
รายงานการส ารวจและศึกษาข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2554 
1. ความเป็นมา   

     เจ้าหน้าที่ สร.2 (นายวิญญู ไหลประสิทธิ์พร) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาข้อมูล 
เชิงลึกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เกี่ยวกับ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันพร้อมทั้งแนวโน้ม  
ในอนาคต เพื่อให้เกิดการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ร่วมกับคณะผู้บริหารสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ กรุงมะนิลา ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2554  
ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเพ่ือสนองตอบผู้ผลิต 
ในเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN) และ BIMSTEC (ระยะที่ 3) 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ของสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 
     2.2 เพ่ือพัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่าย และขยายตลาดสิ่งทอไทยกับ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

3. เป้าหมาย  
    3.1 มีข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  

เพ่ือประกอบการเสนอแนะนโยบายความร่วมมือ และพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 
    3.2 มีการพัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่าย และขยายตลาดสิ่งทอไทยกับ

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
4. ข้อมูลทั่วไปของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

     4.1 ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ 
ประมาณ 100 กม.อยู่ห่างกรุงเทพฯ ประมาณ 1,930 กม. เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจ านวน 
7,107 เกาะ  ที่ส าคัญ ได้แก่หมู่เกาะลูซอน (Luzon) หมู่เกาะวิซายาส (Visayas) หมู่เกาะมินดาเนา 
(Mindanao) และมีลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อ
ระหว่างกันยาวมากท่ีสุดในโลก (ยาวประมาณ 36,289 กิโลเมตร) 

     4.2 ภูมิประเทศ พ้ืนดิน 298,170 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ า 1,830 ตารางกิโลเมตร เป็นหมู่
เกาะของเทือกเขาหินใหม่ พ้ืนที่ทุกเกาะมีภูเขาเป็นแกนกลาง มีที่ราบอยู่น้อย เป็นที่ราบแคบ ๆ ที่ราบ
ส าคัญ คือ ที่ราบตอนกลางของเกาะลูซอน เรียกว่า ที่ราบมะนิลา เป็นที่ราบที่ใหญ่ที่สุด  

     4.3 ภูมิอากาศ มรสุมเขตร้อน ได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดูได้รับฝนจากลม
พายุไต้ฝุ่น และดีเปรสชั่น บริเวณท่ีฝนตกมากท่ีสุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองที่ฝนตกมากท่ีสุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

     4.4 ประชากรและภาษา  
- ในปี 2553 มีประมาณ 94 ล้านคน ความหนาแน่นประชากรประมาณ 306  

คนต่อตารางกิโลเมตร  
- ภาษาราชการ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฟิลิปิโน (Filipino) ซึ่งมีภาษาพ้ืนเมือง 

มากกว่า 80 ภาษา แต่ที่ใช้กันแพร่หลายมี 8 ภาษา คือ Filipino (Tagalog), Cebuano, Ilocan, 
Hiligaynon (Ilonggo), Bicol, Waray, Pampango, Pangasinense มีการใช้ภาษาสเปนและจีนบ้าง 

     4.5 เชื้อชาติและศาสนา  
 - เชื้อชาติ เป็นเชื้อสายมาเลย์ร้อยละ 96 เชื้อสายจีนร้อยละ 2 และอ่ืนๆ ร้อยละ 2  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
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อัตราการเพ่ิมของประชากรร้อยละ 1.8  
 - ศาสนา คริสต์นิกายโรมันแคทอลิก ร้อยละ 80.9 คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ร้อยละ  

2.8 อิสลามนิกายสุหนี่ ร้อยละ 5 Iglesia ni Kristo คริตส์ลัทธิใหม่เฉพาะของฟิลิปปินส์ร้อยละ 2.3 
คริสต์นิกายอื่นๆ ร้อยละ 6.5 และศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 1.8 ไม่ระบุศาสนาร้อยละ 0.6 และไม่มีศาสนา
ร้อยละ 0.1      

