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สร�าง Soft Power ผ�านอุตสาหกรรมสร�างสรรค�

“อำนาจละมุน (Soft Power) คือ การทำให�คนอื่นต�องการในส่ิงที่เราต�องการ  
ซึ่งแตกต�างจากอำนาจแบบแข็งหรือส่ังการ ทรัพยากรที่ทำให�เกิดอำนาจละมุน 
เช�น แหล�งท�องเที่ยวทางวัฒนธรรม อุดมการณ� และสถาบันระหว�างประเทศ”

-Joseph S. Nye, Jr. (1990)

อุตสาหกรรมสร�างสรรค� ช�วยสร�างคุณค�าทั้งทาง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจต�อชุมชน และยังสร�าง

ภาพลักษณ�ของประเทศ ซึ่งส�งผลต�อ Soft Power 
ของประเทศ



…สนับสนุนอุตสาหกรรมสร�างสรรค�ได�อย�างไร? 

ตอนที่ 1| อุตสาหกรรม
บริการโฆษณา

18 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 2| อุตสาหกรรม
บริการสถาป�ตยกรรม

19 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 3| อุตสาหกรรม
สินค�าแฟชั่น

24 สิงหาคม 2565

ตอนที่ 4|อุตสาหกรรม
บริการออกแบบ

26 สิงหาคม 2565
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แผนพัฒนาอุตสาหกรรม
สินค�าแฟชั่น

สำนักงานส�งเสริมเศรษฐกิจสร�างสรรค� ร�วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
24 สิงหาคม 2565



กรอบการคิด

ทิศทาง

เป�าหมายแผนพัฒนา

ทิศทางโลก สถานะไทย

4



ความสำคัญของอุตสาหกรรมสินค�าแฟชั่นไทย
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2 แสนล�านบาท 
(1.3% ของ GDP)

มูลค�าเพิ่ม
ป� 2564

มูลค�าส�งออก
ป� 2564

2.2 แสนล�านบาท 

7.5 แสนคน 

การจ�างงาน
ป� 2564

3.7 แสนล�านบาท 

รายได�
ป� 2564



โลกใหม�หลังโควิด-19 ส�งผลกระทบต�ออุตสาหกรรมสินค�าแฟชั่น

คนเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช�เทคโนโลยี
ดิจิทัลมากข้ึน ทำงานจากที่บ�านมาก
ข้ึน และทำธุรกรรมออนไลน�มากข้ึน

คนตื่นตัวด�านสิ่งแวดล�อมมากข้ึน 
เพราะสิ่งแวดล�อมส�งผลกระทบต�อ
สุขภาพ

คนตระหนักถึงความสำคัญของ
สุขภาพกายและใจมากข้ึน
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เศรษฐกิจสีเขียว
(Green Economy)

เศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy)

เศรษฐกิจใส�ใจ
(Care Economy)



เศรษฐกิจดิจิทัลส�งผลกระทบต�ออุตสาหกรรมแฟช่ัน: 
AI ในอุตสาหกรรมแฟชั่น

• AI เข�ามามีบทบาทต�ออุตสาหกรรมแฟชั่น ต้ังแต�กระบวนการออกแบบ การค�นหาสินค�า การทดลองสินค�า 
การวิเคราะห�ข�อมูลผู�บริโภคในการวางแผนการผลิตสินค�าและการทำการตลาด

• ธุรกิจแฟชั่นโลกมีการลงทุนใน AI ประมาณ 7.3 พันล�านเหรียญ ในป� 2022 (Juniper Research)

• AI ช�วยออกแบบเส้ือผ�า
แบรนด� Stitch Fix นำ AI และ Big Data 
จากข�อมูลของความพึงพอใจของผู�บริโภค
มาช�วยในการออกแบบ

ท่ีมา: Stitch Fix, https://www.kleinerperkins.com/ ท่ีมา: https://thetechfashionista.com/virtual-clothing-try-on/

• AR/VR ช�วยลดช�องว�าง
ระหว�างการซื้อออนไลน�และ
ประสบการณ�การซื้อในร�าน
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เศรษฐกิจดิจิทัลส�งผลกระทบต�ออุตสาหกรรมแฟช่ัน:
e-commerce โตอย�างก�าวกระโดดทั่วโลก รวมทั้งไทย

ที่มา: Euromonitor International

• ช�องทางจำหน�ายสินค�าแฟช่ันในตลาดโลก ผ�าน e-commerce
กลายเป�นช�องทางหลัก และเติบโตอย�างรวดเร็ว
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ที่มา: คณะผู�วิจัย ประมวลผลจากข�อมูล Euromonitor International

0

20

40

60

80

Department
Stores

Home shopping
Direct Selling

E-Commerce อื่นๆ

สัดส�วนช�องทางการจำหน�ายสินค�าแฟชั่น (เสื้อผ�าและรองเท�า) 
ในประเทศไทย
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CAGR 46%
CAGR -5%

ที่มา: Euromonitor International

• e-commerce เติบโตสูงมากในประเทศไทย แม�ว�าการขาย
แบบมีหน�าร�านยังเป�นช�องทางหลัก



เศรษฐกิจใส�ใจส�งผลกระทบต�ออุตสาหกรรมแฟช่ัน: 
กระแส ”รักสุขภาพ” ทั้งกายและใจ ในอุตสาหกรรมแฟชั่น

• เส้ือผ�ากีฬา • เส้ือผ�าสำหรับผู�ป�วย
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มูลค�าตลาดเส้ือผ�ากีฬาในตลาดโลก

