
กระแสอุตสาหกรรมแฟชัน่รักษโ์ลก “Sustainable Fashion” ในญี่ปุน่ 

สตท. ณ เมืองฮิโรชิมา 

Sustainable Fashion แปลตรงตัวว่า เสื้อผ้าแฟชั่นที่ยั่งยืน หรืออีกนัยหนึ่งคือ Eco Fashion หรือ แฟชั่น
ทีใ่ส่ใจกับสิ่งแวดล้อม เป็นแนวคิดซึ่งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในสินค้าแฟชั่นให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดย
ให้ความส าคัญตลอดช่วงวงจรชีวิตของสินค้าเสื้อผ้า ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบ การผลิต การจ าหน่าย การใช้สวมใส่ ไปจน 
ถึงการทิ้งท าลาย เพ่ือประโยชน์แก่สภาวะแวดล้อมของโลก สังคม และผู้เกียวข้องในแวดวงแฟชั่นทั้งหมด 

แนวคิดดังกล่าวในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นได้เริ่มเกิดข้ึนตั้งแต่ประมาณกลางทศวรรษ 2000 ภายใตส้ภาพ
ตลาดเสื้อผ้าแฟชั่นในโลกยุคใหม่ซึ่งมีเกิดกระแสนิยม Fast Fashion กันอย่างแพร่หลายในโลก กล่าวคือ ความนิยม
เสื้อผ้าแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีวงจรชีวิตสินค้า (Product life cycle) ที่สั้น มีการผลิตและจ าหน่ายเป็น
ปริมาณมากและราคาไม่สูง  แต่ในขณะเดียวกันสภาพการผลิตและจ าหน่ายดังกล่าวก็ท าให้กิดการท าลายทิ้งเสื้อผ้าที่
ไม่ได้ใช้หรือจ าหน่ายไม่ได้เป็นจ านวนมหาศาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมของโลกมากขึ้นเรื่อยมา อีกท้ัง
กระบวน การผลิตมักอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาแรงงานและสิทธิมนุษยชนตามมาด้วย 
ผลกระทบของอุตสาหกรรมเสื้อผา้ต่อสภาวะแวดล้อมของโลก 

ภาระท่ีอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าก่อให้เกิดขึ้นต่อสภาวะแวดล้อม 1 เริ่มตั้งแต่การน าวัตถุดิบมาใช้ เช่น 
เส้นใยธรรมชาติที่น ามาเป็นวัสดุในการผลิตได้มาจากการเพาะปลูกซ่ึงต้องอาศัยน้ า ในขณะเดียวกันการใช้ปุ๋ยเคมีก็
ท าลายสภาพดิน จากสถิติระบุว่า ในขั้นตอนการผลิตมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณปีละ 90 ล้านตัน
ต่อปี  มีการใช้ทรัพยากรน้ าปีละ 8.3 พันล้านตัน และมีเศษผ้าเหลือทิ้งจากการตัดเย็บประมาณปีละ 45,000 ตันซ่ึง
เมื่อเทียบเป็นจ านวนชิ้นเสื้อผ้าเท่ากับประมาณ 180 ล้านชุด นอกจากนั้น สารเคมีท่ีใช้ก็ยังท าให้ทรัพยากรน้ า
ปนเปื้อนอีกด้วย 

