สาหกรรมแฟชัน่ ่นและเครื
และเครื่องประดับเกาหลีใต
อุอุตตสาหกรรมแฟชั
เกาหลี ใตเ ปน ประเทศหนึ่ งที่ ประสบความสํ าเร็ จอยางมากในการดํา เนิ นนโยบายพั ฒนาเศรษฐกิ จ
สรางสรรค (Creative Economy) จนทําใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยางกาวกระโดด อุตสาหกรรม
สร า งสรรค ข องเกาหลี ใ ต ที่ เ ห็ น เด น ชั ด และคนไทยรู จั ก กั น ดี คื อ
อุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งใชกลยุทธเผยแพรวัฒนธรรมเกาหลีผานฉาก
ละคร ภาพยนตร และเพลง สงผลใหเกิดกระแส K-Drama และ K-Pop
ซึ่ ง มิ ไ ด โ ด ง ดั ง แค เ พี ย งในเกาหลี ใ ต เ ท า นั้ น แต ยั ง ได รั บ ความนิ ย มใน
ตางประเทศ โดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ซึ่งสงผลตอเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน
เสื้อผา เครื่องประดับ อาหาร เครื่องสําอาง ไปจนถึงธุรกิจทัวรเพื่อ วง Girls’ Generation เกิรลกรุปที่ดังทั่วโลก
ภาพ: music.sanook.com
ศัลยกรรมความงามก็ยังเฟองฟูตามไปดวย

อุตสาหกรรมแฟชั่นของเกาหลีใต
อุตสาหกรรมแฟชั่นเกาหลีเปน 1 ใน 10 อุตสาหกรรมหลักที่สรางรายไดมหาศาลใหกับประเทศ อันเปน
ผลจากกระแสความนิยมในละครซีรียและเพลงเกาหลี ทําใหดาราและนักรองเกาหลีมีบทบาทตอวงการแฟชั่นทั้งใน
และตางประเทศอยางมาก อาทิ จีน ไตหวัน ไทย กัมพูชา และเมียนมา บรรดาแฟนคลับตางแตงตัวตามตนแบบที่
ตนชื่นชอบ ทําใหสินคาประเภทเสื้อผา กระเปา รองเทา และเครื่องประดับทั้งหญิงและชายสไตลเกาหลีเปนที่
ตองการในตลาดมากขึ้น
The Samsung Fashion Institute ไดประมาณมูลคาตลาดแฟชั่นของเกาหลีใต (ไมรวมเครื่องประดับ)
ในป 2560 อยูท่ีราว 34.3 พันลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 3.3 โดยมากกวาครึ่งหนึ่งเปนสวน
แบงตลาดของเสื้อผา รองลงมาเปนรองเทา และกระเปา ตามลําดับ
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมแฟชั่นของเกาหลีใตสวนใหญเปน OBM (Original Brand Manufacturing) คือ การ
ผลิตและออกแบบแบรนดสินคาของตนเอง อีกสวนหนึ่งเปนลักษณะ ODM (Original Design Manufacturing) คือ
ออกแบบและผลิตสินคาใหกับแบรนดของบริษัทอื่นๆ แตมีไมมากนัก

กลยุทธการตลาดแฟชั่นเกาหลีใต
รัฐบาลเกาหลีใตมีสวนสําคัญอยางมากในความสําเร็จของอุตสาหกรรมแฟชั่น จนสงผลใหเกาหลีใตกาว
ขึ้นเปนผูนําแฟชั่นในอันดั บตนๆ ของโลก โดยสง เสริมใหผูป ระกอบการใชกลยุทธชูจุ ดเดนดานเอกลักษณของ
วัฒนธรรมเกาหลี เพื่อวางแผนการตลาดรวมกับทุกภาคสวนอยางเปนระบบ และสนับสนุนนักออกแบบผานการ
ฝ ก อบรมและการจั ด ประกวดผลงานออกแบบ รวมทั้ ง ใช ง บประมาณราว
รอยละ 1 ของงบประมาณภาครัฐทั้งหมดในการสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่น
ผานการประชาสัมพันธกิจกรรมดานวัฒนธรรม อาทิ จัดกิจกรรม “Seoul
Fashion Week” ในกรุงโซลเพื่อผลักดันใหเมืองหลวงแหงนี้เปนศูนยกลาง
แฟชั่นของเอเชีย การประชาสัมพันธดวยศิลปนดารา นักแสดง นักรองผานการ
Seoul Fashion Week Street Style
ภาพ: W Magazine