ที่มา: Works That Workที่มา: Euromonitor International

Under Armour’s
Athlete Recovery Sleepwear

ที่มา: Under Armour

• เติบโตสูงจากความต�องการที่มากข้ึน และการออกแบบเส้ือผ�า
กีฬาเพื่อเพิ่มประสบการณ�ที่ดีของผู�สวมใส�

• การออกแบบที่คำนึงถึงจิตใจผู�ป�วย
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เศรษฐกิจสีเขียวส�งผลกระทบต�ออุตสาหกรรมแฟช่ัน:
”ความย่ังยืน” ในอุตสาหกรรมสินค�าแฟชั่น

• ร�าน Uniqlo แสดงการนำขวดพลาสติกมาใช�ผลิตเสื้อผ�า

ท่ีมา: https://asia.nikkei.com/Business/Business-Spotlight/From-China-to-India-Asia-braces-for-EU-plan-to-kill-fast-fashion

ยุทธศาสตร�ด�านส่ิงทอที่ย่ังยืนและหมุนเวียน ของสหภาพยุโรป                   
(EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles) 

• ป�ายกางเกงยีนส�ที่บอกถึงการผลิตจากขวดพลาสติกใช�แล�ว
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สถานการณ�สินค�าแฟชั่นใน
โลกและประเทศไทย
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สินค�าแฟช่ันในตลาดโลกมีแนวโน�มเติบโตเฉลี่ย 5.5% ใน 5 ป�ข�างหน�า

12

หมายเหต:ุ ขนาดตลาดวัดจากมูลค�าการขายปลีกในประเทศ  (Retail Value RSP)  และมูลค�าในป� 2565 – 2569 เป�นตัวเลขคาดการณ�

ที่มา: Euromonitor International
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มูลค�าตลาดโลกของอุตสาหกรรมสินค�าแฟช่ัน

CAGR = 5.5%

CAGR = 3.6%

• อุตสาหกรรมแฟชั่นมีแนวโน�มเติบโตต�อเนื่อง แม�ชะลอ
ตัวในช�วงการแพร�ระบาดโควิด-19 
• มูลค�าตลาดประมาณ 3 ล�านล�านดอลลาร�สหรัฐ 

ในช�วงก�อนโควิด-19 
• แต�ลดลงเหลือ 2.5 ล�านล�านดอลลาร�สหรัฐ ในป� 

2563
• อัตราการเติบโตเฉล่ียสะสมต�อป� (CAGR) คาดการณ�

อยู�ที่ร�อยละ 5.5 ในช�วงป� 2564-2569 



การส�งออกและการนำเข�าสินค�าแฟชั่นในตลาดโลกมีแนวโน�มขยายตัว
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• มูลค�าส�งออกสินค�าแฟช่ันทั่วโลก 7-8 แสนล�านดอลลาร�
ต�อป� และขยายตัวเฉลี่ย 3.7% ต�อป�ในช�วงก�อนโควิด-19

• มูลค�านำเข�า 6-7 แสนล�านดอลลาร�ต�อป� และขยายตัว
เฉลี่ย 5% ต�อป� ในช�วงก�อนโควิด-19

ที่มา: Euromonitor International
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TOP 10 ประเทศส�งออกสินค�าแฟช่ัน

• จีนเป�นประเทศที่ส�งออกสินค�าแฟชั่นมากที่สุดในโลก และ
มีส�วนแบ�งตลาด 30% ของมูลค�าการส�งออกสินค�าแฟชั่น
ทั่วโลก 

• ไทยอยู�ในอันดับที่ 19 โดยมีส�วนแบ�งตลาด 0.9%

ป� 2563CAGR 3.7%

CAGR 4.9%



รายได�และมูลค�าเพิ่มของอุตสาหกรรมสินค�าแฟชั่นของไทย
เติบโตอย�างช�าๆ 

14ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค�า ท่ีมา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

• รายได�ของธุรกิจในอุตสาหกรรมสินค�าแฟชั่นของไทยเติบโต
ด�วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) 1% ในช�วงป� 2559-
2562 แต�ปรับตัวลดลงมากในช�วงโควิด-19  

• เกือบ 60% ของรายได�ในอุตสาหกรรมสินค�าแฟช่ันมาจาก
สินค�าเสื้อผ�า
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อัญมณีและเครื่องประดับ เสื้อผ�า เครื่องหนังและรองเท�า

CAGR
(2560-2564)
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6.3%

-4.3%

• มูลค�าเพิ่มของอุตสาหกรรมสินค�าแฟช่ันของไทยมี
แนวโน�มเพิ่มข้ึนเล็กน�อย ด�วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สะสม (CAGR) 1% ในช�วงป� 2559-2564 

• มูลค�าเพิ่มขับเคลื่อนหลักโดยการเติบโตของ
อุตสาหกรรมสินค�าอัญมณีและเคร่ืองประดับ



การส�งออกสินค�าแฟช่ันของไทยมีแนวโน�มลดลง...
แต�การนำเข�ามีแนวโน�มเพิ่มข้ึน

• การส�งออกสินค�าแฟชั่นของไทยมีแนวโน�มลดลง

• สัดส�วนประมาณคร่ึงหนึ่งเป�นการส�งออก
เคร่ืองประดับ
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• สามในสี่ เป�นการนำเข�าเสื้อผ�า เคร่ืองหนัง และรองเท�า
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แรงงานในอุตสาหกรรมสินค�าแฟช่ันของไทยมีแนวโน�มลดลง

