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เร ิ�มตน้  

ประกอบดว้ย: 
รายการปฏบิตั ิ

ในคูม่อืนี�:   

� เหตุใดจงึควรสรรหาแหล่งรายไดอ้ื นในชว่งการระบาดของโรค 

� วธิกีารสรรหาแหลง่รายไดท้ี เหมาะสมกบัโรงงานของคุณ 

� คําแนะนําในการสรรหาแหล่งรายไดอ้ื นในชว่งการระบาดของโรคโควดิ-19 

และหลงัจากนี.ต่อไป 

                           

 

 

 

 

 

 

1.  เหตุใดรายไดจ้ากแหล่งใหม่จงึมคีวามสาํคญัในชว่งการระบาด และหลงั

การระบาดของโรคโควดิ-19 

โรงงานผลติเคร ื องนุ่งห่มกาํลงัประสบปัญหาดา้นรายไดท้ี ลดลงเนื องจากผูซ้ ื .อหลายเจา้ได ้

ยกเลกิ หรอืระงบัคําสั งซ ื .อ ลดปรมิาณการซื .อ หรอืขอเลื อนการชาํระเงนิ สําหรบัโรงงานที 

ผลติตามคําสั งซ ื .อไปแลว้ และอยู่ในชว่ง WIP ที ตอ้งชาํระค่าวตัถุดบิที ส ั งมา เชน่ ผา้ สิ งของ

ตกแต่ง หรอืบรรจภุณัฑ ์สถานการณเ์ชน่นี.จะทําเกดิความทา้ทายดา้นการเงนิแกโ่รงงาน 
 

 

คู่มอืนี.ชว่ยใหผู้จ้ดัการโรงงานสามารถระบหุารายไดร้ปูแบบใหม่ เพื อทําใหโ้รงงานสามารถอยู่
รอดไดใ้นชว่งการระบาดของโรคโควดิ-19 และเสรมิสรา้งความยดืหยุ่นใหโ้รงงานเมื อเวลา
ผ่านไป     

การสรรหาแหล่งรายไดท้างเลอืก 

คู่มอื และรายการปฎบิตัช่ิวงโควดิ-19 

 
   สําหรบัโรงงานผลติเครื#องนุ่งห่ม และ 
   ผูจ้ดัการ 
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 ขณะที กอ่นหนา้นี.โรงงานของคณุอาจพึ งพารายไดห้ลกัจากการผลติเคร ื องนุ่งห่มใหผู้ซ้ ื .อ

เจา้เดยีวหรอืไม่กี เจา้ วกิฤตการณโ์ควดิ-19 อาจบงัคบัใหคุ้ณตอ้งมองหาทางใหม่ๆ เพื อทํา

รายไดเ้ขา้มา การหาแหล่งรายไดเ้สรมิ หรอื รายไดจ้ากแหลง่ที หลากหลาย จะชว่ยทําให ้

โรงงานของคุณ: 

 
� จดัการกบัปัญหาดา้นกระแสเงนิสดที กาํลงัเกดิ 

� เกดิความยดืหยุ่นเพื อรบัมอืกบัวกิฤตในอนาคต 

� เกดิการเช ื อมโยงกบัผูซ้ ื .อรายใหม่ และตลาดใหม่ๆ 

� ไดใ้ชเ้วลาหาโอกาสใหม่ๆ สําหรบัธรุกจิของคุณ 

 

  

 

2.  ระบุหาแหล่งรายไดอ้ื�น 

ในคูม่อืนี.คุณจะไดท้ราบหมวดหมู่ของรายไดท้ี โรงงานของคณุจะหาได ้3 หมวดหมู่ ซึ ง

ประกอบไปดว้ย: 

