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เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเขมแข็ง 

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น” 



บก. ขอคุย  

สวัสดีคะ ผูอานทุกทาน 
 
“จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” กาวเขาสูปท่ี 6 ภายใตการกาํกับดูแล 

ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และการดาํเนินงาน 
ขับเคล่ือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยังคงมุงเนน การดาํเนินงาน 
ใหสตรี เขาถึงประโยชน ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมากที่สุด 

ในการสรางงาน สรางรายได สงเสริม และพัฒนาศักยภาพ 
บทบาทสตรี ใหมี ความเขมแข็ง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปนกองทุนของสตรีเพ่ือสตรี  

ที่เปนแหลงทุนใหสตรีไดเขาถึงเงินทุนในการสรางงานสรางรายได  
พรอมทั้งเพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหสตรีมีศักยภาพ 
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อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการดาํเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใหเปนกองทุนท่ีมีธรรมาภิบาล  

ที่ขับเคล่ือนโดยสตรี เพื่อสตรี 

หน�า 2 จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หน�า 3 

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย                
เปนประธานเปดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวีระพล ปกคําไทย ผูอํานวยการกลุมนโยบายและ
ยุทธศาสตร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พช. กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดงาน กลุ มเปาหมาย
ประกอบดวย ผูอํานวยการกลุมงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด 
ดําเนินการระหวางวันที ่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น เขตหลักสี ่ 
กรุงเทพมหานคร 
          อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กลาววา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเปนภารกิจสําคัญของกรมการพัฒนาชุมชน 
เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับและ
เสริมสรางศักยภาพสตรีในทุกมิติ โดยนําศักยภาพและความแตกตางระหวางหญิงชาย ซึ่งนับวาเปนพลังสังคม
อยางหนึ่ง ที่ยังไมไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ ใหมีการนํามาใชอยางสรางสรรค รวมทั้งเพื่อพัฒนาและ               
ขยายศักยภาพบทบาทสตรีใหเปนพลังทางสังคมที่เขมแข็ง สามารถชวยนําพาและรวมสรางสังคมไปสู                
ความเสมอภาคอยางสรางสรรค และมีสันติสุขอยางเคียงบาเคียงไหลกับผูชาย 
 
  



หน�า 3 จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หน�า 4 

          สําหรับการดําเนินงานดังกลาว รัฐบาล มอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย   
ทํางานรวมกับองคกรสตรี ตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อใหโอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน            
ไดมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคนโดยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคกรสตรีตาง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุน เพื่อใหสตรีทุกคนไดใชประโยชนจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ในการมีสวนรวมสรางสรรคพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กลไกสําคัญ                 
ในการขับเคลื่อนงานกองทุนฯ คือเจาหนาที่พัฒนาชุมชนจังหวัด โดยเฉพาะผูอํานวยการกลุมงานประสาน
และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่จะทําใหการดําเนินงานกองทุนฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ             
และบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนฯ ทั้งนี้การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนฯ              
จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง กรมการพัฒนาชุมชนโดยสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงไดจัดโครงการฯ 
ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใหมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงานกองทุนฯ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติตาง ๆ และ   
มีทักษะการปฏิบัติงานที่จําเปนในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ในการนี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนไดบรรยายพิเศษในหัวขอ “การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเชิงกลยุทธ” และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผูเขารวมประชุมถึงปจจัยที่ทําใหเกิดหนี้เกินกําหนด
ชําระและแนวทางการบริหารจัดการหนี้เกินกําหนดชําระ ซึ่งเปนอีกประเด็นสําคัญที่ตองอาศัยความรวมมือ
จากการขับเคลื ่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับพื ้นที่ นอกจากนี้ยังไดเนนยํ้า                   
เรื ่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงเทคนิค ปญหา อุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ใหมีประสิทธิภาพ เปนแหลงทุนที่สตรีสามารถเขาถึงและไดรับประโยชนจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี อยางสูงสุด 
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รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนนยํ้าการขับเคล่ือนงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ใหเปนกองทุนของสตรี 

     ว ันท ี ่  20 พฤษภาคม 2565 นายว ิฑ ูรย   นวลน ุก ูล  รองอธ ิบด ีกรมการพัฒนาช ุมชน 
กระทรวงมหาดไทย เปนเกียรติบรรยายในหัวขอ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสูการขับเคลื่อนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล” ในการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ มเปาหมายประกอบดวย 
ผูอํานวยการกลุมงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด 
ดําเนินการระหวางวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 
     รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กลาววา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด ําเนินการภายใต
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และขอบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2559 และเปนภารกิจสําคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน             
ในการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับและเสริมสรางศักยภาพ
สตรีในทุกมิติ การขับเคลื ่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเปนสวนหนึ ่งที ่จะเปนกําลังสําคัญ                  
ในการขับเคลื่อนงานแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายการขจัดความยากจน ซึ่งเปนอีกภารกิจ              
ของกรมการพัฒนาชุมชนที่ผูบริหารใหความสําคัญ และตองการใหเกิดการบูรณาการกับกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีที ่มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยูทั ่วประเทศสตรีเปนพลังในการขับเคลื่อน 
โดยเฉพาะเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทตรีที่เปนแหลงเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า เพียงรอยละ 0.10 ตอป 
สําหรับกูยืมเงินเพื่อนําไปตอยอดพัฒนาในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได ใหกับสตรี ซึ่งสตรี
เปนกําลังสําคัญของครอบครัว เปนเสาหลักที่จะนําไปสูเรื ่องของคุณภาพชีวิต ผานการสรางงาน               
สรางรายได อันจะนําไปสูความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เศรษฐกิจฐานราก มั่นคง ชุมชนพัฒนา
ตนเองได ตามวิสัยทัศนของกรมการพัฒนาชุมชน 



       การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะชวยใหเกิดการมีสวนรวมของสตรีในกิจกรรมตาง ๆ              
ที่จะทําใหเกิดการสรางสรรคงานพัฒนาชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ                     
ซึ่งการขับเคลื่อนงานกองทุนฯ เจาหนาที่พัฒนาชุมชนจังหวัดโดยเฉพาะผูอํานวยการกลุมงานประสาน
และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีบทบาทสําคัญ ที่จะทําใหการดําเนินงานกองทุนฯ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนฯ ดังนั้น การสรางความรูความเขาใจ
เกีย่วกับการดําเนนิงานกองทุนฯ จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง กรมการพัฒนาชุมชนโดยสํานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี จึงไดจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ใหมีความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับนโยบายการดําเนินงานกองทุนฯ กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติตาง ๆ และมีทักษะการปฏิบัติงานที่จําเปนในการดําเนินงาน          
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
        ในการนี้ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ไดเนนยํ้าใหผูอํานวยการกลุมงานประสานและสนับสนุน
การบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตามเรงรัดการชําระหนี ้เกินกําหนดชําระอยางตอเนื ่อง                     
โดยใหยึดหลัก 3 ต ไดแก ต : ตรวจสอบ ตรวจสอบกอนกู/หลังกู (ประวัติของลูกหนี้/พฤติกรรม/วินัย
ทางการเงินของลูกหนี้), ต : ติดตาม ติดตามการดําเนินงานของสมาชิกวาเปนไปตามวัตถุประสงค             
ของโครงการหรือไม และ ต : ตอเนื่อง ดําเนินการตามหลัก 3 ต. อยางตอเนื่อง เพื่อลดปริมาณหนี้คาง
ชําระเกินกําหนดเวลาของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

หน�า 5 จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หน�า 6 
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กลุมอาชีพพัฒนาและตอยอดผายอมมูลวัว 
16/8  ถ.เทศบาล 4  ต.ปากเพรียว  อ.เมืองสระบุรี  จ.สระบุรี 

จํานวนสมาชิก : 3 คน 
ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : ป จํานวน 200,000 บาท    
รายไดเฉลี่ยของกลุมตอป : 1,336,600บาท/ป 
ที่มา/เหตุผลในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน : กลุมอาชีพพัฒนาและตอยอดธุรกิจผายอม
มูลวัวนม”เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกสตรี จํานวน 3 คน เพื่อกูยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดสระบุรี  และนําไปประกอบอาชีพผลิตครกหิน ในคร้ังแรกเมื่อป พ.ศ. 2563 จํานวนเงิน  200,000 บาท 
กูยืมเงินเพื่อเปนการตอยอดการผลิตผามัดยอมจากมูลวัวนม ซึ่งมียอดการส่ังซื้อกันอยางตอเนื่อง รายได
เฉล่ียตอป เปนจํานวนเงิน 480,000 บาท ซึ่งทางกลุมมีเงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอ จึงเขียนโครงการฯ 
ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน :  
1. วางแผนและการบริหารงานภายในกลุม 
2. ประชุมปรึกษากันในเร่ืองการจัดหาวัตถุดิบ 
3. จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณท่ีสําคัญในการใชทําผามัดยอมมูลวัวนม 
4.  จัดทําบัญชีรายรับ - รายจาย   
5.  การตลาด  การจําหนายสินคา และการประเมินผล 
6.  การจัดสรรผลกําไรและสวัสดิการ 

หน�า 7 
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ผลสําเร็จที่ไดรับ 
เชิงปริมาณ  :   
1. สมาชิกมีทุนในการเพิ่มซื้อวัตถุดิบและเพิ่มกําลังการผลิต 

   ไดมากขึ้น , สมาชิกมีเงินออมเพิ่มขึ้น 

2. สมาชิกมีความสามารถในการชําระหนี้ไดมากขึ้น 

และมีความเปนอยูท่ีดี  

เชิงคุณภาพ  :   
1. สมาชิกมีความรวมมือกัน และเต็มใจท่ีจะทํางาน          

2. กลุมมีความการตัดสินใจท่ีเปนอิสระดวยตนเอง 

3. สมาชิกมีสวนรวมในการวางแผน 

4. กลุมสตรีมีความเขมแข็ง มีความสามัคคีกัน 

5. สมาชิกมีความสุข และสตรีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น   

6. สมาชิกพึ่งตนเองได พัฒนาอาชีพ สรางงาน 

7. สมาชิกมีโอกาส และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนสามารถชวยนําพา และรวมสรางสังคมไปสูความเสมอภาค      

8. สมาชิกมีความมั่นคง  มั่งคั่ง และย่ังยืน ในอาชีพและชําระหนี้กองทุนฯ ไดตรงตามกําหนดเวลา 
ปญหา/อุปสรรค  : 

1. ปญหาการออกงานจัดจําหนายสินคาและจัดแสดงสินคาตามงานตางๆไมได 

2. ยอดการจําหนายสินคาลดลง สืบเนื่องจากชองทางการจําหนายลดลง ไดรับผลกระทบจาก Covid-19 
แนวทางแกไข  : 
 1. ปรับเปล่ียนวิธีการจําหนายสินคาผานทางเว็บไซต สรางเพจใน Facebook, Instragram, Line, Youtube 

 2. ฝกฝนพัฒนาตนเอง เพ่ือสนับสนุนการทํางานของกลุม เชน สมัครเรียน e-learning ในหลักสูตรวิชา

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจําหนายสินคา  
แนวทางการประชาสัมพันธผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ 
     มีการประชาสัมพันธการจําหนายสินคาผานชองทาง Facebook , เพจ Mud more value 
การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 
     1. ฟารมวัวออแกนิคจากองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย  

(อสค.) จังหวัดสระบุรี 

     2. อบรมดานการพัฒนาธุรกิจและสินคาไลฟสไตลสูตลาดสากล  

โดยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
     การเปนวิทยากรบรรยาย ใหความรูผูประกอบการเกี่ยวกับการบริหาร 

