
1SAFET Y LIFE

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหนานโยบาย
ปฏิรูปนวัตกรรมตอยอดสูเชงิพาณชิย (Industry
Transformation) หนนุสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ (THTI) เดินหนายกระดับผูประกอบการ
ไทย ดัน 3 ดาวเดน สรางโอกาสเติบโตทางการ
ตลาดของสิง่ทอไทย

เม่ือวันท่ี  21  ธนัวาคม 2560 ท่ีผานมา
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจัดกิจกรรม
Soft Opening Textile Transformation Service
ข้ึนท่ีสาํนกังานใหญของสถาบนั ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร

นางสาวนสิากร จึงเจรญิธรรม รองปลัด
กระทรวงอตุสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปดเผยวา
กระทรวงอุตสาหกรรม ไดดําเนนิงานสนบัสนนุ
นโยบายการปฏิรปูนวตักรรมตอยอดสูเชิงพาณชิย
(Industry Transformation) โดยรวมกบักระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีละกระทรวงดิจทัิล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถปุระสงคเพือ่
ปฏิรูป (Transforms) ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตและบคุลากรภาคอุตสาหกรรม
สนบัสนนุ 5 คลัสเตอรอุตสาหกรรมคือ การแพทย
อาหาร ยานยนต รวมท้ังอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วของ
ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค โดยนํา
นวัตกรรมงานวิจัยจาก 3 หนวยงานภาครัฐท่ีมี
อยูพัฒนาตอยอดสูระบบเศรษฐกิจตามแผน
นโยบายของรัฐบาล มุงสูไทยแลนด 4.0

นางสาวนิสากรกลาวตอไปวา “สถาบัน
พฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ เปนหนึง่ในหนวยงาน
เครอืขายภายใตการดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม
มีความพรอมในการเชื่อมตอนโยบายปฏิรูป
ภายใตการดําเนินงาน Textile Transformation
Service โดยมีผลงานวิจั ยและนวัตกรรม
รวมท้ังการพฒันาฟงกชัน่เพือ่สรางมูลคาเพิม่ใน
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุงหมหลายรายการ
เพื่อตอบโจทยความตองการและไลฟสไตลของ
ผูบริโภค โดยผูประกอบการ SMEs และ Start
Up หรือผูประกอบการอุตสาหกรรม และผูสนใจ
ท่ัวไป สามารถขอคําแนะนําการเร่ิมตนพรอม
เลือกนวัตกรรมตางๆ ไปตอยอดสูเชิงพาณิชย

และระบบเศรษฐกิจท่ียั่งยืน”
ขณะท่ี  ดร.ชาญชัย สิ ริ เกษมเลิ ศ

ผูอํานวยการสถาบันพฒันาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
( Thailand Textile Institute : THTI) กลาววา
“สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอหรือ THTI เปน
องคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการ
ดําเนนิงานสงเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ
และเคร่ืองนุงหมของประเทศท้ังระบบ เพื่อการ
พฒันากาวไปสูผลสาํเร็จตามยทุธศาสตรกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 ท่ีมุงเนนให
ไทยเปนศูนยกลางส  ิง่ทอและแฟชั่นในภูมิภาค
อาเซยีน อีกท้ังสอดรับกบันโยบายการขับเคล่ือน
สูอุตสาหกรรม 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึง่การท่ีจะกาวไปสูผลสําเร็จไดเปาหมายไดนัน้
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการบูรณาการความ
รวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อกาวขามปญหาท่ีผู
ประกอบการประสบอยูในขณะนี้

ตรงนี้เองจึงนับเปนบทบาทสําคัญของ
THTI ท่ีจะเขาไปชวยผูประกอบการ ไมวาเร่ืองทำ
อยางไรจงึจะทําใหสามารถขยายแหลงทุนในการ
ทํากิจกรรมท่ีสําคัญเพื่อสนบัสนนุอุตสาหกรรม
ทําใหเกิดการปรับภาพลักษณอุตสาหกรรมให
เชือ่มโยงกบัอุตสาหกรรม S Curve รวมท้ังมีการ
พฒันาแรงงานทักษะท่ีมีความรูดานเทคโนโลยี
และดานธรุกจิอุตสาหกรรมสิ่งทอ เคร่ืองนุงหม
แฟชั่น และไลฟสไตล เปนตน”

ดร.ชาญชยักลาวอีกวา “สาํหรับกจิกรรม

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอจัดกิจกรรม
Soft Opening Textile Transformation Service สรางอนาคตใหมใหผูประกอบการไทย

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรมดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ

www.safetylifethailand.com
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Soft Opening Textile Transformation Service
จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมตอนโยบาย
Industry Transforms รองรับการขับเคล่ือน
ประเทศไทยไปสู Thailand 4.0 โดยรวมปฏิวัติ
นวัตกรรมสิ่ งทอสู เชิงพาณิชย โดยรวมงาน
นวัตกรรมมากมายใหผูประกอบการไดเลือก
พัฒนาตอยอดสูตลาด อาทิ

