อินโดนีเซีย อีกหนึ่งฐานการผลิตเครื่องประดับสําคัญของอาเซียน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) นับเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดในกลุม
อาเซียน โดยอยูในอันดับที่ 5 ของเอเชีย และอยูในอันดับที่ 16 ของโลก ดวยขนาดผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(จีดีพี) 9.32 แสนลานเหรียญสหรัฐ (World Bank, 17 April 2017) ในป 2559 โดยมีโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ประกอบดวยภาคเกษตร 32% ภาคอุตสาหกรรม 21% และภาคบริการ 47% ซึ่งภาคอุตสาหกรรมเปนตัวหลัก
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ ส ร า งรายได ม หาศาล ทั้ ง นี้ การผลิ ต เครื่ อ งประดั บ ก็ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของ
ภาคอุตสาหกรรมที่กําลังพัฒนาซึ่งสามารถทํารายไดทั้งในประเทศและจากการสงออกไปตางประเทศในแตละป
ไมนอย สงผลใหรัฐบาลอินโดนีเซียเล็งเห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมนี้และพยายายามจะสรางอินโดนีเซียให
เปนศูนยกลางการผลิตเครื่องประดับของภูมิภาคและเชื่อมโยงเครือขายกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อาทิ ประเทศไทย เปนตน อินโดนีเซียมีประชากรมากที่สุดในอาเซียนหรือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรในอาเซียน
(เปนอันดับ 4 ของ โลก รองจากจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา) โดยมีประชากรสูงถึง 264.33 ลานคน (United
Nations, 1 July 2017) ประชากรสวนใหญอยูในวัยทํางานอายุระหวาง 25-54 ป และมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 28.6 ป
สวนมากอาศัยอยูในเมืองสําคัญ เชน กรุงจาการ ตา เมืองสุราบายา เมืองบันดุง เมืองเมดาน และเมืองเซมารั ง
แรงงานชาวอินโดนีเซียมีทักษะฝมือดี และคาจางแรงงานคอนขางถูก จากสถิติของ National Wages and
Productivity Commission ( 24 April 2017) พบวา คาจางขั้นต่ําตอเดือนของแรงงานชาวอินโดนีเซียอยู
ระหวาง 1.1 – 3.1 ลานรูเปยห (82 - 232 เหรียญสหรัฐ) ซึ่งคาจางขั้นต่ําจะแตกตางกันในแตละจังหวัดและ
สาขาอาชีพ จากปจจัยทั้งแรงงานจํานวนมาก แรงงานมีทักษะฝมือที่ดี และคาจางแรงงานคอนขางต่ํา รวมถึงรัฐบาล
ชุดปจจุบันซึ่งนายโจโก วิโดโด เปนประธานาธิบดี ไดวางเปาหมายใหอินโดนีเซียเปนประเทศอุตสาหกรรมเพื่อการ
สงออก จึงเปดรับการลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น โดยไดมีการปรับปรุงกฎระเบียบการลงทุนที่เพิ่มสัดสวนหุน
ตางชาติมากขึ้น การผอนคลายเงื่อนไขการลงทุน และออกมาตรการทางภาษี เพื่อจูงใจนักลงทุนตางชาติ สงผลใหมี
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพิ่มสูงขึ้นทุกปทั้งนี้ จากรายงานของ Indonesia Investment Coordinating
Board (BKPM) พบวา ในป 2559 มีตางชาติเขาไปลงทุนในอินโดนีเซียคิดเปนมูลคา 396.6 ลานลานรูเปยห
