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พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิ ริวณ
ั ณวรีนารีรตั น์
เสด็จเป็ นองค์ประธานในพิธีเปิ ด Bangkok Gems & Jewelry Fair ครังที 63
ตืนตามหัศจรรย์แห่งหัตถาช่างศิลป์ ไทย ภายใต้แนวคิ ด “Thailand’s Magic Hands”
พระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้า สิริว ัณ ณวรีน ารีร ัต น์ เสด็จ เป็ น องค์ ป ระธานในพิธีเปิ ดงานแสดงสิน ค้าอัญ มณี และ
เครืองประดับ หรือ Bangkok Gems & Jewelry Fair ครังที 63 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึง
จัดขึนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพือส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผูป้ ระกอบการไทยทังขนาด
ใหญ่ และ SMEs ให้ขยายธุรกิจสูต่ ลาดโลก คาดดึงนักธุรกิจและผูซ้ อกว่
ื า 20,000 รายทัวโลกเข้าร่วมงาน โดยงาน Bangkok Gems
& Jewelry Fair ครังที 63 จัดขึนระหว่างวันที 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีนารีรตั น์ เสด็จเป็ นองค์ประธานในพิธีเปิ ดงาน Bangkok Gems & Jewelry
Fair ครังที 63 โดยมีน างสาวชุ ติม า บุ ณ ยประภัศ ร รัฐมนตรีช่ ว ยว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ นายบุ ณ ยฤทธิ กัล ยาณมิต ร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสงิ ห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์
ร่วมรับเสด็จ จากนัน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีนารีรตั น์ เสด็จทอดพระเนตรนิท รรศการแสดงสินค้าอัญมณี แ ละ
เครืองประดับภายในงาน เพือให้กําลังใจผูป้ ระกอบการและเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั นักออกแบบรุ่นใหม่พฒ
ั นาฝีมอื และผลักดัน
สินค้าอัญมณีและเครืองประดับไทยสู่ตลาดโลก
นางสาวชุ ติ ม า บุ ณ ยประภัศ ร รัฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงพาณิ ชย์ กล่ า วว่ า “อุ ต สาหกรรมอัญ มณี แ ละ
เครืองประดับไทยเป็ นอุตสาหกรรมทีมีความสําคัญอย่างยิงต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทีมีชอเสี
ื ยงมาอย่างยาวนาน ในแง่ของการ
ผลิต อัญ มณี และเครืองประดับ ทีได้ร ับ การยอมรับ ทัวโลก อีก ทังยัง สร้า งงาน สร้า งรายได้ให้แ ก่ ช่ า งฝี มือ และแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมถึง 1.2 ล้านคน และในปี 2561 การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครืองประดับ รวมทองคํา มีมูลค่าถึง 383,713
ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.74 ของการส่งออกทังหมดจากประเทศไทย นับเป็ นอุตสาหกรรมทีสร้างมูลค่าเพิมให้แก่
ไทยอย่างมาก
เพือเป็ นการตอกยํ าการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญ มณี และเครืองประดับของโลก
(Jewelry Hub) กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินงานเพือเพิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันและส่งเสริมด้านการตลาด ในหลาย
ด้าน อาทิ การจัดทํากลยุทธ์การสือสารเพือส่งเสริมภาพลักษณ์ อุตสาหกรรมให้เป็ นทียอมรับในกลุ่มผู้ซอื ผู้นําเข้า และสร้างการ
รับรู้โดยตรงแก่ผู้บริโภค เช่น โครงการ Buy with confidence โดยสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครืองประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (GIT) คู่ขนานไปกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ อุตสาหกรรมในต่ างประเทศ ผ่านแคมเปญ “Thailand Magic
Hands: the spirit of Jewelry Making” โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวมทังการยกระดับงานแสดงสินค้าอัญมณีและ
