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“เปนแหลงทุนในการพัฒนาสตรี                        
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเขมแข็ง 

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น” 
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สวัสดีคะ ผูอานทุกทาน 
 
“จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” กาวเขาสูปท่ี 6 ภายใตการกาํกับดูแล 
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ในการสรางงาน สรางรายได สงเสริม และพัฒนาศักยภาพ 
บทบาทสตรี ใหมี ความเขมแข็ง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปนกองทุนของสตรีเพ่ือสตรี  

ที่เปนแหลงทุนใหสตรีไดเขาถึงเงินทุนในการสรางงานสรางรายได  
พรอมทั้งเพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหสตรีมีศักยภาพ 
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อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษเปดโครงการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทาํแผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ป  

(พ.ศ.2566 – 2570) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
และจัดทาํแผนปฏิบัติการ ประจําปบัญชี 2566 

หน�า 2 จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หน�า 3 

       เมือ่วันที ่1 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ใหเกียรติบรรยายพิเศษ
ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570) กองทุนพัฒนา-
บทบาทสตรี และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปบัญชี 2566 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
       โดยมีนางนวลจันทร ศรีมงคล ผูตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลาวรายงาน โดยการจัดโครงการ ดังกลาว ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่สามารถนําไปใชเปนกรอบแนว
ทางการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการวางแผนปฏิบัติการ ประจําปบัญชี 2566 กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ที่สามารถนําไปใชในการวางแผนการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี       
ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเจาหนาที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และบุคลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการทบทวน
เสนอปญหา แนวทางแกไข และวางแผนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 



หน�า 3 จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หน�า 4 

          โดยม ีผ ู  เข าร วมประช ุม  รวมจ ํานวน 50 คน 
ประกอบดวย ผูอํานวยการกลุมงานสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ 
ผูแทนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด ผู แทนคณะอนุกรรมการกลั ่นกรองและ
ต ิดตามกองท ุนพัฒนาบทบาทสตร ีอ ํา เภอ ผ ู แทน
คณะอนุกรรมการกลั ่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ผู แทนสมาชิกประเภท
องคกร และเจาหนาที่กอง โดยมีการบรรยายใหความรู  
จากวิทยากรภาครัฐและภาคเอกชน และการระดมสมอง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู และวิเคราะหการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
กองทนุพัฒนาบทบาทสตรี 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดังกลาว อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ไดเนนยํ ้ากับผู เขารวมประชุมในประเด็นการขับเคลื ่อน                
การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายใตแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ป  และแผนปฏ ิบ ัต ิการประจ ําป งบประมาณ          
พ.ศ .  2566 ซึ ่งถือวามีความสําคัญ เนื ่องจากเปนแผน               
ที ่มาจากการไดวิเคราะหถึงการขับเคลื่อนงานของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตั้งแตในระดับพื้นที่จนถึงระดับนโยบาย
ในชวงที่ผานมาและทิศทางที่จะขับเคลื่อนงานในระยะตอไป
เพื ่อใหกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถบริหารจัดการ
กองทุนเพื ่อสตรีทั ่วประเทศตอไปไดอย างมั ่นคงและ                      
เป นไปตามว ิส ัยทัศนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี                 
“เปนแหลงทุนในการพัฒนาสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ           
ฐานรากใหเขมแข็ง” และวัตถุประสงคของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอยางมีประสิทธิภาพ ซึ ่งการขับเคลื ่อนการ
ดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเปนแหลงทุน อีกหนึ่ง
แหลงทุนสําคัญในการชวยขับเคลื ่อนการแกไขปญหา            
ความยากจนตามนโยบายการดําเนินงานขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั ่งย ืนในระดับพื ้นที ่อย างมี
ประสิทธิภาพ ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน 4 วัน ระหวางวันที่              
1 – 4 มีนาคม 2565  ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น                 
เขตหลักสี ่กทม. 
 



หน�า 3 จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หน�า 5 

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ใหกาํลังใจผูอํานวยการกลุมงาน              
และนักวิชาการพัฒนาชุมชนในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ทบทวนและจัดทาํแผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570) 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปบัญชี 2566  

เมื่อวันศุกรที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวิฑูรย นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ใหกําลังใจผูอํานวยการกลุมงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
และจัดทําแผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ
จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปบัญชี 2566 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีกลุมเปาหมาย
รวมทั้งสิ ้น 50 คน ประกอบดวย ผู อ ํานวยการกลุ มงานสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ ผูแทนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ผูแทนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอําเภอ ผูแทนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร ผูแทนสมาชิกประเภทองคกร และเจาหนาที่กองแผนงาน เขารวมประชุม             
โดยมีนายวีระพล ปกคําไทย ผูอํานวยการกลุมนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี กลาวรายงานผลการดําเนินโครงการ ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น                
แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570) กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปบัญชี 2566 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดจัดทําแผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ป (พ.ศ.2566 – 2570) กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ที่สามารถนําไปใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
และการวางแผนปฏิบัติการ ประจําปบัญชี 2566 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่สามารถ
นําไปใชในการวางแผนการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเจาหนาที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และบุคลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ในการทบทวนเสนอปญหา แนวทางแกไข และวางแผนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 



โดย นายวิฑูรย นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ไดเนนยํ้ากับผูเขารวมประชุม              
วาผูบริหารไดใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เนื่องจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปนแหลงทุนใหกับสตรีใหสามารถแกปญหาเศรษฐกิจในระดับ
ครัวเรือนได ซึ่งสงผลใหการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนเปนไปตามภารกิจของ
กรมการพัฒนาชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเปนแหลงทุนที่มีเงินทุน
หมุนเวียนใหสตรีไดกูยืมดวยดอกเบี้ยที่ตํ่าเพียงรอยละ 0.10 ตอป เพื่อสรางงาน สรางรายได
ใหกับสตรีที่เปนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในขณะเดียวกัน การบริหารจัดการหนี้
ยังคงเปนเรื ่องที ่ส ําคัญในการขับเคลื ่อนงานใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ซึ ่งอธิบดี                       
กรมการพัฒนาชุมชนไดกําหนดใหเปนอีกหนึ ่งในภารกิจหลักของการขับเคลื ่อนงานของ                 
กรมการพัฒนาชุมชน คือ การบริหารจัดการหนี้ใหลดลง ใหไมนอยกวารอยละ 30 ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยใหเจาหนาที่ในระดับพื้นที่ชวยกันติดตาม ตรวจสอบลูกหนี้
เกินกําหนดชําระใหติดตอชําระคืนเงินตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวหลังจากสิ้นสุดมาตรการการ
พักชําระหนี้ 
 
นอกจากนี้ การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนที่ไดจัดสรรลงไปยังพื้นที่               
ใหบริหารจัดการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากจังหวัดใดที่ไมสามารถ            
ใชเงินดังกลาวไดตามที่จัดสรรใหดําเนินการโอนเงินดังกลาวกลับมายังสํานักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 เพื่อที่จะไดดําเนินการจัดสรรใหกับ
จังหวัดอื่นที่ตองการตอไป รองอธิบดี พช. กลาว 
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เงินทุนหมุนเวียน 
ดอกเบี้ยรอยละ 0.10 ตอป สรางงาน สรางรายได 
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กลุมเพาะเห็ดนางฟาบานดงไทย 
หมูที่  6 ต .นาทุง อ .สวรรคโลก จ.สุโขทัย  

