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เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเขมแข็ง 

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น” 
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ใหสตรี เขาถึงประโยชน ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมากที่สุด 

ในการสรางงาน สรางรายได สงเสริม และพัฒนาศักยภาพ 
บทบาทสตรี ใหมี ความเขมแข็ง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปนกองทุนของสตรีเพ่ือสตรี  
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พรอมทั้งเพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหสตรีมีศักยภาพ 
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ประธานสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ และนายกสมาคมแมบานมหาดไทย  
พรอมดวยปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายพิเศษ  

"สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" เนนยํ้า ผู นํากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ตองชวยกัน Change for Good ใหเกิดสิ่งท่ีดีงาม สรางความรัก  

ความสามัคคีของคนในหมูบาน/ชุมชน  

 วันท่ี 25 ธ.ค. 64 เวลา 10.30 น. ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดงสินคาและ            

การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดร . วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธาน                        

สภาสตรีแห งชาติ ในพระบรมราชินูป ถัมภ  และนายกสมาคมแมบ านมหาดไทย บรรยายพิเศษในหั วข อ                                      

“สตรีกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)” ในโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรางความม่ันคงดานอาชีพ สูความเขมแข็ง

ในชุมชน โดยนายสุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมพบปะกับคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีทุกระดับกลุมอาชีพท่ีไดรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนท่ีรับผิดชอบงานกองทุนฯ  รวมจํานวน 

800 คน จาก 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยมี นายวรงค แสงเมือง ผูอํานวยการสํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน

และวิสาหกิจชุมชน นางนวลจันทร ศรีมงคล ผูตรวจราชการกรม ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน รวมใหการตอนรับ  

 ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ และนายกสมาคมแมบาน

มหาดไทย เปดเผยวา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปนกองทุนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหสตรีไดเขาถึงแหลงทุนหรือเงินกูยืมดอกเบี้ย

ต่ํา วงเงินสูงสุดโครงการละ 200,000 บาท ดอกเบี้ยรอยละ 0.1 ตอป เพ่ือนําไปประกอบอาชีพ ชวยสรางงาน สรางรายได 

และพัฒนาอาชีพ ผานการรวมกลุมของสตรี โดยมีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ใหการสนับสนุน 

เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งท่ีมาจากภายในกลุมของสตรีเอง ดวยการเริ่มตนกิจกรรมจากความตองการของสตรี                   

บริหารจัดการดวยสตรี สตรีมีความสุข และสตรีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ตลอดจนถึงครอบครัว ซ่ึงในปจจุบันมีสมาชิกกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา 14,352,891 คน และประเภทองคกรสตรี 69,004 องคกร ขับเคลื่อน               

การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ตามแนวทางพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได  

      หน�า 2 จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หน�า 3 



"ความสําเร็จของการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของเรา นับตั้งแตป 2562 จนถึงปจจุบัน ไดชวยพ่ีนองสตรี             

ท่ัวประเทศในการนําทุนจากกองทุน ฯ ไปพัฒนาอาชีพ ซ่ึงส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การบริหารจัดการหนี้ท่ีเราประสบความสําเร็จ 

ซ่ึงในปจจุบันคงเหลือหนี้คางชําระเพียงรอยละ 13.14" ดร.วันดี กลาวเนนย้ํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ดาน นายสุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กลาววา คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี              

มีบทบาทสําคัญในการเสริมกําลังเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาองคกร คือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพัฒนาบุคคล 

คือ พ่ีนองท่ีเปนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใหมีความเจริญกาวหนา รุงเรือง เปนกําลังสําคัญในการดูแลบริหาร

จัดการชุมชน ครอบครัว ใหเกิดการ Change for Good มีแตสิ่งท่ีดีเกิดข้ึน ในครอบครัว ชุมชน ตําบล หมูบานของพวกเรา  

     จากนั้น นายสุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดมอบแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี            

3 ประการ ไดแก  ประการ ท่ี 1 การปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด -19 ซ่ึ งการจัด กิจกรรมในวันนี้                                

ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีน้ําพระราชหฤทัย พระราชทานเจลแอลกอฮอลลางมือ 

จํานวน 1,600 หลอด เพ่ือมอบใหกับผูเขารวมกิจกรรมทุกคนในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19  ประการท่ี 2              

พ่ีนองสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีสวนสําคัญในการรวมสืบสาน รักษา และตอยอดพระราชปณิธาน                

ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี 

นารีรัตนราชกัญญา ในการสงเสริม รักษา ภูมิปญญาผาไทย ดวยการสวมใสผาไทยในทุกวัน ทุกโอกาส ซ่ึงผาไทย 

หมายถึง ผาประจําทองถ่ิน  ของแตละภูมิภาคแตละจังหวัด สงผลทําใหเศรษฐกิจฐานรากมีความม่ันคง เขมแข็ง               

เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีนองประชาชนผูประกอบการผาไทยใหมีรายไดไปจุนเจือครอบครัว เงินทองของพวกเรา          

ท่ีซ้ือผาไทย ตามกําลังตามความสามารถ ก็จะหมุนเวียนสรางรายไดใหกับพวกเราคนไทยดวยกัน และประการท่ี 3                   

ขอเชิญชวนพวกเราชวยกันดูแลเอาใจใสมวลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3 ดาน คือ 1) เปนสมาชิกท่ีดี มีความรัก 

ความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลกัน พูดคุย เปนเพ่ือนคูคิด ปรึกษาหารือกัน และใหกําลังใจกัน ใหมีพลังในการท่ีจะประกอบ

สัมมาอาชีพ หรืออาชีพท่ีสุจริต มีปญหาทุกขรอนอะไรก็ชวยเหลือเจือจานกัน 2) คุณภาพชีวิตจะดีได ฐานะทางเศรษฐกิจ         

จะดีได ตองสงเสริมเรื่องการออมและการลดรายจาย โดยนอมนําพระราชดําริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา                

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีพระราชทานแนวทางการดําเนินชีวิต โดยใชประโยชนพ้ืนท่ี            