โชวตัวในงานอีเวนตตางๆ และการสรางเขตแฟชั่นในเมือง Yeongjong เพื่อ
เปนศูนยกลางการออกแบบของประเทศ เปนตน
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สวนผูผลิต สินคาแฟชั่นมักจะใชกลยุท ธแฝงการโฆษณาสินคาผา น
ละครซีรีย ทําใหแบรนดเสื้อผา กระเปา รองเทา เครื่องประดับที่นักแสดงสวมใส
ในละครเปนสินคาขายดี เชน เสื้อผาแบรนด Celine และแอคเซสเซอรี่แบรนด
Didier Dubot ที่ปรากฏในละคร My Love from the Star รวมทั้งสรอยคอ
และตางหูแบรนด J.Estina ที่ซองเฮเคียวสวมใสในละครซีรีย Descendants of
the Sun ตางไดรับความนิยมเปนอยางมาก รวมทั้งการโฆษณาสินคาที่มีพระ-นาง
เปนพรีเซ็นเตอรในขณะที่ละครซีรียกําลังออกอากาศจะยิ่งกระตุนยอดขายใหกับ
สินคานั้นอีกหลายเทาตัว

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

เครื่องประดับแบรนด J.Estina
ภาพ: http://www.sweetnara.com

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเกาหลีใตเปนแบบครบวงจร ตั้งแตการผลิตอัญมณี การปรับปรุง
คุณภาพ ไปจนถึงการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ ในสวนการผลิตอัญมณีนั้นเกาหลีใตสามารถผลิตพลอย
เนื้อออนอยาง แอเมทิสต และคริสตัลควอตซไดหลากหลายชนิด จากเหมืองผลิตพลอยเนื้อออนที่กระจายอยูใน
หลายเมืองราว 50 เหมือง โดยแหลงผลิตแอเมทิสตที่มีชื่อเสียงอยูในเมือง Eonyang ทั้งนี้ แอเมทิสตของเกาหลีใต
ขึ้นชื่อวามีคุณภาพมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก รัฐบาลจึงไดกําหนดใหเปนพลอยประจําประเทศมาตั้งแตป 2530
พรอมทั้งประชาสัมพันธสรางภาพลักษณแอเมทิสตพวงกับภาคการทองเที่ยวจนประสบความสําเร็จอยางสูง สงผล
ใหเหมืองแอเมทิสตกลายเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลก และสินคาเกี่ยวกับแอเมทิสตก็
กลายเปนของขวัญของฝากยอดนิยมของเหลานักทองเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนและญี่ปุน
ส ว นอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เครื่ อ งประดั บ นั้ น มี ทั้ ง ผลิ ต เครื่ อ งประดั บ พลอยสี เครื่ อ งประดั บ เพชร
เครื่องประดับไขมุก เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน และเครื่องประดับแฟชั่น โดยธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
เนนใชฝมือแรงงานเปนสวนใหญ สวนธุรกิจขนาดใหญผลิตสินคาโดยใชเครื่องมือเครื่องจักรทันสมัยรวมกับแรงงานมี
ฝมือ และธุรกิจสวนมากผลิตภายใตแบรนดของตนเอง

ภาวะตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ
ตลาดอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ เกาหลี ใ ต ข ยายตั ว อย า งต อ เนื่ อ ง โดยในป 2560 มี มู ล ค า ค า ปลี ก
เครื่องประดับสูงถึง 4.6 ลานลานวอน หรือราว 4.32 พันลานเหรียญสหรัฐ เติบโตขึ้นรอยละ 3 เมื่อเทียบกับปกอน
หนา โดยเครื่องประดับแทเปนสินคาที่มีสวนแบงตลาดสูงที่สุดซึ่งถูกขับเคลื่อนดวยกลุมคูแตงงาน ทั้งนี้ คูแตงงาน
นิยมชุ ดเครื่องประดับทองและแพลทินั มตกแตงด วยเพชร ซึ่ง ประกอบด วยแหวน ตา งหู และสรอยคอ ขณะที่
ผูบริโภคชาวเกาหลีใตทั่วไปนิยมซื้อเครื่องประดับทอง 14 และ 18 กะรัต ทั้งที่ตกแตงและไมตกแตงอัญมณี สวน
กลุมนักเรียน วัยรุน และหนุมสาววัยทํางานจะนิยมเครื่องประดับเทียมจําพวกที่เจาะเขากับรางกายโดยเฉพาะหูกับ
จมูก แหวน สรอยคอ และสรอยขอมือ ซึ่งในป 2560 ยอดขายเครื่องประดับเทียมมีมูลคา 403.35 ลานเหรียญ
สหรัฐ ขยายตัวไดราวรอยละ 2
ดานชองทางการจําหนายนั้น สินคาแบรนดหรูจะวางจําหนายใน
หางสรรพสินคา สวนสินคาระดับปานกลางจะวางจําหนายในรานคาปลีก
เครื่องประดับ ซึ่งรานคาที่ไดรับความนิยมคือ Minigold และ LIoyd ซึ่งมี
สาขามากที่สุดในเกาหลีใต และมีรานคาปลีกเครื่องประดับหรูตั้งอยูยาน
Gangnam, Cheongdam-dong และ Apgujeong สวนสินคาที่ขายใน
ราคาที่ผูบริโภคทุกคนสามารถเขาถึงได จะวางจําหนายในรานคาสง ซึ่ง
รานคาสงเครื่องประดับยานตลาดนัมเดมุน
ภาพ: anyeongnoona.blogsport.com

สินคาจะมีคุณภาพปานกลางถึงต่ํา แตมีดีไซนใหเลือกหลากหลายกวาใน
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หางสรรพสินคาและรานคาปลีก โดยรานคาสงที่ไดรับความนิยมมากอยูที่ตึก The Gangnam Jewels & Gold
Complex (ยานกังนัม) The Samho Woojoo Jewelry Fashion Town (อยูในตลาดนัมเดมุน) และยานถนนคา
สงเครื่องประดับ Jongno อยางไรก็ดี ปจจุบันรานคาปลีกตางๆ เริ่มหันมาคาเครื่องประดับแทและเทียมผาน
อินเทอรเน็ตมากขึ้น สงผลใหการคาเครื่องประดับออนไลนนี้มีแนวโนมเติบโตสูงขึ้น
เกาหลีใตนับเปนตัวอยางที่ดีในการชูเอกลักษณของวัฒนธรรมเพื่อสรางมูลคาใหแกเศรษฐกิจสรางสรรค
จนสินคาตางๆ ไมวาจะเปนเสื้อผา เครื่องประดับ ละครซีรีย เพลง บริการศัลยกรรมความงาม และอาหารเกาหลี
เปนที่ยอมรับของคนทั่วโลก ซึ่งหนวยงานไทยที่เกี่ยวของควรศึกษาโมเดลความสําเร็จของเกาหลี และนํามาปรับปรุง
พัฒนาใหเหมาะสมกับประเทศไทย เนื่องจากไทยมีวัฒนธรรมเปนเอกลักษณและมีศักยภาพการผลิตสินคาตางๆ อยู
แลว ภาครัฐจึงควรจัดสรรงบประมาณสงเสริมผลักดันใหวัฒนธรรมไทยเผยแพรไปยังประเทศตางๆ อยางจริงจังมาก
ขึ้น รวมถึงสรางและพัฒนาบุคลากรใหเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อและสินคา เนนการทําตลาดสงออกวัฒนธรรมควบคู
ไปดวย ตลอดจนประชาสัมพันธสรางภาพลักษณใหกับสินคาไทยผนวกกับการทองเที่ยวอยางตอเนื่องทั้งในและ
ตางประเทศ ในสวนของผูประกอบการกิจการแฟชั่นและเครื่องประดับไทยซึ่งสวนใหญเปน SMEs แบบรับจางผลิต
ก็อาจเริ่มดวยการพัฒนาศักยภาพการผลิตใหประหยัดตนทุน และตอยอดสูการสรางตราสินคาเปนของตนเอง
รวมถึงอาจนําแนวคิดการทําตลาดโดยโฆษณาสินคาผานทางดารา นักรอง หรือเน็ตไอดอล ซึ่งมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาของคนรุนใหมมาก และรุกตลาดตางประเทศใหมากขึ้น ก็อาจทําใหเกิดกระแสสินคาไทยฟเวอร
T-Fashion หรือ T-Jewelry ทั้งในตลาดไทยและตลาดโลกก็เปนได

ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
มีนาคม 2561
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