 

จํานวนสมาชิก : ปจจุบันมีสมาชิกกลุม 25 คน 

ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : ป 2556 จํานวน 100,000 บาท และป 2562 

จํานวน 200,000 บาท    

รายไดเฉลี่ยของกลุมตอป : 190,000 – 230,000 บาท/ป 

ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน : เดิมสมาชิกในกลุมมีอาชีพหลักคือ ทํานา 

ทําไร เน่ืองจากหลังชวงฤดูเก็บเกี่ยวแลว ทําใหวางงาน ตองการหารายไดเสริม จึงไดรวมตัวกันทํากลุม

เพาะเห็ดขึ้น ตอมาผลประกอบกิจการใหผลกําไรดี จนกลายมาเปนอาชีพหลัก และทางกลุมตองการขยาย

กิจการ ตองการหาแหลงเงินทุนเพิ่ม จึงไดเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี 
การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน :  
1. มีการระดมทุนในรูปของเงินฝาก โดยสมาชิกในกลุมฝากเงินคนละ 100 บาท  

เปนประจําทุกๆเดือน 

2. เมื่อไดผลกําไร จะแบงบางสวนเพื่อชําระคืนกองทุนฯ 

3. หากมีผูสนใจ สามารถรวมลงทุนได โดยไมจํากัดสมาชิก 

หน�า 7 
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ผลสําเร็จที่ไดรับ 
เชิงปริมาณ  :   
       1. มีรายไดโดยเฉล่ียตอคน ๆ ละ 15,000 บาท/เดือน 

       2. มีประชาชนท่ีเรียนรูการเพาะเห็ดจากกลุม  

เพื่อไปประกอบอาชีพจํานวนไมนอยกวา 50 คน 

เชิงคุณภาพ  :   
 1. มีรายไดเพิ่มขึ้น และสมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

       2. มีการกระจายรายไดสูชุมชน 

       3. สมาชิกในกลุมมีความรัก และสามัคคีกัน 

       4. เกิดเครือขายผูผลิตเห็ดนางฟาพันธุตางๆ มาตรฐาน OTOP ซีเลคท (OTOP SELECT) ของกระทรวง

พาณิชย ประจําป 2562 - 2563 
ปญหา/อุปสรรค  : 

 1. สภาพอากาศ หากชวงไหนอากาศรอน มีผลทําใหกอนเห็ดออกผลผลิตลาชา สงผลใหการจําหนาย 

ผลผลิตออกสูตลาดชา 

 2. การขายเกินราคาของสมาชิกในกลุม ทําใหเกิดการแยงลูกคา 
แนวทางแกไข  : 
  1. กลุมพยายามปรับสภาพอากาศใหเหมาะสม โดยใชระบบน้ําหยด เพื่อใหมีกอนเห็ดและผลผลิต

ขายตลอดป  

 2. กลุมจะไมชวยเหลือสมาชิกท่ีไมปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม เชน จะไมรับซื้อในชวงผลผลิตลนตลาด 
การตอยอดหรือการพัฒนากลุมอาชีพ   
 1. การเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาออนไลน เชน Facebook เปนตน 

 2. เพิ่มโรงพักกอนเห็ด 

 3. มีการวางแผนในการหาอุปกรณท่ีทันสมัย 

   4. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุม การผลิต การตลาด เพื่อพัฒนากลุมใหเขมแข็ง 

  5. นําความรูท่ีไดจากการประชุม มาบริหารจัดการกลุมใหมีความม่ันคง สามารถเปนศูนยเรียนรู

ในการเพาะเห็ดนางฟา 

   6. ผลิตเห็ดชนิดใหม ๆ เพื่อรองรับความตองการของตลาด 

   7. พัฒนาผลิตภัณฑ และเพิ่มผลผลิต 
การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
 1. มีการจางแรงงานในชุมชน เพื่อใหคนในชุมชนมีงานทํา  

เฉล่ียรายได 250 - 300 บาท/วัน 

 2. การใชวัสดุในพื้นท่ี เพื่อเปนการกระจายรายไดใหชุมชน 

 3. เกิดความสามัคคีในชุมชน 

 4. การเปนวิทยากร ดานอาชีพการเพาะเห็ด 
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เงินอุดหนุน 
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพสตรี 

10 อาชีพเสริมยอดนิยม สรางรายไดหลายแสน! 

เรื ่องของเงินถือเปนเรื่องสําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิต หลาย ๆ คนอาจจะรูสึกวา
เงินเดือนที่ไดนั้นไมเพียงพอกับคาใชจายจําเปนในชีวิตประจําวัน หรืออยากหาอาชีพ
เสริมเพื่อที่จะสามารถไดเก็บเงินไวสํารองใหใชชีวิตไดอุนใจมากขึ้น มีเงินเหลือ             
พอสําหรับใชจายอื่น ๆ เพื่อซื้อความสุขเล็ก ๆ นอย ๆ 

                       ขายของออนไลน 

      ขับรถสงคน หรือสงอาหารแบบเดลิเวอร่ี 
อีกหนึ่งวิธีหารายไดเสริมที่งายและเหมาะในการทําฆาเวลา 
ในชวงหลังเลิกงาน หรือวันหยุดไดเปนอยางดีก็คือ การขับรถ 
สงคนหรือสงอาหารครับ สมัยนี้มีแอปพลิเคชั่น (APPLICATION) 
 

        ในปจจุบันมีลูกคาจํานวนไมนอยที่จะเลือกซื้อสินคา
ผานชองทางออนไลนแทนการออกไปซื้อที่รานโดยตรง 
ทําใหมีแบรนดสินคาจํานวนมาก ตองการตัวแทนจําหนาย
ที่จะชวยใหสินคาเปนที่รูจักและเขาถึงลูกคาไดมากขึ้น 
มนุษยเงินเดือนหลายคน จึงเร ิ ่มหันมาเปนพอคา แมคา
ออนไลน หลังเลิกงานกันมากขึ้น ขอดีของการเปนตัวแทน
จําหนาย แทนทีจ่ะเปดธรุกจิดวยตัวเองก็คือ คุณไมตองลงทุน 

ในการพัฒนาแบรนดสินคา สามารถนําสินคาของบริษัทที่เขาสรางแบรนดมาดีแลวมาขาย
ตอไดเลย ซึ่งในทุกวันนี้หลายๆ แบรนดรับตัวแทนจําหนายโดยที่คุณไมตองดูแล
สต็อกสินคาหรือการจัดสงสินคา นั้นทําใหคุณไมตองเสียเวลา ในการจัดการสตอก 
และมีความเสี่ยงตํ่า ถาหากลองแลวไมคุมคาก็ตัดสินใจหยุดทําได โดยที่ไมตองเสียดาย
เงินลงทุนเหมือนเจาของธุรกิจ 

