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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้ามันหล่อลื่น กรณีศึกษา บริษัท เอสเอฟ
ซี เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้ามันหล่อลื่นให้ตรง
ตามความต้องการของลูกค้ า ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส้าหรับ
น ้ามันหล่อลื่นเพื่อช่วยลดการท้างานที่ผิดพลาดเพื่อน้าผลที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่และน้ามา
ประยุกต์ใช้ในการท้างาน 
 จากการศึกษาพบว่าการน้าบรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้ามันหล่อลื่นมาใช้ให้ตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้านั นต้องมีโปรแกรมที่สามารถควบคุมการท้างานคือ Microsoft Excel ที่น้ามาใช้
ในการค้านวณการสั่งซื อบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะท้าให้สามารถสั่งบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับ
ขนาดของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือการค้านึงถึงมูลค่าของบรรจุภัณฑ์ที่สูงกว่าสินค้าและช่วยลด
ค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าด้วย    
 ประโยชน์จากการที่คณะผู้รับผิดชอบจัดท้าโครงการเล่มนี ได้รับรู้ถึงการเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้ามันหล่อลื่นส้าเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ เพื่อได้น้าความรู้ ความเข้าใจในการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้ามันหล่อลื่น มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาระดับสูงและด้า เนินกิจการ
ต่อไปในอนาคตได ้
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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการฉบับนี เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างสูงจากท่าน  
อาจารย์ละออ  อุบลแย้ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและท่านคณะกรรมการทุกท่านที่คอยให้ 
ค้าแนะน้าที่มีประโยชน์อีกทั งยังคอยกระตุ้นและเป็นก้าลังใจคอยผลักดันจนโครงการฉบับนี เสร็จ 
สมบูรณ์ คณะผู้จัดท้าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่ างสูงที่ท้าให้โครงการฉบับนี  
เสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดี  

กราบขอบพระคุณ บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด และขอขอบพระคุณ คุณ
ปกรณ์พันธ์  จันทรวิฑูร ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการฝ่ายปฎิบัติการและบริหารคุณภาพ ทีมงานทุกท่านที่ 
มอบโอกาสให้คณะผู้จัดท้าเข้าไปศึกษาดูงานภายในบริษัท ตลอดจนให้ความห่วงใยและอ้านวย  
ความสะดวกในเร่ืองต่าง ๆ แก่คณะผู้จัดท้าตลอดระยะเวลาที่ศึกษาดูงานอยู่ภายในบริษัทนี   

สุดท้ายนี คณะผู้จัดท้าขอน้อมร้าลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้
กรุณาอบรมสั่งสอน รวมทั งบุคคลในครอบครัวทุกคน และเพื่อน ๆ ของคณะผู้จัดท้าที่คอยเป็น
ก้าลังใจและอยู่เบื องหลังความส้าเร็จในครั งนี  หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี  
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
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บทที ่1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล  

 ในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปท้าให้บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงและมี
ความหลากหลายสวยงามมากขึ น ทั งการออกแบบรูปร่างและชนิดของวัสดุที่ใช้มีการค้านึงถึงความ
สวยงามสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น สะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ท้าจากวัสดุชั นดี และการ
ออกแบบสวยงามจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ดูมีคุณค่า หรูหรา และมีระดับมากขึ นท้าให้ผู้ผลิตสามารถที่
จะก้าหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ นได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าบรรจุภัณฑ์ช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื อบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและสวยงามจะสามารถท้าหน้าที่แทนพนักงานขายได้ เคร่ืองหมาย
ยี่ห้อสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนบรรจุภัณฑ์จะช่วยให้คนทั่วไปรู้จักสินค้ามากขึ น ขนาดที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ท้าให้ผลิตภัณฑ์ที่ขายเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างดี นอกจากนี การเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์ใดๆ จะท้าให้ผลิตภัณฑ์นั นๆ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายตาของ
ผู้บริโภค 
 
 เช่นเดียวกับ บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด ที่เป็นผู้คัดเลือกบรรจุภัณฑ์แต่
ละชนิดได้อย่างดีและเหมาะสมกับการใช้บรรจุผลิตภัณฑ์น ้ามันหล่อลื่น ซึ่งได้รับการการตอบรับ
เป็นอย่างดีและเป็นที่ไว้วางใจส้าหรับแบรนด์ชั นน้าทั่วไปของประเทศไทย  จ้าเป็นจะต้องมีก าร
เลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพของสินค้าเพิ่มขึ น โดยจะต้องค้านึงถึงรูปแบบและ
คุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั นๆ โดยอยู่ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมและสร้างการยอมรับของ
สินค้าในระยะยาวอย่างยั่งยืน เนื่องจากบรรจุภัณฑ์สามารถท้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย กระตุ้น
ยอดขายให้เพิ่มขึ น ในเวลาเดียวกันยังช่วยให้มีโอกาสลดต้นทุนสินค้าที่จะน้าไปสู่ผลก้าไรให้กับ
บริษัท ซึ่งเป็นเป้าหมายส้าคัญของการเลือกใช้แบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีและเหมาะสม 
 ดังนั นผู้จัดท้าจึงมีแนวคิดที่จะด้าเนินการศึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส้าหรับ
น ้ามันหล่อลื่น กรณีศึกษา บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด เพื่อศึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้
เหมาะสมกับน ้ามันหล่อลื่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งาน โดยการพัฒนารูปแบบให้
มีความน่าเชื่อถือ และจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ทั งยังดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภคให้มีแรงจูงใจเพิ่มขึ น โดยสามารถน้าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและ
ประกอบอาชีพได้อีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้ามันหล่อลื่น 

  2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้ามันหล่อลื่น 

  3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และน้าไปประยุกต์ใช้ 
  4. เพื่อน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเงื่อนไขความรู้มาใช้ในการจัดท้า
โครงการ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้ามันหล่อลื่น 
  2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส้าหรับ
น ้ามันหล่อลื่น 
  3. สามารถเผยแพร่ความรู้และน้าไปประยุกต์ใช้ได้ 
  4. สามารถน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเงื่อนไขความรู้มาใช้ในการจัดท้า
โครงการได้ 
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บทที ่2 
 

ประวัติบริษัทและการด าเนินงานธุรกิจ 

 

 

 

 

 

บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ ากัด 

  บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด ประกอบกิจการประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์
อ่ืน ๆ ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม เช่น น ้ามันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์  น ้ามันหล่อลื่นยานยนต์ น ้ามัน
เกียร ์มีหัวข้อที่จะศึกษาดังต่อไปนี  

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
3. ผังองค์กร 
4. แผนที่ 
5. นโยบายคุณภาพ และมาตรฐาน 
6. ข้อมูลการติดต่อบริษัท 
7. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ



 
 

 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด ได้ก่อตั งขึ นในปี พ.ศ. 2518 ด้วยทุนจด

ทะเบียน 70 ล้านบาท เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทย และบริษัทญ่ีปุ่น 3 บริษัท คือ ฝ่ายไทย

ประกอบด้วย บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด และฝ่ายญี่ปุ่น ประกอบด้วย บริษัท มัตสุโมโต้ ยู

ชิ-ไซยากุ จ้ากัด และ บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น แห่งนครโตเกียว โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อ

ประกอบกิจการการผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งในระยะแรกบริษัทฯ ได้รับความ

ร่วมมือด้านการจัดการรวมทั งเทคนิคต่าง ๆ ด้านการผลิตจากฝ่ายญ่ีปุ่น 

ในปี 2524 เมื่อกิจการของบริษัทฯ ประสบความส้าเร็จ จึงได้เพิ่มการผลิต

น ้ามันหล่อลื่นขึ นอีกแขนงหนึ่ง บริษัทฯ ยังเป็นบริษัทคนไทยบริษัทแรกที่ท้าการผลิตน ้ามันหล่อลื่น

หลายประเภท ส่งให้กับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในราคาที่ถูกลงจากการผูกขาดบริษัทข้าม

ชาติ จึงเป็นการลดดุลการค้าให้แก่ประเทศชาติอย่างมาก 

ต่อจากนั นมาในปี 2546 ในส่วนของธุรกิจสิ่งทอของประเทศเร่ิมมีการตกต่้า ท้าให้

การผลิตเคมีสิ่งทอได้รับผลกระทบตามไปด้วย จึงท้าให้บริษัทฯต้องยุติการผลิตสิ่งทอ มุ่งเน้น

ด้าเนินการในส่วนของการผลิตและธุรกิจการค้าน ้ามันหล่อลื่นเป็นหลัก และในปี 2550 ทางผู้ถือหุ้น

ฝ่ายไทยบริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด ได้ท้าการซื อหุ้นจากฝ่ายญ่ีปุ่นมาทั งหมดจึงท้าให้ใน

ปัจจุบัน บริษัทฯได้ถือเป็นบริษัทของคนไทย 100% 

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จึง

มีความเชื่อมั่นว่า จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการแข่งขันในตลาด ภารกิจส้าคัญของบริษัทฯ คือ

การผลิตและธุรกิจการค้าน ้ามันหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นภาระผูกพันของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า

ทั งรายหลักและรายย่อย เช่น การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้รวดเร็วและตรงต่อเวลา ให้บริการและความพึง

พอใจสูงสุดต่อลูกค้า เป็นต้น 

ปัจจัยที่น้าไปสู่ความส้าเร็จของบริษัทฯได้คือ 

1. การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น 

2. ความพึงพอใจจากลูกค้า 

3. การทุ่มเทและเสียสละจากพนักงาน 

4. ความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เช่น ธนาคาร สถาบันการเงินและคู่ค้าทาง

ธุรกิจเป็นต้น 

4 



 
 

 

2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 2.1 บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด 
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3. ผังองค์กร 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

  

 

  

   

ภาพท่ี 2.2 ผังองค์กรบริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด

Managing Director 
Worrawan Viriya-Apa 

 

Support Functions 

 

Commercial 

 

Operations and Quality 

Management 

Outsourced to  
5 Chem Group 

Mingmas Bhrommanop 

 

Commercial Disector 

 

Ops&QM Director 
Dr.Prakornphant 
Chantaravitoon 

 

 

Special Products Manager 

Jaturporn Pimpasingh 

 

Commercial Manager 

Chananya Chainaranon 

 

FIN& 

ACCT 
IT HR& 

ADM 

SALES

&MKT 
CS 

R&D PUR SP 

PLN WRM QC PDB PDF WFG QM MTN SHE 
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4. แผนท่ีบริษัท 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 แผนทีบ่รษิัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด
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5. นโยบายคุณภาพ และมาตรฐาน 

  บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด มีความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นบริษัทที่ผลิต 

ผลิตภัณฑ์น ้ามันหล่อลื่น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั งในด้านคุณภาพที่

สอดคล้องกับข้อก้าหนดของลูกค้า การส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา รวมถึงข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยค้านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง 

 

นโยบายคุณภาพ หน่วยงาน วัตถุประสงค์คุณภาพองค์กร 

การผลิตสินค้าและ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

PDB - ปริมาณการผลิตเฉลี่ยวันละ 165,000 ลิตรต่อวัน (ใน
เวลาท้าการ) 

- จ้านวน Batch การผลิตที่ไม่ผ่านการตรวจสอบครั งแรก
น้อยกว่า 10 ครั งต่อเดือน 

การตอบสนองความ
พึงพอใจสูงสุดของ
ลูกค้า 

CM และ
ส่วนกลาง 

ค่า CSI (Customer Satisfaction Index) 4.00 ต่อครั ง 
ส้าหรับ Key account 

ค่า CSI (Customer Satisfaction Index) 4.70 ต่อครั ง 
ส้าหรับ Small account 

ขายสินค้าให้ได้ตาม
ประมาณการณ์ต่อปี 

CM ยอดขาย ≥ ประมาณการณ์ประจ้าปี 

ความสอดคล้องกับ
ข้อก้าหนดของลูกค้า
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ส่วนกลาง สินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด (กระบวนการ
ที่ควบคุมได้ภายในองค์กร) ≤ 2 LOT ครั งต่อปี 

ความสอดคล้องกับ
ข้อก้าหนดของลูกค้า
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ส่วนกลาง สินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด (กระบวนการ
ที่ควบคุมได้ภายในองค์กร) ≤ 2 LOT ครั งต่อปี 
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นโยบายคุณภาพ หน่วยงาน วัตถุประสงค์คุณภาพองค์กร 

ส่งมอบถูกต้องและ
ตรงเวลา 

WFG - จ่ายส้นค้าผิดพลาด ≤ 2 ครั งต่อปี 

- ข้อร้องเรียนลูกค้าเกี่ยวกับการส่งมอบส้าหรับสินค้าที่
ผลิตเสร็จแล้ว และส่งไม่ได้ตามก้าหนด ≤ 2 ครั งต่อปี 

WRM การส่งมอบวัตถุดิบ,ภาชนะบรรจุและการส่งใบ P/R ให้
แผนกจัดซื อผิดพลาด ≤ 1 ครั งต่อ 6 เดือน 

PLN ไม่ได้ท้าการวางแผนการผลิตสินค้าไม่เกิน 1 ครั งต่อปี 

PUR ควบคุม Supplier ในการส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา 
(ภายใน ± 3วัน หลังเปิด PO) > 95% ต่อเดือน 

MTN Machine Down Time ≤ 2.5 % ของชั่วโมงการท้างานต่อ
เดือน(เฉพาะการซ่อมภายใน) 

สินค้ามีสุขลักษณะที่
ดี มีความปลอดภัย 

QC มีการร้องขอ MSDS ของวัตถุดิบจาก Supplier และมีการ
จัดท้า MSDS ส้าหรับสินค้าส้าเร็จรูป 

ปรับปรุงประสิทธิผล
ของระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 

PAD 
SHE 

- ฝึกอบรมประจ้าปี 6 ชั่งโมง ต่อ 1 หลักสูตร ให้กับ
พนักงานมากกว่า 90% ของพนักงานทั งหมด 

- มีหนักงานเกิดอุบัติเหตุถึงขั นต้องหยุดงานเกิน 2 วัน ≤ 
2 ครั งต่อปี 

 

ตารางท่ี 2.1 นโยบายคุณภาพและมาตรฐานบริษัท 

6. ข้อมูลการติดต่อบริษัท 

ที่อยู่ที่ติดต่อ : ที่อยู่บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด 