     4.6 เมืองหลวง เมืองท่า และเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
            - เมืองหลวง กรุงมะนิลา (Metro Manila) เป็นศูนย์กลางธุรกิจและการเงิน 
อุตสาหกรรมเบา เช่น เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และอิเล็กทรอนิกส์  
            - เมืองท่า Batangas, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Legaspi, Iloilo, San 
Fernando, Surigao, Tacloban, Zamboanga    
            - เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ Subic, Clark   
     4.7 ระบอบการปกครอง ได้รับเอกราชสมบูรณ์เม่ือ 4 กรกฎาคม 2489 แต่ถือวันที่ 12 
มิถุนายน เป็นวันชาติ (ประกาศเอกราชจากสเปนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2441) ปัจจุบันปกครองด้วย
ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ แบ่งอ านาจอธิปไตยออกเป็น 3 ส่วน คือ อ านาจบริหาร อ านาจ
นิติบัญญัติ และอ านาจตุลาการ มีประธานาธิบดีซึ่งได้จากการเลือกตั้งเป็นประมุขและผู้น ารัฐบาล 
ประธานาธิบดี คนปัจจุบัน เบนิกโน อากีโนที่ 3 รองประธานาธิบดี เฮโฮมาร์ บีไนย์ ปัจจุบันแบ่งเขต
การปกครองเป็น 14 เขต แยกเป็น 79 จังหวัด แบ่งเป็น 117 เมือง 
     4.8 ระบบคมนาคมขนส่งภายในประเทศ 
           - ทางเรือ มีเรือที่มีระวางตั้งแต่ 1,000 GRT ขึ้นไปจ านวน 403 ล า การคมนาคม
ขนส่งทางน้ าเป็นระบบที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเกาะถึง 7,000 กว่าเกาะ โดยใช้ขนส่ง
ทั้งสินค้าและผู้โดยสาร แต่ใช้เวลานานมาก เช่น การเดินทางไปเมืองเซบู (เมืองส าคัญอันดับ 2) ใช้
เวลา 24 ชั่วโมง ในขณะที่เดินทางโดยเครื่องบินใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
   - ทางรถ มีถนน 200,037 กิโลเมตร แต่ลาดยางแล้วเพียง 19,804 กิโลเมตร การ
คมนาคมขนส่งทางนี้เป็นระบบที่ส าคัญรองลงมา แต่ไม่สะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากมีทางซุปเปอร์ไฮเวย์
เพียง 2 สาย คือ North Luzon Express Way และ South Luzon Express Way ซึ่งค่าผ่านทางสูง
มาก นอกจากนี้ ถนนที่แยกจากซุปเปอร์ไฮเวย์ซึ่งเรียกว่า ถนนไฮเวย์ เป็นถนน 2 เลนและมีชุมชุนอยู่
ข้างทางเกือบตลอดทาง ท าให้เสียเวลาในการเดินทางมากกว่าที่ควรมาก 
  - ทางรถไฟ มีเส้นทางเพียง 897 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการสร้างอีก 492 กิโลเมตร 
  - ทางเครื่องบิน มีสนามบินตามเกาะต่างๆ จ านวน 256 แห่ง แต่สนามบินที่ทางวิ่ง 
ปูลาดแล้วมีเพียง 83 แห่ง 
     4.9 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
  - ในปี 2553 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศประมาณ 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
  - ในปี 2553 รายได้ต่อหัวประชากรประมาณ 2,000 เหรียญสหรัฐฯ 
  - เงินทุนส ารองระหว่างประเทศ ณ ปี 2554 มีมูลค่า 68,853 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
  - โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ภาคบริการร้อยละ 48 ภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ 33 และภาคการเกษตรร้อยละ 19 
     4.10 การลงทุนในประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมี Foreign 
Investment Act 1991 เป็นกฎหมายหลัก มีการให้สิทธิพิเศษต่างๆ เพ่ือจูงใจนักลงทุนทั้งจากภายใน
และต่างประเทศ ต่อมาในปี 1996 มีการแก้ไขกฎหมายการลงทุน โดยผ่อนปรนเงื่อนไขการลงทุนข้ัน
ต่ า เพื่อชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศมากข้ึน ตาม Foreign Investment Act  1991 นักลงทุน
ต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกิจการโดยไม่ต้องมีคนท้องถิ่นร่วมทุน ยกเว้นธุรกิจที่อยู่ในรายการธุรกิจ
ต้องห้าม (The Foreign Investment Negative List) ซึ่งแบ่งเป็น 2 รายการ (รายละเอียดเพิ่มเติม 
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http://www.dti.gov.ph/dti/index.php?p=433) โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลการ
ส่งเสริมการลงทุนในฟิลิปปินส์ คือ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of 
Investment) 
     4.11 การค้าระหว่างประเทศ 

