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คํานํา 

 

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตาม พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พ.ศ. 2543 ครอบคลุม กิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ กิจการคาสง กิจการคาปลีก หรือกิจการอ่ืนตามที่

รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแตละสาขาอุตสาหกรรมในแตละพื้นที่มีลักษณะการกระจุกตัวของกลุม

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการดําเนินธุรกิจ ปญหาอุปสรรค และขอจํากัดที่แตกตางกัน 

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงมีความจําเปนตองทราบสภาพปญหาและผลกระทบจากทุก

มุมมอง ซ่ึงมีผลตอการกําหนดแนวทางการสงเสริมและพฒันาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ใหเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และชวยใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเติบโต ปรับตัว และอยูรอด

ในสถานการณทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง รวมทั้งตองกาวทันและผลักดันใหวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมเปนตัวขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

เพื่อใหทราบศักยภาพและขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใน

สาขาเปาหมาย ในพื้นที่ และประเด็นการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่นาสนใจ รวมทั้งเพื่อใหมี

แผนยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังกลาว สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (สสว.) จึงจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ราย

สาขา/รายพื้นที่/กําหนดประเภท เพื่อสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในกลุมที่มี

แนวโนมสําคัญ และเปนนโยบายของรัฐบาล 3 กลุม ประกอบดวย 

1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา: กําหนดศึกษากลุมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-

Based Industry) เปนกลุมที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันซึ่งจะชวยใหเกิดการ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เนนตั้งแตการใชผลผลิต/เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรเพื่อใชเปน

พลังงานทดแทนผลผลิตจากน้ํามันปโตรเลียมหรือฟอสซิล (Plants not Petroleum) เปนการชวย

สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคชนบท ขยายความตองการสินคาเกษตร สรางผลิตภัณฑ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซอุปทาน ไปจนถึงอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูงข้ึน รวมถึงการใช

นวัตกรรมเพื่อสรางสินคา Bio-based Industry อาทิ กลุมอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย 

(Bio-Based Industry for Health and Wellness) ไดแก  อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ 

สถานพยาบาล อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชสําอาง อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง และกลุม

อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ (Bio-Based Industry for Bio-chemical Industry) ไดแก อุตสาหกรรม

ผลิตเสนใยสังเคราะห อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 

อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยาง เปนตน 

2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่: มุงเนนการจัดทําแผนเพื่อสงเสริมผูประกอบการใน

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-based SEZs) ซึ่งเนนพื้นที่ที่มีการกระจุกตวั

ของอุตสาหกรรม เพื่อสรางความเชื่อมโยงผูประกอบการตลอดหวงโซอุปทาน ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา 

และปลายน้ํา อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทาง หนวยงานภาครัฐ 



องคกรเอกชน และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของทองถ่ิน โดยการกําหนดขอบเขตดังกลาวมีผลตอการ

สรางโอกาสทางธุรกิจใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่ ตลอดจนมีผล

ตอการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ เขต

เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรอุตสาหกรรมแหงอนาคต (Super Cluster) เชน คลัสเตอร

อุตสาหกรรมอาหาร (Food Innopolis) กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 จังหวัด ไดแก อยุธยา 

ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม และภูเก็ต 

3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกําหนดประเภท: กําหนดศึกษากลุมผูประกอบการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม (Innovative วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) ซึ่งเปนกลุมที่ใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ เพิ่มมูลคา

ของสินคาและบริการ และยกระดับขีดความสามารถทางธุรกิจ และถูกคาดหวังเปนกลุมที่จะชวย

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหกาวผานกับดักของประเทศที่มีรายไดปานกลาง 

(Middle income trap) ซึ่ งในที่นี้ ไดแบงออกเปนดาน Technology-Based และดาน Non-

technology-Based  

• กลุม Technology-Based Industry ประกอบไปดวยผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เนน

การทําวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ อาทิ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร 

และอุปกรณคอมพิวเตอร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

Semiconductor ระบบการปองกันและอากาศยาน เคร่ืองมือวัดและควบคุม อุปกรณทาง

การแพทยสมัยใหม (electromedical equipment) Photonics การบริการอินเตอรเน็ตและ

การสื่อสาร ผูบริการซอฟตแวร การออกแบบระบบและบริการคอมพิวเตอร ผูใหบริการดาน

วิศวกรรม หองปฏิบัติการวิจัย การทําการทดสอบ และการอบรมดานคอมพิวเตอร 

• กลุม Non-technology-Based (Innovative) Industry หมายถึงกลุมอุตสาหกรรมที่อาศัย

การสรางนวัตกรรมเพื่อทําใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มในตัวสินคา บริการ หรือกระบวนการทาง

ธุรกิจ ที่อยูนอกเหนือจากกลุมอุตสาหกรรมที่ เปน Technology-Based ขางตน เชน 

อุตสาหกรรมแฟชั่น 

การจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา/ราย

พื้นที่/กําหนดประเภท มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหทราบขอมูลสภาพปญหาอุปสรรค ขอจํากัดการดําเนินธุรกิจ 

และความตองการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่แตกตางกัน และเพื่อใหมีแผนการดําเนินงานที่

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

สสว. หวังเปนอยางยิ่งวา ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมราย

สาขา/รายพื้นที่/กําหนดประเภทจะเปนประโยชนตอผูประกอบการ รัฐบาล หนวยงานราชการที่เก่ียวของ 

ตลอดจนประชาชนทั่วไปไมมากก็นอย และหากมีขอผิดพลาดประการใดตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว). 

      พ.ศ. 2559 



 

บทสรุปสําหรับผูบริหารและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

ธุรกิจแฟชั่นเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทย โดยกอใหเกิดการสราง

รายไดเขาประเทศตอปจํานวนมาก สามารถสรางงานและรายไดใหกับประชากรในประเทศ โดยตลอดโซอุปทาน 

(Supply Chain) ของอุตสาหกรรมแฟชั่นมีสถานประกอบการที่เก่ียวของไมต่ํากวา 170,000 กิจการ มีการจางงาน

กวา 2,200,000 คนตอป รวมถึงเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญของการสงออกไทย คิดเปนมูลคาการสงออกกวา 

456,000 ลานบาทตอป ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นจะทําใหเกิดการแขงขันและนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพ

ในการผลิต (Productivity) และการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ อุตสาหกรรมแฟชั่นยังเปน

อุตสาหกรรมที่ใชทุนมนุษยเปนหลักในการออกแบบและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง

พลวัตของเศรษฐกิจโลกที่กําลังจะเกิดข้ึน ทําใหตองมีการพัฒนาสินคาแฟชั่นที่อาศัยการแขงขันในดานของความคิด

สรางสรรคเปนหลัก ลดการผลิตสินคาจํานวนมากและการแขงขันดานราคาลง โดยเฉพาะประเทศไทยมีความ

ไดเปรียบในดานของทุนมนุษย รากฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาที่มี ซ่ึงเปนแหลงที่กอใหเกิดความคิด

สรางสรรคและนําไปสูการสรางเอกลักษณใหกับสินคาได อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในชวงไตรมาสแรกของป 2558 

สินคาแฟชั่นในกลุมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมมีมูลคาการสงออกกวา 1.69 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาเคร่ืองหนัง

และรองเทามีมูลคาการสงออก 4.50 รอยลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 3.99 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน และอัญมณีและเคร่ืองประดับมีมูลคาการสงออก 2.74 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

ในชวงหลายปที่ผานมา ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในกลุม

ประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตลาดสงออกหลักของไทย สงผลใหหลายอุตสาหกรรมของไทยมีการขยายตัว

ลดลง ประกอบกับนักลงทุนตางชาติเร่ิมยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีตนทุนต่ํากวาไทย เชน จีน อินเดีย โดย

อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงคืออุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่งเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในหวงโซอุปทาน ไม

วาจะเปนดานการจางงาน การลงทุน การสรางมูลคาเพิ่ม และการสงออกนําเงินตราเขาประเทศตอปจํานวนมาก ซึ่ง

อุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับแฟชั่น ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา 

และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ซึ่งอุตสาหกรรมเหลานี้ เปนอุตสาหกรรมที่ไทยมีความสามารถในการ

พัฒนาศักยภาพในการสงออกใหสูงข้ึนไดแตยังประสบปญหาและอุปสรรคในการพฒันาหลายดาน อาท ิ ขอจํากัดใน

การเขาถึงแหลงทุน ขาดการพัฒนานักออกแบบอยางตอเนื่อง ขาดการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใชในการ

ผลิต ขาดการสรางเอกลักษณของสินคาจึงสงผลใหสูญเสียความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศคูแขงซึ่งสงผล

ตออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่มีขยายตัวลดลงตามไปดวย 

ภาพรวมอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในป 2558 มีมูลคาการสงออกรวมกวา 586,000 ลานบาท และมี

ปริมาณแรงงานรวมกวา 2,903,000 คน โดยในป 2559 อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีแนวโนมชะลอตัว เนื่องจากไทย

มีความเสียเปรียบในดานปจจัยการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง สงผลใหตนทุนการผลิตสูงกวา 

นอกจากนี้ แนวโนมเศรษฐกิจโลกยังไมฟนตัวมากนัก ทําใหผูบริโภคทั่วโลกชะลอและลดการบริโภคสินคากลุม

แฟชั่น ซึ่งเปนสินคากลุมที่ไมจําเปนตอการบริโภคในชีวิตประจําวัน ดวยเหตุนี้ หนวยงานที่มีสวนเก่ียวของทั้ง



 

ภาครัฐ เอกชน และผูประกอบการรายยอยทั้งหลาย จึงตองรวมมือกันในการปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันใหกับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยการสรางจุดแข็งในการพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบและการตลาด 

ปรับตัวจากการเปนผูรับจางผลิต (OEM) ไปสูการเปนผูออกแบบสินคา และมีตราสินคาของตัวเอง รวมทั้ง

ยกระดับตําแหนงทางการตลาดใหเปนผูผลิตสินคาที่มีคุณภาพระดับกลางและสูง ตลอดจนสรางการรับรูให

กรุงเทพฯ เปนเมืองแหงแฟชั่น ซึ่งจะนําไปสูการเปนผูนําและศูนยกลางธุรกิจแฟชั่นแหงภูมิภาค ซึ่งจะเปนการ

สรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไดอยางยั่งยืน โดยหากจําแนกการวิเคราะหอุตสาหกรรมแตละ

ประเภทในอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับแฟชั่นแลว  

1. การวิเคราะหสถานการณแวดลอมและขีดความสามารถในการแขงขัน 

ของอุตสาหกรรมแฟชั่น 

1.1 กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมเปนอุตสาหกรรมปลายน้ําของระบบโครงสรางอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ซึ่งเนน

การใชแรงงานเขมขน (Labor Intensive) ไมจําเปนตองลงทุนสูงและใชเทคโนโลยีการผลิตที่ไมซับซอนมาก แต

สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑไดคอนขางสูง ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตสวนใหญยังใชเคร่ืองจักรที่มีอายุการ

ใชงานมานานแตก็ยังคงเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาการสงออกสูง นอกจากนี้ แรงงานไทยเปนแรงงานที่มีฝมือ 

ผลิตภัณฑที่ไดจึงมีความประณีตและเปนที่ตองการของตลาด  

ที่ผานมาประเทศไทยไดเปรียบดานคาจางแรงงานโดยผลิตตามคําสั่งซื้อ (OEM) แตผลจากคาแรงที่

สูงข้ึนทําใหผูวาจางไดยายฐานการผลิตไปประเทศอ่ืน ดังนั้น ประเทศไทยตองเรงใหมีการพัฒนาการออกแบบ

ผลิตภัณฑเพื่อสรางสินคาที่เปนตราสินคา (Brand Name) ของไทยเอง และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหมีความ

รวดเร็วและแมนยําข้ึน  

คาดวาการสงออกสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมนาจะทรงตัว หรือปรับลดลงเล็กนอยตามการผลักดันใหเกิดการ

ขยายตัวของการสงออกจึงข้ึนอยูกับขีดความสามารถของผูประกอบการในการปรับตัวเพื่อเกิดตลาดใหม และ

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกและเปนประเทศคูคาสําคัญของไทย ไดแก สหภาพ

ยุโรป และญี่ปุน ตลาดอาเซียนเองถือไดวาเปนตลาดสําคัญของสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียน

หลายประเทศ ไดแก ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย เปนตน มีแนวโนมที่จะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดดี จึงเปน

ชองทางหนึ่งที่ผูประกอบการอาจจะใชเพื่อการแสวงหาตลาดใหมเพื่อทดแทนอุปสงคเดิมที่หายไป 

1.2 อุตสาหกรรมรองเทาและผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนังของไทยมีการพัฒนามาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีการเนน

การใชแรงงานเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ สูการผลิตในรูปของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการนําเอาเคร่ืองจักรและ

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเขามาใชรวมทั้งมีการพัฒนาฝมือในการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตจนสามารถพัฒนาเปนสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศ ดังนั้น การผันผวนของภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศคูคาจึงสงผลโดยตรงตอผูประกอบการ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑเคร่ืองหนังจัดเปนสินคาแฟชั่น



 

ที่จะตองมีการสรางความแตกตางใหผลิตภัณฑดวยการออกแบบและตราสินคา (Brand) อุตสาหกรรมรองเทา

และเคร่ืองหนังแบงออกเปน อุตสาหกรรมตนน้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ํา และอุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดดังนี้ 

1. อุตสาหกรรมตนน้ํา ไดแก ธุรกิจปศุสัตวโดยในปจจุบันผูประกอบการธุรกิจปศุสัตวสวนใหญมี

วัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจเพื่อการบริโภคมากกวาเพื่อการขายหนังแกโรงงานฟอกหนัง ทําใหหนังที่ไดยัง

ขาดคุณภาพที่ดีรวมทั้งการขาดความรวมมือระหวางธุรกิจปศุสัตวและกับอุตสาหกรรมฟอกหนังสงผลใหขาดความ

ไดเปรียบในการแขงขันทางดานราคาและเสียเปรียบผูประกอบการจากตางประเทศซึ่งถือวาเปนคูแขงหลักที่สําคัญ

เนื่องจากผูประกอบการจําเปนตองสั่งหนังดิบที่มีคุณภาพจากตางประเทศเพื่อใหไดสินคาที่มีมาตรฐาน 

2. อุตสาหกรรมกลางน้ํา ไดแก ธุรกิจฟอกหนังโดยในปจจุบันมีการรวมมือกันจัดตั้งสมาคม

อุตสาหกรรมฟอกหนังไทยและความรวมมือระหวางอุตสาหกรรมฟอกหนังและธุรกิจปศุสัตวสงเสริมใหเกษตรกร

เลี้ยงกระบือและโคเพิ่มมากข้ึน เพื่อเพิ่มปริมาณวัตถุดิบในประเทศและลดการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ 

นอกจากนั้นแลว ภาครัฐไดเขามามีบทบาทในการสนับสนุนการออกแบบลวดลายใหอุตสาหกรรมฟอกหนังเพื่อให

หนังที่ฟอกมีคุณภาพในดานการออกแบบมากข้ึน 

3. อุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดแก ผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑเคร่ืองหนังและรองเทาโดยในปจจุบัน

ยังขาดความรวมมือที่เขมแข็งระหวางกันถึงแมวาจะมีการจัดตั้งสมาคมเคร่ืองหนังไทยและสมาคมผูผลิตรองเทาไทย 

ประกอบการที่ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยลดลงเมื่อเทียบกับประเทศจีนและเวียดนามที่มีความ

ไดเปรียบในเร่ืองของคาจางแรงงานที่ต่ํากวา ดังนั้น ผูประกอบการของไทยจึงตองหันมาใหความสําคัญกับการออกแบบ

และสรางตราสินคาใหกับผลิตภัณฑรวมทั้งการสรางความเชื่อมั่นในตราสินคาใหแกผูบริโภค 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนังจึงเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีความสําคัญในระบบเศรษฐกิจ 

เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ตอยอดมาจากอุตสาหกรรมปศุสัตวและอุตสาหกรรมฟอกหนัง สามารถสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับหนังสัตวไดเปนอยางมาก โดยการนําหนังสัตวมาผลิตเปนสินคาตางๆ ไดอยางหลากหลาย ไมวาจะเปนรองเทา 

กระเปา เข็มขัด ถุงมือ เคร่ืองใชสํานักงาน รวมถึงของเลนสัตวเลี้ยง ซึ่งความสรางสรรคในออกแบบผลิตภัณฑเปนสิ่ง

สําคัญในการสรางมูลคาใหกับหนังสัตว นอกจากนี้ อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนังเปนอุตสาหกรรมใช

แรงงานคนเปนหลัก ซึ่งมีแรงงานที่อยูในอุตสาหกรรมนี้คอนขางมาก จึงเปนอุตสาหกรรมที่เกิดการจางงานจํานวนไม

นอย ดวยฝมือและความชํานาญ 

1.3 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในประเทศไทย เปนอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาที่นาสนใจ โดย

พัฒนาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ จนปจจุบันเปนอุตสาหกรรมสงออกที่สามารถทํา

รายไดเขาประเทศในลําดับตนๆ การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับกอใหเกิดรายไดและการจางงานแกคนจํานวนมาก 

เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชทักษะและความประณีต โดยแรงงานไทยเปนแรงงานที่มีฝมือและความละเอียดใน

กระบวนการผลิตคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเจียระไนพลอย ประกอบกับการสั่งสมภูมิปญญาการหุงพลอย

มาเปนเวลานาน สงผลใหไทยเปนผูนําดานการผลิตและสงออกพลอยที่สําคัญของโลก  

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับสวนใหญจะเปนผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งทําหนาที่เปนผูรับจางผลิตใหกับผูประกอบการรายใหญ คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 90 และอีก



 

รอยละ 10 เปนผูประกอบการขนาดใหญ โดยมีแรงงานในระบบประมาณ 5-6 แสนคน ทั้งนี้  ในกลุมของ

ผูประกอบการ SMEs พบวา อัญมณีและเคร่ืองประดับจะเปนผลิตภัณฑที่สงออกเปนอันดับ 1 คิดเปนสัดสวนถึง 

รอยละ 13.6 ของผลิตภัณฑ SMEs ที่ไทยสงออกทั้งหมด โดยในป 2557 มีมูลคาการสงออกสินคาในกลุมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ (ไมรวมทองคํา) สูงถึง 261,548 ลานบาท จากขอมูลของ สสว. ยังพบอีกวา ในกลุม SMEs ที่ประกอบ

ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับจําแนกเปน กิจการขนาดยอมที่มีขนาดการจางงานไมเกิน 50 คน ซึ่งมีสัดสวน

ประมาณรอยละ 70 และกิจการขนาดกลางที่มีการจางงาน 51-200 คน อีกประมาณรอยละ 25 ของกิจการทั้งหมด 

สวนที่เหลืออีกรอยละ 5 เปนกิจการขนาดใหญ ทั้งนี้ ยังมีครัวเรือนเจียระไนพลอยขนาดเล็กมากที่ไมรวมอยูทะเบียน

โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีอยูอีกเปนจํานวนมาก ดังนั้น อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจึงเปนอุตสาหกรรม

หลักประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

สําหรับสถานการณการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย จะพิจารณาจากตลาดรองรับที่สําคัญ 2 

ตลาด ไดแก ตลาดในประเทศซึ่งมีสัดสวนรอยละ 20 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด และตลาดตางประเทศ (ตลาด

สงออก) ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 80 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยลักษณะการทําธุรกิจในแตละตลาดจะมีความ

แตกตางกัน สามารถอธิบายรายละเอียดและสถานการณความเคลื่อนไหวที่สําคัญ ไดดังนี้   

 ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market) สวนใหญลูกคาภายในประเทศจะเปนกลุมที่มีรายไดระดับ

ปานกลางถึงสูง อาทิ กลุมเจาของกิจการ กลุมพนักงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจระดับผูบริหาร รวมถึงกลุม

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เพราะเปนกลุมที่มีอํานาจการซื้อสูง เคร่ืองประดับสวนใหญที่ไดรับความนิยม จะอยูใน

กลุมของเคร่ืองประดับอัญมณี เคร่ืองประดับทองและเงิน อยางไรก็ตาม พบวา เคร่ืองประดับเพชร ไดรับความนิยม

จากผูบริโภคเพิ่มมากข้ึน รูปแบบของเคร่ืองประดับ การตัดสินใจซื้อสินคาข้ึนอยูกับความพึงพอใจของผูบริโภค จึงทํา

ใหรูปแบบของเคร่ืองประดับที่จําหนายภายในประเทศมีความหลากหลายคอนขางสูง ชองทางการตลาด 

ผูประกอบการในธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับภายในประเทศ สวนใหญเปนผูผลิตและตัวแทนจําหนายหรือรานคา 

โดยผูผลิตรายใหญสวนมากจะมีรานคาปลีกเปนของตนเอง และมีตัวแทนจําหนายทั้งในและตางประเทศ ซึ่งแหลง

การคาที่สําคัญหลักจะอยูตามหางสรรพสินคาชั้นนํา และยานที่มีนักทองเที่ยวตางชาติ เชน ยานสีลม สุรวงศ บางรัก 

นอกจากนี้ ตลาดการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับยังอยูตามแหลงผลิตหรือสถานที่ที่มีการขุดพบอัญมณี อาทิ จังหวัด

จันทบุรี เชียงราย ตาก ตราด กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ เปนตน ในขณะที่การขายผานชองทางการเขาถึงผูบริโภค

โดยตรง เชน การขายผานเครือขายโทรทัศน การขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ก็เปนทางเลือก

ใหมที่ผูประกอบการใหความสนใจเพิ่มมากข้ึน  

ตลาดสงออก (Export Market) เปนตลาดหลักที่สําคัญของการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย คิดเปน

สัดสวนกวารอยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด โดยมีฮองกง สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศในสหภาพยุโรป เปนตลาด

รองรับที่สําคัญ ซึ่งในแตละตลาดนิยมใชอัญมณีและเคร่ืองประดับแตกตางกัน แตสําหรับชองทางการจําหนาย และ

การสงเสริมการจําหนายนั้นไมแตกตางกันมากนัก ซึ่งสวนใหญจะมีชองทางการจําหนายที่ผานพอคาสงหรือพอคา

ปลีกกอนถึงมือผูบริโภค สวนการสงเสริมการจําหนายจะกระทําโดยการออกงานแสดงสินคาเปนหลัก 

 

 



 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจแฟชั่น 

แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจแฟชั่นในอนาคต มีประเด็นที่เปน

จุดสําคัญที่ตองพิจารณาเพื่อกําหนดเปนวิสัยทัศนและพันธกิจคือ การที่ประเทศไทยจะตองการสงเสริมพัฒนา

บุคลากร และนักออกแบบ รวบถึงสถาบันการศึกษาและองคกรดานแฟชั่นใหเทียบเทามาตรฐานระดับสากล การ

ยกระดับมาตรฐานและการเพิ่มมูลคาของสินคา การสรางอัตลักษณความเปนไทย การสรางตราสินคา (Brand) การ

จดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งผลการวิเคราะหเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

ขางตน จึงนํามาซึ่งกรอบในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ประเภทธุรกิจแฟชั่น โดยสรุปดังนี้ 

2.1 วิสัยทัศน และพันธกิจ 

วิสัยทัศน 

“การมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่ม และตอยอดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในอุตสาหกรรมแฟชั่น 

เพื่อกาวสูความเปนหนึ่งในประเทศผูนําแฟชั่นเอเชียในป 2564” 

พันธกิจ 

1) การพัฒนาบุคลากรและองคกรทางดานแฟชั่นใหไดมาตรฐานระดับสากล 

2) พัฒนาผูประกอบการ SMEs ใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในกระบวนการผลิต ในระดับ

ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

3) สงเสริมการสรางเครือขายธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน

ของธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยตลอดจนการพัฒนายกระดับผูประกอบการและนักออกแบบให

สามารถคาดการณแนวโนมแฟชั่นได  

4) สรางการรับรูภาพลักษณสินคาไทยผานกิจกรรมการสนับสนุนการจัดงานแฟชั่นวีค (Fashion Week)   

5) มุงเปนศูนยกลางแฟชั่นในภูมิภาคเอเชีย และสามารถปกหมุดเปนหนึ่งในแผนที่แฟชั่นโลก 

2.2 วัตถุประสงค และเปาหมาย 

วัตถุประสงค 

การพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนผูนําในการกําหนดนโยบาย

และเปนศูนยกลางประสานระบบการทํางาน เพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ

ประเทศ 

เปาหมาย 

1) จัดทําแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม และเสนอแนะนโยบาย การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการ

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 



 

2) ผลักดัน สนับสนุน พัฒนาระบบสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนบูรณาการความ

รวมมือของหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ใหสัมฤทธิ์ผลตามแผนแมบทและ

แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

3) จัดทําและพัฒนาองคความรูและฐานขอมูล เพื่อประโยชนในการเสนอแนะนโยบายและการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

4) บริหารกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม ของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจแฟชั่น 

จากวิสัยทัศน พันธกิจ และการกําหนดยุทธศาสตร และกลยุทธการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ประเภทธุรกิจแฟชั่นไดนํามาเปนแนวทางในการกําหนดแผนงาน/โครงการที่สําคัญในแตละยุทธศาสตรและกลยุทธใน

ระยะ 5 ป ซึ่งไดสรุปภาพรวมของยุทธศาสตรดังรูป 

รูปที่ 1 รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยระยะ 5 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: คณะที่ปรึกษา, 2559. 

ยุทธศาสตรที่ 1: การสงเสริมพัฒนาบุคลากร และนักออกแบบ รวบถึงสถาบันการศึกษาและองคกรดาน

แฟชั่นใหเทียบเทามาตรฐานระดับสากล 

ปจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยมีการขยายตัวสูงข้ึน จนกลายเปนอุตสาหกรรมหลักที่สรางรายได

ใหแกประเทศเปนอันดับตนๆ ขณะเดียวกันไดมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ มาใชมากมายที่แสดงให

เห็นถึงศักยภาพความกาวหนาของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยอยางครบวงจร ภาพรวมของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยใน

ขณะนี้วา อยูในชวงที่มีทั้งไดเปรียบและเสียเปรียบ เพราะถาใครปรับตัวทันก็จะไดเปรียบ โดยเฉพาะในเร่ืองของ

การดีไซน การใชนวัตกรรม และการสรางเอกลักษณความแตกตาง ซึ่งอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเปนที่ยอมรับใน

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตพอสมควร เพราะดีไซเนอรไทยมีความเกงและมีรสนิยมที่ดีจนเปนที่ยอมรับ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีวัตถุดิบที่คอนขางครอบคลุมทั้งหมด รวมทั้งมีกระบวนการผลิตตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา 

และปลายน้าํ 

การพัฒนาผูประกอบการ

ในอุตสาหกรรมแฟชัน่

ไทย เพ่ือยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพสินคา 

สรางมูลคาเพ่ิม  

(Value Added) 
และตอยอดสินคาทั้งใน

ระดับตนน้ํา กลางน้ํา 

และปลายน้ํา 

การสงเสริมพัฒนา

บุคลากร และนกั

ออกแบบ รวบถึง

สถาบันการศึกษาและ

องคกรดานแฟชั่นให

เทียบเทามาตรฐาน

ระดับสากล 

เสริมสรางประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานของผู

ประกอบ ในการสราง 

อัตลักษณความเปนไทย 

การสรางตราสินคา 

(Brand) การจด

ลิขสิทธิ ์สิทธิบัตร ทั้ง

ภายในและภาย

ตางประเทศ 

การสงเสริมการ

รวมกลุมและพัฒนา

สรางเครือขาย

ผูประกอบการ

อุตสาหกรรมแฟชั่น 

(Thai Fashion 

Cluster) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 5 

การสรางภาพลักษณ

อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

ใหเปนที่รูจักและไดรับ

การยอมรับในระดับ

สากล 



 

ดังนั้น การที่จะพัฒนาสินคาใหมีความสรางสรรคและมีนวัตกรรรมไดนั้น จะตองมีการสงเสริมพัฒนา

บุคลากร และนักออกแบบ รวบถึงสถาบันการศึกษาและองคกรดานแฟชั่นใหเทียบเทามาตรฐานระดับสากล ซึ่งได

กําหนดกลยุทธตางๆ ในการพัฒนาบุคลากรในวงการแฟชั่นดังนี้  

กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูดานอุตสาหกรรมระดับสากล 

หลักสูตรการเรียนแฟชั่น เปนการศึกษาเก่ียวกับสไตลและเทรนดของเสื้อผาเคร่ืองแตงกาย เสื้อผาเคร่ือง

แตงกายนอกจากจะเปนเคร่ืองนุงหมที่ชวยปกปองมนุษยจากสภาพอากาศแลว เสื้อผายังสะทอนถึงอิทธิพลของ

สภาพแวดลอม และวัฒนธรรมในแตละทองถ่ินอีกดวย ทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงในแวดวงแฟชั่นเกิดข้ึนอยาง

รวดเร็ว โดยเฉพาะในเมืองอยางลอนดอน ปารีส มิลาน และนิวยอรก ที่ไดรับการขนานนามวา เมืองหลวงแหง

แฟชั่นของโลก 

อุตสาหกรรมแฟชั่นในปจจุบัน จึงเปนการผลิตสินคาที่ทันสมัย ตอบรับรสนิยมของคนสวนใหญในสังคม 

ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตคร้ังละมากๆ และขายในราคามาตรฐาน ซึ่งการผลิตสินคาในลักษณะดังกลาว เปน

สิ่งที่นักแฟชั่นรวมถึงนิสิตนักศึกษาจะตองทราบเมื่อจบการศึกษา ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอนดานอุตสาหกรรมแฟชั่นใหมีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะชวยในการผลักดันดีไซเนอรหนาใหมๆ ใหเกิดข้ึน ทํา

ใหเกิดการพัฒนาสินคาใหมีความแปลกใหม กอใหเกิดแนวคิดสรางสรรคและนําเสนอนวัตกรรมใหมๆ  ที่ผานการ

วิจัยและพัฒนาตางๆ มาใชประกอบในตัวสินคา 

กลยุทธที่ 1.2 สงเสริมบุคลากรที่มีคุณภาพเขาสูอุตสาหกรรมแฟชั่น 

การยกระดับโครงสรางทุนมนุษย การพัฒนาบุคลากรที่มีสหวิทยากรดานความคิดสรางสรรคและ

เทคโนโลยี  พัฒนาบุคลากรที่มีสหวิทยากรดานความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยี  Creative Technologist 

and Entrepreneurship พัฒนาทักษะทั้ งระบบ ดวยการยกระดับกระบวนการพัฒนาผูสอนในสถาน

ประกอบการ  บูรณาการองคความรูที่ทันสมัยระหวางภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา โดยการสงเสริมทุนวิจัย

รวมกับสถาบันการศึกษากับอุตสาหกรรม สรางกลุมสหวิทยาการ โดยการพัฒนาผูเชี่ยวชาญตลอดหวงโซอุปทาน 

พัฒนาผูบริหารระดับกลาง ทักษะดานการคา และการบริหารอยางมืออาชีพ สรางภาพลักษณที่ดีของ

อุตสาหกรรมตอผูที่เก่ียวของและบุคลากรในอนาคต โดยการสงเสริมบุคลากรตนแบบในอุตสาหกรรมใหเปนที่

ยอมรับจัดทํา 

กลยุทธที่ 1.3 ศูนยการเรียนรูดานแฟชั่น (Fashion Knowledge Center) 

ศูนยรวมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของแบรนดระดับโลก Design and Development 

Solution for International Brands ซึ่งมีความพรอมสาธารณูปโภคและบุคลลากร เพื่อใหประเทศไทยมีความ

เหมาะสมในการเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ (Head Quarter) และสํานักงานใหญภูมิภาค (Regional Head 

Quarter) ของบริษัทสิ่งทอและแฟชั่นระดับโลก ทําใหมีการตัดสินใจเร่ืองสําคัญๆของกระบวนการธุรกิจสิ่งทอและ

แฟชั่นในประเทศไทย ตลอดจนการจัดจําหนายสินคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) และเอเชียใต 

(BIMSTEC) ผานไทย 



 

ยุทธศาสตรที่ 2: การพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคา 

สรางมูลคาเพ่ิม (Value Added) และตอยอดสินคาทั้งในระดับตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 

หลายปที่ผานมาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยประกอบดวย อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา อุตสาหกรรม

สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ประสบปญหาในเร่ืองขอจํากัดในการเขาถึง

แหลงเงินทุน ขาดการพัฒนานักออกแบบอยางตอเนื่อง ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิต และขาดการ

สรางความแตกตาง สงผลใหประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขง เชน จีน อินเดีย 

และบางกลุมประเทศในอาเซียน ดังนั้น ประเทศไทยจึงจําเปนตองเรงพัฒนา SMEs ไทย เพื่อเพิ่มความสามารถใน

การแขงขัน อีกทั้งหลายปที่ผานมาประเทศไทยยังไดรับผลกระทบจากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลก 

การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นของผูประกอบการไทย โดยเฉพาะผูประกอบการวิ SMEs ใหสามารถ

สรางสรรคผลงานไดตอบโจทยผูบริโภคในระดับสากล เพื่อเตรียมความพรอมในการแขงขันในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เอเชีย และในระดับโลกจากกิจกรรมดังกลาวกอใหเกิดการพัฒนาบุคลากรแกผูประกอบการ นิสิต 

นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถพัฒนาทักษะ สรางอาชีพดวยการสรางมูลคาเพิ่มผานการออกแบบพัฒนา

ผลิตภัณฑตนแบบใหมๆ พรอมนําออกสูตลาดเพื่อเตรียมพรอมปูพื้นฐานในการเปนฐานการผลิตและศูนยกลาง

การคาอุตสาหกรรมแฟชั่นของภูมิภาค 

กลยุทธที่ 2.1  สงเสริมและพัฒนาวัตถุดิบขั้นตนที่ใชในอุตสาหกรรมแฟชั่น 

เปนศูนยกลางของภูมิภาคดานการคา การจัดหาสินคาสิ่งทอแฟชั่น Sourcing and Trade from 

Thailand ในป 2559 ขยายขอบเขตอุตสาหกรรมสูผูประกอบการระดับภูมิภาค (ASEAN Business) มีการ

ตัดสินใจดานการออกแบบและคุณสมบัติผลิตภัณฑในประเทศไทย ใชความคิดสรางสรรค ปรับปรุงกฎระเบียบ 

แกปญหาคอขวดของหวงโซมูลคา ลดอุปสรรคทางการคาใหเปนศูนยกลางการทําธุรกิจของอาเซียน สรางกลไก

การถายทอดเทคโนโลยี พัฒนาคลัสเตอรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 

กลยุทธ 2.2  ศูนยกลางการศึกษาและวิจัยนวัตกรรมการผลิตและออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 

(Innovative Fashion Research & Development Center) 

ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมากในปจจุบัน คือ การพัฒนาความรูและเทคโนโลยีสําหรับสินคาแฟชั่น

ใหเกิดข้ึนในประเทศ เพื่อใชเปนฐานรองรับอุตสาหกรรมที่มีอยูแลวในประเทศ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขัน กับตางประเทศ โดยเนนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ มากกวาการผลิตโดยเนนตนทุนต่ํา ใน

ขณะเดียวกันการเร่ิมตนพัฒนา ในสวนของสิ่งทอเฉพาะทางก็มีความจําเปน เพราะแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี

ในปจจุบัน มีทิศทางไปสูพัฒนากลุมสินคาแฟชั่นนี้มากข้ึน ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑในกลุมนี้ ที่เปดโอกาสและความเปนไปไดในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ สูตลาด และสวนแบงทางตลาด 

ที่กําลังขยายและคาดวาจะเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต ผลิตภัณฑสินคาแฟชั่นโดยเฉพาะสิ่งทอเฉพาะทางเชน 

เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย เสื้อเกราะกันกระสุน เสนเลือดเทียมและชุดผาตัดแพทยที่เปนนอนวูฟเวนเหลานี้

สวนมากผลิตจากประเทศที่มีเทคโนโลยีการผลิตข้ันสูง เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน หรือประเทศในแถบ ยุโรป

ตะวันตก ซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตเสนใยที่กาวหนา สามารถผลิตเสนใยที่ซับซอนและมีคุณภาพสูงตามตองการ 



 

รวมไปถึงการออกแบบและเทคโนโลยีที่ใชในกระบวนการผลิต เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีสมบัติ เหมาะสม ตอการ

นําไปใชงาน  

ดังนั้น ในสวนเร่ิมตนของการพัฒนาเทคโนโลยีสินคาแฟชั่นในประเทศไทย จึงมีความจําเปนที่จะตองมี

การวางแนวทางงานวิจัยและพฒันาเทคโนโลยี โดยมุงเนนการสรางองคความรู และเทคโนโลยีการผลิต ทั้งในสวน

ของสินคาแฟชั่นทั่วไปและสินคาแฟชั่นเฉพาะทาง ในสวนของสินคาแฟชั่นทั่วไป เทคโนโลยีการผลติวัตถุดิบและ

การปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบนั้นมีความจําเปนเรงดวน เนื่องจากบริษัทใหญๆ ในกลุมอุตสาหกรรมที่ผลิต

วัตถุดิบ เปนบริษัทลงทุนจากตางประเทศทั้งหมด เทคโนโลยีที่ใชมาจากการถายทอดโดยตรงจากบริษัทแมและ

เปนความลับ การสรางองคความรูดานเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบในประเทศ จึงเปนการเตรียมพรอมเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต อีกทั้งเปนพื้นฐานในการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาแฟชั่นที่ผลิตในประเทศ 

ใหมีคุณภาพเพื่อที่จะสามารถแขงขันในตลาดตางประเทศไดมากข้ึน ในสวนของสินคาแฟชั่นเฉพาะทาง งานวิจัย

และพัฒนาสามารถเร่ิมตนควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีวัตถุดิบของสินคาแฟชั่นทั่วไป แลวจึงขยายไปสู 

เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพสูง รวมไปถึงการเรียนรูและพัฒนาการออกแบบผลิตสินคาแฟชั่น

เฉพาะทางรูปแบบตางๆ เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในเชิงอุตสาหกรรม จึงควรจะจัดตั้งศูนยกลางการศึกษา

และวิจัยนวัตกรรมการผลิตและออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ( Innovative Fashion Research & 

Development Center) เพื่อเปนศูนยในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินคาแฟชั่นใหมีประสิทธิภาพ 

(Productivity) และเพิ่มมูลคาสินคา (Value Added) ใหเพิ่มมากข้ึน 

กลยุทธที่ 2.3 การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหเขมแข็งและย่ังยืน ยกระดับโซอุปทานสูการออกแบบ

ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคทั้งระบบ  

การพัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อรองรับ AEC การพัฒนาบุคลากร การปรึกษา

แนะนําเชิงลึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงรุกสูตลาด AEC รวมทั้งนําผูประกอบการไปเจรจาธุรกิจและทดลอง

ตลาดในประเทศตางๆ ในอาเซียน และอาเซียน การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยมุงผลักดัน 3 

กลุมอุตสาหกรรม ไดแก สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับทั้งระดับ 

โซอุปทานดวยการออกแบบดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคทั้งระบบ ผานกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การ

พัฒนาบุคลากรดานเทคนิคและการจัดการ การพัฒนานักออกแบบ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแฟชั่น การสราง

กลุมเครือขายยานธุรกิจแฟชั่น และการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดสายกระบวนการผลิต และการเสริมสราง

ผูประกอบการอุตสาหกรรมไทยสูการเปนเถาแกใหม มุงเนนการสรางผูประกอบการใหสามารถเร่ิมตนธุรกิจและ

ดําเนินธุรกิจใหเติบโตและเขมแข็ง โดยตั้งเปาสรางผูประกอบการใหม สําหรับการเสริมสรางผูประกอบการ

อุตสาหกรรมไทยสูการเปนเถาแกใหม มุงเนนการสรางผูประกอบการใหสามารถเร่ิมตนธุรกิจและดําเนินธุรกิจให

เติบโตและเขมแข็งใน AEC  

ยุทธศาสตรที่ 3: เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานของผูประกอบการในการสรางอัตลักษณความเปน

ไทย การสรางตราสินคา (Brand) การจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 

อุตสาหกรรมแฟชั่นเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทย โดยกอใหเกิด

การสรางรายไดเขาประเทศตอปจํานวนมาก และสามารถสรางงานสรางรายไดใหกับประชากรในประเทศ อีกทั้ง



 

ยังเปนอุตสาหกรรมที่ใชทุนมนุษยเปนหลักในการออกแบบและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา ประกอบกับการ

เปลี่ยนแปลงพลวัตของเศรษฐกิจโลกที่กําลังจะเกิดข้ึน ทําใหตองมีการพัฒนาสินคาแฟชั่นที่อาศัยการแขงขันใน

ดานของความคิดสรางสรรคเปนหลัก ลดการผลิตสินคาจํานวนมากและการแขงขันในดานของราคาลง โดยเฉพาะ

ประเทศไทยมีความไดเปรียบในดานของทุนมนุษย รากฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาที่มี ซึ่งเปนแหลงที่

กอใหเกิดความคิดสรางสรรคและนําไปสูการสรางเอกลักษณใหกับสินคาได  

รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสรางสรรค จึงไดดําเนินโครงการ

จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในอุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

รองเทาและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ข้ึน เพื่อศึกษาศักยภาพและวางแนวทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสรางสรรคข้ึน โดยเฉพาะปจจัยที่จะกอใหเกิดความคิดสรางสรรคข้ึน ทั้งในเชิงของแนวคิด

และระบบการผลิต รวมทั้งเสนอแนะรูปแบบการบรูณาการการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคระหวางหนวยงาน 

องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเชน ประเทศไทยเปนแหลงผลิตไหมและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง

มากที่สุดแหงหนึ่งของโลก มีแรงงานในอุตสาหกรรมจํานวนมากโดยเฉพาะแรงงานในชนบท การพัฒนา

อุตสาหกรรมไหมไทยเพื่อยกระดับผาไหมไทยใหกาวสูความเปนสากล เพื่อเปนการชวยเหลือผูประกอบการอีก

ทางหนึ่งดวย โดยที่ผานมา กระทรวงอุตสาหกรรมมีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อสนับสนุนและ

ชวยเหลือกลุมผูประกอบการไทยใหมีความสามารถในดานการแขงขันกับตางประเทศโดยมีแนวทางในการพัฒนา

อุตสาหกรรมไหมไทยในหลายๆ ดาน อาทิ พัฒนาดานบุคลากร เนนที่ผาไหมทอมือ ซึ่งจะเปนมรดกสืบทอดไปอีก

ยาวนาน พัฒนาดานเทคโนโลยีและดานการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสียทั้งระบบ และ

พัฒนารูปแบบสินคาและการตลาด โดยเนนที่แฟชั่นและผลิตสินคาใหเหมาะสมกับรสนิยมของลูกคา  

ดังนั้น การผลักดันและสงเสริมสนับสนุนใหอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานของผูประกอบการในการสรางอัตลักษณความเปนไทย การสรางตราสินคา (Brand) การจดลิขสิทธิ์

และสิทธิบัตรทั้งและตางประเทศตามกลยุทธตางๆ ดังนี้ 

กลยุทธที่ 3.1  สงเสริมการนําศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต มารอยเรียงเปนเร่ืองราวในอุตสาหกรรมแฟชั่น 

เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม (Value Added) 

รสนิยมการบริโภคสินคาแฟชั่นของโลกจะไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเอเชีย ดังปรากฏหลักฐานวา  

เทรนดการออกแบบของโลกโดยผูนําแฟชั่นในยุโรปโนมเอียงมาเพื่อตอบสนองผูบริโภคในเอเชียตั้งแตป 2012 

และการผลิตสินคาของแบรนดระดับโลก (Global Brand) ไดปรับขนาดใหตรงกับรูปรางของคนเอเชียตั้งแตป 

2010 การนําศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต มารอยเรียงเปนเร่ืองราวในอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

(Value-Added) อาทิเชน ไหมไทยไดรับการยอมรับวาเปนราชินีของเสนใยทั้งหมดที่มีในโลก 

เพื่อสรางใหเกิดเอกลักษณของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย จึงควรศึกษาและรวบรวมแหลงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ

สินคาแฟชั่นที่คงความเอกลักษณของแตละทองถ่ินในการนํามาใชในการตอยอดผลิตสินคาแฟชั่นออกสูตลาด เพื่อ

ยกระดับและเปนการสงเสริมคุณคา ศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณของประเทศไทยใหเปนที่รูจักและยอมรับในระดับ

สากล 



 

กลยุทธที่ 3.2  การสนับสนุนใหผูประกอบการมีการสรางตราสินคา (Brand) และเอกลกัษณ (Identity) ของ

ผลิตภัณฑ 

สนับสนุนการเปนผูนําวัฒนธรรมแฟชั่น และการออกแบบสิ่งทอของโลก Global Fashion Culture 

Influencer มีความเขมแข็งของทุนวัฒนธรรมรวมสมัย บูรณาการกับอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ ผลักดันมีแบรนดสิ่งทอ

และแฟชั่นไทย เปนแบรนดระดับสากล (International Brands) อยางนอย 20 แบรนด และเปนแบรนดระดับโลก

อยางนอย 1 แบรนดตอป ขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมรวมสมัยของไทยอยางเปนระบบไปยังตลาดโลก 

ยุทธศาสตรที่ 4: การสงเสริมการรวมกลุม และพัฒนาสรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น (Thai 

Fashion Cluster) ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ 

จากขอมูลทางวิชาการ พบวา การรวมกลุมเปนเครือขาย หรือคลัสเตอร (Cluster) จะเปนการสรางขีด

ความสามารถทางการแขงขันใหกับ SMEs เนื่องจากการรวมกลุมจะชวยตั้งแตลดตนทุนการผลิต และสรางอํานาจ

ในการแขงขันทางธุรกิจ ดังนั้น การสงเสริมการรวมกลุม และพัฒนาสรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรม

แฟชั่น (Thai Fashion Cluster) ทั้งในระดับตนน้ํา ระดับกลางน้ํา และระดับปลายน้ํา รวมถึงการรวมกลุมกันระหวาง

อุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับแฟชั่น ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ หนวยงาน องคกรตางๆ และสถาบันการศึกษาที่เก่ียวของเปนสิ่งที่มี

ความสําคัญและชวยผลักดันในการสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนานวัตกรรมของสินคาแฟชั่นไทยใหมีศักยภาพและสราง

เพิ่มขีดความสามารถในระดับสากลได โดยประกอบดวยกลยุทธที่สําคัญดังนี ้

กลยุทธที่ 4.1 การรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่นในแนวดิ่ง (Vertical) 

ปจจุบันอุตสาหกรรมไทยมีบทบาทสําคัญในการสรางรายไดใหกับประเทศโดยมีสัดสวนใน GDP สูงถึงกวา 

รอยละ 40 แตเนื่องจากปจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ในปลายป 2558 นี้ สงผลใหภาคอุตสาหกรรมตองปรับตัวและเรงสรางความพรอมอยางเรงดวนเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถที่จะแขงขัน ใน AEC ไดอยางมีศักยภาพ ซึ่งถือเปนจุดเปลี่ยนคร้ังใหญของอุตสาหกรรมไทย ที่

ผูประกอบการทุกกลุมธุรกิจจําเปนตองเตรียมตัวใหมีความพรอมเพื่อสามารถแขงขันในตลาดที่ใหญข้ึนจากตลาด

ภายในประเทศที่มีฐานผูบริโภค 65 ลานคน สูระดับอาเซียนที่ผูบริโภคกวา 600 ลานคน สําหรับอุตสาหกรรมไทยที่มี

ความโดดเดนและมีทิศทางในการขยายตลาดไดดีที่สามารถใชประโยชนจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในชวงสิ้นป 2558 ไดแก อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ มีมูลคาการสงออกไปประเทศอาเซียนประมาณ 

1,147.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมมีมูลคาการสงออก 1,610.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมเหลานี้ มีการพัฒนามายาวนาน มีทักษะความชํานาญ และมีโซอุปทานที่ครบวงจร หาก

สามารถสงเสริมใหอุตสาหกรรมดังกลาวใหมีศักยภาพไดก็จะสามารถสรางรายไดมหาศาลใหแกประเทศ 

ที่ผานมาประเทศไทยมีการรวมกลุมคลัสเตอรมาแลวในหลายรูปแบบ แตสําหรับการสงเสริมกลุมคลัสเตอร

แฟชั่นซึ่งมีหวงโซมูลคาที่ซับซอน และมีผูที่เก่ียวของจํานวนมาก จําเปนตองมีการวางระบบเพื่อรองรับการรวม

ตัวอยางเขมแข็ง เนนกลุมผูประกอบการที่มีเปาหมายและไดรับประโยชนรวมกัน กําหนดแนวทางการรวมกลุมใหมี

ประสิทธิภาพ มุงเนนกิจกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสําหรับสมาชิกทุกรายในคลัสเตอรทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลาย

น้ํา  ภาครัฐอาจจะสงเสริมเร่ืองโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคดังที่ไดกลาวแลวเพื่อใหการ



 

รวมกลุมเปนไปไดงายข้ึน แตยังตองมีมาตรการรวมระหวางรัฐและเอกชนเพื่อใหการบริหารจัดการกลุมมีความยั่งยืน 

เชน การพัฒนา Cluster Development Agent การจัดหาขอมูลและจัดการองคความรู การวางแนวทางบริหาร

จัดการกลุม โดยสงเสริมใหแตละคลัสเตอรมีเอกลักษณของตนเอง และมีทิศทางการสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน 

กลยุทธที่ 4.2 การรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่นในแนวราบ (Horizontal) 

นอกจากการรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่นในแนวดิ่ง (Vertical) อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีโอกาส

สูง แตจําเปนตองสรางการเชื่อมโยง 3 กลุม (กลุมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม กลุมรองเทาและเคร่ืองหนัง กลุมอัญมณี

และเคร่ืองประดับ) หรือมีการรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่นในแนวราบ (Horizontal) ผนึกเปนกลุม

เครือขาย Fashion Cluster อยางครบวงจร เพื่อสรางความแกรงทางธุรกิจและผูนําในวงการแฟชั่นและ

อุตสาหกรรมไทย การจัดตั้ง “Fashion Idea Space” เพื่อเปนพื้นที่ทางความคิด เชื่อมโยงคลัสเตอรและบมเพาะ

ความคิดสรางสรรคสูการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมปูทางสูการสรางตลาดตราสินคาของไทยในระดับภูมิภาคและ

ระดับโลกเต็มรูปแบบ ระบุการนําความคิดสรางสรรคมาผสานกับเทคโนโลยีเปนทางออกขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

ใหมีเสถียรภาพในระยะตอไป ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาการรับจางผลิตเพื่อสงออก สรางความสามารถการ

แขงขันในอนาคต 

นอกจากนี้ การสรางเครือขายกับธุรกิจเก่ียวเนื่องดานการคาปลีก คาสง การตลาด การทองเที่ยวจนถึง

ธุรกิจออกแบบและภาคบริการที่เก่ียวของ แนะนําแนวทางการรวมกลุม เพื่อสรางความเขมแข็งได 6 รูปแบบ ตาม

ความเหมาะสมกับตลาดเปาหมายและระดับของแฟชั่น ไดแก 1) การรวมกลุมดานการออกแบบและความคิด

สรางสรรค 2) การรวมกลุมดานการสรางแบรนด 3) การรวมกลุมดานการตลาด 4) การรวมกลุมดานการผลิต  

5) การรวมกลุมดานวิจัยและพัฒนา (R&D Cluster) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและความสามารถในการแขงขันระยะ

ยาว และ 6) การรวมกลุมดานการบริการ (Service Cluster)  

กลยุทธที่ 4.3 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศผูนําแฟชั่น ทั้งในดานวัตถุดิบ การออกแบบ  

การพัฒนาความสามารถในการตอบสนองตลาดของโซอุปทานที่ขยายสูภูมิภาค ขับเคลื่อนดวยองค

ความรูและความสัมพันธระหวางประเทศ ประกาศพื้นที่ Fashion Industrial Zone การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

แฟชั่นแบบครบวงจร ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับแหลงผลิตของภูมิภาค  สงเสริมการรวมทุนกับบริษัทระดับ

โลกในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ การผลิต และการตลาดในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาระบบการจัดจําหนายในตลาด 

ASEAN และ BIMSTEC วางระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจ Market Insight and Intelligence System บูรณา

การฐานขอมูลทุกระบบเพื่อวิเคราะหทิศทางตลาด วิจัยพฤติกรรมผูบริโภคกลุมเปาหมายในเชิงลึก (Market 

Insight) จัดตั้งกองทุนสําหรับการลงทุนในแบรนดแฟชั่นของไทย Fashion Expansion Funds มุงเนนการบูรณา

การความคิดสรางสรรคของแบรนดกับความสามารถในการบริหารจัดการของกิจการขนาดใหญ การสงเสริมการ

ลงทุนตั้งสํานักงานใหญ (Regional Head Quarter) และการยายกิจการของบริษัทแฟชั่นและสิ่งทอระดับโลก

