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รายงานการเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า INHORGENTA MUNICH 
 
1. ข้อมูลงานแสดงสินค้า 
ชื่องำน    INHORGENTA1 MUNICH 
ผู้จัดงำน   Messe München GmbH 
ระยะเวลำจัดงำน วันที่ 16 – 18 กุมภำพันธ์ 2651 เวลำ 9.00 – 18.00 น. 
   วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2651 เวลำ 9.00 – 17.00 น. 
สถำนที่จัดงำน   ศูนย์แสดงสินค้า Messe München ประเทศเยอรมนี 
เว็บไซต์ของงำน  www.inhorgenta.com 
 
ภาพรวมของงาน 

งำนแสดงสินค้ำ INHORGENTA MUNICH เป็นงำนแสดงสินค้ำนำฬิกำ อัญมณีและเครื่องประดับ
ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในเยอรมนี จัด ณ ศูนย์แสดงสินค้า Messe München  ประเทศเยอรมนี จัดขึ้นเป็น
ประจ ำทุกปี (จัดครั้งแรกเมื่อปี 2517) ครั้งนี้จัดระหว่ำงวันที่ 16 – 19 กุมภำพันธ์ 2561 เป็นงำนแสดงสินค้ำ
เพ่ือกำรเจรจำธุรกิจเท่ำนั้น ก ำหนดกำรจัดงำนครั้งต่อไประหว่ำงวันที่ 22 – 25 กุมภำพันธ์ 2562 
 
ข้อมูลทางสถิติของงาน 

กำรจัดงำนครั้งนี้มีผู้เข้ำร่วมงำนจำก 42 ประเทศ จ ำนวน 1,026 บริษัท เพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละ 4 โดยเป็นผู้เข้ำร่วมงำนจำกในประเทศ 548 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 53 และจำกต่ำงประเทศ 478 
บริษัท หรือร้อยละ 47  มีจ ำนวนผู้เข้ำชมงำนกว่ำ 27,000 รำย จำก 70 ประเทศท่ัวโลก  
 
การจัดแบ่งโซนในอาคารแสดงสินค้า 

 

อำคำร A1 “Timepieces” นำฬิกำ  
อำคำร A2 “Technology & Bijoux” อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องประดับแฟชั่น บรรจุภัณฑ์  
อำคำร B1 “Fine Jewelry” เครื่องประดับระดับพรีเมี่ยม และแหวนแต่งงำน 
อำคำร B2 “Elegance & Lifestyle” เครื่องประดับคลำสสิก  
อำคำร C1 “Carat” อัญมณี เพชร ไข่มุก 
อำคำร C2 “Contemporary Design & Vision” เครื่องประดับอัญมณีท่ีมีดีไซน์ร่วมสมัย  

กำรจัดสัมมนำ และ showcase ต่ำง ๆ 

                                                           
1 ชื่อ INHORGENTA มำจำกกำรผสมค ำระหว่ำง International, Horologerie (นำฬิกำ), Argentum (เงิน) และ Aurum (ทองค ำ) 
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บนพ้ืนที่จัดแสดงสินค้ำ 65,000 ตำรำงเมตร นอกจำกจะมีกำรจัดกลุ่มสินค้ำที่จัดแสดงไว้อย่ำง
ชัดเจนภำยใน 6 อำคำรแล้ว ยังมีกำรจัดแบ่งโซนพิเศษต่ำง ๆ ภำยในงำน ซึ่งได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกจำก
ผู้เข้ำชมงำน ดังนี้ 
Brand New – New Brand  

เป็นแพลตฟอร์มส ำหรับน ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำจบใหม่ 
Innovation forum  

เป็นฟอรั่มส ำหรับน ำเสนอนวัตกรรมกำรออกแบบของนักออกแบบเครื่องประดับที่อยู่ในวงกำร
น้อยกว่ำ 3 ปี 
Concepts forum  

พ้ืนที่จัดแสดงชิ้นงำนของนักออกแบบที่มีชื่อเสียงทั้งจำกในประเทศและนอกประเทศ  
Silversmiths forum  

พ้ืนที่จัดแสดงวัตถุ/ชิ้นงำนเครื่องเงินที่ท ำด้วยมือ เช่น มีด napkin rings แจกัน ชำม และหม้อ 
รวมทั้งวัตถุ/ชิ้นงำนที่ท ำจำกโลหะมีค่ำผสมกับวัสดุอื่น เช่น คอนกรีต plexiglas พลำสติก เป็นต้น 
Design Area  

พ้ืนที่ส ำหรับจัดแสดงชิ้นงำนของนักออกแบบที่เข้ำร่วมงำนเป็นครั้งแรก (หรือหลังจำกไม่ได้เข้ำ
ร่วมงำนมำแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี) 
Bavarian arts and crafts association  

