
 
 
 
 
 
 
                                              
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 19 กนัยายน 2556 เวลา 15.00 - 17.00 น.  

ณ ห้อง  Library Function Room โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ 

“เจาะลึกอนิเดยีเพื่อคว้าโอกาสการค้าการลงทุน 

โดย 

 

นาย ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ 

อาจารย์ประจําสาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั  

คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 



เจาะลึกอนิเดยีเพื่อคว้าโอกาสการค้าการลงทุน 

 

 โครงการการศึกษาโอกาสทางการค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับ

ไทยในตลาดอนิเดยี 

 สนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับ

แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 

 รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. จกัรกฤษณ์ ดวงพสัตรา หวัหน้าโครงการวิจยั  

 นาย ทวีศกัดิ์ มลูสวสัดิ์, นกัวิจยั 

 นางสาวสลุีวรรณ ยิม้พยคัฆ์, นกัวิจยั 

 
 

 



 

รูปแบบสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับในตลาดอินเดีย 

 
 

 การศึกษาโอกาสทางการค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยในตลาดอินเดียนัน้ 

อยู่บนพืน้ฐานการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลความเป็นไปได้ทัง้ด้านการตลาด

และพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองประดบั รวมทัง้ความเช่ือ ประเพณี และวิถีชีวิต

ของชาวอินเดีย 

 



 

รูปแบบสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดบัในตลาดอนิเดยี 

 



การแบ่งส่วนตลาดอัญมณีและเคร่ืองประดับอนิเดีย 

ภาพรวมเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั/เคร่ืองประดบัทองคาํ 

ประเพณีวฒันธรรม/

เคร่ืองประดบัแต่งงาน 
อิทธิพลจากวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

แต่ละภมิูภาคมีความแตกต่าง

เฉพาะกลุ่ม 

อินเดียตอนใต/้สไตลด์ั้งเดิมท่ี
มีลวดลายประณีตและมีขนาด

ค่อนขา้งใหญ่ 

ตอนเหนือรปูแบบเคร่ืองความ
ทนัสมยัรปูแบบสไตลต์ะวนัตก 
มีขนาดเล็กและน้ําหนักเบา/

เพชร แบบวฒันธรรมตะวนัตก 



พฤตกิรรมการบริโภคอัญมณีและเคร่ืองประดบัในตลาดอนิเดยี 

เคร่ืองประดบัทอง/วฒันธรรม

ความเช่ือ 

วิถีชีวิตและรสนิยมของผูบ้ริโภค

สมยัใหม่ท่ีเปล่ียนไป  

แทนท่ีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออญั

ม ณี แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง ป ร ะ ดั บ รู ป

แบบเดิมๆ เพื่อการลงทุนอย่างใน

อดีต  

เคร่ืองประดบัสีขาวกลุ่มคนหนุ่ม

สาวรุ่นใหม่/กระแสแฟชัน่  
เคร่ืองประดบัแพลทินมั 



 

 ร้านค้าปลีกในยา่นการค้าท้องถ่ิน 

 ยา่น Zaveri Bazaar ในเมืองมมุไบ 

    รูปแบบและช่องทางการจาํหน่ายสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดบั

ในตลาดอนิเดยี 

 



 รูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีจําหน่ายในย่าน Johari Bazaar ถนน Mirza Ismall 

และ Tripolia Bazaar  ในเขตเมืองเก่าของเมืองชยัปรุะ 

 

 

 

รูปแบบร่วมสมยั แบรนด์  

Amrapali 

    รูปแบบและช่องทางการจาํหน่ายสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดบั

ในตลาดอนิเดยี 

 



รูปแบบเคร่ืองประดับสไตล์ Kundan Minakari 

 
 



ห้างสรรพสนิค้า  

ร้านเคร่ืองประดบัแบรนด์ Gili  

ห้าง High Street Phoenix Mall  

เมืองมมุไบ 

 

ร้านเคร่ืองประดบัในห้าง Ganpati Plaza เมืองชยัปรุะ 

 

    รูปแบบและช่องทางการจาํหน่ายสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดบั

ในตลาดอนิเดยี 

 