• แรงงานในอุตสาหกรรมสินค�าแฟชั่นมีมากกว�า 9 แสนคน 
ในช�วงก�อนโควิด-19 และล�าสุด ปรับตัวลดลงเหลือ 7.5 แสนคน
• > 70% ของแรงงานทั้งหมด ทำงานในอุตสาหกรรมเส้ือผ�า
• แรงงานส�วนใหญ�มีอายุมากกว�า 35 ป� และมีการศึกษาไม�

สูงนัก เนื่องจากส�วนใหญ�ทำงานในสายการผลิต

หมายเหตุ: ข�อมูลแรงงานในไตรมาส 3 
ท่ีมา: คณะผู�วิจัย ประมวลผลจากข�อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห�งชาติ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม

27% อยู�ในวัยหนุ�มสาว 
(อายุ 15-34 ป�)

13% จบป.ตรีขึ้นไป

ป� 2564 41% เจ�าของร�านค�าและพนักงานขาย

14% เสมยีน/นักบัญชี

13% ผจก.การผลิต/ควบคุมเคร่ืองจักร/ช�างเย็บ

5% ผจก. การขายและตลาด/นักโฆษณา/การตลาด

1% นักออกแบบผลิตภัณฑ�และเคร่ืองแต�งกาย
อาชีพของแรงงานทั้งหมด

ที่จบ ป.ตรีข้ึนไปแรงงานทั้งหมด แรงงานทั้งหมด
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จุดแข็งและจุดอ�อนของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
หลักเกณฑ� จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส ภัยคุกคาม

ความสามารถใน
การแข�งขันด�าน
สินค�าและ
บริการ

• สินค�ามีการควบคุมการผลิตและมาตรฐานสูง
• บริการที่มีมูลค�าเพิ่ม เช�น การจัดการห�วงโซ�

อุปทาน

• ความร�วมมือระหว�างผู�ผลิตและนัก
ออกแบบมีจำกัด

• นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ�
• ตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก

• บริการค�าปลีกไทย
ขยายตัวไปต�างประเทศ 

• สินค�าต�างชาติเป�นที่
นิยมมากขึ้นของ
ลูกค�าไทย

สภาพเศรษฐกิจ
และกฎระเบียบ

• เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ • เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำ
• โครงสร�างภาษีซับซ�อน

• ประเทศคู�แข�งมี
กฎระเบียบที่เอื้อ

สภาพแวดล�อม
ทางสังคม

• ต�นทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด�น • ความเข�าใจเกี่ยวกับตลาดลูกค�า
ต�างชาติที่จำกัด

• นักท�องเที่ยวต�างชาติ
จำนวนมากเข�ามาในไทย

สภาพแวดล�อม
ทางธุรกิจ

• โครงสร�างพื้นฐานที่ดี • ขาดการบูรณาการ และความต�อเนื่อง
ในการทำงานร�วมกันของภาคเอกชน 
ภาครัฐ ภาคการศึกษา

• โอกาสขยายตลาดใหม�ๆ 
จาก FTA

ทรัพยากรธรรม
ชาติ

• แหล�งผลิตอัญมณีที่สำคัญ • ไทยพึ่งพาการนำเข�าอัญมณี
• ปริมาณพลอยดิบในประเทศลดลง

ทรัพยากร
มนุษย�

• คนรุ�นใหม�ที่มีความรู�ด�านการออกแบบและสร�าง
แบรนด�เข�าสู�วงการมากขึ้น

• ความรู�ด�านเผา/หุงพลอย และการเจียระไนเพชร

• ช�างฝ�มือดีส�วนใหญ�อายุมาก
• ระบบการศึกษาแบบเน�นท�องจำ
• การขาดการวางแผนกำลังคน

การจัดการและ
ใช�เทคโนโลยี

• ความตระหนักและใช�เทคโนโลยีจำกัด • ความก�าวหน�าของ
เทคโนโลยีดิจิทัล



อุปสรรคในการเติบโตของอุตสาหกรรมสินค�าแฟชั่นไทย

• สินค�าแฟชั่นไทยเจาะกลุ�มลูกค�าทั้งในและต�างประเทศได�ยาก

• คนไทยไม�นิยมใช�สินค�าแฟชั่นแบรนด�ของไทย

• ประเทศไทยไม�มีภาพลักษณ�ที่โดดเด�นเก่ียวกับแฟชั่น (Nation Branding)

• ขาดพ้ืนที่ในการจัดแสดงผลงาน 

• นักออกแบบส�วนหนึ่งขาดความรู�ความเข�าใจด�านธุรกิจ

• ผู�ประกอบการไทยส�วนใหญ�มีขนาดเล็ก และขาดเงินทุนในการขยายธุรกิจ

• บัณฑิตจบใหม�ส�วนหนึ่งมีป�ญหาด�านคุณภาพ และขาดทักษะที่ตรงตามความต�องการของตลาด

• การดำเนินงานของภาครัฐขาดการบูรณาการและไม�ต�อเนื่อง

• ป�ญหาอื่นๆ เช�น โครงสร�างภาษีที่ซับซ�อน แรงงานอายุมาก แรงงานรุ�นใหม�เข�ามาทำงานน�อย
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TOP 10 แบรนด�ที่มี
ยอดขายสูงสุดในไทย

ท่ีมา: Euromonitor International (2020)

(1) สินค�าแฟช่ันไทยเจาะกลุ�มลูกค�าทั้งในและต�างประเทศได�ยาก

คนไทยไม�นิยมใช�สินค�าแบรนด�ไทย

19



(1) สินค�าแฟช่ันไทยเจาะกลุ�มลูกค�าทั้งในและต�างประเทศได�ยาก
ภาพลักษณ�ด�านแฟช่ันของไทยยังไม�โดดเด�น