จัดแสดงงำนฝีมือของนักออกแบบเครื่องประดับ ช่ำงทอง ช่ำงเงินท้องถิ่นของรัฐบำวำเรีย 
Innovation schools forum  

โซนนิทรรศกำรแนะน ำโรงเรียน/สถำบันกำรศึกษำด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับ 
 
ภำพบรรยำกำศโซนต่ำง ๆ ภำยในงำน 

Jewelry shows 

 

Innovation Forum อำคำร C2 
 

สถำนที่จัดสัมมนำ 

 

ร้ำนอำหำรภำยในงำน 
 

 

© Messe München 
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กิจกรรมพิเศษภายในงาน 
กำรจัดประกวด INHORGENTA AWARD แบ่งออกเป็น 7 ประเภทด้วยกัน คือ 1. Designer of 

the Year 2. Fashion Jewelry 3. Fine Jewelry 4. Samart/Connected Watch 5. Watch Design  
6. Retailer of the Year และ 7 . Best Piece of Jewelry โดย 6 ประเภทแรก จะรับกำรตัดสินจำก
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ และส ำหรับรำงวัล Best Piece of Jewelry จะได้รับกำรโหวตจำกผู้เข้ำร่วมงำน 
 
ผู้ชนะการประกวดทั้ง 7 ประเภท 
1. DESIGNER OF THE YEAR 

  
2. FASHION JEWELRY 

 
  

3. FINE JEWELRY 
 

 
 

4. SMART/CONNECTED WATCH 

  
5. WATCH DESIGN 

  
6. RETAILER OF THE YEAR 
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7. BEST PIECE OF JEWELRY 

  
© Messe München 

 
2. แนวโน้มความนิยมของผู้บริโภค  
เทรนด์สี 

Ultra Violet ได้รับกำรประกำศให้ เป็นสีแห่งปี  2018 จำก
Pantone ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสีระดับสำกล สีม่วงแกมน้ ำเงินนี้สื่อถึงเอกลักษณ์
อันแตกต่ำง ควำมฉลำดหลักแหลม และวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล  อีกทั้งยัง
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสมัยนิยมอีกด้วย นับเป็นโอกำสดีของอัญมณีสีม่วงอย่ำง 
Amethyst, Iolite ห รื อ  Sapphire ที่ จ ะกลั บ ม ำ เป็ น ที่ นิ ย ม ใน แวดว ง
เครื่องประดับอีกครั้งในปี 2018 นี้  

 
ส่วนเครื่องประดับที่ถือว่ำเป็นรำชินีแห่งโลกอัญมณีอย่ำงไข่มุก ในปีนี้ทำงผู้จัดงำนได้จัดสัมมนำ

โดยเชิญ Mr. Phil Bouasse นักออกแบบอัญมณี (ไข่มุก) ชื่อดังจำก Studio Devarieux มำให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ดีไซน์และแฟชั่น และกำรพัฒนำของอุตสำหกรรม
ไข่มุกในปัจจุบัน ซึ่งแนวโน้มของสีไข่มุกที่ก ำลังเป็นที่
นิ ยม  ยั งคงเป็ น โทนสีผสมมำกกว่ำสี ขำวล้ วน
แบบเดิม และลูกเล่นกำรเรียงล ำดับสีมำกกว่ำสอง
หรือสำมสีใน set เดียวกันก ำลังเป็นที่นิยมของตลำด 
 
Digitalization คือ เทรนด์ที่ส าคัญของปีนี้  

International Data Corporation (IDC) คำดว่ำในปี  2018 จะมีกำรวำงจ ำหน่ ำยสินค้ ำ 
smartwatches ประมำณ 43.6 ล้ำนชิ้น และภำยในปี 2022 จะขยำยตัวเพ่ิมขึ้นเป็น 84.1 ล้ำนชิ้น คิดเป็น
อัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยต่อปีถึงร้อยละ 17.9  ถึงแม้ว่ำปัจจุบันมูลค่ำของตลำด smartwatches ยังน้อยกว่ำ
มูลค่ำของตลำดนำฬิกำแบบคลำสสิก แต่เนื่องจำกตลำดนำฬิกำคลำสสิกซบเซำ ติดลบมำนำนตั้งแต่ปี 2015 จึง
เป็นสัญญำณให้เหล่ำแบรนด์นำฬิกำต่ำง ๆ ทั้งแบรนด์
นำฬิกำคลำสสิกอย่ำง TAG Heuer และ Casio หรือ
แม้แต่แบรนด์แฟชั่นอย่ำง Fossil ต่ำงหันมำเพ่ิมไลน์สินค้ำ 
smartwatches ของตน  

