
Sneaker มาแรง...วิวัฒนาการของรองเท้า “Knit” 
 
ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมากระแสการใส่รองเท้ากีฬาในชีวิตประจ าวันเป็นที่นิยมและแพร่หลาย

อย่างเห็นได้ชัด จะเห็นว่ามีผู้สวมใส่ตามสถานที่ท่องเที่ยว และในห้างสรรพสินค้า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเทรนด์
แฟชั่นการแต่งกายที่เปลี่ยนไป การที่ผู้คนทั่วไปหันมาใส่ใจกับการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและพิถีพิถันในการ
เลือกซื้ออุปกรณ์ อีกทั้งบริษัทกีฬาต่างได้คิดค้นนวัตกรรมรองเท้าใหม่ ๆ เพ่ือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้สวมใส่
ออกมาสู่ตลาดกันอย่างคึกคัก ซึ่งนอกจากจะมีการออกแบบด้วยนวัตกรรมที่ท าให้สวมใส่สบายเท้าแล้วยังมีการ
ดีไซน์รูปทรงให้สวยงามตามสมัยนิยมอีกด้วย จนติดตลาดกลายเป็นอีกหนึ่งการปฏิวัติวงการแฟชั่นโลก 

หากพิจารณาข้อมูลการน าเข้ารองเท้ากีฬาของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน 
(ภาพที่ 1) พบว่า มูลค่าการน าเข้ารองเท้ากีฬามีทิศทางเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากมูลค่าการน าเข้าเพียง 
32.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2556 เพ่ิมเป็น 83.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2559 จะเห็นได้ว่า
ในเวลาเพียง 4 ปี มูลค่าการน าเข้ารองเท้ากีฬาเพ่ิมขึ้นกว่า 1.5 เท่าตัว และยังมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นอีกในปี    
พ.ศ. 2560 จากมูลค่าการน าเข้าตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกรกฎาคม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน      
มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.10 โดยมีตลาดน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งทั้ง 3 ประเทศ
ดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นฐานการผลิตรองเท้ากีฬาให้กับแบรนด์ชั้นน าของโลก โดยประเทศไทยน าเข้ารองเท้ากีฬา
จากตลาดหลักที่ส าคัญ ได้แก่ จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นมาก 
โดยเฉพาะรองเท้ากีฬาจากประเทศเวียดนาม จากร้อยละ 28 ในปี พ.ศ. 2556 เพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 34         
ในปี พ.ศ. 2559 (ภาพที่ 2) 

 
ภาพที่ 1 : มูลค่าการน าเข้ารองเท้ากีฬาของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงเดือน ก.ค. 2560 
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ภาพที่ 2 : มูลค่าการน าเข้ารองเท้ากีฬาของไทยจากตลาดน าเข้าส าคัญในปี พ.ศ. 2556 เทียบกับปี พ.ศ. 2559  

ทุกวันนี้รองเท้ากีฬาถูกผู้สวมใส่ทั่วไปเรียกจนติดปากว่า “Sneaker” (สนีกเกอร์) หมายถึง 
รองเท้าที่มีพ้ืนรองเท้าท ามาจากยาง หรือวัสดุสังเคราะห์คล้ายยาง โดยชื่อเรียกรองเท้าชนิดนี้มีรากศัพท์มาจาก
ค าโบราณในช่วงศตวรรษที่ 16 ว่า “Snican” (สนิคัน) ซึ่งใช้เรียก พวกขโมยย่องเบา ต่อมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 
20 มีการผลิตรองเท้าที่มีพ้ืนเป็นยางออกมา เวลาเดินเสียงฝีเท้าจะเบากว่ารองเท้าที่มีพ้ืนท ามาจากวัสดุอ่ืน ๆ 
ในสมัยนั้น จนถูกเรียกกันติดปากว่า “Sneaks” (สนีกส์) ซึ่งมีความหมายคล้ายกัน คือ การด้อม ๆ มอง ๆ หรือ
การท าลับ ๆ ล่อ ๆ ต่อมาในสหรัฐอเมริกาเริ่มใช้ค านี้กันแพร่หลายเมื่อพูดถึงรองเท้าเทนนิสที่มีพ้ืนเป็นยาง    
จนพ้องไปสู่ค าว่า “Sneaker” (สนีกเกอร์) ในปัจจุบัน ค าว่า “สนีกเกอร์” จึงถูกใช้เรียกรองเท้าผ้าใบที่ส่วนใหญ่
จะมีพ้ืนเป็นยางรวมถึง รองเท้าเทนนิส รองเท้าบาสเกตบอล และรองเท้าวิ่ง  