 งานวิจยัและพฒันาสิง่ทอท่ีเปนมิตรตอ
สิง่แวดลอม (Eco Textile) เชน สยีอมธรรมชาติ
เสนใยรีไซเคิล เสนใยมะพราวออน เสนใย
สับปะรด เสนใยผักตบชวา และเสนใยชานออย
ซึ่งเปนผลงานวิจัยลาสุดโดยประสบผลสําเร็จ
คร้ังแรกของไทย

 งานวิจัยและพัฒนาสิ่งทอเทคนิคทาง
การแพทย (Medical Textile) ผาทอกันยุง ผา
คุณสมบัติพิเศษ (Function) ตานแบคทีเรีย
(Anti-Bacteria)

 งานวิจัยและพัฒนาสิ่งทอสําหรับการ
ปองกัน (Protective Textile) เชน ผากันการ
ลามไฟ (Flame Retardance) ผากันรังสี UV
(Anti-UV)

โดยท้ัง 3 แนวทางนี้ ถือเปนดาวเดนท่ีมี
สามารถพฒันาและมีโอกาสเติบโตทางการตลาด
เนือ่งจากเปนทางเลือกใหมท่ีสามารถสรางสรรค
หรือดีไซนเพือ่ตอบโจทยไลฟสไตลความตองการ
ท้ังดานแฟชัน่ ดานการแพทย หรือดานคุณภาพ
ชีวิตของผูบริโภคในยุคนี้ได เปนตน นอกจากนี้
เรายงัมีนวัตกรรมหรือการวิจยัสตูรคุณสมบติัพเิศษ
อ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งสามารถพัฒนาใหมตาม
ความตองการของผูประกอบการพรอมประสาน
งานเครือขายเพื่ อชวยเหลือดานการตลาด

โดยสามารถขอคําปรึกษาแนะนําไดเลยทันที
ต้ังแตวันนี้

สาํหรับสถานการณการสงออกสิง่ทอและ
เคร่ืองนุงหม ในชวง 10 เดือนของป 2560 มีการ
สงออกสิ่งทอ พบวา มีมูลคา 3,583.86 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 6.86 เม่ือเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน โดยผาผืนมีมูลคา
สงออก 1,139.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ข้ึน
รอยละ 5.56 จากสงออกไปเวียดนาม เมียนมา
และบังกลาเทศ เพิ่มข้ึนรอยละ 15.98, 2.56
และ 9.29 ตามลําดับ ขณะท่ีเสนดายมีมูลคา
สงออก 634.17 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน
รอยละ 2.75 โดยญีปุ่นและเกาหลีใตเปนตลาด
หลักในการสงออก เพิ่มข้ึนรอยละ 11.43 และ
2.50 ตามลําดับ  สวนเสนใยประดิษฐมีมูลคา
สงออก 656.22 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน
รอยละ 13.68 โดยสงออกไปจนีมากท่ีสดุ เพิม่ข้ึน

รอยละ 66.25 และในสวนเคร่ืองนุงหมมีมูลคา
สงออก 1,937.85 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
รอยละ 3.39 จากการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป
ลดลงรอยละ 5.41”

หลังพิธีเปดงาน ผูบริหารนําแขกผู มี
เกยีรติและสือ่มวลชนเยีย่มชมนทิรรศการผลงาน
สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ หนวยบริการ
ตางๆ ชมการสาธติการทดสอบสิง่ทอประเภทผา
กันการลามของไฟตามมาตรฐานสากล สาธิต

การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑดวยฟงกชั่น อาทิ
การตกแตงสาเร็จ ผาสะทอนน้ํา ผาอโรมากล่ิน
ลาเวนเดอรเพือ่ธรุกจิสปา และอ่ืนๆ อีก มากมาย

ชวงบายผูจัดไดเปดเวทีเสวนาในหัวขอ
“Transforms : การตอยอดนวัตกรรมสูเชิง
พาณิชย” โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ
ผูอํานวยการสถาบันพฒันาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คณุไชยยศ รุงเจรญิชัย กรรมการผูจดัการบริษทั
เพอรมา คอรปอเรชั่น จากัด และนายกสมาคม
พอคาผาไทย คุณสมคิด รัตนประภาพร
ผูอานวยการฝายขายบริษทั เทยนิ คอรปอเรชัน่
(ประเทศไทย) จากดั รศ.วรรณะ มหากิตตคิณุ
กรรมการผูจดัการบริษทั ทรัพยนลิน จากดั และ
ผูชวยรองประธานกลุมบริษัท เค-เฟรช จํากัด
ดําเนินรายการโดยคุณพีรพร พละพลีวัลย 
ผูอำนวยการศูนยวิเคราะหทดสอบสิง่ทอ สถาบนั
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