จัดการกลุม ความรูดานการตลาด 
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เงินอุดหนุน 
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพสตรี 

Job market trends 2022  

เปด 10 อาชีพมาแรง แซงทุกโคง! 
วันนี้เรามาเปดโผล “Job market trends 2022”  เปด 10 อาชีพมาแรง พุงแรงยิ่งกวานาซา
ปลอยจรวด มาดูวา ณ ปจจุบันมีอาชีพไหนที่ไดรับความนิยมจากผูคน แมวาสถานการณ           
ที่กําลังจะเกิดขึ้นจะรุนแรงแคไหน แตอาชีพเหลานี้กลับมีผลตอบรับในเชิงบวกและมีคน    
อยากทํางานดวยเยอะมาก และยังเปนที่ตองการของตลาดแรงงานอีกดวย มีอาชีพไหนบาง   
ไปดูกันเลย 

1. งานดานการตลาด 
แมดูเปนอาชีพพื้นฐานแตทุกวันนี้งานการตลาด
ยังคงมาแรง โดยเฉพาะยิ ่งใครเกงเรื ่องการตลาด
ออนไลนดวยแลวบอกเลยการแขงขันสูงมากทีเดียว 
เพราะทุกวันนี้แทบทุกจะธุรกิจหันมาใหความสําคัญ
กับการทําการตลาดออนไลนกันแลว ทั้งนี้ยังรวมถึง
งานดานการขายอันเปนหัวใจหลักของทุกธุรกิจ เพียง
แครูปแบบอาจเปลี่ยนไปตามสถานการณ ตัวอยาง
งานการตลาดท ี ่ เป นท ี ่ต องการ เช น  Content 
Marketing, SEO Specialist, Digital Marketer เปนตน 
 

2. งานดานบัญชี / การเงิน 
สําหรับงานบัญชียังคงเป นอาชีพมาแรงที ่สามารถ              
หาเลี ้ยงตนเองไดตลอดชีว ิต ใครจบบัญชี การเง ิน                  
สบายใจหายหวง ป 2022 งานยังคงเปดรับเพียงแตมี                   
การแขงขันกันสูงมาก เพราะแตละปมีเด็กที่จบดานนี้ 
เยอะมาก รวมถึงการแขงขันการสมัครเขาบริษัทเจาใหญ
อยาง Big 4 บริษัทดานบัญชีระดับโลก ที่เปนที่ใฝฝน  
ของนักบัญชี ใครที่อยากจะทํางานสายนี้ก็ตองพัฒนา
ความสามารถใหแขงขันกับคนอื่น ๆ ไดงานทีเปนตองการ 
เชน Accountant, Certified Public Accountant, Security 
Analyst เปนตน 
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3. งานดานประกันภัย 
เปนอีกกลุมที่สําคัญตอการใชชีวิตในปจจุบัน นั่นคือ                
กลุมอาชีพประกันภัย – ประกันชีวิต ไมวาจะเปนตัวแทน
โบรกเกอร พนักงานขาย หรือบรรดา Back Office ยิ่งชวง
สถานการณการแพระบาดของโรคแบบนี้ ทุกคนจึงหัน
มาใหความสําคัญกับการตองมีตองมีประกันติดตัวไว 
ตัวอยางงาน เชน Actuary, Sales, Insurance Agent 
เปนตน 

4. งานดานโลจิสติกส 
ดวยโลกออนไลนกาวหนา งานดานโลจิสติกส  
ขนสง เดลิเวอรี่ตาง ๆ รวมถึงบรรดา Food Delivery 
เองเปนอีกประเภทงานที่มาแรงและคนทํากันเยอะ 
อยาบอกใคร เชน การทํางาน Food Deliveryหลาย ๆ 
คน ในชวงที่กําลังตกงานหันมาทําอาชีพนี้กันเปน
อยางมาก  เชน Grab, Food Panda, Line man และ
ที่สําคัญสมัครงานงาย 

5. งานดานการแพทยและสุขภาพ 
เป นอ ีกกลุ มอาชีพมาแรงที ่ขาดไปไมได           
ในปจจุบัน ก็คือกลุมอาชีพเกี่ยวกับเวชภัณฑ 
เภสัชภัณฑ ยา เครื่องมือแพทย การขนสงสินคา
ทางการแพทย รวมถึงหมอ พยาบาล เภสัชกร 
ผูชวยที่มีความรูจริง แมวาจะเปนสายงานอาชีพ  
ที่จะสอบเขาเรียนยาก แตถาหากจบมาไมมี          
ตกงานอยางแนนอน 

6. งานดานไอที 
ดวยเทคโนโลยีที ่พัฒนาไปไกล จนประเภท          
สายงานนี้จึงเขามามีบทบาทสําคัญตอทุกธุรกิจ 
เชน บรรดาโปรแกรมเมอร, IT Support, ผูพัฒนา    
แอปพลิเคชัน, System & Network และอื่น ๆ  
ที่มีความเกี่ยวของ และที่สําคัญเงินเดือนแตละป
พุงขึ้นสูงปรี๊ดอยางแนนอน 



7. งานดานธุรกิจออนไลน 
ห ล า ย ค น ห ั น ม า ท ํ า ธ ุ ร ก ิ จ อ อ น ไ ล น                      
เปนของตัวเอง เชน การขาสินคาออนไลน 
ผานทาง Social Media ทั้ง Instagram, Facebook 
หรือผานทาง E-commerce เชน Shopee, Lazada 
ที ่เป นที ่น ิยมในไทย นอกจากนี ้การทําธุรกิจ
ออนไลนยังเอื้อตออาชีพอื่น ๆ อีกดวย เพราะ
จําเปนตองมีคนทํางานดานนี ้เขามาชวย เชน                 
การทํา Content, การทํา SEO, ทํา Youtuber, รีวิว
สนิคา, แอดมนิเพจ, งานกราฟก เปนตน 8. งานดานฝายผลิต 

