
 โครงการอาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ท าได้ 
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ความส าคัญของโครงการ 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรีในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว การขาดโอกาสในสังคม และปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ ท า
ให้มีสตรีจ านวนหนึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ เพราะยังตก
อยู่ในสภาพผู้ด้อยโอกาสในสังคม ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง  
ส านักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งตั้งอยู่ในอ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีหน้าที่ช่วยเหลือสตรีไทยและกลุ่มแม่บ้านอายุตั้งแต่ 16 
ปี ถึงไม่เกิน 55 ปี ที่ด้อยโอกาสทางสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับ
การศึกษาต่อ มีฐานะยากจน ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน 
ให้ได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพ่ึงตนเองได้ ด้วยการให้ท่ีพักพิงและจัด
ฝึกอบรมวิชาชีพหลากหลาย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเอง มี
รายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ให้ได้รับความเป็นธรรมในการท างาน ไม่ถูก
หลอกลวงไปในทางเสื่อมเสีย และลดปัญหาการว่างงาน การอพยพแรงงาน และ
ปัญหาสังคมที่จะเกิดตามมา อันเป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป  
  ในการนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัย  
ธรรมาธริาช ซึ่งเปิดสอนหลักสตูรด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจภุัณฑ์ ได้
เล็งเห็นว่าสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ไปแนะน าเป็นอีก
อาชีพหน่ึงให้แก่สตรีกลุ่มนี้ นอกเหนือจากวิชาชีพท่ีศูนย์สงเคราะหแ์ละฝึกอาชีพ
สตรภีาคกลางจัดฝึกอบรมไว้เดมิ 7 แผนก คือ เสริมสวยสตร ีตัดเยบ็
เสื้อผ้า อาหารและการบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ตัดผมชาย นวดแผนไทย และ
ศิลปะประดิษฐ ์โดยสาขาวิชา ฯ จะจัดท าโครงการ “อาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ท า
ได้” ขึ้น โดยการบรรยายและสาธติอาชีพการพิมพ์ตามสั่งส าหรับสิ่งพิมพ์
ประเภทของขวัญ ของที่ระลึกพร้อมทั้งการออกแบบบรรจภุัณฑ์ให้โดนใจ ขายได้ 
และเหมาะกับสิ่งพิมพ์ รวมทั้งฝึกออกแบบและพิมพ์สิ่งพิมพผ์้า อาทิ เสื้อ หมวก 
กระเป๋า ผ้ากันเปื้อน ผ้าปโูตะ๊ ผ้าม่าน หรือหมอน ด้วยวสัดตุกแต่งแบบตัวรีด
ร้อน จึงฝึกท าไดไ้ม่ยาก เหมาะกับกลุ่มผูห้ญิงที่มีการศึกษาน้อย เพราะไมต่้องใช้
ความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ีสาขาวิชา ฯ ยังได้รับความร่วมมือ
จากนักออกแบบผลติภณัฑ์ที่เป็นผูป้ระกอบการมืออาชีพ มาให้ความรู้และ
เทคนิคการออกแบบที่โดนใจผู้ซื้อ ท าให้ขายได้ และความร่วมมือจากกอง
สวัสดิการสังคมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่จะมาให้ค าแนะน าเรื่องการสมัครเป็นสมาชกิกองทุน ฯ 
เพื่อให้ทราบแนวทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีกองทุน ฯ ได้จัดสรรไวส้ าหรับ
ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558  ซึ่งกิจกรรมในโครงการนี้จะช่วยให้ผู้หญงิกลุ่มนี้ไดม้ี



 

 

 

 

 

 
 

ทางเลือกในอาชีพใหม่ ๆ และมีโอกาสได้รับเงินทนุไปใช้ในการประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้เลีย้งตนเองและครอบครัว  
 
 
 

  
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมอาชีพทางการพิมพ์ใหแ้ก่ผู้หญิงในศูนยส์งเคราะห์และฝกึอาชีพ
สตรภีาคกลาง จังหวัดนนทบุร ี
2. เพื่อฝึกทักษะอาชีพทางการพิมพ์ให้แก่ผู้หญิงในศูนยส์งเคราะห์และฝึกอาชีพ
สตรภีาคกลาง จังหวัดนนทบุร ี
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จักของชุมชน 

  
กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมที่เป็นกลุม่เป้าหมายมีจ านวนท้ังหมด 150 คน:  
1. ผู้หญิงในความดูแลของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี และเครอืข่าย ประมาณ 120 คน  
2. ครูฝึกอาชีพและบุคลากรของศูนยส์งเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง 
ประมาณ 30 คน 

  
ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ 

1. ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการพิมพ์ดิจิทัลที่ใช้ใน
การพิมพ์เสื้อยืดตัวรีดร้อนเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพการพิมพ์
ของขวัญ ของช าร่วย และของที่ระลึกแบบตามสั่ง 
2. ได้รับความรู้ด้านการออกแบบเสื้อยืดและความรู้ด้านการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์ 
3. ได้รับเสื้อยืดตัวรีดร้อนที่ผู้เข้ารับบริการฯ ได้มีโอกาสพิมพ์ด้วยตนเองเพื่อใช้
เป็นตัวอย่างงาน 

  
การเชื่อมโยงกับชุดวิชา/ผลงานวิจัย 

เช่ือมโยงกับความรู้ในชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ ชุดวิชา 
97406 เทคนิคหลังพิมพ์ และชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ 



  ก าหนดการ/ตารางการฝึกอบรม/lสถานที่จัดโครงการ/วิทยากร 

27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมของศูนย์สงเคราะห์และฝกึอาชีพสตรีภาคกลาง อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี 

 
เวลา 

วันท่ี 
8.30-8.45น. 9.00 - 10.30 น. 10.30 - 12.00 น. 12.00- 

13.00น. 
13.00 - 16.00 น. 

1 ลงทะเบียน
8.45-9.00น.  
พิธีเปิด 
 
 
 
 
 
 
 

  การอภิปราย  
“อาชีพการพิมพ์ 
ของขวัญตามสั่งและการพิมพ์
เสื้อยืดตัวรีดร้อน”  
วิทยากร:  
1. รศ. ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 
2. นางสาววิญญ ูนวลลม  
  วิทยากรจากบริษัทปลาทูอาร์ต 

 

การบรรยายและสาธิต 
“การออกแบบสิ่งพิมพ์ผ้า
พร้อมบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจ
และขายได้” 
วิทยากร:  
อ. นัดดาวดี บญุญะเดโช 
นักออกแบบ อาจารย์พิเศษ
และผู้ประกอบการผลิตและ
จ าหน่ายสิ่งพิมพ์ผ้าที่เป็น
ของขวัญและของที่ระลึก 

พัก 
กลาง 
วัน 

ฝึกออกแบบและพิมพ์ของขวัญตามสั่ง (สิ่งพิมพ์
ผ้า: เสื้อยืด) ด้วยตัวรีดร้อน   
แบ่งผู้เข้ารับการฝึกเป็น 8 กลุ่มๆ ละ 15-20 คน 
(หัวหน้ากลุ่มเป็นครูฝึกอาชีพของศูนย์) ทยอยเข้า
ฝึกที่ฐาน S1-S9  ทีละกลุ่ม ตามล าดับ ดังน้ี 

  กลุ่ม 1 2 3 เข้าฐาน S1-S5 

  กลุ่ม 4 5 6 7 8 เข้าฐาน S6-S8 

9.00 – 12.00 น. 
วิทยากรฝึกประจ าเครื่องจากบริษัท เตรียมติดต้ังเครื่องพิมพ์ 
อุปกรณ์ วัสดุ และอื่นๆ  ให้พร้อมส าหรับการฝึก 

1. นางสาววิญญ ูนวลลม   2. นายธันวา สระสาล ี
  3. นายเอกรัตน์ สระสาล ี  4. นางสาวมะลิวัลย์ แขกเมฆ 

2 ลงทะเบียน 
 

 ฝึกออกแบบและพิมพ์ของขวัญตามสั่ง (สิ่งพิมพ์ผ้า: เสื้อยืด)    
 ด้วยตัวรีดร้อน  (ต่อ) 

  กลุ่ม 4 5 6 7 8  เข้าฐาน S1-S5 

  กลุ่ม 1 2 3 เข้าฐาน S6-S8 

 

เจ้าหน้าท่ีกองกลาง: นางสาวจิตตินันท์ สวดมาลัย  
                        นางธรียา อินทมานนท์ 

 

ฝึกออกแบบและพิมพ์ของขวัญตามสั่ง (สิ่งพิมพ์
ผ้า: เสื้อยืด) ด้วยตัวรีดร้อน  (ต่อ) 

  กลุ่ม 4 5 6 7 8  เข้าฐาน S1-S5 

  กลุ่ม 1 2 3 เข้าฐาน S6-S8 

16.00-16.30 น.  
แจกเสื้อยืดให้ผู้เข้าอบรม อาจารย์รังสนิี  ทองชมภ ู
ประเมินผล  (นางธรียา อินทมานนท์แจกแบบ
ประเมินผล 
ให้หัวหนา้กลุ่มรวบรวมเก็บคืน) 

