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ทํางานเที่ยวได ้รวมใจช่วยชาติ
Workation Thailand

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา โดยการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
(ททท.) จัดทําโครงการกระตุ้นการเดินทาง “Workation Thailand  

ทํางานเที่ยวได้ รวมใจชว่ยชาติ” ภายใต้โครงการผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์ ททท. สร้างเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและ 
การบริการทางการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการเพื่อสร้างความ
มั่นใจแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่
ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อกระตุ้นตลาดในประเทศ แบบ  
Force Move Tourism โดยมี แก ่นสํ าคัญในการสื่ อสาร  คื อ  
“Workation Thailand ทํางานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ” ภายใต้แนวคิด  
“Working Outing & Meeting from Somewhere ความอิสระที่องค์กร
และหน ่วยงานสามารถเปลี่ ยนทุกที่ ของประเทศไทยให ้
กลายเป็นที่ทํางาน พบปะ พูดคุย สังสรรค์ และจัดประชุม
ท่ามกลางบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิม” โดยเชิญชวนบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ องค์กร และหน่วยงาน  
เดินทางท่องเที่ยวผ่านเส้นทางการท่องเที่ยว 5 ประเภท คือ  
CSR Outing ทํางานแบบสุขกาย สุขใจ ได้ตอบแทนสังคมและรักษา 
สิ่งแวดล้อม ต่อมาเป็น Special Interest ท่องเที่ยวไปกับความสนใจ
พเิศษทีค่ณุเลอืกได้ เรยีนรู้ควบคู่ไปกบัการทาํงาน ต่อมา Community 
สร้างทีมเวิร์ค ความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน ด้วยกิจกรรม 
ท่องเที่ยววิถีชุมชน ต่อมา Luxury & Gastronomy พบปะหารือ ประชุม
บนเรือยอร์ช แบบ Exclusive และสุดท้าย Special Deal ดีลพิเศษเฉพาะ 
Workation Thailand เสนอส่วนลดพิเศษสุด พร้อมสิทธิพิเศษอื่น ๆ

และสําหรับหน่วยงานที่รวมใจช่วยชาติ ช่วยเหลือผู ้ประกอบ
การให้อยู ่รอดจะได้รับของรางวัล,  Certificate และโล่ประกาศ
เกียรติคุณจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ผ่านการสะสมคะแนนที่เรียกว่า “Survival Point” หรือคะแนนสะสม
ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้อยู่รอด โดยแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ  ได้แก่ 
Bronze Certificate ใช้จ่าย 500,000 บาท คะแนนสะสมครบ 5,000 แต้ม 
Silver Certificate ใช้จ่าย 1,250,000 บาท คะแนนสะสม 12,500 แต้ม Gold  
ใช้จ่าย 2,000,000 บาท คะแนนสะสม 20,000 แต้ม และ รางวัล
สําหรับผู้ที่ใช้จ่ายมากที่สุด มีคะแนนสะสมสูงสุดจะได้รับรางวัล 
เพียงหนึ่งเดียว คือ Legendary Certificate อีกทั้งยังมีการมอบ 
ของสมนาคุณต่าง ๆ ให้แก่องค์กรและนิติบุคคลที่ร่วมซื้อแพ็กเกจ
ในโครงการอีกด้วย 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ workationthailand.com  
และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับผู ้ที่สนใจซื้อแพกเกจได้ที่ 
Official Line : @workationthailand สําหรับผู้ประกอบการทางโรงแรม 
หรือสินค้าบริการต่าง ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่ 
Official Line : @workationagency
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Workation Thailand
Working while Travelling.  
Hearts-to-Hearts to support Thailand.
The Ministry of Tourism and Sports and Tourism 
Authority of Thailand (TAT) have created a travel stimulus 
project called "Workation Thailand" under the TAT 
Creative Entrepreneurs Project to enhance the quality 
of tourism products and services of entrepreneurs while 
promoting Thailand as a quality tourist destination.  
To stimulate the domestic market in the form of Force Move 
Tourism, this project aims to communicate the concept of  
"Working Outing & Meeting from Somewhere" to show 
that anywhere in Thailand can be wonderful work 
places, even for meetings or seminars. Organizations 
and agencies have the freedom to transform any place 
in Thailand into a workplace to meet, chat, socialize and 
hold meetings in a different atmosphere by inviting  
listed companies, organizations and travel agencies  
through 5 types of tourism routes: CSR Outing, to work in  
a healthier, rewarding society and protect the environment; 
Special Interest, for traveling with a special interest  
of your choice. Learn while working and build  
teamwork skills; Community, the engagement of 
personnel in the organization with local communities;  
Luxur y  &  G astronomy,  for  communit y-based 
tourism activities, and to meet and discuss meetings  
on exclusive yachts;  and finally,  Special  Deal,  

