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บทคัดย่อ  
 

  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์กล่อง
กระดาษท่ีใช้ในการบรรจุผลิตภณัฑ์กะทิ และเพื่อศึกษาประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์
กล่องกระดาษท่ีใชใ้นการบรรจุผลิตภณัฑก์ะทิ รวมถึงน าขอ้มูลและความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้น
การศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อสร้างความมธัยสัถ์ และความรอบครอบ เขา้ข่าย
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบติัโครงการและการท าโมเดล 
 

 ทางคณะผูจ้ดัท าโครงการได้น าโปรแกรม Microsoft Word มาช่วยในเร่ืองการ
ท างาน มีเคร่ืองมือในการจดัรูปแบบเอกสารท่ีดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถพิมพแ์ละแกไ้ข
เอกสาร จดัขอ้ความในเอกสารให้พิมพชิ์ดซ้าย ชิดขวาและก่ึงกลางบรรทดั สามารถตรวจการสะกด
และแก้ไขให้ถูกตอ้ง และทางคณะผูจ้ดัท ายงัไดน้ าโปรแกรม Microsoft PowerPoint มาใช้ในการ
น าเสนอโครงการ เพราะสามารถท่ีจะดัดแปลงงานน าเสนอท่ีเป็นไฟล์ PowerPoint เป็นสไลด ์       
35 มม. เพื่อใชน้ าเสนอผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้

 
  ผลจากการศึกษาโครงการคร้ังน้ีตรงตามวตัถุประสงค์และประโยชน์ท่ีไดรั้บคณะ
ผูจ้ดัท าไดท้ราบถึงปัจจยัในการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษท่ีใช้ในการบรรจุผลิตภณัฑ์กะทิ 
รวมถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษท่ีใช้ในการบรรจุผลิตภณัฑ์กะทิ
สามารถน าขอ้มูลและความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต 
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กติตกิรรมประกาศ 
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บทที1่ 
บทน า 

หลกัการและเหตุผล 
 บรรจุภณัฑ์ในปัจจุบนัมีความส าคญัต่อผลิตภณัฑ์เกือบทุกประเภท โดยเฉพาะ
ผลิตภณัฑ์อาหาร โดยบรรจุภณัฑ์แต่ละชนิดมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั การเลือกใช้บรรจุภณัฑ์ตอ้ง
ค านึงถึงความเหมาะสมกบัความตอ้งการของผลิตภณัฑ์นั้นๆ จะข้ึนอยู่กบั ขนาด รูปร่าง น ้ าหนัก 
ความหนาแน่น ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ท าหน้าท่ี ป้องกันผลิตภัณฑ์จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก และช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ประเภทผกั 
ผลไม ้และเน้ือสัตวท่ี์มีอายุการเก็บรักษาสั้น ท าให้เกิดการสูญเสียในระหวา่งการขนส่งและการขาย
เป็นจ านวนมาก บรรจุภณัฑ์ท าให้มีความสะดวกทางดา้นการขนส่งและการจดัเก็บสินคา้ไดร้วดเร็ว
บรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษมีความแขง็แรง ทนทาน กระดาษท่ีถูกน ามาใชท้  าบรรจุภณัฑน์ั้นมีดว้ยกนั
อยู่หลายชนิด  ซ่ึงแต่ละชนิดนั้นก็จะมีคุณสมบติัแตกต่างกนัไปในเร่ืองของความแข็งแรง ทนทาน 
ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัวตัถุดิบหลกัท่ีน ามาใช้ในการผลิตกระดาษนั้น อย่างไรก็ดีเม่ือเปรียบเทียบกบัวสัดุ
ชนิดอ่ืนยงันบัวา่บรรจุภณัฑท่ี์ท าจากกระดาษนั้นมีราคาถูกกวา่การใชว้สัดุอยา่งอ่ืนมาก และมีจุดเด่น
ในเร่ืองของน ้ าหนกัท่ีเบา การออกแบบรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑท่ี์ท าจากกระดาษท าไดง่้ายและสามารถ
ออกแบบไดห้ลากหลายรูปทรง สามารถออกแบบให้เหมาะกบัการน าไปใชง้าน ท่ีส าคญักระดาษท่ี
ไดผ้่านการใช้งานมาแลว้ก็ยงัสามารถน ากลบัมาเขา้ขบวนการผลิตเพื่อน ากลบัไปใช้ใหม่ได ้ซ่ึงถือ
ไดว้า่เป็นการช่วยรักษาสภาพแวดลอ้มไดอี้กทางหน่ึง ส าหรับขอ้ดอ้ยของกระดาษนั้นก็มีอยู ่คือ เม่ือ
ถูกน ้ าหรือความช้ืนมากๆกระดาษก็จะสูญเสียความแข็งแรงหรือเสียรูปทรง ดังนั้ นเพื่อให้การ
น าไปใชง้านไดป้ระโยชน์สูงสุด ก็ควรใชบ้รรจุภณัฑ์กระดาษกบัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแห้ง
และสถานท่ีเก็บหรือการล าเลียงตอ้งไม่มีน ้าหรือความช้ืน 
 ปัจจยัในการเลือกใชบ้รรจุภณัฑ์กล่องกระดาษในการบรรจุผลิตภณัฑ์น ้ ากะทิ ของ
บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากดั เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการประกอบการธุรกิจ การเลือกใช้
บรรจุภณัฑ์ให้เหมาะกบัสินคา้ ซ่ึงบริษทัใชก้ล่องเคลือบหลายชั้นดวัยกระดาษแข็งท่ีใชก้บัระบบฆ่า
เช้ือ UHT เพราะเป็นกล่องท่ีปลอดเช้ือโรค ท าให้คงคุณค่าจากวตัถุดิบภายในกล่องผา่นการฆ่าเช้ือ
ดว้ยความร้อนสูงเป็นระยะเวลาสั้นๆ จึงมัน่ใจไดว้่าปลอดภยัและเก็บไวไ้ดน้านโดยไม่จ  าเป็นตอ้ง  
แช่เยน็ เป็นวสัดุบรรจุภณัฑท่ี์ใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตสูง มีราคาสูงมาก แต่สามารถถนอมรักษาอาหาร
ไดน้าน ท าใหสิ้นคา้มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับของตลาดทัว่โลก 



2 

 จากบทความท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ความส าคญัของปัจจยัในการเลือกใชบ้รรจุภณัฑ์
กล่องกระดาษในการบรรจุผลิตภณัฑ์กะทิท่ีมีผลต่องานโลจิสติกส์มีความส าคญักบัผลิตภณัฑ์หรือ
ตวัสินคา้มาก ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าโครงการจึงไดท้  าการศึกษาปัจจยัในการเลือกใชบ้รรจุภณัฑ์กล่อง
กระดาษท่ีใชใ้นการบรรจุผลิตภณัฑ์กะทิ กรณีศึกษาบริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากดั การใชก้ล่อง 
ยเูอชทีหรือกล่องกระดาษในการบรรจุน ้ ากะทิ จะน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษามาเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน ความรู้  ทกัษะ ความเขา้ใจในการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์ และยงัน าความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาระดบัสูงและน าไปประกอบในการเรียนและธุรกิจในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษท่ีใช้ในการบรรจุ
ผลิตภณัฑก์ะทิ 
 2.  เพื่อศึกษาประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษท่ีใชใ้นการ
บรรจุผลิตภณัฑก์ะทิ 
 3.  เพื่อน าขอ้มูลและความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
 4.  เพื่อสร้างความมธัยสัถ์ และความรอบครอบ เขา้ข่ายหลกัเศรษฐกิจพอเพียงใน
การปฏิบติัโครงการและการท าโมเดล 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1  ได้ทราบถึงปัจจยัในการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษท่ีใช้ในการบรรจุ
ผลิตภณัฑก์ะทิ 
 2.  ไดท้ราบถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเลือกใชบ้รรจุภณัฑก์ล่องกระดาษท่ีใชใ้นการ
บรรจุผลิตภณัฑก์ะทิ 
 3.  สามารถน าข้อมูลและความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
 4.  ได้สร้างความมธัยสัถ์ และความรอบครอบ เขา้ข่ายหลกัเศรษฐกิจพอเพียงใน
การปฏิบติัโครงการและการท าโมเดล 
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บทที ่2 
ประวตับิริษทัและการด าเนินธุรกจิ 