รอบบานใหเปนแหลงอาหาร เปนพ้ืนท่ีสรางความม่ันคงดานอาหารและเศรษฐกิจ และสุขภาพพลานามัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การปลูกผักสวนครัว ซ่ึงนอกจากจะลดรายจายแลว ยังทําใหสุขภาพแข็งแรง และทําใหเกิดความรักความสามัคคี                       

ของคนในครอบครัว และ3) ผูนําสตรี ตองมีความรับผิดชอบเพ่ิมเติมจากการดูแลสมาชิกในครอบครัว โดยตองดูแลสมาชิก

ในกลุม และดูแลพ่ีนองประชาชนในหมูบาน ใหเปนผูรู ผูตื่น  ผูเบิกบาน ใหรูจักทํามาหากิน ประหยัด ลดรายจาย                    

ดวยการสรางความม่ันคงดานอาหาร แสดงความรักชาติ รักษาประเพณี วัฒนธรรมความเปนไทย  

หน�า 3 จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หน�า 4 



 "ท่ีสําคัญท่ีสุด พวกเราตองเปนแกนนําของพ่ีนองประชาชนในตําบล หมูบาน ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน "จิตอาสา" 

ซ่ึงสะทอนถึงความจงรักภักดีตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระผูทรงเปนท่ีรักของพวกเราคนไทย ซ่ึงการเปน   

จิตอาสา ไมตองแตงเครื่องแบบ ไมตองประกาศวาฉันเปนจิตอาสา แตสะทอนโดย "การกระทํา" จิตอาสาสามารถทําได           

ทุกวัน อันจะทําใหเกิดส่ิงท่ีดี หรือ Change for Good ใหเกิดความรัก ความสามัคคี ในหมูบาน/ชุมชนของเรา"               

นายสุทธิพงษ เนนย้ํา  

     ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ และนายกสมาคมแมบานมหาดไทย 

กลาวเพ่ิมเติมวา ถาพวกเราคนไทย 35 ลานคนชวยกันใสผาไทยทุกวัน ซ้ือผาไทยเพ่ิมคนละ 10 เมตร จะไดผา 350 ลานเมตร            

คิดเปนมูลคาเงิน 10 ลานบาทท่ีจะกลับคืนสูชีวิตของพ่ีนองสตรีและพ่ีนองประชาชนท่ีทอผาในชุมชน นอกจากนี้              

เราตองชวยกันรณรงคพ่ีนองประชาชนทุกคนเขารับการฉีดวัคซีนชวยชาติในการสรางภูมิคุมกันหมู รวมท้ังรณรงคปลูกผัก

สวนครัวในบานของเรา ซ่ึงเม่ือ 1 ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรับประทานเอง จะสามารถประหยัดเงินได 50 บาทตอวัน             

เม่ือคิดจาก 12 ลานครัวเรือน ก็จะประหยัดเงินกวา 600 ลานบาท ปหนึ่งมี 365 วันก็สามารถประหยัดเงินของครัวเรือน 

ไดกวา 200,000 ลานบาท และยังมีผักสวนครัวเหลือไปแบงปนเพ่ือนบาน ถามีจํานวนมากก็สามารถนําไปขายสรางรายได

เพ่ิมข้ึนอีกดวย  

     "แผนดินไทยของเรา เปนแผนดินธรรม แผนดินทอง ทุกพ้ืนท่ีทุกครัวเรือนสามารถสรางความม่ันคงทางดานอาหารได 

เพียงแตวา "ขอใหเราลงมือทํา" การปลูกผักสวนครัวกินเอง คือ การสรางความม่ันคงทางดานอาหารของครอบครัว"  

หน�า 3 จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หน�า 5 

                โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

และ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแหงชาติ              

ในพระบรมราชินูปถัมภ และนายกสมาคมแมบานมหาดไทย                     

ไดมอบชอดอกไม จํานวน 34 ชอ ใหกับจังหวัดท่ีมีการบริหารจัดการ

หนี้ดีเดน พรอมรวมกับคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ทุกจังหวัด ขับรองบทเพลงศรัทธา  เพลงบานเกิดเมืองนอน และ

เพลงรักกันไวเถิด เพ่ือเปนการขอบคุณและสรางขวัญกําลังใจ                   

ใหกับคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกจังหวัด                  

พรอมมอบประกาศเกียรติคุณการแตงกายผาไทยเปนทีมดีเดน 

ใหกับคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีท่ีสวมใส 

ผาไทยอยางพรอมเพรียง และเชิญเจลแอลกอฮอลลางมือพระราชทาน                  

จํานวน 1,600 หลอด มอบใหแกคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุน 

พัฒนาบทบาทสตรีและผูท่ีเขารวมกิจกรรมฯ เพ่ือสรางความปลอดภัย            

และความม่ันใจ ตอผูรวมงาน  

ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย PR 



พช .จัดรวมพลังสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพิ่มพูนความรู   
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรางความมั่นคงดานอาชีพ สูความเขมแข็งในชุมชน 

 วันท่ี 23 ธันวาคม 2564  นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปนประธานในพิธีเปดโครงการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรางความม่ันคงดานอาชีพ สูความเขมแข็งในชุมชน โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดี                 

กรมการพัฒนาชุมชน ผูตรวจราชการกรม และผูบริหารกรมการพัฒนาชุมชน เขารวมกิจกรรมฯ ซ่ึงมีกลุมเปาหมาย 

ประกอบดวยคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ กลุมอาชีพท่ีไดรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 

นักวิชาการพัฒนาชุมชนท่ีรับผิดชอบงานกองทุนฯ รวมจํานวน 800 คน จาก 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร                 

โดยมีระยะเวลาการดําเนินการ จํานวน 3 วัน ระหวางวันท่ี 23 -25 ธันวาคม 2564 และรวมมอบประกาศเกียรติคุณ 

ใหกับคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดดีเดน ดานบริหารจัดการหนี้ เ กินกําหนดชําระ 