 
� การบรรเทาช ั�วคราว หรอื ความชว่ยเหลอืดา้นการเงิน: รฐับาล สถาบนัการเงนิ

ระหว่างประเทศ รฐับาลประเทศผูบ้รจิาค องคก์รไม่แสวงหาผลกาํไรต่างๆ และหน่วยงาน

ที เกี ยวขอ้งในอตุสาหกรรมการผลติเคร ื องนุ่งห่มนี.มกีารจดัสรรเงนิชว่ยเหลอืเพื อ

บรรเทาปัญหาดา้นการเงนิแกโ่รงงานผลติเคร ื องนุ่งห่มในชว่งการระบาดของโรคโควดิ-

19 ทั.งนี.ขึ .นอยู่กบัว่าโรงงานของคุณตั.งอยู่ในประเทศใด การชว่ยเหลอืดา้นการเงนินี.จะ

แตกต่างกนัออกไป เว็บไซตข์องรฐับาล สมาคมผูผ้ลติเคร ื องนุ่งห่ม และธนาคารต่างๆ 

เป็นแหล่งขอ้มูลที ดดีา้นนี. คณุตอ้งมั นใจว่าคุณพรอ้มที จะสมคัรเพื อขอรบัการสนับสนุน

ดา้นการเงนิโดยการเตรยีมเอกสารใหพ้รอ้มเพื อใหต้รงตามคณุสมบตัติ่างๆ ของ

หน่วยงานที ใหก้ารสนับสนุนดา้นการเงนิ 

� ผลติภณัฑต์ามความตอ้งการของตลาดระยะส ั�น: อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล 

(PPE) ยงัคงเป็นที ตอ้งการของผูซ้ ื .อทั วโลก แมม้นัจะเป็นแค่ความตอ้งการซื .อระยะสั.น 
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แต่คุณอาจพจิารณาทําการผลติหนา้กาก ชดุ scrubs หรอืชดุป้องกนัส่วนบุคคลอื นๆ 

เพื อใหก้ารผลติของคุณยงัดําเนินการไดต้่อไปในระยะเวลานี. สําหรบัขอ้มูลเพิ มเตมิ

เกี ยวกบัผูผ้ลติ คุณสามรถหารอืกบัสมาคมผูผ้ลติเคร ื องนุ่งห่มของคุณ อกีทั.งยงัมี

องคก์รอื นๆ ที ชว่ยประสานงานเกี ยวกบัการผลตินี. (ดูขอ้มูลเพิ มเตมิไดจ้ากรายการ

ปฏบิตัขิองโรงงาน) 

� การกระจายความเสี�ยงในระยะยาว: การพึ งพารายไดจ้ากแหล่งเดยีวทําใหโ้รงงาน

ของคุณอยู่ในความเสี ยงมากมาย โรงงานควรออกกลยุทธท์ี ทําใหม้แีหลง่รายไดท้ี มั นคง

จากชอ่งทางอื นๆ กลยุทธ ์3 กลยุทธนี์.ไดแ้ก:่  

� การมผูีซ้ ื .อที หลากหลาย: คุณอาจพจิารณาขายสนิคา้ใหก้บัผูซ้ ื .อหลายเจา้ 

หรอืผูซ้ ื .อรายใหม่ๆ เร ื อยๆ ซึ งอาจจะสง่ผลด ีหรอืผลเสยีตอ่โรงงานของคณุก็

ได ้มนัจะทําใหโ้รงงานของคุณพึ งพาผูซ้ ื .อเจา้ปัจจบุนันอ้ยลง อย่างไรก็ตาม

คุณอาจจะสามารถไดป้ระโยชนจ์ากการทําการคา้รว่มกนัเป็นพเิศษในการมผูี ้

ซ ื .อเจา้เดยีว และอาจไดพ้ึ งพาอาศยักนัจากการรว่มมอืกนัอย่างใกลช้ดิ ทั.งนี.

