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บทคัดย่อ 

การศึกษาขั้นตอนการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับสินค้า  กรณีศึกษา      

บริษัท  รวมถาวรขนส่ง โลจิสติกส์ จ ากัด  มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้

ปลอดภัยกับสินค้า  เพื่อศึกษามาตรฐานในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และการน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพ  เพื่อน าความรู้ที่ได้ศึกษาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  และเพื่อน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จากการจัดท าโครงการได้มีการใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการท ารายงาน

รูปเล่มในการน าเสนอ และโปรแกรม Power Point เพื่อท าการจัดสื่อน าเสนอโครงการให้บรรลุตาม

เป้าหมายของการจัดท าโครงการในคร้ังนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 

ผลการด าเนินการโครงการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และประโยชน์ที่

ได้รับจากการที่ได้ไปศึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ลอดภัยกับสินค้าของ บริษัท  รวมถาวรขนส่ง 

โลจิสติกส์ จ ากัด ท าให้รู้และเข้าใจในการท างานเกี่ยวกับขั้นตอนการบรรจุสินค้า นอกเหนือจากการ

เรียน เพื่อที่จะสามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้นและได้รู้ถึงมาตรฐานในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า

รวมถึงปัญหาจากสิ่งต่าง ๆที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนในการคลื่อนย้ายหรือการบรรจุภัณฑ์ให้ถูกวิธีที่

ถูกต้องและปลอดภัย  เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ        

ในอนาคตเพื่อแก้ไขสิ่งต่าง ๆได้อย่างถูกวิธี สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้มา

ประยุกต์ใช้กับการวางแผนการปฏิบัติงานและค้นคว้าข้อมูลในการจัดท าโครงการมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานได ้
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กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการฉบับนี้ส า เ ร็จและสมบูรณ์  ได้ด้วยความเพียรพยายาม ของคณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการและความอนุเคราะห์จากบุลคลหลายท่านหลายหน่วยงานด้วยกัน ท าให้
บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณ อาจารย์ ละออ  อุบลแย้ม อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการที่เสียลสะเวลา รวมทั้งชี้แนะแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างดี ท าให้โครงการนี้ส าเร็จไปได้
ด้วยดี  

 ขอขอบคุณ ผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง โลจิสติกส์ จ ากัด ที่กรุณา
ให้ข้อมูลแนะน าสถานที่ ที่เกี่ยวข้อง และยังแนะน าความรู้ต่างๆ ท าให้ผู้จัดท าโครงการส านึกใน
ความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง  

                        คณะผู้จัดท ารู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก หากโครงการนี้เป็นประโยชน์

ให้กับ ผู้จะน าไปศึกษาต่อและเห็นความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ หากมีข้อผิดพลาดประการใด        

ทางคณะผู้จัดท าขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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 บทที ่1  

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 “บรรจุภัณฑ์” หมายถึง สินค้าทุกชนิดที่ท าจากวัสดุใดๆ ที่น ามาใช้ส าหรับห่อหุ้ม 

ป้องกัน ล าเลียง จัดส่ง และน าเสนอสินค้า ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าที่ผ่านการผลิต ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้ใช้

หรือผู้บริโภค การบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญมากในการปกป้องสินค้าด้านความสวยงามหรือความ

ปลอดภัยทั้งในการจัดเก็บสินค้า การขนส่ง การจ าหน่ายรวมถึงความปลอดภัยของสินค้าและท าให้ดู

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า ถ้าบรรจุภัณฑ์ที่เลือกไม่

เหมาะสมหรือไม่ถูกลักษณะกับสินค้าจะท าให้สินค้าเกิดความเสียหายได้และอาจจะหาสินค้าได้ยาก 

จึงต้องมีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยส าหรับสินค้า ในปัจจุบันมีการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์มากมายหลายชนิดสามารถเก็บรักษาสินค้า ใช้เก็บสินค้าที่เหมาะสมกับขนาด

ของสินค้าเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและมีความแข็งแรงทนทาน 

 การเลือกบรรจุภัณฑ์ ต้องค านึงถึง องค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการด้วยกัน 

รวมถึงต้องเข้าใจถึงกระบวนการท างานวิธีการบรรจุภัณฑ์ ความประหยัดในการใช้พื้นที่เก็บรักษา

หรือการขนส่งการเลือกบรรจุภัณฑ์ การเลือกบรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญเพื่อให้ความปลอดภัย

ส าหรับสินค้า วัสดุ ชนิดของบรรจุภัณฑ์มีหลายประเภทได้แก่ บรรจุภัณฑ์กระดาษมีราคาต้นทุนที่

ถูกแต่ไม่ทนทานและไม่กันน้ า บรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากเหนียว

และกันน้ าได้ บรรจุภัณฑ์โลหะมีความแข็งแรงมากที่สุดแต่มีราคาที่สูงและน้ าหนักมาก บรรจุภัณฑ์

แก้วมีความสวยงามกันน้ าแต่ไม่ทนทานเมื่อตกกระแทก บรรจุภัณฑ์ไม้มีความสวยงามเช่นกันแต่

ต้นทุนสูงและท าลายธรรมชาติ ในการเลือกชนิดบรรจุภัณฑ์จ าเป็นต้องให้เกิดความประหยัดลด

ต้นทุน ความเหมาะสม ความทนทาน และความปลอดภัยของสินค้า 

 ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการจึงได้ศึกษา การเลือกบรรจุภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับสินค้า 

กรณีศึกษา บริษัท รวมถาวรขนส่งโลจิสติกส์ จ ากัด เพื่อศึกษาความปลอดภัยใน การบรรจุภัณฑ์ 

ศึกษามาตรฐานในการบรรจุภัณฑ์ ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาคร้ังนี้ยังสามารถน าไปเผยแพร่และ

ไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับสินค้า 

2. เพื่อศึกษามาตรฐานในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ ์

3. เพื่อน าความรู้ที่ได้ศึกษาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

4. เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ มาใช้ในการ  

 ปฏิบัติงาน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ 

1. ได้รู้ถึงวิธีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับสินค้า 

2. รู้ถึงมาตรฐานในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 

3. สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

4. สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ มาใช้ในการ 

ปฏิบัติงานได้ 



 

บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 ประวัติความเป็นมาของบริษัท รวมถาวรขนส่ง โลจิสติกส์ จ ากัด 

 1960 ( พ.ศ.2503 ) เป็นปีแห่งการเร่ิมต้นท าธุรกิจด้านการขนส่ง ให้กับ Colgate-
Palmolive (Thailand) Ltd.  
 1977 ( พ.ศ.2520 ) เปิด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมถาวรขนส่ง อย่างเป็นทางการ เพื่อ
ให้บริการกระจายสินค้าแบบ Door To Doorให้กับผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายรายใหญ่ของประเทศใน
ขณะนั้นคือ Colgate-Palmolive (Thailand) Ltd.  Nestle (Thai) Ltd. Unilever Thailand Ltd.  
 1996 ( พ.ศ.2539 ) เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคแห่งแรกที่ จังหวัดนครราชสีมา 
และได้มีการขยาย พื้นที่ในการให้บริการจนครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 20 จังหวัด  
 1997 ( พ.ศ.2540 ) เปิดศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธา นี                             
และ (หาดใหญ่) จังหวัดสงขลา ตามล าดับ โดยให้บริการครอบคลุม ถึงเกาะส าคัญๆ คือ เกาะสมุย ,                   
เกาะพะงัน ,เกาะลันตา 

2000 ( พ.ศ.2543 ) เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการครบครันใน
ขนส่งสินค้าทั้งแบบ Door To Door และ Cross Docking เพราะได้ท าการเปิดศูนย์กระจายสินค้า
ภาคเหนือ ที่จังหวัด พิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้การกระจายสินค้าได้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศไทย 

2002 ( พ.ศ.2545 ) จัดตั้ง บริษัท รวมถาวรขนส่ง (2002) จ ากัด 
2014 ( พ.ศ. 2557 ) เปิดตัว RUAMTHAVORN GROUPS ที่ให้บริการด้าน 

Logistics ครบวงจร  

 
ภาพที่ 2.1 รูปป้ายหน้าบริษัท รวมถาวรขนส่ง โลจิสติกส์ จ ากัด 
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แผนท่ี 

 
ภาพที่ 2.2 แผนที่บริษัท รวมถาวรขนส่ง โลจิสติกส์ จ ากัด 

 
ผังองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.3 ผังองค์กร บริษัท รวมถาวรขนส่ง โลจิสติกส์ จ ากัด 

บริษัท รวมถาวรขนส่ง โลจิสติกส์ จ ากัด 
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วิสัยทัศน์ 
 ด ารงความเป็นผู้น าด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ของเมืองไทย โดยมุ่งมั่นพัฒนา
คุณภาพการบริการให้เป็นเลิศ 
 
สินค้าและบริการของ บริษัท รวมถาวรขนส่ง โลจิสติกส์ จ ากัด 
 การบริการ  

 บริษัท รวมถาวรขนส่ง จ ากัด ผู้น าด้านบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ด้วยจ านวน

รถที่มากกว่า 1,800 คัน และเครือข่ายของศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ ที่พร้อมไปด้วยบุคลากรผู้

มากประสบการณ์  เพื่ อจัดส่งให้ถึ งมือลูกค้ าได้อย่ างแม่นย า  รวดเ ร็ว และตรงต่อ เวลา  

 บริการจัดส่งด้วยรถบรรทุกสินค้าห้องเย็นต่างๆ ทั่วประเทศ โดยบริการบรรทุก

สินค้าแช่เย็นและแช่แข็ง เช่น ไอศกรีม เนื้อสัตว์แช่แข็ง อาหารสดและผักผลไม้ ต่างๆ มีให้บริการ

ด้วยประเภทรถ 10 ล้อ, 6 ล้อ และปิคอัพ ระดับอุณหภูมิตั้งแต่ -20 องศาถึง +22 องศา พร้อมการ

บันทึกอุณหภูมิ ในระหว่างการท างาน ต้ังแต่ต้นจนเสร็จงานด้วยดาต้าลอกเกอร์ โดยสามารถรายงาน

ข้อมูลอุณหภูมิ เพื่อตรวจสอบการท างานของพนักงานขับรถและเคร่ืองท าความเย็น เพื่อเป็นการ

รักษาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน 

 บริการพื้นที่คลังสินค้าให้เช่า เพื่อการจัดเก็บสินค้าและตามความต้องการการใช้

งาน รวมทั้งให้บริการด้านการบริหารคลังสินค้าที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การ

จัดเก็บสินค้า การบรรจุหีบห่อ การกระจายสินค้าและการจัดส่งสินค้าด้วยระบบการขนส่งของรวม

ถาวร ด้วยที่ตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวกในการขนส่ง ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ช่วยให้ลูกค้า

สามารถกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด 

 

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างบริษัทร่วมธุรกิจและลูกค้าของบริษัท รวมถาวรขนส่ง โลจิสติกส์ จ ากัด 



6 
 

 

ภาพที่ 2.5 รถขนส่งสินค้าของบริษัท รวมถาวรขนส่ง โลจิสติกส์ จ ากัด 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 สินค้าธนาคารกรุงศรีได้น ามาฝากไว้ 
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ภาพที่ 2.7 ภาพสินค้าเตรียมรอการขนส่ง 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 ภาพสินค้าที่เตรียมไว้ให้ลูกค้ามารับ 
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ภาพที่ 2.9 ชั้นวางสินค้าที่บริษัทลูกค้าสามารถมาฝากของรอการจ าหน่าย 

 

 

 

ภาพที่ 2.10 การจัดเตรียมพื้นที่ไว้บริการรับฝากของลูกค้า 
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ภาพที่ 2.11 สินค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ออกบูธแลกของรางวัล 

 

 

ภาพที่ 2.12 สินค้าที่ บริษัทรวมถาวร ขนส่ง โลจิสติกส์ จ ากัด ที่เตรียมการจ าหน่าย 
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ภาพที่ 2.13 สินค้าบริษัทต่างๆได้น ามาฝากไว้ 

 



 

บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในหัวข้อ  การศึกษา   
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับสินค้า กรณีศึกษา บริษัท รวมถาวรขนส่งโลจิสติกส์ จ ากัด 
ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
2. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับสินค้า 
3. การใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์ 
4. นิยามศัพท์ 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
 ประวัติความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ 

ความเป็นมาของการบรรจุภัณฑ์นั้น มีมานานกว่าสองศตวรรษแล้ว โดยเร่ิมต้นจาก
การที่ผู้ผลิตสินค้าต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าการใช้งานของบรรจุภัณฑ์
นั้นจะมีไว้เพียงเพื่อบรรจุและเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเพิ่มความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าที่เคย  มีความก้าวหน้าของเครือข่ายการคมนาคมขนส่งในโลกทุกวันนี้ รวมไปถึง     
ความซับซ้อนของการค้าปลีกสมัยใหม่ท าให้การบรรจุภัณฑ์ มีความส าคัญมากที่สุดในการเก็บรักษา
และป้องกัน ไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย ระหว่างการขนส่งจากโรงงานผลิต ไปยังร้านค้าปลีก
หรือผู้บริโภคที่สั่งสินค้าโดยตรง นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังถูกใช้ ให้เป็นสื่อโฆษณาที่สามารถ
เคลื่อนที่ไปไหนต่อไหนได้ ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีรอยขีดข่วน แสดงรายละเอียด การใช้หรือ
แม้แต่เป็นส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ์เอง 
 ก าเนิดของการบรรจุภัณฑ์ จากวันนี้ย้อนกลับไปในอดีต ช่วงปลายศตวรรษที่     
สิบแปด ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ในอุตสาหกรรม
การผลิตขณะที่ก่อนหน้านั้น กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ที่เป็นงานหนักต้องอาศัยแรงงานของ
กรรมกร และผลผลิตที่ได้ก็มีจ านวนน้อย เคร่ืองจักรที่สามารถผลิตสินค้าจ านวนมากจึงได้              
ถูกน าไปใช้ เพื่อเพิ่มจ านวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าอย่างเดียว
เท่านั้นยังรวมไปถึงการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยในช่วงแรกอาหารจะน าไปบรรจุในภาชนะโลหะที่    
ปิดผนึกและถูกหลักอนามัย  นั่นคือกระป๋องบรรจุอาหารที่ท าจากดีบุก  ( Tin Can) 
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กล่องกระดาษแข็งก็ได้ใช้กันอย่างกว้างขวางด้วย เพราะมีน้ าหนักเบาสามารถพิมพ์
ทับลงไปได้ง่าย บนแผ่นกระดาษก่อนที่จะน าไปท าแบบบรรจุ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดพื้นที่อีก
ด้วย กล่องโลหะ ก็ได้รับการพัฒนากันอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกันในเวลานั้น เพราะเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ดีกว่า การใช้กล่องกระดาษแข็ง โดยเฉพาะสินค้าที่บูดเน่าได้ เช่น ขนมปังกรอบ 
หรือ ขนมหวาน ท าให้ระดับความต้องการ ที่จะเก็บ รักษาสินค้าเพิ่มจ านวนมากขึ้น หันกลับมามอง
ในศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันนี้เทคนิคในการผลิตได้ก้าวไกลไปมากพอที่จะท าให้บรรจุภัณฑ์โลหะ
เหล่านี้มีรูปแบบหรือรูปทรงต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ด้วยการน าเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
ผลิต รวมถึงพลาสติกที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เราจึงน ามาใช้ในทุกวันนี้ 

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

การพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์  มีความสามารถส าคัญในการปรับขนาดของ               
ตราสัญลักษณ์ยี่ห้อ และรายละเอียดของสินค้าให้เหมาะสมพอดี ท าให้เคร่ืองมือใช้งานยากขึ้นแต่
สามารถลดจ านวนพนักงานประจ าโรงงานลง ด้วยผลประโยชน์ที่เห็นชัดเมื่อเราเปรียบเทียบ
ห้างสรรพสินค้าในปัจจุบัน กับร้านขายของบนถนนในอดีต ก็ยังท าให้เรายินดีแม้ว่าจะค่อนข้างแย่ที่
ต้องลดจ านวนพนักงานลงก็ตาม พัฒนาของการพิมพ์สีท าให้ ศิลปินผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์
รูปแบบ ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่บ่อยครั้ง ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสินค้านั้นๆ  

ปัจจุบันตราของผลิตภัณฑ์ ได้กลายมาเป็นส่วนส าคัญเท่ากับ ตัวของผลิตภัณฑ์ 
และดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นเกณฑ์ ในการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค รูปแบบที่ประสบ
ความส าเร็จที่มีอยู่มากมายนั้น  ถูกท าให้ เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ยุคต้นอย่างมั่นคงทีเดียว และในอีก
หลายกรณี ที่การออกแบบได้ถูกหล่อหลอม ให้เป็นพื้นฐานอันโดดเด่นที่สร้างสรรค์ขึ้นดังที่เราได้
เห็นทุกวันนี้ มิติใหม่ของศิลปะและการออกแบบที่กล่าวถึงได้กลายเป็นแบบมาตรฐานที่เรายอมรับ 
กันในปัจจุบัน พร้อมไปกับความใหญ่โต และ ความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรม สื่อโฆษณา การ
แข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด ไม่มีทางที่จะเข้มข้นมากไปกว่านี้ และนั่นเป็นเพราะบรรจุภัณฑ์ 
เป็นหลักเกณฑ์ส าคัญของการสื่อสารที่ถูกต้องไปสู่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างด ี

 ความส าคัญและบทบาทของบรรจุภัณฑ์ 

 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธุรกิจเหล่านี้  มีทั้งการจ าหน่ายภายในประเทศ  และ            



13 
 

การส่งออกไปยังต่างประเทศ แน่นอนว่าเมื่อมีการขนส่งเกิดขึ้น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือความ
เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับ ตัวผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิด
จากธรรมชาติ เช่นความชื้น น้ า แสงแดด แมลงศัตรูต่าง ๆ หรือความเสียหายจากน้ ามือมนุษย์  เช่น
การโยน การกระแทก การเจาะ เป็นต้น สิ่งส าคัญที่จะเข้ามาช่วยปกป้องผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความสะดวกในการขนส่ง นั่นก็คือ บรรจุภัณฑ์  
 ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 
 บรรจุภัณฑ์มีประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่รองรับและบรรจุสินค้า ซึ่ง
ได้แก่ 
 1.  ใช้ห่อหุ้ม บรรจุ และรวบรวมสินค้า 
 2.  ใช้ป้องกันความเสียหายและความเสื่อมคุณภาพของสินค้า 
 3.  ใช้เป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการใช้งาน การขนส่ง และการจัด
จ าหน่ายสินค้า 
 4.  ใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภค ถึงเร่ืองราวที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงเป็นสื่อโฆษณาดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจและเลือกซื้อสินค้า 

ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ 
ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์เกือบทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผลิตภัณฑ์อาหาร ส าหรับกระจายสินค้าเพื่อจัดส่งให้ถึงจุดหมายปลายทาง ท าให้ผู้บริโภคได้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะดวกในการใช้งาน ซึ่งความส าคัญของบรรจุภัณฑ์มีอยู่หลาย
ด้าน ดังนี ้

1.  การปกป้องคุ้มครองสินค้า บรรจุภัณฑ์ช่วยปกป้องสินค้าที่อยู่ภายในให้
ปลอดภัยจากแรงกระแทก แรงกดทับที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง การเก็บรักษาในโกดัง และใน
ร้านค้าปลีก รวมถึงคุ้มครองจากการลักขโมย แสงแดด ความชื้น และความร้อน จนกระทั่งสินค้าถึง
มือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย 

2.  การรองรับ รวบรวม และห่อหุ้มสินค้า บรรจุภัณฑ์ท าให้เกิดความสะดวกใน
การขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 