• TOP 3 Brands Countries คือ ฝรั่งเศส อิตาลี 
อเมริกา 

• ประเทศไทยไม�ติด TOP 20 ในการจัดอันดับประเทศ

ชั้นนำด�านแฟชั่นของโลก โดย Brands Countries 
IPX (Index)

ท่ีมา: Statista

TOP 20 Brands Countries IPX (Index)
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หมายเหตุ: ดัชนีวัดความสำคัญและการครอบงำตลาดของประเทศในอุตสาหกรรมแฟช่ัน โดยพิจารณาจากความแข็งแกร�งในตลาดแฟช่ันของประเทศ 

มูลค�าตลาด อิทธิพลต�ออุตสาหกรรมแฟช่ัน มูลค�าของช่ือเสียง กิจกรรมทางการตลาด และผลการดำเนินงานในตลาดสินค�าระดับราคาเดียวกัน



(1) สินค�าแฟช่ันไทยเจาะกลุ�มลูกค�าทั้งในและต�างประเทศได�ยาก
ขาดพ้ืนที่ในการแสดงผลงานสินค�าเส้ือผ�าแฟช่ัน โดยเฉพาะอย�างย่ิง แบรนด�หน�าใหม�

2545 256525632548 2549 2550 2562

Bangkok International Fashion Week

ELLE Fashion Week ในรูปแบบ digital

Bangkok Fashion Week
“โครงการกรุงเทพฯเมืองแฟชั่น”

Bangkok Gems & Jewelry Fair 

7 แบรนด�25 แบรนด�

14 แบรนด�
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ศึกษา วิจัย ระบบ
แฟช่ันต�างประเทศ 
วางกลยุทธ�ให�ตรง

กลุ�มเป�าหมาย
สร�างสมประสบการณ� สร�างช่ือ สร�างแบรนด� 

เตรียมความพร�อมผ�านตลาดในประเทศ

3-5 ป� เงินทุนเร่ิมต�น 
10-20 ล�านบาท

1-2 ป� ค�าใช�จ�ายเดินทาง 
3 แสน- 5 ล�านบาท

1-3 ป� ผลิตสินค�าตัวอย�าง ออกงาน

แฟร� รับคำสั่งซื้อ ผลิตและจัดส�ง 
พัฒนาระบบ 5-10 ล�านบาท/ป�

01

02

03

เป�ดตัวด�วย
การทดลอง
ออก trade 

fair

04

จัดจ�าง 
Showroom

, Agent. 

03

ขยาย
ธุรกิจ 
สร�าง

เครือข�าย
ร�านค�า

จัดจ�าง 
Press 
Agent 

ด�าน PR

3-4 ป� ค�าใช�จ�ายเพิ่ม 
0.5- 1ล�านบาทต�อป� 05

06

เป�ดiร�าน/ มี 
Franchaise

07

04
1-3 ป� ค�าใช�จ�ายเพิ่ม 

3-5 แสนบาทต�อป� 

08
เป�นแบรนด�ที่รู�จักระดับโลก  

ขาย license ลิขสิทธ์ิ

4-6 ป� เงินทุนเป�ดร�านและค�า
สินค�า 30-50 ล�านบาท/ป�/ร�าน

3-4 ป� ค�าใช�จ�ายเพิ่ม 
0.5- 1ล�านบาทต�อป� 

(3) ผู�ประกอบการไทยส�วนใหญ�มี
ขนาดเล็ก และเงินทุนจำกัด

• การเติบโตของแฟชั่นแบรนด�ไทยในตลาดโลก 
ต�องอาศัยเงินทุนในการทำการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ�ให�เป�นที่รู�จักและได�รับการ
ยอมรับ

• แต�ผู�ประกอบการของไทยส�วนใหญ�เป�นธุรกิจ
ขนาดเล็ก มีเงินทุนที่จำกัด จึงเป�นอุปสรรคใน
การการขยายธุรกิจในประเทศ และ
ต�างประเทศ 

ที่มา: ข�อมูลจาก คุณภาณุ อิงคะวัต



(4) บัณฑิตจบใหม�ด�านออกแบบแฟช่ันส�วนหนึ่งมีป�ญหาด�านคุณภาพ

• บัณฑิตจบใหม�ส�วนหน่ึงมีรายได�ต่ำกว�าค�าเฉลี่ย

โดยรวม

• ผู�ประกอบการบางส�วนสะท�อนว�า บัณฑิตจบใหม�
มีความสามารถในการออกแบบ แต�ไม�ตอบโจทย�

ตลาดจริง

หมายเหตุ: ในป� 2559-2560 ไม�มีข�อมูลการสำรวจของมหาวิทยาลัยวิจัย
ท่ีมา: คณะผู�วิจัย ประมวลผลจากข�อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สป.อว.

