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ธุุรกิจอุต้สาหักรรมสิ�งทุอ หัร้อแฟัชัิ�น รุ่งเร้องสุด ๆ ในยุค

ทุศวิรรษ 1980-1990 หัลังจากนั�นก็เข้าส่้ภูาวิะถดถอย หัร้อเข้าส่้ 

ยุคทุ้�ว่ิา Sunset (อาทิุต้ย์อัสดง) นั�นค้อหมดยุครุ่งโรจำน์ เข้าส่้ยุค

ทุ้�ธุุรกิจอุต้สาหักรรมสิ�งทุอ หัร้อแฟัชัิ�นต้้องแสวิงหัาสิ�งใหัม่ ๆ เพ้�อ

เป็้นทุางรอดของธุุรกิจ ผูู้้บริโภัคเริ�มจำะหมดเสูน่ห์ในแฟชัุ�น 

แบรนด์เนม ทีี่�มีราคาสููง แสูวังหาสิูนค้าทีี่�มีคุณภัาพัปานกลัาง 

ราคาปานกลัาง ปรากฏการณ์ห้างสูรรพัสิูนค้าระดับสููงเริ�ม

หมดจำากควัามมเีสูน่ห์ การเกิดข้�นของร้านค้าป้ล้กป้ระเภูทุ Super 

store เชิน่ โลตั้สหัร้อบิ�กซ้ี ทุำาใหัม้้สินค้าคุณ์ภูาพป้านกลาง ราคาต้ำ�า 

มาวิางจำาหันา่ย ป้รากฏิการณ์์เชิน่น้�เกิดข้�นทัุ�วิโลก ไมแ่ม้แต่้ป้ระเทุศ

ญ้�ปุ่้นทุ้�ถ้อว่ิาเป็้นเจ้าพ่อแห่ังวิงการสิ�งทุอของโลกก็ป้ระสบสภูาพ

น้�เช่ินเด้ยวิกัน

ตั้วิอย่างทุ้�ด้แห่ังการอย่้รอดของบริษัทุสิ�งทุอแฟัชัิ�นทุ้�จะ 

นำาเสนอในวัินน้� ค้อ บริษัทุ Dai-ichi Orimono ผ้้ผลิต้สิ�งทุอสังเคราะห์ั 

นำาเสนอการออกแบบสิ�งทุอทุ้�แบรนด์ระดับส้งต้้องการ บริษัทุน้� 

ก่อตั้�งข้�นเม้�อปี้ 1948 ในจังหัวัิดฟุักุย ม้ทุุนจดทุะเบ้ยน 20 ล้านเยน 

แต่้ม้ยอดรายไดทุ้้�ป้ระกาศเม้�อปี้ 2017 ทุ้� 2,200 ล้านเยน ม้พนักงาน

จำานวิน 52 คน ถ้อว่ิาเป็้นบริษัทุระดับกลางและย่อม (SME) แห่ัง

หัน้�ง

แนวิทุางธุุรกิจของบริษัทุน้�ก็ค้อ การสร้างผ้าใยสังเคราะห์ั

ทุ้�สร้าง “ควัามรู้สู้กระดับสููง” เช่ิน การสัมผัสด้วิยม้อทุ้�ด้หัร้อควิาม

ร้้ส้กคุณ์ภูาพส้งต่้าง ๆ เป็้นทุ้�สนใจของแบรนด์ระดับส้งจากต่้าง