ในด้านผู้บริโภค การใช้เสื้อผ้ามีส่วนท าร้ายสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกัน กล่าวคือการซื้อเสื้อผ้ามาใช้เกินความ
จ าเป็น โดยเฉพาะในยุคของ Fast Fashion ท าให้มีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จ านวนมหาศาล   ในญี่ปุ่นได้มีการ
ส ารวจพบว่า ผู้บริโภคซื้อเสื้อผ้าใหม่โดยเฉลี่ยคนละ 18 ชิ้นต่อปี มีเสื้อผ้าที่ทิ้งหรือปล่อยมือไปคนละประมาณ 12 
ชิ้นต่อปี และมีเสื้อผ้าที่เก็บไว้โดยไม่ได้ใช้เลยทั้งปีโดยเฉลี่ยถึงคนละ 25 ชิ้น  ส าหรับเสื้อผ้าที่ปล่อยมือไปนั้นปรากฏ
ว่าถูกทิ้งเป็นขยะถึงร้อยละ 68 น าไปจ าหน่ายเป็นเสื้อผ้ามือสองร้อยละ 11  ถูกรวบรวมกลับไปโดยร้านค้าหรือ
ท้องถิ่นร้อยละ 11  ถูกน าไปรีไซเคิลเพียงร้อยละ 7 และบริจาคหรือมอบให้ผู้อ่ืนร้อยละ 3   
การเคลือ่นไหวในภาคอตุสาหกรรม 

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นได้เริ่มมีการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเป้าหมายของ SDGs (Sustainable 
Development Goals) ในข้อที่ 8 “งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth)”  
ข้อที่ 12 “บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production)”  และข้อ 13 
“แก้ปัญหาโลกร้อน (Take urgent action to combat climate change and its impacts)” 

ในระดับสากล เมื่อปี 2019 ในการประชุม G7 Summit ที่ประเทศฝรั่งเศส กลุ่มบริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์
ดังต่างๆของโลก น าโดย Kering Group2 ได้ร่วมกันลงนามความตกลงแฟชัน่ (The Fashion Pact) ซึ่งมีเป้าหมาย
เพ่ือลดภาระที่เกิดขึ้นต่อสภาวะแวดล้อม โดยการหยุดภาวะโลกร้อน การยอมรับความหลากหลายทางชีวภาพและ
                                                           
1 อ้างอิงจากเวปไซต์ชองกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/  
2 Kering Group เป็นบริษัทข้ามชาติซึ่งมีฐานตั้งอยู่ในฝรั่งเศส เป็นผูผ้ลิตจ าหนา่ยสินคา้เสื้อผ้า เครื่องประดับช้ันสูง ภายใต้แบรนดด์ัง 

ได้แก่ Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen และ Yves Saint Laurent. 

https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/
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การคุ้มครองทรัพยากรทะเล  บริษัทผู้เข้าร่วมลงนามประกอบด้วยแบรนด์ดังต่างๆ เช่น  Balenciaga, Channel, 
Burberry ฯลฯ  และได้มีการตั้งเป้าหมาย เช่น ภายในปี 2030 จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 
45 จากปี 2010  การเพ่ิมการใช้พลังงานที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2025 รวมทั้งการลดการ
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก  ณ 23 พฤศจิกายน 2021 มีบริษัทท่ีเข้าร่วมความตกลงฯแล้วรวม 77 บริษัท3 
 ในด้านสหภาพยุโรปก็ได้มีการประกาศแนวทางการยกระดับการส่งเสริมแฟชั่นที่ยั่งยืน โดยออกข้อ
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่น โดยภายในปี 2030 ต้องใช้วัสดุที่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ (Recyclable 
materials) และห้ามการทิ้งท าลายเสื้อผ้าที่ผลิตแล้วแต่จ าหน่ายไม่หมด 4 
ความเคลือ่นไหวในญีปุ่น่ 
 บริษัท Japan Research Institute ได้วิเคราะห์การไหลของวัสดุ (Material Flow) (แผนภูมิ 1)ส าหรับ
สินคา้เสื้อผ้าในญี่ปุ่นในปี 2020  ระบุว่า อุปทานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดเสื้อผ้ามีปริมาณ 81.9 หมื่นตัน ในจ านวนนี้ร้อยละ 
90 หรือประมาณ 78.7 หมื่นตัน ได้ถูกปล่อยจากผู้ประกอบการและครัวเรือน และในจ านวนนี้ร้อยละ 64.8 หรือ 
51.0 หมื่นตันถูกท าลายทิ้ง ในขณะที่เพียงร้อยละ 15.6 หรือ 12.3 หมื่นตันถูกน าไปรีไซเคิลและร้อยละ 19.6 หรือ 
15.4 หมื่นตันถูกน าไปใช้ซ้ า (Reuse)  ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นอยู่ในสถานภาพซึ่งอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นก าลัง
สร้างภาระหนักให้กับสิ่งแวดล้อม  
 