ที่ชวยอํานวยความสะดวกไมวาจะสงคนหรือสงอาหาร ถาคุณมีรถมอเตอรไซคหรือ
รถยนตของตัวเองพรอมกับมือถืออีกหนึ่งเครื ่อง ก็สามารถสมัครเปนคนขับรถ                
ของ GrabBike GrabCar หรือ GrabFood ไดโดยที่ไมมีกําหนดจํานวนชั่วโมงขั้นตํ่า
หรือชวงเวลาในการขับ วางเมื่อไหรก็แคเปดแอปขึ้นมาหารายไดเสริมไดเลย 
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       รับจางเขียนบทความ 
ในสมัยนี้กระแสออนไลนเปนที่นิยมขึ้นมาก ทําใหเว็บไซต 
และเพจตาง ๆ ก็เพิ่มจํานวนขึ้นตาม สงผลตอความตองการ 
ในบทความเพิ่มจํานวนมากขึ้นเชนกัน ถาหากใครที่รักการเขียน 
คุณสามารถฝกฝนและผันตัวเปนนักเขียนบทความเพื ่อเปนอาชีพเสริมไดเลย              
โดยสวนใหญแลวคาแรงขั้นตํ่าจะอยูที่ 100 คํา ตอ 10 บาท สําหรับบทความทั่วไป และ
ถาหากวาเรามีความรูมากขึ้น จนกระทั้งสามารถเขียนบทความเชิงวิชาการหรือเรียบเรียง
บทความจากภาษาตางประเทศได คาจางจะเพิ่มกลายเปนเปนบทความละ 500 – 1,000 บาท  
ไดเลยทีเดียว ถาหากวาใครที่สนใจจะมาทางสายนักเขียนอยาลืมศึกษาเรื่องของ SEO 
เนื่องจากเรื่องนี้เปนเรื่องที่สําคัญ เพราะผูวาจางสวนใหญจะใสใจในเรื่องนี้ หลาย ๆ คน
อาจจะสงสัยวา SEO คืออะไร? ผมจะขออธิบายงาย ๆ  วา SEO คือ Search Engine Optimization 
หรือวิธีการทางตลาดดิจิทัลที่จะทําใหบทความนั้น ๆ ขึ้นหนาแรกเมื่อมีการคนหาดวย
คียเวิรด (Key word) ที่ตองการนั้นเองครับ ขอดีของการเปนนักเขียน นอกจากเราสามารถ
ทํางานที่บานไดแลว ถาหากวาเรา มีประสบการณมากเพียงพอ เราสามารถ ที่จะพัฒนา
จากการเขียนบทความเปนอาชีพเสริม กลายเปนนักเขียนเต็มตัวหรือนักเขียนนวนิยาย
ออกขายได 

          ติวเตอรสอนพิเศษ 
                                         

นี ่เปนโอกาสดีที ่คุณจะไดทบทวนวิชาพัฒนาความสามารถ               
ในการถายทอดความรู และการสือ่สาร มาสอนการบานและตวิสอบ
ใหเด็ก ๆ เพือ่เปนการหารายไดเสรมิอีกดวย 

อีกหนึ่งอาชีพเสริมที่ไดรับความนิยมมาก ๆ ในบานเราก็คือ 
ติวเตอรสอนพิเศษ ถาหากคุณพอจะมีวิชาความรูติดตัวอยูบาง 
ไมวาจะเปนวิชาเลขวิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ดนตรี ฯลฯ               
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                                      ทําอาหารขาย 
                               อาหารเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนขาดไมได โดยเฉพาะกับคนที่ทํางาน               
                            ออฟฟศ เพราะมีชีวิตเรงรีบอยูเสมอ ทําใหมีตัวเลือกในเรื่องของ
อาหาร                   ไมมากนัก ถาเราลองพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส หันมาทําอาหารขาย  
                       ตอนเชาหรือทําเปนขาวกลองมื้อเที่ยงขายก็ไดรับความนิยมไมนอย  
                    นอกจากจะเปนอาชีพเสริมที่สรางรายไดไดดี เราเองก็จะไดกินอาหารดี ๆ 
ไปดวย ถาสังเกตใหดี อาหารสําหรับชาวออฟฟศที่ขายดี มักจะเปนอาหารที่กินงาย
อยางอาหารจานเดียว และถาเปนอาหารสุขภาพก็จะยิ่งถูกใจคนทํางานในยุคนี้ที่หันมา
ใสใจสุขภาพกันมากขึ้น เมนูยอดฮิตที่เห็นกันบอยๆ และยังคงขายไดเรื่อยๆ ไดแก 
สลัด กวยเตี๋ยวลุยสวน ขาวเหนียวหมูทอด ซูชิ แซนวิช ฯลฯ 

      รับรีวิวสินคา 
       สําหรับใครที่ชอบเลนโซเชียลมีเดียเปนชีวิตจิตใจ  
รักการเลาเรื่องทั้งผานตัวหนังสือและวิดีโอ ลองเขียนบล็อกหรือ 
ถายวิดีโอรีวิวสินคา อาหาร หรือบริการที่คุณประทับใจดูสิ  
คุณไมจําเปนตองหนาตาดีก็เปนนักรีวิวหรือ Influencer ที่มีคนติดตาม 
จํานวนมากได ถาคุณทําเนื้อหาที่ดี มีประโยชน มีความคิดสรางสรรคและเอกลักษณ 
การเลาเรื่องที่โดดเดนนาสนใจ จะตองมีสปอนเซอรเชิญใหรีวิวสินคาแนนอน 

                                         รับจางถายภาพ 
                                        สําหรับหลายๆ คนที ่ร ักการถายภาพ ก็ลองเปลี ่ยนจาก               

งานอดิเรก มาเปนอาชีพที่สรางรายไดเสริมดู เพียงแคศึกษา
เรียนรูเทคนิคการถายแบบตาง ๆ ใหเพิ่มมากขึ้น อยางนอย ๆ 
ก็จะไดคุมคากับคากลองทีซ่ื้อมายังไงละ ถายังไมมีประสบการณ
มากนัก อาจจะเริ่มจากการถายภาพคนในครอบครัวกอน 

แลวคอยพัฒนาไปเปนงานอีเวนตหร ือปารต ี ้ท ี ่ไมกดดันหรือมีพิธ ีการมากนัก                          
ถาเริ ่มเชี ่ยวชาญและมั่นใจมากขึ้นแลวก็รับงานใหญอยางงานรับปริญญา งานบวช                    
งานแตงงานไดเลย 



                                     ปลูกผักขาย 
                                

            ทํางานพารทไทมในรานกาแฟ 
หลาย ๆ คนอาจจะเครียดท่ีตองทํางานอยูในออฟฟศตลอด 
ทั้งสัปดาห การหางานพารทไทมในรานกาแฟหรือคาเฟ  
ชวงหลังเวลาเลิกงานหรือวันหยุดทําก็เปนความคิดที่ดี                                        
เพราะนอกจากจะไดเปลี่ยนบรรยากาศแลว ยังไดเรียนรูทักษะการบริการพูดคุย                  
กับลูกคา และทักษะในดานการชงกาแฟดวย เพียงแตการรับงานพารทไทมแบบนี้                  
จะมีขอจํากัดวา คุณตองบริหารตารางเวลาของตัวเองใหดี และมาทํางานตามชวงเวลา
ที่ตกลงกับนายจางใหได 