ป้ระเทุศ ในแต่้ละวัินจะม้เจ้าหัน้าทุ้�จัดซ้ี�อจากแบรนด์ระดับส้งต่้าง

ป้ระเทุศจำานวินมาก เพ้�อมาด้ และสั�งซ้ี�อผ้าทุ้�ผลิต้จากบริษัทุน้� เช่ิน 

หัลุยส์ วิิต้ต้อง หัร้อมองค้เร่ย์ ในช่ิวิงนั�น บริษัทุสิ�งทุอญ้�ปุ่้นย้ายไป้

ทุำาการผลิต้ในต่้างป้ระเทุศ เช่ิน ป้ระเทุศจ้น ทุำาให้ัในญ้�ปุ่้นเองเกิด

ภูาวิะสุญญากาศ ส่วินบริษัทุน้�ต้รงกันข้ามมุ่งไป้ส่้ต้ลาดแฟัชัิ�นของ

ต่้างป้ระเทุศ ทุำาให้ัเกิดสัญญาณ์การอย่้รอดอย่างชัิดเจน

สินค้าหัลักของบริ ษัทุก็จะเป็้นผ้นผ้าใยสังเคราะหั์

โพล้เอสเต้อร์ ทุ้�ทุอข้�นจากระบบทุ้�ละเอ้ยดมาก ม้ควิามร้้ส้กสัมผัส

เหัม้อนกับผ้าฝ้่ายหัร้อผ้าไหัม แต่้ยังม้คุณ์ภูาพทุ้�ม้ฟัังก์ชัินส้ง เช่ิน 

การทุนนำ�า หัร้อต้ากแห้ังได้ง่าย โดยเฉีพาะผ้าทุ้�ฮิิต้มากในช่ิวิงน้�นั�น 

ถ้งแม้ว่ิาจะเป้็นโพล้เอสเต้อร์ 100% ก็ต้าม แต้่มองเหั็นว่ิาเป็้น 

ผ้าฝ้่าย และการสัมผัสหัร้อกับผ้าไหัมเลยทุ้เด้ยวิ กลายเป็้นสินค้าทุ้�ขาย 

ด้อย่างมาก การผลิต้นั�นด้เหัม้อนว่ิาม้แต่้ด้ายพุ่งกับด้ายย้นอย่าง

ง่ายๆ แต่้เส้นด้วิยทุ้�ใช้ินั�นเป็้นเส้นด้ายทุ้�ม้การป้รับด้วิยม้อ เพ้�อให้ั

ทุอได้ง่ายข้�น แต่้ผ้าทุ้�ทุอข้�นมาด้ม้คุณ์ค่าอย่างมาก ดังนั�น เหัตุ้ผล

ทุ้�แบรนด์ดังอยากจะได้นั�นก็ค้อ ควิามร้้ส้กถ้งคุณ์ภูาพทุ้�ส้งของผ้า

ทุ้�สรรสร้างข้�น ด้วิยเทุคนิคของนักออกแบบทุ้�พิถ้พิถัน

บริษัทุน้�ถ้งแม้ว่ิา ผ้าทุ้�ผลิต้ข้�นมาแล้วิ ขายไม่ได้ ก็จะ

เก็บเป็้นสต็้อกไว้ิต่้อไป้ แต่้ควิามเคล้�อนไหัวิของวิงการแฟัชัิ�นนั�น 

การอย่�รอดัของธุุรกิจ
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เป้ล้�ยนแป้ลงเร็วิมาก ทุำาให้ัอาจจะขายไม่ได้เป็้นเวิลานาน แต่้มา