 
ประวตัิความเป็นมาของบริษัท 
 ความส าเร็จของบริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากดั มีระยะเวลาท่ียาวนาน เร่ิมตน้มา
มากกวา่ 50 ปีมาแลว้ โดยคุณอ าพล และจรีพร เทพผดุงพร เกษตรกรในฝ่ังธนบุรี ซ่ึงเร่ิมด าเนินธุรกิจ
คา้ขายส่งและปลีกมะพร้าวลูก ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทั้งคู่ไดต้ดัสินใจยา้ยจากร้านคา้เดิม
ซ่ึงเป็นหอ้งแถวสองคูหาท่ีส่ีแยกมหานาค ริมคลองผดุงกรุงเกษม มายงัท่ีตั้งปัจจุบนับนถนนมหาราช 
ริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา โดยใชช่ื้อวา่ “หา้งหุน้ส่วนจ ากดัอุดมมะพร้าว” 
 หลงัจากสะสมประสบการณ์ท่ียาวนานในธุรกิจการเกษตร คุณอ าพล เทพผดุงพร 
ได้ตระหนักว่า อุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแปรรูปอาหารน่าจะเป็นความตอ้งการ
ของตลาดภายในประเทศ รวมทั้งโลกในอนาคตอีกดว้ย และนัน่ก็คือจุดริเร่ิมของการก่อตั้ง “บริษทั 
เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากดั” โดยบริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากดั ไดก่้อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2519 ดว้ย
การสนบัสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งชาติ (BOI) โดยตั้งอยูใ่นพื้นท่ี 28 ไร่ บน
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ในระยะแรก บริษทั เทพดุงพรมะพร้าว 
จ ากดั ไดเ้ร่ิมการผลิตผลิตภณัฑจ์ากกะทิในรูปของพาสเจอร์ไรส์บรรจุถุง กระป๋อง และผง 
 การท่ี บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เพราะมี
อุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารบริษทัฯตลอดจนพนักงานทุกระดบั ได้ถือปฏิบติัและให้ความส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอตลอดมา 
 บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากดั ไดมี้การขยายขีดความสามารถและศกัยภาพใน
การผลิตอย่างต่อเน่ือง ท าให้สามารถสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลายมากกว่า 200 ชนิด เพื่อ
รองรับความตอ้งการทั้งของตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีถูกผลิตจาก
โรงงาน 3 แห่ง ท่ีอยูใ่นเครือเทพผดุงพรมะพร้าว ไดแ้ก่ 
 1.) โรงงานชาวเกาะ 
 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 58-59 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มลม้ อ.สามพราน จ.
นครปฐม 7322
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 โรงงานชาวเกาะ เป็นโรงงานแห่งแรกของกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าวซ่ึงตั้งข้ึนในปี 
พ.ศ. 2519 ช่ือ ”ชาวเกาะ” หมายถึงคนท่ีอาศยับนเกาะสมุย ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวท่ีใหญ่ของ
ประเทศในสมยันั้น “ชาวเกาะ” จึงถูกน ามาใช้เป็นช่ือทางการคา้ของผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากมะพร้าว 
นอกจากน้ี ทางโรงงานยงัผลิตผกัและผลไมบ้รรจุกระป๋องภายใตช่ื้อการคา้ “ชาวเกาะ” และ “ยอด
ดอย” 
ผลิตภณัฑท่ี์โรงงานชาวเกาะมีศกัยภาพในการผลิตแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดงัน้ี 
 - กะทิ : กระป๋อง พาสเจอไรส์ และ ยเูอชที 
 - ผกั และผลไมบ้รรจุกระป๋อง 
 - กะทิผง 
 - เน้ือมะพร้าวอบแหง้ 
 - น ้ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง 
 - ไข่นกกระทาบรรจุกระป๋อง 
โรงงานชาวเกาะไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐานทั้งภายในและต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
 - หลักเกณฑ์ท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices, GMP) จาก
ส านกังานมาตรฐานเกษตรและอุตสาหกรรมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 - การวิเคราะห์หาอันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม (Hazard Analysis and 
Critical Control Points, HACCP) จากส านักงานมาตรฐานเกษตรและอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 - มาตรฐาน HALAL จาก ส านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
 - ISO 9001:2008 จาก TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd. 
 - ISO 14001:2004 จาก TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd. 
 - มรท.8001-2553 จาก กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน (กระทรวงแรงงาน) 
ตรวจประเมินโดย SGS 
 - BRC Issue 7 จาก Intertek Industry and Certification Service (Thailand) Ltd. 
 - อย. (คุณภาพ ปลอดภยั ใส่ใจสังคม) จาก ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 - ISO 50001:2011 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. 
 - คาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์จาก องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
(องคก์ารมหาชน) 
 - อุตสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว จาก กระทรวงอุตสาหกรรม 
- มาตรฐานความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
 - CSR - DIW Continuous Award 
 - CSR - DIW Network Award 
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 - CSR - DIW In Supply Chain 
 - CSR - DIW Advance Award Level 5 
 นอกจากน้ี โรงงานชาวเกาะยงัไดรั้บการตรวจสอบจากส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา และจากหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากลูกคา้ทัว่โลก 
 2.) โรงงานอ าพลฟูดส์โพรเซสซ่ิง 
 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 57 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.กระทุ่มลม้ อ.สามพราน จ.
นครปฐม 73220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2 โรงงานอ าพลฟูดส์โพรเซสซ่ิง 
 
โรงงานอ าพลฟูดส์โพรเซสซ่ิง ซ่ึงเป็นโรงงานท่ี 2 ในกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าว ท่ีก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 
2529 เน่ืองจากมีการขยายความตอ้งการของผลิตภณัฑท์างอุตสาหกรรมเกษตรท่ีหลากหลาย 
โรงงานอ าพลฟู้ ดโพรเซสซ่ิง ได้รับการรับรองทางด้านคุณภาพและส่ิงแวดล้อมจากหน่วยงาน
มาตรฐาน ทั้งภายในและต่างประเทศ ไดแ้ก่  
- หลักเกณฑ์ ท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices, GMP) จาก Bureau Veritas 
Quality International (BVQI), ประเทศไทย 
- การวเิคราะห์หาอนัตรายและจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Points, 
HACCP) จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย 
- ISO 9001/2000 โดย Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย 
- ISO 14000 โดย Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย 
นอกจากน้ี โรงงานอ าพลฟูดส์โพรเซสซ่ิงยงัไดรั้บการตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากลูกคา้ทัว่โลก 
โครงการกล่องวเิศษ อ าพลฟูดส์เพื่อสังคม 
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 "โครงการกล่องวิเศษ (Magic Box)" โดยบริษทั อ าพลฟูดส์โพรเซสซ่ิง จ ากดั เป็น
โครงการท่ีห่วงใย และใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ดว้ยการน ากล่องบรรจุ
ภณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภท ยเูอชที (UHT) ทุกผลิตภณัฑ์ เขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) เพื่อแปร
รูปเป็นแผน่ชิปบอร์ด (Chipboard) และน ามาประกอบเป็นโตะ๊-เกา้อ้ีนกัเรียน ท่ีแข็งแรงและทนทาน 
เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆท่ีขาดแคลน ทั้ง 77 จงัหวดั ทัว่ประเทศ ภายใตส้โลแกนวา่ " แกะ ลา้ง 
เก็บ ส่ง " 
 การรีไซ เคิลท าให้ โลกมีป ริมาณขยะลดน้อยลง ช่วยลดป ริมาณการน า
ทรัพยากรธรรมชาติ มาใชเ้ป็นวตัถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมใหน้อ้ยลง ลดการถลุงแร่บริสุทธ์ิ เพื่อ
รักษาสมดุลทางกายภาพของดิน ลดปริมาณการตัดต้นไม้ท าลายป่า ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดข้ึ์นสู่อากาศ และลดภาวการณ์เกิดฝนกรด 
 ปัจจุบนั โครงการกล่องวิเศษ ท าการรีไซเคิล กล่องเคร่ืองด่ืมไปแล้วกว่า 26,000 
ตนั หรือคิดเป็น 26 ลา้นกล่องและไดม้อบชุดโต๊ะ-เกา้อ้ีนกัเรียน ไปแลว้กวา่ 10,000 ชุด ทัว่ประเทศ 
โดยเฉล่ีย โตะ๊ - เกา้อ้ีนกัเรียน 1 ชุด จะใชก้ล่องย ูเอช ที ในการผลิต จ านวน 2,500 กล่อง 
 อ าพลฟูดส์ ตระหนักถึงสังคมและส่ิงแวดล้อม จึงด าเนินโครงการกล่องวิเศษมา
อยา่งต่อเน่ือง และจะท าต่อไปเร่ือยๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 
 
 
 
3.) โรงงานแม่พลอย 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 หมู่ 4 ซอยโชคชยัโย ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มลม้ อ.สามพราน จ.นครปฐม 
73220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3 โรงงานแม่พลอย 
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 โรงงานแม่พลอยเป็นโรงงานท่ี 3 ในกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าว “แม่พลอย” เป็น
นางเอกในนวนิยายท่ีมีช่ือเสียงของ ม.ร.ว คึกฤทธ์ิ ปราโมช ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของหญิงไทยท่ีผ่าน
การอบรมวฒันธรรมจากราชส านัก ช่ือ ”แม่พลอย” จึงถูกน าเป็นช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์ท่ีมี
เอกลกัษณ์ไทยต่างๆ เช่น แกง น ้ าพริก น ้ าจ้ิม รวมถึงกะทิกระป๋องสูตรไขมนัสูงท่ีเหมาะส าหรับใช้
ในการท าแกงเผด็ (ผลิตท่ีโรงงานชาวเกาะ) 
ท่ีโรงงานแม่พลอยมีการผลิตผลิตภณัฑเ์ป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
- ซอส/น ้าจ้ิม 
- พริกแกง 
- ผงเคร่ืองปรุงรส 
- แกงบรรจุกระป๋อง 
- น ้าส้มสายชูกลัน่และวุน้น ้ามะพร้าว (Nata de coco) 
โรงงานแม่พลอย ไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 
- มาตรฐาน GMP/HACCP จาก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- มาตรฐาน HALAL จาก ส านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  
- มาตรฐาน GMP/HACCP จาก บริษทั SGS (ประเทศไทย) จ ากดั 
- ISO 9001:2000 จาก บริษทั TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd. 
- ISO 14001:2004 จาก บริษทั TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd. 
- มรท.8001-2546 จาก กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน (กระทรวงแรงงาน) 
- BRC Issue5 จาก บริษทั SGS (ประเทศไทย) จ ากดั 
นอกจากน้ี โรงงานแม่พลอยยงัไดรั้บการตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากลูกคา้ทัว่
โลก 
 
การวางรากฐานอุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูประดบัชาติ 
 ปี พ.ศ.2519: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมมะพร้าวได้ขยายธุรกิจคร้ังส าคญั โดยตั้ ง
โรงงานใหม่ข้ึน ณ พุทธมณฑลสายส่ี ทอ้งท่ีต าบลกระทุ่มลม้ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ใน
พื้นท่ี 28 ไร่ พร้อมทั้งเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “เทพผดุงพร มะพร้าว จ ากดั” โดยท าการรับซ้ือมะพร้าว
จากแหล่งผลิตทั่วประเทศ มาท าการผลิตกะทิส าเร็จรูป ภายใต้ช่ือการค้าว่า “กะทิชาวเกาะ”
ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตออกมาในระยะตน้ไดแ้ก่ กะทิน ้ า กะทิผง บรรจุอยู่ในภาชนะถุงพลาสติกทึบแสง 
ชนิดกระป๋องส่งออกจ าหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ  
 ปี พ.ศ.2523: ไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand 
Board of Investment : BOI) จึงมีการขยายสายการผลิตเป็น ผกัและผลไมบ้รรจุกระป๋อง เพื่อสนอง
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ความตอ้งการของลูกคา้ต่างประเทศ กิจการด าเนินงานดว้ยความเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็วจึงเปิด
โรงงานแปรรูปวตัถุดิบเบ้ืองตน้ข้ึน 
 ปี พ.ศ.2527: จดัตั้ งบริษัท เทพผดุงพรการเกษตร จ ากัด ตั้ งอยู่อ  าเภอทับสะแก
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นบริษทั รับซ้ือมะพร้าวลูกจาก ชาวสวนโดยตรงและแปรรูปมะพร้าวเพื่อ
เป็นวตัถุดิบส่งมาผลิตท่ีบริษทัเทพผดุงพรมะพร้าว การท่ีไดต้อบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดีจึงเร่ิมขยาย
โรงงานข้ึนอีก เพื่อผลิตสินคา้ใหท้นักบัความตอ้งการของลูกคา้ 
 ปี พ.ศ.2529: จดัตั้งบริษทัอ าพลฟูดส์ จ  ากดั บริษทัในเครือท่ีผลิตกะทิ บรรจุกล่อง 
UHT และเคร่ืองด่ืมบ ารุงสุขภาพหลากหลายชนิดเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ภายในประเทศ
ท่ีเศรษฐกิจก าลงัเติบโตในขณะนั้น และไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอย่างดีจากท่ีสินคา้ของ
บริษทัส่วนมากจะอยู่ท่ีห้องครัวเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ครบถว้นมากข้ึนจึงได้
สร้างโรงงานใหม่ข้ึนอีกแห่ง 
 ปี พ.ศ.2535:  จดัตั้งโรงงานแม่พลอยเป็นโรงงานท่ีสาม เพื่อผลิตสินคา้หมวด พริก
แกง เคร่ืองปรุงรส น ้ าจ้ิม และอาหารแกงบรรจุกระป๋องเพื่อเติมเต็มให้กบัลูกให้ไดสิ้นคา้ครบถว้น
ในการท าอาหาร 
 ปี พ.ศ.2538:  ผลิต และจ าหน่าย กะทิบรรจุกล่อง UHT ตราชาวเกาะ 
 ปี พ.ศ.2539: บริษทัได้รับ Prim Minister Export Award ในฐานะผูส่้งออกดีเด่น 
จากกรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ (DITP) 
 ปี พ.ศ.2541 : บริษทัไดรั้บการรับรองระบบ GMP จากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
ไดเ้ร่ิมมีการจดัท าระบบวิเคราะห์อนัตราย และจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points) 
 ปี พ.ศ.2542 : บริษัทได้รับการรับรองเคร่ืองหมายการค้า ฮาลาล ในการผลิต 
ผลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลาม 
 ปี พ.ศ.2543 : บริษทัได้การรับรองHACCP จากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาและส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ปี พ.ศ.2544 :  บริษทัได้ผ่านการตรวจรับรอง จากคณะเจา้หน้าท่ีองค์การอาหาร
และยาประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA)  
  - บ ริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002:1994 จาก TUV 
Rheinland (Thailand) Co.,Ltd. 
 ปี พ.ศ.2546 : บริษัทได้รับการรับรอง HACCP จากส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหการณ์ 
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  - บริษทัได้รับการรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก และได้รับการรับรอง
ระบบการวิเคราะห์อนัตราย และจุดวิกฤต ท่ีตอ้งควบคุมของไข่นกกะทา ในน ้ าเกลือบรรจุกระป๋อง 
จากส านกังานพฒันาระบบและรับรองสินคา้ปศุสัตว ์
  - บริษัทได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 : 2000 จากTUV Rheinland 
(Thailand) Co.,Ltd. 
  - บริษัทได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเด่น ระดับประเทศในการ
ประสานพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด 
 ปี พ.ศ.2547 :  บริษทัไดรั้บรางวลัเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้เพื่อการป้องกนัยาเสพ
ติด จาก ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดแห่งประเทศไทย 
- บริษัทได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเด่น ปีท่ี 1 ด้านสวสัดิการ และแรงงานสัมพนัธ์ จาก
กระทรวงแรงงาน 
 ปี พ.ศ.2548 : บริษทั ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่น ปีท่ี 2 ดา้นสวสัดิการ 
และ แรงงานสัมพนัธ์ จากกระทรวงแรงงาน 
 ปี พ.ศ.2549 : บริษทัได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเด่นปีท่ี 3 ด้านสวสัดิการ 
และ แรงงานสัมพนัธ์ จากกระทรวงแรงงาน 
  - บริษทัได้รับรองมาตรฐานโรงงานน่าอยู่ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
  - บริษทัไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 โครงการ To Be Number One 
ในสถานประกอบการ 
 ปี พ.ศ.2550 : - บริษทัไดรั้บการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 : 
2004 จาก Tuv Rhienland (Thailand) Co., Ltd.  
  - บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 จากกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน (กระทรวงแรงงาน)  
  - บริษทัไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่น ปีท่ี 4 ดา้นสวสัดิการ และ 
แรงงานสัมพนัธ์ จากกระทรวงแรงงาน 
 ปี พ.ศ.2551 : บริษัทได้รับรางวลัผูป้ระกอบการโรงงานดีเด่น (GMP/HACCP) 
ประจ าปี 2550  
  -บริษทัไดรั้บรางวลัรักษามาตรฐานการด าเนินงานชมรม To Be Number 
One ในสถานประกอบการดีเด่น ระดบัประเทศ ปีท่ี 2  
  -บริษทัได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเด่น ปีท่ี 5 ด้านสวสัดิการ และ 
แรงงานสัมพนัธ์ จากกระทรวงแรงงาน 
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 ปี พ.ศ.2552 : -บริษทัไดรั้บการรับรองระบบ มาตรฐานสากลดา้นความปลอดภยั
ของอาหาร BRC Issue 5 โดย SGS 
  - บริษทัได้รับการรับรองระบบ มาตรฐานสากลดา้นความปลอดภยัของ
อาหาร BRC Issue 5 โดย Moody 
  - บริษทัไดรั้บรางวลัรักษามาตรฐานการด าเนินงานชมรม To Be Number 
One ในสถานประกอบการดีเด่น ตน้แบบระดบัเงิน ประจ าปี 2552 
  - บริษทัได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเด่น ปีท่ี 6 ด้านสวสัดิการและ
แรงงานสัมพนัธ์จากกระทรวงแรงงาน 
  - บริษทัได้รับรางวลัโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบติัเหตุจาการท างานให้
เป็นศูนย ์ระดบัทองแดง จ านวน1,000,000 - 2,999,999 ชัว่โมงการท างาน จากกระทรวงแรงงาน  
  - บริษัทได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 : 2008 จากTUV Rheinland 
(Thailand) Co.,Ltd. 
 ปี พ.ศ.2553 : - บริษทัได้รับรางวลัรักษามาตรฐานการด าเนินงานชมรม To Be 
Number One ในสถานประกอบการดีเด่น ตน้แบบระดบัเงิน ประจ าปี 2552  
  - บริษทัไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่น ปีท่ี 7 ดา้นสวสัดิการ และ 
แรงงานสัมพนัธ์ จากกระทรวงแรงงาน 
  - บริษทัได้รับรางวลัโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบติัเหตุจาการท างานให้
เป็นศูนย ์ระดบัเงิน จ านวน3,000,000 - 9,999,999 ชัว่โมงการท างาน จากกระทรวงแรงงาน 
 ปี พ.ศ.2557 : - บริษทัได้รับรางวลัรักษามาตรฐานการด าเนินงานชมรม To Be 
Number One ในสถานประกอบการดีเด่น ตน้แบบระดบัเพชรประจ าปี 2556  
 ปี พ.ศ.2557 : - บริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน BOI เพื่อเพิ่มLINEผลิต UHT 
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แผนทีบ่ริษัท 
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วสิัยทศัน์ 
คุณภาพ น าไปสู่เวทีการคา้โลก    ดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
Quality leads to the world market with Social and Environmental responsibility 
พนัธกิจ 
 มุ่งพฒันาคุณภาพ ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต ค านึงถึงความปลอดภยัและการส่งมอบ
ตรงต่อเวลา 
 
ค่านิยม 
 COOPERATION บุคลากรร่วมมือร่วมใจสร้างสรรคคุ์ณภาพ 
AMBITION  ท างานดว้ยความมุ่งมัน่เพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
RESPONSIBILITY รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ETHICS  ยดึมัน่ในจริยธรรม 
 
วฒันธรรมองคก์ร 
1. ตั้งมัน่ในความชอบธรรมและปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 
2. มุ่งมัน่ในการลดปริมาณขยะ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เช้ือเพลิงและพลงังานความร้อนรวม เพื่อ
มุ่งมัน่ในความเป็นเลิศ 
3. เช่ือมัน่ในคุณค่าของบุคลากร การสร้างจิตส านึก และปลูกฝังค่านิยม ใหก้บับุคลากรในองคก์ร 
4. ยดึมัน่ในความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งสร้างความเช่ือถือใหก้บัสังคม 
 
ท าไมถึงตอ้งใชก้ล่อง UHT ในการบรรจุผลิตภณัฑก์ะทิ 
 เพราะกล่องบรรจุภณัฑ์ประเภทย ูเอช ที (UHT) มีส่วนประกอบอยูต่ ั้งหลายชั้น มี
ทั้งชั้น กระดาษ (Paper)  อะลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminium Foil) และ พลาสติก (Poly Ethylene) ซ่ึง
เป็นส่วนประกอบท่ียอ่ยสลายไดย้าก และหากท าลายดว้ยการน าไปเผาก็จะก่อใหเ้กิดมลพิษ 
 การน ากล่องยู เอช ที (UHT)  มารีไซเคิล (Recycle) แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ จึง
เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด ในการลดขยะและลดมลพิษ     อีกทั้งแผน่ชิปบอร์ดท่ีไดจ้ากการรีไซเคิลกล่อง 
UHT ยงัมีความแขง็แรงและทนทาน  สามารถกนัน ้า และกนัปลวกไดอี้กดว้ย 
เพราะกล่อง UHT มีตั้ง 6 ชั้น 
 ชั้นท่ี 1. โพลีเอทิลีน ป้องกนัความช้ืนจากภายนอก 
 ชั้นท่ี 2. กระดาษ เพื่อความคงทนแขง็แรงของกล่อง 
 ชั้นท่ี 3. โพลีเอทิลีน ช่วยผนึกกล่องใหแ้น่นสนิท 
 ชั้นท่ี 4. อลูมิเนียมฟอยล ์ป้องกนัภาวะภายนอก 
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 ชั้นท่ี 5. โพลีเอทิลีน ช่วยผนึกกล่องใหแ้น่นสนิท 
 ชั้นท่ี 6. โพลีเอทิลีน ช่วยป้องกนัและยดึติดการร่ัวซึมของของเหลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.6 กล่องUHT มี6 ช้ัน 
 
