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21 - 27 มิถุนายน 2564 

จุดเปลี่ยนเสื้อผ้า Fast Fashion ในตลาดออสเตรเลีย 
 
ออสเตรเลียพยายามแก้ไขปัญหาขยะฝังกลบที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

นอกจากปัญหาขยะพลาสติกทีต่้องใช้เวลานานในการย่อยสลายแล้ว ปัญหาขยะเสื้อผ้าสิ่งทอเป็นอีกหนึ่งปัญหา
ที่รัฐบาล ภาคเอกชนและผู้บริโภคออสเตรเลียตระหนักถึงผลกระทบที่ออสเตรเลียกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
โดยมีการเติบโตของสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น (Fast fashion) ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเป็นตัวกระตุ้น เนื่องจาก
เป็นสินค้าทีมี่การผลิตจำนวนและราคาถูก (เม่ือเทียบกับราคาซ่อมแซมเสื้อผ้าที่มีราคาสูง) ทำให้ปริมาณการซื้อ
เสื้อผ้าใหม่เพิ่มจำนวนสูงขึ้น โดยชาวออสเตรเลียมีการซื้อเสื้อผ้าใหม่เฉลี่ย 27 กิโลกรัมต่อคนต่อปีและปริมาณ
เสื้อผ้าใช้แล้วที่เป็นขยะฝังกลบเฉลี่ย 23 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (คิดเป็นร้อยละ 93 ของปริมาณเสื้อผ้าที่ชาว
ออสเตรเลียซื้อทั้งหมด) 

ที่ผ่านมา  กลุ่มผู้บริโภคท่ีนิยมซ่อมแซมเสื้อผ้าส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะและรายได้สูง เนื่องจากสินค้าส่วน
ใหญ่มีราคาและคุ้มค่าต่อการนำมาซ่อมแซม แต่ในปัจจุบันชาวออสเตรเลียกลุ่ม Millennials ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีให้ความสำคัญกับการบริโภคอย่างยั่งยืนเป็นหลัก ได้ใหค้วามสำคัญกับการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้มีการใช้
งานได้ยาวนานขึ้น เพ่ือลดปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี โดยมีวัตถุประประสงคส์ำคัญ 3 ประการ คือ  

1) การยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้า  
2) การลดปริมาณขยะฝังกลบ  
3) ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ (เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเสื้อผ้าและ

สิ่งทอมีส่วนกับการเพ่ิมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ)  
ทั้งนี้ แนวโน้มการยืดอายุการใช้งานเสื้อผ้าแฟชั่น รวมถึงของใช้ในครัวเรือนที่เติบโตขึ้น ส่วนหนึ่งได้รับ

แรงกระตุ้นจากผู้ผลิตในประเทศ ผู้ค้าปลีก องค์กรเพื่อสังคมและภาคธุรกิจบริการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ดังนี้   
ผู้ผลิตเสื้อผ้าสิ่งทอออสเตรเลีย 

1) บริษัท Wolfgang Scout ผู้จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นท้องถิ่นในออสเตรเลีย (จำหน่ายเสื้อผ้าที่ถัก
ทอด้วยมือ) ได้มีบริการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพการใช้งานของเสื้อผ้า ซ่อมแซมรอยขาด การ
หลุดลุ่ยของเส้นใยและการกำจัดขุยของเสื้อผ้า รวมถึงบริการฉีดสเปย์เสื้อผ้าเพื่อกันแมลงที่จะมา
ทำลายเสื้อผ้า  

2) RM Williams เสนอบริการเปลี่ยนพ้ืนรองเท้าและเปลี่ยนยางรองเท้าให้กับลูกค้า  
ผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าสิ่งทอในออสเตรเลีย 

1) The ICONIC ผู ้ให้บริการซื ้อขายเสื ้อผ้าออนไลน์ออสเตรเลียที่มีนโยบายลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการจำหน่ายสินค้าจากแหล่งผลิตที่มีจริยธรรม (Ethical sourcing) และ
ตั้งเป้าหมายให้บรรจุภัณฑ์สำหรับจัดส่งสินค้าทำจากวัตถุดิบรีไซเคิลทั้งหมดภายในปี 2565  การ
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ปฏิบัติการในภาคธุรกิจจะใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดให้ได้ร้อยละ 80 ลดขยะเสื้อผ้าสิ่ง
ทอจากการฝังกลบภายใต้ Take-back scheme ให้ได้ 50,000 กิโลกรัมและการบริจาคเสื้อผ้า
ตัวอย่างและเสื ้อผ้าค้างสต๊อกให้กับผู ้ไร ้บ้าน ผู ้อพยพและชนพื ้นเมืองในชุมชน (Thread 
Together) 

2) ผู้จำหน่ายเสื้อผ้าสไตล์ยีนส์ Levi’s และ Nudies Jeans ในออสเตรเลีย นำเสนอบริการตัดเย็บ
เพื่อให้บริการซ่อมรอยขาด เก็บขอบและเจาะรูบริการลูกค้าภายในร้าน นอกจากนี้ Nudies 
Jeans ยังมีบริการจัดส่งชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเอง (DIY) ให้กับลูกค้าที่ไม่สามารถ
เดินทางมาใช้บริการในร้านไดด้้วย 

