อีสานโพล (ESAAN POLL)
ศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน โทรศัพท 043-202566 เว็บไซต http://www.ecberkku.com

โอกาสของธุรกิจไทยในประเทศจีน: ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม
เมื่อวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2555 ที่ผานมา ผูเขียนมีโอกาสไดเดินทางไปศึกษาดูงาน China Import
and Export Fair ครั้งที่ 111 ณ เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุง สาธาณรัฐประชาชนจีน ซึ่งงานดังกลาวมีผูประกอบการ
เขา รว มแสดงสิ น ค า กว า 10,000 รา นคา ในที่ นี้ ขอหยิบ ยกธุ รกิ จ ที่น า สนใจและนา จะเปน โอกาสของนัก ธุร กิจ /
ผูประกอบการไทยมาเลาสูกันฟง นั่นคือ ผลิตภัณฑเครื่องนุงหุม เสื้อผาสําเร็จรูป โดยเมื่อศึกษาจากรายงานของศูนย
ขอมูลสิ่งทอเชิงลึก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พบวาตั้งแตป 2006 – 2009 ประเทศจีนครองอันดับ 1 ในการ
เปนประเทศผูนํา ในการสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมของโลก มาตลอด ดังภาพที่ 1 และ 2

ภาพที่ 1 แสดงลําดับของประเทศในการสงออกเครื่องนุงหมของโลก ภาพที่ 2 แสดงลํ า ดั บ ของประเทศในการส ง ออกสิ่ ง ทอของโลก

ที่มา http://www.thaitextile.org/th/textile_intel/ สืบคนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555
การศึกษาดูงานกวางเจาเทรดแฟร ในสวน Garment& Textile เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 พบวา ตลาด
เสื้อผาของจีนมีความหลากหลายในดานวัสดุ รูปแบบ ประเภทของเสื้อผาเครื่องนุงหมที่สามารถใชในโอกาสที่
แตกตางไปตามกาลเทศะ เชน ชุดทํางาน ชุดกีฬา ชุดแตงงาน ชุดดับเพลิง ชุดเสื้อผากันไฟ เครื่องแบบ และชุดใน
รูปแบบสีสันที่แปลกตา สําหรับใชสวมใสในโอกาสพิเศษ ดังภาพที่ 3 และ 4 และจากการสัมภาษณคนทองถิ่นชาว
จีน ทําใหทราบวาตลาดสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมของจีนมีขนาดใหญมาก เนื่องจากมีประชากรมาก และอยูใน
ประเภทของอุตสาหกรรมที่รัฐบาลจีนไมไดเขามาควบคุม เหมือนธุรกิจพลังงาน การทองเที่ยว แรธาตุ ฯลฯ รัฐบาล
เปดใหแขงขันกันไดอยางเสรี จึงทําใหมีผูประกอบการในธุรกิจนี้ทั้งนักธุรกิจเดิมและกลุมธุรกิจใหมอยูเปนจํานวน
มาก
ปจจุบันแบรนดสินคาจีนที่ไดรับความนิยมของประชาชนในประเทศจีนเองไดแก ยี่ ห อ ซั น ไชน , อายิ
เหลียน, ซิว ฉั่ว อี เหยิน, 361o และมีบางยี่หอที่สงออกไปยังตางประเทศและไดรับความนิยมสูง คือ ยี่หอ เปา สี่
เหนียง และ ชี ผี่ หลัน ซึ่งมีโรงงานผลิตขนาดใหญมาก และเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว
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ในขณะที่อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของจีนกําลังพัฒนาและมีแนวโนมขับเคลื่อนไปแบบโจน
ทะยานนี้ ผูเขียนเอง ผูเขียนเองคิดวาโอกาสของธุรกิจนี้ในจีนของนักธุรกิจไทยนาจะมี 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 การ
สงออกวัสดุประกอบการผลิต เชน ยางพลาสติก หรือวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบในการผลิต และ รูปแบบที่ 2 ตลาด
