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จุลสำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตร ี
บรรณำธิกำรทีป่รึกษำ  นายปรีชา  กิตติสัตยกุล  
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ออกแบบรปูเล่ม/พิสูจน์ตัวอักษร นางสาวปวีณา  ปัญญามงคล 
      นางสาวปวีณา  ท่าสว่าง 
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      “ มำท ำควำมรู้จัก ไลโคปีน กันเถอะ!! ” 

     คนรักสุขภาพและรักความสวยความงามส่วนใหญ่คงจะคุ้นชื่อ “ไลโคปีน” อยู่บ้าง เพราะสารตัวนี้มี
คุณสมบัติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นช่วยในการบ ารุงผิวพรรณ จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวส่วนใหญ่จะมีส่วนผสม
ของสารไลโคปีนซึ่งมีส่วนช่วยท าให้ผิวขาวใสขึ้นได้ ชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกายจากการท าลายของ
สารอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นตัวท าลายภูมิคุ้มกันและเซลล์ต่างๆ ท าให้เกิดการเส่ือมถอยของร่างกาย และท าให้เกิด  
ริว้รอยก่อนวยัอนัควร ช่วยลดความเส่ียงของการเกดิโรคมะเรง็หลายชนดิ โดยเฉพาะมะเรง็ต่อมลูกหมาก มะเรง็ปอด 
มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งเต้านม น่าเสียดายที่ร่างกายของเราไม่สามารถผลิตไลโคปีนเองได้                 
    เราจึงจ าเป็นต้องกินอาหารที่มีสารไลโคปีนเข้าไปในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย     
ซึ่งไลโคปีนสามารถพบได้ในผักและผลไม้ที่ให้สารสีแดง อย่างแตงโม ฝรั่งเนื้อแดง พริกแดง โดยเฉพาะมะเขือเทศ
ที่หลายๆ คนรู้จักกันดีว่าสามารถพบไลโคปีนได้มากกว่าผักและผลไม้ชนิดอื่นๆ ดังนั้น หากคุณก าลังมองหาผัก
และผลไม้ที่เป็นแหล่งไลโคปีนชั้นยอด ดูเหมือนว่าเจ้ามะเขือเทศนี้จะสามารถตอบโจทย์คุณได้มากที่สุด แต่ถ้าใคร
ไม่คุ้นชินกับกลิ่นและรสชาติของมะเขือเทศสดหรือน้ ามะเขือเทศ แต่ยังอยากได้ไลโคปีนในปริมาณที่เพียงพอต่อ
ร่างกาย “ซอสมะเขือเทศ” ก็นับเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจอ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจต้ังค าถามว่า...           
    กำรรับประทำนซอสมะเขือเทศจะได้รบัไลโคปีนเทียบเท่ำกับมะเขือเทศสดๆ จรงิหรือ ??  
    ความจริงแล้วการรับประทานซอสมะเขือเทศจะได้รับไลโคปีนมากกว่าการรับประทานมะเขือเทศสด 
เนื่องจากความร้อนในกระบวนการผลิตซอสมะเขือเทศจะท าให้ไลโคปีนที่อยู่ในเนื้อเยื่อของมะเขือเทศ           
ถูกปลดปล่อยออกมาได้ดีกว่า เมื่อรับประทานซอสมะเขือเทศเข้าไปร่างกายจึงสามารถดูดซึมสารไลโคปีน        
ได้ดีกว่านั่นเอง 

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ  จาก http://www.goodlifeupdate.com 
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สวัสดีค่ะ  ท่านผู้อ่านทุกท่าน  

            จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ฉบับที่ 8 ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560  
ในเอกสารฉบับนี้ ทางส านักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ต้องการส่ือสารให้ทุกภาคส่วน 
ได้รับทราบถึงแนวทางการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมและข่าวสาร
สาระส าคัญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้  
จะเกดิประโยชน์และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะใช้
ส่ือสารระหว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     
กับสมาชิก และท าให้ทุกท่านได้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     ด้วยความปรารถนาดี... 