0

5000

10000

15000

20000

25000

2559 2560 2561 2562 2563

รายได�มัธยฐานต�อเดือนของบัณฑิตจบใหม� (บาท) 
จำแนกตามประเภทมหาวิทยาลัย

วิจัย ไม�วิจัย ราชภัฎ/ราชมงคล เอกชน รวม
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...หลักสูตรออกแบบแฟชั่นที่สอนต�างกัน ส�งผลต�อทักษะของบัณฑิต

• การให�ความสำคัญกับศิลปนิพนธ�และการทำผลงานเพื่อสร�าง Portfolio
• หลักสูตร A เน�นการทำศิลปนิพนธ�ที่สร�างผลงานที่ใช�ได�จริง และให�บัณฑิตได�ทำกิจกรรม เช�น การจัดงาน

แฟชั่นโชว� ช�วยให�มีบัณฑิตมีประสบการณ�ก�อนออกไปทำงานจริง 
• การควบคุมคุณภาพของการฝ�กงาน 
• หลักสูตร A กำหนดเง่ือนไขว�า สถานทีฝ่�กงานต�องได�รับการอนุมัติจากภาควิชา ซ่ึงส�วนมากเป�นบริษัทที่มี

ชื่อเสียง ทำให�บัณฑิตได�รับความรู�และทักษะจากการฝ�กงานที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร
• การมีอาจารย�พิเศษที่เน�นสอนประสบการณ�ในการทำงาน 
• หลักสูตร A ให�คำแนะนำ และถ�ายทอดประสบการณ� จนถึงคัดเลือกสถานประกอบการในการฝ�กงานที่

ตรงตามเป�าหมายทางอาชีพของนักศึกษาแต�ละคน
• การสอนความรู�ที่ทันสมัยและหลากหลาย 
• หลักสูตร A สอนวิชาการออกแบบที่ทันสมัย เช�น แฟชั่นและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล นวัตกรรมกับการ

ออกแบบแฟชั่น ทำให�บัณฑิตมีทักษะที่สอดคล�องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงการสอน
ความรู�ในการเป�นผู�ประกอบการและการทำธุรกิจแฟชั่น ซ่ึงเป�นทักษะที่สำคัญในการประกอบอาชีพ

2.1 หมื่นบาทต�อเดือน

1.1 หมื่นบาทต�อเดือน
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(5) การดำเนินงานของภาครัฐขาดการบูรณาการและความต�อเนื่อง

• การสนับสนุนของภาครัฐมีความซ้ำซ�อน ไม�ต�อเนื่อง มีลักษณะเป�นรายโครงการ
• ขาดการบูรณาการระหว�างหน�วยงาน 
• ขาดกลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการส�งเสริมอย�างจริงจังและต�อเนื่อง 

25

การพัฒนาและออกแบบสินค�า การผลิต
การสร�างแบรนด� การตลาด

การจัดจำหน�าย

- การบริการข�อมูลด�านการออกแบบและวัสดุ
- แพลตฟอร�มรวบรวมรายช่ือนักออกแบบ

- การประกวดออกแบบสินค�าแฟช่ัน
- การพัฒนาและออกแบบสินค�า

- การพัฒนาแบรนด�และวางแผนทางการตลาด
- งานแสดงสินค�าทั้งในและต�างประเทศ
- สนับสนุนค�าใช�จ�ายในการออกงานแสดงสินค�า

- การประกวดออกแบบสินค�าแฟช่ัน - การพัฒนาการผลิตสินค�าและโรงงาน -งานแสดงสินค�าทั้งในและต�างประเทศ

- การยกระดับมาตรฐานสินค�า - งานแสดงสินค�าและการเจรจาทางธุรกิจ

- การคุ�มครองทรัพย�สินทางป�ญญา

หน�วยงาน



• สนับสนุนพ้ืนที่แสดงผลงานผ�านการจัดงาน 
LONDON Fashion Week 

• ส�งเสริมการส�งออกผ�านการจัด LONDON show 
ROOMS เพ่ือแสดงสินค�าในต�างประเทศ

• สนับสนุนความรู�ในการทำธุรกิจและเงินทุนแก�นัก
ออกแบบหน�าใหม�

• ปลูกฝ�งความสนใจเร่ืองแฟช่ันในเยาวชน เช�น 
Business & Fashion Saturday Clubs

• สนับสนุนการจัด Tokyo Fashion Week และ
Shibuya Harajuki Fashion Festival 

• จัดตั้ง Cool Japan Fund ซ่ึงร�วมลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวข�องกับแฟช่ัน เช�น แบรนด�เส้ือผ�า 45R เพ่ือ
สนับสนุนการขยายตลาดต�างประเทศ

• สนับสนุนช�องทางการจำหน�ายในต�างประเทศ สำหรับ   
แบรนด�ขนาดกลางและเล็ก เช�น “Harajuku Street 
Style’ e-commerce site และการจำหน�ายในห�าง 
TANGS ที่สิงคโปร�

• พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการทักษะทางวิทยาศาสตร�และ
การบริหาร เช�น IFI Business School ของญี่ปุ�น

ญ่ีปุ�น

ป�จจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมสินค�าแฟช่ัน เช�น Soft Power 
ทีน่�าดึงดูดและความเป�นนวัตกรด�านวัตถุดิบ

สหราชอาณาจักร

มีสมาคม British Fashion Council และ UK Fashion 
and Textile Association ที่ทำหน�าที่สนับสนุน
อุตสาหกรรมสินค�าแฟช่ัน ซ่ึงส�งเสริมทั้งด�านการฝ�กทักษะ
เยาวชนและนักศึกษา การส�งออกไปต�างประเทศ

แนวปฏิบัติที่ดีจากต�างประเทศ



• จัด Italian High Fashion Show คร้ังแรกในป� 1950 ที่
เมืองฟลอเรนซ�

• สร�างอัตลักษณ�ของแฟช่ันด�วยนโยบาย Nation branding
เช�น Renaissance ของอิตาลี
• กำหนดยุทธศาสตร�ในการสร�างแบรนด�ที่เป�น