(2.97 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 8.4% โดยประเทศที่เขาไปลงทุนในอินโดนีเซีย 3 อันดับ
แรกคือ สิงคโปร ญี่ปุน และจีน (ไทยอยูในอันดับที่ 12) สวนสาขาที่มีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 4 อันดับ
แรกคือ 1) อุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักร และอิเล็กทรอนิกส (Metal, Machinery and Electronic Industry) 2)
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและยา (Chemical and Pharmaceutical Industry) 3) อุตสาหกรรมกระดาษและการ
พิมพ (Paper and Printing Industry) และ 4) เหมืองแร (Mining) อินโดนีเซียเปดรับการลงทุนจากตางชาติใน
เกือบทุกสาขา รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ โดย ตางชาติสามารถถือหุนไดสูงสุดถึง 100% หรือรวม
ลงทุนกับคนในทองถิ่น และดวยชื่อเสียงการเปนแหลงผลิตเครื่องประดับเงินชั้นดี ทําใหมีบริษัทตางชาติจากหลาย
ประเทศเขาไปตั้งโรงงานผลิตเครื่องประดับในอินโดนีเซีย ในชวงหลายปที่ผานมา อาทิ John Hardy แบรนด
เครื่องประดับสัญชาติอเมริกันที่ตั้งโรงงานผลิตเครื่องประดับเงิน อยูในหมูบาน Mambang บนเกาะบาหลี หรือ
Pranda Group ของไทยไดเขาไปรวมลงทุนกับผูประกอบการชาว อินโดนีเซียในกรุงจาการตา ภายใตชื่อบริษัท
P.T. Sumberkreasi Ciptalogam ผลิตเครื่องประดับทองและ เครื่องประดับเงินจําหนายทั้งในประเทศและสงออก
ตางประเทศ เปนตน
แหลงทรัพยากรอัญมณีและโลหะมีคา
อิ น โดนี เ ซี ย เป น ประเทศที่ มี ทรั พยากรธรรมชาติอุด มสมบู ร ณ และหลากหลายในสว นของอั ญ มณีนั้ น
อินโดนีเซียมีแหลงเพชรและพลอยเนื้อแข็งที่สําคัญอยูในจังหวัดกาลิมันตันใต (South Kalimantan) โดยเฉพาะที่
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หลายเหมืองอยูในเขต Cempaka (Cempaka District) ปจจุบันเมืองมารตาปุระถือเปนศูนยกลางการเจียระไน
เพชรและเปนแหลงผลิตเครื่องประดับที่สําคัญแหงหนึ่งของอินโดนีเซีย
สําหรับพลอยเนื้อออนนั้น สามารถพบไดเกือบทุกจังหวัดตั้งแต Nangroe Aceh Darussalam ทางฝง
ตะวันตกของอินโดนีเซียไปจนถึง เกาะปาปว ฝงตะวันออกของประเทศ อาทิ แอเมทิสต และควอตซ ในจังหวัด
สุมาตราใตทางชวาตะวันตก พบคริโซเพรส ปะการัง แจสเปอร ในสวนกาลีมันตันใตพบแอเมทิสต ควอตซ และ
คาลซิโดนี เปนตน อีกทั้ง อินโดนีเซียยังเปนหนึ่งในกลุมผูผลิตไขมุกเซาทซีรายใหญที่สุดของโลกมา ตั้งแตป 2548
โดยครองสวนแบงการผลิตไขมุกโลกถึง 50% แหลงผลิต ไขมุกเซาทซีอยูในหลายจังหวัด อาทิ เกาะบาหลี เกาะ
ลอมบ็อก เกาะซัมบาวา เกาะมาลูกู และเกาะสุลาเวสี เปนตน
นอกจากนี้ อินโดนีเซียเปนแหลงผลิตทองคําและเงินที่สําคัญเปนอันดับตนๆ ของโลก ทั้งนี้ จากรายงาน
ของ U.S. Geological Survey (USGS) พบวา ในป 2559 อินโดนีเซียเปนแหลงผลิตทองคําในอันดับที่ 10 ของ
โลก ดวยปริมาณการผลิต 100 ตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 3.1% สําหรับเหมืองผลิตทองคําขนาดใหญของ