\\ 
 
 
 
 
 
 

 
ในด้านของผู้บริโภค ความสนใจและตระหนักเกี่ยวกับ Sustainable Fashion อาจจะยังมีไม่มากนัก และ

ส่วนใหญ่แทบจะยังไม่ได้เริ่มด าเนินการใดๆ  จากผลส ารวจในปี 20205 พบว่า ร้อยละ 51 ของผู้บริโภคในญี่ปุ่นมี
ความสนใจแต่ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆเลยในชีวิตประจ าวัน และมีเพียงร้อยละ 3 ที่สนใจและได้เริ่มด าเนินการแล้ว
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ส่วนร้อยละ 1 ด าเนินการแล้วไม่ถึง 6 เดือน และมีร้อยละ 4 ที่สนใจ
และคิดว่าจะด าเนินการภายใน 1 เดือนจากนี้  ส่วนอีกถึงร้อยละ 41 รู้เกี่ยวกับ Sustainable Fashion แต่ไม่สนใจ 

ส าหรับในด้านของผู้ผลิต มีบริษัทผู้ผลิตของญี่ปุ่นที่เข้าร่วมลงนามความตกลงแฟชั่นดังกล่าวข้างต้นเพียง
หนึ่งบริษัท คือ บรษิัท ASICS Corporation (https://corp.asics.com/en) บริษัทฯได้ตั้งเป้าหมายการใช้พลาสติก
โพลีเอสเตอร์ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด 100% ภายในปี 2030  และปรากฏว่าในปี 2021 บริษัทฯได้
ประกาศว่าในการผลิตรองเท้าส าหรับวิ่ง สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้แล้วถึงระดับ 90% 

                                                           
3 ข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงแฟช่ัน ดูได้ในเวปไซต์ The Fashion Pact (https://thefashionpact.org/?lang=en)  
4 อ้างอิงจากรายงานเรื่อง The Latest Information on Sustainable Fashion (サステナブルファッションの最新情報を

お届け ) ในเวปไซต์ ELEMINIST  14 เมษายน 2022  https://eleminist.com/category/fashion  
5 อ้างอิงจากเวปไซต์ชองกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/ 

ทีม่า The Japan Research Institute Limited 
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2 หมืน่ตนั 

1.4 หมืน่ตนั 
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15.0 หมืน่ตนั 

79.9 หมืน่ตัน 
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แผนภมู ิ1  การไหลของวสัด ุ(Material Flow) ของสนิคา้เสือ้ผา้แฟชั่น 

https://corp.asics.com/en
https://thefashionpact.org/?lang=en
https://eleminist.com/category/fashion
https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเข้าร่วมความตกลงแฟชั่นจะมีเพียงบริษัทเดียว แตท่ี่ผ่านมาทั้งภาครัฐและเอกชน
ญี่ปุ่นโดยรวมแสดงความใส่ใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับปัญหาสภาวะแวดล้อมของโลก และส าหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า 
กล่าวได้ว่าเป็นความท้าทายในระดับประเทศที่จะท าให้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในผู้น าของโลกด้าน Sustainable Fashion   

ในภาครัฐของญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2021 ได้มีการก าหนดนโยบายและการด าเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบ6  
โดยได้มีการจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อน ประกอบด้วย 3 กระทรวง คือ กระทรวงสิ่งแวดล้อม กระทรวงเศรษฐกิจ 
การค้าและอุตสาหกรรม และทบวงผู้บริโภค ท าหน้าที่ประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งอุตสาหกรรมและผู้บริโภค 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2021 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้จัดตั้งคณะศึกษา 
“Study Group on Future of Fashion”7 ซ่ึงด าเนนิการรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
เอกชน บริษัทผู้ผลิต ดีไซน์เนอร์ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแนวทางการด าเนินการไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม
เสื้อผ้าแฟชั่นซึ่งสามารถสร้างมูลค่าที่มีความยั่งยืน   