 ปัจจุบนับรรจุภณัฑ์กล่องเคร่ืองด่ืมประเภทยู เอช ที (UHT) เป็นท่ีนิยมอย่างมาก 
เพราะเป็นกล่องท่ีปลอดเช้ือโรค  และเก็บความสดใหม่ให้กบัเคร่ืองด่ืมไดน้านถึง 6 เดือน ไม่เน่าไม่
เสีย แถมไม่ตอ้งใส่วตัถุกนัเสีย และไม่ตอ้งแช่เยน็ จึงปลอดภยั ส าหรับผูบ้ริโภคทุกวยั โดยเฉพาะกบั
เด็กๆ  ท่ีตอ้งด่ืมนมเป็นประจ า 
 เม่ือไม่แช่เยน็ ก็ไม่ตอ้งเปลืองค่าไฟ อีกทั้งน ้าหนกักล่องท่ีเบา ง่ายต่อการพกพาและ
ขนยา้ย และยงัช่วยประหยดัเช้ือเพลิงในการขนส่งกระดาษ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัในการผลิต
กล่อง ท่ีมาจากสวนป่า ท่ีปลูกทดแทนต่อเน่ือง พร้อมหมุนเวยีนมาใช้ใหม่  (renewable)   จึงไม่ตอ้ง
ท าลายป่าไมจ้ากธรรมชาติ    กล่องเคร่ืองด่ืมยู เอช ที จึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีรักษาส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่
กระบวนการผลิต จนถึงการน าไปรีไซเคิล ซ่ึงไม่มีส่วนใด เหลือทิ้งเป็นขยะเลย 
 การคัดแยกกล่องเคร่ืองด่ืม ไปรีไซเคิล จ านวน  1,000   กิโลกรัม   ลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ได้    900  กิโลกรัม เพราะหากว่าไม่ได้คัดแยกกล่องเคร่ืองด่ืมน าเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล    กล่องเหล่านั้นอาจจะถูกท าลายดว้ยวิธีการเผาดว้ยไฟ ท่ีจะส่งผลท าให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจก หรือน าลงหลุมฝังกลบก็จะก่อใหเ้กิดก๊าซมีเทน จากการฝังได ้
 การคดัแยกกล่องเคร่ืองด่ืม ไปรีไซเคิล จ านวน  1,000   กิโลกรัม  อนุรักษพ์ื้นท่ีป่า 
ได ้150  ตารางเมตร เพราะการน ากล่องเคร่ืองด่ืมย ูเอช ที ไปรีไซเคิลเป็นแผ่นชิปบอร์ด ประกอบ
เป็นโต๊ะ-เกา้อ้ีนกัเรียน สามารถลดปริมาณการตดัตน้ไมม้าท าโต๊ะ-เกา้อ้ีนกัเรียนไดเ้ป็นจ านวนมาก
การคดัแยกกล่องเคร่ืองด่ืม ไปรีไซเคิล จ านวน   1,000   กิโลกรัม   ลดพื้นท่ีจดัเก็บขยะ ได ้ 4  ตาราง
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เมตร หากเราคดัแยกกล่องเคร่ืองด่ืมยู เอช ที มารีไซเคิล 1,000 กิโลกรัม   จะท าให้ลดพื้นท่ีจดัเก็บ
ขยะได้ถึง 4 ตารางเมตร  หากเราสามารถ คดัแยกได้ 100% (38,000 ตัน) ใน 1 ปี เราจะมีพื้นท่ี
ส าหรับท าประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีไม่ใช่การน าขยะมาฝังกลบ เพิ่มข้ึนถึง 9,500 ตารางเมตร (2,375 
ตารางวา) นั่นหมายความว่าเราจะมีพื้นท่ีในการปลูกบา้นหลงัละ 25 ตารางวา มากถึง 95 หลงัเลย
ทีเดียว หรืออาจจะน ามาใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสี เขียว สร้าง
สวนสาธารณะ ไดอี้กบนพื้นท่ีอนักวา้งขวางน้ี ในแต่ละปี มีบรรจุภณัฑก์ล่องเคร่ืองด่ืมประเภทย ูเอช 
ที (UHT) กวา่ 3,000 ลา้นกล่องถูกทิ้งไปโดยไม่มีใครรู้ถึงคุณค่า วา่มนัสามารถน ากลบัมารีไซเคิลได ้
 
ผลิตภณัฑใ์นเครือบริษทั 
1 ผลิตภณัฑจ์ากมะพร้าว 
   - กะทิบรรจุกระป๋อง 

 
ภาพที ่2.7 กะทบิรรจุกระป๋อง 

 
   - กะทิบรรจุกล่องยเูอชที 

 
ภาพที ่2.8 กะทบิรรจุกล่องยูเอชท ี
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   - กะทิผง 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.9 กะทผิง 
 
   - กะทิถุงพลาสเจอไรซ์ 

 
ภาพที ่2.10 กะทถุิงพลาสเจอไรซ์ 

   
   - น ้ามะพร้าวบริสุทธ์ิ 

 
ภาพที ่2.11 น า้มะพร้าวบริสุทธ์ิ 
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   - วุน้มะพร้าวในน ้าเช่ือม 

 
ภาพที ่2.12 วุ้นมะพร้าวในน า้เช่ือม 

 
   - น ้ามะพร้าว 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.13 น า้มะพร้าว 
 

 2. ผลิตภณัฑผ์กัและผลไมบ้รรจุกระป๋อง 
   - ขา้วโพดอ่อนในน ้าเกลือบรรจุกระป๋อง 

 
ภาพที ่2.14 ข้าวโพดอ่อนในน า้เกลือบรรจุกระป๋อง 
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   - หน่อไมใ้นน ้าบรรจุกระป๋อง 

 
ภาพที ่2.15 หน่อไม้ในน า้บรรจุกระป๋อง 

 
   - ไข่นกกระทาบรรจุกระป๋อง 

 
ภาพที ่2.16 ไข่นกกระทาบรรจุกระป๋อง 

 
   - ผลไมบ้รรจุกระป๋อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.17 ผลไม้บรรจุกระป๋อง 
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 3. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองแกงส าเร็จรูป 
  - น ้าพริกแกงส าเร็จรูป 

 
 

ภาพที ่2.18 น า้พริกแกงส าเร็จรูป 
 

   - น ้าแกงกระป๋อง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่2.19 น า้แกงกระป๋อง 
 
 4. ผลิตภณัฑซ์อสผดั 

 
ภาพที ่2.20 ผลติภัณฑ์ซอสผดั 
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 5. ผลิตภณัฑน์ ้าจ้ิม 
 

 
 
 
 

 
ภาพที ่2.21 ผลติภัณฑ์น า้จิม้ 

 
 6. ผลิตภณัฑผ์งปรุงรส 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.22 ผลติภัณฑ์ผงปรุงรส 
 

7. ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.23 ผลติภัณฑ์อ่ืนๆ 
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ผงัโรงงาน (Plant Lay Out) 
 โรงงานจะจดัระบบการท างานอย่างมีระเบียบ โดยการจดัการในส่วนต่างๆ อยา่ง
ชดัเจน ท าให้การขนส่งสินคา้ และการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ียงัมีมาตรการรักษา
ความสะอาด ซ่ึงพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อ เพื่อ
รักษามาตรฐานของผลิตภณัฑใ์หไ้ดดี้ยิง่ข้ึน 
 

ภาพที ่2.24 ผงัโรงงาน 
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บทที ่3 
แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 
 บรรจุภณัฑ์ในปัจจุบนัมีความส าคญัต่อผลิตภณัฑ์เกือบทุกประเภท โดยเฉพาะ
ผลิตภณัฑ์อาหาร โดยบรรจุภณัฑ์แต่ละชนิดมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษา
หัวขอ้เร่ือง การศึกษาปัจจยัในการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษในการบรรจุผลิตภณัฑ์กะทิ 
ของบริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการประกอบการธุรกิจ การ
เลือกใช้บรรจุภณัฑ์ให้เหมาะกบัสินคา้ ซ่ึงบริษทัใช้กล่องเคลือบหลายชั้นดวัยกระดาษแข็งท่ีใชก้บั
ระบบฆ่าเช้ือ UHT เพราะเป็นกล่องท่ีปลอดเช้ือโรค ท าใหค้งคุณค่าจากวตัถุดิบภายในกล่องผา่นการ
ฆ่าเช้ือ โดยใชท้ฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบพื้นฐานในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 1. ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชบ้รรจุภณัฑ ์
 2. ผลิตภณัฑแ์ละการบรรจุภณัฑ์ 
 3. ชนิดของบรรจุภณัฑก์ระดาษ 
 4. นิยามค าศพัท ์  
 
1.  ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 
 การบรรจุภณัฑ์เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจุบนัท่ี
การผลิตสินคา้ หรือบริการไดเ้นน้หรือให้ความส าคญักบัผูบ้ริโภค (Consumer Oriented) และจะได้
เห็นว่าการบรรจุภณัฑ์มีบทบาทมากข้ึนเพราะล าพงัตวัสินคา้เองไม่มีนวตักรรม (Innovation) หรือ
การพฒันาอะไรใหม่อีกแลว้ ฉีกแนวไม่ออกเพราะไดมี้การวิจยัพฒันากนัมานานจนถึงขั้นสุดยอด
แล้ว จึงต้องมาเน้นกันท่ีบรรจุภัณฑ์กับการบรรจุหีบห่อ (Packaging) บรรจุภัณฑ์กับหีบห่อ 
(Package) ถือวา่เป็นค าค าเดียวกนั ทั้งน้ีสุดแลว้แต่ผูใ้ดประสงคห์รือชอบท่ีจะใชค้  าใด 
ความหมายของการบรรจุภณัฑ ์
 