ยังคงเปนอาชีพสุดสําคัญโดยเฉพาะธุรกิจ
ชิ ้นสวนยานยนต ชิ ้นสวนอิเล็กทรอนิกส              
ตาง ๆ ที่ยังคงจําเปนในชีวิตประจําวันอยู 
รวมถึงกลุ มสายเทคนิค สายชางภายใน
โรงงานอุตสาหกรรมดวย โดยเฉพาะฝายดาน
การผลิตประเภทสินคา อุปโภคและบริโภค          
ทีม่ีการผลติจํานวนมากในแตละป 

9. งานดานวิศวกร 
ไมวาจะเปนวิศวกรไฟฟา, วิศวกรโยธา, 
วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรเคมี, วิศวกรเหมืองแร 
ฯลฯ งานดานน ี ้ด วยเป นงานที ่ม ีความ
ละเอียดออนและตองมีทักษะสูง คนที่เกง
เฉพาะทางจึงมักไดเปรียบและมีเงนิเดือนดีมาก 

10. งานดานท่ีปรึกษาการลงทุน 
ยุคนี้ใคร ๆ ก็อยากมี Passive Income 
อาชีพมาแรงที่ถูกพูดถึงเยอะมากจึงเปน
กลุ มที ่ปรึกษาดานการลงทุนไมวาจะ            
หุ น, กองทุน, อสังหาริมทรัพย, ทองคํา 
หรือคริปโตเคอเรนซี่ ที่มาแรง และทุกคน
หันมาใหความสําคัญแมจะมีความเสี่ยง
มาก แตก็ไดรับผลตอบแทนที่สูงเชนกัน 
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ขอขอบคุณ : www.blog.jobbee.work 



เมื่อปญหา...สรางโอกาส 

จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หน�า 12 

  

        

คนที่ใช 
 

ธุรกิจกางเกงในอนามัยที่ตั้งตนจากนักออกแบบพัฒนาโดยวิศวกรสิ่งทอ 
และเก็บฟดแบ็กมาปรับปรุงไมหยุดหยอน 

 

เรื่อง ฉัตรชนก ชัยวงคภาพ ณัฐสุชา เลิศวัฒนนนท 

นวัตกรรมทางเลือกที่แกปญหาหลากหลายใหคนไดทกุเพศทุกวัย บรรยายสรรพคุณของกางเกงใน

อนามัยนวัตกรรมสุดปงมาขนาดนี้ จนหลายคนอาจจะอยากกดส่ังซื้อทันที แตกานตกับโทมัสก็ยํ้ากับ

เราหลายคร้ังวา ท้ังคูเชื่อเร่ืองความหลากหลายของผูมีประจําเดือน Pynpy’ จึงไมเคยบอกใหเลิกใช

อยางอื่น แตยังสนับสนุนส่ิงรองรับประจําเดือนทางเลือกท่ีชวยลดขยะเสมอ ไมวาจะผาอนามัยยอย

สลายได ผาอนามัยซักได หรือถวยอนามัย ฯลฯ 

“เราไมเคยบอกวานี่คือสิ่งที่ดีและเหมาะกับทุกคน

ที่สุดในโลก เราไมเคยพูดวามาใชเราสิอยาใช

อยางอ่ืนเลย เราอยากใหมทีางเลือกเยอะ ๆ ดวยซ้ํา 

เพราะปลายทางของเราคือการทํ าใหทุกคน                  

ที่มีประ จํา เดือนมี ชีวิตที่ ดี ข้ึน เพราะฉะนั้ น              

มันควรมีทางเลือกเพ่ือแกปญหาที่หลากหลาย

ของคนมีประจําเดือน” กานตบอก 
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 “บางคนมีประจําเดือนไมมาก บางทีการใชแคผาอนามัยซักไดก็อาจจะเวิรกสําหรับ

เขาแลวแตกับคนที่มีประจําเดือนเยอะและคอนขางกังวลก็อาจจะใชถวยประจําเดือนรวมกับ

กางเกงในอนามัยของเราได ทุกคร้ังที่มีลูกคาใหม เรามักจะบอกเสมอวาคุณตองลองกอน แลวถึงจะ

หาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับคุณได” โทมัสชวยยกตัวอยางใหเขาใจ 

 การคํานึงถึงความหลากหลายของท้ังคูไมไดหยุดแคนั้น แตยังแทรกซึมและแตกแขนง

ไปยังการส่ือสารอ่ืน ๆ รวมถึงการออกแบบดวย เชน สีประจําของแบรนดก็เปนสีมวงไมไดส่ือ             

ถึงเพศชายหรือหญิงอยางสีฟาหรือชมพูท่ีสังคมกําหนด เพื่อส่ือสารวากางเกงอนามัยของพวกเขา

ไมไดจํากัดเฉพาะผูหญิงเทานั้น แตยังส่ือถึงกลุม LGBTQ+ หรือหมายถึงคุณยาคุณยายท่ีมีปญหา

ปสสาวะเล็ดไดดวย 

 “เราพยายามแกปญหาเร่ืองความสบายทางกาย และทางใจใหกับทุกเพศ ทุกวัย 

เพ่ือใหพวกเขารูสึกวาตนเองมีคุณคา แบรนดของเราจึงมีทั้งลูกที่ซื้อใหแมซึ่งเปนผูปวยติดเตียง 

แทนการใชผาออมผูใหญที่ทําใหเขารูสึกปวย มีทั้งแมที่ซื้อใหลูกที่เร่ิมเปนวัยรุน หรือกระทั่ง              

สามีซื้อใหภรรยา เพราะมันสื่อสารไดวาเขาแครคนรักของตัวเองจริง ๆ พอใคร ๆ ก็ซื้อกางเกง

อนามัยใหกันได ในที่สุดเร่ืองของประจําเดือนมันก็จะเปนเร่ืองที่พูดไดมากข้ึนในสังคมไทย”   