วัินหัน้�งแฟัชัิ�นหัวินกลับ ทุำาให้ัขายได้ทัุนทุ้เช่ินเด้ยวิกัน   บริษัทุเองก็

แป้ลกใจว่ิา ผ้าทุ้�ม้ควิามสัมผัสคล้ายผ้าฝ้่ายน้� จะกลายเป็้นสินค้า

ทุ้�ฮิิต้มากอย่างน้� ในช่ิวิงแรกก็ไม่ได้คาดหัวัิงไว้ิมาก     

บริษัทุน้� เดิมเป็้นบริษัทุทุ้�ตั้�งมา 35 ปี้ และเป็้นผ้้ผลิต้ทุ้�ส่ง

สินค้าให้ักับเคร้อเทุยิ�น จังหัวัิดฟุักุย ก็เป็้นแหัล่งผลิต้สิ�งทุอทุ้�สำาคัญ

ของญ้�ปุ่้น ม้ป้ระวัิติ้ศาสต้ร์มายาวินาน และต้้องมาแข่งขันกับสินค้า

จากจ้นอย่างรุนแรง บริษัทุจำานวินมากในฟัุกุยจ้งคิดว่ิา จะต้้อง

สร้างควิามแต้กต่้างโดยการม้ High Function แต่้ทุว่ิา การพัฒนา

ผ้านั�นต้้องมาจากเส้นด้าย ซ้ี�งการทุำาให้ัเส้นด้ายทุ้�ม้ควิามละเอ้ยด

มากๆ นั�นย่อมม้ข้ดจำากัด จ้งได้เป้ล้�ยนแนวิธุุรกิจจากธุุรกิจเส้�อผ้า

ไป้ส่้ธุุรกิจเก้�ยวิกับก้ฬา หัร้อ ไป้ใช้ิในอุต้สาหักรรม เพราะนั�นจะเป็้น

หันทุางของควิามอย่้รอด

บริษัทุเองก็เข้าส่้แนวิคิดเช่ินเด้ยวิกัน ค้อ การผลิต้ผ้าทุ้�ม้

ควิามละเอ้ยดส้งทุ้�ใช้ิกับใบของเร้อยอร์ชิ หัร้อแฮิงค์ไรเดอร์ต่้างๆ 

แต่้เม้�อป้ระสบภูาวิะฟัองสบ่้แต้ก ควิามต้้องการสินค้าเหัล่าน้�ลด

ลงอย่างมาก แนวิคิดเพ้�อควิามอย่้รอดอย่างหัน้�งก็ค้อ การลงทุุน

เคร้�องจักรใหัม่ล่าสุด โดยงบป้ระมาณ์มหัาศาลในการผลิต้ผ้าใย

สังเคราะห์ั ก็จะสามารถผลิต้สินค้าทุ้�ม้คุณ์ภูาพส้งได้ทัุนทุ้

แต่้หัากจะส้้ทุางด้านฟัังก์ชัินกัน ทุ้�ม้เทุคโนโลย้ทุ้�ทัุนสมัย ก็

จะต้้องแพ้อย่างแน่นอน ป้ระธุานบริษัทุจ้งได้มองในมุมมองใหัม่ค้อ 

การหัวินกลับไป้ส่้การผลิต้ภูายในป้ระเทุศทุ้�ต้้องการฟัังก์ชัินทุ้�ส้ง ถ้า

หัากวิา่สามารถสรา้งควิามร้ส้้กทุ้�ส้งได ้ก็สามารถเขา้ส่้ต้ลาดของผา้

สำาหัรับแฟัชัิ�นได้อย่างแน่นอน   นั�นค้อ การพััฒนาผู้้าใยสัูงเคราะห์

ทีี่�เรียกว่ัา “Decloth” ทุ้�พัฒนาข้�นในปี้ 1996 ตั้วิอย่างการพัฒนา

เช่ิน การเพิ�มควิามละเอ้ยดของเส้นด้ายในผ้นผ้า ค้อจากเดิม ม้เส้น

ด้าย 100 เส้น ก็เพิ�มเป็้น 101 เส้น เป็้นต้้น สินค้าทุ้�จะเพิ�มฟัังก์ชัิ�นทุ้�

ส้งนั�นจะต้้องพจิารณ์าจากทัุ�งควิามเรว็ิในการผลติ้ และราคา นั�นค้อ

หันทุางทุ้�บริษัทุจะอย่้รอดในญ้�ปุ่้น

ลักษณ์ะพิเศษของบริษัทุน้� ไม่เพ้ยงแต่้ผ้นผ้าเทุ่านั�น แต่้

บริษัทุค่้ค้านั�นกว่ิาร้อยละ 70 อย่้ในต่้างป้ระเทุศ บริษัทุดำาเนินการ 

ขายด้วิยตั้วิเอง บริษัทุ SME ส่วินใหัญ่จะม้เทุคโนโลย้ แต่้ไม่ม้ 

ช่ิองทุางการจัดจำาหัน่าย โดยเฉีพาะในต่้างป้ระเทุศ ส่วินใหัญ่ จ้งขาย 

