โครงการอาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ทาได้
ปีงบประมาณ 2557

หัวหน้าโครงการ: รศ. ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
ความสาคัญของโครงการ
จากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรีในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกกระทาความ
รุนแรงในครอบครัว การขาดโอกาสในสังคม ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ และ
โอกาสในการดึงศักยภาพของสตรีมีน้อย รัฐบาลจึงต้องส่งเสริมและพัฒนาโดย
ผลั ก ดั น นโยบาย “กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ” ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ พัฒนาและขยายศักยภาพบทบาท
สตรีให้เป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถช่วยนาพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่
ความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์ มีสันติสุข และอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย
สาหรับการดาเนินงานดังกล่าว รัฐบาลจึงทางานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนาเพื่อสตรีทุกคน โดยความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการขับเคลื่อนกองทุน เพื่อให้สตรีทุกคนได้ใช้ป ระโยชน์จากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ตามวิสัยทัศน์ของกองทุนฯ ที่ว่า “สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศ” และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพสตรี การเฝ้า
ระวังดูแลปัญหา และช่วยเหลือเยียวยาสตรี เมื่อสตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีการ
พัฒนาตน มีความรู้ เพื่อนามาใช้ประกอบอาชีพได้แล้ว รายได้ในครัวเรือนก็ย่อม
เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของจังหวัด และเศรษฐกิจของประเทศตามลาดับ
ในการนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุ ได้เล็งเห็นว่า
สามารถนาความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไปแนะนาเป็นอีกอาชีพหนึ่ง
ให้แก่สตรีกลุ่มนี้ นอกเหนือจากวิชาชีพที่ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาค
กลางจัดฝึกอบรมไว้เดิม 7 แผนก คือ เสริมสวยสตรี ตัดเย็บเสื้อผ้า อาหารและ
การบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตัดผมชาย นวดแผนไทย และศิลปะประดิษฐ์ โดย
สาขาวิชา ฯ จะจัดทาโครงการ “อาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ทาได้ ” ขึ้น โดยการ
บรรยายอาชีพต่าง ๆ ที่ผู้หญิงสามารถทาได้ในวิชาชีพการพิมพ์ ร่วมกับการจัด
สาธิตและฝึกอบรมอาชีพการพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภทของขวัญ ของชาร่วย และของ
ที่ระลึก นอกจากนี้สาขาวิชา ฯ ยังได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่จะมาให้คาแนะนา
ต่อยอดเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่กองทุน ฯ ได้
จัดสรรไว้ ซึ่งกิจกรรมในโครงการนี้จะช่วยให้ ผู้หญิงกลุ่มนี้ได้มีทางเลือกในอาชีพ
ใหม่ ๆ และมีโอกาสที่จะได้รับเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
เลี้ยงตนเองและครอบครัว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมอาชีพทางการพิมพ์ให้แก่ผู้หญิงในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพ
สตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

2. เพื่อฝึกทักษะอาชีพทางการพิมพ์ให้แก่ผู้หญิงในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพ
สตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อเสนอแนวทางการเข้าถึงแหล่งเงิน ทุนเพื่ อการประกอบอาชีพภายใต้
นโยบาย “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ของรัฐบาลให้แก่ผู้หญิงในศูนย์สงเคราะห์
และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ขอเปลีย่ นกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้
จากผู้หญิงในความดูแลของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง อาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเครือข่าย ประมาณ 120 คน กับครูฝึกอาชีพและ
บุคลากรของศูนย์ฯ ประมาณ 30 คน รวมเป็นจานวนประมาณ 150 คน เป็น
ผู้หญิงในชุมชนที่เป็นเครือข่ายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอาเภอปาก
เกร็ด จานวนประมาณ 150 คน จาก 5 ตาบลในอาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ทั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่ได้มีการปิดสถานที่
ราชการหลายแห่งในกรุงเทพฯ ทาให้ทางศูนย์ ฯ ต้องใช้ห้องประชุมและพื้นที่
ทางานรองรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางที่จะย้ายมาทางานที่ศูนย์ ฯ
เป็นการชั่วคราว
ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ
1. ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการพิมพ์ดิจิทัลที่ใช้ใน
การพิ ม พ์ เ สื้ อ ยื ด ตั วรี ดร้ อ นเพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กในการประกอบอาชี พ การพิมพ์
ของขวัญ ของชาร่วย และของที่ระลึกแบบตามสั่ง
2. ได้รับความรู้ด้านการออกแบบเสื้อยืดและความรู้ด้านการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์
3. ได้รับเสื้อยืดตัวรีดร้อนที่ผู้เข้ารับบริการฯ ได้มีโอกาสพิมพ์ด้วยตนเองเพื่อใช้
เป็นตัวอย่างงาน
การเชื่อมโยงกับชุดวิชา/ผลงานวิจัย
เชื่ อ มโยงกั บ ความรู้ ใ นชุ ด วิ ชา 97216 เทคโนโลยี ก ระบวนการพิ ม พ์ ชุ ด วิ ชา
97406 เทคนิคหลังพิมพ์ และชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์

กาหนดการ/ตารางการฝึกอบรม/lสถานที่จัดโครงการ/วิทยากร
28-29 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กาหนดการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม“โครงการอาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ทาได้”
เวลา 8.30-8.45 น.
วันที่
จันทร์ 28 8.30-8.45 น.
เม.ย.57 ลงทะเบียน8.459.00 น.
พิธีเปิด

9.00 - 11.00 น.

11.00 -11.30 น.

11.30
12.30น.

การบรรยายเรื่อง
การฝึกพิมพ์ของขวัญตามสัง่
“อาชีพการพิมพ์ของขวัญตามสั่ง”
รศ. ศุภณี อธิบายการฝึกพิมพ์ ชมการสาธิต การ
(+สาธิตการใช้โปรแกรมออกแบบ I do design)
เวียนเข้าทากิจกรรมตามฐาน (station, S)
วิทยากรบรรยาย:
ตามเวลาต่าง ๆ 6 รอบ และแนะนาวิทยากร
นายธช ธัมมพิพัฒน์ (กรรมการผู้จัดการ)
ประจาฐานและประจากลุ่ม
อาหารว่าง
นายชุติศรว์ ศุทธิ์อนนต์ (พนักงานด้านการตลาด)
วิทยากรประจาฐาน S0-S6 (บริษัท+สาขาวิชา) พัก
คาบเช้า
บริษัท IDO4IDEA (บริษัทจาหน่ายเครื่องพิมพ์-วัสดุ
S0: เตรียมความพร้อมการเข้าฐาน
กลาง
10.15-10.30น. อุปกรณ์ สาหรับงานพิมพ์ของขวัญตามสั่ง)
- เลือก/แจกถุงผ้า
วัน
คาบบ่าย
วิทยากร มสธ: ศุภณี ทิพยมาศ ณัฐนนท์ แววบุญ กรรณิการ์ - กากับการสลับกลุ่มเข้าตามฐาน
15.15-15.30น ธรียา พวงทอง วันเพ็ญ ทางานตามข้างล่าง + วิทยากร
- เก็บถุงผ้าที่พิมพ์แล้วใส่สมุดโน๊ต
บริษัท: ชุติศรว์ ธัชกฤช น้าค้าง จิณภัค ธช เตรียม
1. นางทิพยมาศ ใจแสวง
เครื่องพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์

12.30-16.00 น.