องค์กรเพื่อสังคม 
 บริษัท Second Stitch (Social enterprise) ก่อตั้งขึ้นในนครเมลเบิร์นเพ่ือช่วยเหลือสตรีผู้อพยพที่มี

ฝีมือในการตัดเย็บให้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงชีพ ให้บริการซ่อมแซมเสื้อผ้า การ Upcycling เสื้อผ้าเครื่องแต่ง

กายและนำกลับมาขายใหม่ (ในราคาประมาณ 40 เหรียญออสเตรเลียรวมค่าแรงและวัตถุดิบ)  

ธุรกิจบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ธุรกิจให้บริการย้อมสี (บริการย้อมสีตั้งแต่เสื้อผ้าและของใช้ในครัวเรือนทุกชนิด) ที่ให้บริการย้อมสี

เสื้อผ้า ปกปิดคราบสีตกหรือรอยเปื้อน เพ่ือให้เสื้อผ้ากลับมาสามารถใช้งานได้อีกครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 

25 เหรียญออสเตรเลียต่อชิ้น ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึน  

………………………………………………………… 
 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 
จากความตื่นตัวในประเด็นปัญหาดังกล่าว

ประกอบกับทุกภาคส่วนต่างมีความพยายามในการ

แก้ไข/ลดผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม ทำให้แนวโน้ม

เสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายออสเตรเลียปัจจุบันจะ

เน้นสินค้าประเภท Remake, Upcycle และ Slow 

fashion (รวมถึงเสื้อผ้าสไตล์ Vintage) เป็นส่วนใหญ่  

นอกจากนี้ การยืดอายุการใช้งานสินค้าในออสเตรเลีย

ไม่ได้จำกัดที่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการฟื้นฟูสภาพการทำงานของสิ่งทออื่นๆ ของใช้ใน

ครัวเรือน (ผ้าคลุมเตียง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่านและที่รองจานอื่นๆ) เครื่องอุปกรณ์กีฬา เต้นท์ ของเล่นสัตว์เลี้ยงและ

เครื่องหนังด้วย 

Source: www.theiconic.com.au/ www.theguardian.com 
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นอกจากนี้ ออสเตรเลียจัดงาน Clothing Textiles Waste Roundtable and Exhibition ขึ้น (จัดขึ้น

ที่ Australian Parliament House ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564) โดยมีผู้ค้าปลีกเสื้อผ้า องค์กรไม่แสวงหาผล
กำไร  โรงงานผลิต หน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นักวิจัยและผู้ให้บริการจัดการขยะเหลือทิ้ง เข้าร่วมหารือถึง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเสื้อผ้าสิ่งทอที่เป็นขยะฝังกลบที่เพ่ิมปริมาณขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากชาวออสเตรเลีย
เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นต่อคนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ทำให้ในแต่ละปี
เสื้อผ้าสิ่งทอที่เป็นขยะฝังกลบมีประมาณ 800,000 ตันต่อปี การหารือได้มีมติให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสิ่ง
ทอออสเตรเลียเข้าสู่การนำสิ่งทอกลับมาใช้ใหม่ (Textile circularity) และส่งเสริมตลาดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
รวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนให้มีการใช้ซ้ำ ซึ่งนอกจากจะเป็นแนวทางในการช่วยลดขยะเสื้อผ้าสิ่งทอที่เป็นขยะ
ฝังกลบได้แล้วยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ การออกแบบและการเพิ่มมูลค่าของสินค้า 
ตลอดจนการสร้างงานในภาคอุตสาหกรรมได้มากข้ึน  
ผลต่อการค้าไทย 

ออสเตรเลียมีการนำเข้าเสื้อผ้าสิ่งทอจากทั่วโลกมูลค่า 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี สินค้าส่วนใหญ่
นำเข้าจากจีน บังคลาเทศ เวียดนาม อินโดนีเซียและอินเดีย การนำเข้าจากไทยมีมูลค่าเฉลี่ย 6.5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนการนำเข้าจากไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจาก โดยในปี 
2563 การนำเข้าจากไทยมีมูลค่า 43 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.68 ของการนำเข้าเสื้อผ้าสิ่งทอ
ออสเตรเลียทั้งหมด แม้ว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากวิกฤต COVID-19 ที่ทำให้ชาวออสเตรเลียลดการซื้อเสื้อผ้า
ใหม่ลง การให้ความสำคัญต่อสินค้าแฟชั่นที ่ยั ่งยืนและการลดปริมาณขยะฝังกลบที่กำลังเติบโตในตลาด
ออสเตรเลียจะเป็นความท้าทายต่อการส่งออกสินค้าของไทยมากขึ้น โดยผู้ประกอบการไทยอาจต้องพิจารณา
แนวโน้มและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดออสเตรเลียดังกล่าว เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนและพัฒนาวัตถุดิบใน
การผลิตสินค้าเสื้อผ้า (เส้นด้าย/เส้นใยรีไซเคิล) สำหรับผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ตลาดในการรับผิดชอบต่อสังคม
และสินค้าประเภท Upcycle ที่มสีไตล์การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์จะช่วยรักษาฐานลูกค้าและตอบโจทย์กลุ่ม
ผู้บริโภค Millennials ในออสเตรเลียไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

Source: Australian Financial Review/ www.theguardian.com/www.environment.gov.au 
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