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเวปไซต์ของกระทรวง เรื่อง Sustainable 
Fashion โดยให้ข้อมูลความรู้ด้วยการใช้อินโฟกราฟิกและค าอธิบายที่เข้าใจง่าย  และมีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ด าเนินการทั้งในฝ่ายผู้บริโภคและผู้ผลิต ดังนี้ 
(1) ถนอมเสื้อผา้ที่ใชอ้ยูใ่ห้ใช้ไดย้าวนาน โดยผู้บริโภคควรใช้เสือ้ผ้าให้นาน หรือน าเสื้อผ้าที่ใช้แล้วมาดัดแปลง

ปรับเปลี่ยนเป็นแบบอื่นเพ่ือใส่ใหม่ ในขณะที่ผู้ผลิตควรผลิตเสื้อผ้าที่มีการอายุการใช้งานได้นานและควรมีแผนก
บริการรับแก้ไขซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ผลิตจ าหน่ายของบริษัทตน  

(2) ใชเ้สื้อผา้ซ้ า หรือ Reuse  ในด้านผู้บริโภคควรมีระบบบริการแลกเปลี่ยนการใช้ (Sharing services) หรือระบบ
ให้ยืม (Rental services) รวมทั้งใช้เสื้อผ้ามือสอง ส่วนผู้ผลิตควรสนับสนุนให้เกิดการน าเสื้อผ้ามาใช้ซ้ า เช่น 
พัฒนาแอปพลิเคชั่นซื้อขายเสื้อผ้ามือสอง  หรือเปิดบริการระบบ Subscription ซึ่งเป็นระบบที่ผู้บริโภคจ่าย
ค่าบริการในอัตราที่ก าหนดและสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ต้องการไปใส่ได้เรื่อยๆ 

(3) คิดแบบยาวๆเมื่อซื้อเสื้อผา้ โดยผู้บริโภคควรเลิกพฤติกรรมซื้อแบบไม่ได้คิด ควรไตร่ตรองก่อนซื้อว่าจ าเป็นหรือไม่ 
และเลือกซ้ือเสื้อผ้าคุณภาพดีที่สามารถใช้ไปได้นาน ส่วนผู้ผลิตควรทบทวนการผลิตให้มีปริมาณสต๊อกท่ีเหมาะสม 
รวมทั้งวางแผนจ าหน่ายที่ครอบคลุมถึงการจ าหน่ายเสื้อผ้าที่เลยฤดูกาลหรือกระแสนิยมไปแล้ว 

(4) ให้ความใสใ่จและดใูห้ถงึแกน่ ผู้บริโภคควรใส่ใจกับรายละเอียดของเสื้อผ้าก่อนจะซื้อ เช่นดูป้าย (Tag) ทีร่ะบุ
ข้อมูลของเสื้อผ้าหรือ QR code หรือสอบถามผู้ขายเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ และวิธีการผลิตของวัสดุนั้น  ท าความ
เข้าใจถึงคุณค่าของการใช้วัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่ เช่น เสื้อผ้าที่ท าจากวัสดุรีไซเคิลของขวดพลาสติก PET หรือ 
กางเกงยีนส์ที่ผลิตจากเศษเหลือของผ้าจากการตัดเย็บ เป็นต้น  ส่วนผู้ผลิตควรให้ความส าคัญกับการตรวจ
ย้อนกลับของวัสดุที่น ามาใช้ว่าได้มาด้วยวิธีใด และส่งเสริม Upcycle หรือ การน าวัสดุรีไซเคิลมาผลิตสินค้าท่ีมี
คุณภาพดีขึ้น 

