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ถุงเท้า-ถุงเมือจากเส้นใยร าข้าว 

เพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนัง สร้างรายได้ให้โรงงานญ่ีปุ่น 
 
 บริษัท Suzuki Socks Co., Ltd. ผู้ผลิตถุงเท้ำเด็กรำยเก่ำแก่
ในจังหวัดนำรำ แก้ไขปัญหำสินค้ำรำคำถูกจำกต่ำงประเทศด้วยกำรน ำ
ร ำข้ำว (รวมถึงจมูกข้ำว) ซึ่งได้จำกกำรสีข้ำวและปกติมักจะทิ้งไปอย่ำง
เสียเปล่ำ มำพัฒนำต่อยอดกับเส้นใยถักถุงเท้ำจนกลำยเป็นผลิตภัณฑ์
รักษำควำมชุ่มชื้นของผิวหนัง และได้รับควำมนิยมจนสินค้ำฮิตติดตลำด  
 ไอเดียกำรน ำร ำข้ำวมำเพ่ิมมูลค่ำครั้งนี้เกิดจำกควำมทรงจ ำ
สมัยเด็กที่เจ้ำของบริษัทสังเกตว่ำผ้ำถูพ้ืนวัยเด็กที่ห่อร ำข้ำวใส่ข้ำงใน
ช่วยให้พ้ืนกระดำนใสและลื่น รวมทั้งมือของแม่ตัวเองที่หมักดอกผัก
พ้ืนบ้ำนด้วยร ำข้ำวยังสวยชุ่มชื้นเสมอ จึงทดลองด้วยวิธีต่ำง ๆ เพ่ือน ำ
ร ำข้ำวมำเพิ่มมูลค่ำให้กับถุงเท้ำของตน เริ่มจำกกำรต้มถุงเท้ำกับร ำข้ำว 
ปรึกษำหน่วยงำนด้ำนเทคโนโลยีอุตสำหกรรมท้องถิ่น ทดสอบผลิตภัณฑ์
กับคนในพ้ืนที่ และร่วมมือกับผู้ผลิตเส้นด้ำยเพ่ือพัฒนำกำรผสมร ำข้ำวกับเส้นด้ำยถักถุงเท้ำจนได้ “เส้นด้ำยร ำข้ำว 
SK” มำผลิตเป็นถุงข้ำวร ำข้ำวที่มีคุณสมบัติคงทน ไม่เสื่อมคุณภำพง่ำย  นอกจำกนี้ บริษัท Suzuki Socks ยังต่อยอด
ด้วยกำรเข้ำไปติดต่อร้ำนจ ำหน่ำยของใช้ประจ ำวันรำยใหญ่จนสำมำรถน ำสินค้ำไปวำงจ ำหน่ำยเป็นที่แพร่หลำยได้ 
รวมทั้งมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ด้วยกำรติดซิลิโคนผสมน้ ำมันร ำข้ำวบริเวณส้นถุงเท้ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ จนปัจจุบัน
มียอดจ ำหน่ำยในช่วง 10 ปีนี้กว่ำ 3 แสนคู่ (มำกกว่ำยอดจ ำหน่ำยถุงเท้ำยอดฮิตทั่วไปที่มีเพียง 1 หมื่นคู่) และยังอยู่
ระหว่ำงกำรพัฒนำ/ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น ถุงมือ ผ้ำพันคอ และผ้ำเช็ดตัวในห้องน้ ำ เป็นต้น 

