ไทย-โปแลนด์ สานต่ อความร่ วมมือในงาน “Bangkok Gems and Jewelry Fair 2017”
ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair 2017 ซึ่ งกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศกาหนด
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์แสดงสิ นค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี นั้น สานักงานส่ งเสริ ม
การค้าในต่างประเทศ ณ กรุ งวอร์ ซอ ได้ร่วมมือกับ International Amber Association ของโปแลนด์ ในการสรรหา
Exhibitors ที่ ผลิ ตและจาหน่ ายเครื่ องประดับที่ ทาจาก Amber ไปร่ วมแสดงสิ นค้าจานวน 5 ราย รวม 10 คูหา
นับเป็ นการสานต่อความร่ วมมือซึ่ งได้เริ่ มต้นในการจัดงานฯ ครั้งที่ 58 เมื่อเดือนกันยายน 2559 นอกจากการนา
ผูป้ ระกอบการโปแลนด์มาแสดงสิ นค้าในงานฯ สานักงานฯ ยังได้จดั คณะผูแ้ ทนการค้าจานวน 10 ราย มาเยือน
งานฯ เพื่อคัดสรรสิ นค้า เช่ น เครื่ องประดับทองคาและทองคาขาว เครื่ องประดับเงิน อัญมณี และหิ นสี ชนิ ดต่างๆ
เพื่อนากลับไปจาหน่ายยังโปแลนด์และสหภาพยุโรปอีกด้วย

นอกจากความร่ วมมือทางการค้า สานักงานฯ ได้ประสานให้ International Amber Association
พบหารื อกับสถาบัน วิจยั และพัฒ นาอัญ มณี และเครื่ องประดับ แห่ งชาติ )องค์ก ารมหาชน ( เพื่ อแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ด้านเทคนิ คเกี่ ยวกับ Amber และ Fossil Resins ในช่ วงการจัดงานฯ ครั้ งก่ อนหน้า ปั จจุ บนั ทั้งสอง
ฝ่ ายอยูร่ ะหว่างหารื อในเรื่ องของ Technical Cooperation
การค้าสิ นค้าอัญ มณี และเครื่ องประดับ ระหว่างไทยกับ โปแลนด์มี พ ฒ
ั นาการที่ ดีข้ ึ นมาโดย
ลาดับ ในปี 2559 ไทยส่ งออกสิ นค้าอัญมณี และเครื่ องประดับ ไปยังโปแลนด์คิดเป็ นมู ลค่า 11.4 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้า ร้อยละ 13.89 ในขณะที่ การส่ งออกสิ นค้าในกลุ่มดังกล่าวของโปแลนด์มาไทยมี
มูลค่า 1.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 13.67 ซึ่ งสานักงานฯ คาดว่า ความร่ วมมือดังที่ได้
กล่าวไปแล้วจะสนับสนุ นให้การค้าและความร่ วมมือทางด้านเทคนิ คในสิ นค้าอัญมณี และเครื่ องประดับ ซึ่ งเป็ น
สิ นค้าที่มีศกั ยภาพของทั้งสองประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ความเห็น/ข้อสังเกต
1. ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเครื่ องประดับของโปแลนด์ส่วนใหญ่เป็ นกิจการขนาดเล็กที่
มีผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านอัญมณี และเครื่ องประดับ เป็ นเจ้าของ นอกจากนี้ ยงั มีร้านค้าในรู ปแบบ Chain Stores ที่สาคัญ
ได้แก่ Apart, W. Kruk และ Yes ที่ ผลิตเครื่ องประดับและจาหน่ ายในร้ านค้าปลี กของตนที่ กระจายตัวอยู่ตาม
เมืองต่างๆ ในโปแลนด์ โดยทั้ง 3 รายมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันอยูท่ ี่ร้อยละ 37
2. เครื่ องประดับ ที่ ไ ด้รับ ความสนใจของผูบ้ ริ โภคโปแลนด์ม ากที่ สุ ด ยังคงมี ก ารออกแบบ
แบบดั้งเดิ ม ซึ่ งส่ วนใหญ่ ทาด้วยเงิ นและอาพัน อย่างไรก็ตามความนิ ยมในเครื่ องประดับ ที่ ทาด้วยทองคา 14
กะรัต ทองคาขาว รวมถึงอัญมณี ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ส่ วนชนิ ดของเครื่ องประดับที่นิยมซื้ อคือเครื่ องประดับ
ที่มีขนาดเล็ก เช่น สร้อยคอ จี้ และสร้อยข้อมือ เป็ นต้น ทั้งนี้ ผบู ้ ริ โภคกลุ่มใหญ่ในตลาด คือ เพศหญิง อย่างไรก็
ตาม สิ นค้าเพื่อกลุ่มลูกค้าชาย เช่น แหวน กระดุมข้อมือ เข็มกลัดเนคไท ก็เริ่ มมีมากขึ้น
3. เนื่องจากเครื่ องประดับที่วางจาหน่ายในตลาดมีราคาที่ค่อนข้างสู ง จึงมีเพียงกลุ่มคนชั้นกลาง
ไปจนถึ ง ระดับ บนเท่ านั้น ที่ จ ะสามารถซื้ อ ได้ ดัง นั้น หากสามารถผลิ ต เครื่ อ งประดับ ที่ มี ราคาอยู่ร ะหว่า ง
100 – 500 สว๊อตตี้ )ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท( ก็มีโอกาสเจาะกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ไม่มากนักแต่มีความ
ต้องการที่จะซื้ อเครื่ องประดับในโอกาสพิเศษได้
4. ผูส้ ่ งออกไทยที่สนใจขยายตลาดมายังโปแลนด์สามารถศึกษาแนวโน้มแฟชัน่ เครื่ องประดับ
และรส นิ ยมของผู ้ บ ริ โภคโปแลนด์ จ ากนิ ตยส ารเครื่ องประดั บ ของท้ อ งถิ่ น เช่ น Polish Jewellery
)www.polishjewellery.com) และ Polish Jeweller (www.polskijubiler.com) เป็ นต้น
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