(5) ให้ค านึงวา่เสื้อผา้กเ็ปน็ทรพัยากรอยา่งหนึง่ โดยผู้บริโภคควรน าเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้หรือที่จะทิ้งลงขยะ ไปให้สถานที่
รวบรวมเพ่ือน าไปรีไซเคิล ฝ่ายผู้ผลิตจ าหน่ายควรมีช่องทางการรวบรวมเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว และค้นคว้าพัฒนา
ระบบการรีไซเคิลเสื้อผ้าให้มีต้นทุนต่ า โดยไม่เพียงด าเนินการเป็นแต่ละรายแต่ควรร่วมมือกันด าเนินการ ในระดับ
อุตสาหกรรมโดยรวม 

                                                           
6 อ้างอิงจากเอกสาร“The Promotion of Sustainable Fashion“(ภาษาญี่ปุ่น) (https://www.caa.go.jp/policies/policy/ 

consumer_education/meeting_materials/assets/cousmuer_education_202_210820_07.pdf)  
7 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/fashion_future/index.html (ภาษาญี่ปุ่น) 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/%20consumer_education/meeting_materials/assets/cousmuer_education_202_210820_07.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/%20consumer_education/meeting_materials/assets/cousmuer_education_202_210820_07.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/fashion_future/index.html
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ในส่วนของภาคเอกชนญี่ปุ่น เมื่อ สิงหาคม 2021 ได้มีบริษัทในวงการเสื้อผ้าและสิ่งทอรายใหญ่ 11 
บริษัทร่วมกันจัดตั้งองค์กร Japan Sustainable Fashion Alliance (JSFA) 8 ด้วยการสนับสนุนของกระทรวง
สิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น ปัจจุบันมีสมาชิก 28 บริษัท โดยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องในวงการ เช่น ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก บริษัท
การค้า ผู้ประกอบกิจการด้านรีไซเคิล ฯลฯ  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้าของญี่ปุ่นมุ่งไปสู่การเป็น 
Sustainable Fashion Industry โดยไดต้ั้งเป้าหมาย “Zero Fashion Loss” ด้วยการผลิต/จัดซื้อในปริมาณท่ี
เหมาะสมและใช้ประโยชน์วัฎจักรสินค้า รวมทั้งเป้าหมาย “Carbon Neutral” ภายในปี 2050  
ตวัอยา่งของบริษทัผูผ้ลิตของญี่ปุน่ทีด่ าเนนิการเกีย่วกับ Sustainable Fashion 

บริษทั People Tree (https://www.peopletree.co.jp/index.html) 9 พัฒนาและผลิตจ าหน่ายเสื้อผ้า
ที่ใช้เส้นใยจากธรรมชาติล้วน เช่น เสื้อที่ผลิตจากเส้นใย 
Tencel10  เส้นใยต้นกล้วย เสื้อผ้าฝ้ายออร์แกนิค ฯลฯ  
นอกจากนั้นยังมีสินค้าประเภทกระเป๋า หมวก ของใช้
เล็กๆเช่น พวงกุญแจผ้า ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่ใช้เส้นใย
ธรรมชาติ นอกจากนั้นรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าบาง
รายการยังหักส่วนหนึ่งส่งไปบริจาคให้กับองค์กร/
หน่วยงานที่ส่งเสริมคุ้มครองสภาวะแวดล้อมอีกด้วย 