อินโดนีเซีย สวนใหญตั้งอยูที่เกาะปาปว (Papua) เกาะซัมบาวา (Sumbawa) จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (East
Kalimantan) และจังหวัดกาลิมันตันกลาง (Central Kalimantan) โดยปริมาณการผลิตทองคํากวาครึ่งหนึ่งมาจาก
เหมือง Grasberg เหมืองที่ใหญที่สุดในโลก ตั้งอยูที่เมืองทิมิกา (Timika) บนเกาะปาปว ซึ่งมีบริษัท FreeportMcMoRan Copper & Gold Inc (PT Freeport Indonesia) ของสหรัฐฯ เปนผูถือหุนใหญ สวนเหมืองที่เปนของ
รัฐบาลถือหุนในนามของรัฐวิสาหกิจ PT ANTAM (Persero) TBK มีเหมืองผลิตทองคําอยู 2 แหง คือ Pongkor
ตั้งอยูที่จังหวัดชวาตะวันตก (West Java) และ Cibaliung ซึ่งอยูในจังหวัด Banten
สําหรับการผลิตโลหะเงินนั้น ในป 2559 อินโดนีเซียผลิตโลหะเงินเปนอันดับที่ 16 ของโลก ดวยปริมาณ
การผลิต 11.2 ลานออนซ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 12% (The Silver Institute’s World Silver Survey 2017
publication) โดยบริษัทที่ผลิตโลหะเงินสวนใหญเปนบริษัทที่ทําเหมืองทองคําดวย อาทิ PT ANTAM, Sumatra
Copper & Gold plc และ PT Newmont Nusa Tenggara เปนตน แหลงผลิตเงินที่สําคัญของอินโดนีเซีย อาทิ
เกาะซัมบาวา และจังหวัดชวาตะวันตก เปนตน
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ
ปจจุบันอินโดนีเซียมีบริษัทผลิตและจําหนายเครื่องประดับแทและเทียมรวมราว 30,000 ราย มีจํานวน
แรงงานไมนอยกวา 300,000 คน โดยอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับอินโดนีเซียพัฒนาเปนอยางมากในชวง
ทศวรรษหลัง เนื่องจากมีการแขงขันสูงทั้งจากแบรนดทองถิ่นและแบรนด ตางชาติเพื่อรักษาพื้นที่ตลาดของตนและ
ชวงชิงสวนแบงตลาดขนาดใหญ ผูผลิตชาวอินโดนีเซียจึงตางเรงพัฒนาการผลิตสิ นคาใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดมากขึ้น จนกลายเปนอุตสาหกรรมที่พึ่งพาตนเองได และสินคาไดรับการยอมรับมากขึ้นในตลาด
ต า งประเทศอย า งต อ เนื่ อง ส งผลให อิน โดนี เซีย ก าวขึ้น เปน ผูสง ออกอัญ มณีและเครื่องประดับ ไปยังตลาดโลก
เปนอันดับที่ 3 ของอาเซียนแทนที่มาเลเซีย (ผูสงออกอันดับ 1 และ 2 ของอาเซียนคือ ไทย และสิงคโปร)
นับตั้งแตป 2557 เปนตนมา ทั้งนี้ อินโดนีเซียมีปริมาณการคาเครื่องประดับ ภายในประเทศเติบโตเฉลี่ยปละ
5.3% โดยในป 2559 ประมาณการวาจะมีปริมาณการคาอยูท่ี 4.5 ลานชิ้น เพิ่มขึ้น จากปกอนหนา 4.5% สวน
มูลคาการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับคิดเปน 6,368.67 ลานเหรียญสหรัฐ โดยสินคาสงออกหลักในสัดสวน
กวา 63% เปนเครื่องประดับทองซึ่งขยายตัวสูงขึ้นจากปกอนหนาถึง 45%
การผลิตเครื่องประดับทอง
เนื่องดวยคานิยมการสวมใสเครื่องประดับแทโดยเฉพาะเครื่องประดับทองตามรากเหงาของวัฒนธรรมที่มี
มาแตดั้งเดิม ชาวอินโดนีเซียจึงบริโภคเครื่องประดับทองในสัดสวนที่มากกวาเครื่องประดับแทอื่นๆ (คาดวามีการ
บริโภคเครื่องประดับทอง 60% ของการบริโภคเครื่องประดับทั้งหมด) สงผลใหมีผูผลิตจํานวนมากเขามาชวงชิง