ปิดการอบรม 
ค าอธิบายงานที่ฐานต่าง ๆ และวทิยากรประจ าฐาน 
S1: ศึกษาเส้ือยืดสีต่างๆ ที่พิมพ์ตัวรีดร้อนแล้ว วิทยากร: อ. ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์ 
S2: เลือกเส้ือยืดตามสีและขนาด + เลือกตัวรีดร้อนการ์ตูนและข้อความ อาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ท าได้ ให้เหมาะกับเสือ้ยืด วิทยากร: นางสาววันเพ็ญ บุญนุกลู 
S3: ออกแบบจัดวางตัวรีดร้อนบนเส้ือยดื วิทยากร: อ. นัดดาวด ีบญุญะเดโช  
S4: น าไปรีดร้อนด้วยเครื่อง heat transfer  วิทยากร: รศ. ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ น.ส.วิญญู นวลลม นายธันวา สระสาลี นายเอกรัตน์ สระสาล ีน.ส.มะลิวลัย์ แขก
เมฆ 
S5: เก็บเส้ือยืดที่รีดร้อนแล้วตามคูปองเลขประจ าตัวเส้ือเพือ่แจกในวันฝึกอบรมในวันที่ 2 +ประสานงานกับหวัหน้ากลุ่ม 
วิทยากร: อาจารย์รังสินี  ทองชมภ ู
S6: ขึ้นรูปบรรจภุัณฑ์กล่องบรรจุเสื้อยืด วิทยากร: อ. กรรณิการ์ ยิ้มนาค         
S7: สาธิต/ฝึกการสร้างและการใช้อุปกรณ์ช่วยพับเสื้อยืด วิทยากร: รศ. สุณี ภู่สมี่วง   
S8: ออกแบบวิธกีารพบัเสื้อยืดแบบต่างๆ บรรจุในกล่อง วิทยากร: อ. ดร. จีรานชุ บุดดีจีน 



 

  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 

 สาระความรู้ท่ีได้รับจากโครงการ     
เร่ืองท่ี 1 อาชีพการพิมพ์เสื้อยืดด้วยตัวรีดร้อน โดย รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 

อาชีพการพิมพ์เสื้อยืดมีการใช้เทคนิคการพิมพ์หลายวิธี ถ้าเป็นการพมิพ์ท่ีใช้แม่พิมพ์และใช้แรงกดพิมพ ์การพิมพ์สกรีน
เป็นการพิมพ์ท่ีนิยมใช้มากทีสุ่ด แต่หากต้องการพิมพ์อย่างรวดเร็ว พิมพ์จ านวนไม่มาก ไม่กีต่ัว หรือแม้เพียง 1 ตัว ก็พิมพ์ได้ 
เพราะสามารถพิมพ์แบบดิจิทลัได้โดยไมต่้องใช้แม่พิมพ์ ดังวิธีการพิมพ์ต่อไปนี้  

- การพิมพ์วิธีอ้อมแบบโดยการพิมพพ์่นหมึก (ink jet) ลงบนกระดาษรูปลอกหรือกระดาษทรานซเฟอรก์่อน แล้วจึงน า
ภาพหรือตัวอักษรบนกระดาษรูปลอกไปถ่ายโอนลงบนเสื้อยดืด้วยการใช้ความร้อนและแรงกดที่เหมาะสมจากเครื่องรีดร้อนหรือ
เครื่องฮีตทรานซเฟอร์  

- การพิมพ์วิธีอ้อมท่ีใช้สติกเกอรต์ัวรดีร้อน (hot sticky) ที่ท าเป็นภาพหรือตัวอักษรส าเรจ็รูปแล้ว หรือเป็นสติกเกอร์ตัว
รีดร้อนท่ีออกแบบตัดเอง แล้วน าสติกเกอร์ตัวรีดร้อนไปประกบและถา่ยโอนภาพหรือตัวอักษรนั้นลงบนเสื้อยืดด้วยความร้อน
และแรงกดท่ีเหมาะสมจากเครื่องรีดร้อนหรือเครื่องฮีตทรานซเฟอร ์ 

ส าหรับการพิมพ์วิธีอ้อมที่ใช้สติกเกอร์ตัวรีดร้อนมีข้อดีตรงท่ีวัสดุที่ใช้ท าสติกเกอร์มหีลายชนิด เมื่อพิมพ์แล้วจะให้พ้ืนผิว
ภาพพิมพ์ไดห้ลายลักษณะหรือหลายรูปแบบ จึงนับเป็นจดุเด่นจุดขายของเสื้อยืดที่พิมพ์แบบนี้เป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากการ
พิมพ์ได้ง่าย พิมพ์ได้รวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที ซึ่งในโครงการฝึกอบรมอาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็
ท าได้ครั้งนี้ จึงได้เลือกอาชีพการพิมพ์แบบน้ีมาใช้ในการฝึก  

ในการประกอบอาชีพพิมพ์เสื้อยดืด้วยตัวรดีร้อนมีวสัดุและอุปกรณท์ี่ส าคัญ วิธีการพิมพ์ การคิดต้นทุน ราคาขาย และ
ผลก าไร รวมทั้งงบประมาณในการลงทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 
1. วัสดุ  

วัสดุหลักท่ีใช้ในการพิมพ์เสื้อยืดตวัรีดร้อน ได้แก ่
1.1 เสื้อยืด มีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กส าหรับเด็ก ขนาดต่าง ๆ ส าหรับผู้ใหญ่ จนถึงขนาดพิเศษส าหรับคนอ้วน และ

มีสีต่าง ๆ ให้เลือกหลายสีทั้งสเีข้มและสีอ่อน   
1.2 สติกเกอร์รีดร้อน หรือ hot sticky ท าจากวัสดุหลายชนิดที่ด้านหลังทากาวไว้ สามารถตดิได้บนผ้าหลายเนื้อผา้

และทุกสเีมื่อกาวได้รับแรงกดและความร้อน มีผลิตจ าหน่ายเป็น 2 แบบ คือ  
1.2.1 แบบเป็นม้วนที่น าไปตัดเปน็แผ่นตามขนาดที่ต้องการใช้พิมพ์ แล้วน าไปสั่งตัดด้วยเครื่องตดัสตกิเกอร์ เป็น

สติกเกอรร์ีดร้อนตามลวดลายตัวอักษรหรือภาพท่ีออกแบบไว ้

ผลผลิต (Output) หน่วยนับ เป้าหมาย ผลที่ได้ 
1. เชิงปริมาณ :    จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 150 148 

2. เชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 86.00 88.84 

ผลลัพธ ์(Outcome)  หน่วยนับ เป้าหมาย ผลที่ได้ 
1. เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารบับริการนาความรูไ้ปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 84.00 87.14 

2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการวิชาการ ร้อยละ 86.00 89.84 



 
ที่มา: http://www.idea2click.com/shop/ และ http://masterinktank.com/product-ค้นคืนเมือ่ 11 พ.ค. 58 

1.2.2 แบบท่ีตัดเป็นช้ิน ๆ ให้เลือกตามต้องการ ได้แก ่
1) แบบตัวอักษรที่ตดัส าเร็จเป็นตวั ๆ ไว้แล้ว ให้เลือกผสมเป็นค าหรอืข้อความที่โดนใจ มีผลิตจ าหน่ายในรูปแบบ 

ขนาด สี ต่าง ๆ และหลายภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ เกาหลี จีน  
2) แบบตัวอักษรและตัวเลขขนาดใหญ่ที่ตัดส าเรจ็เป็นตัว ๆ ไว้แล้ว ส าหรับติดเสื้อกีฬา ให้เลือกผสมเป็นค า 

ข้อความ ตัวเลขเดี่ยวหรือคู่ตามตอ้งการ มีผลติจ าหน่ายในรูปแบบ ขนาด และสีต่าง ๆ  
3) แบบท่ีตัดเป็นภาพส าเรจ็ มีการออกแบบที่หลากหลายให้เลือกมากมาย เช่น ภาพการต์ูน ดอกไม้ หวัใจ รูปดาว 

รูปสัตว์ สัญลักษณต์่าง ๆ มักเน้นรปูภาพแบบโดนใจลูกค้าวัยเด็ก วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว โดยออกแบบเป็นแบบเดี่ยว ๆ หรือเป็นชุด 
แล้วตัดเป็นตัว ๆ หรือเป็นช้ินๆ  

ช้ินของสติกเกอร์รีดร้อนรูปร่างต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ขายนิยมจดัใส่แยกไว้ในแผงท่ีแบ่งเป็นช่อง ๆ ตามล าดบัและหมวดหมู่ 
เพื่อให้ลูกค้าเลือกได้ง่าย ในการคดิราคาขายส าหรับแบบตัวอักษรและภาพท่ีตดัส าเร็จเป็นตัว ๆ จะคดิตามจ านวนและขนาด
ของแต่ละชิ้น โดยทั่วไปราคาต่อช้ินมีตั้งแต่ไม่กี่สิบบาทจนถึงเป็นร้อยบาท 

   
ที่มา: http://www.ido4idea.com/shop/ido4idea/  ค้นคืนเมื่อ 11 พ.ค. 58 

ส าหรับชนิดของวัสดุที่ใช้ท าตัวรีดร้อนนี้มีหลายชนิด ได้แก่ แผ่นฟิลม์พลาสติก (flex)  แผ่นฟอยล์ (foil) ผ้าลายนูน 
(fabric) ผ้าก ามะหยี ่(flock) แต่ที่นิยมมาก คือ แบบผ้าก ามะหยี ่