 บริษทั Toyoshima & Co., Ltd. (https://www.toyoshima.co.jp/en/)  ได้ริเริ่มโครงการต่างๆ11 ซึ่งมุ่ง
การน าวัสดุรีไซเคิลมาผลิตสินค้าเสื้อผ้าและอ่ืนๆ เช่น โครงการ “WAMEGURI” (https://my-
will.jp/en/service/wameguri) ซึ่งรวบรวมวัสดุ 4 ประเภทคือ ขวดพลาสติก PET (PET bottle) ฝ้าย ขนสัตว์
(Wool) และขนนกน ามารีไซเคิล เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าต่างๆ   โครงการ “Food Textiles” (https://my-
will.jp/en/service/foodtextile) ซึ่งบริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตอาหาร น าเศษซากวัตถุดิบเหลือทิ้งจากการ
ผลิตสินค้าอาหาร มาผลิตเป็นสีย้อมผ้า และน าผ้าที่ย้อมด้วยสีดังกล่าวไปผลิตเป็นเสื้อผ้า โครงการ “UpDRIFT” 
(https://my-will.jp/en/service/updrift)  เป็นโครงการที่ขวดพลาสติก PET ซึ่งรวบรวมได้จากการท าความ
สะอาดชายหาดมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นเส้นใยและผ้า เพ่ือใช้ผลิตเสื้อผ้าและสินค้าอ่ืนๆต่อไป 

 บริษทั Synflux (https://www.synflux.io/journal/kazuya-kawasaki-ai-fashion-sustainable) เป็น
บริษัทที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการออกแบบและคิดค้นการผลิตเสื้อผ้าที่สามารถลดความสูญเปล่าของการใช้ผ้า  โดย
การเปลี่ยนดีไซน์ที่เดิมมักมีลักษณะโค้งเว้า ให้เป็นเส้นตรงเพ่ือลดส่วนที่เป็นเศษปลายผ้าเหลือจากการตัดเย็บ 

 บริษทั LOVST Japan (https://lovst-tokyo.com/) พัฒนาการสินค้าประเภทหนังที่ผลิตจากเศษเหลือทิ้ง
ของพืชผัก เช่น องุ่น แอปเปิ้ล ข้าวโพด เพื่อทดแทนการใช้หนังสัตว์  หนังทีท่ าจากแอปเปิ้ลเป็นหนังสังเคราะห์จาก
กากของผลแอปเปิ้ลหลังคั้นน้ าออกและยูรีเทนเรซิน (Urethan resin) ส่วนหนังจากองุ่นเป็นหนังสังเคราะห์จากเศษ

                                                           
8 ปัจจุบัน บริษัท Itochu Fashion System Co.,Ltd. รับหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการ รายละเอียดดูเพิ่มเติมในเวปไซต์ 

https://www.ifs.co.jp/case/japan-sustainable-fashion-alliance  
9 เป็นบริษัทท่ีตั้งในญี่ปุ่นโดยชาวอังกฤษช่ือ Safia Minney ผู้ก่อตั้ง Global Village ซึ่งเป็นองค์กร NGO ที่ส่งเสรมิการคา้ที่เป็น

ธรรม หรือ Fair Trade  
10 Tencel คือ เส้นใยที่ท ามาจากเซลลูโลส Cellulose ของต้นไม้ โดยใช้เปลือกไม้ธรรมชาติ และกระบวนการผลิตยังเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม โดยใช้ Organic solvents ซึ่งเป็นกระบวนการปั่นด้ายที่สะอาดไม่มสีารพิษ เส้นใยที่ได้ให้สัมผัสที่คล้ายกับเส้นใยผ้า
ไหมมคีุณสมบัตปิกป้องเชื้อแบคเทียเรีย เช้ือรา ไรฝุ่น เหมาะส าหรับ ผู้ที่แพ้ง่าย เป็นโรคภูมิแพ้ หรือแพ้ไรฝุ่น  

11 โครงการต่างๆของบริษัท Toyoshima ดูได้จากเวปไซต์ MY WILL (https://my-will.jp/en) (ภาษาอังกฤษ/ญี่ปุ่น)  

