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พระเจ้าหลานเธอ พระองคเ์จา้สิริวณัณวรีนารีรตัน์  

เสดจ็เป็นองคป์ระธานในพิธีเปิด Bangkok Gems & Jewelry Fair ครงัที 63  

ตืนตามหศัจรรยแ์ห่งหตัถาช่างศิลป์ไทย ภายใต้แนวคิด “Thailand’s Magic Hands”  
 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและ

เครอืงประดบั หรอื Bangkok Gems & Jewelry Fair ครงัท ี63 ณ ศูนยแ์สดงสนิค้าและการประชุมอมิแพค็ เมอืงทองธานี ซงึ

จดัขนึโดยกรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพอืส่งเสรมิศกัยภาพและสนับสนุนผูป้ระกอบการไทยทงัขนาด

ใหญ่ และ SMEs ใหข้ยายธุรกจิสูต่ลาดโลก คาดดงึนกัธุรกจิและผูซ้อืกว่า 20,000 รายทวัโลกเขา้ร่วมงาน โดยงาน Bangkok Gems 

& Jewelry Fair ครงัท ี63 จดัขนึระหว่างวนัท ี20 - 24 กุมภาพนัธ ์2562 ณ ชาเลนเจอรฮ์อลล ์1-3 อมิแพค็ เมอืงทองธานี 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสริวิณัณวรนีารรีตัน์ เสดจ็เป็นองค์ประธานในพธิีเปิดงาน Bangkok Gems & Jewelry 

Fair ครังที 63 โดยมีนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ กัลยาณมิตร 

ปลดักระทรวงพาณชิย ์นางสาวบรรจงจติต์ องัศุสงิห ์อธบิดกีรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ และขา้ราชการกระทรวงพาณิชย์

ร่วมรบัเสด็จ จากนัน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสริวิณัณวรนีารรีตัน์ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงสนิค้าอญัมณีและ

เครอืงประดบัภายในงาน เพอืใหก้ําลงัใจผูป้ระกอบการและเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บันักออกแบบรุ่นใหม่พฒันาฝีมอืและผลกัดนั

สนิคา้อญัมณีและเครอืงประดบัไทยสู่ตลาดโลก  

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “อุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครอืงประดบัไทยเป็นอุตสาหกรรมทมีคีวามสาํคญัอย่างยงิต่อเศรษฐกจิของประเทศ ทมีชีอืเสยีงมาอย่างยาวนาน ในแง่ของการ

ผลิตอัญมณีและเครืองประดับทีได้รับการยอมรับทัวโลก อีกทังยังสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมถึง 1.2 ล้านคน และในปี 2561 การส่งออกสนิค้าอญัมณีและเครอืงประดบั รวมทองคํา มมีูลค่าถึง 383,713 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.74 ของการส่งออกทงัหมดจากประเทศไทย นับเป็นอุตสาหกรรมทสีร้างมูลค่าเพมิให้แก่

ไทยอย่างมาก  

เพือเป็นการตอกยําการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครืองประดับของโลก 

(Jewelry Hub) กระทรวงพาณิชย์ไดด้ําเนินงานเพอืเพมิขดีความสามารถด้านการแข่งขนัและส่งเสรมิด้านการตลาด ในหลาย

ดา้น อาท ิการจดัทํากลยุทธก์ารสอืสารเพอืส่งเสรมิภาพลกัษณ์อุตสาหกรรมให้เป็นทยีอมรบัในกลุ่มผู้ซอื ผู้นําเขา้ และสร้างการ

รบัรู้โดยตรงแก่ผู้บรโิภค เช่น โครงการ Buy with confidence โดยสถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเครอืงประดบัแห่งชาต ิ

(องค์การมหาชน) (GIT) คู่ขนานไปกบัการส่งเสรมิภาพลกัษณ์อุตสาหกรรมในต่างประเทศ ผ่านแคมเปญ “Thailand Magic 

Hands: the spirit of Jewelry Making” โดยกรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ รวมทงัการยกระดบังานแสดงสนิคา้อญัมณแีละ

เครอืงประดบั Bangkok Gems and Jewelry Fair ซงึถอืเป็นเวท ี



 

  

การค้าทสีําคญัสาํหรบันักธุรกจิ ผูซ้อื /ในการต่อยอดธุรกจิในหลากหลายมติ ิทงัการสรรหาวตัถุดบิ การคา้ขาย ผูข้าย 

และการสรา้งเครอืข่ายพนัธมิตร รวมทงัการขยายช่องทางการขายสนิคา้อญัมณีและเครอืงประดบัผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

เช่น Ali Express และ thaitrade.com เป็นตน้   

 

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่างาน 

Bangkok Gems & Jewelry Fair ครงัท ี 3 นี จดัขนึภายใต้แนวคดิ “Thailand’s Magic Hands” มหศัจรรยแ์ห่งหตัถาช่างศลิป์

ไทย ทเีชดิชคูวามงดงามประณีตของชา่งฝีมอืไทยทสีรา้งสรรคช์นิงานตอบโจทยค์วามตอ้งการ ของผูบ้รโิภคระดบัสากลไดอ้ย่าง