                                                      ขายภาพออนไลน 
                                   ในยุคดิจิทัลแบบนี้ ไมวาใครที่ทําธุรกิจออนไลนก็ตองการภาพ 
                                  เพือ่ใชประกอบบนเว็บไซตหรือแฟนเพจกันทั้งนั้น และในเมือ่รปูภาพ  
                            เปนสิ่งที่มีลิขสิทธิ์ จึงเปนโอกาสสรางรายไดเสริมจากการถายภาพ
ของตัวเองได เพียงแคมีกลองหรือมือถือที่ถายภาพไดละเอียด กับฝมือการถายภาพ
ที่ดีพอ ไมจําเปนตองสวยเหมือนมืออาชีพ ยิ่งถาใครมีความเขาใจวาธุรกิจตาง ๆ 
ตองการภาพแบบไหน ก็จะยิ่งชวยใหมีโอกาสที่ภาพของคุณจะสรางรายไดสูงขึ้น ขอดี
ของการถายภาพขายออนไลนแบบนี้ คือการที่มันเปนรายไดแบบ Passive Income   
ลงมือถายภาพแคครั้งเดียว ก็สามารถสรางรายไดจากลิขสิทธิ์เขามาไดเรื่อย ๆ สวน
วิธีการขายภาพก็เพียงแคเขาไปลงทะเบียนและสงภาพไปขายผานเว็บไซตที่ทําหนาที่
เป นต ัวกลางในการขายภาพ ซ ึ ่ งม ีอย ู หลายเว ็บด วยก ัน เช น Shutterstock, 
iStockphoto, Fotolia, DepositPhotos, BigStock, Dreamstime โดยสําหรับเว็บที่      
เปนเจาใหญอยาง iStockphoto และ Shutterstock นั้น คุณจะตองสงตัวอยางภาพ
ไปใหเขาพิจารณาตามมาตรฐานของเว็บกอน จึงจะเริ่มขายได 
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ปจจุบันกระแสสุขภาพกําลังมาแรง ผูบริโภคกลัวเรื ่องสารพิษ
ตกคางในพืชผักกันมากขึ้นและพรอมจะจายแพงขึ้น เพื่อใหได
อาหารที ่ปลอดภัยและดีตอสุขภาพจริง ๆ ที ่ผ านมามีมนุษย
เงินเดือนหลายคนเริ่มปลูกผักแบบไรสารพิษเปนการหารายไดเสริม  

บางคนที่ศึกษาอยางละเอียด และจริงจัง อาจจะประสบความสําเร็จจน ออกจากงานประจํา
เปลี่ยนไปเปดฟารมเปนธุรกิจสวนตัวเลยก็มี ผลผลิตที่ใชพื้นที่ไมมาก ปลูกงาย และ
รายไดดีก็มีตั้งแตผักสลัด พืชผักสวนครัวไปจนถึงเพาะเห็ดจะขายเองหรือสงไปฝาก
ขายประจํากับรานก็ไดทั้งนั้น 



เมื่อปญหา...สรางโอกาส 
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     ตลอดชีวิตการมีประจําเดือน เราทดลองใชส่ิงรองรับประจําเดือนไปกวา 4 ชนิด เพ่ือหาทางเลือกที่เปนมิตร

กับนองสาวและโลกของเราท่ีสุด วิธีการเหมือนการตามหาคนที่ใช คือลองคบหากันสักพัก แลวมาตัดสินใจ            

วาจะไปตอหรือพอแคนี้ แตบอกตรง ๆ วายังไมมีทางเลือกไหนที่เราเทใจใหหมดหนาตัก  

     ครั้นจะใสผาอนามัย รอวาประจําเดือนตัวดีจะมาตอนไหน ก็แสนจะเปลืองทั้งเงินและยังทํารายโลก                

พอเปล่ียนมาใชผาอนามัยซักได ก็รูสึกไมกระฉับกระเฉง แถมยังขี้เกียจซักมือจนตองแชทิ้งหลายวัน พอหันมาลอง

ใสถวยอนามัย ทรงและขนาดของแบรนดที่ ซื้อมาก็ดันไม เข ากับสรีระภายในของเราเสียอยางนั้น                      

แลวทางเลือกของคนท่ีอยากรักตัวเอง รักเงินในกระเปา แถมยังรักษโลกดวยอยูตรงไหน?  

     ไมนานมานี้เราเพ่ิงไดรูจัก Pynpy’ แบรนดกางเกงในอนามัยสัญชาติไทยของคูรัก อยาง กานต-อรกานต สายะตานันท 

นักออกแบบเจาของแบรนด PARA สินคาในชีวิตประจําวันท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ Tomas Prochazka 

เจาของธุรกิจโยคะออนไลนท่ีเมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก ความพิเศษที่เรารองวาวไปเรื่อย ๆ จนรูสึกเหมือนกําลัง

เจอคนที่ใช คือ Pynpy’เปนกางเกงในอนามัยที่ใชนวัตกรรมการถักทอเสนใยแบบพิเศษ จึงซึมซับประจําเดือน          

ไดมากโดยไมอับชื้น แถมใหความรู สึกเหมือนใสกางเกงในท่ัวไป ชนิดที่ถาไมปวดทองก็แทบลืมไปเลย                       

วาเคยมีประจําเดือน 

“ คน ที่ ใช ” 
 

ธุรกิจกางเกงในอนามัยที่ตั้งตนจากนักออกแบบพัฒนาโดยวิศวกรสิ่งทอ 
และเก็บฟดแบคมาปรับปรุงไมหยุดหยอน 

 

เรื่อง ฉัตรชนก ชัยวงคภาพ ณัฐสุชา เลิศวัฒนนนท 
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Pain Point แสนเจ็บปวดที่ผูมีประจําเดือนตางรูดี 
เร่ืองราวของ.Pynpy’.เกิดขึ้นเมื่อ 3 ปกอน คร้ังท่ีกานต
และโทมัสไปเท่ียวดวยกันท่ีเชียงใหม กานตรูอยูแกใจวา
ประจําเดือนของเธอจะมาชวงท่ีท้ังคูไปเท่ียวพอดี เธอจึง
เตรียมผาอนามัยธรรมดาไป 8 แผน แตวันแลววันเลา         
ท่ีเธอใสผาอนามัยรอเผ่ือประจําเดือนจะมาระหวางทริป 
ประจําเดือน เจากรรมก็ดันมาในคืนท่ีผาอนามัย  
ของเธอหมดไปแลว จุดนั้นเองท่ีกานตและโดยเฉพาะ
โทมัสปงไอเดียแรกเร่ิมวาตองทําอะไรสักอยาง  

ทั้งยัง ทําในสิ่งที่รักไดไมเต็มที่ เราจึงคิดเหมือนกันวาควรทําอะไรสักอยางที่ชวยใหผูมีประจําเดือน
รูสึกมีความสุขและเปนตัวของตัวเองไดมากกวานี้” โทมัสบอกความตั้งใจนั้น แมเขาจะเปนผูชายท่ีไมมี
ประจําเดือนเลยก็ตาม ในมุมมองของนักออกแบบอยางกานตและคนทําธุรกิจมากอนอยางโทมัส เมื่อคิด
จะทําแบรนดขึ้นมาสักอยาง การเลือกผลิตสินคาท่ีตอบโจทยตนเอง แตไมอาจแกไขปญหาใหคนอื่น ๆ   
ท่ีมีความหลากหลายทางรางกาย จึงไมใชทางออกท่ีดี ท้ังคูจึงเร่ิมจากเก็บรวบรวม Pain Point ของผูมี
ประจําเดือนรอบขางวาประสบปญหาอะไรมาบาง แลวจึงนํามาประมวลผลอีกที 