a special deal for Workation Thailand, offering a very  
special discount along with other privileges.

For agencies that unite to help the nation, helping 
entrepreneurs sur vive will  be incentivized with 
prizes, certificates and plaques from Prime Minister  
Prayut Chan-o-cha through the collection of points called 
"Survival Points" accrued by helping entrepreneurs survive. 
It is divided into different levels: A bronze certificate will 
be awarded for those who spend 500,000 baht or who 
have 5,000 reward points; silver certificates for spending 
1,250,000 baht or 12,500 reward points, and gold certificates 
for spending 2,000,000 baht or 20,000 reward points.  
For those who spend the most, or who have the highest  
reward points, a legendary certificate will be awarded. 
Various other rewards will be given to organizations and 
entities who have purchased packages in the program.

For registration, please go to workationthailand.com  
and who are interested in buying the package, contact  
the official Line : @workationthailand For service 
providers, such as hotels or any kind of services involved in  
the journey, please request further information at  
the Official Line : @workationagency
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Greeting

ในโอกาสการทํางานเข้าสู่ปีที่ 4 ของ The Thailanders เราได้รับโอกาส
ที่ดีมากมายในการทํางานร ่วมกับบุคคลชั้นนําของประเทศไทยในสอง 
โปรเจ็คต์ที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โควิด 19 ในโปรเจ็คต ์ 
The Thailanders Culture Journey พร้อมทัง้การได้ไปช่วยสนบัสนนุสายงาน
ต่างๆ เช่น สายการบนิ โรงแรม มคัคเุทศก์ รวมทัง้ได้ทาํงานทีส่าํคญัคอืการสบืสานงาน  
ทรพัย์แผ่นดนิ ศลิป์สยาม Thai Treasures ร่วมกบักระทรวงวฒันธรรม การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท สยามพิวรรธน ์ ในการนําชุมชนผ้าไทยจากท้องถิ่น 
ต่าง ๆ มาจัดแสดงและขายในสถานที่ที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ รวมทั้งนําอัญมณี
แบรนด์ไทยบิวตี้ เจมส์มาจัดแสดงเพื่อแสดงถึงภูมิป ัญญาของนักออกแบบ
ไทย นับเป็นอีกปีที่คุ้มค่าในการทํางานอีกปีหนึ่งที่ The Thailanders ได้ช่วย
สนับสนุนงานที่สําคัญเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่มาจัดแสดง ในปีหน้า  
The Thailanders วางแผนงานเพื่อการเดินทางที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับทุก
ภาคส่วนและเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของคนไทยและประเทศไทย.

On the occasion into 4th year of work, The Thailanders got 
many good opportunities to participate in good work alongside 
Thailand top people in the projects to help promote tourism of 
Thailand after Covid break for the 2 projects “The Thailanders 
Culture Journey” including our support to airlines, hotels and tour 
guides. We also had important work to continue the important 
project “Thai Treasures” together with Ministry of Culture, Tourism 
of Thailand, and Siam Piwat in order to bring outstanding Thai 
fabrics communities from provinces to exhibit and sale at the 
most prime location, with Beauty Gems to show expertise of 
Thailand gemology designers. 2020 is another valuable year in 
work that The Thailanders had delivered supports to important 
work for all Thai communities in Thai Treasures. Next year, The 
Thailanders plans for good work with nice journeys to realize 
advantages in work for all areas of companions and be a part of 
nice success of Thais and Thailand.