เอกลักษณ�ให�กับแฟช่ันของอิตาลีอย�างชัดเจน 
• กำหนดให�ผู�ขายที่นำสินค�าแฟช่ันมาจัดแสดงเลือก

เฉพาะสินค�าที่แตกต�างจากสินค�าของฝร่ังเศสอย�าง
ชัดเจน และเช่ือมโยงแฟช่ันของอิตาลีเข�ากับยุค
เรเนซองส�และชนช้ันสูงของอิตาลี เพ่ือยกระดับแบรนด�
ของประเทศให�น�าดึงดูดมากขึ้น

• ร�วมมือกันระหว�างอุตสาหกรรมแฟช่ันและอุตสาหกรรมส่ิงทอ

• สนับสนุนการจัด Seoul Fashion Week (SFW) และดึง
ผู�ที่มีช่ือเสียงมาร�วมโปรโมทงาน

• พัฒนาย�านแฟช่ัน เช�น การพัฒนาย�าน Dongdaemun
• Dongdaemun Design Plaza เป�นสถานที่จัด

สัมมนาและนิทรรศการระดับโลกเกี่ยวกับการ
ออกแบบและแฟช่ัน เช�น Seoul Fashion Week 

• ส�งเสริมการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล และการร�วมมือกัน
ของนักออกแบบ ผู�ผลิต และผู�จำหน�าย

• ส�งเสริมการส�งออกผ�านการตั้งโชว�รูม 'The Selects’ 
เพ่ือแสดงสินค�าใน ใน New York และ Paris Fashion 
Week

• พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานที่สามารถใช�ร�วมกัน เช�น 
Content Korea Lab ของ KOCCA

เกาหลีใต�

แนวปฏิบัติที่ดีจากต�างประเทศ

อิตาลี
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วิสัยทัศน�และเป�าหมาย
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสินค�าแฟชั่นของไทย

“ประเทศไทยเป�นศูนย�กลาง (Hub) ด�านแฟชั่นในภูมิภาคเอเชีย”

• รายได�เพ่ิมขึ้นเฉล่ียต�อป� 4.4 % 

เป�าหมาย 
(ป� 2566-2570) 

วสัิยทัศน� 
(ป� 2566-2570) 

• แบรนด�สินค�าแฟชั่นไทยที่ติด
อันดับใน ”TOP 10 แบรนด�สินค�า
แฟชั่นที่มียอดขายสูงสุดในไทย” 
มีจำนวนเพ่ิมขึ้นทุกป�
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รายได�ของธุรกิจในอุตสาหกรรมสินค�าแฟช่ัน 

รายได�ธุรกิจเสื้อผ�า รายได�ธุรกิจเครื่องหนังและรองเท�า

รายได�ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ประมาณการรายได�รวม

อัตราการเติบโต

CAGR 4.44.9 4.9
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ผลลัพธ�
สำคัญ

พัฒนาบุคลากร

สัดส�วนนักการตลาดและ
นักออกแบบใน

อุตสาหกรรมแฟช่ัน
เพิ่มข้ึนเท�าตัว ภายในป� 

2570
(ป� 2564 สัดส�วนนักการตลาด 

5% และนักออกแบบ 1%)

แผน

ขยายตลาดในประเทศ

อัตราการเติบโตเฉลี่ย
ต�อป�ของรายได�เพิ่มข้ึน 

4.4% ต�อป�
(ป� 2559-2562 CAGR 1%)

สร�างแบรนด�ประเทศด�านแฟชั่น

แบรนด�สินค�าแฟชั่นไทยที่
ติดอันดับใน ”TOP 10 
แบรนด�สินค�าแฟชั่นที่มี
ยอดขายสูงสุดในไทย” มี

จำนวนเพิ่มข้ึนทุกป�
(ป� 2563 แบรนด�เส้ือผ�า (3)
เคร่ืองหนัง (0) รองเท�า (4) 

เคร่ืองประดับ (3)

ขยายตลาดต�างประเทศ

ไทยติดอันดับ TOP 15 
ประเทศที่ส�งออกสินค�า
แฟช่ันมากที่สุด ภายในป� 

2570 
(ป� 2563 ไทยอันดับที่ 19)
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• รายได�เพิ่มข้ึนเฉลี่ยต�อป� 4.4 % 

• แบรนด�สินค�าแฟชั่นไทยที่ติดอันดับใน ”TOP 10 แบรนด�สินค�า
แฟชั่นที่มียอดขายสูงสุดในไทย” มจีำนวนเพิ่มข้ึนทุกป�
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แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมสินค�าแฟชั่นของไทย
แผนดำเนินการ ขยายตลาดในประเทศ ขยายตลาดต�างประเทศ สร�างแบรนด�ประเทศ พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงระบบนิเวศ

1 ป�
(ดำเนินการต�อเนื่อง

ตลอด 5 ป�)

• สร�างค�านิยมการ
ใช�สินค�าแฟช่ันไทย

• สนับสนุนการฝ�งตัว
ในต�างประเทศ

• จัดกิจกรรมส�งเสริม
การตลาด

• สร�างแบรนด�
ประเทศและหนุน
ภาพลักษณ�ของ 
แบรนด�สินค�า 

• คุ�มครองทรัพย�สิน
ทางป�ญญาเชิงรุก 

• ส�งเสริมความรู�ด�าน
การบริหาร การตลาด 

• ส�งเสริมการใช�
เทคโนโลยี

• สนับสนุน
ผู�ประกอบการใหม�

• ทบทวนและปลด 
ล็อกกฎระเบียบที่
เป�นอุปสรรค

3 ป� • ส�งเสริม
ผู�ประกอบการที่มี
ศักยภาพออก
ตลาดต�างประเทศ

• ปรับโครงสร�าง
องค�กรส�งเสริม
สินค�าแฟช่ันของ
ไทยให�เป�น
เอกภาพ

5 ป� • ปรับปรุงคุณภาพ
หลักสูตรให�ทันสมัย
และสอนทักษะที่ตลาด
ต�องการ



ขยายตลาดในประเทศ

• จัดทำแผนประชาสัมพันธ�เพื่อสร�าง
ค�านิยมให�คนไทยใช�สินค�าแฟชั่น
แบรนด�ไทย 

CEA?