เสือ้ผลิตจากผา้วลู 80%และ
ผา้ใยกลว้ย20% 

25,000 เยน  

กระโปรงผลติจากผา้
เสน้ใย Tencel  
14,000 เยน  

ชดุกระโปรงผลติจาก
ฝา้ยออร์แกนคิ  
11,000 เยน  

https://www.peopletree.co.jp/index.html
https://www.toyoshima.co.jp/en/
https://my-will.jp/en/service/wameguri
https://my-will.jp/en/service/wameguri
https://my-will.jp/en/service/foodtextile
https://my-will.jp/en/service/foodtextile
https://my-will.jp/en/service/updrift
https://www.synflux.io/journal/kazuya-kawasaki-ai-fashion-sustainable
https://lovst-tokyo.com/
https://www.ifs.co.jp/case/japan-sustainable-fashion-alliance
https://my-will.jp/en
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ของผลองุ่นที่เหลือจากการสกัดน้ าไปผลิตไวน์โดยรวม
ส่วนที่เป็นเปลือก เนื้อ เมล็ดและก้านขององุ่น ส าหรับ
หนังท าจากข้าวโพดเป็นหนังสังเคราะห์ที่มีส่วนประกอบ
เป็น Bio-based ร้อยละ 69 ซ่ึงใช้วัตถุดิบได้แก่ โพลิ
ออลส์(Polyols)จากข้าวโพด FSC Viscose (เส้นใยที่
สังเคราะห์ข้ึนจากสารเส้นใยในเปลือกไม้) และยูรีเทนเร
ซิน  

การเปลีย่นแปลงทีค่าดวา่จะเกิดขึ้นในอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าแฟชัน่ในญีปุ่น่ 
 แม้ว่ากระแส Sustainable Fashion ในญี่ปุ่นจะยังเพ่ิงอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่จากการที่มีการขับเคลื่อน
อย่างจริงจังและเป็นระบบของทั้งภาครัฐและเอกชน คาดว่าจะท าให้ Sustainable Fashion กลายเป็นกระแสความ
นิยมที่ส าคัญซึ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคญีปุ่่นภายในอนาคต  
 ในดา้นผูผ้ลติสนิคา้เสื้อผ้าในญี่ปุ่น คาดว่าจะมีการน าวัสดุธรรมชาติที่ปราศจากการใช้สารเคมีมาใช้มาก
ขึ้น และเลือกใช้วัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงมุ่งเน้นการค้นคว้าวิจัยในการพัฒนาวิธีการรีไซเคิลและอัป
ไซเคิลเพ่ือน ามาใช้ผลิตสินค้า ให้ความส าคัญกับการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพเพ่ือให้ใช้ได้นาน การผลิตและจ าหน่ายใน
ลักษณะ Fast Fashion คือ ผลิตปริมาณมากและมีวงจรชีวิตสินค้าสั้นอาจจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การ
พ่ึงพาแหล่งผลิตในต่างประเทศท่ีมีความได้เปรียบเพียงเพราะค่าแรงงานต่ าเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่กลยุทธ์ของ
ผู้ผลิตและผู้น าเข้าสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นของญี่ปุ่นอีกต่อไป  อีกท้ังหากบริษัทผู้ผลิตของญี่ปุ่นส่วนใหญ่สามารถท่ีจะ
พัฒนาการผลิตและสินค้าของตนไปสู่การเป็น Sustainable Fashion กันมากขึ้น  ภาครฐัของญีปุ่น่เองก็อาจจะ
ค่อยๆมีการปรับแก้ไขกฎหมายหรือน ามาตรการต่างๆที่ควบคุมหรือจ ากัดการผลิตที่เป็นภัยหรือภาระต่อสิ่งแวดล้อม
มาใช้ต่อไป 
 ในดา้นของผูบ้รโิภคญี่ปุ่น แม้ว่าในปัจจุบันความสนใจเกี่ยวกับ Sustainable Fashion จะยังมีไม่มาก
และผู้ที่เลือกซ้ือหาสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะยังคงเป็นส่วนน้อย แต่จากพฤติกรรมโดย
ปกติของผู้บริโภคญี่ปุ่นที่มักจะได้รับอิทธิพลจากกระแสความนิยมในสังคมค่อนข้างมาก ตลอดจนความใส่ใจเกี่ยวกับ
ประเด็นสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกระตุ้นจากการด าเนินการของภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับ Sustainable Fashion 
น่าจะท าให้เกิดการผลักดันกระแสนิยมใหม่นี้ในกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างข้ึน  ที่ผ่านมาความนิยมเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุ
ธรรมชาติหรือวัสดุที่ปราศจากการใช้สารเคมี เช่น ฝ้ายออร์แกนิค หรือผ้าลินิน ได้มีบ้างแล้วในผู้บริโภคบางกลุ่ม แต่
อาจยังไม่รู้จักหรือคุ้นเคยกับผ้าเส้นใยธรรมชาติอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามผู้บริโภคญี่ปุ่นมักจะสนใจกับสิ่งใหม่ๆ จึงไม่เป็น
การยากนักท่ีเสื้อผ้าซึ่งใช้วัสดุธรรมชาติต่างๆจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคญี่ปุน หากมีการให้ข้อมูลที่เพียงพอ การ
ด าเนินการอ่ืนๆ ได้แก่การเลือกหาซื้อสินค้าท่ีใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเสื้อผ้ามือสอง การใช้ซ้ า รวมไปถึงการน าเสื้อผ้าที่ไม่
ใช้แล้วไปรีไซเคิลหรือปรับปรุงเพ่ือใช้ประโยชน์อื่นก็คงจะมีมากข้ึนในกลุ่มผู้บริโภคท่ัวๆไป 