3.  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บรรจุภัณฑ์จะแสดงให้ผู้บริโภคเห็นตัวสินค้า หรือ
บ่งบอกว่าสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในคืออะไร ใครเป็นผู้ผลิต มีวิธีการใช้และการเก็บรักษาอย่างไร ผลิต
และหมดอายุเมื่อใด  
 4.  ให้ความสะดวกกับผู้ผลิตและผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์จะอ านวยความสะดวกใน
การบรรจุสินค้าลงไป ระหว่างการเก็บรักษา การขนส่ง และเมื่อถึงมือผู้บริโภคบรรจุภัณฑ์ควรมี
ความสะดวกในการจับถือ พกพาง่าย รวมทั้งควรเปิดและน าสินค้ามาใช้งานได้สะดวก ถ้าใช้ไม่หมด
สามารถปิดฝาเก็บไว้ใช้ในคร้ังต่อไป  หรือหลังจากใช้งานสามารถน าบรรจุภัณฑ์นั้นกลับมาใช้ใหม่ 
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หรือน าไปใช้งานอย่างอื่นได้ 
 บทบาทหน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์ 
 เมื่อได้ทราบถึงความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ไปแล้ว ในส่วนของบทบาทหน้าที่
ส าคัญของบรรจุภัณฑ์ในอดีตนั้น บรรจุภัณฑ์มีบทบาทในด้านการเก็บรักษาสินค้าให้คงสภาพใน
ระยะเวลาหนึ่ง ๆ เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางด้านการตลาดกันมากขึ้น จึงมีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึ้น เน้นไปในด้านความ
สวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และความสะดวกสบายในการน าไปใช้ ดังนั้นในปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์
จึงมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ 
 1.  Contain ท าหน้าที่รองรับสินค้าให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หรือตามรูปร่างของ 
บรรจุภัณฑ์นั้น ๆ 
 2.  Protect ท าหน้าที่ป้องกันคุ้มครองสินค้าที่อยู่ภายในไม่ให้เกิดความเสียหาย 
หรือเสื่อมสภาพไป กล่าวคือช่วยคงสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตั้งแต่โรงงานผลิต จนถึงมือ
ผู้บริโภค 
 3.  Preserve ช่วยคงคุณภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์จนถึงมือผู้บริโภค 
 4.  Identify หรือ Inform คือท าหน้าที่บ่งชี้หรือแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของ
สินค้า ไม่ว่าจะเป็นชนิด คุณลักษณะ แหล่งที่มา จุดหมายปลายทาง โดยบรรจุภัณฑ์จะต้องแสดง
ข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบได้อย่างชัดเจนว่าสินค้าภายในคืออะไร ผลิตจากที่ใด ส่วนประกอบมี
อะไรบ้าง มีประมาณเท่าใด วันเวลาที่ผลิตและหมดอายุ และข้อมูลต่าง ๆ ที่ส าคัญตามกฎหมาย
ก าหนด 
 5.  Consumer Appeal บรรจุภัณฑ์ท าหน้าที่ช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค   
ช่วยในการชักจูงให้ซื้อสินค้า เนื่องจากมีการแข่งขันทางด้านการตลาดเพิ่มสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
บรรจุภัณฑ์จึงต้องท าหน้าที่ชักชวนหรือดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคอยากซื้อหา 
 6.  Profit บรรจุภัณฑ์ที่ดี จะต้องมีหน้าที่ช่วยเพิ่มผลก าไรให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่
บรรจุอยู่ภายใน หากได้รับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี จะช่วยลดต้นทุนการผลิต และชักชวนให้
ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้โดยง่าย เป็นการช่วยเพิ่มยอดขาย เปิดตลาดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม          
ช่องทางการขาย และขยายฐานผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
 7.  Value Added บรรจุภัณฑ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน
ได้ หากได้รับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี จะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ สร้างความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
 8.  Promotion บรรจุภัณฑ์ที่ดี จะต้องมีความโดดเด่น เพื่อท าหน้าที่ขับเน้นให้
สินค้าโดดเด่นออกมาสู่สายตาผู้บริโภคได้ 
 9.  Presentation บรรจุภัณฑ์ท าหน้าที่สื่อความหมายของตัวสินค้าภายใน ให้ข้อมูล 
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ที่ดึงดูดและน่าสนใจ เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อในที่สุด 
 10. Distribution บรรจุภัณฑ์ท าหน้าที่ในการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า 
เนื่องจากอ านวยความสะดวกในด้านการแยกย้าย ขาย ส่งต่อ การตั้งแสดงสินค้า ท าให้สินค้า
สามารถกระจายไปยังผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง 
 จากข้อมูลข้างต้น ปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าบรรจุภัณฑ์นั้น มีความส าคัญต่อธุรกิจ        
ทุกชนิดเลยจริง ๆ อีกทั้งยังมีประโยชน์มากมาย ไม่เพียงแต่ใช้บรรจุสินค้าเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า
หากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ได้รับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี ย่อมมีความเป็นไปได้สูง ที่จะมี
ยอดขายเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 

 ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 

 ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงในปัจจุบัน การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จะมีส่วน
ส าคัญในการเพิ่มมูลค่า และสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มี
คุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าสินค้าอ่ืนในท้องตลาด มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ที่มีมูลค่าสูง เพื่อสามารถยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น โดยประเภทบรรจุภัณฑ์แบ่งได้หลายวิธี
ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย 
 1.  บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์ชั้นแรก เป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก  คือ เพิ่ม
คุณค่าในเชิงพาณิชย์ เช่น การก าหนดให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือท าให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การ  
จับถือ และอ านวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งท าหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์
โดยตรงอีกด้วย 

 
 

ภาพที่ 3. 1 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 
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 2.  บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) คือบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมาเป็นชั้นที่สอง
มีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุดในการจ าหน่ายรวม ตั้งแต่ 2–24 ชิ้นขึ้นไป
โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือ การป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน้ า ความชื้น ความร้อน แสง          
แรงกระทบกระเทือน และอ านวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย เป็นต้น โดยตัวอย่างของ     
บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ กล่องกระดาษแข็งที่บรรจุเคร่ืองดื่ม จ านวน 1 โหล และสบู่ 1 โหล    
เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 3. 2 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน 

 3.  บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Out Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่ เป็นหน่วยรวม         
ขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มากนัก เนื่องจาก
ท าหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งเท่านั้น ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ 
หีบ ไม้ ลัง กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน ภายนอกจะบอกเพียงข้อมูลที่จ าเป็น    
ต่อการขนส่งเท่านั้นเช่น รหัสสินค้า (Code) เลขที่ (Number) ตราสินค้า และสถานที่ส่ง เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 3. 3 บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด 
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 แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ 
 1.  บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (Consumer Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภค
ซื้อไปใช้ไป อาจมีชั้นเดียว หรือหลายชั้นก็ได้ ซึ่งอาจเป็น Primary Package หรือ Secondary 
Package ก็ได ้
 2.  บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
รองรับหรือห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิ ท าหน้าที่รวบรวมเอาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเข้าด้วยกันให้
เป็นหน่วยใหญ่ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเก็บรักษา  และการขนส่ง เช่น                     
กล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้บรรจุยาสีฟัน กล่องละ 3 โหล 
 แบ่งตามความคงรูป 
 1.  บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid Forms) ได้แก่ เคร่ืองแก้ว              
(Glass Ware) เซรามิก (Ceramic) พลาสติกจ าพวก Thermosetting  ขวดพลาสติก ส่วนมากเป็น
พลาสติกฉีด เคร่ืองปั้นดินเผา ไม้ และโลหะ มีคุณสมบัติแข็งแกร่งทนทานเอ้ืออ านวยต่อการใช้งาน 
และป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี 

 
 

ภาพที่ 3. 4 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว 
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 2.  บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว (Semi Rigid Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่
ท าจากพลาสติกอ่อน กระดาษแข็งและอะลูมิเนียมบาง คุณสมบัติทั้งด้านราคา น้ าหนัก และการ
ป้องกันผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับปานกลาง 

 
 

ภาพที่ 3. 5 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว 

 3.  บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น (Flexible Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่        
ท าจากวัสดุอ่อนตัว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ได้รับความนิยมสูงมาก เนื่องจากมีราคาถูก หากใช้      
ในปริมาณมากและระยะเวลานาน น้ าหนักน้อย มีรูปแบบ และโครงสร้างมากมาย 

 

 
 

ภาพที่ 3. 6 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น 

 แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ 
 การจัดแบ่งและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ในทรรศนะของผู้ออกแบบ ผู้ผลิต หรือ    
นักการตลาดจะแตกต่างกันออกไป บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทก็ตั้งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลักใหญ่
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ที่คล้ายกันคือ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ 

 วัสดุท่ีเหมาะสมในการใช้ท าบรรจุภัณฑ์ 

 วัสดุที่เหมาะสมในการใช้ท าบรรจุภัณฑ์ การออกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้า      
ไม่เพียงแต่ช่วยในการกระตุ้นยอดขายได้ แต่ยังช่วยในการขนส่งให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
การเลือกวัสดุดิบที่เหมาะกับสินค้าจึงมีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับผู้ผลิตสินค้าประเภทต่างๆ 
 1.  วัสดุประเภทกระดาษ 

1.1  ซองกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรงน้อย ไม่สามารถรับน้ าหนัก
สินค้าได้ ท าได้แค่ช่วยหุ้มสินค้าเท่านั้น เช่น ซองใส่ยา ซองใส่เมล็ดพืช ใส่เคร่ืองประดับเล็กๆ ซึ่ง
เป็นสินค้ามีขนาดเล็กไม่ต้องการการปกป้องมากนัก กระดาษที่ใช้ผลิตจึงไม่จ าเป็นต้องมีความ
เหนียวมาก 

1.2  ถุงกระดาษหลายชั้น เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องมีความหน้า และมีความเหนียว
ของกระดาษ เพราะต้องรองรับน้ าหนักของสินค้าซึ่งมีน้ าหนักพอสมควร เช่น ปูนซีเมน อาหารสุนัข 
ปุ๋ย การน ากระดาษมาท าบรรจุภัณฑ์ในสินค้าประเภทนี้จะต้องน าการดาษไปเคลือบสารกันน้ า และ
สารที่ท าให้กระดาษมีความเหนียว ไม่ขาดง่าย 

1.3  กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ท าได้โดยการน า
กระดาษที่น ามาใช้ท าเป็นลอนเพื่อประกอบเป็นแกนกลางของแผ่นลูกฟูกให้มีความหนา 2-4 ชั้น มัก
ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ต้องได้รับการปกป้อง เช่น ผักผลไม้ เคร่ืองส าอาง ที่ใช้ในการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ หรือแม้แต่เก็บรักษาสินค้าไว้ในคลัง 

1.4 กระป๋องกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง มักใช้ในการบรรจุขนม 
หรืออาหารที่ต้องการคงรูปร่าง เช่นการบรรจุสินค้าประเภทคุกกี้ มันฝร่ัง หรือลูกอมชนิดต่างๆ 

1.5  ถังกระดาษ มีลักษณะคล้ายบรรจุภัณฑ์แบบกระป๋องกระดาษ แต่มีขนาด
ใหญ่กว่า มักใช้ในการขนส่งสินค้าที่ต้องการความปลอดภัย เช่น ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
นอกจากจะช่วยป้องกันสินค้าที่อยู่ภายในได้แล้ว ยังง่ายแก่การขนส่งสินค้าอีกด้วย 
 2.  วัสดุประเภทแก้ว 

2.1  ขวดแก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง และช่วยรักษาอุณหภูมิ ของ
สินค้าที่อยู่ภายในให้คงที่ ขวดแก้วที่น ามาท าเป็นบรรจุภัณฑ์มีทั้งแบบใสและแบบมีสี นั้นก็ขึ้นอยู่
กับสินค้าว่าต้องการบรรจุภัณฑ์แบบไหน บรรจุภัณฑ์แบบขวดที่เราพบบ่อยๆคือ นม น้ าผลไม้ 
เคร่ืองดื่มชูก าลัง เป็นต้น 

2.2  หลอดแก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก มักใช้บรรจุสินค้าประเภทน้ าหอม 
ยาชนิดต่างๆ พิมเสน ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องการการป้องกันการระเหยของสารที่อยู่ข้างใน 
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 3.  วัสดุประเภทพลาสติก 
3.1  กล่องพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง และเหนียว เพื่อป้องกัน

สินค้าที่อยู่ภายในให้คงรูป และช่วยรักษาสินค้าไม่ให้เน่าเสีย เช่น การน าไปเป็นบรรจุภัณฑ์ในการ
ท าข้าวกล่อง หรือน าไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งสินค้า 

3.2  ขวดพลาสติก  เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าที่เป็นของเหลว    
เน้นให้มีน้ าหนักเบาเพื่อการขนส่งที่ง่าย และสะดวกการใช้งานของลูกค้า เช่น นม น้ าผลไม้ ชา
ประเภทต่างๆ 

3.3  ถุงพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความหนา และไม่จ าเป็นต้องแข็งแรงมาก 
ใช้การห่อ หรือเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีน้ าหนักเบา และยืดหยุ่นง่าย เช่นใช้ในการขนส่งสินค้า การห่อ
สินค้าเพื่อคงความสดใหม่ เป็นต้น 
 4.  วัสดุประเภทโลหะ 

4.1  กล่องโลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง และทนทานมาก ใช้ในการ
บรรจุสินค้าที่ต้องการรักษาสภาพตัวสินค้าให้คงรูปได้ตลอด เช่น การใช้บรรจุลูกอม หรือ
ช็อกโกเลตชนิดต่างๆ 

4.2  ขวดโลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ต้องการรักษาอุณหภูมิ
ให้คงที่อยู่ตลอดการขนส่ง เช่น การขนส่งนมสด หรือน้ าผลไม้สด เป็นต้น 

4.3  กระป๋องโลหะ  เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าประเภทที่เป็น
ของเหลว ที่ต้องการป้องกันการระเหย และป้องกันการสัมผัสกับอากาศภายนอก เช่น ยาฆ่าแมลง สี
สเปรย์ เป็นต้น 

 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 

 บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ประเภทผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น ท าให้เกิดการสูญเสียในระหว่าง
การขนส่งและการขายเป็นจ านวนมาก ซึ่งการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิดน้ันจะสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตให้ยาวนานขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตถึงมือผู้บริโภค
ในสภาพที่ดี ช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น สามารถขายสินค้าได้ในราคาสูง รวมทั้งช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าขึ้นอีกด้วย 

ปัจจัยในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 
 บรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จึงต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสมกับความต้องการของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 
ได้แก่ 

 1.  ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด รูปร่าง น้ าหนัก  ความแข็งแรง ระบุลักษณะ 
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ของการเสื่อมเสีย และสาเหตุที่ท าให้เกิดการ 
 เสื่อมเสีย เช่น สิ่งแวดล้อมภายนอก จุลินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น 
 2.  อันตรายจากสายการผลิตและการกระจายสินค้า ระบุผลิตภัณฑ์อาจได้รับ
อันตรายจากขั้นตอนใดบ้าง และอย่างไร ระบุชนิด วิธีการ และระยะเวลาใน 
 การขนส่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบุสภาวะ และระยะเวลาใน การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
เช่น อุณหภูมิ และความชื้น 
 3.  ความต้องการทางการตลาด ก่อนที่จะเลือกบรรจุภัณฑ์ ต้องศึกษาถึงความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น รสนิยม พฤติกรรมการซื้อ ปริมาณการซื้อ วิธีการน าไปใช้ วิธี
เก็บรักษา เพื่อที่จะได้เลือกบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งต้อง
ค านึงถึงการโฆษณาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์   
 4.  วัสดุบรรจุ การเลือกใช้วัสดุบรรจุต้องค านึงถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ สมบัติ
ของวัสดุ ราคา เคร่ืองจักรที่ใช้บรรจุ และความต้องการทางการตลาด 
 5.  เคร่ืองจักรบรรจุ โดยต้องค านึงถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ สมบัติของวัสดุบรรจุ 
ราคา และความต้องการทางการตลาด 
 6.  ค่าใช้จ่าย ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญและไม่ควรละเลย ผู้ประกอบควรเลือก          
บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการคุ้มครองสินค้าที่เหมาะสมและราคาไม่สูงจนเกินไป ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย
ในการบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของวัสดุบรรจุ ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบรรจุ ค่าใช้จ่ายของ
เคร่ืองจักรบรรจุ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  
  (ที่มา : http://www.foodnetworksolution.com/news_and_articles/article/0121/อายุของผลิตภัณฑ์
อาหาร-ตอนที่-1) 

 
 

ภาพที่ 3. 7 องค์ประกอบที่ใช้ในการเลือกบรรจุภัณฑ์ 
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 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า 
 ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยส าคัญในการจ าหน่ายสินค้า ที่ต้องผนวกวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การจัดการและศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อสามารถคุ้มครองการเสื่อมสภาพและ
ยืดอายุสินค้า เพิ่มความสะดวกในการล าเลียงขนส่ง ตลอดจนสามารถดึงดูดลูกค้าและโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้าไปในตัว และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วย ซึ่งการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้
เหมาะสมกับสินค้ามีดังนี้ 
 1.  ดูประเภทของสินค้า เช่น อาหารสด อาหารแห้ง เป็นต้น 
 2.  ดูคุณสมบัติของสินค้า เช่น สินค้ามีความชื้นสูง มีความเป็นกรดหรือไม่ 
 3.  ดูอายุการเก็บของอาหาร เช่น นมสดพาสเจอไรซ์นมสดสเตอริไลซ์ 
 4.  เลือกเทคนิคการบรรจุ ขนส่ง จัดเก็บ และจัดจ าหน่าย 
 5.  ดูความเหมาะสมกับราคาของสินค้า 
 นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคอ่ืน ๆ ที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ 
สารดูดความชื้น การเคลือบสารฆ่าเชื้อ จุลินทรีย์บนบรรจุภัณฑ์ และการใช้วิธีปรับสภาพบรรยากาศ
ในบรรจุภัณฑ์ที่ชะลอการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
 คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ 
 ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการผลิตและวิธีการออกแบบกราฟิกในปัจจุบัน  ได ้  
เข้ามาช่วยสร้างรูปลักษณ์ และสามาระสื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ ซึ่งสิ่งแรก ๆ ที่ต้อง
พิจารณาถึงคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ คือ 
 1.  ดูสวยงามและผลิตได้คร้ังละมาก ๆ 
 2.  ใช้บรรจุภัณฑ์อย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ 
 3.  ควรน าข้อสังเกตที่พบในระหว่างการจ าหน่ายมาพิจารณาถึงรูปแบบและ
โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ที่เลือกใช้ 
 4.  ผู้บริโภคใช้สะดวก 
 5.  สามารถน ามาใช้ซ้ า รีไซเคิล และก าจัดได้ง่าย 
 นอกจากการเลือกใช้เทคนิคของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการคุ้มครองผลิตภัณฑ์
แล้ว ยังต้องใช้ได้สะดวก และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย บรรจุภัณฑ์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยตรง เช่น ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง ก่อให้เกิดการท าลายชั้นโอโซนจากสาร CFC 
(Chlorofluorocarbons) และผลกระทบที่ได้รับการสนใจมากที่สุดคือ บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่ทิ้งเป็น
ขยะอยู่ตามถนนหนทาง ปัจจุบันได้มีการส ารวจและวิจัยตลาดเกี่ยวกับขนาดของบรรจุภัณฑ์ เช่น 
ขนาดบรรจุของชาหรือกาแฟต่อ 1 ซอง ควรมีน้ าหนักบรรจุกี่กรัม เป็นต้น โดยจะให้ความส าคัญกับ
เร่ืองสุขอนามัยมากขึ้น และต้องท าให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในความสะอาดและปลอดภัย 
นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงขนาดและปริมาณในการบรรจุในลักษณะการขายส่งด้วย 
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(ที่มา http://it4.cpd.go.th/product/VISITOR/knowledge.aspx?sId=16 )  

 ลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ 

 1.  บรรจุภัณฑ์ขั้นท่ีหนึ่ง (Primary Packaging) 
 คือบรรจุภัณฑ์ที่มาห่อหุ้มตัวสินค้า เพื่อป้องกันรักษาไม่ให้ตัวสินค้าได้รับ       
ความเสียหายหรือเพื่อความสะดวกในการน าไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น หลอดยาสีฟัน ขวดแชมพู 

 
 

ภาพที่ 3. 8 บรรจุภัณฑ์ขั้นที่หนึ่ง 

 2.  บรรจุภัณฑ์ขั้นท่ีสอง (Secondary Packaging) 
 คือบรรจุภัณฑ์ที่มาห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นที่หนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวสินค้าได้รับ
ความเสียหาย อีกทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า ช่วยในการขายสินค้าโดยการดึงดูด     
ความสนใจของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น กล่องยาสีฟัน และกล่องใส่ขวดเบียร์ 