เครื่องนุงหมในกลุมชนชั้นกลาง รายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 3 บริเวณแสดงสินคาประเภทเครื่องนุงหม (1) ภาพที่ 4 บริเวณแสดงสินคาประเภทเครื่องนุงหม (2)
รูปแบบที่ 1 การสงออกวัสดุประกอบการผลิต เชน ยางพลาสติก เม็ดกระดุมและซิป เพื่อใชสําหรับการ
ตกแตงเสื้อผาประเภทตางๆ จากรายงานของสํานักขาวซินหัว เมื่อเดือนธันวาคม 2554 พบวาประเทศจีนเปนผูนําเขา
ยางธรรมชาติ ประเภท ยางพารา รายใหญที่สุดของโลก และภายใตความตองการของตลาดเสื้อผาเครื่องนุงหมนี้ หาก
ไทยสามารถจัดหาและสงออกวัสดุประกอบจะนับวาเปนโอกาสทางการตลาดที่มีศักยภาพ เพราะดวยความละเอียด
ปราณีตของชางฝมือคนไทยรวมทั้งคุณภาพการผลิตที่ผูบริโภคใหการยอมรับ และความสะดวกในการขนสงสินคา
ระหวางประเทศที่มีความพรอม คาดวาจะเปนชองทางที่ดีของนักธุรกิจไทย ที่การผลิตถาผลิตสินคาประเภทเดียวกัน
วัสดุ การผลิตแบบเดียวกัน อาจมีความสามารถแขงขันไดนอยกวา “ยกตัวอยางเชนเดียวกับนักธุรกิจไทยรายหนึ่งที่
ผลิตชิ้นสวนพลาสติกซึ่งใชรองเพื่อกันเปด/กันกระแทกในอาหารสําเร็จรูปชาวไทย ที่สงออกวัสดุประเภทนี้ไปยัง
ประเทศจีนมานานกวาสิบป การขนสงออกไดรับการตอบรับและมีคูคาในประเทศจีนมานานและมีความตองการ
เป น จํ า นวนมากมาอย า งต อ เนื่ อ ง แต มี อุ ป สรรคในการขนส ง ไปยั ง ประเทศจี น ซึ่ ง ใช เ วลานานและบางครั้ ง ไม
ตอบสนองตอความตองการซื้อได ปจจุบันผูประกอบการรายนั้นจึงไดริเริ่มตั้งโรงงานผลิตในประเทศจีนและธุรกิจนี้
มีโอกาสในการเติบโตและผลประกอบการที่ดีมากทีเดียว” (สัมภาษณ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ
เมืองกวางโจว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555) ดังนั้นการผลิตสวนประกอบของเครื่องนุงหมหรือเสื้อผานาจะตอบสนอง
ตอความตองการในการผลิตเพื่อสงออกของจีนได
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รูปแบบที่ 2 เสื้อผาสําเร็จรูปยี่หอไทยยังไดรบั ความนิยมในกลุมคนชั้นกลางอยู เพราะถึงแมวาประเทศจีนจะ
เปนอันดับ 1 ในการสงออกสินคาในตลาดโลกมานานกวา 5 ปก็ตามที แตเมื่อพิจารณาแลว ความตองการสินคาสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมของไทยของประชาชนชาวจันยังมี จะเห็นไดจาก ขอมูลรายงานสถานการณอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
มกราคม 2554 ขอมูลการสงออกของไทยพบวาตลาดสงออกของไทยไปยังตลาดโลก ใน 5 อันดับแรกของตลาด
สงออก มีจีนอยูในลําดับที่ 5 แสดงใหเห็นวาจีนยังคงเปนตลาดสงออกที่สําคัญของไทยโดยการสงออกสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมของไทยไปยังตลาดจีนตั้งแต มกราคม-พฤศจิกายน 2553 มีมูลคาการสงออกอยูที่ 354.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือมีระดับการขยายตัวรอยละ 50.6 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา ทั้งนี้คิดเปนมูลคา
ผลิตภัณฑ สิ่งทอ 325.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ และผลิตภัณฑ เครื่องนุงหม 29.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ผลิตภัณฑทั้งสอง
หมวดขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนที่รอยละ 53.2 และ 26.3 ตามลําดับ ผลิตภัณฑ สิ่งทอ ที่ทางจีน
