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บทคัดย่อ 

                        ในการศึกษาการพัฒนาสิ่งห่อหุ้มหนังสือให้เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ กรณีศึกษา 
บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด ท าให้คณะผู้จัดท าได้เรียนรู้ถึงกระบวนการน าไม้มาใช้แปรรูปเป็น
บรรจุภัณฑ์ว่ามีวิธีการแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์อย่างไร และมีแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนา และยังได้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและ
ประกอบอาชีพอีกด้วย 
                        จากการที่ได้ศึกษางานได้เข้าใจและเข้าถึงโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft 
PowerPoint ในการท างาน เสนอผลงาน พิมพ์งาน โดยส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรม Microsoft Word 
ในการจัดแบ่งส่วนของงานเอกสาร ส่วนโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นส่วนงานของภาพ 
สามารถสร้างความโดดเด่นโดยการเพิ่มสีตัวอักษรเพื่อความสวยงาม ชัดเจนและเข้าใจง่ายได้มาก
ขึ้น โปรแกรม Paint จะน ามาใช้ในการตัดแต่งรูปเติมสี ปรับแต่งขนาดภาพ หรือแก้ไขภาพบางจุดที่
ไม่ต้องการน ามาใช้ ให้รูปตรงตามความต้องการของคณะผู้จัดท า 
                      ผลการด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และประโยชน์ที่ผู้จัดท าได้รับจาก
การศึกษาคร้ังนี้ เข้าใจกระบวนการน าไม้มาใช้แปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ การพัฒนา การรักษา ความ
ปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อสินค้าว่า ท าให้ผู้จัดท าน าไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อ ในการ
ท างานและน าไปใช้เป็นข้อมูลในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อสินค้า  
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บทที ่1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศไทยมีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง
แต่ในมุมกลับกันจะพบได้ว่ารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ในยุคปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่จะเห็นในรูปแบบ
ของกระดาษหรือแผ่นฟิล์มใส ซึ่งยังไม่เหมาะสมและดีพอส าหรับการบรรจุหนังสือ หรือกระดาษ 
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพื่อส่งเสริมและยกระดับของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าเชื่อถือ น่าสนใจในกลุ่มตลาด ด้วยความทันสมัยของยุคอนาคตจึงเป็นสิ่งที่
โดดเด่น เพื่อให้ตอบโจทย์ส าหรับการตลาดในปัจุบันที่ตอนนี้มีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวาง ทั้ง
ส่งออกและน าเข้ากันหลายประเทศ จึงท าให้คณะผู้จัดท าอยากน าความรู้ความเข้าใจ น ามา
ประยุกต์ใช้ พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
เพื่อลดและแก้ไขปัญหาการช ารุดเสียหายขณะขนย้าย  

               บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด เป็นผู้ผลิตหนังสือเพื่อจัดส่ง โดยในส่วนของงาน
นั้นมีด้านบรรจุภัณฑ์เข้ามามีบทบาท วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เป็นอีกหนึ่งของทางเลือกหนึ่งของ
ผู้ประกอบการส่งออก ที่ตัดสินใจเลือกไม้มาปกป้องสินค้าของตนเองในระหว่างการขนส่ง สินค้าที่
ใช้บรรจุภัณฑ์ไม้ในการขนส่งระหว่างประเทศใช้บรรจุภัณฑ์ไม้เป็นหลัก เนื่องจากมีต้นทุนต่ าที่สุด
และยังสามารถป้องกันการเกิดความชื้น และความเสียหายของสินค้าได้ดี เช่น แผ่นรองสินค้า ลังไม้
ทึบ ลังไม้แบบโปร่ง แผ่นรองราก เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ท าจากไม้จึงเป็นที่
แพร่หลายไปทั่วโลก ในการน าไม้ชนิดต่างๆซึ่งมีราคาถูกและมีหลายชนิดมาประกอบเป็นบรรจุ
ภัณฑ์ เช่น ไม้ยาง ไม้สน ไม้มะม่วง และไม้เบญจวรรณ เป็นต้น จนถึงปัจจุบันนี้ไม้เร่ิมมีราคาสูง แต่
ก็ยังมีไม้ที่ราคาถูกกว่าวัสดุอ่ืนๆ โดยที่ไม้น ามากลับมาใช้ใหม่ได้ 
   ดังนั้น ทางคณะผู้จัดท าจึงเลือกศึกษาการพัฒนารูปแบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบเดิมที่
ผลิตมาจากกระดาษ หรือแผ่นฟิมใส ให้เป็น บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของไม้ เพื่อปรับปรุงให้ได้บรรจุ
ภัณฑ์ไม้ที่มีความแข็งแรง ทนต่อทุกสภาวะ ในขณะบรรจุและเคลื่อนย้าย ให้มีสภาพการใช้งานที่
คล่องตัว ใช้งานได้สะดวก และลดการเสียหายของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 
 
 
 



 
 

 

 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาสิ่งห่อหุ้มหนังสือให้เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ของบริษัท 
พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด 

2. เพื่อศึกษากระบวนการน าไม้มาใช้แปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ 
3. เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปศึกษาต่อและใช้ในการท างานจริง 
4. เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทางด้านการวางแผนการเงินมาใช้ในกระบวนการ

จัดท าโครงการ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงการพัฒนาสิ่งห่อหุ้มหนังสือให้มาเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ 
 2. ทราบกระบวนการน าไม้มาใช้แปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ 
 3. น าความรู้ที่ได้รับไปศึกษาต่อและไปใช้ในการท างานจริง 

 4. ได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทางด้านการวางแผนการเงินมาใช้ในกระบวนการ
จัดท าโครงการ 
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บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

  ในการศึกษาขั้นตอนการน าเข้ากระดาษอาร์ตด้านในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
กรณีศึกษาของบริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด นั้น โดยมีประวัติและรายละเอียดของบริษัทฯ ดังนี้ 

1.  ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
2.  รูปหน้าป้ายหน้าบริษัท 
3.  แผนผังองค์กร 
4.  แผนที่บริษัท 
5.  นโยบาย 
6.  วิสัยทัศน์ 
7.  พันธกิจ 
8.  ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
  บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด เป็นโรงพิมพ์ที่มีความมั่นคงทันสมัยระดับแนว
หน้าของ ประเทศไทย ได้รับรางวันเหรียญทองจาก การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ 5 ปี ติดต่อกัน
ได้รับการรับรอง ISO 9001 และ PSO ซึ่งเป็น ISO ทางด้านการพิมพ์ จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ต้องการรับพนักงานที่มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้าและรายได้ดี จากการที่ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นหนึ่งในโรงงานพิมพ์ที่ได้รับรางวัลด้านการพิมพ์อันดับหนึ่งของประเทศไทย   
  บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบริษัท ที่ให้บริการด้านการพิมพ์
ออฟเซ็ทและดิจิตอลดีที่สุดในประเทศไทย ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ยอดเยี่ยม บริษัท จะ
ด าเนินการในทุกรูปแบบของโครงการการพิมพ์ ได้แก่ หนังสือแคตตาล็อก นิตยสาร ปฏิทินและโบ
ชัวร์ ความใส่ใจในรายละเอียดบริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพท าให้เราโดดเด่นกว่าที่อ่ืน ๆ เรา
มุ่งมั่นที่จะรักษาคุณค่าที่ดีที่สุดเพื่อผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงสุดโดยใช้วิธีการและเทคโนโลยี
ล่าสุดเท่านั้น 

บริษัทฯ พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีและทีมงานมืออาชีพ
ที่มีคุณวุฒิท างานตลอด 24 ชั่วโมงคุณสามารถพึ่งพาเราได้ดีที่สุดหากจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากร
ส าหรับไอเดียค าแนะน าการสนับสนุนด้านการออกแบบทีมงานของเรามีขั้นตอนทุกขั้นตอนเพื่อให้
รู้ว่าความส าเร็จของคุณขึ้นกับเรา นอกจากนี้เรายังเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งจะท าให้คุณมั่นใจในการท างานกับเรา นอกจากนี้เรายังมี
ประสบการณ์ในการพิมพ์การพิมพ์ออกไปทุกรูปแบบและสามารถรับงานได้จากขั้นตอนเตรียมงาน
ก่อนการจัดส่ง 
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ภารกิจของบริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ คือการได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการ
มอบบริการการพิมพ์ที่สม่ าเสมอเชื่อถือได้และมีคุณภาพสูงสุดในกรอบเวลาที่ตกลงร่วมกันด้วยการ
ให้บริการที่เหนือชั้นและการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจหรือความต้องการส่วนบุคคลของคุณเรามุ่งมั่นที่
จะสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้าของเรา เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการให้บริการและคุณภาพ
การพิมพ์ภาพลักษณ์ของพงษ์วริน การพิมพ์ คือการเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะเคร่ืองพิมพ์ที่มี
คุณภาพสูงสุดและบริการที่ดีที่สุดในเอเชีย 

มาตรฐานระบบ 

การรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุดเป็นสิ่งส าคัญต่อการด าเนินงานและความส าเร็จ
ของเรา เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ในปีพ. ศ. 2542 และ บริษัท พรรณวรินทร์พร้ินติ้ง
ได้คงไว้ซึ่งแนวทางที่คงเส้นคงวาอยู่ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อเร่ิมต้นเรามีการฝึกอบรมพนักงาน
เป็นประจ าและรับรองว่าสถานที่ของเราจะได้รับการรักษาตามมาตรฐานสูงสุดตามโรงพิมพ์ 
นอกจากนี้ระบบทั้งหมดของเรายังได้รับการพัฒนาโดยใช้แนวทางด้านความปลอดภัยก่อน ดังนั้น
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมของเราเราพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาระดับ
มาตรฐานที่สม่ าเสมอให้สม่ าเสมอ การพิมพ์เป็นโซลูชันแบบครบวงจรและสามารถนับได้ส าหรับ
บริการพิมพ์ทั้งหมดของคุณ เราให้บริการเต็มรูปแบบส าหรับความหลากหลายของสิ่งพิมพ์จากการ
ออกแบบการเตรียมพิมพ์เพื่อจัดส่ง เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างจากการเตรียมพิมพ์การพิมพ์การตกแต่ง
และการบรรจุหีบห่อทั้งหมดได้รับการประมวลผลภายใต้หนึ่งหลังคาเราจึงมีการควบคุมคุณภาพ
และเวลาของงานทั้งหมด คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการสั่งซื้อของคุณในเวลาที่เหมาะสม
และมีความสุขกับคุณภาพและบริการของเรา มีบริการด้านการพิมพ์ที่เป็นมืออาชีพและมีนวัตกรรม
ด้วยการตอบสนองที่รวดเร็วหรือเวลาในการผลิตมีคุณภาพที่เหนือกว่าและบริการเต็มรูปแบบจาก
ค าแนะน าในการเลือกกระดาษและเทคนิคการตกแต่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
ของคุณ แม้ว่างานพิมพ์พงษ์วรรินจะด าเนินงานพิมพ์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นปริมาณหรือขนาด แต่
มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เราเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง  ในบรรดาผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ที่เราเชี่ยวชาญเป็น
หนังสือปกแข็งนิตยสารและนิตยสารโบรชัวร์โปสเตอร์โปสเตอร์ปฏิทินโฟลเดอร์กระดาษกล่อง
กระดาษและป้ายชื่อ 

พื้นฐานความส าเร็จของบริษัท                                                                 
คุณภาพการพิมพ์ เราก าหนดมาตรฐานคุณภาพสูงและให้ระบบการประกันคุณภาพ 

ที่เข้มงวดซึ่งเรายืนอยู่ เราไม่เพียงให้คุณกับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ยังมั่นใจได้ว่าผลผลิต
ภัณฑ์นี้ช่วยยกระดับธุรกิจของคุณให้ยืนอยู่ในท้องตลาด 
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การจัดการที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ความมุ่งมั่นของเรากับลูกค้าของเราด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตสมบูรณ์ซื่อสัตย์และความสนใจไม่มีการแบ่งแยกเราให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์
ทางธุรกิจในระยะยาวกับลูกค้าของเรา 

ก าหนดการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าเราเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่องานที่
จ าเป็นต้องใช้งานไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เราให้ความส าคัญเป็นพิเศษในการส่งมอบงานพิมพ์ที่มี
คุณภาพเหนือกาลเวลาตามก าหนดเวลาที่ตกลงร่วมกันไว้เนื่องจากเราตระหนักถึงความส าคัญกับ
ความต้องการทางธุรกิจของคุณ 

บริการที่เอาใจใส่ เรามีทีมงานของเราทุ่มเทและทุ่มเทความสนใจอย่างใกล้ชิดใน
การผลิตแต่ละคร้ังเพื่อจัดการการไหลและคุณภาพของงานแต่ละงาน การก าหนดความต้องการของ
ลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดและให้ความส าคัญกับความมุ่งมั่นของเราเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาโซลูชัน
เฉพาะส าหรับแต่ละความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าของเรา 

การแข่งขันราคา เราเสนอราคาที่ดีที่สุดส าหรับคุณภาพและบริการโดยไม่กระทบ
กับการออมเพื่อผลก าไร ซึ่งหมายความว่าเราจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดใน
ราคาที่เหมาะสมและแข่งขัน 

การสื่อสารและการจัดการงานที่รวดเร็ว เราต้องการที่จะให้บริการคุณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบนพื้นฐานของความสมบูรณ์ของทีมงานที่ได้รับการ
ฝึกฝนและมีทักษะสูงซึ่งมีความทะเยอทะยานกระตือรือร้นและหลงใหล ในสภาพแวดล้อมที่มี
แรงจูงใจที่ดีแบ่งปันเป้าหมายร่วมกันและมีการสื่อสารแบบเปิดเราจึงน าความสามารถที่เป็น
เอกลักษณ์ของเรามาใช้เพื่อรับประกันคุณภาพและบริการที่ลูกค้าคาดหวังของเรา ทีมการตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศของเรามีประสบการณ์และได้รับการฝึกฝนอย่างดีในด้านเทคนิคการ
สื่อสารและการพิมพ์ พวกเขาท างานอย่างใกล้ชิดกับทีมก่อนและหลังการผลิตของเราเพื่อจัดการการ
ไหลและคุณภาพของงานแต่ละงานตั้งแต่เร่ิมต้นจนจบจากบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งที่บ้านของคุณ 
รวมถึงการให้บริการด้วยรอยยิ้มที่ดีที่สุดเราให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมการท างานของเราในการ
ท าความเข้าใจว่าลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดและผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าของเราและ ความคาดหวัง เรามีความภาคภูมิใจที่กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าปัจจุบันของเรา
ได้อยู่กับเราหลังจากประสบบริการที่เอาใจใส่ในการให้บริการการพิมพ์ที่มีคุณภาพและทันเวลา
ตระหนักดีว่าชื่อเสียงของลูกค้าในตลาดและความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อ
เลือกโรงพิมพ์เราท าทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่างานพิมพ์ทั้งหมดจะหลุดออกไปได้อย่างราบร่ืน คุณ
สามารถเชื่อมั่นในการพิมพ์ ได้เน่ืองจากระบบการพิมพ์ความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณภาพช่วยให้
คุณได้รับผลดี บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัดใช้ GMG Software เพื่อให้บรรลุและรักษามาตรฐาน 
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FOGRA 39 ISO ส าหรับความสม่ าเสมอในการพิมพ์สี ความมุ่งมั่นของเราในด้านคุณภาพและความ
ยั่งยืนสะท้อนให้เห็นในระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ไม่มีที่เปรียบในอุตสาหกรรมการพิมพ์
ของประเทศไทย การรับรองในปัจจุบันของเราประกอบด้วย ISO9001 (การจัดการด้านคุณภาพ) 
ได้รับการรับรองโดย SGS, UKAS, การควบคุมคุณภาพของเราช่วยให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าและ
สม่ าเสมอโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อบกพร่องใด ๆ ในงานพิมพ์ทุกชิ้น คุณสามารถมั่นใจ
ได้ว่าเราจะได้รับสินค้าส าเร็จรูปที่มีคุณภาพทุกครั้ง 

2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 

 
 

ภาพที่ 2.1 ป้ายหน้าบริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด
 
 



 
 

 

 
 

3. แผนผังองค์กร 
 

 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.2 แผนผังองค์กร

สมพงษ์ ชาญศิริศักดิ์สกุล 

กรรมการผู้จัดการ 

ณรงค์ วุฒิสุขใจ 

ผู้จัดการโรงงาน 

สุนันท์ รัตน์ชนานนท์ 

แผนกบัญช ี

ปริชาติ แซ่โก 

แผนกการตลาด 

ชาญเดช 

แผนกซ่อมบ ารุง 

ยอด บุตรดาศรี 

แผนกตัด 

 

แผนกพิมพ์ 

ธนุศร ศุปะโค 

แผนกพับ 

สุภาพร 

แผนกท าส าเร็จ 

สุนัน เพ็งเหลา 

เครื่อง KMA 104 

ประสิทธิ์ เกากลางดอน 

เครื่องโรแลนด ์

บัวจร วงศ์บา 

เครื่องKMA 105 

แนก สมพิมพ์ 

เครื่องไฮเดนเบริก S1 
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4. แผนท่ีบริษัท 
 

ภาพที่ 2.3 แผนที่บริษัท 
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5. นโยบาย 
  บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ และบริการอย่าง
มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ ตรงข้ามข้อก าหนด
ของลูกค้าและมาตรฐานคุณภาพด้วยการบริการและแนะน าที่ดี มีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ ประทับใจ
การติดต่อสื่อสารรวดเร็ว สุภาพและเป็นมิตร และจะปฏิบัติงานตามกรอบก าหนดการท างาน และ
ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการผลิตการบริการและเทคโนโลยี
การผลิต 
6. วิสัยทัศน์ 
  งานดี สีสวย สม่ าเสมอ สะอาด 
7. พันธกิจ 
  1. ยอดงานเสียรวมของทั้งบริษัท ไม่เกิน 0.30% ของยอดขาย 
  2. ผลของการส ารวจความพึงพอใจจากลูกค้าโดยแบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ย
เกินกว่า 80% โดยวัดจากการแปลงผลจากแบบสอบถามเป็นคะแนน 
8. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 ฉลากสินค้ากระดาษ 
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ภาพที่ 2.5 ใบปลิว 

 
 

ภาพที่ 2.6 แคตตาล๊อก 

 

 
10 



 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.7 หนังสือเด็ก 
 

 
 

ภาพที่ 2.8ปกหนังสือแข็ง 
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ภาพที่ 2.9หนังสือปกอ่อน 
 

 
 

ภาพที่ 2.10 แผนที่ท่องเที่ยว
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บทที3่ 

แนวความคิดทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 
คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลใน “ศึกษาบรรจุภัณฑ์

การพัฒนาสิ่งห่อหุ้มหนังสือให้เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทไม้” กรณีศึกษา บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ 
จ ากัด ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
2. แนวคิดการพัฒนาของบรรจุภัณฑ์ 
3. ชนิดของวัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ 
4. นิยามศัพท์ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
ความเป็นมาของการบรรจุภัณฑ์นั้น มีมานานกว่าสองศตวรรษแล้ว โดยเร่ิมต้นจาก

การที่ผู้ผลิตสินค้าต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าการใช้งานของบรรจุภัณฑ์
นั้นจะมีไว้เพียงเพื่อบรรจุและเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเพิ่มความหลากหลาย 
มากขึ้นกว่าที่เคย  มีความก้าวหน้าของเครือข่ายการคมนาคมขนส่งในโลกทุกวันนี้ รวมไปถึงความ
ซับซ้อน ของการค้าปลีกสมัยใหม่ท าให้การบรรจุภัณฑ์ มีความส าคัญมากที่สุดในการเก็บรักษาและ
ป้องกัน ไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย ระหว่างการขนส่งจากโรงงานผลิต ไปยังร้านค้าปลีกหรือ
ผู้บริโภค ที่สั่งสินค้าโดยตรง นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังถูกใช้ให้เป็น สื่อโฆษณา ที่สามารถเคลื่อนที่
ไปไหนต่อไหนได้ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีรอยขีดข่วน แสดงรายละเอียด การใช้ หรือแม้แต่เป็น
ส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ์เอง 

ก าเนิดของการบรรจุภัณฑ์ จากวันนี้ย้อนกลับไปในอดีต ช่วงปลายศตวรรษที่สิบ
แปด ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ในอุตสาหกรรม
การผลิตขณะที่ก่อนหน้านั้น กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ที่เป็นงานหนักต้องอาศัยแรงงาน ของ
กรรมกร และผลผลิตที่ได้ก็มีจ านวนน้อย เคร่ืองจักรที่สามารถผลิตสินค้าจ านวนมากจึงได้ถูก
น าไปใช้ เพื่อเพิ่มจ านวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าอย่างเดียว
เท่านัน้ยังรวมไปถึงการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วย ในช่วงแรกอาหารจะน าไปบรรจุในภาชนะโลหะที่ปิด
ผนึกและถูกหลักอนามัย นั่นคือกระป๋องบรรจุอาหารที่ท าจากดีบุก ( Tin Can) หรือกล่องกระดาษ
แข็งก็ได้ใช้กันอย่างกว้างขวางด้วย เพราะมีน้ าหนักเบาสามารถพิมพ์ทับลงไปได้ง่าย บน
แผ่นกระดาษก่อนที่จะน าไปท าแบบบรรจุ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดพื้นที่อีกด้วย กล่องโลหะก็
ได้รับการพัฒนากันอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกันในเวลานั้น เพราะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีกว่าการ
ใช้กล่องกระดาษแข็ง โดยเฉพาะสินค้าที่บูดเน่าได้ เช่น ขนมปังกรอบ หรือ ขนมหวาน ท าให้ระดับ
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ความต้องการ ที่จะเก็บ รักษาสินค้าเพิ่มจ านวนมากขึ้น หันกลับมามองในศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันนี้
เทคนิคในการผลิตได้ก้าวไกลไปมากพอที่จะท าให้บรรจุภัณฑ์โลหะเหล่า นี้มีรูปแบบหรือรูปทรง
ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ด้วยการน าเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิต รวมถึงพลาสติกที่ได้รับ
การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เราจึงน ามาใช้ในทุกวันนี้ 

เทคนิคการพิมพ์ที่เฟื่องฟูมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 นั้นต้องการการพัฒนาในเร่ือง
เทคนิคการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีความรวดเร็ว ตราผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อนั้นจ าเป็นต้องมีติดอยู่บน
ภาชนะบรรจุไม่ว่าจะเป็น วัสดุประเภทไหนก็ตาม ขวดแก้ว หม้อดินเผา กล่องหรือกระป๋องโลหะ 
กล่องกระดาษแข็ง หรือกระดาษห่อธรรมดา ๆ ต่างก็ต้องมีฉลากที่จะบอกยี่ห้อของผลิตภัณฑ์นั้น ผล
ที่ตามมานั้นไปไกลเกินคาดในเร่ืองของการเพิ่มคุณค่า และความสนใจให้กับสินค้าทั่วไป 
ตัวอย่างเช่น รูปภาพสีสดชัดเจน ที่อยู่บนกล่องผงซักฟอก ย่อมจะดึงดูดผู้บริโภคมากกว่า ตัว
ผงซักฟอกเอง เป็นต้น  

การพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์  มีความสามารถส าคัญในการปรับขนาดของตรา
สัญลักษณ์ยี่ห้อ และรายละเอียด ของสินค้าให้เหมาะสมพอดี ท าให้เคร่ืองมือใช้งานยากขึ้นแต่
สามารถลดจ านวนพนักงานประจ าโรงงานลง ด้วยผลประโยชน์ที่เห็นชัดเมื่อเราเปรียบเทียบ
ห้างสรรพสินค้าในปัจจุบัน กับร้านขายของบนถนนในอดีต ก็ยังท าให้เรายินดีแม้ว่าจะค่อนข้างแย่ที่
ต้องลดจ านวนพนักงานลงก็ตาม พัฒนาของการพิมพ์สีท าให้ ศิลปินผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์
รูปแบบ ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่บ่อยคร้ัง ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสินค้านั้นๆ ไป ปัจจุบันตราของ
ผลิตภัณฑ์ ได้กลายมาเป็นส่วนส าคัญเท่ากับ ตัวของผลิตภัณฑ์ และดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็น
เกณฑ์ ในการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค รูปแบบที่ประสบความส าเร็จที่มีอยู่มากมายนั้น ถูกท า
ให้ เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ยุคต้นอย่างมั่นคงทีเดียว และในอีกหลายกรณี ที่การออกแบบได้ถูกหล่อ
หลอม ให้เป็นพื้นฐานอันโดดเด่นที่สร้างสรรค์ขึ้นดังที่เราได้เห็นทุกวันน้ี มิติใหม่ของศิลปะและการ
ออกแบบที่กล่าวถึงได้กลายเป็นแบบมาตรฐานที่เรายอมรับ กันในปัจจุบัน พร้อมไปกับความ
ใหญ่โต และ ความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรม สื่อโฆษณา การแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด 
ไม่มีทางที่จะเข้มข้นมากไปกว่านี้ และนั่นเป็นเพราะบรรจุภัณฑ์ เป็นหลักเกณฑ์ส าคัญของการ
สื่อสารที่ถูกต้องไปสู่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

ในยุคหินเมื่อมนุษย์ล่าสัตว์ได้เขาก็จะใช้หนังสัตว์ หรือใบไม้ห่อหุ้มสัตว์ที่ล่ามาได้
เพื่อป้องกันพวกแมลง แสงแดดและฝน นอกจากนี้ในการพกพาอาหารหรือวัตถุที่ต้องการ สิ่ งที่ใช้
ในการห่อหุ้มจะเป็น ใบไม้ เปลือกไม้ เปลือกหอย กระบอกไม้ กระเพาะสัตว์ หนังสัตว์ ฯลฯ เป็น
ต้น การรู้จักการแก้ปัญหาด้วยการน าเอาวัตถุดิบ (Raw Materials) จากธรรมชาติเจ้ามาเป็นอุปกรณ์
ช่วยเคลื่อนย้ายวัตถุมวลสาร การกระท าดังกล่าวจึงนับว่าเป็นที่มาของการบรรจุ (Filling) ต่อมา
มนุษย์เร่ิมรู้จักการประดิษฐ์ คิดค้นภาชนะบรรจุด้วยการดัดแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
ธรรมธรรมชาติให้มีรูปร่างและหน้าที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นนี่เอง จึงจัดว่าเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์
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ดั้งเดิม (Primitive Packaging Design) ที่มนุษย์ในสมัยก่อนได้กระท าขึ้นตามสภาพการเรียนรู้และ
การค้นพบวัสดุในแต่ละยุค การออกแบบการบรรจุภัณฑ์ จึงเร่ิมเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการค้าและ
การบริการ ในฐานะของสิ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่การขนส่งสินค้า (Aid Transportation) โดย
ท าหน้าที่ขั้นพื้นฐานอันดับแรกคือ ปกป้อง คุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัยจากความเสียหาย อัน
เนื่องมาจากการกระทบกระเทือน และป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่ไม่พึงประสงค์ (To Prevent Spillage 
And Contamination) ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตไป
จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค ซึ่งบทบาทนี้มีผลท าให้รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ (Package Form) มีการ
พัฒนาขึ้นมารับรอง มีการออกแบบภาชนะบรรจุแบบปิด (Closed Container) เช่น ถังไม้ (Barrel) 
การรู้จักปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ (Container Closure) เช่น มีฝาจุกปิดขวด (Bottle Plug Seals) ฯลฯ เป็น
ต้น เทคนิคและกรรมวิธีการบรรจุที่พัฒนาขึ้นตามหน้าที่ใช้สอยเหล่านี้ จึงเป็นผลท าให้เกิดการ
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายลักษณะตามกาลเวลา และการค้นพบวัสดุหรือเทคโนโลยีที่
น ามาใช้ในราว ค . ศ . 1200 รูปแบบของการบรรจุภัณฑ์ ที่ปรากฏเป็นหลักฐาน ได้แก่
 

วัสดุ [Material] รูปแบบและการใช้ [Package Form And Use] 
หนัง [Leather] การห่อ พับเป็น กระเป๋าถุง 
ผ้า [Cloth] การห่อ พับเป็น ถุงกระสอบ 
ไม้ [Wood] ถังไม้ หีบไม้ ลัง ก าปั่น 
วัชพืชหรือผลิตภัณฑ์จากไม้  [Grass/Split 
Wood] 

ตะกร้า เสื่อ สิ่งทอ 

หิน [Stone] กาน้ า คณโฑ 
ดิน [Earthenware] หม้อ ถ้วยชาม ฯลฯ 
โลหะ [Metal] หม้อ ถ้วยชาม กาน้ า 
แก้ว [Glass] แก้วน้ า ขวด ชาม คณโฑ 
 
    ตารางที่ 3.1 รูปแบบของการบรรจุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

(The Industrial Revolution) ที่เร่ิมมาตั้งแต่ต้น ศตวรรษที่ 17 ท าให้ระบบการผลิต
กลายเป็นการผลิตแบบขนานใหญ่ (Mass Production) และท าให้เกิดการพัฒนารูปแบบของบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนองความสะดวกสบายต่อการขนส่งสินค้า ความต้องการด้าน
ความปลอดภัย ความรวดเร็ว ความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ และความต้องการความหลากหลาย
ของสินค้า ฯลฯ จึงท าให้เกิดการตรากฎหมาย (Legislation) หน่วยบรรจุภัณฑ์ (Unit Packaging) ตรา
สินค้า (Brand Identification) และการโฆษณา (Advertising) 

- มีการตรากฎหมายขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ให้ผู้ผลิตเคารพในกรรมวิธีการผลิตที่
สะอาดบริสุทธิ์และถูกต้องตามหลักสุขภาพอนามัย (Respect To Sanitation And Purity) ไม่ปิดป้าย
ฉลาก หลอกลวงผู้บริโภคเกินความจริง 

- หน่วยบรรจุ เกิดขึ้นเพราะให้ความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่า 
- ตราฉลากสินค้าหรือยี่ห้อผลิตภัณฑ์ เร่ิมมีความส าคัญเพราะท าให้ผู้บริโภค

สามารถจดจ า และเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตามคุณภาพได้ 
- ผู้บริโภคมีความรู้และประสบการณ์หลายด้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือเลือกการ

บริโภคอย่างแพร่หลาย โดยผ่านวิธีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
ปรากฏการณ์เหล่านี้ท าให้ตัวบรรจุภัณฑ์ (Package) เร่ิมเข้ามามีบทบาทแทนพนักงานขายมี
ความส าคัญมากในฐานะ “ ตัวแสดงสินค้า ” (The Representation Of Product) ที่ต้องการแสดงให้
ผู้บริโภคเห็นถึงเนื้อในหรือเนื้อหา (Content) ของสินค้าด้วยการให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าบน
หีบห่อ โดยใช้เทคนิควิธีการออกแบบสมัยใหม่ที่สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ ดังนั้นหลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2 เป็นต้นมาจึงมีการพัฒนากรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุ ความเร็ว ความ
เข้าใจด้านศิลปะ และกราฟิกดีไซน์  ด้วยเหตุและปัจจัยดังที่กล่าวมาแล้ว จึงเป็นผลให้เกิดอาชีพ
เฉพาะขึ้นในวงการอุตสาหกรรม คือ อาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Designer) ที่เพิ่ง
เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้เอง ซึ่งนับว่าเป็นอาชีพใหม่ที่มีความส าคัญต่อวงการธุรกิจการค้า
เป็นอย่างมาก ดังนั้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงเป็นวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับคนหลายวงการ หลาย
อาชีพ และหลายวิทยาการ (Multidiscipline Profession) กล่าวคือ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องศึกษา
หาความรู ้
 
2. แนวคิดการพัฒนาของบรรจุภัณฑ์ 

ตั้งแต่มนุษยชาติเกิดมาในโลกนี้ ความพยายามอยู่รอดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคน 
เร่ิมต้นจากสมัยการท าเกษตรกรรมสืบต่อด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 20 การประกอบ
อาชีพได้เปลี่ยนโฉมจากการเพาะปลูกหรือผลิตเพื่อบริโภคเองมาเป็นเพาะปลูกหรือผลิตเพื่อการ
จ าหน่ายเช่นเดียวกับวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์จากอดีตมาถึงปัจจุบัน เร่ิมด้วยบทบาทจากการ
ปกป้องรักษาคุณภาพสินค้า พัฒนามาเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการบริโภคและโฆษณาสินค้า
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ไปในตัว นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังมีส่วนส าคัญในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมด้วยสืบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงพื้นฐานการผลิตจากประเทศกสิกรรมมาเป็นประเทศอุตสาหกรรม ท าให้คนชนบทละ
ถิ่นฐานของตัวเองมาเป็นคนเมืองมากยิ่งขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพิ่มรายได้ สถานะความ
เป็นอยู่ของคนเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปเนื่องจากไม่มีเวลาที่จะเตรียมอาหารให้ครอบครัวและตัวเอง เวลา
ส่วนใหญ่ใช้ในการท างานปกติและท างานล่วงเวลายังไม่รวมถึงเวลาในการสัญจร บรรจุภัณฑ์ที่จะ
อ านวยความสะดวกในการเตรียมอาหารเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านเวลาที่จ ากัดของตัวเองจึงได้อุบัติขึ้น 
ตัวอย่างเช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปและอาหารกระป๋องชนิดต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากเวลาอันจ ากัดนี้เอง 
ท าให้พฤติกรรมที่ใช้ในการจับจ่ายใช้สอยเปลี่ยนไปด้วย การซื้ออาหารจากซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ที่
สะดวกในการเดินทางซึ่งมีอยู่ทั่วไปในระยะไม่เกิน 10 กิโลเมตร สินค้าที่วางจ าหน่ายในซุปเปอร์
สโตร์หรือคอนวีเนียนสโตร์จ าต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถสนองความต้องการของคนเมืองตามที่
ได้กล่าวถึง สภาวะความเป็นอยู่และนิสัยการจับจ่ายใช้สอยที่เปลี่ยนไปดังที่กล่าวมานี้ ส่งผลให้เกิด
การวิวัฒนาการทางด้านบรรจุภัณฑ์พร้อมทั้งกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวย่อมหนีไม่พ้นการศึกษาวิจัยพัฒนาตัว
บรรจุภัณฑ์และวิวัฒนาการของกระบวนการผลิตอาหารผู้อุปโภคบริโภคในปัจจุบันมีความต้องการ
แตกต่างกันแปรตามอายุ เพศ ศาสนา สถานะ ความเป็นอยู่ เป็นต้น มาตรฐานความเป็นอยู่ของคนใน
ประเทศที่มีบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐานย่อมมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า สืบเนื่องจากความสามารถในการ
รักษาคุณภาพอาหาร การผลิตป้อนสู่ตลาดเป็นจ านวนมากด้วยเคร่ืองจักรท าให้ราคาต่อหน่วยต่ าลง
และสามารถบริโภคได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยไม่แบ่งแยกวรรณะทางด้านเศรษฐกิจ ตัวอย่างของนม
กล่องเป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนของการรณรงค์ให้เด็กนักเรียนทั่วทั้งประเทศได้ดื่มนม
ระหว่างอาหารกลางวัน จากการพัฒนาของบรรจุภัณฑ์นมกล่องที่บรรจุในสถานะปลอดเชื้อท าให้
สามารถเก็บได้นานและสามารถจัดส่งไปยังชนบทไกลๆ ได้ ส่งผลให้มีการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินจ านวนหลายพันล้านบาทต่อปีแจกนมให้เด็กนักเรียนเพื่อสร้างให้เยาวชนรุ่นหลังได้บริโภค
อาหารที่มีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ตัวอย่างการวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์นมกล่องนี้ 
ย่อมท าให้สุขภาพอนามัยของอนุชนรุ่นหลังดีกว่ารุ่นบรรพบุรุษ 
  2.1 ประวัติศาสตร์บรรจุภัณฑ์ 

การศึกษาประวัติความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนกับการศึกษาอารย
ธรรมของมนุษย์ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษยชาติจะพัฒนาไปพร้อมๆ กับมาตรฐานของบรรจุ
ภัณฑ์ สืบเนื่องจากคุณประโยชน์ที่บรรจุภัณฑ์เอ้ืออ านวยให้การกินอยู่ดีขึ้น การศึกษาประวัติการ
พัฒนาการบรรจุภัณฑ์ย่อมจะท าให้มองเห็นถึงความส าคัญและคุณประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อ
มนุษยชาติ นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้การศึกษาประวัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงควรเร่ิมจากการศึกษาบรรจุภัณฑ์
ธรรมชาติ 
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2.1.1 บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติและประเพณีนิยม 
เมื่อใดก็ตามที่มีการกล่าวถึงบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติมักจะมีความหมายว่าเป็นผลงาน

ของเทวดา เนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์สมบูรณ์แบบและเป็นต้นแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มนุษย์พยายาม
ลอกเลียนบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติที่ให้ก าเนิดสิ่งมีชีวิตหลายๆ ประเภท ตัวอย่างเช่น ไข่ รูปทรงของไข่
ไม่ได้เป็นรูปทรงเรขาคณิต คือไม่กลมหรือวงรีท าให้กลิ้งไม่สะดวก ส่งผลให้โอกาสเกิดการ
กระแทกจากการเคลื่อนไหวไม่รุนแรง ส่วนโค้งของไข่มนพอดีกับการกกไข่ที่จะให้ความอบอุ่นได้
อย่างทั่วถึง เปลือกของไข่เต็มไปด้วยรูพรุนต่างๆ เพื่อให้มีปริมาณอากาศภายในไข่อย่างพอเหมาะที่
จะให้ลูกอ่อนเจริญเติบโตได้ ไข่ขาวที่มีอยู่ภายในมีลักษณะเป็นของเหลวหนืดเอ้ืออ านวยให้ไข่แดง
สามารถเคลื่อนไหวได้ในขณะเดียวกันยังช่วยปกป้องไข่แดงที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการด้วย 
เปลือกผิวไข่ที่ยอมให้อากาศซึมผ่านอย่างพอเหมาะช่วยควบคุมอากาศภายในไข่ให้สมดุลซึ่งเป็น
หลักการที่ใช้ในการออกแบบพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์ที่มีการป้องกันเชิงรุก (Active Packaging) 

 

 
 
 

 3.2 บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติที่สมบูรณ์  
 
 ถั่วลันเตาเป็นบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบอีกประเภทหนึ่ง เม็ดถั่วอยู่
ภายในฝักเรียงตัวเป็นแถว ตัวฝักเปรียบเหมือนกับฟิล์มเคลือบอยู่ 2 ชั้น โดยมีชั้นนอกที่แข็งและ
ชั้นในที่อ่อนนุ่ม ภายในฝักถั่วยังมีการปรับอากาศภายในให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 
เปรียบเสมือนกับบรรจุภัณฑ์ปรับสภาวะบรรยากาศ (Modified Atmosphere Packaging) ที่มนุษย์ได้
คิดค้นเลียนแบบเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา นอกจากถั่วลันเตาแล้วถั่วลิสงก็เป็นถั่วอีกแบบหนึ่งที่มี
เปลือกข้างนอกคล้ายคลึงกับลอนของกระดาษ ลูกฟูกซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ ลอนบนผิวของ
เปลือกถั่วลิสงสามารถปกป้องเม็ดถั่วที่อยู่ภายในด้วยรูปลักษณะของการเป็นลอนคล้ายกับลอน
กระดาษลูกฟูกเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า บรรจุภัณฑ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีและวัฒนธรรม 
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ตัวอย่างที่เห็นชัดมากที่สุดคือ บรรจุภัณฑ์ของขวัญ ไม่ว่าจะเป็นของขวัญที่เป็นสินค้า หรือ เงินสด 
จ าต้องใช้บรรจุภัณฑ์ห่อ ในกรณีเงินสดและเช็คของขวัญย่อมจะต้องมีซองใส่ในรูปแบบต่างๆ กัน 
ในงานสมรสใดๆ ก็ตาม ถ้าผู้รับเชิญไปถึงงานและควักเงินสดโดยปราศจากซองให้แก่ผู้จัดงาน
สมรส จะมีความรู้สึกคล้ายๆ กับการจ่ายเงิน แต่ถ้าให้เป็นซองที่บรรจุเงินสดหรือเช็คของขวัญ
ความรู้สึกจะเป็นการให้เพื่อแสดงความยินดี ไม่ใช่เป็นการให้เพื่อแลกเปลี่ยนหรือเพื่อทดแทนกับสิ่ง
ที่ได้รับประโยชน์ คล้ายกับการให้อั่งเปาของประชาชนจีน เงินที่ให้อ่ังเปาเปรียบเสมือนกับการอวย
พรให้โชคดีตลอดปีใหม่ นอกจากนี้ยังถือเป็นประเพณีว่าซองที่ใส่นั้นจะต้องเป็นสีแดงอันเป็นสื่อ
ความหมายถึงความโชคดี 

สรุปได้ว่าบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติและประเพณีนิยมมีบทบาทต่อการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ ท าให้บรรจุภัณฑ์สามารถท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ แล้วยังเพิ่มคุณค่าของสินค้าด้วยสีสันและ
รูปทรงของบรรจุภัณฑ์เอง 
   

2.1.2 ประวัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ในสมัยดึกด าบรรพ์บรรจุภัณฑ์มักจะใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ลูกน้ าเต้า ใบไม้ 

เปลือกหอย เป็นต้น มาถึงยุคสมัยประมาณ 5000 ปีก่อนพุทธกาล มนุษย์เร่ิมรู้จักการใช้
เคร่ืองปั้นดินเผาท าให้สามารถเก็บตุนอาหารได้สะดวกขึ้น ส่งผลให้สามารถน าส่งไปยังพื้นที่
ห่างไกลออกไป พร้อมทั้งการน าไปสู่การแลกเปลี่ยนสินค้าและค้าขายเป็นสินค้าได้ บรรจุภัณฑ์
เคร่ืองปั้นดินเผาเหล่านี้พบแหล่งผลิตในประเทศกรีซและส่งไปขายไกลถึงประเทศอิตาลีในปัจจุบัน 
บรรจุภัณฑ์แก้วเร่ิมมีการผลิตประมาณ 2000 ปีก่อนพุทธกาลในแถบเมโสโปเตเมียหรือประเทศ
อียิปต์ในปัจจุบัน ส่วนขวดแก้วใสนั้นสามารถผลิตได้ประมาณ 1000 ปีก่อนพุทธกาล และท าให้
อียิปต์เป็นประเทศที่ช านาญในการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว ต่อมาประมาณ พ.ศ. 500 วิวัฒนาการ
ทางด้านบรรจุภัณฑ์แก้วได้เปลี่ยนมาเป็นการเป่าแก้วซึ่งได้ตกทอดมรดกมาถึงปัจจุบันนี้ วิวัฒนาการ
ในการผลิตแก้วได้ก้าวมาสู่จุดสุดยอดด้วยการพัฒนาของชาวโรมัน ประมาณ พ.ศ. 800 กระดาษเร่ิม
ผลิตได้ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับแก้ว คือ ประมาณ พ.ศ. 600 ในประเทศจีนแต่ในยุคนั้น
กระดาษยังไม่ได้น ามาใช้ห่อสินค้า จวบจนกระทั่งกระดาษได้ รับการน าเข้าสู่ประเทศยุโรปผ่าน
ประเทศทางอาหรับ และเร่ิมมีการผลิตกระดาษคร้ังแรกในทวีปยุโรปที่ประเทศสเปนทางเหนือของ
วาเลนเซียโดยชาวมุสลิมสเปน กระดาษได้รับการแปรรูปเป็นถุงกระดาษในช่วง พ.ศ. 2161 ถึง พ.ศ. 
2191 และมีการใช้มากถึง 800 ล้านถุงในสหรัฐอเมริกาในช่วงปีพ.ศ. 2418 ส่วนการตัด การทับเส้น 
พร้อมทั้งการพิมพ์เพื่อแปรรูปกล่องกระดาษแข็งนั้นเริ่มได้รับความนิยมใน พ.ศ. 2423 

บรรจุภัณฑ์โลหะ เร่ิมจากการค้นพบวิธีการชุบโลหะด้วยดีบุกโดยกระบวนการ 
Hot Dip ของชาวโบฮีเมียน ประมาณ พ.ศ. 700 จนกระทั่งมีการแปรรูปมาท าเป็นกระป๋องบรรจุยา
เส้นที่พบในอังกฤษต้องใช้เวลานานถึง 500 ปีหลังจากการค้นพบการชุบดีบุก บรรจุภัณฑ์ในแถบ
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ทวีปเอเชียได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ คือ มีการใช้กระป๋องใส่ชาที่ผลิตจากประเทศในแหลม
มาลายูด้วยปริมาณชา 1 "Kati" หรือประมาณ 1.5 ออนซ์ในปัจจุบันนี้เพื่อวางจ าหน่ายในยุโรป ในแง่
ของการศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์ บุคคลที่ได้รับการกล่าวขวัญมากที่สุด คือ ผู้ประดิษฐ์
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาอาหารได้เป็นชาวเปอร์เซียนที่ชื่อ  Nicolas Appeert ซึ่งได้รับรางวัล
จากจักรพรรดินโปเลียนในฐานะที่เป็นคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาอาหารไว้เป็นเสบียงแก่
ทหาร บรรจุภัณฑ์อาหารดังกล่าวนี้จะใช้ขวดแก้วพร้อมจุกที่ปิดสนิทแน่นและสามารถฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อนได้ หลักการถนอมอาหารด้วยการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนี้ได้รับการวิวัฒนาการต่อโดยใช้
เป็นกระป๋องโลหะโดยชาวอังกฤษที่ชื่อ Donkin and Hall ซึ่งเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์การผลิตในอังกฤษ
จาก Appert ด้วยเหตุนี้ Appert จึงได้รับเกียรติในฐานะผู้คิดค้นบรรจุภัณฑ์กระป๋องโลหะที่สามารถ
ฆ่าเชื้อได้เป็นคนแรก 
 

 
 
 
 

3.3 Nicolus Appert ผู้คิดค้นบรรจุภัณฑ์กระป๋องโลหะที่สามารถฆ่าเชื้อได้ 
 

พลาสติกชนิดแรกสุดมีชื่อว่า Parkesine ได้รับการคิดค้นขึ้นในปี พ.ศ. 2399 
โดยชาวอังกฤษที่ชื่อว่า Alexander Parkers นับเป็นพลาสติกจ าพวก Thermoplastics ชนิดแรกที่ผลิต
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ขึ้นในโลกนี้ และได้น าออกแสดงในงานแสดงสินค้าที่เมือง South Kensington ในอีก 6 ปีต่อมา 
หลังจากนั้น พลาสติกชนิดต่างๆ ได้รับการคิดค้นขึ้นมากมาย ตัวอย่างเช่น Styrene ซึ่งได้รับการ
คิดค้นในปี พ.ศ. 2409 ตามมาด้วย Vinychloride ในปี พ.ศ. 2415 เป็นต้น การศึกษาประวัติศาสตร์
บรรจุภัณฑ์ในยุคต่อมาซึ่งมีวิวัฒนาการที่น่ากล่าวถึงดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.4 

ปี ประเภทบรรจุภัณฑ์ วิวัฒนาการ 

ยุคโบราณ 
5000 ปี 
ก่อนพุทธกาล 
2000 ปี 
ก่อนพุทธกาล 
500-600 

เคร่ืองปั้น 
ดินเผา 
แก้ว 
แก้ว 
กระดาษ 
 

เร่ิมมีการใช้เคร่ืองปั้นดินเผาในประเทศกรีซ 
เร่ิมใช้บรรจุภัณฑ์แก้วในอารยธรรมแถบ
เมโสโปเตเมีย 
ผลิตแก้วด้วยการเป่า 
เร่ิมมีการผลิตกระดาษ 
 