พูดแคนี้ก็รูสึกตื่นเตนไมไหว เราจึงถือโอกาสชวนคูรัก
คู น้ีมาพุดคุย วาพวกเขาเก็บทุกปญหาของคน          
มีประจําเดือนมาแกไขดวยนวัตกรรมยังไง ในมุมมอง
ของนักออกแบบอยางกานต เธอเร่ิมตนจากจุดไหน 
แลวในมุมมองของแฟนหนุมผูไมมีประจําเดือน     
อะไรทําใหเขาอยากใหโปรเจกตคร้ังนี้สําเร็จ 

 “ผมจําได ว าตอนนั้ นกานตดู ลํ าบากมาก                
ผมอยากทําอะไรสักอยางที่จะไดเห็นวากานต             
มีความสุขและสบายใจมากข้ึน บวกกับธุรกิจ
โยคะออนไลนที่ทําอยู ทําใหผมรูอยูตลอดวา            
ผูมีประจําเดือนทุกคนรูสึกไมสบายตัวแคไหน  
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     “เพ่ือนเราคนหน่ึงแพผาอนามัย บางคนที่พยายามใชถวยอนามัยเขาบอกวามันไมถนัด             
วันทาย ๆ ของการมีประจําเดือนก็ไมคอยอยากใสแลว สวนเราเองมักจะใสผาอนามัย                       
รอประจําเดือนมา แตมันคอนขางสิ้นเปลือง และมักจะตื่นตอนกลางคืนเพราะรูสึกไมสบายตัว               
สวนผาอนามัยซักไดก็คอนขางตุงจนรูสึกทําอะไรไดไมเต็มที่ ซึ่งเร่ืองความไมสบายตัวจนทําให             
ทําอะไรไดไมถนัดนี้เปนปญหาของทุกคนเลย 

     “ทั้งที่ประจําเดือนเปนเร่ืองธรรมชาติ แตมันกลับเปนปญหาที่ทําใหเราใชชีวิตยากข้ึน เราเลย
ตัดสินใจเลือกทําสิ่งที่ทําใหทุกคนใชชีวิตไดปกติมากที่สุด นั่นคือกางเกงในอนามัยที่ใสไดเหมือน
กางเกงในทั่วไป เราจะใสรอประจําเดือนบอยแคไหนก็ไมสิ้นเปลือง” นักออกแบบอยางกานตอธิบาย
กระบวนการทํางานใหฟง นวัตกรรมซึมซับแถมซักงายโดยวิศวกรสิ่งทอ หลายคนอาจสงสัยวา              
แลวกางเกงในอนามัยของท้ังคู แตกตางจากแบรนดกางเกงในอนามัยตางประเทศท่ีมีมากอนแลวยังไง 
จากประสบการณการใชกางเกงอนามัยแบรนดตางชาติ กานตขอบอกเลยวา Pynpy’ นั้นแตกตางสุด ๆ  

     “ประจําเดือนเปนเร่ืองสุขภาพที่เราควรใหความสําคัญเร่ืองความปลอดภัย” เราจึงอยากปรึกษา
สูตินรีแพทยใหมั่นใจ แลวก็ทํางานรวมกับวิศวกรส่ิงทอดวย กางเกงอนามัยของเราจึงไมใชการเอาผา     
มาซอนทับกันแลวเย็บเฉย ๆ แตมันคือเร่ืองของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

     “เราใชเสนใยที่ผานมาตรฐาน OEKO-TEX.ของยุโรปมาถักทอเปนโครงสรางพิเศษ ที่ทําให   
เสนใยสูบประจําเดือนเขาไปไดมากเทาการใสผาอนามัย 2 แผนในรุน Classic Cut และ 3 แผน             
ในรุน Seamless ทั้งยังกักเก็บประจําเดือนไมใหไหลยอนกลับไดดวย ซึ่งทั้ง 2 รุนจะใสไดนาน 8 – 12 
ช่ัวโมงตอวัน” กานตอธิบาย กอนลงลึกใหฟงวา เพราะเธอเขาใจความกังวลเร่ืองการซึมเปอน                     
เปนอยางดี การวิจัยเพ่ือพัฒนาสินคาชิ้นนี้จึงละเอียดกระท่ังลักษณะการไหลของประจําเดือน วามักจะ
ไปในทิศทางใด มากนอยแคไหน  



     “อีกปญหาที่เราเจอตอนใสกางเกงอนามัยแบรนดอ่ืน คือมันไมพอดีกับสรีระของคนเอเชีย             

อยางเรา จึงใสแลวรูสึกไมมั่นใจ เราเลยออกแบบรูปทรงของ Pynpy’ ใหบางเบา เขากับสวนเวาโคง

ของคนไทย และเลือกทําไซสใหหลากหลาย ตั้งแตไซส 3XS จนถึง 5XL เพราะอยากใหทุกคนมีสิทธิ์ที่

จะไดรับความสบาย” บอกตรง ๆ วาเมื่อฟงกานตอธิบายถึงตรงนี้ คนเอวเล็กแตสะโพกใหญอยางเรารูสึก

เน้ือเตนทันที แตดวยไซสท่ีกวางขนาดนี้ แนนอนวาตนทุนการผลิตจะตองมากกวาการทําไซสนอย ๆ              

เราจึงสงสัยวามันคุมคาแคไหนท่ีจะทําให Pynpy’ ตอบโจทยทุกคน “เราตองจายเงินมากกวา แตมันทํา

ใหลูกคารูสึกเปนตัวของตัวเอง และรูสึกไดวามีคนใสใจพวกเขา ซึ่งก็เหมือนการลงทุนและการสราง

แบรนดที่ตองการใหผูมีประจําเดือนทุกคนมีความสุข” โทมัสไขขอของใจ หรือนี่จะคือคนท่ีใช? 
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     แตกักเก็บไดดีขนาดนี้ การทําความสะอาดจะยาก
ขนาดไหน เมื่อเราเอยคําถามท่ีสงสัย กานตก็เบรกเราทันที
วา กางเกงในอนามัยของเธอไมจําเปนตองขัดดวยสบูและ
แชท้ิงไว เชนท่ีหลายคนเจอปญหาจากการใชผาอนามัยซัก
ได เพราะ Pynpy’ มีเทคโนโลยีท่ีชวยเร่ืองการซักทําความ
สะอาด แคนําไปผานน้ําเฉย ๆ ของเหลวท่ีซึมซับก็จะ
ออกมาไดโดยงาย หลังจากนั้นก็โยนเขาเคร่ืองซักผาไดเลย  

     “ตอนใสกางเกงอนามัยแบรนดตางชาติที่ประเทศเขา เราไมรูสึกอะไรหรอก แตพอกลับมาที่ไทย
เทานั้นแหละ โอโห มันอับช้ืนและแหงยากมาก พอทํากางเกงในอนามัยของตัวเอง” เราจึงแกไขตั้งแต
ขั้นพื้นฐาน คือเลือกใชเสนใยไผ ซึ่งมีคุณสมบัติซึมซับและระงับกล่ินไดดีกวาใยอื่น จากนั้นก็พัฒนา
นวัตกรรมท่ีชวยใหแหงสบาย และมีแอนตี้แบคทีเรียเพื่อลดตนตอการเกิดกล่ิน เราทําจริงจังชนิดท่ีทดลอง
ในหองแล็บวาท่ีความชื้นเทานี้ เทคโนโลยีของเราจะตอบโจทยไหม  