มนัไม่ใชส่ิ งที ดทีี สุดในการการทําการคา้กบัผูซ้ ื .อเจา้เดยีวเพราะคุณอาจจะมี

ความเสี ยงที จะทําธรุกจิลม้เหลวหากเกดิวดิฤตการณเ์ชน่นี.อกีในอนาคต 

� การมผีลติภณัฑท์ี หลากหลาย: โรงงานของคุณมคีวามพรอ้มที จะทําการผลติ

ผลติภณัฑท์ี เพิ มมูลค่าตา่งๆ เพื อเพิ มอตัรากาํไรใหโ้รงงานหรอืไม่? พจิารณา

ถงึผลติภณัฑท์ี ใกลเ้คยีงกบัที โรงงานของคณุผลติอยู่ ที คณุสามรถเร ิ มทําการ

ผลติไดเ้พื อเพิ มการผลติใหโ้รงงาน และป้อนเขา้สูต่ลาดอื นๆ ได ้เชน่ หาก

โรงงานของคุณผลติเพยีงเสื .อทออยู่ในขณะนี. คุณอาจพจิารณาผลติเสื .อถกั

ดว้ยก็ได ้

� การมกีจิกรรมการหารายไดท้ี หลากหลาย: โรงงานของคุณอาจหารายไดจ้าก

การดําเนินกจิกรรมที ไม่เกี ยวขอ้งโดยตรงกบัการผลติเคร ื องนุ่งห่มตามคาํสั ง

ซ ื .อ เชน่ เร ิ มลงทุนในธกุจิการถกัลาย การพมิพ ์หรอืการซกัลา้ง ไม่ว่าจะทําใน

บรเิวณอาคารโรงงานของคุณ เพื อเป็นการใชป้ระโยชนจ์ากพื .นที ที มใีหเ้กดิ

ประโยชน ์หรอืเชา่ที อื นเพื อดาํเนินกจิการ อกีทางเลอืกหนึ งก็คอืคุณสามารถ

ใหเ้ชา่สิ งตา่งๆที คุณมใีนโรงงาน หรอืเคร ื องจกัรต่างๆ เพื อเป็นการหารายได่

ทางออ้มในทุกๆ เดอืน 

 

 

 

 

3.  เตรยีมพรอ้มสําหรบัการปฏบิตั ิ

หลงัจากที คณุไดพ้จิารณาหาแหล่งรายไดต้่างๆ ใหโ้รงงานแลว้ ชว่งต่อไปจะชว่ยใหค้ณุ

ทราบขั.นตอนที สําคญัในการหารายไดจ้ากแหลง่เหล่านี. และระบุหาวธิทีี เหมาะกบัโรงงาน

ของคุณที สุดทั.งในระยะสั.น และระยะยาว 
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01 
หาแพคเกจการบรรเทาฉุกเฉินทางการเงิน 

เพื อคลี คลายปัญหาดา้นการเงนิในระยะสั.น 

02 
มองหาผลิตภณัฑท์ี�ตลาดตอ้งการในระยะส ั�น 

พจิารณาผลติชดุป้องกนัสว่นบุคคล ซ ึ งเป็นที ตอ้งการอย่างมากในขณะนี.  

03 
เตรยีมตวัผลติตามคาํส ั�งซื �อเล็กๆ อย่างรวดเรว็  
ผูค้า้ปลกีจะตอ้งการสนิคา้ใหม่อย่างรวดเรว็หลงัจากตลาดกลบัมาเปิดอกีคร ั.ง 

04 
รว่มมอืกบัผูอ้ื�น 

มสีว่นรว่มในการสนทนาในเร ื องนี.กบัผูม้สีว่นเกี ยวขอ้งอื นๆ ในอตุสาหกรรมนี.

05 
ขายสิ�งที�คณุมอียู่ 

ขยะของคนหนึ ง อาจจะเป็นสิ งมคีา่ของอกีคน 

06 
หาผูซ้ ื �อรายใหม ่
มองหาชอ่งทางหลายๆ ชอ่งทางในการหาผูซ้ ื .อรายใหม่ 

สรา้งความยดืหยุ่นเพื#อรบัมอืระหว่าง 
และภายหลงัการระบาดของโควดิ-19 

 

 



 

 

1. หาแพคเกจการบรรเทาฉุกเฉินทางการเงิน  

รฐับาลตา่งๆ กาํลงัใหค้วามชว่ยเหลอืธรุกจิที ประสบปัญหาทางการเงนิเนื องมาจากการระบาดของโรคโควดิ-19 

การชว่ยเหลอืเหลา่นั.นอาจมาในรปูแบบเงนิกูย้มื หรอืเครดติทางธรุกจิ แมอ้าจจะไม่ใชท่างออกระยะยาว ความ