 
 

ภาพที่ 3. 9 บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง 

http://it4.cpd.go.th/product/VISITOR/knowledge.aspx?sId=16
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 3. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shipping Packaging) 
 คือ บรรจุภัณฑ์ที่ท าหน้าที่ในการเก็บรักษาและขนส่งสินค้า ตัวอย่างเช่น ลัง ตู้คอน
เทนเนอร์ เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 3. 10 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบต้องค านึงถึงศาสตร์และศิลป์ส าหรับใช้
แก้ปัญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้ เกิดผลลัพธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ในการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของบรรจุภัณฑ์สองข้อคือ การออกแบบโครงสร้าง
บรรจุภัณฑ์ โดยจะเน้นคุณสมบัติของวัสดุใช้ท าบรรจุภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ อีกวัตถุประสงค์
หลักของบรรจุภัณฑ์ คือ การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพวาด
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการขาย ทั้งหมดนี้ล้วนมีรายละเอียดที่ต้องค านึงทั้งทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อก าหนดในการออกแบบโครงการบรรจุภัณฑ์ 

1.  ชนิดของวัสดุมีความเหมาะสม ป้องกันสินค้าได้ตลอดอายุการวางขาย 
2.  รูปแบบกลมกลืนสอดคล้องกับสินค้า 
3.  ขนาดพอดีและสามารถรับน้ าหนักสินค้าได้ 
4.  การขึ้นรูป การบรรจุ เปิด-ปิดสะดวก ไม่ยุ่งยาก 
5.  การออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์ 
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 6.  การออกแบบและการจัดวางรูปประกอบตัวอักษร ลวดลาย ถ้อยค า เคร่ืองหมาย
หรือตราสัญลักษณ์ทางการค้า โดยใช้หลักวิชาการทางศิลปะ การจัดภาพองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้
ผลงานมีความประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงามและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 ข้อมูลประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 1.  ข้อมูลด้านการตลาด ได้แก่ สถานที่จัดจ าหน่าย ฤดูกาลรูปแบบการกระจาย
สินค้า (ปลีก/ส่ง) พฤติกรรมผู้บริโภคปริมาณและมูลค่าของสินค้าในตลาด  
 2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้แก่  ประวัติความเป็นมาค าอธิบาย จุดเด่น 
ประโยชน์ ขนาดปริมาณบรรจุ ความถี่/ปริมาณการใช้ที่ใช้ต่อคร้ัง ราคาและต้นทุน ข้อควรระวัง
  
 ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 1.  ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
 ถือเป็นเร่ืองส าคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพราะกลุ่มเป้าหมายสามารถส่งผล
กระทบต่อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาและเรียนรู้ความต้องการของตลาดและ
ความต้องการของผู้บริโภค โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้สามารถออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด  ตัวอย่าง  กลุ่มเป้าหมาย เช่น วัยรุ่น วัย
ท างาน แม่บ้าน เด็ก ฯลฯ เป็นต้น  
 กลุ่มเป้าหมายที่ได้ยกตัวอย่างนี้ นอกจากจะมีความสนใจและความต้องการที่
แตกต่างกันแล้วกลุ่มเป้าหมายเดียวกันแต่ช่วงอายุต่างกันและมีสถานะทางสังคมที่แตกต่างกัน ก็ย่อม
มีความต้องการแตกต่างกันด้วยเช่นกัน  ซึ่งท าให้ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ก็ต้องมีความแตกต่างกัน
ไปตามกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ หรือบางคร้ังผลิตภัณฑ์บางอย่างผลิตขึ้นมาเพื่อผู้บริโภคกลุ่มหนึ่ง  แต่
ผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งกลับเป็นผู้เลือกและตัดสินใจซื้อ เช่น อาหารเสริมส าหรับเด็กหรือ นมผง
ส าหรับทารก จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ทารกและเด็กมิได้เป็น ผู้เลือกซื้อ แต่ผู้เลือกและ
ตัดสินใจซื้อกลับเป็นผู้ปกครองซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อท าการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
อย่างละเอียดรอบครอบ และค้นหาวิธีว่าจะออกแบบอย่างไรให้บรรจุภัณฑ์ของท่านสามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภคตามกลุ่มเป้าหมายให้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน 
 2.  ก าหนดชื่อตราสินค้า (Brand)  
 ตราสินค้ า ใช้ เป็นชื่ อห รือ เค ร่ืองหมายส าห รับการ เ รี ยกขานผลิตภัณฑ์  
ผู้ประกอบการจะต้องท าการก าหนดชื่อตราสินค้าให้เรียบร้อยก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดย
ก าหนดให้ชื่อตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ ชัดเจน น่าสนใจ ที่ส าคัญจะต้องเป็นที่จดจ าได้ง่ายแก่
ผู้บริโภคตราสินค้าที่ดีนั้นสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ คือตั้งตามชื่อเจ้าของกิจการ ตั้งตามความเชื่อ
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อันเป็นมงคล ตั้งตามแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ หรือตั้งโดยการผสมค าที่มีความหมายให้เกิดเป็นค า
ใหม่ที่มีเอกลักษณ์ ฯลฯ เป็นต้น โดยลักษณะที่ดีของตราสินค้ามีดังต่อไปนี้ 

2.1  สั้น กะทัดรัด จดจ าได้ง่าย ออกเสียงได้ง่ายมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
2.2  แปลเป็นภาษาต่างประเทศได้ง่ายมีความหมายที่เหมาะสม 
2.3  สามารถบอกถึงคุณสมบัติที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ 
2.4  สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนาธรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถน าไป

จดทะเบียนการค้าได้ต้องไม่ซ้ ากับของเดิมที่มีอยู่ 
3.  วัสดุที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์  

 วัสดุมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การที่ผู้ประกอบการ
ตัดสินใจว่าจะใช้วัสดุอะไรมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์นั้น ท่านควรค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณสมบัติของวัสดุแต่ละประเภท ที่จะน ามาผลิตบรรจุภัณฑ์
เป็นส าคัญ เนื่องวัสดุแต่ละชนิดแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่เป็นข้อดีและข้อเสีย  ในการคุ้มครอง
ผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพ การยืดอายุผลิตภัณฑ์ และการน ากลับมาใช้ใหม่(Recycle) ที่แตกต่างกันไป 
หากท่านเลือกใช้วัสดุไม่ถูกต้องนอกจากจะท าให้เกิดผลกระทบต่อตัวผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นสาเหตุให้เกิดต้นทุนในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย 
  4.  รูปทรง บรรจุภัณฑ์ ที่มีรูปร่างสวยงาม  
สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค ถึงแม้ผู้บริโภคจะยังมิได้สัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์ที่อยู่
ภายใน รูปทรงของบรรจุภัณฑ์สามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์ได้ กล่าวคือเมื่อผู้บริโภคเห็น
รูปทรงสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรและมีชื่อตราสินค้าอะไร หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์
เดียวแตกต่างกันที่ชื่อตราสินค้า 
 5.  สีสันและกราฟฟิค  
 สีสันและกราฟฟิคนี้คือการรวมของการใช้สัญลักษณ์ ตัวอักษร ภาพประกอบ 
ลวดลายและพื้นผิว ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดสามารถบ่งบอกถึงชื่อตราสินค้า ลักษณะผลิตภัณฑ์ ที่
บรรจุอยู่ภายในได้และสามารถแสดงถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ด้วย 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี 
 ข้อควรค านึงในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและความแปลกตา เท่านี้คงไม่เพียงพอ
ส าหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารเพราะหัวใจของบรรจุภัณฑ์ คือ การเก็บรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้คงอยู่ยืนยาว ดังนั้น การออกแบบที่ดีผู้ประกอบการควรค านึงถึงหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์
เป็นส าคัญ ดังนี ้
 1.  ป้องกันผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการบรรจุอาหารจะต้องสามารถ
ป้องกันไม่ให้อาหารสัมผัสกับบรรยากาศภายนอก ซึ่งอาจจะเกิดการร่ัว การซึม แสง ความร้อนเย็น 
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 2.  เก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ต้องสามารถรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์มิให้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรือรสชาต ิ
 3.  ยืดอายุผลิตภัณฑ์ จะต้องสามารถน าเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนมาช่วยในการ
ออกแบบ เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุยืนยาว 
 4.  ความสะดวกในการใช้งาน 
 5.  ความประหยัดในการขนส่ง 
 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าในขั้นตอนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น นักออกแบบต้อง 
ใช้ความรู้และข้อมูลจากหลาย ๆ ด้านมาประกอบกัน ผู้ออกแบบจึงต้องเร่ิมตั้งแต่การสร้างแบบ 

  โดยใช้การร่างแบบตามแนวความคิดของรูปร่างบรรจุภัณฑ์และสร้าง
ภาพประกอบรายละเอียดด้วยการเขียนแบบ แสดงรายละเอียดมาตราส่วนที่แน่นอนเพื่อแสดงให้
ผู้ผลิตผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอ่านแบบได้  การใช้ทักษะทางศิลปะในการออกแบบคือเคร่ืองมือที่
ผู้ออกแบบจะต้องกระท าขึ้นมาเพื่อเป็นการน าเสนอต่อเจ้าของงานหรือผู้ว่าจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้องให้
ช่วยพิจารณาปรับปรุง เพื่อให้ได้ผลงานที่ส าเร็จออกมามีประสิทธิภาพในการใช้งานจริง 

  เทคโนโลยีท่ีใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
  เทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 
  1. เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการออกแบบจะใช้อุปกรณ์สองส่วนร่วมกันนั้นก็ คือ ด้าน 
Hardware และ Software เพื่อช่วยในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบด้านกราฟฟิก อาจรวม
ไปถึงเร่ืองการพัฒนาสินค้าในรูปแบบต่างๆ Software ที่ใช้ออกแบบในปัจจุบันได้พัฒนาให้เป็น
รูปแบบ 3D เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องและการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หรือ
สามารถผลิตชิ้นงานตัวอย่างออกมาเพื่อให้เห็นรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ 
  2. เทคโนโลยีการผลิตและการพิมพ์น ามาใช้ในการพิมพ์ฉลาก เพื่อใช้ส าหรับ
กล่องบรรจุภัณฑ์ขวดเคร่ืองส าอางหรือถุงใส่เคร่ืองส าอาง อาหาร เเละอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  มากมาย
ซึ่งเทคโนโลยีการพิมพ์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การพิมพ์แบบออฟเซ็ต การพิมพ์แบบกราว
เวียร์ และการพิมพ์แบบเฟ็กโซ ปัจจุบันอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการพิมพ์มีความทันสมัย
และมีเทคโนโลยีสูงเพื่อให้ได้สีสันที่สวยงามและดึงดูดความต้องการของผู้บริโภค 
  3. เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ ปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตหรือบรรจุได้ใน
ปัจจุบันนี้ อาจยังไม่ใช้ปริมาณความต้องการในปัจจุบันเท่านั้น การเลือกเคร่ืองจักรจึงเป็นเร่ือง
ส าคัญที่จะต้องรองรับการผลิตในอนาคตและยังต้องท างานร่วมกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ได้อย่างดี ใน
ด้านการล าเลียงขนถ่าย บรรจุ หรือหน้าที่อ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
  ปัจจัยในการพิจารณาบรรจุภัณฑ์เพื่อโลจิสติกส์และการส่งออก 
 ปัจจัยท่ีใช้พิจารณาการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 
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 1.  ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับสินค้า     
 1.1 ควรทราบเกี่ยวกับธรรมชาติของสินค้าว่ามีคุณสมบัติต่างๆอย่างไรบ้าง รวมถึง 
ภาชนะบรรจุที่ใช้       

1.)  คุณสมบัติของกายภาพสินค้า เช่น ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ  
2.)  คุณลักษณะหรือธรรมชาติของสินค้า เช่น แตกหักง่ายมีกลิ่น และบูดเน่า

ง่าย สินค้าถูกท าให้เสียหายได้อย่างไรบ้าง เช่น การชนหรือกระแทกการสั่นหรือเขย่า  
1.2  ควรทราบรายละเอียดระบบการขนส่งที่ใช้ (วิธีขนส่ง/สภาพแวดล้อม) 

1.)  ความเสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดกับสินค้า เช่น การ
สั่นสะเทือน  

2.)   ความเสียหายจากสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้น ไอน้ า แสงแดด              
ความเสียหายจากพวกสิ่งมีชีวิต และสิ่งปนเปื้อน 
 2.  ปัจจัยเกี่ยวกับความประหยัดในระบบการขนส่งและกระจายสินค้า  
 ค านึงถึงขนาด น้ าหนัก จ านวน ปริมาตร และเสถียรภาพของสินค้าว่ามีความ 
เหมาะสมกับอุปกรณ์หรือพาหนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้าย การเก็บ รักษา และขนส่ง
หรือไม่ จะสามารถท าให้เกิดความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความ ประหยัดในระบบการขนส่งได้
อย่างไร 
 3.  ปัจจัยด้านการผลิตสินค้า  

3.1 การปิดภาชนะบรรจุ มีวิธีปิดอย่างไร 
3.2 ภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้ามีความเหมาะสมด้านขนาด และรูปทรงกับระบบ

การ บรรจุภัณฑ์หรือไม่  
3.3 การเสริมความแข็งแรงของภาชนะบรรจุในระหว่างการผลิต มีความ

แข็งแรง หรือไม่  
3.4 การจัดสินค้าเป็นหน่วยเดียวท าได้หรือไม่ อย่างไร  
3.5 การล าเลียงหรือเคลื่อนย้ายระหว่างบรรจุ ซึ่งภาชนะบรรจุมีขนาดที่

เหมาะสม กับอุปกรณ์ล าเลียง หรือเคลื่อนย้ายหรือไม่ 
 4.  ปัจจัยด้านความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค  

4.1 ภาชนะบรรจุจ าเป็นต้องเปิดหรือปิดบ่อยหรือไม่  
4.2 เมื่อสินค้าถึงที่แล้ว ภาชนะบรรจุน ากลับมาใช้งานใหม่ได้หรือไม่  
4.3 เมื่อใช้งานแล้วจะมีปัญหาตอนทิ้งหรือไม่  
4.4 ภาชนะบรรจุจ าเป็นต้องมีรูเจาะหรือหูหิ้วพกพาไปได้สะดวกหรือไม่  
4.5 สามารถเปลี่ยนรูปแบบของภาชนะบรรจุเพื่อการแสดงสินค้าได้หรือไม่  
4.6 มีประโยชน์หลังการใช้หรือไม่ 
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 5.  ปัจจัยด้านการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการขนส่ง  
5.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เช่น ชนิด แบบ ส่วนประกอบส่วนผสมวันที่ผลิต 

ประเทศที่ท าการผลิต วันที่บรรจุ อายุเท่าใช้งาน  
5.2 วิธีป้องกันความเสียหายแก่สินค้าระหว่างขนส่ง เช่น ทาเคร่ืองหมายแสดง 

วิธีการวางสินค้าที่ถูกต้อง ห้ามไม่ให้ใช้ตะขอ อย่าตากฝน อย่าวางของหนักทับ 
 ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในการกระจายสินค้า  
 ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการกระจายสินค้า สามารถแบ่งออกได้ดังนี้  
 1.  ความเสียหายจากการขนถ่ายล าเลียง  
 การขนถ่ายหรือการโยกย้ายล าเลียง เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าจากต าแหน่งหนึ่ง     
ไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง ในระยะที่ไม่ไกลมากนัก ความเสียหายจากการขนถ่ายล าเลียง มักเป็นความ
เสียหายในทางกลโดยที่เกิดมากที่สุด คือ การตกกระแทกในแนวตั้ง และรองลงมาคือ การกระแทก
กันเองของหีบห่อในแนวนอน โดยปัจจัยที่มีผลต่อความเสียหายจากการขนส่งมี ดังนี้  

1.1  น้ าหนักของสินค้า สินค้าที่มีน้ าหนักมาก เช่น เกิน 50 กิโลกรัม (พบว่ามี
การตกกระแทกบ่อยกว่า) น้ าหนักบรรจุสินค้าที่เหมาะสมในการขนถ่ายอยู่ระหว่าง 10-25 กิโลกรัม 
ซึ่งไม่หนักจนแบกไม่ไหวและท าตก หรือเบาเกินไปจนถูกโยนได้ ส่วนสินค้าที่น้ าหนักเกิน            
25 กิโลกรัม ไม่เหมาะสมกับการล าเลียงด้วยแรงงานคน  

1.2  ขนาดและรูปทรงของสินค้า เช่น สินค้ามีขนาด (กxยxส) มากกว่า 
70x50x50 เซนติเมตร และมี น้ าหนักเกิน 25 กิโลกรัม ไม่เหมาะสมกับการล าเลียงด้วยแรงงาน 
เพราะจะเกิดการตกกระแทกได้ง่าย ถ้าเป็นการล าเลียงด้วยสายพานสินค้าที่มีฐานแคบและรูปทรงสูง
มีโอกาสตกหล่นจากสายพานมากกว่าสินค้าที่มีฐานกว้างและเตี้ยกว่า 

1.3  ลักษณะของการล าเลียงขนถ่าย จ านวนคร้ังและระยะการตกกระแทกของ
สินค้าขึ้นอยู่กับสภาพการขนถ่าย เช่น การขนถ่ายจากระดับสูง-ต่ าแตกต่างกัน มีโอกาสตกกระแทก
มากกว่า ถ้าสามารถขนถ่ายสินค้าด้วยอุปกรณ์ช่วยยก (เช่น รถยก) โดยใช้หลักการขนถ่ายสินค้าที่
ระดับเดียวกับอุปกรณ์น้ัน จะท าให้จ านวนคร้ังของการตกและระยะตกโดยเฉลี่ยลดลงได้มาก 

1.4  ลักษณะของสินค้า สินค้าที่บอบบางหรือมีชิ้นส่วนแตกหักง่าย ย่อม
เสียหายหากไม่ได้รับการหีบห่อ หรือการป้องกันที่เพียงพอ 

1.5  จ านวนคร้ังของการขนถ่าย ถ้าในการขนส่งกระจายสินค้าต้องโยกย้าย    
ขนถ่ายล าเลียงหลายจุดหลายคร้ัง ย่อมมีโอกาสเสียหายมากกว่า เช่น ในการขนส่งไปต่างประเทศ 
ความเสียหายนี้จะ เกิดขึ้นได้มากกว่าการขนส่งในประเทศ เน่ืองจากมีจุดที่ขนถ่ายมากคร้ังกว่า 

2.  ความเสียหายจากการขนส่ง  
ความเสียหายจากการขนส่ง สามารถแยกความเสียหายตามยานพาหนะชนิดต่างๆ 

ดังนี้  
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2.1  การขนส่งโดยรถไฟ ความเสียหายมักเกิดจากการกระแทก เนื่องจากการ
กระแทกของหัวรถไฟ นอกจากนี้ยังมีความเสียหายที่เกิดจากการกดทับของหีบห่อสินค้าที่วางซ้อน
กัน ความเสียหายที่เกิดจากการกระแทก โดยทั่วไปแล้วความเสียหายในลักษณะนี้จะไม่รุนแรง หาก
การบรรจุสินค้าท าได้แน่นพอดีและภาชนะบรรจุมีความแข็งแรงในระดับปกติ แต่ความเสียหายจาก
การสั่นสะเทือนนั้นมีความส าคัญมากส าหรับสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทาง
วิศวกรรมบางชนิด ความรุนแรงของการสั่นสะเทือนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเร็วของรถ 
สภาพของรางและสภาพของรถ 

 
 

ภาพที่ 3. 11 การขนส่งทางรถไฟ 

2.2  การขนส่งโดยรถยนต์ ความเสียหายส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือน 
ซึ่งความรุนแรงมากน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพถนน คุณสมบัติของสินค้า  ระบบเคร่ืองยนต์และการ     
สปริงตัวของรถ สภาพถนนบางพื้นที่มีผิวถนนไม่เรียบสม่ าเสมอจึงอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ตัวสินค้าได้มาก เพราะมีผลให้การสั่นสะเทือนรุนแรง  