ค าแนะน าส าหรบัผูผ้ลติผูส้ง่ออกไทย 
 เสื้อผ้าแฟชั่นที่มีความยั่งยืน จะเป็นประเด็นส าคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอของญี่ปุ่นในอนาคต  ไทยเป็น
ประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพในการตอบสนองแนวโน้มดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุดิบที่เป็นวัสดุธรรมชาติมากมาย ทั้งที่ได้มี
การน ามาผลิตเป็นเส้นใยและสินค้าแล้วเช่น กัญชง กัญชา และท่ียังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยหรือน ามาใช้แต่ยังไม่
แพร่หลาย นักเช่น กล้วย มะพร้าว ศรนารายณ์ สัปปะรด เป็นต้น ผู้ผลิตผู้ส่งออกไทยจึงควรศึกษาพัฒนาสินค้าที่ผลิต
จากเส้นใยธรรมชาติเหล่านี้ โดยต้องค านึงถึงคุณสมบัติของวัสดุ ต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงเพ่ือให้สินค้าอยู่ในระดับราคา

 รองเทา้ท าจากหนงัทีผ่ลิตจาก
องุน่  20,600 เยน  

กระเปา๋ท าจากหนงัทีผ่ลติ
จากแอปเปิล้ 24,200 เยน  

 กระเปา๋ท าจากหนงัทีผ่ลิต
จากขา้วโพด 27,300 เยน 

20,600 เยน  
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ทีเ่หมาะสม และความหลายหลายของสินค้าที่ใช้วัสดุเหล่านี้ในการผลิต รวมทั้งต้องน าเสนอข้อมูลของวัสดุธรรมชาติ
เหล่านี้ให้กับผู้ประกอบการญี่ปุ่น ทั้งนี ้การเตรียมตัวรับมือในระยะยาวต่อแนวโน้มดังกล่าวของญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตผู้
ส่งออกในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าของไทยต้องตระหนักอย่างจริงจัง  การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า 
Sustainable Fashion ในญี่ปุ่น อาจท าได้โดยการไปเยือนงานแสดงสินค้า Sustainable Fashion Expo จัดโดย 
Fashion World Tokyo (https://www.fashion-tokyo.jp/)  ซ่ึงครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2022 
ที่ Tokyo Big Site กรุงโตเกียว  

 
เมษายน 2565 

----------------------------------------------- 
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