การฝึกพิมพ์ของขวัญตามสัง่ (ต่อ)
การฝึกพิมพ์ของขวัญตามสัง่ (ต่อ)
วิทยากรประจาฐาน S0-S6
วิทยากรประจาฐาน S0-S6
(บริษัท+ สาขาวิชา)
(บริษัท+สาขาวิชา)
S1: ฝึกพิมพ์ถุงผ้า (3 เครื่อง)
S4: สาธิตการพิมพ์ตุ๊กตาหน้าเด้ง 3 มิติ
1. รศ. ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
1. นางธรียา อินทมานนท์
2. นายณัฐนนท์ จันทรศักดิ์
2. นางสาวจิณภัค บัวสีทอง
3. นายชุติศรว์ ศุทธิ์อนนต์
S5: สาธิตการพิมพ์เข็มกลัด พวงกุญแจ
S2: สาธิตการพิมพ์เคสโทรศัพท์มือถือ
1. น.ส.พวงทอง สถิตพงศ์สถาพร
1. อ. กรรณิการ์ ยิ้มนาค
2. นายธช ธัมมพิพัฒน์
2. นายธัชกฤช จีระภคภณ
S6: สาธิตการพิมพ์เสื้อรีดร้อน hot sticky
S3: สาธิตการพิมพ์แก้ว จาน หมวก
1. น.ส. วันเพ็ญ บุญนุกูล
1. อ.ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์
2. นายธช ธัมมพิพัฒน์
2. นางสาวน้าค้าง เจ๊ะเต๊ะ
9.00 - 11.30 น. วิทยากร มสธ แจกป้ายกลุ่มตามสี ให้ผู้เข้าอบรมทุกคนตามลาดับเลข-ชื่อ ในใบลงทะเบียน ประสานกับหัวหน้ากลุ่มตาบล
หัวหน้ากลุ่มตามตาบล กลุ่ม 1 ป้ายสีแดง ต.ปากเกร็ด นางสุรี บัวหลาด -นายณัฐนนท์ กลุ่ม 2-ป้ายสีเหลือง ต.บ้านใหม่ นางอัญชลี ท่านัทธี -อ. กรรณิการ์ กลุ่ม 3-ป้ายสีเขียว ต.คลองเกลือ+ต.บางตลาด นางจันทนา
ประวาลปัทม์กุล – อ. ดร.แววบุญ กลุ่ม 4-ป้ายสีส้ม ต.บางพูด นางวิไลวรรณ คลังเงิน-นางธรียา กลุ่ม 5-ป้ายสีฟ้า:ต.บางตลาด นางณภินทิพย์ โชติพรทิพย์ –น.ส.พวงทอง กลุ่ม 6-ป้ายชมพู : ต.ปากเกร็ด+บางพูด+รรวัดกลางเกร็ด
นางนิตดาวัลย์ คงสมบูรณ์-ทิพยมาศ
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานใน
รอบที่
เวลา
กลุ่ม 1 ปากเกร็ด
กลุ่ม 2 บ้านใหม่
กลุ่ม 3 คลองเกลือ
กลุ่ม 4 บางพูด
กลุ่ม 5 บางตลาด
กลุ่ม 6 ผสม
ตาราง
โครงการ :
1 12.30-13.00 S1: ฝึกพิมพ์ถุงผ้า
S2: เคสโทรศัพท์
S3: แก้ว จาน หมวก S4:ตุ๊กตาหน้าเด้ง3
S5: เข็มกลัด
S6: เสื้อhot sticky
การเวียน
1. นางสมนึก สงวนตระกูล
2 13.00-13.30 S2: เคสโทรศัพท์
S3: แก้ว จาน หมวก S4:ตุ๊กตาหน้าเด้ง
S5: เข็มกลัด
S6: เสื้อhot sticky S1: ฝึกพิมพ์ถุงผ้า
เข้าพิมพ์
2. น.ส. จิตตินันท์ สวดมาลัย
3 13.30-14.00 S3: แก้ว จาน หมวก S4:ตุ๊กตาหน้าเด้ง
S5: เข็มกลัด
S6: เสื้อhot sticky S1: ฝึกพิมพ์ถุงผ้า
S2: เคสโทรศัพท์
ที่ฐาน S1-S6
4 14.00-14.30 S4:ตุ๊กตาหน้าเด้ง
S5: เข็มกลัด
S6: เสื้อhot sticky S1: ฝึกพิมพ์ถุงผ้า
S2: เคสโทรศัพท์
S3: แก้ว จาน หมวก

5 14.30-15.00 S5: เข็มกลัด
S6: เสื้อhot sticky S1: ฝึกพิมพ์ถุงผ้า
S2: เคสโทรศัพท์
S3: แก้ว จาน หมวก S4:ตุ๊กตาหน้าเด้ง
6 15.30-16.00 S6: เสื้อhot sticky S1: ฝึกพิมพ์ถุงผ้า
S2: เคสโทรศัพท์
S3: แก้ว จาน หมวก S4:ตุ๊กตาหน้าเด้ง
S5: เข็มกลัด

เวลา8.30-8.45 น.
วันที่
อังคาร ลงทะเบียน
29 เม.ย.57

อาหารว่าง
คาบเช้า
10.15-10.30น.
คาบบ่าย
15.15-15.30น

กาหนดการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม“โครงการอาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ทาได้” (ต่อ)
9.00 - 11.00 น.
11.00 -12.00 น.
12.00
13.00 -14.00 น.
14.00 -16.00 น.
13.00
น.
การบรรยาย
การอภิปราย
การอภิปราย (ต่อ)
14.00 -15.00 น. การฝึกอบรมการเขียนโครงการ
“สายอาชีพในโรงพิมพ์สาหรับผู้หญิง”
“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกบั อาชีพการพิมพ์” วิทยากรกลุ่ม มสธ 13.00 -14.00 น.
อาชีพการพิมพ์เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
วิทยากร: รศ. ผกามาศ ผจญแกล้ว
วิทยากร:
รศ. สุณี อ. กรรณิการ์ นางทิพยมาศ
พัฒนาบทบาทสตรี
ผู้อานวยการสานักพิมพ์ มสธ.
1. นางสุขศรี เดชฤดี
นางธรียา น.ส.พวงทอง นายณัฐนนท์
วิทยากรประสานงานระหว่างกลุ่ม:
ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เตรียมความพร้อมการฝึกเขียนโครงการตาม นางสุขศรี รศ. ศุภณี
เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี
กลุ่ม :
นางทิพยมาศ นายณัฐนนท์
2. รศ. ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
- เก็บแบบเลือกอาชีพการพิมพ์ของขวัญฯ - ฝึกเขียนโครงการตามแบบ กส.1 เพื่อขอการ
3. อ.ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์
- จัดกลุ่มผู้เข้าอบรมและชีแ้ จงการทา
สนับสนุนจากกองทุน (ดูตัวอย่างจากเอกสารฝึกอบรม)
พัก
(ผู้ดาเนินการอภิปราย)
กิจกรรม+เตรียมความพร้อมเพื่อเลือกอาชีพ- ประเมินผล
กลาง
- เตรียมแบบเขียนโครงการ ฯ ข้อมูลราคา - เก็บแบบประเมินผล ใบสมัคร โครงการ แบบ
วัน
เครื่อง อุปกรณ์ วัสดุ และอื่น ๆ ประจากลุ่มประเมิน ส่งคุณสมนึก
- แจกถุงผ้า + สมุดโน้ต
15.00 -16.00 น. วิทยากรกลุ่ม มสธ น.
รศ. ศุภณี รศ. สุณี อ.ดร. แววบุญ อ.กรรณิการ์ นาง
ทิพยมาศ นางธรียา น.ส.พวงทอง นายณัฐนนท์
- ตรวจแบบเขียนโครงการ บส. 1
- ตรวจแบบประเมินผล คัดเลือกผู้ที่เขียนข้อเสนอแนะ
ดีกลุ่มละ 1 โครงการเพื่อมอบรางวัล
14.00 -15.00 น. วิทยากรกลุม่
กลุ่ม 4 นางธรียา นางวิไลวรรณ คลังเงิน
กลุ่ม 1 รศ. สุณี นางสุรี บัวหลาด
กลุ่ม 5 น.ส.พวงทอง
กลุ่ม 2 อ. กรรณิการ์ นางอัญชลี ท่านัทธี
นางณภินทิพย์ โชติพรทิพย์
กลุ่ม 3 อ.ดร. แววบุญ
กลุ่ม 6 น.ส.วันเพ็ญ
นางจันทนา ประวาลปัทม์กุล
นางนิตดาวัลย์ คงสมบูรณ์

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
1. เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับบริการ
2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการวิชาการ

หน่วยนับ
คน
ร้อยละ
หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ

เป้าหมาย
150
86.0
เป้าหมาย
90.0
86.0

ผลที่ได้
142
85.6
ผลที่ได้
90.1
90.5

สาระความรู้ที่ได้รับจากโครงการ
เรื่องที่ 1 อาชีพการพิมพ์สาหรับผู้หญิง
1. อาชีพการพิมพ์สาหรับผู้หญิงแบบที่เป็นเจ้าของธุรกิจการพิมพ์ของขวัญตามสั่ง
โดย รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
การพิมพ์งานด่วนที่เป็นการพิมพ์ของขวัญตามสั่ง ในที่นี้หมายความรวมถึงการพิมพ์ของที่ระลึก และของชาร่วยด้วย
โดยอาศัยหลักการ on demand printing และ personalized printing นั้น เป็นธุรกิจที่ลงทุนไม่สูง อาศัยความรู้ ทักษะที่
ฝึกฝนได้ไม่ยาก เหมาะกับผู้ที่รักการประกอบอาชีพอิสระ และต้องการเป็นผู้ประกอบการเอง ซึ่งทาเป็นอาชีพการพิมพ์สิ่งพิมพ์
ได้หลากหลาย ส่วนใหญ่ใช้เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ขนาดเล็กร่วมกับคอมพิวเตอร์ และพรินเตอร์สาหรับออกแบบสิ่งพิมพ์
ประเภทต่า ง ๆ ที่ ม าพร้ อ มกับ โปรแกรมสาเร็จรูป มั ก เป็ น ชุ ดขนาดตั้งโต๊ะ ตั ว อย่ า งงานอาชี พ ในธุ รกิจ นี้ เช่ น ถุ งผ้ า เคส
โทรศัพท์มือถือแบบหุ้มขอบ เคสโทรศัพท์มือถือแบบไม่หุ้มขอบ พวงกุญแจ ผ้ากันเปื้อน แก้ว หมวก เข็มกลัด เสื้อตัวรีดอักษร
กามะหยี่ และ ตุ๊กตาหน้าเด้ง 3 มิติ ซึ่งเป็นงานอาชีพที่จะจัดบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ
“อาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ทาได้ ” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ วัสดุ และขั้นตอนการทาในแต่ละงาน และเป็น
รายละเอียดที่จะกล่าวถึงอยู่ในเรื่องที่ 2 สาหรับในเรื่องที่ 1 นี้ จะกล่าวถึงงานอาชีพการพิมพ์อื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องที่ 2 แต่
เป็นลักษณะงานตามสั่งและงานพิมพ์ด่วน อาทิ การปั๊มทอง การลามิเนต การทาบัตรพลาสติก PVC การพิมพ์เสื้อยืดทั่วไป การ
พิมพ์เสื้อการ์ตูนล้อเลียน การทาตรายาง การพิมพ์ แผ่นกระเบื้องเซรามิก การพิมพ์แผ่นรองเม้าส์ การพิมพ์ภาพทาจิ๊กซอว์ การ
ทางานตัดหรืองานดายคัตต่าง ๆ ด้วยเครื่องตัดสติกเกอร์ การพิมพ์ภาพลงแผ่นอะลูมิเนียมเพื่อทาเป็นของขวัญหรือของที่ระลึก
แบบต่าง ๆ และงานทาเดคูพาจจากงานพิมพ์ลายบนกระดาษทิชชูเพื่อใช้ตกแต่งบนวัสดุต่าง ๆ เพื่อทาเป็นของขวัญ/ของที่ระลึก
1. การปั๊มทอง
ทาได้บนวัสดุหลายประเภท มีทั้งแบบที่ใช้ม้วนฟอยล์และ
แผ่นฟอยล์

2. การลามิเนตที่ใช้ มี 2 ประเภท คือ การลามิเนตฟิล์ม
พลาสติกบนแผ่นพิมพ์โดยอาศัยแรงกด (การเคลือบเย็น)
และการลามิเนตฟิล์มพลาสติกบนแผ่นพิมพ์ด้วยแรงกด
และความร้อน (การเคลือบร้อน)
3. การทาบัตรพลาสติก PVC เริ่มจากการลามิเนตแผ่ น
พิมพ์กระดาษบนแผ่นพลาสติก PVC ด้วยความร้อนและ
แรงกด แล้วนาไปตัดเป็นชิ้นบัตรด้วยเครื่องตัดมือโยกหรือ
เครื่องตัดแบ่งอัตโนมัติ
4. การพิมพ์เสื้อยืดทั่วไปมีทั้งแบบพิมพ์บนเสื้อยืดโดยตรง
และพิมพ์วิธีอ้อมโดยพิมพ์บนกระดาษรู ปลอกก่อนแล้วจึง
ถ่ายโอนไปพิมพ์บนเสื้อยืดโดยใช้เครื่องรีดร้อน
5. การพิ ม พ์ เ สื้ อ หน้ า การ์ ตู น ล้ อ เลี ย นภาพถ่ า ยต้ อ งใช้
โปรแกรมแปลงไฟล์ภาพถ่ายให้เป็นไฟล์ภาพการ์ตูนก่อน
แล้ ว จึ ง พิ ม พ์ ซึ่ ง อาจใช้ เ ครื่ อ งพิ ม พ์ บ นเสื้ อ โดยตรงหรื อ
เครื่องพิมพ์บนกระดาษรูปลอกก่อนจึงนาไปถ่ายโอนต่อบน
เสื้อโดยใช้เครื่องรีดร้อน
6. การทาตรายางมีทั้งตรายางทั่วไปและตรายางแบบหมึก
ในตัว

7. พิมพ์กระเบื้องเซรามิก นิยมใช้ทากรอบรูป ของขวัญใน
โอกาสต่าง ๆ และวัสดุตกแต่งผนังบ้านที่มีลวดลายความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

8. การพิมพ์แผ่นรองเม้าส์ ทาได้ง่ายและรวดเร็วด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูปพร้อมกับชุดเครื่องพิมพ์

9. การพิมพ์ภาพทาจิ๊กซอว์ เป็นการพิมพ์ภาพบนกระดาษ
รูปลอก แล้วนาไปถ่ายโอนบนแผ่นชุดทาจิ๊กซอว์

10. การทางานตัดหรืองานดายคัตต่าง ๆ ด้วยเครื่องตัด
สติกเกอร์ เช่น งานดายคัตสเตนซิล งานสติกเกอร์เพ้นต์
เล็บ งานการ์ดป็อปอัพ งานดายคัตตัวรีดติดเสื้อ งานกล่อง
บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
11. งานพิมพ์ภาพลงบนแผ่นอะลูมิเนียม ตัวอย่างงานที่
ผลิต เช่น งานตกแต่งกล่องเหล็ก งานทาป้ายชื่อติดหน้าอก
งานทานาฬิกา งานทาพวงกุญแจ งานทาบัตรพนักงาน
และงานทาแม่เหล็กติดตู้เย็น
12. งานทาเดคูพาจเป็นการทาของขวัญ/ของที่ระลึกจาก
งานพิมพ์ลายบนกระดาษทิชชูแล้วนาไปประกบตกแต่งบน
วัสดุต่าง ๆ ด้วยกาว

2. สายอาชีพการพิมพ์สาหรับผู้หญิงในโรงพิมพ์
โดย รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว
ก่อนที่จะกล่าวถึงสายอาชีพการพิมพ์ต่าง ๆ ในโรงพิมพ์ซึ่งมีอยู่หลากหลายงานที่ผู้หญิงสามารถทาได้นั้น ผู้ที่สนใจจะทาอาชีพใน
โรงพิมพ์ ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสิ่งพิมพ์และกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในโรงพิมพ์ก่อน แล้วจึงค่อย
พิจารณาเรื่องสายอาชีพว่าเกี่ยวข้องกับการทางานลักษณะใด ต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง และมีรายได้เท่าใด
สิ่งพิมพ์มีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตประจาวันในสังคม ถ้าสังเกตรอบตัวเราล้วนแต่มีสิ่งของ และวัตถุที่ต้องมีการพิมพ์ทั้งสิ้น ไม่
ว่าจะเป็นเอกสารต่าง ๆ ของใช้ ของกิน บรรจุภัณฑ์ ป้ายโฆษณา เสื้อผ้า และอื่นๆ อีกมากมาย แม้อุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องมี
การพิมพ์บนตัวอุปกรณ์ด้วย จึงเห็นได้ว่า ธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นธุรกิจที่ยังคงอยู่ได้ในภาคอุตสาหกรรม และยังเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจอื่น
ๆ อีกด้วย เนื่องจากการพิมพ์เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้สินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เพิ่มความสวยงามให้เอ กสาร
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ จึงต้องการบุคลากรที่มีฝีมือเข้าไปทางานด้วย ซึ่งผู้หญิงสามารถมีส่วนร่วมในสายอาชีพการพิมพ์ได้
เช่นกัน เนื่องจากการพิมพ์มีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน เพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ในประเภทต่าง ๆ
2.1 ประเภทของสิ่งพิมพ์
จาแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
-

สิ่งพิมพ์สามารถจาแนกเป็นประเภทต่างๆ โดยใช้เกณฑ์การจาแนกที่แตกต่างกัน ในที่นี้จะขอ

สิ่งพิมพ์ทั่วไป เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลทั่วไป มักพบในสานักงานและในชีวิตประจาวัน
สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้ห่อหุ้ม คุ้มครอง ช่วยขนส่งสินค้า และให้ข้อมูลของสินค้าที่บรรจุ
สิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีทั้งที่เป็นรายวัน รายสัปดาห์
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีมูลค่า จึงต้องการลักษณะกันปลอมแปลงสูง

