
 

ญี�ปุ่ นพฒันาวสัดสุิ�งทอใช้เป็นกลยทุธ์แข่งขนัสําหรับเสื �อผ้าสําเร็จรูป 

สตท. ณ เมืองฮิโรชิมา 

 

เป็นที�ทราบกนัดีว่า ตลาดญี�ปุ่ นเป็นตลาดซึ�งให้ความสําคญัยิ�งกบัคณุภาพ  ในกลุม่สินค้าประเภท

เสื �อผ้าเครื�องแต่งกายก็เช่นเดียวกนั  สนิค้าที�จะจําหน่ายได้นั �น นอกจากจะต้องมีสไตล์ซึ�งถกูรสนิยมของ

ผู้บริโภคชาวญี�ปุ่ นแล้ว คณุภาพการผลติจะต้องได้มาตรฐาน การตดัเย็บจะต้องประณีต เชน่ ฝีเข็มต้อง

สมํ�าเสมอ ฯลฯ  ที�ผ่านมาผู้บริโภคให้ความสาํคญักบัสไตลแ์ละคณุภาพของการตดัเย็บเป็นสําคญั ตามด้วย

การดวูสัดทีุ�ใช้ โดยแต่เดิมมาผู้บริโภคญี�ปุ่ นมีความคิดว่าวสัดธุรรมชาติ เช่น ฝ้าย ลนิิน ฯลฯ ดีกว่าวสัดทุี�ทํา

จากเส้นใยสงัเคราะห์ เช่น โพลเิอสเตอร์ ฯลฯ ซึ�งหากผู้บริโภคสามารถสู้ราคาได้ ก็จะเลือกเสื �อผ้าทําจากวสัดุ

ธรรมชาติที�มีราคาสงูกว่า แต่ขณะนี �ความคิดดงักลา่วเริ�มมีแนวโน้มเปลี�ยนไป  บริษัทผู้ผลิตสิ�งทอของญี�ปุ่ น

ต่างมุ่งพฒันาสิ�งทอที�ทําจากวสัดเุส้นใยสงัเคราะห์ที�มีคณุสมบติัพิเศษ เสริมในสว่นที�วสัดธุรรมชาติไม่มี ทํา

ให้กลายเป็นวสัดสุงัเคราะห์ที�ดีลํ �ายิ�งกว่าวสัดธุรรมชาต ิ 

 บริษัทผู้ผลิตสิ�งทอ Komatsuseiren 1 ได้มีการพัฒนาผ้าเส้นใยสงัเคราะห์ที�มีคณุสมบตัิสงูกว่าผ้า

ใยธรรมชาติ ลา่สดุมีสนิค้าหนึ�งซึ�งบริษัทฯได้พัฒนาและออกจําหน่ายเมื�อเดือนมีนาคม ศกนี � คือ Karl-Karl 

KS 2 ซึ�งเป็นผ้าใยสงัเคราะห์ที�มีลกัษณะภายนอก เช่น ผิวสมัผสั

เหมือนกบัผ้าวลู (Wool)  แต่มีคณุสมบตัิสงูกว่ามาก กลา่วคือ เมื�อ

เทียบนํ �าหนกัผ้าที�เทา่กันจะมีความหนากว่าผ้าวลูร้อยละ 20  จงึ

ทําให้ดหูนาฟ ูหรือหากใช้ผ้าขนาดเท่ากนัก็จะเบากว่าถึงร้อยละ30 

เนื�องจากมีนํ �าหนกัตอ่พื �นที� (Weight per unit area) ตํ�ากว่า อีกทั �ง

ยงัสามารถเก็บรักษาอณุหภมูิได้ดีกว่าผ้าวลูถึงร้อยละ 60  ณ เวลา

ที�ปราศจากลม และดีกวา่ร้อยละ 20 ณ ความเร็วลม 1 เมตร/วินาที  

หลกัสาํคญัของกรรมวธีิการผลติ Karl-Karl KS คือการขยายโครงสร้างของเส้นใยทําให้เกิดการพองตวั โดย

ไม่เพิ�มความร้อนหรือแรงดงึมากแตใ่ช้การบําบดัทางเคมีแทนเพื�อทําให้เส้นใยไม่พนักนั ซึ�งทําให้เกิดช่องว่าง

ระหว่างเส้นใย ช่วยให้มีอากาศแทรกตวัเข้าไปซึ�งทําให้คงความอบอุน่ไว้ได้เหมือนผ้าวลู ในขณะที�มีนํ �าหนกั

ต่อพื �นที�ที�เบากว่า บริษัทฯยงัได้เอาไปผสมกบัวสัดตุ่างประเภท เชน่  SAITOS ที�มีคณุสมบตักินันํ �าและ

ระบายความชื �นซึ�งพฒันาโดยบริษัทฯเชน่กนั ทําให้ได้เป็นสิ�งทอสงัเคราะห์ที�เหมือนผ้าวลูแตก่ันนํ �าได้ 