ชว่ยเหลอืเหลา่นี.ทาํใหค้ณุรบัมอืกบัความกดดนัทางการเงนืที โรงงานของคณุกาํลงัเผชญิอยู่ 

          การปฏบิตั ิ
 

ความยากง่าย 

ในการปฏบิตั ิ

ชว่งเวลา สําเรจ็ 

  

หารอืกบัสมาคมผูผ้ลติเครื องนุ่งห่มของคุณถงึการชว่ยเหลอืทางการเงนิที มมีห ้
แกโ่รงงานผลติเครื องนุ่งห่ม 

 

 
 

 

 

ระยะส ั�น 

  

 � 

หาขอ้มูลออนไลน ์อาจมขีอ้มูลบนเว็บไซตข์องรฐับาล ในหนังสอืพมิพท์อ้งถิ น 
หรอืประกาศต่างๆ เกี ยวกบัอุตสาหกรรมนี. 

 

 

 

 

ระยะส ั�น 

  

 � 

เตรยีมตวัเพื อยื นขอการสนับสนุน เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม รวมถงึรายละเอยีด
การบญัช ี

 

 
 

 

 

ระยะส ั�น 

  

 � 

2. มองหาผลติภณัฑท์ี�ตลาดตอ้งการในระยะส ั�น 

โอกาสในการผลติเครื องนุ่งห่มที คุณผลติอยู่ปกตอิาจจะมนีอ้ยในชว่งนี. สบืเนื องมาจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ผลติภณัฑก์าร
ป้องกยัส่วนบุคคล เชน่ หนา้กากอนามยั หรอืชดุเสื .อผา้ทางการแพทยก์าํลงัเป็นที ตอ้งการสูง การเปลี ยนการผลติเพื อมาผลติสิ งเหล่านี.

อาจสรา้งโอกาสใหคุ้ณมรีายได่ในชว่งการระบาดของโรคได ้

          การปฏบิตั ิ
 

ความยากง่าย 

ในการปฏบิตั ิ

ชว่งเวลา สําเรจ็ 

  

หาผูร้บัซื .อชดุป้องกนัส่วนบุคคลผ่านชอ่งทางออนไลน ์เชน่ European 
Apparel and Textile Federation (EURATEX) ซึ งในขณะนี.กาํลงั
ประสานงานตดิต่อซื .อขายชดุป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) 

 

 

 

 

ระยะส ั�น 

  

 � 

เขา้หารือกบัสมาคมผูผ้ลติเครื�องนุ่งหม่ถงึโอกาสในการผลติชุด PPE เพื�อป้อน
ตลาดทอ้งถิ�น หรือเพื�อการสง่ออก 

 

 

 

 

ระยะส ั�น 

  

 � 

รว่มมอืกบัโรงงานอื นๆ เพื อใหส้มารถผลติไดม้ากตามคําสั งซ ื .อ หรอืเพื อใหผ้ลติ
ไดป้รมิาณที กาํหนดเพื อใหไ้ดม้าซึ งใบอนุญาตส่งออก 

 

 
 

 

 

ระยะส ั�น 

  

 � 

3. เตรยีมผลติตามคาํส ั�งซ ื �อเล็กๆ อย่างรวดเรว็ 

การระบาดของโรคโควดิ-19 ไดร้บกวนชว่งฤดูกาลของการซื .อขายในปีนี. ในชว่งการระบาด หรอืหลงัการระบาดบรรดาผูค้า้ปลกี
ตอ้งการสนิคา้ใหม่ๆ อย่างรวดเรว็เพราะพวกเขามแีค่สนิคา้จากฤดูกาลกอ่น 

          การปฏบิตั ิ
 

ความยากง่าย 

ในการปฏบิตั ิ

ชว่งเวลา สําเรจ็ 

  

และปรมิาณคําสั งซ ื .อ และระยะเวลาจากการเร ิ มผลติ ถงึผลติสาํเรจ็ ตรงนี.จะ
ชว่ยใหคุ้ณเตรยีมโรงงานสําหรบัคําสั งซ ื .อที จะเขา้มาได ้