อมรสิริ บุญญสิทธิ์
Amornsiri Boonyasit
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา / บรรณาธิการบริหาร
The Thailanders 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
โดย อริสา จารุไพบูลย ์ภาพ กลุ่มประชาสัมพันธ์สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, Ashish Pradhan

รู้สึกอย่างไรที่ได้มาร่วมงาน Thai Treasures

2020 ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม
สําหรับงาน ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม หรือ 
Thai Treasures 2020 ที่หลาย ๆ ส่วนราชการ
และภาคเอกชนได้มีโอกาสให้มาร่วมมือ
กัน นับว่าเป็นการบูรณาการร่วมของภาค
รัฐและเอกชนอย่างแท้จริง เพราะเรามีทั้ง
มืออาชีพ นักเรียน นักศึกษา และนักธุรกิจ
ที่ทําธุรกิจทางด้านแฟชั่น เรื่องของผ้าหรือ
การออกแบบอัญมณ ีถือว่าเป็นการสืบสาน
ราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวง 
รวมถึงในเรื่องของการต่อยอดเศรษฐกิจ
ก็สามารถทําให้วัฒนธรรมไทยได้โดดเด่น
ในเวทีโลก รวมถึงคนไทยก็จะได้มีความ
ภูมิใจในวัฒนธรรมไทยอีกด้วยเช่นกัน อีก
ทั้งสิ่งสําคัญก็คือ เพื่อน้อมรําลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง 
เพื่อเป ็นการเฉลิมพระเกียรติครบรอบ  
88 พรรษาของพระองค์ท่านด้วย หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า งานที่สร้างมูลค่าและทําให้เกิด

Pumping up

ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั้นจะช่วย
ให้คนไทยคงอยู่คู่ความเป็นไทย และช่วยกนั
สืบสานความเป็นไทยต่อไปยาวนานเช่นกัน

ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ถือว่า
ประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงไร
ในความร่วมมอืครัง้นี ้ต้องเรยีนว่าได้มคีวาม
ร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาคราชการและ
ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจ ถือว่าได้รับ
การตอบรับความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของความร่วมมือในการจัดส่งนางแบบมา
ร่วมงาน รวมถึงโครงการที่เราได้เคยจัดทํา 
และความร่วมมือของชุมชนร้านค้าที่ได้จัด
นําผลิตภัณฑ์อันเกี่ยวข้องกับงานสืบสานใน
พระราชปณิธานมาออกร้าน ในส่วนของ
การที่จะสร้างมูลค่าจากการจัดงานในครั้งนี้
ด้วยการจาํหน่ายสนิค้า เพราะฉะนัน้จงึถอืว่า
เป็นความร่วมมอืทีล่าํพงัหน่วยงานใดหน่วย
งานหนึ่งก็ไม่สามารถทําให้เสร็จสมบูรณ์ได้ 
ถือเป็นความร่วมมืออย่างดียิ่งของทุกฝ่าย 

รวมทั้งหน่วยงานทีเ่ป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้วย
ธุรกิจโดยตรง

รบกวนฝากแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทย
อยากจะฝากถึ งทุ กท ่านใน เรื่ อ งของ
วัฒนธรรมที่มีติดตัวกับคนไทยของเรามา
ตั้งแต่เกิดนะครับ แต่เราก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้
ยังคงต้องตระหนักและส่งต่อไปจนถึงรุ ่น
ลูกรุ่นหลานต่อไป  จึงอยากฝากทุกท่านให้
ช่วยกันรักษาสิ่งที่ดีงามให้คงอยู่ไว้ ไม่ว่าจะ
เป็นการไหว้ การใช้ผ้าไทย การนาํภมูปัิญญา
ดี ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรไทย 
และสิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความ
เป็นไทยครับ จึงขอเรียนให้ทุกท่านช่วยกัน
สนับสนุนสินค้าไทย และ ช่วยกันพัฒนา
ให้ประเทศไทยของเรามีความดํารงอยู่และ
ยั่งยืนตลอดไป
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The Thailanders: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายของการทํางานที่นับ
เป็นความสาํเร็จของการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง
คณุยทุธศกัดิ ์สภุสร: หากพดูถงึวสิยัทศัน์ ตามแผนวสิาหกิจ ททท. แล้วเราต้องการเป็นผู้นํา
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน ให้
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่นักท่องเที่ยวพูดถึง แต่ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 นี้ สิ่งที่
จะเป็นตัวเชื่อมความสาํเร็จในประเทศ คือ การทาํให้การท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวให้ได้ ซึ่ง
ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีสัดส่วนกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ของประเทศ มี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยประมาณ 39.8 ล้านคน แต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่สามารถ
เดินทางได ้ ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ ดังนั้น การฟื้นตัวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กลบัมาให้ได้นัน้สําคญัมาก ททท. มกีารวางแผนไว้ว่าภายในสองปีจากนีไ้ป จํานวนนกัท่อง
เที่ยวจะลดลงประมาณ 50% แต่ตั้งเป้าหมายรายได้อยู่ที่ประมาณ 80% ของรายได้ปีที่ผ่าน
มา เน้นนกัท่องเทีย่วคณุภาพและใช้จ่ายมากขึน้ ผมว่าสิง่เหล่านีค้อืสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป และ 
สิง่นัน้จะเป็นตวัวดัความสาํเรจ็ของการท่องเทีย่วของประเทศไทยจากนีไ้ปอกีสองปีแน่นอน
 
จากสถานการณ์โควิด 19 การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 
และมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง
แน่นอนว่าทุกหน่วยงานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทาง ททท. มีสํานักงาน
ในประเทศ 45 แห่ง และสํานักงานต่างประเทศอีก 29 แห่ง ต่างก็ต้องปรับตัวในการทํางาน
เหมือนกันหมด ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลับมา
ฟ้ืนตวัได้อกีครัง้ หากถามว่าปรบัตวัอย่างไร คงต้องกล่าวถงึในส่วนของต่างประเทศก่อนว่า
ทั้ง 29 หน่วยงานกลับมาดาํเนินงาน 3 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกคือการทําให้ประเทศไทยเป็น  
Top of Mind ถงึแม้เดนิทางไม่ได้ แต่ต้องทาํให้นกัท่องเทีย่วนกึถงึประเทศไทยและยงัคงอยู่ใน
ใจพวกเขาตลอดเวลา โดยการผ่านการทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น การทาํ CRM เรื่องที่สองคือ
การที่เราเข้าไปช่วยพันธมิตรที่ร่วมงานกันมาตลอด ผมเชื่อว่า จะเป็นการช่วยสร้างความ
สมัพนัธ์ในระยะยาวต่อไปในอนาคต และในเรือ่งทีส่าม การเกบ็ข้อมลูการท่องเทีย่วเพือ่นาํ
มาใช้พฒันาแนวทางการดาํเนนิงานทางการตลาดของ ททท. เพือ่ทาํให้ประเทศไทยเรานัน้มี
นกัท่องเทีย่วกลบัมาเช่นกนั ส่วนภายในประเทศ เนือ่งจากเราไม่สามารถเปิดประเทศได้ ดงั
นัน้ จงึต้องช่วยการกระตุ้นให้เกิดการเดนิทางท่องเทีย่ว และสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุคอืวธิกีารทีจ่ะ
ทาํให้ประชาชนหรอืนกัท่องเทีย่วไทยได้รู้สกึมัน่ใจและไว้ใจในการเปิดประเทศครัง้นีน้ัน่เอง

มีแนวทางฟื้นฟูและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์ COVID-19  

ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศด้วยวิธีใดบ้าง
สําหรับอนาคตท่องเที่ยวไทยหลังโควิด 19 เชื่อมั่นว่าจะกลับมา เหมือนนกฟีนิกซ์ ที่ฟื้นจาก
ที่สลบไป ไม่ใช่ฟื้นจากความตาย แต่จะเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นอมตะ เป็นกลไกในการ 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ จากประสบการณ์ในอดตี ประเทศไทยเคยได้รบัผลกระทบ
จากเหตุการณ์สึนาม ิและสามารถกลับฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อีกครั้ง แต่ครั้งนี้เนื่องจากโควิด 19 
เป็นสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั ในส่วนของเรือ่งการเตรยีมตวัสาํหรบัการฟ้ืนฟนูัน้ จาํนวนนกั
ท่องเทีย่วอาจจะมจีาํนวนทีไ่ม่มากนกั และสถานการณ์หลงัโควดิ 19 นัน้ ททท. อยากให้การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยออกมาในรูปแบบ SEXY โดยตัว S หมายถึง Safety and Hygiene เป็น
เรื่องของความปลอดภัยด้านสาธารณสุขที่ดี เพราะเรื่องความปลอดภัยมันจะกลายเป็น  