2.2 กระบวนการพิมพ์ในธุรกิจโรงพิมพ์ มีหลายขั้นตอน เริ่มจากการเตรียมข้อมูลหรือต้นฉบับ และจัดทาให้เป็นแม่พิมพ์สาหรับ
กระบวนการพิมพ์ที่กาหนด แล้วพิมพ์หมึกลงบนวัสดุใช้พิมพ์ จากนั้นทาการแปรรูปหลังพิมพ์ เกิดเป็นงานพิมพ์สาเร็จรูป นาไปเผยแพร่
ต่อไปได้ ลาดับขั้นตอนในการผลิตสิ่งพิมพ์ที่สาคัญมีดังนี้
2.1 ขั้นเตรียมก่อนงานก่อนพิมพ์ คือ ขั้นการวางแผนและเตรียมต้นฉบับเพื่อผลิตเป็นสิ่งพิมพ์
2.2 ขั้นงานก่อนพิมพ์ คือ ขั้นการออกแบบและกาหนดรูปแบบสิ่งพิมพ์จนถึงการทาแม่พิมพ์
2.3 ขั้นงานพิมพ์ คือ ขั้นการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เพื่อถ่ายทอดหมึกพิมพ์จากแม่พิมพ์บนวัสดุใช้พิมพ์
2.4 ขั้นงานหลังพิมพ์ คือ ขั้นการทาให้เป็นสิ่งพิมพ์สาเร็จรูป เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า ได้แก่งานต่อไปนี้ การตัดกระดาษ การพับ
การเก็บเล่ม การตกแต่งสิ่งพิมพ์ การทาเล่ม และการนับ บรรจุ
2.3 สายงานในอาชีพการพิมพ์ในโรงพิมพ์
ลักษณะงานในอาชีพการพิมพ์ในโรงพิมพ์มีหลายหน้าที่ เพื่อปฏิบัตงิ านในขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ผู้หญิง
สามารถทางานในสายอาชีพการพิมพ์ได้ทุกขั้นตอน โดยต้องมีคณ
ุ สมบัติ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ และอัตราเงินเดือน ในที่นี้ขอ
ยกตัวอย่าง ตามตารางข้างล่างนี้
ตาแหน่งงาน
ลักษณะงานที่ทา
คุณสมบัติ
อัตราเงินเดือน
พนักงานทั่วไป
- ช่วยรับงาน-ตรวจสอบความพร้อมของงาน
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6,000 –13,000
ก่อนพิมพ์ งานพิมพ์ หรืองานหลังพิมพ์
- ช่วยปฏิบัติงานก่อนพิมพ์ งานพิมพ์ หรืองาน
หลังพิมพ์
ช่างจัดหน้าคอมพิวเตอร์ - จัดหน้าชุดวิชาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ปริญญาตรีทุกสาขา
15,000-30,000
- เขียนภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม
- มีความรู้ความสามารถในการ
คอมพิวเตอร์
ใช้โปรแกรมจัดหน้าสิ่งพิมพ์
- มีประสบการณ์จัดหน้าสิ่งพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ช่างศิลป์
- ออกแบบและจัดทาอาร์ตเวิร์ก สิง่ พิมพ์ด้วย
- ปวช. หรือปวส. ทางศิลปะ
12,000 – 25,000
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
นิเทศศิลป์ หรือที่เกีย่ วข้อง
- สแกนภาพ แก้ไข ตกแต่งภาพ
- มีความรู้ความสามารถและ
วาดภาพประกอบ
ประสบการณ์ด้านการออกแบบ
- ตรวจสอบคุณภาพงานออกแบบ
สิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข่างออกแบบงานพิมพ์ - ออกแบบและจัดทาอาร์ตเวิร์ก สิง่ พิมพ์พิเศษ - ปริญญาตรี ทางศิลปะ นิเทศ 15,000-30,000
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศิลป์ หรือที่เกี่ยวข้อง
- สแกน/แก้ไข/ตกแต่งภาพ
- มีความรู้ความสามารถและ
วาดภาพประกอบ
ประสบการณ์ด้านการออกแบบ
- ตรวจสอบคุณภาพงานออกแบบ
สิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ตาแหน่งงาน
ลักษณะงานที่ทา
คุณสมบัติ
อัตราเงินเดือน
ช่างกล้อง
- ถ่ายฟิล์มด้วยกล้องงานพิมพ์
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน
8,000 – 18,000
- ตกแต่งและตรวจสอบคุณภาพฟิล์ม
- บารุงรักษากล้องงานพิมพ์

ช่างวางรูปแบบฟิล์ม

ช่างวางรูปแบบใน
ระบบคอมพิวเตอร์
ทูเพลท

ช่างทาแม่พิมพ์

ผู้ช่วยช่างพิมพ์

ช่างพิมพ์

ช่างตัดกระดาษ

ช่างพับ

ตาแหน่งงาน
ช่างทาเล่ม

- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ
งานพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- วางรูปแบบฟิล์มบนแผ่นต้นแบบ อัดแม่พิมพ์ - การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ตกแต่งฟิล์มให้มีความสมบูรณ์
- มีความรู้ความสามารถและ
- ตรวจสอบคุณภาพการวางรูปแบบฟิล์ม
ประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ
งานพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3 ปี
- ตรวจสอบคุณภาพไฟล์งานก่อนการวางปแบบ - ปวช. หรือปวส. ทางการพิมพ์
- วางรูปแบบสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทู หรือสาขาที่เกีย่ วข้อง
เพลท
- มีความรู้ความสามารถและ
- ทาดิจิตอลปรู๊ฟสาหรับงานแยกสี
ประสบการณ์ด้านการวางรูปแบบ
ฟิล์มไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ทาแม่พิมพ์จากแผ่นต้นแบบอัดแม่พิมพ์ด้วย
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครื่องอัดแม่พิมพ์
- มีความรู้ความสามารถและ
- ตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์
ประสบการณ์ด้านทาแม่พมิ พ์ไม่
- บารุงรักษาเครื่องอัดแม่พมิ พ์
น้อยกว่า 1 ปี
- ช่วยรับงาน-ตรวจสอบความพร้อมของงานและ - การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครื่องพิมพ์
- มีความรู้ความสามารถและ
-ช่วยปฏิบัติงานพิมพ์ ให้ได้ตามมาตรฐาน
ประสบการณ์ด้านงานพิมพ์ไม่
- ช่วยบารุงรักษาเครื่องพิมพ์
น้อยกว่า 1 ปี
- รับงาน-ตรวจสอบความพร้อมของงานและ
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครื่องพิมพ์
- มีความรู้ความสามารถและ
-ปฏิบัติงานพิมพ์ ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ ประสบการณ์ด้านงานพิมพ์ไม่
งานให้ได้ตามมาตรฐาน
น้อยกว่า 3 ปี
- บารุงรักษาเครื่องพิมพ์
- ตัดกระดาษและตรวจสอบคุณภาพการตัดให้ได้ - การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดตามใบสั่งตัด
- มีความรู้ความสามารถและ
- บารุงรักษาเครื่องตัดกระดาษ
ประสบการณ์ด้านการตัด
กระดาษไม่น้อยกว่า 1 ปี
- พับแผ่นพิมพ์ตามใบกากับงานโดยใช้เครื่องพับ - การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ตรวจสอบคุณภาพงานพับ
- มีความรู้ความสามารถและ
- บารุงรักษาเครื่องพับ
ประสบการณ์ด้านงานพับไม่
น้อยกว่า 1 ปี
ลักษณะงานที่ทา
- เก็บ/เย็บ/พับมือ ตามใบกากับสิง่ พิมพ์

คุณสมบัติ
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,000 – 18,000
(ประสบการณ์ 1 ปี)
8,000 – 25,000
(ประสบการณ์ 3 ปี)
12,000 – 25,000

8,000 – 18,000

8,000 – 18,000

12,000 – 25,000

8,000 – 18,000

8,000 – 18,000

อัตราเงินเดือน
8,000 – 18,000

ช่างไสสันทากาว

ช่างปั๊มทอง

- ทาเล่มสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยใช้เครื่อง
ทาเล่ม
- บารุงรักษาเครื่องทาเล่ม
- ทาเล่มด้วยการไสสันทากาวโดยใช้เครื่องไสสัน
ทากาว
- ตรวจสอบคุณภาพการทาเล่มด้วยไสสันทากาว
- บารุงรักษาเครื่องไสสันทากาว
- ปั๊มทองบนงานพิมพ์โดยใช้เครื่องปั๊มทอง
- ตรวจสอบคุณภาพการปั๊มทอง
- บารุงรักษาเครื่องปั๊มทอง

พนักงานผลิตเอกสาร

- ทาสาเนาเอกสารโดยใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
- ตรวจสอบคุณภาพการถ่ายเอกสาร
- ทาเล่มเอกสาร
- บารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร
พนักงานประเมินราคา - กาหนดรายละเอียดสิ่งพิมพ์ ประมาณการ
วัสดุที่ใช้
- ประมาณราคาและประเมินราคา

พนักงานวางแผนและ
ประสานงานการผลิต

- กาหนดรายละเอียดสิ่งพิมพ์ ประมาณการ
วัสดุที่ใช้
- จัดทาตารางการผลิต และกาหนดเสร็จ
ของงานพิมพ์
- ประสานงานการผลิตภายในและภายนอก
โรงพิมพ์
พนักงานควบคุมคุณภาพ - ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการพิมพ์
- ประสานงานการผลิตภายในและภายนอก
โรงพิมพ์

- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านงานทาเล่มไม่
น้อยกว่า 1 ปี
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านงานทาเล่ม
ไสสันทากาวไม่น้อยกว่า 1 ปี
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านงานปั๊มทองไม่
น้อยกว่า 1 ปี
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านงานสาเนา
เอกสารไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ปริญญาตรี ทางการพิมพ์หรือ
ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1 ปี
- ปริญญาตรี ทางการพิมพ์หรือ
ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1 ปี
- ปริญญาตรี ทางการพิมพ์หรือ
ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1 ปี

8,000 – 18,000

8,000 – 18,000

8,000 – 18,000

15,000-30,000

15,000-30,000

15,000-30,000

เรื่องที่ 2 อาชีพการพิมพ์ของขวัญตามสั่ง โดย รองศาสตราจารย์ ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
การพิมพ์ของขวัญ ของที่ระลึก และของชาร่วยตามสั่งในรูปแบบการพิมพ์งานด่วน เป็นธุรกิจที่ผู้หญิงสามารถทาได้ไม่ยาก
เนื่องจากไม่ต้องใช้แรงหรือกาลังมากเหมือนการทางานกับเครื่องพิมพ์ในโรงพิมพ์ นอกจากนี้ยังลงทุนไม่สูงมากนัก ด้วยเทคโนโลยีใหม่
ๆ ที่เข้ามาเสริมได้ช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจนี้จึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ แต่ผู้ประกอบการต้อง
หมั่นแสวงหาความรู้ด้านการพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฝึกฝนให้เกิดทักษะความชานาญ นอกจากนี้ยังต้องใช้ความรู้ด้านการตลาดมา
ประกอบการทาธุรกิจด้วย จึงเป็นอาชีพที่เหมาะกับผู้หญิงที่รักการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งในเรื่องที่ 2 นี้จะกล่าวถึงอาชีพการพิมพ์
ของขวัญ ของที่ระลึก และของชาร่วยตามสั่ง 10 อาชีพ ซึ่งจะจัดบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ “อาชีพ
การพิมพ์ ผู้หญิงก็ทาได้” สินค้าสิ่งพิมพ์ที่ผลิตได้เหล่านี้ลูกค้าหรือผู้ซื้อนิยมใช้เป็นของขวัญ ของที่ระลึก หรือของชาร่วยในโอกาสพิเศษ
ต่าง ๆ อาทิ รับปริญญา เลี้ยงรุ่น งานวันเกิด งานวันแต่งงาน งานอีเวนต์ต่าง ๆ ที่สาคัญเป็นสินค้าที่มีจุดเด่นตรงที่เป็นชิ้นเดียวที่ทาขึ้น
เป็นพิเศษสาหรับผู้รับเฉพาะคน ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบ เลือก ตัดสินใจพิมพ์บนชิ้นงานแต่ละชิ้นได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด จึงเป็นของขวัญ ของที่ระลึก และของชาร่วยทีม่ ีคุณค่าทางจิตใจ ซึ่งลูกค้ายอมจ่ายใน
ราคาที่สูง เพื่อให้ผู้รับเกิดความประทับใจ
แต่ละอาชีพมีขั้นตอนหลักในการผลิตของขวัญ/ของที่ระลึก/ของชาร่วยในรูปแบบธุรกิจการพิมพ์งานด่วนคล้าย ๆ กันเป็นส่วน
ใหญ่ แสดงดังภาพ และผู้ประกอบการควรมีความรู้และทักษะด้านการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการจัดการภาพ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ไม่
ยากจากผู้ขายเครื่องและวัสดุที่มักขายสินค้าที่เป็นแพกเกจและรวมการจัดฝึกอบรมให้ด้วย สาหรับเครื่องพิมพ์นั้นมีหลายแบบและ
หลายรุ่นให้เลือกใช้ขึ้นกับวัสดุที่ต้องการพิมพ์และราคากับสมรรถนะของแต่ละเครื่อง ในบางอาชีพต้องใช้อุปกรณ์ อื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น
เครื่องปั๊มเข็มกลัด เครื่องปั๊มหน้านูนให้ตุ๊กตา เป็นต้น

สาหรับในเรื่องที่ 2 นี้จะกล่าวถึงตัวอย่างอาชีพการพิมพ์ของขวัญและของที่ระลึกตามสั่งในรูปแบบการพิมพ์งานด่วน ได้แก่ การ
พิมพ์ถุงผ้า/ผ้ากันเปื้อน เคสโทรศัพท์มือถือ หมวก แก้ว หรือจานเซรามิก พวงกุญแจหรือเครื่องประดับ เสื้อติดสติกเกอร์ตัวรีดร้อนหรือ
เสื้อติดตัวรีด hot sticky เข็มกลัด และ ตุ๊กตาหน้าเด้ง 3 มิติ
อาชีพการพิมพ์ถุงผ้า มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี้
1. วัดขนาดของพื้นที่บนถุงผ้าที่ต้องการพิมพ์ และเลือกลักษณะของภาพว่าควรเป็นภาพแนวนอนหรือแนวตั้งตามลักษณะของถุง
ผ้า
2. ออกแบบภาพและจัดทา/ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปที่บริษัทขายพร้อมเครื่องพิมพ์หรือโปรแกรม Photoshop ให้ได้
ตามขนาดที่กาหนดไว้ในข้อ 1)
3. พิมพ์ภาพที่ตอ้ งการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกที่พิมพ์ด้วยหมึกระเหิดสีย้อมบนกระดาษรูปลอกหรือกระดาษทรานซเฟอร์
4. ตัดแผ่นพิมพ์ภาพตามขนาดที่ต้องการ ระมัดระวังไม่ให้มือแตะโดนภาพ
5. จัดวางและดึงถุงผ้าให้เรียบ สอดแผ่นรองเข้าไปข้างในถุงผ้าแล้วนาไปกดรีดให้เรียบด้วยเครื่องรีดร้อนก่อน จึงดึงออกมา เพื่อ
นาไปประกบกับแผ่นพิมพ์ภาพ
6. นาแผ่นพิมพ์ภาพที่ตดั ตามขนาดต้องการไว้แล้วไปปิดบนด้านนอกถุงผ้า โดยคว่าด้านที่เป็นภาพให้ประกบบนผิวถุงผ้า ติดยึด
ให้แน่นและเรียบด้วยเทปทนความร้อน
7. นาถุงผ้าที่ปิดด้วยแผ่นพิมพ์ภาพแล้วไปใส่วางบนเครื่องรีดร้อนเพื่อเตรียมพิมพ์ถุงผ้าดึงแผ่นพิมพ์และถุงผ้าให้เรียบและแนบสนิท
กันกดแท่นกดพิมพ์ลงมาทับให้แน่น
8. กดปุ่มให้ความร้อนเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิประมาณ 180 C และตั้งเวลาไว้ที่ประมาณ 120วินาทีเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนหมึก
จากภาพบนแผ่นพิมพ์ให้ระเหิดไปติดบนถุงผ้าโดยอาศัยความร้อนและแรงกด
9. ดึงถุงผ้าที่พิมพ์ด้านหนึ่งเรียบร้อยแล้วออกมา ลอกแผ่นพิมพ์ออก ภาพพิมพ์บนถุงผ้าจะแห้งร็ว
10. เริ่มทาการพิมพ์ภาพอีกด้านหนึ่งของถุงผ้า ตามกระบวนการพิมพ์แบบเดียวกันตั้งแต่ข้อ 4) ถึง 7)
สาหรับการพิมพ์ของขวัญฯอื่ นๆ ที่มีลักษณะเป็นผืนผ้าแบบวางเป็ นแผ่นราบได้เ ช่นเดียวกับ ถุงผ้ า อาทิ เสื้อ ผ้ากันเปื้ อ น
ผ้าเช็ดหน้า ปลอกหมอน เน็คไท ผ้าเช็ดหน้า ก็สามารถพิมพ์ได้ด้วยวิธีการแบบเดียวกับถุงผ้า
อาชีพการพิมพ์เคสโทรศัพท์มือถือ มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี้
1. ออกแบบภาพและจัดทา/ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
2. พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกที่พิมพ์ด้วยหมึกระเหิดสีย้อมบนกระดาษรูปลอกหรือกระดาษ ทรานซเฟอร์
3. ตัดแผ่นพิมพ์เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตามขนาดที่สามารถปิดหุ้มด้านหลังและขอบของเคสโทรศัพท์มือถือได้โดยคว่าด้านที่เป็นภาพ
ให้ประกบบนด้านหลังและหุ้มถึงขอบเคสโดยรอบ แล้วติดยึดแผ่นพิมพ์กับเคสให้แน่นด้วยเทปทนความร้อน
4. เตรียมเครื่องพิมพ์ heat press โดยการปรับตั้งอุณหภูมิให้ร้อนที่ประมาณ 180 องศา และตั้งเวลาตามที่กาหนด เพื่อให้
โมลด์ที่วางอยู่ในเครื่องร้อน
5.ใส่เคสโทรศัพท์มือถือที่หุ้มแผ่นพิมพ์แล้วเข้าไปครอบโมลด์ กดให้เรียบแนบกับโมลด์
6. นาเคสโทรศัพท์มือถือที่ปิดทับด้วยแผ่นพิมพ์แล้วไปวางในเครื่องพิมพ์ heat press แล้วดึงกรอบแผ่นยางลงมาครอบปิดทับ
เปิดระบบลมดูดอากาศออกเพื่อสร้างสภาพสุญญากาศ รอจนแผ่นยางครอบแนบสนิทกับเคส แล้วจึงกดปุ่ม start เพื่อให้หมึกพิมพ์บน
ภาพร้อนขึ้นจนระเหิดเป็นไอ แล้วถ่ายโอนภาพจากแผ่นพิมพ์ไปติดบนเคส
7. เมื่อเวลาที่ตั้งไว้ลดลงจนถึง 0 จึงเปิดเครื่อง นาเคสออกมา แกะแผ่นพิมพ์ออก จะได้เคสโทรศัพท์มือถือที่พิมพ์ภาพด้านหลัง
รวมขอบเรียบร้อย พร้อมนาไปครอบตัวโทรศัพท์มือถือตามต้องการ

