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"เครืองหนัง" APLF ASEAN Special Edition 2022 คนแห่ร่วมงานเพียบ 
  
 ผู้จัดงานเครืองหนังสุดปลืม งาน APLF ASEAN Special Edition 2022 โชว์เครืองหนังชันนําจากทัวโลกมากกว่า 200 
ราย ประสบความสําเร็จ ได้รับการตอบรับจากคนทัวโลก 
 “เครืองหนัง หรืออุตสาหกรรมเครืองหนัง” ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ถือเปนสินค้าทีมีจําหน่ายทังในประเทศ และ
ส่งออก เปนแหล่งรายได้และสามารถนําเงินตราต่างประเทศเข้ามาปละประมาณ 20,000 ล้านบาท อีกทัง เปนอุตสาหกรรมทีใช้
แรงงานมาก (Labour Intensive) ช่วยสร้างงานจํานวนไม่น้อยกว่า 200,000 คน  
โดยตลาดส่งออกทีสําคัญของไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และฮ่องกง ซึงมีสัดส่วนรวมกันคิดเปนร้อยละ 70 ของการ
ส่งออกเครืองหนังของไทยทังหมด รองมาได้แก่ อาเซียนญีปุน ไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การทีตลาดส่งออกของไทย
กระจุกตัวในตลาดหลักเพียงไม่กีแห่งดังกล่าว หากตลาดเหล่านีเกิดความผันผวน จะส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกของไทยโดยทันที 

"เครืองหนัง" มูลค่าส่งออก 891.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมดังกล่าว สะสม 8 เดือน (มกราคม – สิงหาคม 2565) พบว่า การส่งออก
เครืองหน ังและรองเท ้า ม ีม ูลค ่า 1,344.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ขยายต ัวเพิมขึนร้อยละ 28.6 เมือเท ียบก ับช ่วงเด ียวกัน ของป
ก่อน  แบ่งเปน การส่งออก (สะสม) กลุ่มเครืองหนัง มีมูลค่า 891.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิมขึนร้อยละ 34.6 และการส่งออก 
(สะสม) กลุ่มรองเท้า มีมูลค่า 453.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิมขึนร้อยละ 18.2 

 ขณะทีภาพรวมการนําเข้า (สะสม) 8 เดือนของอุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่า 1,352.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 4.4 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปก่อน แบ่งเปน  การนําเข้า (สะสม) กลุ ่มเครืองหนัง มีมูลค่า 950.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.9 และ  การนําเข้า (สะสม) กลุ่มรองเท้า มีมูลค่า 401.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิมขึนร้อยละ 9.3 ส่งผล
ให้ภาพรวมดุลการค้าขาดดุล คิดเปนมูลค่า 7.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

"เครืองหนัง"อุตสาหกรรมทีได้รับความสนใจสูง 

 การจัดงาน APLF ASEAN Special Edition 2022 เมือวันที 19-21 ตุลาคม 2565 ทีผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ (QSNCC) อีกหนึงโอกาสให้นักออกแบบไทยและกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมเครืองหนังในอาเซียน ได้เชือมต่อกับซัพพลายเออร์
เครืองหนังชันนําจากทัวโลกมากกว่า 200 ราย ว่า ประสบความสําเร็จเปนอย่างมาก  

 Mr.David Bondi ผู้อํานวยการ APLF และรองประธานอาวุโสของ Informa Markets Asia กล่าวว่างานดังกล่าวเปนการ
จัดขึนภายใต้รูปแบบ MEET ได้แก่ Matching, Education, Experience และ Tradeshow  มีกิจกรรมต่างๆ เพือเปดโอกาสให้ผู ้ผลิต 
ผู้ประกอบการ และนักลงทุน ได้พบปะพูดคุยทางธุรกิจเพือต่อยอดให้อุตสาหกรรมเครืองหนังทังของไทยและของหลายประเทศทีมา
ร่วมงานได้เปนทีรู้จักและต่อยอดสู่สากลระดับโลก ผ่าน Business Matching ทัง 7 เซสชัน ในหัวข้อ และรูปแบบ ทีหลากหลาย 

 พร้อมได้เชิญ 10 สุดยอดนักออกแบบกระเปาในประเทศและนักออกแบบชาวอินโดนีเซีย ร่วมนําเสนอผลงานการ
ออกแบบเครืองหนังอันเปนเอกลักษณ์ และแบ่งปนเรืองราวและแนวคิดการออกแบบให้แก่ผู้เข้าชมงาน ซึงได้รับการตอบรับจากผู้เข้า
ชมงานเปนอย่างดี   

 ต่อยอดสู่โอกาสการเติบโตทางธุรกิจ 

 นอกจากนี APLF ASEAN ยังรว่มสนับสนุนนักออกแบบรุน่ใหม่ กับโครงการ Next Leather Goods 
Designers โดยมีสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 5 แห่ง เข้ารว่มโครงการได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ขาวจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจออนไลน  ฉบับประจำวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 หนา  มูลคาขาว 180,000 .- 
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร ีและมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ  

 นอกจากจัดแสดงผลงานทีสร้างสรรค์โดยนักศึกษาแล้ว ผู้จัดงานยังเชิญให้นักศึกษามาร่วมแบ่งปนประสบการณ์การเรียน
ออกแบบและแนวคิดในการรังสรรค์ผลงานในวันสุดท้ายของงาน APLF ASEAN อีกด้วย 