คงเหลือนอย และคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดดีเดนดานบริหารจัดการหนี้เกินกําหนดชําระ

ลดลงไดมาก เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ณ หอง รอยัลจูบิลี่  

ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ในการปองกัน 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อยางเครงครัด 

จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หน�า 6 



จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หน�า 7 

 

 นายสมคิด จันทมฤก กลาววา “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ํา               

ในการสรางโอกาสใหกับสตรีเขาถึงแหลงเงินทุน สําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได เสริมสราง

ความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียังเปนแหลงเงินทุนอุดหนุนท่ีสงเสริมบทบาทและ           

พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรี ในการแกไขปญหาและพัฒนาสตรี กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานกองทุนฯ 

ท่ีจะทําใหการดําเนินงานกองทุนฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของกองทุน ฯ คือ อาสาสมัคร                        

ผูประสานงานกองทุนฯ คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนฯ ทุกระดับ และเจาหนาท่ี ตามวิสัยทัศนท่ีวา เปนแหลงทุน                

ในการพัฒนาสตรี เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ใหเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยการดําเนินโครงการกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี จึงถือเปนการสรางความม่ันคงดานอาชีพ สูความเขมแข็งในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนา

ความรูและศักยภาพแกกลไกการขับเคลื่อนกองทุน สงเสริมความรูและสรางโอกาสใหกับกลุมอาชีพกองทุน 

พัฒนาบทบาทสตรี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และสงเสริมชองทางการตลาดใหกับกลุมอาชีพกองทุน 

พัฒนาบทบาทสตรี  พรอมสงเสริมสตรีเปนพลังขับเคลื่อนกระตุนเศรษฐกิจฐานราก ในการสรางสรรคชุมชน สรางคน             

สรางชาติ อยางยั่งยืน ตอไป” 

 โดยในสวนของการบรรยายใหความรูนั้น ไดเชิญ นายภูศิษฐ จาตุรงคกุล วิทยากรท่ีมีความรู ความเชียวชาญ

ในดานการออกแบบ การสรางแบรนด และการตลาด บรรยายในหัวขอ “การออกแบบ & การพัฒนา ผลิตภัณฑ            

& บรรจุภัณฑ สําหรับการตลาดยุคใหม” และนายสักกฉัฐ ศิระบวร บุคคลตนคิดชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี และ

เปนท่ีปรึกษาในชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี บรรยายในหัวขอ “การตลาดยุค 5.0 & การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค” 



20 กลุมอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 @OTOP ไทยสูภัยโควิด – 19 
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 กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน จัดงานเทศกาลของขวัญปใหม สงความสุขท่ัวไทย  

ดวยผลิตภัณฑชุมชน สรางเศรษฐกิจไทยพนภัยโควิด “โอทอปไทย สูภัยโควิด - 19” ผลิตภัณฑพ้ืนถ่ิน ศิลปนพ้ืนบาน 

ภายในงานคัดสรรสินคา OTOP ผลิตภัณฑชุมชน ท่ีหลากหลายจากท่ัวประเทศมารวมไวใจกลางเมือง 

ใหชอปกันอยางจุใจ มากกวา 2,000 บูธ พิเศษกับโซนไฮไลทชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี นําเสนอวิถีชีวิต 

ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา โซนศิลปน OTOP  โซนของขวัญของฝาก และผาถ่ินไทย นําเสนอผลงานเก่ียวกับ

เรื่องราวความเปนมาของผืนผา และจําหนายผาสําเร็จรูป ระหวางวันท่ี 18 – 26 ธันวาคมนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร 1 – 3 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

1. กลุมแปรรูปและจําหนายผาทอพ้ืนบาน ต.หวยแหง อ.บานไร               

จ.อุทัยธานี                                                                          

2. กลุมผาปาเตะปากจั่น ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 

3. กลุมผาปาเตะปากจั่น ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 

4. กลุมตัดเย็บเสื้อผาบานตนยาง ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 

5. กลุมทอผาไหมบทบาทสตรีบานหนองยาง จ.สุรินทร 

6. กลุมตัดเย็บเครื่องแตงกายชุดพ้ืนเมือง ต.เกาะแกว  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

7. กลุมสตรีแปรรูปผาฝายทอมือ ต.มะกอก  อ.ปาซาง จ.ลําพูน 

8. กลุมไปรยาผาฝาย ต.สงาบาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

9. กลุมของขวัญผาขิดไหม จ.หนองบัวลําภู 

10. กลุมปุงไขมุก ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา 

11. กลุมเครื่องลงยาราชาวดี เขตวังทองหลาง  กทม. 

12. กลุมเย็บผาบานสันหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

13. กลุมบานณัฐจิรา จ.เลย 

14. กลุมทอผาซิ่นนํ้าอาง ต.นํ้าอาง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ 

15. กลุมทอผาโบราณ ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 

16. กลุมพะเยารอเธอ ต.บานตอม อ.เมือง จ.พะเยา 

17. กลุมแปรรูปกระเปาจากผาขาวมาบานหนองบัวบาน จ.รอยเอ็ด 

18. กลุมราชสีมากรอบรูป เขตราชเทวี กทม. 

19. กลุมสมคิดผาฝาย จ.อุบลราชธานี 

20. กลุมทอผาตีนจก จ.ราชบุรี 
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สรุปยอดจําหนาย และยอดส่ังซ้ือ 

20 กลุมอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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 กลุมอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไดมีโอกาสเขารวมจําหนายผลิตภัณฑ ในงาน OTOP  

ไทย สูภัยโควิด – 19 ซ่ึงจัดระหวางวันท่ี 18 – 26 ธันวาคมนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร  1–3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

จํานวน 20 กลุม มียอดจําหนาย 3,319,640 บาท และยอดสั่งซ้ือ 588,100 บาท รวม 3,907,740 บาท                   

ซ่ึงถือเปนการเปดโอกาสใหกลุมไดจําหนาย เรียนรู ตอยอด เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ และกลุมใหเขมแข็งตอไป 



จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หน�า 10 

เงินอุดหนุน 
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพสตรี 

10 อาชีพ มาแรงป 2565  
สายงานไหนรุง & ทักษะอะไรท่ีตลาดแรงงานยุคใหมตองการ 

เช็คลิสต 10 อาชีพ มาแรง ป 2565 ที่ตองจับตามอง 

     จากการวิเคราะหแลว 10 อาชีพ หรือสายงานท่ีมาแรง สวนใหญเปนอาชีพท่ีตองอาศัยทักษะ          

ดานเทคโนโลยีและดิจิทัล เปนหลัก นอกจากนั้นเทรนดอาชีพท่ีจางงานระยะส้ัน ก็ติดอันดับสายงาน         

มาแรงเชนกัน เนื่องดวย วิกฤตการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ียังไมคล่ีคลาย ทําใหองคกรธุรกิจ

ตาง ๆ ไมสามารถคาดการณและลงทุนกับการจางพนักงานประจําไดเหมือนเดิม ขณะท่ีงานดานธุรกิจ      

โลจิสติกสและบริการทางการแพทย ยังเปน 2 ธุรกิจมาแรงทามกลางวิกฤตโควิด - 19 



เมื่อปญหา...สรางโอกาส 
ผูหญิงถึงผูหญิง                                                                                      

Wendays ผาอนามัยยอยสลายไดของผูหญิงท่ีแพผาอนามัย                                                  
จนตองเขาโรงพยาบาล กอนตัดสินใจทําแบรนด จากประสบการณท่ีลองใชผาอนามัย                        

มา 50 แบรนด และองคความรูท่ีสะสมในวงการสตารทอัพ 
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เรื่อง ฉัตรชนก ชัยวงค ภาพ ณัฎฐาจิตรา ชินารมยรัตน 

  

        

“เราตองดูตลาดในไทยและตลาดตางประเทศวาเขาไปถึงไหนแลว” ใจพรอม กายพรอม เราทําได 

เมื่อคิดวาตองเปล่ียนแปลงอะไรเสียที เหวินเร่ิมศึกษาตลาดตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ท่ีผานมา 

เพื่อใหมั่นใจวาตลาดของคนแพผาอนามัยเชนเธอนั้นมีอยูจริง ๆ “เราตองดูตลาดในไทยและตลาด

ตางประเทศวาเขาไปถึงไหนแลว ดูใหแนใจวาไมใชแคเราคนเดียวที่ยังไมถูกตอบสนอง ไมวาจะ

เร่ืองผาอนามัยหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่จะชวยใหชีวิตผูหญิงดีข้ึนในทุก ๆ วัน” เหวินพบวาตลาดท้ัง

สองเปนไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือคนเร่ิมใสใจตัวเอง ใสใจคนอื่น และใสใจส่ิงแวดลอมมากขึ้น  

“ถาเราเห็นเทรนดนี้ คนอ่ืนก็ตองเห็นอยูแลว คูแขง            

ก็จะเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งไมใชไมดี แตนั่นหมายความวา

โอกาสของตลาดนี้กํ าลั งมา” ไม ใช เพี ยงการดู             

ความเปนไปของคนในอินเทอรเน็ต แตเหวินเฝาถาม

เพื่อนรอบกายและคนในออฟฟศของท่ีบานเพื่อดูวา           

เ ธอจะ ทํ า อะ ไ ร ไ ด บ า ง  จนค นพบทา งสว า ง ว า              

ถวยอนามัยยากตอการใส สวนผาอนามัยซักไดก็คลาย

จะลําบากตอการซัก เหวินจึงเลือกวิธีท่ีเธอสะดวกใจ

มากท่ีสุด  

 “การเปลี่ยนพฤติกรรมของคนจากการใชผาอนามัยทั่วไปเปนแบบอ่ืนมันยาก ไมไดหมายความสอง

สิ่งนี้เปนทางเลือกที่ไมดี แตเราตองโอเคกับทางเลือกนั้นดวย จึงตองคิดตอวา จะทํายังไงใหของที่มี

อยูแลวอยางผาอนามัยใชแลวทิ้งมันดีข้ึนกวาเดิม” 

Wendays ผาอนามัยยอยสลายได โดยผูหญิง           

ท่ีแพผาอนามัยและลองใชมากวา 50 แบรนด 

“การเขาหาผูเช่ียวชาญจะชวยยนระยะทาง       

ใหเราถึงจุดหมายไดเร็วข้ึน”  
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การลองใชผาอนามัยมากวา 50 แบรนดภายในระยะเวลา 5 ป

ยังไมพอกับการสรางแบรนดนี้ แมแตการศึกษาตลาดภายใน

ระยะเวลา 1 ปหลังตัดสินใจเร่ิมแบรนดก็ยังไมรอบคอบนัก 

เกือบทุกกระบวนการกอนจะกลายเปนผาอนามัย Wendays   

เหวินตองปรึกษาและรับคําแนะนําจากสูตินรีแพทยมากอน        

ไมวาจะเปนเร่ืองสถิติของคนท่ีแพผาอนามัย อาการท้ังหมด        

ท่ีตรวจพบ แพตเทิรนการแพท่ีพบบอย ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ       

ท่ีคนไขแพนั้นมีรูปรางหนาตาแบบไหน  

“คนที่แพแบบเรามีเยอะ และผูหญิงก็ยังแพผาอนามัยกันอยูเร่ือย ๆ คนที่มาหาหมอ คือคนที่แกไข

ปญหาจนมาถึงทางออกสุดทายแลว แลวคนที่ยังไมไดมาหาหมอละ เขาทําอะไรไดบาง”  
“การที่เราปรึกษาหมอในเกือบทุกกระบวนการ ตั้งแตเร่ิมกระทั่งทําคอนเทนตทุกวันนี้ ก็เพราะ         

เราไมไดเกงทุกดาน เราถนัดหาขอมูล จํา และลอง แตไมไดมีความรูลึกซึ้ง จึงตองหาคนมาตรวจสอบ