คุณยุทธศักดิ ์สุภสร 
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) เปิดมุมมองสะท้อนแผนการด�าเนินงานเพื่อช่วยเหลือ
การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจ ผ่านกลยุทธ์
การฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายใต้รูปแบบ New Normal หลัง
สถานการณ์โควิด 19

บทสัมภาษณ ์ณฐพร พันส ีภาพ Tourism Authority of Thailand

New norm สาํหรบัผู้คนทัง้โลก ต่อมาตวั E เป็น
เรื่องของ Environmental Sustainability ซึ่งเกี่ยว
กับด้านการฟื้นฟูธรรมชาติด้วยวิธีการที่จะ
สามารถอนุรักษ์สิ่งสวยงามทางธรรมชาติ
ให้ยั่งยืน ต่อมาตัว X คือ Extra Experiences คือ
การส่งมอบประสบการณ์ทีม่คีณุค่าแตกต่าง
ให้กบันกัท่องเทีย่ว สาํหรบัจดุขายทีส่ามารถ
สร้างคุณค่าการท่องเที่ยวได ้ คือเรื่องของ
ความปลอดภัยที่รัฐบาลควบคุมการแพร่
ระบาดได้เป็นอย่างดี และสุดท้ายตัว Y มา
จากคําว่า Yield เป็นการท่องเที่ยวที่มีมูลค่า
สูง หรือ High Value Tourism จากกลุ่มคนที่มี
ศักยภาพในการใช้จ่ายสูง ทั้งหมดนี้จะเห็น
ได้ชัดว่าคําว่า SEXY นั้นทําให้ภาพลักษณ์
ประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้ 
ผู้ประกอบการปรับตัวได้ดีขึ้น นักท่องเที่ยว
เองก็มีความปลอดภัย นับได้ว่าเป็นสิ่งที่เรา
เตรยีมไว้ในการบรูณาการร่วมกบัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ผลกัดนัให้การท่องเทีย่วของ
ประเทศไทยกลบัมามบีทบาทสาํคญัเหมอืน
ในอดีตที่ผ่านมาให้ได้ภายในสองปีครับ

กรุณาแนะนํ าสถานที่ ท ่อง เที่ ยวใน
ประเทศไทยที่น ่าสนใจที่สุด จํานวน  
4 แห่งจากทุกภาคทั่วประเทศ
สาํหรบัผมแล้วประเทศไทยยงัมสีถานทีท่่อง
เที่ยวใหม่ ๆ  ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอีกหลายแห่ง 
และโครงการของทางเราทีม่ชีือ่ว่า WAT ซึง่มา
จากคําสามคํา ตัวแรกคือ W มาจากคําว่า 
Worship คอืเป็นเรือ่งของการอธษิฐาน ความ
เชื่อ เป็นสถานที่ที่เรานับถือและเป็นสถาน
ที่พึ่งพาจิตใจ ตัวต่อมาคือ A มาจากคําว่า  
Activity ซึง่ได้มกีารขอความร่วมมอืประชาชน
ที่อาศัยบริเวณนั้นให้นําผลิตภัณฑ์มาขาย 
อาจจะเป็นผ้าพืน้เมอืงผลติภณัฑ์การเกษตร 
และสนิค้า OTOP ต่าง ๆ  เพือ่สร้างรายได้เมือ่
มีนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่เพิ่มขึ้น และ 
ตวัสดุท้ายคอืตวั T มาจากคาํว่า Tradition เป็น
เรื่องของวัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากพื้นที่นั้น เช่น กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่มา
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งาน “ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม” (Thai Treasures)
ระหว่างวันที ่27 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2563
ณ ลานพาร์คพารากอน  ศูนย์การค้าสยามพารากอน
โดย เดอะไทยแลนเดอร์ส ภาพ บริพัตร ศรีโสภา และ Ashish Pradhan

