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บทคัดย่อ 
ในการศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองจักรพลาสติกโดยใช้โปรแกรม 

SketchUp Pro 2018 จัดท าขึ้นเพื่อศึกษากระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองจักรพลาสติก
และศึกษาคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ (ลังไม้) ที่ใช้ส าหรับการขนส่ง เพื่อเผยแผ่ข้อมูลที่ได้รับน าไป
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพต่อไป โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในด้านความพอเพียงในด้านความพอเพียงและความมีเหตุมีผลมาปรับใช้ในการ
วางแผนด าเนินงานโครงการ 

 คณะผู้จัดท าได้ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการพิมพ์เอกสารโครงงาน 
โปรแกรมมีระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ที่ช่วยในการท างาน สามารถตกแต่งเอกสาร แทรกรูปภาพ ตาราง 
หรือแผนผังองค์กรลงในเอกสารได้ และโปรแกรม Power Point ในการน าเสนอโครงงาน มีระบบ
ช่วยเหลือซึ่งจะคอยแนะน าหลักการในการสร้างงานน าเสนออย่างเป็นขั้นตอน การเลือกสีมาใช้กับ
สไลด์ และจัดองค์ประกอบได้โดยอัตโนมัติ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้า เข้าใจขั้นตอนกระบวนการออกแบบ   
บรรจุภัณฑ์เคร่ืองจักรพลาสติก ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และได้รู้คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ 
(ลังไม้) ที่ใช้ส าหรับการขนส่งและการส่งออก เพื่อเป็นประโยชนแ์ก่คณะผู้จัดท าและผู้ที่สนใจน าไป
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาในการประกอบอาชีพต่อไป สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มาปรับใช้กับการใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานต่อไปในภายภาคหน้า 



(2) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการฉบับนี้ส า เ ร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงของอาจารย์  
รัตนา ชาตรูประมัย อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ ทั้งยังคอย
กระตุ้นให้ก าลังใจในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งคณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ 
ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ทุกท่านที่ให้ความรู้
และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตลอดจนได้ความห่วงใยแก่คณะผู้จัดท าตลอดระยะเวลาในวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 

ขอขอบพระคุณ คุณ ชัยเจริญ  โรจนอุทัย ผู้จัดการโรงงาน บริษัท แล็บเทค         
เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ที่กรุณาอนุญาตให้คณะผู้จัดท าท าการศึกษาและให้ความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ที่ให้ข้อมูลส าคัญทุกๆ รวมถึงความร่วมมือในการตอบค าถาม
ต่างๆ 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ร่วมหลักสูตรใน สาขาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่ให้
ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอด 

สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณบิดามารดา ที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็น
ก าลังใจให้เสมอมาตลอดระยะเวลาที่คณะผู้จัดท าศึกษาค้นคว้าโครงการฉบับนี้ 
 
 
 
                                                                                                                                          คณะผู้จัดท า 
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                                                         บทที ่1 
                                                         บทน า 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์เร่ิมเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการท าธุรกิจทั้ง
สินค้าและบริการตั้งแต่บรรจุภัณฑ์สินค้าขนาดเล็กไปจนสินค้าที่มีขนาดใหญ่ อย่างเช่น เคร่ืองจักร
ต่างๆ มากขึ้นเร่ือย ๆ โดยท าหน้าที่ขั้นพื้นฐานคือ การปกป้องคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัยจากความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการกระทบกระเทือน และป้องกันสิ่งไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง
ขั้นตอนการบรรจุลงหีบห่อที่ไม่ได้มาตรฐานและวิธีการในการขนส่งจากโรงงานไปจนกระทั่งถึง
มือผู้บริโภค ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้บรรจุภัณฑ์มีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้
เหมาะสมส าหรับสินค้าแต่ละประเภท ผู้ประกอบการต่างๆจึงหันมาให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีที่
ใช้ในการผลิตและออกแบบกันมากขึ้นในปัจจุบันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่าง 
ๆ ได้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้กับการด าเนินกิจการมากขึ้น อย่างที่กล่าวไปข้างต้น
ว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิมเร่ิมมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ ต่างจากความคิดในอดีตที่กว่าจะคิดออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นต้องเกิดความ
ยุ่งยากหลายขั้นตอน ต้องสิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรสิ่งของและทรัพยากรมนุษย์  การน าเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้โปรแกรมออกแบบ 3 มิติท าให้เห็นรูปแบบที่ชัดเจนใช้ได้
จริงของบรรจุภัณฑ์ช่วยให้ลดเวลาและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการท างาน 

บริษัท แล็บเทค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต
เคร่ืองจักรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการขึ้นรูปพลาสติกและยาง มีฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สาเหตุที่ท าให้บริษัทได้รับความมั่นใจจากลูกค้าอย่างแพร่หลายเพราะว่าทางบริษัท ได้เข้าร่วมการ
จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับเคร่ืองจักรต่าง ๆ ที่ต่างประเทศบริษัทเป็นบริษัทที่ได้ โชว์เคร่ืองจักรที่ผลิต
ในประเทศไทยจึงท าให้ได้รับความสนใจจากลูกค้าต่างชาติเป็นอย่างมากซึ่งต่อมาทางบริษัทก็ได้ท า
การขยายธุรกิจออกไปเร่ือย ๆ ท าการติดต่อซื้อขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นและยังมีการน าเคร่ืองจักร
ไปโชว์ตามงานนิทรรศการต่างๆที่ต่างประเทศท าให้ต้องมีการขนส่งตัวเคร่ืองจักรเดินทางไปยังต่าง
แดน ทางผู้บริหารจึงเล็งเห็นความส าคัญในการบรรจุเคร่ืองจักรที่จะน าขนส่งสินค้าไปจนถึงมือ
ลูกค้าแล้ว จากเดิมทางบริษัทก็แค่ ท าการตีลังไม้ธรรมดาเพื่อบรรจุเคร่ืองจักรที่จะเตรียมขนส่งสินค้า
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ไม่ได้ค านึงถึงความปลอดภัยของสินค้าและความสิ้นเปลืองของทรัพยากรที่ใช้ไปซึ่งไม่ได้ คุ้มค่ากับ
คุณภาพที่ได้รับจึงมีแนวคิด การลงทุนที่จะน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด าเนินงานของการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะใส่เคร่ืองจักรและการวางแผนการจัดวางบรรจุภัณฑ์บนตู้คอนเทนเนอร์
เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยจะใช้โปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่ได้จากการน า
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้สามารถน ามาใช้ได้จริงเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงพอที่จะท าให้สินค้าไม่
เกิดความเสียหายและไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรเหมือนที่ผ่านมา 

ดังนั้นผู้จัดท าจึงด าเนินการศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองจักรพลาสติกโดย
ใช้โปรแกรม SketchUp Pro 2018  กรณีศึกษาบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด  เพื่อจะได้ทราบถึง
แนวทางของกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการ
ท างาน  มีความแม่นย าและจะช่วยลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมาก
ขึ้น ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาคร้ังนี้จะน าไปเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนและเป็น
แนวทางการศึกษาและปฏิบัติงานในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองจักรพลาสติก 
2. เพื่อศึกษาคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ (ลังไม้) ที่ใช้ส าหรับการขนส่ง 
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาทักษะใน

การประกอบอาชีพต่อไป 
4. เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยยึดหลักความ

พอประมาณและความมีเหตุมีผลมาใช้ในขั้นตอนของการวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ 
1. เข้าใจขั้นตอนกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองจักรพลาสติกของบริษัท 

แล็บเทค เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
2. ได้รับรู้คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ (ลังไม้) ที่ใช้ส าหรับการขนส่ง 
3. เผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาทักษะในการ

ประกอบอาชีพ 
4. น าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณและความมีเหตุมีผลมา

ใช้ในขั้นตอนของการวางแผนการด าเนินงานโครงการ ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์มากขึ้น 



 

บทที ่2 
 

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 
 

คณะผู้จัดท าโครงการได้ท าการเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด พบว่า บริษัทฯ ประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองจักร
ผลิตพลาสติกและยาง ที่มีความเที่ยงตรงสูงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ คณะผู้จัดท าจึงขอใช้โอกาสนี้ในการน าเสนอข้อมูลที่ได้ท าการรวบรวมมา ดังนี้ 

 
1. ประวัติความเป็นมาบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
2. กลุ่มลูกค้า 
3. ก าลังการผลิต 
4. ลูกค้า 
5. การพัฒนา 
6. นโยบายคุณภาพ 
7. โครงสร้างองค์กรบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
8. ที่อยู่และแผนที่ตั้งบริษัท แล็บเทคเอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
9. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
10. การประกอบลังไม้บรรจุเคร่ืองจักรเตรียมการขนส่งสินค้า  

 
1. ประวัติความเป็นมาบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
 

บรษิัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ได้เร่ิมก่อตั้งมาประมาณ 30 ปีมาแล้ว โดยมีคุณ 
Peter Jurgensen เป็นชาวสวีเดนและ คุณ พรชัย สินสุขอุดมชัย ซึ่งเป็นคนไทย และเป็นวิศวกรไทย 
ที่มีความสามารถเป็นพิเศษ ในการพัฒนาเคร่ืองและ กระบวนการผลิต บริษัทฯ เป็นผู้มีความช านาญ
พิเศษในการผลิตเคร่ืองจักรขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการขึ้นรูปพลาสติกและยาง เหมาะส าหรับใช้ในห้อง
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ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหรือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศ สวีเดน 
รวมถึงการผลิตที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัย
ของเคร่ืองจักร และบริการหลังการขาย ท าให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีเคร่ืองจักรมากมายหลายชนิดจน
ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงแรกที่ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นมานั้น 
บริษัทฯมีเคร่ืองจักรที่ท าการผลิต คือ Two Roll Mills , Hydraulic Presses และ Mixer ใช้ส าหรับ
เปรียบเทียบค่าและคุณสมบัติของสี การผลิตของบริษัทเร่ิมจากพื้นที่เล็กๆ ในส่วนหนึ่งของ บริษัทฯ 
ที่เป็นเครือเดียวกัน 

ในปี 1998 บริษัทได้เร่ิมเข้าร่วมการจัดงานนิทรรศการ ( K98 ) เคร่ืองจักรเกี่ยวกับ
พลาสติกที่ประเทศเยอรมัน ซึ่งมีเคร่ืองจักรมากมายจากทั่วโลกเข้าร่วมนิทรรศการคร้ังนี้ ซึ่งบริษัท
ได้โชว์เคร่ืองจักรที่ผลิตในประเทศไทย ในพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กๆ ซึ่งบริษัทได้น าเคร่ือง Two Roll 
Mills , Hydraulic presses และ Mixer มาแสดงในงานโชว์คร้ังนี้ และได้การตอบรับจากลูกค้าเป็น
จ านวนมากท าให้บริษัทฯ ต้องกลับมาขยายก าลังการผลิตโดยทันทีที่กลับมาจากงานโชว์ การ
ตอบสนองของลุกค้าที่นิทรรศการ ( K98 ) เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความมีศักยภาพที่ดีมากส าหรับ
เคร่ืองจักรบริษัทฯ ได้ค้นพบว่าอะไรคือสิ่งที่ลุกค้าประทับใจ นั้นก็คือคุณภาพของเคร่ืองและราคาที่
ถูกมากท าให้บริษัทฯ มีความต้องการผลิตเคร่ืองจักรให้มีมากมายหลายชนิด และเร่ิมพัฒนาการผลิต
อย่างจริงจังการตลาดของบริษัทฯ เร่ิมเข้มข้นมากขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งบริษัทฯได้เข้าร่วมงานโชว์ใน
ต่างประเทศ งานโชว์เคร่ืองจักร ( NPE ) ในเมืองชิคาโก งานโชว์ Plast ในมิลาน งานโชว์ 
Chinaplast และงานโชว์ ( K ) ที่ประเทศเยอรมันและทุกวันนี้บริษัทฯ ก็เป็นหนึ่งในเคร่ืองจักรที่มี
ประสิทธิภาพและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจ านวนมาก 

 
2. กลุ่มลูกค้าของเรา 

ส่วนใหญ่เคร่ืองของเราทั้งหมดที่เราผลิตจะถูกส่งออกไปยังตลาดยุโรปอเมริกา
เหนือและใต้รวมทั้งเอเชียและแอฟริกา ตั้งแต่ต้นปีเรามีชื่อเสียงที่ดีมากกับลูกค้าของเราในการจัดหา
เคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีสูงสุดและมีมาตรฐานคุณภาพสูงสุดซึ่งไม่เป็นอันดับสองรองใคร การขึ้น
รูปวัตถุดิบของเราจะท าด้วยเคร่ือง CNC และเคร่ืองกลึง CNC ที่มีความแม่นย าสูงและชิ้นส่วน
ทั้งหมดจะถูกควบคุมด้วยเคร่ืองตรวจสอบแบบ 3D การประกอบจะท าในห้องที่สะอาดและมี
เคร่ืองปรับอากาศและการทดสอบก่อนจัดส่งเคร่ืองแต่ละเคร่ืองจะด าเนินการเป็นเวลาหลายวันโดย
ตรวจสอบชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการใช้เคร่ืองจักรกับโพลิเมอร์
ต่างๆ 
3. ก าลังการผลิตของเรา 

ปัจจุบันก าลังการผลิตของเรามีก าลังการผลิต 350 ชนิดต่อปีและก าลังการผลิตน้ี
ก าลังเพิ่มขึ้นอย่างมากภายในสิ้นปี 2550 หลังจากที่เราย้ายเข้าสู่โรงงานแห่งใหม่ของเรา 
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4. ลูกค้าของเรา 
เคร่ืองจักรของเรามีจ าหน่ายให้กับ บริษัทฯข้ามชาติหลายแห่งตลอดจนสถาบันการ

เรียนรู้ทั่วโลก ลูกค้าของเราหลายคนเลือกเราเป็นทางเลือกแรกของพวกเขาส าหรับเคร่ืองจักรใน
ห้องปฏิบัติการและเรารู้สึกเป็นเกียรติกับค าสั่งซื้อซ้ าของพวกเขาทุกปีเมื่อใดก็ตามที่ความต้องการ
เกิดขึ้น 
 
5. การพัฒนาของเรา 

เราก าลังออกแบบเคร่ืองใหม่อย่างต่อเนื่องในการเปิดตัวคร้ังแรกระหว่างประเทศ
ของเราที่มีการจัดนิทรรศการที่ K 1998 เรามีโรงงานผลิตเคร่ืองรีดและเคร่ืองผสม 2 เคร่ืองเท่านั้น 
ตั้งแต่นั้นมามีเพียงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาและขณะนี้เรามีเคร่ืองจักรขนาดใหญ่มากซึ่งเป็นหนึ่งใน
เคร่ืองจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเรายังคงออกแบบเคร่ืองใหม่สามหรือสี่เคร่ืองทุกปี 
 
 
6. นโยบายคุณภาพ 
 

บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ผู้ผลิตเคร่ืองจักร ที่มีความเที่ยงตรงสูงส าหรับ
ห้องทดลองพลาสติกและยางที่มีคุณภาพชั้นเลิศ พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีความ
มุ่งมั่นที่จะน าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ 
ดังต่อไปนี้ 
 

1.พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า 

2.ด าเนินการผลิตเคร่ืองจักรที่มีคุณภาพและการส่งมอบตรงต่อเวลา 
3.ตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
4.มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านคุณภาพและความปอลอดภัยใน

การท างาน 
โดยนโยบายดังกล่าวจะถูกน ามาจัดท าวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ 

พร้อมทั้งสื่อสารให้เกิดความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร และถูกทบทวนนโยบายคุณภาพในระหว่างการ
ทบทวนของฝ่ายบริหารซึ่งนโยบายคุณภาพอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่เหมาะสม 
หลังจากการทบทวนของฝ่ายบริหารแล้วอย่างต่อเน่ือง 
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7. โครงสร้างองค์กร บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ภาพที่ 2.1 โครงสร้างองค์กร บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด
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8. ที่อยู่และแผนท่ีตั้งของบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 
818 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 14 บี 
ถนน สุขุมวิท ต าบล แพรกษา อ าเภอ เมือง 
จังหวัด สมุทรปราการ 10280 
โทร :  +66-2-709 6959 
แฟกซ์ : +66-2-710 6488 ต่อ 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       ภาพที่ 2.2  แผนที่บริษัท
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9. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
 
 
 

 

     

ภาพที่ 2.3  เคร่ืองเป่าขึ้นรูปขวด  ภาพที่ 2.4 เครื่องตรวจสอบแรงดันพลาสติกด้วยตะแกรง 

 

  

 

ภาพที่ 2.5  เคร่ืองอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน  ภาพที่ 2.6 เครื่องขึ้นรูปด้วยแผ่นฟิล์ม 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 เครื่องอัดรีดพลาสติกเกลียวนอนเด่ียว ภาพที่ 2.8 เครื่องเป่าขึ้นรูปถุง 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 เครื่องผสมความเร็วสูง   ภาพที่ 2.10 เคร่ืองบดผสมลูกกลิ้งคู่
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ภาพที่ 2.11 เคร่ืองอัดรีดพลาสติกเกลียวหนอนคู่  ภาพที่ 2.12 เคร่ืองรางน้ า  

 

  

  

      

      

ภาพที่ 2.13 เคร่ืองตัดเม็ดพลาสติก   ภาพที่ 2.14 Twin Screws 16 mm 

 

  

 

  

 

                                        ภาพที่ 2.15 New Twin 12 mm with 40 L/D
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ภาพที่ 2.16 Three layer blown film line with three 30 mm , 30L/D Extruders 

 

 

 

 

 

 

 

                  ภาพที่ 2.17  Five layer blown film line using five 20 mm , 30L/D Extruders
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10. การประกอบลังไม้บรรจุเครื่องจักรเตรียมการขนส่งสินค้า 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด คือเคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์จึงต้อง

ปกป้องสินค้าจากกระทบกระเทือนจากการขนส่ง และสะดวกต่อการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์

เพื่อส่งสินค้าให้ถึงมือลูกอย่างปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

                           ภาพที่ 2.18 การประกอบลังไม้บรรจุเคร่ืองจักรเตรียมการขนส่งสินค้า



 

บทที ่3 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 

คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในกรณีศึกษาเร่ืองการศึกษา
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองจักรพลาสติกโดยใช้โปรแกรม  SketchUp Pro 2018  กรณีศึกษา
บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียริ่ง จ ากัด ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 
1. ความหมายของบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
2. ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
3. หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
4. บรรจุภัณฑ์ไม้ 
5. อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection 

Convention : IPPC) 
6. โปรแกรม SketchUp Pro 2018 
7. Green logistics 
8. กิจกรรม 5 (5 S) 
9. นิยามศัพท์ 
 