 1. Packaging หมายถึง งานเทคนิคท่ีต้องอาศยัความช านาญ ประสบการณ์และ
ความคิดสร้างสรรค ์ในอนัท่ีจะออกแบบและผลิตหีบห่อให้มีความเหมาะสมกบัสินคา้ท่ีผลิตข้ึนมา 
ใหค้วามคุม้ครองสินคา้ ห่อหุ้มสินคา้ตลอดจนประโยชน์ใชส้อย อาทิเช่น ความสะดวกสบายในการ
หอบห้ิว พกพาหรือการใช ้เป็นตน้ 
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 2. Packaging หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมในการวางแผนเก่ียวกบัการออกแบบ การ
ผลิตภาชนะบรรจุหรือส่ิงหุ้มห่อสินคา้บรรจุภณัฑ์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความเก่ียวพนัอยา่งใกลชิ้ดกบัฉลาก 
(Label) และตรายีห่อ้ (Brand name) 
 3. Packaging หมายถึง ผลรวมของศาสตร์ (Science) ศิลป์ (Art) และเทคโนโลยี
ของการออกแบบ การผลิตบรรจุภณัฑ์ส าหรับสินคา้ เพื่อการขนส่งและการขายโดยเสียค่าใชจ่้ายท่ี
เหมาะสม 
 4. Packaging หมายถึง การใช้เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์เพื่อหาวิธีการรักษา
สภาพเดิมของสินคา้จนกวา่จะถึงมือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เพื่อใหย้อดขายมากท่ีสุดและตน้ทุนต ่าสุด 
 5. Packaging หมายถึง กิจกรรมทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบและผลิต
รูปร่างหนา้ตาของภาชนะบรรจุ ส่ิงห่อหุม้ตวัผลิตภณัฑห์รือบรรจุภณัฑ ์
 6. Packaging เป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ ซ่ึงถูกมองในหลายแง่โดยบุคคลฝ่าย
ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตสินคา้ กล่าวคือ ฝ่ายเทคนิคจะคิดถึงปฏิกิริยาระหว่างภาชนะบรรจุกบั
ผลิตภณัฑ์และส่ิงแวดลอ้ม ฝ่ายผลิตจะพิจารณาตน้ทุนและประสิทธิภาพของระบบการบรรจุ ฝ่าย
จดัซ้ือจะค านึงถึงตน้ทุนของวสัดุทางการบรรจุ และฝ่ายขายจะเน้นถึงรูปแบบและสีสันท่ีสะดุดตา 
ซ่ึงจะช่วยในการโฆษณาผลิตภณัฑ์ ดว้ยเหตุน้ี Packaging ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมจะเกิดข้ึน
ไดจ้ากการประนีประนอมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดภ้าชนะบรรจุซ่ึงมีน ้ าหนกัเบาและราคา
ตน้ทุนต ่า แต่ในขณะเดียวกนัมีรูปแบบสวยงาม และให้ความคุม้ครองอย่างเพียงพอแก่ผลิตภณัฑ์
ภายในได ้
 7. Packaging หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดในขบวนการทางตลาดท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการออกแบบสร้างสรรคภ์าชนะบรรจุหรือหีบห่อใหก้บัผลิตภณัฑ ์
 8. Packaging หมายถึง การน าเอาวสัดุ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ไม ้
ประกอบเป็นภาชนะหุ้มห่อสินคา้ เพื่อประโยชน์ในการใชส้อยมีความแข็งแรง สวยงาม ไดส้ัดส่วน
ท่ีถูกตอ้ง สร้างภาพพจน์ท่ีดี มีภาษาในการติดต่อส่ือสาร และท าให้เกิดผลความพึงพอใจจากผูซ้ื้อ
สินคา้ 
ส่วนความหมายของ “หีบห่อ” “บรรจุภณัฑ์” หรือ “ภาชนะบรรจุ” (Package) มีผูใ้หค้  าจ  ากดัความไว้
มากมายเช่นกนั ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 
 1. Package หมายถึง ส่ิงห่อหุ้มหรือบรรจุภณัฑ์ รวมทั้งภาชนะท่ีใช้เพื่อการขนส่ง
ผลิตภณัฑ์จากแหล่งผูผ้ลิตไปยงัแหล่งผูบ้ริโภค หรือแหล่งใชป้ระโยชน์ หรือวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้
ในการป้องกนัหรือรักษาผลิตภณัฑ์ ให้คงสภาพตลอดจนคุณภาพใกล้เคียงกนักบัเม่ือแรกผลิตให้
มากท่ีสุด 
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 2. Package หมายถึง ส่ิงท่ีท าหนา้ท่ีรองรับหรือหุ้มผลิตภณัฑ์ เพื่อท าหนา้ท่ีป้องกนั
ผลิตภณัฑ์จากความเสียหายต่าง ๆ ช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการขนส่งและการเก็บรักษา 
ช่วยกระตุน้การซ้ือตลอดจนแจง้รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์
นอกจากน้ียงัมีค าอีก 2 ค า ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรจุภณัฑ ์และบรรจุภณัฑ ์คือ 
 1. การบรรจุภณัฑ์ (Packing) หมายถึง วิธีการบรรจุผลิตภณัฑ์ โดยการห่อหุ้ม หรือ
ใส่ลงในบรรจุภณัฑปิ์ด หรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีปลอดภยั 
 2. ตูข้นส่งสินค้า (Container) หมายถึง ตูข้นาดใหญ่ท่ีใช้ขนส่งสินคา้ ซ่ึงมีขนาด
และรูปแบบแตกต่างกนัตามวิธีการขนส่ง (ทางเรือหรือทางอากาศ) โดยทัว่ไปจะมีขนาดมาตรฐาน
เป็นสากล ค าว่า “Container” น้ีอาจใช้ในความหมายท่ีใส่ของเพื่อการขนส่งและจดัจ าหน่าย ใน
ปัจจุบนั 
 
วตัถุประสงคห์ลกัของบรรจุภณัฑ ์(Objectives of Package) คือ 
 1. เพื่อป้องกนัผลิตภณัฑ ์(To Protect Products) 
 2. เพื่อจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์(To Distribute Products) 
 3. เพื่อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ ์(To Promote Products) 
 
หนา้ท่ีบทบาทของบรรจุภณัฑ ์
 สมยัก่อนนั้น การใชบ้รรจุภณัฑ์ก็เพื่อเก็บรักษาสินคา้ให้คงสภาพ (Protection) ใน
ระยะเวลาหน่ึงหรือจนกว่าจะน าไปใช้ แต่เม่ือมีการแข่งขนัทางการค้ามากข้ึน บรรจุภัณฑ์จึงมี
บทบาทในด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เร่ิมเน้นเร่ืองความสวยงาม สะดุดตา ตลอดจน
ความสะดวกในการน าไปใช ้บรรจุภณัฑใ์นปัจจุบนัมีหนา้ท่ี 
 1. ท าหน้าท่ีรองรับ (Contain) บรรจุภณัฑ์จะท าหน้าท่ีรองรับสินคา้ให้รวมกนัอยู่
เป็นกลุ่มนอ้ย หรือตามรูปร่างของภาชนะนั้น ๆ  
 2. ป้องกัน (Protect) บรรจุภัณฑ์จะท าหน้าท่ีป้องกันคุ้มครองสินค้าท่ีบรรจุอยู่
ภายในไม่ให้ยุบ สลาย เสียรูปหรือเสียหายอนัเกิดจากสภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ยสภาพดิน
ฟ้าอากาศ ระยะเวลาในการเก็บรักษา สภาพการขนส่ง กล่าวคือให้คงสภาพลกัษณะของสินคา้ให้
เหมือนเม่ือผลิตออกจากโรงงานใหม้ากท่ี สุด 
 3. ท าหน้าท่ีรักษา (Preserve) คุณภาพสินคา้ให้คงเดิมตั้งแต่ผูผ้ลิตจนถึงผูบ้ริโภค
คนสุดทา้ย 
 4. บ่งช้ี (Identify) หรือแจง้ขอ้มูล (Inform) รายละเอียดต่าง ๆ ของสินคา้เก่ียวกบั
ชนิด คุณ - ภาพและแหล่งท่ีมาหรือจุดหมายปลายทาง โดยหีบห่อตอ้งแสดงขอ้มูลอย่างชดัเจนให้
ผูบ้ริโภครู้ว่าสินคา้ท่ีอยู่ภายใน คืออะไร ผลิตจากท่ีไหน มีปริมาณเท่าใด ส่วนประกอบ วนัเวลาท่ี
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ผลิต วนัเวลาท่ี หมดอายุ การระบุขอ้ความส าคญั ๆ ตามกฎหมาย โดยเฉพาะสินคา้ประเภทอาหาร
และยา ช่ือการคา้ (Trade Name) เคร่ืองหมายการคา้ (Trade Mark) 
 5. ดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) และช่วยชกัจูงในการซ้ือสินคา้ เน่ืองจาก
สินคา้ชนิดใหม่มีเพิ่มข้ึนอยูต่ลอดเวลา การแข่งขนัทางดา้นตลาดก็เพิ่มมากข้ึนทุกวนั ผูซ้ื้อสินคา้ยอ่ม
ไม่อาจติดตามการเคล่ือนไหวทางดา้นตลาดไดท้นัที หีบห่อจึงตอ้งท าหนา้ท่ีแนะน าผลิตภณัฑ์ท่ีถูก
บรรจุอยูใ่ห้กบัผูซ้ื้อดว้ย ตอ้งดึงความสนใจของผูซ้ื้อท่ีไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑ์นั้น ๆ ให้สนใจในการใช ้
และหลงัจากใชแ้ลว้เกิดความพอใจท่ีจะซ้ือใชอี้ก หีบห่อจะท าหนา้ท่ีขายและโฆษณาสินคา้ควบคู่กนั
ไปในตัวด้วย เสมือนหน่ึงเป็นพนักงานขายเงียบ (Silent Salesman) ดังนั้ นการท่ีบรรจุภัณฑ์จะ
สามารถดึงดูดความสนใจ และชักจูงใจให้เกิดการซ้ือได้จึงเป็นผลจากปัจจยัหลาย ๆ อย่าง เช่น 
ขนาด รูปร่าง สี รูปทรง วสัดุ ขอ้ความรายละเอียด ตวัอกัษร ฯลฯ  
 6. ช่วยเพิ่มผลก าไร หีบห่อจะท าหน้าท่ีอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ ถ้าหากหีบห่อไม่
สามารถช่วยเพิ่มผลก าไรให้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจุอยู ่หีบห่อสามารถช่วยส่งเสริมยุทธวิธีการตลาด 
โดยการเปิดตลาดใหม่หรือการเพิ่มยอดขายให้กบัสินคา้แต่ละชนิด เน่ืองจากในตลาดมีสินคา้และ
คู่แข่งเพิ่มข้ึนตลอดเวลา หากบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ใดได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี จะสามารถ
ดึงดูดตา ดึงดูดใจผูบ้ริโภคและก่อใหเ้กิดการซ้ือในท่ีสุด รวมทั้งการลดตน้ทุนการผลิต  
 7. สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ผลิตภณัฑ์ สร้างความเช่ือถือและเป็นท่ี
ยอมรับของผูบ้ริโภค  
 8. การส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) เพื่อยึดพื้นท่ีแสดงจุดเด่น โชวต์วัเองได้
อยา่งสะดุดตา สามารถระบุแจง้เง่ือนไข แจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อจูงใจ
ผูบ้ริโภค เม่ือตอ้งการจดัรายการเพื่อเสริมพลังการแข่งขนั ก็สามารถเปล่ียนแปลงและจดัท าได้
สะดวก ควบคุมไดแ้ละประหยดั  
 9. การแสดงตัว (Presentation) คือ การส่ือความหมาย บุคลิก ภาพพจน์  การ
ออกแบบและสีสันแห่งคุณภาพ ความคุม้ค่าต่อผูบ้ริโภค / ผูใ้ช้ / ผูซ้ื้อ ให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ชดัแจง้ 
สร้างความมัน่ใจ เห็นแลว้อดซ้ือไม่ได ้ 
 10. การจดัจ าหน่ายและการกระจาย (Distribution) เหมาะสมต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ขายเอ้ืออ านวยการแยกขาย ส่งต่อ การตั้งโชว ์การกระจาย การส่งเสริมจูงใจในตวั ทนต่อการขนยา้ย 
ขนส่ง และการคลงัสินคา้ ดว้ยตน้ทุนสมเหตุสมผล ไม่เกิดรอยขดูขีด / ช ารุด ตั้งแต่จุดผลิตและบรรจุ
จนถึงมือผูซ้ื้อ / ผูใ้ช ้/ ผูบ้ริโภค ทนทานต่อการเก็บไวน้านได ้
 