เคร่ืองประดบัทอง 18 กะรัต 

ทองคาํสีเหลืองและทองคาํขาว   
ขนาดเลก็บาง 

การออกแบบท่ีทนัสมยัซ่ึงไดแ้รง

บนัดาลใจมาจากธรรมชาติ 

โครงสร้างแบบเส้นสาย หรือการ

จดัรูปทรงแบบดาวกระจาย ซ่ึง

ไม่ไดส้ะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ของ

ความเป็นอินเดีย 

เพชรเจียระไนแบบเหล่ียมเกสร 

(Faceted) ขนาดเลก็มาก 
ช้ินงานมีราคาไม่สูงมาก  

ห้างสรรพสนิค้าขนาดกลางในเมืองอ่ืนๆ  

เคาน์เตอร์จําหน่ายเคร่ืองประดบัแบรนด์เนม 

    รูปแบบและช่องทางการจาํหน่ายสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดบั

ในตลาดอนิเดยี 

 



กลยุทธ์การตลาดและแนวทางในการเข้าสู่ตลาดอนิเดยี 

• Opportunities - O  
• อินเดียเป็นคูค้่าทัง้การนําเข้าและสง่ออกท่ีสําคญัของไทย และมีศกัยภาพในการเติบโต

สงู และผลจากการจดัทําการค้าเสรีทําให้อปุสรรคทางการค้าลดลง ส่งผลดีตอ่โอกาส
การสง่ออก และการนําเข้าวตัถดิุบจากอินเดียมาใช้ในการผลิตเพ่ือสง่ออก 

• สินค้าและบริการของไทยมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในตลาดอินเดีย  

• Threats – T 
• ปัจจุบัน อินเดียเ ร่ิมให้ความสําคัญกับแบรนด์และสไตล์การออกแบบมากขึน้           

คนอินเดียเจรจาตอ่รองเก่งกวา่คนไทยในภาพรวม มีการใช้มาตรการกีดกนัทางการค้า
และมีโครงสร้างการเก็บภาษีในประเทศท่ีซบัซ้อน 

• Strengths – S 
• ไทยมีจดุแข็งด้านอญัมณีและเคร่ืองประดบั โดยเฉพาะเคร่ืองประดบัเงินและอญัมณี

เจียระไนซึ่งมีลู่ทางการเติบโตสูง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ีอยู่ในวยัทํางาน และเร่ิมมี
ความนิยมเปลี่ยนรูปแบบสินค้าจากเคร่ืองประดบัสไตล์ดัง้เดิมเป็นเคร่ืองประดบัรุ่น
ใหม่ ท่ีคนไทยมีทกัษะในการออกแบบ ตลอดจนมีเครือขา่ยคนไทยเชือ้ชาติอินเดียท่ีทํา
การค้ากนัมานาน 

• Weakness - W  
• ขาดการทําการตลาดในบางพืน้ท่ีของอินเดีย ผู้ผลิตยงัขาดการสร้างแบรนด์ ขาดการใช้

ประโยชน์จาก FTA และผู้ส่งออกขาดทักษะในการต่อรองและทําการค้ากับอินเดีย 
ตลอดจนมีต้นทนุคา่แรงท่ีสงูกวา่อินเดีย 

ใชใ้นการสมัมนาเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาโอกาสทางการคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยในตลาดอินเดีย 12 

ท่ีมาของข้อมลู: รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จกัรกฤษณ์  ดวงพสัตรา 
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ประเดน็ที่ควรให้ความสนใจเป็นพเิศษในการทาํตลาดกับอนิเดยี 

1. การกําหนดให้สินค้าเคร่ืองประดบัอญัมณี เคร่ืองประดบัเงิน และอญัมณีเจียระไนเป็นสินค้ากลุ่มหลกัใน

การรุกตลาดคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นวยัทํางานในอินเดีย และคนอินเดียท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวและเข้าร่วมพิธี

แตง่งานในไทย  

2. การรักษาภาพลกัษณ์สินค้าไทย ร้านค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย และส่งเสริมการสร้างและพฒันา

แบรนด์ไทยเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในระดับอุตสาหกรรม และส่งเสริมการสร้างและพัฒนาแบรนด์ของ

ผู้ประกอบการไทยเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และการสร้างคณุคา่ในระดบัธุรกิจ 

3. การให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เ พ่ิมขึ น้จากเครือข่ายผู้ ประกอบการไทย 