     “หลายคนฟดแบ็กกลับมาวาวาวมากและเหมือนมีเวทมนตร” เธอเลา คุณสมบัติชวนตาลุกวาว 
ตรงนี้  จะอยูไดนานถึง 2 ป แตไมไดหมายความวาหลังจากนั้น เราจะโยนเจากางเกงในตัวนี้ลงถังขยะ           
เรายังคงนํามาใสแทนกางเกงในปกติได หรือหากจะนํามาใสในวันทาย ๆ ของการมีประจําเดือนก็ยัง          
ปง และเมื่อใชไปนานจนเปอยก็สงไปกําจัดอยางถูกวิธีไดเชนกางเกงในท่ัวไป กางเกงในอนามัยสัญชาติ
ไทยเพื่อคนไทยแคนวัตกรรมท่ีท้ังคูเกร่ินไปก็รูสึกตื่นเตนมากแลว แตกานตยังบอกอีกวาเธอและโทมัสไมได
หยุดแคนั้นท้ังคูยังลงลึกเร่ืองสภาพอากาศและสรีระไปอีกขั้น เพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีตอบโจทยคนไทยและ
คนเอเชียตะวันออกเฉียงใตจริง ๆ  
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     ตัวอยางงาย ๆ ของการพัฒนาสินคาของท้ังคู คือหลังจากออกรุน Classic Cut ท่ีทําจากผาเสนใยไผ 
ทรงสบายออกมาไดสักพัก เมื่อลูกคาเร่ิมถามถึงรูปทรงท่ีดูทันสมัยและไรรอยตอเร่ือย.ๆ.ท้ังคู           
ก็ทดลองทํารุนท่ี 2 อยาง Seamless ออกมาขายแบบลิมิเต็ดอิดิชัน เพื่อเก็บฟดแบ็กมาพัฒนากอน
วางขายจริงจัง สําหรับโทมัส ความทาทายในการทํา Pynpy’.ในไทยแลนด ดินแดนของการปกปด 
คือวิธีการส่ือสารเร่ืองประจําเดือนใหคนไทยไดรูวานี่คือเร่ืองธรรมชาติ แตสําหรับกานตแลว               
การตองพัฒนาสินคา ใหปงกวาเดิมแบบน็อนสต็อปนี้เอง คือส่ิงท่ีเธอตองรับมือ “มันเหนื่อยนะ           
แตพออานคอมเมนตแลวเห็นวาทุกคนแฮปป บางคนบอกวากางเองในอนามัยของเราเปลี่ยน
ชีวิตเขา เราก็อยากเก็บฟดแบ็กเหลานี้ มาพัฒนาตอเร่ือย ๆ” 

     “คอมมูนิตี้ผูมีประจําเดือนและลูกคาของเราสําคัญมาก เราไมไดมโนทําสินคาแลวขาย             
แตเราเร่ิมจากการถามคนกลุมเล็ก ๆ วาเขาอยากไดอะไรแลวจึงวางขาย จากนั้นก็เก็บฟดแบ็ก
จากลูกคา เพ่ือพัฒนาใหตอบโจทยคนสวนใหญมากข้ึนเร่ือย ๆ” กานตวา “เรา 2 คนใชวิธีการ
พัฒนาวิธีการทํางานที่เรียกวา Agile Process มาปรับใช นั่นคือเมื่อพัฒนาสินคาแลว เราจะ
ปลอยสินคาใหคนไดลองทันที เพ่ือฟงฟดแบ็กแลวนํากลับมาพัฒนาตอ ไมอยางนั้นถาเราวิจัย
วันนี้แตวางขายปหนา ซึ่งสภาพแวดลอมเปลี่ยน เวลาเปลี่ยน ความตองการของคนเปลี่ยน 
กระทั่งนวัตกรรมเปลี่ยน สินคาของเราก็อาจไมตอบโจทยแลว” โทมัสเสริม 

     Feedback is a gift 300 ตัว คือจํานวนสินคาท่ีท้ังคูวางขายในคร้ังแรก หลังพัฒนารวมกับ             
ชาวไทยและตางชาติรวม 2 ป  1 เดือน คือระยะเวลาท่ีท้ังคูขายสินคาล็อตแรกนี้หมด โดยแทบไมได 
ทําการตลาดอะไร แตสินคาตอบโจทยลูกคาไดจริงจนเกิดการตลาดแบบปากตอปาก อินฟนิตี้ คือ
จํานวนท่ีท้ังคูหยิบฟดแบ็กจากลูกคามาพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งส่ิงนี้แหละท่ีท้ังคูมองวาเปนปจจัยสําคัญ
ท่ีทําให Pynpy’.เติบโตอยางรวดเร็ว ย่ังยืน และมั่นคง 

สามารถติดตาม นวัตกรรมทางเลือกท่ีแกปญหาหลากหลาย... ไดในฉบับหนา 

ขอขอบคุณ www.readthecloud.co 



เทคนิคถายรูปสินคาใหสวยดวยมือถือ  

ฉบับเขาใจงาย (แตใชไดจริง) 
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     ตองยอมรับวา ตอใหเราจะมีคอนเทนต หรือเนื้อหาในเว็บไซตที่วาวแคไหน แตสมอง             
มักสั่งใหเรามองไปที่รูปภาพกอนเสมอ ซึ่งหมายถึงวา ปจจัยหลักของการ ‘ขายสินคา
ออนไลน’ เปนเรื่องของการนําเสนอผานรูปถายนั่นเอง ภาพถายสินคาที่ดี ยังสามารถ                
สรางความโดดเดนใหสินคาของเราแตกตางจากรานคาคูแขง ฉะนั้น เปนไปไมไดเลยที่            
ในยุคนี้ที่พอคาแมคาออนไลนจะไมใหความสําคัญกับเรื่องการถายรูปสินคาใหสวย ดูดี            
มีเอกลักษณ หากคิดจะขายของออนไลน รูปภาพดี ก็มีชัยไปกวาครึ่งแลว  
      เทคนิคถายรูปสินคาใหสวยดวยมือถือ ที่เราจะนํามาบอกในวันนี้ ไมเพียงแตจะนําไปใช
กับรูปภาพบนเว็บไซต แตยังสามารถนําไปประยุกตกับชองทางการขายอื่น ๆ ไดทั้งนั้น           
ไมวาจะเปน Facebook, Instagram, Shopee หรือ Lazada ก็ตาม ดังนั้น วันนี้เราจะมา
ฝากเคล็ดลับดี ๆ 5 ขอใหไดไปลองทํากัน รับรองวาไมตองมีทักษะหรือกลองระดับมืออาชีพ
ก็ทําไดงายๆ แนนอนคะ 
     สิ่งสําคัญอยางแรก คือทําความรูจักกับสินคาของเราใหดีเสียกอน เมื่อเขาใจสินคามาก
ขึ้น เราก็จะสื่อสารออกไปไดดียิ ่งขึ ้น เบื้องตนใหลองหาภาพสวยๆ จากสินคาประเภท
ใกลเคียงกัน เพื่อดูรายละเอียดและวางคอนเซ็ปตคราวๆ วาภาพสินคาของเรานั้นควรจะเปน
ภาพอารมณแบบไหน พอมีไอเดียเต็มที่แลว จากนั้นก็เริ่มไดเลย ! 
 
  

รูปถายสินคาที่ ‘สวยและดี’  
จะชวยอะไรเราไดบาง ? 