ส้านักงาน เลขที่ 196/4 หมู่1 ถนน สุขสวัสดิ์ ต้าบลปากคลองบางปลากด 

อ้าเภอ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 

โทศัพท์  : 0-2815-4600  (โรงงาน) 

โทรสาร  : 0-2425-8394  (โรงงาน)  

E-mail  : การขายและบริการ : sales.sfc@schemgroup.com 
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ทรัพยากรบุคคล   : hr.sfc@schemgroup.com 

เทคโนโลยีสารสนเทศ : it.sfc@schemgroup.com 

Website  : http://www.sfcexcellence.co.th 
เวลาท้าการ : วันเสาร์ ปิดท้าการ 

วันอาทิตย์ ปิดท้าการ 
วันจันทร์ 8:00–17:00 
วันอังคาร 8:00–17:00 
วันพุธ  8:00–17:00 
วันพฤหัสบดี 8:00–17:00 
วันศุกร์  8:00–17:00 

 

7. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 แกลลอนน ้ามัน 18 ลิตร 
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ภาพท่ี 2.5 ถังน ้ามัน 1,000 ลิตร (IBC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ภาพท่ี 2.6 ถังบรรจุน ้ามันขนาด 200 ลิตร 
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ภาพท่ี 2.7 เพลบรรจุน ้ามันขนาด 20 ลิตร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 เพลบรรจุน ้ามันขนาด 18 ลิตร (แบบกลม) 
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ภาพท่ี 2.9 เพลบรรจุน ้ามันขนาด 18 ลิตร (แบบเหลี่ยม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.10 เพลบรรจุน ้ามันขนาด 4 ลิตร 
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ภาพท่ี 2.11 เพลบรรจุน ้ามันขนาด 1 ลิตร
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเร่ือง การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส้าหรับ

น ้ามันหล่อลื่น บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ดังนี  

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 
3. ผลิตภัณฑ์น ้ามันหล่อลื่น 

4. นิยามศัพท์ 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ 

ความส าคัญของการบรรจุภัณฑ์ 
  การบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจุบันที่
การผลิตสินค้า หรือบริการได้เน้นหรือให้ความส้าคัญกับผู้บริโภค (Consumer Oriented) และจะได้
เห็นว่าการบรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากขึ นเพราะล้าพังตัวสินค้าเองไม่มีนวัตกรรม ( Innovation) หรือ
การพัฒนาอะไรใหม่อีกแล้ว ฉีกแนวไม่ออกเพราะได้มีการวิจัยพัฒนากันมานานจนถึงขั นสุดยอด
แล้ว จึงต้องมาเน้นกันที่บรรจุภัณฑ์กับการบรรจุหีบห่อ (Packaging) บรรจุภัณฑ์กับหีบห่อ 
(Package) ถือว่าเป็นค้าๆเดียวกัน ทั งนี สุดแล้วแต่ผู้ใดประสงค์หรือชอบที่จะใช้ค้าใด  
  จะเห็นได้ว่าการบรรจุภัณฑ์นั นมีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อผลผลิตทั งหลายซึ่ง
สามารถสรุปเป็นรายละเอียดเป็นข้อๆได้ดังนี  

1. รักษาคุณภาพและปกป้องตัวสินค้า เร่ิมตั งแต่การขนส่ง การเก็บให้ผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์เหล่านั นมิให้เสียหายจาการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง แมลง คน ความชื น ความร้อน 
แสงแดดและการปลอมปน 

2. ให้ความสะดวกในเร่ืองการขนส่ง การจัดเก็บมีความรวดเร็วในการขนส่งเพราะ
สามารถรวมหน่วยของผลิตภัณฑ์เหล่านั นเป็นหน่วยเดียวได้ เช่น ผลไม้หลายผลน้าลงบรรจุในลัง
เดียวหรือเคร่ืองดื่มที่เป็นของเหลวสามารถบรรจุลงในกระป๋องหรือขวดได้ 

3. ท้าหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในให้ปลอดภัยจากสภาพสิ่งแวดล้อม 
เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ และสภาพการขนส่งเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ 

http://www.sptn.dss.go.th/otopinfo/index.php/en/2014-10-09-08-12-02/article-1/123-2017-03-28-07-05-27
http://www.sptn.dss.go.th/otopinfo/index.php/en/2014-10-09-08-12-02/article-1/123-2017-03-28-07-05-27
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4. ท้าหน้าที่รองรับห่อหุ้ม ผลิตภัณฑ์และการให้ผลิตภัณฑ์รวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อน
หรือตามรูปร่างของบรรจุภัณฑ์นั น ๆ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลว 

ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 
 1. การป้องกัน (Protection) เช่น กันน ้า กันความชื น กันแสง กันแก๊ส เมื่ออุณหภูมิ

สูงหรือต่้าต้านทานมิให้ผลิตภัณฑ์แปรสภาพไม่ฉีกขาดง่าย ปกป้องให้สินค้าอยู่ในสภาพใหม่สดอยู่
ในสภาวะแวดล้อมของตลาดได้ในวงจรยาวโดยไม่แปรสภาพขนานแท้และดั งเดิม 

2. การจัดจ้าหน่ายและการกระจาย (Distribution) เหมาะสมต่อพฤติกรรมการซื อ
ขายเอื ออ้านวยการแยกขาย ส่งต่อ การตั งโชว์ การกระจาย การส่งเสริมจูงใจในตัว ทนต่อการขนย้าย 
ขนส่งและการคลังสินค้าด้วยต้นทุนสมเหตุสมผลไม่เกิดรอยขูดขีด ช้ารุด ตั งแต่จุดผลิตและบรรจุ
จนถึงมือผู้ซื อ ผู้ใช้หรือผู้บริโภค ทนทานต่อการเก็บไว้นานได้ 

3. การส่งเสริมการจ้าหน่าย (Promotion) เพื่อยึดพื นที่แสดงจุดเด่นโชว์ตัวเองได้
อย่างสะดุดตาสามารถระบุแจ้งเงื่อนไขแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อจูงใจ
ผู้บริโภคเมื่อการจัดรายการเพื่อเสริมพลังการแข่งขันก็สามารถเปลี่ยนแปลงและจัดจ้าได้สะดวก 
ควบคุมและประหยัด 

 4. การบรรจุภัณฑ์กลมกลืนกับสินค้าและกรรมวิธีการบรรจุ (Packaging) 
เหมาะสมทั งในแง่การออกแบบและเพื่อให้มีโครงสร้างเข้ากับขบวนการบรรจุและเอื ออ้านวยความ
สะดวกในการหิ ว-ถือกลับบ้าน ตลอดจนการใช้ได้กับเคร่ืองมือการบรรจุที่มีอยู่แล้วหรือจัดหามาได้
ด้วยอัตราความเร็วในการผลิตที่ต้องการต้นทุนการบรรจุภัณฑ์ต่้าหรือสมเหตุสมผลส่งเสริม
จรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคมไม่ก่อให้เกิดมลพิษและอยู่ในท้านองคลองธรรมถูกต้องตาม
กฎหมายและพระราชบัญญัติต่าง ๆ 

5. เพิ่มยอดขายเนื่องจากในตลาดมีสินค้าและคู่แข่งเพิ่มขึ นตลอดเวลาหากบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้าใดได้รับการออกแบบเป็นอย่ างดีจะสามารถดึงดูดตา ดึงดูดใจผู้บริโภคและ
ก่อให้เกิดการซื อให้ในที่สุดรวมทั งการลดต้นทุนการผลิต 
 ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยส้าคัญในการจ้าหน่ายสินค้าที่ต้องการผนวกวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การจัดการและศิลปะเข้าด้วยกันเพื่อสามารถคุ้มครองการเสื่อมสภาพ
และยืดอายุสินค้าเพิ่มความสะดวกในการล้าเลียงขนส่งตลอดจนสามารถดึงดูดลูกค้าและโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้าไปในตัวและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วย 
 การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 
 1. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า 
 2. ดูประเภทของสินค้า เช่น อาหารสด อาหารแห้ง เป็นต้น 
 3. ดูคุณสมบัติของสินค้า เช่น สินค้ามีความชื นสูงมีความเป้นกรดหรือไม่ 
 4. ดูอายุการเก็บของอาหาร เช่น นมสดพาสเจอไรซ์นมสดสเตอริไลซ์ 



17 
 

 5. เลือกเทคนิคการบรรจุ ขนส่ง จัดเก็บและจัดจ้าหน่าย 
 6. ดูดความเหมาะสมกับราคาของสินค้า 

นอกจากนี ยังมีเทคนิคอ่ืนๆ ที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่สาร
ดูดความชื นการเคลือบสารฆ่าเชื อจุลินทรีย์บนบรรจุภัณฑ์และการใช้วิธีปรับสภาพบรรยากาศใน
บรรจุภัณฑ์ที่ชะลอการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการผลิตและวิธีการออกแบบกราฟิกในปัจจุบันได้เข้า
มาช่วยสร้างรูปลักษณ์และสามารถสื่อสารถึงตัวผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ซึ่งสิ่งแรกๆที่ ต้อง
พิจารณาถึงคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ คือ 

คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ 
 1. ดูสวยงามและผลิตได้ครั งละมากๆ 

2. ใช้บรรจุภัณฑ์อย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ 
3. ควรน้าข้อสังเกตที่พบในระหว่างการจ้าหน่ายมาพิจารณาถึงรูปแบบและ
โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ที่เลือกใช้ 
4. ผู้บริโภคใช้สะดวก 
5. สามารถน้ามาใช้ซ ้า รีไซเคิลและก้าจัดได้ง่าย 
นอกจากการเลือกใช้เทคนิคของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการคุ้มครองผลิตภัณฑ์

แล้วยังต้องใช้ได้สะดวกและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย บรรจุภัณฑ์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยตรงเช่น ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงก่อให้ เกิดการท้าลายชั นโอโซนจาก CFC 
(Chlorofluorocarbons) และผลกระทบที่ได้รับการสนใจมากที่สุดคือ บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่ทิ งเป็น
ขยะอยู่ตามถนนหนทาง ปัจจุบันได้มีการส้ารวจและวิจัยตลาดเกี่ยวกับขนาดของบรรจุภัณฑ์ เช่น 
ขนาดบรรจุของชาหรือกาแฟต่อ 1 ซอง ควรมีน ้าหนักบรรจุกี่กรัม เป็นต้น  
 ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
 ประเภทของบรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งได้หลายวิธีตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี  
 1. แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย 
 2. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ 
 3. แบ่งตามความคงรูป 

4. แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ 
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ภาพท่ี 3.1 ภาพประเภทของบรรจุภัณฑ์ 

 
ภาพท่ี 3.2 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 

การแบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย  
1. บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) 
บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์ชั นแรกเป็นสิ่งที่บรรจุภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย

โดยมีวัตถุประสงค์ชั นแรกคือเพิ่มคุณค่าในเชิงพาณิชย์ (To Increase Commercial Value) เช่น     
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การก้าหนดให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือท้าให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับถือและอ้านวยความ
สะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในพร้อมทั งท้าหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรงอีกด้วย 

 2. บรรจุภัณฑ์ชั นใน (Inner Package)  
                           บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมาเป็นชั นที่สอง มีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั นแรกเข้าไว้
ด้วยกันเป็นชุด ในการจ้าหน่ายรวมตั งแต่ 2-24 ชิ นขึ นไป โดยมีวัตถุประสงค์ขั นแรก คือ การป้องกัน
รักษาผลิตภัณฑ์จากน ้า ความชื น ความร้อน แสง แรงกระทบกระเทือน และอกนวยความสะดวกแก่
การขายปลีกย่อย เป็นต้น ตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี  ได้แก่ กล่องกระดาษแข็งที่บรรจุ
เคร่ืองดื่มจ้านวน 1 โหล,สบู่ 1 โหล เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ภาพท่ี 3.3 บรรจุภัณฑ์ชั นใน 

3. บรรจุภัณฑ์ชั นนอกสุด (Out Package) 
             บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง โดยปกติแล้วผู้ซื อจะ

ไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี มากนัก เนื่องจากท้าหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง
เท่านั น ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี  ได้แก่ หีบ ไม้ ลัง กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้า
ไว้ภายใน ภายนอกจะบอกเพียงข้อมูลที่จ้าเป็นต่อการขนส่งเท่านั น เช่น รหัสสินค้า (Code) เลขที่ 
(Number) ตราสินค้า สถานที่ส่ง เป็นต้น 
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                 ภาพท่ี 3.4 บรรจุภัณฑ์ชั นนอกสุด 

 การแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ 
 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (Consumer Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื อ
ไปใช้ไป อาจมีชั นเดียวหรือหลายชั นก็ได้ ซึ่งอาจเป็น Primary Package หรือ Secondary Package ก็
ได้บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shopping หรือ Transportation Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้รองรับ
หรือห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั นทุติยภูมิ ท้าหน้าที่รวบรวมเอาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเข้าด้วยกัน ให้เป็น
หน่วยใหญ่ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเก็บรักษา และการขนส่ง เช่น กล่องกระดาษ
ลูกฟูกที่ใช้บรรจุยาสีฟัน กล่องละ 3 โหล  
 
 
 
   

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก 
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 การแบ่งบรรจุภัณฑ์ตามความคงรูป 
 1. บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid Forms) ได้แก่ 
 เคร่ืองแก้ว (Glass Ware) เซรามิกส์ (Ceramic) พลาสติกจ้าพวก (Thermosetting) 

ขวดพลาสติก ส่วนมากเป็นพลาสติกฉีด เคร่ืองปั้นดินเผา ไม้ และโลหะ มีคุณสมบัติแข็งแกร่ง
ทนทานเอื ออ้านวยต่อการใช้งาน และป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี 
 

 

ภาพท่ี 3.6 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว 

 2. บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว (Semirigid Forms) ได้แก่ 
 บรรจุภัณฑ์ที่ท้าจากพลาสติกอ่อน กระดาษแข็งและอลูมิเนียมบาง คุณสมบัติทั ง
ด้านราคา น ้าหนักและการป้องกันผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับปานกลาง 
  

 

 

 
 

 

  ภาพท่ี 3.7 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว 
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3. บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น (Flexible Forms) ได้แก่  
บรรจุภัณฑ์ที่ท้าจากวัสดุอ่อนตัว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ได้รับความนิยมสูงมาก