เชือ้สายอินเดียในการรุกตลาดอินเดีย 

4. การขอให้ภาครัฐและเอกชนไทยเพ่ิมการรุกตลาดอินเดียมากขึน้ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 

และการฝึกอบรมพฒันาผู้ประกอบการไทย ผู้ผลิต นกัการตลาด และนกัออกแบบไทยให้เข้าใจวฒันธรรม

การบริโภค วฒันธรรมการทําธุรกิจ การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี และกฎระเบียบการค้า

และการทําธุรกิจในอินเดียทัง้ในภาพรวมของประเทศและตลาดแตล่ะรัฐ 

5. การใช้ประโยชน์จาก FTA และกรอบความร่วมมือภาครัฐระหว่างไทยกับอินเดียในการเจรจาเพ่ือ 

ผ่อนคลายกฎระเบียบท่ีมิใช่ภาษีเพ่ือลดภาระผู้ประกอบการ  

ใชใ้นการสมัมนาเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาโอกาสทางการคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยในตลาดอินเดีย 13 

ท่ีมาของข้อมลู: รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จกัรกฤษณ์  ดวงพสัตรา 



กลยุทธ์การตลาดและแนวทางในการเข้าสู่ตลาดอนิเดยี 

ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiated 

Marketing) (แบบ Multi Segment Strategies) โดย

ลกูค้าเป้าหมาย ได้แก่  

• ลูกค้าหลัก เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นผู้ ซือ้สินค้าอัญมณีและ

เคร่ืองประดบัของไทยไปเพ่ือจําหน่ายตอ่  

• ผู้บริโภค (ลูกค้าคนสุดท้าย) ลกูค้าท่ีเป็นผู้บริโภคในตลาด

อินเดีย (Consumer Market) ท่ีมีฐานะปานกลางขึน้ไป วยั

ทํางานอายุ 20-40 ปี เน้นความทันสมัยของรูปแบบของ

เค ร่ืองประดับ  ราคาเค ร่ืองประดับไม่สูงมาก นิยมซื อ้

เคร่ืองประดบัไปใช้งานทัว่ไป ใสไ่ด้ทกุโอกาส และมีพฤติกรรม

เลือกซือ้ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าสมัยใหม่ท่ีอยู่ใน

ระดบักลางถึงระดบับน  

ใชใ้นการสมัมนาเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาโอกาสทางการคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยในตลาดอินเดีย 14 

ท่ีมาของข้อมลู: รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จกัรกฤษณ์  ดวงพสัตรา 
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4 P: Marketing mix 
• Product  

• เคร่ืองประดบัเงิน พลอยสีเจียระไน และเคร่ืองประดบัทองคํา (นํา้หนกัเบา ขนาด

เล็ก รูปแบบทนัสมยั) โดยเน้นจุดขาย Made in Thailand มีมาตรฐานรับรอง

คณุภาพภาพ เป็นเคร่ืองประดบัท่ีราคาสงูกว่าราคาท่ีผลิตในอินเดีย สวมใส่ได้ทุก

โอกาส มีคณุภาพ มี Product Line หลายชนิด (สร้อย แหวน จี ้ต่างห ูกําไลข้อมือ

แบบหลายชัน้ เคร่ืองประดบับนศีรษะ) และมีการสร้าง Branding ของสนิค้าไทย 

• Price  

• ตัง้ราคาสงูกว่าเคร่ืองประดบัท่ีผลิตในอินเดีย และเป็นแบบ Value pricing และใช้

ประโยชน์จากหุ้นสว่นอินเดียในการกําหนดราคา 

• Place  

• ผู้สง่ออกเคร่ืองประดบัควรทําตลาดร่วมกนัหุ้นสว่นอินเดีย และการจบัตลาดผู้ผลิต

เคร่ืองประดบัในพืน้ท่ีสําคญัท่ีนําอญัมณีไปประกอบเป็นตวัเรือน สว่นการขายผ่าน

ออนไลน์ยงัคงมีความเป็นไปได้น้อยสําหรับผู้ประกอบการไทย 

• Promotion  

• เน้นการสร้าง CRM กบัลกูค้าท่ีผู้ นําเข้า และตวัแทนจําหน่าย 

• รัฐบาลและสมาคมการค้าจดักิจกรรม B-B Matching ในพืน้ท่ีท่ีสําคญั พฒันา

ทกัษะการเจรจาการค้ากบัอินเดีย 
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 แนวทางการสร้างสรรค์และพฒันาภายใต้แนวคดิ “ลูกผสม (Hybrid)” 