   
 
 
 

ปี ประเภทบรรจุภัณฑ์ วิวัฒนาการ 

ยุคเร่ิมแรก 
2245 
2352 
2414 
2435 
2437 
2441 
2451 
2458 
2468 
 

กระดาษ 
กระป๋อง 
กระดาษลูกฟูก 
ฝา 
กระดาษลูกฟูก 
กระป๋องโลหะ 
บรรจุภัณฑ์แก้ว 
กระดาษลูกฟูก 
พลาสติก 
 

เร่ิมการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
Appert ค้นพบวิธีการถนอมอาหารด้วยความ 
ร้อน 
มีการจดลิขสิทธิ์ในการผลิตกล่องกระดาษ
ลูกฟูก 
William Painter ของสหรัฐอเมริกาคิดค้นฝา 
จีบ 
เร่ิมมีการใช้กล่องกระดาษลูกฟูกในการ
ขนส่ง 
ทางรถไฟในสหรัฐอเมริกา 
ใช้ระบบสุญญากาศเป็นคร้ังแรกส าหรับ
ยาสูบใน 
ประเทศอังกฤษ 
บริษัท Anchor-Hocking ในสหรัฐอเมริกา 
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3.4 ตารางวิวัฒนาการบรรจุภัณฑ์ 

ปี ประเภทบรรจุภัณฑ์ วิวัฒนาการ 

ยุคปัจจุบัน 
2503 
2505 
2507 
2510 
 
2513 
2520 
2521 
2524 
2526 
 

พลาสติก 
กระป๋องโลหะ 
พลาสติก 
พลาสติก 
พลาสติก 
 
พลาสติก 
พลาสติก 
กล่องกระดาษ 
พลาสติก 
 

เร่ิมผลิตถุงพลาสติกที่ต้มในน้ าร้อนได้และ
ขวด 
นมขนาดใหญ่ที่ผลิตจาก HDPE 
เร่ิมผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมส าหรับ
เคร่ืองดื่ม 
 
และกระป๋องสเปรย์ 
แผงยาที่ใช้กดเม็ดยาให้ทะลุผ่านแผ่นเปลว 
อะลูมิเนียม และฟิล์มหดที่มาใช้แทนที่กล่อง 
กระดาษลูกฟูก 
หลอดพลาสติกและฝาพลาสติกที่เปิดแล้ว
เกลียว 
ขาดจากกัน 
ฟิล์มเม็ตทัลไลซ์ (Metallized) ที่มีแสงแวว
วับ 
ขวด PED ส าหรับเคร่ืองดื่มน้ าอัดลม 
ระบบบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ และระบบปรับ 
สภาวะบรรยากาศ 
กล่องปลอดเชื้อที่นิยมใช้บรรจุนมและ
เคร่ืองดื่ม 
ขวดซ๊อสมะเขือเทศที่ผลิตด้วยกรรมวิธี Co-
Extrusion 
 

 
 

3.4 ตารางวิวัฒนาการบรรจุภัณฑ์ 
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2.1.3 นิยาม 
ศัพท์ค าว่า "บรรจุภัณฑ์" ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างๆ แต่มักจะมีการใช้ค าว่า

ภาชนะบรรจุกับบรรจุภัณฑ์อย่างสับสน ค าถามมีอยู่ว่าภาชนะบรรจุกับบรรจุภัณฑ์นั้นแตกต่างกัน
อย่างไร ขอให้พิจารณาบรรจุภัณฑ์น้ าปลา การซื้อน้ าปลามาขวดหนึ่งจากร้านขายของช าตัวขวดนั้น
ย่อมเป็นบรรจุภัณฑ์ แต่เมื่อน ามาถึงบ้านเวลาบริโภคจะเทน้ าปลาใส่ถ้วยเล็กๆ ตามสัดส่วนที่
ต้องการใช้บริโภค ถ้วยเล็กๆ ดังกล่าวนี้กลายมาเป็นภาชนะบรรจุ ในบางกรณีครอบครัวใหญ่อาจซื้อ
น้ าปลาเป็นขวดลิตรแล้วน ามากรอกใส่ขวดเล็กที่บ้าน แม้ว่าน้ าปลาจะใส่ขวดเหมือนกัน แต่ขวด
ใหญ่ที่ซื้อมาจากร้านค้านั้นจะถือเป็นบรรจุภัณฑ์ ในขณะที่ขวดเล็กที่กรอกใส่ที่บ้านนั้นจะถือว่าเป็น
ภาชนะบรรจุ เพราะไม่ได้ท าหน้าที่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการขนย้ายและไม่ได้บทบาทการ
ส่งเสริมการจ าหน่ายเมื่อวางขายบนชั้นหิ้ง ณ จุดขาย อีกตัวอย่างเช่น การรับประทานอาหารตามร้าน
นอกบ้าน จาน ชาม หรือถาดที่ใส่มาบริการที่โต๊ะนั้นจะถือว่าเป็นภาชนะบรรจุ แต่เมื่อไรก็ตามที่
ภาชนะบรรจุนั้นๆ มีการปิดผนึกและน าส่ง เช่นน าไปรับประทานที่บ้าน หรือบนรถ ภาชนะบรรจุ
นั้นๆ จะกลายมาเป็นบรรจุภัณฑ์ แม้ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ว่าจะไม่มีการพิมพ์ยี่ห้อหรือฉลากก็ตาม จาก
ตัวอย่างข้างต้นนั้น จะพบว่าภาชนะบรรจุจะกลายมาเป็นบรรจุภัณฑ์นั้นต้องมีบทบาทและหน้าที่
บางอย่าง นอกเหนือจากการรองรับบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์เท่านั้น 
นอกจากศัพท์ค าว่า ภาชนะบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ในภาษาไทย ศัพท์ภาษาอังกฤษค าว่า Packing และ 
Packaging อาจจะก่อให้เกิดความสับสนได้เช่นกัน โดยปกติค าว่า Packing จะมีความหมายใกล้เคียง
กับการบรรจุหีบห่อ กล่าวคือ Packing สื่อความหมายถึงการบรรจุห่อเพื่อการขนส่ง ในขณะที่ศัพท์
ค าว่า Packaging มีความหมายกว้างกว่า และตรงกับศัพท์ค าว่า บรรจุภัณฑ์ในไทย กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ได้ว่า Packing นับเป็นส่วนหน่ึงของ Packaging นั่นเอง 
นิยาม : บรรจุภัณฑ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าในการจัดจ าหน่ าย เพื่อสนอง
ความต้องการของผู้ซื้อและหรือผู้บริโภคด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 
ศาสตร์และศิลป์ ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้องใช้ความรู้หลายๆ สาขามาประยุกต์ใช้ 
ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์อาหารต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารเฉพาะทาง เช่น อาหารที่เป็น
แป้ง อาหารที่มีความเป็นกรดต่ า เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาระหว่างอาหารและบรรจุ
ภัณฑ์ พร้อมทั้งศึกษาวิธีการถนอมรักษาอาหารให้ได้ตามก าหนดเวลาที่ต้องการหรือที่เรียกชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า Shelf-Life นอกจากนี้การก าหนดอายุขัยของอาหารยังคงต้องใช้ความรู้ทางด้าน
การตลาด การขนส่ง เพื่อประเมินเวลาที่สินค้าอาหารจะอยู่ในตลาดและสามารถบริโภคได้หมดก่อน
อาหารจะแปลงสภาพจนบริโภคไม่ได้  นอกเหนือจากศาสตร์ดังที่กล่าวมาแล้วบางส่วน การ
ออกแบบกราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์ยังเป็นสาขาวิชาหนึ่งของพาณิชยศิลปะที่ต้องออกแบบให้ตรง
ตามกลุ่มเป้าหมายที่ทางด้านการตลาดได้ก าหนดไว้ เพื่อว่าบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบนั้นจะได้รับการ
ยอมรับและการซื้อซ้ าหลายๆ คร้ังจนเป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ผู้ซื้อและบริโภค ณ 
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จุดขายมีสินค้าหลายประเภทที่ผู้ซื้อไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้บริโภคเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น ของขวัญ
ในช่วงเทศกาล สินค้าส าหรับเด็กทารกหรือสัตว์เลี้ยง เป็นต้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
สินค้าที่ผู้ซื้อไม่ใช่ผู้บริโภคนี้ จ าต้องสร้างสิ่งจูงใจและความมั่นใจต่อผู้ซื้อว่าสินค้าดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะเน้นใน
การสร้างภาพแห่งความพอใจแทนที่จะเน้นเร่ืองคุณสมบัติของตัวสินค้าที่ใช้ในการออกแบบ
ทั่วๆไป ต้นทุนที่เหมาะสม มองจากในแง่ธุรกิจ การผลิตสินค้าเพื่อการจัดจ าหน่ายย่อมต้องการ
สินค้าที่มีต้นทุนต่ าที่สุดเท่าที่จะต่ าได้ ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุที่มีต้นทุนต่ าอย่าง
เดียวอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บรรจุภัณฑ์ได้ง่าย ท าให้บรรจุภัณฑ์ไม่สามารถท าหน้าที่
อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องคิดถึงผลกระทบของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นทั่วทั้งระบบ (Total 
System Cost) 

ในเร่ืองของต้นทุนบรรจุภัณฑ์นี้มีปรากฏอยู่บ่อยๆ ว่ามีค่าสูงกว่าต้นทุนของตัว
สินค้า ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ของน้ าอัดลม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความยากล าบากที่จะประเมิน
ว่าต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ควรจะเป็นร้อยละเท่าไรของราคาสินค้า ในทางปฏิบัติควรค านึงถึงบรรจุ
ภัณฑ์ที่สามารถสนองความต้องการของผู้ซื้อและหรือผู้บริโภค เพราะถ้าบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
ได้รับความนิยม ผลก าไรที่ได้ย่อมท าให้มีรายได้ที่จะจุนเจือต้นทุนบรรจุภัณฑ์ได้ 

 
3. ชนิดของวัสดุท่ีใช้ท าบรรจุภัณฑ์ 

วัสดุที่เหมาะในการใช้ ท าบรรจุภัณฑ์ การออกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้าไม่
เพียงแต่ช่วยในการกระตุ้นยอดขายได้ แต่ยังช่วยในการขนส่งให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
การเลือกวัสดุดิบที่เหมาะกับสินค้าจึงมีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับผู้ผลิตสินค้าประเภทต่างๆ 

วัสดุประเภทกระดาษ 
ซองกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรงน้อย ไม่สามารถรับน้ าหนักสินค้าได้ 

ท าได้แค่ช่วยหุ้มสินค้าเท่านั้น เช่น ซองใส่ยา ซองใส่เมล็ดพืช ใส่เคร่ืองประดับเล็กๆ ซึ่งเป็นสินค้ามี
ขนาดเล็กไม่ต้องการการปกป้องมากนัก กระดาษที่ใช้ผลิตจึงไม่จ าเป็นต้องมีความเหนียวมาก  ถุง
กระดาษหลายชั้น เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องมีความหน้า และมีความเหนียวของกระดาษ เพราะต้อง
รองรับน้ าหนักของสินค้าซึ่งมีน้ าหนักพอสมควร เช่น ปูนซีเมน อาหารสุนัข ปุ๋ย การน ากระดาษมา
ท าบรรจุภัณฑ์ในสินค้าประเภทนี้จะต้องน าการดาษไปเคลือบสารกันน้ า และสารที่ท าให้กระดาษมี
ความเหนียว ไม่ขาดง่าย 

กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ท าได้โดยการน ากระดาษที่
น ามาใช้ท าเป็นลอนเพื่อประกอบเป็นแกนกลางของแผ่นลูกฟูกให้มีความหนา2-4 ชั้น มักใช้ในการ
ขนส่งสินค้าที่ต้องได้รับการปกป้อง เช่น ผักผลไม้ เคร่ืองส าอาง ที่ใช้ในการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ หรือแม้แต่เก็บรักษาสินค้าไว้ในคลัง 
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กระป๋องกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง มักใช้ในการบรรจุขนม หรือ
อาหารที่ต้องการคงรูปร่าง เช่นการบรรจุสินค้าประเภทคุกกี้ มันฝร่ัง หรือลูกอมชนิดต่างๆ  ถัง
กระดาษ มีลักษณะคล้ายบรรจุภัณฑ์แบบกระป๋องกระดาษ แต่มีขนาดใหญ่กว่า มักใช้ในการขนส่ง
สินค้าที่ต้องการความปลอดภัย เช่น ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป นอกจากจะช่วยป้องกันสินค้า
ที่อยู่ภายในได้แล้ว ยังง่ายแก่การขนส่งสินค้าอีกด้วย 

วัสดุประเภทแก้ว 
ขวดแก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง และช่วยรักษาอุณหภูมิของสินค้าที่อยู่

ภายในให้คงที่ ขวดแก้วที่น ามาท าเป็นบรรจุภัณฑ์มีทั้งแบบใสและแบบมีสี นั้นก็ขึ้นอยู่กับสินค้าว่า
ต้องการบรรจุภัณฑ์แบบไหน บรรจุภัณฑ์แบบขวดที่เราพบบ่อยๆคือ นม น้ าผลไม้ เคร่ืองดื่มชูก าลัง 
เป็นต้น 

หลอดแก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก มักใช้บรรจุสินค้าประเภทน้ าหอม ยาชนิด
ต่างๆ พิมเสน ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องการการป้องกันการระเหยของสารที่อยู่ข้างใน 

วัสดุประเภทพลาสติก 
กล่องพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง และเหนียว เพื่อป้องกันสินค้าที่

อยู่ภายในให้คงรูป และช่วยรักษาสินค้าไม่ให้เน่าเสีย เช่น การน าไปเป็นบรรจุภัณฑ์ในการท าข้าว
กล่อง หรือน าไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งสินค้า 

ขวดพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าที่เป็นของเหลว เน้นให้มี
น้ าหนักเบาเพื่อการขนส่งที่ง่าย และสะดวกการใช้งานของลูกค้า เช่น นม น้ าผลไม้ ชาประเภทต่างๆ 

ถุงพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความหนา และไม่จ าเป็นต้องแข็งแรงมาก ใช้การ
ห่อ หรือเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีน้ าหนักเบา และยืดหยุ่นง่าย เช่นใช้ในการขนส่งสินค้า การห่อสินค้า
เพื่อคงความสดใหม่ เป็นต้น 

วัสดุประเภทโลหะ 
กล่องโลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง และทนทานมาก ใช้ในการบรรจุสินค้าที่ต้องการ
รักษาสภาพตัวสินค้าให้คงรูปได้ตลอด เช่น การใช้บรรจุลูกอม หรือช็อกโกเลตชนิดต่างๆ 

ขวดโลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ต้องการรักษาอุณหภูมิให้คงที่
อยู่ตลอดการขนส่ง เช่น การขนส่งนมสด หรือน้ าผลไม้สด เป็นต้น 

กระป๋องโลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าประเภทที่เป็นของเหลว ที่
ต้องการป้องกันการระเหย และป้องกันการสัมผัสกับอากาศภายนอก เช่น ยาฆ่าแมลง สีสเปรย์ เป็น
ต้น 

บรรจุภัณฑ์ที่ดี และเหมาะสมกับสินค้าจะช่วยท าให้สินค้ามีคุณภาพ และยังเป็นที่
จดจ าของลูกค้าได้ ดังนั้นผู้ผลิตจึงควรให้ความสนใจในการเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆเพื่อให้มี
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ความเหมาะสมกับสินค้าของตนเอง ซึ่งนั้นจะช่วยในการลดค่าใช้จ่าย และยังช่วยเพิ่มอายุของสินค้า
ได้อีกด้วย 

วัสดุประเภทกระดาษ  
ซองกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรงน้อย ไม่สามารถรับน้ าหนักสินค้าได้ 

ไม่สามารถรับน้ าหนักสินค้าได้ ท าได้แค่ช่วยหุ้มสินค้าเท่านั้น เช่น ซองใส่ยา ซองใส่เมล็ดพืช ใส่
เคร่ืองประดับเล็กๆ ซึ่งเป็นสินค้ามีขนาดเล็กไม่ต้องการการปกป้องมากนัก กระดาษที่ใช้ผลิตจึงไม่
จ าเป็นต้องมีความเหนียวมาก 

ถุงกระดาษหลายชั้น เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องมีความหน้า และมีความเหนียวของ
กระดาษ เพราะต้องรองรับน้ าหนักของสินค้าซึ่งมีน้ าหนักพอสมควร เช่น ปูนซีเมน อาหารสุนัข ปุ๋ย 
การน ากระดาษมาท าบรรจุภัณฑ์ในสินค้าประเภทนี้จะต้องน าการดาษไปเคลือบสารกันน้ า และสาร
ที่ท าให้กระดาษมีความเหนียว ไม่ขาดง่าย 

กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ท าได้โดยการน ากระดาษที่
น ามาใช้ท าเป็นลอนเพื่อประกอบเป็นแกนกลางของแผ่นลูกฟูกให้มีความหนา2-4 ชั้น มักใช้ในการ
ขนส่งสินค้าที่ต้องได้รับการปกป้อง เช่น ผักผลไม้ เคร่ืองส าอาง ที่ใช้ในการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ หรือแม้แต่เก็บรักษาสินค้าไว้ในคลัง 

กระป๋องกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง มักใช้ในการบรรจุขนม หรือ
อาหารที่ต้องการคงรูปร่าง เช่นการบรรจุสินค้าประเภทคุกกี้ มันฝร่ัง หรือลูกอมชนิดต่างๆ 

ถังกระดาษ มีลักษณะคล้ายบรรจุภัณฑ์แบบกระป๋องกระดาษ แต่มีขนาดใหญ่กว่า 
มักใช้ในการขนส่งสินค้าที่ต้องการความปลอดภัย เช่น ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป นอกจากจะ 
ช่วยป้องกันสินค้าที่อยู่ภายในได้แล้ว ยังง่ายแก่การขนส่งสินค้าอีกด้วย 

วัสดุประเภทแก้ว 
ขวดแก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง และช่วยรักษาอุณหภูมิของสินค้าที่อยู่

ภายในให้คงที่ ขวดแก้วที่น ามาท าเป็นบรรจุภัณฑ์มีทั้งแบบใสและแบบมีสี นั้นก็ขึ้นอยู่กับสินค้าว่า
ต้องการบรรจุภัณฑ์แบบไหน บรรจุภัณฑ์แบบขวดที่เราพบบ่อยๆคือ นม น้ าผลไม้ เคร่ืองดื่มชูก าลัง 
เป็นต้น 
หลอดแก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก มักใช้บรรจุสินค้าประเภทน้ าหอม ยาชนิดต่าง   เป็นต้น 

วัสดุประเภทพลาสติก 
กล่องพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง และเหนียว เพื่อป้องกันสินค้าที่

อยู่ภายในให้คงรูป และช่วยรักษาสินค้าไม่ให้เน่าเสีย เช่น การน าไปเป็นบรรจุภัณฑ์ในการท าข้าว
กล่อง หรือน าไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งสินค้า 

ขวดพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าที่เป็นของเหลว เน้นให้มี
น้ าหนักเบาเพื่อการขนส่งที่ง่าย และสะดวกการใช้งานของลูกค้า เช่น นม น้ าผลไม้ ชาประเภทต่างๆ 
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ถุงพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความหนา และไม่จ าเป็นต้องแข็งแรงมาก ใช้การ
ห่อ หรือเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีน้ าหนักเบา และยืดหยุ่นง่าย เช่นใช้ในการขนส่งสินค้า การห่อสินค้า
เพื่อคงความสดใหม่ เป็นต้น 

วัสดุประเภทโลหะ 
กล่องโลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง และทนทานมาก ใช้ในการบรรจุ

สินค้าที่ต้องการรักษาสภาพตัวสินค้าให้คงรูปได้ตลอด เช่น การใช้บรรจุลูกอม หรือช็อกโกเลตชนิด
ต่างๆ 

ขวดโลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ต้องการรักษาอุณหภูมิให้คงที่
อยู่ตลอดการขนส่ง เช่น การขนส่งนมสด หรือน้ าผลไม้สด เป็นต้น 

กระป๋องโลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าประเภทที่เป็นของเหลว ที่
ต้องการป้องกันการระเหย และป้องกันการสัมผัสกับอากาศภายนอก เช่น ยาฆ่าแมลง สีสเปรย์ เป็น
ต้น 

ส าหรับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการจะท ากล่องบรรจุ
สินค้าให้กับสินค้าของตนเองนั้น ในเบื้องต้นควรหาข้อมูลก่อนว่า มีวัสดุประเภทไดบ้างที่เหมาะแก่
การน ามาบรรจุสินค้าแต่ละชนิด เพื่อจะได้เลือกวัสดุให้เหมาะสมกับสินค้า 

ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเภทของวัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ ที่นิยมและเห็นกันอยู่ทั่วไป ก็
จะเป็นจ าพวก  แก้ว, พลาสติก, เยื่อไม้ กระดาษ, โลหะ, ไม้ เป็นต้น 

วัสดุบรรจุภัณฑ์จ าพวก กระดาษ เยื่อไม้ 
วัสดุชนิดนี้ถือได้ว่าเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในการน ามาใช้ท าบรรจุภัณฑ์ให้กับ

สินค้า เนื่องจากเป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น สามารถน ามาใช้ท าบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ 
เช่น การน ามาท าถุงบรรจุสินค้า หรือท ากล่องบรรจุสินค้าอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีก็เป็นกล่องกระดาษ
ลูกฟูกชนิดต่างๆนั่นเอง และจุดเด่นของการน ากระดาษมาใช้ก็คือราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับวัสดุ
ชนิดอ่ืนทั้งยังสามารถน ากลับมาใช้งานใหม่ได้ บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติก ถือเป็นวัสดุอีกชนิด
หนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กระดาษ เนื่องจากคุณสมบัติหลายๆอย่างของพลาสติก เช่น น้ าหนัก
เบา, ป้องกันความร้อน, ป้องกันสินค้าต่อสภาพอากาศเย็น, ป้องกันเชื้อราหรือแบคทีเรีย, ป้องกันฝุ่น
ละออง ฯล ซึ่งสามารถเลือกน ามาใช้ให้เหมาะสมกับสินค้าได้หลายชนิด 

ตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ที่ท ามาจากพลาสติกอย่างที่เห็นกันทั่วไปตามท้องตลาด ก็
คือ ขวดพลาสติกต่างๆ, ลังพลาสติก, ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร, ฟิล์มหด-ฟิล์มยืด ที่น ามาใช้รัดหรือ
หุ้มสินค้า ฯล 

บรรจุภัณฑ์ประเภทโลหะ วัสดุประเภทนี้ถูกน ามาใช้กับสินค้าแทบจะทุก
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ดังที่เราจะเห็นกันอยู่ในรูปของกระป๋องที่ใช้บรรจุอาหาร
ประเภทต่างๆ หรือจะเป็นอุตสาหกรรมเคมีที่เราเห็นเป็นปิ๊บบรรจุเคมีหรือสารละเหยต่างๆ ฯลฯ 
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โลหะที่นิยมน ามาเป็นบรรจุภัณฑ์ ก็จะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 
เหล็กเคลือบดีบุก ซึ่งจะได้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศ

และสิ่งแวดล้อม เมื่อบรรจุผลิตภัณฑ์แล้วสามารถปิดได้มิดชิด 
อลูมิเนียม แข็งแรงและน้ าหนักเบา ปิดผนึกฝาได้มิดชิดสามารถป้องกันแสงแดด 
วัสดุประเภทไม้ บรรจุภัณฑ์ที่ท ามาจากไม้ในปัจจุบันก็ยังมีความจ าเป็นต้องใช้อยู่ 