รฐับาลโดยกระทรวงวฒันธรรมร่วมกบัภาคี
เครือข่าย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัท บิวตี้เจมส ์ จํากัด และศูนย์การค้า
สยามพารากอนร่วมกันจัดงาน “ทรัพย์
แผ่นดิน ศิลป์สยาม” (Thai Treasures) 
ระหว่างวนัที ่27 พฤศจกิายน ถงึ 1 ธนัวาคม 
2563 ณ ลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้า
สยามพารากอน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ ้าสิริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันป ีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 88 
พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ด้วยสํานึกใน 

Thai Treasures

พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ้ ที่ทรง
สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเห็น
คุณค่าของผ้าไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจํา
ชาติ อัญมณีไทยทรัพย์แห่งแผ่นดินอันทรง
คุณค่าเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน และ
รักษาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาให้คงอยู ่คู ่
ผนืแผ่นดนิไทยและก้าวไกลไปสู่ระดบัสากล

ง าน  “ทรั พย ์แ ผ ่น ดิ น  ศิ ลป ์ส ย าม ”  
(Thai Treasures) เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานพาร์ค
พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
นายอทิธพิล คณุปลืม้ ให้เกยีรตเิป็นประธาน
ในพิธี มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การ
เดินแบบแฟชั่นโชว์จากการออกแบบของดี
ไซน์เนอร์รุ่นใหม่ (Young Designers) 
ด้วยผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีความ
หลายหลายทั้งเส้นใย กรรมวิธีและสีสัน
ลวดลาย สวยงามตระการตามกีารออกแบบ
และตัดเย็บที่ลํ้าสมัย นําโดยตะวัน จิรัช
ญา เกตุคง ผู้ชนะ Asia’s Next Top 
Model Cycle 4 แสดงแบบร่วมกับ
เครื่องประดับจากบริษัท บิวตี้เจมส ์ จํากัด  
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By Arisa Jarupaibul Photos Boripat Srisopha and Ashish Pradhan

Thai Treasures 2020

The Ministry of Culture, together with 
the Tourism Authority of Thailand, 
Beauty Gems Co., Ltd. and Siam 
Paragon Shopping Center jointly  
organized an event, "Thai Treasures", 
between November 27 and December 
1, 2020 at Paragon Park, Siam Paragon 
Shopping Center to honor Queen 
Sirikit Queen Royal Princess Maha 
Chakri Sirindhorn on the auspicious 
occasion of her 88th Birthday on 12 
August 2020. This event displayed 
eternal gratitude that his highness 
supports and encourages Thai  

people to see the value of Thai 
fabrics, which is a part of our national 
identity, as well as Thai jewels and 
land conservation, continuing and 
preserving the wisdom and heritage 
of Thai people and  to advance to the 
international level.

The Minister of Culture, Mr. Itthiphon 
Khunpluem, honored the event in the 
role of chairman of the ceremony.  
Interesting activities included walking 
fashion shows featuring creations 
from young designers which used 

Thai Treasures

unique Thai fabrics with a variety 
of fibers. Led by Tawan Jiratchaya 
Ketkong, winner of Asia's Next Top 
Model Cycle 4, jewelry was displayed 
from Beauty Gems, Company Limited, 
a Thai gemstone company, that 
showcased world-class quality worth 
several hundred million baht. Join the 
reception and listen to the singing 
performance by the legendary 
Rudklao Amratisha.

Throughout "Thai Treasures", there 
will be many other activities, such 

20
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as a discussion on Thai fabrics 
by a specialist in ancient fabrics. 
Contemporary fashion designers who 
have advanced to the international 
level will hold demonstration activities 
of fabric work by local craftsmen that 
the whole family can participate in, 
such as making batik, promoting 
the ideas of "Thai Tiew Thai”, the 
idea of a moral community and a 
network of cultural entrepreneurs 
from 4 regions and more than 20 
communities, including weaving, 
traditional embroidery, and Sukhothai 
silverware, giving these communities 
the opportunity to disseminate 
the heritage of local wisdom and 
generate income for the economy.

