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สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจัดกิจกรรม
Soft Opening Textile Transformation Service สรางอนาคตใหมใหผูประกอบการไทย

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหนานโยบาย
ปฏิรปู นวัตกรรมตอยอดสูเ ชิงพาณิชย (Industry
Transformation) หนุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ (THTI) เดินหนายกระดับผูประกอบการ
ไทย ดัน 3 ดาวเดน สรางโอกาสเติบโตทางการ
ตลาดของสิง่ ทอไทย
เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ทีผ่ า นมา
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจัดกิจกรรม
Soft Opening Textile Transformation Service
ขึน้ ทีส่ าํ นักงานใหญของสถาบัน ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร
นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปดเผยวา
กระทรวงอุตสาหกรรม ไดดาํ เนินงานสนับสนุน
นโยบายการปฏิรปู นวัตกรรมตอยอดสูเ ชิงพาณิชย
(Industry Transformation) โดยรวมกับกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกระทรวงดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่
ปฏิรปู (Transforms) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
สนับสนุน 5 คลัสเตอรอตุ สาหกรรมคือ การแพทย
อาหาร ยานยนต รวมทัง้ อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของ
ด วยเทคโนโลยี ความคิ ดสร างสรรค โดยนํา
นวัตกรรมงานวิจัยจาก 3 หนวยงานภาครัฐที่มี
อยู พั ฒนาต อยอดสู ระบบเศรษฐกิ จตามแผน
นโยบายของรัฐบาล มุงสูไทยแลนด 4.0

นางสาวนิสากรกลาวตอไปวา “สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ เปนหนึง่ ในหนวยงาน
เครือขายภายใตการดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม
มี ความพร อมในการเชื่ อมต อนโยบายปฏิ รู ป
ภายใตการดําเนินงาน Textile Transformation
Service โดยมี ผลงานวิ จั ยและนวั ตกรรม
รวมทัง้ การพัฒนาฟงกชนั่ เพือ่ สรางมูลคาเพิม่ ใน
อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง หมหลายรายการ
เพื่อตอบโจทยความตองการและไลฟสไตลของ
ผูบริโภค โดยผูประกอบการ SMEs และ Start
Up หรือผูป ระกอบการอุตสาหกรรม และผูส นใจ
ทั่วไป สามารถขอคําแนะนําการเริ่มตนพรอม
เลือกนวัตกรรมตางๆ ไปตอยอดสูเชิงพาณิชย

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม

และระบบเศรษฐกิจทีย่ ั่งยืน”
ขณะที่ ดร.ชาญชั ย สิ ริ เกษมเลิ ศ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
( Thailand Textile Institute : THTI) กลาววา
“สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอหรือ THTI เปน
องคกรอิสระที่ทําหนาที่ เปนศูนยกลางในการ
ดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
และเครื่องนุง หมของประเทศทั้งระบบ เพื่อการ
พัฒนากาวไปสูผ ลสําเร็จตามยุทธศาสตรกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 ที่มุงเนนให
ไทยเปนศูนยกลางส งิ่ ทอและแฟชั่นในภูมิภาค
อาเซียน อีกทัง้ สอดรับกับนโยบายการขับเคลือ่ น
สูอตุ สาหกรรม 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึง่ การทีจ่ ะกาวไปสูผ ลสําเร็จไดเปาหมายไดนนั้
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการบูรณาการความ
รวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อกาวขามปญหาที่ผู
ประกอบการประสบอยูในขณะนี้
ตรงนี้ เองจึงนับเป นบทบาทสําคัญของ
THTI ทีจ่ ะเขาไปชวยผูป ระกอบการ ไมวา เรือ่ งทำ
อยางไรจึงจะทําใหสามารถขยายแหลงทุนในการ
ทํากิจกรรมทีส่ ําคัญเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
ทําใหเกิดการปรับภาพลักษณอุตสาหกรรมให
เชือ่ มโยงกับอุตสาหกรรม S Curve รวมทัง้ มีการ
พัฒนาแรงงานทักษะทีม่ ีความรูด า นเทคโนโลยี
และดานธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม
แฟชั่น และไลฟสไตล เปนตน”
ดร.ชาญชัยกลาวอีกวา “สําหรับกิจกรรม
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Soft Opening Textile Transformation Service
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมตอนโยบาย
Industry Transforms รองรับการขั บเคลื่ อน
ประเทศไทยไปสู Thailand 4.0 โดยรวมปฏิวัติ
นวั ตกรรมสิ่ ง ทอสู เชิ ง พาณิ ชย โดยรวมงาน
นวัตกรรมมากมายใหผู ประกอบการไดเลือก
พัฒนาตอยอดสูตลาด อาทิ
 งานวิจย
ั และพัฒนาสิง่ ทอทีเ่ ปนมิตรตอ
สิง่ แวดลอม (Eco Textile) เชน สียอ มธรรมชาติ
เส นใยรี ไซเคิ ล เส นใยมะพร าวอ อน เส นใย
สับปะรด เสนใยผักตบชวา และเสนใยชานออย
ซึ่ งเปนผลงานวิจัยลาสุดโดยประสบผลสําเร็จ
ครัง้ แรกของไทย
 งานวิจัยและพัฒนาสิ่งทอเทคนิคทาง
การแพทย (Medical Textile) ผาทอกันยุง ผา
คุณสมบัติพิเศษ (Function) ตานแบคทีเรีย
(Anti-Bacteria)
 งานวิจัยและพัฒนาสิ่งทอสําหรับการ
ปองกัน (Protective Textile) เชน ผากันการ
ลามไฟ (Flame Retardance) ผากันรังสี UV
(Anti-UV)
โดยทั้ง 3 แนวทางนี้ ถือเปนดาวเดนที่มี
สามารถพัฒนาและมีโอกาสเติบโตทางการตลาด
เนือ่ งจากเปนทางเลือกใหมทสี่ ามารถสรางสรรค
หรือดีไซนเพือ่ ตอบโจทยไลฟสไตลความตองการ
ทัง้ ดานแฟชัน่ ดานการแพทย หรือดานคุณภาพ
ชีวิตของผูบริโภคในยุคนี้ได เปนตน นอกจากนี้
เรายังมีนวัตกรรมหรือการวิจยั สูตรคุณสมบัตพิ เิ ศษ
อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสามารถพัฒนาใหมตาม
ความตองการของผูป ระกอบการพรอมประสาน
งานเครื อข า ยเพื่ อช ว ยเหลื อ ด านการตลาด