หากบรรจุสินค้าในหีบห่อหรือในยานพาหนะไม่แน่นพอ มีช่องว่างหรือหลวม 
เกินไป โอกาสที่สินค้ากระทบกระแทกกันเองในระหว่างการขนส่งก็เกิดขึ้นมาก มีผลให้สินค้าบาง
ชนิดแตกร้าว เสียหายได้ นอกจากการสั่นสะเทือนความเสียหายจากน้ าหนักกดทับกรณีที่รองซ้อน
สินค้าหลายชั้นเกินไปก็สามารถเกิดขึ้นได้   

ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุซึ่งการขนส่งทางรถยนต์มีอัตราการเกิด 
อุบัติเหตุสูงกว่าการขนส่งโดยยานพาหนะอ่ืน ตลอดจนความเสียหายจากสภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งใน
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ประเทศไทยที่ส าคัญ คือ น้ าฝน ความชื้น แสงแดด รวมทั้งความเสียหายจากการถูกคนลักขโมย    
เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 3. 12 การขนส่งทางรถยนต์ 

2.3  การขนส่งโดยเคร่ืองบิน เนื่องจากน้ าหนักบรรทุกเป็นข้อจ ากัดส าคัญของ
การขนส่งทางอากาศ ดังนั้น ภาชนะบรรจุที่ใช้สาหรับการขนส่งวิธีนี้มักเน้นให้มีน้ าหนักเบาที่สุด
เท่าที่จะท าได้ การขนส่งวิธีนี้มีความเสียหายน้อยที่สุดและใช้อุปกรณ์ช่วยในการขนถ่ายอยู่แล้ว 
ความเสียหายหลักของสินค้าที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการสั่นสะเทือนที่ความถี่สูงจากการท างานของ
เคร่ืองยนต์ และสภาพในท้องเคร่ืองบินบรรทุกตู้ขนส่งสินค้าที่มี อุณหภูมิ และความดันต่ า 

 
 

ภาพที่ 3. 13 การขนส่งทางเคร่ืองบิน 
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2.4  การขนส่งโดยเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือเดินสมุทร พบว่าเกิดความเสียหาย
ได้หลายลักษณะ ทั้งทางกล ทั้งจากสภาพดินฟ้าอากาศ ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิต เพราะเป็นการ
ขนส่งระยะไกล ต้องใช้การล าเลียงขนถ่ายหลายทอด จึงเกิดความเสียหายแก่สินค้าขึ้นได้มาก เช่น 
จากการสั่นสะเทือน การขนส่งทางเรือต้องมีการขนย้ายล าเลียงสินค้าหลายจุด มักจะมีการ 
สั่นสะเทือนที่มีความถี่ต่ าจากการท างานของเคร่ืองยนต์ นอกจากนี้การโคลงของเรือจะท า ให้เกิด
การกระแทกและแรงกดขึ้นได้ โดยเฉพาะกับสินค้าที่อยู่ชั้นล่าง 

 
ภาพที่ 3. 14 การขนส่งทางเรือ 

3.  ความเสียหายจากสภาพอากาศ  
ความเสียหายจากสภาพอากาศนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสินค้า เช่น จากน้ าฝน 

ไอน้ าทะเล การกลั่นตัวของไอน้ าที่ชื้นจัดในเรือ ความชื้นสัมพันธ์ในอากาศ ปริมาณความชื้นใน
สินค้าและภาชนะบรรจุ รวมทั้งอุณหภูมิของอากาศและความชื้น ต่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
และส่งผลต่อความเสียหายของสินค้า เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยทันทีท าให้เกิดการกลั่นตัว
ของความชื้นบนภาชนะบรรจุและสินค้าจึงเป็นผลให้เกิดความเสียหายกับตัวสินค้า  โดยความ
เสียหายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความชื้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติสินค้า ดังนี้ 

3.1  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Physical Changes) เช่น สินค้าเคร่ืองหนัง
จะแห้งแข็งหากอากาศแห้ง ขนมปังกรอบจะนิ่มและอ่อนตัวเมื่อชื้น 

3.2  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีฟิสิกส์ ( Physicochemical Changes) เช่น เกลือ
ป่นและน้ าตาลจับเกาะติดกันเป็นก้อน การเกิดหยดน้ าเกาะที่สินค้าเนื่องจากความแตกต่างของ
อุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ที่จุดเร่ิมต้นและจุดปลายทาง 

3.3  การเปลี่ยนแปลงทางด้านจุลชีววิทยา (Microbiological Changes) เช่น การ
เกิดเชื้อรา หรือบักเตรีที่ความชื้นสูง ๆ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความชื้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อ 
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คุณสมบัติของสินค้า 
3.4  การเปลี่ยนแปลงทางเคมี (Chemical Changes) เช่น การเกิดสนิม เหล็ก 

การกัดกร่อนของโลหะ  
3.5  การเปลี่ยนแปลงทางเอ็นซายมาติค (Enzymatic Changes) โดยเฉพาะใน

อาหารส าเร็จรูปท าให้สินค้าเน่าบูด เสียหาย หรืออายุการเก็บรักษาของอาหารสั้นลง 
4.  ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิต (Biological Hazards)  
ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิตเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสภาพแวดล้อม ได้แก่ สิ่งมีชีวิต

ขนาดเล็ก เช่น เชื้อบักเตรี เชื้อรา แมลงชนิดต่างๆ และหนู ตลอดจนจากการกระท าของมนุษย์ ที่     
ท าให้สินค้าเสียหาย เช่น อาหารเสียเพราะมีราขึ้น สินค้าถูกหนูหรือแมลงกัดแทะท าลาย สินค้าถูก
ลักขโมย หีบห่อถูกแกะหรือเปิดท าลาย  

การป้องกันพวกหนูโดยวิธีทั่วไปท าได้โดยการรักษาความสะอาดของคลังสินค้า 
ส่วนการป้องกันเชื้อราและบักเตรีนั้นต้องพยายามควบคุมสภาพแวดล้อมในการเก็บสินค้าไม่ให้ชื้น
เกินไป เพราะความชื้นจะท าให้บักเตรีและเชื้อราเจริญเติบโตได้ดี ในกรณีที่เป็นสินค้าแห้งอาจใช้วิธี
บรรจุในภาชนะบรรจุที่ต้านการซึมผ่านของไอน้ าสูงๆ และใช้สารดูดความชื้นช่วยเมื่อเกิดการ   
กลั่นตัวของความชื้นในสินค้าจากการทีอุ่ณหภูมิลดต่ าลง   

ส าหรับพวกแมลงอาจป้องกันได้โดยใช้หีบห่อที่แข็งแรง มีความหนาเพียงพอ และ
ผิวภาชนะที่เรียบจะป้องกันแมลงมาวางไข่บนภาชนะบรรจุได้ดีกว่าผิวที่หยาบและมีรอยพับ กรณี
ของการถูกลักขโมยโดยมนุษย์อาจป้องกันโดยหีบห่อที่แข็งแรง ไม่มีข้อมูลบนหีบห่อที่จะท าให้รู้ว่า
สินค้าที่อยู่ข้างในคืออะไร แต่ใช้รหัสสินค้าแทน 

5.  ความเสียหายจากสาเหตุอื่น  
ความเสียหายจากการเก็บในคลังสินค้าระหว่างรอการขนส่งหรือรอการจ าหน่าย

นั้น หากมีการเก็บสินค้ารอไว้ในคลังสินค้า ซึ่งต้องมีการวางเรียงซ้อนกันเพื่อประหยัดเนื้อที่ การ
จัดเรียงที่ไม่เหมาะสมหรือการเรียงซ้อนสูงเกินกว่าระดับความสูงวิกฤต หีบห่ออาจยุบตัวและ       
เกิดการโค่นล้ม ซึ่งนอกจากจะท าให้สินค้าเสียหายแล้ว ยังอาจก่ออันตรายแก่ผู้ที่ท างานอยู่ในบริเวณ
นั้นด้วย ความเสียหายจากอุบัติเหตุ วินาศภัย การส่งผิดที่ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย วาตภัย) 
ความเสียหายในลักษณะของการปนเปื้อน (Contamination Hazards) เช่น การถูกปนเปื้อนโดย
สินค้าที่วางอยู่ใกล้ เช่น เปื้อนหมึกพิมพ์หรือสนิมจากสิ่งที่วางอยู่ใกล้ ได้รับความชื้นจากสินค้าที่วาง
อยู่ใกล้ หรือมีสินค้าที่อยู่ใกล้ร่ัวออกมาปนเปื้อนเนื่องจากภาชนะบรรจุของสินค้านั่นเสียหาย           
ความเสียหายที่เกิดจากการดูดซึม กลิ่นหรือไอจากสารที่อยู่ในตู้หรือคลังสินค้าเดียวกัน เป็นต้น 

การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก  
 ปัจจัยพิจารณาการบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก มี 5  ข้อ ดังนี้ 
 1.  ลักษณะธรรมชาติของผลิตภัณฑ์  
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 การบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความ 
เหมาะสมของสินค้านั้นๆ เช่น สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าประเภทอาหาร ส าเร็จรูป สินค้าหัตถกรรม 
หรือสินค้าเกษตรกรรม การหีบห่อจึงมีความแตกต่าง กันไป ทั้งในแง่วัสดุ การออกแบบ และ
กระบวนการบรรจุหีบห่อ ทั้งเพื่อการค้า ปลีกและค้าส่ง 
 2.  สภาพตลาดในต่างประเทศ  
 ต้องศึกษาว่าตลาดในต่างประเทศมีการแข่งขันกันหรือไม่ อย่างไร  พิจารณาถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ เกี่ยวกับ การใช้สินค้า วิธีการ ปริมาณ
สินค้าที่ลูกค้าใช้ เพื่อที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องว่าควร หีบห่อในลักษณะเพื่อการขายปลีกหรือหีบห่อ
รวม เพื่อให้ตรงต่อความต้องการ ของลูกค้า มีการศึกษาถึงคู่แข่งในต่างประเทศว่ามีการบรรจุหีบห่อ
กันอย่างไร รวมทั้ง ลักษณะการจัดจาหน่ายสินค้าในต่างประเทศ 
 3.  ลักษณะวิธีการ เส้นทาง และระยะเวลาในการขนส่ง  
 ส ารวจวิธีการขนส่งสินค้าไปยังตลาดว่ามีวิธีใดบ้าง เช่น ทางเรือ ทางบก หรือ  ทาง
อากาศ  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขนส่งถึงตลาด วิธีการล าเลียงสินค้า ณ ประเทศปลายทาง 
 4.  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในตลาดต่างประเทศ  
 โดยทั่วไประเบียบและข้อห้ามที่ควรค านึงถึงมีดังนี้  

4.1  วัสดุที่ใช้ท าหีบห่อ   
4.2  ชนิดและประเภทของสินค้า  
4.3  วิธีการบรรจุ   
4.4 การท าเคร่ืองหมาย  
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการปฏิเสธไม่ยอมรับสินค้าจากต่างประเทศ ผู้ส่งออกอาจ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
4.4.1  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสมาคมบรรจุหีบห่อไทย  
4.4.2  สถานเอกอัคราชทูตของประเทศต่างๆ ในกรณีที่ยังไม่ทราบข้อมูล

รายละเอียดจากหน่วยราชการใน ประเทศ  
4.4.3  ผู้ซื้อหรือผู้แทนจ าหน่าย โดยมีการส่งตัวอย่างการหีบห่อ ข้อมูล ป้าย

ฉลากและรายละเอียด โดยขอให้มี หนังสือยืนยันจากบริษัทผู้แทนจาหน่ายรับรองมาด้วย  
4.4.4  ไม่ควรน าสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไปจ าหน่าย รวมถึงไม่ควร

ปลอมแปลงสินค้าอ่ืนๆ  
4.4.5  ไม่ควรหีบห่อแบบจงใจเพื่อเลี่ยงภาษี และหลบหลีกกฎหมาย

ข้อบังคับต่างๆ 
 5.   ต้นทุนและการประเมินค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์  
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 การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก จะต้องค านึงถึงต้นทุนและการประเมินค่าใช้จ่าย 
ของบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการประกันภัย เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกต้องมีความแข็งแรง 
แน่นหนากว่าที่ใช้ใน การขนส่งภายในประเทศ รวมทั้งมีข้อจ ากัดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องค านึงถึง 
ของประเทศปลายทั้งนั้นๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิต และบรรจุหีบห่อ 
โดยที่ต้นทุนการบรรจุภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่าง เช่น ปริมาณการผลิตและบรรจุ วัสดุที่ใช้
ยังมีต้นทุนด้านการประกันภัย (นอกจากต้นทุนการบรรจุภัณฑ์แล้ว ยังมีต้นทุนด้านการประกันภัย
ด้วย) ดังนั้นการศึกษาและประเมินค่าใช้จ่ายของการบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกจึงเป็นสิ่งส าคัญ     
ในการพิจารณาตัดสินใจในส่วนของการประกันภัย ถึงแม้ว่าโดยปกติ สินค้าที่ส่งออกไปจัดจ าหน่าย
ยังต่างประเทศ จะต้องมีการหีบห่อเป็นอย่างดี แต่ก็อาจเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่งได้
จากเหตุต่างๆ เช่น เมื่ออยู่ระหว่างการขนส่งต้นทาง เช่น ระหว่างรถยนต์กับรถยนต์  เมื่อขนส่งผ่าน
ทางเรือ เคร่ืองบิน รถยนต์หรือรถไฟ เมื่อขนของขึ้นจากเรือที่ท่าปลายทาง เมื่อขนของขึ้นไปยัง
สถานที่ของลูกค้าในต่างประเทศ (คลังสินค้า) 

  การบรรจุภัณฑ์ 

 การเลือกใช้เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ 
 การจัดหาเคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์ มักจะตัดสินใจโดยใช้ความรวดเร็วในการผลิต 
หรือการบรรจุเป็นเกณฑ์ เนื่องจากเคร่ืองจักรเป็นสินทรัพย์ ความมั่นใจ ที่จ าหน่ายก็มีบทบาทต่อการ
ตัดสินใจ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา เลือกเคร่ืองจักรนั้น นอกจากความเร็วของเคร่ืองแล้ว ปัจจัยอ่ืน
ที่จ าเป็นต้องพิจารณา ได้แก่ ต าแหน่งที่ตั้งเคร่ือง การควบคุมการท างาน ของเคร่ือง การบ ารุงรักษา 
พร้อมทั้งการบริการหลังการขายและสุดท้าย คือ ค่าใช้จ่ายรวมเคร่ืองจักร เคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์ 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามประเภทของอาหาร คือ อาหารเหลว และอาหารแห้ง  

 

ภาพที่ 3. 15 เคร่ืองบรรจุภัณฑ์อาหาร 
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 ส่วนเคร่ืองจักรพิเศษประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ เคร่ืองบรรจุสุญญากาศ เคร่ืองห่อที่มีการ
ท างานด้วยเชิงกล การใช้ฟิล์มหดรัดรูป และฟิล์มยืด ในกรณีของ บรรจุภัณฑ์แก้ว ฝาเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญและจ าเป็นต้องพิจารณา ใช้เคร่ืองเปิดฝาด้วย 

 
 

ภาพที่ 3. 16 เคร่ืองบรรจุสุญญากาศ 

 ส าหรับถุงพลาสติกที่มีใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมขนาดย่อม  เคร่ืองปิด  
ปากถุงโดยใช้ความร้อนจะเป็นเคร่ืองจักรที่พบได้ทั่วไป ส่วนกระป๋องนับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กัน
มาก ในอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองจักรที่ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ คือ เคร่ืองปิดฝา ตะเข็บคู่ 
ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการท าให้กระป๋องมีการปิดสนิทมิดชิด (Hermetic Seal) ส่วนเคร่ืองจักรอ่ืนที่
นิยมใช้ใน อุตสาหกรรม อาหาร ได้แก่เคร่ืองปิดฉลาก เคร่ืองบรรจุกล่อง เคร่ืองปิดเทปกาวกล่อง
เคร่ืองซีลสุญญากาศและเคร่ืองรัดกล่อง  

 
 

ภาพที่ 3.17 เครื่องจักรในการบรรจุภัณฑ์ 

http://www.tupack.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.html
http://www.tupack.co.th/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%94.html
http://www.tupack.co.th/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%94.html
http://www.tupack.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.tupack.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.tupack.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
http://www.tupack.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.html
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 การพิมพ์ท่ีใช้กับบรรจุภัณฑ์ 
 การพิมพ์ที่นิยมใช้กับบรรจุภัณฑ์มี 4 ประเภท คือ 
 1.  แบบถ่ายผ่านหรือพื้นนูน (Relief Printing)  
 การพิมพ์ระบบนี้เป็นการพิมพ์ที่พื้นผิวของแม่พิมพ์ส่วนที่สูงกว่าเป็นส่วนที่รับ
หมึกและถ่ายโอนหมึกพิมพ์ไปสู่กระดาษหรือผิววัสดุที่จะน าไปท าบรรจุภัณฑ์ 

 
 

ภาพที่ 3. 18 การพิมพ์แบบถ่ายผ่าน 

   
 2.  แบบแบนราบ  
 การพิมพ์ระบบนี้เป็นการพิมพ์ที่พื้นผิวของแม่พิมพ์เป็นพื้นราบหรือที่เรียกว่าเพลท 
(Plate) ท าจากอลูมิเนียม โดยส่วนบริเวณที่จะพิมพ์และส่วนบริเวณที่ไม่พิมพ์อยู่ในระนาบเดียวกัน 
การพิมพ์ระบบนี้ที่ใช้กันมากคือระบบ Offset Lithography การพิมพ์ระบบนี้เป็นการพิมพ์วิธีอ้อม 
เพราะมีการถ่ายทอดภาพจากแม่พิมพ์ผ่านตัวกลางคือผ้ายาง แล้วจึงถ่ายทอดไปยังวัสดุพิมพ์อีกคร้ัง
หนึ่ง ระบบนี้พิมพ์ได้ตั้งแต่ 1 สีจนถึง 8 สีพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของแท่นพิมพ์ การพิมพ์ระบบนี้มี
ความคมชัดสูง แม่พิมพ์ราคาปานกลาง จึงเป็นที่นิยมใช้ในการพิมพ์ทั่วไป เช่น หนังสือ แคตตาล็อค 
ฯลฯ 

 
 

ภาพที่ 3. 19 การพิมพ์แบบแบนราบ 
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 3.  แบบกราเวียร์ 
 เป็นอีกทางเลือกส าหรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์แบบต่อเนื่องที่พิมพ์หลายสี
คุณภาพสูง โดยขั้นตอนจะเร่ิมจากการสร้างลายลงไปบนพื้นผิวของแม่พิมพ์ แล้วจึงผ่านการดูดซับ
หมึกเพื่อน าไปวางบนพื้นผิวเพื่อผลิตภาพพิมพ์ ระบบการพิมพ์นี้เหมาะส าหรับงานพิมพ์สื่อ
ประชาสัมพันธ์ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และสิ่งพิมพ์เพื่อการตกแต่ง ที่ต้องการคุณภาพพิมพ์สูง 

 
 

ภาพที่ 3. 20 การพิมพ์แบบกราเวียร์ 

 4.  แบบไร้สัมผัส 
 การพิมพ์ระบบนี้เป็นระบบการพิมพ์ที่ถ่ายโอนภาพโดยไม่มีแม่พิมพ์ อาศัยการ
เหนี่ยวน าด้วยกระแสไฟฟ้า และความร้อน และใช้แรงดันหมึกผ่านอากาศลงสู่ผิววัสดุโดยไม่สัมผัส
กัน การพิมพ์ระบบไร้สัมผัสถือเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นาน ไม่เหมือนการพิมพ์ระบบ
หลัก ระบบนี้มีการพิมพ์หลากหลายรูปแบบ เป็นระบบที่คิดขึ้นมาให้สะดวกสบาย ไม่ใช้เวลานาน
ในการผลิต เพราะไม่ต้องผ่านระบบแยกสีและท าแม่พิมพ์ 
 

 
 