บทความนี้จะน าท่านผู้อ่านไปรู้จักกับรองเท้าสนีกเกอร์ ชนิดที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
มากที่สุดชนิดหนึ่งในปัจจุบัน คือ รองเท้าที่มีส่วนด้านบนของรองเท้าท ามาจากผ้าถัก หรือ ผ้า Knit เพ่ือให้
ทราบถึงวิวัฒนาการในวงการรองเท้ากีฬา เริ่มจากประวัติ คุณสมบัติ รวมถึงเทคโนโลยีการผลิต โดยจะขอ
ยกตัวอย่างความเป็นมาของรองเท้าชนิดนี้จากบริษัท Nike เนื่องจากเป็นบริษัทแรก ๆ ที่ได้ท าการศึกษาและ
ค้นคว้าวิจัย   

ความเป็นมาและวิวัฒนาการ 
ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี ค.ศ. 1984 หรือประมาณ 30 กว่าปีที่แล้ว จุดเริ่มต้นของรองเท้า Knit 

เกิดขึ้นจากการแข่งขันวิ่งมาราธอน เมื่อนักกีฬาวิ่งมาราธอนที่ถอดรองเท้าแข่งขันสามารถท าเวลาได้ดีกว่า
นักกีฬาที่ใส่รองเท้า ท าให้เหล่านักกีฬาที่ใส่รองเท้าเรียกร้องให้บริษัทผลิตอุปกรณ์กีฬาในขณะนั้นคือบริษัท 
Nike ผลิตรองเท้ากีฬาให้มีน้ าหนักเบาขึ้น วิ่งแล้วให้ความรู้สึกเหมือนกับการใส่เพียงถุงเท้าขณะวิ่ง ซึ่งบริษัท 
Nike ไดร้ับโจทย์นี้จากนักกีฬา แล้วไปท าการศึกษาและค้นคว้าต่อไป  

ในปี ค.ศ. 1985 บริษัท Nike ก็สามารถผลิตรองเท้ารุ่นแรกออกมา คือ รุ่น Sock Racer 
(ภาพที่ 3) ทีม่ีส่วนด้านบนของรองเท้าหรือ Upper ผลิตมาจากเทคโนโลยีการผลิตแบบการถัก Knit คือ การน า
เส้นด้ายมาถักให้เกิดเป็นผืนผ้าเพ่ือท าให้รองเท้ามีน้ าหนักเบา กระชับ เหมือนกับการใส่ถุงเท้า และไม่มีเชือก
ร้อยรองเท้าที่บริเวณลิ้นรองเท้า ซึ่งทีมวิจัยได้ท าการทดสอบรองเท้ารุ่นนี้ โดยให้นักไตรกีฬาชื่อนาย Joanne 
Ernst สวมใส่ในการแข่งไตรกีฬาที่รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้เขาสามารถคว้าชัยชนะในการ
แข่งขันครั้งนั้น จึงท าให้เกิดกระแสการพูดถึงนวัตกรรมนี้เป็นวงกว้าง 
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ภาพที่ 3 : รองเท้า Nike รุ่น Sock Race 

(ท่ีมา : www.unlockmen.com) 
อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมดังกล่าวได้เงียบหายไปในช่วงระยะเวลากว่า 20 ปี โดยไม่ทราบ

สาเหตุจนกระทั่งปี ค.ศ. 2002 จากการรวมตัวของ 3 ดีไซเนอร์ระดับหัวกะทิอย่างนาย Hiroshi Fujiwara      
ผู้ก่อตั้ ง Fragment design นาย Tinker Hatfield รองประธานฝ่ายสร้างสรรค์ และนาย Mark Parker 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nike เพ่ือร่วมกันออกแบบรองเท้าและสร้างสรรค์ลวดลายจากคอมพิวเตอร์          
ให้มีความกระชับกับรูปเท้ามากขึ้น และมีน้ าหนักเบา กระทั่งผลิตเป็นรองเท้า Knit รุ่นที่ 2 คือ รุ่น Sock Dart   
(ภาพท่ี 4) ซึ่งสามารถเรียกได้ว่ารองเท้ารุ่นนี้เป็นต้นแบบนวัตกรรมของรองเท้า Flyknit ในปัจจุบัน 

 
ภาพที่ 4 : รองเท้า Nike รุ่น Sock Dart 

(ท่ีมา : www.unlockmen.com) 
 