ลงตวั พร้อมมุ่งส่งเสรมิความโดดเด่นของฝีมอืการผลติสู่การเป็นศูนย์กลางการค้า   อญัมณีและเครอืงประดบัโลก (Jewelry 

Hub) ต่อยอดการผลติ สู่การออกแบบ การสร้างนวตักรรม และส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ภายในงานมี

ผูผ้ลติ และผู้ส่งออกชนันําจากไทยและนานาชาตกิว่า 900 ราย อาท ิฮ่องกง ญีปุ่ น จนี อนิเดยี อสิราเอล อติาล ีประเทศสมาชกิ

อาเซยีน และอนืๆ อกีมากมาย เขา้ร่วมจดัแสดงสนิคา้ อญัมณีและเครอืงประดบัคุณภาพ ทคีรอบคลุมทุกประเภทสนิคา้และบรกิารที

เกยีวเนือง กว่า 2,000 คูหา และคาดว่า จะมผีูเ้ขา้ชมงานกว่า 20,000 ราย จาก  ประเทศทวัโลก เกดิคําสงัซอืภายในงานไม่ตํา

กว่า ,  ลา้นบาท” 

 

   นอกจากนี ยงัมกีจิกรรมและโอกาสทางการค้าเจาะตลาดหลากหลายกลุ่ม อาท ิโซน The New Faces แสดงสนิค้า

เครอืงประดบัจากผู้ผลติและนักออกแบบระดบั SMEs กว่า  รายจากทวัประเทศเพอืเชอืมโยงผู้ประกอบการจากภูมภิาคสู่

สากล โดยมีผู้ประกอบการจาก  จังหวัด อาทิ ลําปาง แพร่ เชียงใหม่  สุโขทัย นครสวรรค์ ตาก สุรินทร์ พังงา 

นครศรธีรรมราช สตูล เป็นต้น โซนThe Niche Showcase นําเสนอกลุ่มสนิคา้ใหม่ทมีโีอกาสเตบิโตทางการคา้ในต่างประเทศ

สงู 5 กลุ่มสนิค้า ได้แก่ High Jewelry (เครอืงประดบัชนัสูง) Heritage & Craftsmanship (เครอืงประดบักลุ่มศลิปวฒันธรรม) 

Spiritual Power (เครอืงประดบัแนวความเชอื/โชคลาง) Luxe Men (เครอืงประดบัสาํหรบัผูช้าย) และ Beyond Jewelry (สนิค้า

ไลฟ์สไตลอ์นืๆ ทผีสานอญัมณีและเครอืงประดบั)โซน The Jewellers และ IDZ : Innovation and Design Zone แสดงผลงาน

ของดไีซน์เนอรรุ่์นใหม่และผลงาน    ทมีนีวตักรรม รวมทงัยงัมกีารสาธติการทําอญัมณีและเครอืงประดบัของช่างฝีมอืไทยโดย

สมาคมช่างทองไทย  อาท ิการแกะแวกซ ์การฝังอญัมณีและเครอืงประดบั การลงยาส ีการลงยาถม การเจยีระไนแฟนซี และ

การประกอบงานรูปพรรณเครอืงประดบั รวมทงักจิกรรมสมัมนา และ แลป็ทดสอบอญัมณีเคลอืนทบีรกิารภายในงาน  

 

 งานแสดงสนิคา้ Bangkok Gems & Jewelry Fair ครงัท ี  จดัขนึระหว่างวนัท ี  -  กุมภาพนัธ ์  ณ ชาเลนเจอร์

ฮอลล์ -  อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเจรจาการค้าระหว่างวนัที  – 22 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 – 18.00 น. และเปิดสําหรบั

ประชาชนทวัไปในวนัท ี 3 กุมภาพนัธ์ เวลา 10.00 – 18.00 น. และวนัที 4 กุมภาพนัธ ์เวลา 10.00 – 17.00 น. สามารถชม

ขอ้มลูเพมิเตมิไดท้เีวบ็ไซต ์www.bkkgems.com หรอืโทรสายตรงการคา้ระหว่างประเทศ  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

สอบถามข้อมูลเกียวกบัข่าวประชาสมัพนัธเ์พิมเติม:  
กลุ่มงานแผนอํานวยการและประชาสมัพนัธ ์ 

สาํนกัส่งเสรมิการคา้สนิคา้ไลฟ์สไตล ์ 

คุณสุจริา ปานจนะ โทร - -  

บรษิทัเอเชยีไลฟ์ มเีดยี (ประเทศไทย) จาํกดั 

คุณณฐันิีฐติ ิ(นิกก)ิ ภญิญาปิญชาน์  

Public Relations Division  2019 Bangkok Gems & Jewelry Fair 



 

  

คุณนภาลยั ไพรบงึ  โทร     

Email: prbkkgems@gmail.com  

Website: www.bkkgems.com 

Facebook: Bangkokgemsofficial 

โทร 061-527-6999 

 