 
 

ปัจจยัใหม่  +  ปัจจยัเดิม ตวักําหนดรูปแบบเครือ่งประดบัแทร่้วมสมยั 

ในตลาดอินเดีย 

รูปแบบเชิงนามธรรม และรูปแบบเชิงรูปธรรม 

รูปแบบเครือ่งประดบัแทร่้วมสมยัในตลาดอินเดีย 

จากการวิจยัของโครงการ 

แนวทางในการพฒันาคุณภาพและรูปแบบสินค้าเคร่ืองประดบั 
 



 

 

 

 

    

 
 

 
 

การใช้ Venn diagram หรือ set diagram ในการค้นหาความสมัพนัธ์ท่ีเป็นไปได้   (ซ้อนทบักนั) ของกระแส

แฟชัน่ ปี 2014 ในหวัข้อย่อยต่างๆเพ่ือกําหนดคําสําคญัการออกแบบ (Keywords of Design) . 

การเล่นแร่แปรธาตุ  

เงาของโลก

แห่ง ความ

จริง  

บริบทใหม่ของงาน

หตัถกรรม 

การจดั

องคป์ระกอบ

ใหม่ของ

วสิัยทศัน ์

แนวทางในการพฒันาคุณภาพและรูปแบบสินค้าเคร่ืองประดบั 
 



 

 การกาํหนดแนวทางในการออกแบบ (Concept of Design) 

 Mutations + Mysterious constructions +  Tradi twist +  Graphic futurism= Technocraft 

 

 คาํสาํคัญ ในการออกแบบ (Keywords of Design)  

  Mutations คือการเปล่ียนแปลง ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนรูปแบบ  

  Mysterious constructions คือการก่อให้เกิด การสร้างหรือโครงสร้างท่ีลกึลบั 

  Tradi twist คือการบิดเบีย้วของประเพณีนิยม 

  Graphic futurism คืองานกราฟฟิคลกัษณะอนาคตนิยม  

  Technocraft คือผลรวมของคําสําคญัท่ีกลา่วมาแล้วด้านบน คือการผสมผสานระหวา่งความ
เป็นสมยัใหม ่เทคโนโลยีกบัความเป็นประเพณีดัง้เดิม องค์ความรู้เดิม ลกัษณะของงานหตัถกรรม  

 

 

แนวทางในการพฒันาคุณภาพและรูปแบบสินค้าเคร่ืองประดับ 
 



ภาพสามมิต ิของการเสนอแนะรูปแบบเคร่ืองประดบั

สาํหรับโครงการ ก่อนการประชุมระดมสมอง  



ภาพสามมิต ิของการเสนอแนะรูปแบบเคร่ืองประดบั

สาํหรับโครงการ ก่อนการประชุมระดมสมอง  



ภาพสามมิต ิของการเสนอแนะรูปแบบเคร่ืองประดบั

สาํหรับโครงการ ก่อนการประชุมระดมสมอง  



ภาพสามมิต ิการพฒันาการออกแบบตามข้อเสนอแนะจาก

การประชุมระดมสมอง  

รูปทรงเรขาคณิต แบบที ่1 



รูปแบบทีผ่สมผสานกนัระหว่างประเพณีนิยมกบัความเป็นสมยัใหม่/มมุมองใหม่ 

(Tradi Twist) แบบที ่1 

ภาพสามมิต ิการพฒันาการออกแบบตามข้อเสนอแนะจาก

การประชุมระดมสมอง  



รูปแบบทีผ่สมผสานกนัระหว่างประเพณีนิยมกบัความเป็นสมยัใหม่/มมุมองใหม่ 

(Tradi Twist) แบบที ่2 

ภาพสามมิต ิการพฒันาการออกแบบตามข้อเสนอแนะจาก

การประชุมระดมสมอง  



การนําเสนอภาพลกัษณ์ของเทคโนโลยี

สมยัใหม่ (Technocraft) 

ภาพสามมิต ิการพฒันาการออกแบบตามข้อเสนอแนะจาก

การประชุมระดมสมอง  



การนําเสนอโครงสร้างทีลึ่กลบั (Mysterious 

Constructions) 