สวนแบงในตลาดเครื่องประดับทองขนาดใหญนี้ โดยผูผลิตสวนใหญเปนผูประกอบการทองถิ่นที่มีกิจการขนาดกลาง
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เปนเอกลักษณที่มีกลิ่นอายวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยสวนใหญเปนการผลิตทองสีเหลือง ความบริสุทธิ์ 18 , 22
และ 24 กะรัต สวนบริษัทผลิตเครื่องประดับทองขนาดใหญจะมีการนําเทคโนโลยีจากตางประเทศเขามาใชใน
กระบวนการผลิตมากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตจํานวนมากสงออกไปตางประเทศ โดยรูปแบบ สินคาก็จะมีทั้ง
ออกแบบเองโดยผสมผสานลายทองถิ่นและรูปแบบ สากล และผลิตรูปแบบตามคําสั่งซื้อของลูกคา สวนการ
จําหนายในประเทศยังคงเปนลายทองถิ่นที่ใชฝมือแรงงานเปนหลัก ซึ่งมีทั้งทองสีขาว 14 และ 18 กะรัต และ ทอง
สีเหลือง 18, 22 และ 24 กะรัต วางจําหนายภายใตแบรนดของตนเอง นอกจากนี้ ผูผลิตรายใหญบางรายยังมีการ
จัดจํ าหนายสิน คาเครื่องประดั บทองแบบขายส งให แกรานคาปลีกเครื่องประดับ รายอื่น ๆดวย ทั้งนี้ แหลงผลิต
เครื่องประดับทองกระจายอยูในหลายจังหวัด โดยแหลงผลิตเครื่องประดับทองที่สําคัญ อาทิ กรุงจาการตา เกาะ
บาหลี และเกาะชวา เปนตน
การผลิตเครื่องประดับเงิน
เครื่องประดับเงินอินโดนีเซียมีชื่อเสียงมาเปนเวลายาวนานและไดรับการยอมรับในตลาดโลกในปจจุบัน
ดวยเอกลักษณโดดเดนจากการผลิตชิ้นงานดวยมือในทุกขั้นตอนโดยชางเครื่องประดับเงินที่ไดรับการถายทอด
เทคนิคมาตั้งแตรุนบรรพบุรุษ รูปแบบเครื่องประดับเงินที่ผลิตสวนใหญเปนสไตลดั้งเดิมตามวัฒนธรรมของแตละ
ทองถิ่น แตที่มีชื่อเสียงมากคือสไตล balinese และ batik ซึ่งเปนลวดลายที่ขึ้นตัวเรือนดวยโลหะที่คอนขางซับซอน
ทั้งนี้ การผลิตเครื่องประดับเงินดวยมือมีอยูในหลายสวนของประเทศ แตแหลงที่เรียกไดวาเปนศูนยกลางการผลิต
เครื่องประดับเงินดวยมือของอินโดนีเซียอยูในจังหวัดจาการตา ยอรกจาการตา กาลีมันตันใต นูซาเต็ง การา
ตะวันตก ชวาตะวันตก สุลาเวสีเหนือ สุลาเวสีใต และเกาะบาหลี โดยเฉพาะเครื่องประดับเงินทํามือจากบาหลี และ
ชวาเปนที่ยอมรับในตลาดตางประเทศเปนอยางมากจนสามารถสรางรายไดจากการสงออก ไปยังอเมริกา ยุโรป
และฮองกง ในแตละปไมนอยทีเดียว
เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมผลิ ต เครื่ อ งประดั บ เงิ น อิ น โดนี เ ซี ย ส ว นใหญ เ ป น การผลิ ต ด ว ยมื อ จึ ง นั บ เป น
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน โดยการผลิตสินคา 300 – 400 ชิ้นจะใชเวลาราว 2 - 3 สัปดาห หากเปนดีไซน
ที่มีความซับซอนก็จะใชเวลานานมากกวานี้ ทั้งนี้ ผูประกอบการการสวนมากเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
โดย โรงงานขนาดเล็กจะมีชางฝมือ 10 – 20 คน ผลิตสินคาในแตละเดือนไมเกิน 10,000 ชิ้น สวนโรงงานขนาด
กลางจะมีชางฝมือตั้งแต 20 – 100 คน สามารถผลิตสินคาเดือนละกวา 10,000 ชิ้น สําหรับโรงงานขนาดใหญ
ซึ่งมีอยูไมกี่รายและมีแรงงานมากกวา 100 คน แมวาจะมีการนําเขาเทคโนโลยีมาใชในการผลิตสินคามากขึ้น