เครืองประดับ Bangkok Gems and Jewelry Fair ซึงถือเป็ นเวที

การค้าทีสําคัญสําหรับนักธุรกิจ ผูซ้ อื ผูข้ าย ในการต่อยอดธุรกิจในหลากหลายมิติ ทังการสรรหาวัตถุดบิ การค้าขาย /
และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร รวมทังการขยายช่องทางการขายสินค้าอัญ มณีและเครืองประดับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
เช่น Ali Express และ thaitrade.com เป็ นต้น
นางสาวบรรจงจิ ตต์ อังศุสิงห์ อธิ บ ดี กรมส่ งเสริ ม การค้ าระหว่ างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ กล่ าวว่างาน
Bangkok Gems & Jewelry Fair ครังที 3 นี จัดขึนภายใต้แนวคิด “Thailand’s Magic Hands” มหัศจรรย์แห่งหัตถาช่างศิลป์
ไทย ทีเชิดชูความงดงามประณีตของช่างฝีมอื ไทยทีสร้างสรรค์ชนงานตอบโจทย์
ิ
ความต้องการ ของผูบ้ ริโภคระดับสากลได้อย่าง
ลงตัว พร้อมมุ่งส่งเสริมความโดดเด่นของฝี มอื การผลิตสู่การเป็ นศูนย์กลางการค้า อัญมณีและเครืองประดับโลก (Jewelry
Hub) ต่อยอดการผลิต สู่การออกแบบ การสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ภายในงานมี
ผูผ้ ลิต และผู้ส่งออกชันนําจากไทยและนานาชาติกว่า 900 ราย อาทิ ฮ่องกง ญีปุ่น จีน อินเดีย อิสราเอล อิตาลี ประเทศสมาชิก
อาเซียน และอืนๆ อีกมากมาย เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า อัญมณีและเครืองประดับคุณภาพ ทีครอบคลุมทุกประเภทสินค้าและบริการที
เกียวเนือง กว่า 2,000 คูหา และคาดว่า จะมีผเู้ ข้าชมงานกว่า 20,000 ราย จาก ประเทศทัวโลก เกิดคําสังซือภายในงานไม่ตํา
กว่า , ล้านบาท”
นอกจากนี ยังมีกจิ กรรมและโอกาสทางการค้าเจาะตลาดหลากหลายกลุ่ม อาทิ โซน The New Faces แสดงสินค้า
เครืองประดับจากผู้ผลิตและนักออกแบบระดับ SMEs กว่า
รายจากทัวประเทศเพือเชือมโยงผู้ประกอบการจากภูมภิ าคสู่
สากล โดยมี ผู้ ป ระกอบการจาก จัง หวัด อาทิ ลํ า ปาง แพร่ เชี ย งใหม่ สุ โ ขทัย นครสวรรค์ ตาก สุ ร ิน ทร์ พั ง งา
นครศรีธรรมราช สตูล เป็ นต้น โซนThe Niche Showcase นําเสนอกลุ่มสินค้าใหม่ทมีี โอกาสเติบโตทางการค้าในต่างประเทศ
สูง 5 กลุ่มสินค้า ได้แก่ High Jewelry (เครืองประดับชันสูง) Heritage & Craftsmanship (เครืองประดับกลุ่มศิลปวัฒนธรรม)
Spiritual Power (เครืองประดับแนวความเชือ/โชคลาง) Luxe Men (เครืองประดับสําหรับผูช้ าย) และ Beyond Jewelry (สินค้า
ไลฟ์ สไตล์อนๆ
ื ทีผสานอัญมณีและเครืองประดับ)โซน The Jewellers และ IDZ : Innovation and Design Zone แสดงผลงาน
ของดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่และผลงาน ทีมีนวัตกรรม รวมทังยังมีการสาธิตการทําอัญมณีและเครืองประดับของช่างฝีมอื ไทยโดย
สมาคมช่างทองไทย อาทิ การแกะแวกซ์ การฝั งอัญมณีและเครืองประดับ การลงยาสี การลงยาถม การเจียระไนแฟนซี และ
การประกอบงานรูปพรรณเครืองประดับ รวมทังกิจกรรมสัมมนา และ แล็ปทดสอบอัญมณีเคลือนทีบริการภายในงาน
งานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair ครังที จัดขึนระหว่างวันที - กุมภาพันธ์
ณ ชาเลนเจอร์
ฮอลล์ - อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิ ดเจรจาการค้าระหว่างวันที – 22 กุ มภาพันธ์ เวลา 10.00 – 18.00 น. และเปิ ดสําหรับ
ประชาชนทัวไปในวันที 3 กุ มภาพันธ์ เวลา 10.00 – 18.00 น. และวันที 4 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 – 17.00 น. สามารถชม
ข้อมูลเพิมเติมได้ทเว็
ี บไซต์ www.bkkgems.com หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ
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