 
 บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย) 
 บริษัทที่ปรึกษำและค้นคว้ำวิจัย Yano Research Institute Ltd. 
เปิดเผยมูลค่ำกำรตลำดสินค้ำ Leg Wear (รวมถึงสินค้ำถุงเท้ำ) ประจ ำปี 2559 
ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 1.7% คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 6.19 แสนล้ำนเยน (ประมำณ 
1.8 แสนล้ำนบำท) เนื่องจำกไม่มีสินค้ำเด่นที่จะสร้ำงมูลค่ำตลำดให้เพ่ิมมำกขึ้น 
ประกอบกับควำมต้องกำรและรสนิยมของผู้บริโภคมีควำมหลำกหลำยมำก ใน
ส่วนของถุงเท้ำจึงจ ำเป็นต้องเน้นประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงแรงกระตุ้นให้กับ
ผู้บริโภคด้วยi โดยกำรพัฒนำคุณสมบัติพิเศษต่ำง ๆ ให้กับถุงเท้ำก็เป็นอีกหนึ่ง
แนวทำงที่จะช่วยให้กำรประชำสัมพันธ์สินค้ำมีประสิทธิภำพ ต่อยอดกำรผลิต
สินค้ำ และสร้ำงตลำด Niche Market ที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงกว่ำได้ และปัจจุบันสินค้ำ

ในกลุ่มเสื้อผ้ำ เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงถุงเท้ำในญี่ปุ่นไม่ได้เน้นแค่กำรออกแบบเท่ำนั้น แต่ยังเน้นเรื่องคุณสมบัติพิเศษ
เพ่ิมเติมด้วย เช่น กำรเพ่ิมควำมอบอุ่น กำรลดกลิ่นตัว กำรคงสภำพหรือไม่เปียกน้ ำ และกำรช่วยรักษำและบ ำรุง
ผิวพรรณอย่ำงกรณีถุงเท้ำร ำดังกล่ำว เป็นต้น ตลำดสินค้ำเสื้อผ้ำและเครื่องนุ่งห่มของญี่ปุ่นจึงยังมีช่องทำงและ
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โอกำสส ำหรับสินค้ำส่งออกจำกไทยที่มีกำรพัฒนำและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมเพ่ือควำมโดดเด่นและตอบโจทย์กำรใช้งำนของ
ผู้บริโภคญี่ปุ่นได้ 
 
 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. 
 ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมผลิตถุงเท้ำของญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีขนำดขนำดเล็ก เป็นผู้รับจ้ำงผลิต (OEM) 
มีแรงงำนน้อยกว่ำ 20 คน และตั้งอยู่ในบริเวณ จ.นำรำ จ.เฮียวโกะ และ จ.โอซำกำ มำกที่สุด ซึ่งที่ผ่ำนมำได้รับ
ผลกระทบจำกกำรน ำเข้ำถุงเท้ำรำคำถูก โดยเฉพำะจำกจีน ท ำให้ผู้ประกอบกำรหลำยรำยต้องเลิกกิจกำรii ซึ่งกรณี
บริษัท Suzuki Socks ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกำสโดยกำรน ำของเหลือใช้หรือมักมองข้ำมมำต่อยอดและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ซึ่งผู้ประกอบกำรและหน่วยงำนไทยที่เกี่ยวข้องอำจใช้แนวทำงด ำเนินกำรในลักษณะเดียวกัน 
ด้วยกำรสังเกตสิ่งรอบตัวหรือสมุนไพรพ้ืนบ้ำน ศึกษำคุณสมบัติ และน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรผลิตสินค้ำต่ำง ๆ ที่มี
มูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้นเพ่ือส่งออกมำยังญี่ปุ่นหรือประเทศคู่ค้ำอ่ืน ๆ  
 

อ้ำงอิง เว็บไซต์ ToyoKeizai.net ลงวันท่ี 23 ตุลำคม 2560 
 
 

สินค้าหัตถกรรมโบราณสู่ไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน 
ความท้าทายและการผสมผสานสองยุคสมัย 

 
 ช่ำงฝีมือท้องถิ่นในพ้ืนที่ Kishu (บริเวณจังหวัดวำกำยำมะ
และบำงส่วนของจังหวัดมิเอะ) รวมตัวกันจัดตั้งโปรเจค “Kishu+” 
ร่วมกับบริษัท TAKT PROJECT Inc. พัฒนำผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ผสมผสำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เก๋ไก๋ 
แปลกตำ เพ่ือสร้ำงมิติใหม่ให้กับสินค้ำหัตถกรรมพ้ืนบ้ำนแบบดั้งเดิม
จนกลำยเป็นสินค้ำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับบ้ำนสวยหรู เพ่ือ