 1) นโยบายการค้า 
       - การส่งออกสามารถด าเนินการได้เสรี ยกเว้นสินค้าที่รัฐควบคุมการส่งออก 
ด้วยเหตุผลทางด้านผลประโยชน์ของประเทศ 
       - มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศและบริหารจัดการด้านการเจรจาการค้าตาม
นโยบายการค้าเสรี 
       - เสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ระดับทวิภาคีให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น โดยเฉพาะกับจีนและอินเดีย 
       - ส่งเสริมให้มีการขยายตัวด้านการส่งออกบริการให้มากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมการ
ลงทุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับบริการเพื่อขยายโอกาสในการจ้างงาน 
       - เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค เพ่ืออ านวยความสะดวกด้าน
การค้าและการลงทุน 
   2) การค้าโดยรวมของประเทศฟิลิปปินส์ 
       - ในปี 2553 มีมูลค่าการส่งออก 51,432 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกหลัก 
ได้แก่ เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร แร่และน้ ามัน และไม ้เป็นต้น มูลค่าการน าเข้า 54,721 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าน าเข้าหลัก ได้แก่ น้ ามัน เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ธัญพืช และ
พลาสติก เป็นต้น 
   3) ประเทศคู่ค้าส าคัญ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ ไตหวัน ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ 
มาเลเซีย เกาหลีใต้ และไทย 
   4) การค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งหุ่มของฟิลิปปินส์ (พิกัด HS 52-63) 
         - ในปี 2553 มีมูลค่าการส่งออก 1,264 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 2.45 ของการส่งออกรวม) มูลค่าการน าเข้า 730 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
1.33) 
   5) การค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งหุ่มระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ (พิกัด HS 
52-63) ในปี 2553 ฟิลิปปินส์ส่งออกมาไทย 16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยน าเข้าจากไทย 140 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ 
     4.12 ข้อตกลง ความร่วมมือทางการค้า กับประเทศไทย  
   1) ระดับทวิภาคี 
       - ภาครัฐบาล คณะกรรมการความร่วมมือทวิภาคีไทย-ฟิลิปปินส์ (Joint 
Commission for Bilateral cooperation : JCBC) และคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-
ฟิลิปปินส์ (Joint Trade Committee : JTC) 
       - ภาคเอกชน มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-
ฟิลิปปินส์และฟิลิปปินส์-ไทย เมื่อปี 2538  
   2) ระดับพหุภาคี ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกก่อตั้งของ สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ซึ่งพัฒนาเป็นเขต
การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) 
     4.13 ลู่ทางการค้าและการลงทุน 
   ในสังคมฟิลิปปินส์มีความแตกต่างกันมากระหว่างผู้มีฐานะดีและคนจน สินค้าที่
จ าหน่ายได้ดีจึงมีทั้งสินค้าราคาแพงที่มีตราสินค้า (Brand Name) จากประเทศที่มีชื่อเสียงของแต่ละ
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ประเภทสินค้า และสินค้าราคาถูกทั้งที่ผลิตในประเทศและน าเข้า แต่ปัจจุบันผู้มีรายได้ระดับปานกลาง
เริ่มมากขึ้นก าลังมองหาสินค้าคุณภาพดีราคาปานกลางโดยไม่จ าเป็นจะต้องมีตราสินค้า ซึ่งนับเป็น
ช่องทางในการขยายตลาดของไทยในประเทศนี้ 
   ปัจจุบัน สินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นที่ยอมรับของชาวฟิลิปปินส์
ทั้งในด้านคุณภาพและราคา สินค้าที่น าเข้าจากไทยและจ าหน่ายทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า หากมี
ฉลากภาษาไทยติดมาด้วย ทางผู้ขายจะไม่แกะออก ฉะนั้นผู้ผลิตสินค้าไทยจึงควรติดข้อความหรือ
เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นๆ ผลิตในประเทศไทย 
     4.14 SWOT Analysis 
  1) จุดแข็ง 
      - มีแรงงานที่มีความรู้ด้าน IT จ านวนมาก ท าให้ฟิลิปปินส์สามารถพัฒนาและ
ส่งออกสินค้า IT ในระยะเวลาอันสั้น 
      - ประชากรค่อนประเทศมีความรู้ภาษาอังกฤษ ท าให้มีการส่งคนออกไปท างาน
ต่างประเทศและน ารายได้เข้าประเทศปีละกว่า 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท าให้ฐานะความเป็นอยู่
ของคนในประเทศดีขึ้น และมีก าลังซื้อมากขึ้น และเป็นสิ่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ หากมีการ
พัฒนาด้านอ่ืนๆ เช่น สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน อาจจะดึงนักลงทุนไปจากไทยได้ 
     - ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น สัตว์น้ า 
ทรัพยากรแร่ พื้นที่การเกษตรทางภาคใต้ 
     - เป็นตลาดที่มีศักยภาพในด้านปริมาณ เนื่องจากมีประชากรจ านวนมาก 
  2) จุดอ่อน 
     - มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบราชการอยู่เสมอ กฎระเบียบเข้มงวดและ
ละเอียดอ่อน 
     - มีปัญหาคอร์รัปชั่นในทุกระดับ 
     - สหภาพแรงงานแข็งแกร่งและมีบทบาทมาก ท าให้ค่าจ้างแรงงานสูง และมีการ
เรียกร้องค่าแรงเพ่ิมเสมอ ผู้ประกอบการหลบเลี่ยงปัญหาโดยจ้างคนงานต่ ากว่า 6 เดือน เพื่อมิให้
สามารถเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้ ท าให้คนงานไม่มีความช านาญ 
     - ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการจับตัวเรียกค่าไถ่ แม้รัฐบาลก าลัง
ปราบปรามโจรก่อการร้ายอยู่ แต่ยังไม่หมดสิ้นลง ท าให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติไม่เข้ามาเที่ยว ทั้งๆ 
ที่มีธรรมชาติสวยงาม โดยเฉพาะทะเลทางตอนใต้ของประเทศซึ่งเป็นที่ซ่องสุมของผู้ก่อการร้าย 
     - สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานมีไม่เพียงพอ ไฟฟ้าดับบ่อย เส้นทางคมนาคมไม่
สะดวก ไม่สามารถรองรับการขยายตัวด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมได้เต็มที่ 
     - ประชากรโดยทั่วไปมีลักษณะนิสัยค่อนข้างเฉื่อยชา ท างานไม่ละเอียดรอบครอบ 
และไม่ซื่อสัตย์ ธรรมเนียมการให้เงินรางวัล (Tip) ท าให้ทุกคนหวังว่าจะต้องได้รับสิ่งตอบแทนทุกครั้ง
ที่ท าอะไรสักอย่างแม้จะเป็นงานในหน้าที่ 
  3) โอกาส 
     - ไทยสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าก่ึงส าเร็จรูป เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าส าเร็จรูป 
เป็นการลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากสินค้า IT มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเร็วมาก 
     - จากการที่มีประชากรมากท าให้เป็นตลาดที่คุ้มกับการเจาะเข้าไป เนื่องจากจะ
จ าหน่ายได้ในปริมาณมาก 
  4) อุปสรรค 
     - มีนโยบายการค้าที่มิใช่ภาษี 
     - เครือข่ายการกระจายสินค้าไทยมีน้อย 
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5. รายละเอียดการศึกษาส ารวจข้อมูลดังนี้ 
    5.1 การเข้าสัมภาษณ์ Mr. Johnson Galang ต าแหน่ง Manager บริษัท LAM 