ภาพที่ 3. 21 การพิมพ์แบบไร้สัมผัส 
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 สุดท้ายคือ การตรวจสอบและรับมอบเคร่ืองจักร ซึ่งมีความจ าเป็นมากในการ
ก าหนดคุณลักษณะจ าเพาะ หรือที่เรียกว่า Specification ของเคร่ืองจักรในสัญญาซื้อขาย รายละเอียด
ในการก าหนดสเป็คจะรวบรวมเอาปัจจัยที่มีนัย ส าคัญ  
 บรรจุภัณฑ์นับว่ามีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจ เนื่องจากสามารถเป็น
สื่อโฆษณา ณ จุดขายปลีกไปสู่มือผู้ซื้อโดยตรง แสดงถึงชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิต ตราสินค้า 
คุณสมบัติ สรรพคุณและวิธีการใช้สินค้า และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าและองค์กรได้ 
นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังมีบทบาทส าคัญต่อการค้าและการบริการในฐานะช่วยอ านวยความสะดวก
แก่การขนส่งสินค้า โดยท าหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค  
 บรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการตลาดได้ การ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มิได้ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของสินค้าเพียงอย่างเดียว 
หากแต่ยังขึ้นอยู่กับรูปแบบและภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์จูงใจภายนอกของสินค้านั้นด้วย ท าให้
บรรจุภัณฑ์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
 ปัจจุบันสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ เปลี่ยนไปประกอบกับ
เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ได้เจริญรุดหน้าเป็นอย่างมาก ท าให้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทั้งในด้าน
การออกแบบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์เคร่ืองจักร และเทคโนโลยีการผลิต ดังนั้น ในการจัดการ
บรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องพิจารณาถึงแนวทางการจัดการต่างๆ ได้แก่ การ
พัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ การป้องกันสูญหายในระหว่างการขนส่ง    
การจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้การ
จัดการบรรจุภัณฑ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
กระจายสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยและทันเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ธุรกิจ          
ประสบความส าเร็จ สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในยุคโลกาภิวัตน์ 
 

2. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับสินค้า 
 ในการพิจารณาเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด มีปัจจัยที่ควร
พิจารณา คือ 
 ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า  
 สินค้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ซึ่งเราจะต้องพิจารณาว่าลักษณะของสินค้าทั้ง
ทางด้านกายภาพและทางด้านเคมีมีลักษณะเป็นเช่นไร เพื่อที่เราจะได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง 
เช่น ถ้าสินค้าของเรามีลักษณะเป็นของเหลว เราจะต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะที่ไม่เสียสภาพ
เมื่อโดนความชื้น สามารถป้องกันการร่ัวซึมได้ หรือ ถ้าสินค้ามีลักษณะเป็นกรด เราก็จะต้องเลือก
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถทนความเป็นกรดได้ เป็นต้น 
 วัสดุภาชนะบรรจุ  
วัสดุที่เรานิยมน ามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์มีอยู่ด้วยกัน 4  ชนิด คือ  



40 
 

1. วัสดุประเภทแก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีทั้งชนิดโปร่งใสและชนิดโปร่งแสงซึ่ง
สามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ น้ า กลิ่น ได้ สามารถทนแรงอัดอากาศได้และไม่ท าปฏิกิริยากับ
สินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน สามารถท าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีกลิ่น และสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ 
เป็นวัสดุที่ค่อนข้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่มีข้อเสียคือ มีความเปราะบางและแตกหักง่ายและมี
น้ าหนักค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่ืนๆ 

1.1 ขวดแก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง และช่วยรักษาอุณหภูมิของ
สินค้าที่อยู่ภายในให้คงที่ ขวดแก้วที่น ามาท าเป็นบรรจุภัณฑ์มีทั้งแบบใสและแบบมีสี นั้นก็ขึ้นอยู่
กับสินค้าว่าต้องการบรรจุภัณฑ์แบบไหน บรรจุภัณฑ์แบบขวดที่เราพบบ่อยๆ คือ นม น้ าผลไม้ 
เคร่ืองดื่มชูก าลัง เป็นต้น 

                                                                                         

 
 

ภาพที่ 3. 22 บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้ว 

1.2 หลอดแก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก มักใช้บรรจุสินค้าประเภทน้ าหอม 
ยาชนิดต่างๆ พิมเสน ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องการการป้องกันการระเหยของสารที่อยู่ข้างใน 

 
ภาพที่ 3. 23 บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้ว 
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2. วัสดุประเภทกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ าหนักเบา ราคาถูก สามารถใช้งานได้
สะดวกเน่ืองจากสามารถพับเก็บได้ท าให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ สามารถใช้กับสินค้าได้หลาย
ประเภท อีกทั้งยังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ แต่มีข้อเสียคือ ไม่ทน
ความชื้นและแมลงกัดแทะ 

2.1 ซองกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรงน้อย ไม่สามารถรับน้ าหนัก
สินค้าได้ ท าได้แค่ช่วยหุ้มสินค้าเท่านั้น เช่น ซองใส่ยา ซองใส่เมล็ดพืช ใส่เคร่ืองประดับเล็กๆ ซึ่ง
เป็นสินค้ามีขนาดเล็กไม่ต้องการการปกป้องมากนัก กระดาษที่ใช้ผลิตจึงไม่จ าเป็นต้องมีความ
เหนียวมาก  

 

 
 

ภาพที่ 3. 24 บรรจุภัณฑ์ประเภทซองกระดาษ 

2.2 ถุงกระดาษหลายชั้น เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องมีความหน้า และมีความเหนียว
ของกระดาษ เพราะต้องรองรับน้ าหนักของสินค้าซึ่งมีน้ าหนักพอสมควร เช่น ปูนซีเมน อาหารสุนัข 
ปุ๋ย การน ากระดาษมาท าบรรจุภัณฑ์ในสินค้าประเภทนี้จะต้องน าการดาษไปเคลือบสารกันน้ า และ
สารที่ท าให้กระดาษมีความเหนียว ไม่ขาดง่าย 

 
 

ภาพที่ 3. 25  บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงกระดาษหลายชั้น 
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2.3 กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ท าได้โดยการน า
กระดาษที่น ามาใช้ท าเป็นลอนเพื่อประกอบเป็นแกนกลางของแผ่นลูกฟูกให้มีความหนา2-4 ชั้น มัก
ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ต้องได้รับการปกป้อง เช่น ผักผลไม้ เคร่ืองส าอาง ที่ใช้ในการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ หรือแม้แต่เก็บรักษาสินค้าไว้ในคลัง  

 

 
 
ภาพที่ 3. 26 บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูก 

2.4  กระป๋องกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง มักใช้ในการบรรจุขนม 
หรืออาหารที่ต้องการคงรูปร่าง เช่นการบรรจุสินค้าประเภทคุกกี้ มันฝร่ัง หรือลูกอมชนิดต่างๆ  

 

 
 

ภาพที่ 3. 27 บรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องกระดาษ 
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2.5 ถังกระดาษ มีลักษณะคล้ายบรรจุภัณฑ์แบบกระป๋องกระดาษ แต่มีขนาด
ใหญ่กว่า มักใช้ในการขนส่งสินค้าที่ต้องการความปลอดภัย เช่น ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
นอกจากจะช่วยป้องกันสินค้าที่อยู่ภายในได้แล้ว ยังง่ายแก่การขนส่งสินค้าอีกด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 3. 28 บรรจุภัณฑ์ประเภทถังกระดาษ 

3 วัสดุประเภทพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหลายชนิด สามารถใช้งานได้
หลากหลาย มีราคาถูก สามารถขึ้นรูปได้ง่ายและขึ้นรูปได้หลายรูปแบบ แต่มีข้อเสียคือไม่ค่อยเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะย่อยสลายได้ยาก 

3.1 กล่องพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง และเหนียว เพื่อป้องกัน
สินค้าที่อยู่ภายในให้คงรูป และช่วยรักษาสินค้าไม่ให้เน่าเสีย เช่น การน าไปเป็นบรรจุภัณฑ์ในการ
ท าข้าวกล่อง หรือน าไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งสินค้า  

 
ภาพที่ 3. 29  บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องพลาสติก 
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3.2 ขวดพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าที่เป็นของเหลว เน้น
ให้มีน้ าหนักเบาเพื่อการขนส่งที่ง่าย และสะดวกการใช้งานของลูกค้า เช่น นม น้ าผลไม้ ชาประเภท
ต่างๆ  

 
ภาพที่ 3. 30 บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก 

3.3 ถุงพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความหนา และไม่จ าเป็นต้องแข็งแรงมาก 
ใช้การห่อ หรือเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีน้ าหนักเบา และยืดหยุ่นง่าย เช่นใช้ในการขนส่งสินค้า การห่อ
สินค้าเพื่อคงความสดใหม่ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 3. 31 บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติก 
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4 วัสดุบรรจุภัณฑ์โลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง สามารถทนความร้อน
และแรงดันได้สูง สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ แต่มีข้อเสียคือ อาจเกิดปฏิกิริยากับสินค้าที่บรรจุได้ 
กัดกร่อนได้ง่าย และใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมาก 

4.1 กล่องโลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง และทนทานมาก ใช้ในการ
บรรจุสินค้าที่ต้องการรักษาสภาพตัวสินค้าให้คงรูปได้ตลอด เช่น การใช้บรรจุลูกอม หรือ
ช็อกโกเลตชนิดต่างๆ  

 
 

ภาพที่ 3. 32 บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโลหะ 

4.2 ขวดโลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ต้องการรักษาอุณหภูมิ
ให้คงที่อยู่ตลอดการขนส่ง เช่น การขนส่งนมสด หรือน้ าผลไม้สด เป็นต้น  

 
 

ภาพที่ 3. 33 บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดโลหะ 
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4.3 กระป๋องโลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าประเภทที่เป็น
ของเหลว ที่ต้องการป้องกันการระเหย และป้องกันการสัมผัสกับอากาศภายนอก เช่น ยาฆ่าแมลง สี
สเปรย์ เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 3. 34 บรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องโลหะ 

ตลาดเป้าหมาย  

ก่อนที่เราจะท าการเลือกบรรจุภัณฑ์ เราจะต้องศึกษาถึงความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย เช่น รสนิยม, พฤติกรรมการซื้อ, ปริมาณการซื้อ, วิธีการน าไปใช้, วิธีเก็บรักษา เป็น
ต้น เพื่อที่จะได้เลือกบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความตองการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

1. การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation หรือ Segmenting) เป็นการแบ่งตลาด
ส าหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งออกเป็นตลาดย่อยๆ ที่แตกต่างกันทางด้านความชอบ ความ
ต้องการ และพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละตลาดย่อยๆ นั้น โดยอาศัยคุณสมบัติของผู้บริโภคหรือ
ตลาดเป็นปัจจัยในการแบ่ง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแยกตลาดออกเป็นส่วนๆ (Market Segments) และ
ท าให้เห็นความเด่นชัดที่แตกต่างกันของคุณสมบัติ ความชอบ ความต้องการและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่อยู่ในแต่ละส่วนของตลาด เพื่อที่จะได้วางแผนและใช้ความพยายามทางการตลาดได้
เหมาะสมกับแต่ละส่วนตลาด ตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบ่งส่วนตลาดโดยยึดเกณฑ์เพศ วัย 
รายได้ และรสนิยม เป็นพื้นฐานในการแบ่งตลาด    กระเป่าออกเป็นส่วนๆ (Market Segment) โดย
ระดับของการแบ่งส่วนการตลาด (Levels of market segmentation) มี 6 ระดับ ดังนี้ 
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1.1 การตลาดมวลชน (Mass marketing) เป็นการตลาดที่มุ่งความส าคัญที่มีการ
ผลิตสินค้าในรูปแบบเดียวกันเป็นจ านวนมาก (Mass production) โดยน าออกวางตลาดให้ทั่วถึง 
(Mass distribution) และส่งเสริมการตลาดอย่างมาก (Mass promotion) โดยมองตลาดว่ามีความ
ต้องการคล้ายคลึงกัน เป็นแนวคิดที่มุ่งความส าคัญที่การผลิต (Production-oriented) โดยมุ่งที่จะ
ผลิตภัณฑ์สินค้าในรูปแบบเดียวกันจ านวนมาก เพื่อลดต้นทุนในการผลิต 

1.2 การตลาดโดยมุ่งที่ส่วนของตลาด (Segment marketing) เป็นการใช้
เคร่ืองมือการตลาดโดยมุ่งที่ส่วนของตลาด (Market segment) แนวคิดนี้อาจมองว่าตลาดมีความ
ต้องการที่แตกต่างกัน บริษัทต้องจัดผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทางการตลาดให้แตกต่างกันส าหรับ
แต่ละตลาดเป้าหมาย ในกรณีนี้จะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบกับธุรกิจ เพราะผลิตภัณฑ์และส่วนประสม
ทางการตลาดจะสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น 

1.3 การตลาดโดยมุ่งที่ตลาดกลุ่มเล็ก (Niche marketing) เป็นการใช้เคร่ืองมือ
การตลาดโดยมุ่งที่ตลาดกลุ่มเล็ก (Niche market) ซึ่งมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มที่แคบ
กว่าส่วนของตลาด (Market segment) เนื่องจากส่วนของตลาดมีขนาดใหญ่จึงมีคู่แข่งขันมาก แต่
ตลาดกลุ่มเล็กนี้ (Niche market) จะมีคู่แข่งขันเพียงหนึ่งรายหรือไม่กี่รายเท่านั้น ตลาดกลุ่มเล็กจึง
เป็นที่น่าสนใจส าหรับบริษัทเล็ก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทใหญ่ก็สามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้เช่นกัน ตลาด
กลุ่มเล็กส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง พร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าราคาแพง มีความต้องการที่
เฉพาะเจาะจง เช่น มีคุณภาพดีเด่นเป็นพิเศษ 

1.4 การตลาดท้องถิ่น (Local marketing) เป็นการใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในท้องถิ่น เช่น ห้างสรรพสินค้าแต่ละสาขาจะจัดหาสินค้า 
และใช้กลยุทธ์การตลาดแตกต่างกัน ธนาคารแต่ละสาขาจะเน้นกลยุทธ์การให้บริการลูกค้าที่
แตกต่างกัน การตลาดท้องถิ่นนี้จะยึดถือลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographics) ค่านิยมและ
รูปแบบการด ารงชีวิต (Value and lifestyles) ของแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่น เป็นหลัก 

1.5 การตลาดมุ่งเฉพาะบุคคล (Individual marketing) เป็นการใช้เคร่ืองมือ
การตลาดโดยมุ่งที่ลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ตัวอย่างของธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์นี้คือ บริษัทคอมพิวเตอร์มุ่ง
ขายให้กับธนาคารหรือสถาบันการศึกษาหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ร้านตัดเสื้อซึ่งตัดเสื้อผ้าส าเร็จรูป
ส่งให้ร้านค้าปลีกร้านใดร้านหนึ่ง บริษัททัวร์จัดท่องเที่ยวให้กับครอบครัวหรือนักศึกษากลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง กลยุทธ์นี้อาจจะเรียกว่า การตลาดมุ่งเฉพาะกลุ่มลูกค้า (Customized marketing) หรือ การตลาด
มุ่งเฉพาะบุคคล (One-to-one marketing) หรือ การตลาดหนึ่งส่วนตลาด (Segments of one) 

1.6 การตลาดที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบตัวเอง (Self-marketing) เป็นการตลาดที่
ลูกค้าช่วย 
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ตัวเองในการซื้อสินค้า ซึ่งผู้บริโภคแต่ละรายต้องใช้ความรับผิดชอบมากขึ้นในการพิจารณา
ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า เช่น การซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ การสั่งซื้อทาง 
Fax หรือ E-mail การสั่งซื้อสินค้าทางจดหมาย ฯลฯ 

2. การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting หรือ Targeting) ซึ่งเป็นกิจกรรม
ในการประเมินผลและการเลือกส่วนตลาด (Market Segments) ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับ
ทรัพยากรและความช านาญของบริษัท ตลอดจนเป็นส่วนตลาดที่มีโอกาสทางการตลาด มีศักยภาพ
ในการสร้างยอดขายและท าก าไรให้กับบริษัท ตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าของบริษัท เลือกตลาด
เป้าหมายเป็นผู้หญิง อายุ 30 - 60 ปี รายได้สูง และรสนิยมดี ซึ่งการเลือกตลาดเป้าหมายมี 2 ขั้นตอน 

2.1 การประเมินส่วนตลาด (Evaluating the market segment) การศึกษาส่วน
ตลาด 3 ด้าน คือขนาดและความเจริญเติบโตของส่วนตลาด ความสามารถจูงใจส่วนตลาด 
วัตถุประสงค์และทรัพยากรของบริษัท การศึกษา 3 ด้านนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกส่วนตลาดที่
เหมาะสมเป็นเป้าหมายต่อไป 

2.1.1 ขนาดและความเจริญเติบโตของส่วนตลาด (Segment size and 
growth) ในที่นี้จะคาดคะเนยอดขายและการเพิ่มขึ้นของยอดขาย ตัวอย่าง การคาดคะเนน้ ายาล้าง
จาน ถ้าคาดคะเนว่าตลาดมีขนาดใหญ่และเจริญเติบโตพอสมควรเมื่อขายแล้วจะมีก าไรจาดส่วน
ตลาดนั้น ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ตลาดนั้นผ่านตามเกณฑ์ และพิจารณาประเด็นอ่ืนต่อไป 

2.1.2 ความสามารถในการจูงใจโครงสร้างส่วนตลาด (Segment  structural 
attractiveness) เป็นการพิจารณาว่าส่วนตลาดนั้นสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของ
ตลาดนั้นได้หรือไม่ 

2.1.3 วัตถุประสงค์และทรัพยากรของบริษัท (Company objectices and 
resources) แม้ว่าความเจริญเติบโตของตลาด และความสามารถจูงใจตลาดจะเป็นที่น่าพอใจ แต่ถ้า
ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และมีอุปสรรคด้านความช านาญหรือทรัพยากรไม่เพียงพอ ก็จะ
มีปัญหาเกิดขึ้นจากการเลือกส่วนตลาดนั้น 

2.2 การเลือกส่วนตลาด ( Selecting the market segment ) จาการที่ประเมินส่วน
ของตลาดที่เหมาะสมในข้อหนึ่งแล้ว บริษัทอาจเลือกหนึ่งส่วนตลาดหรือหลายส่วนเป็นเป้าหมาย 
โดยมีวิธีเลือก ดังนี้ 

2.2.1 การตลาดที่ไม่แตกต่างหรือการตลาดที่เหมือนกัน (Undifferentiated 
marketing) เป็นกลยุทธ์การตลาดที่เสนอผลิตภัณฑ์หนึ่งรูปแบบโดยมอง 
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ว่าตลาดมีความต้องการเหมือนๆ กัน บริษัทจะพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์และวางโครงการทางการ
ตลาดที่ดึงดูดใจผู้ซื้อให้มากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้น การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและการ
โฆษณาหลายๆ ด้าน จะให้แนวความคิดอย่างแพร่หลายเพื่อท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ 
แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะมีความแตกต่างกันจริงหรือไม่ก็ตาม จะท าให้สินค้าของบริษัทแตกต่างจากสินค้า
ของคู่แข่งขัน ตัวอย่างของการตลาดแบบนี้ ได้แก่ สปอนเซอร์ ลูกขนไก่ น้ าแข็งยูนิค น้ าดื่มไบเล่ย์ 
สบู่นกแก้ว 

2.2.2  การตลาดที่ต่ างกันหรือการตลาดมุ่ งต่างส่วน (Differentiated 
marketing) ในกรณีนี้บริษัทจะเลือกด าเนินการในส่วนตลาดมากกว่า 1 ส่วน โดยออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และส่วนประสมทางการตลาดให้ต่างกันตามความเหมาะสม กับแต่ละส่วนตลาดนั้น 
บริษัทส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์น 

2.2.3 การตลาดแบบรวมก าลัง หรือการตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated 
marketing) เป็นการเลือกส่วนตลาดเพียงส่วนเดียว (Single segment) ในหลายส่วนตลาดเป็น
เป้าหมายแล้วใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อสนองความต้องการในตลาดนั้น 

3. การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)  

ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Position) หมายถึง การรับรู้ของผู้บริโภคในเชิง
ความรู้สึกนักคิดหรือทัศนคติต่อสินค้าหรือบริการขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการ
ของคู่แข่งขัน  

การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นกระบวนการทาง
การตลาดเพื่อสร้างและรักษาแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้า
เมื่อเทียบกับตราสินค้าของคู่แข่งขันซึ่งต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารทางการตลาดโดยการดึง
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ (Unique Selling Proposition: USP) มาใช้ในการสื่อสารตอกย้ าให้เกิดเป็น
ภาพลักษณ์ที่เป็นที่จดจ าและโดดเด่นเมื่อผู้บริโภคนึกถึงผลิตัณฑ์ของบริษัทในเชิงเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง โดยการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์นั้นอาจสามารถท าได้โดย 