มายังประเทศไทย 

ธุรกิจแฟชั่นของประเทศผูนําแฟชั่น มีความแตกตางจากของไทย คือ มีการผลิตวัตถุดิบเอง จากโรงงาน

ผูผลิตผา มีโรงงานรับผลิตอุปกรณตกแตง มีโรงงานรับจางผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูป ในระบบโรงงานขนาดใหญ แต

สามารถบริหารการผลิตสินคาที่ใชตราสินคาตางกันในโรงงานเดียวกันได และสามารถนําแฟชั่นมาเสนอผูซื้อ ทํา



 

แฟชั่นโชว โดยใชนางแบบทุกเชื้อชาติได แมกระทั่งการทําแฟชั่นโชวบนถนนในที่สาธารณะนี้ยังเปนการแสดงถึง

การไมแบงเชื้อชาติและความมีเสรีภาพในดานแฟชั่น 

การเชื่อมโยงคลัสเตอรเชิงสรางสรรคอยางครบวงจรในทกุมิติและรองรับการรวมกลุมของอุตสาหกรรม

แฟชั่นของประเทศไทย ควรมีการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ที่

สามารถสนับสนุนทั้งการใชความคิดสรางสรรคและการพัฒนาในเชิงวิศวกรรมไปควบคูกัน จึงเสนอใหจัดตั้ง 

“พื้นที่ทางความคิด (Fashion Idea Space)” ซึ่งจะทําหนาที่เปนศูนยบมเพาะความคิดสรางสรรคสูการผลิตใน

เชิงอุตสาหกรรม ลดตนทุนและความเสี่ยงดานออกแบบ และ R&D ของ SMEs ชวยผลักดันการรวมกลุมคลัส

เตอรในรูปแบบ Design and Development Cluster ซึ่งพื้นที่ดังกลาวจะประกอบดวย เครือขายผูเชี่ยวชาญ

ดานตางๆ  เคร่ืองจักรเคร่ืองมือเพื่อทําตนแบบ  ที่ทันสมัยพรอมผูชํานาญการ ศูนยขอมูลแนวโนมแฟชั่น หอง

ตัวอยางวัตถุดิบที่หลากหลายและทันสมัย ศูนยพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑตนแบบ หองจัดแสดง 

หองปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่จําเปน และมีระบบการจัดการแบบมืออาชีพ มีเปาหมายในการปรับศักยภาพดาน

เทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคใหแกผูประกอบการแฟชั่น ใหเทียบเทาสากล และสามารถเชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมขนาดใหญของโลกได 

ยุทธศาสตรที่ 5: การสรางภาพลักษณอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในระดับ

สากล 

อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทยและมีบทบาทตอการจาง

งานกวา 2 ลานคน ถูกจัดอันดับอยู 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมแฟชั่นเอเชีย เนื่องจากมีความไดเปรียบในเร่ืองของ

วัตถุดิบที่หลากหลาย ทักษะฝมือแรงงานที่ประณีต และมีการออกแบบที่สรางสรรค โดยจะเห็นไดวา อุตสาหกรรม

แฟชั่นไทยสามารถสรางรายไดใหประเทศไดถึง 3.7 แสนลานบาท (สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม เคร่ืองหนังและรองเทา 

และอัญมณีและเคร่ืองประดับ) แตหากเทียบกับผูนําดานแฟชั่นอยางฮองกงที่สามารถกาวข้ึนเปนผูนําแฟชั่นแถว

หนาในภูมิภาคเอเชียที่มีตัวเลขการสงออกสินคาแฟชั่นสูงถึง 9.3 แสนลานบาทนั้นจะเห็นไดวาสูงกวาประเทศไทย

เกือบสามเทา โดยฮองกงเปนเขตบริหารพิเศษแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนเมืองที่มีความกาวหนาของ

อุตสาหกรรมแฟชั่นเปนอยางมาก 

อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาฮองกงมียานการคาเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญซึ่งผลักดันใหฮองกงเปนเมือง

แหงแฟชั่นที่สําคัญ ทั้งนี้ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู “สวรรคแหงการชอปปง” (Fashion Shopping 

Paradise) เทียบเทาฮองกงไดนั้น จะตองใชกลยุทธเพื่อใหเกิดการพัฒนาในหลายดาน อาทิ จูงใจใหผูประกอบการ

ตางชาติสนใจมาซื้อสินคาไทย ตลอดจนสงเสริมใหตราสินคาไทยเปนที่รูจักและยอมรับในตลาดตางประเทศ 

รวมทั้งกระตุนใหนักทองเที่ยวซื้อสินคาแฟชั่นของไทยมากข้ึน โดยสรางแหลงชอปปงที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว

จํานวนมหาศาล โดยจําเปนตองกระจายแหลงชอปปง เชน ชอปปง สตรีทชอปปง แอเรียและชอปปงบิลดิ้ง ฯลฯ 

ใหมีความหลากหลาย ทั้งกรุงเทพฯ และตางจังหวัด รวมทั้งพัฒนาระบบลอจิสติก (Logistics) ที่เอ้ือตอการ

สงออกสินคาแฟชั่น นอกจากนี้ จะตองมีการสรางคานิยมใหแกผูบริโภคทั้งในประเทศและนักทองเที่ยว ใหทราบ

วานอกจากประเทศไทยจะเปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติแลว ประเทศไทยยังมียานการคาสินคาแฟชั่นที่

นักทองเที่ยวทุกคนตองมาเยือนและซื้อกลับไป อยางไรก็ดี หนวยงานรัฐมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งและมีหนาที่หลัก



 

ในการสรางโอกาสใหผูประกอบการในการนําเสนอสินคาแฟชั่นไทยออกสูสายตาตางประเทศในรูปแบบตางๆ 

ดังนี้ 

กลยุทธที่ 5.1  การกําหนดตําแหนงทางการตลาดเพ่ือเปนศูนยกลางแฟชั่นในภูมิภาคเอเชีย  

ภาพลักษณของ “กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น” ในตางประเทศไมมีความชัดเจน ผูซื้อในตางประเทศรับรูเร่ือง

ของกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นเพียงแคในระดับตนๆ เทานั้น ซึ่งสวนใหญจะรับรูแนวทางและจุดมุงหมายเฉพาะใน

ประเทศเทานั้น ดังนั้น ในการสรางแบรนดไทยในวงการแฟชั่นโลกอยางเขมแข็ง จําเปนที่จะตองมีกิจกรรมใน

ตางประเทศใหมากข้ึน และจําเปนที่ภาครัฐฯ ควรคํานึงการปรับภาพลักษณของความเปนนานาชาติหรือ สากล

นิยม และผูประกอบการตองไดเรียนรูเทรนดใหมอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะเพิ่มความเปนสากลนิยมจากพื้นฐานของ

ความมีเอกลักษณของความไทย เพราะความตองการของแตละประเทศแตกตางกัน 

  สําหรับโอกาสที่ประเทศไทยจะเปนศูนยรวมแฟชั่นในภูมิภาคเอเชียในลําดับที่ดีข้ึน มีโอกาสเปนไปได

สูง เพราะที่ผานมาจะเห็นไดวา ประเทศไทยมีจุดแข็งในดานของคุณภาพที่ไมแพชาติใด แตเนื่องจากไทยยังมี

จุดออนในเร่ืองของการออกแบบใหสามารถเปนนานาชาติหรือ สากลนิยม ในขณะที่ผูซื้อตางชาติกลับมองวา

แฟชั่นจากประเทศไทยมีจุดเดนในดานของความมีเอกลักษณ โดยจุดเดนดังกลาวทําใหเกิดขอเสียในเร่ืองของ

ภาพลักษณของสินคาที่สวนใหญตองการสินคาที่มีความเปนนานาชาติ หรือ สากลนิยม 

กลยุทธที่ 5.2  กิจกรรมการจัดประกวดการออกแบบและแฟชั่นโชวในระดับโลก 

สรางเวทีการประกวดออกแบบและแฟชั่นโชวในระดับโลก เพื่อกระตุนการคาอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับ

โลกในประเทศไทย ซึ่งจะเปนตัวแปรสําคัญในการดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยว

สวนใหญมีจุดหมายปลายทางที่ยานการคาแฟชั่นตางๆ เชน ยานสยามสแควร เดอะมอลล และเซ็นทรัล ซึ่งเปน

ยานจําหนายสินคาแฟชั่นระดับสูง รวมถึงการใชความชวยเหลือทางวิชาการนําการคาการลงทุน การผลักดัน

มาตรฐานผลิตภัณฑสินคาแฟชั่นไทยเปนมาตรฐานอางอิงของภูมิภาค Thai Modern Culture as Soft Power 

บูรณาการทุนวัฒนธรรมรวมสมัยดานธุรกิจแฟชั่น กับผลิตภัณฑและบริการวัฒนธรรมที่เก่ียวของ เชน อาหาร 

กีฬา ภาพยนตร ดนตรี โรงแรม บริการสุขภาพ ไปยังประเทศในอาเซียน จัดตั้ง World Class Fashion 

Education เปดหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย World Class Market Place ใหมีงานแสดงสินคาที่สําคัญ

ของโลกในไทย 

กลยุทธที่ 5.3  กิจกรรม Roadshow สินคาแฟชั่นไทย ทั้งในรูปแบบ In Store Promotion และ Exhibition 

สําหรับงานสรางเมืองกรุงเทพฯ ใหเปนที่ยอมรับในฐานะศูนยกลางแฟชั่นนั้น จะตองสรางการรับรูใหกับ

ชาวตางประเทศใหทราบถึงศักยภาพของประเทศไทย ใหความสนใจความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่น

ไทยมากข้ึน ซึ่งเดิมการจัดกิจกรรม Fashion Week ของไทยไดรับการบรรจุลงในปฏิทินแฟชั่นโลก และไดรับการ

ตอบรับดีจากสื่อตางประเทศที่เสนอขาวอยางตอเนื่อง เปนผลใหดีไซเนอรไทยเปนที่รูจักและสามารถเปดตลาด

ใหมและขยายตลาดเดิมได ดานการสรางการยอมรับในตางประเทศ นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมการเจาะตลาด

เปาหมายโดยการนําดีไซเนอรไทยไปแสดงแฟชั่นโชวและแสดงสินคาในตางประเทศ การจัดแสดงสินคา In Store 

Promotion และการออกงานแสดงสินคา Exhibition ในประเทศเปาหมาย  
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วัตถุประสงค 

“สรางมลคาเพ่ิมและตอยอดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในอตสาหกรรมแฟช่ันเพ่ือกาวสความเปนหนึ่งในประเทศผนําแฟช่ันเอเชียในป 2564” 

1. การพัฒนาบุคลากรและองคกรทางดานแฟชั่นใหไดมาตรฐานระดับสากล 

2. พัฒนาผูประกอบการ SMEs ใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในกระบวนการผลิต ในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

3. สงเสริมการสรางเครือขายธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน เพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืนของธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยตลอดจนการพัฒนายกระดับผูประกอบการและนักออกแบบใหสามารถคาดการณแนวโนมแฟชั่นได  

4. สรางการรับรูภาพลักษณสินคาไทยผานกจิกรรมการสนับสนนุการจัดงานแฟชั่นวีค )Fashion Week)   

5. มุงเปนศูนยกลางแฟชั่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และหนึ่งในแผนที่แฟชัน่โลก 

“เปนผูนําในการกําหนดนโยบายและเปนศูนยกลางประสานระบบการทํางาน เพ่ือขับเคล่ือนการสงเสรมิวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ” 

การสงเสริมพัฒนาบุคลากร และนกั

ออกแบบ รวบถึงสถาบันการศึกษาและ

องคกรดานแฟชั่นใหเทียบเทามาตรฐาน

 

การพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคา สราง

มูลคาเพ่ิม  (Value Added) และตอยอดสินคาทั้งใน

ระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนนิงานของผูประกอบ ในการ

สรางอัตลักษณความเปนไทย การสรางตราสินคา (Brand) การจด

ลิขสิทธิ์ สทิธิบัตร ทั้ภายในและภายตางประเทศ 

การสงเสริมการรวมกลุมและพัฒนาสราง

เครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น 

(Thai Fashion Cluster) 

การสรางภาพลักษณอุตสาหกรรมแฟชั่น

ไทยใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับใน

ระดับสากล 

เพื่อใหเกิดศูนยการเรียนรูดานแฟชั่น 

(Fashion Knowledge Center) ใน

ระดับประเทศและระดับอาเซียน 

เพื่อใหผูประกอบการมีความรูความเขาใจการ

สรางสรรคผลิตภัณฑจากวัตถุดิบดวยการออกแบบ

ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคทั้งระบบ 

เพื่อศึกษาศักยภาพและวางแนวทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสรางสรรคขึ้นและสนับสนุน

การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ตราสินคา (Brand) 

เพื่อสงเสริมการรวมกลุม และพัฒนาสราง

เครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น 

(Thai Fashion Cluster) 

เพื่อเผยแพรและสรางการรับรูสินคาแฟชั่นไทย

ใหกับชาวตางประเทศไดทราบถึงศักยภาพ

ผลิตภัณฑสินคาแฟชั่นของประเทศไทย 

สงเสริมการนําศิลปะ วัฒนธรรม 

และวิถีชีวิต มารอยเรียงเปน

เรื่องราวในอุตสาหกรรมแฟช่ัน 

เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Value 

Added) 

การสนับสนุนให

ผูประกอบการมีการสราง

ตราสินคา (Brand) และ

เอกลักษณ (Identity) ของ

ผลิตภัณฑ 

การกาํหนด

ตําแหนงทางการ

ตลาด เพื่อเปน

ศูนยกลางแฟช่ัน

ในภูมิภาคเอเชีย 

กิจกรรม

ประกวดการ

ออกแบบ 

1.1 ทําการศึกษา สํารวจ ฐานขอมูลของ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 

1.2 ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนดานแฟชั่น

ในสถาบันอุดมศึกษา 

1.3 เผยแพรความรูและถายทอดประสบการณจาก

ผูเชี่ยวชาญในวงการแฟชั่นในพ้ืนที่ตางๆ ทั่วประเทศ 

1.4 จัดประกวดการออกแบบ เพ่ือคนหานัก

ออกแบบรุนใหมเขาสูวงการ 

1.5 ศึกษารูปแบบและแนวทางในการจัดต้ังศูนยการ

เรียนรูดานแฟชั่น )Fashion Knowledge Center) 

1.6 จัดต้ังศูนยการเรียนรูดานแฟชั่น )Fashion 

Knowledge Center) 

 

 

2.1 จัดทําฐานขอมูลผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟช่ัน ทั้งตนนํ้า 

กลางนํ้า และปลายนํ้า 

2.2 พัฒนาระบบขอมลูในการจับคูเช่ือมโยงแหลงวัตถุดิบ และ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

2.3 ศึกษารูปแบบและแนวทางในการจัดต้ังจัดต้ังศูนยกลาง

การศึกษาและวิจัยนวัตกรรมการผลิตและออกแบบอุตสาหกรรม

แฟช่ันไทย )Innovation Research & Development Fashion 

Center) 

2.4 จัดต้ังศูนยกลางการศึกษาและวิจัยนวัตกรรมการผลิตและ

ออกแบบอุตสาหกรรมแฟช่ันไทย )Innovation Research & 

Development Fashion Center) 

2.5 การวินิจฉัย และใหคําปรึกษาแนะนําแกผูประกอบการ

อุตสาหกรรมแฟช่ัน 
2.6 จัดทําดัชนีช้ีวัดเพื่อจัดทํามาตรฐานและเปรียบเทียบภายใน
อุตสาหกรรม 

2.7 สงเสริมการพฒันาการออกแบบและสรางสรรคนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมแฟช่ัน 

3.1 การใหคําปรึกษาแนะนําดานการสรางเรื่องราว

ในสินคาแฟชั่น เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม )Value Added) 

3.2 การจัดประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑตาม

ภูมิภาคหรือทองถ่ินตางๆ ทั่วประเทศ 

3.3 การจัดอบรมและใหความรูในการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมีเอกลักษณ และการสรางตราสินคา 

)Brand)  

3.4 การใหคําปรึกษาแนะนําดานการสรางตราสินคา 

)Brand) และเอกลักษณ )Identity) ของผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

4.1 จัดทําฐานขอมูลผูประกอบการอุตสาหกรรม

แฟชั่น ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

4.2 การใหคําปรึกษาแนะนําดานการสรางเครือขาย

อุตสาหกรรมแฟชั่นทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

4.3 จัดทําฐานขอมูลหนวยงาน สถาบัน หรือองคกร

ที่เกี่ยวของกับแฟชั่นทั้งภายในและตางประเทศ 

4.4 การใหคําปรึกษาแนะนําดานการสรางเครือขาย

กับองคกรที่เก่ียวของกับแฟชั่นทั้งภายในและ

ตางประเทศ 

4.5 จัดทําการวิจัย วิเคราะหขอมูลการพัฒนา

อุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศผูนําแฟชั่น 

4.6 การใหคําปรึกษาแนะนําดานการสรางเครือขาย

อุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศผูนําแฟชั่น 

 

5.1 ศึกษาขอมูลอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศตางๆ 

และกําหนดตําแหนงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟช่ันของ

ประเทศไทย 

5.2 การใหคําปรึกษาแนะนําการวาแผนและกําหนด

ทิศทางอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 

5.3 จัดอบรมใหความรูการออกแบบและการพัฒนา

ผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค 

5.4 กิจกรรมประกวดการออกแบบ และการพัฒนา

สินคาแฟชั่นเชิงสรางสรรค 

5.5 กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธสินคาแฟชั่นไทยให

เปนรับรูและยอมรับในระดับสากล 

5.6 สนับสนุนผูประกอบการไทยเพ่ือไปแสดงสินคา ใน

รูปแบบ In Store Promotion และออกงาน 

Exhibition ตางๆ 

กิจกรรม Roadshow 

สินคาแฟช่ันไทย ทัง้

ในรปูแบบ In Store 

Promotion และ 

Exhibition 

พัฒนาหลักสูตร

การเรียนรูดาน

อุตสาหกรรม

ระดับสากล 

สงเสริม

บุคลากรที่มี

คุณภาพเขาสู

อุตสาหกรรม

แฟช่ัน 

ศูนยการเรียนรู

ดานแฟช่ัน 

(Fashion 

Knowledge 

Center) 

สงเสริมและ

พัฒนาวัตถุดิบ

ข้ันตนที่ใชใน

อุตสาหกรรม

แฟช่ัน 

ศูนยกลางการศึกษาและ

วิจัยนวัตกรรมการผลิต

และออกแบบอุตสาหกรรม

แฟช่ันไทย (Innovation 

Research & 

Development 

  

การพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการให

เขมแข็งและยั่งยืน 

ยกระดับโซอุปทานสู

การออกแบบดวย

เทคโนโลยีและ

ความคดิสรางสรรค

 

การรวมกลุม

เครือขาย

อุตสาหกรรม

แฟช่ันในแนวด่ิง 

(Vertical) 

การรวมกลุม

เครือขาย

อุตสาหกรรม

แฟช่ันในแนวราบ 

(Horizontal) 

การเช่ือมโยง

อตุสาหกรรมแฟช่ันใน

ประเทศผูนําแฟช่ัน ท้ัง

ในดานวัตถุดบิ การ

ออกแบบ 

รูปท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจแฟชั่น 



 

3. โครงการนํารอง 

ในสวนนีจ้ะเปนการนาํเสนอโครงการนาํรองของแผนปฏิบตักิารการพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ประเภทธุรกิจแฟชั่น โดยตัวอยางของโครงการนํารองนี้จะนําเสนอรายละเอียดในแตละแผนยุทธศาสตรรวมทัง้สิน้ 

5 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

3.1 โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานแฟชั่น (Fashion Knowledge Center) 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหเกิดศูนยการเรียนรูดานแฟชั่น (Fashion Knowledge Center) ในระดับประเทศและระดับ

อาเซียน 

2) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดานธุรกิจแฟชั่นใหเทียบเทามาตรฐานระดบัสากล 

3) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการของภาคธุรกิจ 

กลุมเปาหมาย 

1) กลุมนิสิต นักศึกษาดานแฟชั่น 

2) ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจแฟชั่น ทั้ง3 อุตสาหกรรม ไดแก สิ่งทอและ

เคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง และอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

3) สถาบันทางการศึกษาดานแฟชั่นของไทย 

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน 

2) พัฒนาออกแบบกระบวนการทาํงานภายในศูนยการเรียนรูดานแฟชั่น (Fashion Knowledge Center) 

3) จัดทําวิจัยเพื่อวิเคราะหความตองการของผูมีสวนเก่ียวของ 

4) พัฒนารูปแบบขอมูลในมิติตางๆ เพื่อจัดเปนกลุมการใหบริการแกผูประกอบการเคร่ืองสําอาง  

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) กระทรวงศึกษาธิการ โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

5) สถาบันการศึกษาตางๆ (ที่เปดหลักสูตรดานแฟชั่น) 

6) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจแฟชั่น 

3.2 ศูนยกลางการศึกษาและวิจัยนวัตกรรมการผลิตและออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย (Innovative 

Fashion Research & Development Center) 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหผูประกอบการมีความรูความเขาใจการสรางสรรคผลิตภัณฑจากวัตถุดิบดวยการออกแบบดวย

เทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคทั้งระบบ 



 

 

2) เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนางานวิจัยที่สามารถนํามาตอยอดเชิงธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม 

3) เพื่อกระตุนใหภาคธุรกิจไดนําเอาวัตถุดิบที่มีความหลากหลายและไดคุณภาพนํามาใชในการตอยอด

พัฒนาผลิตภัณฑอยางสรางสรรค ใหประเทศไทยมีความสามารถการแขงขันในระดับโลก 

กลุมเปาหมาย 

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจแฟชั่น ทั้งสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ือง

หนัง และอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

แนวทางดําเนินการ 

1) รวบรวมองคความรูที่เก่ียวของกับการใชวัตถุดิบในการผลิต งานวิจัยและพัฒนาทั้งดานการผลิต การ

ออกแบบดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคทั้งระบบ 

2) รวบรวมผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาแนะนําการนําเอาวัตถุดิบที่มีความหลากหลายและไดคุณภาพมา

ใชในการตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑอยางสรางสรรค ใหประเทศไทยมีความสามารถการแขงขันในระดับ

โลก 

3) จัดตั้ง ศูนยกลางการศึกษาและวิจัยนวัตกรรมการผลิตและออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 

(Innovative Fashion Research & Development Center) 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

2) สถาบันการศึกษาตางๆ (ที่เปดหลักสูตรดานแฟชั่น) 

3) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ

5) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจแฟชั่น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

3.3 โครงการการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในอุตสาหกรรมแฟชั่น  

วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาศักยภาพและวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสรางสรรคข้ึน 

2) เพื่อสงเสริมการนําศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต มาสรางตราสินคา (Brand) และเอกลกัษณ (Identity) 

ของผลิตภัณฑ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) 

3) เพื่อสนับสนุนการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ตราสินคา (Brand) ผลิตภัณฑแฟชั่นไทยทั้งภายในและ

ตางประเทศ  

กลุมเปาหมาย 

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจแฟชั่น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน 



 

 

2) พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในอุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและ

เคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ข้ึน  

3) สนับสนุนงานวิจัย การออกแบบ และนวัตกรรมที่สามารถนํามาตอยอดเชิงธุรกิจใหแกผูประกอบการ

ธุรกิจแฟชั่น 

4) สนับสนุนโอกาสในการเขาถึงงานวิจัยที่มีคุณภาพใหแกผูประกอบการธุรกิจแฟชั่น 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) กระทรวงวัฒนธรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจแฟชั่น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

5) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

6) กรมทรัพยสินทางปญญา 

7) กระทรวงพาณชิย 

3.4 โครงการสงเสริมการรวมกลุม และพัฒนาสรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น (Thai 

Fashion Cluster) 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อสงเสริมการรวมกลุม และพัฒนาสรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น (Thai Fashion 

Cluster) ทั้งในระดับตนน้ํา ระดับกลางน้ํา และระดับปลายน้ํา รวมถึงการรวมกลุมกันระหวาง

อุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับแฟชั่นเพื่อใหเกิดการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตางๆ 

2) เพื่อผลักดันการรวมกลุมคลัสเตอรในรูปแบบ Design and Development Cluster 

กลุมเปาหมาย 

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจแฟชั่น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน 

2) จัดการรวมกลุม และพัฒนาสรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น (Thai Fashion Cluster) 

ทั้งในระดับตนน้ํา ระดับกลางน้ํา และระดับปลายน้ํา รวมถึงการรวมกลุมกันระหวางอุตสาหกรรมที่

เก่ียวของกับแฟชั่น 

3) จัดทําโครงสรางการรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่น (Thai Fashion Cluster) 

4) สรางระบบจัดการขอมูลและเครือขายใหผูใชบริการเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 



 

 

2) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

3) กระทรวงศึกษาธิการ โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) สถาบันการศึกษาตางๆ (ที่เปดหลักสูตรดานแฟชั่น) 

5) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ

6) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจแฟชั่น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

7) กระทรวงวัฒนธรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

8) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

9) กระทรวงพาณิชย โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

10) กรมทรัพยสินทางปญญา 

 

3.5 โครงการสรางภาพลักษณอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในระดับสากล 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อเผยแพรและสรางการรับรูสินคาแฟชั่นไทยใหกับชาวตางประเทศไดทราบถึงศักยภาพผลิตภัณฑ

สินคาแฟชั่นของประเทศไทย  

2) เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑสินคาแฟชั่นไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ 

3) เพื่อกระตุนความสนใจและสรางความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 

กลุมเปาหมาย 

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจแฟชั่น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน 

2) จัดทําแผนการประชาสัมพันธการสรางการรับรูสินคาแฟชั่นไทยใหกับชาวตางประเทศ 

3) จัดกิจกรรมเพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑสินคาแฟชั่นไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ อาทิเชน 

กิจกรรม Fashion Week การจัดแสดงสินคา In-Store Promotion และการออกงานแสดงสินคา 

Exhibition ในประเทศเปาหมาย เปนตน 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

3) กระทรวงศึกษาธิการ โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) สถาบันการศึกษาตางๆ (ที่เปดหลักสูตรดานแฟชั่น) 

5) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ

6) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจแฟชั่น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 



 

 

7) กระทรวงวัฒนธรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

8) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

9) กระทรวงพาณิชย โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

10) กรมทรัพยสินทางปญญา 

4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. รัฐบาลควรสงเสริมใหเกิดความรวมมือและเครือขายระหวางหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของทั้งภาครัฐ 

เอกชน และผูประกอบการรายยอยทั้งหลาย จะตองรวมมือกันในการปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันใหกับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยการสรางจุดแข็งในการพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบและ

การตลาด เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแขงขันทางธุรกิจแฟชั่นของผูประกอบการ SMEs 

2. รัฐบาลควรจะสงเสริมสนับสนุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการปรับตัวจากการ

เปนผูรับจางผลิต (OEM) ไปสูการเปนผูออกแบบสินคา และมีตราสินคาของตัวเอง เพื่อเปนการยกระดับ

ตําแหนงทางการตลาดใหเปนผูผลิตสินคาที่มีคุณภาพระดับกลางและสูง  

3. รัฐบาลควรจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูดานแฟชั่น (Fashion Knowledge Center) 

เพื่อใหเกิดศูนยการเรียนรูดานแฟชั่นในระดับประเทศและระดับอาเซียน และพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอนดานธุรกิจแฟชั่นใหเทียบเทามาตรฐานระดับสากล เพื่อผลิตบุคลากรดานการออกแบบและการ

สรางนวัตกรรมสินคาดานแฟชั่น 

4. รัฐบาลควรสนับสนุนการเปนศูนยกลางการศึกษาและวิจยันวัตกรรมการผลิตและออกแบบอุตสาหกรรม

แฟชั่นไทย ( Innovation Research & Development Fashion Center) เพื่อใหผูประกอบการมี

ความรูความเขาใจการสรางสรรคผลิตภัณฑจากวัตถุดิบดวยการออกแบบดวยเทคโนโลยีและความคิด

สรางสรรคทั้งระบบ และสามารถนําเอาวัตถุดิบที่มีความหลากหลายและไดคุณภาพนํามาใชในการตอ

ยอดพัฒนาผลิตภัณฑอยางสรางสรรค ใหประเทศไทยมีความสามารถการแขงขันในระดับโลก 

5. รัฐบาลควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในอุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและ

เคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) เพื่อศึกษาศักยภาพและวางแนวทางการ

พัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสรางสรรคข้ึน สามารถนําศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต มาสรางตราสนิคา 

(Brand) และเอกลักษณ (Identity) ของผลิตภัณฑ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) รวมถึงการจด

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ตราสินคา (Brand) ผลิตภัณฑแฟชั่นไทยทั้งภายในและตางประเทศ  

6. รัฐบาลควรสงเสริมการรวมกลุม และพัฒนาสรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น (Thai 

Fashion Cluster) เพื่อสงเสริมการรวมกลุม และพัฒนาสรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรม

แฟชั่น ทั้งในระดับตนน้ํา ระดับกลางน้ํา และระดับปลายน้าํ รวมถึงการรวมกลุมกันระหวางอุตสาหกรรม

ที่เก่ียวของกับแฟชั่นเพื่อใหเกิดการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตางๆ เพื่อผลักดันการรวมกลุม 

คลัสเตอรในรูปแบบ Design and Development Cluster 

7. รัฐบาลควรสงเสริมการสรางการรับรูใหกรุงเทพฯ เปนเมืองแหงแฟชั่น ซ่ึงจะนําไปสูการเปนผูนําและ

ศูนยกลางธุรกิจแฟชั่นแหงภูมิภาค และเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไดอยางยั่งยืน  



 

 

8. รัฐบาลควรจะสรางภาพลักษณอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในระดับสากล 

เผยแพรและสรางการรับรูสินคาแฟชั่นไทยใหกับชาวตางประเทศไดทราบถึงศักยภาพผลิตภัณฑสินคา

แฟชั่นของประเทศไทย โดยผานการจัดกิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑสินคาแฟชั่นไทยทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ เพื่อกระตุนความสนใจและสรางความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 
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บทท่ี 1 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการดําเนินโครงการ 
 
 ในบทนี้กลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพื่อสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา/รายพื้นที่/กําหนดประเภท โดยแนวคิดทฤษฎีที่นําเสนอในบทนี้แบงเปน 2 

สวน ไดแก (1) แนวคิดดานการวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวโนมสภาวการณของอุตสาหกรรม และ  

(2) แนวคิดดานแผนยุทธศาสตรและการจัดการกลยุทธ 

1.1 แนวคิดดานการวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวโนมสภาวการณของอุตสาหกรรม 

1.1.1   การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม (Industry Overview)  

การทบทวนวรรณกรรมเปนการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการวิเคราะหจัดทํา

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ โดยแบงการดําเนินงานศึกษา ดังนี ้
● รวบรวมขอมูลทุติยภูมิในมิติของภาพรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่มีอยูในปจจุบันของ

กลุมเปาหมาย เชน แผนยุทธศาสตร แผนแมบทอุตสาหกรรม แนวทางการสงเสริมและสนับสนุน 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และนโยบายอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ เปนตน 
● รายละเอียดของสถานการณปจจุบัน ขอมูลเชิงสถิติของกลุมเปาหมาย และขอมูลทุติยภูมิที่แสดงถึง

ความสําคัญของกลุมเปาหมายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เชน จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม จํานวนการจางงาน มูลคาการนําเขา-สงออก และมูลคาทางเศรษฐกิจที่สําคัญอ่ืนๆ 
● โครงสรางของธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ซึ่งประกอบดวยผูประกอบการหลัก 

หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวของตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของกลุมเปาหมาย 

1.1.2  การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) 

หวงโซคุณคา คือ สายโซของกิจกรรมที่จะกอใหเกิดคุณคา เปนเคร่ืองมือชวยในการทําความเขาใจถึง

บทบาทของแตละสวนวาจะมีสวนชวยเหลือในการกอใหเกิดคุณคาไดอยางไร เปนการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางกิจกรรมตางๆ โดยแบงกิจกรรมภายในเปน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และ

กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) ซึ่งกิจกรรมทุกประเภทมีสวนเก่ียวของในการชวยเพิ่มคุณคาใหกับ

องคกร ดังนั้น การจัดทําหวงโซคุณคาจะเปนเคร่ืองมือที่ชวยเรียงรอยใหทราบถึงกระบวนการและกิจกรรมตางๆ 

ที่มีผลตอความสามารถในการดําเนินงานในภาพรวม ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้าํ เพื่อที่จะรวมกันจัดทําแผนในการ

แกไขปรับปรุงการทํางานใหเหมาะสม 
การวิเคราะหหวงโซคุณคาและการเชื่อมโยงของสาขาธุรกิจเปาหมาย สามารถวิเคราะหโครงสรางของ

ธุรกิจตอระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยแสดงถึงความสําคัญของเศรษฐกิจตอการพัฒนาประเทศ โดยแยกการ

วิเคราะหออกเปน 3 ชวง ไดแก 1) ชวงตนน้ํา ไดแก วัตถุดิบ ทรัพยากรที่จําเปนในการผลิตสรางมูลคาเพิ่ม  



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจแฟชั่น 

 

 1-2  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  

2) กลางน้ํา ไดแก กิจกรรมการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม และ 3) ปลายน้ํา ไดแก การขาย การตลาด และกิจกรรมที่

เก่ียวของกับผูบริโภคปลายทาง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนตางๆ เชน กิจกรรมโลจิสติกส การตลาด การ

ขาย และการบริการตางๆ 
 

รูปที่ 1-1 องคประกอบของโซอุปทาน 

 
ท่ีมา: Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Michael E. Porter, 1998. 

 
แนวคิดของหวงโซคุณคา แสดงใหเห็นถึง “คุณคา” ทั้งหมดที่องคกรมอบใหแกลูกคา จากการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ภายในองคกร แบงออกได 2 ประเภท คือ  
1. กิจกรรมหลัก (Primary activities) ประกอบดวย 

1) การนําวัสดุอุปกรณสินคามาใชในธุรกิจ (Inbound logistics) กิจกรรมที่เก่ียวกับการขนสง 

การจัดเก็บ และ การแจกจายวัตถุดิบ 

2) การดําเนินงานของฝายตางๆ ที่ตองประสานงานกัน (Operations) การแปรวัตถุดิบใหเปน

สินคา การบรรจุหีบหอ การบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 

3) การจัดสงสินคาออก (Outbound Logistics) กิจกรรมเก่ียวกับการจัดเก็บรวบรวม การจัด

จําหนายสินคาและบริการที่เสร็จแลวไปยังผูบริโภค และการบริหารสินคาคงคลัง 

4) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) กิจกรรมที่เก่ียวกับการจูงใจใหลูกคาซื้อสินคา

และบริการ เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย การเลือกชองทางการจัดจําหนาย 

5) ผลิตภัณฑและการใหบริการ (Product and Services) กิจกรรมที่เก่ียวกับการใหบริการ 

บํารุงรักษาสินคา การบริการหลังการขาย เชน การติดตั้ง การซอมบํารุง การอบรมการใช

สินคา 
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 2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ประกอบดวย 
1) โครงสรางธุรกิจ (Firm Infrastructure) ไดแก การบริหารงานทั่วไป การวางแผน บัญชีการเงนิ 

และการจัดการระบบสารสนเทศ 

2) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ไดแก การสรรหาและ

คัดเลือก การฝกอบรม เงินเดือน และคาตอบแทน 

3) การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Management) ไดแก การพัฒนาการออกแบบสินคา 

การออกแบบกระบวนการผลิต  

4) การจัดซื้อสินคาและปจจัยการผลิต (Procurement) ไดแก การจัดหาหรือการจัดซ้ือวัตถุดิบ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือตางๆ 

วงจรของหวงโซคุณคาจะมองความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ อยางครบวงจร โดยพิจารณาวา

กระบวนงานใดบางที่มีความสําคัญจากตนน้ํา ถึงปลายน้ํา และกําหนดผู รับผิดชอบหรือเจาภาพของ 

แตละกระบวนงานใหชัดเจน และแยกบทบาทใหชัดเจนวาใครมีหนาที่อยางไร เพื่อที่จะนําไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงครวมกัน 

1.1.3 การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน  

การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน (Competitive Analysis) เปนการวิเคราะหอุตสาหกรรม

ระดับมหภาคตามทฤษฎีของของไมเคิล อี พอรเตอร (Porter, 1998) ซึ่งใหความสําคัญกับการศึกษาปจจัยที่

สามารถสงผลตอศักยภาพในการแขงขันระดับกลุมสาขาธุรกิจหรืออุตสาหกรรม โดยองคประกอบของการ

วิเคราะหความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมประกอบไปดวย 5 ปจจัย (Diamond Model) ดังรูปที่  

1-2  ไดแก 
● ปจจัยการผลิต (Factor Conditions) ประกอบไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ (Physical Resources) 

ซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่มีอยูตามธรรมชาติ ไดแก แรงงาน แรธาตุ พลังงาน ปาไม ฯลฯ ซึ่งประเทศ

นั้นๆ สามารถครอบครองภายในพรมแดน นอกการนี้ยังประกอบไปดวยปจจัยการผลิตที่สามารถ

สรางข้ึนไดและมีพลวัต ไดแก ทรัพยากรมนุษย (Human resources) องคความรู (Knowledge 

resources) ทุน/เคร่ืองจักร (Capital resources) และระบบสาธารณูปโภค (Infrastructure) 

นอกจากนั้นยังรวมถึงปจจัยการผลิตเฉพาะทาง (Specialized resources) ซึ่งสามารถสรางข้ึนเพื่อ

เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจรายกลุมได 
● อุปสงค (Demand Conditions) หมายถึง อุปสงคของผูบริโภคภายในประเทศซึ่งสามารถสรางให

เกิดศักยภาพในการแขงขัน หากประเทศใดมีระดับอุปสงคของผูบริโภคที่ซับซอนจะสามารถสราง

แรงกดดันใหองคกรภาคเอกชนมีนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อผลิตสินคาและบริการที่ดีข้ึน สงผลตอ

การพัฒนาความสามารถในการแขงขัน 
● อุตสาหกรรมสนับสนุน (Related and Supporting Industry) หมายถึง ความพรอมและระดับ

การแขงขันของอุตสาหกรรมที่เก่ียวของรองรับกลุมอุตสาหกรรมหลัก เพราะการมีอุตสาหกรรม
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สนับสนุนที่มีความพรอมและมีการแขงขันสูง สงผลใหสาขาธุรกิจสามารถไดรับบริการที่มี

ประสิทธิภาพ เสริมสรางนวตักรรม และเปดโอกาสในการขยายธุรกิจไปในระดับนานาชาต ิ

รูปที่ 1-2 องคประกอบสําคัญของการวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน 
 

 
 

ที่มา: Diamond Model, Michael E. Porter, 1998 
 

● กลยุทธ โครงสราง การแขงขัน (Firm Strategy, Structure, and Rivalry) ประกอบไปดวยปจจัย

ดานที่เก่ียวกับองคกรภายในสาขาอุตสาหกรรม โดยศึกษาการจัดตั้งองคกร การกําหนดกลยุทธ

เปาหมายในการแขงขัน และระดับการแขงขันภายในอุตสาหกรรม ซึ่งควรมีระดับการแขงขันที่สูง

เพื่อสรางแรงกดดันใหภาคเอกชนมีแรงกดดันในการสรางพัฒนานวัตกรรมเพื่อความไดเปรียบใน

การแขงขัน 
● การสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ (Government) หนวยงานภาครัฐสามารถมีอิทธิพลตอปจจัย

ขางตนทั้ง 4 ประการ โดยการกําหนดแนวทางการสนับสนุนปจจัยการผลิต กําหนดระดับอุปสงค

ภายในประเทศ วางกรอบการแขงขันระหวางองคกรภายในอุตสาหกรรม รวมถึงแทรกแซงทั้งใน

ระดับทองถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ และระดับนานาชาติ 

1.1.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT and TOWS) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก แบงเปนปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็งและจุดออน และ

ปจจัยภายนอก ไดแก โอกาสและภัยคุกคาม เปนการประเมินสถานการณที่สงผลกระทบตอธุรกิจ ใชเปนเคร่ืองมือ

ในการชวยกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก 

ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอภาคอุตสาหกรรม โดยกําหนดแนวทางกลยุทธเพื่อใช
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ประโยชนจากจุดแข็งหรือโอกาส และลดจุดออนหรือภัยคุกคาม โดยองคประกอบของการทํา SWOT และการ

วิเคราะหแบบยอนกลับหรือ TOWS ประกอบดวย  
● จุดแข็ง (Strength) หมายถึง ทรัพยากรดานตางๆ ที่ไดเปรียบหรือสวนที่เขมแข็งภายในองคกร ที่

สามารถใชประโยชนเพื่อผลักดันใหองคกรสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจของ

องคกร เชน ดานโครงสราง ดานระบบงาน ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ดาน

กฎหมาย 
● จุดออน (Weakness) หมายถึง ขอเสียเปรียบ ขอผิดพลาดในองคกรที่เปนขอดอยหรือเปนขอจํากัด

ตางๆ ที่สงผลทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร เชน ดานโครงสราง ดานระบบงาน 

ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ดานกฎหมาย 
● โอกาส (Opportunity) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเก้ือกูล

ตอการบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร เชน สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป ไดแก ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง ดานเทคโนโลยี เปนตน สภาพแวดลอมการดําเนินงานไดแก 

ดานลูกคา ดานสถานภาพการแขงขัน ดานผูสนับสนุนปจจัย ดานแรงงาน ดานสถานการณ

นานาชาติ เปนตน 
● อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีลักษณะ

เปนอุปสรรคขัดขวาง หรือทําใหเกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบตอการบริหารงานขององคกร  

เชน สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง ดานเทคโนโลยี 

เปนตน สภาพแวดลอมการดําเนินงาน ไดแก ดานลูกคา ดานสถานภาพการแขงขัน ดานผูสนับสนนุ

ปจจัยดานแรงงาน ดานสถานการณนานาชาติ เปนตน 
การวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกเพื่อกําหนดยุทธศาสตร สามารถใชการจับคูวิเคราะห

ระหวางปจจัยภายในและภายนอก ตามหลักของ TOWS Analysis ซึ่งแบงได 4 แบบ คือ 
● กลยุทธจุดแข็ง-โอกาส (SO – Matching Approach) โดยใชจุดแข็งเพื่อเปดโอกาสใหมในการ

แขงขัน 
● กลยุทธจุดแข็ง-ความเสี่ยง (ST – Covering Approach) โดยใชจุดแข็งเพื่อโอบลอมตอภาวะ

คุกคามหรืออุปสรรค 
● กลยุทธจุดออน-โอกาส (WO – Off-Set Approach) โดยใชโอกาสที่มีมาแกจุดออน 
● กลยุทธจุดออน-ภัยคุกคาม (WT – Mitigation Approach) โดยการบรรเทาแกไขเลี่ยงภัยคุกคาม 
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รูปที่ 1-3 การวิเคราะหปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม 

 
ที่มา: http://karen-goldfarb.com, retrieved Jan, 2016. 

 
1.2   แนวคิดดานแผนยุทธศาสตรและการจัดการกลยุทธ 

การวางแผนยุทธศาสตรจะตองตอบคําถามหลัก 3 ประการ คือ (1) องคกรกําลังจะกาวไปทาง

ไหน  (Where are you going?) (2) สภาพแวดลอมเปนอยางไร (What is the environment?) และ (3) องคกร

จะไปถึงจุดหมายไดอยางไร  (How do you get there?) โดยกระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร  (Strategic 

Planning Processes) มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

           1) กําหนดวิสัยทัศน  (Vision)    
           2) กําหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ  (Mission)  
           3) กําหนดเปาประสงคหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  (Goal)   
           4) กําหนดประเด็นยุทธศาสตรหรือยุทธศาสตร  (Strategy)    
           5) กําหนดกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) หมายถึง รายละเอียดที่เก่ียวของกับการกําหนดทิศทางหรือแนวทาง

ปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ใหสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน (Vision) และเปาประสงค (Goal) แผน

ยุทธศาสตรที่ดีจะตองถูกกําหนดข้ึนตามวิสัยทัศนของประเทศ อันเปนผลผลิตจากนโยบายระดับสูงของรัฐบาล 

หรือนโยบายระดับสูงของหนวยงานที่รับผิดชอบดานตางๆ ที่ไดทํางานรวมกัน โดยวิสัยทัศนนี้เปนความเห็นพอง

ตองกันวาเปนจุดหมายปลายทางที่ประสงคจะไปใหถึง และวิสัยทัศนนี้มีการแปลงออกมาเปนวัตถุประสงค 

(Objective) ที่เปนรูปธรรม และสามารถวัดได ทั้งนี้ หนวยงานภาครัฐสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบใน

การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ ยิ่งไปกวานั้น องคกรยังสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการ

จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยสรุปคือ แผนยุทธศาสตร เปนเสมือนแนวทางหรือระบบติดตามการ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ดําเนินยุทธศาสตร เพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจที่ถูกตอง นําไปสูการวางกรอบงบประมาณที่ถูกตองชัดเจน และเพื่อ

ตรวจสอบประสิทธิภาพการดําเนินงานในสวนตางๆ  

รูปที่ 1-4 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) 

 
ที่มา: http://www.chiangrai.net/dashboard5, retrieved Jan 2016. 

ทั้งนี้ การจัดทําแผนยุทธศาสตร ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic 

Management Process) ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะหเชิงกลยุทธ การจัดทําแผนยุทธศาสตร การแปลงแผน

ไปสูการปฏิบัติ หรือการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และสุดทายคือการติดตามและประเมินผล จะ

เห็นไดวา การจัดทําแผนยุทธศาสตรจะเนนในเร่ืองของการกําหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู

เปาหมาย เคร่ืองมือทางการบริหารสมัยใหมที่นํามาประยุกตใชในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ มีดังนี้ 

1.2.1 ตัวแบบการประเมินองคกร (Performance Appraisal Systems) 

การวัดผลการดําเนินงานในอดีตจะเนนการวัดผลดานการใชงบประมาณซึ่งปญหาการวัดผลดานการเงิน

เปนการวัดผลการดําเนินงานในอดีตไมสามารถประเมินใหเห็นความสามารถในการดําเนินการในปจจุบันและ

อนาคตไดดี ปจจุบันตัวแบบการวัดผลจะมีการวัดหลายมิติ (Multi dimension) ซึ่งตองคํานึงถึงความสําเร็จของ

หนวยงานทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
มีหลายองคกรไดมีการออกแบบการประเมินองคกร โดยกําหนดตัวแปรที่ใชวัดผลการดําเนินงานเพื่อ

เสริมสรางความสามารถดานการแขงขัน ลักษณะของการประเมินผลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
● เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย 
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● สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรและระบบการประเมนิผลงาน 
● มีการสนับสนุนจากผูบริหาร 
● รวมอยูในกระบวนการวางแผนกลยุทธ 
● ความสมดุลของการประเมินดานตางๆ 
● เปนที่ยอมรับของบุคลากรในองคกร 
● เปนระบบยอนกลับเพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานใหดีข้ึน 
● เปนกระบวนการพัฒนาตัวเองของบุคลากรและพนักงาน 

1.2.2 ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors – CSFs) 

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ คือ ปจจัยที่สําคัญตอการบรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศนองคกรมีปจจัยหลัก

แหงความสําเร็จเปนแนวทางที่เปนรูปธรรมในการยึดโยงการปฏิบัติงานทุกระดับใหมุงไปในทิศทางเดียวกัน ทําให

เจาหนาที่และผูบริหารขององคกรรูวาตองทําสิ่งใดบางเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ขององคกรตอบสนองวิสัยทัศน หาก

ปราศจากปจจัยหลักแหงความสําเร็จวิสัยทัศนขององคกรจะไมไดรับการตอบสนอง 
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จไมจําเปนตองวัดผลได แตทําหนาที่ชี้นําหรือเปนหลักหมายสําคัญตอการ

บรรลุวิสัยทัศน ปจจัยหลักแหงความสําเร็จกําหนดจากวิสัยทัศนหรือพันธกิจขององคกรโดยใชเกณฑตอไปนี้ 
● มุงความสาํคัญไปที่ผลผลิตและผลลัพธ 
● มีความเชื่อมโยงกับวสิัยทัศน พนัธกิจ หรือวัตถุประสงคขององคกร 
● มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถเขาใจไดงาย 
● ผูบริหารใหการยอมรับ 
● องคกรสามารถควบคุมผลใหเกิดข้ึนไดในทางปฏิบัต ิ
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บทท่ี 2 

สถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมแฟชั่น 

และนโยบายท่ีเกี่ยวของ 
 

ปจจุบันบริบทของโลกไดเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมที่ใชนวัตกรรมเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

(Innovation-driven economies) ดังจะเห็นไดจากประเทศที่มีขีดความสามารถทางการแขงขันสูงสวนใหญใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนพื้นฐานแทบทั้งสิ้น ซึ่งเปนระบบการผลิตสินคาและบริการที่เนนการคิดคนสินคา

และบริการใหมดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก การใชเทคโนโลยีข้ันสูงเปนปจจัยสําคัญในการสรางความ

ไดเปรียบเชิงการแขงขัน ทําใหสภาพแวดลอมทางธุรกิจโดยรวมเกิดข้ึนจากความเขมแข็งของหนวยธุรกิจทุกพื้นที่

ในประเทศ มีความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ โครงสรางของสถาบันตางๆ ที่เก่ียวของและแรงจูงใจในการ

สรางนวัตกรรมในประเทศมีสูง ระบบการผลิตจะแขงขันกันโดยใชกลยุทธการสรางความแตกตางและคุณคาที่เปน

เอกลักษณมากกวา 

รูปที่ 2-1 รายงานการจัดอันดบัความสามารถทางการแขงขันของประเทศไทย 

 

ที่มา: รายงาน Doing Business (EoDB) โดยธนาคารโลก, Global Competitiveness Report โดย WEF และ 

World Compettiveness Yearbook โดย IMD 

สําหรับประเทศไทย จากการจัดอันดับระดับขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศไทย จะพบวา

ประเทศไทยมีระดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง (Middle Tier) โดยชวง

ระยะเวลา 10 ปที่ผานมา อันดับความสามารถในการแขงขันของไทยอยูในระดับทรงตัวหรือมีทิศทางปรับตัว

ลดลง ซ่ึงหมายถึงวา ประเทศไทยยังเปนระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยการลงทุน (Investment-Driven 

Economy) ซึ่งเนนการผลิตสินคาและบริการที่มีมาตรฐานเปนปจจัยในการสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน 

(Competitive Advantage) สินคาและบริการที่ผลิตสวนใหญจะสลับซับซอนระดับหนึ่ง แตเทคโนโลยีการผลิต
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และการออกแบบยังตองพึ่งพิงตางประเทศ ผานการลอกเลียนแบบ การซื้อ การรวมทุน และการลงทุนจาก

ตางประเทศ แตยังมีขอจํากัดเร่ืองความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี 

ซ่ึงที่ผานมา รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาโดยตลอด สงผลใหภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยเร่ิมใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและพัฒนาสินคา

และบริการมากข้ึน แตอยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีการพัฒนาใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันไดในระดับที่คอนขางชาเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ดังจะเห็นไดจากสัดสวน

งบประมาณเพื่อการวจิัยและพัฒนา (Research & Development) ของประเทศไทยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑมวล

รวมของประเทศถือไดวานอยกวาหลายประเทศ แสดงใหเห็นถึงขอจํากัดและความทาทายในการพัฒนาใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบ 

รูปที่ 2-2 คาใชจายในการทําวิจัยและพัฒนา (รอยละของ GDP) ในป 2555 

 

ที่มา: UNESCO Institute for Statistics, July 2012, The World Bank and World Competitiveness 

Yearbook by IMD 

แนวทางหนึ่งที่ประเทศไทยสามารถใชเพื่อสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันได คือ การใชความคิดสรางสรรค (Creativity) ซึ่งเปนแนวทางที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบทางการ

แขงขัน (Comparative Advantage) ทั้งจากภูมิปญญาและองคความรูที่สั่งสมกันมาและพื้นฐานของสินทรัพย

ทางวัฒนธรรม (Cultural Asset-Based) ซึ่งเปนแหลงที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรคและนําไปสูการสราง

เอกลักษณใหกับสินคา สามารถนํามาใชในการสรางสรรคสินคาและบริการใหเกิดมูลคาเพิ่มสูงข้ึน รัฐบาลจึง

ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสรางสรรคข้ึน โดยหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายที่

รัฐบาลมุงใหการสนับสนุน คือ อุตสาหกรรมแฟชั่น เนื่องจากอุตสาหกรรมแฟชั่นเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มี

ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทย โดยกอใหเกิดการสรางรายไดเขาประเทศตอปจํานวนมาก และสามารถ

สรางงานสรางรายไดใหกับประชากรในประเทศ อีกทั้งยังเปนอุตสาหกรรมทีใ่ชทุนมนุษยเปนหลักในการออกแบบ

และสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา 
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2.1 การวิเคราะหสถานการณดานอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทย 

อุตสาหกรรมแฟชั่นถือไดวามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระดับตนๆ เนื่องจาก

มีผูประกอบการรวมกันมากกวา 1 แสนราย กอใหเกิดการจางงานมากกวา 8 แสนคน มีมูลคาการลงทุนและสราง

มูลคาทางเศรษฐกิจสูง และสรางรายไดจากการสงออกไมนอยกวา 5.8 แสนลานบาทตอป  โดยประกอบไปดวย

อุตสาหกรรมหลัก 3 กลุมคือ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ และ

อุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑหนัง และมีผลกระทบตอภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจดวย 

อาทิ อุตสาหกรรมการคาสงและคาปลีก อุตสาหกรรมการขนสง อุตสาหกรรมการพิมพ อุตสาหกรรมการโฆษณา 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว อุตสาหกรรมซอฟตแวร และอุตสาหกรรมเคร่ืองจักร เปนตน 

2.1.1  ภาพรวมอุตสาหกรรมแฟชั่นตอเศรษฐกิจไทย 

อุตสาหกรรมแฟชั่นมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เพราะเปนอุตสาหกรรมที่มี

ความปนพลวัตสูง และสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดเพื่อแขงขันกับประเทศคูแขง จะเห็นไดวาวัตถุดิบที่เปน

องคประกอบของสินคาแฟชั่นไมไดมีมูลคาสูงมากนัก แตสินคาแฟชั่นเปนสินคาข้ันสุดทาย (End Products) ที่

สามารถสรางมูลคาเพิ่มที่มีตอวัตถุดิบนั้นๆ ไดหลายเทา ซึ่งแนวทางการวิเคราะหอาจตองวิเคราะหลงในแตละ

อุตสาหกรรมยอย 

จากขอมูลผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของอุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่งไดรับการสืบคน

ตามรหัสอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ ไดแก อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ และ

อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง พบวา ในป 2559 มีจํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยทั้งสิ้น 11,534 

ราย แบงเปนรายเล็ก 11,319 ราย และผูประกอบการขนาดกลาง 215 ราย แบงเปนผูประกอบการภาคการผลิต 

6,735 ราย และภาคการคา 4,808 ราย โดยในจํานวนผูประกอบการภาคการผลิตจะสามารถแบงเปน

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมจํานวน 4,038 ราย อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจํานวน 

1,260 ราย และอุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนังจํานวน 1,182 ราย 

ตารางที่ 2-1 ภาพรวมจํานวนผูประกอบการและการจางงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

อุตสาหกรรมแฟชั่น 

รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

รหัส

อุตสาหกรรม 

(TSIC) 

จํานวน

ผูประกอบการ (ราย) 
จํานวนการจางงาน (คน) 

S M รวม S M รวม 

การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย               

  
การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย (ยกเวนเสื้อผาเครื่องแตง

กายที่ทําจากขนสตัว) 
              

   การผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย (ยกเวนรานตัดเย็บ

เสื้อผา) 
              

    การผลิตเส้ือผาเคร่ืองแตงกายที่ใชในงาน

อุตสาหกรรม วิชาชีพ นักเรียน และนักศึกษา 
14111 122 1 123 12,446 512 12,958 
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รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

รหัส

อุตสาหกรรม 

(TSIC) 

จํานวน

ผูประกอบการ (ราย) 
จํานวนการจางงาน (คน) 

S M รวม S M รวม 

    การผลิตเส้ือผาชั้นนอก 14112 1,973 55 2,028 64,245 6,632 70,877 

    การผลิตเส้ือผาชั้นใน 14113 75 9 84 16,131 1,237 17,368 

    การผลิตเส้ือผาสําหรับเด็กออน 14114 51 - 51 1,565 - 1,565 

    การผลิตเส้ือผากีฬา 14115 64 2 66 3,697 308 4,005 

    การผลิตเส้ือผาเคร่ืองแตงกายจากหนัง 14116 6 - 6 85 - 85 

   รานตัดเย็บเสื้อผา   1,328 13 1,341 88,806 2,918 91,724 

   การผลิตเครื่องประกอบเครื่องแตงกาย               

    การผลิตหมวกและเคร่ืองสวมศีรษะ 14131 50 1 51 2,338 99 2,437 

    การผลิตเคร่ืองประกอบเคร่ืองแตงกายอืน่ๆ 14139 212 8 220 5,251 1,117 6,368 

  การผลิตสิ่งของทีท่ําจากขนสัตว   3 - 3 49 - 49 

  การผลิตเครื่องแตงกายทีท่ําจากการถักนิตและโครเชต         

    การผลิตเส้ือผาเคร่ืองแตงกายที่ทําจากการถักนิต

และโครเชต 
14301 38 6 44 1,376 664 2,040 

    การผลิตถุงเทา ถุงนอง เส้ือกางเกงยืดแนบเนื้อ ที่

ทําจากการถกันิตและโครเชต 
14302 19 2 21 1,274 198 1,472 

การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑที่เก่ียวของ               

  

การฟอกและตกแตงเครื่องหนัง การผลิตกระเปาเดินทาง 

กระเปาถือ อาน และเครื่องลากเทยีมสตัว การตกแตง

และยอมสีขนสตัว 

              

   การฟอกและตกแตงหนังฟอก การตกแตงและยอมสี

ขนสัตว 
  120 12 132 2,608 1,364 3,972 

   การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ และสิ่งที่

คลายกัน อานและเครื่องลากเทยีมสตัว 
        

    การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือ และส่ิงที่

คลายกัน 
15121 235 4 239 10,436 550 10,986 

    การผลิตส่ิงของอื่นๆ ที่ทําจากหนังฟอกหรือหนัง

อัด 
15129 271 14 285 5,218 1,358 6,576 

  การผลิตรองเทา         

    การผลิตรองเทาหนัง 15201 327 18 345 14,086 1,832 15,918 

    การผลิตรองเทายาง 15202 66 3 69 2,728 307 3,035 

    การผลิตรองเทาไม 15203 5 - 5 178 - 178 

    การผลิตรองเทากีฬา 15204 7 1 8 267 151 418 

    การผลิตรองเทาอื่นๆ  15209 54 1 54 2,302 51 2,353 

  
การผลิตเครื่องประดบัเพชรพลอย เครือ่งประดับอัญมณ ี

และสิ่งของทีเ่ก่ียวของ 
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รายละเอียดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

รหัส

อุตสาหกรรม 

(TSIC) 

จํานวน

ผูประกอบการ (ราย) 
จํานวนการจางงาน (คน) 

S M รวม S M รวม 

   การผลิตเครื่องประดบัเพชรพลอยแทและสิ่งของที่

เก่ียวของ 
              

    การผลิตเคร่ืองประดับเพชรพลอยและโลหะมีคา 32111 1,030 37 1,067 23,408 4,103 27,511 

    การผลิตส่ิงของเคร่ืองใชจากเพชรพลอยและโลหะ

มีคา  
32112 48 - 48 1,293 - 1,293 

    การเจียระไนและการขัดเพชรพลอย  32113 103 6 109 6,802 670 7,472 

   การผลิตเครื่องประดบัเพชรพลอยเทียมและสิ่งของที่

เก่ียวของ 
  38 1 39 2,009 103 2,112 

   การขายสงสินคาสิ่งทอ เสื้อผา และรองเทา         

    การขายสงเส้ือผา 46414 3,362 10 3,372 38,369 463 38,832 

    การขายสงรองเทา 46415 289 3 292 4,939 144 5,083 

   รานขายปลีกเสื้อผา รองเทา และเครื่องหนัง         

    รานขายปลีกเส้ือผา 47711 893 5 898 67,094 314 67,408 

    รานขายปลีกรองเทา 47712 85 1 86 10,324 37 10,361 

      รานขายปลีกเคร่ืองหนัง 47713 149 2 151 5,107 42 5,149 

ที่มา : ฐานขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 

สืบคนเมื่อ สิงหาคม 2559. 