สติกเกอร์ก ามะหยี่รีดร้อน นอกจากนิยมพิมพ์บนเสื้อยืดแล้ว ยังพิมพ์กระเป๋าผ้า ปลอกหมอน และสิ่งพิมพ์ผ้าอื่น ๆ ได้
หลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการ  

    
ที่มา: บริษัท ไอเดยีเมคเกอร์เทคโนโลยี จ ากดั http://www.108ideagifts.com/ตัดสติ๊กเกอร์ก ามะหยีรีดร้อนอย่างง่าย.html 
ค้นคืนเมื่อ 11 พ.ค. 58 
2. อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ส าคัญที่ใช้ในการพิมพ์เสื้อยืดตัวรดีร้อน ได้แก่  

2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ภายในเครื่องต้องมีการติดตั้งโปรแกรมเกี่ยวกบัการสร้างภาพ อาจใช้โปรแกรมส าเร็จรปู

http://www.idea2click.com/shop/%20และ
http://www.ido4idea.com/shop/ido4idea/
http://www.108ideagifts.com/ตัดสติ๊กเกอร์กำมะหยีรีดร้อนอย่างง่าย.html


ทั่วไปท่ีใช้วาดภาพ ตกแต่งภาพ เชน่ Illustrator PhotoShop หรือใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ออกแบบมาส าหรับจัดการภาพท่ี
ต้องการพิมพ์และตัดแผ่นรดีร้อนอ านวยความสะดวกในการท าอาชีพนี้  

2.2 เคร่ืองตัดสติกเกอร์  เป็นเครื่องตดัที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร ์รับขอ้มูลดิจิทลัที่ออกแบบไว้ส าหรับแต่ละงานใน
โปรแกรมมาควบคมุใบมีดให้เคลื่อนท่ีไปกรีดตัดแผ่นรีดร้อนให้มีลวดลายภาพหรือตัวอักษรตามต้องการ ท าในลักษณะเป็นสติก
เกอร์ไปติดบนเสื้อยืด ช่วยให้ลอกส่วนท่ีเป็นภาพหรือตัวอักษรและลอกส่วนท่ีไม่ต้องการออกได้ง่าย 

  
ที่มา: http://www.graphtecthai.com/ ค้นคืนเมื่อ 11 พ.ค. 58 

2.3 เคร่ืองรีดร้อน ประกอบด้วยฐานรองเสื้อยืด แผ่นกดรีดทับแผ่นรดีร้อน และเสื้อยืด และอุปกรณ์ตั้งแรงกดและ
อุณหภูมิ โดยทั่วไปควรสามารถตั้งอุณหภูมิที่ให้ความร้อนสูงได้ถึง 180 องศา ใช้เวลารีดร้อนประมาณ 20 วินาที เมื่อรีดร้อนแล้ว 
จึงลอกส่วนท่ีไมต่้องการออก เหลอืส่วนท่ีเป็นภาพหรือข้อความไว้บนเสื้อ 

   
ที่มา: บริษัท ไอเดยีเมคเกอร์ เทคโนโลยี จ ากดั  
http://www.108prints.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539703312 
       http://www.pandascreen.com/main/content/ ค้นคืนเมื่อ 11 พ.ค. 58 
3 วิธีการพิมพ ์

ก่อนพิมพ์ ให้วัดขนาดพื้นท่ีบนเสื้อยืดเพื่อเลือกภาพหรือตัวอักษรหรอืออกแบบอาร์ตเวิร์กใหไ้ด้ขนาดทีเ่หมาะกับขนาด
ของเสื้อ นอกจากน้ีต้องเลือกสีของสติกเกอรต์ัวรีดร้อนให้เหมาะกับสีเสื้อด้วย แล้วจึงออกแบบในโปรแกรมส าเร็จรูปท่ัวไปหรือ
โปรแกรมส าเร็จรูปเฉพาะส าหรับตัดสติกเกอร์ เมื่อออกแบบเสร็จแล้ว จึงสั่งตัดสติกเกอร์ตัวรดีร้อน หรือตัวรีดร้อนส าเร็จรูปมา
จัดวางในต าแหน่งเหมาะสมและสวยงาม ก่อนน าไปรีดร้อนให้ติดบนเสื้อยืด 

3.1 ขั้นตอนในการท าเสื้อยืดตัวรีดร้อน ที่ออกแบบและตัดตัวรีดร้อนเอง มีดังตัวอย่างนี ้
ตัวอย่างแบบท่ี 1 

 

1. ออกแบบตัวอักษรหรือภาพท่ีต้องการ ถ้าออกแบบตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ สระและ
พยัญชนะทุกตัว ควรออกแบบจัดวางให้ประหยัดพื้นท่ีมากทีสุ่ด เพื่อลดต้นทุน  

 

2. สั่งพิมพ์บนแผ่นตัวรีดร้อน 

 

3. สั่งตัดแผ่นตัวรดีร้อนด้วยเครื่องตดัสติกเกอร ์

http://www.graphtecthai.com/
http://www.pandascreen.com/main/content/


 

4. ลอกแผ่นตัวรีดร้อนออกเฉพาะส่วนตัวอักษรหรือภาพที่ต้องการ 

 

5. วางตัวรีดร้อนที่ตดัแล้วลงบนต าแหน่งที่ต้องการ 

 

6. น าไปรดีร้อนด้วยเครื่องรดีร้อน โดยตั้งอุณหภมูิกดรีดแผ่นตัวรดีร้อน  
    ให้ติดแน่นบนเสื้อ ที่ 180 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 20 วินาที 

 

7. เมื่อรีดเสร็จแล้วท้ิงไว้สักครู่ ใหช้ิ้นงานเย็นลง จึงค่อยๆ ลอกแผ่นหลัง    
    ช้ินงานตัวรีดร้อนออก จะได้เสือ้ยืดตัวรดีร้อนตามที่ต้องการ  

ที่มา: บริษัท ไอเดยีเมคเกอร์ เทคโนโลยี จ ากดั  http://www.108ideagifts.com/ตัดสติ๊กเกอร์ก ามะหยีรีดร้อนอย่างง่าย.html ค้น
คืนเมื่อ 11 พ.ค. 58 

4. ต้นทุน ราคาขาย และผลก าไร 
การค านวณต้นทุนการท าเสื้อตัวรดีร้อน hot sticky มีวิธีคิด ดังนี ้
hot sticky ขนาด 100x50 cm. ราคา 290 บาท เมื่อตัดแบ่งได้ 5 แผ่น จะได้ขนาด 50 x 20 cm ราคา 58 บาทต่อ

แผ่น 

   
hot sticky  หนึ่งแผ่น สามารถบรรจุตัวอักษรได้ 95 ตัวอักษร 
(จ านวนตัวอักษร ข้ึนอยู่กับขนาดของตัวอักษร ตัวอย่างน้ี ตัวอักษรสูงประมาณ 3.5-4.0 cm 
ค านวณราคาตัวอักษร 1 ตัว ดังนี้ ราคาต่อแผ่น  จ านวนตัวอักษร จะได้ 58  95 = 0.6 
แสดงว่า หนึ่งตัวอักษร ราคาตัวละ 0.60 บาท 
ตัวอย่างการค านวณต้นทุน  
เสื้อ 1 ตัว ราคา 60 บาท 
ต้นทุนตัวอักษรที่ใช้ 14 ตัว ราคาตัวละ 0.60 บาท = 14 ตัว X 0.60 บาท  = 8.40  บาท 
เพราะฉะนั้น รวมต้นทุน = 60 +  8.40  บาท = 68.40 บาท 
ถ้าขายตัวละ 199 บาท จะได้ก าไร 199 - 68.40 = 130.60 บาท 
มีออเดอรส์ั่งท าวันละ 10 ตัว แสดงว่าจะได้ก าไรประมาณ 130.60 x 10 = 1,300 บาท 

http://www.108ideagifts.com/ตัดสติ๊กเกอร์กำมะหยีรีดร้อนอย่างง่าย.html


ในกรณีที่ลูกค้าสั่งท าเสื้อเป็นพิเศษ อาจใช้เทคนิคการท าเสื้อท่ีคิดราคาเสื้อแยกจากตัวอักษร เช่น เสื้อ 1 ตัว คิดตัวละ 
100-120 บาท ตัวอักษรตัวละ 5-10 บาท ข้ึนอยู่กับขนาดว่าตัวเล็กหรือใหญ่ ราคารวมของตัวอักษรขึน้กับความยาวของ
ข้อความที่ลูกค้าสั่งว่าสั้นหรือยาว เทคนิคการขายแบบน้ี ช่วยให้ท าก าไรได้เพิม่ขึ้น 

ในร้านท่ีให้บริการพิมพ์เสื้อยืดตัวรดีร้อนนี้ ถ้ามีพื้นที่ภายในรา้นไมม่าก อาจจัดวางเสื้อยดืสีตา่ง ๆ แผงใส่ช้ินสติกเกอร์
ตัวรีดร้อนท่ีตัดไว้เรียบร้อยแล้วครบทุกตัวอักษร หลายภาษา ภาพการ์ตูน และภาพยอดนิยมตา่ง ๆ และ ติดตั้งเพียงเครื่องรีด
ร้อน ก็สามารถท างานบริการพมิพ์และขายเสื้อยดืแบบนี้ได้ หรือเสรมิสินค้าท่ีท าเป็นหมวก ถุงผ้า ปลอกหมอนและสิ่งพิมพ์ผ้า
ชนิดอื่น ๆ แล้วแต่ลูกคา้จะสั่ง 
5. งบประมาณในการลงทุนประกอบอาชีพพิมพ์เสื้อยืดด้วยตัวรีดร้อน 