 
 
                                                                                  

 นำงธนัสพร  ตลอดพงษ์     
              บรรณำธิกำร       
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  วันแม่แห่งชำติ หรือทีค่นไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วันแม่“      
วันส าคัญนี้ตรงกบัวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคลา้ยวันเสด็จพระราชสมภพ
และถือว่าเปน็วันแม่ของชาติด้วย 
 แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้ก าหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทกุๆ ปี 
ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2493   
ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของส านักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรม
แห่งชาติผู้รบัมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาต้ังแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2493 
เป็นคร้ังแรกเป็นต้นมานัน้ได้รับความส าเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนบัสนุน
จนสามารถขยายขอบขา่ยของงานให้กว้างขวางออกไป มกีารจัดพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การประกวดค าขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพ่ือให้เกียรติ
และตระหนกัในความส าคญัของแม ่และเพ่ือเพ่ิมความส าคญัของวันแมใ่หย้ิง่ๆ ขึน้ไป   
 มาถึง พ.ศ.2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราช-
สมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนีาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เป็น   
วันแม่แห่งชาติ เร่ิมในปี พ.ศ.2519 เปน็ต้น มาจนถึงปัจจุบนั 
 

 วันแม่แห่งชำติ เป็นวันท่ีทำงรำชกำรก ำหนดในวันท่ี 12 สิงหำคม     
ของทุกปี และถือว่ำเป็นวันส ำคัญยิ่งของปวงชนชำวไทย โดยก ำหนดให้ถือว่ำ 
“ดอกมะลิ” สขีำวบริสุทธ์ิเป็นสัญลักษณ์ของควำมดีงำมของแม่ผู้ให้ก ำเนิด    
แก่เรำ 
 ดอกไม้สัญลักษณ์ประจ ำวันแม่ : ดอกมะลิ  
กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชำติ 
1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน 
2. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกีย่วกับวันแม่ เช่น การจัดนิทรรศการ 
3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ท าบญุใสบ่าตรอุทศิส่วนกุศล 
เพื่อร าลึกถงึพระคุณของแม่ 
4. น าพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่ 

http://motherday.tlcthai.com/


โครงกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนงำนตำมยุทธศำสตร์และนโยบำย 
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี  

 

     ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้รับอนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคล่ือนงาน   
ตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด าเนินการเมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม 
ปริ๊นซ์พาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ คลองมหานาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี และยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2560 - 2564 และแลกเปล่ียนเรียนรู้     
การพิจารณากิจกรรมสนับสนุนการขับเคล่ือนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
     

      กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย นักวิชำกำรที่รับผิดชอบงำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี  
            และ หัวหน้ำคณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทนุพัฒนำบทบำทสตรี 
     ผลการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคล่ือนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบาย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรุปได้ ดังนี้ 
     1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และยุทธศาสตร์กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2560 - 2564 
     2. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้การขับเคล่ือนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
     3. มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการขับเคล่ือนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
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“โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร” 

 ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
ได้รับอนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินในการประกอบอาชีพ
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดต้ังเครือข่ายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครในการ
สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
 กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย ตัวแทนสมำชิกที่กู้เงนิจำกกองทนุพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร       
ก าหนดด าเนินการ จ านวน 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน ดังนี้ 
 รุ่นที่ 1 ด าเนินการเมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 จ านวน 248 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์          
คอนเวนช่ัน ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร  
 รุ่นที่ 2 ด าเนินการเมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 จ านวน 263 คน ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนน-     
บรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
 รุ่นที่ 3 ด าเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 จ านวน 263 คน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลส โฮเท็ล 
คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  
 
 ผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร       
ทั้ง 3 รุ่น สรุปได้ ดังนี้ 
 1. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ความสนใจในการด าเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเป็นอย่างมาก 
 2.  สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความกระตือรือร้น และสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่มหานคร 
 3. มีการจัดต้ังคณะท างานเครือข่ายสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งพื้นที่เป็น 6 โซน    
เพื่อเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

        ขอขอบคุณ  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครทุกท่าน   

เป็นอย่างสูง  ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ค่ะ 
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     แนวทำงกำรด ำเนินงำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี  

        ประจ ำเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2560  ประกาศ !! 