THAI COMMERCIAL CORPORATION   
  บริษัท LAM THAI COMMERCIAL CORPORATION เป็นบริษัทที่ด าเนินกิจการค้าส่ง
ผ้าผืน (Wholesale of Textiles) เป็นหลัก ตั้งอยู่ในย่านที่เรียกว่า  DIVISORIA ซ่ึงตลาดนี้ถือเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ Manila โดยในย่านนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับย่านส าเพ็งของไทย คือ เป็นตลาดที่
จ าหน่ายสินค้าราคาถูกโดยส่วนใหญ่จ าหน่ายแบบค้าส่ง มีทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของเล่น ของแต่งตก
บ้าน แผ่นซีดีเพลง-ภาพยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลไม้ สิ่งทอ และอ่ืนๆ ที่เรียกได้ว่ามีเกือบทุกอย่าง 
นอกจากนี ้ย่านนี้ยังเป็นแหล่งส านักงาน โรงเรียน อีกด้วย 
  บริษัทนี้ด าเนินกิจการมากว่า 15 ปีแล้ว โดยบริษัทน าเข้าผ้าผืนจากไทยกว่าร้อยละ 
90 ที่เหลือน าเข้าจากจีน และเกาหลีบ้าง ซึ่งสามารถเปรียบเทียบผ้าจากแหล่งต่างๆ ได้ดังนี้ 

- ผ้าผืนไทยมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม การส่งมอบตรงเวลา สินค้าเป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้  
แต่บริษัทก็ยอมรับว่าผ้าไทยราคาแพง ซึ่งบริษัทเข้าใจดีว่า คุณภาพดี ราคาก็สูงตามด้วย  

- ผ้าผืนจากจีนนั้น แม้อดีตมีราคาถูกแต่ปัจจุบันผ้าผืนจากจีนก็มีราคาแพงขึ้น ด้าน 
คุณภาพสินค้าไม่ดีเท่าผ้าไทย และการส่งมอบบางครั้งได้ของที่มีต าหนิมาซึ่งบริษัทไม่สามารถท าอะไร
ได้เนื่องจากช าระเงินไปแล้ว ดังนั้นหากจะค้าขายกับจีนถ้าไม่ม่ันใจบริษัทจะไม่ท า 

- ผ้าผืนเกาหลีใตน้ั้น แม้ราคาจะถูกกว่าผ้าผืนไทย แต่ด้านคุณภาพผ้าผืนไทยดีกว่า  
ปัจจัยเรื่องค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับฟิลิปปินส์ที่ปัจจุบันค่าเงินบาทถือว่าแข็งค่า 

มากกว่าค่าเงินฟิลิปปินส์ ปัจจัยนี้มีส่วนต่อการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทอยู่บ้าง คือ บริษัทต้องค านวณ
และวางแผนต่อการสั่งซื้อทุกครั้ง ไม่เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาที่อัตราแลกเปลี่ยนไทยกับฟิลิปปินส์
ใกล้เคียงกัน 
  ลักษณะกิจการที่เหมือนกับบริษัท LAM THAI มีประมาณ 40 ราย ซึ่งบริษัทค้าส่ง
เหล่านี้จะจ าหน่ายผ้าผืนไปยังตลาดท้องถิ่นต่างๆ ในฟิลิปปินส์  
  นอกจากนี้ Mr. Johnson ให้ข้อมูลว่า หากประเทศไทยมีงานแฟร์ ชาวฟิลิปปินส์จะ
เดินทางไปร่วมงานจ านวนมาก แต่อุตสาหกรรมที่ฟิลิปปินส์สนใจมาดูเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอาหาร  

    5.2 การเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ซื้อสินค้าต่างประเทศแห่งฟิลิปปินส์ 
(FOREIGN BUYERS ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES) 
  เนื่องจากประธานสมาคมฯ ไปต่างประเทศจึงได้ให้ Ms. Malou Superio ซ่ึงเป็น 
General Manager บริษัท GRAYMARK INTERNATIONAL SOURCING CORP. และ Mr. Benjie 
Perez ซ่ึงเป็น General Merchandise Manager ของบริษัท CONNOR ให้ข้อมูลแทน 