3.1 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณลักษณะภายนอกที่สังเกตเห็นได้ของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด ความเก่าแก่ของตรายี่ห้อ 

3.2 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ 

3.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณลักษณะของลูกค้า 
3.4 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามความเหนือกว่าในเชิงเปรียบเทียบกับ

คู่แข่งขัน 
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3.5 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 
3.6 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติ คุณภาพ และราคา ของ

ผลิตภัณฑ์ 
วิธีการจัดจ าหน่าย  

วิธีการจัดจ าหน่ายถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบรรจุภัณฑ์ 
เช่น ถ้าผลิตภัณฑ์ของเราจ าหน่ายตรงไปยังผู้บริโภคเลย ก็จะต้องใช้บรรจุภัณฑ์แบบหนึ่ง แต่ถ้า
จะต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลางเราก็จะต้องดูว่า พ่อค้าคนกลางขายสินค้าอย่างไร การจัดร้านเป็น
ลักษณะใด วิธีการขาย การเก็บรักษา วิธีการช าระเงิน เป็นต้น 

1. จ านวนระดับของช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่งหมายถึง จ านวนระดับคนกลาง
ภายในเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์และ (หรือ) กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปตลาด ใน
การขายอาจไม่ต้องผ่านคนกลางถ้าไม่ผ่านคนกลาง เราเรียกว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง หรือ
ช่องทางศูนย์ระดับ ถ้าต้องผ่านคนกลาง เราเรียกว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอ้อม ช่องทางอ้อม
ประกอบด้วยหลายวิธี เช่น ถ้าผ่านเฉพาะพ่อค้าปลีก เราเรียกว่า ผ่านคนกลางหนึ่งระดับ ถ้าผ่านผู้ค้า
ส่งและผู้ค้าปลีกด้วย เราเรียกว่าผ่านคนกลางสองระดับ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

2. ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง (Direct Channel) หรือการขายทางตรง (Direct 
Selling) ซึ่งหมายถึง การขายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมโดยไม่มี
คนกลาง ช่องทางนี้ผู้ผลิตต้องท าหน้าที่การตลาดเอง ถือว่าเป็นช่องทางที่สั้นที่สุด นิยมใช้ส าหรับ
สินค้าอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามมีการน าไปใช้ส าหรับสินค้าบริโภคที่ย้ายยาก ช่องทางนี้จะมุ่ ง
ความส าคัญที่การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) กล่าวคือ ใช้พนักงานขายติดต่อ
โดยตรงกับลูกค้า ช่องทางนี้จะรวมถึงการขายทางไปรษณีย์ (Direct Mail Selling) และการขายตาม
บ้าน(House to House Selling)  ดังรูป 

 
 

ภาพที่ 3. 35 ช่ องทางการจัดจ าหน่าย 
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3. ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอ้อม (Indirect Channel) หมายถึง เส้นทางที่สินค้าที่
เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตโดยต้องผ่านคนกลางไปยังลูกค้า ซึ่งคนกลางช่วยท าหน้าที่ขายและหน้าที่
การตลาดอื่นๆ ท าให้ขายสิ้นค้าได้จ านวนมากขึ้น และช่วยขยายตลาดได้กว้างขวาง จากความหมาย
คนกลางและช่องทางการจัดจ าหน่ายจะเห็นว่าคนกลางเป็นสถาบันในช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ช่วย
ท าให้ผลิตภัณฑ์และ (หรือ) กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงจากผู้ผลิตไปยัง
ผู้บริโภค ดังรูปที่ 2 ถ้าผ่านระดับผู้ค้าปลีกเรียกว่า ช่องทางการจัดจ าหน่ายหนึ่งระดับ ถ้าผ่านผู้ค้าส่ ง
และผู้ค้าปลีกเรียกว่าช่องทางการจัดจ าหน่ายสองระดับ และถ้าผ่านตัวแทน ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก
เรียกว่าช่องทางการจัดจ าหน่ายสามระดับ 

 
ภาพที่ 3. 36 ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอ้อม 

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าผ่านน้อยระดับเรียกว่าช่องทางการจัดจ าหน่ายค่อนข้างสั้น ถ้าผ่าน
หลายระดับเรียกว่าช่องทางการจัดจ าหน่ายยาว และถ้าไม่ผ่านคนกลางเลยเรียกว่าช่องทางการจัด
จ าหน่ายทางตรง หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายที่สั้น 

4. การกระจายตัวสินค้า หมายถึง “กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวสินค้า
จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม” หรืออาจหมายถึง “การขนส่งและการเก็บรักษา
ตัวสินค้าภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งและระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจนั้น” จากความหมาย
นี้จะเห็นว่างานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายตัวองค์ประกอบของการกระจายตัวสินค้ามี  5 ระบบย่อย  

4.1 ท าเลที่ตั้งคลังสินค้าและการคลังสินค้า ( Inventory Location and 
Warehousing) ท าเลที่ตั้งคลังสินค้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องการเลือกสถานที่ตั้งของคลังสินค้าว่าควรจะ
เก็บสินค้าไว้ที่ไหน ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการคลังสินค้า เป็นกิจกรรมของการกระจายตัวสินค้าที่
ประกอบด้วยการเก็บรักษา การจัดหมวดหมู่ การแบ่งแยกและการเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อการขนส่ง” 
ธุรกิจมีทางเลือกที่จะด าเนินงานโดยมีคลังสินค้าของตนเอง หรือไปใช้บริการของคลังสินค้า
สาธารณะ  

4.2 การจัดการวัสดุ (Material Handing) เป็นการเลือกใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่
เหมาะสมในการจัดการวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมสามารถท าให้เกิด
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การสูญเสียที่เกิดจากการแตกหัก เน่าเสียและขโมยน้อยที่สุด อุปกรณ์เคร่ืองมือมีประสิทธิภาพ
สามารถท าให้ลดต้นทุนและเวลาที่ต้องใช้ในการจัดการดังกล่าว อุปกรณ์เคร่ืองมือในการจัดการ
วัสดุได้แก่ สายพาน รถยก ล้อเลื่อน ลิฟท์ ตู้เก็บสินค้า เป็นต้น 

4.3 การควบคุมสินค้าคงเหลือ (Inventory Control) หมายถึง กิจกรรมในการ
เก็บรักษาสินค้าคงเหลือให้มีขนาดและประเภทของสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม สินค้าคงเหลือ
ส าหรับหลายบริษัทจะแสดงถึงขนาดของการลงทุน เป้าหมายของการควบคุมสิ้นค้าคงเหลือคือ การ
ควบคุมการลงทุนและการขึ้นลงของสิ้นค้าให้เกิดน้อยที่สุดโดยสามารถรับค าสั่งซื้อของลูกค้าได้
ทันทีและถูกต้อง  

4.4 การด าเนินงานเกี่ยวกับค าสั่งซื้อ (Order Processing) เป็นขั้นตอนในการ
จัดการตามใบสั่งซื้อของลูกค้า” ประกอบด้วยการจัดท าเอกสารการขาย การให้สินเชื่อ การจัดเตรียม
ในการเก็บสินค้า การเก็บหนี้ที่ต้องช าระ  

4.5 การขนส่ง (Transportation) เป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้าไป
ยังลูกคา ฝ่ายบริหารต้องตัดสินใจถึงประเภทของการขนส่งและพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง วิธีการ
ขนส่งหลักที่นิยมในปัจจุบันมี 5 ประเภท ดังนี้  

4.5.1 การขนส่งโดยรถบรรทุก (Truck) เป็นการขนส่งทางบกที่นิยมใช้มาก 
โดยเฉพาะการขนส่งภายในประเทศเพราะสะดวก รวดเร็ว มีเวลาให้เลือกมาก  

4.5.2 การขนส่งโดยรถไฟ (Railroads) เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่มี
น้ าหนักมาก ขนาดใหญ่มีปริมาณมาก และต้องมีการขนส่งระยะทางไกล เพราะค่าใช้จ่ายถูก ความ
ปลอดภัยสูง สินค้าที่นิยมใช้บริการรถไฟได้แก่ ปูนซีเมนต์ หินทราย น้ ามัน เป็นต้น  

4.5. การขนส่งทางเคร่ืองบิน (Airlines) เป็นการขนส่งทางอากาศที่ถือว่า
รวดเร็วที่สุดและค่าขนส่งสูงที่สุด เหมาะส าหรับสินค้าที่เสียง่าย หรือมีราคาแพง เช่น ดอกไม้ เพชร 
ฯลฯ  

4.5.4 การขนส่งทางเรือ (Water Way) เป็นการขนส่งทางน้ าที่ประหยัดค่า
ขนส่ง เหมาะส าหรับสินค้าที่คนกลางในช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือคลังสินค้าที่อยู่ใกล้ทางน้ า เช่น 
ซุง ข้าวเปลือก แร่ ถ่าน ฯลฯ  

4.5.5 การขนส่งทางท่อ (Pipelines) เป็นการขนส่งสินค้าที่เป็นของเหลว
หรือแก๊ส เช่น น้ ามัน น้ า แก๊ส 

วิธีการบรรจุ  

วิธีการบรรจุและการใช้เคร่ืองจักรในการบรรจุนั้นถือว่าเป็นอีกข้อหนึ่งที่เราจะต้อง
พิจารณา เพราะถ้าหากเราออกแบบบรรจุภัณฑ์โยที่เราไม่ค านึงถึงจุดนี้ก็อาจจะท าให้เกิดปัญหา
ระหว่างการบรรจุได้ ผู้ประกอบการทางด้านแปรรูปอาหาร ย่อมจะต้องมีเคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์ใช้
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อยู่ไม่มากก็น้อยเนื่องจากเมื่อมีการแปรรูปอาหารเสร็จแล้ว ย่อมต้องใช้บรรจุภัณฑ์ท าหน้าที่ส่ง
สินค้าไปยังจุดขายและเคร่ืองบรรจุภัณฑ์ย่อมเข้ามามีบทบาทในการท าหน้าที่บรรจุและปิดผนึก 
ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงเคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์ โดยทั่วไปมักจะนึกถึงเคร่ืองบรรจุใส่ขวด เคร่ืองห่อ เคร่ือง
ปิดซองพลาสติก เคร่ืองปิดกระป๋อง เป็นต้น 

ในสภาพความเป็นจริง นอกจากเคร่ืองบรรจุและเคร่ืองปิดผนึกส าหรับอาหาร
ประเภทต่างๆ ดังกล่าวแล้ว เคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์ยังรวมถึงเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ 
เช่น เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองปั๊มกล่อง เคร่ืองเป่าพลาสติก เคร่ืองเป่าขวดแก้ว เป็นต้น นอกจากนี้
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป็น อีก
ประเภทหนึ่งที่นับได้ว่าเป็นเคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์ เคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์ประเภทสุดท้าย คือ 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบบรรจุภัณฑ์ เร่ิมจากอุปกรณ์ง่ายๆ เช่น ตาชั่งเพื่อใช้ชั่ง
น้ าหนักมาตรฐาน หรืออุปกรณ์วัดความหนาของวัสดุบรรจุภัณฑ์ จนถึงเคร่ืองจักรที่ ใช้ในการ
ทดสอบขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองวัดแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่งเป็นเคร่ืองขนาดใหญ่สามารถ
วัดแรงกดของสินค้าที่เรียงวางบนกะบะทั้งหมดโดยมีขนาดความกว้างและความยาวของกะบะ
ประมาณเมตรคร่ึง สรุปได้ว่าเคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์นั้นมีถึง 3 ประเภทด้วยกัน คือ เคร่ืองจักรผลิต
บรรจุภัณฑ์ เคร่ืองบรรจุต่างๆ และเคร่ืองทดสอบ 

1. การเลือกเคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์ ปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตหรือบรรจุได้
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งมักจะเป็นค าถามที่ตั้งขึ้นในการจัดหาเคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์ ปริมาณที่ต้องการ
ผลิตหรือบรรจุได้นี้ ไม่ใช่ปริมาณความต้องการในปัจจุบันเท่านั้น แต่ต้องประเมินถึงความต้องการ
ในอนาคตด้วย การเลือกเคร่ืองจักรที่จะลงทุนให้สามารถรองรับการผลิตในอนาคตได้นานแค่ไหน 
ย่อมขึ้นอยู่กับงบประมาณและเคร่ืองจักรที่มีอยู่ในตลาดเท่าที่จะจัดหาได้ การใช้เคร่ืองจักรบรรจุ
ภัณฑ์นอกเหนือจากความเร็วแล้ว จ าต้องพิจารณาถึงความผิดพลาดที่จะก่อให้เกิดการหยุดเคร่ือง 
(Downtime) ของเคร่ืองจักร นอกจากนี้ยังต้องพิจารณางานที่ท าได้ตามก าหนดของเคร่ืองจักร เช่น 
เคร่ืองบรรจุสามารถบรรจุได้ปริมาตรมากน้อยแค่ไหน และบรรจุใส่ขวดความสูงความกว้างตามที่
ก าหนดของเคร่ือง ส าหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมนั้นจ าต้องรู้ข้อก าหนดลักษณะของบรรจุ
ภัณฑ์ที่สามารถใช้งานกับเคร่ืองจักรดังกล่าว ซึ่งมีองค์ประกอบในการพิจารณาเคร่ืองจักร ดังนี้ 

1.1 ความเร็ว องค์ประกอบแรกของเคร่ืองจักรที่คนทั่วไปมักคิดถึง คือ 
ความเร็วโดยเปรียบเทียบกับเงินที่ต้องลงทุน ตัวเคร่ืองจักรมีความเร็วที่สามารถวิ่งได้ตามที่ออกแบบ
เรียกว่า Mechanical Speed แต่ในขณะที่เดินเคร่ืองจริงในการใช้งาน ความเร็วนี้จะแปรตามปัจจัยที่
เข้ามาประกอบ อันได้แก่ วัสดุหรือบบรรจุภัณฑ์ ตัวสินค้า การควบคุมเคร่ือง และปัจจัยอ่ืนๆ ดังนั้น 
จึงต้อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ด้วยในการเลือกซื้อเคร่ืองจักร ความเร็วต่างๆ อาจแบ่งเป็น ความเร็วที่วิ่ง
เคร่ืองเพียงอย่างเดียว ความเร็วที่วิ่งโดยมีบรรจุภัณฑ์ป้อนผ่าน ความเร็วที่วิ่งได้เมื่อมีการบรรจุสินค้า
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ใส่ในบรรจุภัณฑ์ ความเร็วต่างๆที่กล่าวมานี้ เป็นความเร็วที่ต้องทดลองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเคร่ือง 
ในสภาวะการท างานจริงๆ ถ้าเคร่ืองใช้งานอยู่ประจ าสามารถวิ่งได้ 80% ของความเร็วที่ทดสอบจริง
พร้อมสินค้าและบรรจุภัณฑ์ก็นับได้ว่ามีประสิทธิภาพที่ดี 

1.2 สถานที่ติดตั้งเคร่ืองจักร การจัดเรียงวางเคร่ืองจักรมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การผลิต/บรรจุ การจัดเรียงวางของเคร่ืองจักรเป็นแนวเส้นตรงมักจะเป็นการจัดเรียงวางที่นิยมมาก
ที่สุด ส่วนการจัดเรียงวางเป็นรูปตัวยู (U) มักจะจัดเรียงวางเมื่อมีพื้นที่จ ากัดและเหมาะส าหรับ
กระบวนการผลิตที่ไม่เร็วมากนัก เนื่องจากความสะดวกที่น าวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตและน า
สินค้าส าเร็จรูปกลับเข้าสู่คลังสินค้าด้วยระยะทางที่ไม่ห่างไกลกันนักเนื่องจากเป็นรูปตัวยู ถ้า
สถานที่ติดตั้งเคร่ืองมีไม่มากพอนัก ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจ
จัดหาเคร่ืองจักรใดๆ จ าต้องพิจารณาพื้นที่ที่ต้องใช้ของเคร่ืองจักรให้รอบคอบ 

1.3 การควบคุม ระบบการท างานของเคร่ืองจักรที่สามารถควบคุมและใช้งาน
ได้ง่ายย่อมเป็นที่นิยม ระบบการควบคุมของเคร่ืองจักรอาจจะควบคุมได้หลายวิธี เช่น ควบคุมด้วย
เชิงกล (Mechanical) ควบคุมด้วยไฟฟ้า ควบคุมด้วยลม ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น หรือการ
ผสมผสานกันหลายๆระบบเข้าด้วยกัน ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้าและเชิงกลเป็นระบบที่ใช้กันมานาน
และดูแลง่ายด้วยความรู้พื้นฐานของช่างทั่วไป ระบบคอมพิวเตอร์เร่ิมเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นและ
จ าต้องมีช่างเฉพาะสาขาช่วยในการซ่อมแซมดูแลรักษา ส่วนการซ่อมแซมของระบบคอมพิวเตอร์
เป็นได้ล าบากนอกจากว่าจะเปลี่ยนทั้งแผง ส่วนระบบลมนั้นเป็นระบบใหม่ที่ใช้ง่ายและสะดวก แต่
อาจจะไม่คงทนนักและต้องคอยปรับบ่อยๆ ระบบลมจะเหมาะส าหรับสภาวะแวดล้อมการท างานที่
กลัวการเกิดประกายไฟ 

1.4 การติดตั้ง การบ ารุงรักษา และการบริการหลังการขาย การบริการต่างๆ 
เหล่านี้เป็นหัวใจส าคัญในการเลือกเคร่ืองจักร เร่ิมจากการติดตั้งและการสอนให้ใช้เคร่ืองจักร บท
เร่ิมต้นนี้เป็นการปูทางให้มีการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรอย่างถูกต้อง การเร่ิมต้นที่ดีอาจตีมูลค่า
คร่ึงหนึ่งของค่าเคร่ืองจักร เพราะเป็นพื้นฐานการคุมเคร่ืองให้ได้ประสิทธิผล และลดค่าใช้จ่ายของ
อะไหล่ เน่ืองจากบ ารุงรักษาได้อย่างถูกต้องเคร่ืองจักรที่ออกแบบมาดีสามารถท าการบ ารุงรักษาได้
ง่าย กล่าวคือ การบ ารุงรักษาท าได้ทุกวันอย่างง่ายดายด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว โดยไม่จ าเป็นต้อง
หยุดเคร่ือง เป็นต้น การซ่อมแซมรักษาจึงต้องกระท าได้อย่างสะดวกและควรจะมีไฟแจ้งบอก
บริเวณที่ติดขัดบนแผงควบคุมพร้อมทั้งเข้าถึงจุดต่างๆ ภายในเคร่ืองได้ง่าย และสามารถเปลี่ยน
ชิ้นส่วนได้เร็วและสามารถหาอะไหล่เปลี่ยนได้ง่าย 

1.5 ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของเคร่ืองจักรใดๆ ไม่ใช่เฉพาะเงินที่ใช้จ่ายใน
การซื้อเคร่ืองจักรเท่านั้น อันดับแรกที่ต้องพิจารณาคือ ค่าดอกเบี้ย การลงทุนซื้อเคร่ืองจักร
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เหมือนกับการลงทุนอ่ืนๆที่ต้องมีดอกเบี้ยเกิดขึ้น มิฉะนั้นเอาเงินที่จะลงทุนไปฝากธนาคารกิน
ดอกเบี้ยดีกว่า ด้วยเหตุนี้การลงทุนในเคร่ืองจักรจะต้องมีผลผลิตที่ขายได้ก าไรมากพอจ่ายดอกเบี้ย
ตามเวลาที่ก าหนดจะใช้เคร่ืองจักรน้ันๆ 

2. ระบบการบรรจุ เนื่องจากระบบการบรรจุได้แบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 
ดังนั้น การเลือกระบบบรรจุจึงต้องค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญต่างๆ ของสินค้า และขอบเขตของ
งานที่ใช้บรรจ ุ

2.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหาร ส าหรับการแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปที่เด่นชัด คือ การแบ่งตามกายภาพ อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งและของเหลว 