รอยละ 66.25 และในสวนเครือ่ งนุง หมมีมลู คา
สงออก 1,937.85 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
รอยละ 3.39 จากการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป
ลดลงรอยละ 5.41”
หลั ง พิ ธี เป ดงาน ผู บ ริ หารนําแขกผู มี
เกียรติและสือ่ มวลชนเยีย่ มชมนิทรรศการผลงาน
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ หนวยบริการ
ตางๆ ชมการสาธิตการทดสอบสิง่ ทอประเภทผา
กันการลามของไฟตามมาตรฐานสากล สาธิต

โดยสามารถขอคําปรึกษาแนะนําได เลยทันที
ตัง้ แตวนั นี้
สําหรับสถานการณการสงออกสิง่ ทอและ
เครือ่ งนุง หม ในชวง 10 เดือนของป 2560 มีการ
สงออกสิ่งทอ พบวา มีมูลคา 3,583.86 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 6.86 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน โดยผาผืนมีมูลคา
สงออก 1,139.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้
รอยละ 5.56 จากสงออกไปเวียดนาม เมียนมา
และบังกลาเทศ เพิ่มขึ้นรอยละ 15.98, 2.56
และ 9.29 ตามลําดับ ขณะที่เสนดายมีมูลคา
สงออก 634.17 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
รอยละ 2.75 โดยญีป่ นุ และเกาหลีใตเปนตลาด
หลักในการสงออก เพิ่มขึ้นรอยละ 11.43 และ
2.50 ตามลําดับ สวนเสนใยประดิษฐมีมูลคา
สงออก 656.22 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
รอยละ 13.68 โดยสงออกไปจีนมากทีส่ ดุ เพิม่ ขึน้

การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑดวยฟงกชั่น อาทิ
การตกแตงสาเร็จ ผาสะทอนน้ํา ผาอโรมากลิ่น
ลาเวนเดอรเพือ่ ธุรกิจสปา และอืน่ ๆ อีก มากมาย
ชวงบายผูจัดไดเปดเวทีเสวนาในหัวขอ
“Transforms : การตอยอดนวัตกรรมสูเชิง
พาณิ ชย ” โดย ดร.ชาญชั ย สิ ริ เกษมเลิ ศ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คุณไชยยศ รุง เจริญชัย กรรมการผูจ ดั การบริษทั
เพอรมา คอรปอเรชั่น จากัด และนายกสมาคม
พ อ ค า ผ า ไทย คุ ณ สมคิ ด รั ต นประภาพร
ผูอ านวยการฝายขายบริษทั เทยิน คอรปอเรชัน่
(ประเทศไทย) จากัด รศ.วรรณะ มหากิตติคณ
ุ
กรรมการผูจ ดั การบริษทั ทรัพยนลิน จากัด และ
ผูชวยรองประธานกลุมบริษัท เค-เฟรช จํากัด
ดําเนิ นรายการโดยคุ ณพี รพร พละพลี วั ลย
ผูอ ำนวยการศูนยวเิ คราะหทดสอบสิง่ ทอ สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
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