สัดสวนการจางงานในภาพรวมอยูที่ 419,605 คน แบงเปนภาคการผลิต 394,431 คน และภาคการคา 

25,174 คน ซึ่งในภาคการผลิตแบงเปนการจางงานในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมจํานวน 210,948 คน 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจํานวน 38,388 คน และอุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนังจํานวน 

43,436 คน 

รัฐบาลไทยเล็งเห็นความสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่สามารถสรางมูลคาสูง

มากตอระบบเศรษฐกิจ โดยไดมีการวางแผนงาน “โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น” ในป 2545 เพื่อทําให

กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางแฟชั่นในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค โดยเนนใหความสําคัญกับเอกลักษณแฟชั่น

ไทย และการพัฒนาใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยธุรกิจแฟชั่น แตอยางไรก็ดี ภายใตความไมแนนอนทางการเมือง

ในชวงทศวรรษที่ผานมาการสงเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทยยังคงไมสัมฤทธิ์ผล การเปลี่ยนแปลง

รัฐบาลและการขาดความตอเนื่องของนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมทําใหอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยไม

สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

เพื่อใหอุตสาหกรรมแฟชั่นสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืนนั้น รัฐบาลจําตองใหการสนับสนุนและ

ความสําคัญกับทั้งสามอุตสาหกรรม เพื่อจะไดสามารถพัฒนาไปพรอมๆ กันได แตเทาที่เปนอยูในปจจุบันจะ

พบวารัฐบาลใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑหนังนอยที่สุดในบรรดาทั้งสามอุตสาหกรรม เห็น

ไดจากการที่ รัฐบาลจัดตั้งสถาบันเฉพาะเพื่อชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม และ
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

และเคร่ืองประดับ ตามลําดับ) แตสําหรับอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑหนังนั้น กลับไมมีสถาบันเฉพาะที่จะมา

ชวยเร่ืองการวิจัยและพัฒนาทั้งดานการผลิตและการตลาด 

รวมถึงนโยบายการสงเสริมที่ไมชัดเจนในดานตางๆ อาทิ ประเด็นวัตถุดิบหลักและสวนประกอบของ

สินคาของทั้งสามอุตสาหกรรมที่ยังมีอัตราภาษีนําเขาวัตถุดิบในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับของประเทศคูแขง 

กอใหเกิดขอเสียเปรียบทางการแขงขันสําหรับผูผลิตสินคาสําเร็จรูปเหลานี้ อันไดแก ผูผลิตเคร่ืองประดับ ผูผลิต

เสื้อผา และผูผลิตกระเปาและรองเทาหนัง ยกตัวอยางเชน ในกรณีของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม อัตรา

ภาษีนําเขาสําหรับผลิตภัณฑปโตรเคมีของประเทศไทยจะอยูในระดับที่สูงกวาเมื่อเทียบกับประเทศในกลุม AFTA 

ดวยกัน 

ถึงแมวารัฐบาลจะใหเงินสนับสนุนสําหรับผูสงออกไทยในการไปรวมในงานแสดงสินคาตางประเทศ แต

วิธีการของรัฐบาลไทยนั้นอาจจะยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับนั้น ประเทศคูแขงสําคัญของไทย เชน อินเดีย ฮองกง มักมีการจัดแฟชั่นโชวในงานแสดงสินคา

ตางประเทศที่สําคัญๆ แตขณะที่ไทยขาดการประชาสัมพันธในตางประเทศ โดยเฉพาะในเร่ืองของการ

ประชาสัมพันธงานแสดงสินคาที่จัดข้ึนในไทยใหชาวตางประเทศไดรับทราบ ทําใหงานแสดงสินคาที่จัดใน

ประเทศไทยจึงเปนงานที่จัดข้ึนเพื่อลูกคาในประเทศ (ทั้งผูซื้อที่เปนบริษัทและบุคคล) มากกวาที่จะเปนผูซื้อจาก

ตางประเทศ  

2.1.2  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม  

 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมเปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญที่สุดในอุตสาหกรรมแฟชั่นและมี

บทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ เปนแหลงรองรับการจางงานที่สําคัญของประเทศ ตลอดจนมีมูลคาการสงออก

ที่สูง โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยมีลักษณะครบวงจรตั้งแตกลุมอุตสาหกรรมตนน้ําจนถึงกลุมอุตสาหกรรม

ปลายน้ํา คือ อุตสาหกรรมเสนใย อุตสาหกรรมปนดาย อุตสาหกรรมทอผาและถักผา และอุตสาหกรรมฟอกยอม 

พิมพ และตกแตงสําเร็จ จนถึงอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม โครงสรางอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมไทย

สามารถจําแนกออกเปน 3 กลุมหลักตามกระบวนการและข้ันตอนการผลิต ไดแก 

 อุตสาหกรรมตนนํ้า ประกอบดวย อุตสาหกรรมเสนใย ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท ตามกระบวนการ

ผลิตคือ อุตสาหกรรมเสนใยธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเสนใยสังเคราะหหรืออุตสาหกรรมเสนใยประดิษฐ โดย

สวนเสนใยประดิษฐจัดเปนอุตสาหกรรมปลายน้ําของอุตสาหกรรมปโตรเคมี ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตเสนใย

ประดิษฐกลุมที่เปนเสนใยสังเคราะหนั้นเปนการนําพอลิเมอรที่ไดจากการสังเคราะหของสารเคมีอันเปนผลจาก

อุตสาหกรรมปโตรเคมีโดยตรงมาใช ซึ่งสวนใหญเปนโรงงานขนาดใหญ ใชเงินลงทุนและเทคโนโลยีในระดับสูง 

(Capital intensive)  

 อุตสาหกรรมกลางนํ้า เปนสวนของอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนและเทคโนโลยีระดับปานกลางถึงสูง เชน 

อุตสาหกรรมปนดายที่รับเอาวัตถุดิบเสนใยธรรมชาติ เชน ฝาย หรือเสนใยประดิษฐเขามาตีเกลียวหรือปนใหเปน

เสนดาย อุตสาหกรรมผาทอและผาถักซึ่งมีความสําคัญอยางมากตอภาคอุตสาหกรรมในปจจุบัน และ

อุตสาหกรรมฟอก ยอม พิมพลาย และแตงสําเร็จ ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑไดอยางมากมาย 
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 อุตสาหกรรมปลายนํ้า คือ อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม เปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุน เทคโนโลยีและ

เคร่ืองจักร ในระดับไมสูงนัก ในขณะที่ตองใชแรงงานเปนจํานวนมากในกระบวนการผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับ

กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมในสวนอ่ืนๆ ในปจจุบันประเทศไทยมีโรงงานตัดเย็บเสื้อผาที่มีขนาดและ

มาตรฐานที่หลากหลายกระจายอยูทุกพื้นที่ ประกอบดวยโรงงานขนาดเล็กที่ดําเนินการตัดเย็บตัง้แตเสื้อโหลราคา

ถูก ไปจนถึงโรงงานขนาดใหญที่ตัดเย็บเสื้อผา brand name จากตางประเทศ 

สถานการณการผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมในป 2558 เม่ือเปรียบเทียบกับปกอนเสนใยสิ่งทอปรับตัว

ลดลงจากความตองการใชในประเทศตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบกับบางสวนมี

การนําเขาจากตางประเทศ เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายในขณะที่การทอสิ่งทอ (ผาผืน) ลดลง ทั้ง

ในสวนการผลิตและการจําหนาย ประกอบกับคําสั่งซื้อของตลาดสงออกหลักลดลง โดยเฉพาะจากเวียดนามและ

จีนซึ่งเปนตลาดคูคาหลัก สําหรับกลุมเคร่ืองนุงหมการผลิตลดลงในสวนเสื้อผาสําเร็จรูปจากผาทอ อยางไรก็ตาม 

การผลิตและจําหนายในสวนเสื้อผาสําเร็จรูปจากผาถัก ยังขยายตัวไดตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ 

และการสงเสริมกลยุทธทางการตลาดของภาคเอกชน 

รูปที่ 2-3 โซอุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุมหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2558. 

 

อุตสาหกรรม 

ตนนํ้า 

อุตสาหกรรม 

กลางนํ้า 

อุตสาหกรรมเสนใยประดษิฐ 

อุตสาหกรรมเสนใยธรรมชาต ิ

อุตสาหกรรมปนดาย 

อุตสาหกรรมทอผาและผาถัก 

อุตสาหกรรมฟอก ยอม พิมพ ตกแตง 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ NonWovens 

อุตสาหกรรม 

ปลายนํ้า 

อุตสาหกรรมเสื้อผาสาํเร็จรูป  

เครื่องนุงหม และผลิตภัณฑสิ่งทออ่ืนๆ 
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ตารางที่ 2-2 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

ผลิตภัณฑ 2556 2557 2558 

ผลิตภัณฑเสนใยประดิษฐ 82.57 72.34 70.47 

การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอ 104.10 102.76 98.56 

การทอสิ่งทอ (ผาผืน) 96.93 95.25 90.90 

เสื้อผาสําเร็จรูป (ผาถัก) 77.76 78.08 77.93 

เสื้อผาสําเร็จรูป (ผาทอ) 90.04 96.95 91.87 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ป 2558 

เปนตัวเลขประมาณการ) 

การผลิตและการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมไทยในป 2559 คาดวา จะขยายตัวดีข้ึนเมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2558 หากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและประเทศคูคาขยายตัว ในสวนการจําหนายในประเทศ 

จะมีการทําการตลาดโดยการลดราคาตามหางสรรพสินคาและยานการคาตางๆ ประกอบกับมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะการที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีนโยบายที่จะสงเสริมใหไทยเปน Sport 

hub เพื่อยกระดับใหเปนศูนยกลางดานกีฬาในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงจะสงผลดีตออุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เคร่ืองนุงหมไทยในชวงภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและโลกที่ชะลอตัวอยูในขณะนี้ 

2.1.3  อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในประเทศไทย เปนอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาที่นาสนใจ โดย

พัฒนาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ จนปจจุบันเปนอุตสาหกรรมสงออกที่สามารถ

ทารายไดเขาประเทศในลําดับตนๆ การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับกอใหเกิดรายไดและการจางงานแกคน

จํานวนมาก เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชทักษะและความประณีต โดยแรงงานไทยเปนแรงงานที่มีฝมือและความ

ละเอียดในกระบวนการผลิตคอนขางสูงโดยเฉพาะอยางยิ่ง การเจียระไนพลอย ประกอบกับการสั่งสมภูมิปญญา

การหุงพลอยมาเปนเวลานาน สงผลใหไทยเปนผูนําดานการผลิตและสงออกพลอยที่สาคัญของโลก 

เปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการจางงานจํานวนมาก เนื่องจากการผลิตในอุตสาหกรรมนี้ตองใชฝมือ 

ทักษะ ความชํานาญ และความประณีตละเอียดออนของมนุษยซึ่งเคร่ืองจักรไมสามารถทดแทนไดในข้ันตอนของ

การผลิตก็สามารถที่จะดําเนินการไดตั้งแตในระดับครัวเรือนจนถึงในระดับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

แรงงานที่ทํางานในอุตสาหกรรมนี้เคยประมาณกันวาสูงกวา 1.3 ลานคน สวนใหญมากกวารอยละ 80 ของ

คนงานทั้งหมดอยูในอุตสาหกรรมการเจียระไนพลอย และที่เหลือจะอยูในอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรและการ

ทําเคร่ืองประดับ  

เปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Value Added) สูง โดยเฉพาะการผลิตเคร่ืองประดับการ

เจียระไนพลอย และการหุงหรือเผาพลอย (ซึ่งเปนความสามารถพิเศษของผูประกอบการและผูเชี่ยวชาญไทย) 

และมูลคาเพิ่มจากการปรับปรุงคุณภาพ การเจียระไน เกิดจากการเจียระไนพลอยเปนสวนใหญ เพราะไทยยังเปน

ฐานการผลิตเพชรที่ยังไมใหญนัก แตเปนแหลงเจียระไนพลอยที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในโลก นอกจากนี้ในการ
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ปรับปรุงคุณภาพพลอยโดยวิธีการเผาของไทยนั้นสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหพลอยหลังจากการเผาไดประมาณ 

6,158 บาท ตอกะรัต ซึ่งนับวาเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับพลอยในอัตราที่สูงมาก 

การผลิตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในประเทศไทย ประมาณรอยละ 90 ของการผลิต

ทั้งหมด เปนกิจการขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งกระจายอยูทั่วไปในกรุงเทพฯ และภูมิภาค และเปนอุตสาหกรรม

ที่มีการใชแรงงานเปนจํานวนมากในการผลิต (Labor Intensive Industry) เนื่องจากในข้ันตอนการผลิตตางๆ 

ของอุตสาหกรรมนี้จําเปนตองอาศัยทักษะ ฝมือ ความชํานาญ และความประณีตของแรงงานในการผลิต จากการ

ที่การผลิตโดยสวนใหญของอุตสาหกรรมนี้เปนผูผลิตขนาดกลางและขนาดยอม จึงมีผูผลิตจํานวนมากไมไดไปจด

ทะเบียนประกอบการอุตสาหกรรมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ทําใหไมสามารถทราบถึงจํานวนผูผลิตและปริมาณ

การผลิตที่แนนอนได โดยมีแรงงานในระบบประมาณ 5-6 แสนคน  

โครงสรางของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศไทย ประกอบดวยอุตสาหกรรมหลัก 2 

ประเภท คือ อุตสาหกรรมการเจียระไนอัญมณี และอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับ ซึ่งเปนการแบงตาม

ลักษณะการผลิต โดยในแตละอุตสาหกรรมจะประกอบไปดวยอุตสาหกรรมยอยดังนี้ 

อุตสาหกรรมการเจียระไนอัญมณีเปนอุตสาหกรรมที่นําอัญมณีที่ไดจากธรรมชาติมาเจียระไน เพื่อเพิ่ม

มูลคาและความสวยงามใหกับตัวอัญมณี อุตสาหกรรมการเจียระไนอัญมณีสามารถแบงยอยไดเปนอุตสาหกรรม

การเจียระไนพลอย และอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชร โดยอุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยเกิดข้ึนในประเทศ

ไทยมานานแลว โดยเกิดจากการที่ประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาพลอย มีแหลงวัตถุดิบพลอยที่มีมูลคาสูงซึ่ง

เปนแหลงพลอยที่สําคัญ 1 ใน 5 แหงของโลก และมีชางเจียระไนพลอยที่มีฝมือในการเจียระไนเปนที่ยอมรับทั่ว

โลก ประกอบกับการที่ประเทศไทยมีเทคนิคการหุงพลอยที่ทําใหพลอยที่ไดหลังจากการหุงมีสีสันที่สวยงามมาก

ข้ึน จึงทําใหพลอยสีตางๆ ที่ผานการเจียระไนแลวของประเทศไทยเปนที่ยอมรับของทั่วโลก โดยเฉพาะทับทิมและ

ไพลินเปนพลอยที่มีชื่อเสียงและมีการสงออกเปนจํานวนมาก ในการลงทุนของอุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยมี

การใชเงินลงทุนไมมากนัก เนื่องจากใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการเจียระไนที่ไมซับซอนและมีราคาถูกกวา

เคร่ืองมือที่ใชในการเจียระไนเพชรมาก อุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยสวนใหญจึงเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

และเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีผูประกอบการมากและมีอยูทั่วไป โดยมีศูนยกลางการผลิตอยูที่กรุงเทพฯ และ

จังหวัดที่เปนแหลงกําเนิดพลอย ไดแก จันทบุรี กาญจนบุรี และตราด เปนตน 

จากการขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไดสงผลใหวัตถุดิบพลอยที่มีอยู

ภายในประเทศเร่ิมลดลง และผูผลิตไทยไดหันไปนําเขาพลอยจากตางประเทศ โดยในระยะแรกผูผลิตไทยนําเขา

พลอยสวนใหญจากประเทศพมา ตอมาเร่ิมมีปญหาและมีความยุงยากในการนําเขาจากพมา ดังนั้นผูผลิตของไทย

จึงไปหาแหลงวัตถุดิบใหม เชน อินเดีย ศรีลังกา แอฟริกา โดยเฉพาะที่สาธารณรัฐมาดากัสการ และประเทศใน

กลุมอินโดจีน และมีผูประกอบการบางรายเขาไปลงทุนทําเหมืองพลอยและคาพลอยเพื่อปอนวัตถุดิบแก

ผูประกอบการเจียระไนพลอยในประเทศ 

ในสวนของอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรในประเทศไทย เกิดจากการยายฐานการผลิตจากประเทศที่มี

ชื่อเสียงในดานการเจียระไนเพชรมานาน เชน เบลเยียม อิสราเอล และอังกฤษ เนื่องจากประเทศไทยมีคาจาง

แรงงานที่ตํ่า และมีฝมือในการเจียระไนที่ประณีต (เพราะมีประสบการณการเจียระไนพลอยที่ยาวนาน) แตการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมนี้จะตองอาศัยเงินลงทุนสูง เนื่องจากตองใชเคร่ืองมือที่มีเทคโนโลยีสูง มีความซับซอน และ
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มีราคาแพง ผูประกอบการสวนใหญจึงเปนนักลงทุนจากตางประเทศ หรือเปนการรวมลงทุนกันระหวางนักลงทุน

ชาวไทยกับชาวตางประเทศ และไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

(B.O.I) ดังนั้นในการเจียระไนเพชรผูผลิตจากตางประเทศเปนผูนําเขาวัตถุดิบ (เพชร) เทคโนโลยีการเจียระไน

เพชร เคร่ืองจักร เคร่ืองมือตางๆ มาใชในการผลิตเพื่อสงออกเปนหลัก ปจจุบันเพชรที่เจียระไนโดยคนไทยเปนที่

ยอมรับของตลาดคาเพชรและประเทศผูผลิตที่สําคัญเนื่องจากแรงงานไทยมีทักษะ รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาผลิต ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเปนแหลงเจียระไนเพชรขนาดเล็ก (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5 ม.ม. ถึง 1 

กะรัต) ที่สําคัญเปนอันดับ 5 ของโลก รองจากเบลเยียม อิสราเอล อินเดีย และสหรัฐอเมริกา (นิวยอรค) ตาม 

ลํา ดับ และยังไดรับการยอมรับจากสหพันธตลาดกลางการคาเพชรโลก หรือ W.F.D.B (World Federation of 

Diamond Bourse) ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาเพชรเปนอันดับที่ 23 ของโลก อยางเปนทางการ 

ปจจุบันเพชรที่เจียระไนจากประเทศไทยสวนใหญถูกสงไปยังเบลเยียม สหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอินเดีย 

อีกสาขาหนึ่งที่เปนสวนสําคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศไทย คือ การผลิต

เคร่ืองประดับซึ่งสวนใหญเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเปนการผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศเทานั้น 

เคร่ืองประดับที่ผลิตไดแก เคร่ืองประดับเงินและทอง ตอมาไดมีการพัฒนาเปนอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับเพชร

พลอยทั้งแทและเทียม และเปนการผลิตเพื่อสงออก การผลิตเคร่ืองประดับเปนการนําอัญมณีมาประกอบกับตัว

เรือน ซึ่งสวนใหญเปนโลหะ การผลิตในอุตสาหกรรมนี้ตองมีความรูอยางดีในดานศิลปะและความชํานาญใน

กระบวนการผลิต ตั้งแตการออกแบบ การทําแมแบบการหลอมโลหะ การผสมโลหะ การหลอ การข้ึนรูปตวัเรือน

รูปพรรณ การฝงอัญมณีเขากับตัวเรือน ไปจนถึงการตกแตงข้ันสุดทายในการผลิตสินคาเคร่ืองประดับของไทย

สวนใหญประมาณรอยละ 90 ของมูลคาผลผลิตทั้งหมด จะเปนเคร่ืองประดับแทที่ทําจากโลหะประเภททองคํา 

ทองคํา ขาว และเงิน แลวนํามาประดับดวยอัญมณีแท จึงทําใหเคร่ืองประดับที่ผลิตไดมีราคาคอนขางสูง สวนที่

เหลือรอยละ 10 ของมูลคาผลผลิตทั้งหมด เปนเคร่ืองประดับเทียมที่ทํา จากโลหะประเภทตางๆ เชน ดีบุก ตะก่ัว 

และทองเหลือง แลวนํามาประดับอัญมณีสังเคราะห โดยวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเคร่ืองประดับโดยสวนใหญตอง

นําเขาจากตางประเทศ ไมวาจะเปนทองคํา หรือเงิน ที่นําเขาจากสวิตเซอรแลนด ทองคํา ขาวและไขมุกนําเขา

จากประเทศญี่ปุน เพชรและพลอยนําเขาจากอินเดีย และอัญมณีสังเคราะหนําเขาจากจีน และออสเตรีย เปนตน 

อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับอัญมณีแบงเปน 2 กลุมใหญๆ คือ อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี

แท ซึ่งปจจุบันมีผูผลิตเคร่ืองประดับเพชรพลอยจํานวนมาก ทั้งผูผลิตสําหรับตลาดภายในประเทศและสําหรับ

สงออก โดยการผลิตเพื่อการสงออกจําเปนตองใชเทคโนโลยีในการผลิตมากกวาการผลิตสําหรับตลาด

ภายในประเทศ เนื่องจากตองแขงขันกับคูแขงขันในตางประเทศจํานวนมาก ทั้งในดานรูปแบบคุณภาพ และราคา

สินคา สวนใหญจะมีหุนสวนตางชาติจะเปนผูผลิตอยูในตางประเทศ และมาลงทุนในไทยเพื่อเปนฐานการผลิต

ใหแกบริษัทในเครือและลูกคาของตนในตางประเทศ และสาขาอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณีเทียมที่

ในระยะเร่ิมแรกเปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคภายในประเทศ ตอมาไดมีการพัฒนา

รูปแบบและเทคนิคการผลิตจนสามารถผลิตสินคาไดใกลเคียงกับเคร่ืองประดับแท และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การผลิตเพื่อสงออก ขณะเดียวกันรสนิยมของผูบริโภคและสภาพทางสังคมก็ไดเปลี่ยนแปลงจากการใช

เคร่ืองประดับอัญมณีแทซึ่งมีราคาแพง มาเปนเคร่ืองประดับอัญมณีเทียมที่ เลียนแบบของแท สงผลให

อุตสาหกรรมนี้มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งนอกจากผูผลิตของประเทศไทยจะขยายการลงทุนและการผลิต
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เพิ่มข้ึนแลว ยังมีผูผลิตจากตางประเทศ เชน สวิตเซอรแลนด ไตหวัน และญี่ปุน ยายฐานการผลิตเขามา

ภายในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีความพรอมในดานแรงงานที่มีฝมือประณีต และมีคาจางแรงงานที่ตํ่า

เมื่อเปรียบเทียบกับคาจางแรงงานในประเทศฮองกง เกาหลีใต และไตหวัน 

รูปที่ 2-4 โซอุปทานของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559. 

จากตัวเลขประมาณการภาพรวมป 2558 คาดวา การผลิตเคร่ืองเพชร พลอย และรูปพรรณและของที่

เก่ียวของกัน ป 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน ดัชนีผลผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 13.43 ซึ่งเปนการเพิ่มข้ึน ตามภาวะ

เศรษฐกิจที่เร่ิมฟนตัวของสหรัฐอเมริกา เยอรมนี เบลเยี่ยม และความตองการของตลาด ทําใหมีคําสั่งซื้อเพิ่มข้ึน 

โดยเฉพาะเคร่ืองประดับแท อาทิ สรอย แหวน จี้ และตางหู จากตลาดหลัก ไดแก สหรัฐอเมริกา ฮองกง เยอรมนี 

จีน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สงผลใหดัชนีสงสินคาหรือดัชนีการจําหนายเพิ่มข้ึนรอยละ 12.52 ขณะเดียวกัน

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลังมีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ 15.47เปนการสะทอนใหเห็นถึงการสตอกสินคาเพื่อทดแทน

การสงออกในชวงที่ผานมา และเพื่อรองรับความตองการสําหรับเทศกาลคริสตมาสและปใหมในชวงปลายป แต

แนวโนมการผลิตในป 2559 คาดวา การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับจะหดตัวลงเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน

เนื่องจากผูประกอบการเนนที่จะสงออกสินคาจากสตอกทดแทนการผลิต โดยจะมีการผลิตในบางสินคาเพื่อ

ชดเชยสตอกบางสวน0

1 

 

                                   
1 ที่มา: สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2558 และแนวโนมป 2559 (อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ) 

ออนไลน: http://www.ryt9.com/s/oie/2347335 สืบคนเมื่อ สิงหาคม, 2559 

อุตสาหกรรม 

กลางนํ้า 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดบั 

อุตสาหกรรมการ 

เจียระไนเพชร 

อุตสาหกรรมการ 

เจียระไนพลอย 

อุตสาหกรรม 

ปลายนํ้า 

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับอัญมณแีท  

และเครื่องประดบัอัญมณีเทยีม 
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ตารางที่ 2-3 ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

ดัชน ี 2556 2557 2558 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 138.10  168.35 190.96 

ดัชนีการสงสินคา 131.26 156.23 175.79 

ดัชนีสินคาคงคลัง 93.55 116.76 134.82 

ท่ีมา : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ป 2558 เปน

ตัวเลขประมาณการ) 

ทั้งนี้ ในกลุมของผูประกอบการ SME พบวา อัญมณีและเคร่ืองประดับจะเปนผลิตภัณฑที่สงออกเปน

อันดับ 1 คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 13.6 ของผลิตภัณฑ SMEs ที่ไทยสงออกทั้งหมด โดยในป 2557 มีมูลคาการ

สงออกสินคาในกลุมอัญมณีและเคร่ืองประดับ (ไมรวมทองคํา) สูงถึง 261,548 ลานบาท จากขอมูลของ สสว.ยัง

พบอีกวา ในกลุม SME ที่ประกอบธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับจําแนกเปนกิจการขนาดยอมที่มีขนาดการจาง

งานไมเกิน 50 คน ซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 70 และกิจการขนาดกลางที่มีการจางงาน 51-200 คน อีก

ประมาณรอยละ 25 ของกิจการทั้งหมด สวนที่เหลืออีกรอยละ 5 เปนกิจการขนาดใหญ 12 ทั้งนี้ ยังมีครัวเรือน

เจียระไนพลอยขนาดเล็กมากที่ไมรวมอยูทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงมีอยูอีกเปนจํานวนมาก ดังนั้น 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจึงเปนอุตสาหกรรมหลักประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญตอการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ 

ตารางที่ 2-4 มูลคาการสงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับ (หนวยลานเหรียญสหรัฐฯ) 

การสงออก 2556 2557 2558 

อัญมณีและเครื่องประดับรวม 10,085.37 10,080.34 11,405.26 

1. อัญมณี 2,448.73  2,784.55 2,929.60 

(1) เพชร 1,675.39 1,852.93 1,818.02 

(2) พลอย 757.02 917.18 1,096.35 

(3) ไขมุก 16.31 14.44 15.24 

2. เครื่องประดับแท 3,725.40 3,853.62 3,800.51 

(1) เครื่องประดับเงิน 1,603.67 1,693.99 1,603.86 

(2) เครื่องประดับทอง 1,937.26 1,899.85 1,915.47 

(3) เครื่องประดับโลหะมีคาอ่ืนๆ 184.48 259.77 281.18 

3. เครื่องประดับอัญมณีเทียม 362.37 406.50 111.37 

4. อ่ืนๆ 3,548.87 3,035.67 4,563.78 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย (ป 2558 เปนตัวเลขประมาณการ) 

 

                                   
2 สถานการณและแนวโนมที่สําคัญของธรุกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ, ศูนยวจิัยกสิกร, 1 กันยายน 2558. 
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2.1.4  อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง 

การพัฒนาของอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังของไทย เร่ิมมาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีการเนนการใช

แรงงานเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ สูการผลิตในรูปของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการนําเอาเคร่ืองจักรและ

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเขามาใชรวมทั้งมีการพัฒนาฝมือในการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตจนสามารถพัฒนาเปนสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศ  

ธุรกิจปศุสัตวเปนอุตสาหกรรมตนนํ้าของอุตสาหกรรมรองเทาและอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง ซึ่งในปจจุบัน

ผูประกอบการธุรกิจปศุสัตวสวนใหญมีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจเพื่อการบริโภคมากกวาเพื่อการขาย

หนังแกโรงงานฟอกหนัง ทําใหไดผืนหนังสัตวที่มีคุณภาพดีไมเพียงพอตอความตองการ จําเปนตองสั่งนําเขาจาก

ตางประเทศ ทําใหมีตนทุนวัตถุดิบที่สูงข้ึน 

อุตสาหกรรมฟอกหนัง โดยอุตสาหกรรมฟอกหนังมีวัตถุดิบหลัก คือ หนังสัตวตางๆ เชน โค กระบือ 

กระเบน จระเข เปนตน อุตสาหกรรมนี้มีการดําเนนิงานในประเทศมายาวนานกวา 60 ป ผูประกอบการสวนใหญ

ในปจจุบันไดรับชวงตอการดําเนินธุรกิจจากบรรพบุรุษสืบตอกันมา โดยวัตถุดิบหลักสําหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง

ประกอบดวยหนังดิบและสารเคมีชนิดตางๆ ประมาณรอยละ 90 ของหนังดิบที่ใชในอุตสาหกรรมฟอกหนังจะเปน

หนังโคและกระบือ ที่เหลือเปนหนังจาก ง ูจระเข นกกระจอกเทศ ปลากระเบน หมู แกะ และอ่ืนๆ โดยประมาณ

รอยละ 80 ของหนังดิบตองนําเขาจากตางประเทศ เนื่องจากปริมาณหนังในประเทศมีไมเพียงพอ เพราะจํานวน

ประชากรโคและกระบือที่ลดลงอยางตอเนื่อง และการเลี้ยงโคและกระบืออยางไมถูกตอง ทําใหเกิดรอยแผลขีด

ขวน การฆา ชํา แหละ และการรักษาที่ไมถูกวิธี ทําใหหนังดิบไมมีคุณภาพ ปจจุบันมีความรวมมือระหวาง

อุตสาหกรรมฟอกหนังและธุรกิจปศุสัตวสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงกระบือและโคเพิ่มมากข้ึนเพื่อเพิ่มปริมาณ

วัตถุดิบในประเทศและลดการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ นอกจากนั้นแลวภาครัฐไดเขามามีบทบาทในการ

สนับสนุนการออกแบบลวดลายใหอุตสาหกรรมฟอกหนังเพื่อใหหนังที่ฟอกมีคุณภาพในดานการออกแบบมากข้ึน 

อุตสาหกรรมรองเทาและชิ้นสวน เปนอุตสาหกรรมปลายนํ้า ซึ่งรวมถึงการผลิตรองเทากีฬา รองเทาแตะ 

รองเทาหนังแทและหนังเทียม รองเทายางและพลาสติก และรองเทาอ่ืนๆ รวมทั้งสวนประกอบของรองเทา โดยมี

การใชวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งไดจากการผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ เชน หนังฟอกแตงสําเร็จ หนัง

เทียม ชิ้นสวน อุปกรณประกอบ ฯลฯ และการลงทุนในอุตสาหกรรมรองเทายังแบงไปตามเทคโนโลยีที่ใชในการ

ผลิต อยางไรก็ตามเพื่อใหการผลิตมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง การผลิตรองเทาจําเปนตองใชเคร่ืองจักรและ

เทคโนโลยีในการผลิตที่สูงข้ึน ซึ่งจะทําใหเงินลงทุนที่ตองใชสูงข้ึนดวย 

อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง เปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมปลายนํ้า ซึ่งไดแกอุตสาหกรรมที่ใชหนังฟอกแตงสําเร็จ

เปนวัตถุดิบในการผลิต เชน กระเปาเดินทาง กระเปาถือ กระเปาเอกสาร เคร่ืองใชในการเดินทาง เคร่ืองใช

สํานักงาน เข็มขัด เปนตน โดยผลิตภัณฑเคร่ืองหนังของไทยมีหลายประเภท และใชวัตถุดิบที่แตกตางกันไป โดย

แบงไดเปนวัตถุดิบหลัก คือ หนังดิบ มีทั้งที่มีการฟอกและตกแตงสําเร็จในประเทศ และนําเขาจากตางประเทศ 

และวัตถุดิบรอง เชน วัสดุซับในโดยมากจะเปนวัสดุสิ่งทอที่ผลิตไดในประเทศ วัสดุประกอบอ่ืนๆ เชน หนังเทียม 

พลาสติก PVC มีทั้งที่ผลิตในประเทศ และนําเขาจากประเทศเยอรมนี และญี่ปุน เปนสวนมาก สําหรับ

อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง จากที่การผลิตมีกรรมวิธีที่ไมซับซอน ซึ่งใชแรงงานฝมือเปนสวนใหญ เคร่ืองจักรหลักที่ใช

คือ เคร่ืองตัดหนัง และจักรเย็บ จึงใชเงินลงทุนไมมาก 



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจแฟชั่น 

 

2-14  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

ปจจุบันการผลิตรองเทาและเคร่ืองหนังมีรูปแบบและใชวัตถุดิบหลากหลาย ดังนั้นจึงมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวเนื่องและสนับสนุนในการปอนวัตถุดิบ เชน หนังแท หนังเทียม PVC PU สิ่งทอ มีทั้งที่ผลิตไดในประเทศ

และนําเขาจากตางประเทศ ใหโรงงานรองเทาและเคร่ืองหนังในประเทศ โดยสินคาที่ผลิตไดจากทั้ง 3 

อุตสาหกรรมหลัก จะมีการผลิตและการจําหนายใน 3 ลักษณะไดแก การผลิตภายใตใบอนุญาตของเจาของแบบ

และตราผลิตภัณฑ และจําหนายดวยตนเองหรือจําหนายผานตัวแทนทางการคา การรับจางหรือรับชวงในการ

ผลิตใหแกผูผลิตที่มีชื่อเสียงในตางประเทศภายใตเคร่ืองหมายการคา รวมทั้งแบบ และวัตถุดิบที่กําหนดมา และ

ประเภทสุดทาย คือ การผลิตโดยใชตราผลิตภัณฑและจําหนายโดยผูผลิตเอง หรือจํา หนายผานตัวแทน 

 การฟอกและตกแตงหนังฟอก ป 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน ดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง เนื่องจาก

อุปสงคภายในประเทศที่ลดลง และภาวะเศรษฐกิจโลกและตลาดคูคาหลักของไทย เชน จีน มีแนวโนมชะลอตัว

จากการปรับนโยบายเศรษฐกิจโดยเนนพึ่งพาสินคาในประเทศและลดการนําเขา ทําใหกําลังซื้อลดลง โดยการ

ฟอกและการตกแตงหนังฟอก เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน ดัชนีผลผลิตลดลงรอยละ 1.94 เนื่องจากอุปสงค

ภายในประเทศที่ลดลง สอดคลองกับดัชนีการสงสินคาที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน รอยละ 1.37 จากกําลัง

ซื้อของผูบริโภคภายในที่ชะลอตัว ประกอบกับการสงออกในตลาดหลักยงัขยายตัวไมมากนัก จึงลดการผลิตลงทํา

ใหระดับสินคาสําเร็จรูปคงคลังลดลงรอยละ 30.34 ซึ่งเปนผลจากการจําหนายสินคาในสตอกทดแทน2

3 

รูปที่ 2-5 โซอุปทานของอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและการฟอกยอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559. 

 การผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือและสิ่งที่คลายกัน อานมาและเคร่ืองเทียมลาก เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปกอน ดัชนีผลผลิตเพิ่มข้ึน รอยละ 3.50 สอดคลองกับดัชนีการสงสินคา และดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลังที่เพิ่มข้ึน

                                   
3 ที่มา: รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส ไตรมาส 1 ป 2559 (มกราคม – มีนาคม 2559) ของ สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม 

ตนนํ้า 

อุตสาหกรรม 

กลางนํ้า 

ปศุสัตว 

อุตสาหกรรมการฟอกหนัง 

อุตสาหกรรม 

ปลายนํ้า 

อุตสาหกรรม 

รองเทา 

อุตสาหกรรม 

เครื่องหนัง 
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รอยละ 0.56 และ 5.32 ตามลําดับ เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางที่ดีข้ึน โดยไดรับแรงหนุนจากรายได 

และความเชื่อมั่นการบริโภคที่เพิ่มข้ึนตอเนื่อง และในสวนการผลิตรองเทา เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน ดัชนี

ผลผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 0.03 และดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มข้ึนรอยละ 13.65 สวนดัชนีการสงสินคาลดลง

รอยละ 2.88 เนื่องจากลูกคามีสินคาคงคางในสต็อกปริมาณสูง และสวนหนึ่งมาจากฐานการผลิตที่สูงเมื่อปกอน

จากการที่ตองสงออกสินคาใหทันเวลากอนการตัดสิทธิ์ GSP ในชวงตนป 2558 

ตารางที่ 2-5 ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมการผลิตรองเทาและเคร่ืองหนัง 

ดัชน ี 2556 2557 2558 

การฟอกและตกแตงหนังฟอก 103.94 93.26 91.45 

การผลิตกระเปา 86.42 76.07 78.73 

การผลิตรองเทา 92.25 86.26 86.28 

ท่ีมา : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ป 2558 เปน

ตัวเลขประมาณการ) 

อุตสาหกรรมการผลิตรองเทาและเคร่ืองหนังมีมูลคาการสงออกปละประมาณ 3 หมื่นลานบาท มาจาก

ผลิตภัณฑประเภทรองเทาและชิ้นสวนประมาณ 20,000 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 70 สวนที่เหลือจะเปน

กลุมผลิตภัณฑกระเปา เคร่ืองใชสําหรับเดินทาง การขยายตัวของการสงออกมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง สวน

หนึ่งมาจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เปนตลาดสงออกสําคัญของไทย เชน สหรัฐอเมริกา 

กลุมสหภาพยุโรป และ ญี่ปุน และสาเหตุที่สําคัญ คือ เราถูกตีตลาดจากประเทศคูแขงขันที่มีตนทุนคาจางแรงงาน

ต่ํากวา อยาง จีน เวียดนาม ในกลุมสินคาระดับกลางถึงลาง และสินคาประเภทรับจางผลิต ซึ่งผูวาจางจะหันไปสัง่

ผลิตจากประเทศที่มีตนทุนคาจางแรงงานต่ํากวาไทย รวมทั้งผูที่วางจางผลิตในไทยหลายรายไดหันไปสั่งผลิตและ

นําเขามาจากประเทศจีนและเวียดนาม 

ตารางที่ 2-6 มูลคาการสงออกรองเทาและเคร่ืองหนัง (หนวยลานเหรียญสหรัฐฯ) 

การสงออก 2556 2557 2558 

รองเทาและเครื่องหนังรวม 1,741.08 1,859.27 1,793 

1. หนังและผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังอัด 724.44 761.94 798 

(1) หนังโคกระบือฟอก 295.18 278.09 147 

(2) ของเลนสําหรับสัตวเลี้ยง 14.87 14.23 21 

(3) ถุงมือหนัง 58.89 53.40 55 

(4) เครื่องแตงกายและเข็มขัด 4.7 4.98 3 

(5) หนังและผลิตภัณฑหนังอ่ืนๆ 350.82 411.24 572 

2. เครื่องใชสําหรับเดินทาง 303.28 331.42 311 

(1) กระเปาเดินทาง 94.08 92.24 89 

(2) กระเปาเดินถือ 76.4 86.99 76 

(3) กระเปาสตางค 51.52 60.34 55 
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การสงออก 2556 2557 2558 

(4) เครื่องเดินทางอ่ืนๆ 81.28 91.85 91 

3. รองเทาและสวนประกอบ 713.36 765.91 684 

(1) รองเทากีฬา 42.79 36.97 38 

(2) รองเทาแตะ 146.78 136.74 109 

(3) รองเทาหนัง 321.62 358.93 305 

(4) รองเทาอ่ืนๆ  179.77 201.09 199 

(5) สวนประกอบของรองเทา 22.4 32.18 32 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย (ป 2558 เปนตัวเลขประมาณการ) 

ปจจัยที่เปนแรงกดดันสําคัญของอุตสาหกรรมในปจจุบัน คือ ตนทุนคาจางแรงงานที่สูงข้ึน การขาด

แคลนแรงงานชางเย็บที่มีฝมือ แรงงานทดแทนมีนอย และขาดแคลนนักออกแบบแฟชั่นเคร่ืองหนังสวนปจจัย

สนับสนุนความอยูรอดของอุตสาหกรรมคือมีความครบถวนของหวงโซอุตสาหกรรมจากตนน้ํา มายังกลางน้ํา และ

ปลายน้ํา 

2.2    ปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตออุตสาหกรรมแฟชั่น 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสําคัญๆ สวนใหญยังเปนไปอยางลาชา สงผลใหเศรษฐกิจของ

ประเทศในภูมิภาคเอเชียสวนใหญชะลอตัวควบคูไปกับการหดตัวของการสงออกและการลดลงของราคาสินคา

โภคภัณฑในตลาดโลก โดยเศรษฐกิจมาเลเซียชะลอตัวตามการลดลงของการบริโภคภาคเอกชน เศรษฐกิจ

อินโดนีเซียยังคงขยายตัวเล็กนอยเนื่องจากการใชจายรัฐบาลและการลงทุนรวมขยายตัวเรงข้ึน และชวยชดเชย

ผลกระทบจากการหดตัวของการสงออก เศรษฐกิจฟลิปปนสมีแนวโนมขยายตัวตามการขยายตัวของการบริโภค

ภาคครัวเรือนซึ่งไดรับปจจัยสนับสนุนจากเงินสงกลับของแรงงานในตางประเทศและการลดลงของราคาน้ํามัน

รวมทั้งแรงขับเคลื่อนจากการใชจายภาครัฐ สวนเศรษฐกิจของเวียดนาม ขยายตัวเรงข้ึนโดยไดรับปจจัยสนับสนุน

จากการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการสงออกรวมทั้งภาค

บริการที่ขยายตัวในเกณฑดี  คาดวาป 2558 ที่ผานมาเศรษฐกิจมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม 

จะขยายตัวรอยละ 4.9 รอยละ 4.7 รอยละ 5.2 และรอยละ 6.4 เทียบกับรอยละ 6.0 รอยละ 5.0 รอยละ 6.1 

และรอยละ 6.0 ในป 2557 ตามลําดับ 

ในสวนของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของป 2559 ขยายตัวรอยละ 3.2 เรงข้ึนจากการขยายตัว 

รอยละ 2.8 ในไตรมาสกอนหนา และเปนการขยายตัวในอัตราสูงสุดในรอบ 12 ไตรมาส เมื่อปรับผลของฤดูกาล

ออกแลว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกป 2559 ขยายตัวจากไตรมาสสี่ป 2558 รอยละ 0.9 สูงข้ึนจากชวงที่ผาน

มา อยางไรก็ดี กลุมอุตสาหกรรมที่ลดลง ไดแก เคร่ืองแตงกาย ยานยนต สิ่งทอ และอุปกรณวิทยุและโทรทัศน 

เปนตน อัตราการใชกําลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 67.3 โดยคาดการณในป 2559  มีปจจัยที่จะสงผลดีตอ

สภาวะเศรษฐกิจในชวงที่เหลือของป 2559 ไดแก  

1) การเบิกจายงบประมาณและการดําเนินโครงการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของภาครัฐให

เปนไปตามแผนที่กําหนดไว  
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2) ประสิทธิภาพการดําเนินการตามมาตรการภายใตกรอบมาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่ไดมีการอนุมัติ

ไปแลว  

3) การดูแลเงินบาทไมใหผันผวนมากและเคลื่อนไหวสอดคลองกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ  

4) การฟนฟูเกษตรกรและเตรียมเกษตรกรใหมีความพรอมสําหรับปการเพาะปลูก 2559/2560 โดย

สนับสนุนการเขาถึงสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกฤดูกาลใหม การดูแลราคาปจจัยการผลิต การเร่ิมตนการประกันภัย

พืชผล และการรวมแปลงการผลิต เปนตน  

5) การสนับสนุนการฟนตัวและการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดยการผลักดันและสงเสริมใหมี

การใชสิทธิประโยชนจากมาตรการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว รวมทั้งสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมปจจุบัน

และการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายสําหรับอนาคต (S-Curve/New S-Curve)  

6) การดูแลและขับเคลื่อนภาคการสงออกตามยุทธศาสตรการสงออกของไทยป 2559 ของกระทรวง

พาณิชย 

7) การดูแลภาคการทองเที่ยว โดยการสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศจัดกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเที่ยวเพื่อจูงใจนักทองเที่ยว และการแกไขปญหาในภาคการทองเที่ยว เชนการแกไขปญหาการเอารัดเอา

เปรียบนักทองเที่ยว และการดูแลความปลอดภัย รวมทั้งการแกไขปญหาความแออัดและความสะอาดของสถานที่

ทองเที่ยวอยางตอเนื่อง 

โดยสรุปคือ แนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลกจะสงผลดีตออุตสาหกรรม

แฟชั่นของไทย เนื่องจากสินคาของอุตสาหกรรมจะเปนสินคาที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจทั้ง

ภายในประเทศและของโลก 



3-1  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

บทท่ี 3 

นโยบายดานอุตสาหกรรมแฟชั่นในตางประเทศ 
 

 

ในบทนี้นําเสนอการวิเคราะหนโยบายดานอุตสาหกรรมแฟชั่นของตางประเทศ โดยในตารางที่ 3-1 ได