อีกคร้ัง วาเราไมไดมโนไปเองวาเราแพ หรือการทําแบบนี้มันดีหรือเปลา การเขาหาผูเช่ียวชาญ        

จะชวยยนระยะทางใหเราถึงจุดหมายไดเร็วข้ึน”  

“เราอยากไดโรงงานที่มีเปาหมายเดียวกันวาอยากผลิตของที่ดีตอสิ่งแวดลอม อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

ตั้งแตแรก เพราะไมอยากเปลี่ยนโรงงานหรือเปลี่ยนคุณภาพไปเร่ือย ๆ บางโรงงานมีวัตถุดิบไมพอ 

บางโรงงานทําสิ่งที่เราตองการไมได เชน เรามีความคิดวาอยากใหยอยสลายไดรอยเปอรเซ็นตใน

อนาคต แตบางที่ก็ไมไดคิดวาเขาจะพัฒนากระบวนการผลิตตอไปถึงข้ันนั้น” วิธีการคัดเลือกโรงงาน

ของเธออาจดูพื้นฐาน แตกลับเปนส่ิงท่ีคนนอกวงการสตารทอัพอยางเราไมเคยคิดถึง หลังจากศึกษาขอมูล

เกี่ยวกับผาอนามัยและตลาดมามาก เธอลิสตคําถามท่ีสงสัยเพื่อเช็ควาโรงงานนั้นใหขอมูลท่ีนาเชื่อถือได

หรือไม “เราอยากรูวาโรงงานไหนเขาใจสิ่งที่ทําจริง ๆ บางโรงงานตอบแบบมีความรู บางโรงงานก็

ตอบแบบขอไปที เชน เราถามวา ไมใส SAP หรือเจลดูดซับไดไหม หรือเราใสเพ่ิมไดหรือเปลา การ

ยอยสลายใชเวลาเทาไหรและในสภาพแวดลอมแบบไหน”  

“เราอยากไดโรงงานท่ีมีเปาหมายเดียวกัน” ไมรีรอ 

หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลและม่ันใจกับตลาด            

เหวินเร่ิมเสาะหาโรงงานจากบริษัทตางๆ ท่ีเคยผลิต

ผาอนามัยแบบท่ีเธอใชแลวไมแพ จากโรงงาน              

10 กวาแหงท่ัวโลก เหวินตัดเหลือเพียง 1 โรงงาน       

ท่ีมีคุณสมบัติสําคัญคือ หนึ่ง มีทิศทางในการพัฒนา

สอดคลองกัน และสอง นาเชื่อถือมากพอ  
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ขอขอบคุณ : https://readthecloud.co/ 

 “เขารูไหมวาฝายออรแกนิกตองประกอบดวยอะไรบาง ฟารมอยูที่ไหน ปลูกยังไง บริเวณ         

รอบขางเปนออรแกนิกหรือเปลา ไมใชแคบอกเราวาฉันออรแกนิกแลวจบ โดยไมรูกระบวนการอะไร

เลย หรือบางคร้ังก็บอกวาเดี๋ยวมาตอบแลวหายไปเปนสัปดาห สุดทายโรงงานที่เราเลือกมาเขาตอบเรา

ไดทั้งหมด มีขอมูลรองรับเร่ืองการยอยสลายและคุณภาพ” 

 

 

 

   

 ติดตาม “งบประมาณและการตลาด ” ไดในฉบับหนา 

“เราตองกลับมาสูจุดเร่ิมตนวาสิ่งที่เราตองการคืออะไร” เหวินบอกกับเราวา ส่ิงท่ีเธอเลือกและปรับ            

จนกลายเปนผาอนามัยยอยสลายไดของ Wendays เปนส่ิงท่ีเลือกจากความชอบของตัวเองและนองสาว    

ดานในของเราบรรจุเย่ือไม (Wood Pulp) สวนตัว Top Sheet เปนวัตถุดิบจากธรรมชาติรอยเปอรเซ็นต 

นั่นคือ ฝายออรแกนิก ซึ่งจริงๆ แลวมันมีใยธรรมชาติอื่นๆ อีกนะ เชน ใยไผ แตเราชอบเนื้อสัมผัสคอตตอน

ท่ีนุมและแหงไว บวกกับคอตตอนเปนสีขาว เราจึงไมจําเปนตองยอมสี ขณะท่ีใยธรรมชาติบางแบบ            

มีสีเหลือง ซึ่งบางโรงงานจะยอมใหกลายเปนสีขาว ก็ย่ิงยุงยากเขาไปใหญ  

“สิ่งที่คนสวนใหญลังเลวาจะใชหรือไม คือ SAP หรือเจลพอลิเมอรสําหรับดูดซับประจําเดือน จริงอยูท่ี

เราใสใจโลก แตสุดทายเลือกใสเพราะฟงกชัน ประเทศเราอยูในแถบรอนชื้น มันทําใหสวนนั้นอับชื้นไดงาย 

ซึ่งอาจกอปญหาใหมท่ีถึงเราไมแพ Top Sheet แตเราก็เกิดแผลอับชื้นอยูดี การใส SAP จึงตอบโจทยเรา

มากกวา” ส่ิงท่ีเธอเลือกนั้นคือวัตถุดิบท่ีคัดมาแลววาปลอดภัยและออนโยนตอผูหญิง ซึ่งจะแจงไว              

อยางละเอียดท่ีกลองเพื่อใหลูกคาไดศึกษากอนซื้อ ไมปกปดขอมูลวาใสอะไรลงไปบาง  

เม่ือตกลงทําสัญญาและไดรับตัวอยางมาทดลองใช เหวินและ

นองสาวก็กลายเปนหนูทดลองของแบรนดตัวเองไป ในความโชคราย

ท่ีเธอมีปญหามดลูกควํ่า มีพังผืดจนปวดทองประจําเดือนชนิดเปนลม 

และตองรักษาดวยการฝงยาคุม (และใช เราก็มีปญหาเชนเดียวกับเธอ) 