Mr. Benjie ให้ข้อมูลว่า CONNOR เป็นบริษัท Sourcing เกี่ยวกับสินค้า สิ่งทอและ 
เครื่องนุ่งห่ม สินค้าตกแต่งบ้าน ของเล่น รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องเขียน สิ่งทอที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ 
ณ เมือง Makati ฟิลิปปินส์ โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ประเทศฮ่องกง ตลาดส่งออกส าคัญ คือ ยุโรป 
และเอเชีย โดยจัดหาวัตถุดิบและสินค้าให้กับตราสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น Marks and Spencer และ
จัดหาสินค้าให้ห้างดัง เช่น Wall Mart ด้วย นอกจากนี้ยังมีสาขาที่ประเทศไทยแถวถนนสุรวงศ์ด้วย  
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โดยเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ศักยภาพของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มฟิลิปปินส์ดีกว่า 
ปัจจุบันมาก ในอดีตที่ผ่านมาฟิลิปปินส์มีโรงงานสิ่งทอมากกว่าปัจจุบัน แต่ ณ ขณะนี้ฟิลิปปินส์ลดขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านสิ่งทอ เนื่องจากวิกฤตพลังงาน ท าให้ค่าไฟฟ้าสูงมาก ประกอบกับ
สินค้าจีนที่ราคาถูกมาก ท าให้ยอดค าสั่งซื้อลดน้อยลง และเมื่อสมาชิก WTO มีความเห็นยกเลิกระบบ
โควต้าการส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าจากประเทศต่างๆ เข้าไปสหรัฐอเมริกา และ EU ซึ่งมีผลหลัง
ธันวาคมปี 2547 ในที่สุดโรงงานหลายโรงต้องปิดตัวลง และย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรง
และสาธารณูปโภคถูกกว่า 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดช้ี้ประเด็นการจัดตั้ง AEC 2015 ที่จะ 
เริ่มในไม่ช้านี้แก่สมาคมฯ  โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นของการรวมกลุ่ม AEC  เช่น จะเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ แรงงานฝีมือ และเงินทุน อย่างเสรี เป็นต้น นอกจากนี้จะท าให้ลด Lead Time ในการผลิตได้ 
และได้น าเสนอสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา ซึ่ง Ms. Malou  
เห็นด้วยและทราบถึงข้อดีของการรวมกลุ่มดังกล่าว อีกทั้งต้องการมีสินค้าคุณภาพดีเพ่ือเจาะตลาดอีก
ช่องทางหนึ่ง จึงได้ขอให้ทางสถาบันฯ น าผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มพร้อมตัวอย่างสินค้ามาพบทาง
สมาคมฯ ในโอกาสหน้า นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังสนใจที่จะเข้าร่วมงาน BIFF (Bangkok 
International Fashion Fair 2012) ทีจ่ะจัดขึ้นในวันที่ 22-26 เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ในไทยอีกด้วย 

    5.3 การเข้าสัมภาษณ์ Ms. Hazel Zaballero ต าแหน่ง Associate Director สมาพันธ์
ผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มแห่งฟิลิปปินส์ (CONFEDERATION OF GARMENT EXPORTERS OF THE 
PHILIPPINES) คือ  
  Ms. Hazel ได้ให้ข้อมูลว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของฟิลิปปินส์เคยรุ่งเรืองเมื่อ
ประมาณ 10 ปีที่แล้ว แต่เมื่อมีการยกเลิกระบบโควต้าการส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าจากประเทศต่างๆ เข้าไป
สหรัฐอเมริกา และ EU การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของฟิลิปปินส์ก็เริ่มลดลง ทั้งนี้ สมาพันธ์มีสมาชิก
ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มประมาณ 1,400 บริษัท โดยในปี 2552 มีสัดส่วนการส่งออกสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มไปสหรัฐอเมริการ้อยละ 81 ยุโรปร้อยละ 9 ญี่ปุ่นร้อยละ 6 และอ่ืนๆ ร้อยละ 4 ซึ่งมูลค่าส่งออก
ตามราคา FOB ประมาณ 1,666 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นยอดท่ีน้อยที่สุดนับจากปี 2546  
เป็นต้นมา 
  นอกจากนี้ ผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มของฟิลิปปินส์จะได้รับการคืนภาษีหากใช้วัตถุดิบผ้าผืนจาก
สหรัฐอเมริกา และได้รับการคืนภาษี (เป็นนโยบายชั่วคราว) จากการใช้วัตถุดิบที่เป็น Non-Sensitive 
จากเส้นใยและผ้าผืนที่ใดๆ ก็ตาม 
  ตราสินค้าที่สมาชิกในสมาพันธ์ผลิตเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น ESPRIT, COACH, 
Targus, adidas, LACOSTE, GAP, MARKS & SPENCER, MARC JACOBS, และ ARMANI JEANS  
เป็นต้น 