กลาวสรุปถึงนโยบายของอุตสาหกรรมแฟชั่นในตางประเทศ โดยทางทีมที่ปรึกษาไดคัดเลือกประเทศที่มีจุดเดนใน

อุตสาหกรรมแฟชั่น ประเทศเหลานี้นอกจากเปนประเทศที่ดําเนินนโยบายดานการสงเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นที่

ประสบความสําเร็จแลว ประเทศเหลานี้ยังสามารถสงออกสินคาแฟชั่นไปยังทั่วโลกได  

ตารางที่ 3-1 สรุปจุดเดนของนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นในตางประเทศ 

ประเทศ นโยบายอุตสาหกรรมแฟชั่น 

ประเทศฮองกง นโยบายหลักของอุตสาหกรรมแฟช่ันประเทศฮองกง คือ สงเสริมดานการสงออก เน่ืองจาก

ฮองกงเปนประเทศผูสงออกเครื่องนุงหมรายใหญของโลก 

• นําระบบ Quick Response มาใชในการซื้อขายกับลูกคาในตางประเทศใหรวดเร็ว

มากยิ่งข้ึน 

• จัดตั้ง Retail Outlets สําหรับเสือ้ผาสําเร็จรูปแบรนดเนมของตนเอง เชน G2000 

Giordano เปนตน ตามเมืองศูนยการคาท่ีสําคญัของโลก ไดแก ปกก่ิง โตเกียว 

ลอนดอน และนิวยอรก เปนตน 

ประเทศญ่ีปุน ประเทศญี่ปุนจะมุงเนนมาตรการใหความชวยเหลือดานเทคนิค และวิชาการท่ีจําเปนสําหรับ

อุตสาหกรรมแฟช่ัน 

• จัดตั้งหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสงเสรมิสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา

บุคลากร การพัฒนาขอมูลขาวสาร ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวง

อุตสาหกรรมและการคาระหวางประเทศญี่ปุน ช่ือ Textile Industry 

Restructuring Agency (TIRA) ตั้งแตป 2510 โดย TIRA เปนหนวยงานท่ีริเริ่ม

จัดตั้งระบบ Quick Response (Q.R.) และไดมีการนําไปใชแพรหลายในหมู

ผูประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

• โครงการ Textile Resource Center จัดตั้งข้ึนในสวนภูมิภาคเพ่ือเปนศูนยกลางใน

การสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอในทองถ่ิน โดยใหบริการดานขอมูลสารสนเทศ 

การพัฒนาบุคลากร และการจดันิทรรศการ 

• โครงการ Textile Industry Innovation Program จะมุงเนนเพ่ือชวยในการทํา

ธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ สินคาแฟช่ันผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

(E-Commerce) 

ประเทศไตหวัน • ประเทศไตหวันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมพ้ืนฐาน Ready to 

wear ไปสูสิ่งทอท่ีมีคณุสมบัติหลากหลายมากข้ึน หรือ Technical Textile 
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ประเทศ นโยบายอุตสาหกรรมแฟชั่น 

• ในระยะเริ่มตนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมจากการสรางนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอ ศูนย

กระจายสินคา และการบริหารโควตาสงออก โดยสมาพันธสิ่งทอของไตหวัน 

(Taiwan Textile Federation: TTF)  

• หนวยงานท่ีมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไดแก 

สถาบันวิจัยและพัฒนาสิ่งทอไตหวัน Taiwan Textile Research Institute (TTRI) 

และสมาพันธสิ่งทอของไตหวัน Taiwan Textile Federation (TTF) 

• ปจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมกําลังขับเคลื่อนโดยการปรับตัวจาก 

OEM โดยการใชจุดแข็งในเรื่อง Technical Textile ไปสู ไปสู ODM โดยใชระบบ

การบริหารจัดการท่ีครบวงจร และระบบสารสนเทศ เปลี่ยน Suplier เปน 

Partnership และกลยุทธ Quick Respond  

ประเทศเกาหลีใต • รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกข้ัน

พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค การพัฒนาบุคลากร ชวยประสานความรวมมือกับผูผลิตใน

แตละข้ันตอน ตั้งแตอุตสาหกรรมตนนํ้าจนถึงอุตสาหกรรมปลายนํ้า (Upstream 

and Downstream Relations) สนับสนุนผูประกอบการรายยอย (SMEs) รวมท้ัง

จัดระเบียบเพ่ือควบคุมและสงเสรมิวินัยทางการคา และจัดหาขอมูลดานการคาและ

การตลาด  

• ใชวัฒนธรรมเปนตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟช่ันควบคูกับการสงเสริมสินคาท่ีมี

แหลงกําเนิดจากเกาหลีใต (Made in Korea) 

• พัฒนาใหเมืองแทกู (Taegu) เปนเมืองศูนยกลางดานการผลิต การออกแบบ 

ศูนยกลางแฟช่ัน การคา และการจัดจําหนายสินคาสิ่งทอของเกาหลีใต 

• โฆษณาและประชาสัมพันธผลิตภัณฑของประเทศเกาหลีท้ังในและนอกประเทศ 

โดยใหนักกีฬาท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลีใตใหสวมใสเสื้อผาของประเทศตน และ

โฆษณาช่ือสินคาในการแขงขันกีฬาท่ีสําคัญของโลก เพ่ือใหช่ือสินคาเกาหลีใตเปนท่ี

คุนหูชาวโลกมากข้ึน 

ประเทศเวียดนาม จัดตั้งสถาบันออกแบบแฟช่ัน (Fashion Design Institute) เพ่ือดูแลในเรื่องของตลาดเสื้อผา

ท้ังหมด ซึ่งสวนใหญจะเปนตลาดในกลุมประเทศยุโรปตะวันออก โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ดังตอไปน้ี 

• ศึกษาวิจัยและคิดคนแบบแฟช่ันใหมๆ สําหรับตลาดในประเทศและตางประเทศ 

• ฝกอบรมใหแกบุคลากรภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในดานการออกแบบการตัด

เย็บเสื้อผา 

ที่มา: คณะที่ปรึกษา, 2559. 
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3.1  นโยบายดานแฟชั่นของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

ประเทศเกาหลีเปนประเทศหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นอยางสรางสรรค 

จนทําใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดด โดยอุตสาหกรรมแฟชั่นจัดอยู 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมที่

มีการเติบโตมากที่สุดในเกาหลีใต ซึ่งรัฐบาลใชวัฒนธรรมเปนตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นควบคูกับการ

สงเสริมสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากเกาหลีใต (Made in Korea) โดยมีรูปแบบของแฟชั่นมีความเปนเอกลักษณ

เรียบงายแตโดดเดน เปนเสื้อผาหลายชิ้น (Double Layer) ทําใหผูบริโภคสามารถนําความสรางสรรคมาใชในการ

แตงกายไดโดยนําเสื้อผาหรือเคร่ืองประดับมาเปลี่ยนรูปแบบในการสวมใสไดหลากหลาย เชน การเปลี่ยนสไตล

การแตงตัวโดยใสกระโปรงทับกางเกงผายืด การสวมใสเสื้อผาที่มีสีสันตัดกัน รวมทั้งการเพิ่มเคร่ืองประดับตกแตง

เพิ่มเติม เชน ผาพันคอ หมวก กระเปา แวนตากันแดดหรือใชผาผูกเอวแทนเข็มขัด เปนตน 

อุตสาหกรรมคาปลีกเสื้อผาแฟชั่นสามารถสรางรายไดใหกับประเทศไมนอยกวา 1.5 หมื่นลานดอลลาร

สหรัฐตอป โดยรายไดสวนใหญมาจากเสื้อผาสตรีเกือบรอยละ 50 รองลงมาเปนเสื้อผาบุรุษ รอยละ 39 และ

เสื้อผาเด็กรอยละ 13 ของมูลคาตลาดทั้งหมด สวนอุตสาหกรรมรองเทาสรางรายไดใหกับประเทศไมนอยกวา 2.3 

พันลานดอลลารสหรัฐ  

แหลงของอุตสาหกรรมแฟชั่นของเกาหลีใตตั้งอยูบริเวณประตูเมืองเกาหวงจินจิมุน (Heungjinjimun) 

แตจะรูจักกันในชื่อ “ทงแดมุน” ตามทําเลที่ตั้ง โดยเปนตลาดที่ใหญที่สุดของกรุงโซล เปนแหลงจําหนายสินคา

แฟชั่นตางๆ จํานวนมาก มีหางสรรพสินคาตั้งเรียงรายอยูกวา 20 แหง เชน Doosan Tower, Migliore, Freya 

Town และ Hello Apm เปนตน นอกจากนี้ยังมีการจําหนายผาที่เปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตเคร่ืองแตงกาย มี

การจําหนายสินคาทั้งแบบคาปลีกและคาสงโดยจะพบวาสถานที่แหงนี้จะเปนศูนยกลางตลาดที่สําคัญที่มีผูผลิต

จากตางชาติเขามาหาซื้อวัตถุดิบ สําหรับการผลิตเคร่ืองนุงหมจํานวนมาก เพราะเปนตลาดผาขนาดใหญที่มี

คุณภาพ และสามารถสั่งซื้อเพื่อนําไปผลิตเปนเคร่ืองนุงหมได จึงเปนกลไกในการสนับสนุนผูผลิตเคร่ืองนุงหม

แฟชั่นและอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศเกาหลีใหมีการเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว เพราะมีการพัฒนาตั้งแตวัตถุดิบที่

เปนปจจัยการผลิตที่สําคัญของการผลิต รวมทั้งมีการสรางพื้นที่ในการจัดจําหนายใหอยูในยานเดียวกัน ทําใหเกิด

เปนศูนยกลางทั้งในดานของตลาดการซื้อขายวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปแฟชั่น รวมทั้งเกิดการสรางเครือขาย

ระหวางผูประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นอีกดวย 

ประเทศเกาหลีมีการพัฒนาระบบโครงสรางสนับสนุนตางๆ ทั้งในดานของศูนยกลางการเรียนรูสําหรับ

สงเสริมกลไกในการคิดสรางสรรคใหกับเยาวชน พื้นที่ในการแสดงและจําหนายสินคาสรางสรรค พิพิธภัณฑและ

ศูนยกลางแหลงความรูสรางสรรคทั้งในเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนโครงการ

สนับสนุนที่สําคัญในการที่จะบมเพาะบุคลากรในทุกระดับของประเทศใหมีศักยภาพในดานของความคิดเชิง

สรางสรรค รวมทั้งการวางระบบในการสนับสนุนใหธุรกิจและอุตสาหกรรมสรางสรรคสามารถเติบโตและขยาย

ไปสูตลาดโลกได 

ในดานการพัฒนารูปแบบสินคา รัฐบาลเกาหลีใตจัดตั้งจัดตั้งโครงการ Concept Korea เพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถของนักออกแบบเกาหลีใตผานการแลกเปลี่ยนความรูและวิสัยทัศนระหวางนักออกแบบเกาหลีกับ

นักออกแบบสหรัฐอเมริกา มีเปาหมายเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันและผลักดันนักออกแบบเกาหลีใน

การเขาสูตลาดตางประเทศ โดยเนนทักษะในการนําเอาวัฒนธรรมมาผสมผสานกับการออกแบบ (Cultural 
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)   3-4 

Treasures) ผานการฝกอบรม (Mentor Programs) การประกวดผลงานออกแบบ (Designer Announcement 

Events) และกิจกรรมอ่ืนๆ 

จากนโยบายสงเสริมนโยบายในกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว เพื่อใชอุตสาหกรรมบันเทิง

เปนสื่อทางการตลาดของอุตสาหกรรมแฟชั่น รัฐบาลจึงมุงเนนประชาสัมพันธสินคาแฟชั่นใหเปนที่รูจักผานดารา 

นักแสดง นักรอง เพื่อใหอุตสาหกรรมแฟชั่นเกาหลีเขาถึงและเปนที่รูจักในตางประเทศ 

นอกจากนี้ รัฐบาลไดพัฒนาเขตการคาเสรีในเมืองอินชอน (Inchoen Free Economic Zone : IFEZ) 

ใหเปนมิลาโน ดีไซน ซิตี้ (Milano Design City) โดยภายในมีศูนยจัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบรวม

สมัยจากบริษัทออกแบบชั้นนํา ศูนยรวมองคกรดานวัฒนธรรมจากอิตาลี และเปนศูนยรวมทั้ง 3 ดาน ไดแก 

ศูนยกลางดานการเงิน (Financial Hub) ศูนยกลางดานการออกแบบ (Design of Milano) และศูนยกลาง ดาน

ไอที (IT City) และใหการสนับสนุนดานการเขาถึงแหลงเงินทุนใหกับผูประกอบการโดยจัดตั้งศูนยกลางทางดาน

การเงิน (Financial Hub) ซึ่งเปนการชวยเหลือผูประกอบการใหสามารถพัฒนาและขยายฐานธุรกิจของตน 

3.2  นโยบายดานแฟชั่นของประเทศไตหวัน 

มูลคาอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไตหวันในป พ.ศ. 2557 คิดเปนมูลคารวมประมาณ 439,200 ลาน

เหรียญไตหวัน โดยผูประกอบการไตหวันมีขอไดเปรียบในเร่ืองความสมบูรณของหวงโซอุปทานที่มีอยางครบถวน 

ทั้งในสวนของตนน้ําอยางเสนใย เสนดาย ผาผืน รวมถึงวัตถุดิบตางๆ ไปจนถึง ชวงปลายน้ําทั้งในเร่ือง

ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคา (ODM) 0

4 การจัดทําระบบการบริหารจัดการ

ผลิตที่รวดเร็ว (Quick Respond System) การจัดทํา Pattern การตดัเยบ็และอ่ืนๆ 

ประเทศไตหวันนั้นมีชื่อเสียงในเร่ือง Technical Textile ซึ่งเปนจุดแข็งของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เคร่ืองนุงหมที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ประเทศไตหวันมีบริษัท Technical Textile ขนาด

ใหญจํานวนมาก กิจการเหลานี้ยอดขายหลายพันลานบาท และมีกําไรสุทธิมากกวา 100 ลานบาทตอป บางบริษทั

มีโบนัสประมาณ 10 เดือนในหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ยกตัวอยางเชน Everest Textile และ 

Eclat Textile Company เปนตน 

ถึงแมประเทศไตหวันจะเปนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีตนกําเนิดจากผู รับจางผลิต หรือ OEM5 แต

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมของไตหวันจะสรางมูลคาเพิ่มไดมากกวาแตกตางจาก OEM ในประเทศอ่ืนๆ

ทั่วไป เพราะ OEM อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมของประเทศไตหวันมีการพัฒนาในเร่ืองคุณสมบัติที่มี

ความหลากหลายมากกวาผาผืนทั่วไป ยกตัวอยางเชน ผาที่มีคุณสมบัติการกักเก็บความรอนรวมกับการตอตาน

แบคทีเรียและการทําใหแหง (heat-storing features are now combined with anti-bacterial ones and 

quick-drying) หรือ บริษัท Singtex ประเทศไตหวัน ไดพัฒนาสิ่งทอที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมรวมกับการพัฒนา

                                   
4 ผูรับจางพัฒนาผลิตภัณฑแฟชั่น (Original Design Manufacturers: ODM) เนนการผลิตสินคาตามรูปแบบที่คิดสรางสรรและสามารถ

ออกแบบขึ้นมาเองจากความตองการของลูกคา และผลิตภายใตตราสินคาของลูกคาหรือผูวาจาง รูปแบบของ ธุรกิจนี้สวนใหญพัฒนามาจากผู

รับจางผลิตที่ตองการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแฟชั่น และเพิ่มอํานาจตอรองทางธุรกิจ 
5 ผูรับจางผลิต (Original Equipmented Manufacturers: OEM) หรือผูผลิตที่รับจางผลิตตามผูวาจาง โดยเนนการรับจางตัดเย็บและทําการ

ตกแตงสําเร็จเทานั้น 
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3-5  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

ดานนวัตกรรม โดยนําขวดพลาสติกและกากกาแฟ ที่มีคุณสมบัติดูดซับกลิ่นอับชื้นในเนื้อผา โดยใชเวลาวิจัยและ

พัฒนาประมาณ 4 ป และผลิตใหกับแบรนด Adidas,  Nike, The North Face, Timberland รวมถึงแบรนด

ของทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียง เชน Liverpool ซึ่งแนนอนวาความสําเร็จตางๆ เหลานี้สวนหนึ่งเกิดข้ึนจากการ

สนับสนุนของรัฐ โดยประเทศไตหวันไดกอตั้ง 2 หนวยงานที่ทําหนาที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม คือ สถาบันวิจัยและ

พัฒนาสิ่งทอไตหวัน Taiwan Textile Research Institute (TTRI) และสมาพันธสิ่งทอของไตหวัน Taiwan 

Textile Federation (TTF) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาสิ่งทอไตหวัน หรือ Taiwan Textile Research Institute (TTRI) มีวิสัยทัศนที่

จะเปน สถาบันวิจัยพัฒนาในระดับนานาชาติ ที่ทํางานวิจัยและพัฒนาในเร่ืองสิ่งทอ และใหบริการงานวิจัย

ดังกลาวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม และมีบทบาทหนาที่ในเร่ือง 

• การวิจัยพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมและแบงปนใหกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เคร่ืองนุงหม 

• สงเสริมการวิจัยพัฒนาในกลุมผูประกอบการขนาดกลางและยอม (SMEs) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เคร่ืองนุงหมที่ขาดโอกาสในการเขาถึงงานวิจัยและพฒันา 

• สนับสนุนผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งในเร่ืองเงินทุน กําลังคน ขอมูล และการให

คําปรึกษากิจการเหลานั้น เพื่อชวยใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยหนวยงาน TTRI มีโครงสรางและขอบเขตการวิจัยพัฒนาที่ครอบคลุมในเ ร่ือง Emerging 

Technology การวิจัยพัฒนาวัตถุดิบและเสนดาย การพัฒนาผลิตภัณฑ การทดสอบรับรอง การใหบริการดาน

ขอมูลที่เก่ียวของในอุตสาหกรรม หนวยงานดานการวางแผนธุรกิจ หนวยงานดานความปลอดภัยและมาตรฐาน

โรงงานอุตสาหกรรม และหนวยงานดานพาณิชยและการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมา TTRI เปนหนวย

งานวิจัยพัฒนาและชวยขับเคลื่อนใหอุตสาหกรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมของไตหวันไดพัฒนาอยางมีศักยภาพ และ

เปนที่ยอมรับในเร่ือง Technical Textile เปนอยางมาก 

 สมาพันธสิ่งทอของไตหวัน หรือ Taiwan Textile Federation (TTF) เปนอีกหนึ่งหนวยงานที่มีบทบาท

สําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมของประเทศไตหวัน ซึ่งเดิมในอดีต Taiwan Textile 

Federation (TTF) มีบทบาทหนาที่หลักในการจัดสรรโควตาสิ่งทอผูสงออกของประเทศไตหวัน แตปจจุบันไดมี

หนาที่ชวยผูสงออกไตหวันในดานการตลาด การออกแบบวิเคราะหแนวโนมแฟชั่นใหบริการขอมูลออนไลน อบรม

และพัฒนาเทคโนโลยี รวบรวมวิเคราะหขอมูลตลาด ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ ออก

หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา และใหบริการดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับสิ่งทออีกดวย 

ในแตละปที่ประเทศไตหวัน จะมีงานแสดงสินคาดานสิ่งทองานใหญประจําปคืองาน Taiwan 

Innovative Textile Application Show (TITAS) ซึ่งจัดโดย TTR โดยจากสถิติขอมูลการจัดงานชี้วา งานนี้จะมี

ผูประกอบการแบรนดตางๆทั่วโลก เดินทางมาจัดซื้อสินคาในงานมากกวา 100 ราย และมีการจัดการเจรจา

การคามากกวา 1,000 คร้ัง ซึ่งในป 2558 ที่ผานมา งาน TITAS สามารถสรางโอกาสทางการคาไดมากกวา 60 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือมีมูลคาถึง 2,100 ลานบาท 

คุณ Alice kao ตําแหนง Vice President ของบริษัท Everest Textile ประเทศไตหวัน ไดใหสัมภาษณ

ในประเด็นเร่ืองทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเคร่ืองนุงหมและแฟชั่นของประเทศไตหวัน พบวาปจจุบัน
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บริษัทขนาดใหญและขนาดกลางที่มีศักยภาพ เร่ิมขยับตัวจากผูรับจางผลิต (OEM) ไปสูผูรับจางพัฒนาผลิตภัณฑ

แฟชั่น (ODM) มากข้ึน โดยบริษัทขนาดใหญเหลานี้ที่มีพื้นฐานจากการรับจางผลิต OEM ในกลุม Technical 

Textile กับเหลาบรรดาแบรนดชั้นนํามากอนอยูแลว แตปจจุบันไดพัฒนาในเร่ืองความสามารถในการบริหาร

จัดการหวงโซการผลิตใหมีการสรางมูลคาเพิ่มมากข้ึน โดยขยับจากการรับจางตัดเย็บตามคําสัง่ใหผลิตจากผูวาจาง 

มาสูการพัฒนาในเร่ืองการออกแบบและผลิตสินคาตามแนวคิดสรางสรรและสามารถออกแบบข้ึนมาจากความ

ตองการของลูกคาก็ได หรือการออกแบบจากผูผลิตแลวนําไปเสนอตอลูกคาก็ได โดยมีการพัฒนาในเร่ืองการ

จัดการหวงโซการผลิตที่เปนระบบข้ันตอนมากข้ึน ตั้งแตการรับโจทยของงานจากเจาของแบรนดผูวาจาง การ

เสนอราคา การจัดหาวัตถุดิบ (Material Sourcing) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑตัวอยาง ไปจนถึงการ

จัดทําแบบ Pattern ตัวอยาง และเขาสูกระบวนการผลิตจริง ซึ่งในอดีตการทํางานจะทํางานแยกสวนกัน และ

เร่ิมตนกระบวนการทํางานที่สายการผลิตจริงเปนหลัก แตปจจุบันบริษัทเหลานี้ในไตหวันไดจัดทําระบบการ

จัดการหวงโซอุปทานแยกเปน 2 สวนสําคัญ โดยที่สวนแรกเปนหัวใจของการทํางานที่จากหนวยงานกลางของ

บริษัทหรือกิจการที่เรียกวา Technical Department ทําหนาที่บริหารจัดการในสวนแรก ในการออกแบบ

แนวคิดผลิตภัณฑ (Conceptual design) หรือการแปลงสิ่งเราจากความตองการของลูกคา การเสนอราคา การ

จัดหาวัตถุดิบ (Material Sourcing) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑตัวอยาง ไปจนถึงการจัดทําแบบ Pattern 

ตัวอยาง ในขณะที่บริษัทเหลานี้จะมีโรงงานแหลงผลิตที่กระจายตามภูมิภาคตางๆ 5 – 10 แหงในแหลงที่คาจาง

แรงงานราคาถูกและมีแรงงานฝมือคอยทําหนาที่ตัดเย็บและทําการตกแตงสําเร็จ 

โดยแนวคิดในการบริหารจัดการหวงโซอุปทานการผลิตในลักษณะ Global Supply chain ในลักษณะ

แบบนี้จะตองมีปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ คือ 

1. หนวยงาน Technical Department ที่มีศักยภาพ ตองมีหนวยงานออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ 

มีระบบการติดตอประสานงานที่ดีมาก ซ่ึงอาจจะประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยง

เครือขายการทํางานที่มีประสิทธิภาพมาก โดยใช ERP หรือ Industry 4.0 เปนเคร่ืองมือ ซึ่งอาจจะ

เรียกไดวาระบบ Quick Respond Supply chain Management  

2. หนวยงาน Technical Department จะตองมีทีมงาน Global Material Sourcing ที่เกง รวดเร็ว 

และมีฐานขอมูลที่ดี 

3. Collection Design เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ถอดแบบแฟชั่นจากเวที Catwalk มาสูชุดออกแบบ

ในลักษณะ Ready to Wear ตองสามารถเขาใจแนวโนมและประยุกตมาสูการใชงานจริงได 

4. การทํางานของชุดทีมตัดในภูมิภาคตางๆจะตองประสานงานอยางดีกับ หนวยงาน Technical 

Department และระบบการทํางานตองเปนแบบ Team Incentive Modular6  

                                   
6 กระบวนการผลิตที่แยกสายการผลิตตามประเภทสินคาแตละประเภทเปนกลุมยอยๆ จัดใหการทํางานตอเนื่องกันมาอยูใกลกัน เชน ตัด เย็บ 

Finishing Packing ใชรูปแบบการสงตองานแบบการไหลชิ้นเดียว (One-piece Flow) มีระบบการสงชิ้นงานระหวางแผนกแบบชิ้นตอชิ้น 

และจายคาตอบแทนที่มีระบบแรงจูงใจเปนแบบกลุม 



4-1  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

บทท่ี 4 

หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมแฟชั่น 
 

 ในบทนี้เปนการวิเคราะหหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่งเปนการนําเสนอการวิเคราะหหวงโซ

ในภาพรวมของอุตสาหกรรม โดยแบงออกเปนการวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมชวงตนน้ํา กลางน้ํา และ

ปลายน้ําในมิติตางๆ ดงัจะไดนําเสนอในรายละเอียดตอไป 

4.1 การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมตนนํ้า (ดานการจัดหาปจจัยการผลิต) 

กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ํามีการพึ่งพาวัตถุดิบนําเขาเปนสวนใหญในอุตสาหกรรม

สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม อุตสาหกรรมตนน้ําซึ่งประกอบไปดวยอุตสาหกรรมเสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห

นั้น พบวาตองพึ่งพาวัตถุดิบนําเขาที่สูงมากในรูปของฝายและผลิตภัณฑปโตรเคมี (ตามลําดับ) นอกจากนี้สารเคมี

ที่ใชในการฟอกยอมก็ยังตองพึ่งพาตางประเทศคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งสารเคมีที่มีคุณภาพสูง ซึ่งประเทศ

ไทยยังผลิตไมได 

รูปที่ 4-1 โซอุปทานของอุตสาหกรรมแฟชั่น 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2558. 

สําหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับนั้น ถึงแมประเทศไทยจะมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมนี้มาก

โดยเฉพาะพลอยสี แตประเทศไทยจําตองนําเขาพลอยสีดิบจากตางประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบนี้ไดหมดไปจาก

ประเทศไทยไปในระยะเวลาหนึ่งแลว และขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังตองนําเขาวัตถุดิบอ่ืนๆ เชน โลหะมีคา 

และเพชรอีกดวย ดังนั้น อาจกลาวไดวาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยตองพึ่งพาวัตถุดิบจาก
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ตางประเทศเกือบทั้งหมดซึ่งแหลงวัตถุดิบที่สําคัญไดแก เม็กซิโก ออสเตรเลีย และประเทศในแถบแอฟริกา 

โดยมากวัตถุดิบเหลานี้จะถูกสงผานไปยังประเทศที่สาม เชน สวิตเซอรแลนด กอนที่จะถูกสงออกตอมายังประเทศ

ไทย ทําใหตนทุนวัตถุดิบสูงข้ึน อยางไรก็ตาม แรงงานไทยสวนใหญมีความชํานาญ โดยเฉพาะเทคนิคการเผา

พลอย ทําใหประเทศไทยสามารถเปนศูนยกลางการคาพลอยสีและเคร่ืองประดับที่สําคัญของโลกแหงหนึ่ง 

สวนในอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑหนงันั้น อาจกลาวไดวาเปนอุตสาหกรรมที่มีสวนแบงตลาดนอย

ที่สุดในอุตสาหกรรมแฟชั่น สินคาสงออกสวนใหญของอุตสาหกรรมนี้ของไทยคือกระเปาและรองเทาหนัง แต

ปญหาสําคัญของการผลิตกระเปาและรองเทาหนังก็คือการขาดวัตถุดิบหนังดิบที่มีคุณภาพที่จะนํามาใชในการ

ผลิต การเลี้ยงปศุสัตวของบานเรามักจะไมไดทําอยางเปนระบบ ฟารมสวนใหญที่เลี้ยงโค กระบือ มักเปนการเลี้ยง

เพื่อเปนอาหารมากกวานําหนังมาใชในอุตสาหกรรม ดังนั้น หนังดิบที่มีคุณภาพจึงตองมีการนําเขาเสียเปนสวน

ใหญ นอกจากนี้ สารเคมีที่ใชฟอกหนังก็ยังมีการนําเขาในปริมาณสูงอีกดวย 

ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย 

การขาดแคลนบุคลากรดานการออกแบบที่มีคุณภาพ บุคลากรดานการออกแบบหรือที่เรียกวา

ดีไซนเนอรในอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยนั้น นับวายังมีจํานวนจํากัดอยูมาก ในความเปนจริงดีไซนเนอรเขามา

เก่ียวของในอุตสาหกรรมแฟชั่นในหลายๆ ข้ันตอนของอุตสาหกรรม ไมเพียงแตข้ันตอนการผลิตสินคาสําเร็จรูป

เทานั้น เชน การออกแบบเสื้อผา เคร่ืองประดับ กระเปา และรองเทา แตดีไซนเนอรยังสามารถเขามาเก่ียวของใน

ข้ันตอนอุตสาหกรรมกลางน้ําไดอีกดวย เชน ลวดลาย สีสันของผา รูปแบบการเจียระไนพลอย และลวดลายของ

หนังที่จะนํามาทํากระเปาหรือรองเทา เปนตน 

ถึงแมวาอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยจะเปนอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออกเปนสวนใหญ แตเปนที่นา

เสียดายวามีดีไซนเนอรไทยจํานวนไมมากนักที่เขาใจรสนิยมและความตองการโดยเฉพาะของชาวตะวันตก ทําให

การผลิตสวนใหญเปนการรับจางผลิตมากกวาเปนการผลิตโดยมีแบบเปนของตัวเอง สาเหตุสําคัญที่ทําใหประเทศ

ไทยมีดีไซนเนอรที่เขาใจตลาดตะวันตกคอนขางจํากัด นอกจากนี้ ดีไซนเนอรของไทยสวนใหญยังไดรับการ

ฝกอบรมจากในประเทศ และเมื่อทํางานก็มีโอกาสในการเขาไปรูจักตลาดตางประเทศอยางจํากัด สงผลใหความ

เขาใจตอความตองการของตางชาติก็ลดนอยลงไปอีก ซึ่งสามารถดูไดจากการที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น

เขาไปมีสวนรวมในการแสดงสินคาในงานแสดงสินคาระดับนานาชาติจํานวนนอยมาก ทําใหดีไซนเนอรไทยขาด

การปรับตัวใหเขากับความตองการในแฟชั่นของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่สามารถ

พิสูจนไดอีก คือ มีดีไซนเนอรไทยจํานวนนอยมากที่สามารถพิสูจนผลงานตัวเองในเวทีระดับโลก ตัวอยางเชน มี

เพียงดีไซนเนอรไทยเพียงคนเดียวที่ไดรับรางวัลการออกแบบเคร่ืองประดับทองในงาน Vicenza Oro 2002 ใน 

34 รางวัลสุดทาย และมีบริษัทเสื้อผาของไทยเพียงรายเดียวที่สามารถเขาไปแสดงแฟชั่นใน London Fashion 

Week ได 

 

ปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประเทศไทยพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางชาติคอนขางมากโดยเฉพาะองคความรูการนําเขาทางดานวัสดุ

ศาสตร เทคนิคการฟอกยอม มีความสําคัญมากทั้งในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม และอุตสาหกรรม 

อัญมณีและเคร่ืองประดับ เพราะการพัฒนาเสนใย การพัฒนาคุณสมบัติของผืนผาจะสรางความสวยงาม ความ
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คงทน และความสบายของผูสวมใส อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมจะพัฒนาไดอยางเต็มที่และสรางมูลคาเพิ่มไดสูง

ตอเมื่อวัสดุที่ใชในการตัดเย็บมีคุณภาพสูง เหมาะสมกับราคาที่ผูบริโภคจะจาย สวนอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ หรือการผสมโลหะมีคาในรูปแบบใหมเปนเร่ืองสําคัญ อาทิเชน นัก

วัสดุศาสตรของประเทศคูแขงสามารถผลิตโลหะมีคาสีอมมวง (Purple Gold) และสามารถขายไดในราคาสูงมาก

ข้ึน ทั้งที่มูลคาของโลหะจริงไมแตกตางจากเดิมมากนัก แตอาศัยความรูทางวิทยาศาสตรดานวัสดุศาสตรมาชวย

ดัดแปลง 

อุตสาหกรรมฟอกยอม ทั้งเคร่ืองหนังและสิ่งทอ ตองพึ่งพาสารเคมีจากตางประเทศสูงมาก และการจะใช

สารเคมีเหลานั้นใหไดอยางถูกตองเต็มที่ตามคุณสมบัติ จะตองอาศัยนักเทคนิค นักเคมีที่มีความรู โดบปกติแลว

จะตองอาศัยองคความรูจากผูขายสารเคมีดังกลาว ทําใหตองพึ่งพาเทคโนโลยีตางประเทศเกือบตลอด 

4.2  การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมกลางนํ้า (ดานการเพ่ิมมูลคา) 

ทั้งสามอุตสาหกรรมยอยในอุตสาหกรรมแฟชั่นนั้นประสบปญหาเดียวกันคือ ความไมเพียงพอและความ

ไมเขมแข็ง อุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศ เชน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน อุตสาหกรรมผลิตแมพิมพตนแบบ 

อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองจักร และอุตสาหกรรมปโตรเคมี เปนตน ทําใหประเทศไทยยังคงพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบ 

เชน ชิ้นสวนประกอบเคร่ืองจักร และอ่ืนๆ ซึ่งสงผลใหตนทุนการผลิตสูง ตัวอยางเชน ถึงแมอุตสาหกรรมแฟชั่นจะ

จัดเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน แตก็ตองมีการใชเคร่ืองจักรในการผลิตดวยเชนกัน เนื่องจากมีการลงทุน

ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตเคร่ืองจักร เคร่ืองไม เคร่ืองมือที่ทันสมัยในสัดสวนคอนขางนอย ทําใหตองมีการ

พึ่งพาเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีข้ันสูงจากตางประเทศเปนจํานวนมาก 

ในอุตสาหกรรมตนน้ําและกลางน้ําสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมนั้น พบวา มีการนําเขา

เคร่ืองจักรในการปนดาย ทอผาและถักผาสูงมาก และอุตสาหกรรมฟอกหนังก็ตองพึ่งเคร่ืองจักรจากตางประเทศ

เชนกัน สวนข้ันตอนอุตสาหกรรมปลายน้ํานั้น ถึงแมผูผลิตไทยจะผลิตเคร่ืองจักรไดบางชนิด แตเคร่ืองจักรที่มี

เทคโนโลยสีูงที่ประเทศไทยไมสามารถผลิตเองไดนั้น จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มคุณภาพของสินคา

ได เชน ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ มีการนําเขาเคร่ืองข้ึนรูปจากตางประเทศ เพื่อชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิต 

เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือสวนใหญจะผลิตจากประเทศในแถบยุโรป เชน เยอรมัน อิตาลี และ

สวิตเซอรแลนด ขณะที่ญี่ปุนและไตหวันก็สามารถผลิตเคร่ืองจักรนี้ไดเชนเดียวกัน ประเทศจีนในปจจุบันมีการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา และยังสามารถลอกเลียนแบบเคร่ืองจักรคุณภาพสูงจากประเทศในแถบยุโรปได โดย

มีคุณภาพในระดับเทาเทียมกัน แตตนทุนที่ต่ํากวามาก ตัวอยางเชน ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

ปจจุบันพบวามีผูประกอบการหันมานําเขาเคร่ืองจักรที่ผลิตจากประเทศจีน โดยมีคุณภาพอยูในระดับที่เทาเทียม

กับเคร่ืองจักรจากแหลงนําเขาเดิมแตมีตนทุนที่ถูกกวา 

4.3  การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมปลายนํ้า (ดานการตลาด) 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมเปนอุตสาหรรมที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศในระดับสูง 

แมวาจะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของโลก แตผลิตภัณฑสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมของไทยยังเปนที่
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ตองการของผูบริโภคทั้งในตลาดโลกและอาเซียน โดยแนวโนมความตองการของผูบริโภคมีแนวโนมที่มุงเนนสิ่งทอ

ที่มีคุณภาพ เนนวัสดุที่มาจากธรรมชาติ รวมถึงตองการการพัฒนาเพื่อการใชงานเฉพาะดาน 

แมอุปสงคภายในประเทศสําหรับสินคาระดับบนอยูในระดับที่ไมมาก แตอุปสงคภายในประเทศสําหรับ

สินคาระดับกลางและลางมีคอนขางสูง ซึ่งเปนปจจัยหลักที่ทําใหอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยตองไดรับการพัฒนา

สงเสริมอยางเรงดวน ประกอบกับคูแขงที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวา เชน ประเทศจีน ไดเขามาตีตลาดในประเทศ

ไทยในปริมาณที่สูงข้ึนเร่ือยๆ ขณะที่อุปสงคภายในประเทศสําหรับสินคาระดับบนมีขนาดจํากัด อันเนื่องจาก

โครงสรางการกระจายรายไดของประเทศไทยที่ไมเทาเทียมกัน จึงทําใหอุตสาหกรรมแฟชั่นขาดการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

ลักษณะอุปสงคภายในประเทศไมมีความพิถีพิถันยกเวนกลุมลูกคาที่เก่ียวกับสินคาดั้งเดิม โดยทั่วไป

ลูกคาชาวไทยมักเลือกซื้อสินคาแฟชั่นโดยอิงแฟชั่นจากตะวันตกเปนหลัก จะมีเพียงสินคาบางประเภทเทานั้นที่มา

จากความตองการของคนไทย คือสินคาที่เปนสินคาพื้นเมืองหรือสินคาดั้งเดิม เชน ผาไหม พลอยสี เปนตน 

จะเห็นวาสินคาแฟชั่นที่คนไทยบริโภคเปนสินคาที่เกิดข้ึนมาจากความตองการของชาวตะวันตกมากกวา

จะเกิดมาจากความตองการของคนไทยเองนอกจากนี้ เวลาคนไทยเลือกซื้อสินคามักไมคอยพิถีพิถันมากนัก 

กลาวคือ ความตองการในประเทศไมไดสรางแรงจูงใจใหอุตสาหกรรมของไทยผลิตสินคาหลากหลายประเภท 

ตัวอยางเชน รองเทาทํางานของทั้งผูหญิงและผูชายที่ขายอยูในประเทศ มักผลิตออกมาดวยขนาดความกวางเดียว 

ไมไดมีรองเทาประเภทสําหรับคนเทากวางมากกวางนอย หรือผูบริโภคซื้อรองเทากีฬาหนึ่งคูก็ใชสําหรับกีฬาทุก

ชนิด ขณะที่ตางประเทศจะมีรองเทาสําหรับกีฬาเฉพาะอยางเนื่องจากวาผูบริโภคคนไทยมักเลือกรองเทาโดยดูที่

ความสวยงามหรือความคุมคา มากกวาความสะดวกสบาย หรือการใชงานจึงอาจกลาวไดวา เปนเพราะความไม

พิถีพิถันดานคุณภาพในการเลือกซื้อสินคาของคนไทย ทําใหผูผลิตขาดแรงจูงใจในการพัฒนาสินคา 

อยางไรก็ตาม สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้น อุปสงคในประเทศสําหรับเสื้อผาหนารอนจะมีลักษณะที่

พิถีพิถันมากกวา เนื่องจากวาคนไทยอยูกับอากาศรอน ทําใหมีความตองการเสื้อผาที่สวมใสแลวสะดวกสบายตาม

ลักษณะภูมิอากาศ ผูผลิตเสื้อผาของไทยจึงมีประสบการณในการผลิตเสื้อผาสําหรับประเทศที่มีอากาศรอน เชน 

สามารถเลือกลักษณะของผาที่ผลิตแลวใสไดสบายเหมาะกับอากาศรอน จึงอาจกลาวไดวา ความตองการใน

ประเทศที่พิถีพิถันสําหรับเสื้อผาหนารอนเปนตัวสรางความตองการในตางประเทศดวย เชน เสื้อผาที่ชาวตะวันตก

สวมใสแลวรูสึกสบายในชวงฤดูรอน เปนตน 
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บทท่ี 5 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถของ 

ของอุตสาหกรรมแฟชั่นและขอคนพบจากการเก็บขอมูล 
 

 ในบทนี้จะเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถในปจจุบันของอุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่ง

ขอมูลที่ใชวิเคราะหในบทนี้จะมีทั้งขอมูลที่มาจากเอกสาร รายงานวิชาการ และแฟมประวัติตางๆ ที่ไดจาก

แหลงขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สํารวจ และการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นกับ

หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สมาคมผูประกอบการ และตัวแทนจากสถานประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม โดยในบทนี้จะแบงรูปแบบการนําเสนอออกเปน 3 สวน ไดแก (1) การวิเคราะห

สภาพแวดลอมและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมแฟชั่น (2) การวิเคราะหแนวโนมของเทคโนโลยีใน

อุตสาหกรรมแฟชั่น และ (3) ขอคนพบจากการสํารวจ สัมภาษณ และการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 

5.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมแฟชั่น 

5.1.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม 

การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกนี้ SWOT Analysis เปนเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ

ของอุตสาหกรรมซึ่งจะชวยกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน นอกจากนี้ยังวิเคราะหโอกาส

และอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก (ดังตารางที่ 5-1) ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอ

การพัฒนาอุตสาหกรรม และเพื่อที่จะนําไปใชในการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรของการพัฒนาในแตละ

อุตสาหกรรมตอไปการวิเคราะห SWOT มีองคประกอบดังนี้ 

ตารางที ่5-1 แนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

(Analysis of Internal Environment) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

(Analysis of External Environment) 

1) ประเมินจุดแข็ง (Strengths) 

2) จุดออน (Weaknesses) 

1) ประเมินโอกาส (Opportunities) 

2) ประเมิน อุปสรรคหรือขอจํากัดอันเกิดจากภาวะ

คุกคาม (Threats) 

• Strengths หรือจุดแข็ง หมายถึงความสามารถและสถานการณภายในของผูประกอบการที่เปนบวก ซึ่ง

ผูประกอบการสามารถนาํมาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงการ

ดําเนินงานภายในทีผู่ประกอบการทําไดดี  

• Weaknesses หรือจุดออน หมายถึงสถานการณภายในของผูประกอบการที่เปนลบและดอย

ความสามารถซึ่งผูประกอบการไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค 

หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในทีผู่ประกอบการทําไดไมดี  
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• Opportunities หรือโอกาส หมายถึงปจจัยและสถานการณภายนอกที่เอ้ืออํานวยใหการทํางานของ

ผูประกอบการบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการ

ดําเนินการขององคกร  

• Threats หรืออุปสรรค หมายถึงปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานของผูประกอบการ

ไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอผูประกอบการ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง (Strength) และ

จุดออน (Weakness) การวิเคราะหพบวามีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

จุดแข็ง 

• ภาพรวมของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในขณะนี้มีจุดแข็งเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมเอเชียตะวันออก

เฉียงใต โดยเฉพาะในเร่ืองของการออกแบบ การเร่ิมใชนวัตกรรม และการสรางเอกลักษณความ

แตกตาง เพราะดีไซเนอรไทยมีความเกงและมีรสนิยมที่ดีจนเปนที่ยอมรับ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมี

วัตถุดิบที่คอนขางครอบคลุมทั้งหมด รวมทั้งมีกระบวนการผลิตตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา จนถึงปลายน้ํา 

จุดออน 

• ปจจัยที่เปนแรงกดดันสําคัญ คือ ตนทุนคาจางแรงงานที่คอนขางสูง การขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือ 

รวมถึงขาดนักออกแบบและพัฒนาสินคาที่ตอบสนองความตองการของตลาด เนื่องจากสินคาและ

ผลิตภัณฑแฟชั่นนเปนการยอมรับหรือข้ึนกับความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่จะสรรหาเลือกซื้อมาใช 

พฤติกรรมการตัดสินใจการเลือกบริโภคของปจเจกบุคคลนั้น ประกอบไปดวยหลายประการ อาทิ ราคา 

คุณภาพ ความทนทาน ความสะดวกสบายในการใช และความสะดวกสบายในการหามาใช เปนตน  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อวิเคราะหหาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Treats) 

สามารถสรุปผลการวิเคราะหดังนี้ 

โอกาส 

• ดวยจุดแข็งดานทักษะฝมือแรงงานและความเขมแข็งในหวงโซอุปทางตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลาย

น้ํา ทําใหสินคาของภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินคาแฟชั่นไทยไดรับการยอมรับในคุณภาพและ

มาตรฐานเปนที่ตองการของตลาดโลก สงผลใหเกิดโอกาสในการพัฒนาสินคาใหตอบสนองตอรูปแบบ

ความตองการที่หลากหลายมากข้ึนของตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดในกลุมอาเซียนที่สินคาของไทยไดรับ

การยอมรับอยางกวางขวาง 

• การรวมตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกอใหเกิดการไหลเวียนของแรงงานและเงินทุนอยางอิสระ

อันจะสงผลใหเกิดโอกาสการขยายตัวของภาคการผลิตของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยเฉพาะในกลุม

สินคาสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม เนื่องจากเปนโอกาสใหผูผลิตไทยไปขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบาน

ที่มีตนทุนดานแรงงานที่ต่ํากวาและยังไดรับสิทธิพิเศษทางการคากับตลาดโลก 
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อุปสรรค 

• การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับใชพัฒนาสินคายังถือไดวาอยูในระดับที่คอนขางนอย เพราะ

ประเทศไทยยังพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศ ไมมีการพัฒนาเคร่ืองจักรของตนเอง ขาดการ

วิจัยพัฒนาตอยอดดานวัสดุศาสตรอันสงผลใหคุณภาพของวัตถุดิบจึงตองนําเขาวัตถุดิบคุณภาพจาก

ตางประเทศ และขาดความหลากหลายของวัสดุตอการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 

• ขาดความชํานาญการทําตลาดเชิงรุก เพราะที่ผานมาผูประกอบการสวนใหญพึ่งพาการติดตอสั่งซื้อจาก

ลูกคาโดยตรง จึงขาดประสบการณในการแสวงหาตลาดใหมๆ รวมถึงขาดขอมูลการตลาดเชิงลึกที่จะ

สามารถนําไปใชพัฒนาสินคาตนเองเพื่อใหตอบรับกับความตองการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

5.1.2  การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขัน 

จากการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นดวยกรอบโมเดล Five Forces for 

Competitivness Creation (Porter, 1980) พบวาอุตสาหกรรมของไทยมีจุดแข็งในดานการผลิตโดยเฉพาะเร่ือง

คุณภาพสินคาเนื่องจากแรงงานของไทยมีศักยภาพและฝมือในการผลิตโดยเฉพาะในกลุมสินคาอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ แตความสามารถในการใชเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคยัง

อยูในระดับไมมาก แตอยางไรก็ดีภัยคุกคามที่สําคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมาจากคูแขงรายใหญอยาง

ประเทศจีนและอินเดียที่มีตนทุนการผลิตต่ํา รวมถึงคูแขงในกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เร่ิมไดรับ

การลงทุนจากตางชาติทําใหมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตเพิ่มข้ึนมาอยางตอเนื่อง ดังนั้นไทยควรกํานดแนว

ทางการพัฒนศักยภาพดานการแขงขันของผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเด็นดังตอไปนี ้

อํานาจการตอรองของกลุมผูซื้อ 

• อํานาจการตอรองของผูประกอบการต่ํา เนื่องจากบางอุตสาหกรรม เชน สิ่งทอและเคร่ืองนุงหมมีคูแขง

มากรายและมีการแขงขันดานตนทุน ทําใหลูกคามีโอกาสเลือกมากกวา 

• ขอตกลงทางการคาและสิทธิพิเศษทางการคาตางๆ เปนโอกาสใหอุตสาหกรรมสามารถขยายตัวไปยัง

ตลาดใหมๆ  ได 

อํานาจในการตอรองของซัพพลายเออร 

• แรงกดดันดานปจจัยการผลิตมีนอยเนื่องจากประเทศไทยมีโครงสรางของอุตสาหกรรมแฟชั่นครบวงจร

อยูภายในประเทศตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา และมีกําลังการผลิตที่เพียงพอรองรับความตองการได 

• บุคลากรดานการออกแบบไมเพียงพอ รวมถึงขาดแคลนนักวัสดุศาสตรและนักวิจัยออกแบบ ทําใหขาด

การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตแบบใหมๆ 

• ความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศยังมีไมมาก 
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อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ 

• สถาบันเฉพาะทางที่ใหบริการดานการพัฒนาผูประกอบการยังใหบริการแกผูประกอบการไมเพียงพอ

โดยเฉพาะการใหบริการฝกอบรมดานการออกแบบ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเชิงพาณิชย รวมถึง

การทดสอบผลิตภัณฑที่ใหบริการไมเพียงพอตอความตองการ 

• การสนับสนุนดานการเงินและตลาดยังอยูในระดับที่นอยมาก 

• สถาบันที่ทําหนาที่โดยตรงดานการตลาดและการเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการในตลาดโลกยงั

ไมเพียงพอ 

กลยุทธโครงสรางและการแขงขัน 

• ผูประกอบการสวนใหญเปนธุรกิจรายยอย ทําใหมีปญหาดานการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของ

สินคา 

• สินคาไมมีความหลากหลายมีความเหมือนกันจึงทําใหเกิดการแขงขันทางราคาและตนทุนโดยไมคํานึงถึง

มาตรฐานผลิตภัณฑ 

• มีการแขงขันสูงภายในอุตสาหกรรมจึงอาจไดรับแรงกดดันจากผูซ้ือโดยเฉพาะในกลุมสิ่งทอและ

เคร่ืองนุงหม และสงผลใหเกิดการยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีตนทุนที่ต่ํากวา 

• ขาดบุคลากรและเงินทุนในการทําตลาดจากการสรางแบรนดสินคา จึงทําใหผูประกอบการสวนใหญเนน

การผลิตแบบ OEM 

• ศักยภาพของผูผลิตรายใหญและ SME มีความแตกตางกันมาก 

บทบาทของทางภาครัฐ 

• รัฐมีนโยบายและบทบาทในการสนับสนุนการสรางขีดความสามารถของอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยเฉพาะ

มุงเนนการพัฒนาความสามารถดานบุคลากรภาคการผลิต แตอาจมีบุคลากรและความพรอมที่ไม

เพียงพอตอการใหบริการภาคอุตสาหกรรม รวมถึงขาดความตอเนื่องของการดําเนินการ 

• เนื่องจากบริบททางธุรกิจและเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว แตระเบียบและกฎหมายบางอยางไมได

รับการปรับปรุงสงผลใหเกิดเปนขอจาํกัดในการเพิม่ประสิทธิภาพการแขงขัน  

• กิจกรรมและโครงการที่หนวยงานภาครัฐสนับสนุนไมสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ 

(Supply Push) และยังขาดการบูรณาการกันทําใหเกิดความซ้ําซอน สงผลใหการสนับสนุนและสงเสริม

จากภาครัฐไมมีประสิทธิผล 

5.2  การวิเคราะหแนวโนมเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมแฟชั่น 

นิยามของคําวาอุตสาหกรรมแฟชั่นไมไดเนนเฉพาะเร่ืองของความตองการพื้นฐานโดยตรง แตธุรกิจ

สินคาแฟชั่นนั้นเก่ียวของกับความรูสึกนึกคิด การจินตนาการ สิ่งเราและแรงจูงใจ ธุรกิจสินคาแฟชั่นเปนธุรกิจที่มี

มูลคาสูงมาก โดยผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไดประมาณวาจํานวนเม็ดเงินที่ถูกใชไปเพื่อซื้อ เสื้อผา กระเปา 
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เคร่ืองหนัง รองเทา น้ําหอม นาฬิกา เคร่ืองประดับและอัญมณีทั่วทั้งโลกมีมูลคาอยูประมาณ 1 ลานลานดอลลาร

สหรัฐตอป 

สินคาอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเภทเสื้อผาและเคร่ืองหนังจะครองสวนแบงทางการตลาดสูงสุด โดยอยู

ที่ประมาณรอยละ 42 ของยอดขายสินคาประเภทแฟชั่นทั้งหมด สวนน้ําหอมและเคร่ืองสําอางจะครองสวนแบง

ตลาดประมาณรอยละ 37 สวนนาฬิกาและเคร่ืองประดับจะครองสวนแบงที่เหลือ อุตสาหกรรมแฟชั่นนี้ถูก

ขับเคลื่อนดวยเทคนิคทางการตลาดและการสรางแบรนดที่ซับซอน 

คําจํากัดความของคําวาแฟชั่นนี้มีความหมายกวางไกลเกินกวาจะจํากัดคํานิยามไดชัดเจน แฟชั่น คือ 

กระแสนิยมที่เปลี่ยนไปตามเวลาและตามยุคสมัย ซึ่งอาจเกิดข้ึนมาจากกระแสสังคม การกิน การอยู การใชคําพูด 

คําวาแฟชั่นเปนไดมากกวาเสื้อผา เคร่ืองหนัง รองเทา น้ําหอม นาฬิกา และเคร่ืองประดับ  แตแฟชั่นนั้นมี