ซึ่งเราจะเห็นมาในรูปแบบของลังไม้ที่ใช้บรรจุสินค้าขนาดใหญ่เป็นการตีลังไม้เพื่อป้องกันความ
เสียหากจากการกระแทกโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่
จ าเป็นต้องใช้ไม้เป็นบรรจุภัณฑ์ ก็คือ สินค้าประเภทกระเบื้องเคลือบหรือเซรามิค อย่างเช่น ถ้วย , 
จาน, สุขภัณฑ์ เป็นต้น          
  แก้ว ข้อดีของการใช้วัสดุชนิดนี้ก็คือ สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่อยู่
ภายในได้ดี มีจุดเด่นคือ เร่ืองความสวยงาม ทั้งยังผลิตออกมาเป็นสีต่างๆได้และสามารถน ากลับมารี
ไซเคิลได้ ข้อเสียคือ เปราะและแตกง่าย ส่วนใหญ่บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จะถูกน ามาใช้ในการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของเหลวชนิดต่างๆ ซึ่งรูปลักษณ์ที่เราเห็นอยู่ทั่วไปก็จะมาในรูปขวดแก้วซึ่งมี
รูปทรงแตกต่างกันไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน 

บรรจุภัณฑ์ที่ดี และเหมาะสมกับสินค้าจะช่วยท าให้สินค้ามีคุณภาพ และยังเป็นที่
จดจ าของลูกค้าได้ ดังนั้นผู้ผลิตจึงควรให้ความสนใจในการเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆเพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับสินค้าของตนเอง ซึ่งนั้นจะช่วยในการลดค่าใช้จ่าย และยังช่วยเพิ่มอายุของสินค้า
ได้อีกด้วย 

วัสดุที่ใช้ในการผลิตการบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ มี 5 ประเภท คือ 
1. เยื่อและกระดาษ นับได้ว่าเยื่อและกระดาษน ามาใช้ท าบรรจุภัณฑ์มากที่สุดและมี

แนวโน้มใช้มากยิ่งขึ้น สืบเนื่องจากการรณรงค์ในเร่ืองของสิ่งแวดล้อมและกระดาษที่ใช้แล้ว
สามารถน าหลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย (Recycle) กระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเดียวที่สามารถสร้าง
ขึ้นมาใหม่ได้จากการปลูกป่าทดแทนกระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายประเภท
และสามารถพิมพ์ตกแต่งได้ง่ายและสวยงามทั้งสามารถเคลือบหรือประกบติดกับวัสดุชนิดอ่ืนได้ดี
นอกจากนี้ยังสะดวกต่อการขนส่งจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้เนื่องจากพับได้ ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งตัวอย่างบรรจุภัณฑ์จากเยื่อ และกระดาษได้แก่ กล่องกระดาษแข็ง กล่องกระดาษลูกฟูก 
ถุงกระดาษ เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.5 บรรจุภัณฑ์ท าด้วยกระดาษ 

ภาชนะบรรจุภัณฑ์กระดาษ มีดังนี้ 
1. ถุงกระดาษ มี 2 ประเภท 
1.1 ใช้กระดาษที่ใช้แล้วได้แก่กระดาษหนังสือพิมพ์มาพับเป็นถุงใช้ทั่วไป เมื่อใช้

บรรจุอาหารหมึกพิมพ์มีโอกาสปนเปื้อนกับอาหารได้ง่าย 
1.2 ถุงกระดาษสีน้ าตาล ท าจากกระดาษเหนียว (Kraft Paper) ผลิตเป็น

อุตสาหกรรมมีหลายชนิดเช่นถุงปูนมีหลายชั้น หรือซองสีน้ าตาลบรรจุเอกสาร เป็นต้น กระดาษ
ประเภทนี้ถ้าไม่ผ่านการฟอกจะเป็นสีน้ าตาล ถ้าฟอกจะเป็นสีขาว 

2. กล่องกระดาษแข็ง 
2.1 กระดาษไม่เคลือบ 
2.2 กระดาษเคลือบ 
3. กล่องกระดาษลูกฟูกกล่อง 
กระดาษลูกฟูกเป็นกล่องที่สามารถออกแบบให้มีรูปทรงให้เหมาะกับตัวกล่อง

กระดาษลูกฟูกเป็นกล่องที่สามารถออกแบบให้มีรูปทรงให้เหมาะกับตัวสินค้าได้ง่าย การจัดเก็บ
และการขนส่งก็สะดวกสบายเพราะสามารถพับเก็บได้ มีสินค้าหลายชนิดนิยมใช้กล่องประเภทนี้ 

2. พลาสติก 
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ภาพที่ 3.6 ภาชนะบรรจุภัณฑ์ท าด้วยพลาสติก 
พลาสติกเป็นวัสดุที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมากคุณประโยชน์ของพลาสติก คือ 

มีน้ าหนักเบาป้องกันการผ่านซึมของอากาศและก๊าซได้ระดับหนึ่งสามารถต่อด้านการท าลายของ
แบคทีเรียและเชื้อรา คุณสมบัติหลายอย่างที่สามารถเลือกใช้งานที่เหมาะสม พลาสติกได้แก่ ฟิล์ม
พลาสติกรัดรูป ขวด ถาด กล่อง และโฟม ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ท าด้วยพลาสติก 

พลาสติกเป็นสารสังเคราะห์จ าพวกโพลิเมอร์ มีหลายชนิดและมีคุณสมบัติที่
แตกต่างกันออกไป เช่นกันการซึมของน้ า อากาศ ไขมัน ทนต่อความเย็น และความร้อน ทนต่อกรด 
หรือด่าง ไม่เป็นตัวน าไฟฟ้าและความร้อน มีลักษณะอ่อนและแข็ง และมีหลายรูปทรงพลาสติกแบ่ง
ตามรูปแบบได้ 2ประเภท คือ 

1. ฟิล์มพลาสติก คือพลาสติกที่เป็นแผ่นบางๆใช้ห่อ หรือท าถุง เช่น 
1.1 ถุงเย็น ท ามาจากพลาสติกชนิด พอลลิเอทีน (PE) ชนิดความหนาแน่นต่ า 

(LDPE)ใช้บรรจุอาหารแช่แข็งได้ 
1.2 ถุงร้อน ท ามาจากพลาสติกชนิด พอลลิพอพิลีน (PP) มีลักษณะใสมากหรือพอ

ลิเอทีลีน(PE) ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ก็ได้ 
1.3 ถุงหูหิ้ว ท ามาจากพลาสติกชนิด พอลลิเอทีลีน (PE) ชนิดความหนาแน่นต่ า 

(LDPE) และเป็นพลาสติกที่ใช้แล้วน ามาหลอมใช้ใหม่ 
1.4 ถุงซิป เป็นถุงที่มีปากถุงล็อคได้ท ามาจากพลาสติกชนิด พอลลิเอทีลีน (PE) 

ชนิดความแน่นต่ า (LDPE) 
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1.5 ถุงพลาสติกหลายชั้นประกบติดกัน บางคร้ังเป็นพลาสติกชนิดต่างๆ บางคร้ัง
เป็นพลาสติกกับแผ่นอลูมิเนียม เรียกว่า ลามิเนท (Laminate) ใช้บรรจุอาหารที่สามารถอุ่นด้วยการ
น าถุงลงต้มในน้ าเดือดได้ ถุงที่สามารถกันชื้น กันไชมันและกันแสงได้ เป็นต้น 

1.6 พลาสติกหดรัดรูป (Shrink Film) ฟิล์มชนิดนี้ จะหดตัวเมื่อได้รับความร้อน 
ตัวอย่างเช่นพลาสติกห่อหุ้มกล่องนมที่แพคขายคราวละ 6 กล่องเป็นต้น หรือฉลากที่ใช้ระบบการ
พิมพ์ลงบนฟิล์มชนิดนี้ เช่น ฉลากของขวดโค๊ก เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 3.7 ลักษณะพลาสติกชนิดหดตัวรัดรูป 
2. ภาชนะพลาสติก 
2.1 ขวดพลาสติก 
2.1.1 ขวดท าจากพอลลิไวนิคลอไรท์ (PVC) ใช้บรรจุน้ ามัน น้ าผลไม้ 
2.1.2 ขวดท าจากพอลลิเอทีลีน (PE) ชนิดความหนาแน่นสูงใช้บรรจุ นม น้ าดื่ม ยา 

สารเคมี ผงซักฟอก เครื่องส าอาง 
2.1.3 ขวดท าจาดพลาสติกพอลลิเอสเธอร์ (PET) ใช้บรรจุน้ าอัดลม เบียร์ 
2.2 ถ้วยพลาสติก ถ้วยไอศกรีม ถ้วยสังขยา 
2.3 ถาดและกล่องพลาสติกแบบมีฝาและไม่มีฝา นิยมใช้บรรจุอาหารส าเร็จรูปและ

กึ่งส าเร็จ 
2.4 สกินแพ็ค (Skin Pack) และบนิสเตอร์แพ็ค (Blister Pack) เป็นภาชนะพลาสติก

ที่ท าจากแผ่นพลาสติก ที่ขึ้นรูปด้วยความร้อนแล้วน ามาประกบหรือประกอบกระดาษแข็ง ซึ่งแผ่น
พลาสติกดังกล่าวท ามาจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ตัวอย่างเช่นเคร่ืองเขียน แปรงสีฟันเป็นต้น 
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ภาพที่ 3.8 พลาสติกชนิดสกีนแพ็ค (Skin Pack) 

 
 

ภาพที่ 3.9 พลาสติกชนิดบริสเตอร์แพ็ค (Brister Pack) 
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3. แก้ว 

 
 

ภาพที่ 3.10 ภาชนะบรรจุภัณฑ์ท าด้วยแก้ว 
นับเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีความเฉื่อยต่อการท าปฏิกิริยา กับสารเคมีชีวภาพเมื่อเทียบกับวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ชนิดอ่ืนๆ และยังรักษาคุณภาพภายในได้ดีมาก ข้อดีของแก้วคือความใสและท าเป็นสีต่างๆได้ 
สามารถทนแรงกดได้สูง แต่เปราะแตกง่ายในกระบวนการการบรรจุสามารถบรรจุได้ด้วยความเร็ว
สูงในด้านสิ่งแวดล้อม แก้วสามารถน ากลับมาใช้ได้หลายคร้ัง อาจจะถึง 100 คร้ังและสามารถน ามา
หลอมใช้ใหม่ได้ง่าย (Recycle) สิ่งที่พึงระวังในเร่ืองการบรรจุคือ ฝาขวดแก้วจะต้องเลือกฝาที่ไ ด้
ขนาดและต้องสามารถปิดได้สนิทแน่นเพื่อช่วยรักษาคุณภาพและยืดอายุของสินค้า ภาชนะบรรจุที่
ท าด้วยแก้ว 

1. ขวดปากแคบ ใช้บรรจุอาหารชนิดที่ เป็นของเหลว ได้แก่ เคร่ืองดื่มและ
เคร่ืองปรุงรสที่เป็นน้ าต่างๆ 

2. ขวดปากกว้าง ใช้บรรจุอาหารชนิดที่เป็นชิ้น และอาหารแห้ง 
3. โลหะ 
โลหะที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ มี 2 ชนิด คือ 
3.1 เหล็กเคลือบดีบุก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง ป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อม

และสภาพอากาศ การลงทุนในการผลิตไม่สูงนักและไม่ซับซ้อนสามารถบรรจุอาหารได้ดีเนื่องจาก
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สามารถปิดผนึกได้สนิทและฆ่าเชื่อได้ด้วยความร้อน ในแง่ของสิ่งแวดล้อมสามารถแยกออกจาก
ขยะได้ง่ายโดยใช้แม่เหล็ก 

3.2 อลูมีเนียม มักใช้ในรูปอลูมิเนียมเปลวหรือกระป๋องมีน้ าหนักเบาเมื่อเทียบกับ
ความแข็งแรง ทนทานต่อการซึมผ่านของอากาศ ก๊าซ แสง และกลิ่นรสได้ดีเยี่ยม ในรูปของ
อลูมิเนียมเปลวมักใช้ควบกับวัสดุอ่ืนซึ่งให้ภาพลักษณ์ที่ดีเนื่ องจากความเงาวับของอลูมิเนียม 
ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์จากโลหะได้แก่ กระป๋อง ปี๊ป ถัง และแผ่นเปลว อลูมิเนียม 

4. ไม้ 
 

 
 

ภาพที่ 3.11 ลังไม้ 
 เป็นวัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ที่น้อยมาก เพราะเกิดการรณรงค์เร่ืองตัดไม้ท าลายป่าและนับวันจะมี
การใช้น้อยลงมากเพราะสามารหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนไม่ได้ แต่ที่พบเห็นอยู่บ้างได้แก่ ถังไม้ เข่ง 
ตะกร้า เป็นต้น 

ภาชนะบรรจุภัณฑ์ท าด้วยไม้ 
1. ไม้ เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ส่วนใหญ่ท าเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ได้แก่ เข่ง 

ตะกร้า ซึ่งมีข้อเสียคือรับแรงกดทับได้ไม่มาก ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในเกิดความเสียหายได้ 
2. ไม้เบญจพรรณในปัจจุบันหาค่อนข้างยากแต่ก็ยังมีอยู่บ้างดังนั้นบรรจุภัณฑ์

ประเภทนี้พอมีให้เห็นบ้าง ได้แก่ ลัง กระบะ โครงไม้บรรจุเคร่ืองจักร เป็นต้น 
ชนิดของไม้ที่นิยมน ามาท าบรรจุภัณฑ์ 
ไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติที่มีการน าเอามาท าบรรจุภัณฑ์มาช้านาน มักใช้เป็นบรรจุ

ภัณฑ์เพื่อการขนส่งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนิยมน าไม้เหล่านี้มาท าบรรจุภัณฑ์ 
ไม้ไผ่ เป็นวัสดุที่หาง่ายราคาถูก ส่วนใหญ่ใช้ท าเป็นภาชนะบรรจุภัณฑ์เพื่อการ

ขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้สด เช่น ตะกร้า ชะลอม ก๋วย มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอนชนิดของ
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ไม้ไผ่ที่ใช้ท าได้แก่ ไม้ไผ่สีสุกหรือไท้รวก ความแข็งแรงขึ้นอยู่กับคุณภาพของภาชนะและชนิดของ
ไม้ไผ่ที่ใช้ท า 

ไม้กระดานหรือไม้แผ่นอื่นๆ ไม้กระดานสามารถใช้ท าภาชนะบรรจุได้หลายขนาด
และหลายชนิด ในประเทศไทยยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายอาจเป็นเพราะมีไม้ไผ่ราคาถูกและหา
ได้ง่ายกว่าไม้กระดาน ส่วนใหญ่ใช้ท าลังบรรจุอาหารที่เสียง่ายเพื่อการขนส่ง เช่น มะม่วงสุก ไข่ 
ฯลฯ ชนิดของไม้ที่ใช้เช่น ไม้สน ไม้มะเดื่อ ไม้อัดแผ่น ประกอบกันเป็นกล่องที่มีฝาปิดหรือเป็นลังก็
ได้โดยอาจมีวัสดุอ่ืนๆ เช่น ลวดยึดรัด ข้อดีของภาชนะบรรจุไม้เหล่านี้คือ ทนทานต่อความชื้นได้ มี
ความแข็งแรงดีมาก สามารถวางซ้อนกันได้ ข้อเสียคือ มีน้ าหนักสูงท าให้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ฉะนั้นจึง
นิยมใช้หมุนเวียนในประเทศ และใช้บรรจุภัณฑ์เฉพาะผลไม้ที่เสียหายง่ายเช่น มะม่วง มังคุด เป็น
ต้น 

หวาย ใช้ผลิตเป็นภาชนะหีบห่อต่างๆ เช่น สานเป็นกระบุง ตะกร้า ท าเป็นเส้นเล็ก
เพื่อมัดรัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกแก่การยกขน 

ลักษณะของไม้ที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ 
ไม้จริง (Sawn Timber)ได้แก่ ไม้ที่เลื่อยออกมาเป็นแผ่นจากท่อนซุง เช่น ไม้

ยางพารา ไม้เน้ือแข็ง ไม้สัก ฯลฯ 
ไม้อัด (Plywood) ฝานเป็นแผ่นบางๆ จากไม้ซุงแล้วน ามาติดกาวโดยเรียงสลับให้

เป็นเส้นใยขวางกัน จากนั้นอัดด้วยความร้อน 
แผ่นชิ้นไม้อัด (Partice Board) ท ามาจากเศษชิ้นไม้น ามาสับอัดติดกันให้เป็นแผ่น

ด้วยกาว 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.12ไม้อัด 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.13 แผ่นชิ้นไม้อัด 
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ภาพที่ 3.14 แผ่นเส้นใยไม้อัด 
แผ่นเส้นใยไม้อัด (Fiber Board) น าเศษไม้มาย่อยเป็นเส้นใยแล้วน ามาท าเป็นแผ่น

ใหม่ 
 

ข้อพิจารณาในการเลือกใช้ไม้มาท าบรรจุภัณฑ์ 
1. ความหนาแน่นของไม้ 
2. ความชื้นในเนื้อไม้ 
3. ต าหนิของไม้ 
4. ระเบียบข้อบังคับของผู้น าเข้า 
ความชื้นในไม้มีผลต่อการน าไปท าบรรจุภัณฑ์ 
น้ า เป็นส่วนประกอบทางเคมีที่ส าคัญของไม้ ต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือต้นไม้ที่ล้ม

ใหม่จะมีปริมาณน้ าสูงตั้งแต่ร้อยละ 30 ถึง 200 แล้วแต่ชนิดของไม้ดังนั้นก่อนที่จะน าไม้มาท าแท่น
รองรบัสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ ควรตากไม้ให้แห้งด้วยเหตุผล ดังนี้ 

1. ไม้ที่มีความชื้นสูง ส่วนมากจะเจริญเติบโตได้ง่ายหรือท าให้เกิดสีบนไม้ การ
ตากไม้ให้แห้งก่อนการใช้งานจะช่วยให้ได้ขนาดและรูปร่างคงที่ 

2. ไม้เปียกเมื่อน าไปใช้งาน ไม้จะเร่ิมแห้ง เป็นผลให้ไม้หดตัวและบิดตัว การตาก 
ไม้ให้แห้งก่อนการใช้งานจะช่วยให้ได้ขนาดและรูปร่างคงที่ 

3. ไม้แห้งเลื่อยง่าย ติดกาวได้แน่น บรรทุกไม้ได้ปริมาณมากขึ้นระหว่างการขนส่ง
และมีความแข็งแรงดีไม้ที่น ามาใช้ท าถังและแท่นรองรับสินค้า โดยทั่วไปควรมีความชื้นสมดุลไม่
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เกินร้อยละ 20 ส่วนในแถบประเทศที่มีอากาศร้อน ไม้ควรมีความชื้นสมดุลประมาณร้อยละ 15 ไม้
เร่ิมหดตัวเมื่อมีความชื้นต่ ากว่าร้อยละ 30 ไม้ไม่หดตัวตามแนวเสี้ยนแต่จะหดตัวเป็น 2 เท่าในแนว
สัมผัสและแนวรัศมี ไม้แต่ละชนิดจะหดตัวไม่เท่ากัน ไม้อัดมีความชื้นค่อนข้างต่ า เมื่อเก็บไว้
ภายนอกอาคารไม้อัด ชั้นนอกดูดความชื้นได้เร็วกว่าชั้นใน เนื่องจากท าหน้าที่ป้องกันความชื้น
ให้แก่ไม้ชั้นในและท าให้โค้งงอ ปรากฏการณ์นี้มักเกิดกับไม้อัดชนิดบาง 3-4 ชั้น มากกว่าชนิดที่
หนากว่าเช่น 6-8 ชั้นไม้ตากแห้งได้ 2 วิธี คือ ใช้เตาอบเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายวัน หรือปล่อย
ให้แห้งเอง ใช้เวลาหลายสัปดาห์ ถึงหลายเดือน เมื่อไม้แห้งแล้วควรเก็บไว้โดยระวังไม้ให้ความชื้น
เพิ่มขึ้น ซึ่งท าได้หลายวิธี เช่น การวางซ้อนกันโดยมีไม้เล็กๆคั่นระหว่างแผ่นเพื่อให้ อากาศผ่านได้
หรือจุ่มน้ ายารักษาเน้ือไม้เพื่อให้กองเก็บได้โดยไม้เปลืองเนื้อที่ในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจกอง
ซ้อนกันแล้วคลุมเพื่อไม่ให้เปียกฝน ความชื้นก็จะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก  

ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท าด้วยไม้ ได้แก่ 
1. ราคา เมื่อน าวัสดุอ่ืนเทียบกับไม้ไปท าหีบห่อให้คุ้มครองสินค้าได้นั้น จะเห็นว่า

ไม้ยังเป็นวัสดุราคาต่ าสุด แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
2. สินค้า ต้องพิจารณาแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้า เช่น ลัง

ไม่โปร่งที่มีราคาถูกและเหมาะสมกับสินค้าอย่างหนึ่ง อาจจะไม้เหมาะสมกับสินค้าอีกอย่างหนึ่ง
แม้ว่าจะมีขนาดและน้ าหนักเท่ากัน แต่มีมูลค่าและความเปราะบางแตกต่างกัน ซึ่งอาจต้องท าเป็น
กล่องมิดชิด บุด้วยวัสดุทนความชื้นด้านในและอาจต้องใช้สารดูดความชื้นอีกด้วย 

3. ความต้องการของผู้ใช้และวิธีขนส่ง ได้แก่ รูปแบบวัสดุที่น ามาใช้และความ
แข็งแรงของจุดเชื่อมต่อมิติทั้งหมด น้ าหนักเปล่า วิธีการและความรุนแรง ในการขนย้ายระหว่างการ
ขนส่งแต่ละช่วง ข้อจ ากัดของผู้น าเข้า (เช่น การห้ามใช้สารบางชนิดเพื่อรักษาเนื้อไม้ การเปิดตรวจ
ของศุลกากร) ความเร่งรัดในการขนส่ง ระยะเวลาก่อนเปิดและความต้องการในการน ากลับมาใช้อีก 

4. คุณสมบัติของไม้ คุณสมบัติของไม้ที่แตกต่างกัน คือ ความยากง่ายในการท า 
ความหนาแน่น การต้านแรงกดแรงยึดกับตะปู การต้านการแตก การต้านการเสียดสี เป็นต้น โดย
หลักการแล้วไม้มีข้อก าหนดเฉพาะว่าไม้ชนิดควรจะใช้ท าหีบห่อแบบไหน การเลือกชนิดของไม้ ไม้ 
ที่มีความหนาแน่นสูงจะตากตะปูยากมีน้ าหนักมาก ส่วนไม้ที่มีความหนาแน่นต่ าจะไม่รับแรงกด 

5. วิธีการผลิต ต้องพิจารณาถึงความยากง่ายที่จะน าไม้มาท าเป็นบรรจุภัณฑ์ รวมถึง
การประสานกันของเสี้ยนปริมาณซิลิกา มุมในการวางเลื่อยของเคร่ืองจักร ความยากง่ายในการตอก
ตะปู แนวโน้มการแตกและการติดกาว เป็นต้น อนึ่ง ฝุ่นจากไม้บางชนิดอาจะเป็นสาเหตุท าให้เกิด
การระคายเคือง เนื่องจากส่วนประกอบทางเคมีของไม้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้านทานของแต่ละ
คน บางคนอาจแพ้ฝุ่นได้ง่ายแต่บางคนอาจไม่แพ้เลยก็ได้ 

วัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
วัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์แบ่งออกตามลักษณะใหญ่ แบ่งได้4ประเภทดังนี้ 
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1 กระดาษ 
2 แก้ว 
3 พลาสติก 
4 โลหะ 
บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
กระดาษมีหลายชนิด ผลิตมาจากเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพแตกต่างกันตามความ