ภาพสามมิต ิการพฒันาการออกแบบตามข้อเสนอแนะจาก

การประชุมระดมสมอง  



กฎระเบียบภาษีศุลกากร 

 ภาษีนําเข้าอญัมณีและเคร่ืองประดบัของอินเดียอยู่ระหว่าง 0-10% 

โดยกรณีการสง่ออกของไทยไปอินเดียได้รับประโยชน์จากเขตการค้า

เสรีไทย-อินเดีย และเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  

 กลุ่มสินค้าท่ีอยู่ภายใต้ AIFTA ท่ีอินเดียท่ีไม่เก็บภาษีนําเข้าแล้วในปี 

2556 ได้แก่ 

 ไข่มกุ รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ   

 กลุ่มสินค้าท่ีอยู่ภายใต้ AIFTA ทีอินเดียยงัคงเก็บภาษีนําเข้าอยู่ในปี 

2556 (แต่ส่วนใหญ่จะยกเว้นการเก็บภาษีนําเข้าให้ไทยในปี 2557) 

ได้แก่ 

 เพชร อญัมณีสงัเคราะห์ ผงรัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ เงิน โลหะ

สามญั ทองคํา แพลทินมั เคร่ืองประดบัแท้ เคร่ืองทอง เคร่ืองเงิน 

ของท่ีทําด้วยไข่มกุ เคร่ืองประดบัเทียม และเหรียญกษาปณ์  

ใชใ้นการสมัมนาเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาโอกาสทางการคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยในตลาดอินเดีย 
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แผนงานดา้นการตลาด 
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กลยุทธ/์แผนงาน ระยะสั้น ระยะยาว เจา้ภาพ 
กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ 

1. การสร้างความมัน่ใจในมาตรฐานอัญมณีและเคร่ืองประดบัไทยให้เป็นสากล 

โดยเฉพาะมาตรฐานพลอยสี โลหะ และเพชรเจียระไน 

/ / GIT 

2. การส่งเสริมพฒันาเทคโนโลยีการผลิตด้วยวสัดแุละโลหะมีค่าสมยัใหม่เพ่ือจบั

กลุ่มตลาดหนุ่มสาววยัทํางาน และผู้ ทํางานในเมืองใหญ่ท่ีมีความทนัสมยัใน

อินเดีย 

/ สวทช. 

3. การส่งเสริมให้นักออกแบบและครูสอนออกแบบอัญมณีฯ เข้าร่วมฝึกอบรม

ออกแบบในประเทศอินเดียเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจทศันคติ ความเช่ือ การ

สื่อสาร และ Theme การออกแบบท่ีเป็นท่ีนิยมของตลาดอินเดีย 

/ สนง.นวตักรรม / 

มหาวิทยาลยั 

4. การส่งเสริมการรักษาคณุภาพและประชาสมัพนัธ์คณุภาพอญัมณีฯ  Made in 

Thailand ในลกัษณะ National Brand ว่าเป็นเคร่ืองประดบัคณุภาพ มีคณุค่า

และโดดเด่นด้านการออกแบบ สะท้อนวฒันธรรมออกแบบร่วมสมยั อ่อนช้อย

แบบไทย โดยใช้การทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนไทย กับสมาคม

ในอินเดีย 

/ DITP/  

สมาคมฯ 

5.  การสนบัสนนุผู้ผลิตอญัมณีฯ ไทยพฒันาการสร้างตราสินค้า (private brand) 

ร่วมกับคู่ค้าในอินเดีย เพ่ือช่วยให้สามารถทําตลาดในอินเดียได้ตรงความ

ต้องการ 

/ DITP/  

สมาคมฯ 
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แผนงานดา้นการตลาด 

กลยุทธ์/แผนงาน ระยะสัน้ ระยะยาว เจ้าภาพ 

กลยุทธ์ราคา 

1. การส่งเสริมการวิจัยและการจัดทําฐานข้อมูล

ราคาอญัมณีและเคร่ืองประดบัในตลาดอินเดีย 

/ DITP 

2 .   ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ พั ฒ น า

ผู้ประกอบการไทยเร่ืองการทําธุรกิจกบัคนอินเดีย 

ท่ีนิยมการต่อรองราคา เพ่ือให้ผู้ประกอบการไทย

รั บ ท ร า บ เ ท ค นิ ค ก า ร ตั ง้ ร า ค า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 