ทีมวิจัยของบริษัท Nike ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องในโปรเจคใหม่ที่ได้ออกแบบ  

การถัก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของรองเท้าวิ่งต้นแบบ โดยอาศัยแนวคิด Micro-Engineering หรือ วิศวกรรม
ระดับจุลภาคผสานกับความยืดหยุ่นของตัววัสดุ ที่เรียกว่า Flyknit ซึ่งจะน าเส้นด้ายชนิดพิเศษ (Functional 
yarn) รวมถึงการออกแบบโครงสร้างการถักใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้มี
น้ าหนักเบา กระชับ และลดรอยต่อของชิ้นงาน ท าให้ชิ้นส่วนของ Upper และลิ้นของรองเท้า Nike รุ่น Flyknit 
Racer ขนาดเบอร์ 9 มีน้ าหนักเบาเพียง 34 กรัม จากน้ าหนักรวมของรองเท้า 160 กรัม (ภาพที่ 5) และทีม
วิจัยได้ท าการทดสอบรองเท้ารุ่นนี้โดยให้นักวิ่งมาราธอนชายใส่ลงแข่งขันในการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกปี 
ค.ศ. 2011 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ผลปรากฏว่านักกีฬาที่สวมใส่รองเท้ารุ่นนี้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึ่ง สอง และสาม 

 

http://www.unlockmen.com/
http://www.unlockmen.com/
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ภาพที่ 5 : รองเท้า Nike รุ่น Flyknit Racer 

(ท่ีมา : www. operationsroom.wordpress.com) 
 

ในปี ค.ศ. 2012 บริษัท Nike จึงได้เปิดตัวรองเท้านวัตกรรม Flyknit อย่างเป็นทางการ      
ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และได้สนับสนุนชุดและอุปกรณ์กีฬาแก่เหล่า
นักกีฬาที่ลงแข่งมากมาย ซึ่งนักกีฬาที่สวมใส่นวัตกรรม Flyknit ที่ท าผลงานได้ดีเยี่ยม อาทิ นาย Michael 
phelps ที่ชนะ 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน โดยเขาได้กล่าวว่าอุปกรณ์ที่ผลิตมาจาก Flyknit มีส่วนช่วยให้
สามารถท าลายสถิติโลก และสร้างผลงานได้ดีขนาดนี้ 

 
 
 

เทคโนโลยีการผลิตรองเท้า Knit 
การผลิตรองเท้าแบบ Knit สามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เทคโนโลยีการถักผ้าแบบ 3 มิติ  

เป็นแนวคิดใหม่ในการผลิตรองเท้ากีฬาแบบใหม่ จากการออกแบบให้ส่วนที่ เป็นด้านบนของรองเท้า          
หรือ Upper เป็นชิ้นเดียวกัน ด้วยเครื่องถักผ้าแบบเรียบ หรือ Flat Knitting Machine (ภาพที่ 6) ทั้งนี้ชิ้นส่วน 
Upper ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบ ได้แก่ เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ ไนลอน และสแปนเด็กซ์ โดยเครื่องถักสามารถถักด้วย
เส้นด้ายได้มากถึง 10 สีในครั้งเดียว และด้วยสมรรถนะเครื่องถักที่มีหน้ากว้าง 90 เซนติเมตร ท าให้สามารถถัก
ได้จ านวน 3 ชิ้นในเวลาเดียวกัน โดยชิ้นส่วน Upper ที่ได้ จะมีลักษณะเป็นชิ้นงานส าเร็จรูป ไม่ได้ถักออกมา
เป็นผ้าผืนแล้วน ามาตัดเย็บแบ่งเป็นชิ้น ๆ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการผลิตรองเท้าแบบเดิม เทคโนโลยีใหม่นี้จะ
ท าให้ชิ้นงานที่ได้มีลักษณะที่ไม่มตีะเข็บหรือไร้รอยต่อ (Seamless) คล้ายกับการพิมพ์แบบ 3 มิติ จากนั้นจึงน า
ชิ้นงาน Upper ที่ได้ไปเย็บประกบกับชิ้นส่วนลิ้นของรองเท้า หรือผ้าซับใน ตามการออกแบบของผลิตภัณฑ์ 