    5.4 การเข้าสัมภาษณ์ Ms. Lourdes Ragas เจ้าของร้าน CAROLINA’S LACE SHOPPE  
  ร้าน CAROLINA’S LACE SHOPPE ตั้งอยู่ ณ SM Megamall B ชั้น 2 ศูนย์การค้า 
แห่งนี้มีขนาดใหญ่มาก แบ่งเป็นสองอาคาร คือ อาคาร A และอาคาร B ทั้งสองอาคารมีขนาดความสูง  
6 ชั้น ภายในศูนย์การค้ามีทางเดินส าหรับลูกค้าที่กว้างขวางมาก SM Megamall สามารถตั้งบูธร้านค้า
ตรงกลางได้อีกสองแถว หากเทียบกับทางเดินของศูนย์การค้าไทยจะแคบกว่ามาก โดยเจ้าของร้านนี้เป็น
ชาวจีนที่เกิดในฟิลิปปินส์ ร้านค้าปลีกจ าหน่ายสินค้า เช่น ผ้าผืน accessories (กระดุม เลื่อมที่ตกแต่ง
เสื้อผ้า โบว์ ฯลฯ) มีสาขาอีก 2 สาขาท่ี เมือง CEBU และ 8 สาขา ใน Manila โดยมีค่าเช่า ณ  
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SM Megamall ประมาณ 400,000 เปโซต่อเดือน หรือประมาณ 304,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 0.76 
บาทต่อเปโซ) โดยมีรายละเอียดของร้านดังนี้ 

- ร้านมีผ้าผืนส่วนใหญ่จากไทย (ส าเพ็ง) โดยส่วนที่เหลือมาจากจีน อินเดีย และญี่ปุ่น  
- ร้านให้ความส าคัญกับสินค้าคุณภาพ ซึ่งเจ้าของร้านรับรู้ว่าสินค้าไทยคุณภาพดี  
- นโยบายสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของฟิลิปปินส์ ไม่มีงบสนับสนุนในการออกบูธตามงาน 

แฟร์ ซึ่งทราบมาว่าทางเกาหลีใต้เมื่อมีการจัดงานแฟร์จะมีงบในการออกบูธให้ด้วย  
- ปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนของฟิลิปปินส์ที่ค่าเงินอ่อนค่ากว่าเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทไทย  

ท าให้ต้องระมัดระวังในการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งปกติ Ms. Lourdes จะเดินทางมาไทยแล้วเลือกสินค้าด้วย
ตัวเอง 

- การลอกเลียนสินค้าของทางร้าน โดยชิ้นงานจะมีการปักเลื่อมที่ออกแบบได้สวยงาม 
แปลกตานั้น โดยชาว จีน อินเดีย ไตหวัน เกาหลีใต้ จะเป็นทีผู่้ที่คอยลอกเลียนสินค้าของตน ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น ชาวจีนใช้ตาเปล่ามองลวดลายผ้าโดยพลิกดูผ้าทั้งสองด้าน (หากเป็นลูกค้าทั่วไปจะดูเพียงด้าน
เดียว) ชาวอินเดียให้เด็กมายืนหน้าร้านตนแล้วถ่ายรูปเด็กซึ่งพ้ืนหลังรูปติดสินค้าตนไปด้วย เป็นต้น 

    5.5 การเข้าสัมภาษณ์ Mr. ARTHUR R.RELATADO ต าแหน่ง Vice-President Export 
Sales และ Ms. NENITA S. VARGAS ต าแหน่ง QA Manager Export Manufacturing เจ้าหน้าที่ 
FIL-PACIFIC APPAREL CORPORATION 
  FIL-PACIFIC APPAREL CORPORATION เป็นโรงงานทีผ่ลิตกางเกงยีนส์ และเสื้อผ้า 
ตั้งอยู่ ณ เมือง Paranaque ไม่ไกลจาก Manila บริษัทนี้ก่อตั้งโรงงานตั้งแต่ปี 2519 ถือว่าเป็นโรงงานที่
ใหญ่ที่สุด โดยมีโรงงานทั้งหมด 5 แห่ง ก าลังการผลิต แบ่งเป็น เครื่องแต่งกายส่วนบน 630,000 ชิ้นต่อ
เดือน และเครื่องแต่งกายส่วนล่าง 620,000 ชิ้นต่อเดือน ผลิตภายใตต้ราสินค้าที่จ าหน่ายในประเทศ เช่น 
Lee, Jag, Von Dutch, Candies’s, และ U.S. Polo Assn. เป็นต้น ซึ่งมีหน้าร้านกว่า 500 สาขาใน
ฟิลิปปินส์ และรับจ้างผลิตให้กับตราสินค้าดัง เช่น American Eagle Outfitters, Anne Klein, Esprit, 
GAP, Jones of New York, Lauren by Ralph Lauren, Levi’s/Dockers, SILVER JEANS, และ Elli 
TAHARI เป็นต้น  
  บริษัทมีค าขวัญ คือ Perfect Fit โดยพนักงานของบริษัทนั้นเป็นคนสู้งาน มีความ
สร้างสรรค์ มีทักษะดีเยี่ยม และประสบการณ์ดี ซึ่งหากกล่าวถึงชาวฟิลิปปินส์โดยรวมเป็นที่รู้กันดีว่า  
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นศิลปะ อีกทั้งฟิลิปปินส์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ดังนั้นจึงไม่มี
ปัญหาทางด้านการสื่อสารในการท าธุรกิจ 
  บริษัทมีแผนกต่างๆ ซึ่งแบ่งได้ตามนี้ 
  - โรงเก็บผ้าผืน (The Fabric Warehouse) โดยจะมีการตรวจสอบสีผ้า การตัดเย็บ  
ซึ่งผ้าที่ผ่านเกณฑ์จะถูกแบ่งเฉดสี และติดรหัสสติกเกอร์ 
  - โรงเก็บอุปกรณ์ตัดเย็บที่เป็นโลหะ (The Trims Warehouse) โรงงานมีระบบที่ดีโดย
ใช้คีย์การ์ดซึ่งบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายอุปกรณ์ เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้เข็มหรือโลหะปนในผลิตภัณฑ์ 
  - แผนกออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Design & Development) แผนกนี้
จะออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับตราสินค้าที่จ าหน่ายในประเทศ ซึ่งมีงานต่างๆ เช่น ออกแบบ วิจัย
และพัฒนา ท าแพทเทิน ท าตัวอย่างสินค้า พัฒนาการซัก ออกแบบในรายละเอียดปลีกย่อย (ลายกระเป๋า
หลังกางเกงยีนส์ ลวดลายที่มาติดเสื้อ เป็นต้น) 
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  - แผนกตัดผ้า (Cutting Room) โรงงานมีเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าจะผลิต
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งข้ันตอนจะแบ่ง เป็น แบ่งเฉดสี ตรวจสอบผ้าที่ไม่ได้เกณฑ์ แผ่ผ้าและวาง
แผนการตัด และตัดผ้าตามแพทเทินและตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ให้สมบูรณ์ 
  - แผนกเย็บผ้า (Sewing Room) สามารถตอบสนองต่อการออกแบบต่างๆ ได้ มี
ระยะเวลาการเย็บที่รวดเร็ว  
  - แผนกท าส าเร็จและแพคหีบห่อ (Finishing and Packing Section) สามารถบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างตามความต้องการของลูกค้า เช่น การม้วน การแขวน ห่อ และใส่กล่อง เป็นต้น  
   โรงงานสาขาท่ีเยี่ยมชมนี้เป็นส่วนที่ผลิตเพ่ือส่งออกเท่านั้น โดยตลาดส าคัญ คือ 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ระยะเวลาส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกา 21 วัน วัตถุดิบส าหรับผลิตเป็นสินค้าส่งออกจะ
น าเข้าจากสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ แต่หากเป็นวัตถุดิบส าหรับสินค้าท่ีจ าหน่ายในฟิลิปปินส์เองจะใช้จาก
ทุกที่  

