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22 – 28 พฤษภาคม 2560 

แนวโน้มเคร่ืองประดับเพชรออสเตรเลีย 

ปัจจุบันเครื่องประดับเพชรเน้นเจาะตลาด Mass มากขึ้นด้วยการจ าหน่ายเครื่องประดับเพชรในราคาถูกลง 
ในขณะที่ผู้ประกอบการบางส่วนยังคงเน้นตลาดระดับบน (High-end) กลยุทธ์การตลาดส่วนใหญ่เน้นการท าตลาด
แบบผสมผสานทุกรูปแบบ อาทิ การโปรโมทสินค้าในสโตร์ ทางอินเทอร์เน็ต การท าตลาดแบบบอกต่อ (Word of Mouth) 
รวมไปถึงพนักงานมืออาชีพที่ให้บริการ ณ จุดขาย ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดีเพื่อช่วยให้
ลูกค้าตัดสินใจเลือกสินค้าได้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 

เครื่องประดับเพชรยังคงสื่อความหมายแห่งคุณค่า ความรักและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับได้ตลอดกาล 
ปัจจุบันลูกค้าออสเตรเลียกลุ่ม Millennial ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการแชร์ประสบการณ์ของตน (โพสต์รูปแหวน
หม้ัน/แต่งงาน) ผ่านสื่อ Social Media การก าหนดกลยุทธ์ตลาดของผู้ประกอบการเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าดังกล่าว 
เน้นการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาสัมผัสกับสินค้าและสร้างประสบการณ์ร่วมภายในร้านค้าโดยการจัดพื้นที่สตูดิโอเพื่อ
ถ่ายภาพ Selfie ให้กับลูกค้า พร้อมแนะน ารายชื่อสถานที่จัดงานหม้ัน/แต่งงานยอดนิยมและรายชื่อช่างภาพมืออาชีพ
บริการให้แก่ลูกค้า นอกจากการสร้างความประทับใจในสินค้าและบริการส าหรับวันส าคัญที่สุดของลูกค้าแล้ว การ
ประชาสัมพันธ์ถึงความหลากหลายของสีสันแห่งเพชรซึ่งแตกต่างกันไม่จ ากัดเฉพาะสีขาวเท่านั้น เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสี
ที่ถูกใจและรูปแบบการขึ้นรูปที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับลูกค้าในทุกย่างก้าวที่
เข้ามาในร้านด้วยการปฏิบัติ ใส่ใจและดูแลเป็นพิเศษ ก็เป็นกลยุทธ์ส าคัญท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

แนวโน้มการเลือกซื้อแหวนหมั้นปัจจุบัน เน้นความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น ไม่เหมือนใครและสวมใส่ได้ทุก
โอกาส ดีไซน์แหวนหมั้นเพชรแบบ Halo เป็นที่นิยมเสมอในรูปทรงต่างๆ ตามความความต้องการของแต่ละคน อาทิ 
รูปทรง Asscher cut, Rose cut, Emerald cut และ Radiant cut รวมไปถึงหินสีต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและแหวน
หม้ันในรูปแบบ Three stone และ Multi stone ซึ่งคู่รักสามารถเลือกออกแบบตามสไตล์เฉพาะตน 

นอกจากเพชรจะเหมาะสมกับแหวนหมั้น/แหวนแต่งงานแล้ว การผสมผสานเพชรกับไข่มุก โดยเฉพาะ 
South sea pearl ซึ่งเป็นไข่มุกที่หาได้ยาก ก็มีความสวยงาม และมีเสน่ห์ที่ดึงดูดสายตาได้ไม่แพ้กัน และยังเป็น
แนวโน้มเครื่องประดับที่เน้นความเป็นธรรมชาติ คลาสสิกและมีสไตล์ซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคปัจจุบัน 

 Source:   Jewellery world magazine 
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ตลาดแรงงานออสเตรเลียฟื้นตัวท่ามกลางความกังวลของภาคธุรกิจหลังประกาศยกเลิกวีซ่า 457 