แตล่ะประเภทในตลาดอินเดีย 

/ DITP / GIT 

ท่ีมาของข้อมลู: รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จกัรกฤษณ์  ดวงพสัตรา 
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แผนงานดา้นการตลาด 

กลยุทธ์/แผนงาน ระยะสัน้ ระยะยาว เจ้าภาพ 

กลยุทธ์จัดจาํหน่าย 

1. การส่งเสริมการพัฒนาพันธมิตรการค้าและนําเข้ากับพ่อค้า/ตัวแทน

จําหน่ายอินเดีย เพ่ือให้พ่อค้าอินเดียอํานวยความสะดวกในการหา

วตัถดุิบให้ไทยและให้พ่อค้าอินเดียช่วยทําตลาดสนิค้าไทย  

/ DITP / สมาคมฯ 

2. การส่งเสริมให้จันทบุรี / กรุงเทพฯ เป็นตลาดกลางซือ้ขายวตัถุดิบและ

ศนูย์ประสานธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยกบัอินเดียในประเทศ 

/ สมาคมฯ 

3. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผู้ประกอบการไทยเชือ้สายอินเดียและ

พ่อค้าอินเดียในไทยในการรุกตลาดอินเดีย เน่ืองจากมีความได้เปรียบ

ด้านความรู้และความเข้าใจวฒันธรรมการค้าและการทําตลาดในอินเดีย  

/ DITP / สมาคมฯ 

 

4. การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยร่วมทุนหรือเป็นพันธมิตรธุรกิจกับ 

ผู้ นําเข้า ตวัแทนจําหน่าย ร้านค้าสง่/ร้านค้าปลีกท่ีมีช่ือเสียง 

/ DITP / สมาคมฯ 

 

5. การส่งเสริมการทําการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมีระบบการ

ชําระเงินและการจัดส่งท่ีมีความน่าเช่ือถือเพ่ือรองรับการซือ้ขายกับ

ผู้บริโภคอินเดียท่ีมีความนิยมในการซือ้ขายผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์มากขึน้ 

/ กรมพฒันาธุรกิจ

การค้าฯ / 

สมาคมฯ 
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แผนงานดา้นการตลาด 

กลยุทธ์/แผนงาน ระยะสัน้ ระยะยาว เจ้าภาพ 

กลยุทธ์จัดจาํหน่าย 

6 . ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ก า ร จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล ผู้ นํ า เ ข้ า / 

ร้านค้าส่งค้าปลีกอัญมณีและเคร่ืองประดับในตลาดอินเดียท่ีมีความ

น่าเช่ือถือ เพ่ือประโยชน์ในจบัคู่ธุรกิจกบัผู้ประกอบการไทย 

/ DITP 

7.  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาผู้ ประกอบการไทยในการรุกตลาด

อินเดีย โดยสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการทําธุรกิจกบัอินเดีย วฒันธรรม

การค้า กฎระเบียบการค้าการลงทนุในภาพรวมและแต่ละรัฐ และการใช้

ประโยชน์ FTA และการพฒันาพนัธมติรทางธุรกิจกบัคู่ค้า 

/ DITP 

8.  การจดัทําระบบรับรองมาตรฐานร้านค้าอัญมณีและเคร่ืองประดบัเพ่ือ

สร้างความเช่ือมัน่แก่นกัท่องเท่ียวชาวอินเดียและชาวต่างประเทศท่ีมาซือ้

สนิค้าในไทย 

/ GIT 

ท่ีมาของข้อมลู: รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จกัรกฤษณ์  ดวงพสัตรา 
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แผนงานดา้นการตลาด 
กลยุทธ์/แผนงาน ระยะสัน้ ระยะยาว เจ้าภาพ 

กลยุทธ์การส่งเสริมการจาํหน่าย 

1.  การส่งเสริมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบัในอินเดียในทัง้เมืองหลกั เช่น 

มุมไบ นิวเดลี เชนไน บังกาลอร์ และเมืองรอง เพ่ือเปิดตลาดใหม่ เช่น ชัยปุระ กัลกัตตา  

ไฮเดอราบดั และเสนอจดุแข็งของไทย กิจกรรมท่ีสร้างความน่าสนใจ และกลุ่มบธูกลางของไทยท่ี