เกิดเปนความโชคดีท่ีทําใหอยูดี ๆ เหวินก็มีประจําเดือนติดกันทุก

วันเปนระยะเวลา 60 วัน จนทดลองและเลือกตนแบบท่ีอยากได

ในระยะเวลา 6 เดือน 

แลวส่ิงท่ีเธอไมเคยคิดเลือกใหเปนผาอนามัย Wendays ละ 

มีอะไรบาง “ตองกลับมาสูจุดเร่ิมตนวาสิ่งที่เราตองการ              

คืออะไร เราไมตองการความแฟนซีในผาอนามัย ดังนั้น                   

เราจะไมใสกลิ่น สี สมุนไพร หรือความเย็นที่เปนสารเคมี 

ถามวาสิ่ง เหลานี้ดี ไหม อาจจะดีสําหรับคนที่ ไมแพ             

แตคนที่แพก็ตองคิดหนักวา ถาไมแพ Top Sheet เราจะแพ

อะไร” 

https://readthecloud.co/


12 ไอเดีย การเลือกสีผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ 

“การเลือกใชสี” สีกับมนุษยเปนสิ่งที่เกิดมาพรอมกัน จากเมื่อกอนมีชื่อเรียก
เพียงไมกี่สี นํามาสูปจจุบันเราสามารถจําแนกสีออกไดเปนรอยพันสีใหเลือกใช 
และที่สําคัญสียังมีอิทธิพลตออารมณของมนุษย ดังนั้น เราควรใชจุดนี้ใหเปน
ประโยชนโดยการเลือกใชสีใหเขากับบรรจุภัณฑสินคาของเรา โดยสีแตละสีมี
อารมณกับมนุษยดังนี้ 
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สีแดง คือ “สีแหงอํานาจ” ที่แสดงถึงพลัง หุนหันพลัน
แลน และรุนแรง สีแดงเปนสีที่กระตุนการทํางานของระบบ
ประสาทไดรุนแรงที่สุด เพราะสีแดงใหความรูสึกเราใจ 
ตื่นเตน ทาทาย รุนแรง กระแทก สีแดงจึงเหมาะสําหรับ
บรรจุภัณฑที่ตองการสื่อถึงพลัง ความรุนแรง และรวดเร็ว 

สีสม คือ “สีแหงความราเริง และความรูสึกที่เปน
อิสระ” ส ีส มยังเป นสีท ี ่แสดงถึงความคิดสรางสรรค                   
ความอบอุนสดใส เต็มเปยมดวยปญญา ความทะเยอทะยาน 
และมีพลัง แตก็เปนสีที ่แสดงถึงความรอบคอบ สีสม         
จึงเหมาะกับสินคาที่เกี่ยวกับการออกกําลังกาย เพราะจะทําให
รูสึกถูกกระตุนตลอดเวลา 

สีเขียว คือ “สีธรรมชาติ” ชวยใหเรามีอารมณรวมกับ
สิ่งอืน่ไดงาย สีเขียวจะชวยทําใหบรรยากาศรอบขางดูผอนคลาย 
สบายสงบ และยังใหความรูสึกวางเปลา ความสมดุล สีเขียว
จึงเหมาะกับสินคาที่เปนแนวอนุรักษ แตควรระวังการเลือกสี
ออกแนว เขียวเหลือง เพราะเปนสีที่แสดงถึงอาการเจ็บปวย 
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ส ี เหล ือง  ค ือ  “ส ีแห  งความส ุข” ความร ื ่ น เ ร ิ ง                
ความชุมชื่น สวนมากจะเกี่ยวของกับสติปญญา ความคิด 
ที่แสดงถึงความหยั่งรู และเปนสีที่ดูแจมใส ทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรคใหม ๆ สีเหลือง เปนสัญลักษณของ      
การมองโลกในแงดี สีเหลืองจึงเหมาะกับสินคาที่ตองการ
ความสดใส และยังเปนอีกสีที่เหมาะกับการออกกําลังกาย 
หรือสินคาที่ ตองใชการกระตุน แตในทางกลับกัน ควรระวัง          
ก า ร ใ ช  ส ี เ ห ล ื อ ง เ ข  ม เ พ ร า ะ เ ป  น ส ั ญ ล ั ก ษ ณ  ข อ ง                       
ความหวาดหวั่น ไมปลอดภัย 

สีมรกต คือ “สีที่มาจากผสมสีนํ้าเงินกับสีเขียวเขม”
เขาดวยกัน ทําใหไดถึงสองอารมณคือความเยือกเย็นของ  
สีนํ ้าเงิน และความสงบ สมดุล ของสีเขียว โดยสีมรกต          
เปนสีที่ชวยลดความตึงเครียด และเปนสีใหกําลังใจไดดี 
ชวยใหคนที่รูสึกโดดเดี่ยวมีความรูสึกดีขึ้น ทั้งยังชวย 
เพิ่มการสื่อสารเพิ่มความคิดสรางสรรค และทําใหรับรู                      
ทางการสัมผัสและความรูสึกไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

สีนํ ้าเง ิน คือ “สีที ่แสดงถึงอาการสงบ เยือกเย็นหนักแนน 
ละเอียดรอบคอบ” และเปนสีที่สงผลกับจิตใจไดดีมาก สีนํ้าเงินทําให
เรารูสึกสงบ ผอนคลาย ดังนั้นสีนํ้าเงินจึงเปนสีที่ชวยในการนอนหลับ         
อ ีกดวยแตควรระวังอยาใหสีน ํ ้าเง ินที ่ใช อยู ในโทนที ่ด ําเกินไป                   
เพราะนั่นจะแสดงถึงความโศกเศราแทน 