รายงานสถิติโดย Australian  Bureau of Statistics  (ABS) เปิดเผยว่า การจ้างงานในตลาดแรงงาน
ออสเตรเลียในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่า 106,000 ต าแหน่ง ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานในต าแหน่ง Part-time 
จ านวน 63,000 ต าแหน่ง และต าแหน่ง Full-time จ านวน 43,000 ต าแหน่ง การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นรัฐ 
New South Wales และรัฐ Victoria ผลจากอุตสาหกรรมที่พักอาศัยที่ก าลังบูมโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ าเป็นแรง
กระตุ้นส่งสัญญาณว่าอัตราการว่างงานในประเทศตลอดทั้งปีมีแนวโน้มจะลดลง 

ส าหรับการจ้างงานเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 37,400 ต าแหน่งซึ่งสูงกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้อัตราการ
ว่างงานลดลงจากร้อยละ 5.9 ในเดือนมีนาคมอยู่ที่ร้อยละ 5.7 ในเดือนเมษายน  

 นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันการเงินหลายแห่งวิเคราะห์ว่า  ตลาดแรงงานออสเตรเลียถูกขับเคลื่อนโดยการ
จ้างงานในต าแหน่ง Part-time ซึ่งเป็นการจ้างงานแบบชั่วคราวและมีค่าจ้างแรงงานถูก เป็นแนวโน้มที่ได้รับการตอบ
รับจากภาคธุรกิจอย่างดีเป็นสัญญาณบวกต่อตลาดแรงงานและการเติบโตของรายได้ประชากร  

 การประกาศยกเลิกวีซ่าทักษะ 457 ของรัฐบาลออสเตรเลียเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ส่งผล
กระทบต่อภาคธุรกิจต่างๆ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัย เมืองแร่ ค้าปลีก ธุรกิจการท่องเที่ยวและ
โรงแรม รวมไปถึงหน่วยงานรัฐบาลเอง ท าให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหลักๆกว่า 60 ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
การยกเลิกวีซ่าทักษะ 457 ของรัฐบาลต่างรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องและยื่นเอกสารหลักฐานแสดงเหตุ ผลและความ
จ าเป็นต่อการพิจารณายกเลิกต าแหน่งงานผู้บริหาร CEOs, Marketing Specialists, Retail buyers, Merchandise 
planners, Web developers และอาชีพอื่นๆออกจากบัญชีรายชื่อต าแหน่งงานที่จะถูกยกเลิกวีซ่าภายใต้วีซ่า 457 
ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยให้เหตุผลว่า การจ้างงานภายใต้วีซ่าแรงงานที่มีทักษะสูง 457 ล้วนเป็น
ต าแหน่งที่มีความจ าเป็นต่อภาคธุรกิจในการก าหนดกลยุทธ์ท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันสูงซึ่งร้อยละ 80 ไม่สามารถ
หาแรงงานทักษะที่มีในท้องถิ่นได้  

 นาย James Pearson ผู้บริหารระดับสูงของ Australian Chamber of Commerce and Industry กล่าว
ว่า การจ้างงานในตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาด สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการจ้างงานใน
ภาคธุรกิจยังคงมีอยู่ รัฐบาลควรกระตุ้นและสนับสนุนภาคธุรกิจในรูปแบบของการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลและลดข้อ
กีดกนัอันจะเป็นอปุสรรคต่อการจ้างงานในภาคธุรกิจ ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองแถลงถึงกรณีการ
ขอให้ทบทวนต าแหน่งงานที่จะถูกยกเลิกวีซ่าภายใต้วีซ่า 457 นั้น กระทรวงฯ ยินดีจะพิจารณาตามระดับความจ าเป็น
ของต าแหน่งเป็นรายกรณี อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯยืนยันว่าต าแหน่งงานในบัญชีรายชื่อที่ถูกยกเลิกนั้นสามารถจ้าง
แรงงานทักษะในท้องถ่ินทดแทนได้ 

 
Source:   Australian  Financial Review 
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