    5.6 การเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ Ms. THELMA DUMPIT MURILLO ต าแหน่ง 
Executive Director ส านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ (GARMENT AND 
TEXTILE DEVELOPMENT OFFICE : GTIDO) 
  GTIDO เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์ 
ตั้งอยู่ ณ เมือง Makati อาคาร BOI ของฟิลิปปินส์ มีหน้าที่ช่วยสนับสนุนและวางแผนส าหรับอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของฟิลิปปินส์ ซึ่งมีภาระกิจดังนี้  
  - ช่วยหาตลาด ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา ยุโรป อาเซียน จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ 
  - พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
  - ส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
  - ช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้าและออกกฎเกณฑ์ 

- สถานการณ์ปัจจุบันการส่งออกสิ่งทอในฟิลิปปินส์ไม่ค่อยดี ส่วนตลาดภายในประเทศ 
นับว่าดีกว่า เนื่องด้วยจ านวนประชากรที่มากเกือบ 100 ล้านคน (ด้วยความเชื่อทางศาสนาที่ว่าการ
คุมก าเนิดเป็นสิ่งไม่ดี)  

- ด้านพ้ืนที่ส าหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ฟิลิปปินส์มีพ้ืนที่ 
นอกเมือง Manila เช่น ในเขต 3 เมือง Pampanga และ Bulacan เขต 4 เมือง Rizal, Cavite และ 
Laguna และเขต 7 เมือง Cebu 

- ด้านแรงงาน มีการสอน Textile Engineer ที่ University of the Philippines ซ่ึง 
นับว่ามหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของฟิลิปปินส์มีอยู่น้อยมาก  

- รัฐบาลมีเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มส่งออกถึง 4,200  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ ณ ปี 2553 มียอดการส่งออกเพียง 1,197 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เท่านั้น 