เนื่องจากมีราคาถูก ( หากใช้ในปริมาณมากและระยะเวลานาน ) น ้าหนักน้อย มีรูปแบบและ
โครงสร้างมากมาย 
                              

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.8 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น 

 การแบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ 
 การจัดแบ่งและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ในทรรศนะของผู้ออกแบบ ผู้ผลิต หรือนักการ
ตลาด จะแตกต่างกันออกไป บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทก็ตั งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลักใหญ่ 
(Objective Of Package) ที่คล้ายกันคือ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ (To Protect Products) เพื่อจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (To Distribute Products) เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ (To Promote Products) 
  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.9 บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
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ภาพท่ี 3.10 ถุงกระดาษแบบก้นสี่เหลี่ยม 
 วัสดุบรรจุภัณฑ์ 
 วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 1. กลุ่มที่ท้าจากพืช คือ กระดาษ ไม้ สิ่งทอต่างๆ 
 2. กลุ่มพลาสติก 

3. กลุ่มโลหะ 
4. กลุ่มแก้วและเซรามิกส์ต่างๆ 

 ซึ่งมีความหลากหลายในคุณลักษณะและคุณภาพตลอดจนสามารถน้าไปผลิตเป็น
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆมากมายการตัดสินใจเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมบรรจุภัณฑ์และ
การจ้าหน่ายภายใต้เงื่อนไขข้อจ้ากัดต่างๆ ของกิจการ 
 บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
 กระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แพร่หลายมานานและได้รับความนิยมใช้กันมาก
โดยกระดาษมีหลายชนิด ผลิตจากเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพแตกต่างกัน มีข้อดี ข้อเสีย และปัจจัยที่
น้าเข้าสู่การพิจารณาดังนี  
 1. คุณสมบัติของการกระดาษต่อการน ามาท าบรรจุภัณฑ์ 

มีคุณสมบัติหลายประการของกระดาษที่เหมาะสมต่อการน้ามาท้าบรรจุภัณฑ์และ
ท้าให้ได้รับความนิยม ดังนี  

ข้อดี 
 - สามารถน้ามาตัด ดัด พับ งอ ได้ง่ายจึงสามารถน้ามาออกแบบท้ารูปร่าง รูปทรง
ต่างๆ ได้โดยง่าย 
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- มีน ้าหนักเบา ท้าให้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสามารถพับเก็บ
แบนราบได้เมื่อไม่ต้องการใช้ท้าให้ประหยัดเนื อที่ในการเก็บและขนส่ง 
 - สามารถพิมพ์สีสันลวดลายได้ง่าย สะดวกเก็บและขนส่ง สวยงาม โดยใช้ระบบ
การพิมพ์ทั่วไปหลายวิธี รวมทั งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการพิมพ์ลงบนวัสดุชนิดอ่ืนและสามารถ
พิมพ์สี ลวดลายต่างๆ ที่ต้องการลงบนแผ่นกระดาษก่อนที่จะน้ามาขึ นรูปประกอบเป็นบรรจุภัณฑ์ 

- กระดาษมีหลากหลายประเภทหลายระดับจึงสามารถเลือกใช้กระดาษในระดับ
คุณภาพต่างๆ กัน (เช่น ความเหนียว ความหนา ความทนทานต่อการฉีกขาด ดึงขาด ดันทะลุ) ได้
ตามความต้องการและต้นทุน 
 - เป็นวัสดุที่สามารถน้ามาแปรรูปใช้หมุนเวียน (Recycle) ได้ง่ายกระดาษย่อยสลาย 
ได้ไม่ยากในสภาวะธรรมชาติ ไม่ยากต่อการท้าลายบรรจุภัณฑ์กระดาษจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหา
มลภาวะ 
 - มีราคาถูก กระดาษนับว่าเป็นวัสดุที่มีราคาไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับวัสดุบาง
ประเภท 

- สามรถน้ามาใช้ร่วมกับวัสดุอ่ืนๆ เพื่อให้ท้าหน้าที่ได้ดีขึ น เช่น กระดาษเคลือบ
ฟิล์มพลาสติก (Plastic coated paper) กระดาษเคลือบขี ผึ ง (Wax Coated paper) กระดาษทนน ้ามัน 
(Grease proof paper) เป็นต้น 

ข้อเสีย 
- ไม่สามารถป้องกันความชื นจึงเสียความแข็งแรงเมื่อถูกน ้าหรืออยู่ในสภาวะเปียก

ชื นเพราะคุณสมบัติของกระดาษโดยทั่วไปจะยอมให้น ้าและก๊าซซึมผ่าน 
- มีความแข็งแรงน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่ืน เช่น โลหะ แก้ว พลาสติกแข็งขึ นรูป 

เพราะกระดาษมีความทนทานต่อการกดทับ การรับน ้าหนัก การดึง แรงทิ่มทะลุ แรงฉีกขาด น้อย
กว่า 

- เมื่อน้ามาประกบวัสดุอ่ืน เช่น อลูมิเนียมและพลาสติกจะยากแก่การท้าลาย 
2. ประเภทของกระดาษที่น ามาบรรจุภัณฑ์ มีดังนี  
2.1 กระดาษธรรมดา (Papers) กระดาษธรรมดาที่น้ามาใช้ในงานบรรจุภัณฑ์มี

หลายชนิดดังรายละเอียดต่อไปนี  
- เยื่อไม้ (Tissue) เป็นกระดาษที่มีน ้าหนักเบาท้าได้จากเยื่อไม้หลายชนิดในอัตรา

ระหว่าง 7-18 ปอนด์ต่อรีม อาจเป็นกระดาษแข็งหรือนุ่มได้นอกจากนี ยังอาจปรับปรุงคุณภาพให้
สามารถต้านแรงดึงขาดเมื่อเปียก (wet strength) ใช้เป็นกระดาษปิด ห่อหุ้ม (Twist Wrap) หรือเป็น
ผิวหน้า (Liner) ที่อาจจะเคลือบขี ผึ งหรือเคลือบกับวัสดุอื่นๆ เช่น อลูมิเนียมฟอยด์อีกก็ได้ 

- กระดาษบีชและลามิเนตธรรมชาติ (Bleached or natural laminating paper) เป็น
กระดาษที่ผลิตมาจากเยื่อซัลเฟต (Sulfate or sulfite pulp) ในระดับ 10-90 ปอนด์ต่อรีมที่อาจมีผิว
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หยาบหรือรายละเอียดโดยทั่วไปจะมีผิวที่ซึมซับได้ดี (Fairy Porous) ถ้าท้ามาจากเยื่อกระดาษ
คราฟท์จะมีความแข็งแรงถ้าท้าจากเยื่อไม้เนื อดีจะได้พื นผิวที่เรียบกว่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกระดาษ
ฟอกสีด้วยเกลือของกรดก้ามะถัน (Sulfite) 

- กระดาษและการพิมพ์ธรรมชาติ (Bleach or natural printing paper) คล้ายกับ
กระดาษประเภทที่ 2 แต่มีหน้าที่เรียบและละเอียดว่า อย่างน้อย 1 ด้าน ซึ่งต้องน้าเอาดิน  (Clay) เข้า
มาผสมเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการมีการควบคุมคุณภาพของเนื อกระดาษให้ทึบและสามารถ
ดูดซับหมึกพิมพ์หรือกันการซึมผ่านของหมึกพิมพ์ที่เหมาะสมกับเทคนิควิธีการพิมพ์ในแต่ประเภท
อีกด้วย 

- กระดาษ (Pouch Paper) ท้าจากเยื่อกระดาษคราฟท์ใหม่ (Virgin Kraft Pulp) อัด
แรงโดยปกติมักฟอกสีเป็นกระดาษที่มีคุณภาพดีส้าหรับการน้าไปเคลือบหรือเหมาะสมส้าหรับงาน
พิมพ์ 

- กระดาษกันน ้า (Grease Proof) ท้าจากเยื่อไฮเดรตที่มีคุณภาพ (Hydrated Pulp) มี
ความหนาแน่นสูง เนื อละเอียดเป็นกระดาษกันน ้า น ้ามันและกันกลิ่นได้ดี 

- กระดาษไขโปร่งแสง (Glassine) ท้าจากเยื่อไฮเดรต ผิวเรียบเป็นมันเป็นกระดาษ
ไขโปร่งใส (Transparency) หลายระดับซึ่งมักจะผสมสารประกอบพลาสติกเข้าไปด้วยเพื่อลดการ
กรอบและเปราะแตกได้ง่าย 

- กระดาษหนัง (Parchment) เป็นกระดาษผิวเรียบที่เคลือบผิวหน้าด้วยกรรมวิธีทาง
เคมีเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้าหรือน ้ามันเช่นเดียวกันกระดาษกันน ้ามันแต่กระดาษแบบนี จะมี
คุณสมบัติในการด้านแรงดึงขาดเมื่อเปียก (Wet Strength) ได้ดีกว่า ถึงแม้ว่าจะน้าไปต้มในน ้าก็ตาม 

2.2 กระดาษแข็ง (Paperboard) กระดาษที่ใช้ส้าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์มีดังนี  
- คลิปบอร์ด (Chipboards) เป็นกระดาษที่ท้าจากเยื่อกระดาษที่ใช้แล้วน้ามาย่อย

สลายเนื อเยื่อใหม่ (Reciamed Fibers) มีคุณภาพหยาบหรือละเอียดและความเหนียวของกระดาษ
แตกต่างกันหลายระดับ เช่น บอร์ดที่ท้าให้โค้งได้ (Bending boards)สามารถโค้งงอได้ถึง 180 องศา 
บอร์ดที่ท้าให้โค้งได้ปานกลาง (Semi-Bending Boards) โค้งงอได้ 90 องศา ฯลฯ กระดาษประเภทนี  
ได้แก่ กระดาษลูกฟูกหรือกระดาษอัด เป็นต้น 

- บอร์ดมะนิลาแข็ง (Solid Manila Boards) เป็นกระดาษที่ท้ามาจากกระดาษที่ใช้
แล้วส่วนมากมักกระดาษผิวสีขาว (White Liner) มีความแข็งแรงและดัดโค้งงอได้ดี 

- บอร์ดไซลินเดอร์คราฟท์ (Kraft Cylinder Boards) ผลิตจากเยื่อกระดาษดราฟท์
เก่าและใหม่ด้วยเคร่ืองท้าให้เป็นรูปทรงกระบอก (Cylinder Machine) เป็นกระดาษที่มีความทนต่อ
การโค้งงอ พับได้ดีเยี่ยม 

- บอร์ดกระดาษคราฟท์ส้าหรับใส่เคร่ืองดื่ม (Kraaft for drinker Boards) ผลิตจาก
เยื่อกระดาษคราฟท์ใหม่ 100% มีความคงทนต่อการโค้งงอ พับ ได้ดีมาก ซึ่งสามารถที่เคลือบผิวด้วย 
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วัสดุต่างๆ เช่น พลาสติกขี ผึ ง ได้ในกรณีที่ต้องการป้องกันความเปียกชื น 
2.3 ลักษณะของบรรจุภัณฑ์กระดาษ ที่นิยมใช้กันในท้องตลาดทั่วไป 8 ประเภท 

ดังนี  
- ซองกระดาษ (Paper Envelopes) ซองกระดาษท้าจากแผ่นกระดาษตัดพับ

ส้าเร็จรูป (Die cut and folded) ที่มีลักษณะแบนราบและหลายขนาด  
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.11 ซองกระดาษ 

 
- ถุงกระดาษ (Paper Bag) ถุงกระดาษมีหลายชนิด หลายลักษณะทั งแบบแบนราบ 

แบบมีขยายข้างและก้นซึ่งเปิดได้ด้านเดียวและแบบผนึก 4 ด้าน สามารถผลิตขึ นโดยกรรมวิธีของ
การพับ ปิดผนึกด้วยกาวหรือเย็บประกอบขึ นเป็นรูปร่างต่างๆ รวมทั งอาจท้าจากกระดาษชั นเดียว
หรือเป็นถุงกระดาษหลายชั น (Multiwall Paper  Bag) ซึ่งกรณีที่มีขนาดใหญ่ใช้บรรจุของที่มี
น ้าหนักมากอาจเรียกว่า “กระสอบ (กระดาษ) หลายชั น (Multiwall Paper Sack)” สามารถสรุปว่า 
ถุงกระดาษทั่วไปมีอยู่ 4 รูปแบบ (Style) ดังนี  

1) แบบก้นถุงอัติโนมัติ (Automatic Bottom หรือ Self-Opening : SOS) ถุง
แบบ SOS นี ก้นถุงจะมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม เมื่อกางถุงออกสามารถวางถุงตั งตรงได้เพราะมี
การพับความกว้างของด้านข้าง (Gasset) ที่สามารถพับเก็บและขยายได้เป็นทรงกระบอก สี่เหลี่ยม
ได้หรือเรียกกันทั่วๆไปว่าเป็นถุงแบบขยายข้างใช้เป็นถุงส้าหรับบรรจุของช้าทั่วไป 
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ภาพท่ี 3.12 ถุงกระดาษแบบก้นถุงอัตโนมัติ 

 
 2) แบบก้นสี่เหลี่ยมและก้นแคบ (Square Bottom and Pinch Bottom) ก้นถุงพับ
เป็นตะเข็บแนวตรงและมีการพับความกว้างด้านข้างสามารถขยายออกและพับเก็บได้มีลักษณะที่
สามารถสอดผ้า/แผ่นวัสดุสามเหลี่ยมที่สอดเข้าใจได้ง่ายคล้ายแบบ SOS แต่ก้นถุงพับเป็นตะเข็บ
แนวตรง 
  

 

 

 
 
 
  
 

 

  

 

 ภาพท่ี 3.13 ถุงกระดาษแบบก้นแคบ 
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ภาพท่ี 3.14 ถุงกระดาษก้นสี่เหลี่ยม 

 3) ถุงแบน  (Flat Bag)  ก้นถุงมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมแต่ไม่มีการ
พับความกว้าง ด้านข้างเป็นถุงแบบ ก้นถุงพับเป็นตะเข็บแนวตรง 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.15 ถุงกระดาษแบบแบน 
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4) แบบก้นกระเป๋าหนังสือ (Satchel Bottom) มีลักษณะก้นถุงคล้ายแบบ SOS แต่
ไม่มีตะเข็บด้านข้าง ก้นถุงมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมแต่ไม่มีการพับ  

 
   

 

 

   

 

 