ผ่านบริษัทุการค้าเพ้�อจำาหัน่ายในต่้างป้ระเทุศ แต่้บริษัทุน้�หัลังจาก

พัฒนา Decloth สำาเร็จแล้วิ บริษัทุมองเห็ันว่ิาต้ลาดในป้ระเทุศ

นั�นเล็กลง จ้งพยายามทุ้�จะไป้ขยายช่ิองทุางในต่้างป้ระเทุศโดย

เฉีพาะยุโรป้

ในชิว่ิงนั�นต้ลาดสำาหัรบัผ้าใยสังเคราะหัท้์ุ�สำาหัรบัแฟัชัิ�นนั�น 

ยังไม่เกิดข้�น ได้พยายามขายผ่านบริษัทุการค้าเพ้�อไป้ขายในต้ลาด

ต่้างป้ระเทุศ ก็ได้รับการป้ฏิิเสธุว่ิา “ราคาแพงเกนิไป้” ดังนั�น ตั้วิเอง

จ้งเดินทุางไป้เกาหัล้ใต้้หัร้อยุโรป้ ไป้เจรจาการขายกับบริษัทุผ้้ผลิต้

เส้�อผ้า หัร้อตั้วิแทุนจำาหัน่ายผ้าในทุ้องถิ�นด้วิยตั้วิเอง สรา้งเคร้อข่าย

การขายข้�นมาใหัม่ โดยไม่ม้ใครร้้ว่ิาทุ้�จังหัวัิดฟุักุยม้บริษัทุทุ้�ทุำาเช่ิน

น้�อย่้ด้วิย หัร้อทุำาให้ัทุุกคนคิดว่ิาป้ระธุานบริษัทุไป้เทุ้�ยวิเล่นในต่้าง

ป้ระเทุศ บริษัทุต่้าง ๆ ทุ้�พ้�งพาบริษัทุการค้า ไม่สามารถสร้างช่ิอง

ทุางของต้ัวิเองได้ ก็ต้้องทุนกับควิามลำาบากต้่อไป้ ซ้ี�งบริษัทุเหัล่า

น้�ในญ้�ปุ่้นม้จำานวินมาก

จังหัวิะทุ้�ป้ระธุานบริษัทุสร้างช่ิองทุางการจำาหัน่ายในต่้าง

ป้ระเทุศนั�น เป็้นช่ิวิงเด้ยวิกันกับทุ้�แบรนด์ระดับส้งต่้าง ๆ  ได้นำาเอาผ้า 

ใยสังเคราะห์ัมาใช้ิในสินค้าป้ระเภูทุ Outdoor หัร้อ ก้ฬา จ้งม้คำาสั�ง

ซ้ี�อจากแบรนด์ระดับส้งว่ิา ต้้องการผ้าทุ้�สัมผัสนุ่ม หัร้อม้คุณ์ภูาพด้

ควิามร้้ส้กบางเบา ต่้าง ๆ  เข้ามา บริษัทุสามารถต้อบสนองคำาสั�งซ้ี�อ

เหัล่าน้�ได้เป็้นอย่างด้ ในขณ์ะเด้ยวิกัน ต้ลาดของผ้าใยสังเคราะห์ั

สำาหัรับแฟัชัิ�นก็ขยายตั้วิข้�น ทุำาให้ัเติ้บโต้ได้อย่างรวิดเร็วิ

บริษัทุเส้�อผ้าแฟัชัิ�นภูายในป้ระเทุศทุ้�เคยป้ฏิิเสธุผ้าของ

บริษัทุ ด้วิยเหัตุ้ผลว่ิา “ราคาแพงเกินไป้” ก็เริ�มกลับมาเย้อนถิ�นผลิต้

ทุ้�ฟุักุยอ้กครั�งหัน้�ง ภูายใต้้การแข่งขันทุ้�รุนแรงกับ Fast fashion (เช่ิน 

Uniqlo) ก็เริ�มม้ควิามเคล้�อนไหัวิมาทุบทุวินวัิต้ถุดิบทุ้�ม้คุณ์ภูาพส้ง

อ้กครั�งหัน้�ง   

บริษัทุน้� ในปี้ 2014 ก็ได้เป็้นผ้้นำาในการร่วิมม้อ 

กับบริษัทุอ้�น ๆ ในเขต้ฮิอกกุริกุ (เขต้จังหัวัิดฟุักุย) 

เริ�มร่วิมพัฒนาผ้าผ้น หัร้อพัฒนาช่ิองทุางการ

จำาหัน่าย ยับยั�งสภูาพสุญญากาศทุางอุต้สาหักรรม

สิ�งทุอในป้ระเทุศ จุดป้ระกายให้ักับอุต้สาหักรรมสิ�ง

ทุอของญ้�ปุ่้นอ้กครั�งหัน้�ง พร้อมกับนำาเสนอ “Made 

in Hokuriku” แก่โลกแฟัชัิ�น ให้ัม้ช้ิ�อเส้ยงโด่งดังอ้ก

ครั�งหัน้�ง