 

 

 
ระยะส ั�น 

 

 � 

พยายามใชผ้า้ที มอียู่ในโกดงัใหม้ากที สุด ตอ้งมั นใจว่ามรีายการทุกอย่าง
เกี ยวกบัผา้ และวสัดุอื นๆ ในคลงั เพื อใหคุ้ณมขีอ้มูลพรอ้มหากมคีําสั งซ ื .อ
เขา้มา 

 

 


 

 

ระยะกลาง 

  

 � 

ตดิต่อกบัผูจ้ดัหาวตัถุดบิของคุณเพี อใหคุ้ณมขีอ้มูลเกี ยวกบัสนิคา้ที เขามี
อยู่ 

 

 

 

 

ระยะกลาง 

  

 � 

                    วางมาตรการในการปฏบิตักิาร: รายการปฏบิตัสิําหรบัโรงงาน   
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มั นใจว่าคุณเตรยีมพรอ้มในการรกัษาสภาพการทํางานของพนักงานใหด้ ี
พวกเขาไม่ควรตอ้งทํางานล่วงเวลา หรอืบกพรอ่งในดา้นมาตรการ
สุขอนามยั และความปลอดภยั 



 
 

 

ระยะกลาง 
 � 

4. รว่มมอืกบัผูอ้ื�น 

พยายามมสี่วนรว่มในการสนทนารว่มกบัผูผ้ลติรายอื น ผูค้า้ปลกี องคก์ร และสหภาพนายจา้ง ซึ งจะชว่ยกดดนัใหผู้ซ้ ื .อชาํระเงนิ
สําหรบัสนิคา้ที ผลติตามคําสั งซ ื .อแลว้ หรอืกาํลงัอยู่ในขั.นตอนการผลติ นี เป็นชว่งเวลาไม่บ่อยนักสําหรบัอุตสาหกรรมนี.ที จะได ้
ไตรต่รองถงึสภาวะปัจจุบนั และสิ งที จะปรบัเปลี ยนเพื อใหด้ขีึ .นต่อไป 

          การปฏบิตั ิ
 

ความยากง่าย 

ในการปฏบิตั ิ

ชว่งเวลา สําเรจ็ 

  

เขา้รว่มสมาคมผูผ้ลติเครื องนุ่งห่ม สมาคมจะเป็นตวัแทนของ
ภาคอุตสาหกรรมผลตืเครื องนุ่งห่มเป็นกระบอกเสยีงแทนโรงงานต่างๆ รว่ม
เป็นปากเสยีง และทําใหส้มาคมแข็งแกรง่ขึ .นโดยการเขา้รว่มเป็นส่วนหนึ ง
ของสมาคม 



 

 

 
ระยะส ั�น 

 

 � 

เขา้หาผูซ้ ื .อ อธบิายสถานการณท์ี คุณกาํลงัเผชญิ  ถามผูซ้ ื .อถงึแนวทาง
ความรว่มมอืเพื อใหส้ามารถขา้มผ่านวกิฤตนี.ไปไดด้ว้ยกนั 

 

 

 

 

ระยะส ั�น 

 

 � 

หารอืกบัโรงงานอื นๆ หากพวกเขาไดร้บัคําสั งซ ื .อชดุใหญ่ เป็นไปไดท้ี เขาจะ
ตอ้งการผูร้บัเหมาภายนอกสําหรบับางส่วนของคําสั งซ ื .อหากเขามเีวลาใน
การผลตืไม่เพยีงพอ (ซึ งเป็นไปไดสู้ง) 

 

 
 

 

 

ระยะส ั�น 

 

 � 

5. ขายสิ�งที�คณุมอียู่ 

คุณอาจมสีิ งของหลายอย่างในโรงงานที คุณขายไดเ้พื อหารายไดเ้ขามาในระยะสั.น จงจาํไวว้่าขยะของคนหนึ ง อาจจะเป็นสิ งมคี่า
ของอกีคน  

          การปฏบิตั ิ
 

ความยากง่าย 

ในการปฏบิตั ิ

ชว่งเวลา สําเรจ็ 

  