ในการลงทุนประกอบอาชีพพิมพ์เสื้อยืดด้วยตัวรดีร้อนใช้งบประมาณเพียงไม่กี่หมื่น ก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ ในที่น้ีจะ
ยกตัวอย่างการขายเครื่องรีดร้อน เครื่องตัดสติกเกอร์ และวสัดุบางสว่นท่ีทางบริษัทผู้จ าหน่ายมักจัดเปน็เซตไว้ท่ีหลายระดบั
ราคา ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ตามตอ้งการ ในระยะแรก อาจเลือกเซตที่ไม่ต้องลงทุนมากนักก่อน จนกว่าจะได้ลูกค้าแน่นอนและ
มีทักษะในการประกอบการมากขึน้ จึงค่อยเพิ่มการลงทุน 
เร่ืองท่ี 2 อาชีพการพิมพ์ของขวญัตามสั่ง โดย รองศาสตราจารย์ ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 

การพิมพ์ของขวัญ ของที่ระลึก และของช าร่วยตามสั่งในรูปแบบการพิมพ์งานด่วน เป็นธุรกิจที่ผู้หญิงสามารถท าได้ไม่
ยาก เนื่องจากไมต่้องใช้แรงหรือก าลังมากเหมือนการท างานกับเครือ่งพิมพ์ในโรงพิมพ์ นอกจากนี้ยังลงทุนไม่สูงมากนัก ด้วย
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเข้ามาเสริมไดช่้วยให้เกิดความสะดวกและรวดเรว็ในการผลติมากข้ึนเรื่อย ๆ  ธุรกจินี้จึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ 
แต่ผู้ประกอบการต้องหมั่นแสวงหาความรู้ดา้นการพิมพ์ท่ีเกีย่วข้อง รวมทั้งการฝึกฝนให้เกิดทักษะความช านาญ นอกจากน้ียัง
ต้องใช้ความรู้ด้านการตลาดมาประกอบการท าธุรกิจด้วย จึงเป็นอาชีพท่ีเหมาะกับผู้หญิงท่ีรักการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งใน
เรื่องที่ 2 นี้จะกล่าวถึงอาชีพการพิมพ์ของขวัญ ของที่ระลึก และของช าร่วยตามสั่ง 10 อาชีพ ซึ่งจะจัดบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบตัิ
ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ “อาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ท าได้” สินค้าสิ่งพิมพ์ท่ีผลิตได้เหล่านีลู้กค้าหรือผู้ซื้อนยิมใช้เป็น
ของขวัญ ของที่ระลึก หรือของช าร่วยในโอกาสพิเศษต่าง ๆ อาทิ รบัปริญญา เลี้ยงรุ่น งานวันเกิด งานวันแต่งงาน งานอีเวนต์
ต่าง ๆ ที่ส าคัญเป็นสินคา้ที่มีจุดเดน่ตรงที่เป็นช้ินเดียวท่ีท าข้ึนเป็นพิเศษส าหรับผู้รับเฉพาะคน ลูกค้าสามารถมสี่วนร่วมในการ
ออกแบบ เลือก ตัดสินใจพมิพ์บนช้ินงานแต่ละชิ้นไดด้้วยตัวเอง เพื่อใหต้อบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด จึงเป็น
ของขวัญ ของที่ระลึก และของช าร่วยทีม่ีคณุค่าทางจิตใจ  ซึ่งลูกค้ายอมจ่ายในราคาที่สูง เพื่อให้ผู้รับเกิดความประทับใจ 

แต่ละอาชีพมีขั้นตอนหลักในการผลิตของขวัญ/ของที่ระลึก/ของช าร่วยในรูปแบบธุรกิจการพิมพ์งานดว่นคล้าย ๆ กัน
เป็นส่วนใหญ่ แสดงดังภาพ และผูป้ระกอบการควรมีความรู้และทักษะด้านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการภาพ ซึ่ง
สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากจากผู้ขายเครื่องและวสัดุที่มักขายสินค้าท่ีเปน็แพกเกจและรวมการจัดฝึกอบรมให้ด้วย ส าหรับ
เครื่องพิมพ์นั้นมีหลายแบบและหลายรุ่นใหเ้ลือกใช้ขึ้นกับวัสดุที่ต้องการพิมพ์และราคากับสมรรถนะของแต่ละเครื่อง ในบาง
อาชีพต้องใช้อุปกรณ์ อ่ืน ๆ ร่วมดว้ย เช่น เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องปั๊มหน้านูนให้ตุ๊กตา เป็นต้น 

ส าหรับในเรื่องที่ 2 นี้จะกล่าวถึงตวัอย่างอาชีพการพิมพ์ของขวัญและของที่ระลึกตามสั่งในรูปแบบการพิมพ์งานด่วน 
ได้แก่ การพิมพ์ถุงผา้/ผ้ากันเปื้อน เคสโทรศัพท์มือถือ หมวก แก้ว หรือจานเซรามิก พวงกุญแจหรือเครื่องประดับ เขม็กลัด และ 
ตุ๊กตาหน้าเด้ง 3 มิติ  

อาชีพการพิมพ์ถุงผ้า มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี ้
1. วัดขนาดของพื้นที่บนถุงผ้าที่ต้องการพิมพ์ และเลือกลักษณะของภาพว่าควรเป็นภาพแนวนอนหรือแนวตั้งตาม

ลักษณะของถุงผ้า 
2. ออกแบบภาพและจดัท า/ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปที่บริษัทขายพร้อมเครื่องพิมพ์หรือโปรแกรม 

Photoshop ให้ได้ตามขนาดที่ก าหนดไว้ในข้อ 1. 
3. พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกท่ีพิมพ์ด้วยหมึกระเหดิสยี้อมบนกระดาษรูปลอกหรือกระดาษทรานซ

เฟอร ์
4. ตัดแผ่นพิมพภ์าพตามขนาดที่ต้องการ ระมดัระวังไม่ให้มือแตะโดนภาพ 
5. จัดวางและดึงถุงผ้าให้เรยีบ สอดแผ่นรองเข้าไปข้างในถุงผ้าแล้วน าไปกดรีดให้เรียบด้วยเครื่องรีดร้อนก่อน จึงดึง

ออกมา เพื่อน าไปประกบกับแผ่นพิมพ์ภาพ 



6. น าแผ่นพิมพ์ภาพท่ีตดัตามขนาดตอ้งการไว้แล้วไปปิดบนดา้นนอกถุงผ้า โดยคว่ าด้านที่เป็นภาพให้ประกบบนผิวถุงผ้า 
ติดยึดให้แน่นและเรียบด้วยเทปทนความร้อน 

7. น าถุงผ้าที่ปิดด้วยแผ่นพิมพ์ภาพแล้วไปใส่วางบนเครื่องรีดร้อนเพื่อเตรียมพมิพ์ถุงผ้าดึงแผ่นพมิพ์และถุงผ้าให้เรียบ
และแนบสนิทกันกดแท่นกดพิมพล์งมาทับให้แน่น 

8. กดปุ่มให้ความร้อนเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภมูิประมาณ 180 C และตั้งเวลาไว้ท่ีประมาณ 120วินาทีเพื่อให้เกิดการถ่าย
โอนหมึกจากภาพบนแผ่นพิมพ์ใหร้ะเหดิไปติดบนถุงผ้าโดยอาศยัความร้อนและแรงกด 

9. ดึงถุงผ้าที่พิมพ์ด้านหนึ่งเรยีบร้อยแล้วออกมา ลอกแผ่นพิมพ์ออก ภาพพิมพ์บนถุงผ้าจะแห้งร็ว 
10. เริ่มท าการพิมพ์ภาพอีกด้านหนึ่งของถุงผ้า ตามกระบวนการพิมพ์แบบเดียวกันตั้งแต่ข้อ 4) ถึง 7) 

 ส าหรับการพิมพ์ของขวัญฯอื่นๆ ทีม่ีลักษณะเป็นผืนผ้าแบบวางเป็นแผ่นราบได้เช่นเดียวกับถุงผ้า อาทิ เสื้อ ผ้ากันเปื้อน 
ผ้าเช็ดหน้า ปลอกหมอน เน็คไท ผา้เช็ดหน้า ก็สามารถพิมพไ์ด้ด้วยวิธีการแบบเดยีวกับถุงผ้า 

อาชีพการพิมพ์เคสโทรศัพท์มือถือ มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี ้
1. ออกแบบภาพและจดัท า/ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
2. พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกท่ีพิมพ์ด้วยหมึกระเหดิสยี้อมบนกระดาษรูปลอกหรือกระดาษทรานซ

เฟอร ์
3. ตัดแผ่นพิมพเ์ป็นช้ินสี่เหลี่ยมตามขนาดที่สามารถปิดหุม้ด้านหลังและขอบของเคสโทรศัพท์มือถือได้โดยคว่ าด้านที่

เป็นภาพให้ประกบบนด้านหลังและหุ้มถึงขอบเคสโดยรอบ แล้วตดิยดึแผ่นพิมพ์กับเคสให้แน่นด้วยเทปทนความร้อน  
4. เตรียมเครื่องพิมพ์ heat press โดยการปรับตั้งอุณหภมูิให้ร้อนท่ีประมาณ 180 องศา และตั้งเวลาตามที่ก าหนด 