สีฟา คือ “สีที่ใหความรูสึกสงบ เยือกเย็น แสดง
ถ ึ ง ค ว า ม อ ิ ส ร ะ  ป ล อ ด โ ป ร  ง โ ล  ง ส บ า ย                  
ความปลอดภัย และสามารถกําจัดอาการ           
กระวนกระวายในใจไดดี” ส ีฟ ายังสื ่อถึงกับ       
การรักษา การบําบัด เปนสีแหงสุขภาพและรางกาย 
ดังนั้นจึงเหมาะกับสินคาที่สงผลตอสุขภาพ 
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สีมวง คือ “สีที่แสดงถึงการดูแล และปลอบโยน      
ใหจิตใจสงบ แสดงถึงความอดทน” โดยสีมวง           
จะชวยสรางสมดุลของจิตใจใหฟ นคืนกลับมาได         
ส ีม วง  จ ึง เป นส ีท ี ่ม ีพล ังมากเพราะเป นส ีท ี ่ ให                  
ความฮึกเหิม ชวยกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค           
ปลุกสัญชาตญาณ และเปนสีที่ควบคุมประสาท ไดเปน
อยางดี 

ส ีขาว ค ือ “สีท ี ่แสดงถึงความบร ิส ุทธ ิ” บ  งบอกถ ึง            
การปกปองความเบาสบาย ชวยบรรเทาอาการตกใจหรือหวาดวิตก
ได ชวยชําระจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ แสดงถึงพลังทางความคิด
และจิตใจ ทั้งยังใหความรูสึกเยือกเย็นไดอีกดวย เหมาะกับสินคา  
แนวสุขภาพ 

สีดํา คือ “สีที ่แสดงถึงปกปอง และความลึกลับทําใหรูสึกถึง                
ความเง ียบสงัด ความออนลา” โดยสวนมากแลวส ีด ํา                      
จะมีความหมายที่ไมดีแตก็เปนสีที่ไดรับความนิยมเปนอันดับ  ตน ๆ            
ของสินคาเพราะใหความเท เรียบหรูและดูทันสมัย นิยมนําไปใชกับสินคา 
ที่มีกลุมเปาหมายเปนผูชาย 

สีชมพู คือ “สีที่ใหความรูสึกปลอบประโลมจิตใจและ
ความรูสึกภายในสงบลง” ในขณะเดียวกันก็ยังแสดงถึง
ความมีนํ้าใจ การมีจิตใจที่กวางขวาง ใหความอบอุนและ
ความทะนุถนอม ซึ่งถาหากมีสีชมพูอยูรอบตัวจะแสดงถึง
ความรูสึกปกปอง สีชมพูจึงเหมาะกับสินคาที่ออนโยน เชน 
สนิคาเด็ก หรือสนิคาความงาม 

สีทอง คือ สีที่คลายกับสีเหลือง ใหความรูสึก
ถึง พลังและความอุดมสมบูรณ โดยทั ่วไป          
สีทองจะหมายถึงการใหพลัง และใหความรู สึก                
ที่เหนียวแนน ตี่ในแงของการออกแบบจะแสดงถึง
ความหรูหรา และความนําสมัย 

ขอขอบคุณ : www.d2design.co 



ผาไทยใสใหสนุก 
THAI TEXTILES TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022 

กาวสาํคัญของผาไทยบนเวทีแฟช ่ันโลก 
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 “ผาไทย” คือหนึ่งในมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ีชวยสะทอนเอกลักษณและวิถีชีวิตของคนไทยไดเปนอยางดี 

และถูกพัฒนาปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย เพ่ือใหเขากับไลฟสไตลคนยุคใหมและแฟชั่นของโลก โดยยังคงคุณคาของหัตถกรรมไทย

เอาไวอยางครบถวน 

 ดวยเหตุนี้กรมสงเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จึงมุงม่ันท่ีจะผลักดันผาไทยเปนผาเทรนดควบคูไปกับปฎิทินแฟชั่น           

ของโลก เพ่ือใหเกิดการสรางสรรค จากนักออกแบบ ตอยอดสินคาทองถ่ินใหเปนสินคาเศรษฐกิจชิ้นสําคัญของตลาดโลก                

ท้ังในแงของอาภรณ (Fashion) และวัฒนธรรมสรางสรรค (Creative Culture) ใหเกิดการเขาถึงไดงาย ใชไดจริง              

รวมถึงใชผาไทยในชีวิตประจําวันใหสนุกมากข้ึน ซ่ึงท่ีผานมาผาไทยและดีไซเนอรไทยไดสรางความประทับใจ                     

เปนท่ีประจักษในหลายเวทีระดับโลกมาอยางตอเนื่องแลว นํามาซ่ึงการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหชุมชนทองถ่ิน 

พรอมท้ังชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แตหากท่ีผานมา การไปตลาดโลกยังเปนเพียงกลุมแฟชั่นแนวหนา

เทานั้น สวธ.จึงคิดใหมเพ่ือใหกลุมอาภรณไทยท้ังชุมชนและนักออกแบบทุกสาขา กาวไปพรอมกันไดอยางยั่งยืน จึงเกิด   

การสรางสรรค THAI TEXTILES TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022 เลมแรกของไทยข้ึนมา 
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 THAI TEXTILES TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022 คือ ปฐมบทแหงยุคผสมผสานใหมท่ีรวบรวมขอมูล

ของผาไทยและความพิเศษในการเทียบสีเทรนดแฟชั่นโลกเขากับสีไทยโทน อันเปนเอกลักษณจากภูมิปญญาไทยท่ีไมมีใคร

ลอกเลียนแบบได ดวยการสนับสนุนใหเกิดการทําสีผาจากสียอมธรรมชาติท้ัง 6 เฉดสี ตามสีของแฟชั่นซีซ่ันสปริง/ซัมเมอร 

ป 2022 มาไวในเลมเดียว 

เทรนดบุกแฟช่ันเลมแรกของไทย เข็มทิศงานหัตถศิลปทองถิ่นไทย 

ไทยโทนสีดอกบวบ แถบสีเหลือง (The Value of Dusit Lagacy) นําเสนอถึงความรุงเรืองในยุค 1920            

เหมาะกับกลุมผูนําแฟชั่นท่ีชอบเขาสังคม  

ไทยโทนสีดินแดงเทศ แถบสีแดง (Holistic Elegance) สื่อถึงความคลาสสิกรวมสมัย เหมาะกับกลุมผูใหคุณคา

กับความงามแบบองครวม  

ไทยโทนสีหงสบาท แถบสีสีชมพูหรือสียอมธรรมชาติ (Social Creation) ตอบโจทยความเปนธรรมชาติ สะทอน 