โทมัสกลาว 

 “เราคิดวา Pynpy’ จะไมไดอยูแคเร่ืองประจําเดือนแตเรายังอยากพัฒนา              

ใหเปนนวัตกรรมสิ่งทอสําหรับซึมซับของเหลวที่ออกจากตัวมนุษย เชน สินคาสําหรับ LGBTQ+ 

ที่ทําศัลยกรรมแลวจะมีน้ําออกจากชองคลอด เพราะความตั้งใจของเราคือการทําใหทุกคน              

ที่มีปญหา รูสึกวาเขามีคุณคาในตัวเองและใชชีวิตประจําวันไดอยางปกติมากที่สุด” กานตท้ิงทาย 

ขอขอบคุณ : www.readthecloud.co/pynpy 



เทรนดบรรจุภัณฑของไทยปเสือ 2022  
จากนักออกแบบบรรจุภณัฑไทยฝมือระดับโลก 

จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หน�า 14 

1. Hygienext สุขอนามัย 
ทุกคนประสบกับภัยโควิด-19 คนทั้งโลกมุ งเนนความสะอาดมากขึ้น ความปลอดภัย               
จะมาเปนอันดับตน ๆ จึงเกิดเทรนด HYGIENEXT นี้ขึ้นมา หลาย ๆ แบรนดจําเปนที่จะตอง
เพิ่มจํานวนบรรจุภัณฑมาใสสินคาของตนเองใหปลอดภัยยิ่งขึ้น ใหมีหลายชั้นมากขึ้นเพื่อ
จะตอบสนองเทรนดนี ้ซึ ่งในตางประเทศก็ทําเชนนั ้นเหมือนกัน แตจะมี Platform                       
หรือ Technology มาชวยตรงนี้เพิ่มขึ้นอีก ตัวอยางเชน  
บริษัท Daymark สรางตราสัญลักษณแปะสินคา 
ที่บงบอกความปลอดภัย และใชเทคโนโลยีบงบอกวา 
สินคายังไมถูกแกะออกระหวางทางสิ่งตาง ๆ เหลานี้  
แสดงถึงความปลอดภัยของสินคา หรือแมกระทั่ง  
DS smith X Touchguard antimicrobial เปนการรวม 
กันของผูผลิตบรรจุภัณฑ และเทคโนโลยีพื้นผิว 
ที่ปลอดภัย มาจับมือกันเพื่อใหสอดคลองกับเทรนดนี้ 

          ในยุคนี้บรรจุภัณฑนั้น สัมผัสกับผูบริโภคที่ใกลชิดที่สุด ทั้งสื่อสาร ทั้งสัมผัส             
(เปด – ปด - ดื่ม ทาน-ใช - เก็บ และ ทิ้ง) ดังนั้นตัวบรรจุภัณฑเองยอมมุงเนนสอดคลองไป
ตามกระแสของเทรนดตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อผูบริโภคเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 
 
          ตอไปเปนบทวิเคราะห 10 เทรนดบรรจุภัณฑไทย ป 2565 จากคุณสมชนะ กังวารจิตต 
ไอคอนนักออกแบบบรรจุภัณฑมือรางวัลกวา 139 รางวัล ในเวทีโลก เจาของบริษัท Prompt 
Design บริษัทไทย ๆ ที่ติดอันดับที่ 15 ของโลก ที่ไดทดลองและทดสอบเพื่อจะหาคําตอบ
เรื่อง เทรนดบรรจุภัณฑของประเทศไทยวาป 2565 มีแนวทางจะไปในทิศทางไหน ซึ่งในปที่
แลว คุณสมชนะไดถูกรับเชิญไปเปนกรรมการในการตัดสินวงการบรรจุภัณฑของโลก มากวา 
7 ประเทศ (อเมริกา จีน 2 ครั้ง อังกฤษ ญี่ปุน อินเดีย และอิหราน) ทําใหเห็นแนวโนมของ
บรรจุภัณฑของโลกไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น สิ่งเหลานี้จึงนํามาผสมผสาน กับความเฉพาะตัวของ
ประเทศไทยเรา จึงทําใหไดผลลัพธเปนเทรนดบรรจุภัณฑในป 2565 ไปติดตามกันเลยคะ 
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2. Trawell การทองเที่ยวที่สดใส 
เมื่อปหนาประเทศเริ่มเปด โควิดสายพันธุ
ตาง ๆ  เริ่มคลี่คลาย คนอยากออกไปผจญภัย
ในที่ตาง ๆ  มากขึ้น แนวโนมการทองเที่ยว
ค อย ๆ เร ิ ่มกล ับมาท ําให คนเร ิ ่มค นหา
ผลิตภัณฑ เพื่อใชในการเดินทางที่จะเกิดขึ้น 
เทรนดนี้เพิ่มขึ้น 24% จากปที่แลว 

และมีการคนหาสินคายาสีฟน กระเปาแตงหนา 
กระเปาใสเครื ่องสําอาง สําหรับการเดินทาง
ทั ้งหมดนี ้เพ ิ ่มข ึ ้นมากกว า 50% หร ือ              
แมกระทั้งในป 2021 นั้น คําวา “การเดินทาง” 
เปนเทรนด ที่คนหากันมากทีสุดอยางที ่           
ไมเคยมีมากอนถึง 3 เทาตัว ซึ่งในมุมมอง
ของสินคาและบรรจุภัณฑนั้น จําพวกสินคา           
ที่อํานวยความสะดวกระหวางไปเที่ยว เชน 
พวก Travel Set, Travel Pack และกลุม
สินคาหรือบรรจุภัณฑประเภทของฝากของ           
ที่ระลึก ของขวัญ ของชํารวยจะโตขึ้นและคือ
คําตอบอยางแนนอน 