1.ความหมายของบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 

การบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจุบันที่
การผลิตสินค้า หรือบริการได้เน้นหรือให้ความส าคัญกับผู้บริโภค (Consumer Oriented) และจะได้
เห็นว่าการบรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้นเพราะล าพังตัวสินค้าเองไม่มีนวัตกรรม ( Innovation) หรือ
การพัฒนาอะไรใหม่อีกแล้ว ฉีกแนวไม่ออกเพราะได้มีการวิจัยพัฒนากันมานานจนถึงขั้นสุดยอด
แล้ว จึงต้องมาเน้นกันที่บรรจุภัณฑ์กับการบรรจุหีบห่อ (Packaging) บรรจุภัณฑ์กับหีบห่อ 
(Package) ถือว่าเป็นค าค าเดียวกัน ทั้งนี้สุดแล้วแต่ผู้ ใดประสงค์หรือชอบที่จะใช้ค าใด
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ความหมายของการบรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ (Packaging) ได้มีผู้ให้ค าจ ากัด
ความไว้มากมายพอสรุปได้ดังนี้ 

1) Packaging หมายถึง งานเทคนิคที่ต้องอาศัยความช านาญ ประสบการณ์และ
ความคิดสร้างสรรค์ ในอันที่จะออกแบบและผลิตหีบห่อให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่ผลิตขึ้นมา 
ให้ความคุ้มครองสินค้า ห่อหุ้มสินค้าตลอดจนประโยชน์ใช้สอย อาทิเช่น ความสะดวกสบายในการ
หอบหิ้ว พกพาหรือการใช้ เป็นต้น 

2) Packaging หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมในการวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบ การ
ผลิตภาชนะบรรจุหรือสิ่งหุ้มห่อสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับฉลาก 
(Label) และตรายี่ห้อ (Brand name) 

3) Packaging หมายถึง ผลรวมของศาสตร์ (Science) ศิลป์ (Art) และเทคโนโลยี
ของการออกแบบ การผลิตบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้า เพื่อการขนส่งและการขายโดยเสียค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม 

4) Packaging หมายถึง การใช้เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์เพื่อหาวิธีการรักษา
สภาพเดิมของสินค้าจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อให้ยอดขายมากที่สุดและต้นทุนต่ าสุด 

5) Packaging หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตรูปร่าง
หน้าตาของภาชนะบรรจุ สิ่งห่อหุ้มตัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ 

6) Packaging เป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ ซึ่งถูกมองในหลายแง่โดยบุคคลฝ่าย
ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตสินค้า กล่าวคือ ฝ่ายเทคนิคจะคิดถึงปฏิกิริยาระหว่างภาชนะบรรจุกับ
ผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายผลิตจะพิจารณาต้นทุนและประสิทธิภาพของระบบการบรรจุ ฝ่าย
จัดซื้อจะค านึงถึงต้นทุนของวัสดุทางการบรรจุ และฝ่ายขายจะเน้นถึงรูปแบบและสีสันที่สะดุดตา 
ซึ่งจะช่วยในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ Packaging ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมจะเกิดขึ้น
ได้จากการประนีประนอมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ภาชนะบรรจุซึ่งมีน้ าหนักเบาและราคา
ต้นทุนต่ า แต่ในขณะเดียวกันมีรูปแบบสวยงาม และให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอแก่ผลิตภัณฑ์
ภายในได้ 

7) Packaging หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดในขบวนการทางตลาดที่
เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบสร้างสรรค์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อให้กับผลิตภัณฑ์ 

8) Packaging หมายถึง การน าเอาวัสดุ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้  
ประกอบเป็นภาชนะหุ้มห่อสินค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยมีความแข็งแรง สวยงาม ได้สัดส่วน
ที่ถูกต้อง สร้างภาพพจน์ที่ดี มีภาษาในการติดต่อสื่อสาร และท าให้เกิดผลความพึงพอใจจากผู้ซื้อ  
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ส่วนความหมายของ “ หีบห่อ ” “ บรรจุภัณฑ์ ” หรือ “ ภาชนะบรรจุ ” (Package) มี
ผู้ให้ค าจ ากัดความไว้มากมายเช่นกัน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

1) Package หมายถึง สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งภาชนะที่ใช้เพื่อการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์จากแหล่งผู้ผลิตไปยังแหล่งผู้บริโภค หรือแหล่งใช้ประโยชน์ หรือวัตถุประสงค์เบื้องต้น
ในการป้องกันหรือรักษาผลิตภัณฑ์ ให้คงสภาพตลอดจนคุณภาพใกล้เคียงกันกับเมื่อแรกผลิตให้
มากที่สุด 

2) Package หมายถึง สิ่งที่ท าหน้าที่รองรับหรือหุ้มผลิตภัณฑ์ เพื่อท าหน้าที่ป้องกัน
ผลิตภัณฑ์จากความเสียหายต่าง ๆ ช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการขนส่งและการเก็บรักษา 
ช่วยกระตุ้นการซื้อตลอดจนแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 

 

นอกจากนี้ยังมีค าอีก 2 ค า ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ คือ 

1) การบรรจุภัณฑ์ (Packing) หมายถึง วิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์ โดยการห่อหุ้ม หรือ
ใส่ลงในบรรจุภัณฑ์ปิด หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปลอดภัย 

2) ตู้ขนส่งสินค้า (Container) หมายถึง ตู้ขนาดใหญ่ที่ใช้ขนส่งสินค้า ซึ่งมีขนาด
และรูปแบบแตกต่างกันตามวิธีการขนส่ง (ทางเรือหรือทางอากาศ) โดยทั่วไปจะมีขนาดมาตรฐาน
เป็นสากล ค าว่า “Container” นี้อาจใช้ในความหมายที่ใส่ของเพื่อการขนส่งและจัดจ าหน่าย ใน
ปัจจุบัน  

2. ประวัติความเป็นมาของการบรรจุภัณฑ์ 

ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์นั้นมีมานานกว่าสองศตวรรษแล้วโดยเร่ิมต้นจากการที่
ผู้ผลิตสินค้าต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าการใช้งานของบรรจุภัณฑ์นั้น
จะมีไว้เพียงเพื่อบรรจุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเพิ่มความหลากหลายมาก
ขึ้นกว่าที่เคย มีความก้าวหน้าของเครือข่ายการคมนาคมขนส่งในโลกทุกวันนี้ รวมไปถึงความ
ซับซ้อนของการค้าปลีกสมัยใหม่ท าให้การบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญมากที่สุดในการเก็บรักษาและ
ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งจากโรงงานผลิต ไปยังร้านค้าปลีกหรือ
ผู้บริโภคที่สั่งสินค้าโดยตรง นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังถูกใช้ให้เป็นสื่อโฆษณาที่สามารถเคลื่อนที่ไป
ไหนต่อไหนได้ ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีรอยขีดข่วน แสดงรายละเอียดการใช้หรือแม้แต่เป็นส่วน
หนึ่งของผลิตภัณฑ์เอง 



15 

ก าเนิดของการบรรจุภัณฑ์จากวันนี้ย้อนกลับไปในอดีต ช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ใน
ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิต
ขณะที่ก่อนหน้านั้น กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ที่เป็นงานหนักต้องอาศัยแรงงานของกรรมกรและ
ผลผลิตที่ได้ก็มีจ านวนน้อย เคร่ืองจักรที่สามารถผลิตสินค้าจ านวนมากจึงได้ถูกน าไปใช้เพื่อเพิ่ม
จ านวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าอย่างเดียวเท่านั้นยังรวมไปถึง
การผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วย ในช่วงแรกอาหารจะน าไปบรรจุในภาชนะโลหะที่ปิดผนึกและถูกหลัก
อนามัย นั่นคือกระป๋องบรรจุอาหารที่ท าจากดีบุก (Tin Can) หรือกล่องกระดาษแข็งก็ได้ใช้กันอย่าง
กว้างขวางด้วย เพราะมีน้ าหนักเบาสามารถพิมพ์ทับลงบนกล่องกระดาษได้ง่าย ก่อนที่จะน าไปท า
แบบบรรจุ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดพื้นที่อีกด้วย กล่องโลหะก็ได้รับการพัฒนากันอย่างกว้างขวาง
เช่นเดียวกันในเวลานั้น เพราะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีกว่าการใช้กล่องกระดาษแข็งโดยเฉพาะ
สินค้าที่บูดเน่าได้ เช่น ขนมปังกรอบหรือขนมหวาน ท าให้ระดับความต้องการที่จะเก็บรักษาสินค้า
เพิ่มจ านวนมากขึ้น  หันกลับมามองในศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันนี้เทคนิคในการผลิตได้ก้าวไปไกลมาก
พอที่จะท าให้บรรจุภัณฑ์โลหะเหล่านี้มีรูปแบบหรือรูปทรงต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ด้วยการน า
เทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิต รวมถึงพลาสติกที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเราจึงน ามาใช้
ในทุกวันน้ี 

เทคนิคการพิมพ์ที่เฟื่องฟูมาตั่งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 นั้นต้องการการพัฒนาในเร่ือง
เทคนิคการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีความรวดเร็ว ตราผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อนั้นจ าเป็นต้องมีติดอยู่บน
ภาชนะบรรจุไม่ว่าจะเป็นวัสดุประเภทไหนก็ตาม ขวดแก้ว หม้อดินเผา กล่องหรือกระป๋องโลหะ 
กล่องกระดาษแข็ง หรือกระดาษห่อธรรมดาธรรมดา ๆ ต่างก็ต้องมีฉลากที่จะบอกยี่ห้อของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ผลที่ตามมานั้นไปไกลเกินคาดในเร่ืองของการเพิ่มคุณค่าและความสนใจให้กับสินค้า
ทั่วไป ตัวอย่างเช่น รูปภาพสีสดชัดเจนที่อยู่บนกล่องผงซักฟอกย่อมจะดึงดูดผู้บริโภคมากกว่าตัว
ผงซักฟอกเอง เป็นต้น 

การพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์มีความสามารถส าคัญในการปรับขนาดของตรา
สัญลักษณ์ยี่ห้อและรายละเอียดของสินค้าให้เหมาะสมพอดี ท าให้เคร่ืองมือใช้งานยากขึ้นแต่
สามารถลดจ านวนพนักงานประจ าโรงงานลง ด้วยผลประโยชน์ที่เห็นชัดเมื่อเราเปรียบเทียบ
ห้างสรรพสินค้าในปัจจุบันกับร้านขายของบนถนนในอดีต ก็ยังท าให้เรายินดีแม้ว่าจะค่อนข้างแย่ที่
ต้องลดจ านวนพนักงานลงก็ตาม พัฒนาของการพิมพ์สีท าให้ศิลปินผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์
รูปแบบส าหรับผลิตภัณฑ์ที่บ่อยคร้ังได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสินค้านั้น ๆ ไป ปัจจุบันตราของ
ผลิตภัณฑ์ได้กลายมาเป็นส่วนส าคัญเท่ากับตัวของผลิตภัณฑ์ และดูเหมือนว่าได้กลายเป็นเกณฑ์ใน 
การตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค รูปแบบที่ประสบความส าเร็จที่มีอยู่มากมายนั้นถูกท าให้
เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ยุคต้นอย่างมั่นคงทีเดียว และในอีกหลายกรณีที่การออกแบบได้ถูกหล่อหลอม
ให้เป็นพื้นฐานอันโดดเด่นที่สร้างสรรค์ขึ้นดังที่เราได้เห็นทุกวันนี้ มิติใหม่ของศิลปะและการออก
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แบบที่กล่าวถึงได้กลายเป็นแบบมาตรฐานที่เรายอมรับกันในปัจจุบันพร้อมไปกับความใหญ่โตและ
ความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา การแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดไม่มีทางที่จะ
เข้มข้นมากไปกว่านี้และนั่นเป็นเพราะบรรจุภัณฑ์เป็นหลักเกณฑ์ส าคัญของการสื่อสารที่ถูกต้อง
ไปสู่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
 

วิวัฒนาการวัสดุบรรจุภัณฑ์และการใช้งาน 
 

วัสดุบรรจุภัณฑ์เร่ิมต้น 
 

- วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ เปลือกหอย หนังสัตว์ เปลือกไม้ ไม้ที่กลวง ในอดีต
มนุษย์ยังไม่รู้จักการเพราะปลูกจึงต้องออกหาอาหารในป่า จึงได้คิดหาสิ่งรอบตัวมาช่วยในการขน
ของเพื่อให้ได้ของคราวละมาก ๆ 

5000 ปีก่อนคริสตศักราช 
- วัสดุจากพืชและสัตว์ ตะกร้า ถุง กระสอบ ต่อมามนุษย์เร่ิมประยุกต์สิ่งรอบตัวเดิม

ให้สะดวกต่อการใช้งานและมีความทนทานมากยิ่งขึ้น เช่น ท าเคร่ืองปั้นดินเผาจากดิน หรือกล่อง
จากไม้ 

 
2500 ปีก่อนคริสตศักราช 
- เม็ดแก้ว ค้นพบเม็ดแก้วแต่ใช้ท าเป็นเคร่ืองประดับ 
 
1500 ปีก่อนคริสตศักราช 
- แก้ว รู้จักการท าแก้วให้เป็นภาชนะ 
 
ปลายยุคหิน 
- โลหะ เร่ิมน าโลหะมาใช้เป็นภาชนะ 
 

ยุคโรมันถึงศตวรรษท่ี 14 – 16 มีการน าวัสดุต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เป็นภาชนะต่าง ๆ มากขึ้น 
- ไม้ ได้แก่ ถัง ลัง หีบ ตะกร้า 
 - หนังสัตว์ ได้แก่ วัสดุห่อหุ้ม ถุง ขวด 
 - ดินเผา ได้แก่ ชาม หม้อ ไห คนโท 
 - แก้ว ได้แก่ ถ้วย ชาม ขวด
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- หิน ได้แก่ หม้อ ไห 

 - กระดาษ ได้แก่ ห่อหุ้มสินค้า (ยังไม่มีการขึ้นรูป) 

ปลายศตวรรษที่ 19 เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial revolution) ท าให้เกิดก าลังซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้นจึงต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 

ยุคคลาสสิก (ค.ศ. 1880 - 1899) 
 
- เร่ิมมีการแบ่งสินค้า มีการบอกยี่ห้อและสรรพคุณบนบรรจุภัณฑ์ 
 - พัฒนากระป๋องบรรจุ ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับบุหร่ีและขนมบิสกิต 
 - เกิดหลอดบีบ (Collapsible tube) ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับยาสีฟัน 
 - เร่ิมมีการขึ้นรูปของกระดาษ โดยเร่ิมแรกมีลักษณะเป็นกล่อง 
 - พัฒนาขวดแก้วและฝาปิด โดยจะใช้จุกเคร่ืองเคลือบดินเผาหรือฝาจีบ (โลหะ)  
 

 

 

 

 

                    ภาพที่ 3.1 หลอดบีบ (Collapsible tube) 
 

ยุคนูโว (ค.ศ. 1900 - 1919) 

- ใช้ศิลปะอาร์ตนูโว ซึ่งมีลักษณะวิจิตรบรรจงนิยมใช้เส้นโค้งเลียนแบบธรรมชาติ 
สีที่ให้ความนุ่มนวล เช่น เคร่ืองส าอางเน้นความหรูหรา 

 - เกิดบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่คือ อลูมิเนียมฟลอยล์ (Aluminium foil) และ 
Cellophane film 

 - พัฒนาการเปิดใช้งานของบรรจุภัณฑ์ให้สะดวกขึ้น เช่น เจาะรูฝากระป๋องแป้ง
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              ภาพที่ 3.2 อลูมิเนียมฟลอยล์ (Aluminium foil)  

 

 

 

 

 

                            ภาพที่ 3.3  (Cellophane film) 

 
ยุคเดคโค (ค.ศ. 1920 – 1939) เกิดบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ได้แก่ 

- พลาสติก มีการใช้จริง ๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1907 

 - Cellophane เป็นฟิล์มบางใส นิยมใช้แพร่หลายโดยใช้ห่อขนม หรือหุ้มรอบซอง
และกล่อง 

 - อลูมิเนียม ใช้ท าหลอดยาสีฟัน 

 - กล่องกระดาษแข็งเคลือบไข ส าหรับสินค้าที่ต้องการเก็บไว้ได้นาน ใช้บรรจุ
ไอศกรีม ครีม นม (Paper bottle) 

 - กระป๋อง ใช้บรรจุเบียร์ 
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ยุคปฏิวัติบริการ (ค.ศ. 1920 - 1939) เกิดบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ได้แก่ 
- กระป๋องอัดฉีดแอโซอล จะมีสารขับดันอยู่ภายในและจะออกมาพร้อมกับ

ผลิตภัณฑ์เมื่อกดหัวฉีด เช่น กระป๋องสเปรย์ 
 - Flexible packaging บรรจุภัณฑ์ที่อ่อนตัวไม่คงรูป 
 - Squeezable bottle ขวดที่บีบได ้
 - Blister pack แผ่นพลาสติกที่มีช่องบุ๋มเรียงกันส าหรับบรรจุภัณฑ์ เช่น แผงยา 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 3.4 Flexible packaging บรรจุภัณฑ์ที่อ่อนตัวไม่คงรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  ภาพที่ 3.5 Blister pack  
 
ยุคเทคโนโลยี (ค.ศ. 1960 - 1970) 
- ขวดพลาสติก กล่องกระดาษเคลือบไข กล่องกระดาษ เร่ิมมีการน าไปประกบกับ

ฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้แทนขวดแก้วบรรจุนม 
- กระป๋องโลหะ น ามาบรรจุเคร่ืองดื่ม 
- มีการใช้อลูมิ เนียมฟลอยล์  และฟิล์มโพลิ เอทธิลีนอย่างแพร่หลายยิ่ งขึ้น
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ยุคนักออกแบบสร้างสรรค์ (ค.ศ. 1980 - 1989) 

- ใช้ Squeezable bottle แทนขวดแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
                              ภาพที่ 3.6 Squeezable bottle 
ปี ค.ศ. 1990 – 1999 
 - Aseptic packaging บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

 - Flexible packaging นิยมใชก้ันมากขึ้นเนื่องจากน้ าหนักเบา 

 - Single portion packaging แบ่งการบรรจุออกเป็นหน่วยย่อย 

 - ค านึงถึงความสะดวกสบาย ความสวยงามมากขึ้น อีกทั้งยังค านึงถึงต้นทุนและ
การน ากลับมาใช้ใหม่ 

ปี ค.ศ. 2000 – 2003 
 - ความปลอดภัย เน้นสุขภาพของผู้บริโภค 
 - รูปแบบดึงดูดความสนใจ ใช้กราฟิกและรูปร่างแปลกใหม่ 
 - เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้หลัก 3R (Recycle - Reuse - Reduce) 
 - ราคาต้นทุนการผลิตเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
 - อ่ืน ๆ อาจมีของแถมเพื่อดึงดูดผู้บริโภค 
จุดเด่นของบรรจุภัณฑ์ปี ค.ศ. 2003 
 - รูปทรง สีสันแปลกใหม่ เล่นลวดลายและกราฟิก
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- พกพาง่าย สะดวกต่อการใช้งาน 
- ขนาดเล็กลง มีการใช้วัสดุร่วม 
- สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- มีหลากหลาย เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค 