นําเขาจากไทยมากที่สุดคือ เสนดาย มีมูลคาการนําเขา 93.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ
83.3 สวนทางดานผลิตภัณฑที่ไทยสงออกไปยังจีนมากทีส่ ุดคือ เสื้อผาสําเร็จรูป มีมูลคาการสงออก 25.2 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือมีอตั ราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 21.7 ดังแผนภูมิในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แผนภูมิ แสดงมูลคาการสิ่งออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยไปยังตลาดสําคัญ
(ที่มา http://www.thaitextile.org/th/textile_intel/ ) สืบคนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555
จากขอมูลโครงสรางสินคาสงออกของไทยไปยังประเทศจีนและฮองกง ในหมวดอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่ ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ดังตารางแนบไดนําเสนอไว พบวาในหมวด
สิ้นคาอุตสหกรรม ประเภทเครื่องนุมหม โดยเฉพาะ เสื้อผาสําเร็จรูปมีอัตราการขยายตัวในป 2552 จาก -2.20 ใน ป
2553 ขยับเปน 14.94 และในป 2554 พุงขึ้นถึงรอยละ 41.63 จากขอมูลทั้งรายงานสถานการณสงออกไทยเมื่อป
2554 กอรปกับขอมูลโครงสรางการสงออกสินคาของไทย ชวยเนนย้ําใหเห็นวาแมตลาดเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศ
จีนแจะมีขนาดใหญและมีปริมาณการสงออกมากเพียงใด แตประเทศจีนยังใหความสนใจ และมีกลุมผูบริโภคที่นิยม
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เสื้อผาสําเร็จรูปจากประเทศไทยอยู ซึ่งหมายความวา ไทยยังมีโอกาสในการผลิตเพื่อสงออกในหมวดสินคาสิ่งทอ
ประเภทเครื่องนุงหม โดยเฉพาะเสื้อผาสําเร็จรูปอยูเชนเดียวกัน เพราะดวยความไดเปรียบทางดานภาพลักษณสินคา
และฝมือการตัดเย็บ ทําใหมีผูบริโภคบางกลุม โดยเฉพาะกลุมชนชั้นกลางที่มีกําลังซื้อ และมีการรับรูในเชิงบวกตอ
สินคาไทยวามีความละเอียดและฝมือในการตัดเย็บที่ดีและปราณีต รูปแบบสวยงาม ผูบริโภคชาวจีนมักจะใหความ
สนใจและนิยมใชผลิตภัณฑเสื้อผาสําเร็จรูปจากเมืองไทย (สัมภาษณ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมือง
กวางโจว ประเทศจีน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555)
ตาราง แสดงโครงสรางสินคาสงออกไทยไปยังประเทศจีนและฮองกง

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
การเปดเสรีทางการคาภายใตกรอบของอาเซียนในป 2558 ก็จะเปนแรงขับเคลื่อนในการสงออกของไทยไป
ยังจีน ดวยขนาดของตลาดที่มีความยิ่งใหญดวยประชากรกวา 1,300 ลานคน อํานาจการซื้อและศักยภาพดานการ
นําเขาและสงออกของจีน หากธุรกิจไทยเล็งเปาหมายไวที่ตลาดจีน คาดวาตลาดจีนก็จะเปนเปาหมายหลักของนัก
ลงทุนทั่วโลกเชนกัน ดังนั้นธุรกิจไทยควรจะตองอาศัยความไดเปรียบที่มีในเรื่องของภาพลักษณ ความนิยม เขาชวง
ชิงสวนแบงการตลาดดังรูปแบบที่วามาก็นาจะมีโอกาสเชนกัน
คณะนักวิจัย ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอขอบคุณ คุณพรรณกาญจน เจียม
สุชน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาตางประเทศ (Thai Trade Center) ณ นครกวางโจว ที่กรุณาใหขอมูลที่
เปนประโยชนในการศึกษาครั้งนี้
ณาตยา สีหานาม