ภาพท่ี 3.16 ถุงกระดาษแบบกระเป๋าหนังสือ 

 
- ถุงหรือกระสอบหลายชั น (Multiwall Paper Sack) ใช้ส้าหรับบรรจุสินค้าที่มี

น ้าหนักมากกว่า 10 กิโลกรัม นิยมใช้กับการบรรจุสินค้าประเภทปูนซีเมนต์ อาหารสัตว์ เม็ด
พลาสติก สารเคมี ฯลฯ ถุงหรือกระสอบแบบนี มีทั งปากปิดและแบบมีลิ น แต่ละแบบอาจมีส่วน
ขยายข้างด้วย นิยมใช้กระดาษเหนียวที่ท้าจากเยื่อเส้นใยยาวหรืออาจเคลือบพลาสติกหรือยางมะตอย
อีกชั นหน่ึงเพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านการป้องกันความชื น 

 
 
 

  

 

 

 

ภาพท่ี 3.17 ถุงหรือกระสอบหลายชั น 

 - เยื่อกระดาษขึ นรูป (Molded Pulp Container) มีทั งชนิดที่เกิดจากเยื่อบริสุทธิ์ซึ่ง
ใช้บรรจุอาหารส้าเร็จรูปและอาหารที่เข้าตู้อบไมโครเวฟได้และชนิดที่ท้าจากเยื่อเศษกระดาษซึ่งใช้
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บรรจุไข่ ผัก ผลไม้สดและท้าเป็นวัสดุกันกระแทก การเลือกใช้ค้านึงถึงชนิดของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ
เป็นส้าคัญเพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

ภาพท่ี 3.18 เยื่อกระดาษขึ นรูป 

 - กระป๋องกระดาษและลูกผสม (Paper/Composite Can) เป็นบรรจุภัณฑ์รูป
ทรงกระบอกที่ได้จากการพันกระดาษทับกันหลายๆ ชั น พันเป็นเกลียวหรือแบบแนวตรง ถ้าใช้
กระดาษเหนียวแต่เพียงอย่างเดียวจะเรียกว่า “กระป๋องกระดาษ” นิยมใช้บรรจุของแห้งแต่ถ้าใช้วัสดุ
ร่วมระหว่างกระดาษเหนียว/อลูมิเนียมฟอยล์/พลาสติกจะเรียกว่า “กระป๋องลูกผสม” ซึ่งมักจะบรรจุ
อาหารประเภทขนมขบเคี ยวต่างๆ ฝากระป๋องมักเป็นโลหะหรือพลาสติกบางครั งจะใช้ฝาแบบมีห่วง
เปิดง่ายก็ได้ การเลือกใช้ต้องพิจารณาคุณภาพของตะเข็บระหว่างตัวกระป๋อง ฝาและรอยต่อของการ
พันเพื่อป้องกันการร่ัวซึม 

 

   

 

 

   

   

 

ภาพท่ี 3.19 กระป๋องกระดาษและลูกผสม 
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 - ถังกระดาษ (Fiber Drum) มีลักษณะเช่นเดียวกับกระป๋องกระดาษแต่มีขนาดใหญ่
ใช้เพื่อการขนส่งสินค้าที่นิยมบรรจุคือ สารเคมี เม็ดพลาสติก ฯลฯ การเลือกใช้ต้องค้านึกถึงความ
แข็งแรงเมื่อเรียงซ้อนกันเป็นหลักโดยการทดสอบค่าของการด้านแรงกด 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.20 ถังกระดาษ 

 - กล่องกระดาษแข็ง  (Paperboard Box) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ที่นิยม
ใช้กันอย่างแพร่หลายทั งในการขายปลีก ขายส่งและการขนส่ง สามารถท้าจากกระดาษแข็งได้หลาย
ชนิด เช่น กระดาษไม่เคลือบ (กระดาษขาว-เทา) กระดาษเคลือบ กระดาษการ์ด กระดาษอาร์ตมัน 
กระดาษอาร์ตบอร์ดนอกจากนี ยังสามารถเคลือบวัสดุอ่ืน วานิช พลาสติก ไข เพื่อปรับคุณสมบัติให้
ดีขึ น รูปแบบของกล่องกระดาษแข็ง 2 ประเภท คือ 
 1) กล่องกระดาษแข็งแบบพับก็ได้ (Folding Carton) เป็นกล่องแบบที่สามารถพับ
เก็บแบนราบได้เมื่อไม่ต้องการใช้ท้าให้ประหยัดเนื อที่ในการเก็บและขนส่ง มักท้าจากกระดาษ
ประเภทแผ่นโค้งงอได้ที่เหนียวและอักเนื อแน่น ส่วนมากเป็นกระดาษแข็งชนิดบางแต่เหนียว
ทนทานต่อการพับไปมาสามารถพับได้ถึง 180 องศา โดยไม่ปริ/ขาด สามารถตัดและท้ารายพับได้
หลายขนาด หลายรูปร่าง พับทากาวโดยผู้ผลิตและน้ามาประกอบเป็นรูปทรง (Set up) เพื่อการบรรจุ
และปิดโดยผู้ใช้งานได้เอง   

 
 
 
 
 

 

    ภาพท่ี 3.21 กระดาษแข็งพับได้ 
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 2) กล่องกระดาษแข็งแบบคงรูปหรือประกอบตามขนาดที่ก้าหนด (Rigid Box or 
Set up  Box) มักจะท้าจากกระดาษแข็งประเภทที่ไม่สามารถงอได้ที่มีความหนาอยู่ระหว่าง 0.02 นิ ว 
ถึง 0.12 นิ ว เป็นกล่องที่ประกอบส้าเร็จรูปที่น้าไปสู่ผู้ใช้ในรูปทรงที่พร้อมส้าหรับการใช้งานได้
ทันที (ready-to-use) หรืออาจมีวัสดุร่วมอ่ืนๆ ที่ต้องน้ามาประกอบร่วมเพิ่มเติมก่อนการบรรจุร่วม
ต่างๆ เนื อกระดาษท้ากล่องชนิดนี มักเป็นกระดาษแข็งหนา ที่พับแล้วอาจเกิดการปริหรือฉีกขาดได้
ง่ายโดยเฉพาะบริเวณรอยพับและรอยต่อของมุมกล่องจึงอาจต้องใช้วัสดุอ่ืนๆ เช่น ผ้าเทป พลาสติก 
โลหะ มาประกอบเพื่อยึดเหนี่ยวรั งเพิ่มความแข็งแรง ถ้าต้องการตกแต่งกล่องด้านในมักจะปิดผนึก
ด้วยกระดาษเนื อละเอียดอีกขั นหนึ่ง ส่วนด้านนอกอาจห่อหุ้ม (over wrapped) ด้วยวัสดุตกแต่งต่างๆ 
ปิดบนกล่องกระดาษอีกทีก็ได้ 

 
 
 

 

  

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.22 กล่องกระดาษแข็งแบบคงรูปหรือประกอบตามขนาดที่ก้าหนด 

 - กล่องกระดาษลูกฟูก (Corrugated Paperboard Box) กล่องกระดาษลูกฟูกเป็น
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีบทบาทและมีปริมาณการใช้สูงสุด เนื่องจากกล่องกระดาษลูกฟูกมีน ้าหนัก
เบาแต่แข็งแรงสามารถรับน ้าหนักได้มากกว่ากระดาษแข็ง จึงสามารถใช้บรรจุสินค้าได้นานาชนิด
และสามารถที่จะท้าให้ความแข็งแรงของกระดาษเพิ่มขึ นเพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าและสิ่งแวดล้อม
ต่างๆสามรถออกแบบให้มีรูปทรงขนาดต่างๆตามความต้องการสามารถพิมพ์ข้อความหรือรูปภาพ
บนกล่องให้สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจผู้ซื อและเพื่อแจ้งข้อมูลสินค้าเพื่อความสะดวกถูกต้องใน
ระบบการกระจายสินค้าและควบคุมบัญชี 
 1) กล่องกระดาษลูกฟูก (ตามมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.
321-2522) ท้าขึ นจากแผ่นลูกฟูกหรือแผ่นกระดาษลูกฟูก (Corrugaled Board) ซึ่งหมายถึงกระดาษที่
มีโครงสร้างประกอบด้วยแผ่นกระดาษเรียบส้าหรับผิวกล่องอย่างน้อย 2 แผ่นกับกระดาษลูกฟูก
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อย่างน้อย 1 แผ่นส้าหรับส้าหรับน้าไปใช้การท้ากล่องนั่นคือ แผ่นกระดาษลูกฟูกด้วยกระดาษ 2 
ชนิด ได้แก่ กระดาษท้าผิวกล่อง (Liner Board) และกระดาษท้าลูกฟูก (Corrugating Medium)  

 
 

                                
ภาพท่ี 3.23 กล่องกระดาษลูกฟูก 

  

 2) ลอนลูกฟูก (Corrugation flute) การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกน้าหลักการผลิต
ความโค้งของลอนกระดาษลูกฟูกหรือลอนลูกฟูกและเมื่อน้าลอนนี มาติดกับแผ่นกระดาษเรียบ 
(Linerboard) จะสามารถทนทานต่อความโค้งงอและแรงกดได้จากทุกทิศทาง ลอนลูกฟูกมีหลาย
ชนิดโดยลอนแต่ละประเภทจะมีความสูงของลอนไม่เท่ากัน รวมถึงความเหมาะสมกับการใช้งานก็
แตกต่างกันด้วย 
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ภาพท่ี 3.24 ลอนกระดาษลูกฟูก 

  
 บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
 ปัจจุบันความนิยมในการใช้พลาสติกเป็นวัสดุในการผลิตภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ
ในรูปต่างๆ ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์อ่ืนๆ ส้าหรับใช้เป็นส่วนประกอบในการบรรจุผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ น
ตามล้าดับ มีการน้ามาใช้ประโยชน์ในรูปต่างๆ มากมายและมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ น 
 คุณสมบัติของพลาสติกต่อการน ามาท าบรรจุภัณฑ์ 

  ข้อดี 
 - มีน ้าหนักเบา ไม่น้าความร้อน ไม่น้าไฟฟ้า มีความเหนียว 

- มีราคาไม่แพง ต้นทุนของพลาสติกในปัจจุบันไม่สูงนักยิ่งเมื่อเทียบกับโลหะ แก้ว 
หรือไม้และมีการผลิตออกมาสู่ตลาดอย่างแพร่หลายให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกซื อมาใช้ได้
โดยง่าย 

- สามารถป้องกันการซึมของอากาศ น ้าหรือไขมัน ไม่เป็นสนิมจึงทนทานต่อ
ความชื นและสภาพอากาศ 

- ทนต่อความร้อนหรือเย็นและทนกรดทนด่างและสารเคมีได้ตามคุณสมบัติ
พลาสติกแต่ละชนิด 

- สามารถแปรรูปได้ง่ายและมีหลายชนิดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม สามารถ
น้าพลาสติกมาท้าเป็นบรรจุภัณฑ์ในลักษณะต่างๆ ได้มากมาย 
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 - สามารถใช้ร่วมกับวัสดุบรรจุภัณฑ์อ่ืนๆได้ดี เช่น พลาสติกเคลือบเข้ากับแผ่น
เปลวอลูมิเนียม (Aluminium Foil) พลาสติกกับแผ่นกระดาษ 
 - สามารถพิมพ์สี ลวดลายต่างๆลงบนภาชนะพลาสติกได้ไม่ยากนักหรืออาจพิมพ์
บนแผ่นฟิล์มพลาสติก (Shrink lable) แล้วน้ามารัดหุ้มบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้สะดวกและสวยงาม 
 - สามารถน้ามาแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ได้ 
 ข้อเสีย 
 - มีความแข็งน้อยใช้ได้ขนาดจ้ากัดแต่มีวิธีการท้าให้พลาสติกแข็งแรงขึ นมีความคง
ตัวคงขนาดโดนการผสมสารเสริมความแข็งแรงเช่นใยแก้ว เม็ดแก้ว เศษผ้า ลงไปประมาณร้อยละ 
30 ของวัตถุดิบ 

- ยากต่อการท้าลาย ก่อให้เกิดปัญหาขยะและสร้างมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม 
แม้ว่าปัจจุบันมีการใช้พลาสติกชนิดสลายตัวได้แต่ยังคงมีใช้ในวงจ้ากัดและพลาสติกชนิดนั นมี
คุณสมบัติในการบรรจุหีบห่อด้อยลง 

-กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ส่วนมากกระท้าได้ในลักษณะของ
อุตสาหกรรมที่ใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์และมักเป็นระบบอัตโนมัติ ใช้แรงงานน้อย จึงไม่ส่งเสริม
ระบบการผลิตแบบในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดย่อม มีพลาสติกบางประเภทที่
สามารถผลิตโดยอุตสาหกรรมขนากย่อย 

- มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น กรณีการบรรจุสินค้าประเภท
อาหารถ้าเลือกใช้ประเภทของพลาสติกไม่เหมาะสมหรือมุ่งด้านการลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจมาก
เกินไป ก่อให้เกิดปัญหาความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะอาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆ 
ออกมา 
 ลักษณะของบรรจุภัณฑ์พลาสติก  
 1. กฎเกณฑ์ด้านการหลอมตัว เมื่อพิจารณาจากการหลอมขึ นรูปแล้วสามารถ
หลอมด้วยความร้อนได้ใหม่หรือไม่ ในกรณีสามารถแบ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกเป็นประเภท คือ 
 1.1 เทอร์โมเซ็ทติ ง (Thermosetting) สามารถท้าให้หลอมตัวด้วยความร้อนแล้ว
พิมพ์เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปของหีบห่อได้เพียงครั งเดียว เมื่อแข็งตัวอาจแตกได้ ไม่สามารถท้าให้
หลอมตัวด้วยความร้อนหรือพิมพ์ใหม่ได้ ท้าจากพลาสติกประเภทที่เรียกว่า เรซิ่น (Resin) ชนิด
ต่างๆ 
 1.2 เทอร์โพลาสติก (Thermoplastic) เป็นชนิดที่สามารถให้ความร้อนท้าให้ลด
ระดับแล้วพิมพ์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ได้หลายๆ ครั งตามต้องการ 