 
3. หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์มีบทบาทส าคัญมากขึ้นต่อผู้ผลิต ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่ต้อง
ค านึงถึงศาสตร์และศิลป์ส าหรับใช้แก้ ปัญหา ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และถูกใจผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งสิ่งส าคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
หรือออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ที่ผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตต้องเข้าใจคือ วัตถุประสงค์ของการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิกส าหรับบรรจุ
ภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางแผนเพื่อผลิต บรรจุภัณฑ์ หรือแม้กระทั้งเทคนิคการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งต่อการจ าหน่ายสินค้าทั้งในด้านการจัดจ าหน่ายและการขนส่ง ตลอดจนการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้า เพื่อให้สามารถสู้คู่แข่งทางการค้าในตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อไปใน
อนาคตได้อย่างยั่งยืน 

ความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ความหมายหรือนิยามของค าว่าการออกแบบ (Design) และบรรจุภัณฑ์(Packaging) 
มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

กูด (Good) กล่าวว่า การออกแบบ เป็นการวางแผนหรือก าหนดรูปแบบรวมทั้งการ
ตกแต่งในโครงสร้างรูปทรงของงานศิลปะ ทัศนศิลป์ดนตรี ตลอดจนวรรณกรรม 

รุณ ตั้งเจริญ กล่าวว่า การออกแบบ หมายถึง การวางแผนสร้างสรรค์รูปแบบ โดย
การวางแผนจัดส่วนประกอบของการออกแบบให้สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย วัสดุ และการผลิต 

นิไกโด เคล็คเตอร์ (Nikaido Clecture) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ เป็นเทคนิคที่ส่งเสริม
การขายกับการประสานประโยชน์ระหว่างวัตถุกับภาชนะบรรจุ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการ
คุ้มครองในระหว่างการขนส่ง และการเก็บรักษาในคลัง
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 จรูญ โกสีย์ไกรนิรมล  กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ คือการน าเอาวัสดุ เช่น กระดาษ 

พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ ประกอบเป็นภาชนะห่อหุ้มสินค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่มีความ
แข็งแรง สวยงามได้สัดส่วนที่ถูกต้องสร้างภาพพจน์ที่ดี มีภาษาในการติดต่อสื่อสาร และท าให้เกิด
ความพึงพอใจจากผู้ซื้อสินค้า 

สรุปว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) หมายถึง การก าหนด
รูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครอง
ป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายและเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ใน
การสร้างสรรค์ 

 
วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ คือการน าเอาวัสดุ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ และไม้ ประกอบ

เป็นภาชนะห่อหุ้มสินค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่มีความแข็งแรง สวยงามได้สัดส่วนที่ถูกต้อง
สร้างภาพพจน์ที่ดี มีภาษาในการติดต่อสื่อสาร และท าให้เกิดความพึงพอใจจากผู้ซื้อสินค้า 

โดยวัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีดังนี้ 
1) เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองและรักษาคุณภาพสินค้า 
2) เพื่อเป็นตัวชี้บ่ง และสื่อสารรายละเอียดสินค้า ดึงดูดผู้บริโภค ให้แสดงถึง

ภาพลักษณ์ 
3) เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเอ้ือประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้สอยได้ดี มีความ

ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
4) เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร และสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยใช้

ความรู้แขนงศิลปะเข้ามาสร้างคุณ ลักษณะ เช่น มีเอกลักษณ์ลักษณะพิเศษที่ดึงดูดและสร้างการ
จดจ า ตลอดจนเข้าถึงความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 

 
ความส าคัญของการบรรจุภัณฑ์ 
ประเทศไทยของเรามีสินค้ามีผลิตผลทางด้านการเกษตรกรรม และการประมง

มากมาย เช่น ผักสด ผลไม้สด และสินค้าที่เป็นอาหารจากทะเล  สิ่งที่กล่าวมานี้จะได้รับความ
เสียหายมากเนื่องจากสภาวะของอากาศการบรรจุหีบห่อ และการขนส่งที่เหมาะสมมีส่วนที่จะช่วย
ลดความเสียหายเหล่านั้นลงได้ซึ่งเป็นการช่วยให้ผลผลิตที่กล่าวถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดี และจะ
ท าให้ขายได้ในราคาที่สูงอีกด้วย จะเห็นได้ว่าการบรรจุภัณฑ์นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
ผลผลิต 
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ซึ่งสามารถสรุปเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
1) รักษาคุณภาพ และปกป้องตัวสินค้าเร่ิมตั้งแต่การขนส่ง การเก็บให้ผลผลิต หรือ

ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมิให้เสียหายจากการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง แมลง คน ความชื้นความร้อน 
แสงแดด และการปลอมปนอื่น ๆ เป็นต้น 

2) ให้ความสะดวกในเร่ืองการขนส่ง การจัดเก็บมีความรวดเร็วในการขนส่ง เพราะ
สามารถรวมหน่วยของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นหน่วยเดียวได้ เช่น ผลไม้หลายผลน าลงบรรจุในลัง
เดียวหรือเคร่ืองดื่มที่เป็นของเหลวบรรจุลงในกระป๋องหรือขวดได้ เป็นต้น 

3) ส่งเสริมทางด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่ายเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภค
เห็น ดังน้ันบรรจุภัณฑ์จะต้องจะท าหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่าง ๆ ของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอกข้อมูลที่
จ าเป็นทั้งหมดของตัวสินค้าและนอกจากนั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้เกิด
การตัดสินใจซื้อ ซึ่งการท าหน้าที่ดังกล่าวของบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นเสมือนพนักงานขายที่ไร้เสียง 
(Silent Salesman) 

หน้าท่ีและประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 
 
ท าหน้าที่ทั้งต่อตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง และหน้าที่สื่อข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ มี

ดังนี้คือ 
1) การท าหน้าที่บรรจุใส่สินค้า เช่น ใส่ห่อสินค้า ด้วยการชั่งตวงวัดหรือนับ 

2) การท าหน้าที่คุ้มครองป้องกันตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ให้สินค้าเสียรูปแตกหักไหลซึม 

3) ท าหน้าที่รักษาคุณภาพอาหาร เช่น ป้องกันอากาศซึมผ่าน ป้องกันแสง และ
ป้องกันความชื้น เป็นต้น 

4) ท าหน้าที่เป็นฉลากแสดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เช่น เคร่ืองหมายการค้า 
ข้อมูลส่วนผสม และแหล่งผลิต เป็นต้น 

5) ท าให้ตั้งราคาขายได้สูงขึ้น เนื่องจากความสวยงามของบรรจุภัณฑ์จะสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า 

6) เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดวางขนส่งและจัดแสดง 

7) สร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภค เป็นการส่งเสริมการขายและเพิ่ม
ยอดขาย 



24 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 

ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงในปัจจุบัน การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จะมีส่วน
ส าคัญในการเพิ่มมูลค่า และสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มี
คุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าสินค้าอ่ืนในท้องตลาด มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ที่มีมูลค่าสูง เพื่อสามารถยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น  

โดยประเภทบรรจุภัณฑ์แบ่งได้หลายวิธีตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

1) แบ่งตามวิธีการการบรรจุและวิธีการขนถ่าย 

1.1) บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์ชั้นแรก เป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือเพิ่ม
คุณค่าในเชิงพาณิชย์ เช่น การก าหนดให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือท าให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับ
ถือ และอ านวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งท าหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์
โดยตรงอีกด้วย 

1.2) บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) คือบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมา เป็นชั้นที่
สอง มีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด ในการจ าหน่ายรวม ตั้งแต่  2–24 ชิ้น
ขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือ การป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน้ า ความชื้น ความร้อน แสง 
แรงกระทบกระเทือน และอ านวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย เป็นต้น  

1.3) บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Out Package) คือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาด
ใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มากนัก เนื่องจากท า
หน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งเท่านั้น ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ หีบ 
ไม้ ลัง กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน ภายนอกจะบอกเพียงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
ขนส่งเท่านั้นเช่น รหัสสินค้า (Code) เลขที่ (Number) ตราสินค้า และสถานที่ส่ง เป็นต้น 

2) แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ 

2.1) บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (Consumer Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่
ผู้บริโภคซื้อไปใช้ไป อาจมีชั้นเดียว หรือหลายชั้นก็ได้ ซึ่งอาจเป็น  Primary Package หรือ 
Secondary Package ก็ได ้
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2.2) บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
รองรับหรือห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิ ท าหน้าที่รวบรวมเอาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเข้าด้วยกันให้
เป็นหน่วยใหญ่ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเก็บรักษา และการขนส่ง 

3) แบ่งตามความคงรูป 

3.1) บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid Forms) ได้แก่ เคร่ืองแก้ว (Glass 
Ware) เซรามิก (Ceramic) พลาสติกจ าพวก Thermosetting ขวดพลาสติก ส่วนมากเป็นพลาสติกฉีด 
เคร่ืองปั้นดินเผา ไม้ และโลหะ มีคุณสมบัติแข็งแกร่งทนทานเอ้ืออ านวยต่อการใช้งาน และป้องกัน
ผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี 

3.2) บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว (Semi Rigid Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์
ที่ท าจากพลาสติกอ่อน กระดาษแข็งและอะลูมิเนียมบาง คุณสมบัติทั้งด้านราคา น้ าหนัก และการ
ป้องกันผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับปานกลาง 

3.3) บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น (Flexible Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ท า
จากวัสดุอ่อนตัว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ได้รับความนิยมสูงมาก เนื่องจากมีราคาถูก หากใช้ใน
ปริมาณมาก และระยะเวลานาน น้ าหนักน้อย มีรูปแบบ และโครงสร้างมากมาย 

4) แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ 

การจัดแบ่งและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ในทรรศนะของผู้ออกแบบ ผู้ผลิต หรือนักการ
ตลาดจะแตกต่างกันออกไป บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทก็ตั้งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลักใหญ่ที่
คล้ายกันคือ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ 

 
ลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ 

1) บรรจุภัณฑ์ขั้นท่ีหนึ่ง (Primary Packaging) 

คือบรรจุภัณฑ์ที่มาห่อหุ้มตัวสินค้า เพื่อป้องกันรักษาไม่ให้ตัวสินค้าได้รับความ
เสียหายหรือเพื่อความสะดวกในการน าไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น หลอดยาสีฟัน ขวดแชมพู 
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  ภาพที่ 3.7 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขั้นที่หนึ่ง (Primary Packaging) 

2) บรรจุภัณฑ์ขั้นท่ีสอง (Secondary Packaging) 

 คือบรรจุภัณฑ์ที่มาห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นที่หนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวสินค้าได้รับ

ความเสียหาย อีกทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า ช่วยในการขายสินค้าโดยการดึงดูดความ

สนใจของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น กล่องยาสีฟัน และกล่องใส่ขวดเบียร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.8 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง (Secondary Packaging)
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3) บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shipping Packaging) 
 คือ บรรจุภัณฑ์ที่ท าหน้าที่ในการเก็บรักษาและขนส่งสินค้า ตัวอย่างเช่น ลัง ตู้คอน

เทรนเนอร์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ภาพที่ 3.9 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shipping Packaging) 

องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

องค์ประกอบที่ออกแบบไว้บนบรรจุภัณฑ์ เป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกซื้อสินค้า
นั้น รายละเอียด หรือส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์จะแสดงออกถึงจิตส านึกของผู้ผลิตสินค้าและ
สถานะของบรรจุภัณฑ์ สามารถขยับเป็นสื่อโฆษณาระยะยาว 

ส่วนองค์ประกอบท่ีส าคัญบนบรรจุภัณฑ์อย่างน้อยท่ีสุดควรมี ดังนี้ 
1) ชื่อสินค้า 
 2) ตราสินค้า 
 3) สัญลักษณ์ทางการค้า 
 4) รายละเอียดของสินค้า 
 5) รายละเอียดส่งเสริมการขาย 
 6) รูปภาพ 
 7) ส่วนประกอบของสินค้า 
 8) ปริมาตรหรือปริมาณ 
 9) ชื่อผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย 
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10) รายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น วันผลิต และวันหมดอายุ เป็นต้น 
หลังจากที่มีการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วจึงเร่ิมกระบวนการออกแบบด้วยการ
เปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับมาเป็นกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
          ภาพที่ 3.10 ตัวอย่างภาพองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาของบรรจุภัณฑ์ 

 
ในกระบวนการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ มีองค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อ

ราคาของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทั้งต่อราคารวมและราคาต่อหน่วย ดังนี้ 
 
1) ราคาต้นทุนของวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
2) ราคาของกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ 
3) ราคาของการเก็บรักษาและการขนส่ง 
4) ราคาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตและบรรจุภัณฑ์ 
5) ราคาของการใช้แรงงานที่เกี่ยวข้อง 
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การใช้สีเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 
การใช้สีเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ช่วยให้การดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 

เกิดความสะดุดตาบ่งบอกถึงความหมาย และประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ การก าหนด
ความหมายจากสีจากความรู้สึก และก าหนดจากมาตรฐานสากลใช้ช่วยบอกถึงลักษณะการใช้งาน
ตามประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากการใช้สีเพื่ อตกแต่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการ
ก าหนดโดยผู้ออกแบบและความนิยมของสภาวะตลาดในปัจจุบัน 

 
การใช้สีส าหรับการตกแต่งหีบห่อบรรจุภัณฑ์ 
องค์ประกอบที่ส าคัญในการเลือกใช้สีที่ควรค านึงถึงส าหรับการตกแต่งหีบห่อ

บรรจุ คือ 
1) สีต่าง ๆ ที่ใช้บนเน้ือที่ของหีบห่อบรรจุควรติดต่อกันอย่างได้เร่ืองราวทั้งหมดไม่

ขัดกัน 
2) ขอบเขตของสีที่ใช้บนหีบห่อบรรจุ แต่ละสีควรจะประกอบกันแล้วเข้าใจกันได้ 

หรือเป็นสีคู่กันได ้
3) สีที่ใช้ควรเป็นสีที่ยอมรับของผู้บริโภคในตลาด ถูกต้องตามรสนิยมของ

ผู้บริโภค 
4) ขอบเขตของสิ่งที่จะท าให้หีบห่อบรรจุ ขัดแย้งหรือไม่เด่น เมื่อเปรียบเทียบกับ

หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน 
5) การใช้สีต้องดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคที่สุด ในกรณีที่จ าหน่ายในสถานที่

ต่าง ๆ กัน เช่น ร้านบริการเอง Supermarket ตู้แช่ หรืออ่ืน ๆ 
6) การใช้สีที่ให้ความดึงดูดสูงสุด ภายใต้แสงสว่างมาก ๆ ซึ่งเป็นสภาวะปกติใน

ร้านค้า 
7) การใช้สีที่เหมาะกับค่านิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเภทของ

ผลิตภัณฑ์ 
8) ขอบเขตของสีที่สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในตราสินค้า และ

ขอบเขต การใช้สีนี้ซ้ า ๆ กันในการจัดจ าหน่ายและการโฆษณา 

9) ขอบเขตของสีที่ใช้บนหีบห่อบรรจุที่เข้ากันได้กับสีของสินค้าและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจขึ้นมาก 
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10) ขอบเขตของสีที่มีผลต่อราคาของหีบห่อบรรจุ 

11) การยอมรับของหีบห่อบรรจุต่อผู้บริโภคและผู้ขายปลีก 

12) ขอบเขตของหีบห่อบรรจุที่อาจจะก้าวร้าวและข่มบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจ าหน่าย

ที่เด่น ๆ อาจจะดูแล้วน่าเบื่อ ท าให้ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 

 

ข้อพิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 

บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นจะต้องสามารถผลิต และน าไปบรรจุได้ด้วยวิธีการที่สะดวก 
ประหยัด และรวดเร็ว การเลือกบรรจุภัณฑ์มีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 
1) ลักษณะของสินค้า คุณสมบัติทางกายภาพประกอบด้วย ขนาด รูปทรง ปริมาตร 

ส่วนประกอบหรือส่วนผสม ของแข็ง ของเหลว ผู้ออกแบบต้องทราบความเหนียวข้น ในกรณีเป็น
ของเหลวและต้องรู้น้ าหนักหรือปริมาณหรือความหนาแน่นส าหรับสินค้าที่เป็นของแห้งประเภท
ของสินค้าคุณสมบัติทางเคมี คือ สาเหตุที่ท าให้สินค้าเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพจนไม่เป็นที่ยอมรับ
ได้ และปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น คุณสมบัติพิเศษอ่ืน ๆ เช่น กลิ่น การแยกตัว เป็นต้น สินค้าที่
จ าหน่ายมีลักษณะเป็นอย่างไร มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ หรือทางเคมีอย่างไร เพื่อจะได้เลือกวัสดุใน
การท าบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันรักษาได้ดี 

 
2) ตลาดเป้าหมาย ต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าเป้าหมายเพื่อจะได้เลือกบรรจุ

ภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สนองกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ต้องวิเคราะห์จุดยืนของสินค้าและบรรจุภัณฑ์เทียบกับคู่แข่งขันที่มี
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เช่น ข้อมูลปริมาณสินค้าที่จะบรรจุขนาด จ านวนบรรจุภัณฑ์ ต่อหน่วยขนส่ง 
และอาณาเขตของตลาด เป็นต้น 

 
3) วิธีจัดจ าหน่าย การจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคย่อมต้องการบรรจุ

ภัณฑ์ลักษณะหนึ่ง แต่หากจ าหน่ายผ่านคนกลาง เป็นคนกลางประเภทใด มีวิธีการซื้อของเข้าร้าน
อย่างไร วางขายสินค้าอย่างไร เพราะพฤติกรรมของร้านค้าย่อมมีอิทธิพลต่อโอกาสขายของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ รวมทั้งพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันที่จ าหน่ายในแหล่งเดียวกันด้วย
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4) การขนส่ง มีหลายวิธี และใช้พาหนะต่างกัน รวมทั้งระยะในการขนส่ง ความ

ทนทาน และความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ การค านึงถึงวิธีที่จะใช้ในการขนส่งก็เพื่อพิจารณา
เปรียบเทียบให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด รวมถึงประหยัดและปัจจัยเร่ืองดินฟ้าอากาศ ในปัจจุบันนิยมการ
ขนส่งด้วยระบบตู้บรรทุกส าเร็จรูป 

5) การเก็บรักษา การเลือกบรรจุภัณฑ์จะต้องพิจารณาถึงวิธีการเก็บรักษา สภาพ
ของสถานที่เก็บรักษา รวมทั้งวิธีการ เคลื่อนย้ายในสถานที่เก็บรักษาด้วย 

6) ลักษณะการน าไปใช้งาน ต้องน าไปใช้งานได้สะดวกเพื่อประหยัดเวลา แรงงาน 
และค่าใช้จ่าย 

7) ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่จะต้องค านึงถึงเป็นอย่างมาก และต้อง
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อยอดขาย หรือความสูญเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บรรจุภัณฑ์ดีอาจต้องจ่ายสูงแต่
ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อย่อมเป็นสิ่งชดเชยที่ควรเลือกปฏิบัติ รวมถึงผลการชดเชยในกระบวนการ
ผลิต การบรรจุที่สะดวก รวดเร็ว เสียหายน้อย ประหยัด และลดต้นทุนการผลิตได้ 

8) ปัญหาด้านกฎหมาย บทบัญญัติด้านกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ปรากฏชัน
เจน คือ กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับฉลากการออกแบบกราฟิกของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาการใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