เพื่อให้โมลด์ที่วางอยู่ในเครื่องร้อน 
5. ใส่เคสโทรศัพท์มือถือที่หุ้มแผ่นพิมพ์แล้วเข้าไปครอบโมลด์ กดให้เรียบแนบกับโมลด ์
6. น าเคสโทรศัพท์มือถือท่ีปิดทับด้วยแผ่นพิมพ์แล้วไปวางในเครื่องพิมพ์ heat press แล้วดึงกรอบแผ่นยางลงมา

ครอบปิดทับ เปิดระบบลมดูดอากาศออกเพื่อสร้างสภาพสญุญากาศ รอจนแผ่นยางครอบแนบสนิทกับเคส แล้วจึงกดปุ่ม start 
เพื่อให้หมึกพิมพ์บนภาพร้อนข้ึนจนระเหดิเป็นไอ แล้วถ่ายโอนภาพจากแผ่นพิมพ์ไปติดบนเคส 

7. เมื่อเวลาทีต่ั้งไว้ลดลงจนถึง 0 จึงเปิดเครื่อง น าเคสออกมา แกะแผ่นพิมพ์ออก จะได้เคสโทรศัพท์มือถือท่ีพิมพ์ภาพ
ด้านหลังรวมขอบเรียบร้อย พร้อมน าไปครอบตัวโทรศัพท์มือถือตามต้องการ 

อาชีพการพิมพ์หมวก มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี ้
1. ออกแบบภาพและจดัท า/ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
2. พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกท่ีพิมพ์ด้วยหมึกระเหดิสยี้อมบนกระดาษรูปลอกหรือ กระดาษทรานซ

เฟอร์หรือใช้แผ่นพิมพ์แบบ hot sticky 
3. ตัดแผ่นพิมพภ์าพตามขนาดและรปูแบบท่ีต้องการ 
4. จัดวางหมวกส่วนท่ีต้องการพมิพ์บนโมลด์กดให้เรียบแนบกับโมลด ์
5. น าแผ่นพิมพ์ท่ีตัดแล้วไปวางปดิทับบนส่วนของหมวกท่ีต้องการพิมพ์ ถ้าเป็นกระดาษรูปลอก ให้คว่ าด้านที่เป็นภาพให้

ประกบบนผิวหมวก ติดยึดให้แน่นด้วยเทปทนความร้อน ถ้าเป็นแผ่นพิมพ์แบบ hot sticky ให้วางด้านลายพิมพ์ออกด้านนอก 
6. จัดแต่งให้หมวกที่ปิดทับด้วยแผ่นพิมพ์ภาพแล้วให้วางแนบสนิทบนโมลด์ของเครื่องพิมพ์หมวก ก่อนพิมพ์ ให้วาง

แผ่นรองกันเปื้อนทับบนแผ่นพิมพอ์ีกช้ันหนึ่งก่อน กดปุ่มให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิประมาณ 180 C กดแท่นกดพิมพ์ลงมากด
พิมพ์ และตั้งเวลาตามที่ก าหนดเชน่ 14 วินาที เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนภาพจากแผ่นพิมพ์ไปให้ผิวหมวกโดยอาศัยความร้อนและ
แรงกด เมื่อครบเวลาแล้ว เลื่อนแท่นกดพิมพ์ออก ดึงแผ่นรองกันเปือ้นออก จะได้หมวกที่พิมพ์ภาพแลว้ตามต้องการ 

อาชีพการพิมพ์แก้ว มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี ้
1. ออกแบบภาพและจดัท า/ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
2. พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกท่ีพิมพ์ด้วยหมึกระเหดิสยี้อมบนกระดาษรูปลอกหรือกระดาษทรานซเฟอร์ 
3. ตัดแผ่นพิมพภ์าพตามขนาดที่ต้องการไปปดิหุ้มรอบผิวด้านนอกแก้ว โดยคว่ าด้านทีเ่ป็นภาพให้ประกบบนผิวแก้ว 

ติดยึดให้แน่นด้วยเทปทนความร้อน  
4. น าแก้วท่ีหุ้มด้วยแผ่นพมิพ์ภาพแลว้ไปใส่ในโมลด์ของเครื่องพิมพ์แก้ว แล้วยึดให้แน่นและแนบสนิทกัน 



5. กดปุ่ม ให้ความร้อนประมาณ 180-200 องศา และตั้งเวลาตามที่ก าหนดเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนภาพจากแผ่น
พิมพ์ไปให้ผิวแก้วโดยอาศัยความรอ้น 

อาชีพการพิมพ์จาน มีขั้นตอนการพิมพ์ดังน้ี 
1) ออกแบบภาพหรือเลือกภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปตามประเภทและขนาดของจานท่ีเลือกพิมพ์ 

พร้อมกับออกแบบและพิมพ์ข้อความประกอบภาพที่เลือก 
2) พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกท่ีพิมพ์ด้วยหมึกระเหดิสยี้อมบนกระดาษรูปลอกหรือกระดาษทรานซ

เฟอร ์ตัดแผ่นพิมพ์ภาพตามรูปทรงของจานและขนาดที่ต้องการ แล้วน าไปคว่ าให้ด้านที่เป็นภาพประกบลงบนผิวจาน ตึดยิด
ภาพไม่ใหเ้คลื่อนด้วยเทปทนความร้อน 

3) น าจานท่ีประกบด้วยแผ่นพิมพภ์าพแล้วไปวางใต้ท่ีกดพิมพ์ของเครื่องพิมพ์จานท่ีปรับตั้งให้ความร้อนทีอุ่ณหภูมิ
ประมาณ 180 องศา แล้วกดปุ่มท าการพิมพ์ตามเวลาตามที่ก าหนดเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนภาพจากแผน่พิมพ์ไปให้ผิวจานโดย
อาศัยความร้อนและแรงกด 

4) น าจานออกจากเครื่อง ลอกแผ่นพิมพ์ออก จะได้จานที่พิมพภ์าพแล้วตามต้องการ 
อาชีพการพิมพ์พวงกุญแจ มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี ้
1. ออกแบบภาพหรือเลือกภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปตามประเภทและขนาดของพวงกุญแจที่เลือก

พิมพ์ พร้อมกับออกแบบและพิมพข์้อความประกอบภาพท่ีเลือก 
2. ตัดแผ่นอะลูมเินียมเป็นช้ินเล็ก ๆ ตามขนาดและรูปร่างที่ต้องการท าพวงกุญแจ 
3. พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกท่ีพิมพ์ด้วยหมึกระเหดิสยี้อมบนกระดาษรูปลอกหรือกระดาษทรานซ

เฟอร ์ตัดแผ่นพิมพ์ภาพตามรูปทรงของพวงกุญแจและตามขนาดทีต่อ้งการ แล้วน าไปคว่ าใหด้้านที่เป็นภาพประกบลงบนแผ่น
อะลูมิเนยีมที่ตดัเป็นช้ินเล็ก ๆ ส าหรับท าพวงกุญแจ 

4. น าแผ่นพิมพ์ท่ีตัดออกมาไปคว่ าด้านท่ีพิมพ์ภาพประกบลงบนแผ่นอะลูมิเนียมที่ตัดแล้ว ติดยึดกันด้วยเทปกันความร้อน 
5. น าแผ่นพิมพ์ท่ีประกบกับแผ่นอะลมูิเนียมแล้ว ไปวางใต้ท่ีกดพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ heart transfer ที่ปรับตั้งให้

ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 180 องศา แล้วกดปุ่มท าการพิมพ์ตามเวลาตามที่ก าหนดเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนภาพจากแผ่น
พิมพ์ไปให้แผ่นอะลูมเินียมโดยอาศัยความร้อนและแรงกด 

6. น าแผ่นอะลมูิเนียมออกจากเครื่อง  ลอกแผ่นพิมพ์ออก  
7. จะได้แผ่นอะลูมิเนยีมที่ตดิภาพพิมพ์เรียบร้อย น าตัดขอบเพื่อลบมุมที่คมออก และเจาะรูใสห่่วง จะไดเ้ป็นพวง

กุญแจที่พิมพ์ภาพแล้วตามต้องการ 
นอกจากการพิมพ์และท าพวงกุญแจเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรสัมุมมนดังวิธีการข้างต้นแล้ว อาจท าเป็นรูปแบบอ่ืน ๆ ได้ เช่น 

รูปหัวใจ หรือดดัแปลงเป็นพวงกุญแจติดกระจก กิ๊บติดผม เครื่องประดับอ่ืน ๆ 
อาชีพการพิมพ์เข็มกลัด เข็มกลัดที่ใช้เป็นลักษณะเขม็กลัดส าเร็จรูปที่มีขายท่ัวไป แล้วน ามาพิมพ์ภาพคน ตราสญัลักษณ์

ขององค์กร สถาบันการศึกษา ชมรม ภาพอื่น ๆ และภาพอะไรกไ็ดท้ี่ลูกค้าต้องการหรือเตรียมมาให้ท านอกจากท าเข็มกลดัติดเสื้อ
แล้ว ยังสามารถท าเป็นเขม็กลัดแบบแขวนหรือท่ีเรียกว่า “เน็คไทเขม็กลัด”เขม็กลัดตัวการต์ูน แม่เหลก็ติดตู้เย็น ท่ีหนีบกระดาษ 
กระจกส่องหน้า พวงกุญแจ และทีเ่ปิดขวดได้อีกด้วย  