ความส าคญัของบรรจุภณัฑ ์
 ปัจจุบนับรรจุภณัฑ์มีความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ของกระบวนการผลิต การค้า
และการอุตสาหกรรมเน่ืองจากเป็นภาพลกัษณ์แรกของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไดส้ัมผสั มีบทบาทในการช้ี
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ขาดการตดัสินใจของผูบ้ริโภคต่อสินคา้ นอกจากนั้น การมีบรรจุภณัฑ์และการขนส่งท่ีเหมาะสม 
นอกจากจะมีส่วนท่ีจะช่วยลดความเสียหายแลว้ ยงัท าให้ธุรกิจสามารถจ าหน่ายไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน
จากการท่ีบรรจุภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางโลจิสติกส์ในฐานะเป็นกลไกท า
ให้ระบบโลจิสติกส์มีการขบัเคล่ือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรจุภณัฑ์โลจิสติกส์(packaging 
logistics) จึงมีความส าคญั ดงัน้ี 
 1. เพื่อการเก็บรักษาสินคา้ให้คงสภาพ และสามารถจดัเรียง รวบรวม อยูใ่นเน้ือท่ี
ซ่ึงจ ากดั ใหมี้ปริมาตรการใชพ้ื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะส่งผลต่อตน้ทุนโลจิสติกส์ 
 2. บรรจุภณัฑท่ี์ดีจะมีการออกแบบเพื่อใหท้  าหนา้ท่ีในการป้องกนัสินคา้ท่ีบรรจุอยู่
ภายในไม่ให้ได้รับความเสียหายหรือเสียรูป ในขณะเคล่ือนยา้ยสินคา้และช่วยให้การจดัวางหรือ
จดัเรียงสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. บรรจุภณัฑ์ มีส่วนส าคญัในฐานะเป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการ ขนยา้ยสินคา้จาก
แหล่งผลิต และเพื่อให้มีการส่งต่อสินคา้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทางโลจิสติกส์จนสินคา้ไปสู่ท่ีหมาย
ปลายทางในสภาพท่ีปลอดภยัมีความสะดวกโดยมีตน้ทุนในการส่งมอบ (delivery cost) ท่ีประหยดั 
 4. บรรจุภณัฑ์มีส่วนส าคญัท่ีก่อให้เกิดการส่งมอบสินคา้ภายใตค้วามพึงพอใจของ
สินคา้ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัพนัธะกิจของโลจิสติกส์โดยตรง 
 
