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Green Fashion

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

และแล้ว วงการ “แฟชั่น” ก็อิงกระแส “Green”
เช่นกัน

ทุกวันนี้ “แฟชั่น” มีผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างจริงๆ เพราะ
เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการแต่งเนือ้ แต่งตัว (ทีน่ า่ จะต้องท�ำให้พวกเราดูด)ี
จึงหมายรวมตั้งแต่เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ กระเป๋า
รองเท้าและอื่นๆ อีกมากมายบนตัวผู้แต่ง
รายได้ทเี่ กิดจากธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชัน่ จึงมีมลู ค่ามหาศาล
เพราะยังรวมถึงผู้คนและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกมากมายที่เป็นผลพวง
ของแฟชัน่ อาทิ เครือ่ งส�ำอาง รวมตลอดถึงผูค้ นในวงการบันเทิง ดารา
นักแสดง นายแบบ-นางแบบ นิตยสารแฟชั่น กล้องถ่ายรูป กล้อง
ถ่ายวีดีโอ ดีไซน์เนอร์ และอื่นๆ อีก
อุตสาหกรรมแฟชั่นของไทย จึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีความ
ส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อเศรษฐกิจและสังคม คือ นอกจากท�ำรายได้ภายใน
ประเทศแล้ว ยังสามารถท�ำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ�ำนวนมากใน
แต่ละปี โดยในปี 2550 ธุรกิจค้าส่งแฟชัน่ ของไทยมีมลู ค่าการส่งออก
มากกว่า 900,000 ล้านบาทและในปี 2551 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
8.6% นับเป็นมูลค่ากว่า 2,300 ล้านดอลล่าสหรัฐ จากมูลค่าการส่ง
ออกของสินค้าแฟชั่นดังกล่าว จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็น
หนึ่งในสินค้าส่งออกหลักที่น�ำเงินเข้าประเทศอย่างมหาศาล
แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมแฟชัน่ ของไทยในปัจจุบนั ส่วน
ใหญ่ยงั เป็นลักษณะของ “ผูร้ บั จ้างผลิต” (OEM: Original Equipment
Manufacturer) ทีก่ นิ พียงค่าแรงอย่างเดียว จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่
ที่จะต้องปรับตัวไปสู่การเป็น “ผู้ออกแบบสินค้า” (ODM: Original
Design Manufacturer) และพัฒนาไปสู่ “การมีตรายี่ห้อสินค้าเป็น
ของตนเอง” (OBM: Original Brand Manufacturer) เพื่อก้าวสู่มือ
อาชีพในวงการแฟชั่นระดับโลกต่อไป
ความส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value Creation) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Development) เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงเป็น
หนทางแห่งความอยู่รอดและเติบโตขยายตัวต่อไปอย่างยั่งยืน
กรีนแฟชั่น (Green Fashion) จึงเกิดขึ้นโดยอิงแนวความคิด
ของ “ผลิตภัณฑ์สีเขียว” (Green Product) เป็นที่ตั้ง โดยสัดส่วนการ
เติบโตที่น่าสนใจของ Green Fashion ในประเทศสหรัฐอเมริกา มี
ยอดขายทัง้ ปีประมาณ 150-200 ล้านเหรียญสหรัฐ ยอดขายดังกล่าว
ท�ำให้อตุ สาหกรรมแฟชัน่ ของไทยต้องพัฒนาศักยภาพให้มากขึน้ เพือ่
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จะได้ท�ำการแข่งขันในตลาดโลกได้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ไปสูก่ ารผลิตสินค้าแฟชัน่ ทีส่ ร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
ทั้งทางด้านรูปแบบ (Design) และวิธีการผลิต (Process) ซึ่งยึดแนว
ความคิด (Concept) ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและชุมชน เน้นการใช้
วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ประหยัด
พลังงาน รวมทัง้ ลดปริมาณการปล่อยของเสียออกสูส่ งิ่ แวดล้อม โดย
พุง่ เป้าไปทีก่ ารพัฒนาจาก OEM ไปสูร่ ะดับ ODM เพือ่ มุง่ ไปสูย่ คุ สมัย
ของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
“Green Fashion” ในทีน่ ไี้ ม่ได้หมายถึง “แฟชัน่ ทีม่ สี เี ขียว” แต่
หมายถึง แฟชั่นที่มุ่งเน้นตั้งแต่การออกแบบกระบวนการผลิตที่
ประหยัดพลังงานและรักษาสิง่ แวดล้อม ซึง่ ประกอบไปด้วยการเลือก
ใช้วตั ถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� จากวัสดุธรรมชาติ (Organic textiles)
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Reduced-pollution
products) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย (Well-decayed
fabric) รวมถึงผลิตภัณฑ์ทถี่ กู ออกแบบมาเพือ่ ให้สามารถน�ำกลับมา
รีไซเคิลใหม่ได้ คือ ครอบคลุมแนวความคิดเรือ่ ง “Green” ตัง้ แต่เริม่ ต้น
ออกแบบจนผลิตได้สินค้าแฟชั่นถึงมือผู้ซื้อ
แนวความคิดเรื่อง “Green Fashion” ในวันนี้ ร่วมกันเสนอ
โดยสมาคมชาวโบ๊เบ๊ ร่วมกับศูนย์การค้า Platinum Fashion Mall
ศูนย์การค้าประตูน�้ำเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ และ
ศูนย์การค้ารามอินทราเซ็นเตอร์ อยู่ใน “โครงการ Green on Street”
ที่ต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุน
เมือ่ พิจารณาจากบทความทีเ่ ขียนมาหลายตอนแล้ว คงพอที่
จะสรุปได้ว่า กระแสสีเขียว (Green) เป็นแนวความคิดที่ยึดเอา
“สิง่ แวดล้อม” เป็นทีต่ งั้ คือ การอนุรกั ษ์และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
โดยการสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ ยืน จึงเป็นแนวความคิดทีค่ รอบคลุมกว้างขวางตัง้ แต่การออกแบบ
การเลือกใช้วัตถุดิบ หรือวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการผลิต ผลผลิต วิธี
การก�ำจัด หรือการบริหารจัดการของเสีย การประหยัดพลังงาน
เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม จะเขียวหรือไม่ จะเขียวมากน้อยเพียงใด ก็
อยู่ที่พวกเราทุกคนที่จะต้องผูกโยงแนวความคิดเรื่อง “Green” เข้า
กับ “ความยั่งยืน” (Sustainability) ครับผม! TPA
news