หากแตสวนใหญก็ยังคงใชชางฝมือในการผลิตสินคา รวมถึงมีการผสมผสานรูปแบบสินคาดั้งเดิมกับรูปแบบสากล
มากขึ้นดวย สามารถผลิตสินคาไดเดือนละกวา 30,000 ชิ้น
การผลิตเครื่องประดับตกแตงอัญมณี
เนื่องจากชาวอินโดนีเซียชนชั้นกลางและผูมีฐานะดีเพิ่มจํานวนขึ้นตามการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
จึงมีแนวโนมบริโภคเครื่องประดับเพชรมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมคูรักคูแตงงานมักนิยมซื้อแหวนเพชรสําหรับใชในวัน
แตงงาน ในสวนของเครื่องประดับพลอยสีเปนที่นิยมของคนบางกลุมซึ่งเชื่อวามีพลังเหนือธรรมชาติชวยเหลือผู สวม
ใส อาทิ อําพันชวยในเรื่องความรัก หรือแอเมทิสตชวยปองกันจากความเหนื่อยลา เปนตน โดยการผลิตตัวเรือน
เครื่ องประดั บ ใช โ ลหะทองคํ า และเงิ น ซึ่ งมาจากเหมืองที่ผ ลิตไดในประเทศ สว นเพชรและพลอยสีมีขอจํากั ด
ทั้งปริมาณการผลิตและคุณภาพอัญมณีภายในประเทศ จึงทําใหตองมีการนําเขาเพชรและพลอยสีบางสวนจาก
ตางประเทศ ทั้งนี้ผูประกอบการไมวาจะเปนขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ ลวนแลวแตออกแบบดวยตนเอง และผลิต
เครื่องประดับตกแตงอัญมณีโดยใชแรงงานมีฝมือ รูปแบบสินคาที่ผลิตมีทั้งเปนแบบดั้งเดิมที่เปนลวดลายเรียบๆ
กับรูปแบบที่ทันสมัย แตยังคงความประณีตเพราะใชทักษะแรงงานฝมือดี
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอินโดนีเซียยังคงพัฒนากาวหนาอยางไมหยุดยั้ง ในสวนของผูผลิต
เองตางก็เรงพัฒนาศักยภาพการผลิต และดึงจุดแข็งเรื่องฝมือแรงงานมาผลิตสินคาดวยการผสมผสานฝมือชางแบบ
ดั้งเดิมเขากับรูปแบบสากล เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในประเทศที่มีลักษณะเปนสังคมเมือง ชื่นชอบ

-4ความทันสมัย รวมถึงขยายสูตลาดตางประเทศในวงกวางมากขึ้น ในสวนของรัฐบาลอินโดนีเซียเองก็เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของอุตสาหกรรมนี้ จึงไดมีนโยบายออกมาชวยสงเสริมผูประกอบการโดยเฉพาะกิจการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ อาทิ การสรางศูนยการคาอัญมณีและเครื่องประดับใหเปนแหลง
จําหนายสินคาของผูประกอบการทองถิ่น การอบรมพัฒนาฝมือแรงงานและการออกแบบ และการสงเสริม ใหออก
งานแสดงสินคาทั้งในและตางประเทศ เปนตน
จากป จ จั ย ดั งกล า วรวมถึ งความได เ ปรี ย บในดา นฝมือแรงงานการมีคา จางแรงงานที่ค อนขางต่ํา และ
มีวัตถุดิบทั้งโลหะมีคาและอัญมณีหลากหลายภายในประเทศ ทําใหอินโดนีเซียสามารถผลิตสินคาไดคุณภาพดีดวย
ตนทุนต่ํา จึงไมใชเรื่องยากที่อินโดนีเซียจะกลายเปนฐานการผลิตเครื่องประดับที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของอาเซียน
และอาจจะขยับขึ้นมาเปนผูสงออกเครื่องประดับแซงหนาไทยและสิงคโปรในอนาคตก็เปนได
#เครือ่ งประดับในอาเซียน #เครื่องประดับอินโดนีเซีย #ฐานการผลิตเครื่องประดับ
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