21
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จากความรู ้และความสนใจทางด้าน
แฟชั่นและเรื่องของธุรกิจทั้งหมดนี้ ได้
เรียนหลักสูตรอะไรมาบ้าง 
หากถามถึงความรู ้ด้านแฟชั่นในมุมมอง
วิชาชีพ ไม่มีค่ะ แต่ถ้าถามถึงความเข้าใจ
เรียนรู ้จากประสบการณ์ในพื้นที่จริงของ
วงการแฟชัน่โดยบรูณาการสหวทิยาการกบั
การสงัเกตและกระหายความรู้นัน้ กพ็อมอียู่
บ้างในตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา ใน
บทบาทของการเป็นลกูค้าของสนิค้าแบรนด์
จากต่างประเทศระดับโลก ในฐานะแขกคน
พิเศษร่วมชมแฟชั่นโชว์ Christian Dior, Saint

Laurent, Dolce&Gabbana, Alexander McQueen, 

Balmain, Elie Saab, และในบทบาทของผู้เข้า
ร่วมงาน Exhibition Prada, Gucci, Louis Vuitton,

Marc Jacobs, Bvlgari, Tiffany & Co., Van Cleef &  

Arpels รวมถึงได้สัมผัสเนื้อผ้า และเครื่อง
แต่งกาย (Accesories) ที่มีรูปแบบต่างกันใน 
การส่วมใส่ และจากสงัเคราะห์ประสบการณ์
จงึประยกุต์ต่อยอดเป็นการออกแบบร่วมกบั
ดีไซน์เนอร์ภายในประเทศไทยผ่านผ้าไทย 
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง เล็ง
ถึงประโยชน์สาธารณะ สร้างความดึงดูด
ความดงีามและคณุค่าอตัลกัษณ์ของผ้าไทย
ให้เหมาะสมกับวิถีในแต่ละวัน ส่วนเรื่อง
ธุรกิจวงการแฟชั่นมองว่าเป็นการกระจาย
หน้าที่และรายได้ เพื่อลดความเหลื่อมลํ้า
รายได้ ความสนใจ สถานะทางสังคม หรือ
โอกาส ถึงบทบาทต่อกลไกที่เป็นองค์รวม
ของการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร ครอง
ตนและครองงานด้วยความรักซื่อสัตย์ต่อ
อาชีพ ต่อการทํางานเป็นทีมเพื่อประโยชน์
แบบส่วนรวม ตั้งแต่วิถีชุมชน วิสาหกิจ
ชมุชน โรงงาน แหล่งผลติ วตัถดุบิ นกัลงทนุ  
ดีไซน ์เนอร  ์ นักสร ้างแรงบันดาลใจให ้ 
ดีไซน์เนอร  ์ (Muse) บุคลากรขับเคลื่อน
บริษัท บริษัทขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร 
การตลาด สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ลูกค้า 
(Consumer) บคุคลมชีือ่เสยีง นกัร้อง นกัแสดง 
นักฟุตบอล (Influencer) หอการค้า นักการ

เมือง ด้วยการหล่อหลอมกระบวนการผ่าน
การสื่อสารระดับตํานานบนสิ่งทอกับธุรกิจ
เครื่องแต่งกายบนวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
เอื้ออํานวยในความเห็นต ่างของแต่ละ
ฤดูกาลหรือคอลเล็กชั่น และหากถามถึง
หลกัสตูรทีเ่รยีนมา จบการศกึษาด้านบรหิาร
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จาก 
Eastern Asia University, Fashion Followers Social 

Media and Blogging จาก Istituto Marangoni Milan, 

Discover The Haute Couture Capital Of Fashion at 

Istituto Marangoni Paris, The Master Class the French 

Crown Jewels from L'École to the Louvre Museum.