มีความโดดเดน่ในงานแสดงสินค้าในอินเดีย 

/ DITP 

2.   การส่งเสริมการจดังานแสดงสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดบัในไทย ควบคู่กับการจดักิจกรรม

จบัคูธุ่รกิจอินเดีย และการสมัมนาเร่ืองตลาดอินเดีย  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการนําเข้า

สินค้าเพ่ือร่วมจดังานแสดงสินค้าในไทย 

/ DITP / สมาคมฯ 

3.   การจดัตัง้ศนูย์ข้อมูลการทําธุรกิจและข้อมลูการตลาดอญัมณีและเคร่ืองประดบัในตลาดอินเดีย 

ตลอดจนศนูย์ให้คําปรึกษาข้อมลูการทําธุรกิจในตลาดอินเดีย 

/ DITP 

4.   การส่งเสริมการจัดกิจกรรม Road Show เชิงรุกโดยนําผู้ ผลิตและส่งออกอัญมณีและ

เคร่ืองประดบัไทยไปพบปะกบัผู้ นําเข้า/ร้านค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบัในอินเดียในหวัเมืองหลกั

และเมืองรอง 

/ DITP / สมาคมฯ 

 

5.   การส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับห้างสรรพสินค้าชัน้นําในอินเดีย เพ่ือสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ่สินค้าไทย สร้างความต่ืนตวั และเพิ่มโอกาสการขายสินค้าไทยในตลาดอินเดีย 

/ DITP / สมาคมฯ 

 

6.   การส่งเสริมการจดักิจกรรมส่งเสริมการจําหน่ายและประชาสมัพนัธ์เพ่ือเชิญชวนให้นกัท่องเท่ียว

อินเดียและผู้ ท่ีเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองพิธีสมรสของอินเดียท่ีมาท่องเท่ียวในไทยซือ้ของท่ีระลึกและ

ของขวญัท่ีเป็นอญัมณีและเคร่ืองประดบัในไทย  

/ ก.ทอ่งเท่ียวฯ / 

สมาคมฯ 

ท่ีมาของข้อมลู: รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จกัรกฤษณ์  ดวงพสัตรา 



ใชใ้นการสมัมนาเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาโอกาสทางการคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยในตลาดอินเดีย 
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แผนงานดา้นการตลาด 

กลยุทธ์/แผนงาน ระยะสัน้ ระยะยาว เจ้าภาพ 

กลยุทธ์การขับเคล่ือนบูรณาการตลาดไทย-อนิเดีย 

1.  การจัดตัง้คณะทํางานการส่งเสริมและการพัฒนาการค้า 

อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย-อินเดีย 

/ DITP/ สมาคมฯ /GIT 

2.  การขอให้ภาครัฐเจรจากับรัฐบาลอินเดียในการผ่อนคลาย

กฎระเบียบท่ีมใิช่ภาษีและอปุสรรคทางเทคนิคทางการค้าเพ่ือ

ลดภาระแก่ผู้ประกอบการ 

/ จร. / คต.  

3.  การสง่เสริมผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จาก FTA ระหว่าง

ไทยกับอินเดียภายใต้เวทีต่างๆ เพ่ือลดต้นทุนการส่งออก 

เน่ืองจากนับตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นไป มีสินค้าอัญมณีและ

เคร่ืองประดับหลายรายการท่ีอินเดียจะยกเว้นภาษีให้ไทย 

รวมทัง้ไทยได้รับประโยชน์จากการสะสมถ่ินกําเนิดสินค้าใน

ภมูภิาคเพ่ิมขึน้ 

/ DITP / คต. / จร.  

ท่ีมาของข้อมลู: รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จกัรกฤษณ์  ดวงพสัตรา 



 

 

 ศาสตราจารย์กติตคุิณ ศักดา ศิริพนัธ์ุ   ที่ปรึกษาโครงการ 

 รองศาสตราจารย์ (พเิศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพสัตรา หวัหน้าโครงการ 

 คณุพรสวาท วฒันกลู    ผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัฯ 

 คณุวิลาวณัย์ อติชาติ    อดีตผู้ อํานวยการสถาบนัวิจยัฯ 

 ทีมนกัวิจยัและผู้ ช่วยวิจยั 

 คณุธนรัฐ ธีระวรวงศ์ 

 คณุธนิต ธนน ัตเศรษฐ 

 สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

 

 

ขอขอบคุณ 
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