 
4. บรรจุภัณฑ์ไม้ 
 

แม้ว่าประเทศไทยได้ประสบอุกทกภัยอย่างร้ายแรงอย่างเห็นได้จากข่าวในปัจจุบัน 
สาเหตุที่ส าคัญคือการตัดไม้ท าลายป่า แต่การใช้ไม้เพื่อการบรรจุหีบห่อนั้น เป็นเร่ืองของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจยิ่ง และปัจจุบันยังจ าเป็นต้องใช้กับสินค้าบางประเภท แม้
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญ่ีปุ่นก็ยังต้องน าเข้าไม้จากต่างประเทศเพื่อมาใช้ในการท าลัง 

 
ไม้เป็นวัสดุที่ใช้ในการหีบห่อที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และมีปริมาณการใช้น้อยมาก

เมื่อเทียบกับการใช้ไม้เพื่อประโยชน์อย่างอ่ืน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59) ใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเป็น
แหล่งพลังงานที่ประชาชนจ านวนมากของโลกจ าเป็นต้องพึ่งพา เนื่องจากไม้มีความแข็งแรง
ทนทาน จึงใช้เป็นวัตถุดิบที่ส าคัญเพื่อการหีบห่อสินค้าจากประเทศที่ก าลังพัฒนาไปสู่ประเทศ
อุตสาหกรรมแต่มักจะก่อปัญหาด้านสภาวะแวดล้อมและการทิ้งท าลายเนื่องจากไม่มีการน าลังไม้
กลับมาใช้ซ้ าอีก ทั้งยังเป็นการยากมากที่จะน าไปทิ้งโดยเฉพาะสินค้าที่น าไปจ าหน่ายในร้านขาย
ปลีก 
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นอกจากปัญหาการทิ้งท าลายแล้ว อัตราการจ้างงานที่ค่อนข้างสูงในประเทศ
อุตสาหกรรมยิ่งเป็นข้อจ ากัดการใช้ไม้เป็นหีบห่อส าหรับสินค้าบางประเภท แต่อย่างไรก็ตามยังมี
การใช้ลังไม้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าอุตสาหกรรมอยู่ทั่วไป เช่น สินค้าประเภทเคร่ืองจักรที่มี
น้ าหนักมาก และมีมูลค่าค่อนข้างสูง ซึ่งจ าเป็นต้องขนส่งทางเรือโดยไม่ใช้ตู้สินค้า ดังนั้น การใช้ไม้
เป็นแท่นรองรับสินค้าสินค้ายังประสบความส าเร็จอยู่ ถึงแม้จะมีวัสดุอ่ืนที่ใช้ทดแทนได้ แต่ส่วน
ใหญ่แล้วยังคงใช้ไม้เน่ืองจากอัตราส่วนระหว่างความแข็งและน้ าหนักของไม้ยังไม่อาจมีวัสดุอ่ืนมา
ทดแทนได้ เมื่อใช้ราคาเป็นสิ่งก าหนดประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ไม้ 

 
ประเภทของไม้ที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ 

 
ไม้ที่น าไปใช้ท าบรรจุภัณฑ์นั้นมีหลายประเภท ได้แก่ 
 
1) ไม้แผ่น (Sawn wood) คือ ไม้จากการเลื่อยซุงที่เอาเปลือกออกแล้ว ขนาดที่ใช้ท า

หีบห่อคือ ไม้แผ่นขนาดความกว้าง X ความหนา เช่น 50 X 50 มิลลิเมตร หรือ 250 X 250 มิลลิเมตร 
เป็นต้น  แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
                           ภาพที่ 3.11 ไม้แผ่น (Sawn wood) 
 
2) ไม้อัด (Plywood) ได้จากน ามาปอกให้เป็นไม้บาง ๆ หรือเรียกว่า วีเนียร์ 

(Veneer) ที่เรียบมีความสม่ าเสมอ มีความชื้นร้อยละ 2 – 3 แล้วน าไม้บางนี้มาวางสลับกัน โดยให้ไม้
แต่ละชั้นวางเส้นใยซึ่งกันและกัน ใช้กาวติดตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป แล้วอัดด้วยความร้อน ไม้อัดยิ่งมาก
ชั้นก็ยิ่งมีคุณภาพสูง โอกาสที่จะโค้งงอก็มีน้อย น าไปใช้ในการหีบห่อได้ดี เนื่องจากมีความแข็งแรง
สูงเมือเทียบกับน้ าหนักแผ่นไม้อัดมีขนาดมาตรฐาน 2,400 X 1,200มิลลิเมตร
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                             ภาพที่ 3.12ไม้อัด (Plywood) 
 
3) แผ่นเส้นใยไม้อัด (Fibreboard) เกิดจากความพยายามที่จะใช้ของเหลือทิ้งให้เป็น

ประโยชน์ จึงได้น าเอาเศษไม้มาย่อยเป็นเส้นใยแล้วน ากลับมาท าเป็นแผ่นเส้นใยไม้อัด นอกจากจะ
ใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ต้องการความทนทานต่อความชื้นแล้วยังใช้เพื่อการหีบห่อในรูปของถาดผัก
และผลไม้ โดนใช้ไม้อ่ืนประกบเพื่อความแข็งแรง แบ่งได้ 2 ชนิด คือ 

 
 - ชนิดมาตรฐาน 800 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร หนา 2 – 6 มิลลิเมตร 
 - ชนิดทนต่อความชื้น 960 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร หนา 3 – 12 มิลลิเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ภาพที่ 3.13 แผ่นเส้นใยไม้อัด (Fibreboard)
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4) แผ่นชิ้นไม้อัด (Particleboard) เป็นค าที่เรียกไม้จากชิ้นไม้ (ใหญ่กว่าวัตถุดิบที่ใช้

ท าแผ่นเส้นใยไม่อัด) โดยน าซุงมาลอกเปลือกออกตัดเป็นท่อนใช้เคร่ืองจักรท าให้เป็นเกล็ดอบแห้ง
แล้วผสมกับกาวอัดให้เป็นแผ่น เหมาะส าหรับท าลังและแท่นรองรับสินค้าเนื่องจากเบาและตอก
ตะปูง่าย  

  
  
  
  
  
  
  
 

 
                  ภาพที่ 3.14 แผ่นชิ้นไม้อัด (Particleboard) 
 
ความชื้นในไม้มีผลต่อการน าไปท าบรรจุภัณฑ์ 

 
น้ าเป็นส่วนประกอบทางเคมีทีส าคัญของต้นไม้ ต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือต้นไม้ที่

ล้มใหม่จะมีปริมาณน้ าสูงตั้งแต่ร้อยละ 30 ถึง 200 แล้วแต่ชนิดของไม้ 
 

ดังนั้น ก่อนที่จะน ามาท าแท่นรองรับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ ควรตากไม้ให้แห้งด้วยเหตุผล ดังนี้ 
1) ไม้ที่มีความชื้นสูง ส่วนมากราจะเจริญเติบโตได้ง่ายหรือท าให้เกิดสีบนไม้ แต่

ถ้าความชื้นต่ ากว่าร้อยละ 20 ไม้จะไม่เปลี่ยนสีและไม่เสีย 
2) ไม้เปียกเมื่อน าไปใช้งาน ไม้จะเร่ิมแห้งเป็นผลให้ไม้หดตัวและบิดตัว การตาก

ไม้ให้แห้งก่อนการใช้งานจะช่วยให้ได้ขนาดและรูปร่างคงที่ 
3) ไม้แห้งเลื่อยง่าย ติดกาวได้แน่น บรรทุกไม้ได้ปริมาณมากขึ้นระหว่างการขนส่ง

และมีความแข็งแรง 
ไม้ที่น ามาใช้ท าลังและแท่นรองรับสินค้าโดยทั่ว ๆ ไปควรมีความชื้นสมดุลไม่เกิน

ร้อยละ 20 ส่วนในแถบประเทศที่มีอากาศร้อน ไม้ควรมีความชื้นสมดุลประมาณร้อยละ 15 ไม้เร่ิม
หดตัวเมื่อมีความชื้นต่ ากว่าร้อยละ 30 ไม้ไม่หดตัวตามแนวเสี้ยน แต่จะหดตัวเป็น 2 เท่าในแนว
สัมผัสและแนวรัศมี ไม้แต่ละชนิดจะหดตัวไม่เท่ากัน ไม้อัดมีความชื้นค่อนข้างต่ า เมื่อเก็บภายนอก
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อาคาร ไม้อัดชั้นนอกดูดความชื้นได้เร็วกว่าชั้นใน เนื่องจากท าหน้าที่ช่วยป้องกัน
ความชื้นให้แก่ไม้ชั้นในและท าให้โค้งงอ ปรากฏการณ์นี้มักเกิดกับไม้อัดชนิดบาง 3 – 4 ชั้น 
มากกว่าชนิดที่หนากว่า 6 – 8 ชั้น 

ไม้ตากแห้งได้ 2 วิธี คือ ใช้เตาอบเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายวัน หรือปล่อยให้
แห้งเองใช้เวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน เมื่อไม้แห้งแล้วควรเก็บไว้โดยระมัดระวังไม่ให้ความชื้น
เพิ่มขึ้น ซึ่งท าได้หลายวิธี เช่น การวางซ้อนกันกันโดยมีไม้เล็ก ๆ คั่นระหว่างแผ่นเพื่อให้อากาศผ่าน
ได้หรือจุ่มในน้ ายารักษาเนื้อไม้เพื่อกองเก็บได้โดยไม่เปลืองเนื้อที่ ในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจ
กองซ้อนกันแล้วคลุมปิดเพื่อไม่ให้เปียกฝน ความชื้นจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 ภาพที่ 3.15 กองไม้ตากแห้งรอการแปรรูป 
 
ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท าด้วยไม้ 

 
ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท าด้วยไม้ ได้แก่ 

 
1) ราคา เมื่อน าวัสดุอ่ืนเทียบกับไม้ไปท าหีบห่อให้คุ้มครองสินค้าได้นั้น จะเห็นว่า

ไม้ยังเป็นวัสดุราคาต่ าสุด แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
2) สินค้า ต้องพิจารณาแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้า เช่น ลัง

ไม้โปร่งที่มีราคาถูกและเหมาะสมกับสินค้าอย่างหนึ่ง อาจจะไม่เหมาะสมกับสินค้าค้าอีกอย่างหนึ่ง
แม้ว่าจะมีขนาดและน้ าหนักเท่ากัน แต่มีมูลค่าและความเปราะบางแตกต่างกัน ซึ่งอาจต้องท าเป็น
กล่องมิชิดบุด้วยวัสดุทนความชื้นด้านในและอาจจะต้องใช้สารดูดความชื้น 

3) ความต้องการของผู้ใช้และวิธีขนส่ง ได้แก่ รูปแบบวัสดุที่น ามาใช้และความ
แข็งแรงของจุดเชื่อมต่อมิติทั้งหมด น้ าหนักเปล่า วิธีการและความรุนแรงในการขนระหว่างการ
ขนส่งแต่ละช่วง ข้อจ ากัดของผู้น าเข้า (เช่น การห้ามใช้สารบางชนิดเพื่อรักษาเนื้อไม้ การเปิดตรวจ
ของศุลกากร) ความเร่งรัดในการขนส่ง ระยะเวลาก่อนเปิดและความต้องการในการน ากลับมาใช้อีก
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4) คุณสมบัติของไม้ คุณสมบัติของไม้ที่แตกต่างกัน คือ ความยากง่ายในการท า 
ความหนาแน่น การต้านแรงยึดกับตะปู การค้านการแตก การต้านการเสียดสี เป็นต้น โดนหลักการ
แล้วไม้มีข้อก าหนดเฉพาะว่าไม้ชนิดใดควรจะใช้ท าหีบห่อแบบไหน การเลือกชนิดของไม้ควร
ขึ้นอยู่กับปริมาณที่มีอยู่และราคา แม้ว่าความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์จะมีส่วนสัมพันธ์กับชนิดของ
ไม้ วิธีการผลิตและการเข้ารูปก็ตาม ความหนาแน่นที่เหมาะสมของไม้ที่ใช้ในการท าบรรจุภัณฑ์อยู่
ระหว่าง 350 – 650 กิโลกรัม/ตารางเมตร ไม้ที่มีความหนาแน่นสูงจะตอกตะปูยาก มีน้ าหนักมาก 
ส่วนไม้ที่มีความหนาแน่นต่ าจะรับแรงกดได้ไม่มากนัก 

5) วิธีการผลิต ต้องพิจารณาถึงความยากง่ายที่จะน าไม้มาท าเป็นบรรจุภัณฑ์ รวมถึง
การประสานกันของเสี้ยน ปริมาณซิลิกา มุมในการวางเลื่อยของเคร่ืองจักร ความยากง่ายในการตอก
ตะปู แนวโน้มในการแตกและติดกาว เป็นต้น อนึ่ง ฝุ่นจากไม้บางชนิดอาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดการ
ระคายเคือง เนื่องจากส่วนประกอบทางเคมีของไม้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้านทานของแต่ละคน 
บางคนอาจแพ้ฝุ่นได้ง่ายแต่บางคนอาจไม่แพ้เลยก็ได้ 

 
วิธีที่ใช้ในการประกอบลังมีผลต่อค่าใช้จ่ายและความแข็งแรงของหีบห่อและแท่น

รองรับสินค้า ชนิดของตะปู ขนาดของระยะห่าง ต าแหน่งของตะปู ความหนาของไม้ แนวเสี้ยน
เหล่านี้มีผลต่อการใช้งานทั้งสิ้น 

 
5. อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ (International Plant Protection Convention : IPPC) 

IPPC และ ISPM 15 
 
 
 
 
 
 
 
                           ภาพที่ 3.16 ตราสัญลักษณ์อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ 
 

ภายใต้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) มีอนุสัญญาอยู่ฉบับ
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกับการอารักขาพืชระหว่างประเทศ อนุสัญญาฉบับนั้นคือ International Plant 
Protection Convention มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า IPPC หรือ อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ
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โดยอนุสัญญาดังกล่าวได้รับการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ คร้ังที่ 6 เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1951 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบต่ออนุสัญญาฯ ประเทศสมาชิกจึงได้ร่วมลงนามและให้สัตยาบัน ท าให้อนุสัญญาดังกล่าว
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1952 โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขในปี ค.ศ. 1997  ปัจจุบันมี
สมาชิกทั้งสิ้น 182 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมลงนามในปี ค.ศ. 1951 และ
ได้ให้สัตยาบันในปี ค.ศ. 1978  

อนุสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหามาตรการที่เหมาะสม ก าหนดให้
ประเทศสมาชิกน าไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศ
หนึ่ง อันเป็นสาเหตุให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศน์และเศรษฐกิจของประเทศ
เหล่านั้น ทั้งนี้มาตรการที่ IPPC ก าหนดเป็นมาตรการสมัครใจ ประเทศสมาชิกใดต้องดารน าไป
ปฏิบัติก็ได้ หรือหากไม่ปฏิบัติก็ไม่ว่ากัน แต่ประเทศที่น าไปปฏิบัติต้องแจ้งเวียนให้ทุกประเทศได้
ทราบก่อนล่วงหน้า มาตรดังกล่าว เรียกว่า มาตรฐานมาตรการสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศ และ 
ISPM ซึ่งย่อมาจาก International Standards for Phytosanitary Measures 

อย่างไรก็ตามประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญา IPPC สามารถใช้สิทธิแสดงความเห็น
ต่อ IPSM ที่ที่ประชุมเสนอได้ และสามารถขอปรับปรุงแก้ไขได้หากมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
สนับสนุน โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้อนุสัญญาดังกล่าวได้รวมไปถึงพืชปลูกและ
พืชป่าด้วยเช่นกัน ดังนั้นประเทศภาคีอนุสัญญาจึงต้องก าหนดประเภทของศัตรูพืชที่เป็นศัตรู
ทางการกักกัน หรือศัตรูพืชที่บ้านเราไม่มีและศัตรูที่ไม่ใช่ศัตรูทางการกักกัน อาจเรียกอีกอย่างว่า
ศัตรูพืชที่บ้านเรามีอยู่แล้วก็ได้รายงายสถานการณ์ศัตรูพืชของประเทศ รวมทั้งก าหนดมาตรการของ
ประเทศให้สอดคล้องกับ ISPM และให้ความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยการสนับสนุนให้มีการ
การพัฒนาและใช้มาตรการระหว่าประเทศในการก าหนดมาตรการสุขอนามัยพืช ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

ส าหรับ ISPM นั้น ที่ประชุมใหญ่ของ IPPC ได้ผ่านความเห็นชอบมาแล้วจ านวน
ทั้งสิ้น 36 หมายเลข ครอบคลุมกระบวนการกักกันพืชทั้งหมด ทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ระบบ
กักกัน การออกใบรับรองการแจ้งเวียนการจัดการศัตรูพืชก่อนการส่งออกด้วยวิธีการต่าง ๆ การใช้
เคร่ืองหมายสัญลักษณ์ การให้ค านิยามการจัดท ารายการศัตรูพืช เป็นต้น ซึ่ง ISPM 15 เป็นมาตรฐาน
ที่ประกาศเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 เรียกว่า Guidelines for Regulating Wood Packaging 
Material in International Trade หรือ แนวทางการควบคุมวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนับว่าเป็นมาตรฐานกลางที่ประเทศสมาชิกสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการออกมาตรการของแต่ละประเทศส าหรับการควบคุมวัสดุที่ใช้ขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศที่ท าจากไม้ซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งอาศัยของศัตรูพืช เช่น ลังไม้ แท่นรอง วัสดุกันกระแทก เป็น
ต้ น
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ปัจจุบันประเทศที่น า ISPM 15 มาบังคับใช้มีอยู่หลายประเทศและระดับความ
เข้มงวดแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ เชื่อ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ
เม็กซิโก ได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2547 แต่ยังไม่เข้มงวดมากนัก โดยผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร กลุ่มสหภาพยุโรป แจ้งว่าจะใช้ 
ISPM 15 ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ส าหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์จากไม้ และวันที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2550 ส าหรับวัสดุกันกระแทกแต่ยังไม่ได้ก าหนดมาตรการเข้มงวดกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไข กลุ่มเอเชีย ประเทศที่ใช้การ ได้แก่ อินเดีย โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายม พ.ศ. 2547 
ส าหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ประกาศใช้ไปเรียบร้อยแล้ว การด าเนินการส าหรับวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ไม้ตาม ISPM 15 ประเทศที่ประกาศใช้สามารถด าเนินการด้วยมาตรการที่เข้มงวด เช่น กัก เผา 
ส่งคืน  หรือฝังท าลายก็ได้ หากวัสดุบรรจุภัณฑ์นั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

 
ข้อก าหนดส าหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก 

 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(สมศักดิ์ เทพสุทิน) ในฐานะประทานคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้
ลงนามในประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เร่ื อง ข้อก าหนด
ส าหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก โดยข้อก าหนดดังกล่าวเป็นมาตรการสมัครใจส าหรับผู้
ส่งออกที่ประสงค์จะส่งออกสินค้าที่มีวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากไม้ไปยังประเทศที่ประกาศใช้ ISPM 
15 ในการประกาศฉบับนี้ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ การควบคุม และการให้การรับรอง
อย่างครบถ้วน จึงขอสรุปเฉพาะประเด็นที่ส าคัญมาน าเสนอให้ท่านผู่อ่านได้ทราบเป็นข้อมูล 

วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ หมายถึง วัสดุหรือส่วนประกอบที่ท าจากไม้ (ไม่รวมผลิตภัณฑ์
กระดาษ) ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ 
ตัวอย่างวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ เช่น ลังไม้แบบโปร่ง กล่องไม้ ถังไม้ ไม้รองสินค้า วัสดุไม้กันกระแทก 
ลังไม้แบบทึบ ไม้รองมุมกันกระแทก แผ่นไม้รองรับสินค้า ซึ่งผลิตโดยใช้วัตถุดิบไม้หรือบรรจุ
ภัณฑ์ไม้ที่น ากลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ไม่รวมวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้แปรรูป วัตถุดิบไม้ที่มีหนาไม่
เกิน 6 มิลลิเมตร และผลพลอยได้จากไม้แปรรูป ได้แก่ ไส้ไม้ ขี้เลื่อย ฝอยไม้ และขี้กบ เนื่องจาก
วัสดุเหล่านี้มีโอกาสติดไปน้อย เช่นเดียวกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากไม้ที่ผ่านการกระบวนการจน
ไม่มีความเสี่ยงทางศัตรูพืช เช่น ไม้อัด ไม้เคลือบน้ ายา แผ่นไม้วีเนียร์ แผ่นเส้นใยไม้อัด แผ่นไม้ชิ้น
อัด ไม้อัดเกร็ดเรียงชิ้น ก็ไม่ต้องน าไปด าเนินการตามข้อก าหนดนี้ 
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ศัตรูพืชส าคัญท่ีอาศัยในวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.17 มอดยาสูบ                                              ภาพที่ 3.18 แมลงทับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ภาพที่ 3.19 ด้วงหนวดยาว                                         ภาพที่ 3.20 ไส้เดือนฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ภาพที่ 3.21 ปลวก                                                 ภาพที่ 3.22 ตัวต่อหางเข็ม
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มาตรการก าจัดศัตรูพืชให้กับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ตามข้อก าหนดใน ISPM 

 
ISPM 15 ก าหนดให้วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ในการค้าระหว่างประเทศต้องมีการก าจัด

ศัตรูก่อนการส่งออก 
 
1) การรมยา (Fumigation) ด้วยเมธิลโบร์ไมด์ ( Methyl Bromide : MB) อัตรา 48 

gms. /cu.m. /24 hrs. วัดความเข้มข้นที่ 24 ต้องมีความเข้มข้นไม่ต่ ากว่า 24 gms. /cu.m 

 
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงความเข้มข้นของการรมยาตาข้อก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ภาพที่ 3.23 วิธีการรมยาด้วยเมธิลโบร์ไมด์ 

อุณหภูมิ อัตรายา ความเข้มข้นขั้นต่ าที่ชั่วโมง (gms./cu.m.) 

2 hrs. 4 hrs. 24 hrs. 

21ºC 48 36 31 24 

16ºC 56 42 36 28 

11ºC 64 48 42 32 



41 

2) การอบด้วยความร้อน (Heat Treatment : HT) อบด้วยความร้อนให้ใจกลางไม้
ได้อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 56ºC ยาวนานต่อเน่ือง 30 นาที เป็นอย่างน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                ภาพที่ 3.24 การอบด้วยความร้อน (Heat Treatment : HT) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ภาพที่ 3.25 การอบด้วยความร้อน (Heat Treatment : HT)



42 

 
เครื่องหมายหรือตราประทับท่ีใช้กับบรรจุภัณฑ์ไม้หลังจากการก าจัดศัตรูพืช 

 
เคร่ืองหมายข้างล่างนี้ใช้เพื่อรับรองว่า วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่มีเคร่ืองหมายนี้ แสดง

ให้เห็นว่ามีการก าจัดศัตรูพืชตามมาตรการที่รับรองแล้ว 
 
 
 
 
 
 

                     ภาพที่ 3.26 เคร่ืองหมายที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์ไม้หลังจากการก าจัดศัตรูพืช 
 
เคร่ืองหมายนี้ควรจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 

- สัญลักษณ์รูป IPPC 
 - อักษร 2 ตัว (XX) เป็นรหัสของประเทศ เช่น 
  TH = Thailand 
  SG = Singapore 
  NL = Netherland เป็นต้น 
 - อักษร 000 เป็นหมายเลขที่ก าหนดเลขที่ก าหนดให้ผู้ผลิตวัสดุภัณฑ์ไม้ โดย 

NPPO เช่น 001 
 - อักษร YY เป็นรหัสการก าจัดศัตรูพืช คือ  MB หรือ HT (MB = รมด้วย Methyl 

bromide และ HT = Heat Treatment) 
ผู้ผลิต หรือ ผู้ส่งวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ อาจจะใช้หมายเลขควบคุมหรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่

จะน ามาใช้ในการ สืบค้น หรือการตรวจสอบย้อนกลับ เช่น ID number (หมายเลขของบรรจุภัณฑ์) 
บรรจุภัณฑ์ไม้ที่ผลิตและส่งออกไปแล้ว การใช้อักษร DB ก็สามารถใช้ได้ส าหรับไม้ที่ถูหลอก
เปลือกแล้ว รายละเอียดอื่น ๆ อาจใส่ลงไปได้แต่ต้องไม่สับสนเข้าใจผิดหรือหลอกลวง 

 
เคร่ืองหมายตราประทับบรรจุภัณฑ์ไม้ที่จะใช้ในการค้าระหว่างประเทศต้องมีการก าจัด

ศัตรูพืชก่อนการส่งออก ดังนี้
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1) ตามแบบที่แสดงไว้ 
2) อ่านง่าย ชัดเจน ใช้สีที่เข้ม 
3) ไม่หลุดลอกง่าย อาจจะใช้ Hot Stamp ซึ่งไม่หลุดลอก 
4) ประทับลงในบริเวณที่มองเห็นง่าย อย่างน้อย 2 ด้าน 
5) ควรหลีกเลี่ยงการใช่สีแดงหรือสีส้ม เนื่องจากสีนี้เขียนบนวัตถุอันตราย 
6) การน ากลับมาใช้ใหม่ ซ่อม หรือน ามาประกอบใหม่ ควรจะมีการรับรองใหม่

และประทับเคร่ืองหมายใหม่เช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
                                   ภาพที่ 3.27 ตัวอย่างการปั๊มตราบนวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ 
 
7. โปรแกรม Sketch Pro 2018 
 

SketcUp เป็นหนึ่งในโปรแกรม 3D – CAD : Computer Aided Design ที่เป็นที่ยอมรับของ
สถาปนิก และดีไซเนอร์ทั่วโลก ว่าสามารถช่วยรังสรรค์ผลงานได้อย่างรวดเร็วที่สุดในยุคปัจจุบัน 
และด้วยเคร่ืองมือที่ “เรียนรู้ได้ง่ายใช้สะดวก” SketchUp จึงไม่ได้มีขีดจ ากัดของการท างานอยู่ใน
วงการสถาปัตยกรรม, วิศวกรรมและการก่อสร้างเท่านั้น ในทุก ๆ วงการการออกแบบทุกคน
สามารถใช้ SketchUp ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การจัดสวน การตกแต่งภายใน การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ การผลิตชิ้นส่วน การออกแบบเกมส์ การสร้างฉากในวงการภาพยนตร์ และการ
ออกแบบบูธนิทรรศการต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 
SketchUp Pro 2018 ท างานในระบบปฏิบัติการ 64 บิต โดยระบบปฏิบัติการที่

รองรับได้คือ 
 Windows 10, Windows 8+, and Windows 7+ 
 Mac OS X 10.12+, 10.11+, and 10.10+ 
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หมายเหตุ * เพื่อให้การแสดงผลเป็นไปอย่างรวดเร็ว สวนงาม มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ขอแนะน าให้ใช้การ์ดจอของ Nvidia และ AMD เท่านั้น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพที่ 3.28 โปรแกรม SketchUp Pro 2018 
 
SketchUp Pro 2018 ยังคงยึดมั่นในหลักการที่เป็นโปรแกรม 3 มิติ ที่ “เรียนรู้ง่าย 

ใช้งานสะดวก” คือ ท างานแบบ 2 มิติ เหมือนโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้งานโดยทั่วไป เพื่อให้เรียนรู้ได้
ง่าย โดยอยู่ในสภาพแวดล้อมของโปรแกรม SketchUp ที่ซึ่งช่วยแสดงผลงานเป็นแบบ 3 มิติ ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

SketchUp Pro 2018 ได้รับการพัฒนาปรับปรุงความสามารถพิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลในการท างานสูงสุด เช่น 

- Named Section 

การใส่ชื่อ สัญลักษณ์ให้กับภาพตัด ท าให้สะดวกในการค้นหาและจัดระเบียบไฟล์
งานโดยสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามต้องการ 

- Fill Section Cuts 

เติมเต็มภาพตัดโดยอัตโนมัติ สร้างสรรค์พื้นผิวได้สะดวกและเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น
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- Faster Section 
ภาพตัดใน SketchUP Pro 2018 นี้ มีการโค้ดดิ้งให้ตัดการประมวลผลในส่วนที่มอง

ไม่เห็นออกท าให้ประหยัดทรัพยากรของเคร่ือง และท างานได้อย่างราบร่ืน รวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ภาพที่ 3.29 โปรแกรม SketchUp Pro 2018 
 
- DWG Import 
สามมารถน าเข้าไฟล์ CAD, DWG ได้อย่างสะดวก และท าการปรับปรุงแก้ไขได้

อย่างอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ภาพที่ 3.30 โปรแกรม SketchUp Pro 2018 



46 

 
- Drawing Better 
การท างาน 2 มิติ (Layout) ได้รับการเสริมประสิทธิภาพให้รองรับงานหลากหลาย

สมบูรณ์แบบและสวยงามมากยิ่งขึ้น 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
                  ภาพที่ 3.31 โปรแกรม SketchUp Pro 2018 
- Advanced Attributes 
SketchUp Pro 2018 เสริมประสิทธิภาพงาน Building Information อย่างครอบคลุม

ทุกด้าน เช่น การก าหนดราคา ขนาดวัสดุ รูปแบบ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับ
เจ้าของงาน 

- Aggregated Reports 
SketchUp Pro 2018 ได้รับการพัฒนาให้รายงานผลของ BIM อย่างมีรูปแบบ และ

รายละเอียดสมบูรณ์ 

- IFC Import – Export 
SketchUp Pro 2018 สามารถใช้ข้อมูลร่วม หรือถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโปรแกรม

อ่ืน ๆ ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการท างาน 
 
 
 
 

 
                    
                  ภาพที่ 3.32 โปรแกรม SketchUp Pro 2018
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7. Green Logistics (โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม) 

Green Logistics หรือโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้เร่ิมมีบทบาทต่อกระบวนการค้า 
การขนส่ง และการส่งมอบสินค้า เป็นแนวโน้มของโลกในการให้ความส าคัญต่อการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ในภาคการขนส่ง รวมถึงการ
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไปท าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและไม่คุ้มประโยชน์ กระแสของ 
Green Logistics เป็นการให้ความส าคัญต่อมิติการบริหารการจัดการโลจิสติกส์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม ที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน รวมถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ โดยที่กิจกรรมโลจิสติกส์จะ
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย รวบรวม จัดเก็บ กระจายสินค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคขนส่งไม่ว่าจะเป็น
การใช้โหมดการขนส่งประเภทใด ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังใช้พลังงานในรูปแบบของน้ ามันฟอสซิล 
ขณะที่ภาคการผลิตได้เร่ิมหันกลับไปใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอ่ืน ซึ่งส่วนหนึ่งได้มีการพัฒนา
ไปสู่พลังงานที่ได้จากแสงแดด พลังงานลม ขณะที่ภาคขนส่งยังต้องพึ่งพิงการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่ง
จะปล่อยของเสียกลับไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

นอกจากนี้กิจกรรมเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้าในภาคโลจิสติกส์ ยังเกี่ยวข้อง
กับการใช้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งกว่าร้อยละ 86 – 88 จะอยู่ในรูปกล่องกระดาษหรือบรรจุ
ภัณฑ์ที่ท าจากกระดาษ ซึ่งวัตถุดิบในการผลิตกระดาษก็จะเป็นการใช้เยื่อไม้ ล้วนแต่เป็นทรัพยากร
ทางธรรมชาติ Green Logistics จึงมุ่งเน้นไปที่การน าวัสดุที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ให้สามารถน าไปรี
ไซเคิลใหม่ และพยายามหลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ไม้พาเลทหรือแท่น
รองสินค้า ถือเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการล าเลียงสินค้า ทั้งในคลังสินค้าและการขนส่ง ส่วนใหญ่ยัง
ท าจากวัสดุที่เป็นไม้ ถึงแม้ว่าไม้เหล่านั้นจะมาจากการท าเกษตรแต่ก็ยังเป็นการรบกวนสิ่งแวดล้อม 
ปัจจุบันแนวคิดสมัยใหม่กระแสของไม้พาเลทที่ท าจากพลาสติกหรือกระดาษก าลังเร่ิมได้รับความ
นิยมเพราะสามารถน ากลับมาใช้ใหม่และยังน ากลับมารีไซเคิลได้อีก 

ปัจจุบันในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่น ได้เร่ิมมีข้อจ ากัด
ทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับ Green Logistics โดยเร่ิมออกมาเป็นมาตรการให้ผู้น าเข้ามีความเข้มงวดใน
การเลือกใช้ซัพพลายเออร์ที่มีระบบ Green Logistics กระแสนี้จะยิ่งมาแรงเห็นได้จากมาตาการ
น าเข้าสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จะเร่ิมมี
การก าหนดให้ผู้น าเข้าจะต้องมีกระบวนการในการท าลายหรือส่งกลับคืนซาก ให้กับประเทศที่
ส่งออก ในกระบวนการโลจิสติกส์ เรียกว่า “Reverse Logistics” ซึ่งศัพท์นี้ก็มีความหมายที่กว้างกว่า
มาก นอกจากนี้หลายประเทศเร่ิมมีมาตรการรังเกียจการใช้ไม้ปิดหน้าตู้คอนเทรนเนอร์หรือการใช้
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แผ่นพาเลทที่ท าจากไม้ ถือว่าไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศนั้น ๆ เช่น ประเทศออสเตรเลีย 
และยุโรปบางประเทศ ก็ห้ามมีการใช้วัสดุเหล่านี้ 

 
อย่างไรก็ตามประเทศไทยทั้ งภาครัฐและเอกชนยังไม่ให้ความส าคัญต่อ

กระบวนการ Green Logistics มากเท่าที่ควร เห็นได้จากระบบการขนส่งของไทยเกือบร้อยละ 88 อยู่
ในโหมดการขนส่งทางถนน ซึ่งมีการใช้น้ ามันสูงกว่าการขนส่งทางราง 3.5 เท่า และสูงกว่าการ
ขนส่งทางน้ าถึง 7 เท่า และการขนส่งทางรถไฟมีสัดส่วนอยู่เพียงร้อยละ 2 ถือว่าต่ ามาก ส่งผลให้
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งในการน าเข่าน้ ามันในภาคการขนส่งมีปริมาณที่
สูงกว่าภาคการผลิต นอกเหนือจากการที่ท าให้ประเทศไทยต้องเสียเงินตราต่างประเทศในการน าเข้า
น้ ามันแล้ว ยังส่งผลต่อสภาวะมลพิษทางอากาศยิ่งจังหวัดใดอยู่ในพื้นที่ที่เป็น HUB ของการขนส่ง
และกระจายสินค้าก็จะได้รับผลกระทบมากเป็นทวีคูณ 
แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ Green Logistics จะเกี่ยวข้องกับ 

1) Eco-Drive ในการสร้างจิตส านึกในการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุก เพื่อลด
สภาวะการใช้น้ ามันสิ้นเปลืองและการดูแลเคร่ืองยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่จะไม่ปล่อยไอเสีย
รบกวนสิ่งแวดล้อม 

2) Backhaul & Full Truck Load เกี่ยวข้องกับการจัดการใช้ประโยชน์จากการใช้
เชื้อเพลิงให้ได้อรรถประโยชน์สูงสุด ด้วยการลดการขนส่งเที่ยวเปล่าและการบรรทุกสินค้าให้เต็ม
รถ แต่ก็ต้องไม่เกินพิกัดน้ าหนักที่กฎหมายก าหนด เพราะการที่รถบรรทุกน้ าหนักเกินพื้นถนน
รองรับได้ ก็ถือว่าท าลายสิ่งแวดล้อมเช่นกัน 

3) Eco-Packaging เป็นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ล าเลียงสินค้า ที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือน ากลับมารีไซเคิลในกระบวนการผลิตใหม่ 

4) Modal Shift การปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งไปสู่โหมดที่ประหยัดพลังงาน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับภาครัฐที่จะต้องเร่งให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบการขนส่งทางราง ทางแม่น้ า และ
ทางชายฝั่งทะเล 

ทั้งนี้ เร่ืองของ Green Logistics นอกเหนือจากภาครัฐจะต้องเร่งออกกฎเกณฑ์และ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง ในภาคเอกชนจะ
เกี่ยวข้องกับจิตส านึกในการรักษาสภาวะแวดล้อม เป็นเร่ื องของบรรษัทภิบาลหรือ Good 
Governance โดยการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เช่น การปรับเปลี่ยน
เชื้อเพลิงของรถบรรทุกเป็น NGV ซึ่งอาจจะต้องลงทุนปรับเปลี่ยนเคร่ืองหลายแสนบาท แต่ในระยะ
ยาวก็คุ้มค่าทั้งต่อต้นทุนที่ลดลงและผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม กระแสของ Green Logistics คง
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จะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์และภาคผู้ส่งออกจะต้องให้ความส าคัญ ใน
อนาคตอันใกล้หลายประเทศจะใช้เป็นข้อจ ากัดในรูปแบบของ NTB หากไม่ปรับตัวก็จะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
        ภาพที่ 3.33 Green Logistics (โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม) 
 

8. กิจกรรม 5ส (5S) 

กิจกรรม 5ส (5S) คือ กิจกรรมเพื่อจัดระบบการท างานในองค์การให้มีคุณภาพ มี

ระเบียบ เรียบร้อย เกิดความสะดวกคล่องตัว อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต 

ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีส่วนร่วมใน

การท างาน มีคุณภาพในการปรับปรุงงานและสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้น 

5ส หรือ 5S มาจากภาษาญ่ีปุ่น 5 ค า คือเซริ (Seiri) เซตง (Seiton) เซโซ (Seiso) เซ

เกตซึ (Seiketsu) และชิตสึเกะ (Shitsuke) หรือภาษาไทย คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ 

และสร้างนิสัย 

 

                      คือ การแยกของที่ต้องการและไม่ต้องการออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด 
โดยของที่ไม่ต้องการให้ขจัดทิ้งไป ส่วนของที่ต้องการให้เห็บเป็น
ระเบียบ 

 
 
คือ การจัดให้เป็นระเบียบ ให้สะดวกในการหยิบใช้ โดยศึกษาหาวิธี 
เก็บ วางสิ่งของ โดยค านึงถึง คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย

ส 1 : สะสาง 
(Seiri) 

 

ส 2 : สะดวก
(Seiton) 
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คือ การท าความสะอาดสถานที่ให้น่าดูอยู่เสมอ ไม่ไห้มีเศษขยะไม่ให้

สกปรกเลอะเทอะ โดยปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดเกลี้ยงเกลาทั้งฝุ่น

ละอองบนพื้น สิ่งของเคร่ืองใช้ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ 

 
คือ สภาพหมดจด สะอาดตา เพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดี โดยรักษา 3ส 

แรกให้คงอยู่เสมอ และท าอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขอนามัยและความ

ปลอดภัย 

 
คือ การฝึกฝนให้ทุกคนปฏิบัติอย่างถูกต้องและติดนิสัย ตามกฎเกณฑ์ 

ข้อบังคับ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และฝึกฝนตนให้รู้จักค้นคว้า

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

ความเป็นมาของ 5ส 

5ส ได้เกิดขึ้นที่ประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีการจัดระเบียบและการท าความ
สะอาดสถานที่ท างานอยู่เสมอจนเป็นกิจวัตรและถือเป็นเร่ืองปกติ โดยมุ่งเน้นการสร้างนิสัยใน
ตนเองมาเป็นเวลานาน เร่ิมแรกได้ใช้ปฏิบัติในกลุ่มช่างฝีมือ ในช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรม โดย
มุ่งเน้นความปลอดภัยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหลัก ต่อมาได้ปรับปรุงมาใช้ในเร่ืองการจัด
ระเบียบและความสะอาดของสถานที่เพื่อยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิตเป็น
ส าคัญ 

ปี ค.ศ. 1985 ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ 5ส (5S) เล่มแรก และเรียกชื่อการจัดระเบียบ
เรียบร้อยภายในสถานที่ท างานแบบญ่ีปุ่นว่า “ระบบ 5S” ต่อมาในปี ค.ศ. 1986 หนังสือ 5S ถือเป็น
หนังสือที่ขายดีเล่มหนึ่งและได้มีการน าระบบนี้ไปใช้อย่างแพร่หลาย 

ส าหรับประเทศไทย บริษัทแรกที่ด าเนินกิจกรรม 5S คือ “บริษัท เอ็นเอชเค สปริง 
(ประเทศไทย) จ ากัด” โดยใช้ 3S ก่อน บริษัท ปูนไทยซีเมนต์ไทย จ ากัด เป็นบริษัทแรกที่น า 5ส  มา
ใช้และก าหนดค าภาษาไทยให้จ าง่ายว่า 5ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย ซึ่ง
ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคการบริหารการผลิตและปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตที่
ส าคัญยิ่ง 

ส 4 : สุขลักษณะ 

(Seiketsu) 

ส 5 : สร้างนิสัย 

(Shitsuke) 

ส 3 : สะอาด 

(Seiso) 
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วัตถุประสงค์ของ 5ส 
 
ระบบ 5ส มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตดังนี้ 
1) พัฒนาความคิดในการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ือง 
 2) สร้างทีมงานที่ดี เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน 
 3) พัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างาน โดยการฝึกความสามารถในการเป็นผู้น า 
 4) เตรียมความพร้อมเพื่อน าเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ยากขึ้นมา

ใช้ในโอกาสต่อไป 
 
อาจสรุปได้ว่า การท า 5ส มุ่งเน้น 3 สิ่ง ดังนี้ 
- คุณภาพ 
- ประสิทธิภาพ 
- ความปลดภัย 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 
1) สถานที่ที่ท างานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  2) พนักงานมีระเบียบวินัย 
 3) เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
 4) การปฏิบัติงานง่าย สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 5) ช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงาน 
 6) ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงานด้านอ่ืน 
 7) ช่วยในการบ ารุงดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 8) พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจในผลงาน ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 9) เสริมสร้างภาพพจน์ให้แก่องค์การซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจ 
 
การท ากิจกรรม 5ส ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร หัวหน้างาน 

และพนักงานทุกระดับ องค์การต่าง ๆ จึงได้น าหลักการต่าง ๆ ไปปฏิบัติตามขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 

1) ประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงาน โดยเร่ิมจากผู้บริหารเป็นผู้วางแนวทาง 
แผนงานและก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ 
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2) ให้การศึกษาฝึกอบรม ดูงาน แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้เข้าใจหลักการในการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

3) จัดต้ังคณะกรรมการ 5ส ท าหน้าที่ด าเนินการตามนโยบายและติดตามตรวจสอบ
ผลการท ากิจกรรม 

4) ติดตั้งโปสเตอร์ (เชิญชวนและจูงใจ) เพื่อสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน 
5) จัดแบ่งและท าผังพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อก าหนดกลุ่มบุคคลผู้รับผิดชอบและ

ด าเนินงาน 
6) ถ่ายภาพก่อนท ากิจกรรม (เพื่อใช่เปรียบเทียบผลในภายหลัง) 
7) ส ารวจพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตั้งหัวข้อในการปรับปรุง ค้นหาจุดที่ต้องแก้ไข 
8) ตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขในจุดที่ยังบกพร่องอยู่ 
9) ต้ังเป็นมาตรฐาน 5ส ก าหนดเกณฑ์ในการปฏิบัติที่เหมาะสม 
10) มีการตรวจเช็คพื้นที่โดยผู้บริหารอยู่เสมอ 
11) ถ่ายรูปหลังท ากิจกรรม (เปรียบเทียบผลก าก่อนท า) 
12) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
13) การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 
14) การประกวดพื้นที่ 5ส 
15) การวัดผลและประเมินผล 
 
ส าหรับขั้นตอนต่าง ๆ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
ขั้นตอนการ “สะสาง” 
 
1) ส ารวจสิ่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน 
2) แยกของที่ต้องการออกจากของที่ไม่ต้องการ 
3) ขจัดของที่ไม่ต้องการ 

 
ขั้นตอนการท าเร่ือง “สะดวก” 
 
1) วางของที่ใช้งานให้เป็นที่ มีป้ายบอก 
2) การน าของไปใช้งาน ให้น ามาเก็บไว้ที่เดิม 
3) ของที่ใช้งานบ่อยให้วางใกล้ตัว 
4) ของที่ใช้งานให้จัดเป็นหมวดหมู่ 
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ขั้นตอนการท าความ “สะอาด” 
 
1) เร่ิมต้นที่พื้น (กวาดเช็ด) 
2) ก าหนดเส้นแบ่งเขตพื้นที่ 
3) ขจัดต้นเหตุของความสกปรกเลอะเทอะ 
4) ท าความสะอาดแม้จุดเล็ก ๆ 
 
ขั้นตอนของ “สุขลักษณะ” 
 
1) ขจัดมลภาวะในสถานที่ที่ท างานซึ่งมีผลต่อสุขภาพกายและใจ เช่น เสียง 

สารเคมี ฝุ่นละออง เชื้อโรค กลิ่น เป็นต้น จัดสถานที่ที่ท างานให้มีสภาพดี มีแสงสว่างเพียงพอใน
การท างานมีการระบายอากาศที่ดี 

2) ขจัดสภาพที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ไฟฟ้า ระเบิด อัคคีภัย สภาพการท างาน
ที่อาจเกิดการบาดเจ็บ การตก หกล้ม เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

3) ปรับปรุงการจัดสถานที่ที่ท างานให้มีบรรยากาศน่าท างาน เช่น จัดท าสวนหย่อม 
น้ าตก ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ต้นไม้ประดับอาคารสถานที่ที่ท างาน แจกันดอกไม้ เป็นต้น ปลูกสร้าง
สิ่งแวดล้อม โดยเลียนแบบมาจากธรรมชาติ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวในหน่วยงาน 

 
แนวทางในการสร้าง “นิสัย” 
 
1) มีการอบรบให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน

สถานที่ท างาน 
2) มีการตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
3) ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของหน่วยงาน 
4) ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของหน่วยงาน 
5) ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานเป็นแบบอย่างที่ดีในเร่ืองความมีระเบียบเรียบร้อยใน

สถานที่ที่ท างาน 
หลักการท่ัวไปในการสร้าง “นิสัย” 

1) ต้องมีการก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในสถานที่ท างานเสียก่อน 
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4) จัดให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงตรวจเยี่ยมและ

ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 

5) จัดกิจกรรมส่งเสริม เช่น การประกวดพื้นที่และมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญและ

ก าลังใจต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรม 5ส นับว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและมีผู้น าไปใช้ในองค์การมาก

ที่สุด ซึ่งส่งผลส าเร็จของกิจกรรมจะช่วยให้องค์การมีการพัฒนาบุคลากร สภาพแวดล้อม และ

ประสิทธิภาพ การท างานขององค์การในทุก ๆ ด้านไปพร้อม ๆกัน
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9. นิยามศัพท์ 

ล าดับที ่ ค าศัพท์ ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
1 กระดาษ Paper เป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาส าหรับการจดบันทึก

ตั วหนั งสื อ  ห รือข้ อคว าม  และยั ง ใช้
ประโยชน์เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สินค้าได้อีก
ด้วย เช่น กระดาษห่อของขวัญ กระดาษ
ลูกฟูกส าหรับท ากล่อง เป็นต้น 

2 กระป๋อง Can บรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่ง สร้างจากแผ่นโลหะ
ม้วนเข้าหากันเป็นทรงกระบอก  ปิดผนึก
ด้วยแผ่นโลหะวงกลมทั้งสองด้านโดย
ไม่ให้สัมผัสอากาศ สิ่งที่ใช้บรรจุภายในมัก
เป็นอาหาร เพื่อวัตถุประสงค์หลักของการ
ถนอมอาหารให้สามารถเก็บไว้ได้นาน 
และจ าเป็นต้องใช้การตัดหรือการฉีกฝา
ก ร ะ ป๋ อ ง ใ ห้ เ ปิ ด อ อ ก ด้ ว ย ที่ เ ปิ ด
กระป๋อง ปัจจุบันสามารถผลิตกระป๋องซึ่ง
เปิดได้ง่ายด้วยมือโดยไม่ต้องใช้ที่เปิดแต่
อย่างใด 

3 การขนส่ง Transportation การเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจากที่หนึ่งไป
ยังอีกที่หนึ่ง การขนส่งแบ่งออกเป็น ทาง
บก ทางน้ า ทางอากาศ และอ่ืน ๆ 

4 การจัดเก็บสินค้า Put away การย้ายสินค้าจากพื้นที่รับสินค้าเข้าไปยัง
ต าแหน่งเก็บที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าและ
จัดวางสินค้ านั้นไว้อย่ าง เป็นระ เบียบ
รวมทั้ งการบันทึกเอกสารเก็บรักษาที่
เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารข้อมูลสินค้า ป้าย
รายละเอียดสินค้า 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87
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5  การจัดซื้อ Purchasing การด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้

ได้มาซึ่งวัตถุดิบ วัสดุและสิ่งของเคร่ืองใช้
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นโดยมีคุณสมบัติ ปริมาณ 
ราคา ช่วงเวลา แหล่งขายและการน าส่ง ณ 
สถานที่ถูกต้อง 

6 การจัดส่ง Shipping ประกอบด้วยการตรวจสอบค าสั่งซื้อที่จะ
ส่งไป การปรับปรุงรายงานสินค้าคงคลัง 
การแยกประเภทสินค้า และการจัดบรรจุ
ภัณฑ์ตามค าสั่งซื้อ ซึ่งสินค้าจะถูกจัดเก็บใน
กล่อง หีบห่อ พาเลทหรือตู้คอนเทนเนอร์ 
และมีการติดสลาก ระบบบาร์โค้ดการ
บันทึกข้อมูลเพื่อเตรียมส่งสินค้าออกจาคลัง 
เช่นต้นทาง  ปลา ยทาง  ผู้ ส่ งผู้ รับและ
รายละเอียดสินค้าที่ส่ง เป็นต้น 

7 การตรวจพิสูจน์ทราบ
ตัวสินค้า 

Identify 
goods 

เพื่อรับรองความถูกต้องในเร่ืองของชื่อ 
แบบ หมายเลข หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของสินค้า รายการนั้น ความ
จ าเป็นในเร่ืองเหล่านี้อาจไม่เหมือนกันกับ
คลังสินค้าแต่ละประเภท ทั้งนี้ยังรวมถึงการ
ตรวจสอบสภาพ ซึ่งหมายถึงการตรวจ
สภาพ จ านวน และคุณสมบัติของสินค้าที่
จะได้รับเข้ามานั้นว่าถูกต้องหรือไม่ 

8 การน ากลับมาใช้ซ้ า Reuse เป็นการน าวัสดุกลับมาใช้ซ้ า เช่น แก้วน้ า 
ล้างเอากลับมาใช้ซ้ าอีกรอบ หรือกระดาษ
เขียนหน้าแรกไปแล้ว เอากลับมาใช้ซ้ าโดย
ใช้หน้าหลัง 
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9 การน ากลับมาใช้ใหม่ Recycle เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่ก าลังจะเป็น

ขยะ โดยน าไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ 
โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่
แล้วน ากลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการ
แปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้  

10 การน าเข้า Import การน าเข้าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ โดย
สินค้าที่น าเข้ามักเป็นสินค้าที่ไม่มีหรือผลิต
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ม่ ไ ด้  เ ช่ น  ย า รั ก ษ า
โรค เคร่ืองจักรต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิต สินค้าเกษตรบางชนิด เป็นต้น 

11 การป้องกันความ
เสียหาย 

Damage 
control 

การควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจมี
อันตรายจนท าให้เกิดความเสียกับสินค้าได้ 

12 การพิมพ์ Printing การผลิตส าเนาข้อความและภาพลงบนวัสดุ
ที่ต้องการพิมพ์ เช่น กระดาษ ผ้า 

13 การรับสินค้า Receiving การรับสินค้ า เป็นขั้นตอนที่กระท าต่อ
เนื่องมาจากการจัดซื้อซึ่ งถูกจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลการสั่งซื้อ ระบบการรับสินค้าจะ
ใช้ข้อมูลการสั่งซื้อเป็นข้อมูลการน าเข้า 
(Input data) ซึ่งท าให้ผู้ รับสินค้าหรือ
คลังสินค้า  ทราบว่าสินค้านั้น ๆ สั่งซื้อ
เมื่อใด ปริมาณเท่าไหร่ ผู้ขายและผู้ซื้อคือ
ใครและก าหนดการส่งมอบสินค้าว่าตรง
ตามเวลาหรือไม่ พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
คืออะไร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
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14 การรมยา Fumigation ไม้เป็นวัสดุที่อาจเป็นแหล่งที่อยู่ของแมลง

ศัตรูพืช ดังนั้นการขนส่งไปประเทศต่างๆ 

จึงเป็นการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช 

ดังนั้นเพื่อควบคุมบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ใน

การค้าระหว่างประเทศให้ปราศจากศัตรูพืช 

และเป็นมาตรฐานสากล จึงก าหนดให้ ต้อง

ได้ รับการก าจัดแมลงศัตรูพืชก่อนการ

ส่งออก ด้วยการรมยา 

15 การลดการใช้ Reduce การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง ลองมา

ส ารวจกันว่า  เราจะลดการบริโภคที่ไม่

จ าเป็นตรงไหนได้บ้าง โดยเฉพาะการลด

การบริโภคทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น 

น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และแร่ธาตุ 

ต่าง ๆ 

16 การส่งคืนสินค้า Return goods เ มื่ อ ผู้ ข า ย ส่ ง สิ น ค้ า ใ ห้ ผู้ ซื้ อ  ผู้ ซื้ อ จ ะ

ตรวจสอบทั้งด้านคุณภาพและปริมาณว่า

ตรงกับที่สั่งซื้อไปหรือไม่ หากพบว่าสินค้า

ที่ส่งมาเกิดช ารุดเสียหาย ปริมาณ หรือ

คุณภาพไม่ตรงตามที่สั่งซื้อไป ผู้ซื้อจะแจ้ง

ให้ผู้ขายทราบ ซึ่งในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ส่งคืนขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะเลือก

ปฏิบัติวิธีใด 
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17 การส่งสินค้าเต็มคันรถ Full Truck 

Load 
การส่งสินค้าจากโรงงานเต็มคันรถ ตรงไป
ให้ลูกค้าแต่ละราย โดยสินค้าจะไม่ผ่าน
คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าและไม่มี
การเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะระหว่างทาง มี
วัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในด้านเวลาและด้านต้นทุน 

18 การส่งออก Export การจัดส่งสินค้าและบริการจากต้นทางสู่
ปลายทางในทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศ 
โดยผู้ส่งสินค้าหรือบริการออกเรียกว่าผู้
ส่งออก 

19 การสื่อสาร Communicati
on 

ลักษณะของการส่งและรับสาร ไม่ว่าจะเป็น
ภายในตัวเอง ระหว่างผู้หนึ่ง กับผู้หนึ่ง หรือ
ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม ภายในบริบทหรือ
สภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ 

20 การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 

Packaging De
sign 

การก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของ
บรรจุภัณฑ์ให้สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอยของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครองป้องกันไม่ให้
สินค้าเสียหายและเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยา
ต่อผู้บริโภค โดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์
ในการสร้างสรรค์ 

21 กล่องไม้ Wood box กล่องที่ท าจากแผ่นไม้ประกอบด้วย วิธีตอก
ตะปูใช้กับสินค้าที่มีน้ าหนักไม่มากนัก และ
ไม่มีไม้เคร่าเสริมที่ก้นกล่อง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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22 ขนถ่าย Unit Load คือ การเคลื่อนย้ายสินค้าแบบรายหน่วย

ใหญ่หรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ 

23 เคร่ืองจักร Machine เคร่ืองมือชนิดหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากส่วน
หนึ่งหรือส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซึ่งถูกสร้าง
ขึ้ น ม า เ พื่ อ ท า ใ ห้ บ ร ร ลุ จุ ด มุ่ ง ห ม า ย
เฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เป็นอุปกรณ์ที่มี
พลังขับเคลื่อน ซึ่งมักจะเป็นพลังงานเชิงกล 
เคมี ความร้อน หรือไฟฟ้า เป็นต้น 

24 ความชื้น Moisture การมีของเหลว โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งน้ า 
ตัวอย่างเช่น น้ าปริมาณน้อยอาจพบได้ใน
อากาศ ในอาหารและในผลิตภัณฑ์ทั้งหลาย 

25 โฆษณา Advertising เป็นการประกาศสินค้ าหรือบริการให้
ประชาชนโดยทั่วไปทราบ เป็นเคร่ืองมือ
สื่อสารเพื่อบอกกล่าวให้ทางผู้บริโภครู้สึก
ถึ งคุณค่ าและความแตกต่ าง  รู้จั กและ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือใช้
บริการน้ัน 

26 งานตรวจเช็คหรือ
ตรวจทาน 

Checker คือ การตรวจทานสินค้าที่เบิกจ่ายจะต้อง
ถูกต้องตามใบเบิกของ เช่น เมื่อผู้ตรวจทาน
ได้รับสินค้าจากผู้จัดจ่ายแล้วจะด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจนับ
จ านวนของที่ เบิกว่าตรงกับใบเบิกของ
หรือไม่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C)
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27 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ระบบส่งกัน