เหนียว ความทนทานต่อการฉีกขาด ดึงขาด ดันทะลุ สามารถตัด ดัด พับ งอ ได้ง่าย สามารถ
ออกแบบได้มากแบบ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีราคาถูกที่สุดและน้ าหนักเบาที่สุด โดยทั่วไปกระดาษจะ
ยอมให้น้ าและก๊าซซึมผ่านได้ดี ไม่สามารถป้องกันความชื้น เสียความแข็งแรงเมื่อถูกน้ าหรืออยู่ใน
สภาวะที่เปียกชื้นมีความคงรูป พิมพ์ได้งดงาม และสามารถใช้หมุนเวียน (Recycle) ได้จึงไม่ก่อ
ปัญหามลภาวะสามารถท าเป็นหีบห่อได้มากมาย ตั้งแต่ถุงชนิดต่าง ๆ กล่องกระดาษ ฯลฯ ซึ่งแต่ละ
ชนิดมีความเหมาะสมกับการใช้งานแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสินค้าและสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้นคุณสมบัติของกระดาษที่ท าจากเยื่อไม้ธรรมดาจึงได้รับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพขึ้น โดย
การผนึกหรือเคลือบเข้ากับวัสดุอ่ืน ๆ เพื่อให้สร้างสรรค์เป็นโครงสร้างใหม่ของบรรจุภัณฑ์ และท า
หน้าที่บรรจุห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภทขึ้น เช่น กระดาษเคลือบฟิล์มพลาสติก (Plastic 
Coated Paper) กระดาษเคลือบขี้ผึ้ง (Wax Laminated Paper) กระดาษทนน้ ามัน (Greaseproof 
Paper) เป็นต้น 

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษที่ปรากฏอยู่ในท้องตลาดทั่ว ๆ ไป มี 8 
รูปแบบ ดังนี้ คือ  

1. ซองกระดาษ (Paper Envelope) 
ใช้บรรจุสินค้าต่าง ๆ เช่น ใบเลื่อย หัวสว่าน ยาเม็ด เมล็ดพืช จดหมาย ฯลฯ การ 

เลือกใช้ขนาดและชนิดของซองขึ้นกับชนิดของสินค้าและความแน่นหนาที่ต้องการกระดาษที่ใช้ท า
ซองต้องพิจารณาถึงความคุ้มครอง รูปร่าง และราคาเป็นหลัก 

2. ถุงกระดาษ (Paper Bag)มีทั้งแบบแบนราบ ( ใช้ใส่อาหารชิ้นเล็ก ๆ ที่มีน้ าหนัก
เบา ) แบบมีขยายข้างและก้น ( ใช้บรรจุสินค้าที่มีปริมาณมาก เช่น แป้ง คุกกี้ ข้าวสาร ฯลฯ หรือใช้บุ
เป็นถุงในกล่องกระดาษแข็ง ) และแบบผนึก 4 ด้าน บรรจุสินค้าประเภทเคร่ืองเทศ คุณสมบัติของ
กระดาษที่ใช้ขึ้นกับการใช้งานเป็นหลัก กล่าวคือ สินค้าที่มีน้ าหนักมากควรใช้กระดาษเหนียวซึ่งมี 
ค่าของการต้านแรงดันทะลุ และการต้านแรงดึง ขาด อยู่ในเกณฑ์สูง หากสินค้ามีความชื้นสูงหรือ
เก็บในสภาวะเปียกชื้น กระดาษที่มีค่าการดูดซึมน้ าต่ า ๆ เช่น กระดาษเคลือบไข กระดาษเคลือบ
พลาสติก เป็นต้น  

3. ถุงกระดาษหลายชั้น (Multiwall Paper Sack)ส าหรับขนส่งสินค้าที่มีน้ าหนัก
มากกว่า 10 กิโลกรัม สินค้าที่นิยมคือ ปูนซีเมนต์ อาหารสัตว์ สารเคมี เม็ดพลาสติก ถุงประเภทนี้มี
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ทั้งแบบปากเปิด และแบบมีลิ้น แต่ละแบบอาจจะมีส่วนขยายข้างด้วยก็ได้ วัสดุที่ใช้ท าจากกระดาษ
เหนียวที่ท าจากเยื่อเส้นใยยาว เพื่อให้มีความเหนียวสูง หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติในด้านป้องกัน
ความชื้นก็อาจเคลือบด้วยพลาสติก หรือยางมะตอยอีกชั้นหน่ึงวัสดุที่ใช้ท าถุงและซองกระดาษ ส่วน
ใหญ่นิยมใช้กระดาษคราฟท์ (Kraft) ซึ่งมีความหนาบางน ามาซ้อนเป็นผนังหลายชั้น (Multiwall 
Bag) หรือเคลือบผิวแตกต่างกันไปตามหน้าที่ใช้สอย เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันมากส าหรับผลิตภัณฑ์
ประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภคในหน่วยขายแบบปลีกย่อยซึ่งจัดได้ว่าเป็น Individual package อีก
แบบหนึ่ง ที่มีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นสื่อ
โฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์ที่แสดงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้ดีอีกด้วย 

4. เยื่อกละปริมาณการใช้สูงสุด กล่องกระดาษลูกฟูกมีน้ าหนักเบา สามารถ
ออกแบบให้มีขนาดรูปทรงและมีความแข็งแรงได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ข้อความ 
หรือรูปภาพบนกล่องให้สวยงามเพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อและเพื่อแจ้งข้อมูลสินค้าได้อีกด้วย 

โดยทั่วไปกล่องกระดาษลูกฟูกจะท าหน้าที่เพื่อการขนส่ง แต่สามารถออกแบบเพื่อ
การขายปลีกได้  โครงสร้างของกล่องกระดาษลูกฟูกขึ้นกับจ านวนแผ่นกระดาษลูกฟูก 
ส่วนประกอบของกระดาษ ชนิดของลอน รูปแบบของกล่อง ขนาดของกล่อง รอยต่อของกล่องและ
การปิดฝากล่อง การออกแบบต้องค านึงถึงคุณสมบัติของสินค้าและสภาพการใช้งาน หากสินค้าเป็น
ประเภทที่สามารถรับน้ าหนักกดทับได้ ( อาหารกระป๋อง ขวดแก้ว ฯลฯ ) การก าหนดคุณภาพของ
กล่องควรยึดค่าการต้านแรงดันทะลุเป็นหลัก แต่ถ้าสินค้าไม่สามารถรับน้ าหนักกดทับได้หรือรับได้
เพียงเล็กน้อย เช่น ผัก ผลไม้สด อาหารบรรจุในขวดหรือถุงพลาสติก ฯลฯ ก็ควรก าหนดคุณภาพ
ของกล่องด้วยค่าของการต้านแรงกดของกล่อง โดยพิจารณาจากสภาพการล าเลียงขนส่งและเก็บ
รักษาควบคู่กันไป 

ปัจจุบันนิยมใช้กล่องกระดาษลูกฟูกบรรจุผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผักและ 
ผลไม้สดได้เร่ิมมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่องบรรจุ
ผลไม้สดเพื่อการส่งออก เพื่อให้เหมาะสมกับผักและผลไม้แต่ละชนิด เช่น กล่องบรรจุมะม่วง 
มะละกอ ทุเรียน มังคุด ล าไย ลิ้นจี่ เงาะ ฯลฯ ท าให้สะดวกแก่การล าเลี ยง ขนส่ง การเก็บใน
คลังสินค้า การรักษาคุณภาพสินค้า และความสวยงามเมื่อวางขาย ทั้งในซุปเปอร์มาร์เก็ตและตลาด
ทั่วไป ท าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศมากขึ้นอย่างรวดเร็วกระดาษลูกฟูกเป็น
กระดาษที่ประกอบด้วยแผ่นเรียบ 2 ด้านติดกาวประกบไว้กับกระดาษลูกฟูก (Corrugated Paper) จะ
เป็นชั้นเดียว 2 ชั้น หรือ 3 ชั้นก็ได้ คุณสมบัติทั่ว ๆ ไปจะคล้ายกับกล่องกระดาษแข็ง คือ ราคาถูก ท า
รูปร่างต่าง ๆ ได้ รับน้ าหนักได้มากกว่ากล่องกระดาษแข็ง สามารถพิมพ์สีสรรได้ แต่มักจะพิมพ์ 2 สี
เพื่อความประหยัด 

กล่องกระดาษลูกฟูก ( ตามมาตรฐานของ สมอ . เลขที่ มอก . 321-2522) ได้นิยาม
ค าต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

 

 
39 



 
 

 

 
 

- กระดาษท าลูกฟูก (Corrugating Medium) หมายถึง กระดาษที่น ามาใช้ท าเป็น
ลอนเพื่อประกอบเป็นแกนกลางของแผ่นลูกฟูก 

- กระดาษลูกฟูก หมายถึง กระดาษที่ได้น ามาขึ้นลอนเป็นลูกฟูกแล้ว 
- แผ่นลูกฟูก (Corrugated Board) หมายถึง กระดาษที่มีโครงสร้างประกอบด้วย

กระดาษแผ่นเรียบ ส าหรับท าผิวกล่องอย่างน้อย 2 แผ่น ประกบกับกระดาษลูกฟูกอย่างน้อย 1 แผ่น 
ส าหรับน าไปใช้ในการท ากล่อง 

5. กระป๋องกระดาษ (Paper/Composite Can)เป็นบรรจุภัณฑ์รูปทรงกระบอกที่ได้
จากการพันกระดาษทับกันหลาย ๆ ชั้น พันแบบเกลียวหรือแบบแนวตรง ถ้าใช้กระดาษเหนียวแต่
เพียงอย่างเดียวจะเรียกว่า Paper Can นิยมใช้บรรจุของแห้ง แต่ถ้าใช้วัสดุร่วมระหว่าง กระดาษ
เหนียว / อลูมิเนียมฟอยล์ / พลาสติก จะเรียกว่า Compostie Can ซึ่งมักจะบรรจุอาหารประเภทขนม
ขบเคี้ยวต่าง ๆ ฝากระป๋องมักเป็นโลหะหรือพลาสติกบางคร้ังจะใช้ฝาแบบมีห่วงเปิดง่าย (Easy 
Opening End) ก็ได้ การเลือกใช้ต้องพิจารณาคุณภาพของตะเข็บระหว่างตัวกระป๋องฝาและรอยต่อ
ของการพัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการร่ัวซึม 

6. ถังกระดาษ (Fibre Drum)มีลักษณะเช่นเดียวกับกระป๋องกระดาษ แต่มีขนาด 
ใหญ่ ใช้เพื่อการขนส่ง สินค้าที่นิยมบรรจุคือ สารเคมี เม็ดพลาสติก ฯลฯ การเลือกใช้ต้องค านึงความ
แข็งแรงเมื่อเรียงซ้อนเป็นหลักโดยการทดสอบค่าของการต้านแรงกด 

7. กล่องกระดาษแข็ง (Paperboare Box)เป็นบรรจภัณฑ์ขายปลีกที่ได้รับความนิยม
สูงสุดสามารถท าจากกระดาษแข็งได้หลายชนิด อาทิ กระดาษไม่เคลือบ ( กระดาษขาว - เทา
กระดาษเคลือบ กระดาษการ์ด กระดาษอาร์ตมัน กระดาษฮาร์ตบอร์ด เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถ
เคลือบวัสดุอ่ืน เช่นวานิช พลาสติก ไข เพื่อปรับคุณสมบัติให้ดีขึ้น รูปแบบของกล่องกระดาษแข็ง
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ กล่องแบบพับได้ (Folding Carton) หรือ (Cardboard) กล่องแบบคงรูป 
(Set-Up Box) ส่วนกระดาษแข็งที่ใช้ท ากล่องมี 2 ประเภทดังน้ี 

1) กระดาษกล่องขาวไม่เคลือบกระดาษชนิดนี้คล้ายกับชนิดเคลือบแต่เนื้อหยาบ
กว่า สีขาวของกระดาษไม่สม่ าเสมอ แต่ราคาถูกกว่า ต้องพิมพ์ด้วยระบบธรรมดา เช่น กล่องใส่รอง 
เท้า กล่องใส่ขนมไหว้พระจันทร์ เป็นต้น 

2) กระดาษกล่องขาวเคลือบกระดาษชนิดน้ี นิยมใช้ในการบรรจุสินค้าอุปโภคและ
บริโภคกันมากเพราะสามารถพิมพ์ระบบออฟเซ็ทสอดสีได้หลายสีสวยงาม และท าให้สินค้าที่บรรจุ
ภายในกล่องดูมีคุณค่าขึ้น มีขายตามร้านขายเคร่ืองเขียนทั่วไป เรียกอีกชื่อว่ากระดาษแข็งเทา - ขาว 
ในการท ากล่องบรรจุผลิตกัณฑ์อาหารนิยมใช้กระดาษชนิดน้ีเพราะหาซื้อง่าย 

การเลือกใช้กล่องกล่องกระดาษแข็ง ต้องพิจารณาคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการใช้งาน
เป็นหลัก เช่น ความชื้น การต้านแรงดันทะลุ ความสามารถในการรับน้ าหนักได้ประมาณ 2 - 3 
ปอนด์ แล้วแต่ขนาดและความหนาของกระดาษ ความเรียบของผิวกระดาษ ความหนา ความขาว 
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สว่าง สามารถพิมพ์สีสรรได้ดี คงทนต่อการโค้งงอ สามารถพับเป็นแผ่นแบนได้ไม่เปลืองเนื้อที่ใน
การเก็บและขนส่งมีขนาดมากามายให้เลือกได้ตามต้องการ ง่ายที่จะตัด เจาะหรือบิด มีราคาถูก ทั้ ง
วัสดุและกรรมวิธีการผลิตในการออกแบบกล่องกระดาษแข็งการเลือกขนาดของกระดาษและแบบ
ของกล่องจะขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าและความต้องการของตลาด การตั้งวางต้องคงตัว แข็งแรง ให้
ความสวยงามเมื่อต้ังวางเป็นกลุ่ม ง่ายแก่การหยิบและถือ กล่องที่นักอาจมีหูหิ้วก็ได้ ฯลฯ 

8. กล่องกระดาษลูกฟูก (Corrugated Fibreboard Box)เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มี
บทบาทแยเหตุน้ีภาชนะบรรจุส าหรับผู้บริโภคทั่วไปจึงไม่นิยมน ามาสกัดเยื่อ เนื่องจากภาชนะบรรจุ
เหล่านั้นมักจะต้องมีการเคลือบพลาสติกใช้กาวกันน้ า หรือแถบกาวต่าง ๆ เพื่อให้สามารถท าหน้าที่
ได้สมบูรณ์ที่สุด 

การทดสอบกระดาษและภาชนะบรรจุกระดาษ 
1. การทดสอบน้ าหนักมาตรฐาน (Basic Weight)เพื่อก าหนดเกณฑ์ส าหรับการซื้อ

ขายเนื่องจากค่าน้ าหนักมาตรฐานของกระดาษชนิดหนึ่งจะสัมพันธ์โดยตรงกับความแข็งแรงของ
กระดาษนั้นๆ น ากระดาษตัวอย่างมาตัดขนาดให้มีพื้นที่เหมาะสม เช่น 10 ด 10 ตารางเซนติเมตร 
น าไปชั่งน้ าหนักอย่างละเอียด แสดงค่าน้ าหนักมาตรฐานเป็นน้ าหนักต่อพื้นที่ เช่น กรัมต่อตาราง
เมตร หรือปอนด์ต่อรีม (Pound per Ream) 1 รีม (U.S. Ream) มีค่าเท่ากับกระดาษขนาด 24 ด 36 
ตารางนิ้ว จ านวน 500 แผ่น 

2. การทดสอบความหนา (Thickness)นิยมใช้ตรวจคุณภาพของกระดาษวัสดุอ่อน
ตัวทั่วไปและภาชนะบรรจุเกือบทุกประเภท เป็นวิธีการทดสอบที่รวดเร็วและท าได้ง่าย นิยมใช้
เคร่ืองวัดที่มีความละเอียดและแม่นย าสูง เช่น Dial Type micrometer หน่วยความหนาที่ใช้ทั่วไป 
เช่น มิลลิเมตร ไมครอน หรือนิ้ว เป็นต้น และหน่วยที่ใช้เฉพาะวัสดุ เช่น point ส าหรับกระดาษ (1 
point = 1/1000 นิ้ว ) mil (1 mil = 25 micron) และ gauge (100 gauge = 1 mil) ส าหรับฟิล์มพลาสติก
หรือวัสดุอ่อนตัวหลายชั้น 

3. การทดสอบความต้านทานต่อแรงฉีกขาด (Tear Resistance)เป็นการทดสอบค่า
งานเฉลี่ยที่ใช้ในการฉีกกระดาษที่มีรอยบากไว้แล้ว มีหน่วยเป็นกรัมแรง ด เมตรหรือนิวตัน ด เมตร 
(gram-force ด meter หรือ Newton ด meter เขียนย่อ gf.m หรือ N.m) การทดสอบนี้มีความส าคัญต่อ
การควบคุมคุณภาพของกระดาษ ถุงกระดาษและกล่องกระดาษแข็ง 

4. การทดสอบความต้านทานต่อแรงดันทะลุ (Bursting Strength) เป็นการทดสอบ
ความสามารถของกระดาษหรือแผ่นลูกฟูกที่จะต้านทานความดันที่เพิ่มขึ้นในอัตราคงที่จนกระทั่ง
ตัวอย่างทดสอบฉีกขาด มีหน่วยวัดเป็นกิโลปาสคาล (kPa) หรือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
(kg/cm ) นิยมใช้ทดสอบคุณภาพของกระดาษ กระดาษแข็งหรือแผ่นลูกฟูกที่น ามาขึ้นรูปเป็น
ภาชนะ เช่น กล่อง ถัง เป็นต้น 
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5. การทดสอบความต้านทานต่อแรงดึงขาด (Tensile Strength)และการยึดตัว 
(Elongation)แผ่นตัวอย่างทดสอบจะถูกตรึงระหว่างคีมหนีบ 2 ตัว โดยที่ครัมหนีบตัวหนึ่งจะ
เคลื่อนที่เพื่อดึงแผ่นตัวอย่างจนกระทั่งขาด บันทึกแรงที่ใช้และค่าการยึดตัวของกระดาษขณะขาด 
ค่าความต้านทานต่อแรงดึงขาดจะรายงานเป็นค่าแรงต่อพื้นที่หน้าตัดของแผ่นตัวอย่าง หรือแรงต่อ
ความกว้างของแผ่นตัวอย่าง ส่วนการยึดตัวจะรายงานเป็นค่าร้อยละ 

6. การทดสอบหาความชื้น (Moisture Content) โดยวิธีการอบแผ่นตัวอย่างที่ทราบ
น้ าหนักแน่นอนในเตาอบที่ 105 c เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ท าให้เย็นในเดชิกเคเตอร์ น ามาชั่ง
น้ าหนักใหม่ ผลต่างของน้ า - หนักที่ชั่งได้คือ ปริมาณความชื้นในตัวอย่าง นิยมรายงานค่าเป็นร้อย
ละ การทดสอบนี้มีความส าคัญต่อกระดาษแข็งและกระดาษลูกฟูกที่จะน าไปขึ้นรูปเป็นภาชนะ
บรรจ ุ

7. การทดสอบการดูดซึมน้ า (Water Absorption) เป็นการทดสอบ ความสามารถ
ของกระดาษต่อการดูดซึมน้ าที่สัมผัสภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีค่าเป็นน้ าหนักน้ าที่กระดาษดูด
ซึมไว้ต่อพื้นที่สัมผัสกับน้ า การทดสอบนี้มีความส าคัญต่อการพิมพ์ ( การดูดซึมหมึก ) การทากาว 
การทนทานต่อสภาวะแวดล้อมขณะขนส่ง เช่น การเปียกฝน 

8. การทดสอบการต้านทานต่อไขมัน (Turpentine Test)เป็นการทดสอบ 
ความสามารถของกระดาษในการต้านทานการซึมผ่านของไขมัน โดยจะรายงานเป็นค่าของเวลาที่
ปรากฎรอยไขมันบนแผ่นตัวอย่างด้านตรงข้ามกับด้านที่สัมผัสกับไข – มัน 

ปัจจัยในการเลือกบรรจุภัณฑ์ (Packaging Consideration) 
ในการพิจารณาเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด มีปัจจัยที่ควร

พิจารณา คือ 
1. ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า 
สินค้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ซึ่งเราจะต้องพิจารณาว่าลักษณะของสินค้าทั้ง

ทางด้านกายภาพและทางด้านเคมีมีลักษณะเป็นเช่นไร เพื่อที่เราจะได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง 
เช่น ถ้าสินค้าของเรามีลักษณะเป็นของเหลว เราจะต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะที่ไม่เสียสภาพ
เมื่อโดนความชื้น สามารถป้องกันการร่ัวซึมได้ หรือ ถ้าสินค้ามีลักษณะเป็นกรด เราก็จะต้องเลือก
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถทนความเป็นกรดได้ เป็นต้น 

2. วัสดุภาชนะบรรจ ุ
วัสดุที่เรานิยมน ามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์มีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิด คือ 
-แก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีทั้งชนิดโปร่งใสและโปร่งแสง ซึ่งสามารถป้องกันการซึม

ผ่านของก๊าซ, น้ า,กลิ่น ได้ สามารถทนแรงอัดอากาศได้และไม่ท าปฏิกิริยากับสินค้าที่บรรจุอยู่
ภายใน สามารถท าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีกลิ่น และสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ เป็นวัสดุที่ค่อนข้า
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เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่มีข้อเสียคือ มีความเปราะบางและแตกหักง่ายและมีน้ าหนักค่อนข้างมาก
เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่ืนๆ 

-กระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ าหนักเบา ราคาถูก สามารถใช้งานได้สะดวก
เนื่องจากสามารถพับเก็บได้ท าให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ สาามารถใช้กับสินค้าได้หลาย
ประเภท อีกทั้งยังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ แต่มีข้อเสียคือ ไม่ทน
ความชื้นและแมลงกัดแทะ 

-โลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง สามารถทนความร้อนและแรงดันได้สูง 
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ แต่มีข้อเสียคือ อาจเกิดปฏิกิริยากับสินค้าที่บรรจุได้ กัดกร่อนได้ง่าย 
และใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมาก 

-พลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหลายชนิด สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีราคาถูก 
สามารถขึ้นรูปได้ง่ายและขึ้นรูปได้หลายรูปแบบ แต่มีข้อเสียคือไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพราะย่อยสลายได้ยาก 

3. ตลาดเป้าหมาย ก่อนที่เราจะท าการเลือกบรรจุภัณฑ์ เราจะต้องศึกษาถึงความ้อง
การของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น รสนิยม, พฤติกรรมการซื้อ, ปริมาณการซื้อ, วิธีการน าไปใช้, วิธี
เก็บรักษา เป็นต้น เพื่อที่จะได้เลืกบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความตองการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

4. วิธีการจัดจ าหน่าย วิธีการจัดจ าหน่ายถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกบรรจุภัณฑ์ เช่น ถ้าผลิตภัณฑ์ของเราจ าหน่ายตรงไปยังผู้บริโภคเลย ก็จะต้องใช้บรรจุ
ภัณฑ์แบบหนึ่ง แต่ถ้าจะต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลางเราก็จะต้องดูว่า พ่อค้าคนกลางขายสินค้า
อย่างไร การจัดร้านเป็นลักษณะใด วิธีการขาย การเก็บรักษา วิธีการช าระเงิน เป็นต้น 

5. วิธีการบรรจุ วิธีการบรรจุและการใช้เคร่ืองจักรในการบรรจุนั้นถือว่าเป็นอีกข้อ
หนึ่งที่เราจะต้องพิจารณา เพราะถ้าหากเราออกแบบบรรจุภัณฑ์โยที่เราไม่ค านึงถึงจุดนี้ก็อาจจะท า
ให้เกิดปัญหาระหว่างการบรรจุได้ 

6. วิธีการในการเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษา เช่น สินค้าแต่ละชนิดมี
น้ าหนักไม่เท่ากัน ถ้าสินค้าของเรามีน้ าหนักมากและเราจะท าการวางซ้อนกันเพื่อประหยัดพื้นที่ใน
การจัดเก็บ ตัวบรรจุภัณฑ์อาจจะต้องมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้อาจจะต้องดูถึง 
อุณหภูมิ ความชื้น แมลงศัตรูพืช ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่งที่ส าคัญที่เราจะต้อง
น ามาพิจารณา ส่วนระยะเวลาในการจัดเก็บ ยิ่งถ้าเราจะต้องจัดเก็บเป็นระยะเวลานาน ตัวบรรจุภัณฑ์
ก็จะต้องออกแบบมาให้สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าให้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 

7. ลักษณะการน าไปใช้งาน โดยบรรจุภัณฑ์จะต้องออกแบบมาให้ใช้งานได้
สะดวกและง่ายต่อการใช้ เช่น การเปิด-ปิด การจัดเก็บ การหยิบจับขณะใช้งาน เป็นต้น เพราะถ้า
หากบรรจุภัณฑ์สวยแต่ใช้งานยากก็อาจจะท าให้สินค้าเราขายได้ยากก็เป็นได้ 

8. ราคาของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญและไม่ควรละเลย เพราะทุกกิจการ 
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จะต้องประหยัดงบประมาณในการท าบรรจุภัณฑ์ แต่ก็จะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อยอดขายด้วย 
ดังนั้นจึงควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการคุ้มครองที่พอเหมาะและราคาไม่สูงจนเกินไปอีก
ทั้งยังจะต้องมีความสวยงามด้วย 

   มนุษย์มีความจ าเป็นที่ต้องบริโภค  อาหาร  น้ า  เพื่อการด ารงชีวิตของตน  สิ่ง
แรกที่เป็นอุปกรณ์ช่วยน าพาอาหาร เข้าสู่ปาก  คือ  มือ โดยการใช้อุ้มมือทั้งสองข้างในการหยิบจับ
อาหาร  แต่เกิดความต้องการมากขึ้น อุ้งมือทั้งสอง ข้างก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้  
ดังนั้นมนุษย์จึงเร่ิมเรียนรู้และคิดค้นวัสดุที่มีอยู่รอบกาย อันมีลักษณะใกล้เคียงกับอุ้งมือ  ที่มีลักษณะ
เป็นแอ่งหรือหลุมและมีพื้นที่ในการรองรับมากกว่า มาช่วยเคลื่อนย้าย หรือน าพาอาหาร วัตถุที่
ต้องการเข้าสู่ร่างกาย เช่น ใบไม้ เปลือกหอย กระบอกไม้ หนังสัตว์ เป็นต้น  ต่อมามนุษย์มีความ
ต้องการเคร่ืองมือ  อุปกรณ์เหล่านี้มากขึ้น  จึงน ามาตกแต่ง ขัดเกลา  สาน ทอ ถัก ขึ้ นเป็นกระจาด 
ชะลอม ตะกร้า น าหนังสัตว์มาเย็บมัด ห่อหุ้ม จากนั้นต่อมาไม่นานภาชนะเคร่ืองปั้นดินเผา โลหะ 
แก้ว ก็เร่ิมน ามาใช้งาน  เนื่องจากชุมชนขยายใหญ่ขึ้นประชากรเพิ่มขึ้น  รูปแบบการผลิตและการ
แลกเปลี่ยน จึงพัฒนา ขึ้นเป็นระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการอุปโภคและบริโภคของ ประชาชน ได้อย่างทั่วถึง  ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงเข้ามามีบทบาท
ส าคัญต่อการค้าและการบริการ ในฐานะสิ่งอ านวยความสะดวก ในการขนส่งสินค้าโดยท าหน้าที่
ปกป้องคุ้มครองสินค้า ให้ปลอดภัยจากความเสียหายอันเกิดจากกระทบ กระเทือน  และปนกันสิ่ ง
ปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นในการขนส่งสินค้าจากโรงงานถึงมือผู้บริโภคท าให้บรรจุภัณฑ์มีการพัฒนา
รูปแบบ  เทคนิคและวิธีกรรมการบรรจุเป็นผลให้ลักษณะการบรรจุภัณฑ์มีความหลากหลาย ตาม
หน้าที่การใช้สอยวัสดุ  และเทคโนโลยีที่น ามาใช้  

บรรจุภัณฑ์  หมายถึง  สิ่งที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ให้ได้รับความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการขนสิ่งค้า เพื่อการจ าหน่าย 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ แบ่งได้ 3 ประเภท  
1. บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย  ( Individual  Package ) คือ  บรรจุภัณฑ์ชั้นแรกที่

สัมผัสกับผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและการโฆษณา  
มีรูปร่างหลายลักษณะ เช่น ขวด  กระป๋อง  หลอด  กล่อง  ถุง  เป็นต้น  ซึ่งจะท าให้

มีรูปร่างที่เหมาะสมกับการจับ  การถือ  และช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้งาน  พร้อมทั้งท า
หน้าในการป้องกันผลิตภัณฑ์โดยตรง 

2. บรรจุภัณฑ์ชั้นใน  ( Inner  Package )  คือ บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกไปเป็นชั้น
สอง มีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ ชั้นแรกเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด  และป้องกันสินค้าจากความชื้น
ความร้อน แสงแดด การกระทบกระเทือนและอ านวยการความสะดวก ในการขายปลีกและขายส่ง 
เช่น กล่องกระดาษที่บรรจุ เคร่ืองดื่มจ านวน 6 ขวด  ฟิล์มหดรัดรูปสบู่จ านวน 6 ก้อน 
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3. บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด  ( Outer  Package )  คือ  บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวม
ขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง  โดยปกติผู้ที่ซื้อไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้  เนื่องจากท าห้าที่
ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างขนส่ง เท่านั้น  ลักษณะบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้  เนื่องจากท าหน้าที่
ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างขนส่งเท่านั้น ลักษณะบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ได้แก่  หีบไม้  ลังไม้  
กล่องกระดาษใหญ่  ภายนอกจะบอกเพียงรหัสสินค้า เลขที่  ตราสินค้า  สถานที่ส่ง  เป็นต้น 

วัสดุและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 
วัสดุบรรจุภัณฑ์  หมายถึง  วัสดุที่น ามาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์  โดยการน า

คุณสมบัติที่ดีเด่นของวัสดุต่างชนิดกัน  มาสร้างสรรค์ดัดแปลงให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  เพื่อการ
ขนส่งและการจ าหน่าย 

วัสดุภัณฑ์แบ่งได้  4  ประเภท 
1.บรรจุภัณฑ์ประเภทเคร่ืองแก้ว ( Glassware )  เป็นการน าทรายหรือที่เราเรียกว่า 

ซิลิกา  ( SiO 2 ) มีความบริสุทธิ์   99.5 %  โซดาแอซ  ( Na2Co3 )  หินปูน ( CaO ) หินฟันม้า  ที่มี
ส่วนประกอบของ  SiO 2  และ A1 2  O3  หินโดโลไมต์  ที่มีส่วนประกอบของ  CaO  และ  MaO  
มาหลอมที่อุณหภูมิ 2,800 องศาเซลเซียสแล้วน าไปขึ้นรูป 

เประภาชนะที่ต้องการ เช่น  ขวดแก้ว  คนโท  จาน  ชาม  แก้วน้ า  เป็นต้น  เคร่ือง
แก้วแบ่งเป็นได้  4 ประเภท 

1.1 แก้วบอโรซิลิเกต  ท ามาจากโบรอนไตรออกไซด์  ซึ่งมีคุณสมบัติในการทน
ท้านสูงนิยมน ามาใช้ผลิตเป็นภาชนะบรรจุยาส าหรับฉีด 

1.2 แก้วโซดาไลม์  ท ามาจากโซดาไลม์  ทรายโซดาแอซ  ที่ผ่านกรรมวิธีอัลคาไลส์
อย่างเหมาะสม  มีความทนต่อกรดและด่างสูงนิยมน ามาใช้ผลิตภาชนะบรรจุยาส าหรับฉีดที่มีความ
เป็นกรด หรือด่าง  หรือเคร่ืองแก้วในห้องปฏิบัติการ  เช่น  บิกเกอร์  หลอดทดลอง 

1.3 แก้วโซดาไลม์ ที่ไม่ใช้ท าภาชนะบรรจุยาส าหรับฉีด ยกเว้นยาฉีดที่ทดสอบ
ความคงตัวแล้ว  ไม่มีกีเปลี่ยนแปลงเมื่อบรรจุในภาชนะที่ท าจากแก้วนิยมน ามาใช้เป็นภาชนะบรรจุ
ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น  อุตสาหกรรมเบียร์  น้ าอัดลม  อาหาร  เคร่ืองส าอาง  จาน  ชาม  

1.4แก้วโซดาไลม์  ที่น ามาใช้ผลิตภาชนะบรรจุยาที่ใช้ส าหรับรับประทานหรือยาที่
ใช้เฉพาะที่  แต่ไม่นิยมใช้เป็นภาชนะบรรจุยาส าหรับฉีด 

2. บรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋อง  (CAN) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่าง
มาก เน่ืองจากการใช้งานที่สะดวก  รูปร่างแปลกใหม่  กระป๋องท าจากวัสดุหลายประเภท เช่น โลหะ
พลาสติก กระดาษ เป็นต้น เราจ าแนกกระป๋อง ได้เป็น  4  ประเภทดังนี้ 

2.1 กระป๋องบรรจุอาหารและเคร่ืองดื่มเป็นการน าโลหะมารีดเป็นแผ่น แล้วน าไป 
 

ขึ้นรูปตามความ ต้องการได้แก่  
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2.1.1  แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก  เป็นแผ่นเหล็กด าน ามาเคลือบผิวหน้าด้านเดียวหรือ
ทั้งสองด้านด้วยดีบุก มีความหนาประมาณ 0.15-0.5 มิลลิเมตร เพื่อให้ทนต่อการผุกร่อนแล้วไม่เป็น
พิษ 

2.1.2  แผ่นเหล็กไม่เคลือบดีบุก  เป็นแผ่นเหล็กที่น าวัสดุอ่ืนมาเคลือบแทนดีบุก
เพื่อลดต้นทุนในการผลิต  เช่น  น าโครเมตผสมฟอสเฟต  มาเคลือบกระป๋องใช้บรรจุเบียร์  น้ าผลไม้
และถังโลหะชนิดต่าง ๆ  น าโครเมียมผสมโครเมียมออกไซด์  เพื่ อป้องกันการกัดกร่อนนิยม
น ามาใช้บรรจุอาหารทะเล  นมข้นหวาน  

2.1.3  อะลูมิเนียมหรือโลหะผสมอะลูมิเนียม  มีคุณสมบัติที่ดี คือ น้ าหนักเบา
ทนทานต่อการกัดกร่อนเนื่องจากความชื้น  แต่ไม่สามารถใช้กับอาหารที่มีความเป็นกรดเป็นด่างสูง
นิยม น ามาใช้กับกระป๋องบรรจุเบียร์ น้ าอัดลม  กระป๋องส าหรับฉีดพ่น กระป๋องบรรจุเคร่ืองส าอาง 

2.2  กระป๋องกระดาษ (  Composite  Can ) ประกอบด้วยกระดาษมาตรฐาน  180 
กรัม ต่อตารางเมตร  น ามาประกอบกับแผ่นอะลูมิเนียมเปลวแล้วประกบกับฟิล์มเอทีลีน  ( Ethylene 
)  อีกชั้นหน่ึง โดยใช้กระดาษอยู่ที่ชั้นนอก พลาสติกอยู่ชั้นในมีกระบวน การผลิต  2 วิธี 

2.2.1  แบบ Spiral  Winding  เป็นการม้วนกระดาษพับเป็นเกลียวเฉียงขึ้นไป  
เหมือนกับแกนของกระดาษช าระ  เมื่อพันเสร็จแล้วยังไม่แห้ง  หลังจาปล่อยให้หายแล้วจึงตัดเป็น
ท่อนนิยมใช้บรรจุอาหารประเภทขนมขบเคี้ยว  

2.2.2  แบบ Parallel  Winding  ใช้กระดาษชุบกาวพับรอบแกนทับกันไปเร่ือย ๆจน
ได้ความหนาที่ต้องการ นิยมใช้บรรจุสินค้าทีมีน้ าหนักมาก  เช่น  ถังบรรจุสารเคมี  ตู้เย็น เคร่ืองซัก
ผ้า  

2.3  กระป๋องยุคอวกาศ  เป็นภาชนะที่ใช้ส าหรับบรรจุอาหารที่ได้รับกาพัฒนา  ให้ 
เป็นภาชนะที่สามารถอุ่นหรือแช่เย็นอาหารได้ โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานหรืออุปกรณ์ใด ๆ เช่น  
ก๊าซ  ไฟฟ้า  ตู้เย็น  ตู้อบ  

- ภาชนะบรรจุอาหารที่อุ่นอาหารได้เอง  อาศัยปฏิกิริยาเคมีระหว่างแคลเซียม
ออกไซด์กับน้ า  แต่อาจจะมีการเติมโดโลไมต์  แมกนีเซียมออกไซด์ลงไปด้วยก็ได้  เมื่อปฏิกิรกยา
เคมีเกิดขึ้นจะมีอุณหภูมิสูงถึง 240 – 260 องศาเซลเซียส  ภายในเวลา 3 -5 นาที และมีไอน้ าเกิดขึ้น
มากจึงต้องมีวัสดุดูดซับไอน้ าไว้  ส่วนใหญ่เราใช้กระดาษ  ผ้าวัสดุดูดซับไอน้ า เนื่องจากความร้อน
ที่เกิดอุณหภูมิสูง  วัสดุที่น ามาผลิตเป็นภาชนะต้องเป็นภาชนะต้องเป็นวัสดุที่ทนความร้อนได้ดี  
เช่น  อะลูมิเนียม  พลาสติกชนิดพอลิโพรไพลีน (  Polyproplyene  : PP )  

- ภาชนะบรรจุอาหารที่แช่เย็นได้เอง อาศัยปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารผสมของ 
แอมโมเนียมไนเตรต กับแอมโมเนียมคลอไรด์กับน้ าเมื่อเกิดปฏิกิริยาขึ้นจะท าให้อุณหภูมิลดลง 
ใกล้เคียงจุดเยือกแข็งประมาณ7องศาเซลเซียส ภายในระยะเวลา  3- 5 นาที  
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2.4  กระป๋องวัสดุร่วม  เป็นกระป๋องที่ตัวและฝากระป๋องที่ตัวและฝากระป๋องท ามา
จากวัสดุต่างชนิดกัน  เช่น  ตัวกระป๋องท าจากกระดาษหรือพลาสติก  ฝาท าจากโลหะ  จะเห็นได้ว่า
วัสดุทีทน ามาใช้ในกระบวนการผลิตมีหลากหลาย  ดังนั้นกรรมวิธีในการขึ้นรูปจึงขึ้นอยู่กับ ชนิด
ของวัสดุที่น ามาใช้  

2.5  กระป๋องฉีดพ่นหรือกระป๋องสเปรย์  ( Aerosols ) คือบรรจุภัณฑ์ที่อัดด้วย
ความดัน และมีวาลว์  ส าหรับฉีดพ่น ได้แก่ เคร่ืองส าอางน้ ายาระงับกลิ่น  ครีมโกนหนวด  น้ าหอม 
ยาฆ่าแมลงสีพ่นรถยนต์  เป็นต้น   วัสดุที่น ามาใช้ในการผลิตกระป๋องฉีดพ่น มีหลากหลายชนิด  
อาทิ แก้วพลาสติก อะลูมิเนียม  โลหะเคลือบผิว  ซึ่งก็มีข้อดี  ข้อเสียต่างกัน  ดังนั้นในการเลือกใช้
วัสดุต้องค านึง ถึงผลิตภัณฑ์ที่น ามาบรรจุ  เช่น ผลิตภัณฑ์พ่นที่มีการกัดกร่อนโลหะหรือไม่ต้องการ
ให้เกิดปฏิกิริยากับสารอ่ืน ก็ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ท ามาจากแก้ว  แต่แก้วมีข้อเสียตรงที่แตกง่ายและ
ทนต่อแรงดันน้อย  ดังนั้นในกระบวนการผลิตมักเคลือบด้วยพลาสติกจ าพวก  พอลิไวนิลลิดีนคลอ
ไรด์ ( Polyvinylidinechloride : PVDC )  เพื่ออุดรอยร่ัวและท าให้แก่วมีความทนทานต่อแรงดัน
ภายในได้ 

3. บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก ( Plastics ) พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เรียกว่า 
พอลิเมอร์  ( Polymer )  เกิดจากกระบวนการรวมตัวกัน ของ โมโนเมอร์  (  Monomer  )  หลาย ๆ  
โมเลกุลเข้าด้วยกันด้วยกระบวนการ  พอลิเมอร์ไรเซชั่น  ( Polymerization )ดังสมการพลาสติก
จัดเป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ในสภาวะปกติจะแข็งตัวแต่
สามารถท าให้เหลวได้  หากใช้ความร้อนและความดันที่เหมาะสม พลาสติกที่นิยมน ามาใช้ผลิตเป็น
บรรจุภัณฑ์ คือ พอลิเอทาลีน  ( Polyethylene  : PE )   พอลิโพรไพลีน( Polypropylene : PP )                   
พอลิไวนิลคลอไรด์ ( Polyvinylchloride : PVC )พอลิสไตรีน(Polystyrene : PS )  พอลิเอไมด์ ( 
Polyamide : PA ) พอลิเอทีลีนเทเรฟทาเลต ( Polyethylene Telleftalate :PET  )พอลิไวนิลลิดีนคลอ
ไรด์   

( Polyvinylidinechloride : PVDC )  พลาสติกที่น ามาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ จ าแนก
ได้  
2 ประเภทใหญ่ ๆ  

3.1  พวกที่เปารีดเป็นแผ่นหรือเรียกกันว่า  ฟิล์ม  ใช้ท าถุงหรือห่อรัดสินค้า เช่น 
ฟิล์มยืด  ฟิล์มหด  การผนึกแบบแผ่น  

3.2  พวกที่ขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุคงรูป  เช่น  ขวด   กล่อง   ถัง   ลัง   โฟม   
ตะกร้า 

3.1 พวกที่เปารีดเป็นแผ่น ได้แก่  
3.1.1  ฟิล์มยืด  (  Stretch Film )  คือ ฟิล์มพลาสติกชนิดหนึ่ง  ที่มีความเหนียวและ

ความยืดหยุ่นตัวสูง  ฟิล์มยืดจะเกาะติดกันเองได้เมื่อดึงฟิล์มให้ยืดออกเล็กน้อย  ท าให้สะดวกในการ
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ห่อรัดสินค้า นิยมน ามาใช้ห่อรัดผลิตภัณฑ์ที่เสียง่ายเมื่อถูกความร้อน  เช่น  ผัก  ผลไม้  เนื้อสัตว์และ
อาหารสดซึ่งวางขายตามซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป  พลาสติกที่น ามาใช้ผลิตฟิล์มยืด  คือ  พอลิเอทาลีน  
( Polyethylene  : PE )  )   พอลิโพรไพลีน   ( Polypropylene : PP )  พอลิไวนิลคลอไรด์ ( 
Polyvinylchloride : PVC )   โดยในกระบวนการผลิตจ าเป็นต้องเติมสารบางชนิดลงไปเพื่อเพิ่ม
คุณภาพที่ดีขึ้น  ได้แก่  

(1)  สารเกาะติด  ( Cling  Agent )  เพื่อช่วยให้ฟิล์มยืดเกาะติดกันได้ดีขึ้น  เมื่อใช้
ห่อสินค้า 

(2)  สารป้องกันออกซิเดชั่น  เพื่อป้องกันการสลายตัวของพลาสติก  ในระหว่าง
การผลิต  

(3)  สารป้องกันการเกาะติด ( Antiblock  Agent )  ปงกันฟิล์มยืดเกาะติดกันแน่น
ขณะม้วนหรือพับกัน เป็นขดใหญ่  

(4)  สารป้องดกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต  ( UV  Inhibitor )  เพื่อเป็นการยืดอายุของ
ฟิล์มยืดในการใช้งาน นอกอาคาร  

3.1.2  ฟิล์มหด  ( Shrink  Film )  คิพลาสจติกที่ท าให้เรียงตัวกันในขั้นตินของการ 
ผลิตฟิล์ม  พลาสติกที่น ามาผลิตเป็นฟิล์มหด คือ พอลิไวนิลคลอไรด์ ( Polyvinylchloride : PVC ) 
และพอลิเอทีลีนชนิดความ หนาแน่นต่ า ( Low   Doensity  Polyethylene  : LDPE )  การใช้งานท า
ได้โดยการน าฟิล์มมาท าเป็นถุงแล้วสวมครอบสินค้าอย่างหลวม ๆ จากนั้นน าไปผ่านความร้อนซึ่ง
ได้มาจาก ปืนก๊าซหรืออุโมงค์ความร้อน เป็นผลให้ฟิล์มหดตัวและรัดแน่นติด กับสินค้าที่ครอบอยู่  
นิยมน าไปห่อรัดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีหลายชิ้นให้เป็นหน่วยเดียวกัน  เพื่อความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าและเก็บรักษา  เช่น  กระดานไวท์บอร์ด  เคร่ืองเขียน  สมุด  ใช้หุ้มสินค้าปลีกกับของ
แถมเข้าด้วยกันเป็นต้น การผนึกแบบแผ่น    เป็นการหีบห่อสินค้าที่อาศัยเพียงพลาสติกกับ
แผ่นกระดาษแข็ง ๆ ก็สมารถห่อหุ้มสินค้าได้ มี  2 วิธี  คือ  

(1)  การผนึกแบบบลิสเตอร์  (Blister  Packaging )  เป็นกานน าพลาสติกประเภท
เซลลูโลส พอลิไวนิลคลอไรด์  ( Polyvinylchloride : PVC )   พอลิสไตรีน (Polystyrene : PS )  ที่ขึ้น
รูปตามรูปร่างของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์  มีแผ่นกระดาษแข็งรองด้านล่าง  โดยสารเคลือบให้ผนึก
ติดกัน  สินค้าที่นิยมบรรจุด้วยวิธีนี้  ได้แก่  เคร่ืองส าอาง  ของเล่น  อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก  เป็นต้น  

(2)  การผนึกแบบสกิน  ( Skin  Packaging ) เป็นการน าตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มา
เป็นแบบให้กับแผ่นพลาสติก  โดยพลาสติกที่ใช้ได้แก่   พอลิไวนิลคลอไรด์  ( Polyvinylchloride : 
PVC ) พอลิเอทาลีน  ( Polyethylene  : PE )   และไอโอโนเมอร์  และท าการบรรจุแบบสุญญากาศ  
ท าให้แผ่นพลาสติกแนบติดกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ที่นิยมบรรจุด้วยวิธีนี้ได้แก่  ตะเกียง  
เคร่ืองพิมพ์ดีด  กระเบื้อง  แก้วเจียรใน  เป็นต้น 

3.2 พวกที่ขึ้นรปูเป็นภาชนะบรรจุคงรูป  ได้แก่          
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3.2.1  ขวดพลาสติก  นิยมน ามาใช้แทนขวดแก้ว  เพราะผลิตได้รวดเร็ว  สวยงาม  
ราคาถูก  เน่ืองจากขวดพลาสติกเป็นภาชนะบรรจุชนิดแข็ง  ( Rigid  Container )  มีประโยชน์ในการ
คุ้มครองสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้านความแข็งแรงด้านคุณภาพ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของ
พลาสติกที่น ามาใช้ในการผลิต พลาสติกที่น ามานิยมผลิตเป็นขวดพลาสติก  มีคุณสมบัติและ
ประโยชน์การน าไปใช้  ดังนี้ชนิดพลาสติกและการน าไปใช้ประโยชน์  

- พลาสติกชนิดพอลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง ( High  Density Polyethylene : 
HDPE) คุณสมบัติ หลอมตัวที่ 121 องศา เซลเซียส  ติดไฟง่าย มีกลิ่นเหม็นเหมือนขี้ผึ้งพาราฟิน 
ป้องกันน้ าซึมผ่านได้ไม่ทนต่อไขมัน น้ ามัน กรด การน าไปใช้ประโยชน ขวดนม  กล่องผงซักฟอก 
ขวดน้ าด่ืม  ที่ใส่เคร่ืองส าอาง 

- พลาสติกชนิดพอลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูง High  Density Polyethylene  
HDPE คุณสมบัติ หลอมตัวที่ 149 องศา เซลเซียส ติดไฟง่าย ไม่ดับเอง มีกลิ่นเหม็นเหมือนขี้ผึ้ง
พาราฟิน ป้องกันน้ าซึมได้ดี  ทนกรดได้ปานกลาง  ไม่ทนความเย็น การน าไปใช้ประโยชน์ ขวดยา  
ขวดบรรจุน้ าผลไม้  ขวดแชมพู  ขวดบรรจุเคร่ืองส าอาง 

- พอลิไวนิลคลอไรด์ ( Polyvinylchloride : PVC ) คุณสมบัติ หลอมตัวที่ 74-93 
องศา เซลเซียส  ติดไฟค่อนข้างยากและดับ  มีกลิ่นเหม็นเหมือน ขี้ผึ้งพาราฟิน  ป้องกันน้ าซึมได้ดี  
ทนกรดได้ดี การน าไปใช้ประโยชน์ ขวดน้ ามันพืช  ขวดน้ าส้มสายชู ขวดเคร่ืองส าอาง ขวดบรรจุ
ผลิตภัณฑ์เคมี พอลิสไตรีน  (Polystyrene : PS ) คุณสมบัติ หลอมตัวที่ 70-107 องศา เซลเซียส ติด
ไฟง่าย  ดับเอง  มีควันด า มีกลิ่นเหมือนดอกไม้ ทนกรดได้ปานกลาง การน าไปใช้ประโยชน์ ขวด
บรรจุยา ขวดบรรจุวิตามิน  ขวดบรรจุเคร่ืองเทศ  ขวดบรรจุนม พอลิเอทีลีนเทเรเลต( Polyethylene    
Telleftalate  : PET ) คุณสมบัติ หลอมตัวที่ 250 องศา เซลเซียส   ติดไฟง่าย  ไม่ดับเอง  มีกลิ่นท าให้
เวียนศีรษะ มีลักษณะใสเหมือนแก้ว ป้องกันน้ า  ไขมัน   ก๊าซออกซิเจน  ก๊าซคาร์บอนไดออกด์ได้ดี 
การน าไปใช้ประโยชน์ ขวดน้ าอัดลม  ขวดเบียร์ ขวดแชมพู  ขวดโคโลญ ขวดโลชั่น 

3.2.2 รีทอร์ต  เพาซ์ ( Retort  Pouch  )  เป็นบรรจุภัณฑ์รูปแบบหนึ่งที่สามารถ
บรรจุสินค้า หรือผลิตภัณฑ์แล้วน าไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อน  คุณสมบัติของ2 รีทอร์ต  เพาซ์  ต้องทน
อุณหภูมิที่ต่ ากว่า 0 องศาเซลเซียส   และสูงถึง 120 องศาเซลเซียส  ช่วยในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ไว้ได้นานหลายปี รูปทรงของรีทอร์ตเพาซ์ที่นิยมมากที่สุดคือ  เป็นถุงประกอบด้วยฟิล์มพลาสติก
ซ้อนกันหลายชั้นมักมีการเสริมด้วย อะลูมิเนียมฟอยด์  เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการกันน้ าและก๊าซได้   
นิยมน ามาใช้ในการบรรจุอาหาร 

3.2.3 โฟม  ( Foam )  เป็นพลาสติกประเภทหน่ึง  โดยการน าเม็ดพลาสติก อาทิ  
( Polyethylene  : PE )  พอลิสไตรีน (Polystyrene : PS )  พอรียูรีเทน ( Polyulytane : PU ) พลาสติก 
ที่นิยม ใช้มากที่สุด คือ พอลิสไตรีนที่ขยายตัวแล้วเรียกว่า  Expanted  Polystyrene ( EPS) น ามาเติม
สารเร่งฟู จ าพวก ไฮโดรคาร์บอน  เช่น เพนเทน ฟรีออน แล้วใช้ความร้อยเข้าไป จนกระทั่งสารเร่ง
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ฟูเกิดการสลายตัว กลาย เป็นก๊าซ ซึ่งก๊าซที่เกิดขึ้นนี้จะแทรกตัวเข้าไปในเนื้อของพลาสติกท าให้เกิด
โพรงจากนั้นน ามารีดเป็นแผ่นแล้วจึงน าไปบ่ม โดยใช้อุณหภูมิ  100 องศาเซลเซียส ประมาณ 3 – 6 
วัน เพื่อท าให้โฟมเกิดการพองตัวมีความนุ่มและยืดหยุ่น อย่างถาวร  บรรจุภัณฑ์โฟมมีหลายแบบ 
เช่น ถาดแบน ถาดหลุม กล่องที่มีฝาปิด นิยมน ามาใช้บรรจุผลไม้ ผัก อาหารแห้ง อาหารกึ่งส าเร็จรูป 
เน่ืองจากดูสะอาดและสวยงาม เก็บรักษาความร้อย ความเย็นของผลิตภัณฑ์ได้ดี ไม่ดูดน้ าและน้ ามัน  
มีความเป็นกลางและปลอดภัยในการสัมผัสอาหาร  และช่วยเก็บความสดของอาหารไว  ้ในระยะสั้น 
ๆ ได้ในขณะจัดจ าหน่ายหรือในการขนส่ง 

3.2.4  หลอดลามิเนต  ( Laminate  Tube )  เป็นหลอดพลาสติก  ประกอบด้วย
พลาสติกซ้อนกันหลายชั้น หนาประมาณ 0.33 มิลลิเมตร  มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับหลอดโลหะ  ตัว
หลอดท ามาจากวัสดุที่สามารถป้องกัน ความชื้นและออกซิเจน ซึ่งเป็นผลท าให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย  
ตัวหลอดท ามาจากพลาสติกบ้างประเภท พอลิบิวทีลีนเทอร์ฟะทาเลต( Polybutylene  Terephthallate 
: PBT ) หรือ พอลิโพไพรลีน (  Polybutylene  : PP )  ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันก๊าซและไอน้ า นิยม
น ามาบรรจุผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น  กาว  สี  ยา  และผลิตภัณฑ์ บ ารุงเส้นผม  กระบวนการผลิต
หลอดลามิเนตมี  2 แบบ  

( 1 )  การประกอบแบบอัดรีด  ( Extrucsion  Laminate )  เป็นการน าแผ่นพลาสติก
กับแผ่นเปลว อะลูมิเนียม   มาอัดเป็นแผ่นเดียวกั-น  ซึ่งมีคุณสมบัติสกัดกั้นความชื้นและออกซิเจน  

( 2 )  การประกอบแบบรีดร่วม  (  Coextrusion  Laminate )  เป็นการน าแผ่น
พลาสติกกับแผ่น  EVOHซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกใสน ามารีดให้เป็นแผ่นเดียวกัน  ท าให้ตัวหลอดมี
ลักษณะเนื้อเดียวกันไม่มีรอยต่อ  จึงมีคุณสมบัติที่ดีกว่าแบบอัดรีด  แต่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง 

4.  บรรจุภัณฑ์ที่ได้จากไม้  ( Wood  Products ) ไม้เป็นวัสดุที่น ามาใช้เป็นหีบห่อที่
เก่าที่สุดในโลกจนถึงปันจุบันไม้ก็ยังเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นเคยถึงแม้ว่ามีวัสดุอ่ืนมา
ทดแทนได้  แต่ส่วนใหญ่ยังคงใช้ไม้เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทาน กว่าวัสดุอ่ืน แต่มีปัญหาด้าน
การท าลาย  และข้อจ ากัดของผู้น าเข้าสินค้า  เช่น  การห้ามใช้สารบ้างชนิด เพื่อรักษาเนื้อไม้ การเปิด
ตรวจสอบของกรมศุลกากร  ดังนั้นในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ไม้ต้องค านึงถึงความเหมาะสม ของ
สินค้า วิธีการขนส่ง  ระยะเวลาในการขนส่ง น้ าหนัก บรรทุก การเข้ามุมของไม้และประเภทของไม้
ที่น ามาผลิต เป็นต้น ไม้เป็นวัสดุที่น ามาใช้เป็นหีบห่อที่เก่าที่สุดในโลก  จนถึงปันจุบันไม้ก็ยังเป็น
วัสดุที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นเคย  ถึงแม้ว่ามีวัสดุอ่ืนมาทดแทนได้  แต่ส่วนใหญ่ยังคงใช้ไม้
เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานกว่าวัสดุอ่ืน แต่มีปัญหาด้านการท าลาย  และข้อจ ากัดของผู้น าเข้า
สินค้า  เช่น  การห้ามใช้สารบ้างชนิดเพื่อรักษาเนื้อไม้ การเปิดตรวจสอบของกรมศุลกากร  ดังนั้น
ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ไม้ต้องค านึงถึงความเหมาะสม ของสินค้า  วิธีการขนส่ง  ระยะเวลาในการ
ขนส่ง  น้ าหนักบรรทุก  การเข้ามุมของไม้  และประเภทของไม้ที่น ามาผลิต  เป็นต้น  

4.1  ประเภทของไม้ที่น ามาผลิตบรรจุภัณฑ์ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท  
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4.1.1  ไม้แผ่น  คือ  ไม้ที่ได้จากการเลื่อยซุงเอาเปลือกออก ขนาดของไม้ที่นิยม 
น ามาท าหีบห่อมี ขนาด 50 x 50  มิลลิเมตร  หรือ 125 x 20  มิลลิเมตร  เป็นต้น  ขึ้นอยู่กับการใช้งาน  

4.1.2  เป็นการน าไม้ซุงให้เป็นแผ่นบาง  เรียกว่า  วีเนียร์  ( Veneer  )  มีลักษณะผิว
เรียบ ความหนาสม่ าเสมอมีความชื้นร้อยละ 2 – 3 แล้วน ามาวางเรียงซ้อนกันโดยแต่ละชั้นให้ขวาง
เส้นใยกันตั้งแต่3ชั้น ขึ้นไป  ยิ่งมากชั้นคุณภาพยิ่งดี  เพราะโอกาสโค้งงอมีน้อยจากนั้นใช้กาวติด  
แล้วอัดด้วยความร้อนไม้อัดขนาด มาตรฐานที่น ามาใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์  คือ  ขนาด 2,400  x 
1,200  มิลลิเมตร 

4.1.3  แผ่นเส้นใยไม้อัด  เป็นการน าเศษไม้มาย่อยเป็นเศษใย  น าไปผสมกาวอัด
เป็นแผ่น  เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการความทนทานมากนัก  แต่หากต้องการความแข็งแรงต้อง
ใช้ไม่อื่นมาประกบเพื่อเสริมความแข็งแรง  แบ่งได้เป็น  2 ชนิด  

( 1 )  เส้นใยไม้อัดชนิดมาตรฐาน  มีความหนาประมาณ 2 – 6มิลลิเมตร ทนต่อแรง
กดดันได้  800กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

( 2 )  เส้นใยไม้ชนิดทนต่อความชื้น มีความหนาประมาณ 3 – 12 มิลลิเมตร ทนต่อ
แรงกดดันได้ 960กิโลกรัมต่อลูกบาศ์เมตร  

4.1.4  แผ่นขชิ้นไม้อัด  เป็นการน าไม้ซุงมาลอกเปลือกออกตัดเป็นท่อน  จากนั้น
ท าให้เป็นเกล็ดอบให้แห้งแล้วผสมกาวอัดให้เป็นแผ่น  เหมาะส าหรับใช้ท าลังหรือแผ่นรองรับ
สินค้าเน่ืองจากเบาแล้วมีความแข็งแรง พอสมควร  แบ่งได้  3 ชนิด  

( 1 )  แผ่นชิ้นไม้สับ(  Chipboard ท าจากไม้อัดติดกับกาว มีความหนาประมาณ 3- 
50 มิลลิเมตร เหมาะส าหรับท าเป็นแท่นรองรัยสินค้า แต่ไม่เหมาะกับการท าเป็นหีบห่อสินค้า เพราะ
มีความแข็งแรงต่อน้ าหนักต่ า 

( 2 )  แผ่นเกล็ดไม้อัด  ( Waferboard  )  ท าจากไม้ที่เลื่อยเป็นแผ่นชิ้นบาง  ๆ  
เรียกว่าเกล็ดน ามาวางซ้อนกันเป็นชั้นโดยวางสลับกันจนเป็นแผ่น  อัดด้วยกาว อบให้แห้งเหมาะ
ส าหรับการหีบห่อสินค้าทีมีน้ าหนักไม่มาก 

( 3 )  สแตนด์บอร์ด  (  Standboard  )  ท ามาจากไม้ที่เลื่อยให้เป็นเส้นเกลียว  น าไป
ผสมกับกาว อัดเป็นแผ่น  เหมาะส าหรับใช้ท าลังและแท่นรองรับสินค้า  

4.2ประเภทของบรรจุภัณฑ์ไม้ บรรจุภัณฑ์ไม้มีความหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของสินค้า  และความต้องการของผู้ใช้  แบ่งได้  7 ประเภท  คือ  กล่องไม้  ลังไม้  ลังไม้อัด  
ถาดไม้  เข่งไม้ไผ่  กล่องกระดาษ  ถุงและซอง 

4.2.1  กล่องไม้  ( Box )  เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความเก่าแก่ทีสุดที่ท าจากไม้ มีการ 
พัฒนาค่อนข้างน้อย  ปัจจุบันกล่องไม้ที่นิยมใช้กันมี  5 แบบ   

4.2.2 ลังไม้ ( Case )  ลังไม้มีความแตกต่างจากกล่องไม้ตรงที่  ลังไม้มีไม้เสริมใต้
ลังและบนฝาลัง เพื่อการ รับน้ าหนักที่มากขึ้น  และสะดวกในการขนย้าย  ลังไม้มี 2 ประเภท  คือ   
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( 1 )  ลังไม้ทึบ  เป็นลังไม้ที่ปิดสนิทไม่สามารถมองเห็นได้  ที่นิยมมี  6 แบบ ดังรูป 
( 2 )  ลังไม้โปร่ง  เป็นลังไม้ที่ท าเป็นกรอบ  โดยไม่ประสงค์ที่จะปิดให้มิด  เพื่อ

ประหยัดวัสดุ ง่ายต่อการตรวจสอบสินค้าที่อยู่ด้านใน  เพราะมองเห็นได้  ที่นิยมมี 2 แบบ 
ดังรูป                                                

4.2.3  ลังไม้อัด เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  เพราะเป็นลังไม้อัดที่
เสริมด้วยไม้เคร่า  ท าให้มีความแข็งแรงทนทานเท่ากับลังไม้แผ่น  แต่มีข้อดีกว่า  คือ  ขนาดบางและ
เบาป้องกันความชื้นและป้องกันตัวได้ดี  รวมทั้งมีคุณภาพสม่ าเสมอ  ท าให้ประหยัดเวลาในการ
เลือกใช้ที่นิยมมี  5  แบบ 

4.2.4  ถาดไม้  ถาดไม้ได้รับความนิยมอย่างมากในการขนส่งผลิตภัณฑ์  ที่ได้จาก
ธรรมชาติ  เช่น ผัก ผลไม้ เนื่องจากโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มีความแข็งแรง  ละ
เอ้ืออ านวยต่อขนส่ง เช่น มีช่องระบายอากาศ ท าให้ผลิตผลสดอยู่เสมอ  มองเห็นตัวสินค้าได้ขีดเจน
และดึงดูดผู้ซื้อได้ดี และสามารถต้านแรงกดสูง ในการวางซ้อนกันสูงถึง 7-8 ชั้น  ดังนั้นบรรจุภัณฑ์
ประเภทนี้ควรมีแท่นรองรับสินค้าเพื่อความสะดวกใน การขนย้าย และควรมีความชื้นไม่เกินร้อยละ  
20 

4.2.5  เข่งไม้ไผ่ เข่งเป็นเคร่ืองจักรสานที่ท ามาจากไม้ไผ่  เช่น  ไผ่ป่า  ไผ่รวก  ไผ่
สีสุก  เป็นต้นแบบของเข่งจะแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่น  ที่พบเห็นโดยทั่วไป  คือ  เข่งปากกว้าง  
เข่งทรงกระบอก  เข่งกระเทียม  เข่งกะหล่ าปลี  เข่งผักกาด  เป็นต้น  แต่เข่งไม่เป็นที่นิยมในการ
บรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก เนื่องจากมีความแข็งแรงน้อย  ต้านแรงกดต่ าท าให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย
ดังนั้นเข่งจึงท าหน้าที่เพียงรวบรวม ผลิตผลเป็นหน่วยใหญ่  เพื่อความสะดวกในการขนส่งเท่านั้น  

4.2.6  กล่องกระดาษ  เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้กันมาก  เพราะสามารถสร้างสรรค์
รูปแบบได้หลายชนิดโดยอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษ  เช่น  การพับ  การตัด  การงอ  
คุณสมบัติดังกล่าวได้จากเยื่อไม้ธรรมดา ทีน ามาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น  โดยมีวัสดุเคลือบผิวหรือ
ผนึก  เพื่อให้บรรจุภัณฑ์แข็งแรงเหมาะแกการใช้งาน  เช่น  กล่องทนน้ ามัน กล่องเคลือบขี้ผึ้ง กล่อง
เคลือบฟิล์ม พลสาติ เป็นต้น 

บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษที่นิยมใช้แบ่งเป็น 3 ชนิด  คือ   
 ( 1 )  กล่องกระดาษแข็งแบบพับ  ( Folding  Cartons )  กล่องกระดาแข็งแบบพับ

นิยมใช้กันมากเนื่องจาก มีราคาถูก  วัสดุและกรรมวิธีการผลิตไม่ซับซ้อน  ท ามาจากกระดาษแข็ง
ชนิดบาง  ประเภท  Bending  Board ที่มีความเหนียวทนทานต่อการพับไปมา  สามารถพับได้ถึง 
180 องศา  โดยไม่เกิดการฉีกขาด ผิวด้านหน้า มักเคลือบ หรือฟอกสีเพื่อให้เหมาะกับการพิมพ์ เช่น
กระดาษ  CLAY  Coated  หรือเพื่อให้เหมาะกับ การป้องกันความชื้น  สามารถบรรจุของเหลวได้
เช่น กระดาษ Solid  Bleached กล่องประเภทนี้นิยมน ามา บรรจุยา  อาหาร เคร่ืองส าอาง เป็นต้น 
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 ( 2 )  กล่องกระดาษแข็งแบบตายตัว  ( Regid  Boxes )  เป็นกล่องที่มีรูปทรงได้
ง่าย ๆ  พร้อมส าหรับการใช้งาน ได้ทันที  ท าจากกระดาษแข็งหนา  ประเภทนี้มีความแข็งอยู่ระหว่าง  
0.02-0.12 นิ้ว  กล่องประเภทนี้เมื่อน ามาพับ อาจเกิดการฉีกขาดได้ง่าย  โดยเฉพาะบริเวณรอยพับ
หรือรอยต่อของมุมกล่อง ดังนั้นจึงนิยมน าวัสดุอ่ืน ๆ เช่น ผ้าเทป ผ้าพลาสติกหรือโลหะ  มา
ประกอบ  เพื่อยึด ร้ัง  เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่อง  กล่องประเภทนี้นิยมน ามาบรรจุอาหาร  
เคร่ืองดื่ม  เคร่ืองประดับ  เช่น  แหวน ก าไล  สร้อยคอ 

( 3 ) กล่องกระดาษลูกฟูก  ( Corrugated Paperboard Boxes )  กล่องกระดาษ
กระดาษลูกฟูกมีรูปทรง มากมายหลายแบบ   เป็นกล่องที่นิยมน ามาใช้ในการขนส่ง  และบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเวชภัณฑ์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  เป็นต้น  เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานต่อ
กล่องกระดาษชนิดอ่ืน ๆ นอกจากยังท าหน้าที่ป้องกัน ผลิตภัณฑ์และเป็นหน่วยบรรจุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  เพื่อการขายปลีก  เช่น กล่องบรรจุเคร่ืองดื่มประเภทแอลกอฮอล์ น้ าอักลม นม  กล่องกระดาษ
ลูกฟูกแบ่งตามชั้นของกระดาษได้ 4 ประเภท  คือ 

ประเภทที่ 1กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น  หรือกระดาลูกฟูก 1 หน้า  ( Single  Faces  
Corrugated )ประกอบด้วย ลอนลูกฟูกหนึ่งลอนติดกับกระดาษแผ่นเรียบหนึ่งแผ่น  กระดาษลูกฟูก
ประเภทนี้ เหมาะส าหรับป้องกันการแตกหักได้ดี 

ประเภทที่  2กระดาษลูกฟูก3ชั้นหรือกระดาษลูกฟูก2หน้า( Single Well 
Corrugated  or Double  Faced)  ประกอบด้วยลอนลูกฟูกหนึ่งลอนติดกับกระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น 
ทั้งสองด้านเหมาะกับการท ากล่องกล่องเพื่อการ ขนส่งหรือกล่องกระดาษลูกฟูกขนาดเล็ก 

ประเภทที่ 3  กระดาษลูกฟูก  5 ชั้น  ( Double  Well  Corrugated  )  ประกอบด้วย
กระดาษ 5 ชั้น  ชั้นที่ 1, 3 และ 5 เป็นกระดาษแผ่นเรียบ  ส่วน 2,4 เป็นลอนลูกฟูก  เหมาะส าหรับท า
เป็นกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ ที่มีน้ าหนักไม่มาก  เช่น  กล่องบรรจุโทรศัพท์  สว่านไฟฟ้า  เป็นต้น 

ประเภทที่ 4  กระดาษลูกฟูก  7 ชั้น  ( Triple  Well Corrugated )  ประกอบด้วย 
กระดาษ 7 ชั้น ชั้นที่ 1,3,5,7  เป็นกระดาษแผ่นเรียบ  ส่วนชั้นที่ 2,4,6  เป็นลอนลูกฟูก  เหมาะ
ส าหรับท าเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่มีน้ าหนักมาก  เช่น กล่องบรรจุตู้เย็น  โทรทัศน์  เคร่ืองซักผ้า  
เป็นต้น 

ก. กระดาษลูกฟูกประเภทที่ 2 
ข. กระดาษลูกฟูกประเภทที่3 
ค.กระดาษลูกฟูกประเภทที่4   
4.2.7  ถุง ( Bag )  เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เปิดและปิดได้เพียงด้านเดียว  ถ้ามีขนาดใหญ่

ใช้บรรจุของที่มีน้ าหนัก 50 ปอนด์ขึ้นไปเรียกว่ากระสอบ  ( Ssck )  ถุงที่นิยมน ามาใช้มี 4 แบบ คือ  
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(1 )  ถุงแบบ  Automatic  Bottom or Self-Opening  ( SOS ) ก้นถุงเป็นลักษณะรูป
สีเหลี่ยมเมื่อกางออกสามารถวางตั้งตรงได้เพราะมีการพับความกว้างด้านข้าง ( Gusset )  ที่สามารถ
ขยายออกและพับเก็บได้  หรือเราเรียกว่าแบบขยายข้าง 

 ( 2 ) ถุงแบบ Square  Bottom or Pinch Bottom  ก้นถุงพับเป็นตะเข็บแนวตรง  
และมีการพับ ความกว้าง ด้านข้าง  สามารถขยายออกและพับเก็บได้ 