3. Greener Future อนาคตบรรจุภัณฑ
แหงความยั่งยืน 
แบรนดระดับโลกกําลังตอบสนองเทรนดเรือ่งสิง่แวดลอมนี ้               
อยางเขมขน ผูคาปลีก และบริษัทสินคาอุปโภคบริโภคมี
การกําหนด Roadmap เพื ่อพาแบรนดของตนเอง
เดินทางไปสู ความยั่งยืน ซึ ่งตรงนี้เองเปนเทรนด 
ตอเนื่องมา 2 ปติดตอกันอยางเขมขนแลว ถาเราไมจํา
กระแสนี้ไว เปนไปไดวาอาจตกขบวนในไมชานี้ เพราะ
เทรนดนี้กําลังจะกลายเปนสิ่งจําเปนที่บังคับ ทุก ๆ 
ส ินคาจะตองทําผมใหเทคน ิกของการทําGreen 
Packaging ไว 4 ขอ  คือ ลดวัสดุ และทําใหนํ้าหนักเบา
ขึ ้น ออกแบบใหรีไซเคิลไดใชวัสดุเดียวที ่ไมใช                  
มัลติเลเยอร และสุดทาย ใชวัสดุเพื่อสิ่งแวดลอม 
ตัวอยางเรื่องของการลดวัสดุ เชน นํ้าดื่ม C2 No Label 
เป นน ํ ้ าด ื ่ มไร ฉลากของไทยท ี ่คว  า รางว ัลมา                        
8 รางวัลโลก ชี้ใหเห็นวาเรื ่องนี้ยังคงเปนประเด็น
สําคัญในโลกอยู 
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4. E - Commerce Packaging ลงลึกเร่ือง  
E - commerce 
ปทีแ่ลวถอืวา Trend เรือ่ง E-Commerce มาแรงมาก ๆ  
โดยเฉพาะอยางยิง่ในเทรนดของ Unboxing Experience 
หรือ Packaging Orders มีการพูดถึงกันในวงกวาง 
ขนาดวายอดรวมคนดูคลิปใน Tiktok เรื่องนี้รวมกัน 
ถึง 1.5 พันลานวิวเลยทีเดียว และเทรนดนี้คงยัง
แรงอยางตอเนื่อง 

 การที่จะแพ็คของจีบลูกคาแบบนี้นั้นจําเปน ตองเขาใจ เรื่องการใสใจรายละเอียด
ในทุก ๆ สวนเวลาแพ็ค เพื่อใหผูบริโภค รูถึงความตั้งใจ และพิถีพิถันของเจาของแบรนด 
อาจจะใชอุปกรณตาง ๆ ชวย เชน สติกเกอร เทปกาวสวย ๆ กลองลังสวย ๆ กระดาษหอสวย ๆ 
การดสวย ๆ 

5. Viral Packaging บรรจุภัณฑจับกระแส 
เทรนดนี้ยังไมคอยเกิดขึ้นในไทย แตผมอยากสนับสนุนมาก ๆ เหตุผลคือ พวกเรามักจะเสพ
แบรนดเมืองนอกในการทํา Viral ผานบรรจุภัณฑ เชน ซอส Heinz ออกรุน Marz Edition, Nissin 
ออกนํ้าซุปใสโซดา หรือ โคก เอาขยะพลาสติกมาทําเปนขวดโคก ทั้งหมดนี้นั้น เปนการผลิตจริง              
แตทําออกมา จํานวนไมมากเนนการใสไอเดียสรางสรรคลงไปแรง ๆ เพื่อตองการจับกระแส          
ในโลกโซเชียลในวงกวางระดับ Global Scale ซึ่งตางประเทศทําเปน กลยุทธกันเลย ผมจึงอยาก
สนับสนุนเจาของแบรนดคนไทย ใหทําเรื่องแบบนี้กันเยอะ ๆ 



6. Less is More เรียบ ๆ สิดี 
ยังคงเปนเทรนดที่มาอยางตอเนื่องจากปที่แลว ตัวอยางที่ชัดเจน เชน ไอโฟน ไอพอด 
เครื ่องใชไฟฟา อื ่น ๆ คือการลดทอน ตัดทอน สิ ่งที ่ไมจําเปนออกใหเหลือเฉพาะ
สาระสําคัญ ๆ เทรนดนี้ยังคงเปนสิ่งที่โลกมองหาอยูซึ่งหลาย ๆ สาขาดานความคิด
สรางสรรคก็ไดรับอิทธิพลจากเทรนด Less is more เหมือนกัน ไมเวนแมแตดานบรรจุ
ภัณฑ เชน แคลเซียมบํารุงกระดูกของ บี.โอ.แคล ที่ลดทอนและสื่อสารเฉพาะสิ่งที่สําคัญ
เทานั้น 

7. Smart and Connected Packaging สมารทแพคเกจจิ้ง 
เทรนดน ี ้ เข มขนขึ ้นเร ื ่อย ๆ ทุกคนกระโจนเขาสู โลกออนไลน รวมทั ้งบทบาท                        
ของเทคโนโลยี เริ ่มมีผลตอพวกเรามากขึ้น อีกทั้ง Facebook ก็ประกาศเรื ่อง 
Metaverse ดังนั้นการทําใหบรรจุภัณฑเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีจะแบงไดเปน 2 แกน คือ 