ลักษณะและประเภทชิ้นงานเขม็กลัด เข็มกลดัธรรมดา มีให้เลือก 5 ขนาด ได้แก ่ขนาด 75 มม.58 มม.44 มม.32 มม.
และ 25 มม. ทั้งที่เป็นรูปวงกลม วงรี หรือสี่เหลี่ยม 

ขั้นตอนการท าเข็มกลัด มีดังนี้ 
1) ออกแบบภาพด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปและพมิพ์ออก หรือน าภาพท่ีมอียู่แล้วมาตดัตามรูปแบบและขนาดของเข็ม

กลัดที่เลือกใช้  
2) ใส่ตัวเข็มกลัดลงไปในเบ้า วางแผน่พิมพ์ทับบนตัวเข็มกลดั ปิดทับดา้นบนแผ่นพิมพ์นี้ด้วยแผ่นพลาสตกิ 
3) ใส่แผ่นด้านหลังที่มีเขม็กลัดแล้วจึงน าไปกดหรืออัดเข้าด้วยกันบนตัวเข็มกลัดด้วยเครื่องท าเข็มกลดั 
4) ได้เข็มกลัดทีม่ีภาพพิมพ์ตามต้องการ  
อาชีพการพิมพ์ตุ๊กตาหน้าเด้ง 3 มิต ิขั้นตอนดังน้ี 
1) ออกแบบภาพและจดัท า/ตกแต่งภาพใบหน้าเด็กด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

http://www.108ideagifts.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=334865
http://www.108ideagifts.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=331316


2) พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกหรือเครื่องพิมพ์เลเซอร ์
3) ลามิเนตด้วยฟิล์มพลาสติก รีดฟิลม์ให้ติดแนบสนิทกับแผ่นพิมพ์ โดยไม่ให้มีฟองอากาศ ฟิลม์ลามิเนตนี้จะช่วยกันน้ า

และเพิ่มความทนทานให้หน้าตุ๊กตา 
4) น าแผ่นภาพพิมพ์หน้าท่ีไดไ้ปขึ้นรปูหน้านูนด้วยเครื่องขึ้นรูปแผ่นพิมพ์ภาพใบหน้านูน 
5) น ามาลามิเนตด้วยฟิลม์พลาสติก 
6) น าแผ่นพิมพ์ภาพใบหน้านูนออกมา ตัดเป็นวงกลมหรือตดัตามกรอบภาพพิมพ์ 
7) น าแผ่นพิมพ์ภาพใบหน้านูนที่ตดัแล้วไปสอดในบริเวณหน้าตุ๊กตา  

       การท าตุ๊กตาหน้านูน 3 มิติรูปแบบพิเศษ การจัดท าตุ๊กตาหนา้นูน 3 มิติตามรปูแบบและขนาดดังกล่าวข้าวต้น เป็น
รูปแบบและขนาดที่นิยมท าเป็นธุรกิจท่ีให้บริการทั่วไป และมรีาคาคา่บริการทีไ่ม่สูงจนเกินไป  แต่หากต้องการท ารูปแบบพิเศษ
ที่แตกต่างออกไปให้มีลักษณะเฉพาะหรือมลีูกเล่นมากขึ้น โดยน าไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่อไปนี้ การออกแบบตุ๊กตาให้สวม
เสื้อผ้าใหเ้หมาะกับการจ าหน่ายในหลากหลายเทศกาล หรือมอบเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ รวมทั้งการพิมพ์เสื้อยดืให้ตุ๊กตา
สวมใส่หรือท าเปน็ชุดเสื้อผ้าหลากหลาย  อาทิ ชุดเครื่องแบบอาชีพต่าง ๆ  ชุดแต่งงาน ชุดประจ าชาติ ชุดไพรเวต เพื่อให้เป็น
ของเล่นท่ีเด็กสามารถเปลี่ยนชุดให้กับตุ๊กตาได้ตามจินตนาการ 

ภาพรวมการลงทุนในธุรกิจพิมพข์องขวัญตามสั่ง 
การลงทุนในธุรกิจพิมพ์ของขวัญตามสั่งนั้นประกอบด้วยการซื้อเครื่องพิมพ์ภาพลงวัสดุ คอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ โมลด์

หรือแม่แบบส าหรับพิมพ์วสัดตุ่าง ๆ หมึกพิมพ์ระเหิดสีย้อม กระดาษเคลือบผิวพิเศษส าหรับพิมพ์หมกึพิมพ์ระเหดิสีย้อม ถุงมือ
กันร้อน เทปทนความร้อน โดยมีงบประมาณการลงทุนเบื้องต้นอยู่ระหว่าง20,000 - 60,000 บาท ใช้ทุนหมุนเวียนประมาณ 
30,000 บาทต่อเดือน ต้นทุนค่าวสัดุที่ใช้พิมพ์ประมาณ 20% ของราคาขาย ไมร่่วมค่าเสื่อมราคาของเครื่อง ค่าไฟฟ้า และคา่
ด าเนินการสามารถท าได้ทั้งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ใช้แรงงานน้อยเพียงหนึ่งคนก็ท าได้ อาจท าในลักษณะมหีน้าร้าน 
หรือขายผ่านสื่อออนไลน์ก็ได ้

ต้นทุนและประเภทเครื่องพิมพ์ภาพลงบนวัสด ุการลงทุนซื้อเครื่อง ผู้ขายมักขายเป็นแพกเกจ คือ รวมวัสดุ อุปกรณ์ 
โปรแกรมส าเร็จรูป และอบรมการใช้งานฟรี ส าหรับพร้อมประกอบการไดเ้ลย  

ในการประกอบธุรกจิการพิมพ์ของขวัญตามสั่งสามารถเปิดขายในลกัษณะร้านค้า บูธในห้างสรรพสินค้า บูธในงานอี
เวนต์ต่าง ๆ  รถให้บริการพิมพ์แบบเคลื่อนที่ และขายทางเว็บไซต์  ส่วนการก าหนดราคาขายที่แข่งขันได้ แต่ยังมีก าไร และ
ลูกค้าสามารถจา่ยได้ ขึ้นกับสภาพการตลาด  
เร่ืองท่ี 3 การออกแบบเสื้อยืดพร้อมบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจและขายได้   
โดย อาจารย์นัดดาวดี บุญญะเดโช  อาจารย์กรรณิการ์ ยิ้มนาค และรองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ 
1. การออกแบบเสื้อยืดให้โดนใจและขายได้ 
1. หลักการออกแบบสิ่งพิมพ ์

สิ่งพิมพ์ที่พบเห็นโดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญหลายอย่าง ได้แก่ ตัวอักษร หรือข้อความ ภาพประกอบ 
เนื้อท่ีว่างและส่วนประกอบอ่ืน การออกแบบสิ่งพิมพ์ต้องค านึงถึง การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ดังกลา่วเข้าด้วยกัน 
 
2. ต าแหน่งท่ีนิยมในการจัดวางลายพิมพ์บนเสื้อยืด 

 ต าแหน่งด้านหน้า หรือด้านหลัง ส่วนกลาง เน้นลวดลายให้โดดเด่นเห็นชัด 

 
 



  ต าแหน่งกระเป๋าเสื้อยืด อกซ้าย/ขวา ลวดลายไมล่ะเอียด เช่นโลโก ้หรือ ภาพลายเส้นการ์ตูนขนาดเลก็ 

 
          ต าแหน่งวางอิสระ แต่ต้องมีรูปภาพเนื้อหาท่ีน่าสนใจและดึงดูดเป็นพิเศษ เช่นแขนเสื้อ ปลายเสื้อ 

 
 
3. การใช้ตัวอักษรดึงดูดความน่าสนใจ 

บางทีการใช้ค าพูดในชีวิตประจ าวนัหรือประโยควดดีี ๆ ซักค า ก็สามารถสื่อความหมาย ดึงดูดความสนใจได้ การเลือก
ตัวอักษรและสีสันใหเ้หมาะกับสถานการณเ์พียงเท่านี้ ก็สามารถเพิ่มมูลค่าเสื้อยืดได้ 

 
4. การใช้ภาพสื่อความหมายเรียกร้องความสนใจ 
รูปภาพ สื่อความหมายดีๆ เรียกเสยีงหัวเราะ หรือสื่อความรักความรูส้ึก ก็สามารถดึงดดูให้คนเลือกซื้อได้ 

 



5. กลเม็ดเคล็ดลับดึงดูดใจลูกค้า 
การดึงดูดด้วยความหมายที่เกีย่วกบัเทศกาล วันส าคัญ คนส าคัญ 

 
 
การสื่อความหมายดี ๆ แทนการบอกด้วยค าพูด 

 
ความเชื่อ โชคลาง เล่นกับความรูส้ึก ความเชื่อ ความศรัทธา                    การบ่งบอกความเป็นตัวตน 