                                                           
1 บริษัท Komatsuseiren Co., Ltd. https://www.komatsuseiren.co.jp/  
2 Karl-Karl KS เป็นผ้าที�ใช้ด้ายทาํจากเส้นใยสงัเคราะห์ Karl-Karl ซึ�งพฒันาโดยบริษัท IST Inc. ของญี�ปุ่ น  ดรูายละเอยีด

ได้ที� https://www.istcorp.jp/en/industrial_material/karlkarl/ 

      ผ้าวลูปกติ          ผ้า Karl-Karl KS 
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ผ้า Karl-Karl KS นี �ที�จริงแล้วได้พฒันาสําเร็จเมื�อปี 2015 แตใ่นชว่งนั �นผู้บริโภคมองว่าแม้วา่จะเบา

แตย่งัเป็นเหมือนผ้าวลูเทียม จึงแทบจะจําหน่ายไม่ได้เลย ในระยะ 3 ปีมียอดจําหน่ายรวมเพียง 30 ล้านเยน

ทั �งๆที�ตั �งเป้าไว้ 1 พนัล้านเยน จากนั �นบริษัทฯจงึได้พัฒนาปรับปรุงผวิสมัผสัของเนื �อผ้าและทําให้รักษาความ

อุ่นได้มากขึ �น พร้อมทั �งปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติทําให้ลดราคาได้ตํ�าลงถึงร้อยละ 30   และที�สําคญัคือ

ยงัสามารถทําให้ขนของผ้าดเูหมือนเป็นแคชเมียร์วลู ทําให้ไม่ยบัง่าย อีกทั �งทําให้ย้อมได้ง่ายขึ �นหรือจะพิมพ์

ลายลงบนเนื �อผ้าก็ได้ จึงสามารถนําไปใช้ตดัเย็บเป็นเสื �อผ้าได้อย่างมากมายหลากหลายรูปแบบ 

ตวัอย่างอื�นๆของวสัดสุิ�งทอที�ได้มีการพฒันาจนดีกว่าวสัดธุรรมชาติ เช่น PARINE 3 ซึ�งเป็นวสัดุ

ใหม่ที�พฒันาโดยกลุม่ Toray Synthetic Textile Cluster4 โดยนําวสัดเุส้นใยสงัเคราะห์ที�ได้ผลิตจําหน่าย

เมื�อปี 2012 ซึ�งมีลกัษณะเหมือนลนิิน มาแทรกลงไปด้วยเส้นด้ายที�มีความยืดหยุน่ทําให้กลายเป็นผ้าที�มี

ลกัษณะแข็งเหมือนผ้าลนิินแต่ยืดได้ ซึ�งเหมาะกบัการตดัเยบ็เป็นกางเกงที�ใสแ่ล้วเคลื�อนไหวง่าย

สะดวกสบาย นอกจากนั �น ยงัมีบริษัทอื�นๆ อีก เช่น  IAAZAJ HOLDINGS INC.  5 ได้พฒันาผ้าเส้นใย

สงัเคราะห์ที�ดเูหมือนผ้าฝ้ายแตมี่คณุสมบตัิที�ผ้าฝ้ายไม่มีคือแห้งได้เร็ว และเพิ�มคณุสมบตัิพิเศษต้านทาน

แบคทีเรียและดบักลิ�นเข้าไป โดยมีแผนจะออกจําหน่ายในปลายปีนี �  

บริษัท Nicca Chemical 6 ก็เป็นอีกบริษัทหนึ�ง

ทีใช้การพัฒนาวสัดสุิ�งทอใหม่ๆ มาใช้เป็นกลยทุธ์ใน

การแข่งขนั โดยได้คดิค้นสิ�งทอใช้ชื�อว่า NEOSEED ที�

มีคณุสมบตัิกนันํ �าโดยไม่ต้องผ่านการบําบดัทางเคมี 

ซึ�งที�ผ่านมามักใช้สาร Fluorine       แนวคิดการพฒันา 

NEOSEED เกิดจากการศกึษาโครงสร้างของผวิใบบวัที�

มีลกัษณะขรุขระไม่เรียบ ทําให้เกิดชั �นของอากาศซึ�งช่วยให้นํ �าไม่เกาะที�ผิว จึงเป็นวสัดสุิ�งทอที�มีคณุสมบตัิ

กนันํ �าได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้สารFluorine หรือ Fluorine-free บริษัทฯ ยงัขอให้ผู้ผลติเสื �อกีฬาที�ใช้วสัดสุิ�ง

ทอของตนนี �ตดิป้ายระบุแบรนด์ NEOSEED เพื�อให้ข้อมลูแก่ผู้ซื �อเสื �อกีฬาว่าเป็นสนิค้าที�ใช้วสัดคุณุภาพ

พิเศษที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม  อนัเป็นปัจจยัสําคญัหนึ�งในการตดัสินใจของผู้บริโภคในยคุปัจจบุนั  