1. รานคาดูนาเชื่อถือ 
2. สรางภาพลักษณที่ดีใหกับแบรนด 
3. ลูกคารูจัก และจดจําสินคาไดดียิ่งขึ้น 
4. ดึงดูดความสนใจที่นําไปสูการตัดสินใจซื้อ 
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1. แสงเปนกุญแจสําคัญ 
สําหรับมือใหม ที่มีเงื่อนไขเรื่องการซื้อชุดไฟ              
ก็ไมตองกังวลไปคะ เพราะแสงที ่ดีที ่ส ุดคือ               
แสงจากธรรมชาติ แคเลือกมุมดี ๆ ใกลหนาตาง 
หรือมุมที่แสงสองถึง ก็สามารถเริ่มถายรูปสินคา             
ไดโดยที่ยังไมตองลงทุนซื้ออะไรเพิ่ม แตตอง
ระวังในเรื ่องการเลือกชวงเวลา อยาเลือกชวง              
ที่แดดจัดเกินไปอยางตอนเที่ยงหรือบายดวยนะคะ 
เพราะรปูทีไ่ดอาจจะสวางจาและกระดางเกนิไป แนะนํา
ใหเปนชวงที่แสงนวล ๆ อยางชวง 7-9 โมงเชา หรือ
บายแก ๆ จะดีกวาคะ 2. เลือกพื้นหลังใหดี 

หนึ่งในวิธีการนําเสนอสินคาแบบงาย ๆ ไมตองคิด
อะไรเยอะ คือการใชพื ้นหลังสีขาวนั ่นเองคะ 
นอกจากสะอาดตาแลว ยังทําใหสินคาดูโดดเดน
ขึ้นมาอีกดวย ถาอยากเพิ่มลูกเลนขึ้นมาอีกหนอย
แตยังคงถายทอดความเปนสินคานั้น ๆ ออกมา     
ไดอยู ลองเปลี่ยนไปใชพื้นหลังที่มีลวดลายจาง ๆ 
อยางเชน พื ้นหินออน หรือกระดาษสี เทานี ้         
ก็สามารถเพิ่มความดึงดูดใหสินคาไดแลวคะ
นอกจากการถ ายร ูปสินค าเด ี ่ยว ๆ แลวการ
ใชพรอพประกอบที่มีความเชื่อมโยงกับสินคา               
ก็จะยิ่งทําใหสินคานาสนใจมากยิ่งขึ้นดวย เชน 
สินคาเปนอาหารขนม หากเรานําตัววัตถุดิบหลัก
มาเปนองคประกอบ จะยิ ่งทําใหภาพบอกเลา
เรื่องราวไดมากขึ้น แตตองระวังอยางใชพรอพ
เยอะจนเกินไปดวยนะคะ 

3. ภาพจากการใชงานจริง 
ขอนี้ถือเปนขอไดเปรียบของสินคาที่สามารถ
ถายภาพขณะใชงานไดคะ เชน สินคาที่สามารถ
สวมใสไดอยางเชนเสื ้อผาหรือเครื ่องประดับ               
เมื่อมีภาพจากการใชงานจริงจากนายแบบนางแบบ
ที่แตงตัวเขากับสไตลสินคาของเราก็เหมือนเปน
การรีวิวสินคาชิ้นนั้นไปในตัว แถมยังทําใหสินคา
ด ูม ีช ีว ิตช ีวาข ึ ้นและประมาณขนาดส ินค า                  
แบบคราว ๆ ดวยสายตาไดดวย 
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4. เลือกมุมและระยะใหหลากหลาย 
นอกจากภาพจะสวยแลว การถายร ูปส ินค า               
ใหเห็นรายละเอียดชัดเจนก็จําเปนไมแพกันคะ 
เพราะการตัดสินใจวาจะซื้อหรือไมซื ้ออยู ที ่                      
ปลายนิ้วของลูกคา ลองคิดวา ถาเราเปนลูกคา  
เราจะอยากเห็นรายละเอียดอะไรจากรูปสินคาบาง    
เชน ถาขายเคสโทรศัพท อาจตองถายภาพ            
ใหเห็นสินคาทั้งดานหนาและดานหลัง ผิวสัมผัส
ของตัวเคส หากมีลวดลวยก็ควรจะถายใหเห็น
ลวดลายอยางชัดเจนดวยนั่นเอง เรียกวา นอกจาก
จะไดโชวดีเทลแลว ยังทําใหลูกคามองเห็น            
ความประณีตที่ซอนอยูไดเปนอยางดีสินคาแตละ
ประเภทก็เหมาะกับมุมที่ไมเหมือนกัน เชน สินคา
ที่มีฝาปดอยางกระปุกครีมทรงเตี้ย ก็ไมควรถาย
จากมุมกดลงมาเพราะจะทําใหไมเห็นรายละเอียด
อะไรเลย ควรถายเปนมุมระนาบตั้งฉากกับพื้น 
เพื่อความสวยงามและเก็บละเอียดไดครบถวน            
ที่สําคัญคือ ควรมีความสมสวนของสินคาเหมือน
ที่เราเห็นดวยสายตาปกติคะ 5. ใชแอพแตงภาพเพิ่มความเนี้ยบ 

เรื ่องของสีที ่หลายคนอาจะมองขามไป จริง ๆ              
แลวภาพถายสินคานอกจากมีรายละเอียดที ่
คมชัดครบถวนแลวควรจะมีสีสันที่ถูกตองตรงกับ
ตัวสินคาจริงดวย หรือมีความคลาดเคลื ่อน               
แคเพียงเล็กนอยเทานั้น หลังจากถายรูปสินคา
แ ล  ว  ล อ ง ใ ช  โ ป ร แ ก ร ม แ ต  ง ภ า พ จ า ก
โทรศัพทม ือถ ือตกแตงเพิ ่มกันอ ีกซักน ิด                  
สวนแอปพลิเคชั่นที่เราแนะก็คือ VSCO Cam หรือ 
Adobe.Lightroom.นั่นเองคะ เชื่อมั้ยคะวาการปรับ
รายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ ก็สามารถทําใหรูปดูสวย
ไมตางจากใชกลองมืออาชีพถายไดแลว เชน 
เพิ ่มความสวางหรือความคมชัด ปรับแสงสี           
ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น ครอปรูปภาพใหถูกสัดสวน 
ลบรอยเล็ก ๆ ออกจากสินคาหรือลบสวนเกินที่ติด
เขามาในภาพ เพียงเทานี้ก็เรียบรอยแลวคะ 

ที่มา : www.makewebeasy.com/th/blog/product-shooting-by-mobilephone 



ผาไทยใสใหสนุก 
มนตรา - มันตรา 

เรื่องราวของผาฝายมัดยอมยกดอกเมืองเลยแหงแรก 
และแหงเดียวในโลก งานคราฟตรวมสมัย 

จากชางไทยในชุมชน (2) 
 

เรื่อง ปยฉัตร เมนาคมภาพ ทศพล คามะดา 
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Women.Make.It.Happen เบ้ืองหลังการบรรจงสรางทุกผืนผาของมันตรามาจากฝไมลายมือ           
ของคุณแม คุณปา คุณยา คุณยาย กลุมผูหญิงท่ีฝมือยังเกามาก รวมแรงรวมใจกัน Make it Happen 
ส่ิงนี้ขึ้นมา จากพลังของผูหญิงเพื่อผูหญิง จริง ๆ เรียกวาพวกเธอเปนชางฝมือระดับตํานาน ท่ีเติบโตมา
พรอมกับกี่ทอผาและนานาใยฝาย บางอาจหลงลืมวิชา แต Mantra.Crafts ทําใหชีวิตชีวาและ           
ภูมิปญญาของพวกเขากลับมาอีกคร้ัง นอกจากสรางอาชีพใหยา ๆ ยาย ๆ ทุกคนยังมีความสุขท่ีได             
ร้ือฟนงานฝมืออันเปนท่ีรักท่ีเคยหลงลืมมานาน 
 