               
6. ความหมายของสีกับการออกแบบเสื้อยืด 

สีแดง ให้ความรู้สึกอันตราย เร่ารอ้น รุนแรง มั่นคง อุดมสมบรูณ์ 
สีส้ม ให้ความรู้สึกสว่าง เร่าร้อน ฉดูฉาด  
สีเหลือง ให้ความรูส้ึกสว่าง สดใส สดชื่น ระวัง  
สีเขียว ให้ความรูส้ึกงอกงาม พักผอ่น สดช่ืน  
สีน้ าเงิน ให้ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย สง่างาม ทึม  
สีม่วง ให้ความรูส้ึกหนัก สงบ มีเลศนัย  
สีน้ าตาล ให้ความรู้สึกเก่า หนัก สงบเงียบ  
สีขาว ให้ความรูส้ึกบรสิุทธ์ิ สะอาด ใหม่ สดใส  
สีด า ให้ความรู้สึกหนัก หดหู่ เศร้าใจ ทึบตัน  



สีทองเงินและสีมันวาว แสดงถึงความรู้สึกมั่นคง  
สีด ากับสีขาว แสดงถึงความรูส้ึกทางอารมณ์ที่ถูกกดดัน  
สีเทาปานกลาง แสดงถึงความนิ่งเฉย สงบ  
สีเขียวแก่ผสมสีเทา แสดงถึงความสลด รันทดใจ ชรา  
สีสดและสีบาง ๆ ทุกชนิด แสดงความรูส้ึก กระชุ่มกระชวย แจ่มใส 

2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เสื้อยดืให้โดนใจและขายได้  
การออกแบบบรรจภุัณฑ์เสื้อยืดควรค านึงถึงขนาดเสื้อยดื วิธีการพับเสื้อยืด ต าแหน่งลวดลายภาพหรือตัวอักษรที่

ต้องการให้ปรากฏบนบรรจุภณัฑ์และดึงดดูใจให้ผู้ซื้อมองเห็น การตั้งโชว์เพื่อส่งเสรมิการจัดจ าหนา่ยและการขาย ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบ อาทิ แบบวางตั้ง วางนอน หรือการแขวน ทั้งนี้ในการออกแบบบรรจภุัณฑ์เสื้อยืดมีหลักการและปัจจัย
ส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบเช่นเดียวกับบรรจภุัณฑส์ินค้าอ่ืน ๆ  
1. ความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์  

การออกแบบบรรจภุัณฑ์ (packaging design) หมายถึง การก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภณัฑ์ให้สมัพันธ์
กับหน้าท่ีใช้สอยของผลิตภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครองป้องกันไม่ใหส้ินค้าเสียหายและเพิ่มคณุค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บรโิภค โดยอาศัย
ทั้งศาสตร์และศลิป์ในการสร้างสรรค ์
2. วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ ์

1) เพื่อสรา้งบรรจภุัณฑ์ให้สามารถเอื้อประโยชน์ดา้นหน้าท่ีใช้สอยไดด้ี มีความปลอดภยั ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ
  

2) เพื่อสรา้งบรรจภุัณฑ์ให้สามารถสื่อสารและสรา้งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยใช้ความรู้แขนงศิลปะเข้ามาสรา้ง
คุณลักษณะ เช่น มีเอกลักษณม์ีลักษณะพิเศษท่ีดึงดดูและสร้างการจดจ าตลอดจนเข้าถึงความหมายและคุณประโยชน์ของ
ผลิตภณัฑ์
  

3) เพื่อปกป้องคุ้มครองและรักษาคุณภาพ
สินค้า
  

4) เป็นตัวช้ีบ่งและสื่อสารรายละเอียดสินค้า ดึงดูดผูบ้ริโภค แสดงถึง
ภาพลักษณ์
  

5) เป็นต้นทุนในการผลติสินคา้ เมือ่บรรจุภณัฑด์ีย่อมมสี่วนช่วยให้มลูค่าสินค้าสูงขึ้น 
3. การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์  

การพัฒนาการออกแบบบรรจุภณัฑ์ แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 
1) โครงสร้าง การก าหนดลักษณะรูปร่าง รูปทรง ขนาด ปริมาตร ส่วนปริมาตรอื่น ๆ ของวัสดุที่จะน ามาผลติ และ

ประกอบเป็นภาชนะบรรจุ ให้เหมาะสม กับหน้าที่ใช้สอย ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง 
2) กราฟิก การสร้างสรรคล์ักษณะและส่วนประกอบภายนอกของโครงสร้างบรรจภุัณฑ์ ใหส้ามารถสือ่สาร สื่อ

ความหมาย ความเข้าใจในอันที่จะให้ผลทางจิตวิทยาต่อผู้อุปโภคบรโิภค เช่น ให้ผลในการดึงดูดความสนใจ การให้มโนภาพถึง
สรรพคณุ ประโยชน์ของผลติภณัฑ์ ยี่ห้อผลติภณัฑ์ ผูผ้ลติ ด้วยการใช้วิธีการออกแบบ การจัดวาง ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 
ทั้งรูปภาพ ตัวอักษร ถ้อยค า โฆษณา เครื่องหมาย และสญัลักษณ์ทางการค้า และอาศยัหลักศิลปะการจัดภาพให้เกิดการ
ประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงาม 
4. ปัจจัยท่ีควรค านึงถึงในการออกแบบบรรจุภัณฑ ์

ในการออกแบบบรรจภุัณฑ์ให้ประสบความส าเร็จได้นั้น นักออกแบบควรค านึงถึงปัจจัยหลายๆ ดา้น ได้แก่ วัสดุ 
ผลิตภณัฑ์ กลุ่มเป้าหมาย กรรมวิธกีารผลิตและการบรรจุ และการจดัจ าหน่ายและการขนส่ง  



1) ปัจจัยด้านวัสดุ เป็นปัจจัยหลกัในการส่งเสริมหน้าที่ป้องกันและรักษาคุณภาพของผลติภณัฑ์ ซึ่งการเลือกวสัดุบรรจุ
ภัณฑต์้องพิจารณาสมบัติของวัสดดุังกล่าวในการน ามาบรรจุผลิตภณัฑ์ด้วย ซึ่งวสัดุบรรจุภณัฑม์ีดังนี้ คือ แก้ว โลหะ พลาสติก 
ไม้ และวัสดคุอมโพสติ นอกจากน้ียังต้องพิจารณาถึงอายุการใช้งานท่ีต้องการ ต้นทุน รวมไปถึงการวางจัดจ าหน่าย ซึ่งช่วยให้
สามารถเลือกวสัดไุด้เหมาะสมยิ่งขึน้ นอกจากน้ีวัสดุยังเป็นส่วนท่ีเพิ่มรูปลักษณะของบรรจภุณัฑ์ให้มผีิวสัมผสัที่แตกต่างกันด้วย 
ซึ่งผิวสัมผัสที่แตกต่างกันจะก่อให้เกิดการสร้างอารมณ์ ความรู้สึกท่ีแตกต่างกันไป  

2) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์เป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญที่นักออกแบบต้องค านึงถึง สิ่งท่ีต้องค านึงถึงของผลิตภัณฑ์มีหลาย
ปัจจัยด้วยกัน ดังนี ้

2.1) รูปทรง เป็นการพิจารณาถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงสถานะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งถ้าพิจารณา สถานะของ
ผลิตภณัฑ์ พบว่าสถานะทีแ่ตกต่างกันส่งผลใหรู้ปทรงและวิธีการบรรจุแตกต่างกัน  

2.2) สมบัติของผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อวิธีการบรรจุและการออกแบบบรรจภุัณฑ์ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ความเปราะ การบรรจตุ้องมีความระมัดระวังมากขึ้น บรรจภุัณฑ์ที่ออกแบบต้องมีส่วนกันกระแทก หรอืมีการแบ่งการบรรจุ
ไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนระหว่างผลิตภัณฑ์  

2.3) วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้งานของบางผลิตภณัฑ์จ าเปน็ต้องค านึงถึงวิธีการน าเอาผลติภณัฑ์ออกมาใช้งาน 
เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการน าผลิตภัณฑ์ออกมาใช้  

3) ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมาย เป็นปัจจัยส าคญัอีกประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อรูปทรง กราฟิก และวธิีการบรรจุที่
แตกต่างกันไป กลุม่เป้าหมายมีบทบาทในวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ คือ ในช่วงของการซื้อ การใช้ และการก าจัด  

4) ปัจจัยด้านกรรมวิธีการผลิตและการบรรจุ วัสดุบรรจุภณัฑ์ประเภทเดยีวกัน หากกรรมวิธีการผลติต่างกัน ย่อม
ส่งผลใหรู้ปทรงบรรจุภณัฑ์แตกต่างกันไปด้วย ตัวอย่างเช่น บรรจุภณัฑ์ในกลุ่มกระดาษ เมื่อใช้กรรมวิธีห่อ รูปทรงบรรจภุัณฑ์จะ
เป็นไปตามรูปทรงของผลิตภัณฑ์ หากกรรมวิธีการขึ้นรูปบรรจภุัณฑเ์ป็นแบบการพับเป็นบกล่อง รูปทรงบรรจภุัณฑ์ท่ีได้จะเป็น
รูปทรงเรขาคณิต หรืออาจเป็นรูปทรงแฟนซีแบบอ่ืนๆ แต่ถ้ากรรมวธิีการผลิตเป็นการม้วน จะท าใหเ้กดิบรรจภุณัฑ์อีกรูปทรง
หนึ่ง อาทิ ถ้วยกระดาษ กระป๋องกระดาษ และถังกระดาษ  