• ผลการสำรวจการรับรู�สินค�าแฟชั่นแบรนด�ไทย ดีข้ึน x%
• การพูดถึงใน social media ดีข้ึน x%
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สร�างค�านิยมการใช�สินค�าแฟช่ันไทย



ขยายตลาดต�างประเทศ

(1) ส�งเสริมผู�ประกอบการที่มี
ศักยภาพออกตลาดต�างประเทศ

DITP • จำนวนผู�ประกอบการที่เข�าร�วม และรายได�ที่เพิ่มข้ึน x%
32

• วินิจฉัยความพร�อมและสนับสนุน
ตามความต�องการแต�ละราย
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• “ฝ�งตัว” เพื่อศึกษาตลาดและประเมินความ
เป�นไปได�ในการส�งออกหรือลงทุน

• คัดเลือกผู�ประกอบการไทยท่ีมีความพร�อม
• สนับสนุนพื้นท่ีให�ใช�เป�นสำนักงานชั่วคราว เช�น 

ไม�เกิน 3 เดือน
• สนับสนุนด�านอื่นๆ เช�น เงินทุน และผู�เชี่ยวชาญ 

ในช�วงท่ีผู�ประกอบการเข�าไปฝ�งตัว

ขยายตลาดต�างประเทศ 

• จัดกิจกรรมส�งเสริมการตลาดในเมืองท่ี
สำคัญ โดยมีจุดประสงค�ท่ีชัดเจนในแต�ละ
กิจกรรมว�าเป�นไปเพื่อให�เกิดการจับคู�ทาง
พันธมิตรธุรกิจ (business matching) 
หรือเพื่อประชาสัมพันธ�งานออกแบบของ
ไทย

DITP • จำนวนผู�ประกอบการที่ได�คู�ค�าทางธุรกิจ
• มูลค�าการส�งออกของผู�ประกอบการไทย

(3) จัดกิจกรรมส�งเสริมการตลาด(2) สนับสนุนการฝ�งตัวในต�างประเทศ



สร�างภาพลักษณ�สินค�าแฟชั่นแบรนด�ไทย

(1) สร�างแบรนด�ประเทศและหนุนภาพลักษณ�แบรนด�สินค�า โดยต�อยอด
โครงการต�างๆ เช�น กรุงเทพเมืองแฟช่ัน

• จัดงาน Bangkok Fashion week เพื่อเป�นพื้นท่ีแสดงผลงาน
• อาจจัดร�วมกับงาน Bangkok design week ท่ีจัดโดย CEA

• สนับสนุนการจัดงาน Fashion week ท่ีจัดโดยภาคเอกชน
• ประชาสัมพันธ�ผ�านส่ือในต�างประเทศ เช�น BOYY
• ประชาสัมพันธ�ย�านสินค�าแฟชั่นแบรนด�ไทย
• เน�นเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอื่นๆ เช�น การท�องเท่ียว ภาพยนตร�

CEA/DITP?
• ผลการสำรวจการรับรู�สินค�าแฟชั่นแบรนด�ไทย ดีข้ึน x%
• การพูดถึงใน social media ดีข้ึน x%
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British Fashion Council (BFC) ซึ่งได�รับเงิน
สนับสนุนจากภาครัฐ
• จัดงาน London fashion week โดยได�รับเงินทุน

สนับสนุนจากภาครัฐ 
• จัดงาน Graduate Preview เพื่อแสดงผลงานของ

นักศึกษาในหลักสูตรออกแบบแฟช่ัน

Seoul Metropolitan Government ร�วมกับ 
The Korean Fashion and Culture 
Association
• จัด Seoul Fashion Week โดยดึง

ผู�ที่มีชื่อเสียงมาร�วมโปรโมทงาน

• Rakuten Fashion Week ได�รับการ
สนับสนุนจากกระทรวง METI ในการเชิญสื่อ
จากต�างประเทศมาร�วมงาน

• Shibuya Harajuki Fashion Festival
ได�รับการสนับสนุนโดยเมืองชิบูย�า

แต�งต้ัง ไค วง EXO (ไอดอลช่ือดัง) 
เป�น Global Ambassador ของ

งาน Seoul Fashion Week ป� 2022
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สร�างภาพลักษณ�สินค�าแฟชั่นแบรนด�ไทย

(2) คุ�มครองทรัพย�สินทางป�ญญาเชิงรุก 

• ส�งเสริมการจดทะเบียนทรัพย�สินทางป�ญญา   โดยเฉพาะเครื่องหมาย
การค�าของสินค�าแบรนด�ไทย เพื่อป�องกันและลดความเสียหายจาก
การลอกเลียนสินค�าแฟชั่นไทย ตลอดจนการปราบปรามการละเมิด 