ความหมายรวมถึงวิถีการดํารงชีวิต การบริโภค มุมมองและอ่ืนๆ ไดอีก ดังนั้นจินตนาการและการสรางสรรคดาน

การตลาดจึงเปนสิ่งที่จําเปนมาก ถึงแมวาแฟชั่นอาจดูเหมือนเปนธุรกิจที่มีอายุสั้น แตก็เปนธุรกิจที่ซับซอนและ

มูลคาสูงมาก 

อุตสาหกรรมแฟชั่นเปนอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความไมแนนอน ทุกอยางลวนเปลี่ยนผันไป

ตามตามเวลาและตามยุคสมัย หรือที่เรียกกันสั้นๆ วา Trend Fashion อุตสาหกรรมแฟชั่นเปนอุตสาหกรรมที่

มุงเนนการออกแบบและผลิตเสื้อผาและสินคาแฟชั่นอ่ืนๆ ใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคที่ติดตาม

แนวโนมทางแฟชั่นและเปนผูมีกําลังซื้อเปนเปาหมายหลัก ซึ่งการจัดการหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมแฟชั่นจึงเปน

สิ่งจําเปนหรือปจจัยความสําเร็จที่สําคัญของอุตสาหกรรมนี้ 

กลยุทธทางธุรกิจที่ เรียกวาแฟชั่นรวดเร็ว (Fast Fashion) จึงกลายเปนกลยุทธหลักสําคัญของ

อุตสาหกรรมแฟชั่นในปจจุบัน โดยมุงหวังไปที่การลดกระบวนการที่เก่ียวของกับการจัดซื้อ (Buying Cycle 

Time) และชวงเวลาของการวางแผนงานและการผลิต (Lead Time) ใหสั้นที่สุด และเกิดผลิตภัณฑทางแฟชั่น

ใหมสูหนารานทั้ง Offline และ Online ใหรวดเร็วที่สุด เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด 

โดยอาศัยแนวทางในการจัดการหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมแฟชั่นเปนปจจัยสําคัญที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้

ใหมีการสรางมูลคาเพิ่มได 

กลยุทธที่เรียกกันวาแฟชั่นรวดเร็ว (Fast Fashion) เปนกลยุทธที่สามารถคาดการณความตองการของ

ลูกคาลวงหนา โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบในการสืบคน ซึ่งแนวโนมทางแฟชั่นลวงหนาที่จะเปนที่นิยม

ในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตามขอมูลขาวสารอยางใกลชิดในแวดวงแฟชั่น ความเปนไปของแฟชั่น และ

นักออกแบบแฟชั่น เมื่อแนวโนมทางแฟชั่นเกิดข้ึน ความตองการของลูกคาจะเกิด ข้ึนเฉพาะชวงแรกเทานั้น 

หลังจากนั้นความตองการดังกลาวก็จะลดลงอยางรวดเร็วเรียกสินคาประเภทนี้วาสินคาประเภทซื้อตามแรงจูงใจ 

(High Impulse Purchasing) ดังนั้น กลยุทธ ดังกลาวนี้จะเนนความไดเปรียบดานความรวดเร็วมากกวาความ

เปนผูนําในดานตนทุนการผลิตเหมือนการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมเมื่อในอดีต 

ตัวอยางการจัดการหวงโซอุปทานแฟชั่นตราสนิคา Zara เปนกรณีศึกษาที่ดีในการประยุกตใชการจัดการ

หวงโซอุปทานกับการทํางานดานอุตสาหกรรมแฟชั่น โดย Zara เปนบริษัทผูผลิตเสื้อผาแฟชั่นที่ตั้งข้ึนที่เมืองเล็กๆ 

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสเปน ในป ค.ศ. 1975 โดยปจจุบัน Zara มีรานทั่วโลกทั้งหมด ประมาณ 

1,770 ราน ใน 86 ประเทศ Zara เปนตราสินคาที่ประสบความสําเร็จเกินความคาดหมาย โดยการกลยุทธสินคา
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เสื้อผาแฟชั่นรวดเร็ว (Fast Fashion) ดวยแนวความคิดที่เนนความรวดเร็วและการตอบสนองตอความตองการ

ของผูบริโภค สําคัญกวาราคา  

  Zara มีแนวทางการดําเนินงานที่เปนปจจัยความสําเร็จอยูทั้งหมด 6 เร่ือง คือ 

1. การใชระยะเวลาในกระบวนการผลิตที่สั้น Zara ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการทํางาน โดย

ผูจัดการ ราน Zara จากทั่วโลกสามารถรายงานขอมูลความตองการของลูกคา โดยสงขอมูลความ

ตองการดังกลาวไปยังฝายพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหสามารถออกแบบสินคาใหตรงกับกระแสความ

ตองการของผูบริโภค โดยใชระบบการบริหารจัดการหวงโซอุปทานที่มีความคลองตัว และฝายพัฒนา

ผลิตภัณฑยังอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอประสานงานทั้งกับฝายการผลิต และการ

จัดซื้อ ทําใหสามารถผลิตและจัดสงไดอยางรวดเร็ว ซึ่งระยะเวลาทั้งหมดที่ Zara ใชระยะเวลาใน

กระบวนการผลิตตั้งแตการออกแบบจนสามารถจัดสงสินคาสูหนารานทั้งหมดประมาณ 30 วัน ซึ่งคูแขง

อ่ืนๆใชเวลาประมาณ 4-12 เดือน 

2. กลยุทธบูรณาการแนวดิ่ง (Vertical-Integrated Supply Chain) โดยมีโรงงานตัดเย็บเสื้อผาและโรง

ยอมผาเปนของตนเอง และอยูไมไกลจากประเทศสเปน โดยโรงงานที่อยูใกลกับประเทศสเปน เชน 

โรงงานของ Zara ในประเทศโปรตุเกส ประเทศตุรกี และประเทศโมร็อกโกจะรับผิดชอบการผลิตเสื้อผา

ที่เปนสินคาแฟชั่น (Trendiest Clothes) สวนเสื้อผาประเภทพื้นฐาน (Basic Clothes) เชน เสื้อยืดเสื้อ

กันหนาวจะอาศัยโรงงานของ Zara ในประเทศในทวีปเอเชีย เชน ประเทศจีน เปนโรงงานผลิตเพราะ

คาแรงถูก ซึ่งทําให สามารถควบคุมการผลิต มีความยืดหยุนในการทํางานสูง และสงมอบสินคาได

รวดเร็วกวาคูแขงที่ตองพึ่งพา Supplier ในการผลิตซ่ึงสวนใหญอยูในประเทศกําลังพัฒนาและอยู

หางไกล ทําใหเสียเวลามาก 

3. การผลิตจํานวนนอยชิ้นตอแบบ Zara จะผลิตสินคาจํานวนนอยตอแบบ เพื่อใหลูกคารีบตัดสินใจซื้อ

สินคา ทั้งนี้ลูกคาคนที่ไมตัดสินใจซื้อสินคาในตอนนั้นแทบจะไมมีโอกาสที่จะกลับมาซื้อภายหลัง หรือซื้อ

เมื่อสินคาลดราคา เพราะ Zara จะลดราคาสินคาเพื่อกําจัดสินคาที่เหลือในคลังเทานั้น โดยสวนลดเฉลี่ย

ของ Zara อยูที่รอยละ 18 เทานั้น ซึ่งตางจากตราสินคาคูแขงที่อยูประมาณรอยละ 35 

4. สินคาใหมของ Zara จะเขามาขายในรานแตละสาขา สัปดาหละ 2 คร้ัง ทําใหลูกคาสามารถพบกับสินคา

ใหมดวยจํานวนตอแบบที่นอย สงผลใหลูกคาของ Zara จําเปนตองซื้อสินคาเกือบทุกคร้ังที่เขามาเลือก

ชมสินคาในราน 

5. การบริหารแบบกระจายอํานาจ Zara กระจายอํานาจการบริหารงานและการตัดสินใจใหแกผูจัดการ

รานแตละสาขาทั่วโลกใหสามารถตัดสินใจเก่ียวกับประเภท แบบ และจํานวนตอแบบของสินคาที่จะ

วางขาย ทั้งนี้เพราะผูที่อยูหนารานมีความใกลชิดกับผูบริโภคมากที่สุดและเขาใจผูบริโภคมากที่สุด 

6. การนําเคร่ืองจักรมาใชแทนคนในการทํางาน เนื่องจาก Zara จะเนนการแขงขันกับคูแขงดวยความ

ทันเวลาพอดี  โดยใชระบบทันเวลาพอดี ระบบการบริหารหวงโซอุปทานใหมีความคลองตัว และสราง

ความรวดเร็วในการสงมอบสินคา ดังนั้นเคร่ืองจักรจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะเขามาชวยเพิ่มความรวดเร็วและ

ความถูกตองในการทํางาน 
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ธุรกิจแฟชั่นคาปลีกสมัยใหมนิยมใชกลยุทธดานการจัดการหวงโซอุปทานในรูปแบบของการสรางความ

รวมมือระหวางองคกรและการประสานงานกับพันธมิตรในหวงโซอุปทานการผลิต แทนการใชผูจัดหาสินคา 

(Supplier) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ การนําสงคุณคาใหแกลูกคา (Customer Value Delivery System) 

ในอุตสาหกรรมแฟชั่นในอดีตที่ผานมาคอนขางซับซอน และไมยืดหยุน ซึ่งสงผลตอระยะเวลาของวงจรการจัดซื้อ

ที่ใชเวลามากและไมทันตอความตองการของอุตสาหกรรมลูกคาในปจจุบัน การนําเคร่ืองมือของการจัดการหวงโซ

อุปทานในหลากหลายรูปแบบมาประยุกตใชในอุตสาหกรรมแฟชั่นจึงเปนสิ่งจาํเปนและหลีกเลี่ยงไมได ยกตัวอยาง

เชน ระบบการสงมอบทีท่ันเวลาพอด ีและระบบ Quick Response Systems จึงถูกพัฒนาเพื่อนํามาประยุกตใช

เพื่อตอบสนองของการจัดการหวงโซอุปทานที่รวดเร็วในระบบอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ทันสมัยในปจจุบัน 

ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time System หรือ JIT) คือการผลิตหรือการสงมอบสิ่งของ

ที่ตองการ ในเวลาที่ตองการ ดวยจํานวนที่ตองการ โดยใชความตองการของลูกคาเปนเคร่ืองกําหนดปริมาณการ

ผลิตและการใชวัตถุดิบ ซึ่งหมายรวมถึงบุคคลากรในสวนงานตางๆ ที่ตองการงานระหวางทํา หรือวัตถุดิบ เพื่อให

เกิดการผลิตไดอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหวัสดุคงคลังที่ไมจําเปนในรูปของวัตถุดิบ (Raw Material) งานระหวางทาํ 

(Work In Process) และสินคาสําเร็จรูป (Finished Goods) นอยลงและเปนศูนยในที่สุด ซึ่งระบบการผลิตแบบ

ทันเวลาพอดี จะชวยใหธุรกิจตอบสนองความตองการของตลาดไดเร็ว เนื่องจากการผลิตมีความคลองตัวสูง การ

เตรียมการผลิตใชเวลานอยและสายการผลิตก็สามารถผลิตสินคาไดหลายอยางในเวลาเดียวกัน  

ยกตัวอยางอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมไทย บริษัท ไนซ แอพพาเรล จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตชุดกีฬา

ฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส ใหกับแบรนดดัง เชน Adidas และ Nike อีกทั้งยังเปนผลิตเสื้อผาปอนผูคาปลีกใน

สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ไดจัดกระบวนการผลิตในสายการผลิตใหม แยกสายการผลิตตามสินคาแต

ละแบรนดและแยกโรงงานชัดเจนไมปะปนกัน จัดใหแตละแผนกที่ทํางานตอเนื่องกันมาอยูใกลกัน เชน ตัด เย็บ 

Finishing Packing ใชรูปแบบการสงตองานแบบการไหลชิ้นเดียว (One-piece Flow) หรือการสงชิ้นงาน

ระหวางแผนกแบบชิ้นตอชิน้ และใหพนักงานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานของตนเองทุกคร้ังที่เสร็จสิ้นงานแตละชิ้น 

แทนรูปแบบเดิมที่แตละแผนกแยกเปนสัดสวน สงตองานทีละหลายชิ้นรวมเปนมัดๆ ทําใหเกิดความลาชา 

เสียเวลาจากการรองานจากการเคลื่อนยายชิ้นงาน หรือทํางานไมทันเมื่อมีชิ้นงานมาพรอมกันมากเกินไป ซึ่งลวน

แตเปนกิจกรรมที่ไมเกิดมูลคา หรือของเสีย (waste) ตามหลักการการผลิตแบบ Lean และ JIT ทั้งสิ้น ซึ่ง

หลังจากที่กิจการไดปรับระบบเปนการทํางานแบบ JIT system แลว พบวามีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ 

ระบบงานลื่นไหลตอเนื่องมากข้ึน ลดปริมาณชิ้นงานที่คางในสายการผลิต ทั้งในกรณีที่ทําไมทัน และกรณีที่

ชิ้นงานหลบซอน ซึ่งเมื่อสายการผลิตมีความชัดเจนข้ึนทําใหปญหาลดนอยลง นอกจากนี้ Lead time ในการผลิต

ยังสั้นลง จากเดิมใชเวลาประมาณ 15 วัน แตปจจุบันใชเพียงประมาณ 1-2 วันเทานั้น 

ระบบการตอบสนองที่รวดเร็ว หรือ Quick Respond คือการที่พัฒนาเทคโนโลยีใหเกิดความรวดเร็วใน

การสงและรับขอมูลขาวสาร พัฒนาซอฟทแวร และสรางความรวมมือในการทํางาน จากความตองการหรือ

ตนแบบ นําไปสูการพัฒนาเปน Collection นําไปสูการผลิตสินคาสูผูบริโภคหรือกลุมลูกคาใหไดตรงตามความ

ตองการ สงมอบใหไดตรงตามกําหนดเวลา ในราคาที่เหมาะสมและยอมรับได สรางความนาเชื่อถือใหกับ

ผูเก่ียวของในหวงโซการผลิต ทั้ง Suplier ผูผลิตและผูคาสงคาปลีก อีกทั้งยังชวยลดสินคาคงคลัง ลดระยะเวลา

การผลิตในแตละชวง และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับผูผลิตในตางประเทศ ซึ่งเปนระบบที่เหมาะสม
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สําหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น เพราะผูซื้อหรือผูรับสินคาตองการสินคาที่มีระยะเวลา มีฤดูกาล ตองวางแผน 

ออกแบบ และสั่งผลิตสั้นที่สุดเพื่อใหทันกับความตองการของผูบริโภคตามรอบฤดูกาลหรือแนวโนมของกระแส

แฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

ในอุตสาหกรรมแฟชั่น มีประเด็นที่สําคัญคือ สายงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ตองเชื่อมกับผูบริโภคใน

เร่ืองความตองการของผูบริโภคไปจนถึงผูคาปลีก ดังนั้น ความสัมพันธที่ใกลชิดที่มีระหวางโรงงานตัดเย็บเสื้อผา

เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งเพื่อพัฒนาวางแผนรวมกันไมวาเปนดานการเลือกใชเนื้อผา ใชสี และ style รวมถึงขอมูล

ขาวสารที่ถายทอดถึงกันสําหรับสินคาตัวใหมเปนสิ่งที่สําคัญที่ตองคํานึงถึง เพื่อประโยชนในการจัดการเร่ืองเวลา

และลดรอบระยะเวลางานลงโดยการใชคอมพิวเตอรเขามาชวยจนกระทั่งถึงการทดสอบรูปแบบ (Style testing) 

และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการวางระบบใหมีความตอเนื่องไปจนถึงการสั่งซ้ือจากลูกคา ทํา Quick 

response โดยการวางโปรแกรมคาดการณถึงสินคาในอนาคตและสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไดดวยเมื่อระบบเกิด

การเปลี่ยนแปลง 

5.3  ขอคนพบจากการสํารวจ สัมภาษณ และการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 

5.3.1  สรุปผลการสํารวจผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมแฟชั่น 

การสํารวจผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยใชวิธีการสุม

สํารวจแบบปกติ (Normal Random Sampling) จํานวน 205 ราย มีขอคนพบประเด็นสําคัญตางๆ ดังนี้ 

• ลักษณะของการทําธุรกิจแฟชั่นของผูประกอบการ พบวา สวนใหญประกอบธุรกิจการผลิตที่มีการ

พัฒนาออกแบบ มีรูปแบบสินคาของตนเอง และเอาสินคาเหลานั้นไปเสนอขายใหลูกคาแบรนด

อ่ืนๆ ไมใชตราสินคาของตนเอง  

• ดานโครงสรางพื้นฐานของโซอุปทานของอุตสาหกรรมแฟชั่น พบวา ผูประกอบการตองการใหมีการ

สงเสริมความสมบูรณของหวงโซอุปทานใหครบถวนสมบูรณมากที่สุด รองลงมาไดแกการพัฒนา

ศูนยทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ และออกหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา อันดับสาม

ไดแก สงเสริมการวิจัยพัฒนาในกลุมผูประกอบการขนาดกลางและยอม (SMEs) ทั้งในเร่ืองเงินทุน 

กําลังคน ขอมูล และการใหคําปรึกษากิจการ  

• ความเห็นดานการผลิตสินคาที่รวดเร็ว หรือ Fast Fashion ซึ่งสวนหนึ่งเปนเร่ืองของการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการแลกเปลี่ยนขอมูลภายในหวงโซอุปทาน และการปรับรูปแบบการผลติ

สินคาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของธรรมชาติในการดําเนินธุรกิจแฟชั่น ผูประกอบการให

ความเห็นในประเด็นที่สําคัญที่สุด 3 ประเด็น ไดแก การเกาะกระแสสังคมดานวัฒนธรรมเปนสิ่ง

สําคัญมากที่สุด การออกแบบสินคาที่รวดเร็วที่เกิดจากการรับทราบขอมูลขาวสารดานแฟชั่นจาก

แหลงตางๆ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อรับทราบความตองการของลูกคา เพื่อนําไป

ผลิตสินคาไดตรงตามความตองการ 

• ดานขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมแฟชั่น สวนใหญเห็นดวยวาปจจุบัน

ผูประกอบการเผชิญกับปญหาการแขงขันที่สูงเนื่องจากคูแขงเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก โดย
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ผูประกอบการสวนใหญตองการใหรัฐบาลสนับสนุนโดยใชนโยบายดานการเงิน ภาษี หรือสิทธิพิเศษ 

และสวนใหญยังตองการความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐ หรือองคกรที่เก่ียวของในดานการทํา

ตลาดตางประเทศ และสงเสริมและชี้นําแนวทางในการดําเนินธุรกิจผานทางระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสมากข้ึน 

• ดานนวัตกรรมพบวา ผูประกอบการสวนใหญยังเห็นดวยที่วาผูประกอบการยังตองการในดานองค

ความรูหรือนวัตกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับการทําธุรกิจแฟชั่น  และยังเห็นวาการทําธุรกิจในปจจบุนั

สามารถสรางนวัตกรรมหรือความแตกตางของสินคาเหนือคูแขงได  

• ดานการสรางความไดเปรียบโดยใชกลยุทธการสรางตราสินคา ผูประกอบการสวนใหญเห็นดวยวา

การสรางตราสินคาเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินธุรกิจดานแฟชั่น และสวนใหญเห็นดวยวาจะตอง

มุงเนนในการสรางตราสินคาของตนเอง มากกวาการขายสินคา  

• ดานการนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

ผูประกอบการสวนใหญเห็นดวยวาตนเองไดใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการสงเสริมการตลาด

ของสินคา และไดพัฒนาระบบพาณิชยฺอิเล็กทรอนิกสเพื่อทําการขายสินคา  

• ดานการสรางเครือขายเพื่อเพิ่มอํานาจตอรองในตลาด ผูประกอบการสวนใหญเห็นดวยวามีการ

สรางเครือขายความรวมมือกับผูประกอบการประเภทเดียวกัน เพื่อสรางความอํานาจตอรอง

บางอยางกับซัพพลายเออร เชน การสั่งซื้อของในราคาที่ถูกลง และเห็นดวยวาการสรางเครือขาย

ความรวมมือทางธุรกิจมีประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบการสวนใหญยังเห็นดวยอีกวามี

การสรางเครือขายความรวมมือกับผูประกอบการในธรุกิจเดียวกันในดานการสรางอํานาจตอรองกับ

คนที่เปนลูกคาหรือชองทางการจัดจําหนาย และปจจุบันซัพพลายเออรมีอํานาจมากกวาในการ

กําหนดความตองการของสินคา  

• ดานขอเสนอแนะตอรัฐบาล แบงออกเปน 4 ประเด็นใหญๆ ไดแก ดานการทําตลาดแฟชั่น โดย

ผูประกอบการตองการใหรัฐบาลชวยเหลือดานการทําการตลาดและประชาสัมพันธทั้งในและ

ตางประเทศ อาทิ การทํา Roadshow การออกรานแสดงสินคา และการทําการตลาดผานทาง

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ยังรวมถึงการสงเสริมดานการเผยแพรวัฒนธรรมดานการ

แตงกายและแฟชั่นของไทยไปยังตางประเทศ ประเด็นที่สองดานเงินทุน โดยผูประกอบการตองการ

ใหรัฐบาลสนับสนุนดานการลงทุน การใหเงินทุนหมุนเวียนในการทําธุรกิจที่มีดอกเบี้ยต่ํา หรือการ

สนับสนุนดานการเงิน ภาษี และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ประเด็นที่สาม ไดแก การสงเสริมการสราง

เครือขาย หรือสมาคมของผูประกอบการแฟชั่น เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองและการดําเนินกิจกรรม 

และประเด็นสุดทาย คือ การสงเสริมดานการเรียนรูของผูประกอบการ เนื่องจากผูประกอบการยัง

ตองการองคความรูอีกมากในการดําเนินธุรกิจ 

5.3.2  สรุปผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมแฟชั่น 

 การศึกษานี้ไดจัดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมซอฟตแวรจากทั้งใน และ

ตางประเทศ โดยมีประเด็นคนพบที่สําคัญ 11 ประเด็น ดังสรุปไดดังนี้ 
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1) ฐานขอมูลและทะเบียนผูประกอบการแฟชั่น 

2) การกําหนดขอบเขตและนิยามของผูประกอบการแฟชั่น 

3) สงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากยิ่งข้ึน 

4) จัดหาแหลงเงินทุนสําหรับผูประกอบการแฟชั่น 

5) ปรับปรุงและพัฒนาข้ันตอนการจดสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 

6) พัฒนาบุคลากรดานแฟชั่น 

7) สรางโอกาสในการรับงานภาครัฐ  

8) การสงเสริมการทําตลาดแฟชั่นทั้งในและตางประเทศ 

9) การกระตุนการดําเนินนโยบาย Digital Economy  

10) สงเสริมใหเกิดการรวมตัวของผูประกอบการ 

11) ดานมาตรฐานการพัฒนาแฟชั่น 

5.3.3  สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นรวมกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ สมาคม และองคกรที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรแฟชั่น โดยมี

หัวขอและประเด็นการหารือเพื่อระดมความคิดเห็นดังนี้ 

• เปาหมายอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทยคืออะไร (ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว) 

• ปญหาและอุปสรรคการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทยที่ผานมาคืออะไร 

• แนวทางการดําเนนินโยบายและการสรางโครงสรางพืน้ฐานใหอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทย

ไปสูเปาหมาย  

• ความคิดสรางสรรค (Creativity) เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สําคัญและจําเปนในอุตสาหกรรม

แฟชั่นคืออะไรบาง 

• ปญหาและอุปสรรคในขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

อุตสาหกรรมแฟชั่นที่ผานมาคืออะไร 

• แนวทางในการขับเคลื่อนใหอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทยกาวเดินไปสูเปาหมาย โดยใช

ความคิดสรางสรรค (Creativity) เทคโนโลยี และนวัตกรรมควรเปนอยางไร รวมถึงบทบาทหนาที่

ของผูเก่ียวของ 

โดยจากการสัมมนาระดมความคิดเห็นดังกลาว พบประเด็นที่สําคัญทั้งหมด 4 ประเด็นดังตอไปนี้ 

1) ประเด็นดานนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่น ไดแก การขาดวัตถุดิบ (Raw material) 

และชิ้นสวนอุปกรณ (Accessory) ที่สําคัญ ทําใหจะตองนําเขาจากตางประเทศ ขาดการสงเสริม

โครงสรางพื้นฐาน ในดานการผลิตใหมีคุณภาพคงที่ 

2) ประเด็นดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ไดแก ขาดแคลนแรงงานฝมือ โดยเฉพาะกลุม

ชางออกแบบ ผูประกอบการสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดเล็ก เปนผูรับจางผลิต (Original 
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Equipment Manufacturer, OEM) เปนสวนใหญ มีปญหาในเร่ืองการออกแบบ และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

3) ประเด็นดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมแฟชั่น ไดแก ขาดการเชื่อมโยง

หวงโซอุปทานการผลิต (ระบบ quick responds) ที่มีประสิทธิภาพ Lead-time สูงกวาผูผลิตใน

ภูมิภาคอ่ืนๆ supplier ไมไดมีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑตั้งแตเร่ิมตน ไมมีการแบงปนขอมูล

ระหวางหนวยธุรกิจ 

4) ประเด็นอ่ืนๆ ไดแก ขาดนักออกแบบที่มีความสามารถที่ครบถวน ครอบคลุมทั้งการออบแบบและ

ตลาด ขาดระบบฐานขอมูลและความเชื่อมโยง ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
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บทท่ี 6 

กรณีศึกษาตนแบบท่ีดี (Best Practices)  

จากในประเทศและตางประเทศ 
 

จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิภูมิที่เก่ียวของ รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นจากการระดมสมองของ

ผูประกอบการดานอุตสาหกรรมแฟชั่น พบวาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเปนเร่ืองของการจัดการอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion business) ซึ่งหมายรวมถึงการจัดการและ

เชื่อมโยงหวงโซอุปทาน การพัฒนาและเชื่อมโยงวัตถุดิบตนน้ํา การพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบแฟชั่น การ

พัฒนาการตลาดทั้งในสวนออนไลนและออฟไลน  

ซึ่งในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมแฟชั่นในยุคสมัยใหมนี้ เรามักจะ

เรียกมันวาการบริหารจัดการแบบ Quick responds ในระดับ Global Supply chain หรือกลยุทธการ

ตอบสนองอยางรวดเร็ว ซึ่งกลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว (Quick Response) นี้สามารถนํามาประยุกตใช

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการผลิต สิ่งสําคัญอยูที่การจัดการวางแผนเร่ืองเวลาเพราะงานที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพยอมกอใหเกิดประโยชนตามมาอยางมากมาย เนื่องจากธุรกิจดานสิ่งทอและเสื้อผาเคร่ืองนุงหม

ปจจุบันมีการแขงขันกันสูง ซึ่งเคร่ืองมือที่จะนํามาใชเปนกลยุทธในการประกอบธุรกิจ ที่ทําใหเกิดการผลิต

สินคาออกมาแขงขันกับคูแขงอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการตามหลักกลยุทธ Quick response เปนการลด

สินคาคงคลัง ลดระยะเวลาการผลิตในแตละชวง และสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เปลีย่นแปลง

ไปไดอยางรวดเร็วและสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบตามหลักกลยุทธ  Quick  response  คือพยายามพัฒนา

เทคโนโลยีใหเกิดความรวดเร็วในการสง/รับขอมูลขาวสาร พัฒนา Software และสรางความรวมมือใหเกิดข้ึนใน

การทํางาน 

ซึ่งระบบการตอบสนองอยางรวดเร็วเปนกลยุทธที่มุงตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว ไม

วาจะเปนการผลิตสินคาใหมๆ การพัฒนาสินคา และการบริการสินคา นั้นจะตองมีหลักการที่สําคัญ คือ 

1. การควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการในหวงโซอุปทานการผลิต ซึ่งมีปจจัยที่เก่ียวของ ไดแก 

- การจัดการเวลาและวางแผนงานในการจัดการสินคาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- การจัดทําขอมูลสินคาใหมีรายละเอียดครบถวน 

- มีระบบในการวางแผนตั้งแตการซื้อขายวัตถุดิบและสินคา รวมถึงการพยากรณคาดการณ

การผลิตสินคาในอนาคต จนกระทั่งถึงการสงมอบสินคา 

- การควบคุมแหลงวัตถุดิบ 

- การจัดการสําหรับสินคาคงคลังอยางมีระบบ 

2. การสื่อสารระหวางกันภายในหวงโซอุปทานการผลิต 

- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให Quick response ประสบความสําเร็จ 

- การประยุกตใชเทคโนโลยี โดยการนํา Barcodes และ EDI เขามาชวยในการสงผานและ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
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3. การสรางความรวมมือภายในหวงโซอุปทานการผลิต 

- การสงขอมูลขาวสารถึงกัน 

- การทํางานรวมกันภายใตความเห็นรวมกัน และมีการตัดสินใจรวมกัน 

- การเชื่อใจและเชื่อมั่นระหวางผูรวมงาน 

ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ คณะผูวิจยัไดรวบรวมกรณีศึกษาที่เปนตัวอยางที่ดี ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

6.1 กรณีศึกษาในประเทศ 

การบริหารจัดการความวองไวและการสนองตอบตอโซอุปทาน ซึ่งในเชิงนโยบาย คือ การจัดการและ

เชื่อมโยงหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศไทย เปนหนาที่สําคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม และ

กระทรวงพาณิชย โดยบทบาทที่สําคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานผูประกอบการอุตสาหกรรม 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมแฟชั่นนั้น สิ่งที่สําคัญคือการเชื่อมโยงระหวางผูบริโภคกับผูขายกับผูผลิตและวัตถุดิบ 

โดยจากความตองการของผูบริโภคไปจนถึงผูคาปลีก จะตองสรางความใกลชิดที่มีระหวางโรงงานตัดเย็บเสื้อผา

เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งเพื่อพัฒนาวางแผนรวมกัน ซึ่งสิ่งที่สําคัญมากที่สุด คือ ระบบการนําขอมูลขาวสารที่

ถายทอดถึงกันสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเปนสิ่งที่สําคัญที่ตองคํานึงถึง เพื่อประโยชนในการจัดการเร่ือง

เวลาและลดรอบระยะเวลางานลงโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยจนกระทั่งถึงการข้ันตอนการ

นําเสนอชิ้นงาน 

อุตสาหกรรมแฟชั่นในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น มีจุดแข็งที่สามารถผลิตสินคาที่มีราคา

ตนทุนต่ําสุด โดยหากเปรียบเทียบกับกลุมประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา แมกซิโก หรือกลุมผูผลิตแถบทะเล

แคริบเบียน แตเรายังมีปญหาในเร่ืองรอบระยะเวลาการผลิต หรือ Lead times ที่ยาวมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผูผลิตจากภูมิภาคอ่ืนๆ ที่สามารถประยุกตใชการจัดการและเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและเทคโนโลโลยีสารสนเทศ

มาชวยบริหารจัดการ

Southeast Asia4 60-90 วัน 

Latin America 14-21 วัน 

USA 3-5 วัน 

ท่ีมา: http://logisticscorner.com (สืบคนเมื่อมิถุนายน, 2559) 

จากผลงานวิจัยในเร่ืองการบริหารโซอุปทานของกลุมตัวอยางผูผลิตสินคาแฟชั่นกลุมเสื้อผาและ

เคร่ืองนุงหม ทั้งในกลุมผูเปนเจาของแบรนดเนมและผูรับจางผลิตหากแบงการประเมินกิจกรรมเปน 4 เร่ือง คือ 

                                                           
4 บทวิเคราะหของธนาคารกสิกรไทย (ป พ.ศ. 2555) ไดกลาวไววา ตนทุนการผลิตของไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น และความสามารถในการ

ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนงหมของไทยลดลง โอกาสที่จะเห็นการเคล่ือนยายฐานผลิตไปยังประเทศที่มีคาจางแรงงาน

ตํ่ากวาอยางกลมุประเทศ CLMV เร็วกวาที่คาดไว โดยทิศทางของตลาดส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของโลก มีเปาหมายที่มุงเนนการผลิตเพื่อสนอง

ความตองการของผบูริโภคใหไดรวดเร็ว (Quick Response) ซ่ึงผูผลิตควรหลีกเล่ียงการแขงขันดานราคา โดยควรนําเทคโนโลยีเขามาชวยเพิม่

ศักยภาพการผลิตเพื่อลดตนทนุดานแรงงาน ควรพัฒนาการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน มุงสรางเครือขายพันธมิตรทางการคา ทั้งในรูปแบบ

ของ Partner หรือ Joint Venture ที่สามารถชวยพัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความรวดเร็วของตลาด (Speed to Market) 
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การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการสารสนเทศ การผลิตและสนิคาคงคลัง และศักยภาพหรือความสามารถภาพรวมใน

การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน พบวาผูผลิตสินคาแฟชั่นยังมีปญหาหลักในเร่ืองเวลาการจัดหาวัตถุดบิเปนหลัก 

เพราะขาดการบริหารความสัมพันธกับตัว supplier โดย supplier ไมไดมีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑตั้งแต

เร่ิมตน สวนในเร่ืองของการจัดการสารสนเทศนั้น พบวาทุกกรณีไมมีการแบงปนขอมูลระหวางหนวยธุรกิจ ทุก

หนวยธุรกิจมีฐานขอมูลของตนเอง แตไมมีการเชื่อมโยงระหวางกันเลย สําหรับการผลิตและสินคาคงคลังนั้น 

พบวากลุมตัวอยางผูผลิตสินคาแฟชัน่ขนาดเล็กจะมีปญหามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูประกอบการขนาดใหญ ทั้งใน

เร่ืองเวลามาตรฐานในกระบวนการผลิต การใชระบบสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดการคลังสินคา (Barcode 

& Inventory Software) และมีปญหาคอขวดในสานการผลิต ไมสามารถสงมอบสินคาไดทันตามกําหนดเวลา 

สุดทายหากดูในภาพรวมในเร่ืองความสามารถในการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน พบวาสวนใหญเขาใจถึงปญหา

ตางๆ ที่เกิดข้ึน แตไมสามารถลงทุนในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหวงโซอุปทานและการประยุกตใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยไดมากนัก เนื่องจากติดปญหาในเร่ืองการลงทุน และความสามารถในการรองรับการทํางาน

ของบุคลากรที่มีอยูอยางจํากัดได 

หนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและ

เชื่อมโยงหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมแฟชั่น ไดมีโครงการที่เก่ียวของไดมีการพัฒนาซอฟตแวรในการบริหาร

ทรัพยากรองคกร (ERP) ชื่อ Quick Response เชื่อมโยงระบบจัดการหวงโซอุปทานของกิจกรรมตางๆ สําหรับใช

ในภาคอุตสาหกรรม โดยจัดจางผูเชี่ยวชาญมาพัฒนาระบบ ERP ที่ครอบคลุม ตั้งแตการวางแผนการผลิต ควบคุม

การผลิต การขาย การตลาด การจัดการคลังสินคา การจัดซื้อ และการสงออกสินคา 

ในสวนของผูประกอบการภาคเอกชน ปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบการทํางานดวยวิธีการตางๆ เชน การ 

การวางแผนรอบระยะเวลาการผลิตในกระบวนการผลิตใหรวดเร็วที่สุด การพัฒนาสินคา การคิดราคา ซึ่งสิ่งที่เขา

มาชวย ไดแก ระบบสารสนเทศตางๆ เชน Point-of-Sale, Data capture, CAD, EDI เปนตน 

กรณีศึกษาการประยุกตใชกลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว (Quick Response) ของ บริษัท บลูพิน 

อินเตอรเทรด จํากัด1

5 

บริษัท บลูพิน อินเตอรเทรด จํากัด เปนบริษัทผูผลิตและสงออกเสื้อผา และเคร่ืองประดับสําหรับชาย

และสตรี ภายใตชื่อสินคา Blue Corner, Portland และ Classify อีกทั้งยังเปนผูนําเขาแบรนดจากประเทศ

ฝร่ังเศส ภายใตชื่อ Celio มาจัดจําหนายเปนรายแรกในประเทศไทย อีกทั้งยังไดนําเขาเสื้อผาแบรนด LILY ที่เปน

แบรนดเสื้อผาสตรี วัยทํางานข้ึนไป จากเซี่ยงไฮ ประเทศจีน  

บริษัทฯ ใหความสําคัญเร่ืองการออกแบบ ตัดเย็บ และความสวยงามทันสมัย ใชทีมงาน Designer จาก

ประเทศอิตาลีในการออกแบบและผลิต จัดจําหนาย ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีชองทางการจัดจําหนายมากกวา 18 จุด 

คาดวาภายในป พ.ศ. 2560 ตั้งเปาที่จะขยายสาขาจนครบ 30 สาขา และมี Flagship Store อีก 5 สาขา บริษัทฯ

มีแผนการตลาดที่จะมีการปรับรูปแบบของแผนกิจกรรมตามแตฤดูกาล และคาดวานาจะเพิ่มยอดขายไดรอยละ 

                                                           
5 สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ นายถาวร กนกวลีวงศ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทย และรองกรรมการผูจัดการ บริษัท 

บลูพิน อินเตอรเทรด จํากัด และสวนหนึ่งของเนื้อหาจากหนังสือ Thai Textile Outlook Issue 11 (พ.ศ. 2558) 
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20-30 ของแตละป โดยมุงเนนการพัฒนาการออกแบบสินคาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา และมีความ

เปนสากล มุงเนนการรักษาคุณภาพมากข้ึน 

ปจจุบันโรงงานที่ผลิตอยูเขตกรุงเทพและปริมณฑลฯ และวาจางผูผลิตรายอ่ืนในประเทศ มีกําลังการ

ผลิตประมาณรอยละ 60-70 และไปรวมลงทุนกับผูผลิตในประเทศจีนในแบรนด LILY อีกรอยละ 40 มีระบบ

ควบคุมการออกแบบผาและการตัดเย็บเอง สําหรับปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ คือ ตนทุนคาจางแรงงาน เพราะมีคาแรง

ของผูผลิตวัตถุดิบ และปลายน้ํามีพนักงานขาย แนวทางการแกไขคือการลดตนทุนและทําคุณภาพใหดีข้ึน  

เชื่อมโยงและพัฒนากระบวนการตลอดหวงโซการผลิต 

กลยุทธและเทคโนโลยีหลักของบริษัทฯ สอดคลองกับระบบการทํางานในลักษณะ Quick Response 

เพื่อใชในการบริหารจัดการสินคาแฟชั่นที่รวดเร็ว (Fast Fashion) ทั้งในเร่ืองของการประสานงานกับ Supplier 

โดยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑรวมกันกับ Supplier โดยการสรางความสัมพันธอันดี ดึง Supplier มา

เปน Partner ชวยกันรวมคิดรวมรวมทํา Collection ใหมๆ สวนในดานการผลิตนั้น โดยบริษัทฯ ใช Software 

ในการบริหารจัดการ ทั้งในการจัดซื้อ การผลิต และจัดจําหนาย ที่เรียกวา ระบบ ERP (Enterprise Resource 

Planning System) ซึ่ง ERP สามารถบูรณาการงานตางๆ ในบริษัททั้งหมด ไดแก การจัดจาง การผลิต การขาย 

การบัญชี และการบริหารบุคคล เขาดวยกันเปนระบบที่สัมพันธกันและสามารถเชื่อมโยงกันอยางถูกตองและ

ทันเวลา (real time)  

บริษัทฯ มีการนําระบบ Barcode มาประยุกตใชในการจัดการคลังสินคา ทั้งในสวนของการจัดเก็บและ

การเบิกจาย เพื่อชวยบริหารจัดการสินคาคงคลัง ทั้งในสวนของ วัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต และสินคาสําเร็จรูป 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สําหรับการบริหารจัดการ ณ จุดจําหนายและการขาย บริษัทฯ ประยุกตใชโปรแกรม Point of Sale 

(PoS) ที่เชื่อมโยงกับ ERP มาประยุกตใช เพื่อชวยใหการบริหารจัดการหนารานใหรวดเร็ว และยังสามารถนํา

ขอมูลการขายมาวิเคราะหขอมูลตางๆเพื่อจัดทําแผนการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.2 กรณีศึกษาตางประเทศ 

กลยุทธแฟชั่นรวดเร็ว (Fast Fashion) คือการออกแบบใหตรงตามความตองการของแนวโนมทาง 

แฟชั่นที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว การผสมผสานระหวางการออกแบบ เสื้อผาแฟชั่นกับการจัดการหวงโซอุปทาน 

(Supply Chain) เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภค ที่ตองการสวมใสเสื้อผาแฟชั่นแบบ

ทันสมัยในราคาที่ยอมเยา และรวดเร็ว การจัดการหวงโซอุปทานที่มีประสิทธิภาพเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ

ในธุรกิจแฟชั่นในปจจุบัน ธุรกิจแฟชั่นคาปลีกที่ทันสมัย นิยมใชกลยุทธดานการจัดการหวงโซอุปทานในรูปแบบ

ของความรวมมือระหวางองคกรและการประสานงานกันกับหลายภาคสวนที่เปนพันธมิตรกันในหวงโซอุปทาน 

แทนการใชผูจัดหาสินคา (Supplier) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสงมอบคุณคา (Value Proposition) ใหแก

ลูกคา 
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กรณีศึกษาการประยุกตใชกลยุทธของการจัดการโลจิสติกสและบริหารโซอุปทานที่ดี และการสนองความ

ตองการของผบูริโภคใหไดรวดเร็ว (Quick Response) ของกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเทศตุรก2ี

6 

ในตางประเทศอ่ืนๆ ที่มีอุตสาหกรรมสิ่งทอเปนอุตสาหกรรมหลักที่ทํารายไดใหกับประเทศ ยกตัวอยาง

เชน ในประเทศตุรกี อุตสาหกรรมสิ่งทอนับเปนอุตสาหกรรมหลักที่ทํารายไดใหกับประเทศ เปนอุตสาหกรรมที่มี

อัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษที่ 90 ซึ่งมีอัตราเจริญเติบโตถึงรอยละ 12 แตหลังจากป พ.ศ. 

2543 อุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศตุรกีไดเผชิญผลกระทบจากสินคาสิ่งทอจากประเทศจีนที่มีราคาถูกกวาซึ่ง

ทําใหอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศตุรกีพบกับอุปสรรคในเร่ืองตนทุนที่สูงกวา ทําใหหลายโรงงานไดปดตัวลง ซึ่ง

ทําใหเกิดปญหาเศรษฐกิจของประเทศและปญหาการวางงานตามมา 

ดังนั้นผูประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศตุรกีจึงตองปรับตัวและหาแนวทางในการแกปญหา

ดังกลาว ซึ่งผูประกอบการพบวากลยุทธของการจัดการโลจิสติกสและบริหารโซอุปทานที่ดี และการสนองความ

ตองการของผบูริโภคใหไดรวดเร็ว (Quick Response) เปนแนวทางที่เหมาะสม โดยที่ผูประกอบการอุตสาหกรรม

สิ่งทอไดคิดคนรูปแบบที่เรียบวา Textile Dying Technologies (3T) ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม

การผลิตสิ่งทอโดยใชระบบของการสรางความรวมมือในระบบโซอุปทาน และนําการจัดการโลจิสติกสที่มี

ประสิทธิภาพเขามาประยุกตใช 

รูปแบบการพัฒนา 3T Modal จะเปนการสรางความรวมมือในการสรางเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติทีช่าญ

ฉลาด รวมถึงมีการสรางความรวมมือในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนารวมกัน มกีารวางแผนในการพยากรณและ

คาดการณแนวโนมของแฟชั่นรวมกัน มีการสรางความรวมมือกันระหวางผูออกแบบเสื้อผาและลูกคาเพื่อนําไปสู

การวางแผนเร่ืองการผลิต และนําไปสูการผลิตรวมกันที่มีจํานวนมากข้ึนที่มีความคุมคาตอขนาด (Economy of 

Scale) เพื่อทําใหเกิดการลดตนทุนของกระบวนการ รวมทั้งการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ และจัดสงสินคา ใน

การทําความรวมมือของอุตสาหกรรมรวมกัน 

กลยุทธ 3T นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอของ

ประเทศตุรกี โดยที่ผูประกอบการนั้นไดมีการรวมมือ และมี Resource Share สงผลใหเกิดการเรียนรูทั้งและนอก

องคกร สงผลใหเกิดพัฒนาใหเกิดแนวคิดใหมๆ และในที่สุดผลที่ไดรับจากการพัฒนารวมก็คือ การสราง

ความสามารถในการผลิตสินคาที่มีประสิทธิภาพ ลดจํานวนความสูญเสียของในกระบวนการผลิต เพิ่มระดับ

คุณภาพของสินคาโดยไมลดตนทุนในการผลิตหรือคุณภาพของวัตถุดิบ ลดระยะเวลาการสั่งซื้อ ลดตนทุนของ

สินคาคงคลัง ลดตนทุนของการจัดซื้อวัตถุดิบ เพิ่มความสามารถในการจัดสงสินคา และสุดทายคือ การเพิ่ม

ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาที่หลากหลายและหลายระดับกลุมลูกคา ทั้งกลุมระดับบน 

เชน Prada, Amani, Gucci กลุมสินคาเฉพาะกลุมตลาด (Niche Market) เชน Max Mara กลุมสินคาแฟชั่นรวม

สมัย เชน Zara, H&M และกลุม Mega Brand & Mega retail ไดแก Nike, Levi’s และ WalMart, Tesco 
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บทท่ี 7 

ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ประเภทธุรกิจแฟชั่น 
 

7.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมรายอุตสาหกรรมในธุรกิจแฟชั่น 

ธุรกิจแฟชั่นเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทย โดยกอใหเกิดการสราง

รายไดเขาประเทศตอปจํานวนมาก และสามารถสรางงาน สรางรายไดใหกับประชากรในประเทศ โดยตลอดหวงโซ

อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมแฟชั่นมีสถานประกอบการที่เก่ียวของไมต่ํากวา 170,000 กิจการ มีการ

จางงานกวา 2,200,000 คนตอป รวมถึงเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญของการสงออกไทย คิดเปนมูลคาการสงออกกวา 

456,000 ลานบาทตอป ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นจะทําใหเกิดการแขงขันและนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพ

ในการผลิต (Productivity) และการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ อีกทั้งยังเปนอุตสาหกรรมที่ใช

ทุนมนุษยเปนหลักในการออกแบบและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตรของ

เศรษฐกิจโลกที่กําลังจะเกิดข้ึน ทําใหตองมีการพัฒนาสินคาแฟชั่นที่อาศัยการแขงขันในดานของความคิด

สรางสรรคเปนหลัก ลดการผลิตสินคาจํานวนมากและการแขงขันในดานของราคาลง โดยเฉพาะประเทศไทยมี

ความไดเปรียบในดานของทุนมนุษย รากฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาที่มี ซึ่งเปนแหลงที่กอใหเกิดความคิด

สรางสรรคและนําไปสูการสรางเอกลักษณใหกับสินคาได อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในชวงไตรมาสแรกของป 2558 

สินคาแฟชั่นในกลุมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมมีมูลคาการสงออกกวา 1.699 พันลานเหรียญสหรัฐ  สินคาเคร่ืองหนัง

และรองเทามีมูลคาการสงออก 4.50 รอยลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 3.99 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน และอัญมณีและเคร่ืองประดับมีมูลคาการสงออก 2.740 พันลานเหรียญสหรัฐ 

ในชวงหลายปที่ผานมา ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในกลุม

ประเทศยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนตลาดสงออกหลักของไทย สงผลใหหลายอุตสาหกรรมของไทยมีการขยายตัว

ลดลง ประกอบกับนักลงทุนตางชาติเร่ิมยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีตนทุนต่ํากวาไทย เชน จีน อินเดีย โดย

อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงคืออุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่งเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในหวงโซอุปทาน ไม

วาจะเปนดานการจางงาน การลงทุน การสรางมูลคาเพิ่ม และการสงออกนําเงินตราเขาประเทศตอปจํานวนมาก ซึ่ง

อุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับแฟชั่น ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา 

และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ซึ่งอุตสาหกรรมเหลานี้ เปนอุตสาหกรรมที่ไทยมีความสามารถในการ

พัฒนาศักยภาพในการสงออกใหสูงข้ึนไดแตยังประสบปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหลายดาน อาทิ  ขอจํากัดใน

การเขาถึงแหลงทุน ขาดการพัฒนานักออกแบบอยางตอเนื่อง ขาดการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใชในการ

ผลิต ขาดการสรางเอกลักษณของสินคาจึงสงผลใหสูญเสียความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศคูแขงซึ่งสงผล

ตออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่มีขยายตัวลดลงตามไปดวย 



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจแฟชั่น 

 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)   7-2 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในป 2558 มีมูลคาการสงออกรวมกวา 586,000 ลานบาท และมี

ปริมาณแรงงานรวมกวา 2,903,000 คน  โดยในป 2559 อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีแนวโนมชะลอตัว  เนื่องจาก

ไทยมีความเสียเปรียบในดานปจจัยการผลิตเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง สงผลใหตนทุนการผลิตสูงกวา 

นอกจากนี้แนวโนมเศรษฐกิจโลกยังไมฟนตัวมากนัก  ทําใหผูบริโภคทั่วโลกชะลอและลดการบริโภคสินคากลุม

แฟชั่น ซึ่งเปนสินคากลุมที่ไมจําเปนตอการบริโภคในชีวิตประจําวัน ดวยเหตุนี้ หนวยงานที่มีสวนเก่ียวของทั้ง

ภาครัฐ เอกชน และผูประกอบการรายยอยทั้งหลาย จึงตองรวมมือกันในการปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันใหกับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยการสรางจุดแข็งในการพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบและการตลาด 

ปรับตัวจากการเปนผูรับจางผลิต (OEM) ไปสูการเปนผูออกแบบสินคา และมีตราสินคาของตัวเอง รวมทั้ง

ยกระดับตําแหนงทางการตลาดใหเปนผูผลิตสินคาที่มีคุณภาพระดับกลางและสูง ตลอดจนสรางการรับรูให

กรุงเทพฯ เปนเมืองแหงแฟชั่น ซึ่งจะนําไปสูการเปนผูนําและศูนยกลางธุรกิจแฟชั่นแหงภูมิภาค ซึ่งจะเปนการ

สรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไดอยางยั่งยืน โดยหากจําแนกการวิเคราะหอุตสาหกรรมแตละ

ประเภทในอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับแฟชั่นแลว สามารถแบงออกเปน 3 อุตสาหกรรมหลักๆ ไดดังนี้ 

7.1.1 กลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม  

อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมเปนอุตสาหกรรมปลายน้ําของระบบโครงสรางอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ซึ่งเนน

การใชแรงงานเขมขน (Labor Intensive) ไมจําเปนตองลงทุนสูงและใชเทคโนโลยีการผลิตที่ไมซับซอนมาก แต

สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑไดคอนขางสูง ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตสวนใหญยังใชเคร่ืองจักรที่มีอายุการ

ใชงานมานานแตก็ยังคงเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาการสงออกสูง นอกจากนี้ แรงงานไทยเปนแรงงานที่มีฝมือ 

ผลิตภัณฑที่ไดจึงมีความประณีตและเปนที่ตองการของตลาด ผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม ไดแก 

เสื้อผาสําเร็จรูปจากการทอ และเสื้อผาสําเร็จรูปจากการถัก  

สําหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ เ ก่ียวของกับอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม ไดแก อุตสาหกรรมไหม 

อุตสาหกรรมนอนวูฟแวร ซึ่งผลิตผาออมเด็ก ชุดผาตดัของแพทย ผลิตภัณฑไวใชในโรงพยาบาล และอุตสาหกรรม

สิ่งทอเพื่อการเคหะ เปนตน ที่ผานมาประเทศไทยไดเปรียบดานคาจางแรงงานโดยผลิตตามคําสั่งซื้อ (OEM) แต

ผลจากคาแรงที่สูงข้ึนทําใหผูวาจางไดยายฐานการผลิตไปประเทศอ่ืน ดังนั้น ประเทศไทยตองเรงใหมีการ

พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสรางสินคาที่เปนตราสินคา (Brand Name) ของไทยเอง และพัฒนาเทคโนโลยี

การผลิตใหมีความรวดเร็วและแมนยําข้ึน   

จากขอมูลจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พบวา การสงออกสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมของไทยใน

ไตรมาส 2/2559 ปรับลดลงรอยละ 6.18 เมื่อเปรียบเทียบกันปตอป ในกลุมสิ่งทอปรับลดลงรอยละ 4.56 เมื่อ

เปรียบเทียบกันปตอป มีมูลคาการสงออก 1,023.74 ลานเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับ 1072.61 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ในไตรมาส 2/2558 จะเห็นไดวาการสงออกสิ่งทอของไทยยังคงทรงตัว โดยเคลื่อนไหวข้ึนลงเล็กนอยตามปริมาณ

อุปสงคในตลาดโลกที่ไดรับปจจัยลบในชวงไตรมาส 2 ที่ผานมา ไมวาจะเปนการกอเหตุกอการรายในหลายพื้นที่

ในยุโรป และผลการลงประชามติของสหราชอาณาจักรในการออกจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรป การสงออก

เสนดายลดลงกวารอยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกันปตอป และการสงออกผาผืนลดลงรอยละ 6.79 เมื่อเปรียบเทียบ

กันปตอป ที่นาสนใจคือ การสงออกสิ่งทอเทคนิคปรับเพิ่มข้ึนไดกวารอยละ 5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2558 มี
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มูลคาการสงออก 111.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งแมวาจะยังมีมูลคาการสงออกนอยกวาการสงออกเสนใย เสนดาย 

และผาผืน แตการสงออกสิ่งทอเทคนิคของไทยยังมีแนวโนมการขยายตัวไดในขณะที่สินคาอ่ืนในกลุมสิ่งทอตอง

เผชิญกับการแขงขันที่รุนแรง และความผันผวนของอุปสงคในตลาดโลก การสงออกสิ่งทอเทคนิคยังคงเติบโตได

อยางตอเนื่องและนาจะเปนสินคาที่ไทยมีศักยภาพและสามารถพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดที่

ตองการสิ่งทอที่มีคุณสมบัติเฉพาะสอดคลองกับการใชงานมากข้ึน สําหรับการสงออกเคร่ืองนุงหมของไทยใน 

ไตรมาส 2/2559 ลดลงรอยละ 8.71 เมื่อเปรียบเทียบกันปตอป โดยการสงออกเคร่ืองนุงหมจากผาถักลดลง  

รอยละ 7.66 และการสงออกเคร่ืองนุงหมจากผาทอลดลง รอยละ 10.83 เมื่อเปรียบเทียบกันปตอป ตามลําดับ 

ความออนแอและความผันผวนของอุปสงคในตลาดโลกยังคงเปนปจจัยหลักที่มีผลทําใหการสงออกปรับลดลง 

นอกจากนี้ การแข็งคาของเงินบาทในบางชวงเวลาระหวางไตรมาส 2/2559 จากการเคลื่อนยายของเงินทุน

ระหวางประเทศเขามาลงทุนในตลาดทุนไทย เปนอรกปจจัยที่ทําใหการสงออกเคร่ืองนุงหมตองเผชิญกับการ

แขงขันที่รุนแรงมากข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการผลิตที่ตองอาศัยการแขงขันทางดานราคา  

ตารางที ่7-1 การสงออกสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมไตรมาส 2 ป 2559 

ผลิตภณัฑ 

มูลคา 

(ลานเหรยีญสหรัฐฯ) 
ขยายตัว (%) 

Share 

(%) ไตรมาส

2/2558 

ไตรมาส

2/2559 

ไตรมาส

2/2558 

ไตรมาส

2/2559 

สิ่งทอ 1,072.61 1,023.74 -9.38 -4.56 62.00% 

เสนใย 155.03 153.56 -5.20 -0.95 9.30% 

   เสนใยฝาย 1.38 1.71 -8.20 24.14 0.10% 

   เสนใยประดิษฐ 148.11 148 -6.05 -0.07 9.00% 

   เสนใยจากธรรมชาติอ่ืนๆ 4.99 3.37 23.73 -32.40 0.20% 

   เสนใยจากไหม 0.02 0.04 -60.24 114.27 0.00% 

   เสนใยจากขนสัตว 0.54 0.43 71.57 -20.11 0.00% 

เสนดาย 244.81 224.93 -14.00 -8.12 13.60% 

   เสนดายฝาย 39.77 29.34 -30.20 -26.24 1.80% 

   เสนดายจากใยประดิษฐ 191.48 181.38 -10.10 -5.27 11.00% 

   เสนดายจากใยธรรมชาติอ่ืนๆ 0.06 0.21 152.47 275.04 0.00% 

   เสนดายจากใยไหม 0.63 0.99 -28.72 55.87 0.10% 

   เสนดายจากขนสัตว 12.87 13.02 -6.63 1.16 0.80% 

ผาผืน 333.21 310.58 -13.27 -6.79 18.80% 

   ผาผืนจากฝาย 91.67 83.55 -19.27 -8.86 5.10% 

   ผาผืนจากเสนใยสังเคราะห 155.73 145.02 -14.12 -6.88 8.80% 

   ผาผืนจากใยธรรมชาติอ่ืนๆ 0.72 1.00 -21.54 38.89 0.10% 

   ผาผืนจากไหม 2.52 1.34 -10.44 -46.82 0.10% 

   ผาผืนจากขนสตัว 0.38 0.77 -19.00 103.99 0.00% 
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ผลิตภณัฑ 

มูลคา 

(ลานเหรยีญสหรัฐฯ) 
ขยายตัว (%) 

Share 

(%) ไตรมาส

2/2558 

ไตรมาส

2/2559 

ไตรมาส

2/2558 

ไตรมาส

2/2559 

   ผาถัก 82.18 78.9 -3.46 -4.00 4.80% 

เคหะสิ่งทอ 70.13 62.71 -8.59 -10.58 3.80% 

สิ่งทอเทคนิค 105.9 111.3 0.30 5.10 6.70% 

สิ่งทออ่ืนๆ 163.53 160.67 -3.17 -1.75 9.70% 

เครื่องนุงหม 687.88 627.98 -7.57 -8.71 38.00% 

   เครื่องนุงหมจากผาถัก 460.48 425.21 -5.69 -7.66 25.70% 

   เครื่องนุงหมจากผาทอ 227.40 202.77 -11.15 -10.83 12.30% 

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 1,760.49 1,651.72 -8.68 -6.18 100.00% 

ที่มา: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, ออนไลน: http://www.thaitextile.org, สืบคนเมื่อ กันยายน 2559 

การวิเคราะห SWOT อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 

ตารางที่ 7-2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 

จุดแขง็ STRENGTH (S) จุดออน WEAK (W) 

1. มาตรฐานการผลิตและฝมือแรงงานไทยดีกวา

ประเทศอ่ืนในอาเซียน แรงงานมีฝมือ ทักษะสูง 

พัฒนาฝมือไดเร็ว มีคณุภาพการผลิต ความ

ประณตีและสามารถทํารูปแบบท่ีตลาดตองการได  

2. ไทยมีหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมครบถวน ท้ัง

อุตสาหกรรมตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า  

3. ผูประกอบการมีองคความรู ประสบการณ ความ

พรอมมากกวาประเทศอ่ืนในอาเซยีน  

4. ความเช่ือมั่นในคุณภาพ มาตรฐานการผลิต 

แรงงาน และสิ่งแวดลอมของไทยมีภาพลักษณดีใน

ตลาดโลก 

1. ตนทุนแรงงานสูงกวาประเทศเพ่ือนบานในอาเซียน  

2. การขาดแคลนแรงงาน  

3. ตนทุนการขนสงและโลจิสติกสสูง ขาดระบบการ

ขนสงทางราง  

4. ผลกระทบดานราคาสินคาท่ีมีการนําเขาจาก

อาเซียนดวยกันซึ่งมตีนทุนต่ํากวา  

5. ผูประกอบการยังไมมีตราสินคาเปนของตนเอง ขาด

การออกแบบพัฒนา  

6. ขาดการเช่ือมโยงระหวางอุตสาหกรรมกลางนํ้าและ

ปลายนํ้า  

โอกาส OPPORTUNITY (O) ภาวะคุกคาม THREAT (T) 

1. ประเทศเพ่ือนบานในอาเซียนมตีนทุนแรงงานต่ํา

กวาไทย  

2. ไทยตั้งอยูศูนยกลางของแหลมอินโดจีน  

3. ใช CLMV เปนฐานการสงออกไปนอก AEC เพ่ือ

ประโยชนจากสถานะ Least Developed 

Countries (LDCs) 

1. ประเทศอ่ืนในอาเซียนก็ผลติสินคาชนิดเดียวกัน  

2. มีการแขงขันมากข้ึนท้ังในและตางประเทศ  
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4. การรับและแบงงานตามความถนัดในสายโซ

อุปทาน (Supply & Value Chain) มีความ

รวมมือในการผลติรวมกันและใชช้ินสวนตางๆ ใน

การประกอบรวมกัน โดยใชจุดแข็งของแตละ

ประเทศ  

 

การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

ปจจุบันสิ่งทอไทยกําลังเผชิญกับผลกระทบหลายปจจัย โดยเฉพาะภาวะตนทุนแรงงานที่สูงข้ึน ทําให

เสียเปรียบคูแขงจากจีนและเวียดนาม ที่ผลิตเคร่ืองนุงหมในตนทุนที่ต่ํากวา ตลาดเคร่ืองนุงหมของไทยจึงเต็มไปดวย

สินคาจากทั้งสองประเทศดังกลาว แตดวยจุดแข็งที่ประเทศไทยเปนผูผลิตสิ่งทอตนน้ํา จําพวกผาผืนไดดีที่สุดใน

อาเซียน จึงไดปรับกลยทุธใหมดวยการสงออกผาผืนคุณภาพ ไปยังประเทศที่สามารถผลิตเคร่ืองนุงหมในตนทุนที่ต่ํา

กวาแทน ทําใหอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยยังคงอยูไดในปจจุบัน สวนการยายฐานการผลิตออกไปใชแรงงานในประเทศ

เพื่อนบาน เพื่อลดตนทุนการผลิต จากเดิมที่สิ่งแวดลอมบังคับใหคอยปรับตัว แตปจจุบันตองกาวกระโดดยายออกไป

ตางประเทศเพื่อปรับตัวรองรับขอตกลงใหมๆ ของกลุมประเทศตางๆ จากเดิมโรงงานรับงานมาเทาใดก็ไดกําไร แต

ปจจุบันผลิตเทาใดก็มีกําไรลดลง  

ดังนั้น ตองเนนคุณภาพการผลิตและบริการ เห็นไดจากประเทศเกาหลีสงออกสิ่งทอประมาณ 150,000 

ลานบาท ปรากฏวารายไดเปนสินคาที่มาจากมูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑใหม ทันสมัย และคุณภาพถึงรอยละ 40 ขณะที่

การสงออกของไทยมีมูลคา 220,000 ลานบาท แตสัดสวนสินคาที่มีนวัตกรรมใหมๆ นอยมาก จึงตองปรับตัวรองรับ

กับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ดังนั้น เพื่อใหการสงออกสิ่งทอของไทยยืนหยัดไดในตลาดโลก ทามกลางกระแสการ

แขงขันที่รุนแรงในปจจุบัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูสงออกไทยจะตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพสินคา 

เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันในตลาดระดับลาง ขณะเดียวกันตองพยายามสรางมูลคาเพิ่มใหกับสิ่งทอไทยดวย การ

พัฒนาการออกแบบสินคาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดควบคูไปกับการเรงทําการตลาดในเชิงรุก เพื่อให

การสงออกสิ่งทอของไทยเติบโตไดอยางตอเนื่องในตลาดโลกที่นับวันจะมีการแขงขันรุนแรงมากข้ึน โดยแบงแยกการ

พิจารณาดังนี้ 

1) การผลิตไรพรมแดนและการย ายฐานการผลิต  (Borderless Manufacturing & Relocation) 

ศูนยกลางการผลิตและการบริโภคสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมมุงสูภูมิภาคเอเชีย มีการคาดการณวาในศตวรรษที่ 21 

ศูนยกลางการบริโภคสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมจะเร่ิมขยายวงกวางมากข้ึนจากเดิมสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป

ออกไปยังเอเชียใต (โดยเฉพาะอินเดีย) และจีน (รวมถึงฮองกง) ในขณะที่ศูนยกลางการผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

ไดแก กลุมประเทศแคริเบียน ยุโรปกลาง เอเชียใต (โดยเฉพาะอินเดีย) จีน (รวมถึงฮองกง) และอาเซียน นอกจากนี้ยัง

มีประเทศมาใหมที่อาจจะเปนมามืด สําหรับการผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมที่สําคัญ ไดแก บังคลาเทศ เวียดนาม 

กัมพูชา เติรกเมนิสถาน และอุซเบกิสถาน ซึ่งประเทศเหลานี้จะไดเปรียบในเร่ืองตนทุนแรงงานและวัตถุดิบการผลิตที่

ถูกกวา แนวโนมของรูปแบบการผลิตในอนาคตที่เรียกวา “การผลิตรวม” หรือ Joint Manufacturing ผูผลิตมีการ

จัดหาสินคามากกวาหนึ่งที่ (Dual Sourcing) โดยสวนหนึ่งผูผลิต (Supplier) จะเลือกผลิตหรือประกอบสินคาใกลๆ 
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กับประเทศผูซื้อ  (Buyer) และอีกสวนหนึ่งจะผลิตหรือประกอบในประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวาเพื่อใหทันตอคํา

สั่งซื้อและลดระยะเวลาการผลิต (Shorten Lead-Time)  

2) การปรับเปลี่ยนบทบาทของผูผลิตและผูซื้อ (Redefinition Of The Traditional Roles) ผูผลิตเขามามี

บทบาทอ่ืนๆ ในหวงโซอุปทานมากข้ึน นอกเหนือจากบทบาทในการผลิต (Production) อยางเดียว โดยเขาไปมีบทบาท

ตั้งแตการศึกษาแนวโนมผูบริโภค (Consumer Trends) การคาดการณความตองการของผูบริโภค (Demand 

Forecasting) การออกแบบ (Design) การจัดการสินคาคงคลัง (Warehousing) และการขนสง (Logistics) ซึ่งเดิมผูซื้อ 

(Buyers/Retailers) เคยมีบทบาทสําคัญในกระบวนการดังกลาวขางตน โดยผูซื้อจะใหความสําคัญกับการขายหนาราน 

(Retail Sales) และการวางแผนการจัดแสดงสินคา (Merchandising Planning) มากกวาผูผลิตและผูซื้อจะมีการรวมมือ

กันในกระบวนการเหลานี้ตลอดหวงโซอุปทาน  

3) การปรับเปลี่ยนบทบาทจาก Supply Chain เปน Cluster Chain เปลี่ยนจากการจัดหาจากผูผลิตหลาย

แหลงอยางกระจัดกระจายเปนการจัดหาจากกลุมผูผลิตที่สามารถตอบสนองไดอยางครบวงจร (Change from 

Fragmented Sourcing to Full Package Suppliers) โดยผูซ้ือจะทํางานรวมกับผูผลิตกลุมเดียวที่มีสินคาหรือ

บริการครบวงจรตั้งแตการออกแบบ (Design) ไปจนถึงการพัฒนาสินคาซ่ึงจะชวยใหผูซื้อประหยัดเวลาในการจัดหา

และสามารถนําสินคาออกสูตลาดไดทันตอความตองการของผูบริโภค  

4) การกาวเขาสูการแขงขันในยุคเศรษฐกิจสรางสรรค การหันมาสงเสริมการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ

สรางสรรคของประเทศตางๆ ทั่วโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและหลีกหนีจากการผลิตโดยใชขนาด 

(Economy of Scale) ซึ่งตองพึ่งพาการใชแรงงานเปนหลัก โดยอาศัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

บนพื้นฐานของการใชองคความรู การศึกษาการสรางสรรคงานการใชทรัพยสินทางปญญาที่มีการเชื่อมโยงกับพื้นฐาน

ของวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหมในการสรางสรรคสินคาและบริการใหมๆ 

นวัตกรรมในการผลิตและการใสความคิดสรางสรรคลงไปในสินคาเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่จะกาวขามการกีดกันทาง

การคาที่ไมใชระบบภาษี 

5) ภาวะประชากรสูงอายุมากข้ึน ประชากรในวัยทํางานลดลง เสรีดานแรงงาน และการแตงงานตางเชื้อชาติ 

กอใหเกิดการเคลื่อนยายของประชากร ซึ่งสงผลใหวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เปนโอกาสในการพัฒนาสิ่งทอทางสุขภาพ

ประเภทใหมๆ (Health Textiles) เพื่อตอบสนองความตองการประชากรสูงอายุที่มีเพิ่มมากข้ึน  

6) กระแสการใสใจเร่ืองสิ่งแวดลอม (Environmental Friendly) สงผลกระทบถึงรูปแบบการพัฒนา

ของกระบวนการผลิตและสินคาตางๆ ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการออกมาตรฐานสิ่งแวดลอมซึ่งได

กลายเปนขอกําหนดที่สาํคัญในการทําการคาระหวางประเทศ 

7.1.2 อุตสาหกรรมรองเทาและผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง  

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนังของไทยมีการพัฒนามาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีการเนน

การใชแรงงานเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ สูการผลิตในรูปของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการนําเอาเคร่ืองจักรและ

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเขามาใชรวมทั้งมีการพัฒนาฝมือในการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตจนสามารถพัฒนาเปนสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศ ดังนั้น การผันผวนของภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศคูคาจึงสงผลโดยตรงตอผูประกอบการ นอกจากนั้นผลิตภัณฑเคร่ืองหนังจัดเปนสินคา
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แฟชั่นที่จะตองมีการสรางความแตกตางใหผลิตภัณฑดวยการออกแบบและตราสินคา (Brand) อุตสาหกรรม

รองเทาและเคร่ืองหนังแบงออกเปน อุตสาหกรรมตนน้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ําและอุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดดังนี้ 

- อุตสาหกรรมตนน้ํา ซึ่งก็คือธุรกิจปศุสัตวโดยในปจจุบันผูประกอบการธุรกิจปศุสัตวสวนใหญมี

วัตถุประสงคหลักในการดําเนินธุรกิจเพื่อการบริโภคมากกวาเพื่อการขายหนังแกโรงงานฟอกหนัง ทําใหหนังที่ได

ยังขาดคุณภาพที่ดีรวมทั้งการขาดความรวมมือระหวางธุรกิจปศุสัตวและกับอุตสาหกรรมฟอกหนังสงผลใหขาด

ความไดเปรียบในการแขงขันทางดานราคาและเสียเปรียบผูประกอบการจากตางประเทศซึ่งถือวาเปนคูแขงหลักที่

สําคัญเนื่องจากผูประกอบการจําเปนตองสั่งหนังดิบที่มีคุณภาพจากตางประเทศเพื่อใหไดสินคาที่มีมาตรฐาน 

- อุตสาหกรรมกลางน้ํา ซึ่งก็คือธุรกิจฟอกหนังโดยในปจจุบันมีการรวมมือกันจัดตั้งสมาคม

อุตสาหกรรมฟอกหนังไทยและความรวมมือระหวางอุตสาหกรรมฟอกหนังและธุรกิจปศุสัตวสงเสริมใหเกษตรกร

เลี้ยงกระบือและโคเพิ่มมากข้ึน เพื่อเพิ่มปริมาณวัตถุดิบในประเทศและลดการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ 

นอกจากนั้นแลว ภาครัฐไดเขามามีบทบาทในการสนับสนุนการออกแบบลวดลายใหอุตสาหกรรมฟอกหนังเพื่อให

หนังที่ฟอกมีคุณภาพในดานการออกแบบมากข้ึน 

- อุตสาหกรรมปลายน้ํา ซึ่งก็คือผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑเคร่ืองหนังและรองเทาโดยใน

ปจจุบันยังขาดความรวมมือที่เขมแข็งระหวางกันถึงแมวาจะมีการจัดตั้งสมาคมเคร่ืองหนังไทยและสมาคมผูผลิต

รองเทาไทย ประกอบการที่ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยลดลงเมื่อเทียบกับประเทศจีนและ

เวียดนามที่มีความไดเปรียบในเร่ืองของคาจางแรงงานที่ต่ํากวา ดังนั้น ผูประกอบการของไทยจึงตองหันมาให

ความสําคัญกับการออกแบบและสรางตราสินคาใหกับผลิตภัณฑรวมทั้งการสรางความเชื่อมั่นในตราสินคาใหแก

ผูบริโภค 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนังจึงเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีความสําคัญในระบบเศรษฐกิจ 

เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ตอยอดมาจากอุตสาหกรรมปศุสัตวและอุตสาหกรรมฟอกหนัง สามารถสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับหนังสัตวไดเปนอยางมาก โดยการนําหนังสัตวมาผลิตเปนสินคาตางๆ ไดอยางหลากหลาย ไมวาจะเปนรองเทา 

กระเปา เข็มขัด ถุงมือ เคร่ืองใชสํานักงาน รวมถึงของเลนสัตวเลี้ยง ซึ่งความสรางสรรคในออกแบบผลิตภัณฑเปนสิ่ง

สําคัญในการสรางมูลคาใหกับหนังสัตว นอกจากนี้ อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนังเปนอุตสาหกรรมใช

แรงงานคนเปนหลัก ซึ่งมีแรงงานที่อยูในอุตสาหกรรมนี้คอนขางมาก จึงเปนอุตสาหกรรมที่เกิดการจางงานจํานวนไม

นอย ดวยฝมือและความชํานาญ 

การวิเคราะห SWOT อุตสาหกรรมรองเทาและผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 

ตารางที่ 7-3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง 

จุดแขง็ STRENGTH (S) จุดออน WEAK (W) 

1. ผูประกอบการในอุตสาหกรรมปลายนํ้ามีจํานวนมากใน

ขณะเดียวกันผูประกอบการอุตสาหกรรมตนนํ้าไดการ

รวมกลุมกันในพ้ืนท่ีจึงทําใหเกิดการประหยัดและมี

ประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดลอม 

1. ขาดแคลนวัตถุดิบ โดยเฉพาะหนัง ซึ่งเปนวัตถุดบิสาํคัญ

ในการผลติ เน่ืองจากหนังโคและหนังกระบือพ้ืนเมืองเขต

รอนของไทยมีขนาดเล็กและบาง รวมท้ังมีรอยตาํหนิ 

เพราะเลี้ยงปลอย แบบธรรมชาติ อีกท้ังขาดความ

หลากหลาย ทําใหตองพ่ึงพาการนําเขาจากตางประเทศ

ในสัดสวนคอนขางสูง  
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2. ผูประกอบการมีการเรยีนรูท่ีจะปรบัตัวในการใชวัตถุดิบ

ทดแทน เชน PVC เพ่ือลดตนทุนในการผลิตสินคาเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

3. มีการรวมมือกันระหวางกลุมผูผลติในอุตสาหกรรม

เครื่องหนังในการพัฒนารูปแบบตลอดจนความสามารถ

ในการปรับตัวของผูประกอบการ 

4. การแกปญหาความเสียเปรียบทางดานตนทุนเมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศจีน ทําใหผูผลิตของไทยมีการ

จางใหประเทศจีนผลติสินคาตามรปูแบบท่ีกําหนดโดย

ผูประกอบการของไทย 

2. อุตสาหกรรมน้ียังขาดอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีมีคณุภาพ 

อาทิเชน อุตสาหกรรมแมพิมพ อุตสาหกรรมเคมภีณัฑท่ี

เก่ียวของ ทําใหผูผลิตสวนใหญตองนําเขาจาก

ตางประเทศ  

3. ผลติภณัฑไมมีตรา หรือแบรนด ของตนเอง เน่ืองจาก

เนนรับจางผลิตตามคําสั่งของลูกคาเปนหลัก  

4. การพัฒนาดานการออกแบบของไทยยังอยูในเกณฑ

ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง  

5. ประสิทธิภาพการผลติอยูในระดับต่ํา เน่ืองจากผูผลิต

สวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย ซึ่งมีขอจํากัด

ดานการลงทุน ทําใหเครื่องจักรและเทคโนโลยีท่ีใช

ในการผลติคอนขางลาสมัย 

6. เน่ืองจากผูประกอบการรองเทาและเครื่องหนังเปน

ผูประกอบการรายเล็กจึงทําใหความสามารถในการ

ผลิตไมมีความแตกตางกันสงผลใหเกิดการแขงขันใน

การทําธุรกิจ ดังน้ันแนวความคดิในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพตามแนวคลสัเตอรคอนขางท่ีจะเปนไป

ไดยาก 

7. ขาดการควบคมุความสม่ําเสมอของคุณภาพในการ

ผลิตสินคาใหตรงตาม Specification 

8. ขาดความรวมมือกันระหวางผูผลิตและอุตสาหกรรม

สนับสนุน 

9. ขาดความมเีอกภาพทางดานความรวมมือในการ

กําหนดยุทธศาสตร แผนงานและโครงการ 

โอกาส OPPORTUNITY (O) ภาวะคุกคาม THREAT (T) 

1. การจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ ท่ีมี

มาตรการตามขอตกลง เพ่ือเปดโอกาสใหวัตถุดิบในการ

นําเขามีราคาถูกลง  

2. การจัดงานสงเสรมิดานแฟช่ัน ท่ีมกีารรวมมือกันของ

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเปนการพัฒนาการออกแบบ 

การตลาด และการสรางตราสินคาแฟช่ันไทย คาดวาจะ

ชวยยกระดับคณุภาพ และภาพลักษณของผลิตภณัฑ

ไทยได 

3. การมีประสบการณของผูผลิตในกลุมอุตสาหกรรมเครื่อง

หนังและรองเทามสีวนชวยในการพัฒนาฝมือและเพ่ิม

มูลคาใหกับสินคาได 

1. ผูผลิตของไทยตองเผชิญกับการแขงขันท่ีคอนขาง

รุนแรงจากประเทศคูแขง ท้ังในตลาดระดับบน และ

ตลาดระดับลาง โดยผูครองตลาดระดับบนคือ อิตาล ี

มีความไดเปรียบท้ังคุณภาพและเทคโนโลยีการผลิต 

และการออกแบบท่ีทันสมัย ขณะท่ีกลุมคูแขงท่ี

สําคัญซึ่งขยายการสงออกไปยังตลาดระดับกลาง 

และระดับลางอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะจีน และ

เวียดนาม มคีวามไดเปรียบจากตนทุนคาจางแรงงาน 

และอัตราภาษีนําเขาวัตถุดิบ เชน หนังฟอก และ

เคมีภณัฑ ท่ีต่ํากวาไทย  

2. ตนทุนคาจางแรงงานของไทยสูงกวาคูแขงสําคัญ 

เชน จีน เวียดนาม ทําใหผูวาจางหลายราย ตองยาย
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4. เปนอุตสาหกรรมท่ีตองอาศัยแรงงานท่ีมีทักษะจึงเปน

การสรางความตอเน่ืองในการพัฒนา 

5. มีการยายฐานการผลติสินคาท่ีเปน Mass Product ไปสู

ฐานการผลิตท่ีเหมาะสม เชน เวียดนาม กัมพูชา ซึ่งจะ

ทําใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 

 

ฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยงัประเทศคูแขง

มากข้ึน  

3. ประเทศคูคาสําคัญ เชน สหรัฐ และ ญี่ปุน เริ่มนํา

มาตรการท่ีมิใชภาษี มาแทนมาตรการทางภาษี 

ศุลกากรท่ีคอยๆ ปรับลดลงจากการเปดการคาเสรีทาง

การคา ประกอบกับความลาชา ในการขอคืนภาษี 

วัตถุดิบนําเขาและภาษีมูลคาเพ่ิม ลวนจํากัดดวย

ศักยภาพในการแขงขันของผูผลิตไทย  

4. การขาดความรวมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม

รวมถึงการขาดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมอาจสงผลให

เสียเปรียบคูแขงขันได 

5. การพัฒนาการรวมมือดานการผลติท่ีไมตรงตาม

รูปแบบอาจทําใหโอกาสกลายเปนอุปสรรคได 

6. เกิดการคุกคามสินคาราคาถูกจากประเทศจีน 

 

การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมรองเทาและผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 

ที่ผานมาการสงออกผลิตภัณฑรองเทาหนังและสวนประกอบของประเทศไทย ตองเผชิญกับสภาวะการ

แขงขันอยางรุนแรงทั้งดานคุณภาพและราคา กลาวคือ ถาเปนสินคาคุณภาพสูง ประเทศไทยจะเสียเปรียบประเทศคู

แขงขันทางดานการออกแบบ การใชเทคโนโลยี และเคร่ืองจักรที่ทันสมัย สวนสินคาคุณภาพปานกลางและต่ํา ประเทศ

ไทยเสียเปรียบประเทศคูแขงขันทางดานตนทุนการผลิตสูงกวาและวัตถุดิบมีจํากัด แตอุตสาหกรรมรองเทาหนังและ

สวนประกอบของไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทางดานตนทุนการผลิตในหลายประการ โดยเฉพาะฝมือ

แรงงานที่มีคุณภาพในการผลิต ระบบการจัดการที่ดี มีบรรยากาศการลงทุนที่เอ้ืออํานวยตอนักลงทุนตางชาติ ทําให

ไทยยังมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบดานศักยภาพการผลิตเหนือกวาหลายๆ ประเทศ เชน อินโดนีเซีย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เวียดนาม และอินเดีย ดังนั้น แนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุง รักษา หรือเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันโดยการปรับปรุงขอบกพรองและเสริมสรางจุดเดนที่อุตสาหกรรมนี้มีอยูใหเขมแข็งยิ่งข้ึน จึงเปนประเด็นที่มี

ความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาการสงออกเคร่ืองหนังไทย ใหขยายตัวเพิ่มข้ึนและสามารถแขงขันได ภายใตสถานการณ

การคาโลกที่ปรับตัวเขาสูระบบเสรีอยางมาก ทั้งนี้แนวทางการปรับตัวที่สําคัญที่ควรเรงดําเนินการ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน ไดแก การปรับปรุงตนทุนในการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การควบคุมใหรองเทาหนัง

และสวนประกอบมีตนทุนต่ํามีความสําคัญคอนขางมาก โดยรัฐควรจะตองดําเนินนโยบายทั้งทางตรงและทางออม ที่มี

ผลตอการลดตนทุนการผลิตของผูประกอบการ ไดแก การลดภาษีนําเขาวัตถุดิบ การลดพิธีการศุลกากร เรงปรับปรุง

และพัฒนาวัตถุดิบในประเทศใหมีคุณภาพเพียงพอตอความตองการ 

การขยายตลาดสินคารองเทาหนังและชิ้นสวนของไทยในตลาดโลกกําลังเผชิญอุปสรรคคร้ังสําคัญ เพราะจีน

เปนคูแขงที่นากลัว เนื่องจากสินคาจากประเทศจีนมีตนทุนคาจางแรงงานที่ต่ํากวาในประเทศไทย ประกอบกับการผลิต

สินคาดังกลาว ประเทศไทยและในประเทศจีนโดยสวนใหญแลวก็เปนการผลิตที่ใชแรงงานเขมขน (Labour Intensive 

Industries) ดังนั้น ตนทุนคาจางแรงงานที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจีนจึงเปน
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แรงผลักดันใหสินคาไทยมีราคาสูงข้ึนมากเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาจากประเทศจีน ผลพวงที่จะตามมาก็คือสินคา

รองเทาหนังและสวนประกอบรองเทาของประเทศไทยจะแขงขันสินคาจากประเทศจีนไดนอยลง 

สวนชองทางการจําหนายในตลาดตางประเทศสวนใหญจะอยูในตลาดสินคาระดับกลางและลางโดยมี

การผลิตตามคําสั่งของลูกคาและมีการจัดงานแสดงสินคาในตางประเทศ โดยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

เพื่อชวยขยายตลาดสงออกรวมทั้งเปนการลดคาใชจายในการเขาสูตลาดตางประเทศของผูประกอบการที่เร่ิม

ประกอบกิจการและกําลังขยายตลาดไปสูตลาดตางประเทศ โดยมีตลาดที่นาสนใจ เชน ตลาดประเทศเดนมารก 

เนเธอรแลนด สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศในแถบตะวันออกกลาง เปนตน โดยมีการจัดงาน

แสดงสินคาเคร่ืองหนังในตางประเทศ เชน จีน เยอรมัน สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรสต เปนตน  

7.1.3 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ  

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในประเทศไทย เปนอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาที่นาสนใจ โดย

พัฒนาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ จนปจจุบันเปนอุตสาหกรรมสงออกที่สามารถทํา

รายไดเขาประเทศในลําดับตนๆ การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับกอใหเกิดรายไดและการจางงานแกคนจํานวนมาก 

เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชทักษะและความประณีต โดยแรงงานไทยเปนแรงงานที่มีฝมือและความละเอียดใน

กระบวนการผลิตคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเจียระไนพลอย ประกอบกับการสั่งสมภูมิปญญาการหุงพลอย

มาเปนเวลานาน สงผลใหไทยเปนผูนําดานการผลิตและสงออกพลอยที่สําคัญของโลก  

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับสวนใหญจะเปนผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งทําหนาที่เปนผูรับจางผลิตใหกับผูประกอบการรายใหญ คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 90 และอีก

รอยละ 10 เปนผูประกอบการขนาดใหญ โดยมีแรงงานในระบบประมาณ 5-6 แสนคน ทั้งนี้  ในกลุมของ

ผูประกอบการ SMEs พบวา อัญมณีและเคร่ืองประดับจะเปนผลิตภัณฑที่สงออกเปนอันดับ 1 คิดเปนสัดสวนถึงรอย

ละ 13.6 ของผลิตภัณฑ SMEs ที่ไทยสงออกทั้งหมด โดยในป 2557 มีมูลคาการสงออกสินคาในกลุมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ (ไมรวมทองคํา) สูงถึง 261,548 ลานบาท จากขอมูลของ สสว. ยังพบอีกวา ในกลุม SMEs ที่ประกอบ

ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับจําแนกเปนกิจการขนาดยอมที่มีขนาดการจางงานไมเกิน 50 คน ซ่ึงมีสัดสวน

ประมาณรอยละ 70 และกิจการขนาดกลางที่มีการจางงาน 51-200 คน อีกประมาณรอยละ 25 ของกิจการทั้งหมด 

สวนที่เหลืออีกรอยละ 5 เปนกิจการขนาดใหญ ทั้งนี้ ยังมีครัวเรือนเจียระไนพลอยขนาดเล็กมากที่ไมรวมอยูทะเบียน

โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีอยูอีกเปนจํานวนมาก ดังนั้น อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจึงเปนอุตสาหกรรม

หลักประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

สําหรับสถานการณการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทย จะพิจารณาจากตลาดรองรับที่สําคัญ 2 

ตลาด ไดแก ตลาดในประเทศซึ่งมีสัดสวนรอยละ 20 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด และตลาดตางประเทศ (ตลาด

สงออก) ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 80 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยลักษณะการทําธุรกิจในแตละตลาดจะมีความ

แตกตางกัน สามารถอธิบายรายละเอียดและสถานการณความเคลื่อนไหวที่สําคัญไดดังนี้   

 ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market) สวนใหญลูกคาภายในประเทศจะเปนกลุมที่มีรายไดระดับ

ปานกลางถึงสูง อาทิ กลุมเจาของกิจการ กลุมพนักงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจระดับผูบริหาร รวมถึงกลุม

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เพราะเปนกลุมที่มีอํานาจการซื้อสูง เคร่ืองประดับสวนใหญที่ไดรับความนิยม จะอยูใน
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กลุมของเคร่ืองประดับอัญมณี เคร่ืองประดับทองและเงิน อยางไรก็ตาม พบวา เคร่ืองประดับเพชร ไดรับความนิยม

จากผูบริโภคเพิ่มมากข้ึน รูปแบบของเคร่ืองประดับ การตัดสินใจซื้อสินคาข้ึนอยูกับความพึงพอใจของผูบริโภค จึงทํา

ใหรูปแบบของเคร่ืองประดับที่จําหนายภายในประเทศมีความหลากหลายคอนขางสูง ชองทางการตลาด 

ผูประกอบการในธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับภายในประเทศ สวนใหญเปนผูผลิตและตัวแทนจําหนายหรือรานคา 

โดยผูผลิตรายใหญสวนมากจะมีรานคาปลีกเปนของตนเอง และมีตัวแทนจําหนายทั้งในและตางประเทศ ซึ่งแหลง

การคาที่สําคัญหลักจะอยูตามหางสรรพสินคาชั้นนํา และยานที่มีนักทองเที่ยวตางชาติ เชน ยานสีลม สุรวงศ บางรัก 

นอกจากนี้ ตลาดการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับยังอยูตามแหลงผลิตหรือสถานที่ที่มีการขุดพบอัญมณี อาทิ จังหวัด

จันทบุรี เชียงราย ตาก ตราด กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ เปนตน ในขณะที่การขายผานชองทางการเขาถึงผูบริโภค

โดยตรง เชน การขายผานเครือขายโทรทัศน การขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ก็เปนทางเลือก

ใหมที่ผูประกอบการใหความสนใจเพิ่มมากข้ึน  

สําหรับประเด็นความเคลื่อนไหวในประเทศที่นาจับตามองในป 2558 พบวา ผูประกอบการ SMEs ใน

ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ ยังคงใหความสําคัญในการขยายชองทางการตลาด และหันมาเจาะตลาดในประเทศ

มากข้ึน โดยเฉพาะชองทางจําหนายในรูปแบบของคาปลีกอัญมณีและเคร่ืองประดับ ซึ่งไดรับความนิยมอยางสูง โดย

สินคาที่โดดเดนและนาสนใจอยูในกลุมเคร่ืองประดับเพชร และพลอยรวง สะทอนจากมูลคาการจําหนายเพชรและ

เคร่ืองประดับเพชรในประเทศที่มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องปละไมต่ํากวา 10-15 เมื่อเปรียบเทียบปตอป โดยในป 

2557 ที่ผานมามีมูลคาจําหนายกวา 35,000 ลานบาท อันเปนผลมาจากในชวงหลายปที่ผานมา ประชาชนที่เปนกลุม

ลูกคาเปาหมายมีรายไดและความตองการที่จะบริโภคเพิ่มข้ึน รวมไปถึงการขยายตัวของกลุมธุรกิจคาปลีก อาทิ การ

ขยายสาขาของหางสรรพสินคา/ Complex Building/ Hypermarket ดวยปจจัยสนับสนุนเหลานี้ สงผลทําให

ผูประกอบการในธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับใหความสนใจในการรุกตลาดคาปลีกภายในประเทศมากข้ึน ดวยการ

เปดรานคาหรือเคานเตอร รวมถึงผลิตสินคา (Original Design Manufacturer: ODM) สงใหรานคาปลีกทั้งในเขต

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด   

ตลาดสงออก (Export Market) เปนตลาดหลักที่สําคัญของการคาอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย คิดเปน

สัดสวนกวารอยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด โดยมีฮองกง สหรัฐฯ กลุมประเทศในสหภาพยุโรป เปนตลาดรองรับที่

สําคัญ ซึ่งในแตละตลาดนิยมใชอัญมณีและเคร่ืองประดับแตกตางกัน แตสําหรับชองทางการจําหนาย และการ

สงเสริมการจําหนายนั้นไมแตกตางกันมากนัก ซึ่งสวนใหญจะมีชองทางการจําหนายที่ผานพอคาสงหรือพอคาปลีก

กอนถึงมือผูบริโภค สวนการสงเสริมการจําหนายจะกระทําโดยการออกงานแสดงสินคาเปนหลัก 

สวนสถานการณการนําเขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับโดยรวมมีแนวโนมลดลงใน 

ไตรมาส 1/2559 ตามปริมาณการนําเขาทองคําที่ปรับลดลงจากทิศทางการเก็งกําไรของการคาดการณการแข็งคา

ของเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ไมไดสะทอนถึงปริมาณอุปสงคทองคําในประเทศลดลง การนําเขาเพชร และ

เคร่ืองประดับแท ซึ่งเปนรายการสินคาที่มีสัดสวนการนําเขาสูง (มีมูลคาการนําเขาคิดเปนรอยละ 13.83 และ 10.37 

ตามลําดับ) เพิ่มข้ึนรอยละ 25.32 และ 25.22 เมื่อเปรียบเทียบปตอป ตามลําดับ สอดคลองกับการเพิ่มข้ึนของอุป

สงคภายในประเทศที่มีมากข้ึน และยังเปนการนําเขาเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเคร่ืองประดับเพื่อการสงออกที่

สอดคลองกับการผลิตที่เพิ่มข้ึนในไตรมาส 1/2559 ปริมาณการนําเขาโลหะมีคา ไดแก โลหะเงิน และโลหะแพลทินัม

ปรับลดลงรอยละ 14.77 และ 32.17 เมื่อเปรียบเทียบปตอป ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังพบวามีการนําเขาอัญมณี
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สังเคราะห และเคร่ืองประดับเทียมเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 2.84 และ 14.75 เมื่อเปรียบเทียบปตอป ตามลําดับ การ

เพิ่มข้ึนของการนําเขาสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับดังกลาว สะทอนถึงกําลังซื้อภายในประเทศที่เร่ิมปรับตัวดีข้ึน

จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่ไดมีการดําเนินการไปในชวงระยะเวลาที่ผานมา แมวาการขยายตัวยังถูกจํากัดโดย

หลายปจจัย เชน ภาระหนี้ในภาคครัวเรือนที่เพิ่มมากข้ึน ปญหาความไมแนนอนของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ฯลฯ พบวายังมีการเพิ่มข้ึนของอุปสงคสําหรับสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับในบางกลุม  

 

การวิเคราะห SWOT อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

ตารางที่ 7-4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

จุดแขง็ STRENGTHS (S) จุดออน WEAKNESSES (W) 

1. เทคนิคการเจยีระไนเพชรแบบ Bangkok Cut ของ

ไทยมีความสวยงามและเปนเอกลกัษณเฉพาะตัว 

สงผลใหไทยเปนแหลงเจียระไนเพชรขนาดเล็ก

สําคัญ 1 ใน 3 ของโลก นอกเหนือจากอินเดีย และ

จีน  

2. ชางไทยมีทักษะสูงและฝมือประณตี สามารถ

ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับท่ีมคีุณภาพ

ระดับกลางถึงสูงไดดี  

3. ชางไทยมีช่ือเสียงในการปรับปรุงคณุภาพและเพ่ิม

มูลคาพลอยดวยเทคนิคการเผาหรอืหุงพลอย  

4. อัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับในตลาดโลก  

5. ผลิตสินคาตามรูปแบบและปรมิาณตามท่ีลูกคา

ตองการ  

6. ช้ินงานมีความประณีต โดยเฉพาะการข้ึนรูปและ

ประกอบตวัเรอืนดวยมือ  

7. มีช่ือเสียงเรื่องการหุง เผา และเจยีระไนเพชรและ

พลอย  

1. พ่ึงพาวัตถุดิบนําเขาในสัดสวนคอนขางสูง 

โดยเฉพาะทองคํา และเพชร รวมท้ังพลอยดิบ 

เน่ืองจากปจจุบันปริมาณพลอยดบิในประเทศลดลง

มาก  

2. การพัฒนาผลิตภณัฑมีขอจํากัด เน่ืองจากไมมี

เทคโนโลยีเครื่องจักรของตนเอง  

3. ไมมตีราสินคาเปนของตนเอง เน่ืองจากเนนผลติ

ตามคําสั่งซื้อจากตางประเทศเปนหลัก  

4. อุตสาหกรรมสนับสนุนบางประเภท อาทิ 

อุตสาหกรรมผลติช้ินสวนและตัวเรือนเครื่องประดับ 

และอุตสาหกรรมผลติแมพิมพตนแบบ ไมเพียงพอ

กับความตองการในประเทศ 

5. ไมสามารถผลติสินคาจํานวนนอยช้ินแตหลากหลาย

ได  

6. พ่ึงพาวัตถุดิบนําเขาสูง  

7. คาจางแรงงานอยูในระดับสูง ทําใหราคาสินคา

คอนขางสูงเมื่อเทียบกับคูแขง  

โอกาส OPPORTUNITIES (O) ภาวะคุกคาม THREATS (T) 

1. เศรษฐกิจประเทศคูคาสําคญัท่ีมีแนวโนมฟนตัวท้ัง 

สหรัฐฯ และญี่ปุน สงผลดตีอการสงออก 

อัญมณี และเครื่องประดับแทของไทย  

2. การประกาศยกเลิกการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม 

(VAT) กับพลอยดิบนําเขา สงผลใหตนทุนวัตถุดิบ

ของผูผลิตเครื่องประดับลดลง อีกท้ังทําใหผูผลิต

เครื่องประดับเขาถึงแหลงวัตถุดิบพลอยไดงายข้ึน

และมโีอกาสเลือกซื้ออัญมณีท่ีหลากหลายข้ึน  

1. การแขงขันท่ีคอนขางรุนแรงจากคูแขงสําคัญ อาทิ 

จีน และอินเดยี ซึ่งมีความไดเปรียบท้ังดานตนทุน 

คาจางแรงงานและความพรอมของวัตถุดิบ  

2. ราคาวัตถุดิบท่ีคอนขางผันผวนและทรงตัวใน

ระดับสูง โดยเฉพาะทองคํา สงผลใหตนทุนการผลิต

เครื่องประดับทองปรับสูงข้ึน  
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การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

สําหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศไทย มีขีดความสามารถดานแรงงานและความ

ชํานาญดานเจียระไนอัญมณี เพชรและพลอยเปนที่ ยอมรับของตลาดโลก อยางไรก็ตามอุตสาหกรรม 

อัญมณีและเคร่ืองประดับกําลังประสบปญหาขาดแคลนแรงงานและปญหานี้จะเพิ่มความรุนแรงยิ่งข้ึน เนื่องจากคนรุน

ใหมไมนิยมเขามาในอุตสาหกรรมนี้ เหตุเพราะสภาวะแวดลอมในการทํางานไมเปนที่นาสนใจ นอกจากนี้ทักษะและ

ความชํานาญสวนใหญจะเปนการถายทอดองคความรูในธุรกิจครอบครัวจากรุนสูรุน การถายทอดองคความรูใน

อุตสาหกรรมยังไมเปนระบบ ในขณะที่ประเทศคูแขงมีการพัฒนาทักษะแรงงานฝมือข้ึนมาไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับ

อุตสาหกรรมมีการปรับตัวโดยใชเทคโนโลยีเขามาชวย หากเปรียบเทียบกับทักษะแรงงานไทยกับประเทศที่เปนผูนํา

ดานเคร่ืองประดับ ประเทศไทยยงัมีขอเสียเปรียบดานการออกแบบและสรางมูลคาใหแกผลิตภัณฑ  

สวนเร่ืองการจัดการวัตถุดิบ ประเทศไทยยังคงตองนําเขาวัตถุดิบจากทั่วโลก เหตุเพราะวัตถุดิบในเหมือง

ตางๆ ในประเทศหมดไป ทั้งนี้ที่ผานมาไดมีการนําเขาจากศรีลังกามากวา 20 ป แตระยะหลังเมื่อเร่ิมขาดแคลน กลุม

ผูประกอบการจึงหาแหลงวัตถุดิบใหมที่ประเทศมาดากัสการ เมื่อ 15 ปที่แลว แตปจจุบันก็มีปริมาณนอยลงจึงมีการ

แสวงหาแหลงวัตถุดิบใหม ปจจุบันพบวาประเทศโมซัมบิกมีปริมาณวัตถุดิบเปนจํานวนมาก สามารถรองรับการผลิตได

อีกอยางนอย 30 ป ซึ่งในขณะนี้ทางสมาพันธอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยกําลังผลักดันใหทางภาครัฐทําการลง

นามขอตกลงทางการคาเพื่อใหการคาขายและการขนสงเปนไปไดอยางราบร่ืนมากข้ึน และผลักดันใหมีการตั้งสถานฑูต

ที่ประเทศโมซัมบิก เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการไทยที่ไปทําธุรกิจ 

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการไทยยังเสียเปรียบดานการเจรจาตอรองเนื่องจากขาดการรวมตัวแบบคลัสเตอร

ในการรวมกลุมซื้อวัตถุดิบใหไดราคาและคุณภาพตามตองการ ศักยภาพดานเทคโนโลยีและการผลิต ประเทศไทยมี

ศักยภาพสามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพิ่มมูลคาพลอยเนื้อแข็งปอนสูตลาดโลก แตเทคโนโลยีที่ใชกับพลอย

เนื้อออนของผูประกอบการ SMEs ไทยยังถือวามีระดับเทคโนโลยีไมสูงนัก โดยมีขอจํากัดดานเงินลงทุนและทักษะใน

การถายทอดเทคโนโลยี ในขณะที่จีนไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจากฮองกงจึงทําใหมีระดับความสามารถดานนี้โดด

เดนที่สุด และสามารถบริหารจัดการไดทั้งตนทุนและตอบสนองตอความตองการของตลาดที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว  

สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑของไทยมีความได เปรียบจากความสามารถในการใช เทคนิคและ 

ภูมิปญญาชาวบาน ประกอบกับเทคโนโลยีข้ันตนทําใหผลิตภัณฑมีความโดดเดน อยางไรก็ตาม ผูประกอบการ SMEs 

ยังมีขอจํากัดในทักษะการออกแบบที่ทันสมัยและสามารถตอบสนองกลุมลูกคาคนรุนใหมที่มีกําลังซื้อมากข้ึน ใน

ปจจุบัน เนื่องจาก ผูประกอบการ SMEs สวนใหญมีพื้นฐานมาจากการเปนชางฝมือที่ตอยอดแบบมาจากองคความรู

เดิม  สวนเร่ืองการเขาถึงตลาดภายในประเทศของผูประกอบการ SMEs พบวา แมวาจะมีการสนับสนุนจากทางภาครัฐ

ในการจัดงานแสดงสินคาอยูอยางตอเนื่อง แตยังขาดความทั่วถึงและโอกาสการไดเขารวมงานแสดงสินคาดังกลาวยัง

ถูกจํากัดอยูในกลุมผูประกอบการระดับกลางมากกวารายยอย 

จากผลการวิเคราะหสถานการณแวดลอมทั้งจากปจจัยภายนอกและภายใน ตลอดจนการวิเคราะหจุด

แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) นํามาเปนกรอบแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร และการ

กําหนดกลยุทธทางเลือกในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทอุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่งในสวน

ตอไปจะนําเสนอรางวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Missions) และประเด็นยุทธศาสตร อันประกอบไปดวย

เปาหมายและวัตถุประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร และการกําหนดกลยุทธทางเลือก ซึ่งในการกําหนด
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ยุทธศาสตรและกลยุทธดังกลาวจะใชการวิเคราะห TOWS Matrix โดยการจับคูปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน

เปนเกณฑวิเคราะห คือ จับคูความสัมพันธ จุดแข็งและโอกาส (S-O) จุดออนและโอกาส (W-O) จุดแข็งและ

อุปสรรค (S-T) และจุดออนและและอุปสรรค (W-T) เพื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาตามที่แสดงดังรูปที่ 7-1 

 

รูปที่ 7-1 การวิเคราะห TOWS เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและกลยทุธทางเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: คณะผูวจิยั, 2559 

7.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทอุตสาหกรรมแฟชั่น 

7.2.1 การกําหนดยุทธศาสตร 

การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทอุตสาหกรรมแฟชั่น ตาม

แนวทางการวิเคราะห TOWS Matrix ที่กลาวไวขางตน มีรายละเอียดการวิเคราะหและผลการกําหนดยุทธศาสตร

ในแตละดานสรุปไดเปน 5 ยุทธศาสตรหลัก ดังสรุปไดดังตารางที่ 7-5 

 

 

W+O = Offset approach

กลยุทธเชิงพัฒนาใชในการแกไข

จุดออนเพ่ือใชโอกาสท่ีมีอยูใน

องคกร

S+O = Matching approach

กลยุทธเชิงรุกเพ่ือใชจุดแข็งเปด

โอกาสใหมทําการตลาด

W+T = Mitigation approach

กลยุทธเชิงปรับเปลี่ยน เพ่ือหาทางแกไข

จุดออน และเลี่ยงภาวะคุกคามท่ีบดบัง

วิสัยทัศนขององคกร

S+T = Covering approach

กลยุทธเชิงรับ เปนการอาศัยจุด

แข็งเพ่ือตานและตรึงภาวะคุกคาม

ท่ีมีตอองคกร

S W 

O 

T 
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ตาราง 7-5 ยุทธศาสตรและกลยุทธทางเลือก/มาตรการในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภท

อุตสาหกรรมแฟชั่น  

ยุทธศาสตร กลยุทธทางเลือก/มาตรการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การสงเสรมิพัฒนาบุคลากร 

และนักออกแบบ รวบถึงสถาบันการ ศึกษาและ

องคกรดานแฟช่ันใหเทียบเทามาตรฐานระดับ

สากล 

1. พัฒนาหลักสตูรการเรียนรูดานอุตสาหกรรมระดับสากล 

2. สงเสริมบุคลากรท่ีมีคณุภาพเขาสูอุตสาหกรรมแฟช่ัน 

3. ศูนยการเรียนรูดานแฟช่ัน (Fashion Knowledge Center) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมแฟช่ันไทย เพ่ือยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพสินคา สรางมูลคาเพ่ิม (Value Added) 

และตอยอดสินคาท้ังในระดับตนนํ้า กลางนํ้า 

และปลายนํ้า 

1. สงเสริมและพัฒนาวัตถุดิบข้ันตนท่ีใชในอุตสาหกรรมแฟช่ัน 

2. ศูนยกลางการศึกษาและวิจยันวัตกรรมการผลิตและออกแบบ

อุตสาหกรรมแฟช่ันไทย (Innovation Research & 

Development Fashion Center) 

3. การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหเขมแข็งและยั่งยืน ยกระดับ

โซอุปทานสูการออกแบบดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค

ท้ังระบบ  

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การเสริมสรางประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานของ 

ผูประกอบ ในการสรางอัตลักษณความเปนไทย 

การสรางตราสินคา (Brand) การจดลิขสิทธ์ิ 

สิทธิบัตร ท้ังภายในและภายตางประเทศ 

1. สงเสริมการนําศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตทองถ่ินไทย มารอย