วิธีการบรรจมุีส่วนท าใหรู้ปทรงของบรรจุภณัฑ์แตกต่างกันไป อีกท้ังข้อจ ากัดของเครื่องจักรในการบรรจุจะส่งผลกระทบ
ต่อขนาดของบรรจภุัณฑ์ นักออกแบบต้องไม่ลมืว่าบริบทของการใช้งานบรรจภุัณฑ์ไมเ่พียงพอต่อการออกแบบให้สวยสะดุดตา
และสื่อความหมายได้เท่าน้ัน แต่บรรจุภณัฑ์จ าเป็นต้องท างานร่วมกบัวิธีการบรรจุไดด้้วย  

5) ปัจจัยการจัดจ าหน่ายและการขนส่ง การจัดจ าหน่ายนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การตั้งโชว์แบบวางตั้งหรือวาง
นอน หรือการแขวน ซึ่งรูปทรงของบรรจุภณัฑ์ต้องสอดคล้องกับการน าไปจัดจ าหน่าย และต าแหน่งของการน าเสนอสินค้าแก่
ผู้บริโภคควรอยู่ด้านหน้าของบรรจุภัณฑเ์ป็นหลักเพื่อให้ดึงดูดผู้บรโิภค ส่วนการจัดจ าหนา่ยบนช้ันโชว์แบบแขวนรูปทรงบรรจุ
ภัณฑต์้องมีการออกแบบให้มสี่วนส าหรับแขวนหรือเกี่ยวอยู่ทางด้านบนของสินค้า ส่วนหน้าบรรจุภณัฑ์จะท าหน้าที่ดึงดดู
ผู้บริโภคด้วย 
 ส าหรับทางดา้นการขนส่ง เป็นการขนส่งบรรจุภณัฑ์ในปรมิาณมาก รูปทรงบรรจุภณัฑ์ขนส่งหรือบรรจภุัณฑเ์พื่อการ
รวมหน่วยจะมีรูปทรงท่ีเรียบง่าย กะทัดรัด รูปทรงมีลักษณะซ้ าๆกัน ระนาบของรูปทรงแบนทุกด้าน สามารถวางเรยีงซ้อนกันได้
หลายชั้น เพื่อประหยัดพื้นที่ในการบรรทุก ซึ่งการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศจะก่อให้เกิดรูปแบบบรรจภุัณฑ์ที่
แตกต่างกัน โดยการขนส่งระหว่างประเทศต้องอาศัยบรรจุภณัฑ์ที่มีการสื่อสารถึงกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งก าหนดโดยผู้ประเทศคู่
ค้า รวมถึงรูปแบบบรรจภุัณฑ์ทีเ่นน้ความแข็งแรงมากกว่าสุนทรียะ เพราะต้องเจอกับสภาพแวดล้อมท่ีอันตรายกว่า ใช้
ระยะเวลานานกว่า อีกทั้งบางประเทศมีระเบียบเขม้งวดในเรื่องของขยะบรรจุภณัฑ์ ดังนั้น การออกแบบบรรจภุัณฑ์เพื่อการ
ขนส่งจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงการประหยดัวัสดุที่ใช้และชนิดของวัสดวุ่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ รวมทั้งวิธีการบรรจุที่มี
ประสิทธิภาพด้วย 
5. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีและหน้าท่ีของบรรจภุัณฑ ์

การออกแบบบรรจภุัณฑ์ให้มีความสวยงามและความแปลกตาเท่าน้ีคงไม่เพียงพอส าหรับบรรจุภณัฑโ์ดยเฉพาะ
ผลิตภณัฑ์อาหาร เพราะหัวใจของบรรจภุัณฑ์ คือ การเก็บรักษาคณุภาพของผลิตภัณฑ์ให้คงอยู่ยืนยาว ดังนั้น การออกแบบที่ดี
ผู้ประกอบการควรค านึงถึงหน้าท่ีของบรรจุภณัฑ์เป็นส าคัญ ดังนี้ 

1) ป้องกันผลิตภัณฑ์ บรรจุภณัฑท์ี่เหมาะสมในการบรรจุอาหารจะต้องสามารถป้องกันไม่ให้อาหารสมัผัสกับบรรยากาศ



ภายนอก ซึ่งอาจจะเกดิการรั่ว การซึม แสง ความร้อนเย็น 
2) เก็บรักษาคณุภาพของผลิตภัณฑ์ บรรจภุัณฑ์ทีต่้องสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑม์ิให้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะ

เป็นกลิ่นหรือรสชาต ิ
3) ยืดอายผุลติภณัฑ์ จะต้องสามารถน าเทคโนโลยีทีส่ลับซับซ้อนมาช่วยในการออกแบบ เพื่อให้บรรจภุัณฑ์ สามารถยืด

อายุการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ใหม้ีอายุยืนยาว 
4) ความสะดวกในการใช้งาน เช่น การเปิด การปดิ การจับถือ การเทหรือริน เป็นต้น 
5) ความประหยดัในการขนส่ง เกี่ยวข้องกับบรรจุภณัฑ์ขนส่ง ซึ่งต้องออกแบบให้สามารถบรรจุบรรจภุณัฑ์ขายปลีกได้

หลาย ๆ ช้ิน และจัดวางไม่ให้เกิดการกระทบกันระหว่างขนส่งที่จะก่อความเสียหายต่อบรรจภุัณฑ์ขายปลีกและสินคา้ที่บรรจุอยู่
ภายใน นอกจากน้ียังออกแบบให้ปรับเปลีย่นเป็นช้ันแสดงสินค้าไดท้ันทีหลังจากท่ีเอาบรรจุภณัฑ์ขายปลีกออกแล้ว 

การออกแบบบรรจภุัณฑ์ท่ีดี ต้องค านึงถึงปัจจัยส าคญั คือ สีและองค์ประกอบของการออกแบบบรรจุ-ภัณฑ์  
1) สีของบรรจภุัณฑ ์ประโยชน์ของสีบรรจภุัณฑ ์เช่น เรียกร้องความสนใจเมื่อพบเห็น จดจ าได้เมื่อเห็นอีกครั้ง (มอง

หาได้ง่าย) ช่วยให้มองเห็นข้อความอย่างชัดเจนและง่าย ให้ผลทางดา้นการมองเห็นภาพรวมของภาพลกัษณ์ของสินค้า บ่งบอก
ถึงสินค้าท่ีบรรจ ุกระตุ้นใหเ้กิดความรู้สึกทางบวกต่อสินค้า สนองความรู้สึกในการบรโิภคสินค้า ช่วยแยกความแตกตา่งใน
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นชุด และโน้มนา้วและให้ความมั่นใจแก่ผู้ซื้อ  

2) องค์ประกอบการออกแบบบรรจุภณัฑ ์รายละเอียดหรือส่วนประกอบบนบรรจภุัณฑ์จะแสดงออกถึงจิตส านึกของ
ผู้ผลิตสินค้าและสถานะ (class) ของบรรจุภณัฑ์ ส่วนประกอบท่ีส าคญับนบรรจุภณัฑ์อย่างน้อยที่สดุเมือ่มีการเก็บข้อมลูของ
รายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวมาแลว้ จึงเริ่มกระบวนการออกแบบด้วยการเปลี่ยนข้อมลูที่ไดร้ับมาเป็นกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ 
จุดมุ่งหมายทั่วไปในการออกแบบบรรจภุัณฑ ์ได้แก่ เด่น (stand out) ตราภาพพจน์และความแตกตา่ง (brand image 
differentiate) และสร้างความรู้สกึร่วมที่ดี  

 
6. การตกแต่งบรรจุภัณฑ ์

การตกแต่งบรรจุภณัฑ์ใหส้วยงาม มองดูเด่น สะดุดตานั้นต้องอาศัยการท างานหลังพิมพ์ (post-press) หลายแบบ ที่
นิยมใช้ ได้แก่ การตดั การอัดตัดตามแม่แบบหรือดายคตั การพับ การขึ้นรูปทรง และ การตกแต่งผิวบรรจุภณัฑด์้วยเทคนิค
วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การปั๊มฟอยล ์เช่น ฟอยล์สีทอง สีเงิน สีอื่น หรอืฟอยล์ฮอโลแกรมซึ่งท าให้มองเหน็เป็น 3 มิติ การปั๊มนูน 
การปั๊มจม การเคลือบ การเคลือบเฉพาะจุด และการลามเินต  ตัวอย่างงานหลังพิมพ์ในการท าบรรจุภณัฑ์เสื้อยืด เช่น การอดั
ตัดตามแม่แบบที่ใช้มากในการท ารูปทรงท่ีหลากหลายตามต้องการบนบรรจภุัณฑ์กระดาษจ าพวก กลอ่ง ซอง แฟ้ม ถุง กล่อง 
สติกเกอร์ ฉลาก ป้ายสินค้า และการท ารูปทรงของซองหรือถุงพลาสติก ต้องท าการตัดแบ่งใหไ้ด้ขนาดที่พร้อมขึ้นรูปเป็นซอง
หรือถุง  
7. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เสื้อยดื 

การออกแบบบรรจภุัณฑ์เสื้อยืด ต้องค านึงขนาด รูปแบบ และสีของเสื้อยืด รวมทั้งประเภท ขนาด วัสดุ การตกแต่ง
หรืองานหลังพิมพ์ และรูปทรงของบรรจภุัณฑ์ ตลอดจนการพับ การม้วนเพื่อบรรจุ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์เสื้อยืดและลกัษณะการพับเสื้อยืดเพ่ือใส่ในบรรจุภัณฑ์ 

      
 



 
 

   

   