2. เกณฑ์ด้านรูปแบบของพลาสติก 
 2.1 ฟิล์มพลาสติก (Plastic Film) คือ พลาสติกที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี เหนียว 
ทนทานต่อแรง พื นผิวลื่นมันวาว โปร่งแสง มีความยืดหยุ่นดี ทนความร้อนได้ไม่มากฟิลม์พลาสติก
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ในท้องตลาดที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นพลาสติก PE ซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
บรรจุต่างๆ 
  2.2 ภาชนะพลาสติก (Plastic Container) คือ พลาสติกที่มีการขึ นรูปเป็นรูปทรง
ต่างๆตามแม่แบบและกรรมวิธีผลิตเป็นรูปร่างบรรจุภัณฑ์ (Rigid Package)  

 
 
 
 

 

 
                

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.25 ถุงหิ วแบบอ่อน 

 

 
 
 
 

                                              

       

 

 

ภาพท่ี 3.26 ถุงเย็น 
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                   ภาพท่ี 3.27 ถุงแกงร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.28 ถุงซิปล็อค 
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 บรรจุภัณฑ์โลหะ 
 ในการเลือกบรรจุภัณฑ์โลหะมีสิ่งน้ามาพิจารณาได้แก่ คุณภาพ ตะเข็บ การร่ัวซึม 
ความทนทานต่อความดัน ปฏิกิริยากับตัวสินค้าการเป็นสนิม และความสม่้าเสมอของแลกเกอร์ 
 คุณสมบัติของโลหะ 
 ข้อดี 
 - แข็งแรงทนทาน 
  - สามารถเคลือบผิวภายในเพื่อช่วยลดการสึกกร่อน 

- สามารถป้องกันไอน ้าและก๊าซได้ดี 
- สามารถน้าไปหลอมแปรรูปและน้ามาใช้ได้ใหม่อีก 

 - ทนความร้อน จึงสามารถฆ่าเชื อด้วยกระบวนการความร้อนสูงได้ 
 - สามารถท้าบรรจุภัณฑ์ลักษณะต่าง ๆ ได้ 

ข้อเสีย 
 - มีน ้าหนักมาก 
 - ราคาสูง 
 - เมื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จะมีจุดอ่อนเร่ืองรอยต่อ หรือฝาโลหะ 
 - ในขั นตอนการพิมพ์ฉลากโลหะ  ต้องพิมพ์ที่เนื อโลหะ 
 ชนิดของโลหะที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ 

แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (Tinplate)  อาจเรียกว่าแผ่นเหล็กวิลาส เป็นแผ่นเหล็กด้าที่
น้ามาซุบผิวด้วยดีบุกที่มีความบริสุทธ์ถึงร้อยละ 99.75 เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานต่อ
การกัดกร่อนไม่เป็นพิษต่อการใช้บรรจุอาหารปัจจุบันนิยมใช้การซุบผิวด้วยกระแสไฟฟ้า เพื่อ
สามารถควบคุมความหนา 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.29 แผ่นเหล็กดีบุก 
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 แผ่นเหล็กไร้ดีบุก หรือแผ่นเหล็กทินฟรี (Tin Free Steel, TFS) เป็นแผ่นเหล็กด้าที่
น้ามาซุบด้วยโครเมียม และโครเมียมออกไซค์ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการทนทานต่อการกัดกร่อน
และการเกาะติดของแลกเกอร์ 

  

 

 

 

 

                            

 

   

ภาพท่ี 3.30 แผ่นเหล็กไร้ดีบุก 

 

 อลูมิเนียม และแผ่นเปลวอลูมิเนียม (Aluminium Foil) อลูมิเนียมเป็นโลหะที่มี

น ้าหนักเบา ทนทานต่อการกัดกร่อน และยังสามารถท้าเป็นแผ่นบางได้ 

    

  

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 3.31 แผ่นอลูมิเนียม 
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 ลักษณะของบรรจุภัณฑ์โลหะ  
 กระป๋อง (Can) หมายถึง กระป๋องรูปต่าง ๆเช่น ทรงกระบอก,รูปเหลี่ยม,รูปไข่ อาจ
ท้าจากโลหะชนิดต่าง ๆเช่น แผ่นเหล็ก, อลูมิเนียม, อ่ืน ๆใช้บรรจุอาหาร ยา น ้ามันหล่อ 
ลื่นและสินค้าอ่ืน ๆ 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.32 แสดงกระบวนการผลิตกระป๋องบรรจุสินค้า 



41 
 

 กระป๋องบรรจุอาหาร (Food Can) โลหะที่ใช้ต้องมีคุณภาพชั น 1 ซึ่งต้องมีความ
ปลอดภัยต่อการใช้สัมผัส อาหารบางชนิดเช่น อาหารที่มีความเป็นกรดสูง อาหารทะเล ต้องมีการ
เคลือบแลคเกอร์ที่ผิวในของกระป๋องด้วย เพื่อป้องกันปฏิกิริยาระหว่างอาหารกับดีบุกในการเลือก
กระป่องชนิดนี ต้องพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติอย่างถี่ถ้วนให้ได้มาตรฐาน แบ่งประเภทตาม
วัสดุที่ใช้ได้ 3 ประเภท 
 1. กระป๋องเคลือบดีบุก ท้าจากแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก เหมาะส้าหรับบรรจุผัก ผลไม้
ที่มีสีอ่อนมีความเป็นกรดต่้า และมีโปรตีนต่้า เช่นลิ นจี่ ล้าไย เงาะ แห้ว สับปะรด เป็นต้น เมื่อใช้
กระป๋องชนิดนี  จะท้าให้รสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากกว่าบรรจุในกระป๋องเคลือบแคล
เกอร์ 
  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.33 กระป๋องเคลือบดีบุก 

  

2. กระป๋องเคลือบแลคเกอร์ ท้าจากแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกหรือแผ่นเหล็กเคลือบ

โครเมี่ยม แล้วน้ามาเคลือบแลคเกอร์ที่ผิวอีกชั นหนึ่ง เพื่อป้องกันมิให้คุณภาพของอาหารเสียไป 

เหมาะส้าหรับบรรจุอาหารที่ท้าปฏิกิริยากับดีบุกหรือ เหล็กแล้วท้าให้คุณภาพอาหารเสียไป ใช้บรรจุ

อาหารเช่นผลิตภณัฑ์อาหารทะเล ผลไม้บางชนิด 
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ภาพท่ี 3.34 กระป๋องเคลือบแลคเกอร์ 

 

 

ภาพท่ี 3.35 หลอดบีบ 
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ภาพท่ี 3.36 กระป๋องฉีดพ่น 

 3) กระป๋องอลูมิเนียม กระป๋องอลูมิเนียมมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนของกรด
และมีน ้าหนักเบา กระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้บรรจุอาหารก็มี ปลากระป๋อง เคร่ืองดื่ม นม ทุกชนิดเป็น
แบบที่ใช้ความสะดวกในการเปิด เช่น มีวงแหวนส้าหรับดึง และมีตะเข็บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.37 กระป๋องอลูมิเนียม 
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ภาพท่ี 3.38 ปี๊บ 

 

 

 

ภาพท่ี 3.39 ถัง ถังหูหิ งและถงัเบียร์ 
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ภาพท่ี 3.40 อลูมิเนียมฟรอยล์ หรืออลูมิเนียมแผ่นเปลว 

                         บรรจุภัณฑ์แก้ว 
 ประเภทของแก้ว 
 แก้วประเภทที่ 1 หมายถึง แก้วโรซิลิเกต ซึ่งเป็นแก้วที่มีความทนทานสูงโดยทั่งไป
ใช้ท้าภาชนะบรรจุยาส้าหรับฉีด 
 แก้วประเภทที่ 2 หมายถึง แก้วโซดาไลม์ ที่ผ่านกรรมวิธีทางผิว โดยวิธีอัลคาไลส์
อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปใช้ท้าภาชนะบรรจุยาส้าหรับฉีดที่มีความเป็นกรดหรือเป็นกลาง 
 แก้วประเภทที่ 3 หมายถึง แก้วโซดาไลม์ ซึ่งโดยทั่วไปไม่ใช้ท้าภาชนะบรรจุยา
ส้าหรับฉีด ยกเว้นยาที่ฉีดที่ทดสอบความคงตัวไว้แล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อบรรจุ 
 แก้วประเภทที่ 4  หมายถึง แก้วโซดาไลม์ที่ใช้ท้าภาชนะบรรจุยาที่ใช้ภายในและ
ภายนอกเฉพาะที่แต่ไม่ใช้ส้าหรับประเภทฉีด 
 คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์แก้ว 
 ข้อดี 
 - แก้วมีความเป็นกลาง ไม่ท้าปฏิกิริยากับสารใด ๆ 
 - มีความใส ท้าให้เห็นตัวสินค้าที่อยู่ภายในมีผลจูงใจต่อการซื อ 
 - ป้องกันการซึมผ่านของไอน ้า และก๊าซได้ 
 - มีความคงรูป 
 - ทนความร้อนสูง 
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 ข้อเสีย  
- มีน ้าหนักมมาก 

 - ราคาสูง 
- แก้วมีความแข็งแต่เปราะ แตกหักง่าย 
- มีปัญหาเกี่ยวกับปากขวด มักบิ่น แตก ช้ารุด 
-ไม่สามารถท้าเป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลานรูปแบบเท่ากับพลาสติก 

 ลักษณะของบรรจุภัณฑ์แก้ว  
 ที่ใช้กันโดยทั่วไปมี 2 ชนิดคือชนิดที่ไม่ต้องมีความต้าน ความดัน เช่น ขวดแยม 
และชนิดที่ต้องการดานความดัน เช่น ขวดน ้าอัดลม เป็นต้น  ซึ่งลักษณะขวดมีดังนี  
 ขวดแก้ว บรรจุภัณฑ์ที่ส้าคัญที่สุดคือขวดแก้ว ซึ่งมีลักษณะขวดมีหลายรูปแบบ
ดังนี  
 1.1 ขวดปากแคบ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.41 ขวดปากแคบ 
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 1.2 ขวดปากกว้าง 

                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.42 ขวดปากกว้าง 

 1.3 ขวดรูปทรงพิเศษ (ขวดแก้ว) 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.43 ขวดแก้ว 
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 ส่วนประกอบของขวดแก้ว ขวดแก้วประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ส่วน คือปาก ล้าตัว
และก้นในการท้าเบ้าของขวดแก้ว จะแบ่งเบ้าออกเป็น 3 ส่วนดังกล่าว แต่ละส่วนมีความส้าคัญ
ทั งสิ นแต่เนื่องจากในการออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แก้ว นอกจากต้องค้านึงถึงรูปทรงที่
เหมาะสมสวยงามตามความต้องการให้ตั งได้ง่ายมั่นคง 

 

ภาพท่ี 3.44 ส่วนประกอบของขวดแก้ว 
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 บรรจุภัณฑ์ไม้ 
ไม้เป็นวัสดุธรรมชาติที่มีการน้ามาท้าเป็นบรรจุภัณฑ์มาช้านาน มักใช้เป็นภาชนะ

บรรจุภัณฑ์เพื่อกาขนส่งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนิยมไม้เหล่านี มาท้าบรรจุภัณฑ์ 
ชนิดของไม้ที่นิยมน ามาท าบรรจุภัณฑ์ 

 1. ไ ม้ไผ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.45 ไม้ไผ่ 

 2. กระดานหรือไม้อื่น ๆไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.46 ไม้กระดานหรือไม้แผ่นอื่น ๆ 
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 3. หวาย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.47 หวาย 

 ลักษณะของไม้ที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ 
 1. ไม้จริง ไม้ที่เลื่อยออกมาเป็นแผ่นจากท่อนซุง เช่นไม้ยางพารา 
 2. ไม้อัด ฝากเป็นแผ่นบาง ๆจากไม้ซุงแล้วน้ามาติดกาวโดยเรียงสลับให้เป็นเส้น
ใยขวางกัน 
 3. แผ่นชิ นไม้อัด ท้าจากเศษชิ นไม้น้ามาสับอัดติดกันให้เป็นแผ่นด้วยกาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.48 แผ่นชิ นไม้อัด 
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4. แผ่นเส้นใยไม้อัด น้าเศษไม้มาย่อยเป็นเส้นใยแล้วน้ามาท้าเป็นแผ่นใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.49 แผ่นเส้นใยไม้อัด 

 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.50 กล่องไม้ 
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 ลังไม้ Casa ใช้กับสินค้าที่มีน ้าหนักปานกลางเสริมไม้เคร่งก้นลังใช้กับสินค้าได้ทุก
ชนิด ให้สามารถตรวจสอบสินค้าภายในได้ นิยมใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ผลไม้สดที่ต้องการความ
แข็งแรงสูง 

 

ภาพท่ี 3.51 ลังไม้ 

 ถาดไม้ นิยมใช้ใส่ผักผลไม้สดในยุโรป เช่น ฝร่ังเศส อิตาลี โดยท้ามาจากไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.52 ถาดไม้ 
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 เข่งไม้  เป็นบรรจุภัณฑ์ไม้ของไทยท้ามาจากไม้ไผ่มาสานกัน นิยมใช้กันอย่างขวาง
กับผลิตผลสดและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.53 เข่งไม้ 

 
ข้อพิจารณาในการเลือกใช้ไม้ท าบรรจุภัณฑ์ไม้ 

  1. คงความหนาแน่นของไม้ ไม้ที่มีความหนาแน่นสูง แม้ว่าจะมีความแข็งแรงดี แต่
ก็ยากต่อการเลื่อย ตอกตะปู และมีน ้าหนักมาก 
  2. ความเชื อในเนื อไม้ ถ้าสูงจะมีการเจริญเติบโตของเชื อรา เลื่อยยาก การติดกาว
ได้ไม่ด ี

3. ต้าหนิของไม้ เช่น ตาไม้ รอยแตก ปริ รอยด่าง เป็นต้น 
 4. ระเบียบข้อบังคับของผู้น้าเข้า ในบางประเภทจะมีข้อบังคับว่าด้วยการผ่าน
กรรมวิธีการป้องกันโรคระบาดของไม้ 
2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ซึ่งเราจะต้องพิจารณาว่าลักษณะ
ของสินค้าทั งทางด้านกายภาพและทางด้านเคมีมีลักษณะเป็นเช่นไร เพื่อที่เราจะได้เลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์ให้ถูกต้อง เช่น ถ้าสินค้าของเรามีลักษณะเป็นของเหลว เราจะต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะ 
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ที่ไม่เสียสภาพเมื่อโดนความชื น สามารถป้องกันการร่ัวซึมได้ หรือ ถ้าสินค้ามีลักษณะเป็นกรด เราก็
จะต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทนความเป็นกรดได้  

ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอาจต้องการบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการจึงต้อง
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยสามารถจ้าแนก 
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ตามจุดมุ่งหมายของการใช้งานได้เป็น 2 ประเภท คือ 
            1. บรรจุภัณฑ์ที่จ้าแนกตามวิธีการบรรจุ 
 2. วิธีการขนถ่ายสินค้า  
  สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี  
  1. บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสกับ
สินค้าที่อยู่ภายในโดยตรง และถูกออกแบบให้มีรูปร่างต่างๆ เช่น รูปร่างแบบขวด แบบกระป๋อง 
แบบหลอด แบบถุง หรือแบบกล่อง เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมกับการจับถือและสะดวกต่อการใช้
สินค้า  

2. บรรจุภัณฑ์ชั นใน (Inner packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมาเป็นชั นที่
สอง มีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยตั งแต่ 2 ชิ นขึ นไปไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยอ้านวยความ
สะดวกในการจัดจ้าหน่ายสินค้า ให้สามารถจ้าหน่ายสินค้าได้ครั งละมากๆ สะดวกในการขนส่ง เช่น 
กล่องกระดาษแข็งที่บรรจุเคร่ืองดื่มตั งแต่ 2 ขวดขึ นไป ฟิล์มหดรัดรูปสบู่ตั งแต่ 2 ก้อนขึ นไป เป็น
ต้น 
              3. บรรจุภัณฑ์ชั นนอก (Outer packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้รวมหน่วยสินค้า
ขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง เช่น ลัง กล่องกระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่ที่ใช้ส้าหรับบรรจุสินค้าไว้
ภายใน โดยที่ผนังด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี จะต้องให้ข้อมูลที่จ้าเป็นต่อการขนส่ง เช่น 
ตรา สินค้า รูปแสดงให้ทราบว่าสินค้าอะไรบรรจุอยู่ภายใน เป็นต้น 
  ปัจจัยในการเลือกบรรจุภัณฑ์ 

1. ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า เพื่อไม่ให้บรรจุภัณฑ์เสียสภาพ  จึงควร
พิจารณาลักษณะกายภาพและเคมีภาพของสินค้าที่จะใช้บรรจุ โดยสินค้าที่มีลักษณะเป็นของเหลว 
จะต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันการร่ัวซึม ทนต่อความชื นได้ หรือถ้าสินค้ามีลักษณะเป็น
กรด ก็ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทนความเป็นกรดได้ 

2. ดูวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ ในกรณีที่เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติก ชนิด PETE  จะมี
ลักษณะคล้ายแก้วใส มีความพิเศษทนความร้อนได้ ประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส ส่วนบรรจุภัณฑ์ 
ชนิด PE จะมี 2 ประเภท ได้แก่ LDPE มีคุณสมบัติความหนาแน่นต่้า ทนร้อน ทนไฟ ได้น้อย ยืดตัว
ค่อนข้างสูง ขึ นรูปได้ง่าย และ HDPE มีความหนาแน่นสูง ทนร้อนได้ดี ยืดตัวลดลง 

3. ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย นอกจากจะต้องศึกษาเร่ืองผลิตภัณฑ์ที่ใช้จะเหมาะสมกับ
บรรจุภัณฑ์หรือไม่แล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เป็นการก้าหนดกลุ่มเป้าหมายว่าเหมาะกับกลุ่มใด เช่น 
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ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร อาจเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีความทนทาน 
4. เลือกให้ตรงกับการใช้งานควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาตรงกับการใข้งาน 

และง่ายต่อการใช้ ทั งในเร่ืองของการจัดเก็บ การเปิด-ปิดบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงความสะอาดของ
บรรจุภัณฑ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหาร และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในวงการแพทย์ ที่ต้องเน้นความ
สะอาดในการผลิตเป็นปัจจัยส้าคัญ 

5. ราคายุติธรรม การค้านึงถึงงบประมาณเป็นเร่ืองส้าคัญไม่แพ้กัน เพราะทุก
กิจการจะต้องประหยัดงบประมาณในการท้าบรรจุภัณฑ์ จึงควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติใน
การคุ้มครองที่พอเหมาะและราคาไม่สูงจนเกินไป อีกทั งยังจะต้องมีความสวยงามด้วย 

บรรจุภัณฑ์สามารถจ้าแนกหน้าที่ได้เป็น 3 ด้าน คือ 
 
ล าดับ หน้าท่ีหลัก ด้านการตลาด ด้านหน้าท่ีอื่นๆ 

1 การปกป้องคุ้มครองสินค้าที่
อยู่ภายในให้อยู่ในสภาพดี 
ไม่เกิดความเสียหาย 

การส่งเสริมการขาย 
 

สะดวกในการใช้สินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่
ภายใน 

2 
 

การหีบห่อสะดวกต่อการ
ขนส่งล้าเลียง จับ ถือ พกพา 

การแสดงข้อมูลรายละเอียด
ของสินค้า 

สามารถตั งวางโชว์สินค้า
ได้สะดวกทั งผู้ขายและผู้
ซื อ 

3 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
เพื่อให้ลูกค้าทราบ 

การตั งราคาขายได้สูงขึ น 
 
 

แสดงขนาดหรือลักษณะ
ของสินค้าให้ลูกค้าทราบ
เพื่อจะได้ตัดสินใจซื อได้
ถูกต้อง 

4 ดึงดูดให้ลูกค้ า เกิดความ
สนใจอยากซื อ เช่น รูปทรง 
สัณฐาน สีและกราฟิก 

การเพิ่มปริมาณขาย 
 

ช่ ว ย ให้ ลู กค้ าส าม ารถ
บริการตนเองเป็นการลด
ภาระของผู้ขาย 

 
ตารางท่ี 3.1 การจ้าแนกหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ 

3. ผลิตภัณฑ์น  ามันหล่อลื่น 
น ้ามันหล่อลื่น (Lubricating Oil) เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม 

มีลักษณะเป็นของเหลว มีหน้าที่หล่อลื่นชิ นส่วนของเคร่ืองยนต์ และเคร่ืองจักรกลที่มีลักษณะปิด 
ประกอบด้วย ส่วนที่ส้าคัญ 2 ส่วน คือ น ้ามันหล่อลื่นพื นฐาน และสารเพิ่มคุณภาพ หลักการท้างาน
ของน ้ามันหล่อลื่นอุตสาหกรรมที่ส้าคัญในด้านการผลิตและการส่งต่อพลังงาน การลดและการส่ง
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แรงก้าลังเพื่อการขับเคลื่อน กระบวนการสร้างความเย็น หรือกระบวนการอัดอากาศ รวมถึงการใช้
งานของเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตอีกมากมาย จากความต้องการที่แตกต่างๆ จึงได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์เฉพาะด้าน ทั งด้านความปลอดภัย ความเหมาะสม
กับการใช้งานของเคร่ืองจักร กระบวนการด้าเนินงานและระบบต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลผลิต รวมทั งการลดการใช้พลังงานส้าหรับระบบไฮดรอลิก ชุดเกียร์และการใช้งานที่
หลากหลาย 

1. น ้ามันหล่อลื่นพื นฐาน 
น ้ามันหล่อลื่นพื นฐาน ที่มีใช้ในปัจจุบันแบ่งเป็น น ้ามันพืชหรือสัตว์ , น ้ามันแร่ 

และน ้ามันสังเคราะห์ โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้น ้ามันแร่มาผลิตเป็นน ้ามันหล่อลื่นส้า เร็จรูป เพราะมี
คุณภาพดีพอและราคาถูกส่วนน ้ามันพืชหรือสัตว์ เป็นน ้ามันที่มีราคาถูก ในปัจจุบันมีการใช้งาน
น้อยมาก เนื่องจาก มีความคงตัวทางเคมีต่้า เสื่อมสภาพง่าย ส้าหรับน ้ามันสังเคราะห์เป็นน ้ามันที่
สังเคราะห์ขึ นด้วยกระบวนการทางเคมี น้าไปใช้งานพิเศษที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ มีราคาสูง แต่
ในปัจจุบันมีการนิยมใช้มากขึ น 

2. สารเพิ่มคุณภาพ 
สารเพิ่มคุณภาพ (Additives) เป็นสารที่เติมลงไปในน ้ามันหล่อลื่นพื นฐาน เพื่อเพิ่ม

คุณ 
สมบัติในด้านกายภาพและเคมีให้เหมาะสมกับชนิด และประเภทการใช้งานของเคร่ืองจักร 
น ้ามันหล่อลื่นพื นฐานเมื่อเติมสารเพิ่มคุณภาพเข้าไปแล้วก็จะเรียกว่า น ้ามันหล่อลื่นส้าเร็จรูป ซึ่ง
บริษัทผู้ผลิตแต่ละราย มักจะตั งชื่อเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา ส้าหรับสารเพิ่มสาร
คุณภาพที่นิยมใช้ ดังต่อไปนี  

2.1 สารต้านทานปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 
2.2 สารป้องกันการสึกหรอ 
2.3 สารป้องกันสนิม 
2.4 สารป้องกันฟอง 
2.5 สารรับแรงกดสูง 
2.6 สารเพิ่มดัชนีความหนืด 
2.7 สารชะล้างและกระจายสิ่งสกปรก 
2.8 สารเพิ่มความเป็นด่าง 
โดยทั่วไปน ้ามันหล่อลื่น มีหน้าที่หล่อลื่นชิ นส่วนของเคร่ืองยนต์ และมีลักษณะ

เป็นแผ่นฟิล์มช่วยไม่ให้เกิดการเสียดสีโดยตรง โดยเฉพาะถ้าเคร่ืองยนต์ยิ่งเร่งยิ่งเกิดการเสียดสี และ 
สึกหรอมากขึ น น ้ามันหล่อลื่นจะเป็นตัวช่วยลดการเสียดสีและสึกหรอนั น ท้าให้เคร่ืองยนต์ท้างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีผลต่อเน่ืองช่วยให้ประหยัดเชื อเพลิงอีกด้วย   
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นอกจากนี จากการที่น ้ามันหล่อลื่นสามารถไหลผ่านหมุนเวียนไปตามจุดต่าง ๆ 
ของเคร่ืองยนต์ ยังเป็นการ ช่วยระบายความร้อน ช่วยท้าความสะอาดชิ นส่วนของเคร่ืองยนต์ และยัง
สามารถอุดช่องว่างระหว่างชิ นส่วนต่าง ๆ ป้องกันการร่ัวซึมของก๊าชไม่ให้ความดันร่ัวไหล ท้าให้
เคร่ืองยนต์มีก้าลังเต็มที่ ถึงแม้จะใช้น ้ามันหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูงเท่าใดก็ตาม ก็ยังต้องเปลี่ยนถ่ายเมื่อ
ถึงก้าหนดเวลา เพราะเมื่อใช้ไปย่อมมีการเสื่อมสภาพและลดคุณสมบัติลง การเสื่อมสภาพมาจาก
สาเหตุของความสกปรกที่มารวมอยู่ในตัวน ้ามัน เช่น ฝุ่นละอองที่เล็ดลอดเข้าไปในเคร่ืองทางหม้อ
กรองอากาศ ท่อไอดี รวมทั งฝาเติมน ้ามันหล่อลื่น เขม่าจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ไอน ้าจากการ
เผาไหม้เชื อเพลิง กรดซึ่งเกิดจากการรวมตัวของก๊าชบางชนิดและน ้า น ้ามันเชื อเพลิงที่เผาไหม้ไม่
หมด เศษโลหะที่เกิดจากการสึกหรอ ยางเหนียวที่เกิดจากการรวมตัวของน ้ามันกับออกซิเจนใน
อากาศ ณ อุณหภูมิสูงๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี จะสะสมรวมกันอยู่ในอ่างน ้ามันเคร่ือง เมื่อการสะสมมาก
ขึ น ก็ท้าให้น ้ามันหล่อลื่นเสื่อมคุณภาพลงจนไม่สามารถหล่อลื่นได้ดีพอ อาจก่อให้เกิดปัญหาการ
สึกหรอและท้าให้เคร่ืองยนต์เสียหายได้ ดังนั นจึงจ้าเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน ้ามันหล่อลื่นเพื่อเอาสิ่ง
สกปรกออก และเป็นการก้าจัดสิ่งสกปรกออกจากเคร่ืองยนต์ไปในตัว เพื่อช่วยปกป้องรักษา
เคร่ืองยนต์และยืดอายุการท้างานของเคร่ืองยนต์ให้ยาวนานขึ น 

ประเภทของน  ามันเครื่อง 
น ้ามันเคร่ืองที่เราใช้มีอยู่มากมายหลายชนิด หลายเกรด มีความเหมาะสมกับ

เคร่ืองยนต์ที่แตกต่างกันออกไป  ดังนั นจึงต้องแยกประเภทเพื่อให้เลือกใช้ได้ถูกต้อง โดยทั่วไปมี
การแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ 

1. แบ่งตามชนิดของน ้ามันหล่อลื่นพื นฐาน  ซึ่งจะบอกถึงอายุการใช้งานเป็นหลัก
ไล่เรียงกันลงมาจากน้อยไปหามาก แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1.1 น ้ามันเคร่ืองธรรมดาที่ผลิตจากน ้ามันแร่ (Mineral Oil) 
1.2 น ้ามันเคร่ืองกึ่งสังเคราะห์ (Semi-Synthetic,Synthetic Blend) ผลิตจากน ้ามัน

แร่ และน ้ามันพื นฐานสังเคราะห์  
1.3 น ้ามันเคร่ืองสังเคราะห์ (Fully Synthetic) ผลิตจากน ้ามันหล่อลื่นพื นฐาน

สังเคราะห์ 
2. แบ่งตามชนิดความหนืด  เน่ืองจากความหนืดจะมีส่วนส้าคัญในการป้องกันการ

สึกหรอของชิ นส่วนของเคร่ืองยนต์ กล่าวคือหากน ้ามันเคร่ืองที่มีความหนืดน้อยเกินไป จะไม่
สามารถคงสภาพเป็นฟิลม์บางๆ แทรกระหว่างผิวของโลหะ หรือถ้ามีความหนืดมากเกินไป ก็ไม่
สามารถถูกปั๊มไปหล่อลื่นชิ นส่วนต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1 น ้ามันเกรดเดียว (Monograde) โดย SAE (Society Of Automotive Engineers) 
หรือสมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้วางมาตรฐานโดยแบ่งตามค่าความข้นใสได้แก่  
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SAE 0, 5W, 10W,15W, 20W, 25W อักษร W (Winter) ส้าหรับใช้ในเขตหนาว และ SAE 20, 30, 
40, 50 และ 60 ส้าหรับใช้ในเขตร้อน  