Hybrid Smartwatches หรือ นำฬิกำใน
รปูแบบ analog design เสริมด้วย smart fuction ที่เป็น
ประโยชน์ต่ำง ๆ ก ำลังได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก และ
เป็นเทรนด์ของ smartwatches ปีนี ้
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3. การเข้าร่วมงานของไทย 
งำนแสดงสินค้ำนี้ กรมฯ ไม่ได้เข้ำร่วมงำน แต่ผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถขอกำรสนับสนุนผ่ำน

โครงกำรส่งเสริมและเพ่ิมศักยภำพวิหำสหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs Pro-active) ซึ่งรับรองโดยสภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กำรจัดงำนครั้งนีม้ีผู้ประกอบกำรจำกไทยเข้ำร่วมงำน 5 บริษัท คือ 

1. Bright Future Gems Co. Ltd. (อำคำร A2.570) 
2. Moress (อำคำร A2.361) 
3. Pha-a-Tit Precious Co. Ltd. (อำคำร A2.467)  
4. Swadi Stit Co Ltd. (อำคำร A2.453) 
5. Takiuddin Gems Co. Ltd. (อำคำร A2.125) 

สินค้ำที่น ำมำจัดแสดง ได้แก่ เครื่องประดับเงิน และอัญมณีต่ำง ๆ เช่น ทับทิม ไพลิน ไข่มุก ทั้งนี้ บริษัททั้ง 5 
ไมไ่ด้ขอรับกำรสนับสนุนจำกโครงกำร SMEs Pro-active 
 
4. การค้าระหว่างไทยกับเยอรมนี 
4.1 การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย2 

ระหว่ำงเดือนมกรำคม – เมษำยน 2561 มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำจำกไทยมำยังเยอรมนีรวม 
1,687.8 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.99 (YoY) โดยสินค้ำที่ไทยส่งออกมำเยอรมนี
มำกที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ อัญมณีและเครื่องประดับ ด้วยมูลค่ำ 209.2 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ขยำยตัวร้อย
ละ 18.79 (YoY) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.41 ของสินค้ำส่งออกทั้งหมด  ทั้งนี้ เครื่องประดับแท้ท ำด้วยเงินมี
มูลค่ำส่งออกมำกที่สุด 155.7 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ รองลงมำคือ เครื่องประดับแท้ท ำด้วยทอง มูลค่ำ
ส่งออก 18.8 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
 
4.2 การน าเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของเยอรมนี3 

ระหว่ำงเดือนมกรำคม – กุมภำพันธ์ 2561 เยอรมนีน ำเข้ำเครื่องประดับ (HS 7113) รวม 
257.92 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.39 (YoY) เป็นกำรน ำเข้ำจำกไทย 106.6 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.31 (YoY) ไทยเป็นประเทศคู่ค้ำส ำคัญอันดับ 1 สัดส่วนตลำดอยู่ที่ 
ร้อยละ 41.33 รองลงมำ คือ (1) สวิตฯ ร้อยละ 13.67 (2) ฝรั่งเศส ร้อยละ 9.86 (3) ตุรกี ร้อยละ 5.64  
(4) จีน ร้อยละ 4.42 และ (5) อินเดีย ร้อยละ 4.31 ทั้งนี้ในช่วง 4 ปีที่ผ่ำนมำ อัตรำกำรน ำเข้ำเครื่องประดับ
ของเยอรมนจีำกไทยขยำยตัวเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
 
4. ข้อสรุป/ข้อคิดเห็น/ข้อสนอแนะ 

INHORGENTA MUNICH เป็นงำนแสดงสินค้ำนำฬิกำ อัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่และมี
ชื่อเสียงที่สุดในเยอรมนี ภำยในงำนมีกำรจัดกลุ่มสินค้ำที่จัดแสดงไว้อย่ำงชัดเจน อีกทั้งยังมีกำรแบ่งโซนส ำหรับ
หน่วยงำน/องค์กรต่ำง ๆ ในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งด้ำนกำรค้ำ กำรตลำดและกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ 
รวมถึงสถำบันกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรออกแบบและกระบวนกำรผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งผู้เข้ำร่วมงำน
สำมำรถชมผลงำนที่โดดเด่นน่ำสนใจของบรรดำดีไซเนอร์รุ่นใหม่ และควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีกำร
ออกแบบในปัจจุบัน รวมถึงสำมำรถเข้ำร่วมสัมมนำในหัวข้อที่หลำกหลำยจำกผู้เชี่ยวชำญในวงกำร อำทิ กำร
สร้ำงแบรนด์ของตนเอง ช่องทำงกำรค้ำใหม่ ๆ บนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น  