1. Active Type เทคโนโลยีที่มาใสบรรจุภัณฑจะสามารถตรวจสอบความสมบูรณของ
ผลิตภัณฑดานในได เชน การวัดอุณหภูมิความชื้นภายในตัวสินคา หรือบงบอกยํ้าเตือน
วัดหมดอายุแบบแสดงผลเรียลไทม 
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2. Connected.Type ตรงนี้จะเปนการทีตองเชื่อมโยงกับมือถือเปนตัวกลาง เชน                
การเช็คสต็อกการตรวจสอบสถานะตาง ๆ รวมทั้งเรื่องการสงเสริมการขายของแบรนด                   
สรางเรื่องราว Brand Story, Brand Purpose เพื่อเสริมประสบการณผูใช 
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8. Diversity & Inclusive Design Design for Good บรรจุภัณฑ 
สรางสังคมดี 
เทรนดที่เราจะเห็นเพิ่มเติมในปนี้คือ บรรจุภัณฑที่เนนถึงความหลากหลายของบุคคล              
ไมวาจะเปน เรื ่องเพศ ความทุพพลภาพ เชื ้อชาติ เพศ อายุ ความเทาเทียม แมวา                
ความหลากหลายและการรวมไวในการออกแบบบรรจุภัณฑนั้น มีมาระยะหนึ่งแลว ที่เรา           
พอเห็น ๆ กัน เชน Sure และ Olay ออกโรลออน และครีม เพื่อคนพิการ หรือแมกระทั่ง Pepsi            
ทํา Limited Edition กระปอง เพื่อเปนตัวแทนการเชิดชูฮีโร Frontline ในสถานการณโควิด-19  
ที่ผานมา ตอไปเราเริ่มเห็นวามันจะซับซอนยิ่งขึ้น เพราะ ดวยคานิยม Diversity & Inclusion            
จะดําเนินตอไป ตามแนวโนมของความยั่งยืนและความเทาเทียมของมนุษย 

9. Becomes The Canvas บรรจุภัณฑคือผืนผาใบ 
พวกเราสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ บรรจุภัณฑถูกมองวาเปนผืนผาใบสําหรับ             
งานศิลปะการออกแบบ พบวามีแบรนดจํานวนมาก ที่ใชกราฟกและภาพประกอบที่ใหญขึ้น 
แตตอนนี้ดูเหมือนวาจะกลับมาไดรับความนิยมอีกครั้ง เพื่อบอกเลาเรื่องราวที่ใหญขึ้น และ
สรางความโดดเดนทั้งบนชั้นวาง และที่สําคัญที่สุดใน Digital Shelf เนื่องจาก 
Instagram และ TikTok กลายเปนหนาตางรานคาที่ใหญที่สุดของแบรนดมากขึ้นเรื่อย ๆ 
เราจะเห็นบรรจุภัณฑที่ใชกราฟกที่ชาญฉลาดและสะดุดตา เพื่อบอกเลาเรื่องราวของ           
แบรนดที่นาจดจํามากขึ้น เชน แบรนดนม Milgrad’s ของประเทศรัสเซีย ที่ทําเปนรูปแมว 
ซึ่งเปนที่โดงดังในประเทศจีนมาก 
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10. Storyselling สตอร่ีเซลลลิ่ง 
เทรนดการใชบรรจุภัณฑเพื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑใหกลายเปนอุปกรณบอกเลาเรื ่องราวของตนเอง              
จะเปนสิ่งที่เห็นมากขึ้น แตการ Telling Story แบบเดิมนั้น อาจไมเพียงพอ เพราะเดิมเราจะเลาเรื่องราว
ในมุมตัวเอง เปนที่ตั้ง  เราตองใสความคิดสรางสรรคในการประยุกตการขายของ หรือ Selling เขาไป 
ดวยแสวงหาวิธีการออกแบบที่แปลก ๆ ใหม ๆ เพื่อสรางความดึงดูดใจใหผูบริโภค และกระตุ น                   
ความตองการเคาใหได เชน Thai Wisdom Rice เปนขาวที่เลาถึงแหลงที่มากวาจะไดขาวสักเมล็ด      
และ Horror Ray เปนไฟฉายที่ใชเรื่องราวสยองขวัญและพิธีกรรมพิเศษในการบอกเลาเรื่องราวที่นา
ตื่นเตน ซึ่งดึงดูดใจโดยเฉพาะนักตั้งแคมปรุนเยาว 
 

ขอขอบคุณ : www.thaipackaging.net 



ผาไทยใสใหสนุก 
มนตรา - มันตรา 

เรื่องราวของผาฝายมัดยอมยกดอกเมืองเลยแหงแรก 
และแหงเดียวในโลก งานคราฟตรวมสมัย 

จากชางไทยในชุมชน  
 

เรื่อง ปยฉัตร เมนาคมภาพ ทศพล คามะดา 
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Women Make It Happen เบื้องหลังการบรรจงสรางทุกผืนผาของมันตรามาจากฝไมลายมือของคุณแม               
คุณปา คุณยา คุณยาย กลุมผูหญิงท่ีฝมือยังเกามาก รวมแรงรวมใจกัน Make it Happen สิ่งนี้ข้ึนมาจากพลังของ
ผูหญิงเพ่ือผูหญิง จริง ๆ เรียกวาพวกเธอเปนชางฝมือระดับตํานาน ท่ีเติบโตมาพรอมกับก่ีทอผาและนานาใยฝาย 
บางอาจหลงลืมวิชา แต Mantra Crafts ทําใหชีวิตชีวาและภูมิปญญาของพวกเขากลับมาอีกครั้ง นอกจากสรางอาชีพ  
ใหยา ๆ ยาย ๆ ทุกคนยังมีความสุขท่ีไดรื้อฟนงานฝมืออันเปนท่ีรักท่ีเคยหลงลืมมานาน ลายลานชางตองตา              
ลายหงสางามสวัสดิ์ ลายจักรพรรดิชวนคนหา และชีวิตชีวาจากลายขนมชั้น ทุกลายผาของมันตราเปนลาย            
ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว เพราะเกิดจากการออกแบบของเจาของแบรนดเองท้ังหมด โดยไดไอเดียมาจากลายผา
สะสมโบราณ อยางลายลานชางมาจากผาถุงของเจาหญิงลานชาง ลายหงสามาจากสถูปของพมา และลาย
จักรพรรดิ รวมไปถึงการสังเกต จากความเปนไปของสิ่งรอบตัว อยางลายดอกแกว มาจากดอกแกวริมรั้ว และลาย
ขนมชั้น มีท่ีมาจากการเรียงตัวเปนชั้น ๆ ของลายบนผืนผายอมครามสีมวงกลีบบัว ขนมชั้นชิ้นโปรดจึงกลาย              
มาเปนชื่อของผาผืนนี้ 
แอมเลาวาเลยเปนเมืองฝาย ทุกฤดูหนาว ชาวบานตองเรงปลูกฝาย 
ทอฝายกันมือระวิง ผูคนตางนิยมมาซ้ือปลอกหมอนผาหมบุฝาย 
ซ่ึงลวนเปนของดีเชียงคานแตเม่ือเวลาผานไป เทคโนโลยีพัฒนา 
ผลิตภัณฑจากใยสังเคราะหก็เขามาแทนท่ี สวนผูผลิตเองก็เริ่ม  
หันไปทําอุตสาหกรรม การทอผา ในหลาย ๆ หมูบานจึงเลือนลาง
ตามไปดวย  
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“หมูบานนี้ทอ หมูบานนั้นมัด หมูบานโนนทําตนีซ่ิน  
อีกหนึ่งหมูบานทําหัวซ่ิน” แอมเลาการทํางาน               
ไมเพียงแตกระจายรายไดใหกลุมชางสูงอายุ แตพวกเธอ
ยังขยายอาชีพออกไปเปนวงกวาง ใหชางแตละ
หมูบานมีสวนรวมสรางสรรคผืนผางาม ๆ โดยแตละ
หมูบานจะมีชางท่ีชํานาญการทอ การมัด การทําตีน
ซ่ิน หรือหัวซ่ิน แตกตางกันออกไป Mantra Crafts 
จึงแบรนดท่ีสงเสริมใหเกิดการรวมแรงรวมใจกันของ
คนในชุมชนอยางแทจริง 