ภูมิปญญาทองถ่ินและการเปนผูให 
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จากเทรนดบุกเลมแรกสู THAitems  

ไอเท็มไทยฮิตนิยม Redesign ผาไทยใหเปนมากกวาผืนผา 

ไทยโทนสีโศก แถบสีเขียว (Nostalgic Dream) เลาถึงความฝน ความไรเดียงสา และความแฟนตาซีของกลุมผูมีความฝน  

ไทยโทนสีเงิน แถบสีเทา (Change for Redemption) สัญลักษณของการนําเสนอทางเลือกใหมใหกับสังคม  

เพ่ือบงบอกถึงความตองการเปลี่ยนแปลงและแกไข  

ไทยโทนสีหมึกจีน แถบสีดํา (New Wave Ego) สําหรับนักปกครองท่ีเปรียบเสมือนศูนยกลางของจักรวาล           

การบริหาร และกฎระเบียบ 

 

ทําผาไทยเปนผาเทรนด 
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ขอขอบคุณ https://workpointtoday.com/thai-textiles-trend-book-2022/ 

 THAI TEXTILES TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022 และโครงการ THAitems นับเปน                  

อีกหนึ่งกาวสําคัญของการผลักดันผาไทยและเศรษฐกิจไทยใหไปไกลถึงระดับโลกท่ีนาติดตามไมนอยเลยทีเดียว อยางไรก็

ตาม  ในป 2565 สวธ. ยืนยันวายังคงพรอมขับเคลื่อนโครงการดี ๆ รวมกับหนวยงานพันธมิตรทุกภาคสวนเชนนี้ตอไป              

เพ่ือสงเสริม สืบสาน และตอยอดใหเอกลักษณความเปนไทยยังคงอยูสืบไป รวมถึงสรางความม่ันคงและยั่งยืนใหกับ

ประเทศตามยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0  

 

             เทรนดบุก SPRING/SUMMER 2022 เลมแรกเลมนี้ เปนเพียงจุดเริ่มตนเทานั้น เรายังเตรียมสรางผาไทย

เปนผาเทรนดสุดฮิต เพ่ือเปนทิศทางอนาคตใหแฟชั่นผาไทยกาวสูแฟชั่นระดับโลก เตรียมพรอมอินเทรนดกับผาไทย          

ไปพรอมกันไดในอีกในซีซ่ันของ THAI TEXTILES TREND BOOK AUTUMN/WINTER 2022 เร็วๆนี้ 

“ ก า ร ผ ลั ก ดั น ผ า ไ ท ย ใ ห ไ ป ไ ก ล ถึ ง เ ว ที โ ล ก ไ ด นั้ น              

ไมใชเรื่องท่ีใครคนใดคนหนึ่งจะทําเพียงลําพังได จําเปน             

ตองอาศัยการบูรณาการความรวมมือ จากหลายภาคสวน             

ท้ังการใหความสนับสนุนของภาครัฐ ไอเดียสรางสรรคและ

การทํางานอยางอยางเขมขนของภาคเอกชน ตลอดจนถึง 

การใหความสนใจในผาไทยของประชาชนคนไทย ท้ังหมดนี้

ถึงจะเรียกไดวาเปนกลไกขับเคล่ือนผาไทยท่ีสมบูรณแบบ” 

คุณอัจฉราพรกลาวสรุป 

     คุณอัจฉราพร พงษฉวี รองอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม เปดเผยวาเทรนดบุก           

เลมนี้ เสมือนเปนเข็มทิศแห งวงการแฟชั่น ท่ีจะเปนประโยชนอย างมาก                          

ตอการจุดประกายความคิดสรางสรรคใหดีไซนเนอรไทย  ในการเปลี่ยนรูปลักษณ

ของผาไทยใหแปลกตา ทันสมัย เขากับความไลฟสไตลปจจุบันมากข้ึน และ           

เปนแฟชั่นอินเทรนดไปพรอมกับแฟชั่นท่ัวโลก พรอมกาวไกลสูเวทีแฟชั่น             

ระดับโลกได 

     รองอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม กลาวเพ่ิมเติมวาชื่อโครงการ“THAitems”   

มาจากคําวา THAI + ITEM คือการนําผาไทยอันเปนเอกลักษณไทยท่ีมาจากภูมิปญญา

ของทองถ่ินตาง ๆ ไปสรางสรรค ซ่ึงเปนการตอยอดจากเทรนดบุกแฟชั่น 

สําหรับการปรับรูปแบบใหตรงกับไลฟสไตลคนรุนใหม ทําเปนสิ่งของท่ีใชกันอยูในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหคนท่ัวไปเห็นถึง

ความนาสนใจของผาไทยมากข้ึน ผานฝมือดีไซเนอรระดับแนวหนาของประเทศท่ีมาชวยกันรังสรรคผาไทยใหออกมาเปน

มากกวาผา  ดวยเทคนิค Redesign สรางความแตกตาง และเพ่ิมมูลคา จนกลายเปนบรรดาไอเทมท่ีคนรุนใหมอยาก

หยิบมาใชกันในทุกวัน จากความตั้งใจ ในปนี้ สวธ. เชื่อเปนอยางยิ่งวาจะทําใหผาไทยสามารถกลายเปนผาเทรนดได ซ่ึง

ไมเพียงแตจะชวยเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจเทานั้น แตยังเปนการสงตอวัฒนธรรมของประเทศไปสูสายตาชาวโลกดวย 

นับเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยสรางการเติบโตอยางยั่งยืนใหกับจวงการแฟชั่นและหัตถศิลปไทยในอนาคตไดเปนอยางดี 

เลมแรกของไทย โดยมีสีสันท่ีถูกกําหนดจากเทรนดแฟชั่นโลกเปนแนวคิดหลัก  



จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หน�า 21 



กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี Fanpage 

CONTACT ME 

สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                        

5 ธันวาคม 2550  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3  

ถ.แจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี Channel 
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