แก้ไขปัญหำยอดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ตกต่ ำและขำดผู้สืบทอด โดยโปรเจคนี้เริ่มต้นจำกกำรพัฒนำแนวคิดเพ่ือให้งำน
ช่ำงฝีมือสำมำรถเคียงคู่กับกำรใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน เน้นกำรผลิตงำนด้วยฝีมือควบคู่และผสมผสำนกับกำรใช้เทคโนโลยี
และดิจิตอลสมัยใหม่ จนสำมำรถสร้ำงสินค้ำใหม่ที่ดึงดูดควำมสนใจได้อย่ำงดี เช่น เปลี่ยนถ้วยชำมลงรักเป็นโคมไฟ 
LED (เพ่ือเจำะตลำดยุโรปที่ไม่นิยมรับประทำนทำนอำหำรในภำชนะลงรัก) หรือชุดถำดอำหำรที่ท ำด้วยโลหะแต่
ฉำบผิวด้วยกำรลงรัก เป็นต้น  
 
 ช่ำงฝีมือในท้องที่โตเกียวก็ประยุกต์ดีไซน์สมัยใหม่เข้ำกับ
ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของตนเพ่ือสร้ำงตลำดใหม่ด้วยเช่นกัน เช่น ร้ำน 
HosoO ผู้ผลิตผ้ำทอแบบ Nishijin (ผ้ำทอแบบดั้งเดิม โดยใช้ด้ำย
ที่ย้อมสีแล้ว มีเฉพำะในบริเวณจังหวัดเกียวโตเท่ำนั้น) ที่เดิมจะ
น ำผ้ำไปตัดเป็นชุด Kimono ก็น ำมำผลิตเป็นสินค้ำใหม่ ๆ เช่น 
โซฟำ รองเท้ำ หรือกล่องส ำหรับใส่กล้องถ่ำยรูป โดยเริ่มต้นจำก
กำรน ำผลงำนไปร่วมงำนแสดงสินค้ำต่ำง ๆ จนได้รับควำมสนใจ
จำกนักตกแต่งภำยในบ้ำน รวมทั้งได้ลงทุนสั่งท ำเครื่องทอผ้ำแบบหน้ำกว้ำงขนำด 150 เซนติเมตร (จำกเดิมที่กว้ำง
เพียง 32 เซนติเมตร) ล่ำสุด ยังได้รับกำรติดต่อจำกแบรนด์ดังต่ำง ๆ เพ่ือน ำผ้ำทอแบบ Nishijin ไปผลิตเป็นสินค้ำ
หลำกหลำย ปัจจุบัน ได้ร่วมมือกับบริษัทอ่ืนเพ่ือประยุกต์ผ้ำทอแบบ Nishijin ให้เป็นสินค้ำใหม่ ๆ เช่น ล ำโพงที่มี

Source: www.oidehita.com 
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เสียงเมื่อใช้มือสัมผัส หรือกล่องใส่กล้องถ่ำยรูป เป็นต้น ส ำหรับร้ำน Motono Hakimono Kogyo ผู้ผลิตรองเท้ำแตะ
ญี่ปุ่น Geta ในจังหวัดโออิตะก็พัฒนำรูปแบบรองเท้ำให้ทันสมัย รวมทั้งยังใช้เทคโนโลยีกำรผลิตทดแทนช่ำงฝีมือ
รุ่นเก่ำ ส่งผลให้ได้รับควำมนิยมในกลุ่มผู้บริโภคหญิงสมัยใหม่ กลำยเป็นรองเท้ำแฟชั่นประจ ำฤดูร้อน ส่วนบริษัท 
Aeru ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ก็เน้นกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และว่ำจ้ำง/พัฒนำสินค้ำร่วมกับช่ำงฝีมือ เพ่ือผลิตสินค้ำ
ที่ถูกใจผู้ใช้รุ่นเด็กเป็นจ ำนวนมำก โดยสินค้ำเด่นคือ ชำมข้ำวไม่หก “Koboshinikui Utsuwa” ที่มีส่วนโค้งนูนอยู่
ข้ำงใน ช่วยให้เด็กตักอำหำรได้ง่ำย เหมำะกับอำหำรประเภทต้มท่ีมีผู้ชื่นชอบจ ำนวนมำก
  

 บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย) 
 อุตสำหกรรมสินค้ำหัตถกรรมพ้ืนเมืองของญี่ปุ่นอยู่ในช่วงถดถอย
อย่ำงรุนแรง โดยปัจจุบันมีมูลค่ำกำรผลิตสินค้ำเหลือเพียง 1 แสนล้ำน
เยน (ประมำณ 2.9 หมื่นล้ำนบำท) จำกเดิมที่เคยมีมูลค่ำกว่ำ 5.4 แสน
ล้ำนเยน เมื่อ 30 ปีก่อนหน้ำ และผู้ประกอบกำรก็ลดจ ำนวนลงเหลือ 
25% เท่ำนั้นiii ซึ่งคำดว่ำเป็นผลจำกรสนิยมในภำพรวมที่เปลี่ยนแปลงไป
ของคนญี่ปุ่น (เนื่องจำกควำมแพร่หลำยของสินค้ำน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
และกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ทดแทนผู้สูงวัย) รวมทั้งกำรขำดแคลนผู้สืบ

ทอดรุ่นใหม่ แต่ควำมนิยมสินค้ำเหล่ำนี้ก็มีแนวโน้มฟ้ืนตัวขึ้นหลังจำกกระแสนิยมสินค้ำรุ่นเก่ำเริ่มพบเห็นได้มำกขึ้น 
รวมทั้งผู้ประกอบกำรและช่ำงฝีมือดั้งเดิมมีกำรประยุกต์และปรับตัวน ำเทคโนโลยีสมัยมำผสมผสำนร่วมกัน จน
สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและเป็นโอกำสในกำรขยำยตลำด  Niche Market ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและ
ต่ำงประเทศที่ตอบรับสินค้ำลักษณะนี้ได้ ซึ่งจะเป็นโอกำสส ำหรับสินค้ำหัตถกรรมและงำนช่ำงฝีมือร่วมยุคของไทย
ที่จะพิจำรณำกำรท ำตลำด Niche Market ในญี่ปุ่นด้วย 
 
 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. 
 แนวทำงกำรพัฒนำสินค้ำช่ำงฝีมือของญี่ปุ่นโดยภำคเอกชนจะเป็นลักษณะเน้นกำรออกแบบและปรับเปลี่ยน
แนวคิดกำรผลิตสินค้ำช่ำงฝีมือ โดยไม่ได้ยึดติดกับรูปแบบสินค้ำดั้งเดิมอย่ำงเคร่งครัด ดังจะเห็นได้จำกกรณีของโปรเจค 
Kishu+ ที่เปลี่ยนภำชนะอำหำรเป็นเครื่องตกแต่งบ้ำน หรือใช้เทคนิคกำรผลิตของช่ำงฝีมือมำผลิตสินค้ำสมัยใหม่ 
รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรออกแบบสินค้ำบนพ้ืนฐำนของกำรใช้สอย ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
สินค้ำเหล่ำนั้นได้อย่ำงแท้จริง ผู้ประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของไทยสำมำรถพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ในกรณีญี่ปุ่นมำประยุกต์ใช้กับสินค้ำงำนฝีมือไทย โดยส่งเสริมกำรร่วมมือกันระหว่ำงสำขำธุรกิจอุตสำหกรรมที่แตกต่ำง
กันเพ่ือสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ ส ำหรับขยำยกำรส่งออกของไทย 
 

อ้ำงอิง หนังสือพิมพ ์Nikkei MJ ฉบับลงวันท่ี 20 และ 25 ตุลำคม 2560 
 

 

i อ้ำงอิง : https://www.yano.co.jp/press/download.php/001745 
ii อ้ำงอิง : http://industry.fideli.com/industry/m/industry9_2_1.html 
iii อ้ำงอิง : http://toyokeizai.net/articles/-/163628 

                                           

Source: http://www.aeru-shop.jp/ 