ระหว่างคอมพิวเตอร์โดยมีอินเตอร์เน็ตมา
เป็นสื่อกลาง 

28 เชื้อเพลิง Fuel สิ่งที่ท าให้ไฟติดได้ง่าย สิ่งที่ท าให้เกิดการ
เผาไหม้ สารที่ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิด
การลุกไหม้ได้ง่ายในบรรยากาศ และให้
ความร้อนที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

29 ซอฟต์แวร์ Software คือ ชุดค าสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้
คอมพิวเตอร์ท างานซอฟต์แวร์จึงหมายถึง 
ล าดับขั้นตอนการท างานที่เขียนด้วยค าสั่ง
ของคอมพิวเตอร์ 

30 ซัพพลายเออร์ Supplier คนหรือองค์กรที่จัดหาสินค้าและบริการ
ให้กับธุรกิจอ่ืน การค้นหาซัพพลายเออร์ที่
ใ ห้ ร า ค า ดี  ( ถู ก ก ว่ า ข อ ง ร า ย อ่ื น ) 
เปรียบเสมือนหัวใจของความส าเร็จของ
ธุรกิจ การต่อรองกับซัพพลายเออร์มักจะ
เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักๆ เช่น วิธีการ
ช าระเงิน ราคาและมูลค่าที่จะต้องช าระ 
รวมทั้ งความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
กระบวนการต่างๆ เช่น การจ่ายเงินล่าช้า 
ความผิดพลาด ยังไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับ
ช้ากว่าก าหนด เป็นต้น 

 

https://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/
https://www.logisticafe.com/tag/supplier/
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31 เซรามิก  Ceramic วัสดุชนิดหนึ่ง ท าจากแร่ธาตุหลายชนิดโดย

การเผาหรืออบที่อุณหภูมิสูง คุณสมบัติทน
ไฟ  มี จุ ด ห ล อม เ ห ล วสู ง  ใ ช้ ท า เ ป็ น
ฉนวนไฟฟ้ า  เค ร่ืองกระ เบื้ อ ง  เค ร่ือง
สุขภัณฑ์ 

32 โซ่อุปทาน Supply Chain คื อ  ก า ร ใ ช้ ร ะ บบขอ งหน่ ว ย ง านคน
เทคโนโลยี กิจกรรมมาประยุกต์เข้าด้วยกัน
เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ 

33 ดีบุก Tin เป็นโลหะที่ไม่ดี หลอมเหลวได้ง่าย ทนต่อ
การกัดกร่อน และถูกอ๊อกซิไดซ์ในอากาศ
ได้ดี  พบในโลหะผสมหลายชนิด  ใช้
ประโยชน์ในการเคลือบโลหะเพื่อป้องกัน
การกัดกร่อน  

34 ตราสินค้า Brand เป็นรูปแบบของภาพพจน์และแนวความคิด 
ใน รูป อัตลั กษณ์  ค า ขวัญ  และผลง าน
ออกแบบ ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทั้งยัง
เป็นข้อมูลเชิงมโนธรรม ที่แสดงออกทาง
รูปธรรมด้วยสัญลักษณ์  ที่สื่อถึงบริษัท 
สินค้า บริการ หรือกลุ่มผู้ขาย ที่แตกต่างจาก
คู่แข่งขัน 

35 ตู้ขนส่งสินค้า Container ตู้ขนาดใหญ่ที่ใช้ขนส่งสินค้า ซึ่งมีขนาด
และรูปแบบแตกต่างกันตามวิธีการขนส่ง 
(ทางเรือหรือทางอากาศ) โดยทั่วไปจะมี
ขนาดมาตรฐานเป็นสากล 

36 ทรัพยากร Resource สิ่งที่มีอยู่ตามสภาพแวดล้อม เช่น ดิน น้ า 
อากาศ แสง พืชและสัตว์ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมี
ท รั พ ย า ก ร ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ป ต า ม
สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
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37 เทคโนโลยีสารสนเทศ Information 

Technology 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โทรคมนาคม  เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน 
และจัดด าเนินการข้อมูล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจหนึ่งหรือองค์การ 

38 นวัตกรรม Innovation การท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจ
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดการ
ผลิต กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการ
เปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ  การ
เปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคนหรือการ
พัฒนาต่อยอด 

39 นิทรรศการ Exhibition การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อน าเสนอ
ข้ อ มู ล  ภาพ  เ สี ย ง  โดยมี ก า หนดก า ร 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบที่แน่นอน 

40 บาร์โค้ด Barcode คือ รหัสแท่งที่ประกอบด้วยเส้นมืดและเส้น
สว่างวางเรียงกันเป็นแนวดิ่งเป็นรหัสแทน
ตัวเลขและตัวอักษรใช้ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถอ่าน
รหัสข้อมูลได้ง่ายขึ้นโดยใช้ เคร่ืองอ่าน
บาร์โค้ดซึ่งจะท างานได้รวดเร็ว 

41 บรรจุภัณฑ์ Packaging การน าเอาวัสดุ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว 
โลหะ ไม้ ประกอบเป็นภาชนะหุ้มห่อสินค้า 
เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยมีความแข็งแรง 
สวย ง าม  ได้ สั ดส่ วนที่ ถู กต้ อ ง  ส ร้ า ง
ภาพพจน์ที่ดี มีภาษาในการติดต่อสื่อสาร 
และท าให้เกิดผลความพึงพอใจจากผู้ซื้อ
สินค้า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
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42 บรรษัทภิบาล Good 

Governance 
การก ากับดูแลกิจการให้เจริญรุดหน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเงื่อนไขของความถูกต้อง
โปร่งใส การมีจริยธรรมที่ดี โดยค านึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียในกิจการเป็นหลัก 

43 บริการ Service การกระท าหรือด าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่ ง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคคลหรือองค์กรให้ได้รับความพึงพอใจ
สมความมุ่งหมายที่บุคคลหรือองค์กรนั้น
ต้องการ 

44 เบคิไลต์/เบกาไลท์ Bakelite คือ พอลิเมอร์สังเคราะห์เป็นวัสดุแข็งและมี
ความหนาแน่นสูงเกิดจากการใช้ความร้อน
และความดันกับชั้นของกระดาษหรือผ้า 
แล้วหุ้มด้วยเรซินฟีนอล เมื่อถูกความร้อน
และความดันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเปลี่ยน
ชั้นเป็นชั้นพลาสติกที่ทนความร้อนแรงดัน
สูง 

45 แบ็คฮอล์ Backhaul เ ป็ น ส่ ว น หนึ่ ง ข อ ง เ ที่ ย ว ก า ร ข นส่ ง 
(โดยทั่วไปใช้กับการขนส่งทางถนน) เป็น
ขากลับของการขนส่งเพื่อกลับไปยังต้นทาง 
ในทางอุดมคติแล้วผู้ให้บริการขนส่งจะ
พยายามหาของอะไรบางอย่ าง เพื่อขน
กลับไปด้วย (ไม่ให้เสียเที่ยว) 

46 ประสบการณ์ Experience ความจัดเจนที่เกิดจากการกระท าหรือได้พบ
เห็นมา และประสบการณ์ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ในการเรียนรู้ทุก ๆ ด้าน 
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47 ปฏิกิริยาหรือผลกระทบ

ระหว่างการจัดเก็บ
สินค้าและอุปกรณ์การ
เคลื่อนย้าย 

Interaction of 
Storage and 
Handling 
System 

คือ การค านึงถึงการเลือกอุปกรณ์การ
เคลื่ อนย้ ายให้ ง่ ายและสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานและคุ้มค่ากับการช่วยทดแทน
แรงงานและบุคลากร 

48 ปริมาณการสั่งซื้อที่
ประหยัด อีโอคิว 

Economic 
Order 
Quantity  
( EOQ ) 

คือ การที่จะสั่งซื้อสินค้าในแต่ละคร้ังจะสั่ง
ในปริมาณหรือจ านวนที่ท าให้ค่าใช้จ่ายรวม
ต่ าที่สุด 

49 ปั๊มฟอยล์ Hot stamp ฟิลม์โพลีเอสเตอร์ ชนิดบาง ที่ฉาบด้วยสี 
สามารถพิมพ์เพื่อให้ ติดกับผิววัสดุหลาก
ชนิดโดยใช้ความร้อนและแรงกดในการ
พิมพ์  ให้ความเงางาม เปล่งประกาย มี
คุณสมบัติดีเยี่ยมทนทานต่อการขีดข่วนได้ดี 
มี คุ ณ ส มบั ติ ก า ร ยึ ด ติ ด สู ง  ส า ม า ร ถ
ประยุกต์ใช้ได้ หลากหลายสีกับหลากหลาย
พื้นผิว 

50 ผู้ค้าปลีก Retailers การขายสินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย
โดยการซื้อสินค้านั้น ไปเพื่อการบริโภค
ของตนเอง และครอบครัว เป็นการขายโดย
ไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้า การเป็นนายหน้า
หรือตัวแทนการซื้อขาย 

51 ผู้ผลิต Manufacturer ผู้ที่น าเอาปัจจัยการผลิตมาแปรรูปเพื่อให้
เกิดเป็นสินค้าและบริการ 

52 ผลิตภัณฑ์ Product สิ่งที่มีรูปร่างหรือมีคุณสมบัติทางกายภาพ
สามารถจับต้องได้ หรือคือสิ่งที่มนุษย์ผลิต
ขึ้น เช่น เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองจักร
อุตสาหกรรม ยารักษาโรค เป็นต้น 
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53 แผนการผลิตหลัก Master 

Production 
Schedule 

คือ ตารางข้อมูลที่แสดงถึงชนิด ปริมาณ
ของการผลิตสินค้าตลอดจนต้องผลิตสินค้า
เหล่านี้ เมื่อใด ซึ่งแผนการผลิตหลักที่ดี
จะต้องมีความละเอียดถูกต้องและไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

54 ฝ่ายสนับสนุนการผลิต Manufacturing 
support 

ท าหน้าที่ในการรวบรวมวัตถุดิบในการ
ผลิต ชิ้นส่วน และส่วนประกอบต่าง ๆ จาก
ผู้ขายปัจจัยการผลิต เพื่อส่งป้อนให้กับ
โรงงานเพื่อผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปต่อไป
เป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิต 
 

55 พนักงานขายไร้เสียง Silent 
salesman 

บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่ายเป็นสิ่งแรก
ที่ผู้บริโภคเห็น ดังน้ันบรรจุภัณฑ์จะต้องจะ
ท าหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่างๆของตัว
ผลิตภัณฑ์โดยการบอกข้อมูลที่จ าเป็น
ทั้งหมดของตัวสินค้า และนอกจากนั้น
จะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญ
ชวนให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 

56 พาเลท Pallet แท่นรอง รับบรรจุภัณฑ์ เพื่ อลดความ
เสียหายของสินค้าจากแรงสั่นสะเทือนและ 
แรงกระแทก ซึ่ งอาจก่อให้ เกิ ดความ
เสียหายกับสินค้าในขณะจัดเก็บ การขนส่ง 
พาเลตอาจท าด้วยไม้ พลาสติก โลหะ หรือ
วัสดุที่แข็งแรง สามารถรับน้ าหนักได้ ใช้
รองรับสินค้าให้เป็นหน่วยใหญ่ช่วยให้
สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย เก็บรักษา และ
ขนส่ง 
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57 พลาสติก Plastic เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้

แทนวัสดุธรรมชาติ  บางชนิดเมื่อเย็นก็
แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิด
แข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยาง
เ ที ย ม  ใ ช้ ท า สิ่ ง ต่ า ง  ๆ 
เช่น เสื้อผ้า ฟิล์ม ภาชนะ 

58 พื้นที่ส าหรับส่งสินค้า Shipping 
Dock 

คือ พื้นที่ส าหรับส่งสินค้าอาจเป็นพื้นที่ที่
ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการขนถ่าย
จากพาหนะหนึ่งไปสู่อีกพาหนะหนึ่ง 

59 มิต ิ Dimension คือ สิ่งที่บอกคุณสมบัติของวัตถุ  ได้แก่ 
ความกว้าง ความยาวและความสูง 

60 ไม้ Wood เป็นวัสดุแข็ งที่ ท าจากแก่นล าต้นของ
ต้นไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นสามารถใช้
ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การน ามาท า
บรรจุภัณฑ์ กล่อง ลัง พาเลท เป็นต้น 

61 ยาง Rubber วัสดุพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยไฮโดรเจน
และคาร์บอน ยางเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น
สูง ยางที่มีต้นก าเนิดจากธรรมชาติจะมาจาก
ของเหลวของพืชบางชนิด ซึ่งมีลักษณะเป็น
ของเหลวสีขาว คล้ายน้ านม  

62 ระดับการบริการลูกค้า Service Level คือ การก าหนดระดับการให้บริการลูกค้า
โดยแบ่งออกได้ 3 ระยะได้แก่ การบริการ
ลูกค้าที่ท าก่อนขายการบริการลูกค้าที่ท า
ระหว่างขาย การบริการลูกค้าที่ท าหลังการ
ขาย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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63 ระบบการวางแผนความ

ต้องการวัสดุแบบวงจร
ปิด 

Closed – 
Loop 

คือ ระบบที่มุ่ ง เน้นการค านวณปริมาณ
สั่งซื้อวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว 

64 ระบบบัญชี Accounting 
System 

คือ  ระบบที่ออกแบบมาเพื่ อให้บ ริษัท
สามารถจัดเก็บข้อมูล เช่น เอกสารการโอน
เงิน เอกสารการเบิกจ่ายเงินไว้เป็นหมวดหมู่
เรียงล าดับวันที่ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและ
สะดวกในการที่จะทราบต้นทุนและก าไร
ของบริษัท 

65 ระบบทันเวลาพอดี Just in Time   เป็นระบบการส่งมอบ วัตถุดิบ สินค้า หรือ
บริการ มาถึงผู้ใช้ในเวลาที่ต้องการ และ
จ านวนที่ต้องการใช้เท่านั้น ระบบทันเวลา
พอดี อาจเรียกได้หลายชื่อ เช่น ระบบสินค้า
คงคลังเท่ากับศูนย์ (Zero Inventory) หรือ 
ร ะ บบก า ร ผ ลิ ต ที่ ไ ม่ มี สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง 
(Stockless Production) หรือ ระบบสั่งวัสดุ
เมื่อต้องการ (Material as needed) โดยส่วน
ใ ห ญ่ ใ ช้ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต  เ ช่ น 
โรงงานผลิตรถยนต์ 

66 รถยก Forklift เป็นรถที่ใช้ส าหรับยกและขนย้ายสิ่งของ ที่
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า 
เป็นการช่วยลดเวลาการท างาน ทุ่นแรงยก
และการเคลื่อนย้าย ลดการบาดเจ็บจากการ
ยกของหนัก และลดการจ้างมนุษย์ ลักษณะ
โดยทั่วไปของรถยกมี แท่งเหล็กยื่นออกมา
จ า ก โ ค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก ข อ ง ตั ว ร ถ
เรียกว่า งา เพื่อใช้ส าหรับวางและยกสิ่งของ 
เพื่อท าการเคลื่อนย้าย โดยอาศัยกลไกการ
ท างานในรูปแบบต่าง ๆ 
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67 ลัง Case ใช้กับสินค้าที่มีน้ าหนักปานกลางเสริมไม้

เคร่าก้นลัง ถ้าเป็นลังโปร่ง (crate) ใช้กับ
สินค้าได้ทุกชนิดและมักจะตีไม้ห่างๆ ให้
สามารถตรวจสอบ สินค้าภายในได้ 

68 ลูกค้า Customer ผู้ซื้อ หรือผู้ใช้บริการ เป็นบุคคลที่มาช าระ
หรือจ่ายเงินเพื่อแลกสินค้าหรือบริการนั้น ๆ 
โดยอาจจะไม่จ าเป็นต้องเป็นคนบริโภคเอง
ก็ได ้

69 วัตถุดิบ Raw 
materials 

ของที่ ซื้ อมา เพื่ อใช้ เป็นส่วนผสมหรือ
ส่วนประกอบอันส าคัญในการผลิต 

70 วัตถุดิบทางอ้อม Indirect 
Material 

คือ  ส่ วนประกอบโดยตรงของสินค้ า
ส าเร็จรูปซึ่งเรียกว่า วัตถุดิบทางอ้อมในการ
ผลิตเช่น ด้าย เป็นวัสดุสิ้นเปลื้องของธุรกิจ
ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป เป็นต้น 

71 วัสดุการผลิต Supplies คือ สิ่งที่ธุรกิจผลิตสินค้าต้องใช้ในการผลิต
แต่ไม่ใช่ส่วนประกอบโดยตรงของสินค้า
ส าเร็จรูป 

72 เวลาน า Lead Time ระยะเวลาตั้ งแต่ออกใบสั่ งซื้ อวัตถุดิบ
จนกระทั่งได้รับวัตถุดิบจากผู้ขาย โดยใช้
หลักการบริหารแบบทันเวลา Lead Time 
ให้เหลือน้อยที่สุด และวัตถุดิบต้องมาถึง
ทันเวลาที่จะผลิตพอดี 

73 ศัตรูพืช Pest เป็นปัจจัยทางด้านชีวภาพหรือสิ่งมีชีวิตซึ่ง
ส าม า รถส ร้ า ง ค ว าม เสี ยห า ย ให้ ก า ร
เกษตรกรรม ท าให้ผลผลิตลดลง ศัตรูพืชมี
หลายชนิด เช่น แมลง โรคของพืช วัชพืช 
และสัตว์ต่าง 

74 สแควร์ Square คือ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
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75 ส่วนประกอบ Component คือ สิ่งต่างๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสิ่งใหญ่หรือ

ส่วนของสิ่งของต่างๆ ที่เป็นเคร่ืองประกอบ
ท าให้เกิดเป็นรูปขึ้นใหม่ 

76 สินค้าส าเร็จรูป Finished 
Goods 

คือ สินค้าที่ผลิตส าเร็จแล้วและอยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะขายได้ จะถูกจัดส่งไปยังศูนย์
กระจายสินค้า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก หรือส่งไป
ยังลูกค้าโดยตรงหรืออาจเก็บรักษาไว้ใน
คลังสินค้าก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าต่อไป 

77 หมายเลขพัสดุ 
 

Stock 
Number 

คือ เลขรหัสที่ เอาไว้ตรวจสอบสถานะ
สิ่งของหรือแทนชื่อพัสดุนั้นๆ เพื่อง่ายต่อ
การตรวจสอบ 

78 ห้องปฏิบัติการ Laboratory สถานที่ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุม และ
เป็นที่ส าหรับการวิจัย การทดลอง และการ
วัดทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค 

79 อลูมิเนียมฟลอยล์ Aluminium 
foil 

อลูมิเนียมซึ่งถูกน ามาหลอมและรีดให้เป็น
แผ่นบาง  โดยมีความหนาต่ ากว่ า  250 
ไมครอน เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุ
การเก็บของผลิตภัณฑ์และรักษาความสด
ของอาหาร ป้องกันการสูญน้ า การไหลผ่าน
ของไขมันและน้ ามันได้ดี นอกจากนี้ยัง
ป้องกันอากาศภายนอกและสิ่งแปลกปลอม
เข้าไปสัมผัสกับอาหารด้วย 