( 3 ) ถุงแบบ Flat  Bag  ก้นถุงมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมแต่ไม่มีการ
พับความกว้าง ด้านข้าง 

( 4 ) ถุงแบบ Satchel  Bottom ก้นถุงมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมแต่ไม่
มีการพับ ความกว้าง ด้านข้าง 

4.2.8  ซอง ( Envelope ) จะมีขนาดเล็กกว่าถุงเป็นแผ่นกระดาษตัดพับส าเร็จรูปมี
ลักษณะแบนราบ มีหลายแบบ  เช่น  ซองแบบ Monarch , Pay ,Commercial , Baronial , Drug ,coin 
และ Catalog 

ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท าด้วยไม้ ได้แก่ 
1. ราคา เมื่อน าวัสดุอ่ืนเทียบกับไม้ไปท าหีบห่อให้คุ้มครองสินค้าได้นั้น จะเห็นว่า

ไม้ยังเป็นวัสดุราคาต่ าสุด แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
2. สินค้า ต้องพิจารณาแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้า เช่น ลัง

ไม่โปร่งที่มีราคาถูกและเหมาะสมกับสินค้าอย่างหนึ่ง อาจจะไม้เหมาะสมกับสินค้าอีกอย่างหนึ่ง
แม้ว่าจะมีขนาดและน้ าหนักเท่ากัน แต่มีมูลค่าและความเปราะบางแตกต่างกัน ซึ่งอาจต้องท าเป็น
กล่องมิดชิด บุด้วยวัสดุทนความชื้นด้านในและอาจต้องใช้สารดูดความชื้นอีกด้วย 

3. ความต้องการของผู้ใช้และวิธีขนส่ง ได้แก่ รูปแบบวัสดุที่น ามาใช้และความ
แข็งแรงของจุดเชื่อมต่อมิติทั้งหมด น้ าหนักเปล่า วิธีการและความรุนแรง ในการขนย้ายระหว่างการ
ขนส่งแต่ละช่วง ข้อจ ากัดของผู้น าเข้า (เช่น การห้ามใช้สารบางชนิดเพื่อรักษาเนื้อไม้ การเปิดตรวจ
ของศุลกากร) ความเร่งรัดในการขนส่ง ระยะเวลาก่อนเปิดและความต้องการในการน ากลับมาใช้อีก 

4. คุณสมบัติของไม้ คุณสมบัติของไม้ที่แตกต่างกัน คือ ความยากง่ายในการท า 
ความหนาแน่น การต้านแรงกดแรงยึดกับตะปู การต้านการแตก การต้านการเสียดสี เป็นต้น โดย
หลักการแล้วไม้มีข้อก าหนดเฉพาะว่าไม้ชนิดควรจะใช้ท าหีบห่อแบบไหน การเลือกชนิดของไม้ ไม้
ที่มีความหนาแน่นสูงจะตากตะปูยากมีน้ าหนักมาก ส่วนไม้ที่มีความหนาแน่นต่ าจะรับแรงกดได้ไม่
มากนัก 

5. วิธีการผลิต ต้องพิจารณาถึงความยากง่ายที่จะน าไม้มาท าเป็นบรรจุภัณฑ์ รวมถึง
การประสานกันของเสี้ยนปริมาณซิลิกา มุมในการวางเลื่อยของเคร่ืองจักร ความยากง่ายในการตอก
ตะปู แนวโน้มการแตกและการติดกาว เป็นต้น อนึ่ง ฝุ่นจากไม้บางชนิดอาจะเป็นสาเหตุท าให้เกิด
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การระคายเคือง เนื่องจากส่วนประกอบทางเคมีของไม้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้านทานของแต่ละ
คน บางคนอาจแพ้ฝุ่นได้ง่ายแต่บางคนอาจไม่แพ้เลยก็ได้

3.16 นิยามศัพท์ 

ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 การส่งเสริมการ

จ าหน่าย 
Promotion เพื่อยึดพื้นที่แสดงจุดเด่น โชว์ตัวเอง

ได้อย่างสะดุดตา สามารถระบุแจ้ง
เงื่อนไข แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อจูงใจ 

2 การกรอก Filling การน าสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ให้
เรียบร้อย 

3 การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ดั้งเดิม 

Primitive 
Packaging Design 

การออกแบบตัวเก็บสินค้าแบบเดิมๆ
ที่เคยท ามา 

4 การขนส่งความ
ช่วยเหลือ 

Aid Transportation เป็นการอ านวยในการส่งสินค้า 

5 แก้ว Glass แก้วที่น ามาท าเป็นบรรจุภัณฑ์ 
6 การบรรจุหีบห่อ Packaging การเตรียมสินค้าเพื่อการจัดจ าหน่าย

ขนส่ง เพื่อการเก็บรักษาและ
การตลาด ให้เหมาะสมกับต้นทุน
สินค้าและคุณสมบัติของสินค้า 

7 การป้องกัน Protection กันน้ า กันความชื้นกันแสง กันแก๊ส 
เมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ า ต้านทานมิให้
ผลิตภัณฑ์แปรสภาพไม่แตกไม่ฉีก
ขาดง่าย 

8 การออกแบบภาชนะ
บรรจุแบบปิด 

Closed Container การออกแบบภาชนะที่มีฝาปิด  

9 กฎหมาย Legislation เป็นสิ่งที่ก าหนดเพื่อให้ท าตาม 
10 การบรรจุภัณฑ์ขั้นแรก Primary Packaging การบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกรวมถึงการ

บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 
11 การบ ารุงรักษา Maintenance การพยายามรักษาสภาพของเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักรต่างๆให้อยู่ ในสภาพที่
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
12 การโฆษณา Advertising เป็นการบอกคุณสมบัติของสินค้า 

เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับลูกค้า 
13 การเคลื่อนย้าย Move เคลื่อนย้ายวัตถุสินค้าจากจุดหนึ่งไป

ยังอีกจุดหนึ่งหรือ การเคลื่อนย้าย
วัสดุ-สินค้าจากจุดต้นทาง(จุดที่เอา
ของขึ้น)ไปยังปลายทาง(จุดที่เอาของ
ลง)ซึ่งการเคลื่อนย้ายวัสดุสินค้าแต่
ละประเภทย่อมมีการเคลื่ อนที่ที่
แตกต่างกันไป 

14 การจัดจ าหน่ายและการ
กระจาย 

Distribution พฤติกรรมการซื้อขายเอ้ืออ านวยการ
แยกขาย  ส่ งต่อ  การตั้ งโชว์  การ
กระจาย การส่งเสริมจูงใจในตัว 

15 ขยะ Garbage สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
ซึ่ ง เ สื่ อมสภาพจนใช้ ก า รไม่ ไ ด้
หรือไม่ต้องการใช้แล้วบางชนิดเป็น
ของแข็ง กากของเสีย 

16 เคร่ืองแก้ว Glass Ware แก้วประเภทต่างๆที่น ามาท าเป็น
บรรจุภัณฑ ์

17 คุณภาพ Quality การด า เนินงานที่มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามข้อก าหนดที่ต้องการ โดย
สินค้าหรือบริการนั้นสามารถสร้าง
ความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุน
การด าเนินงานที่เหมาะสมได้เปรียบ
คู่แข่งขัน ลูกค้ามีความพึงพอใจ และ
ยอมจ่ายตามราคาเพื่อความพอใจ 

18 คน Human สิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการ
ท างาน 

19 ค่าใช้จ่ายในระบบ
ทั้งหมด 

Total system cost ค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นต้นทุนใน
การผลิตสินค้าอย่างหนึ่งได้แก่ 
วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม 
ค่าประกันภัยโรงงาน ค่าซ่อมแซม 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
20 ถังไม้ Barrel ถังที่เอาไว้บรรจุสินค้าต่างๆ 
21 เน้ือหา Content เป็นข้อมูลของสินค้า 
22 บรรจุภัณฑ์ประเภท

รูปทรงแข็งตัว 
Rigid Forms มีคุณสมบัติแข็งแกร่งทนทาน

เอ้ืออ านวยต่อการใช้งาน และป้องกัน
ผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อม
ภายนอกได้ดี 

23 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขาย
ปลีก 

Consumer Package เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อไปใช้
ไป อาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้  

24 แบบ Model สิ่งที่ก าหนดให้ถือเป็นหลัก 
25 บรรจุภัณฑ์กระดาษ Paper Packaging เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ า สามารถ

ท าการพิมพ์สอดสีได้ง่ ายและไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม 

26 บรรจุภัณฑ์โลหะ Metal Packaging มีความแข็งแรงทนทานต่อการขนส่ง 
สามารถเก็บรักษาคุณภาพอาหารได้
ด้วยความร้อน 

27 บรรจุภัณฑ์แก้ว Glass Packaging เป็นการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางและ
สามารถน ากลับใช้ใหม่ได้มากที่สุด 

28 บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ เ ฉ พ า ะ
หน่วย 

Individual Package เ ป็ น ก า ร ห่ อ สิ น ค้ า บ า ง ช นิ ด ที่
จ าเป็นต้องห่อเพื่อความปลอดภัย 

29 บรรจุภัณฑ์พลาสติก Flexible Packaging ที่นิยมใช้มีอยู่ 2 ประเภทคือ ประเภท
คงรูป เช่น ขวด ถ้วย ลัง และประเภท
อ่อนตัว เช่น ฟิล์มพลาสติก ถุง เป็น
ต้น 

30 แผ่นเส้นใยไม้อัด Fiber Board น าเศษไม้มาย่อยเป็นเส้นใยแล้วน ามา
ท าเป็นแผ่นใหม่ 

31 ฝา Lid ภาชนะปิดกระป๋อง 
32 

 
พอลิเอทีลีน Polyethylene นิยมน าไปใช้ท าถุงฟิล์มหด และฟิล์ม

ยืด ขวดน้ า ฝาขวด เป็นต้น  
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
33 พลาสติกชนิดบริสเตอร์

แพ็ค 
Brister Pack เป็นถาชนะพลาสติกที่ท าจากแผ่น

พลาสติกขึ้นรูปด้วยความร้อน 
34 แพ็ค Pack ห่อของ 
35 ไม้แปรรูป Sawn Timber ไม้ที่ เลื่อยออกมาเป็นแผ่นจากท่อน

ซุงเช่น ไม้ยางพารา ไม้สัก ไม้เนื้อ
แข็ง ฯลฯ 

36 ไม้อัด Plywood ฝานเป็นแผ่นบางๆ จากไม้ซุง 
37 รีไซเคิล Recycle การจัดการวัสดุเหลือใช้ประเภทต่างๆ 

หรือวัสดุที่ก าลังจะเป็นขยะมาแประ
สภาพ 

38 วัตถุดิบ Raw Material เป็นส่วนผสมหรือส่วนประกอบ
ส าคัญในการผลิต 

39 วัสดุ Material สิ่งของต่างๆ 
40 วิวัฒนาการการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
The Evolution of 
Packaging Design 

เ ป็ นก ารพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ ต าม
กาลเวลาและวัตถุดิบ 

41 หลอดทดลอง Test tube เป็นเคร่ืองแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
ท าด้วยหลอดแก้วหรือพลาสติกสีใส 

42 ออกแบบ Design หลายรูปแบบมากมาย ตามความ
เข้าใจ การตีความหมาย และการ
สื่อสารออกมาด้วยตัวอักษรของแต่
ละคน 

43 ออกแบบ Design หลายรูปแบบมากมาย ตามความ
เข้าใจ การตีความหมาย และการ
สื่อสารออกมาด้วยตัวอักษรของแต่
ละคน 

44 องค์ประกอบ Element สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสิ่งใหญ่ 
45 องค์กร Organization บุ ค ค ล  ห รื อหน่ ว ย ง า นซึ่ ง เ ป็ น

ส่วนประกอบย่อยของหน่วยงาน 
46 องศาเซลเซียส Degree Celsius หรือที่ เคยเรียกว่า องศาเซนติเกรด

เป็นหน่วยวัดอุณหภูมิหน่วย 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
47 อาหาร Food สิ่งที่มนุษย์ทานเพื่อเพิ่มพลังงาน 
48 อลูมิเนียม Aluminium 

 
อะลูมิเนียมเป็นโลหะที่อ่อนและเบาที่
มีลักษณะไม่เป็นเงา เน่ืองจากเกิดการ
ออกซิเดชันชั้นบาง ๆ ที่เกิดขึ้นเร็ว
เมื่อสัมผัสกับอากาศ โลหะ
อะลูมิเนียมไม่เป็นสารพิษ ไม่เป็น
แม่เหล็ก และไม่เกิดประกายไฟ  

49 อาชีพ Occupation งานที่ท าเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพ 
50 อนุรักษ์ Conserve รักษาให้คงเดิม 
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บทที ่4 
การวิเคราะห์การพัฒนา 

เป็นการวิ เคราะห์การพัฒนาสิ่งห้อหุ้มหนังสือให้เป็นบร รุภัณฑ์ประเภทไม้ 
กรณีศึกษา บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด คณะผู้จัดท าได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 8 
กันยายน 2561 โดยท่านวิทยากรทางบริษัทได้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งห่อหุ้มหนังสือว่าสามารถพัฒนามา
เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ ซึ่งสรุปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.1 นักศึกษาเข้าส ารวจบริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด 

1. การพัฒนาสิ่งห้อหุ้มหนังสือให้เป็นบรรุภัณฑ์ประเภทไม้  ของบริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด 
การพัฒนาสิ่งห่อหุ้มหนังสือให้เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ มีปัจจัยที่ควรพิจารณา 
คือ 
- ปริมาณและชนิดของกระดาษที่ใช้ห่อหุ้มตัวสินค้า 
- คุณสมบัติในการป้องกันสินค้าของบรรจุภัณฑ์รูปแบบเดิมเพียงพอหรือไม่ 

  หลังจากได้เข้าศึกษาและส ารวจจะเห็นได้ชัดว่า การห่อหุ้มนั้นใช้ปริมาณกระดาษ
ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับออเดอร์ที่ได้รับและชนิดของกระดาษที่ใช้ห่อหุ้มจะเป็นกระดาษสีน้ าตาล มี
ลักษณะบางซึ่งมีคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อการป้องกันสินค้าที่อยู่ภายใน ทางคณะผู้จัดท าจึงได้มีการ
คิดพัฒนาบรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อแสงแดด อากาศ ความชื้น สามารถ



 
 

 

 
 

ป้องกันสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถมารีไซเคิลได้เมื่อ
ไม่ต้องการใช้งานแล้ว วิธีการด าเนินงานดังน้ี 
  1. มีการวางแผนและตั้งงบประมาณ 
  2. ศึกษาหาข้อมูลชนิดของไม้ที่จะน ามาเป็นบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้เลือกใช้ไม้ยาง 
เพราะไม้ยางมีราคาไม่สูงมากนัก จากนั้น ติดต่อโรงงานแปรรูปไม้เพื่อท าเป็นบรรจุภัณฑ์ 
  3.ประเมินผลการใช้งาน จากลูกค้าหลังท าการขนส่งไปถึงลูกค้าแล้ว ว่าลูกค้ามีการ
แจ้งปัญหาการเสียหายของสินค้ามากหรือน้อยกว่าหลังจากมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แล้วแล้ว 
  ปัญหาและอุปสรรค 
  ไม่สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์เดิมประเภทกระดาษให้เป็นบรรจุภัณฑ์ไม้ได้ทั้งหมด 
เน่ืองจากมีขั้นตอนในการแปรรูปหลายขั้นตอน ท าให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมค่อนข้างสูง และ จะ
ใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทไม้เฉพาะออเดอร์ที่มีการขนส่งระยะไกล และตามความต้องการของลูกค้า
เท่านั้น ความจ าเป็นที่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ไม้ทั้งหมดจึงไม่มากนัก 

 

 
 
 
 

4.2 การห่อกระดาษน้ าตาลและจัดเรียงใส่พาเรท 
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4.3 การซีนด้วยฟิลม์อย่างดีอีกชั้นเพื่อกันน้ า 

 
2. ศึกษากระบวนการน าไม้มาใช้แปรรูปโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

     1. การเลือกไม้แปรรูป เลือกจากความแข็งแรงของตัวไม้และเนื้อไม้( รับน้ าหนัก
ได้มากน้อย) การยืดหดตัวของไม้และชนิดของไม้ที่น ามาใช้ ซึ้งทางบริษัทได้เลือก ไม้ยาง มาท าเป็น
บรรจุภัณฑ ์    

   2. น าท่อนไม้ที่ได้เข้าโรงงานแปรรูปไม้ เพื่อท าการเลื่อยไม้ออกเป็นแผ่นๆตาม
ขนาดที่ก าหนด โดยให้เหลือเน้ือมากให้ได้มากที่สุด   

   3. เมื่อเลื่อยไม้ให้ได้ขนาดที่เท่ากันแล้ว น าไม้ไปอัดหรือ แช่น้ ายาสารประกอบโค
ลอน เพราะไม้ยางจะมีปริมาณแป้งสูงเป็นสิ่งที่แมลง มอด ปลวก ชอบ จึงต้องมีการอัดหรือแช่น้ ายา 
เพื่อป้องกันพวกแมลง   

   4. หลังจากนั้นน าไม้มาอบด้วยความร้อน อบด้วยเตาไม้ เพื่อท าให้ไม้แห้งและช่วย
รีดความชื้นออกจากไม้   

   5.ตัด แต่งไม้ ตามแบบบรรจุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ้งท าเป็นแบบไม้พาเลท 
3. น าความรู้ท่ีได้รับไปศึกษาต่อและไปใช้ในการท างานจริง 

ด้านการศึกษา 
1. น าความรู้ที่ได้จากการเข้าศึกษาดูงานเร่ืองการพัฒนาสิ่งห้อหุ้มหนังสือให้เป็น

บรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ ของบริษัทไปใช้ในการศึกษาต่อในวิชา บรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ได้
อย่างเข้าใจมากขึ้น 

2. ได้ทราบปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาการห่อหุ้มจากกระดาษให้เป็นบรรจุ
ภัณฑ์ประเภทไม้และวิธีการแก้ไขปัญหาของบริษัทท าให้ทางคณะผู้จัดท าสามารถน าไปเป็นแนว
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ทางการแก้ไขของการศึกษาเร่ืองนี้ในคร้ังต่อไป หรือส่งต่อสู่รุ่นน้องที่ต้องการศึกษาต่อในเร่ือง
ใกล้เคียงกัน 

ด้านการท างานจริง 
ความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานที่บริษัทสามารถน าความรู้ไปเสนอทางเลือก

ใหม่ๆ และนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการบรรจุภัณฑได้อย่างสมบูรณ์แบบในการสร้างประสบการณ์
อย่างมืออาชีพในการท างานด้านบรรจุภัณฑ์ทางสายงานโลจิสติกส์ 
 
4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการวางแผนทางการเงินมาใช้ในกระบวนการจัดท า
โครงการ 

     ทางคณะผู้จัดท าได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนด้านการเงิน 
หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจและหาข้อมูลเบื้องต้นเป็นพื้นฐานก่อนจัดท าโครงการ เพื่อไม่ให้เกิด
สภาวะทางการเงินของเราเสียหาย มีความพอประมาณไม่ฟุ่มเฟ่อ การวางแผนทางการเงินจึงจ าเป็น
ต่อการจัดท าโครงการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
  จากการศึกษา การพัฒนาสิ่งห่อหุ้มหนังสือให้เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ ของ
บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 ขอสรุปและมีข้อเสนอแนะตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้   
  การที่คณะผู้จัดท าได้เข้าศึกษาการพัฒนาสิ่งห่อหุ้มหนังสือให้เป็นบรรจุภัณฑ์
ประเภทไม้ของบริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด มีข้อสรุปดังนี ้
   เร่ืองที่ 1 ในการน าไม้มาแปรรูปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถท าได้ทั้งหมด เพราะ
ทางบริษัทได้มีความเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นมากนักเพราะ ออเดอร์ที่สั่งซื้อส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่
อยู่ในประเทศไทย และอยู่ในระแวกเดียวกันกับบริษัท จะใช้บรรจุภัณฑ์ไม้ในการบรรจุเพื่อการ
ขนส่งเฉพาะออเดอร์ที่ส่งออกต่างประเทศหรือตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น  และสินค้าที่อยู่
ภายในเป็นหนังสือ สิ่งสือพิมพ์ ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ที่ต้องการ การปกป้องในการขนส่งมาก
บริษัทจึงสามารถใช้การหีบห่อด้วยกระดาษและซีนทับด้วยแผ่นฟิมล์ใสเป็นส่วนมากเพื่อเป็นการ
ลดต้นทุน 
 ข้อเสนอแนะ 
  ทางคณะผู้จัดท ามีข้อเสนอแนะเพื่อให้ทางบริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด น ามา
พิจารณาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขดังนี้ 
  1. ทางบริษัทควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปไม้เพื่อหาทางออกในการลด
ต้นทุนในด้านขั้นตอนการแปรรูปไม้ในโรงงาน ว่าสามารถมีวิธีการใดบ้าง ที่จะท าให้ประหยัดงบ
มากที่สุด เช่น ขั้นตอนการอัดสารโคลอน ถ้าอัดด้วยเคร่ืองจะมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ้งสามารถใช้วิธีการแช่
น้ าที่ผสมสารโคลอน แทนการอัดได้ จะช่วยลดเงินทุนได้มาก                            

  2. บริษัทควรมีการวางแผนก่อนการสั่งท าบรรจุภัณฑ์ไม้ ควรเลือกโรงงานที่อยู่ไม่
ไกลจากบริษัท และควรสั่งท าล่วงหน้าก่อนเวลาใช้งาน หรือสั่งท าในจ านวนที่เพียงพอไม่น้อย
จนเกินไป  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหากถึงเวลาที่ต้องน าไปใช้งาน 

3. ควรน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการวางแผนทางการเงิน มาเป็นหลักยึดมั่น
หรือเป็นกรอบทางเดินให้เรา เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี 

ข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ 
1. ควรปรับชื่อหัวข้อเร่ืองจากการพัฒนาสิ่งห่อหุ้มหนังสือให้เป็นบรรจุภัณฑ์

ประเภทไม้ เป็น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง เพื่อให้เข้าใจง่าย สามารถมองภาพตามได้
ชัดเจนขึน้ 
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ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ขั้นตอนการท าโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ ข.1 เตรียมอุปกรณ์เพื่อจัดท าโมเดล 
 

 
 

ภาพที่ ข.2 วัดขนาดเพื่อตัด และท าฐานโมเดล 
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ภาพที่ ข.3 สร้างฐานเพื่อท าโมเดล 

 

 
 

ภาพที่ ข.4 ประกอบโมเดล 
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ภาคผนวก ค 

ภาพเข้าศึกษาดูหน้างาน บริษทั พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากัด 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ ค.1ป้ายหน้าบริษัท 

 
 

ภาค ค.2 ถ่ายหน้าป้ายบริษัทวันที่เข้าดู 
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ภาพที่ ค.3 คลังเก็บวัตถุดิบกระดาษทุกชนิด 

 
 

ภาพที่ ค.4 โซนของบรรจุภัณฑ์ตามเล่มของหนังสื่อ 
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ภาพที่ ค.5 ดูวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์ในการส่งออก 

 
ภาพที่ ค.6 เรียงพาเรทตามออเดอร์พร้อมรอรถมาจัดส่ง  
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ภาพผนวก. ง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 
 

 
รายการ 

 
ราคา/บาท 

1. กระดาษสี 86 
2. กระดาษลูกฟูก 64 
3. แผ่นสี 17 
4. สีสเปรย์ 10 
5. กาวร้อน 12 
6. กาวลาเท็กซ์ 88 
7. กาวสองหน้า 20 
8. กระดานแข็ง 14 
9. รถ,เรือ 50 
10. ต้นไม้ 266 
11. แป้ง 50 
12. สีน้ า 69 
13. ค่าปริ้นงาน 1500 

รวม 2300 
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