 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0416.2/1286 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการด าเนินงาน

ประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ได้รวบรวมและตรวจสอบผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี พบว่า มีผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัดที่จัดสรรให้จังหวัด กรมฯ จึงได้มอบหมายให้พัฒนาการ-

จังหวัด ด าเนินการ ดังนี้ 

 1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 โดยเป้าหมาย เดือนสิงหาคม ร้อยละ 85 และเดือนกันยายน ร้อยละ 100 

 2. เร่งรัดการติดตามหนี้ค้างช าระ (เดิม) ตามเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร ภายในเดือนกันยายน 2560 โดยเป้าหมาย     

เดือนสิงหาคม ร้อยละ 85 และเดือนกันยายน ร้อยละ 100 

 3. ด าเนินการตามเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ได้รับจัดสรร ให้บรรลุตัวช้ีวัด และรายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบทุกวันที่ 5 

ของเดือนถัดไป ส าหรับเดือนกันยายน 2560 ให้รายงานภายในวันที่ 20 กันยายน 2560  
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ผลกำรด ำเนินงำน เดือนกรกฎำคม 2560 

 ตำมท่ี ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีได้ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรเพิ่มจ ำนวนสมำชิกประเภทบุคคล
ธรรมดำ ปี 2560 จ ำนวน 3,400,000 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2560 พบว่ำ ปัจจุบัน มีสมำชิก
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีเพิ่มขึ้นจำกเดิม จ ำนวน 1,569,121 คน คิดเป็นร้อยละ 46 วันนี้เรำจะมำดูกันว่ำ   
แต่ละภำคเพิ่มจ ำนวนกันไปได้เท่ำไหร่แล้วนะคะ??   

ภาคเหนือ  

มีสมำชิกกองทุนพฒันำบทบำทสตรี 
เพิ่มขึ้น  จ ำนวน 1,533,832 คน 

ภาคกลาง  
มีสมำชิกกองทุนพฒันำบทบำทสตรี  
เพิ่มขึ้นจ ำนวน 2,575,738 คน 

ภาคใต้  
มีสมำชิกกองทุนพฒันำบทบำทสตร ี
เพิ่มขึ้น จ ำนวน 2,509,654 คน 

ภาคอีสาน  
มีสมำชิกกองทุนพฒันำบทบำทสตรี  
เพิ่มขึ้นจ ำนวน 5,091,656 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2560 

 ส าหรับสตรีที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้      
ด้วยตนเอง ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้  
 วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง 
 - สมคัรด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน ยืน่ ณ ส านกังานเลขานกุารคณะอนกุรรมการกลัน่กรองฯ อ าเภอ ส านักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี  
 * กรณีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 - สมคัรด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนต่อเจ้าหนา้ที่ ณ ส านักงานเลขานกุารคณะอนุกรรมการบรหิารกองทุน    
พัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร ส านกังานกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร      
รัฐประศาสนภักดี ช้ัน 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210  
 วิธีที่ 2 สมัครผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซด์                
 วิธีที่ 3 สมัครผ่ำนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
 สมัครผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนรับรองส าเนาถูกต้อง ส่งไปทีส่ านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอในเขตพ้ืนที่ของผู้ที่ต้องการจะสมคัรสมาชิก  
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“โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรกีรุงเทพมหำนคร” 

 รุ่นที่ 1 ด าเนินการเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน ถนนแจ้งวัฒนะ           

เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 
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รุ่นที่ 3 ด าเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 จ านวน 263 คน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลส โฮเท็ล              
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.  

รุ่นที่ 2 ด าเนินการเมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 จ านวน 263 คน ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กทม.  


