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สถานการณ์อุตสาหกรรม “เครื่องหนัง” 
ปัจจุบัน… กระเป๋า เส้ือผ้าและเคร่ืองประดับที่ผลิต

จากเคร่ืองหนัง ได้รับความนิยมอย่างมากจากทั่วโลก 
เป็นสินค้าระดับบน กลาง และล่างข้ึนกับวัสดุที่ใช้ว่าเป็น
หนังแท้หรือหนังเทียม 

ในปี 2561 ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของ
อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง พบว่า ประเทศไทยมีมูลค่า
ส่งออกรวมมากกว่า 45,628 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
1.13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.-พ.ค.)  
แบ่งเป็น 

 
และมีตลาดส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ เวียดนาม จีน และ
สหรัฐอเมริกา 

 

25,812
ล้านบาท10,090

ล้านบาท

9,726
ล้านบาท หนัง ผลิตภัณฑ์

หนังฟอกและ
หนังอัด 

สารสกัดท่ีใช้ใน
การฟอกหนังและ
ย้อมสี 

รองเท้าหนัง
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เมื่อพิจารณาการนําเข้าหนังและผลิตภัณฑ์จากหนัง มูลค่ากว่า 32,000 ล้านบาท  พบว่า หนังดิบและหนังฟอก 

มีมูลค่าการนําเข้า 29,140 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3  ในขณะที่รองเท้าหนังขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 และมีมูลค่าการ
นําเข้า 2,862 ล้านบาท โดยตลาดนําเข้าที่สําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก และอาร์เจนตินา[1] 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ข้ันตอนการผลิต “เคร่ืองหนัง” ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

การผลิตเคร่ืองหนัง มีข้ันตอน
และรายละ เ อียดที่ แตกต่ างกั น
ตามแต่ล ะชนิดของผลิต ภัณฑ์  
สามารถแบ่งข้ันตอนการผลิต[2] ได้
เป็น 3 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

 การเตรียมงาน ทําการเตรียม 
วัตถุดิบ ฟอกหนัง ตรวจสอบและ
คัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบให้
ตรงกับความต้องการ 

 
โรงฟอกหนัง 

จากนั้น ทําการตัดหนังและผ้าซับใน 
ลอกแบบ ถ่ายแบบ และเย็บหนัง ให้
เป็นไปตามแบบ 

 
การตัดหนัง 

 
 
 

 การประกอบช้ินส่วน เป็นการ
นําหนังที่ผ่านการตัดเย็บเรียบร้อย
แล้วมาประกอบเข้ากับอุปกรณ์หรือ
วัสดุอ่ืนๆ ให้เป็นรูปร่างหรือรูปแบบ
ตามต้องการ ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน 
คือ 

#การเตรียมชิ้นส่วน เป็นการ 
เตรียมหนังในส่วนของการทาสี  ทา
กาว และพับริม 

#การเย็บชิ้นส่วน เป็นการ
เย็บข้ันต้น เพ่ือเตรียมการประกอบ
สําหรับข้ันตอนต่อไป 

 
การเย็บหนัง 

#การประกอบชิ้นส่วนเข้า
ด้วยกัน มีข้ันตอนการประกอบ และ
เย็บกลับไปกลับมา จนผลิตภัณฑ์
สําเร็จ 

 
การประกอบช้ินส่วน 

 การตรวจสอบ เ ป็นก าร
ตรวจสอบคุณภาพและตกแต่ง  
โดยนําส่วนประกอบที่ สําเร็จแล้ว
จากข้ันตอนการประกอบช้ินส่วนมา
ตรวจสอบความเรียบร้อย ทําความ
สะอาด และตกแต่งให้สวยงาม  

 
การตรวจสอบ 

ทั้งนี้ หากพบผลิตภัณฑ์คุณภาพ
ไม่ได้มาตรฐาน จะนํากลับไปแก้ไข 
จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ตรง
ตามแบบ หรือตามความต้องการ 
จากนั้น จึงนําไป
บ ร ร จุ หี บ ห่ อ
พ ร้ อ ม อ อ ก สู่
ตลาดต่อไป 

 
 
 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 
 
 

ขอบคุณภาพจาก  
craftnroll.net และ redwingshoes.in.th 
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องค์ประกอบสารเคมี 

ท่ีใช้ในการ “ฟอกหนัง” และความเป็นพิษต่อร่างกาย 

 

 
 การฟอกหนังเป็นหนึ่งในข้ันตอนการเตรียมงาน เป็นการทําให้วัตถุดิบที่
เป็นหนังเค็ม (หนงัแช่เกลือ) ผ่านขบวนการต่างๆ จนเป็นหนังสําเร็จพ่นสี พร้อมตัด
แบบ ถือเป็นข้ันตอนที่ต้องใช้เคมีภัณฑ์เป็นจํานวนมาก ซ่ึงจะกลายเป็นของเสีย และ
หากไม่ได้รับการบําบัดและจัดการที่ถูกต้องก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือ
ปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนัง จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ดังนี้ 
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สีย้อม (Azo dyes):  
เพ่ิมอัตราการเกิดเน้ืองอก และเป็นสาเหตุของมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ 

 

ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde): 
ระคายเคืองต่อตา จมูก และทางเดินหายใจ ทําให้หมดสติ  
ทําลายระบบการทํางานของเซลล์ในร่างกาย และเสียชีวิต 

 

ไตรบิวทิลทิน และโอแกโนทิน (Tributyltin and Organotin):  
ส่งผลต่อระบบฮอร์โมน และระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ 

 

เฮกซะวาเลนซ์ โครเมียม (Hexavalent chromium):  
โครงสร้างดีเอ็นเอถูกทําลายง่ายขึ้น และเป็นสาเหตุของมะเร็งปอด 

 

โลหะหนัก [แคดเมียม ตะก่ัว ทองแดง นิกเกิล และสารหนู]: ทําให้เวียนศีรษะ อ่อนแรง  
เหน่ือยเพลีย ปวดตามกล้ามเน้ือ และเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็ง และเสียชีวิต 

 

ข้อกําหนด 
“เคร่ืองหนัง” 

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

 จากพิษภัยของ
สารเคมีที่ ใ ช้ ในการ
ฟ อ ก ห นั ง  ทํ า ใ ห้
ประเทศต่างๆ ออก
มาตรฐานหรือระเบียบ
ใ น ก า รต ร ว จ ส อบ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนัง 
เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 
ในประ เทศของตน 
แบ่งตามระดับได้ ดังนี้ 

 มาตรฐาน 
ระหว่างประเทศ 

• ISO 17234-1:2015 Leather - Chemical tests for the 
determination of certain azo colorants in dyed leathers  

• ISO/TR 16178:2012 Footwear - Critical substances 
potentially present in footwear and footwear 
components 

• ISO/TC 216 - Footwear 
 ระเบียบ 

สหภาพยุโรป 
• Regulation (EC) No 1907/2006: the Registration, 

Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 
(REACH), establishing a European Chemicals Agency 

• Directive 2002/95/EC: the restriction of the use of 
certain hazardous substances in electrical and 
electronic equipment 

• Council Directive 76/769/EEC on the approximation of 
the laws, regulations and administrative provisions of 
the Member States relating to restrictions on the 
marketing and use of certain dangerous substances 
and preparations. 

 มาตรฐาน
ระดับประเทศ 

• ประเทศญ่ีปุ่น - Act on Control of Household Products 
Containing Harmful Substances  

• ประเทศจีน - GB/T 29292-2012 Footwear - Critical 
substances potentially present in footwear and 
footwear components 

 

Pb 
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Cu 

Ni 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ
กับการตรวจวัดโลหะใน “เคร่ืองหนัง”  

ถึงแม้การวัดเคร่ืองหนัง จะเป็นการวัดในเมทริกซ์
ที่ซับซ้อน แต่เพ่ือใหเ้ป็นไปตามข้อกําหนด และเพ่ือสนับสนุน
การส่งออกเคร่ืองหนังไปยังต่างประเทศ  การพัฒนาวิธี
ตรวจวัดปริมาณโลหะ ในตัวอย่าง เค ร่ืองหนัง จึงมี
ความสําคัญ   กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์ เคมี ฝ่าย 
มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้
เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดโลหะ 5 ตัว ประกอบด้วย แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง นิกเกิล และสารหนู ในรายการ 
CCQM-K128 Measurement of Heavy Metals and Organo-Tin in Leather Powder ซ่ึงจัดโดยสถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ (สาธารณรัฐประชาชนจีน)    

จากรายงานผลการวัด[3] พบว่า ค่าการวัดโลหะทั้ง 5 ตัวในตัวอย่างเคร่ืองหนังของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ให้ผลเป็นที่น่าพอใจและมีความแม่นยําสูงเมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดในรายการนี้  ดังนั้นกลุ่มงานฯ จึง
เปิดให้บริการการวัดโลหะทั้ง 5 ตัวในเคร่ืองหนัง เพ่ือให้การวัดที่ถูกต้องและน่าเช่ือถือส่งถึงมือผู้ใช้งานทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นการเพ่ิมมูลค่าการส่งออกให้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนัง และส่งผลให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากการ 
ใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนังที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย   
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

เอกสารอ้างอิง 
 

[1] ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  
โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

[2] สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
โครงการจัดทําแผนแม่บทอุตสาหกรรมรายสาขา 
(สาขารองเท้าและเคร่ืองหนัง) พ.ศ. 2545 

[3] Draft B report CCQM-K128 Measurement 
of Heavy Metals and Organo-Tin in 
Leather Powder, April 2018 

 
 
 
 
 

ตดิตาม 
บทความด้านมาตรวิทยาอ่ืนๆ 

ได้ท่ี 
 

เนื้อหาบทความ 
โดย 

    

 ดร.เนตติกานต์ อ่อนไทย, อุษณา เท่ียงมณี, 
ดร.สุทธินันท์ แต่บรรพกุล  และปราณี พฤกพัฒนาชัย 
กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี  
ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชวีภาพ 
   

Graphic Design 
โดย 

 

ฐานิยา  คัมภิรานนท์ 
กลุ่มงานส่ือสารองค์การ 

 
สถาบันมาตรวทิยาแหง่ชาติ 

www.nimt.or.th 

 