 Mr.David Bondi ระบุว่า การจัดงาน APLF ASEAN Special Edition 2022 เปนการรวบรวมผู้แสดงสินค้าเครืองหนังชัน
นําจากทัวโลก และนักธุรกิจในแวดวงเครืองหนังจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟก แม้ว่าในเดือนมีนาคมป 2566 ได้มีกําหนดจัดงาน APLF 
Dubai ซึงได้รับการสนับสนุนเปนอย่างดีจากหลายประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 

 หวังว่างานนีก็จะได้รับการตอบรับเปนอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานเช่นกัน ถือได้ว่า APLF ASEAN เปนมากกว่างานแสดง
สินค้าเพราะได้ผสมผสานแนวคิดการจัดงาน การให้ความรู้ และมอบประสบการณ์เครืองหนังอย่างครบครันไว้ในงานเดียว 

 “ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 3 วัน พบว่าได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ ผู้ผลิต และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครือง
หนังจํานวนมาก หลายท่านได้มีโอกาสเจรจาซือขายวัตถุดิบเครืองหนังคุณภาพเพือการผลิต นําไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจในด้าน
ต่างๆ บางประเทศทางโซนยุโรปทีมาร่วมออกบูธในงานได้มีการนัดหมายเพือเดินทางไปเยียมชมโรงงานผลิตทางฝงอาเซียน หรือมี
การแลกเปลียน Know How เทคนิคการผลิต สู่โอกาสการเติบโตทางธุรกิจต่อไปในอนาคตด้วยซึงถือว่าการจัดงานในครังนีประสบ
ความสําเร็จเปนอย่างมาก รวมไปถึงการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคังทุกวัน” 
Mr.David Bondi กล่าว 

จุดขายสินค้าเครืองหนังไทย 

 ทังนี สินค้าเครืองหนังไทยมีจุดขายด้านราคาหรือต้นทุนการผลิตตา และปจจุบันคู ่แข่งของไทยทีมีความได้เปรียบ
ทางด้านต้นทุนตาได้เข้าสู่ตลาดดังกล่าวจํานวนเพิมขึน และส่งผลกระทบให้โอกาสการขยายส่วนแบ่งตลาดของไทยในตลาดหลักๆ 
ลดลงมากในระยะทีผ่านมา 

 โดยอุตสาหกรรมเครืองหนัง เปนอุตสาหกรรมทีมีโครงสร้างการผลิตทีไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก การผลิตยังคงอาศัย
แรงงานและทักษะความชํานาญของแรงงานอยู่มาก ขันตอนการผลิตหลายขันตอนยังไม่สามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตได้ 
เนืองจากสินค้ามีการเปลียนแปลงรูปแบบบ่อยตามแฟชัน ทําให้ยากต่อการนําเครืองจักรมาใช้ในการผลิต เช่น อุตสาหกรรมกระเปา
หนัง อุตสาหกรรมรองเท้าหนัง และอุตสาหกรรมของเล่นสําหรับสัตว์เลียง เปนต้นจากเหตุผลและข้อจํากัดดังกล่าว ทําให้โครงสร้าง
การผลิตของอุตสาหกรรมนี มีโครงสร้างการผลิตทีใกล้เคียงกันในแต่ละประเทศ 

 ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบด้านต้นทุนการผลิตในแต่ละประเทศนัน ยังขึนอยู่กับปจจัยพืนฐานหลายประการทีสําคัญ
ได้แก่ ฝมือแรงงานความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพสินค้า ค่าจ้างแรงงาน ความสามารถ
ในการได้มาหรือการมีแหล่งวัตถุดิบราคาถูก 

 ความพร้อมด้านวัสดุและอุปกรณ์ และต้นทุนการดําเนินการในแต่ละประเทศทีแตกต่างกัน เช่น อัตราภาษี นําเข้า-ส่งออก
ภาษีการค้า ระเบียบขันตอนของราชการ และระบบสาธารณูปโภค ซึงประเทศทีมีความพร้อมในด้านต่างเหล่านีมากกว่า ก็จะเปนผู้ทีมี
ศักยภาพในการแข่งขันทีสูงกว่า 

 การผลิตเครืองหนังของไทยในปจจุบัน ได้มีการพัฒนาทังด้านคุณภาพและรูปแบบ โดยมีการนําเครืองจักรและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตมากขึน รวมทังการคัดเลือกวัตถุดิบ หนังดิบและหนังฟอกทีมีคุณภาพสูงโดยนําเข้าจากต่างประเทศมาผลิต 

 นอกจากนีในอุตสาหกรรมเครืองหนังทีมีเครืองหมายการค้าชันนําจากต่างประเทศ ยังสามารถผลิตสินค้าทีสนองตอบ
ความต้องการของตลาดได้ทังภายในประเทศและต่างประเทศ แต่จะเปนสินค้าในตลาดระดับกลาง-ตาจึงยังมีการนําเข้าเครืองหนัง
จากต่างประเทศ โดยเฉพาะเครืองหนังที มีชือเสียงของผู้ผลิตชันนําของโลก เพือสนองความต้องการของผู้บริโภคทีมีรายได้สูง และมี
รสนิยมในสินค้าต่างประเทศ 

อ้างอิง: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิงทอและเครืองนุ่งห่ม 

 