- สาขาเครื่องนุ่งห่มทีม่ียอดเติบโตดีในฟิลิปปินส์ขณะนี้ คือ เสื้อกีฬา และชุดชั้นใน 
- ฟิลิปปินส์มีผ้าบารอง ซึ่งเป็นผ้าที่ท าจากเส้นใยสับปะรด ถือว่าเป็นสินค้าประจ าประเทศ 
- งานแสดงสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในฟิลิปปินส์มีประมาณเดือนมีนาคม จัดโดยภาคเอกชน 
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6. ความเห็น 
  1) ผู้ผลิตควรมีการศึกษาเพ่ือการก าหนดต าแหน่งในตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในฟิลิปปินส์ซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากจะท าให้ผู้ผลิตมีแนวทางท่ีชัดเจน อันจะสามารถ
ก าหนดแผนงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการท าตลาดที่ประสบความส าเร็จได้ ในกรณีที่ได้จากการส ารวจข้อมูลครั้ง
นี้ จะเห็นว่าผู้น าเข้าชาวฟิลิปปินส์ที่น าเข้าผ้าผืนของไทย สามารถท าตลาดผ้าผืนไทยที่มีราคาสูงกว่าผ้าผืน
จีน หรือเกาหลีใต้ได้  
  2) ปัจจัยเรื่องค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยน แม้จะไม่ใช่ปัจจัยหลักท่ีจะส่งผลต่อ
ยอดขายของผู้ผลิต ผู้ผลิตและผู้ส่งออกควรศึกษาการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง อาทิเช่น สัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) การแปลงสกุลเงิน (Currency Swaps) สิทธิใน
การซื้อขายเงินตราในเวลาที่ก าหนด (Currency Option) และสัญญาทางการเงินระหว่างคู่สัญญา 
(Interest Rate Swaps) เป็นต้น เพ่ือลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน หากผู้ผลิตที่ส่งออกสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มจัดการความเสี่ยงทางด้านนี้ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยบริษัทได้ทางหนึ่ง  
  3) จากการส ารวจข้อมูลพบว่า ฟิลิปปินส์มีการน าเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
โดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มที่เป็นตราสินค้าต่างประเทศชื่อดัง  ส่วนด้านการผลิตเพ่ือส่งออกสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มนั้น ฟิลิปปินส์มีลักษณะรับจ้างผลิตให้ตราสินค้าต่างประเทศ ซึ่งคล้ายกับไทย อย่างไรก็
ตามมูลค่าการส่งออกในปี 2553 ของฟิลิปปินส์มีมูลค่าน้อย นอกจากนี้ยังมีการน าเข้าสินค้าอ่ืนเป็น
จ านวนมาก ซึ่งเป็นการน าเข้าทั้งจากไทยและประเทศอ่ืนๆ จากข้อมูลที่ได้ เห็นว่า การที่ผู้ผลิตไทยจะ
เข้าไปตั้งโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มจ าเป็นต้องท าการแข่งขันกับผู้ผลิตเดิมที่ฟิลิปปินส์เป็นอย่างมาก 
ส่วนการตั้งโรงงานผลิตสิ่งทอเพ่ือจ าหน่ายเป็นวัตถุดิบแก่เครื่องนุ่งห่มนั้น หากโครงสร้างพ้ืนฐานที่นั่น
อ านวยพอ และมีต้นทุนรวมถูกกว่าการน าสิ่งทอจากไทยไปจ าหน่ายที่ฟิลิปปินส์ ก็เป็นทางเลือกอีก
ทางหนึ่งที่น่าสนใจ 
  4) การท าตลาดของผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เน้นทางด้านสิ่งทอเทคนิคใน
ฟิลิปปินส์ น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการผลิตสินค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิม เนื่องจาก ฟิลิปปินส์มีกลุ่มผู้มี
รายได้สูงซึ่งมีก าลังซื้อเพียงพออยู่บ้าง ชาวฟิลิปปินส์มีความรู้ในภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีซึ่งมีส่วนช่วย
ด้านการศึกษา จะสามารถเข้าใจถึงสิ่งทอเทคนิคได้ง่าย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์และ
ท าการตลาด อีกท้ังฟิลิปปินส์มีประชากรที่มากกว่าไทยซึ่งจะเป็นฐานลูกค้าที่ดีในอนาคต  
  5) ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากการขายแรงงานที่ใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ
นอกประเทศ และชาวฟิลิปปินส์บางกลุ่มมีรายได้จากการเป็นเจ้าของธุรกิจสูงมาก ฉะนั้นจึงมีรสนิยมใน
สินค้าท่ีมีตราสินค้า ดังนั้นจะเห็นว่าตลาดฟิลิปปินส์เป็นที่รวมของตราสินค้าชื่อดัง ซึ่งถือเป็นโอกาสของ
ผู้ประกอบการไทยในการเปิดตลาด ตัวอย่าง ตราสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งหุ่มของไทยเองที่ประสบ
ความส าเร็จ อย่างเช่น Greyhound เป็นต้น 

------------------------------ 
ส านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 

ธันวาคม 2554 
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 7. ภาพประกอบ 
 

    
           ตัวอย่างผ้าผืนของ LAM THAI                     เข้าสัมภาษณ์ CONNOR ซึ่งเป็นสมาชิก 
          COMMERCIAL CORPORATION                 สมาคมผู้ซื้อสินค้าต่างประเทศแห่งฟิลิปปินส์ 

    
ส านักงานฑูตพาณิชย์ ณ สถานเอกอัครราชฑูตไทย          ร้าน Onitsuka ยี่ห้อของญี่ปุ่น 
 

   
ตราสินค้า MARKS & SPENCER ในห้างสรรพสินค้า               ร้าน BLUE HARBOUR 
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        ห้างสรรพสินค้า GREENBELT                           ตราสินค้าฟาสท์ฟดูของฟิลิปปินส์ 
 
 

    
          ร้านจ าหน่ายเสื้อผ้าราคาถูก                               kipLing ใน Mega Mall B       
  

    
ร้านจ าหน่ายสินค้าสุขภาพใน Mega Mall B          CAROLINA’S LACE SHOPPE ใน Mega Mall B 
 
 
 