เรียงเปนเรื่องราวในอุตสาหกรรมแฟช่ัน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

(Value Added) ในผลติภณัฑ 

2. การสนับสนุนใหผูประกอบการมีการสรางตราสินคา (Brand) 

และเอกลักษณ (Identity) ของผลติภัณฑ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสงเสรมิการรวมกลุม 

และพัฒนาสรางเครือขายผูประกอบการ

อุตสาหกรรมแฟช่ัน (Thai Fashion Cluster) 

1. การรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟช่ันในแนวดิ่ง (Vertical) 

ท้ังระดับตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 

2. การรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟช่ันในแนวราบ 

(Horizontal) อาทิเชน หนวยงาน องคกร และสถาบันการศึกษา 

เปนตน 

3. การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมแฟช่ันในประเทศผูนําแฟช่ัน ท้ังในดาน

วัตถุดิบ การออกแบบ การพัฒนาความสามารถในการตอบสนอง

ตลาดของโซอุปทานท่ีขยายสูภูมิภาค ขับเคลื่อนดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การสรางภาพลกัษณ

อุตสาหกรรมแฟช่ันไทยใหเปนท่ีรูจักและไดรับ

การยอมรับในระดับสากล 

1. การพัฒนาตําแหนงทางการตลาด  สรางเวทีการออกแบบและ

การคาระดับโลกในประเทศไทย ใชความชวยเหลือทางวิชาการ

นําการคาการลงทุน 

2. การจัดกิจกรรมเผยแพร ประชาสมัพันธ สรางการรับรู อาทิเชน 

การมีเวทีจัดประกวดการออกแบบดีไซเนอรรุนใหม 

3. การจัดกิจกรมแฟช่ันโชว In Store Promotion และ Exhibition 
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7.3  วิสัยทัศนและพันธกิจ 

จากผลการวิเคราะหสถานการณแวดลอม และแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ประเภทธุรกิจแฟชั่นในอนาคต มีประเด็นทิศทางที่เปนจุดสําคัญที่ตองพิจารณาเพื่อกําหนดเปนวิสัยทัศนและพันธ

กิจคือ การที่ประเทศไทยจะตองการสงเสริมพัฒนาบุคลากร และนักออกแบบ รวบถึงสถาบันการศึกษาและ

องคกรดานแฟชั่นใหเทียบเทามาตรฐานระดับสากล การยกระดับมาตรฐานและการเพิ่มมูลคาของสินคา การ

สรางอัตลักษณความเปนไทย การสรางตราสินคา (Brand) การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทั้งภายในและตางประเทศ 

รวมทั้งผลการวิเคราะหเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขางตน จึงนํามาซึ่งกรอบในการกําหนดวิสัยทัศนและ

พันธกิจในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจแฟชั่น โดยสรุปดังนี ้

วิสัยทัศน 

“การมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่ม และตอยอดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในอุตสาหกรรมแฟชั่น 

เพื่อกาวสูความเปนหนึ่งในประเทศผูนําแฟชั่นเอเชียในป 2564” 

พันธกิจ 

1. การพัฒนาบุคลากรและองคกรทางดานแฟชั่นใหไดมาตรฐานระดับสากล 

2. พัฒนาผูประกอบการ SMEs ใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในกระบวนการผลิต ในระดับตน

น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

3. สงเสริมการสรางเครือขายธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน

ของธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยตลอดจนการพัฒนายกระดับผูประกอบการและนักออกแบบให

สามารถคาดการณแนวโนมแฟชั่นได  

4. สรางการรับรูภาพลักษณสินคาไทยผานกิจกรรมการสนับสนุนการจัดงานแฟชั่นวีค (Fashion Week)   

5. มุงเปนศูนยกลางแฟชั่นในภูมิภาคเอเชีย และสามารถปกหมุดเปนหนึ่งในแผนที่แฟชั่นโลก 

 

7.4 รายละเอียดกลยุทธภายใตยุทธศาสตร 

 

จากวิสัยทัศน พันธกิจ และการกําหนดยุทธศาสตร และกลยุทธการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ประเภทธุรกิจแฟชั่นไดนาํมาเปนแนวทางในการกําหนดแผนงาน/โครงการที่สําคัญในแตละยุทธศาสตรและกลยุทธ ซึ่ง

ไดสรุปภาพรวมของยุทธศาสตรดังรูปที่ 7-2 
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รูปที่ 7-2 รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยระยะ 5 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมแฟช่ันไทย 

เพ่ือยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพสินคา สราง

มูลคาเพ่ิม  (Value Added) 

และตอยอดสินคาท้ังใน

ระดับตนนํ้า กลางนํ้า และ

ปลายนํ้า 

 

การสงเสรมิพัฒนา

บุคลากร และนัก

ออกแบบ รวบถึง

สถาบันการศึกษาและ

องคกรดานแฟช่ันให

เทียบเทามาตรฐานระดับ

สากล 

เสริมสรางประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานของ 

ผูประกอบ ในการสราง 

อัตลักษณความเปนไทย 

การสรางตราสนิคา (Brand) 

การจดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร 

ท้ังภายในและภาย

ตางประเทศ 
 

การสงเสริมการ

รวมกลุมและพัฒนา

สรางเครือขาย

ผูประกอบการ

อุตสาหกรรมแฟช่ัน 

(Thai Fashion 

Cluster) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรท่ี 5 

การสรางภาพลักษณ

อุตสาหกรรมแฟช่ัน

ไทยใหเปนท่ีรูจักและ

ไดรับการยอมรับใน

ระดับสากล 

ที่มา: คณะที่ปรึกษา, 2559. 
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บทท่ี 8 

แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ประเภทธุรกิจแฟชั่น 
 

ในบทนี้นําเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตามที่ไดเสนอ

ยุทธศาสตรไปแลวในบทที่ผานมา ในบทนี้จะเปนการขยายความของยุทธศาสตรไปสูแผนปฏิบัติที่มีความเปน

รูปธรรมยิ่งข้ึน เพื่อมุงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นสูเปาหมายของการเปนอุตสาหกรรมแนวหนาของประเทศ 

และสามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาค โดยในบทนี้จะแบงการนําเสนอออกเปน 5 ยุทธศาสตร โดยจะนําเสนอกล

ยุทธและแผนงานหลักของแตละยุทธศาสตร ตลอดจนโครงการนํารอง 

8.1  แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจแฟชั่น 

8.1.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมพัฒนาบุคลากร และนักออกแบบ รวบถึงสถาบันการศึกษาและองคกรดาน

แฟชั่นใหเทียบเทามาตรฐานระดับสากล 

ปจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยมีการขยายตัวสูงข้ึน จนกลายเปนอุตสาหกรรมหลักที่สรางรายได

ใหแกประเทศเปนอันดับตนๆ ขณะเดียวกันไดมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ มาใชมากมายที่แสดงให

เห็นถึงศักยภาพความกาวหนาของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยอยางครบวงจร ภาพรวมของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยใน

ขณะนี้วา อยูในชวงที่มีทั้งไดเปรียบและเสียเปรียบ เพราะถาใครปรับตัวทันก็จะไดเปรียบ โดยเฉพาะในเร่ืองของ

การดีไซน การใชนวัตกรรม และการสรางเอกลักษณความแตกตาง ซึ่งอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเปนที่ยอมรับใน

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตพอสมควร เพราะดีไซเนอรไทยมีความเกงและมีรสนิยมที่ดีจนเปนที่ยอมรับ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีวัตถุดิบที่คอนขางครอบคลุมทั้งหมด รวมทั้งมีกระบวนการผลิตตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา 

และปลายน้าํ 

ถาสามารถนําสิ่งที่มีมาใชรวมกันไดอยางครบถวนก็จะเกิดศักยภาพที่เพิ่มข้ึนและนาสนใจมาก  

ที่สําคัญประเทศไทยมีตนทุนฝมือที่ดี มีคาแรงไมแพงแตก็ไมถึงกับถูก สวนดีไซนก็ไดรับความรวมมือจาก 

ดีไซเนอรใหมๆ ที่เกิดข้ึนมา ถาเปรียบเทียบกับประเทศจีนหรือประเทศเวียดนามที่เปนผูผลิตสวนใหญยังไมมีแบ

รนดเปนของตัวเอง การที่ทั้ง 2 ประเทศเปนผูผลิตที่เนนราคาถูก ทําใหตอนนี้ ก็พบปญหาเร่ืองตนทุน คาแรงที่

เพิ่มข้ึนอยางมากมาย ทําใหจริงๆ แลว ตนทุนก็ไมไดถูกมากกวาประเทศไทยเลย แตเปนเพราะมีวัตถุดิบมีความ

หลากหลายมากกวาประเทศไทย 

ดังนั้น ภาครัฐควรจะมีการสงเสริมทุกป ในเร่ืองการชวยผลักดันดีไซเนอรหนาใหมๆ ใหเกิดข้ึน หรือพาไป

ออกโรดโชวแสดงผลงานที่ตางประเทศ รวมทั้งการนําดีไซเนอรที่มีฝมือจากตางประเทศมาชวยในการพัฒนาสินคา

หรือผลิตภัณฑใหกับผูประกอบการของเรา ซึ่งจะชวยทําใหตัวสินคามีความแปลกใหม รวมทั้งมีความตื่นตัวในการ

พัฒนา กอใหเกิดแนวคิดสรางสรรคและนําเสนอนวัตกรรมใหมๆ ที่ผานการวิจัยและพัฒนาตางๆ มาใชประกอบใน

ตัวสินคา อาทิเชน การลดปญหาโลกรอน โดยไดมีการทําการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมกับญี่ปุน อีกทั้งมีการ
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นําเสนอนวัตกรรมอ่ืนๆ ที่ไดผานการวิจัยและพัฒนารวมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พัฒนาสิ่งทอและผา

ผืนจากวัสดุธรรมชาติ เนนความเปน Eco-Green และนาโนเทคโนโลยีมากข้ึน การตัดเย็บเสื้อผาโดยการใชเคร่ือง

เสียงอัลตราโซนิคมาชวยในการตัดเย็บ ซึ่งนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอีกหลายรูปแบบ แตรูปแบบหนึ่งที่ใชนวัตกรรม

ใหมๆ มาชวยในการตัดเย็บคือ อุตสาหกรรมเสื้อผากีฬา ที่เมืองไทยเปนแหลงผลิตที่ใหญที่สุดรายหนึ่งของโลก และ

ในแถบโซนทวีปเอเชีย ประเทศไทยเปนเจาใหญๆ  ที่ผลิตใหกับแบรนดยักษใหญที่มีชื่อเสียงในระดับโลก และเสื้อผา

ของแบรนดตางๆ ก็มีการปรับตัวดวยการใชนวัตกรรมเขามาผลิตใหเสื้อผามีคุณภาพ แตกตางและมีลักษณะของ

การสรางฟงกชั่นใหมๆ ใหเสื้อผา เชน เทคโนโลยีการบอนดิ้งตะเข็บ คือ ผาไรตะเข็บ ซึ่งเปนการนําผามาติดกันดวย

การบอนดิ้งที่ทําใหไมมีตะเข็บทําใหไมเกิดการระคายเคือง ตรงนี้จะสามารถตอบโจทยโดยตรงของเสื้อฟุตบอลหรือ

เสื้อกีฬาที่จะตองมีการเคลื่อนไหวเยอะๆ ได 

ดังนั้น การที่จะพัฒนาสินคาใหมีความสรางสรรคและมีนวัตกรรรมไดนั้น จะตองมีการสงเสริมพัฒนา

บุคลากร และนักออกแบบ รวบถึงสถาบันการศึกษาและองคกรดานแฟชั่นใหเทียบเทามาตรฐานระดับสากล ซึ่งได

กําหนดกลยุทธตางๆ ในการพัฒนาบุคลากรในวงการแฟชั่นดังนี้  

กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูดานอุตสาหกรรมระดับสากล 

หลักสูตรการเรียนแฟชั่น เปนการศึกษาเก่ียวกับสไตลและเทรนดของเสื้อผาเคร่ืองแตงกาย เสื้อผาเคร่ือง

แตงกายนอกจากจะเปนเคร่ืองนุงหมที่ชวยปกปองมนุษยจากสภาพอากาศแลว เสื้อผายังสะทอนถึงอิทธิพลของ

สภาพแวดลอม และวัฒนธรรมในแตละทองถ่ินอีกดวย ทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงในแวดวงแฟชั่นเกิดข้ึนอยาง

รวดเร็ว โดยเฉพาะในเมืองอยางลอนดอน ปารีส มิลาน และนิวยอรก ที่ไดรับการขนานนามวา เมืองหลวงแหง

แฟชั่นของโลก 

อุตสาหกรรมแฟชั่นในปจจุบัน จึงเปนการผลิตสินคาที่ทันสมัย ตอบรับรสนิยมของคนสวนใหญในสังคม 

ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตคร้ังละมากๆ และขายในราคามาตรฐาน ซึ่งการผลิตสินคาในลักษณะดังกลาว เปน

สิ่งที่นักแฟชั่นรวมถึงนิสิตนักศึกษาจะตองทราบเมื่อจบการศึกษา ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอนดานอุตสาหกรรมแฟชั่นใหมีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะชวยในการผลักดันดีไซเนอรหนาใหมๆ ใหเกิดข้ึน ทํา

ใหเกิดการพัฒนาสินคาใหมีความแปลกใหม กอใหเกิดแนวคิดสรางสรรคและนําเสนอนวัตกรรมใหมๆ  ที่ผานการ

วิจัยและพัฒนาตางๆ มาใชประกอบในตัวสินคา 

กลยุทธที่ 1.2 สงเสริมบุคลากรที่มีคุณภาพเขาสูอุตสาหกรรมแฟชั่น 

การยกระดับโครงสรางทุนมนุษย การพัฒนาบุคลากรที่มีสหวิทยากรดานความคิดสรางสรรคและ

เทคโนโลย ีพัฒนาบุคลากรที่มีสหวิทยากรดานความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยี  Creative Technologist and 

Entrepreneurship พัฒนาทักษะทั้งระบบโดยยกระดับกระบวนการพัฒนาผูสอนในสถานประกอบการ  

บูรณาการองคความรูที่ทันสมัยระหวางภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา โดยการสงเสริมทุนวิจัยรวมกับ

สถาบันการศึกษากับอุตสาหกรรม สรางกลุมสหวิทยาการ โดยการพัฒนาผูเชี่ยวชาญตลอดหวงโซอุปทาน พัฒนา

ผูบริหารระดับกลาง ทักษะดานการคา และการบริหารอยางมืออาชีพ สรางภาพลักษณที่ดีของอุตสาหกรรมตอผูที่

เก่ียวของและบุคลากรในอนาคต โดยการสงเสริมบุคลากรตนแบบในอุตสาหกรรมใหเปนที่ยอมรับ 
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กลยุทธที่ 1.3 ศูนยการเรียนรูดานแฟชั่น (Fashion Knowledge Center) 

ศูนยรวมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของแบรนดระดับโลก Design and Development 

Solution for International Brands ซึ่งมีความพรอมสาธารณูปโภคและบุคลากร เพื่อใหประเทศไทยมีความ

เหมาะสมในการเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ (Head Quarter) และสํานักงานใหญภูมิภาค (Regional Head 

Quarter) ของบริษัทสิ่งทอและแฟชั่นระดับโลก ทําใหมีการตัดสินใจเร่ืองสําคัญๆ ของกระบวนการธุรกิจสิ่งทอ

และแฟชั่นในประเทศไทย ตลอดจนการจัดจําหนายสินคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) และเอเชีย

ใต (BIMSTEC) ผานไทย 

8.1.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

สินคา สรางมูลคาเพ่ิม (Value Added) และตอยอดสินคาทั้งในระดับตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 

การจะสรางแนวทางแฟชั่นข้ึนมา โดยการคิดผสมผสานใหเหมาะสมกับตัวเองนั้นนาจะทําใหเรา

กลายเปนผูนําแฟชั่นแนวใหม ซึ่งจะนาชื่นชมกวาการลอกเลียนแบบ แฟชั่นชั้นสูงเปนงานศิลปะที่มีความเปน

ตัวเองสูง การเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นชั้นสูงจะเปนอิสระจากสภาวะโดยรอบ เชน ปญหาเศรษฐกิจหรือสังคม 

เนื่องจากเปนเร่ืองของคนชั้นสูงซึ่งมีฐานะดีที่จะไมไดรับผลกระทบ แฟชั่นชั้นสูงจึงอาจไมสะทอนความเปนจริง

ของโลกมากนัก แตสําหรับแฟชั่นระดับกลางหรือระดับลาง ผูบริโภคเปนชนชั้นกลาง หากมีความเปลี่ยนแปลง

ในทางสังคมหรือเศรษฐกิจ เชน น้ํามันแพง สินคาแพง ผูคนจะปรับพฤติกรรมการบริโภคจับจายสินคา ทิศทาง

ของแฟชั่นระดับกลางหรือลางก็จะผันแปรตาม สะทอนถึงสภาวะที่เกิดข้ึน 

หลายปที่ผานมาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยประกอบดวย อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา อุตสาหกรรม

สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ประสบปญหาในเร่ืองขอจํากัดในการเขาถึง

แหลงทุน ขาดการพัฒนานักออกแบบอยางตอเนื่อง ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิต และขาดการ

สรางความแตกตาง สงผลใหประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขง เชน จีน อินเดีย 

และบางกลุมประเทศในอาเซียน ดังนั้น หนวยงานที่เก่ียวของจึงจําเปนตองเรงพัฒนา SMEs ไทย เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขัน อีกทั้งหลายปที่ผานมาประเทศไทยยังไดรับผลกระทบจากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจ

โลก 

อุตสาหกรรมแฟชั่น เปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจและการจางงานของประเทศไทยเปน

อยางยิ่ง ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑประเภทอัญมณีและเคร่ืองประดับ ผลิตภัณฑประเภทสิ่งทอและเคร่ืองแตงกาย ดังจะ

เห็นไดจากมูลคาการสงออก แตดวยภาวะเศรษฐกิจปจจุบันผูประกอบการตองแบกรับกับตนทุนการผลิตที่สูงข้ึน

คาจางแรงงานข้ันต่ําที่สูงข้ึน เนื่องจากนโยบายของรัฐที่ตองการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งภาวะ

เศรษฐกิจโลกที่สงผลตอความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจและกลุมผูบริโภคสงผลใหตลาดอุตสาหกรรมแฟชั่นตองแขงขัน

ทางดานราคามากข้ึน ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ ทําใหอุตสาหกรรมแฟชั่นไมไดรับการ

พัฒนาเทาที่ควร การผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง มองเห็นวาอุตสาหกรรมแฟชั่น

ของไทยควรปรับตัวและควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการเพิ่มมูลคาสินคาและการสรางความแตกตาง

ใหกับผลิตภัณฑ 
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การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นของผูประกอบการไทย โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs ใหสามารถ

สรางสรรคผลงานไดตอบโจทยผูบริโภคในระดับสากล เพื่อเตรียมความพรอมในการแขงขันในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เอเชีย และในระดับโลกจากกิจกรรมดังกลาวกอใหเกิดการพัฒนาบุคลากรแกผูประกอบการ นิสิต 

นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถพัฒนาทักษะ สรางอาชีพดวยการสรางมูลคาเพิ่มผานการออกแบบพัฒนา

ผลิตภัณฑตนแบบใหมๆ พรอมนําออกสูตลาดเพื่อเตรียมพรอมปูพื้นฐานในการเปนฐานการผลิตและศูนยกลาง

การคาอุตสาหกรรมแฟชั่นของภูมิภาค 

การปรับตัวของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ที่เปนตัวกระตุนเศรษฐกิจ อาทิเชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ เปน

อุตสาหกรรมแรกของไทยที่เปนตัวกระตุนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของไทย มาเมื่อหลายสิบปกอน ผานการ

พัฒนามาเปนระดับ จนถึงตอนนี้เรามองไปถึงคําวา “อุตสาหกรรมแฟชั่น” ซึ่งแตละปมีมูลคาการคากวา 5 แสน

ลานบาท ซ่ึงไมใชแคเพียงเสื้อผาเทานั้น แตยังรวมถึง ภาคอุตสาหกรรมผลิตตนน้ําถึงปลายน้ํา ทั้งเคร่ืองหนัง  

สิ่งทอ ฟอกยอมคาปลีก-คาสงสินคาแฟชั่น และถึงตรงนี้เปนชวงเวลาที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญอีก

คร้ัง ผูประกอบการจะตองรับมือการแขงขันที่รุนแรง พรอมปรับบทบาทจากผูรับจางผลิตสูการสรางแบรนดของ

ตนเองควบคูกัน กอนหนานี้ภาครัฐพยายามสนับสนุนใหผูประกอบการไทยสรางแบรนดของตัวเองข้ึนมา ผาน

กิจกรรมหลายรูปแบบ และมีเวทีที่จะใหผูประกอบการไทย การยอมรับวาเปนการรวมอุตสาหกรรมดานตางๆ 

ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา เขาไวดวยกัน ทําใหผูผลิต ผูซื้อ ผูนําเขา ผูคาปลีก ผูคาสง ตัวแทนจัดซื้อ ดีไซนเนอร

และผูจัดจําหนาย ไดมีเวทีแสดงศักยภาพ สรางเครือขายทางธุรกิจ และการเจรจาพบพันธมิตรใหมๆ ทั้งใน

ประเทศ อาเซียน และทั่วโลก 

ในแตละปมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมแฟชั่น มีมูลคาการสงออกมากวา 500,000 ลานบาท ซึ่ง

อุตสาหกรรมแฟชั่น ถือวาเปนภาคอุตสาหกรรมที่ใหญเก่ียวโยงในหลายอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนอุตสาหกรรม 

สิ่งทอ เคร่ืองหนัง เคร่ืองนุงหม ผาไทย อุตสาหกรรมฟอกหนัง คาปลีกแฟชั่น สําหรับตลาดสงออกหลักใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ไดแก จีน รองลงมาเปนสหภาพยุโรป และฮองกง มียอดการสงออกอยูที่ 

2.27 แสนลานบาท มีจํานวนแรงงาน 1 ลานคน สวนอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทา ตลาดหลัก ไดแก จีน 

อิตาลี และฮองกง มียอดการสงออกอยูที่ 5.3 หมื่นลานบาท มีแรงงาน 6 แสนคน อุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ ตลาดหลัก ไดแก ฮองกง สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ มียอดการสงออกที่ 3.06 แสนลานบาท ใช

แรงงาน 1.3 ลานคน สวนตลาดภายในประเทศ ยังคงไดรับผลกระทบจากความวุนวายทางการเมือง คาดวาจะทํา

ใหยอดขายสินคากลุมแฟชั่นภายในประเทศมีมูลคาลดลงรอยละ 10-30 สินคาที่ไมจําเปนตอการบริโภคใน

ชีวิตประจําวันจะกระทบมากที่สุด อยางไรก็ตามหลังจากที่รัฐบาลยกเลิก พรก. ฉุกเฉินทําใหนักทองเที่ยวกลับเขา

มามากข้ึน เห็นไดจากชวงสงกรานตที่นักทองเที่ยวตางชาติกลับมาเที่ยวในไทยมากข้ึน ทําใหกําลังซื้อ

ภายในประเทศเพิ่มข้ึน 

กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมและพัฒนาวัตถุดิบขั้นตนที่ใชในอุตสาหกรรมแฟชั่น 

เปนศูนยกลางของภูมิภาคดานการคา การจัดหาสินคาสิ่งทอแฟชั่น Sourcing and Trade from 

Thailand ในป 2559 ขยายขอบเขตอุตสาหกรรมสูผูประกอบการระดับภูมิภาค (ASEAN Business) มีการ

ตัดสินใจดานการออกแบบและคุณสมบัติผลิตภัณฑในประเทศไทย ใชความคิดสรางสรรค ปรับปรุงกฎระเบียบ 
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แกปญหาคอขวดของหวงโซมูลคา ลดอุปสรรคทางการคาใหเปนศูนยกลางการทําธุรกิจของอาเซียน สรางกลไก

การถายทอดเทคโนโลยี พัฒนาคลัสเตอรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 

กลยุทธ 2.2  ศูนยกลางการศึกษาและวิจัยนวัตกรรมการผลิตและออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 

(Innovation Research & Development Fashion Center) 

ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมากในปจจุบัน คือ การพัฒนาความรูและเทคโนโลยีสําหรับสินคาแฟชั่น

ใหเกิดข้ึนในประเทศ เพื่อใชเปนฐานรองรับอุตสาหกรรมที่มีอยูแลวในประเทศ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันกับตางประเทศ โดยเนนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ มากกวาการผลิตโดยเนนตนทุนต่ํา ใน

ขณะเดียวกันการเร่ิมตนพัฒนา ในสวนของสิ่งทอเฉพาะทาง ก็มีความจําเปน เพราะแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี

ในปจจุบัน มีทิศทางไปสูพัฒนากลุมสินคาแฟชั่นนี้มากข้ึน ซึ่งสวนหนึ่ง เปนผลมาจากความหลากหลาย ของ

ผลิตภัณฑในกลุมนี้ ที่เปดโอกาสและความเปนไปได ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ สูตลาด และสวนแบงทาง

ตลาด ที่กําลังขยายและคาดวาจะเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต ผลิตภัณฑสินคาแฟชั่นโดยเฉพาะสิ่งทอเฉพาะทาง 

เชน เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย เสื้อเกราะกันกระสุน เสนเลือดเทียมและชุดผาตัดแพทยที่เปนนอนวูฟเวน เหลานี้ 

สวนมากผลิตจากประเทศที่มีเทคโนโลยีการผลิตข้ันสูง เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน หรือประเทศในแถบยุโรป

ตะวันตก ซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตเสนใยที่กาวหนา สามารถผลิตเสนใยที่ซับซอนและมีคุณภาพสูง ตามตองการ 

รวมไปถึงการออกแบบ และเทคโนโลยีที่ใชในกระบวนการผลิต เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีสมบัติเหมาะสมตอการ

นําไปใชงาน  

ในสวนของประเทศไทย สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสินคาแฟชั่นเฉพาะทางนี้ ยังอยูในระยะเร่ิมตน 

เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการพัฒนาไปจนถึงระดับที่สรางผลิตภัณฑออกสูตลาดแลว สาเหตุสวนหนึ่ง

เนื่องมาจากการขาดเทคโนโลยีที่จําเปนตอการผลิต คือ การผลิตเสนใยประสิทธิภาพสูงและการออกแบบ

ผลิตภัณฑ อีกทั้งโรงงานผลิตสินคาแฟชั่นในประเทศเกือบทั้งหมด เปนแบบการรับจางผลิตทั่วไป และมีการพึ่งพา

เทคโนโลยีจากตางประเทศมากกวาการพัฒนาข้ึนมาเอง ทําใหการปรับเปลี่ยน แนวทางการผลิตเขาสูสินคาแฟชั่น

เฉพาะทางนั้นเปนไปคอนขางชา 

ดังนั้น ในสวนเร่ิมตนของการพัฒนาเทคโนโลยีสินคาแฟชั่นในประเทศไทย จึงมีความจําเปนที่จะตองมี

การวางแนวทางงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยมุงเนนการสรางองคความรู และเทคโนโลยีการผลิต ทั้งในสวน

ของสินคาแฟชั่นทั่วไป และสินคาแฟชั่นเฉพาะทาง ในสวนของสินคาแฟชั่นทั่วไป เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ และ

การปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบนั้น มีความจําเปนเรงดวน เนื่องจากบริษัทใหญๆ ในกลุมอุตสาหกรรม ที่ผลิต

วัตถุดิบ เปนบริษัทลงทุนจากตางประเทศทั้งหมด เทคโนโลยีที่ใชมาจากการถายทอด โดยตรงจากบริษัทแมและ

เปนความลับ การสรางองคความรู ดานเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบในประเทศ จึงเปนการเตรียมพรอมเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต อีกทั้งเปนพื้นฐานในการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาแฟชั่นที่ผลิตในประเทศ 

ใหมีคุณภาพเพื่อทีจ่ะสามารถแขงขัน ในตลาดตางประเทศไดมากข้ึน ในสวนของสินคาแฟชั่นเฉพาะดานการวิจัย

และพัฒนา สามารถเร่ิมตนควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีวัตถุดิบของสินคาแฟชั่นทั่วไป แลวจึงขยายไปสู

เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพสูง รวมไปถึงการเรียนรู และพัฒนาการออกแบบผลิตสินคาแฟชั่น

เฉพาะทางรูปแบบตางๆ เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในเชิงอุตสาหกรรม จึงควรจะจัดตั้งศูนยกลางการศึกษา

และวิจัยนวัตกรรมการผลิตและออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย (Innovation Research & Development 
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Fashion Center) เพื่อเปนศูนยในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินคาแฟชั่นใหมีประสิทธิภาพ (Productivity) 

และเพิ่มมูลคาสินคา (Value Added) ใหเพิ่มมากข้ึน 

กลยุทธที่ 2.3 การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหเขมแข็งและย่ังยืน ยกระดับโซอุปทานสูการออกแบบ

ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคทั้งระบบ  

การพัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อรองรับ AEC การพัฒนาบุคลากร การปรึกษา

แนะนําเชิงลึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงรุกสูตลาด AEC รวมทั้งนําผูประกอบการไปเจรจาธุรกิจและทดลอง

ตลาดในประเทศตางๆ ในอาเซียน และอาเซียน การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยมุงผลักดัน 3 

กลุมอุตสาหกรรม ไดแก สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับทั้งระดับ 

โซอุปทานดวยการออกแบบดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคทั้งระบบ ผานกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การ

พัฒนาบุคลากรดานเทคนิคและการจัดการ การพัฒนานักออกแบบ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแฟชั่น การสราง

กลุมเครือขายยานธุรกิจแฟชั่น และการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดสายกระบวนการผลิต และการเสริมสราง

ผูประกอบการอุตสาหกรรมไทยสูการเปนเถาแกใหม มุงเนนการสรางผูประกอบการใหสามารถเร่ิมตนธุรกิจและ

ดําเนินธุรกิจใหเติบโตและเขมแข็ง โดยตั้งเปาสรางผูประกอบการใหม สําหรับการเสริมสรางผูประกอบการ

อุตสาหกรรมไทยสูการเปนเถาแกใหม มุงเนนการสรางผูประกอบการใหสามารถเร่ิมตนธุรกิจและดําเนินธุรกิจให

เติบโตและเขมแข็งใน AEC  

ในการพัฒนาผูประกอบการ Production + Service Entrepreneur ทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม

สิ่งทอ ไดมีการจัดตั้งกองทุนปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและทักษะ New Technology and Skill Funds ขยาย

ระบบงานในธุรกิจ (New Business Function Development) สงเสริม Thai Global Companies ผลักดัน 

Product Champion:  Sportswear และ Contemporary Fashion อยางเปนระบบ  สงเสริม Yarns Design 

and Flexible Production  จัดตั้ง Fiber Pilot Plant และ Yarns, Fabric, Fashion Product Development 

Centre ปรับปรุงกฎหมายการฟอกยอมพิมพตกแตงสําเร็จ ใหขยายการลงทุนเพิ่มในเทคโนโลยีสะอาด วิจัยและ

พัฒนาเคร่ืองจักรเคร่ืองมือดานสิ่งทอ 

8.1.3 ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานของผูประกอบการในการสรางอัตลักษณ

ความเปนไทย การสรางตราสินคา (Brand) การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทั้งภายในและตางประเทศ 

อุตสาหกรรมแฟชั่นเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทย โดยกอใหเกิด

การสรางรายไดเขาประเทศตอปจํานวนมาก และสามารถสรางงานสรางรายไดใหกับประชากรในประเทศ อีกทั้ง

ยังเปนอุตสาหกรรมที่ใชทุนมนุษยเปนหลักในการออกแบบและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา ประกอบกับการ

เปลี่ยนแปลงพลวัตรของเศรษฐกิจโลกที่กําลังจะเกิดข้ึน ทําใหตองมีการพัฒนาสินคาแฟชั่นที่อาศัยการแขงขันใน

ดานของความคิดสรางสรรคเปนหลัก ลดการผลิตสินคาจํานวนมากและการแขงขันในดานของราคาลง โดยเฉพาะ

ประเทศไทยมีความไดเปรียบในดานของทุนมนุษย รากฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาที่มี ซึ่งเปนแหลงที่

กอใหเกิดความคิดสรางสรรคและนําไปสูการสรางเอกลักษณใหกับสินคาได  

ทางรัฐบาลจึงตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสรางสรรคข้ึน จึงไดดําเนิน

โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในอุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและ
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เคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ข้ึน เพื่อศึกษาศักยภาพและวางแนวทางการ

พัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสรางสรรคข้ึน โดยเฉพาะปจจัยที่จะกอใหเกิดความคิดสรางสรรคข้ึน ทั้งในเชิงของ

แนวคิดและระบบการผลิต รวมทั้งเสนอแนะรูปแบบการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคระหวาง

หนวยงาน องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเชน ประเทศไทยเปนแหลงผลิตไหมและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมี

ชื่อเสียงมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก มีแรงงานในอุตสาหกรรมจํานวนมากโดยเฉพาะแรงงานในชนบท การพัฒนา

อุตสาหกรรมไหมไทยเพื่อยกระดับผาไหมไทยใหกาวสูความเปนสากล เพื่อเปนการชวยเหลือผูประกอบการอีก

ทางหนึ่งดวย โดยที่ผานมากระทรวงอุตสาหกรรมมีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อสนับสนุนและ

ชวยเหลือกลุมผูประกอบการไทยใหมีความสามารถในดานการแขงขันกับตางประเทศโดยมีแนวทางในการพัฒนา

อุตสาหกรรมไหมไทยในหลายๆ ดาน อาทิ พัฒนาดานบุคลากร เนนที่ผาไหมทอมือ ซึ่งจะเปนมรดกสืบทอดไปอีก

ยาวนาน พัฒนาดานเทคโนโลยีและดานการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสียทั้งระบบ และ

พัฒนารูปแบบสินคาและการตลาด โดยเนนที่แฟชั่นและผลิตสินคาใหเหมาะสมกับรสนิยมของลูกคา  

อุตสาหกรรมไหมเปนหนึ่งในสินคาที่มีโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ เพราะมีคุณคา

ทางภูมิปญญาสืบทอดมายาวนาน ดังนั้นการสงเสริมและสนับสนุนไหมไทยมีวัตถุประสงคเพื่อรณรงคสรางทัศนคติ 

สรางการรับรูการเปนศูนยกลางแหลงผลิตและการคาผาไหมไทยที่มีคุณภาพ และกระตุนใหเกิดการบริโภค

ผลิตภัณฑผาไหมไทย ตั้งแตการผลิตผาไหมคุณภาพดีและไดมาตรฐาน การสาธิตวิธีการทําไหมที่นาสนใจ เพื่อให

ผูเขารวมชมงานไดเรียนรูและเขาใจกระบวนการผาไหมไดอยางครบวงจร 

แฟชั่นผาไหมมีแนวโนมจะขยายตัวตอเนื่อง ซึ่งเปนผลมาจากการที่ยุโรปและอเมริกายังมีความตองการ

ผาไหมสูง โดยเฉพาะกลุมตกแตงบาน โรงแรมหรู อาคารสถานที่ รวมถึงบานจัดสรรระดับหรู สินคาแบรนดเนม

และกลุมบรรจุภัณฑ ไวน แชมเปญ ที่ยังชื่นชอบนําผาไหมไทยไปตกแตง เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา เพราะ

ผาไหมไทยมีเอกลักษณที่สวยงาม เปนที่รูจัก และมีแนวโนมจะไดรับความนิยมในตลาดโลกสูงข้ึน ในขณะเดียวกัน

ตลาดญี่ปุนก็เปนตลาดหนึ่งที่นาสนใจโดยมีการนําไหมไทยไปตดัเปนชุดกิโมโน ทําใหตลาดนี้มีโอกาสเติบโตไดใน

อนาคต เชนเดียวกับตลาดตะวันออกกลาง อยางเชน โอมาน ก็เร่ิมใหความสนใจนําผาไหมไปประดับตกแตง

โรงแรมหรูมากข้ึน ดังนั้นหากหนวยงานที่เก่ียวของเรงสงเสริมและทําการตลาด สรางการรับรูในกลุมภัตตาคาร

ดวยผาไหมไทยก็จะสงออกไดมากข้ึน 

ดังนั้น การผลักดันและสงเสริมสนับสนุนใหอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานของผูประกอบการในการสรางอัตลักษณความเปนไทย การสรางตราสินคา (Brand) การจดลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตร ทั้งภายในและตางประเทศตามกลยุทธตางๆ ดังนี้ 

กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมการนําศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต มารอยเรียงเปนเร่ืองราวในอุตสาหกรรม

แฟชั่น เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม (Value Added) 

รสนิยมการบริโภคสินคาแฟชั่นของโลกจะไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเอเชีย ดังปรากฏหลักฐานวา

แนวโนมการออกแบบของโลกโดยผูนําแฟชั่นในยุโรปโนมเอียงมาเพื่อตอบสนองผูบริโภคในเอเชียตั้งแตป 2012 

และการผลิตสินคาของแบรนดระดับโลก (Global Brand) ไดปรับขนาดใหตรงกับรูปรางของคนเอเชียตั้งแตป 

2010 การนํานําศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต มารอยเรียงเปนเร่ืองราวในอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อสรางมูลคาเพิม่ 

(Value Added) อาทิเชน ไหมไทยไดรับการยอมรับวาเปนราชินีของเสนใยทั้งหมดที่มีในโลก 
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ประเทศไทยเปนแหลงผลิตไหมไทย รวมถึงผลิตภัณฑไหมไทยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมากแหงหนึ่ง

ของโลก มีแรงงานในอุตสาหกรรมจํานวนมาก โดยเฉพาะแรงงานในชนบท ผาไหมและผลิตภัณฑผาไหมของไทย 

ถือเปนเอกลักษณไทยที่ไดรับการกลาวขวัญมานานแลวในดานความงดงามของสีสนั และลวดลาย รวมถึงฝมือการ

ทอผาของคนไทยที่ไดรับการถายทอดมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งผาไหมและผลิตภัณฑไหมของไทยนั้น ตางไดรับความ

นิยมอยางแพรหลายทั้งจากชาวไทยและชาวตางประเทศ ไหมไทยเปนสินคาหัตถกรรมที่มีข้ันตอนการผลิตที่ใช

แรงงานคนไทยเปนหลัก ซึ่งเหมาะสมกับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีแรงงานเปนจํานวนมาก กลาวคือ 

อุตสาหกรรมการผลิตไหมไทยสามารถสรางงานใหกับชาวบาน และเปนการเพิ่มรายไดใหแรงงานในชนบทดวย 

ผาไหม เปนผลิตภัณฑที่ทรงคุณคา และสืบทอดภูมิปญญาของคนไทย นอกจากจะเปนเอกลักษณอันโดด

เดนของคนไทยแลว ลาดลายบนผืนผาแตละชนิด แตละประเภท ยังบอกเลาเร่ืองราวตางๆไดเปนอยางดี ซึ่งไดรับ

การคิดคนดวยภูมิปญญาสืบทอดตอกันมาอีกทั้งสีของผาที่ใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในพื้นที่ ทําใหผาไหมเปน

อาภรณที่เชิดชูบุคลิกภาพของผูสวมใสใหสงางาม สรางความนาเชื่อถือไดอยางนาภาคภูมิใจ ผาไหมไทยเปนผาทอ

ดวยมือ เนื้อผาวาวเปนประกายโดดเดนดวยสีสันตัดกันสะดุดตา แตดูกลมกลืนประทับใจ เมื่อสวมใสจะดูภูมิฐาน

และมีรสนิยม เมื่อใสจะรูสึกเบาและเย็นสบาย ไหมไทยไดรับการยอมรับวาเปนราชินีของเสนใยทั้งหมดที่มีในโลก 

ไหมไทยมีลวดลายหลากหลายซึ่งเกิดจากวิธีการทอ สวนใหญมักเปนลวดลายที่ไดรับการถายทอดมาจาก

บรรพบุรุษ สวนใหญเปนลวดลายที่เก่ียวของและพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน ซึ่งไดรับการถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยัง

คนอีกรุนหนึ่ง เปนการสืบทอดฝมือและภูมิปญญาอยางแทจริง ถายทอดออกมาเปนรูปทรงตางๆ ผาไหมไทยมีรูปแบบ

การทอและลวดลายที่แตกตางกันตามวัฒนธรรมและภูมิปญญาในแตละทองถ่ิน ปจจุบันเราสามารถพบเห็นมรดกภูมิ

ปญญาทางวัฒนธรรม การทอผาและการออกแบบลวดลายผาของชาวผูไทยในประเทศไทย ในรูปแบบของเสื้อผาแฟชั่น

ของสังคมชั้นสูงที่ประยุกตการออกแบบเพื่อใชในการตัดเย็บเสื้อผาสําหรับคนในสังคมเมือง ซ่ึงเปนคนนอกวัฒนธรรม 

และไมใชเจาของวัฒนธรรมจึงไมไดสืบทอดวัฒนธรรมและแบบแผนประเพณีการใชผา ตลอดจนคุณคาและความหมาย

ที่บันทึกไวในลวดลายผา จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการทอผาและการออกแบบลวดลาย

ผาของชาวผูไทยที่มีอยูในปจจุบัน สวนมากเปนความรูเก่ียวกับชื่อลวดลาย ซึ่งเปนองคความรูที่เนนอยูที่สวนรูปแบบ

เทานั้น 

ดังนั้น จึงควรจะศึกษาและรวบรวมแหลงวัตถุดิบและผลิตภัณฑสินคาแฟชั่นที่คงความเอกลักษณของแตละ

ทองถ่ินในการนํามาใชในการตอยอดผลิตสินคาแฟชั่นออกสูตลาด เพื่อยกระดับและเปนการสงเสริมคุณคา ศิลปะ 

วัฒนธรรม เอกลักษณของประเทศไทยใหเปนที่รูจักและยอมรับในระดับสากล 

กลยุทธที่ 3.2  การสนับสนุนใหผูประกอบการมีการสรางตราสินคา (Brand) และเอกลักษณ (Identity) 

ของผลิตภัณฑ 

สนับสนุนการเปนผูนําวัฒนธรรมแฟชั่น และการออกแบบสิ่งทอของโลก Global Fashion Culture 

Influencer มีความเขมแข็งของทุนวัฒนธรรมรวมสมัย บูรณาการกับอุตสาหกรรมที่ เก่ียวของ ผลักดันม ี

แบรนดสิ่งทอและแฟชั่นไทย เปนแบรนดระดับสากล (International Brands) อยางนอย 20 แบรนด และเปนแบรนด

ระดับโลกอยางนอย 1 แบรนดตอป ขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมรวมสมัยของไทยอยางเปนระบบไปยังตลาดโลก 
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8.1.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการรวมกลุม และพัฒนาสรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น 

(Thai Fashion Cluster) ทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ 

การสรางเครือขาย (Network) เปนการเชื่อมโยงของกลุมของคนหรือกลุมองคกรที่สมัครใจ ที่จะ

แลกเปลี่ยนขาวสารรวมกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสรางของคนในเครือขายดวยความ

เปนอิสระ เทาเทียมกันภายใตพื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน การเชื่อมโยงใน

ลักษณะของเครือขาย ไมไดหมายถึงการจัดการใหคนมานั่ง “รวมกัน”  เพื่อพูดคุยสนทนากันเฉยๆ โดยไมได 

“รวมกัน” ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด  เปรียบเหมือนการเอากอนอิฐมากองรวมกัน ยอมไมเกิดประโยชนแตอยางใด การ

เชื่อมโยงเขาหากันจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อเอาอิฐแตละกอนมากอกันเปนกําแพงโดยการประสานอิฐแตละกอนเขากันอยาง

เปนระบบ และก็ไมใชเปนแคการรวมกลุมของสมาชิกที่มีความสนใจรวมกันเพียงเพื่อพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกันเทานั้น แตจะตองพัฒนาไปสูระดับของการลงมือทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันดวย 

และไมใชการรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันไวในมือเพื่อสะดวกแกการติดตอ การมอบหมายให

สมาชิกแตละคนหาสมาชิกเพิ่มข้ึน ยิ่งไดรายชื่อมามากก็ยิ่งทําใหเครือขายใหญข้ึน การกระทําเชนนี้เปรียบเสมือนการ

ขยายถุงใสอิฐใหโตข้ึนเพื่อจะไดบรรจุอิฐไดมากข้ึน แตกองอิฐในถุงก็ยังวางระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกัน

อยางเปนระบบ  

ดังนั้น เครือขายตองมีการจัดระบบใหกลุมบุคคลหรือองคกรที่เปนสมาชิกดําเนินกิจกรรมบางอยาง

รวมกัน เพื่อนําไปสูจุดหมายที่เห็นพองตองกัน ซึ่งอาจเปนกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจําเปน เมื่อภารกิจบรรลุ

เปาหมายแลว เครือขายก็อาจยุบสลายไป แตถามีความจําเปนหรือมีภารกิจใหมอาจกลับมารวมตัวกันไดใหม หรือ

จะเปนเครือขายที่ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องระยะยาวก็ได 

การรวมตัวเปนเครือขายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ตองนําเอาสวนที่ดีหรือ จุดแข็งของแตละฝายมา

เรียนรูและปรับใชสนับสนุนกันและกัน เปนการผนึกกําลัง (synergy) ในลักษณะที่มากกวา 1+1 = 2 แตตองเปน 

1+1 > 2 เรียกวาเปน “พลังทวีคูณ” ผลลัพธที่ไดจากการทํางานเปนเครือขายตองดีกวาผลรวมที่เกิดจากการ

ปลอยใหตางคนตางทําแลวนําผลลัพธของแตละคนมารวมกัน 

อุตสาหกรรมแฟชั่น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมยังเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหกับ

ประเทศเปนจํานวนมาก แมวาในบางชวงจะเกิดปญหาคาแรงงานข้ันต่ํา ทําใหรายไดลดลงคอนขางมาก แตในระยะ

ตอมา อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมไทยก็ไดเร่ิมมีการขยายตัวอยางรวดเร็วและในจํานวนที่สูงมากข้ึนอีกคร้ัง 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมมีมูลคาการสงออกทั้งสิ้น 223,512 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.0 ของมูลคา

การสงออกทั้งประเทศ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมไทยมีการขยายตัวมาหลายคร้ัง ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางการผลิตภายในประเทศ จํานวนเคร่ืองจักรเพื่อการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอทุกสาขาก็มีปริมาณเพิ่มข้ึน

เปนจํานวนมาก ดังนั้น จะตองสรางการรวมกลุมเครือขายความรวมมือทั้งที่เปนอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลาย

น้ํา เพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมแฟชั่นใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 

1) อุตสาหกรรมสิ่งทอตนน้ํา หรืออุตสาหกรรมข้ันตน (Upstream) เปนอุตสาหกรรมเร่ิมแรกของโครงสราง

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดแก การเสนใย (เสนใยธรรมชาติและเสนใยสังเคราะห) และอุตสาหกรรมปนดาย 

มีลักษณะที่เนนการใชทุนและเทคโนโลยี (Capital Intensive) 
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2) อุตสาหกรรมสิ่ งทอกลางน้ํา หรืออุตสาหกรรมข้ันกลาง (Middle stream) อาศัยวัตถุดิบจาก

อุตสาหกรรมข้ันตนมาทําการผลิตเปนผลิตภัณฑใหม ไดแก การทอผา ถักผา ฟอก ยอม พิมพและแตง

สําเร็จ ในการผลิตข้ันนี้สามารถเลือกเทคโนโลยีระดับสูง หรือเนนการใชแรงงาน (Capital or Labor 

Intensive) 

3) อุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน้ํา หรืออุตสาหกรรมข้ันปลาย (Downstream) เปนขบวนการผลิตข้ันสุดทาย

ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนการผลิตเคร่ืองนุงหม จําพวกเสื้อผาสําเร็จรูป ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ทํา

รายไดใหกับประเทศมากที่สุดในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดแก อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมและเสื้อผา

สําเร็จรูป มีสัดสวนจํานวนโรงงานสูงถึงรอยละ 58.2 เนื่องจากยังเปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีการ

ผลิตโดยใชแรงงานเปนหลัก (Labor Intensive) ใชเงินลงทุนนอย ซึ่งในระยะที่ผานมาไทยไดเปรียบใน

ดานคาจางแรงงานต่ํา แตปจจุบันไทยไดสูญเสียความไดเปรียบนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงที่

สําคัญ อาทิ จีน อินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม 

อุตสาหกรรมปนดายเปนอุตสาหกรรมข้ันกลาง เปนการนําเสนใยมาปนเปนเสนดาย สวนใหญจะเปน

ดานผสมระหวางใยฝายและใยสังเคราะห ตามความตองการของตลาด ความตองการดายฝายยังมีอยูคอนขางมาก 

แตเนื่องจากปญหาปริมาณการผลิตดายฝายข้ึนอยูกับสภาพดินฟาอากาศและไมสามารถควบคุมได การผลิตดาย

ใยสังเคราะหจึงพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพข้ึนมาแทน ปจจุบันสภาพเคร่ืองปนดายที่ใชเปนเคร่ืองจักรที่เกา

และลาสมัย ทําใหประสิทธิภาพการผลิตคอนขางต่ํา และขนาดเสนดายโดยเฉลี่ยที่ประเทศไทยสามารถผลิตไดอยู

ในชวงเบอร 40-50 โดยเสนดายที่มีขนาดเล็ก เชน เบอร 80 ยังตองนําเขาจากตางประเทศเปนสวนใหญ ใช

วัตถุดิบในประเทศรอยละ 80 คือเสนใยสังเคราะห เสนใยฝาย นอกนั้นรอยละ 20 เปนการนําเขาเสนใย

คุณภาพสูงจากตางประเทศ เชน ญี่ปุน ไตหวัน สหรัฐอเมริกา เนื่องจากประเทศไทยไมสามารถผลิตเสนใย

คุณภาพดีไดเทาที่ควร 

สวนการผลักดันการสรางเครือขายของอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและรองเทาใหมียอดขายเพิ่มมากข้ึน โดย

เดินหนาพัฒนายกระดับขีดความสามารถผูประกอบการผานกิจกรรมภายใตโครงการตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อกระตุน

ยอดขายและการสั่งซื้อใหไดมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีการประยุกตใชนวัตกรรมโดยจัดผูเชี่ยวชาญไปวินิจฉัยและให

คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกถึงโรงงาน ทั้งในดานกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการใชทรัพยากร ตลอดจนลด

ปญหาและอุปสรรคในการผลิต และโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยที่มุงยกระดับใหผูประกอบการ

สามารถปรับตัวจากการเปนผูรับจางผลิตสูการเปนผูออกแบบสินคาและมีแบรนดสินคาเปนของตนเอง พรอมทั้ง

สรางสรรคผลิตภัณฑใหมีเอกลักษณ ประหนึ่งเปนสัญลักษณประจําประเทศเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาแฟชั่นไทย

เทียบชั้นนานาประเทศได 

สวนอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการคาภายในและ

ระหวางประเทศ การทองเที่ยว การจางงาน การสรางมูลคาเพิ่ม การยกระดับความคิดสรางสรรค อีกทั้งกอใหเกิดการ

ขยายตัวของธุรกิจผลิตสินคาและบริการเก่ียวเนื่องจํานวนมาก อัญมณีและเคร่ืองประดับเปนสินคาสงออกที่นํารายได

เขาประเทศไดมากเปนอันดับที่ 3 โดยตลาดสําคัญที่ไทยสงออก ไดแก ยุโรป ฮองกง สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 

อินเดีย ญี่ปุน และตะวันออกกลาง โดยสินคาที่ไทยสงออกมาก ไดแก ทองคํา เคร่ืองประดับทองแท เคร่ืองประดับ

เงินแท และเพชร นอกจากนี้ นับตั้งแตป 2553 ไทยไดถูกจัดอยูในตําแหนงผูนําของโลกดานการผลิตเคร่ืองประดับ
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เงิน ขณะเดียวกัน ประเทศไทยตองไมมีวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเคร่ืองประดับ ตองมีการนําเขาวัตถุดิบ เชน เงินแทง 

ทองคํา เพชรและพลอยจากตางประเทศ แลวนําเขามีแปรรูปเพื่อสงออกและปอนตลาดภายในประเทศ นอกจากนี้ 

อุตสาหกรรมฯ ยังมีความสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 

ตลอดจนสนบัสนุนการทองเที่ยวภายในประเทศ 

ดังนั้น การสงเสริมการรวมกลุม และพัฒนาสรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น (Thai 

Fashion Cluster) ทั้งในระดับตนน้ํา ระดับกลางน้ํา และระดับปลายน้ํา รวมถึงการรวมกลุมกันระหวางอุตสาหกรรม

ที่ เก่ียวของกับแฟชั่น ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ หนวยงาน องคกรตางๆ และสถาบันการศึกษาที่เก่ียวของ จึงเปนสิ่งที่มี

ความสําคัญและชวยผลักดันในการสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนานวัตกรรมของสินคาแฟชั่นไทยใหมีศักยภาพและสราง

เพิ่มขีดความสามารถในระดับสากลได โดยประกอบดวยกลยุทธที่สําคัญดังนี ้

กลยุทธที่ 4.1 การรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่นในแนวดิ่ง (Vertical Integration) 