ลายลานชางตองตา ลายหงสางามสวัสดิ์ ลายจักรพรรดิ
ชวนคนหา และชีวิตชีวาจากลายขนมชั้นทุกลายผา              
ของมันตราเปนลายท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว เพราะ          
เกิดจากการออกแบบของเจาของแบรนดเองท้ังหมด 
โดยไดไอเดียมาจากลายผาสะสมโบราณ อยางลาย             
ลานชางมาจากผาถุงของเจาหญิงลานชาง ลายหงสามา
จากสถูปของพมา และลายจักรพรรดิ  รวมไปถึง              
การสังเกตจากความเปนไปของส่ิงรอบตัว อยางลาย
ดอกแกวมาจากดอกแกวริม ร้ัว และลายขนมชั้น               
มีท่ีมาจากการเรียงตัวเปนชั้น ๆ ของลายบนผืนผายอม
ครามสีมวงกลีบบัว ขนมชั้นชิ้นโปรดจึงกลายมาเปนชื่อ
ของผาผืนนี้ 
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 แอมเลาวาเลยเปนเมืองฝาย ทุกฤดูหนาว 
ชาวบานตองเรงปลูกฝาย ทอฝายกันมือระวิง ผูคนตาง
นิยมมาซื้อปลอกหมอน ผาหมบุฝาย ซึ่งลวนเปนของดี
เชี ยงคาน แต เมื่ อ เวลาผ านไป เทคโนโลยีพัฒนา 
ผลิตภัณฑ จากใยสังเคราะหก็เขามาแทนท่ี สวนผูผลิตเอง
ก็ เ ร่ิมหันไปทําอุตสาหกรรม การทอผาในหลาย ๆ 
หมูบานจึงเลือนลางตามไปดวย  
 
การเกิดขึ้นของ Mantra.Crafts เปนลูกคล่ืนลูกเล็ก ๆ              
ท่ีทําใหคนเลยกลับมาใหความสําคัญกลับ ‘ฝาย’ และ   
เมื่อชาวบานรูวาฝายเมืองเลยสรางอาชีพ - เสริมรายได    
ไดอีกคร้ังจากการจางงานของมันตรา ก็กลับมาปลูกฝาย
และทอผากันมากขึ้น จนมีการสนับสนุนจากกลุมจังหวัด 
ท้ังจัดโครงการ Cotton.Valley สงเสริมใหคนปลูกฝาย 
และจับมือกับจังหวัดอื่น ๆ ท่ีตองการฝายเมืองเลย               
(แอมกระซิบวาฝายเมืองเลยเปนท่ีตองการของตลาดสูงมาก)  
 

“หมูบานนี้ทอ หมูบานน้ันมัด หมูบานโนนทําตีนซิ่น            
อีกหนึ่งหมูบานทําหัวซิ่น” แอมเลาการทํางาน 
 
ไมเพียงแตกระจายรายไดใหกลุมชางสูงอายุ แตพวกเธอ
ยังขยายอาชีพออกไปเปนวงกวาง ใหชางแตละหมูบาน          
มีสวนรวมสรางสรรคผืนผางาม ๆ โดยแตละหมูบาน            
จะมีชางท่ีชํานาญการทอ การมัด การทําตีนซิ่น หรือหัวซิ่น 
แตกตางกันออกไป 
 
Mantra Crafts จึงแบรนดท่ีสงเสริมใหเกิดการรวมแรง
รวมใจกันของคนในชุมชนอยางแทจริง 
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สารล้ําคาจาก Mantra “กวาจะมัด กวาจะยอม ไมใชเร่ืองงายเลย เราอยากใหคนเห็นคุณคาและเห็น

ความตั้งใจในสิ่งที่เราทํา” ทุกขั้นตอนตั้งแตการทอจนถึงมัดยอมนั้น ไมงายตามท่ีเนยบอกจริง ๆ ผาผืนใหญ

กวา 2 เมตร ผานการมัดยอมทีละจุดเล็ก ๆ จนเต็มผืนผา ตองใชเวลานานพอสมควร ลูกคาของมันตรา            

จึงเขาใจและใจเย็น แตเชื่อเถอะวาคุมคาแกการรอคอย รับรองเลยวาผาของคุณจะมีผืนเดียวบนโลก เพราะ

ผามันตราทุกผืน ตองส่ังทําแบบพรีออเดอรเทานั้น ไมมีสต็อกสินคา ดวยเหตุผลท่ีวา “พอเราไมสต็อกสินคา 

เราก็ชวยลดการใชทรัพยากรไมจําเปน สวนการใชสีธรรมชาติ ไมมีสารเคมีที่เปนสวนทําลายสิ่งแวดลอม 

ซึ่งปลอดภัยทั้งกับสิ่งแวดลอมและคนยอมดวย เราตั้งใจเก็บเศษผาจากการตัดเย็บมาออกแบบงาน 

Patchwork เพราะพยายามใชทุกสวนใหคุมคาจริง ๆ กับการทําผาแตละผืน และพยายามลดขยะที่เกิดจาก

อุตสาหกรรมแฟช่ันใหไดมากที่สุด” 

 ส่ิงท่ีสองแมลูกและชางฝมือ จ.เลย อยากสงตอ ไมใชแค

ผาท่ีสวยงามเทานั้น แตรวมถึงการสนับสนุน Slow 

Fashion ดวยอีกหนึ่งส่ิงท่ีทําใหแบรนดอยูไดอยางย่ังยืน 

คือการคิดถึงคนทํางานและคาแรงท่ีเปนธรรม ผืนผาของ

มันตราเต็มไปดวยคุณคาและเร่ืองราวของชีวิตผูหญิง    

เมืองเลย “แนนอนวาผลตอบแทนของการทําธุรกิจคือ

เงิน แตจํานวนเงินนี้เรากระจายสูชุมชน สิ่งที่เราไดรับ

มันสงไปถึงผูอ่ืน มันทําใหเขามีรายได ฉะนั้น เราเลย

ไมใชแคธุรกิจที่ทําเพ่ือตัวเอง” เนยเลาถึงความตั้งใจของ            

แบรนด ความตั้งใจนี้ไมไดอยากหยุดอยูแคใน Local               

แตเนยตั้งใจพาแบรนดไปใหถึงระดับ Global ใหเปนท่ีรูจัก

ท่ัวโลก 

     “คราฟตไทยไมมีวันตาย ถาผูประกอบการ

หรือชางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาใหทันตลาด”          

นี่คือส่ิงท่ีเธอเชื่อ 

       เราไมแปลกใจเลยวาทําไมแบรนดผามัดยอม

สีธรรมชาตินี้ถึงเปนท่ีรักของลูกคาและชางมาก

ฝมือ ท่ีช วยกันถักทอผืนผาออกมา พอย่ิงได

แลกเปล่ียนบทสนทนา ก็ ย่ิงมั่นใจวา Mantra 

Crafts เปนแบรนดท่ีงดงามท้ังเร่ืองราวแนวคิดจริง ๆ  

ขอขอบคุณ : www.readthecloud.co/mantra-crafts 
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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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