 

                                                           
2 ข้อมูลจำกศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 
3 ข้อมูลจำก World Trade Atlas 
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กำรจัดงำนแสดงสินค้ำอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย นอกจำกควรให้ควำมส ำคัญด้ำน
กำรแบ่งพ้ืนที่กำรจัดวำงกำรแสดงสินค้ำที่ชัดเจนแล้ว กำรจัดอบรมสัมมนำที่น่ำสนใจเพ่ือยกระดับควำมรู้ของ
ผู้เข้ำร่วมงำนและผู้ประกอบกำรก็เป็นสิ่งที่ควรให้ควำมส ำคัญ กำรให้โอกำสสถำบันกำรศึกษำที่เก่ียวข้องเข้ำร่วม
แสดงผลงำนทั้งในและต่ำงประเทศ จะสำมำรถกระตุ้นให้วงกำรกำรออกแบบเครื่องประดับไทยเกิดกำรพัฒนำ 
ตื่นตัว ตำมทันกระแสตลำดอยู่เสมอได ้

 
สินค้ำอัญมณีและเครื่องประดับจำกไทยยังคงเป็นที่ต้องกำรของตลำด โดยเฉพำะเครื่องประดับ

แท้ท ำด้วยเงิน เพรำะคุณภำพดีเป็นที่รู้จักและยอมรับ ปกติชำวเยอรมันนิยมซื้อเครื่องประดับที่มีคุณภำพดี 
รำคำค่อนข้ำงสูง แต่ด้วยปัญหำเศรษฐกิจชะลอตัวในปัจจุบัน ส่งผลให้ก ำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง รำคำจึง
กลำยเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรตัดสินใจซื้อ ผู้ประกอบกำรไทยจึงจ ำเป็นต้องน ำเสนอสินค้ำเครื่องประดับให้มี
ควำมน่ำสนใจและตรงต่อควำมต้องกำรของชำวเยอรมันในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวนี้ 

 
เครื่องประดับจ ำพวก Bridge Jewelry ก ำลังเป็นที่นิยมอย่ำงมำก เพรำะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ

ผู้บริโภคในช่วงภำวะเศรษฐกิจชะลอตัวในยุโรปขณะนี้  Bridge Jewelry เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของเครื่องประดับ 
โดยมีควำมโดดเด่นในกำรออกแบบตำมเทรนด์แฟชั่นด้วยรำคำที่ถูกลง แต่ยังคงภำพลักษณ์ของกำรเป็น
เครื่องประดับแท ้มีควำมได้เปรียบในกำรท ำตลำดมำกกว่ำเครื่องประดับแท้ท่ีมีมูลค่ำสูง เนื่องจำกรำคำสินค้ำจะ
อยู่ในระดับปำนกลำง (ประมำณ 100 - 400 ยูโร) จึงเป็นทำงเลือกที่น่ำสนใจส ำหรับผู้บริโภค อีกท้ังผู้บริโภคยัง
มีทัศนคติที่ดีต่อ Bridge Jewelry และให้กำรยอมรับในเชิงคุณค่ำมำกกว่ำเครื่องประดับแฟชั่น เพรำะนอกจำก
ชิ้นงำนที่มีดีไซน์ที่โดดเด่นแล้ว วัสดุในกำรท ำตัวเรือน เช่น เงิน เงินชุบทอง โลหะเงินผสม และอัญมณีประเภท
ต่ำง ๆ เช่น Amethyst, Iolite หรือ Sapphire ฯลฯ ที่น ำมำประดับตกแต่งตัวเรือนก็ช่วยเพ่ิมคุณค่ำในตัว
ชิ้นงำนได้มำกข้ึน  

 
หำกผู้ประกอบกำรไทยลองน ำเอำ concept ของ Bridge Jewelry มำประยุกต์ใช้ในกำรผลิต

เครื่องประดับ ควบคู่ไปกับควำมได้เปรียบทำงด้ำนคุณภำพของสินค้ำ และฝีมือกำรขึ้นรูปเครื่องประดับด้วยมือ
หรือประกอบตัวเรือนที่ประณีต น่ำจะเป็นโอกำสอันดีที่ในกำรสร้ำงมูลค่ำกำรค้ำ และมีโอกำสเติบโตต่อไปได้ใน
ตลำดยุโรป ซ่ึงถือเป็นตลำดเครื่องประดับขนำดใหญ่ที่เปิดกว้ำงให้ผู้ค้ำชำวต่ำงชำติได้น ำสินค้ำเข้ำมำจ ำหน่ำย 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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