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Heimtextil งานแสดงสินค้าสิ่งทอระดับโลก 

 
Heimtextil คืองานแสดงสินค้าสิ่งทอสำหรับบ้านระดับโลกที่นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 9 – 12 มกราคม 2018 มีผู้ประกอบการจาก 64 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมตั้งคูหาแสดงสินค้าสิ่งทอสำหรับ

ใช้ภายในบ้าน อาทิเช่น ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ พรม และสินค้ามากมาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นคูหาจาก

ประเทศเยอรมนี จีน อินเดีย และตุรกี 

นอกจากสินค้าสิ่งทอ ที่ได้รับการผลิตอย่าง

ประณีตและมีเอกลักษณ์ในแบบของแต่ละประเทศแล้ว 

ภายในงานยังมีการแสดงสินค้าและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่

คาดการณ ์ว ่าจะได ้ร ับความนิยมสูงในช่วงป ี 2018 และ 

2019 โดยส่วนงานแสดงที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือ 

ส่วนของงานแสดงสินค้าผ่านแนวคิด “The future is urban.” ซึ่งเป็นแนวคิดที่พยายามจะแก้ปัญหาเกีย่วกับ

พื้นที่บ้านพักที่มีขนาดเล็กภายเมืองใหญ่ โดยของใช้ทุกอย่างภายในบ้านจะสามารถประยุกต์ให้ทำงานได้

หลากหลายฟังก์ช ัน เพื่อประหยัดพื้นที่ใช ้สอยภายในบ้าน อีกหนึ่งความนิยมที่กำลังเป็นที่สนใจของทั้ง

ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคคือ ความนิยมในการเย็บปักสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดย Caroline Till นักออกแบบ

ชาวอังกฤษนั้น มักจะมีงาน Workshop ของตนเองที่ลอนดอนเสมอ โดยให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาร่วมเย็บปักถัก

ร้อยได ้นาง Till ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักพิมพ์ Frankfurter Neue Presse เกี่ยวกับความนิยมดังกล่าวว่า 

“ผู้คนไม่อยากเสียเงินเพื่อสินค้าอีกต่อไป พวกเขาต้องการใช้เงินเพื่อแลกกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าต่อ

ตัวเขาเองมากกว่า ซึ่งนั่นก็คือการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาด้วยตนเอง” สำหรับโทนสีที่คาดว่าจะเป็นที่นิยม
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ในช่วงปี 2018 และ 2019 นี้ คือโทนสีที่ตัดกันชัดเจนแต่ยังคงความกลมกลืน ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว อาทิ

เช่น สีเขียวเข้มแบบใบไม้ในป่าลึกตัดกับสีชมพู หรือ สีโทนเย็น สีม่วงตัดกับสีดำ 

โดยภายในงาน Heimtextil 2018 นี้มีผู้ประกอบการไทยจำนวน 1  บริษัทเข้าร่วมงาน โดยผ่าน

การสนับสนุนจากโครงการ SMEs Pro-active ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม ในการขยายการส่งออกสินค้าและบริการของไทยไปยังตลาดต่างประเทศ 

 

ข้อคิดเห็น 

อุตสาหกรรมสิ่งทอภายในประเทศเยอรมนีกำลังขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้จากงานแสดงสินค้า 

Heimtextil ที่มีผู้ประกอบการจากทั่วโลกมาเข้าร่วมงานและร่วมตั้งคูหาภายในงานเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปีมาเป็น

เวลา 8 ปีแล้ว นอกจากนี้ จากรายงานของสถาบันวิจัย IFH จากเมืองโคโลณจน์พบว่า ธุรกิจก่อสร้างอาคาร

บ้านพักภายในประเทศเยอรมนีนั้น กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ส่งผลให้

ภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอภายในประเทศเยอรมนีนั้นเป็นไปในทิศทางบวกตามไปด้วย โดยในปี 2017 ที่

ผ่านมายอดมูลค่าการซื้อขายของตลาดค้าขายสิ่งทอสำหรับใช้ในบ้าน มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2016 ร้อยละ 

0.9 คิดเป็นมูลค่าการซื้อขาย 10.6 พันล้านยูโร ซึ่งถือเป็นการขยายตัวของตลาดที่น่าจับตามอง  

 

ที่มา: www.fnp.de 

www.heimtextil.messefrankfurt.com 
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ตลาดสินค้าไอที และการโทรคมนาคมของสวิตเซอร์แลนด์กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง 

  
สถาบัน European Information Technology Observation (EITO) ซึ่งได้รับการสนับสนุน

จากสมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ ของสวิตเซอร์แลนด์ รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์

ตลาดสินค้าไอที และการโทรคมนาคมของสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2018 ณ เมืองซูริกว่า 

หลังจากที่ตลาดค้าขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และการโทรคมนาคมในสวิตเซอร์แลนด์ซบเซาลงในช่วงปี 2016 

นั้น ในปี 2017 ที่ผ่านมานี้สถานการณ์ตลาดค้าขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์กลับมาคึกคักอีกครั้ง เห็นได้จากยอด

มูลค่าการซื้อขายสินค้าของทั้งปีที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 หรือคิดเป็นมูลค่า 31.4 พันล้านฟรังก์ ( 26.61 พันล้านยู

โร ) โดยเฉพาะตลาดสินค้าไอทีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่กลับมาขยายตัวอย่างรวดเร็วอยู่ที่ร้อยละ 3.5 

หรือมูลค่า 19.8 พันล้านฟรังก์ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสังคมทั่วโลก ที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของโลกดิจิตอล

อย่างเต็มตัว 

ตลาดค้าขายซอฟต์แวร์เองก็เริ่มกลับมาคึกคักเช่นกัน โดยมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 คิดเป็น

มูลค่า 6.4 พันล้านฟรังก์ นาย Axel Pols ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัย EITO ออกความเห็นว่า “ธุรกิจค้าขาย

ซอฟต์แวร์ที่กำลังขยายตัวอย่างเห็นได้ชัดนั้น เป็นผลมาจากหลายๆ สาขาอาชีพ ที่กำลังปรับตัวให้เข้ากับยุค

สมัยของระบบดิจิตอล” ตามมาด้วยธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนลียีสารสนเทศที่กลับมาคึกคักอีกครั้งเช่นกัน 

เช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนาระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการเขียนโปรแกรม 

Application สำหรับใช้บนโทรศัพท์มือถือ โดยยอดซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 คิดเป็นมูลค่า 10.6 พันล้านฟรังก์ 

นอกจากนี้ ตลาดซื้อขายโทรศัพท์มือถือก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องร้อยละ 4 มูลค่า 1.7 พันล้านฟรังก์ หรือ

เท่ากับการขายโทรศัพท์มือถือจำนวน 3.2 ล้านเครื่อง 
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ข้อคิดเห็น 

ตลาดค้าขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง สะท้อนให้เห็นสถานการณ์

เศรษฐก ิจของสว ิตเซอร ์แลนด ์เป ็นไปในทางบวก  ซ ึ่งย ่อมส ่งผลด ีก ับการส ่งออกของไทย  เน ื่องจาก

สวิตเซอร์แลนด์จำเป็นต้องนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องจากประเทศไทย อาทิเช่น แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องโทรสาร 

ส่วนประกอบโทรศัพท์ สายไฟฟ้า 

 

ที่มา: www.swissinfo.ch 

www.derstandard.de 