ปจจุบันอุตสาหกรรมไทยมีบทบาทสําคัญในการสรางรายไดใหกับประเทศโดยมีสัดสวนใน GDP สูงถึงกวา

รอยละ 40 แตเนื่องจากปจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ในปลายป 2558 นี้ สงผลใหภาคอุตสาหกรรมตองปรับตัวและเรงสรางความพรอมอยางเรงดวนเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถที่จะแขงขัน ใน AEC ไดอยางมีศักยภาพ ซึ่งถือเปนจุดเปลี่ยนคร้ังใหญของอุตสาหกรรมไทย ที่

ผูประกอบการทุกกลุมธุรกิจจําเปนตองเตรียมตัวใหมีความพรอมเพื่อสามารถแขงขันในตลาดที่ใหญข้ึนจากตลาด

ภายในประเทศที่มีฐานผูบริโภค 65 ลานคน สูระดับอาเซียนที่ผูบริโภคกวา 600 ลานคน สําหรับอุตสาหกรรมไทยที่มี

ความโดดเดนและมีทิศทางในการขยายตลาดไดดีที่สามารถใชประโยชนจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในชวงสิ้นป 2558 ไดแก อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ มีมูลคาการสงออกไปประเทศอาเซียนประมาณ 

1,147.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมมีมูลคาการสงออก 1,610.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมเหลานี้ มีการพัฒนามายาวนาน มีทักษะความชํานาญ และมีซัพพลายเชนที่ครบวงจร หาก

สามารถสงเสริมใหอุตสาหกรรมดังกลาวใหมีศักยภาพไดก็จะสามารถสรางรายไดมหาศาลใหแกประเทศ 

ที่ผานมา ประเทศไทยมีการรวมกลุมคลัสเตอรมาแลวในหลายรูปแบบ แตสําหรับการสงเสริมกลุมคลัสเตอร

แฟชั่นซึ่งมีหวงโซมูลคาที่ซับซอน และมีผูที่เก่ียวของจํานวนมาก จําเปนตองมีการวางระบบเพื่อรองรับการรวม

ตัวอยางเขมแข็ง เนนกลุมผูประกอบการที่มีเปาหมายและไดรับประโยชนรวมกัน กําหนดแนวทางการรวมกลุมใหมี

ประสิทธิภาพ มุงเนนกิจกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสําหรับสมาชิกทุกรายในคลัสเตอรทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลาย

น้ํา  ภาครัฐอาจจะสงเสริมเร่ืองโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคดังที่ไดกลาวแลวเพื่อใหการ

รวมกลุมเปนไปไดงายข้ึน แตยังตองมีมาตรการรวมระหวางรัฐและเอกชนเพื่อใหการบริหารจัดการกลุมมีความยั่งยืน 

เชน การพัฒนา Cluster Development Agent การจัดหาขอมูลและจัดการองคความรู การวางแนวทางบริหาร

จัดการกลุม โดยสงเสริมใหแตละคลัสเตอรมีเอกลักษณของตนเอง และมีทิศทางการสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน 

กลยุทธที่ 4.2 การรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่นในแนวราบ (Horizontal Integration) 

นอกจากการรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่นในแนวดิ่ง (Vertical) อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีโอกาส

สูง แตจําเปนตองสรางการเชื่อมโยง 3 กลุม (กลุมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม กลุมรองเทาและเคร่ืองหนัง กลุมอัญมณี

และเคร่ืองประดับ) หรือมีการรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่นในแนวราบ (Horizontal) ผนึกเปนกลุม
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เครือขาย Fashion Cluster อยางครบวงจร เพื่อสรางความแกรงทางธุรกิจ  แนะผูนําวงการแฟชั่นและ

อุตสาหกรรมไทยรวมกับภาครัฐจัดตั้ง “Fashion Idea Space” เปนพื้นที่ทางความคิด เชื่อมโยงคลัสเตอรและ

บมเพาะความคิดสรางสรรคสูการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมปูทางสูการสรางตลาด Thai Brand ในระดับภูมิภาค

และระดับโลกเต็มรูปแบบ ระบุการนําความคิดสรางสรรคมาผสานกับเทคโนโลยีเปนทางออกขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมใหมีเสถียรภาพในระยะตอไป ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาการรับจางผลิตเพื่อสงออก สราง

ความสามารถการแขงขันในอนาคต 

รวมถึงการสรางเครือขายกับธุรกิจเก่ียวเนื่องดานการคาปลีก คาสง การตลาด การทองเที่ยวจนถึงธุรกิจ

ออกแบบและภาคบริการที่เก่ียวของ แนะนําแนวทางการรวมกลุมเพื่อสรางความเขมแข็งได 6 รูปแบบ ตามความ

เหมาะสมกับตลาดเปาหมายและระดับของแฟชั่น ไดแก 1) การรวมกลุมดานการออกแบบและความคิด

สรางสรรค  (Design and Creative Cluster)  เนนสราง Value Creation ผานงานออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ 2) การรวมกลุมดานการสรางแบรนด (Branding Cluster) เนนสรางความเชื่อมั่น ความไวใจและสราง

ความจงรักภักดีตอแบรนดใหกับลูกคา 3) การรวมกลุมดานการตลาด (Marketing Cluster) เนนการรวมกลุมเพื่อ

สรางความหลากหลาย พัฒนาพื้นที่ตลาด ขยายสวนแบงการตลาด ลดตนทุนทางการตลาด เสริมสรางความ

ชัดเจนของตําแหนงทางการตลาด และการลดตนทุนโลจิสติกส 4) การรวมกลุมดานการผลิต  (Production 

Cluster)  เนนบริหารจัดการความเสี่ยง บริหารตนทุนรวมกันแบบ Lean Supply Chain สรางขอไดเปรียบของ

การผลิตที่ตอบสนองตลาดไดรวดเร็ว 5) การรวมกลุมดานวิจัยและพัฒนา (R&D Cluster) เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

และความสามารถในการแขงขันระยะยาว พัฒนาทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ และนวัตกรรมกระบวนการ (Product 

& Process Innovation) ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และ 6) การรวมกลุมดานการบริการ (Service Cluster) 

เนนสรางประสิทธิภาพของระบบการตอบสนองตลาด เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส การเงิน ภาคการผลิต ภาค

บริการและภาครัฐ พรอมตอบสนองตลาดโลกไดครบทุกมิติ 

 กลยุทธที่ 4.3 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศผูนําแฟชั่น ทั้งในดานวัตถุดิบ การออกแบบ  

การพัฒนาความสามารถในการตอบสนองตลาดของโซอุปทานที่ขยายสูภูมิภาค ขับเคลื่อนดวย 

องคความรูและความสัมพันธระหวางประเทศ ประกาศพื้นที่ Fashion Industrial Zone การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

แฟชั่นแบบครบวงจร ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับแหลงผลิตของภูมิภาค  สงเสริมการรวมทุนกับบริษัทระดบั

โลกในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ การผลิต และการตลาดในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาระบบการจัดจําหนายในตลาด 

ASEAN และ  BIMSTEC วา งระบบข อมู ล เพื่ อการตั ดสิ น ใจ  Market Insight and Intelligence System  

บูรณาการฐานขอมูลทุกระบบเพื่อวิเคราะหทิศทางตลาด วิจัยพฤติกรรมผูบริโภคกลุมเปาหมายในเชิงลึก (Market 

Insight) จัดตั้งกองทุนสําหรับการลงทุนในแบรนดแฟชั่นของไทย Fashion Expansion Funds มุงเนนการ 

บูรณาการความคิดสรางสรรคของแบรนดกับความสามารถในการบริหารจัดการของกิจการขนาดใหญ การ

สงเสริมการลงทุนตั้งสํานักงานใหญ (Regional Head Quarter) และการยายกิจการของบริษัทแฟชั่นและสิ่งทอ

ระดับโลกมายังประเทศไทย 

ความแตกตางระหวางธุรกิจแฟชั่นในประเทศไทยกับธุรกิจแฟชั่นในตางประเทศ ภาพของธุรกิจแฟชั่น

ของประเทศผูนําแฟชั่นคือมีการผลิตวัตถุดิบเอง จากโรงงานผูผลิตผา มีโรงงานรับผลิตอุปกรณตกแตง มีโรงงาน

รับจางผลิตผลิตภัณฑสําเร็จรูป ในระบบโรงงานขนาดใหญ แตสามารถบริหารการผลิตสินคาแบรนดเนมตางกัน 
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ในโรงงานเดียวกันได และสามารถนําแฟชั่นมาเสนอผูซื้อ ทําแฟชั่นโชว โดยใชนางแบบทุกเชื้อชาติได แมกระทั่ง

การทําแฟชั่นโชวบนถนนในที่สาธารณะนี้ยังเปนการแสดงถึงการไมแบงเชื้อชาติและความมีเสรีภาพในดานแฟชั่น 

การเชื่อมโยงคลัสเตอรเชิงสรางสรรคอยางครบวงจรในทุกมิติและรองรับการรวมกลุมของอุตสาหกรรม

แฟชั่นของประเทศไทย ควรมีการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ที่

สามารถสนับสนุนทั้งการใชความคิดสรางสรรคและการพัฒนาในเชิงวิศวกรรมไปควบคูกัน จึงเสนอใหจัดตั้ง 

“พื้นที่ทางความคิด (Fashion Idea Space)” ซึ่งจะทําหนาที่เปนศูนยบมเพาะความคิดสรางสรรคสูการผลิตใน

เชิงอุตสาหกรรม ลดตนทุนและความเสี่ยงดานออกแบบ และ R&D ของ SMEs ชวยผลักดันการรวมกลุม 

คลัสเตอรในรูปแบบ Design and Development Cluster ซึ่งพื้นที่ดังกลาวจะประกอบดวยเครือขายผูเชี่ยวชาญ

ดานตางๆ  เคร่ืองจักรเคร่ืองมือเพื่อทําตนแบบที่ทันสมัยพรอมผูชํานาญการ ศูนยขอมูลแนวโนมแฟชั่น หอง

ตัวอยางวัตถุดิบที่หลากหลายและทันสมัย ศูนยพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑตนแบบ หองจัดแสดง 

หองปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่จําเปน และมีระบบการจัดการแบบมืออาชีพ มีเปาหมายในการปรับศักยภาพดาน

เทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคใหแกผูประกอบการแฟชั่น ใหเทียบเทาสากล และสามารถเชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมขนาดใหญของโลกได 

8.1.5 ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางภาพลักษณอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับใน

ระดับสากล 

อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทยและมีบทบาทตอการจาง

งานกวา 2 ลานคน ถูกจัดอันดับอยู 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมแฟชั่นเอเชีย เนื่องจากมีความไดเปรียบในเร่ืองของ

วัตถุดิบที่หลากหลาย ทักษะฝมือแรงงานที่ประณีต และมีการออกแบบที่สรางสรรค โดยจะเห็นไดวา อุตสาหกรรม

แฟชั่นไทยสามารถสรางรายไดใหประเทศไดถึง 3.7 แสนลานบาท (สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม เคร่ืองหนังและรองเทา 

และอัญมณีและเคร่ืองประดับ) แตหากเทียบกับผูนําดานแฟชั่นอยางฮองกงที่สามารถกาวข้ึนเปนผูนําแฟชั่นแถว

หนาในภูมิภาคเอเชียที่มีตัวเลขการสงออกสินคาแฟชั่นสูงถึง 9.3 แสนลานบาทนั้นจะเห็นไดวาสูงกวาประเทศไทย

เกือบสามเทา โดยฮองกงเปนเขตบริหารพิเศษแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนเมืองที่มีความกาวหนาของ

อุตสาหกรรมแฟชั่นเปนอยางมาก ดังนั้น รัฐบาลจึงผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นอยางตอเนื่องและครบ

วงจร มีหนวยงานที่ดูแลดานแฟชั่นโดยเฉพาะ รวมทั้งมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย การออกแบบที่ไดรับการ

ยอมรับระดับสากล อีกทั้งยังสามารถสรางแบรนดสินคาเปนของตนเองที่มีชื่อเสียงระดับโลก เชน จิออรดาโน 

(Giordano) ครอคโคไดล (Crocodile) จีทูเธาซันด (G2000) และราเบียนโค (Rabeanco) เปนตน 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมแฟชั่นฮองกงยังเปนตัวแปรสําคัญในการดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามา

ทองเที่ยวที่ฮองกงซึ่งมีสูงถึงปละ 50 ลานคน โดยนักทองเที่ยวสวนใหญมีจุดหมายปลายทางที่ยานการคาแฟชั่น

ตางๆ เชน ยานคอสเวยเบย (Causeway Bay) ยานแอดมิรัลตี ยานมงก็ก และยานเซ็นทรัล ซึ่งเปนยานจําหนาย

สินคาแฟชั่นระดับไฮเอนด เชน หลุยส วิตตอง กุชชี่ แอรเมส ดิออร และปราดา ฯลฯ รวมทั้งเปนที่ตั้งของ

หางสรรพสินคาระดับหรูหลายแหง เชน หางไฮซึ่นเพลส หางโซโก แลนดมารคอเล็กซานดรา แลนดมารคชาเตอร

จารดิน เฮาสเอ็กซเชนจสแควร ฯลฯ นอกจากนี้ยังมียานโซโหสําหรับสินคาสไตลบูติกสินคาแนวยอนยุค และงาน

ศิลปะ เปนตน 
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อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาฮองกงมียานการคาเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญซึ่งผลักดันใหฮองกงเปนเมือง

แหงแฟชั่นที่สําคัญ ทั้งนี้  ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู  “สวรรคแหงการชอปปง” (Fashion 

Shopping Paradise) เทียบเทาฮองกงไดนั้นจะตองใชกลยุทธเพื่อใหเกิดการพัฒนาในหลายดาน อาทิ จูงใจให

ผูประกอบการตางชาติสนใจมาซ้ือสินคาไทย ตลอดจนสงเสริมใหแบรนดไทยเปนที่รูจักและยอมรับในตลาด

ตางประเทศ รวมทั้งกระตุนใหนักทองเที่ยวซื้อสินคาแฟชั่นของไทยมากข้ึน โดยสรางแหลงชอปปงที่สามารถดึงดูด

นักทองเที่ยวจํานวนมหาศาล โดยจําเปนตองกระจายแหลงชอปปง เชน ชอปปง สตรีทชอปปง แอเรียและชอปปง

บิลดิ้ง ฯลฯ ใหมีความหลากหลาย ทั้งกรุงเทพฯ และตางจังหวัด รวมทั้งพัฒนาระบบลอจิสติก (Logistics) ที่เอ้ือ

ตอการสงออกสินคาแฟชั่น นอกจากนี้ จะตองมีการสรางคานิยมใหแกผูบริโภคทั้งในประเทศและนักทองเที่ยว ให

ทราบวานอกจากประเทศไทยจะเปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติแลว ประเทศไทยยังมียานการคาสินคาแฟชั่นที่

นักทองเที่ยวทุกคนตองมาเยือนและซื้อกลับไป อยางไรก็ดี หนวยงานรัฐมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งและมีหนาที่หลัก

ในการสรางโอกาสใหผูประกอบการในการนําเสนอสินคาแฟชั่นไทยออกสูสายตาตางประเทศในรูปแบบตางๆ 

ดังนี้ 

กลยุทธที่ 5.1  การกําหนดตําแหนงทางการตลาด เพ่ือเปนศูนยกลางแฟชั่นในภูมิภาคเอเชีย  

ภาพลักษณของกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นในตางประเทศไมมีความชัดเจน ผูซื้อในตางประเทศรับรูเร่ืองของ

กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นเพียงแคในระดับตนๆ เทานั้น ซึ่งภาพลักษณของกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น สวนใหญจะรับรู

และฮือฮากันเฉพาะในประเทศเทานั้น ดังนั้น ในการสรางแบรนดไทยในวงการแฟชั่นโลกอยางเขมแข็ง จําเปนที่

จะตองมีกิจกรรมในตางประเทศใหมากข้ึน และจําเปนที่ภาครัฐควรคํานึงการปรับภาพลักษณของความเปน

นานาชาติหรือ สากลนิยม และผูประกอบการตองไดเรียนรูเทรนดใหมอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะเพิ่มความเปนสากล

นิยมจากพื้นฐานของความมีเอกลักษณของความไทย เพราะความตองการของแตละประเทศแตกตางกัน 

  สําหรับโอกาสที่ประเทศไทยจะเปนศูนยรวมแฟชั่นในภูมิภาคเอเชียในลําดับที่ดีข้ึน มีโอกาสเปนไปได

สูง เพราะที่ผานมาจะเห็นไดวา ประเทศไทยมีจุดแข็งในดานของคุณภาพที่ไมแพชาติใด แตเนื่องจากไทยยังมี

จุดออนในเร่ืองของการออกแบบใหสามารถเปนนานาชาติหรือ สากลนิยม ในขณะที่ผูซื้อตางชาติกลับมองวา

แฟชั่นจากประเทศไทยมีจุดเดนในดานของความมีเอกลักษณ โดยจุดเดนดังกลาวทําใหเกิดขอเสียในเร่ืองของ

ภาพลักษณของสินคาที่สวนใหญตองการสินคาที่มีความเปนนานาชาติ หรือ สากลนิยม 

กลยุทธที่ 5.2  กิจกรรมการจัดประกวดการออกแบบและแฟชั่นโชวในระดับโลก 

สรางเวทีการประกวดออกแบบและแฟชั่นโชวในระดับโลก เพื่อกระตุนการคาอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับ

โลกในประเทศไทย ซึ่งจะเปนตัวแปรสําคัญในการดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยว

สวนใหญมีจุดหมายปลายทางที่ยานการคาแฟชั่นตางๆ เชน ยานสยาม ยานพารากอน ยานเดอะมอลล และยาน

เซ็นทรัล ซ่ึงเปนยานจําหนายสินคาแฟชั่นระดับสูง รวมถึงการใชความชวยเหลือทางวิชาการนําการคาการลงทุน 

การผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาแฟชั่นไทยเปนมาตรฐานอางอิงของภูมิภาค Thai Modern Culture as 

Soft Power บูรณาการทุนวัฒนธรรมรวมสมัยดานธุรกิจแฟชั่น กับผลิตภัณฑและบริการวัฒนธรรมที่เก่ียวของ 

เชน อาหาร กีฬา ภาพยนตร ดนตรี โรงแรม บริการสุขภาพ ไปยังประเทศในอาเซียน จัดตั้ง World Class 

Fashion Education เปดหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย World Class Market Place ใหมีงานแสดงสินคา

ที่สําคัญของโลกในไทย 



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจแฟชั่น 

 

  

  

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)   8-15 

กลยุทธที่ 5.3  กิจกรรม Roadshow สินคาแฟชั่นไทย ทั้งในรูปแบบ In Store Promotion และ Exhibition 

สําหรับงานสรางเมืองกรุงเทพฯ ใหเปนที่ยอมรับในฐานะศูนยกลางแฟชั่นนั้น จะตองสรางการรับรูใหกับ

ชาวตางประเทศใหทราบถึงศักยภาพของประเทศไทย ใหความสนใจความเคลื่อนไหววงการอุตสาหกรรมแฟชั่น

ไทยมากข้ึน ซึ่งเดิมการจัดกิจกรรม Fashion Week ของไทยไดรับการบรรจุลงในปฏิทินแฟชั่นโลก และไดรับการ

ตอบรับดีจากสื่อตางประเทศที่เสนอขาวอยางตอเนื่อง เปนผลใหดีไซเนอรไทยเปนที่รูจักและสามารถเปดตลาด

ใหมและขยายตลาดเดิมได ดานการสรางการยอมรับในตางประเทศ นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมการเจาะตลาด

เปาหมายโดยการนําดีไซเนอรไทยไปแสดงแฟชั่นโชวและแสดงสินคาในตางประเทศ การจัดแสดงสินคา In Store 

Promotion และการออกงานแสดงสินคา Exhibition ในประเทศเปาหมาย  



 

ตารางที่  8-1  แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรและโครงสรางพื้นฐานดานแฟชั่นฯ  

ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
ปท่ี หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1 2 3 4 5  

การสงเสริมพัฒนาบุคลากร และนักออกแบบ รวบถึงสถาบันการศึกษาและองคกรดานแฟชั่นใหเทียบเทามาตรฐานระดับสากล 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู

ดานอุตสาหกรรมระดับสากล 

ทําการศึกษา สํารวจ ฐานขอมูลของ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟช่ันไทย                     
สศอ., สสว. 

ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนดาน

แฟช่ันในสถาบันอุดมศึกษา 
                    ก.ศึกษา, กรมสงเสรมิ

อุตสาหกรรม 

กลยุทธท่ี 1.2 สงเสรมิบุคลากรท่ีมี

คุณภาพเขาสูอุตสาหกรรมแฟช่ัน 

เผยแพรความรูและถายทอดประสบการณ

จากผูเช่ียวชาญในวงการแฟช่ันในพ้ืนท่ี

ตางๆ ท่ัวประเทศ 

                    ก.ศึกษา, สสว. 

จัดประกวดการออกแบบ เพ่ือคนหานัก

ออกแบบรุนใหมเขาสูวงการ 
                    ก.ศึกษา,สสว., กรม

สงเสริมอุตสาหกรรม 

กลยุทธท่ี 1.3 ศูนยการเรยีนรูดานแฟช่ัน 

(Fashion Knowledge Center) 

ศึกษารูปแบบและแนวทางในการจัดตั้งศูนย

การเรยีนรูดานแฟช่ัน (Fashion 

Knowledge Center) 

                    ก.ศึกษา,สสว., กรม

สงเสริมอุตสาหกรรม 

จัดตั้งศูนยการเรยีนรูดานแฟช่ัน (Fashion 

Knowledge Center) 
                    ก.ศึกษา, ก.อุต, สถาบัน

ท่ีเก่ียวของ, สสว. 

 

 

 



 

 

ตารางที่  8-2  แผนงาน/โครงการพัฒนาดานการสรางความพรอมและเพิ่มขีดความสามารถใหผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
ปท่ี หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1 2 3 4 5  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคา สรางมูลคาเพ่ิม และตอยอดสินคาท้ังในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

กลยุทธท่ี 2.1  สงเสรมิและพัฒนาวัตถุดิบ

ข้ันตนท่ีใชในอุตสาหกรรมแฟช่ัน 

จัดทําฐานขอมูลผูประกอบการอุตสาหกรรม

แฟช่ัน ท้ังตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 
                    สศอ.,สสว. 

พัฒนาระบบขอมูลในการจับคูเช่ือมโยงแหลง

วัตถุดิบ และภาคอุตสาหกรรมการผลิต                     ก.อุตฯ 

กลยุทธท่ี 2.2  ศูนยกลางการศึกษาและ

วิจัยนวัตกรรมการผลติและออกแบบ

อุตสาหกรรมแฟช่ันไทย (Innovation 

Research & Development Fashion 

Center) 

ศึกษารูปแบบและแนวทางในการจดัตั้งจัดตั้ง

ศูนยกลางการศึกษาและวิจัยนวัตกรรมการผลติและ

ออกแบบอุตสาหกรรมแฟช่ันไทย (Innovation 

Research & Development Fashion Center) 

                    ก.อุตฯ, ก.วิทย, สสว. 

จัดตั้งศูนยกลางการศึกษาและวิจัยนวัตกรรมการ

ผลิตและออกแบบอุตสาหกรรมแฟช่ันไทย 

(Innovation Research & Development 

Fashion Center) 

                    ก.อุตฯ, ก.วิทย, สสว. 

กลยุทธท่ี 2.3  การพัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการใหเขมแข็งและยั่งยนื 

ยกระดับโซอุปทานสูการออกแบบดวย

เทคโนโลยีและความคดิสรางสรรคท้ัง

ระบบ  

การวินิจฉัย และใหคําปรึกษาแนะนําแก

ผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟช่ัน 
                    ก.อุตฯ, สสว. 

จัดทําดัชนีช้ีวัดเพ่ือจัดทํามาตรฐานและ

เปรียบเทียบภายในอุตสาหกรรม 
                    ก.อุตฯ, สสว. 

สงเสริมการพัฒนาการออกแบบและสรางสรรค

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมแฟช่ัน 
                    ก.อุตฯ, สสว. 



 

 

ตารางที่  8-3  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการสงเสริมเอกลักษณและสรางคุณคาในอุตสาหกรรมแฟชั่น 

 ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
ปท่ี 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานของผูประกอบ ในการสรางอัตลักษณความเปนไทย การสรางตราสินคา (Brand) การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ท้ังภายในและภาย

ตางประเทศ 

กลยุทธท่ี 3.1 สงเสรมิการนําศลิปะ 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต มารอยเรียงเปน

เรื่องราวในอุตสาหกรรมแฟช่ัน เพ่ือสรางมลูคา

เพ่ิม (Value Added) 

การใหคําปรึกษาแนะนําดานการสราง

เรื่องราวในสินคาแฟช่ัน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

(Value Added) 
                    

ก.วัฒนธรรม, ก.อุตฯ, สสว. 

การจัดประกวดการพัฒนาผลิตภณัฑตาม

ภูมิภาคหรือทองถ่ินตางๆ ท่ัวประเทศ                     
ก.วัฒนธรรม, ก.อุตฯ, สสว. 

กลยุทธท่ี 3.2 การสนับสนุนใหผูประกอบการ

มีการสรางตราสินคา (Brand) และเอกลักษณ 

(Identity) ของผลิตภณัฑ 

การจัดอบรมและใหความรูในการพัฒนา

ผลิตภณัฑใหมีเอกลักษณ และการสรางตรา

สินคา (Brand)  

                    ก.อุตฯ, สสว. 

การใหคําปรึกษาแนะนําดานการสรางตรา

สินคา (Brand) และเอกลักษณ (Identity) 

ของผลิตภณัฑ 

                    ก.อุตฯ, สสว. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางที่  8-4  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการเสริมสรางการรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่น   

ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
ปท่ี 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสงเสริมการรวมกลุม และพัฒนาสรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น (Thai Fashion Cluster) ท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ 

กลยุทธท่ี 4.1 การรวมกลุมเครือขาย

อุตสาหกรรมแฟช่ันในแนวดิ่ง (Vertical) 

จัดทําฐานขอมูลผูประกอบการอุตสาหกรรม

แฟช่ัน ท้ังตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า                     
กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม, 

สสว. 

การใหคําปรึกษาแนะนําดานการสราง

เครือขายอุตสาหกรรมแฟช่ันท้ังตนนํ้า กลาง

นํ้า และปลายนํ้า 

                    ก.อุตฯ, สสว. 

กลยุทธท่ี 4.2 การรวมกลุมเครือขาย

อุตสาหกรรมแฟช่ันในแนวราบ 

(Horizontal) 

จัดทําฐานขอมูลหนวยงาน สถาบัน หรือ

องคกรท่ีเก่ียวของกับแฟช่ันท้ังภายในและ

ตางประเทศ 

                    
กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม, 

สสว. 

การใหคําปรึกษาแนะนําดานการสราง

เครือขายกับองคกรท่ีเก่ียวของกับแฟช่ันท้ัง

ภายในและตางประเทศ 

                    ก.อุตฯ, สสว. 

กลยุทธท่ี 4.3 การเช่ือมโยงอุตสาหกรรม

แฟช่ันในประเทศผูนําแฟช่ัน ท้ังในดาน

วัตถุดิบ การออกแบบ 

จัดทําการวิจัย วิเคราะหขอมลูการพัฒนา

อุตสาหกรรมแฟช่ันของประเทศผูนําแฟช่ัน 
                    

สศอ.,สสว. 

การใหคําปรึกษาแนะนําดานการสราง

เครือขายอุตสาหกรรมแฟช่ันของประเทศผูนํา

แฟช่ัน 

                    ก.อุตฯ, สสว. 

 



 

 

 

ตารางที่  8-5  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการพฒันาภาพลักษณของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
ปท่ี 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การสรางภาพลักษณอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยใหเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับในระดับสากล 

กลยุทธท่ี 5.1 การกําหนดตําแหนง

ทางการตลาด เพ่ือเปนศูนยกลางแฟช่ันใน

ภูมิภาคเอเชีย 

ศึกษาขอมลูอุตสาหกรรมแฟช่ันของประเทศตางๆ 

และกําหนดตาํแหนงการพัฒนาอุตสาหกรรม

แฟช่ันของประเทศไทย 
                    

ก.อุตฯ, สสว. 

การใหคําปรึกษาแนะนําการวางแผนและ

กําหนดทิศทางอุตสาหกรรมแฟช่ันไทย 
                    ก.อุตฯ, สสว. 

กลยุทธท่ี 5.2 กิจกรรมการจัดประกวด

การออกแบบและแฟช่ันโชวในระดับโลก 

จัดอบรมใหความรูการออกแบบและการ

พัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค 
                    ก.อุตฯ, สสว. 

กิจกรรมประกวดการออกแบบ และการ

พัฒนาสินคาแฟช่ันเชิงสรางสรรค 
                    ก.พาณิชย, ก.อุตฯ, สสว. 

กลยุทธท่ี 5.3 กิจกรรม Roadshow 

สินคาแฟช่ันไทย ท้ังในรูปแบบ In Store 

Promotion และ Exhibition 

กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธสนิคาแฟช่ัน

ไทยใหเปนรับรูและยอมรับในระดบัสากล 
                    ก.พาณิชย, ก.อุตฯ, สสว. 

สนับสนุนผูประกอบการไทยเพ่ือไปแสดงสินคา ใน

รูปแบบ In Store Promotion และออกงาน 

Exhibition ตางๆ  

                    ก.พาณิชย, ก.อุตฯ, สสว. 
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8.2  โครงการนํารองของแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมของอุตสาหกรรมแฟชั่น 

จากการกําหนดยทุธศาสตรพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธรุกิจแฟชัน่ขางตน ในสวนของ

แผนปฏิบัติการไดมีการกําหนดใหมีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตางๆ ในสวนนี้จะเปนการนําเสนอ

โครงการนํารองของแผนปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจแฟชั่น โดย

ตัวอยางของโครงการนํารองนี้จะนําเสนอรายละเอียดในแตละแผนยุทธศาสตรรวมทั้งสิ้น 5 โครงการ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

8.2.1 โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานแฟชั่น (Fashion Knowledge Center) 

หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมแฟชั่นในปจจุบัน จึงเปนการผลิตสินคาที่ทันสมัย ตอบรับรสนิยมของคนสวนใหญในสังคม 

ลดตนทุนการผลิตดวยการผลิตคร้ังละมากๆ และขายในราคามาตรฐาน ซึ่งการผลิตสินคาในลักษณะดังกลาว เปน

สิ่งที่นักแฟชั่นรวมถึงนิสิตนักศึกษาจะตองทราบเมื่อจบการศึกษา ดังนั้น หลักสูตรการเรียนแฟชั่น เปนการศึกษา

เก่ียวกับสไตลและเทรนดของเสื้อผาเคร่ืองแตงกาย เสื้อผาเคร่ืองแตงกายนอกจากจะเปนเคร่ืองนุงหมที่ชวย

ปกปองมนุษยจากสภาพอากาศแลว เสื้อผายังสะทอนถึงอิทธิพลของสภาพแวดลอม และวัฒนธรรมในแตละ

ทองถ่ินอีกดวย ทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงในแวดวงแฟชั่นเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในเมืองอยางลอนดอน 

ปารีส มิลาน และนิวยอรก ที่ไดรับการขนานนามวา เมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก 

ศูนยรวมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑของแบรนดระดับโลก Design and Development 

Solution for International Brands ซึ่งมีความพรอมสาธารณูปโภคและบุคลลากร เพื่อใหประเทศไทยมีความ

เหมาะสมในการเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ (Head Quarter) และสํานักงานใหญภูมิภาค (Regional Head 

Quarter) ของบริษัทสิ่งทอและแฟชั่นระดับโลก ทําใหมีการตัดสินใจเร่ืองสําคัญๆของกระบวนการธุรกิจสิ่งทอและ

แฟชั่นในประเทศไทย ตลอดจนการจัดจําหนายสินคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) และเอเชียใต 

(BIMSTEC) ผานไทย 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหเกิดศูนยการเรียนรูดานแฟชั่น (Fashion Knowledge Center) ในระดับประเทศและระดับ

อาเซียน 

2) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดานธุรกิจแฟชั่นใหเทียบเทามาตรฐานระดบัสากล 

3) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการของภาคธุรกิจ 

กลุมเปาหมาย 

1) กลุมนิสิต นักศึกษาดานแฟชั่น 

2) ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจแฟชั่น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

3) สถาบันทางการศึกษาดานแฟชั่นของไทย 

พ้ืนที่เปาหมาย 

 ทั่วประเทศ  
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ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2560 – 2564  

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน 

2) พัฒนาออกแบบกระบวนการทาํงานภายในศูนยการเรียนรูดานแฟชั่น (Fashion Knowledge Center) 

3) จัดทําวิจัยเพื่อวิเคราะหความตองการของผูมีสวนเก่ียวของ 

4) พัฒนารูปแบบขอมูลในมิติตางๆ เพื่อจัดเปนกลุมการใหบริการแกผูประกอบการเคร่ืองสําอาง  

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) กระทรวงศึกษาธิการ โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

5) สถาบันการศึกษาตางๆ (ที่เปดหลักสูตรดานแฟชั่น) 

6) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจแฟชั่น 

8.2.2 ศูนยกลางการศึกษาและวิจัยนวัตกรรมการผลิตและออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย (Innovation 

Research & Development Fashion Center) 

หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อรองรับ AEC การพัฒนาบุคลากร การปรึกษา

แนะนําเชิงลึกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงรุกสูตลาด AEC รวมทั้งนําผูประกอบการไปเจรจาธุรกิจและทดลอง

ตลาดในประเทศตางๆ ในอาเซียน และการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยมุงผลักดัน 3 กลุม

อุตสาหกรรม ไดแก สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ ทั้งระดับโซอุปทาน

ดวยการออกแบบดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคทั้งระบบ การพัฒนาเทคโนโลยีสินคาแฟชั่นในประเทศ

ไทย จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการวางแนวทางงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยมุงเนนการสรางองคความรู 

และเทคโนโลยีการผลิต ทั้งในสวนของสินคาแฟชั่นทั่วไป และสินคาแฟชั่นเฉพาะทาง ในสวนของสินคาแฟชั่น

ทั่วไป เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ และการปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบนั้น มีความจําเปนเรงดวน เนื่องจากบริษัท

ใหญๆ ในกลุมอุตสาหกรรม ที่ผลิตวัตถุดิบ เปนบริษัทลงทุนจากตางประเทศทั้งหมด เทคโนโลยีที่ใชมาจากการ

ถายทอด โดยตรงจากบริษัทแมและเปนความลับ การสรางองคความรู ดานเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบในประเทศ 

จึงเปนการเตรียมพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อีกทั้งเปนพื้นฐานในการสงเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑสินคาแฟชั่นที่ผลิตในประเทศ ใหมีคุณภาพเพื่อที่จะสามารถแขงขัน ในตลาดตางประเทศไดมากข้ึน ใน

สวนของสินคาแฟชั่นเฉพาะทาง งานวิจัยและพัฒนาสามารถเร่ิมตน ควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีวัตถุดิบของ

สินคาแฟชั่นทั่วไป แลวจึงขยายไปสู เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพสูง รวมไปถึงการเรียนรู และ

พัฒนาการออกแบบผลิตสินคาแฟชั่นเฉพาะทางรูปแบบตางๆ เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในเชิงอุตสาหกรรม 

จึงควรจะจัดตั้งศูนยกลางการศึกษาและวิจัยนวัตกรรมการผลิตและออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 
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(Innovation Research & Development Fashion Center) เพื่อเปนศูนยในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

สินคาแฟชั่นใหมีประสิทธิภาพ (Productivity) และเพิ่มมูลคาสินคา (Value Added) ใหเพิ่มมากข้ึน 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหผูประกอบการมีความรูความเขาใจการสรางสรรคผลิตภัณฑจากวัตถุดิบดวยการออกแบบดวย

เทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคทั้งระบบ 

2) เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนางานวิจัยที่สามารถนํามาตอยอดเชิงธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม 

3) เพื่อกระตุนใหภาคธุรกิจไดนําเอาวัตถุดิบที่มีความหลากหลายและไดคุณภาพนํามาใชในการตอยอด

พัฒนาผลิตภัณฑอยางสรางสรรค ใหประเทศไทยมีความสามารถการแขงขันในระดับโลก 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจแฟชั่น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

 พ้ืนที่เปาหมาย 

 ทั่วประเทศ  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2560 – 2564  

แนวทางดําเนินการ 

1) รวบรวมองคความรูที่เก่ียวของกับการใชวัตถุดิบในการผลิต งานวิจัยและพัฒนาทั้งดานการผลิต การ

ออกแบบดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคทั้งระบบ 

2) รวบรวมผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาแนะนําการนําเอาวัตถุดิบที่มีความหลากหลายและไดคุณภาพมา

ใชในการตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑอยางสรางสรรค ใหประเทศไทยมีความสามารถการแขงขันในระดับ

โลก 

3) จัดตั้ง ศูนยกลางการศึกษาและวิจัยนวัตกรรมการผลิตและออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 

(Innovation Research & Development Fashion Center) 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

2) สถาบันการศึกษาตางๆ (ที่เปดหลักสูตรดานแฟชั่น) 

3) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ

5) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจแฟชั่น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
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8.2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในอุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

รองเทาและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) 

หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมแฟชั่นเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทย โดยกอใหเกิด

การสรางรายไดเขาประเทศตอปจํานวนมาก และสามารถสรางงานสรางรายไดใหกับประชากรในประเทศ อีกทั้ง

ยังเปนอุตสาหกรรมที่ใชทุนมนุษยเปนหลักในการออกแบบและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา ประกอบกับการ

เปลี่ยนแปลงพลวัตรของเศรษฐกิจโลกที่กําลังจะเกิดข้ึน ทําใหตองมีการพัฒนาสินคาแฟชั่นที่อาศัยการแขงขันใน

ดานของความคิดสรางสรรคเปนหลัก ลดการผลิตสินคาจํานวนมากและการแขงขันในดานของราคาลง โดยเฉพาะ

ประเทศไทยมีความไดเปรียบในดานของทุนมนุษย รากฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาที่มี ซึ่งเปนแหลงที่

กอใหเกิดความคิดสรางสรรคและนําไปสูการสรางเอกลักษณใหกับสินคาได ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น

เชิงสรางสรรคข้ึน จึงไดดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในอุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและ

เคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ข้ึน  

วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาศักยภาพและวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสรางสรรคข้ึน 

2) เพื่อสงเสริมการนําศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตมาสรางตราสินคา (Brand) และเอกลักษณ (Identity) 

ของผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) 

3) เพื่อสนับสนุนการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ตราสินคา (Brand) ผลิตภัณฑแฟชั่นไทยทั้งภายในและ

ตางประเทศ  

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจแฟชั่น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

พ้ืนที่เปาหมาย 

 ทั่วประเทศ  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2560 – 2564  

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน 

2) พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในอุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและ

เคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ข้ึน  

3) สนับสนุนงานวิจัย การออกแบบ และนวัตกรรมที่สามารถนํามาตอยอดเชิงธุรกิจใหแกผูประกอบการ

ธุรกิจแฟชั่น 

4) สนับสนุนโอกาสในการเขาถึงงานวิจัยที่มีคุณภาพใหแกผูประกอบการธุรกิจแฟชั่น 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 
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2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) กระทรวงวัฒนธรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจแฟชั่น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

5) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

6) กรมทรัพยสินทางปญญา 

7) กระทรวงพาณิชย 

8.2.4 โครงการสงเสริมการรวมกลุม และพัฒนาสรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น (Thai 

Fashion Cluster) 

หลักการและเหตุผล 

การสงเสริมการรวมกลุม และพัฒนาสรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น (Thai Fashion 

Cluster) ทั้งในระดับตนน้ํา ระดับกลางน้ํา และระดับปลายน้ํา รวมถึงการรวมกลุมกันระหวางอุตสาหกรรมที่

เก่ียวของกับแฟชั่น ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง อุตสาหกรรม 

อัญมณีและเคร่ืองประดับ หนวยงาน องคกรตางๆ และสถาบันการศึกษาที่เก่ียวของ จึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญและ

ชวยผลักดันในการสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนานวัตกรรมของสินคาแฟชั่นไทยใหมีศักยภาพและสรางเพิ่มขีด

ความสามารถในระดับสากลได จําเปนตองมีการวางระบบเพื่อรองรับการรวมตัวอยางเขมแข็ง เนนกลุม

ผูประกอบการที่มีเปาหมายและไดรับประโยชนรวมกัน กําหนดแนวทางการรวมกลุมใหมีประสิทธิภาพ มุงเนน

กิจกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสําหรับสมาชิกทุกรายในคลัสเตอรทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ภาครัฐอาจจะ

สงเสริมเร่ืองโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคดังที่ไดกลาวแลวเพื่อใหการรวมกลุมเปนไปได

งายข้ึน แตยังตองมีมาตรการรวมระหวางรัฐและเอกชนเพื่อใหการบริหารจัดการกลุมมีความยั่งยืน เชน การพัฒนา 

Cluster Development Agent การจัดหาขอมูลและจัดการองคความรู การวางแนวทางบริหารจัดการกลุม โดย

สงเสริมใหแตละคลัสเตอรมีเอกลักษณของตนเอง และมีทิศทางการสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน สนับสนุนทั้งการใช

ความคิดสรางสรรคและการพัฒนาในเชิงวิศวกรรมไปควบคูกัน จึงเสนอใหจัดตั้ง “พื้นที่ทางความคิด (Fashion 

Idea Space)” ซึ่งจะทําหนาที่เปนศูนยบมเพาะความคิดสรางสรรคสูการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ลดตนทุนและ

ความเสี่ยงดานออกแบบ และ R&D ของ SMEs ชวยผลักดันการรวมกลุมคลัสเตอรในรูปแบบ Design and 

Development Cluster ซึ่งพื้นที่ดังกลาวจะประกอบดวย เครือขายผูเชี่ยวชาญดานตางๆ  เคร่ืองจักรเคร่ืองมือ

เพื่อทําตนแบบ  ที่ทันสมัยพรอมผูชํานาญการ ศูนยขอมูลแนวโนมแฟชั่น หองตัวอยางวัตถุดิบที่หลากหลายและ

ทันสมัย ศูนยพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑตนแบบ หองจัดแสดง หองปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่จําเปน และมีระบบการ

จัดการแบบมืออาชีพ มีเปาหมายในการปรับศักยภาพดานเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคใหแกผูประกอบการ

แฟชั่น ใหเทียบเทาสากล และสามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญของโลกได 
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วัตถุประสงค 

1) เพื่อสงเสริมการรวมกลุม และพัฒนาสรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น (Thai Fashion 

Cluster) ทั้งในระดับตนน้ํา ระดับกลางน้ํา และระดับปลายน้ํา รวมถึงการรวมกลุมกันระหวาง

อุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับแฟชั่นเพื่อใหเกิดการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตางๆ 

2) เพื่อผลักดันการรวมกลุมคลัสเตอรในรูปแบบ Design and Development Cluster 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจแฟชั่น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

พ้ืนที่เปาหมาย 

 ทั่วประเทศ  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2560 – 2564 

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน 

2) จัดการรวมกลุม และพัฒนาสรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น (Thai Fashion Cluster) 

ทั้งในระดับตนน้ํา ระดับกลางน้ํา และระดับปลายน้ํา รวมถึงการรวมกลุมกันระหวางอุตสาหกรรมที่

เก่ียวของกับแฟชั่น 

3) จัดทําโครงสรางการรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่น (Thai Fashion Cluster) 

4) สรางระบบจัดการขอมูลและเครือขายใหผูใชบริการเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

3) กระทรวงศึกษาธิการ โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) สถาบันการศึกษาตางๆ (ที่เปดหลักสูตรดานแฟชั่น) 

5) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ

6) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจแฟชั่น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

7) กระทรวงวัฒนธรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

8) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

9) กระทรวงพาณิชย โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

10) กรมทรัพยสินทางปญญา 
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8.2.5 โครงการสรางภาพลักษณอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในระดับสากล 

หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทยและมีบทบาทตอการจาง

งานกวา 2 ลานคน ถูกจัดอันดับอยู 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมแฟชั่นเอเชีย เนื่องจากมีความไดเปรียบในเร่ืองของ

วัตถุดิบที่หลากหลาย ทักษะฝมือแรงงานที่ประณีต และมีการออกแบบที่สรางสรรค โดยจะเห็นไดวา อุตสาหกรรม

แฟชั่นไทยสามารถสรางรายไดใหประเทศไดถึง 3.7 แสนลานบาท (สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม เคร่ืองหนังและรองเทา 

และอัญมณีและเคร่ืองประดับ) ดังนั้น รัฐบาลจึงผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นอยางตอเนื่องและครบ

วงจร มีหนวยงานที่ดูแลดานแฟชั่นโดยเฉพาะ รวมทั้งมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย การออกแบบที่ไดรับการ

ยอมรับระดับสากล อีกทั้งยังสามารถสรางแบรนดสินคาเปนของตนเองที่มีชื่อเสียงระดับโลก เชน จิออรดาโน 

( Giordano) ค ร อ ค โ ค ไ ด ล  ( Crocodile) จี ทู เ ธ า ซั น ด  ( G2000) แ ล ะ ร า เ บี ย น โ ค  ( Rabeanco)  

เปนตน 

สําหรับงานสรางเมืองกรุงเทพฯ ใหเปนที่ยอมรับในฐานะศูนยกลางแฟชั่นนั้น จะตองสรางการรับรูใหกับ

ชาวตางประเทศใหทราบถึงศักยภาพของประเทศไทย ใหความสนใจความเคลื่อนไหววงการอุตสาหกรรมแฟชั่น

ไทยมากข้ึน ซึ่งเดิมการจัดกิจกรรม Fashion Week ของไทยไดรับการบรรจุลงในปฏิทินแฟชั่นโลก และไดรับการ

ตอบรับดีจากสื่อตางประเทศที่เสนอขาวอยางตอเนื่อง เปนผลใหดีไซเนอรไทยเปนที่รูจักและสามารถเปดตลาด

ใหมและขยายตลาดเดิมได ดานการสรางการยอมรับในตางประเทศ นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมการเจาะตลาด

เปาหมายโดยการนําดีไซเนอรไทยไปแสดงแฟชั่นโชวและแสดงสินคาในตางประเทศ การจัดแสดงสินคา In Store 

Promotion และการออกงานแสดงสินคา Exhibition ในประเทศเปาหมาย  

วัตถุประสงค 

1) เพื่อเผยแพรและสรางการรับรูสินคาแฟชั่นไทยใหกับชาวตางประเทศไดทราบถึงศักยภาพผลิตภัณฑ

สินคาแฟชั่นของประเทศไทย  

2) เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑสินคาแฟชั่นไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ 

3) เพื่อกระตุนความสนใจและสรางความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมธุรกิจแฟชั่น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

พ้ืนที่เปาหมาย 

 ทั่วประเทศ  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2560 – 2564  

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน 

2) จัดทําแผนการประชาสัมพันธการสรางการรับรูสินคาแฟชั่นไทยใหกับชาวตางประเทศ 
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3) จัดกิจกรรมเพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑสินคาแฟชั่นไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ อาทิเชน 

กิจกรรม Fashion Week การจัดแสดงสินคา In Store Promotion และการออกงานแสดงสินคา 

Exhibition ในประเทศเปาหมาย เปนตน 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

3) กระทรวงศึกษาธิการ โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) สถาบันการศึกษาตางๆ (ที่เปดหลักสูตรดานแฟชั่น) 

5) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ

6) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจแฟชั่น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

7) กระทรวงวัฒนธรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

8) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

9) กระทรวงพาณิชย โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

10) กรมทรัพยสินทางปญญา 

8.3 แนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 

ธุรกิจแฟชั่นเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทย โดยกอใหเกิดการสราง

รายไดเขาประเทศตอปจํานวนมาก และสามารถสรางงาน สรางรายไดใหกับประชากรในประเทศ โดยตลอดหวง

โซอุทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมแฟชั่นมีสถานประกอบการที่เก่ียวของไมต่ํากวา 170,000 กิจการ มี

การจางงานกวา 2,200,000 คนตอป รวมถึงเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญของการสงออกไทย คิดเปนมูลคาการสงออก

กวา 456,000 ลานบาทตอป ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น จะทําใหเกิดการแขงขันและนําไปสูการเพิ่ม

ผลิตภาพในการผลิต (Productivity) และการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ อีกทั้งยังเปน

อุตสาหกรรมที่ใชทุนมนุษยเปนหลักในการออกแบบและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง

พลวัตรของเศรษฐกิจโลกที่กําลังจะเกิดข้ึน ทําใหตองมีการพัฒนาสินคาแฟชั่นที่อาศัยการแขงขันในดานของ

ความคิดสรางสรรคเปนหลัก ลดการผลิตสินคาจํานวนมากและการแขงขันในดานของราคาลง โดยเฉพาะประเทศ

ไทยมีความไดเปรียบในดานของทุนมนุษย รากฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาที่มี ซึ่งเปนแหลงที่กอใหเกิด

ความคิดสรางสรรคและนําไปสูการสรางเอกลักษณใหกับสินคาได  

อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีแนวโนมชะลอตัว เนื่องจากไทยมีความเสียเปรียบในดานปจจัยการผลิตเมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศคูแขง สงผลใหตนทุนการผลิตสูงกวา นอกจากนี้แนวโนมเศรษฐกิจโลกยังไมฟนตัวมาก

นัก  ทําใหผูบริโภคทั่วโลกชะลอและลดการบริโภคสินคากลุมแฟชั่น ซึ่งเปนสินคากลุมที่ไมจําเปนตอการบริโภคใน

ชีวิตประจําวัน ดวยเหตุนี้ หนวยงานที่มีสวนเก่ียวของทั้งภาครัฐ เอกชน และผูประกอบการรายยอยทั้งหลาย จึง

ตองรวมมือกันในการปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยการสรางจุดแข็งใน

การพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบและการตลาด ปรับตัวจากการเปนผูรับจางผลิต (OEM) ไปสูการเปน
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ผูออกแบบสินคา และมีตราสินคาของตัวเอง รวมทั้งยกระดับตําแหนงทางการตลาดใหเปนผูผลิตสินคาที่มี

คุณภาพระดับกลางและสูง ตลอดจนสรางการรับรูใหกรุงเทพฯเปนเมืองแหงแฟชั่น ซึ่งจะนําไปสูการเปนผูนําและ

ศูนยกลางธุรกิจแฟชั่นแหงภูมิภาค ซึ่งจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไดอยางยั่งยืน ดังนั้น

แนวทางการดําเนินแผนไปสูการปฏิบัติที่ดีจึงควรแกปญหาเหลานี้ไดอยางยั่งยืน โดยมีทิศทางดังตอไปนี้ 

1. การสนับสนุนการเปนศูนยการเรียนรูดานแฟชั่น (Fashion Knowledge Center) เพื่อใหเกิดศูนย

การเรียนรูดานแฟชั่นในระดับประเทศและระดับอาเซียน และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ดานธุรกิจแฟชั่นใหเทียบเทามาตรฐานระดบัสากล 

2. สนับสนุนการเปนศูนยกลางการศึกษาและวิจัยนวัตกรรมการผลิตและออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่น

ไทย (Innovation Research & Development Fashion Center) เพื่อใหผูประกอบการมีความรู

ความเขาใจการสรางสรรคผลิตภัณฑจากวัตถุดิบดวยการออกแบบดวยเทคโนโลยีและความคิด

สรางสรรคทั้งระบบ และสามารถนําเอาวัตถุดิบที่มีความหลากหลายและไดคุณภาพนํามาใชในการ

ตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑอยางสรางสรรค ใหประเทศไทยมีความสามารถการแขงขันในระดับโลก 

3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในอุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและ

เคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) เพื่อศึกษาศักยภาพและวางแนว

ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสรางสรรคข้ึน สามารถนําศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต มา

สรางตราสินคา (Brand) และเอกลักษณ (Identity) ของผลิตภัณฑ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Value 

Added) รวมถึงการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ตราสินคา (Brand) ผลิตภัณฑแฟชั่นไทยทั้งภายในและ

ตางประเทศ  

4. สงเสริมการรวมกลุม และพัฒนาสรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น (Thai Fashion 

Cluster)เพื่อสงเสริมการรวมกลุม และพัฒนาสรางเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น ทั้ง

ในระดับตนน้ํา ระดับกลางน้ํา และระดับปลายน้ํา รวมถึงการรวมกลุมกันระหวางอุตสาหกรรมที่

เ ก่ียวของกับแฟชั่นเพื่อให เกิดการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตางๆ เพื่อผลักดันการ

รวมกลุมคลัสเตอรในรูปแบบ Design and Development Cluster 

5. สรางภาพลักษณอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในระดับสากล เผยแพร

และสรางการรับรูสินคาแฟชั่นไทยใหกับชาวตางประเทศไดทราบถึงศักยภาพผลิตภัณฑสินคาแฟชัน่

ของประเทศไทย โดยผานการจัดกิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑสินคาแฟชั่นไทยทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ เพื่อกระตุนความสนใจและสรางความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 
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