ตรวจสอบคลงัสนิคา้ ในชว่งเวลาเชน่นี.โรงงานอื นๆ อาจจะตอ้งการซื .อผา้
ต่างๆ จากคุณในกรณีที ผูจ้ดัหาวตัถุดบิของเขาไม่สามารถจดัส่งสนิคา้ใน
เวลาอนัสั.นได ้หรอืคําสั งซ ื .อมปีรมิาณนอ้ยเกนิกว่าที ผูจ้ดัหาจะจดัส่ง 

 

 

 

 

ระยะส ั�น 

 

 � 

ขายเครื องจกัรบางส่วน ในโรงงานปกตแิบว้จะมเีครื องจกัรบางส่วนที ไม่ไดใ้ช ้
งาน ลองพจิารณาหากมตีลาดมอืสองสําหรบัเครื องจกัรที คุณไม่ไดใ้ชง้าน 
โรงงานอื นๆ อาจตอ้งการเครื องจกัรเหล่านี.ไปเป็นอะไหล่ หรอืไปทดแทน
เครื องจกัรที เสยีหายของพวกเขา 

 

 

 

 

ระยะส ั�น 

 

 � 

คุณมพีื .นที ว่างเหลอืหรอืไม่? หากมใีหพ้จิารณาปล่อยเชา่ในระยะสั.น หรอื
ระยะยาวเพื อใหม้รีายไดจ้ากส่วนนี.ในทุกๆ เดอืน 

 

 
 

 

 

ระยะส ั�น 

 

 � 

6. หาผูซ้ ื �อรายใหม่ 

หากผูซ้ ื .อปัจจบุนัของคุณไม่ตอ้งการที จะซื .อสนิคา้จากคุณในขณะนี. คุณควรพจิารณาหาผูซ้ ื .อรายใหม่ที ตอ้งการใหคุ้ณผลติเสื .อผา้
ให ้ทั.งนี .มหีลากหลายชอ่งทางที ชว่ยใหคุ้ณหาลูกคา้รายใหม่ได ้

          การปฏบิตั ิ
 

ความยากง่าย 

ในการปฏบิตั ิ

ชว่งเวลา สําเรจ็ 

  

ดําเนินธรุกจิทางออนไลน ์ยายามหาลูกคา้ทางออนไลนผ่์านแพลตฟอรม์
ต่างๆ คําแนะนํา: อ่านคู่มอื “การสรา้งตวัตนออนไลน”์ เพื อเร ิ มดําเนินการ  

 

 
ระยะกลาง 

 

 � 

หารอืกบัเครอืข่ายของคุณ ในขณะที หลายๆ โรงงานกาํลงัมองหาโอกาส    
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ต่างๆ ในชว่งนี. คุณอาจจะสามารถหาเกรด็เล็กเกรด็นอ้ย หรอืวธิกีารต่างๆ 
ในการหาลูกคา้ใหม่จากผูผ้ลติรายอื นได ้

  

ระยะกลาง 

 � 

หากทําการผลติเพื อส่งออกใหลู้กคา้ต่างประเทศทําไดย้าก ใหคุ้ณพุ่งเป้าไป
ที ลูกคา้ภายในประเทศ หรอือย่างนอ้ยภายในภูมภิาค มนัอาจจะง่ายกว่าใน
การหาผูซ้ ื .อที ประสงคจ์า่งคําสั งซ ื .อใหคุ้ณเนื องจากกระบวนการดา้นห่วงโซ่
อุปทานมคีวามยุ่งยากนอ้ยกว่า 

 

 
 

 

 

ระยะกลาง 

 

 � 
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คูม่อืนี.ถูกพฒันาโดยแผนกวสิาหกจิ องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

สาํหรบัโครงการ Decent Work in the Garment Sector Supply 

Chains in Asia และไดร้บัทนุสนับสนุนจากรฐับาลสวเีดน 

สาํหรบัคูม่อื และแหลง่ขอ้มูลอื นๆ เกี ยวกบัการระบาดของโรคโควดิ-19 

กรณุาไปที เว็บไซต:์  

� ilo.org/covid19 
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