มีมุมมองไปในทิศทางใดบ ้าง  จาก
ประสบการณ์ที่เคยเข้าร ่วมโครงการ
ต่างๆ เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม 
ในมุมมองหรือทิศทางจําเป ็นอย ่างยิ่ ง
สําหรับการช่วยเหลือที่ต้องมีโครงสร้างที่
เป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
ปัจจุบันเข้าร่วมโครงการจากการได้รับคัด
เลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้นสูงการสร ้างสังคมสันติสุข รุ ่นที่ 11 
สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบัน 
พระปกเกล้า เป็นหลักสูตรที่มุ ่งเน้นการ
จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อ
ประโยชน์ต ่อสาธารณะแบบมีส ่วนร ่วม 
เพื่อก ่อเกิดความดีงามในสังคม ความ
เท่าเทียม และการบริหารความขัดแย้ง
เพื่อนําไปสู ่สังคมสันติสุข การช่วยเหลือ
สังคมเป็นการเล็งเห็นคุณค่าในอัตลักษณ ์
ของชุมชนที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังมีกรมหม่อน
ไหมที่ขับเคลื่อนสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ 
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ในการร่วมฟ้ืน 
ส่งเสรมิ สบืสาน ต่อยอด และอนรุกัษ์ผ้าไทย 
ทําให้ผ้าไทยไม่สูญหายไปจากแผ่นดินไทย 
ที่มีอยู่ของแต่ละชุมชน 

มีความเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการแต่ง
กายที่ใช้ผ้าไทยในปัจจุบัน 
เป็นการสื่อสารถึงศูนย์กลางใจของความ
ศรัทธาในการภูมิใจที่ เป ็นพลเมืองไทย 
สะท้อนการสร้างพลังเมืองของไทย ทําให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
การรวมกลุ่มเกษตรกรไทยใช้ไทยซื้อไทย
ขาย คืนกลับสู่สังคมไทย เล็งเห็นคุณค่าใน 
อัตลักษณ์ของชุมชนที่พึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน จากการจัดการทรัพยากรภายใน
ประเทศที่มีอยู่ของแต่ละชุมชนก่อให้เกิด
รายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตต่อครอบครัวที ่
และส่งผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตั้งแต่
เศรษฐกิจเกษตรกร ชมุชน ของประเทศไทย 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมบนการยอมรับ
ความหลากหลายของคุณค่าในอัตลักษณ์
เฉพาะได้อย่างลงตัว

การเลอืกผ้าไทยมาใช้นัน้มปีระโยชน์ และ
มีคุณสมบัติที่เด่นชัดอย่างไรบ้าง
การเลือกใช้ผ้าไทยนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้งาน 
การออกแบบ สีของผ้า ชนิดของผ้า เหมาะ
สมกับผู้สวมใส่ ผ้ามัดหมี่ คือผ้าในตํานาน 
เพราะการมัดไหมให้เกิดลวดลายไม่ซํ้ากัน
จึงสร้างความโดดเด่นเฉพาะตัว เนื้อผ้าไหม 
มีทั้งแบบอยู่ทรง คือจะแข็งรับกับ Pattern

และผ้าไหมมัดหมี่แบบนิ่มพริ้วจะรับกับชุด
ที่ออกแบบมาเพื่อให้การเคลื่อนไหวเบา
สบาย สําหรับผ้าไหมสีพื้นทอขนาด 2 เส้น 
ก็จะมีลักษณะที่ดูสากลมากขึ้น สําหรับผ้า
ไหมแพรวา เป็นการออกแบบชั้นสูงที่ทอ
ลายได้อย่างละเอียดและมีหลายชั้น แค่ 
พาดบ่าก็มีความโดดเด่นแล้ว ที่สําคัญที่สุด
คือผ้าไหม มีคุณสมบัติกันแสงแดดได้ดี แม้
ไม่ต้องอัดกาวอีกด้วย

Pumping up

สุภาพสตรีผู้หลงรักผ้าไทย
คุณธันยลักษณ ์พรหมมณี
เรียบเรียงโดย ศศิวิมล ภู่ระหงษ ์ภาพ บริพัตร ศรีโสภา
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เ สื้ อ โ ค ้ท ต ก แ ต ่ง ข น มิ ง ค  ์ ตั ด เ ย็ บ ด ้ว ย ผ ้า ไ ห ม มั ด ห มี่ 
สีแดง จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เครื่องประดับ Beauty Gems.
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