2.1.1 ผลิตภัณฑ์ของแห้ง จะครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้น เป็นเม็ด 
เป็นก้อนหรือเป็นแผ่น ซึ่งสามารถท าการนับได้ ผลิตภัณฑ์ของแห้งนี้รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ
เป็นเกล็ดที่สามารถไหลตกด้วยตัวเอง คุณสมบัติที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การมีความเหนียว
แน่นคงที่ซึ่งท าให้สะดวกและแน่นอนในการบรรจุ การชั่งตวง ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่สามารถ
ไหลตกได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระและมีลักษณะจับเป็นกลุ่มหรือเป็นก้อนหรือเป็นผงละเอียด ท าให้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความหนาแน่นไม่คงที่ จึงไม่สามารถบรรจุโดยใช้แรงโน้มถ่วงได้ แต่ต้องอาศัย
ระบบเกลียวช่วยในการส่งผ่านสู่ท่อบรรจุ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นชิ้น เช่นมันฝร่ังทอด ซึ่งมี
คุณลักษณะแตกหักง่าย การใช้ระบบบรรจุป้อนแบบสั่นสะเทือนและบรรจุแบบน้ าหนักสุทธิจะเป็น
การบรรจุที่เหมาะสมกว่า 

2.1.2 ผลิตภัณฑ์ของเหลว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเหนียวข้นต่ าซึ่งสามารถ
ไหลตกด้วยตนเองจะบรรจุได้ง่าย ส่วนผลิตภัณฑ์ของเหลวที่มีความเหนียวข้นสูงจ าเป็นต้อง
ออกแบบเคร่ืองจักรบรรจุให้ช่วยอัดหรือดันท าให้บรรจุยากกว่า ในการบรรจุขึ้นกับองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ของผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นอาหารเหลว เช่น อุณหภูมิในการบรรจุ แนวโน้มที่จะรวมตัวกับ
อากาศ ความตึงที่ผิวหน้า เป็นต้น ผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภทจะมีส่วนผสมของอาหารและมวล
แขวนลอยต่างๆ กัน เช่น ซุปส าเร็จรูป จะมีผักหลายชนิด พร้อมทั้งเนื้ออบแห้งและน้ าซุปผสมอยู่ ซึ่ง
ไม่สามารถจะท าการบรรจุคร้ังเดียวด้วยระบบบรรจุเดียวกันที่ท าให้ส่วนผสมมีสัดส่วนเหมาะสม
ตามต้องการ เนื่องจากว่าอาหารแต่ละอย่างจะแยกกัน ตามความหนาแน่นและขนาด พร้อมทั้ง
ความสามารถในการไหลตกอย่างอิสระ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จึงต้องท าการแยกกันบรรจุ 
ส าหรับส่วนผสมของอาหารแต่ละประเภท เช่น การบรรจุถั่วกระป๋อง ต้องท าการบรรจุแยกเป็นสอง
ส่วน คือ ส่วนหน่ึงท าการบรรจุพวกของแข็ง และอีกส่วนหน่ึงท าการบรรจุส่วนผสมที่เป็นน้ า 

2.2 ประเภทบรรจุภัณฑ์ เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์ 
 เราสามารถแบ่งบรรจุภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ บรรจุภัณฑ์แข็งตัว 

บรรจุภัณฑ์กึ่งแข็งตัว และบรรจุภัณฑ์อ่อนนุ่ม 
2.2.1 บรรจภุัณฑ์แข็งตัว (Rigid Packaging) ได้แก่ แก้ว กระป๋องโลหะ และ 
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พลาสติกแข็งตัว ส่วนมากเป็นพลาสติกฉีด บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้มีความแข็งแรง คงรูปได้ดี ล าเลียงบน
สายพานได้สะดวก สามารถใช้กับเคร่ืองบรรจุของเหลวระบบสุญญากาศและระบบใช้ความดันได้ 
และท าการบรรจุได้เร็วกว่า 

2.2.2 บรรจุภัณฑ์กึ่งแข็งตัว (Semi-Rigid Packaging) เช่น ขวดพลาสติก
แบบขึ้นรูปด้วยการเป่า ถาดโฟม ถ้วยไอศกรีมขึ้นรูปด้วยความร้อนและสุญญากาศ บรรจุภัณฑ์ชนิด
นี้มีข้อจ ากัดการรับแรงอัดและแรงดันจึงบรรจุแบบสุญญากาศไม่ได้ 

2.2.3 บรรจุภัณฑ์อ่อนนุ่ม (Flexible Packaging)  เช่น ซองและถุง ไม่
สามารถรักษามิติและรูปทรงได้ จึงต้องมีอุปกรณ์ช่วยในระหว่างการบรรจุ และมักใช้ระบบการ
บรรจุแบบกระบอกสูบอัดใส่ในถุงบรรจุภัณฑ์ 

วิธีการในการเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษา 
ตัวอย่างเช่น สินค้าแต่ละชนิดมีน้ าหนักไม่เท่ากัน ถ้าสินค้าของเรามีน้ าหนักมาก

และเราจะท าการวางซ้อนกันเพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ตัวบรรจุภัณฑ์อาจจะต้องมีความ
แข็งแรงเป็นพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้อาจจะต้องดูถึง อุณหภูมิ ความชื้น แมลงศัตรูพืช ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ล้วนเป็นเพียงปัจจัยส่วนหน่ึงที่ส าคัญที่เราจะต้องน ามาพิจารณา ส่วนระยะเวลาในการจัดเก็บ 
ยิ่งถ้าเราจะต้องจัดเก็บเป็นระยะเวลานาน ตัวบรรจุภัณฑ์ก็จะต้องออกแบบมาให้สามารถรักษา
คุณภาพของสินค้าให้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 

1. คลังสินค้า โครงสร้างของคลังสินค้าที่เหมาะสมควรมีการจัดระบบอย่างดีแยก
ระหว่างวัตถุดิบกับผลิตภัณฑ์สุดท้าย มีการตรวจสอบเป็นประจ า สะอาด แห้ง มีแสงสว่างเพียงพอ 
มีการป้องกันจากฝุ่น หยดน้ า ควัน กลิ่น แมลงและสัตว์อ่ืน 

 

 

ภาพที่ 3. 37 คลังสินค้า 
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2. สภาพการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ต้องเก็บรักษาภายใต้สภาพเหมาะสมให้
สอดคล้องกับคุณลักษณธเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น น้ ามันควรเก็บรักษาในสภาพที่ป้องกัน
การเกิดออกซิเดชั่น มีการจ าแนกและควบคุมผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง กรณีผลิตภัณฑ์เก็บรักษา
นอกอาคาร ผลิตภัณฑ์รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ควรได้รับการป้องกันการปนเปื้อนและเสื่อมคุณภาพ ซึ่ง
ปัจจัยที่ต้องค านึงถึง ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น การสัมผัสแสง การควบคุมบรรยากาศ ตัวอย่างเช่น 
ผลไม้สด 

 
 

ภาพที่ 3. 38 สภาพการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

3. การควบคุมสินค้าคงคลัง มีระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพและ
บันทึกที่ถูกต้อง ซึ่งการควบคุมสินค้าคงคลังเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อห่วงโซ่อุปทาน เพื่อประกันการ
ควบคุมความปลอดภัย คุณภาพ และของเสีย และการเก็บรักษาบันทึกที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งจ าเป็น
เช่นกัน การเก็บรักษาบันทึกที่ถูกต้องสามารถประกันระบบการตามสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ 

 
ภาพที่ 3. 39 การควบคุมสินค้าคงคลัง 



58 
 

4. สภาพการขนส่ง โดยผลิตภัณฑ์ต้องขนส่งจ าเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้สภาพที่
เหมาะสม ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิและความชื้น และการขนส่งทางยานพาหนะและตู้คอนเทรนเนอร์
ต้องอยู่ในสภาพดีสะอาด และป้องกันผลิตภัณฑ์จากความเสียหายหรือการปนเปื้อน ดังนั้นความรู้
ของมาตรฐานบริษัทโลจิสติกส์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ต้องมีความเข้าใจสภาพสิ่งแวดล้อมระหว่าง
การขนส่ง ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิและระยะเวลาของการขนส่ง 

 
ภาพที่ 3. 40 สภาพการขนส่ง 

5. การเก็บรักษาปริมาณมาก การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ เช่น ถัง ไซโล 
ภาชนะขนาดใหญ่ ต้องมีการบ่งชี้ว่าใช้สาหรับอาหารเท่านั้น ไซโลที่ใช้เก็บรักษาวัตถุดิบต้องมีการ
ตรวจสอบเป็นประจ าและมีการท าความสะอาดในช่วงระยะเวลาที่กาหนด บรรจุภัณฑ์สาหรับเก็บ
รักษาต้องออกแบบเหมาะสมและผลิตจากวัสดุที่ใช้กับอาหาร food grade บรรจุภัณฑ์เก่าที่ไม่ทราบ
แหล่งที่มาต้องไม่น ามาใช้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ส าหรับเก็บรักษา ต้องระบุให้ชัดเจน
ว่าบรรจุอะไรและมีข้อมูลอ่ืนๆ เช่น สภาวะการเก็บรักษา วันผลิต และวันหมดอายุ 

 
ภาพที่ 3. 41 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
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ลักษณะการน าไปใช้งาน  

โดยบรรจุภัณฑ์จะต้องออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกและง่ายต่อการใช้ เช่น การ
เปิด-ปิด การจัดเก็บ การหยิบจับขณะใช้งาน เป็นต้น เพราะถ้าหากบรรจุภัณฑ์สวยแต่ใช้งานยากก็
อาจจะท าให้สินค้าเราขายได้ยากก็เป็นได้ ซึ่งหลักการออกแบบบรรจุบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วยการ
ออกแบบที่ส าคัญ 2 ส่วนคือ 

1. การออกแบบโครงสร้าง เน้นคุณสมบัติของวัสดุใช้ทาบรรจุภัณฑ์และรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ การก าหนดลักษณะรูปร่าง รูปทรง ขนาด ปริมาตร การออกแบบโครงสร้าง จะต้อง
ค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 ง่ายต่อการเข้าใจประเภทสินค้า รูปแบบกลมกลืนสอดคล้องกับสินค้า 
1.2 ความสะดวกและง่ายต่อการจับ/ถือ ขนาดพอดีและสามารถรับน้ าหนัก

สินค้าได้ 
1.3 ความสะดวกต่อการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ 
1.4 ความสะดวกต่อการหยิบสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์ 
1.5 สามารถเปิด/ปิด ถนอมสินค้าได้ ชนิดของวัสดุมีความเหมาะสม ป้องกัน

สินค้าได้ตลอดอายุการวางขาย 
1.6 ปลอดภัยต่อการใช้งาน การขึ้นรูป การบรรจุ เปิด-ปิดสะดวก ไม่ยุ่งยาก 

2. การออกแบบกราฟิก เน้นการสื่อความหมายด้วยภาพวาดสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ช่วย
ส่งเสริมการขาย การออกแบบกราฟิก รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์จะต้องบ่งบอกถึงตัวตนของสินค้า 
(Brand)บอกวิธีการใช้งาน/บริโภค และอ่ืน ๆ เช่น ความรู้ เทคนิคกรรมวิธีการผลิตที่เป็นจุดขายของ
สินค้า ปัจจัยที่ต้องค านึงถึง ได้แก่ ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และสีที่ใช้ในบรรจุ
ภัณฑ์ 

ราคาของบรรจุภัณฑ์ 
ราคาของบรรจุภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญและไม่ควรละเลย เพราะทุกกิจการจะต้อง

ประหยัดงบประมาณในการท าบรรจุภัณฑ์ แต่ก็จะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อยอดขายด้วย ดังนั้นจึง
ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการคุ้มครองที่พอเหมาะและราคาไม่สูงจนเกินไปอีกทั้งยัง
จะต้องมีความสวยงามด้วย  
 บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ 
 บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ หมายถึงบรรจุภัณฑ์ ซึ่งท าหน้าที่ การปกป้องอาหารและ
ขณะเดียวกันก็ควบคุมสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ โดยการยอม หรือ สกัดกั้นการแพร่ของ
ก๊าซต่าง ๆ ผ่านเข้า-ออกจากภาชนะบรรจุให้มีความเหมาะสมตามความต้องการของอาหารหรือ 
ผลิตผลนั้น ๆ เพื่อยืดอายุการเก็บ และรักษาคุณภาพ การควบคุมองค์ประกอบของบรรยากาศภายใน
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บรรจุภัณฑ์ จะใช้สารเคมี ได้แก่ สารดูดออกซิเจน สารดูดเอทิลีน สารดูดกลิ่น สารควบคุมความชื้น 
สารคายคาร์บอนไดออกไซด์ หรือสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์เล็กๆ หรือผสมกับฟีมส์ ที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ 
โดยตรง 
 1.สารดูดออกซิเจน  

สารดูดออกซิเจน คือ การใช้สารที่สามารถดูดซับออกซิเจน โดยตัวเองท าปฎิกริยา
กับออกซิเจนท าให้ปริมาณออกซิเจนลดลง ใช้กับบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อป้องกันปฏิกริยาออกซิ
เดชั่น ที่เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้อาหารเสื่อมคุณภาพ ทั้งการเปลี่ยนสี กลิ่น เช่น ปฏิกริยา lipid 
oxidation ที่ท าอาหารที่มีไขมันสูงเกิดกลิ่นหืน เกิดปฏิกริยาสีน้ าตาล ท าให้อาหารเปลี่ยนสีรวมทั้ง
ป้องกันการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์) ที่ต้องการออกซิเจนเช่น รา แบคทีเรีย เหมาะส าหรับใช้บรรจุ
อาหารทั่วไป เช่น อาหารแห้ง เบเกอร่ี ขนมเค้ก ขนมปังพาสต้า เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 
เช่น ไส้กรอก แฮม เนยแข็ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3. 42 บรรจุภัณฑ์แบบการใช้สารที่สามารถดูดซับออกซิเจน 

สารดูดออกซิเจน ที่ใช้เป็นการค้า คือ ผงเหล็กออกไซด์ ซึ่งเป็นธาตุเหล็กหรือ
สารประกอบธาตุเหล็ก ที่บรรจุในซองขนาดเล็ก  แล้วใส่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ หรือ เติมในพอลิเมอร์ที่
ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวดพลาสติก ถุงเพาซ์ เพื่อช่วยในการดูดซับออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑ์
และป้องกันไม่ให้ออกซิเจนจากภายนอกสัมผัสกับอาหารได้สารควบคุมความชื้น ใช้กับบรรจุภัณฑ์
ส าหรับควบคุมความชื้น เหมาะส าหรับบรรจุผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ และดอกไม้ชนิด



61 
 

ต่างๆ เพื่อไม่ให้คายน้ าออกมามากเกินไป ท าให้สูญเสียน้ าหนักและเร่งการเจริญของเชื้อราอีกด้วย 
สารควบคุมความชื้นที่ใช้ ได้แก่ ซิลิกาเจล 

3. การใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์ 
 บรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการจัดการการน าสินค้าจากแหล่งผลิตสู่มือ 
ผู้บริโภคในคุณภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ การบรรจุภัณฑ์จึงมีความ สัมพันธ์กับขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่
การเตรียมสินค้า การบรรจุ การ ล าเลียงและขนส่ง จนถึงการตลาด โดยปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี
ในการบรรจุภัณฑ์   
 1.  การใช้บาร์โค้ด (barcode)  
 เทคโนโลยีบาร์โค้ดถูกน ามาใช้ทดแทนการบันทึกข้อมูลบาร์โค้ด (barcode) คือ 
สัญลักษณ์ รหัสแท่งที่ใช้แทนข้อมูลตัวเลขมีลักษณะเป็นแถบมีความหนาบาง แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ตัวเลขที่ก ากับด้านล่าง การอ่านข้อมูลจะ อาศัยหลักการสะท้อนแสง เพื่ออ่านข้อมูลเข้าเก็บใน
คอมพิวเตอร์ โดยตรงไม่ต้องกดปุ่มที่แป้นพิมพ์ ระบบนี้เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้กันทั่วโลก 
การน าเข้าข้อมูลจากรหัสแถบของสินค้าเป็นวิธีที่รวดเร็ว และความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีสูงและให้
ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้ดี ระบบบาร์โค้ด จะใช้ควบคู่กับเคร่ืองอ่าน ที่เรียกว่า เคร่ืองยิงบาร์โค้ด 
(scanner) ซึ่งเป็นตัวอ่านข้อมูลที่อยู่ในรูปรหัสแท่ง เป็น ข้อมูลตัวเลข หรือตัวอักษร ท าให้สามารถ
เข้าใจและน าข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 

ภาพที่ 3. 43 การใช้บาร์โค้ด 

 2.  ระบบ RFID (Radio Frequency Identification)  
 เป็นระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ
น าไป ใช้งานแทนระบบบาร์โค้ด (barcode) เป็นระบบเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เพิ่ม
ความสามารถในการค านวณและการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล และส่งก าลังโดยคลื่น
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แม่เหล็กไฟฟ้าแทนการสัมผัสทางกายภาพ เป็นการเอาคลื่นวิทยุมาเป็นคลื่นพาหะ เพื่อใช้ในการ
สื่อสารข้อมูล จุดเด่นของ RFID อยู่ที่การอ่านข้อมูลจากแท็ก (tag) ได้หลายๆ แท็กแบบไร้สัมผัส 
และสามารถอ่านค่าได้แม้ในสภาพที่ทัศนวิสัย ไม่ดี ทนต่อความเปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การ
กระทบกระแทก การพัฒนาระบบ RFID มิได้มีจุดประสงค์เพื่อมาแทนที่ระบบบาร์โค้ด แต่เป็นการ
เสริมจุดอ่อนต่างๆ ของระบบ  

 

 
 

ภาพที่ 3. 44 การใช้ระบบ RFID 

 3.  การใช้วิทยาการใหม่ในการบรรจุภัณฑ์ 
 ปัจจุบันการด าเนินงานในด้านบรรจุภัณฑ์ ได้มีวิทยาการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
ใช้กับการบรรจุภัณฑ์ในวิธีการจัดส่ง เช่น unitized load เป็นการจัดส่งโดยน าบรรจุภัณฑ์แต่ละ     
หีบห่อมารวมกันเป็นกลุ่มให้สามารถรับน้ าหนักและจัดส่งรวมกันได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการขนส่ง เช่น การใช้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือและทางอากาศ 

 
 

ภาพที่ 3. 45 การจัดส่งโดยใช้ระบบ unitized load 
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4.เทคโนโลยีการพิมพ์ 
การแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน มีการเติบโตที่สูงมากยิ่งขึ้น ไม่

ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีบทบาทส าคัญต่อภาคอุตสาหกรรม 
โดยเร่ิมจากการคิดค้นหรือออกแบบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆ เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องก ารของตลาดผู้ผลิตจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตนั้นมีคุณภาพและตรงตามต้องการของ
ผู้บริโภคให้มากที่สุดอุตสาหกรรมด้านการบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในเร่ืองภาพลักษณ์ของสินค้าเพื่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของตัวสินค้านั้นๆ บรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1) บรรจุภัณฑ์ชนิดแข็งตัว (Rigid Packaging) บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ได้แก่ แก้ว 
กระป๋องโลหะ และพลาสติกแข็ง บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้มีความแข็งแรงและคงรูปได้ดี สามารถล า เลียง
ขนถ่ายบนสายพานได้ 

 
 

ภาพที่ 3. 46 การพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ชนิดแข็งตัว 
 

2) บรรจุภัณฑ์ชนิดกึ่งแข็งตัว (Semi-Rigid Packaging) บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ได้แก่
ขวดพลาสติก แก้วพลาสติก ถ้วยใส่ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จะมีข้อจ ากัดในการรับแรงอัดและ 
แรงดึง 

 
 

ภาพที่ 3. 47 การพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ชนิดกึ่งแข็งตัว 
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3) บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนนุ่ม (Flexible Packaging) บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ได้แก่ซอง
บรรจุอาหารส าเร็จรูปต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก 

 
 

 
 

ภาพที่ 3. 48  การพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนนุ่ม 
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นิยามศัพท์ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1.การบรรจุ Contain รองรับสินค้าให้อยู่รวมกัน

เป็นกลุ่ม หรือตามรูปร่างของ
บรรจุภัณฑ์นั้นๆ 

2.เก็บ preserve ช่วยคงคุณภาพสินค้าให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ 

3.ก าไร Profit ผลก าไรจากการท าธุรกิจ 

4.การส่งเสริมการขาย Promotion กระตุ้นให้เกิดการขาย เช่น 
การลดราคาแบบชั่วคราว 

5.กระดาษลูกฟูก Corrugated Paper กระดาษที่ประกอบด้วยแผ่น
ปะหน้า 2 แผ่นและมีลอน
กระดาษลูกฟูกอยู่ตรงกลาง 

