอย[างต[อเน่ืองและยาวนาน ปริมาณความตWองการเพชรก็อาจ
ปรับตัวลดลงไดW ซึ่งอาจส[งผลกระทบต[อผูWท่ีนําเขWาเพชรมากักตุนเพ่ือหวังกําไรส[วนต[างไดW  ดังน้ันเพ่ือ
ปjองกันความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนไดWจากสภาวการณ?ผันผวนดังกล[าว ผูWประกอบการนําเขWาเพชรควร
ติดตามสภาวการณ?ดังกล[าว และนําเขWาอย[างระมัดระวังและรอบคอบ 
 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

1. ควรศึกษาความไดWเปรียบโดยเปรียบเทียบการส[งออกอัญมณีจากประเทศคู[คWาท้ัง 3 
ประเทศ อันไดWแก[ประเทศอิสราเอล ประเทศเบลเย่ียม ประเทศอินเดีย 

2. ควรศึกษาป�จจัยท่ีส[งผลต[อการส[งออกส[งออกอัญมณีจากประเทศคู[คWาท้ัง 3 ประเทศ อัน
ไดWแก[ประเทศอิสราเอล ประเทศเบลเย่ียม ประเทศอินเดีย 
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