ปัญหาของการจดัการบรรจุภณัฑโ์ลจิสติกส์ 
 การจดับรรจุภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีมีความจ าเป็นต่อความส าเร็จของธุรกิจ ทั้งต่อ
กระบวนการด าเนินการ และการลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง อย่างไรก็ตาม การจดัการบรรจุ
ภณัฑท่ี์ไม่มีประสิทธิภาพจะก่อใหเ้กิดปัญหาดงัน้ี 
 1. ปัญหาการพฒันาบรรจุภณัฑ์ (packaging development) เม่ือน าผลิตภณัฑ์ส่วน
ใหญ่เขา้สู่ตลาดเพื่อวางจ าหน่าย จ าเป็นตอ้งมีการบรรจุภณัฑ์และการติดฉลาก การพฒันาออกแบบ
บรรจุภณัฑ์จะมีบทบาทต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัการออกแบบบรรจุภณัฑ์เป็น
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีส าคญั เพราะบรรจุภณัฑ์ท่ีถูกออกแบบมาดีท าให้ง่ายต่อการใช้งานของ
ผูบ้ริโภค มีส่วนท าให้ผูบ้ริโภคจดจ าสินคา้ได้ทนัทีช่วยในการส่งเสริม การขายของผูผ้ลิตได้และ
ดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค หากไม่มีการพฒันาบรรจุภณัฑ์ธุรกิจจะไม่สามารถแข่งขนัทาง
การคา้ไดด้งันั้น การพฒันาบรรจุภณัฑ์จะตอ้งสอดรับประเด็นการตลาด การกระจายสินคา้ และการ
ผลิต ซ่ึงจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองโลจิสติกส์ทั้งในส่วนของการออกแบบท่ีเขา้กบัการใชง้าน 
รวมถึงเป็นเคร่ืองมือประชาสัมพนัธ์ใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการขนส่งท่ีก าหนด 
 2. ปัญหาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์(packaging design) บรรจุภณัฑร์วมถึงภาชนะท่ี
บรรจุ และการออกแบบ สีสัน รูปร่าง ตราฉลาก ขอ้ความโฆษณาประชาสัมพนัธ์การออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์ใดๆ มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างบรรจุภณัฑ์ให้สามารถเอ้ืออ านวยคุณประโยชน์ด้านหน้าท่ีใช้
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สอยไดดี้ และเพื่อสร้างบรรจุภณัฑ์ใหส้ามารถส่ือสาร และสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาแก่ผูบ้ริโภค 
ปัญหาท่ีพบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ตราเคร่ืองหมายไม่เด่น ขาดความสวยงาม การ
ออกแบบไม่สะดวกต่อการใช้งาน และไม่สะดวกในการเก็บรักษา ดงันั้น การออกแบบบรรจุภณัฑ์
จึงส าคญัอย่างยิ่งในตลาด ปัจจุบนั นกัออกแบบบรรจุภณัฑ์จึงตอ้งใชค้วามรู้และขอ้มูลจากหลายๆ 
ด้านมาประกอบกัน การใช้ทักษะทางศิลปะในการออกแบบ ต้องอาศยัความรู้และข้อมูลต่างๆ 
เพื่อให้ได้ผลงานท่ีส าเร็จออกมามีประสิทธิภาพในการใช้งานจริง และสอดคล้องกบัภาวะการณ์
แข่งขนัทางการคา้ เช่นในสภาพปัจจุบนั 
 3. ปัญหาการขาดบุคลากรในด้านการออกแบบบรรจุภณัฑ์ การออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีมีความสลับซับซ้อนมากๆ ท าให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น การผลิต การบรรจุและ
รวมทั้งการขนส่ง ถ้าไม่ค  านึงถึงสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงแล้ว ส่ิงท่ีตามมาก็คือบรรจุภณัฑ์นั้นจะไม่
สามารถใช้งานไดเ้ต็มท่ีเท่าท่ีควร และจะก่อให้เกิดความเสียหายรวมในการลงทุนไดจ้นกลายเป็น
การเพิ่มตน้ทุนโดยไม่จ  าเป็น ปัญหาการขาดบุคลากรในด้านการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความรู้
อยา่งลึกซ้ึง หรือ ขาดการสนบัสนุน จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และขาดการศึกษาวิจยัอยา่งจริงจงั ถือ
เป็นอุปสรรคส์ าคญัท่ีท าใหก้ารพฒันาบรรจุภณัฑข์องประเทศยงัไม่ครบวงจร 
 4. ปัญหาการเลือกใช้วสัดุบรรจุภัณฑ์(packaging materials) การเลือกใช้บรรจุ
ภณัฑมี์ส่วนส าคญัในการเพิ่มมูลค่าและสร้างความโดดเด่นให้กบัตวัสินคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้
ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษเหนือกวา่สินคา้อ่ืนในทอ้งตลาด ซ่ึงตอ้งเลือกใชบ้รรจุภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงยกระดบั
มาตรฐานสินคา้ให้สูงข้ึน การเลือกใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีไม่เหมาะสมกบัสินคา้ จะท าให้สินคา้ดูด้อย
คุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน ดงันั้น ผูเ้ลือกใช้บรรจุภณัฑ์ตอ้งรู้จกัชนิดของวสัดุท่ีใช้ท  าบรรจุภณัฑ์ดา้น
คุณสมบติัทางกายภาพ และคุณสมบติัทางเคมี 
 5. ปัญหาตน้ทุนบรรจุภณัฑ์(packaging cost) ในสถานการณ์ปัจจุบนั ตน้ทุนบรรจุ
ภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ีส าคญัของธุรกิจตน้ทุนบรรจุภณัฑ์ประกอบด้วย ตน้ทุนในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์(packaging design cost) ต้นทุนวสัดุบรรจุภัณฑ์  (packaging material cost) ต้นทุนในการ
ขนส่ง และตน้ทุนในคลงัสินคา้ (warehouse cost) ปัญหาท่ีพบในตน้ทุนบรรจุภณัฑ์ได้แก่ การใช้
วสัดุในการบรรจุภณัฑ์ไม่เหมาะสมกบัราคาใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรในการผลิต บรรจุภณัฑ์ไม่คุม้ค่า 
หรือซ้ือวตัถุดิบในราคาท่ีสูง ทั้งน้ีการจดัวางบรรจุภณัฑ์เรียงทบัซ้อนกนัในทางสูง ก็จะสามารถลด
ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ได้นอกจากน้ีขนาดของบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อรูปแบบการขนส่ง และ
ประหยดัพื้นท่ีการจดัเก็บในคลงัสินคา้จะเก่ียวโยงถึงตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ดว้ย เพราะหากบริหาร
พื้นท่ีตูค้อนเทนเนอร์และคลงัสินคา้ไดคุ้ม้ค่ามาก ยอ่มหมายถึงปริมาณการขนส่งและการประหยดั
ต่อเท่ียวท่ีมากข้ึน 
 6. ปัญหาบรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่ง บรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่ง เป็นบรรจุภณัฑ์เพื่อ
บรรจุสินคา้ส าหรับการจดัส่งสินคา้จากแหล่งผลิตไปยงัแหล่งอ่ืนๆ เช่นการส่งต่อไปยงัโรงงานอ่ืน 
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สถานท่ีจดัเก็บ แหล่งจ าหน่ายเป็นตน้ ปัญหาบรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่งท่ีพบไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์ไม่
กะทดัรัด ท าให้เสียค่าระวางสูงบรรจุภณัฑ์ไม่แข็งแรง ทนทาน ท าให้สินคา้แตกหักง่าย หรือบรรจุ
ภณัฑ์ใช้วสัดุน ้ าหนกัมาก ท าให้ตน้ทุนค่าขนส่งสูงหากบรรจุภณัฑ์นั้นไม่สามารถใช้งานไดเ้ต็มท่ี
เท่าท่ีควร จะก่อให้เกิดความเสียหายรวมในการลงทุนไดจ้นกลายเป็นการเพิ่มตน้ทุนโดยไม่จ  าเป็น 
ดงันั้น การออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อการขนส่งจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ นกัออกแบบจะตอ้งวิเคราะห์
ลกัษณะท่ีเหมาะสมของบรรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้ 
 7. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความเช่ือมโยงกบับรรจุภณัฑ์บรรจุภณัฑ์เป็นสาเหตุหน่ึง
ในการก่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้น่ืองจากบรรจุภณัฑ์มกัมีอายุการใช้งานสั้นและ
เปล่ียนเป็นขยะภายหลงัจากการใชง้านในแต่ละคร้ัง ดงันั้น การน าบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่หรือมา
หลอมใหม่ได้ การก าจดับรรจุภณัฑ์หลงัจากการใช้แล้วและเลือกใช้วสัดุท่ีสามารถย่อยสลายได้
รวมทั้งการลดปริมาณบรรจุภณัฑ์ใชแ้ลว้ในกองขยะทัว่ประเทศดว้ยวิธีท่ีปลอดภยัและเหมาะสมจะ
ไม่ก่อมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ีการใช้ระบบการจดัการบรรจุภัณฑ์และขยะบรรจุภัณฑ์จะ
สามารถลดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบับรรจุภณัฑไ์ปไดม้ากแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑโ์ล
จิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเน่ืองจากการจดัการบรรจุภณัฑ์เป็นกิจกรรมท่ีส าคญักิจกรรมหน่ึงของ
ระบบโลจิสติกส์และเป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กับสินคา้ (value of 
goods in the market) เพราะเป็นภาพลกัษณ์ของสินคา้ท่ีผูโ้ภคไดส้ัมผสัและมีบทบาทในการช้ีขาด
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคต่อสินคา้อีกทั้งยงัท าหน้าท่ีปกป้องให้สินคา้ให้ถึงมือผูบ้ริโภคปลายทาง
อย่างปลอดภยัโดยสอดคล้องกบัวิธีหรือกระบวนการในการจดัส่งและการกระจายสินคา้ ดงันั้น 
แนวทางการจดัการบรรจุภณัฑโ์ลจิสติกส์ใหมี้ประสิทธิภาพ สรุปไดด้งัน้ี 
 1. การพฒันาบรรจุภัณฑ์ (packaging development) ในอดีตบรรจุภณัฑ์มีหน้าท่ี
เพียงห่อหุ้ม  และปกป้องผลิตภัณฑ์ เท่ านั้ นแต่ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ มีหน้าท่ีในการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผ่านผลิตภัณฑ์และรูปลักษณ์ท่ีสามารถดึงดูดผูซ้ื้อ ตลอดจนสามารถใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมด้านสังคมขององค์กร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบัผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือ
สินคา้จากสภาพการแข่งขนัในตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้อุตสาหกรรม
การบรรจุภณัฑ์ เติบโตมากทั้งดา้นการออกแบบวสัดุบรรจุภณัฑ์ อุปกรณ์เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยี
การผลิต พร้อมทั้งบทบาทความส าคญัท่ีเพิ่มมากข้ึนของบรรจุภณัฑ์ต่อความส าเร็จทางการตลาด 
ทั้งน้ีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีการพฒันาบรรจุภณัฑ์รูปแบบต่างๆ จากวสัดุหลากหลายกระแส
ของการรักษาส่ิงแวดลอ้มในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ส่งผลให้มีการพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีมุ่งสู่การ
ใช้วสัดุน้อยลงและเพิ่มความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน หัวใจส าคญัในการพฒันาคือ ความ
พยายามลดจุดดอ้ยของบรรจุภณัฑ์แต่ละชนิดการพฒันาผลิตภณัฑ์มีผลต่อการอยูร่อดของผลิตภณัฑ์
จนถึงมือผูบ้ริโภคโดยมีสภาพสมบูรณ์ การพฒันาบรรจุภณัฑ์เพื่อการส่งออก จึงมีเป้าหมายเพื่อให้
ไดบ้รรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัผลิตภณัฑโ์ดยมีตน้ทุนต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
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 2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ (packaging logistics design) การบรรจุ
ภณัฑ์เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการออกแบบการสร้างส่ิงบรรจุภณัฑ์ในการห่อหุ้มป้องกนัไม่ให้เกิด
การแตกหกัของสินคา้ การสูญหายของสินคา้ และการเส่ือมสภาพของสินคา้ ธุรกิจสามารถลดความ
เส่ียงภยัดงักล่าวไดด้ว้ยบรรจุภณัฑ์ท่ีแข็งแรงทนทานต่อการกดทบัและการเสียดสีท่ีเกิดข้ึนจากการ
เคล่ือนยา้ยและขนส่งสินคา้ รวมทั้งมีการก าหนดมาตรฐานของบรรจุภณัฑ์ เช่น ขนาด น ้ าหนกั ของ
หีบห่อ เพื่อให้การขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบบรรจุภณัฑ์
ส าหรับโลจิสติกส์จะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 
  (1) สอดรับกับเร่ืองของการตลาด/การจัดจ าหน่าย/ผลิตภัณฑ์
(marketing/distribution/ product/) 
  (2) จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองโซ่อุปทาน หรือ supply chainทั้งใน
ส่วนการออกแบบท่ีเขา้กบัการใชง้าน 
  (3) เหมาะสมกบัรูปแบบการขนส่งท่ีก าหนด 
  (4) จะตอ้งช่วยในการลดตน้ทุน (cost) ในกระบวนการต่างๆ 
  (5) ค  าถึงการจดัเก็บในคลงัสินคา้ (warehouse) 
  (6) สามารถเสริมช่วยในการบริหารพื้นท่ีว่าง (space) ของการ
บรรทุกหรือการออกแบบการขนส่ง(transport design) ท่ีตอ้งเหมาะกบัผลิตภณัฑท่ี์บรรจุภายใน 
  (7) การใชว้สัดุท่ีเบา เพราะจะท าใหป้ระหยดัค่าขนส่ง 