2.2 น ้ามันเคร่ืองเกรดรวม (Multigrade) เป็นการพัฒนาน ้ามันเคร่ืองให้สามารถใช้
งานได้ทั งสภาพร้อนและเย็น น ้ามันเคร่ืองเกรดรวมจะมีค่าดัชนีความหนืดสูง สามารทนต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ดีกว่าน ้ามันเคร่ืองเกรดเดียว เช่น SAE 5W-40, 10W-30, 15W-40, 
20W-50 เป็นต้น 

3. แบ่งตามชั นคุณภาพด้านการใช้งาน  ซึ่งมีหลายสถาบันเป็นผู้แบ่งเกรด แต่
มาตรฐานที่แพร่หลาย ได้แก่ มาตรฐาน API โดยสถาบันปิโตเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (American 
Petroleum Institute) ที่ก้าหนดมาตรฐานน ้ามันเคร่ืองโดยแบ่งออกตามประเภทของเคร่ืองยนต์ ดังนี  

3.1 น ้ามันเคร่ืองส้าหรับเคร่ืองยนต์เบนซิน จะใช้อักษร S (Station  Service) 
น้าหน้า เรียงตามล้าดับได้แก่ API  SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM และสูงสุดใน
ปัจจุบันคือ SN โดย A,B,C,N เป็นการแบ่งระดับชั นคุณภาพของน ้ามันเคร่ืองที่ได้พัฒนาให้มี
คุณภาพสูงขึ น 

3.2 น ้ามันเคร่ืองส้าหรับเคร่ืองยนต์ดีเซล จะใช้อักษร C (Commercial Service) 
น้าหน้า เรียงตามล้าดับ ได้แก่ API  CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF-4, CF, CF-2, CG-4, CH-4, 
CI-4, CI-4PLUS  และสูงสุดในปัจจุบันคือ CJ-4 
   API บ่งบอกถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของน ้ามันเคร่ือง โดยน ้ามันเคร่ืองที่
จ้าหน่ายในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการระบุ API ที่มีอักษร S และ C อยู่ด้วยกัน ซึ่งสามารถน้าไปใช้ได้
กับเคร่ืองยนต์เบนซิน และดีเซล เช่น API  SF/CF,  CG-4/SG เป็นต้น แต่การน้าไปใช้จะเหมาะสม
กับเคร่ืองยนต์ประเภทใดมากกว่ากัน ให้สังเกตจากชั นคุณภาพ API นั น ขึ นต้นด้วยอักษร S หรือ C 
  คุณสมบัติของน  ามันหล่อลื่น 

1. น ้ามันเคร่ืองจะต้องมีความหนืดถูกต้อง 
2. น ้ามันเคร่ืองจะต้องไม่เสื่อมสภาพเร็วเกินไป 
3. น ้ามันเคร่ืองต้องสามารถปกป้องเคร่ืองยนต์ได้ในทุกสภาวะการท้างาน 
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ภาพท่ี 3.54 แสดงตัวเลขและตัวอักษรน ้ามันเคร่ือง 

                                                                                  

ภาพท่ี 3.55 น ้ามันเคร่ืองส้าหรับรถจักรยานยนต์ 



60 
 

 

ภาพท่ี 3.56 น ้ามันเคร่ืองส้าหรับรถยนต์ 
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ภาพท่ี 3.57 น ้ามันเคร่ืองส้าหรับรถบรรทุก 
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 ประเทศไทยมีการจ้าหน่ายน ้ามันเคร่ืองเกือบทุกชั นคุณภาพ ยกเว้น SA, SB, CA, 
CB เน่ืองจากเป็นชั นคุณภาพที่ไม่มีสารเติมแต่ง หรือมีก็มีน้อยมากจึงไม่เหมาะสมที่จะน้ามาใช้งาน 
ซึ่งตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ืองก้าหนดลักษณะและคุณภาพของน ้ามันหล่อลื่น ได้ก้าหนด
ห้ามไม่ให้มีการจ้าหน่ายน ้ามันเคร่ืองชั นคุณภาพดังกล่าวแล้ว 
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นิยามศัพท์ 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 การโฆษณา  Advertising บรรจุภัณฑ์จ้าเป็นต้องออกแบบให้จ้าได้ง่าย ณ 

จุดขายหลังจากกลุ่มเป้าหมายได้เห็นหรือฟัง
โฆษณามาแล้ว 

2 การตี  Beating การตีป่นเยื่อ เพื่อให้เยื่อแยกออกจากกันให้ดี
ยิ่งขึ น ท้าให้กระดาษมีผิวเรียบขึ น 

3 การฟอกสี Bleaching การฟอกสีเพื่อก้าจัดลินินที่อยู่ในเยื่อกระดาษท้า
ให้กระดาษมีสีขาวขึ น อย่างไรก็ตามการฟอกสี
จะท้าให้ความแข็งแรงของเยื่อลดลงด้วยสารเคมี
ที่ใช้ฟอกสี 

4 กระดาษลูกฟูก Corrugated 
Medium 
 

กระดาษที่ผลิตจากเยื่อคราทก เยื่อฟางข้าวหรือ
เยื่อกระดาษเก่า ขึ นกับความแข็งแรงที่ต้องการ
น้ามาขึ นลอน กระดาษลอนลูกฟูก 

5 การกระจาย Distribution 
 

การจัดจ้าหน่วยและการกระจายการแยกขายส่ง
ต่ อ ก า ร ตั ง โ ช ว์  ก า ร ก ร ะ จ า ย ด้ ว ย ต้ น ทุ น
สมเหตุสมผลตั งแต่จุดผลิตและบรรจุจนถึงมือ ผู้
ซื อ/ผู้ใช้/ผู้บริโภค 

6 การอบแห้ง Drying การรีดแห้งกระดาษที่ผ่านการอัดรีดมาแล้วยังมี
ความสูงขึ น  ต้องน้ าไปท้ าให้แห้ ง อีก  โดย
ความชื นสุดท้ายของกระดาษควรมีค่าประมาณ
ร้อยละ 4-8 กระดาษที่จะท้าไปท้าแห้งนี อาจมีการ
พ่น Sizing Agent ก่อน 
 

7 กระดาษใส  
 

Glassine กระดาษกันไขมันที่ผ่านการรีดเรียบร้อยด้วย
ลูกกลิ งภายใต้อุณหภูมิสูงๆ ขณะกระดาษเปียก
ชื นท้าให้ความหนาแน่นของกระดาษเพิ่มขึ น 
และยังมีการขัดผิว ท้าให้กระดาษกลาซีนมีเนื อ
แน่นและผิวเรียบมันวาว นิยมใช้ห่อผลิตภัณฑ์ที่
มีไขมันสูง 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
8 กระดาษน ้ามัน Greaseproof 

Paper 
กระดาษดินน ้ามัน 

9 กระดาษคราฟท์ Kraft Paper กระดาษที่ผลิตจากเยื่อซัลเฟตหรือเยื่อคราฟท์
ล้วนๆ หรือต้องมีเยื่อคราฟท์อย่างน้อยร้อยละ  80 
กระดาษคราฟท์ที่ใช้งานทั่วไปมีทั งประเภทไม่
ฟอกสี (กระดาษสีน ้าตาล) ส้าหรับการใช้งานที่
ต้องการความแข้งแรงสูง และกระดาษคราฟท์
ฟอกสีเพื่อความสวยงาม 

10 กระดาษ Paper วัสดุที่ได้จากการสานอัดแน่นของเส้นใยจากพืช
จนเป็นแผ่นบาง โดยทั่วไปมีความหนาไม่เกิน 
0.012 นิ วหรือน ้าหนักมาตรฐาน(Basis Weight)
ไม่เกิน 225 กรัมต่อตารางเมตร 

11 กระดาษแข็ง Paperboard กระดาษแข็งมีความหนาแน่นมากกว่า 0.012 นิ ว 
12 กระดาษหนัง  

 
Parchment 
Paper 

เป็นกระดาษที่ผ่านกระบวนการผลิตพิเศษ โดย
การจุ่มกระดาษในกรดซัลฟิวริกเข้มข้นเป็นเวลา
สั นๆ แล้วน้าไปล้างและท้าให้เป็นกลางก่อนจะ
ไปอบรีดไห้แห้ง  กระดาษนี จะมีคุณสมบัติ
ป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้เป็นอย่างดี นิยม
ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

13 กล่องกระดาษ
แข็ง 

Paperboard Box เป็นบรรจุภัณฑ์ขายปลีกที่ได้รับความนิยมสูงสุด
สามารถท้าจากกระดาษแข็งได้หลายชนิด อาทิ 
กระดาษไม่เคลือบ 
 

14 การเสนอ Presentation 
 

การสื่ อความหมาย  บุคลิก  ภาพพจน์  การ
ออกแบบและสีสันแห่งคุณภาพความคุ้มค่าต่อ
ผู้บริโภค/ผู้ใช้/ผูซ้ื อ 
 

15 การกด Pressing การอัดรีดเพื่อรีดเอาน ้าส่วนใหญ่ออกไปก่อนน้า
กระดาษไปรีดแห้ง 
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16 การเก็บรักษา  

 
Storage การ เก็บ รักษาการ เลือกบรรจุภัณฑ์จะต้อง

พิจารณาถึงวิธีการเก็บรักษา สภาพของสถานที่
เก็บรักษา รวมทั งวิธีการเคลื่อนย้ายในสถานที่
เก็บรักษา 

17 การบ้ารุงรักษา 

เชิงรุก 

Proactive 

Maintenance 

การบ้ารุงรักษาเชิงรุกคือการแก้ปัญหาที่สาเหตุ
หลักที่ท้าให้เคร่ืองจักรเสียหายเราท้าการแก้ไข
ปัญหาล่วงหน้าเพื่อลดโอกาสการช้ารุดเสียหาย
ของเคร่ืองจักรซึ่งเคร่ืองจักรมีอายุยาวนานขึ นเมื่อ
ถูกน้าไปใช้งาน 

18 การส่งเสริม Promotion 

 

การท้าการเกื อหนุนช่วยเหลือสนับสนุนรณรงค์
ให้กับสิ่งใดหรือคนใดเพื่อให้เป็นที่รู้จัก 

19 กระดาษยืดได้  
 

Stretchable 
Paper 

กระดาษ เหนี ยวชนิดยื ดกระดาษ เหนียวที่
ปรับปรุงให้สามารถยืดตัวได้มากกว่าปกติ จึง
สามารถทนทานแรงดึงได้สูงกว่ากระดาษเหนียว
ธรรมดา นิยมใช้ท้าถุงเพื่อการขนส่ง 

20 กระดาษช้าระ  
 

Tissue Paper กระดาษที่มีความนุ่มและบางเป็นพิเศษน ้าหนัก
มาตรฐานประมาณ 17-30 กรัมต่อตารางเมตร
นิยมใช้ห่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการป้องกันรอยขูดขีด
ผิว ห่อของขวัญ หรือห่อผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
 

21 การออกแบบ
ด้านกราฟฟิก 

Visual Design 
 

การออกแบบที่ให้ผลต่อการส่งเสริมการขาย ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการพิมพ์ การตบแต่ง
ด้านสีสัน รูปภาพ รูปร่าง เพื่อให้ภาชนะบรรจุ
ภัณฑ์นั นมีความสวยงาม รวมทั งสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้า 

22 ค่าบรรจุภัณฑ์ Packaging Cost 
 

เป็นปัจจัยจะต้องค้านึงถึงอย่างมากและจะต้อง
ค้านึงถึงผลกระทบที่มีต่อยอดขายหรือความ
สูญเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ด้วยการบรรจุภัณฑ์ดีอาจ
จ่ายสูงแต่ดึงดูดความสนใจของผู้ซื อ 
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23 เคร่ืองที่ใช้

ส้าหรับรีดผ้า
หรือกระดาษ 

Calendaring การรีดเรียบเพื่อลบรอยที่เกิดจากสายพานหรือ
ตะแกรงระหว่างขั นตอนการขึ นรูปแผ่นกระดาษ 
นอกจากนี ยังท้าให้กระดาษเนื อแน่นและเรียบ
มากขึ น การรีดเรียบจะใช้ลูกกลิ งขนาดใหญ่ 
ลูกกลิ งโลหะผิวเรียบจะใช้ส้าหรับรีดกระดาษให้
เรียบ ส่วนลูกกลิ งผิวหุ้มสักหลาดจะใช้เพื่อการ
ขัดผิวกระดาษให้เรียบและมันวาว 
 

24 แจ้ง Inform เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และการ
เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ 

25 ซองจดหมาย 
กระดาษ 

Paper Envelope ใช้บรรจุสินค้าต่าง ๆ เช่น ใบเลื่อย หัวสว่าน ยา
เม็ด เมล็ดพืช จดหมายฯลฯ การเลือกใช้ขนาด
และชนิดของซองขึ นกับชนิดของสินค้าและ
ความแน่นหนา ที่ต้องการกระดาษที่ใช้ท้าซอง
ต้องพิจารณาถึงความคุ้มครองรูปร่างและราคา
เป็นหลัก 

26 ซับใน Liner เป็นกระดาษที่ติดบนกระดาษลอนลูกฟูก จะใช้
กระดาษคราฟท์ที่ฟอกสีส้าหรับการใช้งานที่
ต้องการความแข็งแรงสูง นอกจากนี อาจใช้
กระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษที่ผลิตจากเยื่อ
กระดาษเก่า 

27 ด้านนอก 
 

Individual 
Package 

บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์ชั นแรกเป็น
สิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วยโดยมี
วัตถุประสงค์ขั นแรกคือ เพิ่มคุณค่าในเชิงพาณิชย์ 

28 บ่งชี  Identify ข้อความที่แสดงความเท่ากันของนิพจน์ 2 นิพจน์
ส้าหรับทุกค่าของตัวไม่ทราบค่า 

29 แบบยืดหยุ่น Flexible Forms 
 

บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่นบรรจุภัณฑ์ที่
ท้าจากวัสดุอ่อนตัว เนื่องจากมีราคาถูก น ้าหนัก
น้อย มีรูปแบบและโครงสร้างยืดหดได้ 
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30 บรรจุภัณฑ์ Packaging สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุภัณฑ์รวมทั งภาชนะที่ใช้เพื่อ