6.การเสนอ presentation น าเสนอสินค้าสินค้า ให้ข้อมูล
ที่ดึงดูดและน่าสนใจ เพื่อให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อในที่สุด 

7.การกระจาย distribution กระจายสินค้า เน่ืองจาก
อ านวยความสะดวกในด้าน
การแยกย้าย ขาย ส่งต่อ 

8.การน ากลับมาใช้ Recycle การน าสิ่งของกลับมาใช้ซ้ าได้
อีก 

9.กล่อง Box เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ่ง 

10.กระดาษเคลือบฟิล์ม
พลาสติก 

Plastic Coated Paper การเคลือบฟิล์มพลาสติกเข้า
กับวัสดุอื่นๆ 

11.กระดาษเคลือบขี้ผึ้ง Wax Laminated Paper เป็นหนึ่งของสุดหุ่นขี้ผึ้งจีน
เคลือบบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ผลิต 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
12.กระดาษทนน้ ามัน Greaseproof Paper กระดาษทดสอบน้ ามันใช้

ส าหรับการปนเปื้อนของ
น้ ามันในดิน น้ าและ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

13.กระดาษคราฟท์ Kraft กระดาษที่ผลิตจากเยื่อเคมี 

14.กระดาษซับน้ าหรือหมึก Absorbent เยื่อบริสุทธิ์ ใช้ผลิตกระดาษ
ทิชชู และกระดาษเช็ดหน้า
ด้วย 
 

15.กระดาษท าลูกฟูก Corrugating Medium กระดาษที่น ามาใช้ท าเป็นลอน
เพื่อประกอบเป็นแกนกลาง
ของแผ่นลูกฟูก 

16.กระป๋องกระดาษ Paper/Composite Can เป็นบรรจุภัณฑ์รูป
ทรงกระบอกที่ได้จากการพัน
กระดาษทับกันหลาย ๆ ชั้น 

17.กล่องกระดาษแข็ง Paperboare Box จากกระดาษแข็งได้หลายชนิด 
อาทิ กระดาษไม่เคลือบ 

18.กล่องกระดาษลูกฟูก Corrugated Fibreboard Box กระดาษที่มีโครงสร้าง
ประกอบด้วยกระดาษแผ่น
เรียบ ส าหรับท าผิวกล่องอย่าง
น้อย 2 แผ่น ประกบกับ
กระดาษลูกฟูกอย่างน้อย 1 
แผ่น ส าหรับน าไปใช้ใน3การ
ท ากล่อง 
 

19.การทดสอบน้ าหนัก
มาตรฐาน 

Basic Weight ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการซื้อ
ขายเน่ืองจากค่าน้ าหนัก
มาตรฐานของกระดาษชนิด
หนึ่ง 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
20.การทดสอบความหนา Thickness ตรวจคุณภาพของกระดาษ

วัสดุอ่อนตัวทั่วไป 
21.เกณฑ์ gauge ระดับกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

22.การทดสอบความต้านทาน
ต่อแรงฉีกขาด 

Tear Resistance การทดสอบค่างานเฉลี่ยที่ใช้
ในการฉีกกระดาษที่มีรอยบาก
ไว้แล้ว 

23.การทดสอบความต้านทาน
ต่อแรงดึงขาด 

Tensile Strength ค่าความต้านทานต่อแรงดึง 

24.การยึดตัว Elongation ค่าความต้านทานต่อแรงดึง 

25.การทดสอบการดูดซึมน้ า Water Absorption การทดสอบ ความสามารถ
ของกระดาษต่อการดูดซึมน้ า
ที่สัมผัสภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

26.การทดสอบการต้านทาน
ต่อไขมัน 

Turpentine Test เป็นการทดสอบ 
ความสามารถของกระดาษใน
การต้านทานการซึมผ่านของ
ไขมัน 

27.เคร่ืองแก้ว glassware บรรจุภัณฑ์ที่ท ามาจากแก้ว 

28.จุด point ค่าหน่วย 

29.แจ้ง inform แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ 
ของสินค้า 

30.เซรามิค Ceramic สามารถท ามาท าเป็น อาทิ 
หม้อไหถ้วยชาม เคร่ืองเคลือบ
ดินเผา อิฐ กระเบื้องเคลือบ 
วัสดุประเภทซีเมนต์ แก้ว และ
วัสดุทนไฟ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
31.ซองกระดาษ Paper Envelope กระดาษที่ใช้ท าซอง 

32.ถังกระดาษ Fibre Drum เป็นบรรจุภัณฑ์รูป
ทรงกระบอกที่ได้จากการพัน
กระดาษทับกันหลาย ๆ ชั้น มี
ขนาดใหญ่ 

33.ถุงกระดาษหลายชั้น Multiwall Paper Sack ถุงประเภทนี้มีทั้งแบบปากเปิด 
และแบบมีลิ้นและมีความ
ทนทาน 

34.ถุงกระดาษ Paper Bag กระดาษแบบผนึก 4 ด้าน 

35.เทอร์โมเซตติง Thermosetting 
 

โมเลกุลพลาสติก 

36.บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย Individual Package บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์ชั้นแรก 

37.บรรจุภัณฑ์ชั้นใน Inner Package บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมาเป็น
ชั้นที่สอง เพื่อการป้องกัน
รักษาผลิตภัณฑ์ 

38.บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด Out Package บรรจุภัณฑ์ที่ที่ใช้ในการ
ขนส่งป้องกันผลิตภัณฑ์ใน
ระหว่างการขนส่งเท่านั้น 

39.แบบแข็ง Rigid Forms บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรง
แข็งตัว 

40.บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรง
กึ่งแข็งตัว 

Semi Rigid Forms บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติก
อ่อน กระดาษแข็งและ
อะลูมิเนียมบาง 

41.บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรง
ยืดหยุ่น 

Flexible Forms บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุอ่อน
ตัว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
42.ป้องกัน Protect ป้องกันคุ้มครองสินค้าที่อยู่

ภายในไม่ให้เกิดความเสียหาย 
43.แผ่นชิ้นไม้อัด Particle Board ท ามาจากเศษชิ้นไม้มาสับอัด

ติดกันให้เป็นแผ่นด้วยกาว 
44.แผ่นใยไม้อัด Fibre Board น าเศษไม้มาย่อยเป็นเส้นใย

แล้วน ามาท าแผ่นใหม่ 
 

45.แผ่นลูกฟูก Corrugated Board มีลักษณะคล้ายกับกระดาษ
ลูกฟูก ซึ่งเป็นลักษณะแผ่น
พลาสติกประกบกันสองข้าง 
และตรงกลางเป็นสันและเป็น
รูสลับกันไป 

46.แพคเกจผู้บริโภค consumer package บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก 

47.แพคเกจการขนส่ง Transportation Package บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 

48.มูลค่าเพิ่ม Value Added เป็นการเพิ่มคุณค่าให้
ผลิตภัณฑ์ 

49.ไมค์ Mil 1/1000 นิ้ว 

50.ไม้อัด Plywood จากไม้ซุง แล้วน ามาติดกาว
โดยเรียงสลับให้เป็นเส้นใย
ขวางกัน จากนั้นอัดด้วยความ
ร้อน  
 

51.ไมโครเมตร Micron 1 ใน 1 ล้านของเมตร 

52.เยื่อกระดาษ moulded pulp แผ่นกั้นภายในกล่อง 

53.แยกแยะ Identify แยกแยะสินค้า ข้อมูล ลักษณะ 
หรือจุดหมายปลายทาง 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
54.อุทธรณ์ผู้บริโภค consumer appeal ดึงดูความสนใจผู้บริโภค 

55.ไฮโดรคลอโรฟลูโอ
คาร์บอน 

Chlorofluorocarbons เป็นสารอันตรายที่ท าลายชั้น
โอโซนและก่อให้เกิดภาวะ
เรือนกระจก 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

บทที ่4 

การวิเคราะห์การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับสินค้า 

  

 จากที่ ได้ ไปศึกษาดู ง านการ เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ให้ปลอดภัยกับสินค้ า                               

ของบริษัท รวมถาวรขนส่ง โลจิสติกส์ จ ากัด วันที่ 8 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

ประเภทคลังจัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้า สินค้าจะเป็นเคร่ืองใช้ทั่วไปของลูกค้าที่มาเช่าพื้นที่

ให้บริการของบริษัทและยังให้ทางบริษัทบริหารจัดการเอง จึงมีสินค้าหลากหลายประเภท วิเคราะห์

ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับสินค้า 

 บริษัทจะมีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดแต่ต่างไปตามลักษณะของสินค้าโดย

บรรจุภัณฑ์นั้นทางลูกค้าก าหนดมาให้มีขนาดที่แตกต่างกัน ทางบริษัทจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับ

ขนาดของสินค้าเพื่อความปลอดภัยไม่ให้สินค้ามีการกระทบกันภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ และเพื่อ

ความประหยัดเนื้อที่ในการจัดวางสินค้าระหว่างการขนส่ง โดยสินค้าที่จะบรรจุนั้นเร่ิมจากการดู

จ านวนของสินค้า เพื่อท าการเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสม แล้วจัดเรียงสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ โดย

จะมีบรรจุภัณฑ์ให้เลือกใช้ 2 ชนิด 

 วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่น ามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์มี 2 ชนิด ได้แก่ 

 1. กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความทนทาน ราคาไม่สูงมาก  มีขนาด

หลากหลาย น้ าหนักเบา สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ จัดเก็บได้ง่ายไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่ สามารถติด

ยี่ห้อหรือค าแนะน าการดูแลสินค้าข้างกล่องได้ง่าย ใช้ส าหรับสินค้าที่มีขนาดกลางถึงใหญ่ 

 

ภาพที่ 4.1 กล่องกระดาษลูกฟูกที่ลูกค้าก าหนด
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 2. ซองกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่สินค้าขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ราคาไม่สูง ติด

ยี่ห้อหรือค าแนะน าได้ ใช้ส าหรับสินค้าที่มีขนาดเล็ก 

 

ภาพที่ 4.2 ซองกระดาษขนาดเล็ก 

 ลักษณะการน าไปใช้งาน โดยบรรจุภัณฑ์ที่ทางลูกค้าก าหนดมาให้เลือกขนาด

บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการบรรจุสินค้าและประหยัดต่อการขนส่ง 

 

 

ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์สินค้าที่เป็นชนิดเดียวกัน 
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 ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างการบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีชนิดสินค้าแตกต่างกัน 

 ปัญหาและอุปสรรคในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับสินค้า 

 1. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ขึ้นอยู่กับสินค้าไม่มีความแน่นอน 

 2. บรรจุภัณฑ์เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าก าหนดมาให้ท าให้การบรรจุสินค้าไม่มีความ
หลากหลาย 

 3. ในกล่องบรรจุภัณฑ์ไม่มีการป้องกันการกระทบกันระหว่างสินค้าถ้าในกล่องมี
พื้นที่ว่างจะท าให้สินค้าภายในมีความเสียหายได้หากมีการกระทบกัน 

 

2. มาตรฐานในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์  

 โดยทางบริษัทจะมีผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าส าเร็จรูปและทางลูกค้าเป็นผู้ก าหนดบรรจุ

ภัณฑ์มาเอง ท าให้ทางบริษัทจึงต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าตามลักษณะของสินค้า

ไปก่อน เมื่อสินค้ามีการส่งไปที่เดียวกันหลายกล่องจะต้องมัดรวมกันเป็นกลุ่มเดียวกันโดยใช้เคร่ือง

รัดกล่องเพื่อไม่ให้สินค้ากระจายระหว่างการขนส่งและง่ายต่อการนับจ านวน ส่วนสินค้าที่

เปราะบางจะท าการใส่กล่องเช่นเดียวกับสินค้าทั่วไปแต่จะติดฉลากเตือนไว้บนกล่องบรรจุภัณฑ์
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เพื่อป้องกันสินค้าเสียหายสูญหายในเบื่องต้น สินค้าที่ท าตามขั้นตอนที่ก าหนดแล้ว ถ้าเกิดความ

เสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า ทางด้านลูกค้าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ 

  

ภาพที่ 4.5 เคร่ืองรัดกล่อง 

3.สามารถน าความรู้ท่ีได้ศึกษามาประยุกต์ในการประกอบอาชีพ 

 จากการเข้าไปศึกษาดูงานที่บริษัท รวมถาวรขนส่งโลจิสติกส์ ก าจัด ท าให้ใจถึง

วิธีการของการบรรจุภัณฑ์ ทราบถึงปัญหาในการบรรจุภัณฑ์ โดยจะท าความรู้ไป ใช้ในการเลือก

บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าให้มากขึ้นโดยการจัดสรรอุปกรณ์ในการป้องกันสินค้าในกล่อง

บรรจุภัณฑ์ เช่น โฟม แอร์แคป เพื่อไม่ให้สินค้ากระทบกันภายในกล่อง 

 

4. น าหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาใช้ในการปฏิบัติงาน ใน

การจัดท าโครงการโดยการวางแผนศึกษาการท าโมเดลจะต้องมองถึง วัสดุที่ต้องซื้อเพื่อมาท างาน 

กับวัสดุที่มีอยู่แล้วเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และการก าหนดขนาดจ าลองแผนผังจะท าให้สามารถเลือก

ซื้อวัสดุได้พอดีกับที่ต้องการ รวมถึงต้องมีการประสานงานกันในกลุ่มก่อนซื้อทุกคร้ังเพื่อไม่ให้    

เกิดข้อผิดพลาดและสิ้นเปลืองงบประมาณมากเกินไป 

 



 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

สรุป 

 จากการที่คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้เข้าไปศึกษาดูงานใน บริษัท รวมถาวร

ขนส่งโลจิสติกส์ จ ากัด ในการศึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับสินค้า ท าให้คณะ

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการบรรจุภัณฑ์สินค้าส าเร็จรูป บรรจุภัณฑ์ของ

บริษัท เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าก าหนดมาให้ท าให้ต้นทุนในการบรรจุภัณฑ์ลดลงแต่การบรรจุสินค้า

ไม่มีความพอดีกับกล่องเพราะว่าบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าก าหนดมามีขนาดที่จ ากัด และไม่มีอุปกรณ์

ป้องกันภายในกล่อง  ขั้นตอนการบรรจุสินค้าไม่มีรูปแบบที่ตายตัวเพราะว่าไม่มีมาตรฐานที่

แน่นอนจึงท าให้มีข้อผิดพลาด สินค้าเกิดความเสียหายหรือสินค้าสูญหาย สินค้าที่ท าการบรรจุลง

กล่องบรรจุภัณฑ์แล้วจะมีการชั่งน้ าหนักรวมและจัดวางเรียงตามน้ าหนักให้เหมาะสม โดยทาง

บริษัทมีการป้องกันเบื่องต้น ดังนี้   

 -สินค้าที่เปราะบางจะมีการติดสติ๊กเกอร์เตือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวัง 

 -การชั่งน้ าหนักเพื่อจัดวางตามน้ าหนัก 

 -การเลือกบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดเท่าๆกับสินค้าเพื่อป้องกันการกระทบกันภายใน

กล่อง 

 -การมัดรวมกล่องกับสินค้าขนาดใหญ่ที่ส่งไปที่เดียวกันเพื่อป้องกันการศูนย์หาย

ระหว่างการขนส่งได้ 

 แต่ก็มีข้อผิดพลาดในการบรรจุภัณฑ์ ท าให้สินค้าเสียหายก่อนถึงลูกค้า การวาง

เรียงซ้อนผิดพลาดบ่อยคร้ังท าให้ระหว่างการขนส่งสินค้าเกิดความเสียหาย ทางคณะผู้จัดท าจึงมีการ

คิดแก้ปัญหาข้อเสนอแนะดังนี ้
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ข้อเสนอแนะ 

 1. บริษัทควรจะปฏิบัติท าตามฉลากที่ติดบนกล่องบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อ

ป้องกันสินค้าเสียหาย 

 2. บริษัทควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ เช่น โฟม แอร์แคป เพื่อ

ไม่ให้สินค้ากระทบกันภายในกล่อง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 พลาสติกส าหรับห่อหุ้ม Air cap 

 

3. บริษัทควรจะมีการอบรมเร่ืองบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีมาตฐานมากยิ่งขึ้น 

 4. บริษัทควรจะมีการวางแผนก่อนการท างาน บรรจุสินค้าเพื่อลดข้อผิดพลาดจาก

การสูญหายของสินค้าที่บรรจุผิดกล่อง 

 5. บริษัทควรจะมีขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนในการบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกัน

ข้อผิดพลาดในการบรรจุสินค้าและการบรรจุสินค้าที่ผิดวิธีท าให้สินค้าเกิดความเสียหายได้ 

 6. บริษัทควรจะมีการจัดการกับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ช ารุโดยการน าไปท าประโยชน์

อย่างเช่น น าไป รียูส รีแพร และ รีไซเคิล เพื่อลดขยะและประหยัดต้นทุนได้ 

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

 1. มีการเตรียมตัวในการน าเสนอไม่ดีเท่าที่ควร 

 2. Power point ไม่มีรูภาพเท่าที่ควร เน้ือหาไม่มีความน่าสนใจ 

 3. ตัวหนังสือ Power point ตัวเล็ก 
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ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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ฟังบรรยายเร่ืองบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า 

 

 

 

 

ฟังบรรยายในเร่ืองบรรจุภัณฑ์กับการขนส่ง 
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ภาคผนวก ค 
แผนผังโมเดลและขั้นตอนการท าโมเดล 
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แผนผังโมเดล 

 

 

วัดขนาดและแบ่งส่วนต่างๆของโมเดล 
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ตัดไม้อัดเป็นช่อง เข้าออกของคลังสินค้า 

 

 

ตัดไม้ท าพาเลท 
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พ่นสีสเปรย์ลงบน Rack 
 

 

ติดกล่องสินค้าลงบน Rack 
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ท าชิ้นส่วนของหลังคาคลังสินค้า 

 

 

ตกแต่งส่วนต่างๆของโมเดล 
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โมเดลเสร็จสมบูรณ์ ( แบบเปิดหลังคา ) 
 

 
 

โมเดลเสร็จสมบูรณ์ ( แบบปิดหลังคา ) 
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งบประมาณในการจัดท าโครงการ 
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งบประมาณการจัดท าโครงการ 
งบประมาณการจัดท ารูปเล่มรายงาน  

กระดาษ A4 1 รีม  122 บาท  

หมึกสีและขาวด า     395 บาท  

 รวม     517 บาท  

งบประมาณการจัดท าโมเดล  

อุปกรณ์เคร่ืองท าโมเดล     1,527 บาท  

ของตกแต่งโมเดล        173 บาท  

 รวม     1,700 บาท  

รวมงบประมาณในการจัดท าโครงการทั้งหมด 517 + 1,700 = 2,217 

ล าดับที ่ รายการ ราคา ( บาท ) 
1. กระดาษลูกฟูก 240 
2. แผ่นไม้อัด 154 
3. แท่งไม้อัด 180 
4. กาวตราช้าง 80 
5. กาว UHU 50 
6. ปืนกาว 75 
7. สติ๊กเกอร์แผ่นสี 40 
8. สีสเปรย์ 49 
9. กระดาษแข็ง 90 

10. รถของเล่น 140 
11 เทปกาวสองหน้า 3M 150 
12. กรรไกร 76 
13. คัตเตอร์ 48 
14. แท่งกาวร้อน 80 
15. ไม้ไอติม 75 

 รวม 1,527 



 

ประวัติคณะผู้จัดท า 

 

  
 

นาย นิธินันท์ จันทร์รอด 

เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์2541 
บ้านเลขที่ 603 ต.ปากน้ า อ.เมือง 
 จ.สมุทรปราการ10270  
หมายเลขโทรศัพท์ 091-876-7454 
อีเมล nitinan24399@gmail.com 
 

 

 

 

นาย ทรัพย์ธชัย เครือพาณิชย์วงศ์ 
เกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2538 
บ้านเลขที่ 1584/105 สุขุมวิท 78 ต.ส าโรงเหนือ อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ 087-545-1256 
อีเมล oil-chabuchi_38@hotmail.com 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ใบพิสูจน์อัครวิสุทธิ์) 
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