กรมทรัพย�สินทางป�ญญา • ผลการสำรวจการรับรู�สินค�าแฟชั่นแบรนด�ไทย ดีข้ึน x%
• การพูดถึงใน social media ดีข้ึน x%
• สถิติการละเมิด IP / การร�องเรียนการละเมิด IP ลดลง x%
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(1) ให�ความรู�ด�านการบริหาร การตลาด และเทคโนโลยี 

British Fashion Council จัดทำคู�มือเบื้องต�นในการประกอบ
ธุรกิจแฟชั่น และข�อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมแฟชั่น

CEA/ DITP? จำนวนผู�เข�าร�วมโครงการ และผลิตภาพที่เพิ่มข้ึน

• ระดับพื้นฐาน: Checklist ในการทำธุรกิจ โดยอาจต�อ
ยอดจากกิจกรรมพี่สอนน�องของสมาคม BFS

• ระดับสูง: เฉพาะเจาะจงตามความต�องการของแต�ละราย
• จัดหาผู�เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจแฟชั่นจากต�างประเทศ มาให�

ความรู�อย�างสม่ำเสมอ
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พัฒนาบุคลากร



(2) สนับสนุนผู�ประกอบการหน�าใหม�

• จัดประกวด/พัฒนาแบรนด�ท่ีมีการส�งเสริมครบวงจร ให�เกิดประโยชน�และสามารถไปต�อยอด จน
ขายได�จริง  
• สนับสนุนนักออกแบบท่ีชนะ ได�พัฒนาการออกแบบและคุณภาพการผลิตสินค�า กลยุทธ�

การสร�างแบรนด� การทำแผนการตลาดและแผนประชาสัมพันธ� การทดลองตลาด การจับคู�
ธุรกิจ

รายการ Next in Fashion ที่เผยแพร�ใน
Netflix ซ่ึงผู�ชนะได�รับเงินรางวัล $250,000 
และเป�ดตัวคอลเลกชั่นใน Net-a-Porter ซ่ึง
เป�นแพลตฟอร�มจำหน�ายสินค�าในระดับสากล

พัฒนาบุคลากร

DITP/DIProm?

จำนวนผู�เข�าร�วมโครงการ และ
รายได�
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(3) ส�งเสริมการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล

• ให�เงินสนับสนุนในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล ใน
รูปแบบร�วมจ�าย (cost- sharing) กับ
ภาคเอกชน

• เป�นการขยายผลต�อจากโครงการ DEPA 
Digital Transformation Fund

DEPA ?

• จำนวนบริษัทที่เข�าร�วมโครงการ x ราย
• ผลิตภาพของบริษัทที่ร�วมโครงการเพิ่มข้ึน x%
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• รวบรวมข�อมูลท่ีทันสมัยและเผยแพร�
ประชาสัมพันธ�เกี่ยวกับมาตรการส�งเสริม
การใช�เทคโนโลยีดิจิทัลของหน�วยงานรัฐท่ี
เกี่ยวข�อง เช�น DEPA และ BOI

CEA +สมาคมที่เก่ียวข�อง

บริษัทมีการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มข้ึน x%

พัฒนาบุคลากร



พัฒนาบุคลากร

(4) ปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตรออกแบบแฟช่ัน โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยที่บัณฑิตมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ต่ำ

กระทรวง อว. + สถาบันการศึกษา รายได�เฉลี่ยบัณฑิตจบใหม�เพิ่มข้ึน x%
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• มุ�งเน�นการสอนเชิงปฏิบัติ และให�อาจารย�ท่ีปฏิบัติงานจริงได�เข�าไปสอน 
• ให�ผู�ประกอบการมีส�วนร�วมในการจัดทำหลักสูตรมากข้ึน 
• เชื่อมโยงกับภาครัฐและภาคเอกชนในการทำผลงานหรือฝ�กอบรม
• เป�ดโอกาสให�นักศึกษามีโอกาสฝ�กงานตั้งแต�ในช�วงป�แรกๆ และให�นับเป�นเครดิตได�
• ควบคุมคุณภาพการฝ�กงาน



• (1) ปรับโครงสร�างองค�กรส�งเสริมธุรกิจแฟช่ันของไทยให�เป�นเอกภาพ โดย
กำหนดกลไกในการประสานงานกัน หรือเอ้ือต�อการส�งเสริมผู�ประกอบการใน
ลักษณะที่หนุนเสริมกัน 
• พบปะกันอย�างสม่ำเสมอร�วมกับภาคเอกชนเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน 
• จัดทำแพลตฟอร�มกลางในการสนับสนุนข�อมูลเกี่ยวกับมาตรการส�งเสริมผู�ประกอบการ

ปรับปรุงระบบนิเวศ

หน�วยงานที่เก่ียวข�อง • การร�องเรียนจากผู�ประกอบการลดลง  x%
41



(2) ทบทวนและปลดล็อกกฎระเบียบที่เป�นอุปสรรค

• โครงสร�างภาษีมูลค�าเพิ่มของวัตถุดิบ

กรมสรรพากร +สมาคมที่เก่ียวข�อง มูลค�าผลประโยชน�สุทธิที่ประเทศได�รับ

กระบวนการกิโยตินกฎหมาย

กลั่นกรองทางกฎหมาย

กลั่นกรองทางเศรษฐศาสตร�

42

ปรับปรุงระบบนิเวศ
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หากมีข�อเสนอแนะหรือข�อคิดเห็น…

Tel: 02 718 5460 ext 420 

E-mail: 
saowaruj@tdri.or.th
piyapat@tdri.or.th

ทีมนโยบายนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน TDRI