80 ฮาร์ดแวร์ Hardware คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเคร่ือง
คอมพิ ว เตอ ร์มี ลั กษณะ เป็นโครง ร่ า ง
สามารถมองเห็นด้วยตาสัมผัสได้  เช่น 
จอภาพ คีย์บอร์ด เคร่ืองพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


 
 

บทที ่4 
การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

 
จากที่ได้ไปด าเนินการศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองจักรพลาสติกโดยใช้

โปรแกรม SketchUp Pro 2018  กรณีศึกษาบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด มีผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 
1. กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองจักรพลาสติก 
2. คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ (ลังไม้) ที่ใช้ส าหรับการขนส่ง 
3. ข้อมูลที่ได้รับน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาทักษะในการประกอบ

อาชีพต่อไป 
4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยยึดหลักความ

พอประมาณและความมีเหตุมีผลมาใช้ในขั้นตอนของการวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 

1. กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเครื่องจักรพลาสติก 
 

1.1 การออกแบบโดยใช้โปรแกรม SketchUp Pro 2018 
 

ในอดีตบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ยังใช้แรงงานคนในการออกแบบบรรจุ  
ภัณฑ์ยังคงเกิดปัญหาและข้อผิดพลาด  รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองเกินกว่าความจ าเป็น  
และเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเยอะ เพราะไม่มีการวางแผนในการจัดสรรพื้นที่ในตู้คอนเทรนเนอร์  
จึงต้องใช้รถหลายคัน จนได้มีการพัฒนาน าโปรแกรม SketchUp Pro 2018ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มี 
ความสามารถในด้านการออกแบบมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองจักรผลิต 
พลาสติกให้เข้ากับการท างานของบริษัท รวมไปถึงการวางแผนการจัดวางบรรจุภัณฑ์ในตู้คอน 
เทรนเนอร์ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อไม้และค่าใช่จ่ายในการใช้รถขนส่งสินค้า และยังช่วย
ลดขั้นตอนการท างาน มีความรวดเร็ว แม่นย า ลดข้อผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
การท างาน 
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    ภาพที่ 4.1 แบบแปลนการบรรจุในตู้คอนเทรนเนอร์ 
 

2. คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ (ลังไม้) ท่ีใช้ส าหรับการขนส่ง 
 

2.1 ใช้ระบบ JIT (Just-in-time) สั่งซื้อวัสดุ 
 
 บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด จะท าการสั่ งซื้อไม้และวัสดุต่างๆ ในการ

ประกอบลังไม้ส าหรับท าบรรจุภัณฑ์เคร่ืองจักร เมื่อมีใบสั่งซื้อเคร่ืองจักรและก าหนดวันส่งสินค้า
ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว ช่วยลดขนาดของพื้นที่ท างานและลดปัญหาของไม้จากการเปียกชื้น
ของฝน หรือแมลงศัตรูพืชที่ส่งผลต่อการขนส่งจากประเทศลูกค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพที่ 4.2 ไม้ส าหรับการบรรจุภัณฑ์เคร่ืองจักร
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2.2 มาตรฐานของไม้ส าหรับการส่งออก 
 
เนื่องจากมีข้อก าหนดส าหรับวัสดุภัณฑ์ไม้เพื่อการขนส่ง จึงต้องสั่งซื้อไม้จาก

ผู้ผลิตภายนอกที่ได้รับมาตรฐานตามข้อก าหนด ISPM 15 
 
 
 
 
 
 
 
             ภาพที่ 4.3 ไม้ที่ได้มาตรฐานประทับของ IPPC  
 

3. ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปเผยแพร่และน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการประกอบอาชีพ
ต่อไป 
 

3.1 การใช้เคร่ืองมือให้เหมาะสมกับงาน 
 
เคร่ืองมือมีอยู่หลายชนิดต้องใช้ให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับงานเพราะอาจท าให้เกิด

อุบัติเหตุได้ ควรศึกษาการท างานของเคร่ืองมือ เลือกใช้ให้ถูกชนิดกับงาน ตรวจสอบก่อนใช้ และ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมืออย่างสม่ าเสมอ  

 
 
 
 
 
 
 

 
            ภาพที่ 4.4 เครื่องที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์เคร่ืองจักร



74 
 

3.2 การน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการท างาน 
 
ปัจจุบันในการท าธุรกิจได้มีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยการท างาน ท าให้

การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยลดขั้นตอนการท างาน เราจึงสามารถศึกษาเพิ่มเติมและ
น ามาประยุกต์กับการท างานในอนาคต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             ภาพที่ 4.5 การใช้โปรแกรม SketchUp Pro 2018 ในการออกแบบ 
 
4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยยึดหลักความพอประมาณและความ
มีเหตุมีผลมาใช้ในขั้นตอนการวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 

4.1 คณะผู้จัดท าโครงการได้ท าการคิดและวางแผนในการท าโครงการ โดยการน า
กระดาษ Reuse มาใช้ 

4.2 คณะผู้จัดท าได้มีการวางแผนก าหนดการส่งงานในแต่ละช่วงให้ตรงกับกรอบ
เวลาที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อที่จะได้มีเวลาในการน าข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับโครงการมาปรับปรุง
แก้ไขให้โครงการน้ันออกมาครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด 

4.3 คณะผู้จัดท าได้มีการบันทึกข้อมูลการท าโครงงานตลอดการท าและบันทึก
ข้อมูลไว้หลายๆ ที่เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลเสียหาย 



 

บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 
 

จากการศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองจักรผลิตพลาสติกโดยใช้โปรแกรม 
SketchUp Pro 2018 กรณีศึกษาบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียริ่ง จ ากัด บริษัทได้ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
ผลิตเคร่ืองจักรขนาดเล็ก เพื่อใช้ขึ้นรูปพลาสติกและยาง บรรจุภัณฑ์ส าหรับเคร่ืองจักรผลิตพลาสติก
จึงเป็นลังไม้ พบว่าบริษัทได้มีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน ทั้งด้านการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการวางแผนการจัดวางบรรจุภัณฑ์บนตู้คอนเทรนเนอร์ และเร่ืองของ
คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ (ลังไม้) ให้ได้มาตรฐานส าหรับการส่งออก ซึ่งมีบทสรุปและข้อเสนอแนะ 
ดังนี ้

 
1. กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองจักรพลาสติก 
2. คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ (ลังไม้) ที่ใช้ส าหรับการขนส่ง 
3. การน าความรู้ด้านการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการด าเนินงานและการ

เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
4. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยยึดหลักความ

พอประมาณและความมีเหตุมีผลมาใช้ในขั้นตอนของการวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 
1. กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเครื่องจักรผลิตพลาสติก 
 

ปัจจุบันทางบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ได้มีการน าโปรแกรม SketchUp 
Pro 2018 มาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองจักรผลิตพลาสติกและการวางแผนการจัดวาง
บรรจุภัณฑ์ในตู้คอนเทรนเนอร์ ซึ่งช่วยให้การท างานมีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นย า ลดขั้นตอน
การท างาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดข้อผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2. คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ (ลังไม้) ท่ีใช้ส าหรับการขนส่ง 
 

กลุ่มลูกค้าของบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด จะอยู่ในยุโรป อเมริกาเหนือและ
ใต้ รวมทั้งเอเชียและแอฟริกา ส่งผลต่อการขนส่งสินค้าเน่ืองจากบรรจุภัณฑ์เป็นลังไม้ ซึ่งมีกฎหมาย
และข้อก าหนดส าหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก จึงเลือกสั่งซื้อไม้จากผู้ผลิตภายนอกที่
ได้รับมาตรฐานตามข้อก าหนด ISPM 15 และจากการสั่งซื้อวัสดุแบบ JIT (Just-in-time) ช่วยให้ลด
ขนาดของพื้นที่การท างานและลดปัญหาของไม้จากการเปียกชื้นของฝน 

 
3. การน าความรู้ด้านการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการด าเนินงานและการเลือกอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับงานมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 

บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางการลงทุนในด้าน
เทคโนโลยีมีจ ากัด แต่สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศที่ไม่แพงมากมาใช้กับการด าเนินอย่าง
เหมาะสม สามารถสร้างประสิทธิของการท างานได้อย่างดี คณะผู้จัดท าเห็นว่าการด าเนินงานของ
บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่แพงหรือดีที่สุดมาใช้ แต่เลือกใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับคนและการท างานมากกว่า สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและ
การประกอบอาชีพในอนาคต 

 
4. การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยยึดหลักความพอประมาณและ
ความมีเหตุมีผลมาใช้ในขั้นตอนของการวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 

4.1 จากการการคิดและวางแผนโดยการน ากระดาษมาใช้ ท าให้การท างานมีความ
ราบรื่นและสามารถส่งงานได้ตามกรอบเวลา 

4.2 เนื่องด้วยกรอบก าหนดเวลาการส่งงานค่อนข้างต่อเนื่องอย่างมากและคณะ
ผู้จัดท าโครงการมีช่วงเวลาว่างไม่ตรงกัน จึงได้มีการวางแผนก าหนดการส่งงานในแต่ละช่วงโดย
เน้นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ในการส่งงานแต่ละคร้ังจะเป็นการส่งงาน
ล่วงหน้าก่อนกรอบเวลาที่ได้ก าหนดไว้เพื่อให้มีเวลาในการท างานล่วงหน้าและสามารถน า
ข้อผิดพลาดจากการด าเนินการโครงการมาแก้ไขและส่งได้ทันเวลาพอดี 

4.3 ระหว่างการท าโครงการเกิดปัญหาขึ้นท าให้ข้อมูลการท าโครงการเสียหาย 
เพราะบันทึกข้อมูลหลาย ๆ ที่ ท าให้สามารถท าโครงการต่อไปจนส าเร็จ 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการที่ทางคณะผู้จัดท าได้เข้าด าเนินการศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เคร่ืองจักรพลาสติกโดยใช้โปรแกรม SketchUp Pro 2018 มีข้อเสนอแนะดังนี ้

1. การประยุกต์ใช้โปรแกรมยังดึงความสามารถของโปรแกรม SketchUp Pro 
2018 ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ควรจัดศึกอบรมการใช้โปรแกรมให้พนักงานในแผนกเพิ่ม 

2. มีการใช้วัสดุ/อุปกรณ์เกินความจ าเป็นอยู่ เช่น การยิงตะปูถี่มากเกินไป 
3. สามารถน าเศษวัสดุ/อุปกรณ์ที่เหลือมาใช้ประดิษฐ์ของใช้หรือเฟอร์นิเจอร์ใช้ใน

แผนกได้ 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
1. การน าเสนอพาวเวอร์พ้อยควรใช้ตัวอักษรที่ใหญ่ สีชัดเจน สามารถมองเห็นได้

ง่าย 
2. โมเดลควรใส่ชื่อบริษัทเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่บริษัทที่เค้าไปศึกษา   
 

 



78 
 

บรรณานุกรม 
กนกพร โชติรัตน์.  (2558).  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและป้องกันศัตรูพืชตาม 
 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพิ่มเติม.  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
 ธุรกิจบัณฑิตย์.  4(1),  12-22. 
กิรณา แก้วสุ่น.  (2559).  ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยงโซ่อุปทานอาหารสดในร้านค้า 

ปลีกสมัยใหม่แบบลูกโซ่.  วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต. 
ชญานิษฐ์ วงศ์สุวรรณ.  (2556).  ศึกษาและพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ.   

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง. 

เด่นชัย ประสิทธิ์ผล.  (2550).  ผลของการพัฒนาปรับปรุงระบบขนส่งสินค้าและการจัดเก็บสินค้าคง 
 คลังของบริษัท เอ.  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ธนิต โสรัตน์.  (2552).  โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม.  ค้นหาเมื่อ 16 สิงหาคม 2561, จาก 

http://www.tanitsorat.com/view.php?id=352. 
บริษัท เจสซี เทคโนโลยี โปรดักส์ จ ากัด.  (2559).  ความหมายของบรรจุภัณฑ์.  ค้นหาเมื่อ  

3 สิงหาคม 2561,  จาก http://www.jesse.co.th/บทความน่ารู้เร่ืองบรรจุภัณฑ์/86-
ความหมายของบรรจุภัณฑ์.  

บริษัท ดีไซน์ สเคพ ซีเอดี จ ากัด.  (2561).  SketchUp Pro 2018.  ค้นหาเมื่อ 15 สิงหาคม 2561,   
 จาก http://www.designscape-cad.com/16788280/sketchup-pro-2018. 
ปัทมาพร ท่อชู.  (2552).  หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์.  ค้นหาเมื่อ 10 สิงหาคม 2561,  จาก 
 http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=732&section=37&issues=28. 
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  (2555).  ประวัติ 

ความเป็นมาของการบรรจุภัณฑ์.  ค้นหาเมื่อ 8 สิงหาคม 2561,  จาก http://www.dbale. 
 com/index.php?lay= show&ac=article&Id=539191641. 
รังสิมา มั่นใจอารย์.  (2558).  การบริหารงานคุณภาพในองค์การ.  กรุงเทพฯ:พัฒนาวิชาการ. 
ลลิตา บูรณะพิทักษ์.  (2557).  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดทานตะวันแปรรูป.   

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต,  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง.   

วิกิพิเดีย สารานุกรม.  (2559).  กระป๋อง.  ค้นหาเมื่อ 17 สิงหาคม 2561, จาก https://th.wikipedia.org 
/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8 
%AD%E0%B8%87. 



79 
 

วิกิพีเดีย สารานุกรม.  (2557). รถยก.  ค้นหาเมื่อ 17 สิงหาคม 2561,  จาก https://th.wikipedia.org/ 
 wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%81. 
ศักดิ์ ว่องวิชชกร.  (2551).  การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามข้อก าหนดของ IPPC.   

ค้นหาเมื่อ12 สิงหาคม 2561, จาก http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs_01-12-53-04.pdf. 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.  (2554).  มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วย 

มาตรฐานสุขอนามัยพืช.  ค้นหาเมื่อ 14 สิงหาคม 2561, จาก http://www.acfs.go.th/ 
sps/ispm.php. 

อนุสรา อติโรจนสกุล.  (2553).  การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าต่อธุรกิจห้องเย็น.  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.   

อมรรัตน์ สวัสดิทัต.  (2553).  การใช้ไม้เพื่อการหีบห่อ.  ค้นหาเมื่อ 11 สิงหาคม 2561, จาก 
http://www.108wood.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=578752&Ntype=6. 

อรรถพล เรืองกฤษ.  (2555).  ปัจจัยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในอุสาหกรรมน้ าตาล 
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 

 
 
 



82 
 

วิชาโครงการ – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ใบบนัทึกการปฏบิัติงานโครงการ 

หัวข้อโครงการ  การศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องจักรพลาสติกโดยใช้โปรแกรม SketchUp Pro 2018 
กรณีศึกษา  บริษัท แลบ็เทค เอนจเินียริ่ง จ ากัด 

ช่ือโครงการภาษาอังกฤษ  The Study of Packaging Design of Plastic Machinery with Sketch up Pro 2018 
Case Study : Labtech Engineering Company Ltd 

ว-ด-ป 
ที่ส่งงาน
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ว-ด-ป 
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ม 
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์  ร
ัตน

า  
ชา
ตร
ูปร

ะม
ัย 

บันทึกเพิ่มเติม
ของอาจารยท์ี่

ปรึกษา 

บันทึกเพิ่มเติม
ของอาจารย์
ผู้สอน 

 11 - 15 มิ.ย. 61 ส่งรายชื่อกลุ่ม      

 11 - 15 มิ.ย. 61 แจ้งรายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ      

 29 - 29 มิ.ย.61 ประชุมนักศึกษา      

 2 - 6 ก.ค. 61 ส่งหัวข้อโครงการ      

 9 - 13 ก.ค. 61 อนุมัติหัวข้อโครงการ      

 
16 - 31 ก.ค. 61 

ออกหนังสือถึงสถานประกอบการเพื่อขอ
อนุเคราะห์ข้อมูล 

     

 30 ก.ค. - 5 ส.ค. 61 เร่ิมส่งบทท่ี 1      

 6 - 12 ส.ค. 61 เร่ิมส่งบทท่ี 2      

 13 - 19 ส.ค. 61 เร่ิมส่งบทท่ี 3      

 20 - 26 ส.ค. 61 ส่งผังโมเดล      

 10 - 23 ก.ย. 61 เร่ิมส่งบทท่ี 4      

 10 - 23 ก.ย. 61 ส่งภาพความก้าวหน้างานโมเดลคร้ังท่ี1      

 8 - 14 ต.ค. 61 เร่ิมส่งบทท่ี 5      

 8 - 14 ต.ค. 61 ส่งภาพความก้าวหน้างานโมเดลคร้ังท่ี 2      

 5 - 11 พ.ย.61 ตรวจทาน/ตรวจสอบ PowerPoint      

 12 - 22 พ.ย. 61 ซ้อมการน าเสนอโครงการ      

 24 - 24 พ.ย. 61 น าเสนอโครงการ      

 26 พ.ย. - 9 ธ.ค. 61 แก้ไขโครงการหลังน าเสนอ      

 1 - 14 ธ.ค.61 เตรียมผลงานเข้าร่วมงาน ATC นิทรรศน์      

 

15 ธ.ค.61 
แสดงผลงานโครงการท่ีได้ระดับดี-ดีมากใน
งาน ATC นิทรรศน์ คร้ังท่ี 18 ประจ าปี 
2561 

     

 25 ก.พ. - 8 มี.ค.62 สอบทฤษฎี      

  
ลงช่ือ.................................................. 
       ( นางสาว ยุพิน  รอดไผ่ล้อม ) 
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาพศึกษาดูงานในคลังสินค้าบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
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ภาพที่ 1 ด้านหน้าทางเข้าบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในบริษัท แล็บเทค เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 
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                                          ภาพที่ 3 ถ่ายภาพกับคณะผู้บริหารก่อนกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 บริษัท แล็บเทค เอนจิเนียริ่ง จ ากัด 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ขั้นตอนการจัดท าโมเดล
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ภาพที่ 1 ก าหนดพื้นที่การจัดวางตามแบบร่างที่ได้ออกแบบไว้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 วางชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้ท าไว้และตรวจดูความเรียบร้อย
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ภาพที่ 3 ติดกาวร้อนตามชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    ภาพที่ 4 ตรวจทานความเรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนท าการส่ง



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
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ค่าใช้จ่ายในการท าโครงการ 

รายการ ราคา/บาท 

1. แผ่นอคิริค 1,000 
2. ไม้อัด 100 
3. ตลับหมึก 799 
4. กระดาษ A4 80 
5. สีน้ า 79 
6. ปืนกาว 39 
7. รถโมเดล 39 
8. พู่กัน 30 
9. คัตเตอร์ 25 
10. กรรไกร 20 
11. กระดาษสี 20 
12. แท่งกาว 20 
13. ดินสอ 10 
14. ลังกระดาษ 3 
15. ค่าเข้าเล่มโครงการปกหน้า 200 

รวม 2,464 
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ประวัติผู้จัดท า 
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