อาชีพการพิมพ์หมวก มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี้
1. ออกแบบภาพและจัดทา/ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
2. พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกที่พิมพ์ด้วยหมึกระเหิดสีย้อมบนกระดาษรูปลอกหรือกระดาษ ทรานซเฟอร์หรือ
ใช้แผ่นพิมพ์แบบ hot sticky
3. ตัดแผ่นพิมพ์ภาพตามขนาดและรูปแบบที่ต้องการ
4. จัดวางหมวกส่วนที่ต้องการพิมพ์บนโมลด์กดให้เรียบแนบกับโมลด์
5. นาแผ่นพิมพ์ที่ตัดแล้ วไปวางปิดทับบนส่วนของหมวกที่ต้องการพิมพ์ ถ้าเป็นกระดาษรูปลอก ให้คว่าด้านที่เป็นภาพให้
ประกบบนผิวหมวก ติดยึดให้แน่นด้วยเทปทนความร้อน ถ้าเป็นแผ่นพิมพ์แบบ hot sticky ให้วางด้านลายพิมพ์ออกด้านนอก
6. จัดแต่งให้หมวกที่ปิดทับด้วยแผ่นพิมพ์ภาพแล้วให้วางแนบสนิทบนโมลด์ของเครื่องพิมพ์หมวก ก่อนพิมพ์ ให้วางแผ่นรองกัน
เปื้อนทับบนแผ่นพิมพ์อีกชั้นหนึ่งก่อน กดปุ่มให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 180 C กดแท่นกดพิมพ์ลงมากดพิมพ์ และตั้งเวลาตามที่
กาหนดเช่น 14 วินาที เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนภาพจากแผ่นพิมพ์ไปให้ผิวหมวกโดยอาศัยความร้อนและแรงกด เมื่อครบเวลาแล้ว เลื่อน
แท่นกดพิมพ์ออก ดึงแผ่นรองกันเปื้อนออก จะได้หมวกที่พิมพ์ภาพแล้วตามต้องการ
อาชีพการพิมพ์แก้ว มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี้
1. ออกแบบภาพและจัดทา/ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
2. พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกที่พิมพ์ด้วยหมึกระเหิดสีย้อมบนกระดาษทรานซเฟอร์
3. ตัดแผ่นพิมพ์ภาพตามขนาดที่ต้องการไปปิดหุ้มรอบผิวด้านนอกแก้ว โดยคว่าด้านทีเ่ ป็นภาพให้ประกบบนผิวแก้ว ติดยึดให้
แน่นด้วยเทปทนความร้อน
4. นาแก้วที่หุ้มด้วยแผ่นพิมพ์ภาพแล้วไปใส่ในโมลด์ของเครื่องพิมพ์แก้ว แล้วยึดให้แน่นและแนบสนิทกัน
5. กดปุ่ม ให้ความร้อนประมาณ 180-200 องศา และตั้งเวลาตามที่กาหนดเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนภาพจากแผ่นพิมพ์ไปให้ผิว
แก้วโดยอาศัยความร้อน
อาชีพการพิมพ์จาน มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี้
1) ออกแบบภาพหรือเลือกภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปตามประเภทและขนาดของจานที่เลือกพิมพ์ พร้อมกับ
ออกแบบและพิมพ์ข้อความประกอบภาพที่เลือก
2) พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกที่พิมพ์ด้วยหมึกระเหิดสีย้อมบนกระดาษรูปลอกหรือกระดาษทรานซเฟอร์ ตัด
แผ่นพิมพ์ภาพตามรูปทรงของจานและขนาดที่ต้องการ แล้วนาไปคว่าให้ด้านที่เป็นภาพประกบลงบนผิวจาน ตึดยิดภาพไม่ให้เคลื่อนด้วย
เทปทนความร้อน
3) นาจานที่ประกบด้วยแผ่นพิมพ์ภาพแล้วไปวางใต้ที่กดพิมพ์ของเครื่องพิมพ์จานที่ปรับตั้งให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ
180 องศา แล้วกดปุ่มทาการพิมพ์ตามเวลาตามที่กาหนดเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนภาพจากแผ่นพิมพ์ไปให้ผิวจานโดยอาศัยความร้อนและ
แรงกด
4) นาจานออกจากเครื่อง ลอกแผ่นพิมพ์ออก จะได้จานที่พิมพ์ภาพแล้วตามต้องการ
อาชีพการพิมพ์พวงกุญแจ มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี้
1. ออกแบบภาพหรือเลือกภาพและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปตามประเภทและขนาดของพวงกุญแจที่เลือกพิมพ์
พร้อมกับออกแบบและพิมพ์ข้อความประกอบภาพที่เลือก
2. ตัดแผ่นอะลูมเิ นียมเป็นชิ้นเล็ก ๆ ตามขนาดและรูปร่างที่ต้องการทาพวงกุญแจ

3. พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกที่พิมพ์ด้วยหมึกระเหิดสีย้อมบนกระดาษรูปลอกหรือกระดาษ ทรานซเฟอร์ ตัด
แผ่นพิมพ์ภาพตามรูปทรงของพวงกุญแจและตามขนาดที่ต้องการ แล้วนาไปคว่าให้ด้านที่เป็นภาพประกบลงบนแผ่นอะลูมิเนียมที่ตัด
เป็นชิ้นเล็ก ๆ สาหรับทาพวงกุญแจ
4. นาแผ่นพิมพ์ที่ตัดออกมาไปคว่าด้านที่พิมพ์ภาพประกบลงบนแผ่นอะลูมิเนียมที่ตัดแล้ว ติดยึดกันด้วยเทปกันความร้อน
5. นาแผ่นพิมพ์ที่ประกบกับแผ่นอะลูมิเนียมแล้ว ไปวางใต้ที่กดพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ heart transfer ที่ปรับตั้งให้ความร้อนที่
อุณหภูมิประมาณ 180 องศา แล้วกดปุ่มทาการพิม พ์ตามเวลาตามที่ก าหนดเพื่อ ให้เ กิด การถ่ายโอนภาพจากแผ่ นพิม พ์ไปให้ แ ผ่ น
อะลูมิเนียมโดยอาศัยความร้อนและแรงกด
6. นาแผ่นอะลูมิเนียมออกจากเครื่อง ลอกแผ่นพิมพ์ออก
7. จะได้แผ่นอะลูมิเนียมที่ตดิ ภาพพิมพ์เรียบร้อย นาตัดขอบเพื่อลบมุมที่คมออก และเจาะรูใส่ห่วง จะได้เป็นพวงกุญแจที่พิมพ์
ภาพแล้วตามต้องการ
นอกจากการพิมพ์และทาพวงกุญแจเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรสั มุมมนดังวิธีการข้างต้นแล้ว อาจทาเป็นรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น รูปหัวใจ
หรือดัดแปลงเป็นพวงกุญแจติดกระจก กิ๊บติดผม เครื่องประดับอื่น ๆ
อาชีพการทาเสื้อติดสติกเกอร์รีดติดเสื้อ หรือ เสื้อติดตัวรีดร้อน hot sticky มีขั้นตอนการพิมพ์ดังนี้
1. ออกแบบตัวอักษรหรือภาพที่ต้องการ ถ้าออกแบบตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ สระและพยัญชนะทุกตัว ควรออกแบบจัด
วางให้ประหยัดพื้นที่มากทีส่ ุด เพื่อลดต้นทุน
2. สั่งพิมพ์บนแผ่น hot sticky
3. สั่งตัดแผ่น hot sticky ด้วยเครื่องตัดสติกเกอร์
4. ลอกแผ่น hot sticky ออกเฉพาะส่วนตัวอักษรหรือภาพที่ต้องการ
5. วาง hot stickyลงในตาแหน่งที่ตอ้ งการ
6. ตั้งอุณหภูมิกดรีดแผ่น hot sticky ให้ติดแน่นบนเสื้อ ที่ 180 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 20 วินาที
7) ค่อยๆ ลอกแผ่นหลัง ชิ้นงาน hot sticky ออก จะได้เสื้อ hot sticky ตามต้องการ
อาชีพการพิมพ์เข็มกลัด เข็มกลัดที่ใช้เป็นลักษณะเข็มกลัดสาเร็จรูปที่มีขายทั่วไป แล้วนามาพิมพ์ภาพคน ตราสัญลักษณ์ของ
องค์กร สถาบันการศึกษา ชมรม ภาพอื่น ๆ และภาพอะไรก็ได้ที่ลูกค้าต้อ งการหรือเตรียมมาให้ทานอกจากทาเข็มกลัดติดเสื้อแล้ว ยัง
สามารถทาเป็นเข็มกลัดแบบแขวนหรือที่เรียกว่า “เน็คไทเข็มกลัด”เข็มกลัดตัวการ์ตูน แม่เหล็กติดตู้เย็น ที่หนีบกระดาษ กระจกส่อง
หน้า พวงกุญแจ และที่เปิดขวดได้อีกด้วย
ลักษณะและประเภทชิ้นงานเข็มกลัด เข็มกลัดธรรมดา มีให้เลือก 5 ขนาด ได้แก่ ขนาด 75 มม.58 มม.44 มม.32 มม.และ
25 มม. ทั้งที่เป็นรูปวงกลม วงรี หรือสี่เหลี่ยม
ขั้นตอนการทาเข็มกลัด มีดังนี้
1) ออกแบบภาพด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปและพิมพ์ออก หรือนาภาพที่มีอยู่แล้วมาตัดตามรูปแบบและขนาดของเข็มกลัดที่
เลือกใช้
2) ใส่ตัวเข็มกลัดลงไปในเบ้า วางแผ่นพิมพ์ทับบนตัวเข็มกลัด ปิดทับด้านบนแผ่นพิมพ์นี้ด้วยแผ่นพลาสติก
3) ใส่แผ่นด้านหลังที่มีเข็มกลัดแล้วจึงนาไปกดหรืออัดเข้าด้วยกันบนตัวเข็มกลัดด้วยเครื่องทาเข็มกลัด
4) ได้เข็มกลัดทีม่ ีภาพพิมพ์ตามต้องการ
อาชีพการพิมพ์ตุ๊กตาหน้าเด้ง 3 มิติ ขั้นตอนดังนี้

1) ออกแบบภาพและจัดทา/ตกแต่งภาพใบหน้าเด็กด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
2) พิมพ์ภาพที่ต้องการจากเครื่องพิมพ์พ่นหมึกหรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์
3) ลามิเนตด้วยฟิล์มพลาสติก รีดฟิล์มให้ติดแนบสนิทกับแผ่นพิมพ์ โดยไม่ให้มีฟองอากาศ ฟิล์มลามิเนตนี้จะช่วยกันน้าและเพิม่
ความทนทานให้หน้าตุ๊กตา
4) นาแผ่นภาพพิมพ์หน้าที่ได้ไปขึ้นรูปหน้านูนด้วยเครื่องขึ้นรูปแผ่นพิมพ์ภาพใบหน้านูน
5) นามาลามิเนตด้วยฟิล์มพลาสติก
6) นาแผ่นพิมพ์ภาพใบหน้านูนออกมา ตัดเป็นวงกลมหรือตัดตามกรอบภาพพิมพ์
7) นาแผ่นพิมพ์ภาพใบหน้านูนที่ตัดแล้วไปสอดในบริเวณหน้าตุ๊กตา
การทาตุ๊กตาหน้านูน 3 มิติรูปแบบพิเศษ การจัดทาตุ๊กตาหน้านูน 3 มิติตามรูปแบบและขนาดดังกล่าวข้าวต้น เป็นรูปแบบและ
ขนาดที่นิยมทาเป็นธุรกิจที่ให้บริการทั่วไป และมีราคาค่าบริการที่ไม่สูงจนเกินไป แต่หากต้องการทารูปแบบพิเศษที่แตกต่างออกไปให้
มีลักษณะเฉพาะหรือมีลูกเล่นมากขึ้น โดยนาไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่อไปนี้ การออกแบบตุ๊กตาให้สวมเสื้อผ้าให้เหมาะกับการจาหน่าย
ในหลากหลายเทศกาล หรือมอบเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ รวมทั้งการพิมพ์เสื้อยืดให้ตุ๊กตาสวมใส่หรือทาเป็นชุดเสื้อผ้าหลากหลาย
อาทิ ชุดเครื่องแบบอาชีพต่าง ๆ ชุดแต่งงาน ชุดประจาชาติ ชุดไพรเวต เพื่อให้เป็นของเล่นที่เด็กสามารถเปลี่ยนชุดให้กับตุ๊กตาได้ตาม
จินตนาการ
ภาพรวมการลงทุนในธุรกิจพิมพ์ของขวัญตามสั่ง
การลงทุนในธุรกิจพิมพ์ของขวัญตามสั่งนั้นประกอบด้วยการซื้อเครื่องพิมพ์ภาพลงวัสดุ คอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ โมลด์หรือ
แม่แบบสาหรับพิมพ์วัสดุต่าง ๆ หมึกพิมพ์ระเหิดสีย้อม กระดาษเคลือบผิวพิเศษสาหรับพิมพ์หมึกพิมพ์ระเหิดสีย้อม ถุงมือ กันร้อน เทป
ทนความร้อน โดยมีงบประมาณการลงทุนเบื้องต้นอยู่ระหว่าง20,000 - 60,000 บาท ใช้ทุนหมุนเวียนประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน
ต้นทุนค่าวัสดุที่ใช้พิมพ์ประมาณ 20% ของราคาขาย ไม่ร่วมค่าเสื่อมราคาของเครื่อง ค่าไฟฟ้า และค่าดาเนินการสามารถทาได้ทั้งเป็น
อาชีพหลักและอาชีพเสริม ใช้แรงงานน้อยเพียงหนึ่งคนก็ทาได้ อาจทาในลักษณะมีหน้าร้าน หรือขายผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้
ต้นทุนและประเภทเครื่องพิมพ์ภาพลงบนวัสดุ การลงทุนซื้อเครื่อง ผู้ขายมักขายเป็นแพกเกจ คือ รวมวัสดุ อุปกรณ์ โปรแกรม
สาเร็จรูป และอบรมการใช้งานฟรี สาหรับพร้อมประกอบการได้เลย
ในการประกอบธุรกิจการพิมพ์ของขวัญตามสั่งสามารถเปิดขายในลักษณะร้านค้า บูธในห้างสรรพสินค้า บูธในงานอีเวนต์ต่าง ๆ
รถให้บริการพิมพ์แบบเคลื่อนที่ และขายทางเว็บไซต์ ส่วนการกาหนดราคาขายที่แข่งขันได้ แต่ยังมีกาไร และลูกค้าสามารถจ่ายได้
ขึ้นกับสภาพการตลาด

เรื่องที่ 3 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย สุขศรี เดชฤดี ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เทศบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ รองศาสตราจารย์ ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

1. ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ” เป็นนโยบายที่สาคัญของรัฐบาล โดยกาหนดเป็นวาระเร่งด่วน ที่เริ่มดาเนินการใน พ.ศ. 2555
สาหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่าหรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาไปสู่
การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพั ฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะ
ผู้นา และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะทางานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้
โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน โดยความร่ วมมือของหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนฯ ในการมี
ส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาเนินการภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 โดยเริ่มดาเนินการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ด้วยการเปิดรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุน
ฯ จากสตรีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั่วประเทศ และดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล จังหวัด และ
เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตาบล จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกลไกในการบริหารกองทุน พิจารณาและ
อนุมัติจ่ายเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอรับการสนับสนุน

2. นโยบายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรีในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว การขาดโอกาสในสังคม ปัญหา
การถูกเลือกปฏิบัติ และที่สาคัญโอกาสในการดึงศักยภาพของสตรีมีน้อย จึงต้องส่งเสริม และพัฒนาอีกมาก ดังนั้น “กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี” จึงถูกจัดเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ โดยนาศักยภาพและ
ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ซึ่งนับว่าเป็นพลังสังคมอย่างหนึ่ง ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ให้มีการนาม าใช้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้ง เพื่อพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถช่วยนาพาและร่วมสร้างสังคม
ไปสู่ความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์ และมีสันติสุขอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย สาหรับการดาเนินงานดังกล่าว รัฐบาลจะทางาน
ร่วมกับองค์กรสตรี ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคนโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุน เพื่อให้
สตรีทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3. วิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
“สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ”

4. วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่าหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสาหรับการลงทุน
เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสาหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี
2) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจนการ
ช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
สตรี
3) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่าง
ๆ การสร้างภาวะผู้นา การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี
4) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่นๆที่เป็นการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาสตรี ตามที่คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควร
5. กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ดาเนินการภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 นั้น
มีกลไกการขับเคลื่อนกองทุน ฯ ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการคณะต่าง ๆ จานวน 8 คณะ ดังนี้
1) คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (คกส.) จานวน 37 คน
2) คณะกรรมการบริหารกองทุน (คกส.แต่งตั้งจานวนไม่เกิน 10 คน)

3) คณะกรรมการประเมินผล (คกส.แต่งตั้งจานวนไม่เกิน 10 คน)
4) คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด “คกส.จ.” ประกอบด้วย ผู้แทน คกส.ต. เลือกกันเองอาเภอละ 1 คน เป็น
กรรมการ และ คกส.แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน เป็นกรรมการ
5) คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร “คกส.กทม.” ประกอบด้วย ผู้แทนที่สมาชิกใน กทม. เลือก
กันเอง จานวน 12 คน เป็นกรรมการ และ คกส. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน เป็นกรรมการ
6) คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ผู้แทนจากภาค
ราชการ ภาคเอกชน และ คกส.แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่จังหวัด ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน จานวน 15 คน เป็นกรรมการ
7) คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบล “คกส.ต.” ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเลือก
กันเอง หมู่บ้านหรือชุมชนละหนึ่งคนเป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน (คกส.จ.แต่งตั้ง)
8) สานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.)
6. เงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมี 2 ประเภท คือ เงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน
1) เงินทุนหมุนเวียน เป็นเงินให้สมาชิกกู้ยืม ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 บาท/
ปี ชาระคืนภายใน 2 ปี
2) เงินอุดหนุน เป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความรู้ พัฒนาภาวะผู้นา ดูแลคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาของสตรี โดย
ไม่ต้องส่งคืนกองทุน เน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก เด็ก เยาวชน คนชรา และผู้ด้อยโอกาสหรือชุมชนในภาพรวม
7. ลักษณะโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
ลักษณะโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณขึ้นกับประเภทของเงินทุน
1) เงินทุนหมุนเวียน เป็นโครงการที่เป็นการกู้ยืม จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการใช้เงินอย่างชัดเจน เพื่อพัฒนา
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เป็นสาคัญ ระยะเวลาการส่งใช้เงินคืนให้เป็นไปตามลักษณะอาชีพ และความเป็นไปได้ของโครงการ แต่ไม่
ควรเกิน 2 ปี เพื่อให้คณะกรรมการสนับสนุนเงินกู้ยืมให้กับสมาชิกได้อย่างทั่วถึง
2) เงินอุดหนุน
(1) เป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรี องค์กรสตรี หรือชุมชนในการพัฒนาศักยภาพสตรี และเครือข่ายสตรี การ
เฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี การช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบการคุ้มครองและพิทักษ์ สิทธิสตรี ตลอดจน
การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ
(2) เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและการแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่าง ๆ
การสร้างภาวะผู้นา การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการให้แก่สตรี รวมทั้งการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี
(3) โครงการที่ขอรับการสนับสนุน โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท
8. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
1) ประเภทบุคคลธรรมดา ให้ตัวแทนสมาชิก ซึ่งรวมตัวกันตั้งแต่ห้าคนขึน้ ไป ยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาหนด

2) ประเภทองค์กรสตรี ให้ผู้มีอานาจทาการแทนหรือผูซ้ ึ่งได้รับมอบฉันทะจากสมาชิก ยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
ตามที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาหนด
โดยผู้เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อ ตามระเบียบฯ ดังนี้
1) เป็นสมาชิกกองทุน (ประเภทบุคคลธรรมดา รวมตัวกัน 5 คนขึ้นไป หรือสมาชิกประเภทองค์กรสตรี ได้แก่ มูลนิธิ หรือ
สมาคม)
2) มีภูมิลาเนา/ถิ่นที่อยู่ /สถานที่ทางาน/สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในท้องที่ที่จะยื่นคาขอไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3) มีบุคลากรหรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจา
4) ดาเนินงานและมีผลงานเกี่ยวกับการทางานหรือฝึกอาชีพ การพัฒนา การช่วยเหลือ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี หรือ
มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสตรี
5) ไม่ดาเนินกิจการที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ทั้งนี้สมาชิกเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนได้โครงการละไม่เกิน 2 แสนบาท ทั้งประเภทเงินทุนหมุนเวียน และเงิน
อุดหนุน แต่มีข้อยกเว้นว่าคณะกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ตาบล (กพสม./กพสต.) หรือกลุ่มองค์ กร
ชุมชนจะเสนอขอรับเงินกองทุนในนามคณะกรรมการไม่ได้ แต่สามารถเสนอในนามสมาชิกกองทุนฯ ประเภทบุคคลธรรมดารวมตัว
กันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปได้
ขั้นตอนการยื่นแผนงานโครงการขอรับการสนับสนุนและเอกสารที่เกีย่ วข้อง
1) ผู้แทนสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา หรือ ผู้มีอานาจทาการแทนหรือผูไ้ ด้รับมอบฉันทะจากสมาชิกประเภทองค์กร ยื่นคาขอ
พร้อมด้วยเอกสาร ตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกาหนด
2) การยื่นคาขอสาหรับสมาชิกส่วนภูมิภาค ให้ยื่นคาขอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
3) การยื่นคาขอสาหรับสมาชิกในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคาขอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรุงเทพมหานคร
4) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบฟอร์มประกอบการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จานวน 13 แบบ
9. แนวทางการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การเขี ย นโครงการขอรับ เงิ น สนั บสนุ น จากกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ใช้ แ บบเสนอโครงการฯ (กส.1) และแบบที่ แ สดง
รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบการเสนอโครงการฯ มีทั้งหมด 4 หน้า ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ดังนี้
1) ส่วนหัวของแบบ ระบุชื่อ แบบเสนอโครงการขอรับ การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด........ บรรทัดถัดไป
ให้ใส่ชื่อโครงการ ในส่วนนี้ควรระบุชื่อโครงการ ให้ชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความ หมายได้ไม่คลุมเครือ เช่น
ชื่อโครงการ ... แปรรูปผลิตภัณฑ์ จากกล้วย
2) ส่วนเนื้อหาของแบบ มีรายละเอียดหลัก ๆ 10 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 ส่วนที่ให้แสดงรายละเอียดประเภทสมาชิก
ข้อ 2 ส่วนที่ให้แสดงรายละเอียดประเภทของเงินทุนที่ขอรับการสนับสนุน
ข้อ 3 ส่วนที่ให้แสดงรายละเอียดชื่อผู้แทนสมาชิก/องค์กร ที่เสนอโครงการ
ข้อ 4 ส่วนที่ให้แสดงรายละเอียดชื่อ -สกุล หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ ตาแหน่ง ของผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งต้องกรอก
ข้อมูลของสมาชิกทุกคนที่รวมกลุ่มกันเสนอโครงการ ให้ครบทุกช่อง

ข้อ 5 ส่วนที่ให้แสดงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการจัดทาโครงการ
ข้ อ 6 ส่ ว นที่ ใ ห้ แ สดงรายละเอี ย ดงบประมาณของโครงการ ให้ ร ะบุ เ ป็ น 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ ส่ ว นของงบประมาณรวม และ
รายละเอียดของการใช้จ่ายเงิน
ข้อ 7 ส่วนที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินโครงการ
ข้อ 8 ส่วนที่แสดงรายละเอียดระยะเวลาดาเนินการของโครงการ
ข้อ 9 ส่วนที่แสดงรายละเอียดสถานที่ดาเนินการโครงการ
ข้อ 10 ส่วนที่แสดงรายละเอียดของประโยชน์ที่สมาชิก/กลุ่ม/องค์กร/ชุมชน ได้รับจากการทาโครงการฯ
เมื่อดาเนินการกรอกข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว ให้ผู้เสนอโครงการลงลายมือชื่อ ตาแหน่ง หมายเลข โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ
แนบรายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการเสนอโครงการไปพร้อมกับโครงการ และเสนอให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตาบล (คกสต.) ให้ความเห็นชอบและ คกสต. จะรวบรวม แบบเสนอโครงการดังกล่าวส่งให้คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด (คกสจ.) ให้ความเห็นชอบ เพื่ออนุมัติโครงการต่อไป
12. ขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครปากเกร็ด