การขนส่งผลิตภัณฑ์จากแหล่งผู้บริโภคหรือ
แหล่งใช้ประโยชน์หรือวัตถุประสงค์เบื องต้นใน
การป้องกันหรือรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพ
ตลาดจนคุณภาพใกล้เคียงกันที่สุด 
 

31 บรรจ ุ Contain บริการน้าสินค้าใส่ตู้และน้าออกจากตู้ที่สถานีขน
ถ่ายสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ 

32 แบบยืดหยุ่น Flexible Forms 
 

บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่นบรรจุภัณฑ์ที่
ท้าจากวัสดุอ่อนตัว เนื่องจากมีราคาถูก น ้าหนัก
น้อย มีรูปแบบและโครงสร้าง 

33 แบรนด ์ The brand 
 

สินค้าใหม่ควรจะได้รับการออกแบบใหม่ด้วย
การเน้นตราสินค้ารายละเอียด 

34 ป้องกัน Protect 
 

บรรจุภัณฑ์จะท้าหน้าที่ป้องกันคุ้มครองสินค้าที่
บรรจุอยู่ภายในไม่ให้ยุบ สลาย เสียรูปหรือ
เสียหายอันเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อม 

35 ปกป้องรักษา Preserve ดูแลคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัย 

36 ผลิตภัณฑ์ใหม่  
 

New Product อาจใช้บรรจุภัณฑ์เก่าแต่เปลี่ยนสีใหม่เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์กับสินค้าเดิมหรืออาจใช้เทคนิค
ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 

37 ผู้บริโภค

อุทธรณ์ 

Consumer 

Appeal 

ดึงดูดความสนใจช่วยชักจูงในการซื อสินค้า
เน่ืองจากสินค้าชนิดใหม่มีเพิ่มขึ นอยู่ตลาดเวลา 

38 ผู้บริโภค Consumer 
Oriented 

การสร้างและรักษาลูกค้าการให้ความส้าคัญกับ
ลูกค้าจะไม่ถูกจ้ากัดอยู่ที่ลูกค้าจริง ๆ 

39 แผ่นใยไม้อัด 
แข็ง 

Solid 
Fiberboard 
 

กระดาษที่ได้จาก Paperboard หลายๆ ชั นประกบ
ติดกันและมีความแข็งแรงกว่า Paperboard 
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40 พนักงานขาย Silent Salesman 
 

บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ้าหน่วยเป็นสิ่งแรกที่
ผู้บริโภคเห็น 

41 เพื่อส่งเสริม 
ผลิตภัณฑ์ 

To Promote 
Products 

เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

42 แพ็คเกจการ
ขนส่ง 

Transportation 
Package 
 

บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
รองรับห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเข้าด้วยกันให้
เป็นหน่วยใหญ่ เอความปลอดภัยและความ
สะดวกในการเก็บรักษาและการขนส่ง 
 

43 พาเลท Pallet แท่นวางสินค้าส้าหรับลากเก็บหรือล้าเลียง 
 

44 แพ็คเกจด้านใน Inner Package บรรจุภัณฑ์ที่อยู่อยู่ถัดออกมาเป็นชั นที่สอง มี
หน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั นแรกเข้าได้ด้วยกัน
เป็นชุด 

45 แพ็คเกจ
ผู้บริโภค 

Consumer 
Package 
 

บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่
ผู้บริโภคซื อไปใช้ไป อาจมีชั นเดียวหรือหลายชั น
ก็ได้ 

46 เพิ่มช่อง Add Channel การจัดจ้าหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจ้าเป็นต้อง

มีการออกแบบให้จ้าเป็นต้องมีการออกแบบ

ปริมาณสินค้า 

 

47 มูลค่าเพิ่ม Value Added 
 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สร้างความเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
 

48 แม่พิมพ์เยื่อ
กระดาษ 
 

Molded Pulp 
 

เยื่อบริสุทธิ์ซึ่ งใช้บรรจุอาหารส้าเ ร็จรูปและ
อาหารที่เข้าตู้อบไมโครเวฟได้และชนิดที่ท้าจาก
เยื่อเศษกระดาษซึ งใช้บรรจุ ไข่ ผัก ผลไม้สดและ
ท้าเป็นวสัดุกันกระแทก 
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49 ลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ 

Product 

Characteristics 

 

คุณสมบัติทางกายภาพประกอบด้วยขนาดรูปทรง
ปริมาตรส่วนประกอบหรือส่วนผสมของแข็ง
ของเหลวผู้ออกแบบต้องทราบความเหนียวข้น
ในกรณีที่ เป็นของเหลวและต้อง รู้น ้ าหนัก /
ปริมาตรหรือความหนาแน่น 

50 เส้นใยกรอง Fiber Drum 
 

มีลักษณะเช่นเดียวกับกระป๋องกระดาษ แต่มี
ขนาดใหญ่ใช้เพื่อการขนส่ง สินค้าที่นิยมบรรจุ
คือสารเคมี เม็ดพลาสติก ฯลฯ การเลือกใช้ต้อง
ค้านึงความแข็งแรงเมื่อเรียงซ้อนเป็นหลักโดย
การทดสอบค่าของการต้านแรง 

51 ห่อของออก Out Package บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ที่ใช้ใน
การขนส่ง โดยปกติแล้วผู้ซื อจะไม่ให้เห็นบรรจุ
ภัณฑ์ประเภทนี มากนัก เนื่องจากท้าหน้าที่
ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งเท่านั น 
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บทที ่4 
การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

 
 จากที่ได้ไปศึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้ามันหล่อลื่น ของบริษัท เอสเอฟ
ซี เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิต
น ้ามันหล่อลื่น จ้าหน่ายสินค้าแบบซื อมาขายไปและให้เช่าพื นที่คลังเก็บสินค้า ซึ่งแต่ละประเภทมี
หลากหลายรูปแบบ ลักษณะต่างกันออกไป มีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี  
 
1. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส าหรับน  ามันหล่อลื่น 
 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ของน ้ามันหล่อลื่นมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะต้องพิจารณาว่า
ลักษณะของน ้ามันและขนาดของบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดนั นมีลักษณะเป็นเช่นไร เพื่อที่จะได้เลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง เช่น ถ้าสินค้าเป็นน ้ามันหล่อลื่นประเภทเกียร์ขนาดบรรจุ 200 ลิตร จะต้อง
เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นถังที่ไม่เสื่อมสภาพเมื่อโดนความชื นและสามารถป้องกันน ้าเข้าได้ 
 วัสดุบรรจุภัณฑท์ี่น้ามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ 
  เหล็ก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีน ้าหนักมาก มีความยืดหยุ่น ความเหนียว และสามารถใช้
งานได้ยาวนานเนื่องจากมีความแข็งแรงทนทาน ท้าให้สามารถบรรจุน ้ามันได้ในปริมาณที่มากได้ 
สามารถใช้กับสินค้าได้หลายประเภท อีกทั งยังสามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับ
ธรรมชาติ แต่มีข้อเสียคือ ดูแลรักษาสูง หากออกแบบไม่เหมาะสมกับการใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.1 แทงค์บรรจุน ้ามันขนาด 1,000 ลิตร 
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ภาพท่ี 4.2 ถังบรรจุน ้ามันขนาด 200 ลิตร 
 
 พลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหลายชนิด สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีราคาถูก 
สามารถขึ นรูปได้ง่ายและขึ นรูปได้หลายรูปแบบ แต่มีข้อเสียคือไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพราะย่อยสลายได้ยาก 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.3 เพลบรรจุน ้ามันขนาด 20 ลิตร ( แบบกลม ) 
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ภาพท่ี 4.4 เพลบรรจุน ้ามันขนาด 1 ลิตร 

 
ลักษณะการน้าไปใช้งาน โดยบรรจุภัณฑ์จะต้องออกแบบมาให้ใช้งานได้แข็งแรง

ทนทานและง่ายต่อการใช้ เช่น การเปิด-ปิด การจัดเก็บ การหยิบจับขณะใช้งาน เป็นต้น เพราะถ้า
หากบรรจุภัณฑ์สวยแต่ใช้งานยากก็อาจจะท้าให้สินค้าเราขายได้ยากก็เป็นได้ 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส าหรับน  ามันหล่อลื่น 
1. การบรรจุน ้ามันในแต่ละครั งขึ นอยู่กับบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งหากเกิดกรณี

ฉุกเฉินลูกค้าต้องการสั่งผลิตสินค้าเพิ่มอย่างเร่งด่วนทางบริษัทไม่สามารถมีบรรจุภัณฑ์รองรับใน
กรณีการผลิตเร่งด่วนตามที่ลูกค้าต้องการได้ 

2. การผลิตสินค้าในปริมาณที่มากเกินท้าให้เคร่ืองจักรมีการท้างานหนักเและเกิด
การเสียหาย 
 

3. การเผยแพร่ความรู้และน าไปประยุกต์ใช้ 

 จากการที่ได้ไปศึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้ามันหล่อลื่นของบริษัท เอสเอฟซี 
เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด ท้าให้น้าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ
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อย่างถูกต้อง สามารถน้าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐาน
ปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน้าไปใช้ จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้การ
รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 น้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาใช้ในขั นตอนการจัดท้าโมเดล
ซึ่งท้าให้ประหยัดงบประมาณในการด้าเนินงาน 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

  บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด มีขั นตอนการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส้าหรับ
น ้ามันหล่อลื่นเร่ิมจากการรับค้าสั่งซื อจากลูกค้าและน้าใบสั่งซื อจากลูกค้าไปแจ้งทางแผนกจัดซื อ
เพื่อสั่งบรรจุภัณฑ์เข้ามาตามจ้านวนที่ลูกค้าสั่งตามใบสั่งซื อเท่านั น การรับบรรจุภัณฑ์ก็จะรับตาม
ใบส่งสินค้าและจะมีการรับบรรจุภัณฑ์เข้ามาก่อน 1 วันก่อนจะถึงวันที่ผลิตสินค้า โดยการตรวจเช็ค
สินค้าจะใช้วิธีการสุ่มตรวจแบบ 10 ต่อ 100  และเนื่องจากที่รับบรรจุภัณฑ์ก่อนวันผลิตแค่ 1 วัน
เพราะต้องการลดพื นที่ในการจัดเก็บ ลดความยุ่งยากต่อการใช้งาน และลดปัญหาการหยิบผิด
ประเภทจนเป็นข้อผิดพลาดที่ลูกค้าจะร้องเรียน โดยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้ามันหล่อลื่นที่มี
ประสิทธิภาพ การเลือกบรรจุภัณฑ์ตามใบสั่งซื อท้าให้ลดการผิดพลาดและลดพื นที่ในการเก็บได้
มากที่สุด หากเกิดกรณีฉุกเฉินภายในบริษัทจนท้าให้บรรจุภัณฑ์ช้ารุดเสียหายทางบริษัทจะ
รับผิดชอบค่าเสียหายของบรรจุภัณฑ์ให้ลูกค้าทั งหมดและยังสามารถน้าไปเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อและไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างถูกต้อง สามารถน้าไป
พัฒนาต่อยอดในการเรียนรู้เพิ่มเติมและการสร้างสรรค์ความรู้ในการท้างานเพื่อสร้างรายได้ 

จากการที่ได้ศึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ส้าหรับน ้ามันหล่อลื่น บริษัท เอสเอฟซี 
เอกเซลเล้นซ์ จ้ากัด ได้พบปัญหาทางคณะผู้จัดท้ามีข้อเสนอแนะดังนี  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ต้องมีการตรวจเช็คสินค้าที่รับทุกครั งเพื่อป้องกันการเสียหายหายของสินค้า เพื่อ
ลดเวลาในการท้างาน 

2. บริษัทควรรณรงค์ให้พนักงานสวมถุงมือนิรภัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ
ท้างาน ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท้างาน และรักษากฎระเบียบการท้างานอย่างเคร่งครัด 

3. ควรน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความซื่อสัตย์สุจริตและความอดทนเข้ามาใช้
ในการท้างาน โดยมีความอดทนในการท้างาน ค้านึงถึงผลประโยชน์และสามารถน้าไปใช้ใน
การศึกษา ในการการท้างานโดยจะต้องมีความอดทนและความเพียรให้งานเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 



 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ  

  1. ควรเตรียมความพร้อมการพรีเซ้นต์งานให้ดีกว่านี  ทั งการพรีเซ้นต์งานเป็นคู่ 
และทั งกลุ่ม ควรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันให้ลงตัว เพื่อให้การพรีเซ้นต์ราบร่ืนและไม่ติดขัด
ระหว่างการพรีเซ้นต์เลย 
  2. ปรับปรุงรูปเล่มให้ละเอียดครบครบถ้วน เช็คตัวสะกด ค้าผิด และขอบระยะของ
กระดาษให้เรียบร้อย   
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ภาคผนวก ก 

ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

การศึกษาดูงาน บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

รูปหน้าบริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จ ากัด 

 

 



 
 

 

ถ่ายรูปกับวิทยากร 

 

ฟังบรรยายก่อนเข้าดูงานภายในบริษัท 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผังและขั นตอนการจัดท าโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ตัดกระดาษออกเป็นรูปตามชิ นส่วนโรงงาน 

 

ประกอบชิ นส่วนกระดาษที่ตัดตามรูปแบบของโรงงาน 



 
 

 

ติดชิ นส่วนโรงงาลงบนโมเดล 

 

ตัดชิ นส่วนถนนและพื นหญ้า 



 
 

 

ผังโมเดลท่ีประกอบไปบางส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

งบประมาณในการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งบประมาณในการด าเนินงาน 
 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน 

1 กระดาษกล่อง 150 

2 กระดาษ A4 330 

3 กระดาษสี 40 

4 กระดาษสนามหญ้า 150 

5 กระถางจิ๋ว 100 

6 กรรไกร 140 

7 กาว UHU 450 

8 เทปใสใหญ่ 70 

9 มีดคัดเตอร์ 280 

10 ใบมีดคัดเตอร์ 40 

11 สติ๊กเกอร์สี 180 

12 หมึกเคร่ืองปริ น 500 

13 คลิปหนีบกระดาษ 35 

14 ไม้ไอติม 30 

15 ต้นไม้ปลอม 100 

16 รถของเล่น 150 

17 เรือของเล่น 80 

18 เคร่ืองประดับในสวน 50 

19 กาวร้อน 35 

20 แผ่นไม้อัด 570 

21 ค่าเข้าเล่มรายงาน 200 

 รวม 3,680 
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