ส าหรับการคิดต้นทุนการผลิตจะขึ้นอยู่กับจ านวนของสีและประเภทของเส้นด้ายที่น ามาใช้ใน
การผลิต โดยประมาณการหากผลิต Upper ด้วยเส้นด้ายเพียงสีเดียวจะมีต้นทุนการผลิตประมาณ 2.50 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อชิ้น ในขณะที่การผลิตโดยใช้เส้นด้ายหลายสีรวมกัน และใช้เส้นใยสแปนเด็กซ์ผสมด้วย จะท า
ให้มีต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนประมาณ 7.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ 1 ชิ้น 

http://www.sneakerfreaker.com/
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ภาพที่ 6 : เครื่องถัก Flat Knitting ที่ใช้ในการผลิต 

(ท่ีมา : www. sneakerfreaker.net) 
 

นอกเหนือจากการผลิตรองเท้าที่เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานต่อผู้สวมใส่แล้ว การผลิตรองเท้า
แบบ Knit ด้วยเทคโนโลยีจากการถักที่ทันสมัย ยังช่วยลดปัญหาขยะ และช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย กล่าวคือ 

 สามารถลดของเสียจากกระบวนการผลิตลงประมาณ ร้อยละ 60 ต่อคู่ เนื่องจาก
เครื่องจักรจะถัก Upper ออกมาเป็นชิ้นงานส าเร็จรูป โดยไม่มีชิ้นส่วนของเศษผ้าที่เหลือจากการตัดส่วนหลัก
ออก เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตรองเท้าแบบเดิม พิจารณาได้จากการผลิตรองเท้าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012-2016 
สามารถลดของเสียในกระบวนการผลิตไปแล้วกว่า 1,500 ตัน 

 เกิดการปรับเปลี่ยนการใช้วัตถุดิบหลักส าคัญ ในการผลิต จากที่ ใช้ เส้นด้าย           
โพลีเอสเตอร์ปกติ เป็นเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ที่ได้จากการรีไซเคิลขวดน้ าพลาสติกแทน ท าให้ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา 
มีการน าขวดน้ าพลาสติกไปใช้ในการรีไซเคิลแล้วกว่า 182 ล้านขวด 

 ลดขั้นตอนการผลิตที่แต่เดิมต้องใช้แรงงานจ านวนมากในการประกอบชิ้นส่วน 
Upper เพราะ Upper มีชิ้นส่วนย่อยในการประกอบน้อยลง ท าให้ลดระยะเวลาในขั้นตอนการผลิต          
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว 

 
 
ถึงตรงนี้ท่านผู้ อ่านคงทราบถึงพัฒนาการในวงการรองเท้ากีฬา ประวัติความเป็นมา         

และเทคโนโลยีในการผลิตรองเท้ากีฬาสมัยใหม่ “สนีกเกอร์” แบบ Knit กันไปพอสมควร ซึ่งการผลิตรองเท้า
แบบ Knit นั้น ไม่ได้ถูกน ามาใช้เฉพาะในรองเท้ากีฬาวิ่งเท่านั้น แต่ได้มีการน าไปพัฒนาใช้กับรองเท้ากีฬาชนิด
อ่ืน ๆ เช่น รองเท้าฟุตบอลหรือสตั๊ด รองเท้าบาสเกตบอล รองเท้ากอล์ฟ เป็นต้น และในปัจจุบันนอกจากบริษัท 
Nike ที่ผลิตรองเท้าที่มี Upper จากการใช้เทคโนโลยีการถักผ้าแล้ว รองเท้าแบรนด์ชั้นน าอ่ืน ๆ ได้มีการผลิต
และน าสินค้าออกสู่ตลาดเช่นกัน แต่จะใช้ชื่อทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป เช่น Adidas จะใช้ชื่อทางการค้า
ว่า Primeknit เป็นต้น 

สุดท้ายนี้หากจะสรุปหรือจ ากัดความง่าย ๆ ถึงเสน่ห์ของเจ้า “สนีกเกอร์” ที่เข้าไปครองใจ
ผู้คนก็คือ รองเท้าที่สวมใส่ง่าย เบาสบาย และดูดีมีสไตล์เหมาะกับทุกกาลเทศะ ที่ส าคัญยังสามารถ             

http://www.sneakerfactory.net/
http://sneakerfactory.net/sneakers/2016/04/4d-knitting-flyknit-shoe-construction/nike_flyknit_copy-2/
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ใส่กับเสื้อผ้าได้หลากหลายไม่ซ้ าแบบ และท าให้ผู้สวมใส่มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วย “คุณมีกันรึ
ยังครับ” 

 
---------------------------------------- 

นายบุรินทร์ พุทธโชติ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ส านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ 
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