มีข่าววา่บริษัท Komatsuseiren ก็ดําเนินการแนวทางเดียวกนันี �โดยอยู่ระหว่างเจรจาให้บริษัทผลติ

เสื �อสทูที�ใช้ผ้า Karl-Karl KS ติดป้ายแสดงแบรนด์ของผ้าบนเสื �อสทูด้วย รวมทั �งยงัจดัให้มีการอบรมให้

ความรู้พนกังานจําหน่ายเสื �อสทูให้เข้าใจและสามารถอธิบายคณุสมบติัพิเศษของผ้าดงักลา่วให้ลกูค้าได้ 

                                                           
3 เกี�ยวกบัวสัดสุิ�งทอ Parine  http://www.gosen-cluster.com/products/pro_017.html  
4 เป็นคลสัเตอร์ที�เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างบริษัท Toray กบับริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมสิ�งทอในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของญีปุ่ น   เวปไซต์ของคลสัเตอร์ (เป็นภาษาญี�ป่น) http://www.gosen-cluster.com/index.html 
5 เป็น SMEs ผู้ผลติสิ�งทอซึ�งตั �งอยูท่ี�จงัหวดัโทยามะ ในญี�ปุ่ น  http://www.ichiamiaz.co.jp/en/holdings.html  
6 บริษัท Nicca Chemical Co.,Ltd  http://www.nicca.co.jp/english/index.html  

ป้ายแสดงแบรนด์ของวสัดทุี�ใช้ สาํหรับติดบนตวัสนิค้า 
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ในอดีตผู้บริโภคญี�ปุ่ นจะดคูณุภาพของ

ผ้าโดยมิได้ให้ความสนใจมากนกัว่าวสัดทีุ�ใช้

เป็นของบริษัทใด แต่ในปัจจบุนัมีกระแสของ

ผู้บริโภคญี�ปุ่ นซึ�งนอกจากเลือกแบรนด์สินค้า

แล้ว ยงัดวู่าเป็นสนิค้าที�มีคณุสมบตัิพิเศษ

เช่นใด เป็นสนิค้าที�ดีต่อสิ�งแวดล้อมหรือไม่

อยา่งไร รวมไปจนถึงดวู่าวสัดเุป็นของบริษัทใด  

ดงันั �น ภายใต้กระแสดงักลา่ว ฝ่ายผู้ผลิตเสื �อผ้า

สําเร็จรูปก็ต้องเลือกวสัดทีุ�ตรงกบัความต้องการ

และความสนใจเหล่านั �นของผู้บริโภค และได้

เริ�มมีการติดป้ายแสดงคณุสมบตัขิองวสัดทีุ�ใช้

และชื�อบริษัทผู้ผลติวสัดดุ้วย 

บทสรุปและข้อเสนอแนะสําหรับผู้ผลิตผู้ส่งออกไทย 

�.  ผู้ผลติเสื �อผ้าสําเร็จรูปในญี�ปุ่ นได้มุ่งเน้นมากขึ �นในการใช้วสัดสุิ�งทอที�มีคณุสมบตัิสงูเป็น
กลยทุธ์ในการแข่งขนั เพื�อแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดในญี�ปุ่ นซึ�งปัจจบุนัคาดหวงัการขยายตวัไม่ได้นกั 
เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างประชากรอนัเป็นผลจากการกลายเป็นสงัคมผู้สงูอายพุร้อมทั �ง
จํานวนเดก็ที�เกิดน้อยลง   

2.  ผู้ผลติและสง่ออกสนิค้าเสื �อผ้าสําเร็จรูปของไทยควรศึกษาตดิตามการพฒันาวสัดสุิ�งทอใหม่ๆไม่

ว่าจะเป็นของญี�ปุ่ นหรือประเทศอื�นๆ  เพื�อพิจารณาความเป็นไปได้ในการนํามาใช้ ซึ�งแม้ว่าอาจทําให้ต้นทนุ

ต้องสงูขึ �น แตใ่นขณะเดียวกันจะเป็นการสร้างมลูค่าเพิ�มให้สนิค้าและอาจชว่ยเพิ�มขีดความสามารถในการ

แขง่ขนัของตวัสนิค้าได้ 

3. นอกจากนั �นผู้ผลติวสัดสุิ�งทอรวมทั �งภาครัฐของไทยควรให้ความสาํคญักบัการวิจยัพฒันา(R&D) 

คิดค้นหรือพฒันาวสัดสุิ�งทอใหม่ๆ โดยเฉพาะการใช้วสัดทุ้องถิ�นของไทยเชน่ ผ้าไหมไทย ผ้าฝ้ายพื �นเมือง ผ้า

ใยพืชท้องถิ�น ฯลฯ นําไปพัฒนาต่อยอดให้มีคณุสมบตัิสงูขึ �น ซึ�งจะเป็น cutting edge ให้กบัอตุสาหกรรมสิ�ง

ทอของไทยในอนาคตได้ 
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