สารลํ้าคาจาก Mantra “กวาจะมัด กวาจะยอม ไมใชเรื่องงายเลย เราอยากใหคนเห็นคุณคาและเห็นความตั้งใจ          
ในส่ิงท่ีเราทํา” ทุกข้ันตอนตั้งแตการทอจนถึงมัดยอมนั้น ไมงายตามท่ีเนยบอกจริง ๆ ผาผืนใหญกวา 2 เมตร            
ผานการมัดยอมทีละจุดเล็ก ๆ จนเต็มผืนผา ตองใชเวลานานพอสมควร ลูกคาของมันตราจึงเขาใจและใจเย็น               
แตเชื่อเถอะวาคุมคาแกการรอคอย รับรองเลยวาผาของคุณจะมีผืนเดียวบนโลก เพราะผามันตราทุกผืน ตองสั่งทําแบบ       
พรีออเดอรเทานั้น ไมมีสต็อกสินคา ดวยเหตุผลท่ีวา 

“พอเราไมสต็อกสินคา เราก็ชวยลดการใชทรัพยากร           
ไมจําเปน สวนการใชสีธรรมชาติ ไมมีสารเคมีท่ีเปน 
สวนทําลายส่ิงแวดลอม ซ่ึงปลอดภัยท้ังกับส่ิงแวดลอม
และคนยอมดวย เราตั้งใจเก็บเศษผาจากการตัดเย็บ         
มาออกแบบงาน Patchwork เพราะพยายามใชทุกสวน
ใหคุมคาจริง ๆ กับการทําผาแตละผืน และพยายาม         
ลดขยะท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมแฟช่ันใหไดมากท่ีสุด”  
สิ่งท่ีสองแมลูกและชางฝมือ จ.เลย อยากสงตอ ไมใชแคผา
ท่ีสวยงามเทานั้น แตรวมถึงการสนับสนุน Slow Fashion 

“แนนอนวาผลตอบแทนของการทําธุรกิจคือเงิน แตจํานวนเงินนี้เรากระจายสูชุมชน ส่ิงท่ีเราไดรับมันสงไปถึงผูอ่ืน              
มันทําใหเขามีรายได ฉะนั้น เราเลยไมใชแคธุรกิจท่ีทําเพ่ือตัวเอง” เนยเลาถึงความตั้งใจของแบรนด ความตั้งใจนี้               
ไมไดอยากหยุดอยูแคใน Local แตเนยตั้งใจพาแบรนดไปใหถึงระดับ Global ใหเปนท่ีรูจักท่ัวโลก“คราฟตไทยไมมีวัน
ตาย ถาผูประกอบการหรือชางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาใหทันตลาด” นี่คือสิ่งท่ีเธอเชื่อ เราไมแปลกใจเลยวา                   
ทําไมแบรนดผามัดยอมสีธรรมชาตินี้ถึงเปนท่ีรักของลูกคาและชางมากฝมือท่ีชวยกันถักทอผืนผาออกมา พอยิ่งได
แลกเปลี่ยนบทสนทนา ก็ยิ่งม่ันใจวา Mantra Crafts เปนแบรนดท่ีงดงามท้ังเรื่องราวแนวคิดจริง ๆ   

ขอขอบคุณ www.readthecloud.co/mantra-crafts/ 

ดวยอีกหนึ่งสิ่งท่ีทําให แบรนดอยูไดอยางยั่งยืน คือการคิดถึงคนทํางานและคาแรงท่ีเปนธรรม ผืนผาของมันตราเต็มไปดวย
คุณคาและเรื่องราวของชีวิตผูหญิงเมืองเลย  

การเกิดข้ึนของ Mantra Crafts เปนลูกคลื่นลูกเล็ก ๆ ท่ีทําใหคนเลยกลับมาใหความสําคัญกลับ ‘ฝาย’ และเม่ือชาวบานรูวา
ฝายเมืองเลยสรางอาชีพ-เสริมรายได ไดอีกครั้งจากการจางงานของมันตรา ก็กลับมาปลูกฝายและทอผากันมากข้ึน 
จนมีการสนับสนุนจากกลุมจังหวัด ท้ังจัดโครงการ Cotton Valley สงเสริมใหคนปลูกฝาย และจับมือกับจังหวัดอ่ืน ๆ             
ท่ีตองการฝายเมืองเลย (แอมกระซิบวาฝายเมืองเลยเปนท่ีตองการของตลาดสูงมาก)  
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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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