  (8) ช่วยใหบ้รรทุกสินคา้ได ้ท าใหเ้กิดการบรรทุกสินคา้เต็มคนัรถ 
เกิดความสะดวกในการยกขนและความสะดวกในการรองรับสินคา้ 
  (9) ช่วยลดของหายและเสียหาย เช่น การใชพ้ลาสติกใสส่งผลให้
สามารถมองเห็นสินคา้ภายในบรรจุภณัฑ์ท าให้ทราบวา่สินคา้สูญหายหรือเสียหายหรือไม่ และยงั
ช่วยใหลู้กคา้สามารถเลือกสีของสินคา้ไดส้ะดวก 
  (10) ช่วยเสริมภาพลกัษณ์ของกิจการ และค านึงถึงการน ากลบัมา
ใชใ้หม่อีกคร้ัง 
  (11) ออกแบบให้สามารถวางทับซ้อนกันได้ส่งผลให้เกิดการ
ขนส่งเต็มคนัรถ เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ลดความสูญเปล่าในกระบวนการ และลดตน้ทุน
ไดจ้  านวนมาก 
 3. การเพิ่มการจ้างงานในการบรรจุภัณฑ์ (increase employment rate) ปัจจุบัน
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์เติบโตขยายตวัอยา่งมาก ก่อใหเ้กิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจ านวนมาก โดยมี
การพฒันาคิดคน้เทคโนโลยีด้านการบรรจุภณัฑ์เกิดข้ึนมาก รวมทั้งการใช้ระบบการบรรจุภณัฑ์
แบบอตัโนมติั (automatic packaging) กระบวนการบรรจุภณัฑท์ าให้เกิดการจา้งงานบุคคลฝ่ายต่างๆ 
จ านวนมาก ทั้งในระดบัการออกแบบ เช่น อาชีพนกัออกแบบบรรจุภณัฑ์(packaging designer) งาน
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ด้านกราฟิกดีไซน์(graphic design หรือ visual design) ตลอดจนระดับแรงงานท่ีใช้ในการบรรจุ
ภณัฑ์ เป็นตน้ การเพิ่มบุคลากรในด้านการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความรู้อย่างลึกซ้ึง จะช่วยให้
ธุรกิจด าเนินต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. การเลือกวสัดุบรรจุภณัฑ์ (packaging materials) การเลือกวสัดุและวิธีการบรรจุ
ภณัฑ์ให้เหมาะกับผลิตภณัฑ์ ต้องอาศยัความรู้และพิจารณาข้อมูลตลอดจนปัจจยัต่างๆ ซ่ึงต้อง
พิจารณามีความคุม้ทุน หรือ ความเป็นไปไดใ้นระบบการผลิตและจดัจ าหน่าย ปัจจยัในการพิจารณา
เลือกใชว้สัดุและบรรจุภณัฑ์ ไดแ้ก่ สภาพทางการตลาดและขอ้จ ากดัต่างๆ ธรรมชาติลกัษณะเฉพาะ
ของผลิตภณัฑ์สภาพการล าเลียง การขนส่งการเก็บรักษาวิธีการบรรจุผลิตภณัฑ์และการจดัหาวสัดุ
บรรจุ ปัจจุบนัวสัดุหลกัๆ ท่ีใชผ้ลิตบรรจุภณัฑ์ประเภทต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ กระดาษ 
พลาสติก โลหะ และแกว้ ซ่ึงแต่ละประเภทมีลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นแตกต่างกนัออกไป การเลือก
วสัดุไปใช้จึงตอ้งค านึงถึงสินคา้ท่ีอยู่ภายในดว้ยลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้นั้น 
ตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของสินคา้ท่ีบรรจุลงในบรรจุภณัฑ์วา่มีลกัษณะเป็น น ้ า ครีม ผง เมด็ กอ้น 
แผน่บางกรอบ ก๊าซ หรือลกัษณะอ่ืนๆ ซ่ึงอาจช่วยใหสิ้นคา้สามารถอยูใ่นสภาพท่ีตอ้งการไดโ้ดยไม่
แตกหกัเสียหาย และเน่าเสียก่อนเวลาท่ีก าหนดไว ้
 5. การลดค่าใช้จ่ายในการบรรจุภณัฑ์ (cost saving) บรรจุภณัฑ์ท่ีใช้เป็นส่วนหน่ึง
ของการขายให้กบัผูบ้ริโภค ณ จุดซ้ือหรือผูใ้ชร้ายสุดทา้ย บรรจุภณัฑ์มีความจ าเป็นอยา่งมากในการ
รักษาสินคา้ให้คงอยูส่ภาพเดิมท่ีสุด ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีประโยชน์อยา่งยิ่งในการขนส่งสินคา้ได้
โดยสะดวก เช่น เม่ือน าสินคา้ท่ีเป็นกระป๋อง ลงกล่องกระดาษ จะท าให้สามารถท าการขนถ่ายได้
เป็นจ านวนมากข้ึน พร้อมทั้งลดปริมาณพื้นท่ีในการเก็บสินคา้คงคลงั ก่อใหเ้กิดความสะดวกในการ
เรียงซ้อน ซ่ึงผู ้ประกอบการค้าโดยทั่วไปค้นพบว่า การเพิ่มต้นทุนของบรรจุภัณฑ์จะช่วยลด
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ยงัผลให้ตน้ทุนรวมของสินคา้มีมูลค่าถูกลงและผูบ้ริโภค
สามารถซ้ือสินคา้ดว้ยราคาท่ีถูกลง ซ่ึงเท่ากบัเป็นการลดค่าใชจ่้ายให้กบัผูบ้ริโภคบรรจุภณัฑ์ท่ีดีจะ
ช่วยลดความเสียหายต่างๆ จากการระเหย การแตกหัก การเส่ือมสภาพ และการถูกแมลงหรือสัตว์
อ่ืนๆรบกวน เป็นตน้ สินคา้ท่ีไม่ได้บรรจุภณัฑ์จะเสียหายได้ง่ายกว่าสินคา้ท่ีมีการบรรจุภณัฑ์ท่ีดี
ดงันั้น บรรจุภณัฑ์จึงช่วยลดความเสียหายและเป็นการประหยดั โดยเสียค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา
ต ่า 
 6. การป้องกันสินค้ามิให้สูญหายและเสียหายระหว่างการขนส่ง บรรจุภณัฑ์ท่ี
เหมาะสม ช่วยป้องกนัสินคา้ไม่ใหเ้สียหายในระหวา่งการขนส่ง ทั้งน้ีผูผ้ลิตสินคา้ควรเรียนรู้เก่ียวกบั 
การบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสม เช่น เลือกใช้ภาชนะบรรจุท่ีแข็งแรงทนทานต่อการกดทบั และกระทบ
กระแทกในระหวา่งการขนส่ง ใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพซ่ึงสามารถป้องกนัความช้ืนและก๊าซออกซิเจนได้
มีวิธีการบรรจุสินคา้ท่ีไม่แน่นหรือหลวมเกินไป หรือ ใชว้สัดุเสริมภายในภาชนะบรรจุ เพื่อป้องกนั
การเสียดสีหรือกระแทก และการใช้อุปกรณ์ช่วยในการขนยา้ยอยา่งมีประสิทธิภาพ ก็สามารถช่วย
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ลดปัญหาสินคา้เสียหายได้ รวมทั้งฉลาก เอกสารอา้งอิงต่างๆ และเทคโนโลยีท่ีใช้ติดตามสินค้า
ระหว่างการขนส่งเช่น GPS (Global Positioning System) และ RFID (Radio Frequently Identify 
Detection) ก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีช่วยไม่ใหสิ้นคา้สูญหายไดเ้ช่นกนั 
 7. บรรจุภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม (eco packaging) การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ
ส่ิงแวดลอ้มจะลดปัญหาจากขยะบรรจุภณัฑก์ารส้ินเปลืองทรัพยากร การน าบรรจุภณัฑม์าใชซ้ ้ าหรือ
การน ากลบัมาแปรรูปใหม่ จะท าให้ระบบการผลิตมีการน าทรัพยากรเหลือใช้มาท าประโยชน์ได ้
เช่น การแปรรูปผลิตภณัฑ์อาหารในโรงงานผลิตอาหารกระป๋อง จะมีส่วนท่ีเหลือทิ้ง ซ่ึงมากพอมา
ท าประโยชน์ในการท าวตัถุผลพลอยไดอ่ื้นๆ เช่นปุ๋ย อาหารสัตวเ์ป็นตน้ 
 ปัจจุบนั การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ eco-design (economic & ecological 
design) เขา้มามีบทบาทส าคญัต่อกระบวนการผลิตสินคา้ โดยผนวกแนวคิดดา้นเศรษฐกิจและดา้น
ส่ิงแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อพฒันาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึง
รวมถึงการวิเคราะห์สมรรถนะทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑ์การจดัการซากท่ีหมดอายุการลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในทุกช่วงของวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์โดยควบคู่กบัการวิเคราะห์ปัจจยั
ดา้นอ่ืน ๆ เช่น ตน้ทุน กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและการตลาด เป็นตน้มาตรการ 7 R 
ส าหรับการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากบรรจุภณัฑ ์
  (1) reduce เป็นการลดปริมาณมูลฝอยท่ีอาจเกิดข้ึน 
  (2) reuse น าขยะมูลฝอยเศษวสัดุมาใชใ้หม่อีกหรือเป็นการใชซ้ ้ า 
  (3) refill การใชผ้ลิตภณัฑช์นิดเติม เพื่อลดการใชข้วดพลาสติก 
  (4) repair การน ามาแก้ไข น าวสัดุอุปกรณ์ท่ีช ารุดเสียหายซ่ึงจะ
ทิ้งเป็นขยะมาซ่อมแซมใชใ้หม่ 
  (5) return การน าผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการใชแ้ลว้มาใชใ้หม่ 
  (6) recycle การหมุนเวยีนกลบัมาใช ้
  (7) reject, refuse การหลีกเล่ียงการใช้วสัดุท่ีท าลายยากหรือวสัดุ
ท่ีใชค้ร้ังเดียวแลว้ทิ้ง 
 8. การใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภณัฑ์ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการจดัการการน า
สินคา้จากแหล่งผลิตสู่มือผูบ้ริโภคในคุณภาพซ่ึงเป็นท่ียอมรับไดก้ารบรรจุภณัฑ์จึงมีความสัมพนัธ์
กบัขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมสินคา้ การบรรจุการล าเลียงและขนส่ง จนถึงการตลาดการใช้
เทคโนโลยใีนการบรรจุภณัฑปั์จจุบนั ไดแ้ก่ 
  (1) การใช้บาร์โค้ด (barcode) เทคโนโลยีบาร์โค้ดถูกน ามาใช้
ทดแทนการบันทึกข้อมูล บาร์โค้ด(barcode) คือ สัญลักษณ์รหัสแท่งท่ีใช้แทนข้อมูลตัวเลขมี
ลกัษณะเป็นแถบมีความหนาบางแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัตวัเลขท่ีก ากบัดา้นล่าง การอ่านขอ้มูลจะอาศยั
หลกัการสะทอ้นแสง เพื่ออ่านขอ้มูลเขา้เก็บในคอมพิวเตอร์ 
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โดยตรงไม่ตอ้งกดปุ่มท่ีแป้นพิมพร์ะบบน้ีเป็นมาตรฐานสากลท่ีนิยมใชก้นัทัว่โลก การน าเขา้ขอ้มูล
จากรหัสแถบของสินคา้เป็นวิธีท่ีรวดเร็วและความน่าเช่ือถือของขอ้มูลมีสูงและให้ความสะดวกแก่
ผูใ้ชง้านไดดี้ระบบบาร์โคด้จะใชค้วบคู่กบัเคร่ืองอ่าน ท่ีเรียกวา่ เคร่ืองยิงบาร์โคด้ (scanner) ซ่ึงเป็น
ตวัอ่านขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปรหสัแท่ง เป็นขอ้มูลตวัเลข หรือตวัอกัษร ท าให้สามารถเขา้ใจและน าขอ้มูล
ไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  (2) ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) เป็นระบบ
ระบุลกัษณะของวตัถุดว้ยคล่ืนความถ่ีวิทยุ มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อน าไป ใชง้านแทนระบบบาร์โคด้ 
(barcode) เป็นระบบเก็บขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเพิ่มความสามารถในการค านวณและการรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มูล และส่งก าลงัโดยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าแทนการสัมผสัทางกายภาพ เป็นการ
เอาคล่ืนวิทยมุาเป็นคล่ืนพาหะ เพื่อใชใ้นการส่ือสารขอ้มูลจุดเด่นของ RFID อยูท่ี่การอ่านขอ้มูลจาก
แท็ก (tag) ไดห้ลายๆ แท็กแบบไร้สัมผสั และสามารถอ่านค่าไดแ้มใ้นสภาพท่ีทศันวิสัยไม่ดีทนต่อ
ความเปียกช้ืน แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก การพฒันาระบบ RFID มิไดมี้จุดประสงคเ์พื่อ
มาแทนท่ีระบบบาร์โคด้แต่เป็นการเสริมจุดอ่อนต่างๆ ของระบบ 
  (3) การใช้วิทยาการใหม่ในการบรรจุภัณฑ์  ปั จจุบันการ
ด าเนินงานในด้านบรรจุภณัฑ์ ได้มีวิทยาการและนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อใช้กบัการบรรจุภณัฑ์ใน
วธีิการจดัส่ง ดงัน้ี 
  - unitized load เป็นการจดัส่งโดยน าบรรจุภณัฑ์แต่ละหีบห่อมา
รวมกนัเป็นกลุ่มให้สามารถรับน ้ าหนักและจดัส่งรวมกนัไดซ่ึ้งเป็นวิธีท่ีประหยดัค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง เช่น การใชค้อนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือและทางอากาศ 
 
ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการจดัการบรรจุภณัฑโ์ลจิสติกส์ 
 การพฒันาดา้นโลจิสติกส์ถือเป็นประเด็นส าคญั เพื่อยกระดบัความสามารถและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขนัขององคก์รของไทยสู่ตลาดโลก โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ส.อ.ท.) และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกันจดัตั้ ง
คณะท างานโลจิสติกส์คลินิก (logistics clinic) ซ่ึงมุ่งเน้นในการวินิจฉัยความสามารถทางดา้นโลจิ
สติกส์ของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยและไดมี้การพฒันาเคร่ืองมือ ซ่ึงเรียกวา่ 
Logistics Performance Assessment Tool (LPAT) โดยก าหนดตัวช้ีว ัดประสิทธิภาพท่ี เกิดจาก
กิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ 9 ประการ ได้แก่ การให้บริการแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน 
(customer service and support) การจดัซ้ือจดัหา (purchasing and procurement) การส่ือสารดา้นโลจิ
ส ติก ส์ และกระบวนการสั่ ง ซ้ื อ  (logistics communication and order processing) ก ารขน ส่ ง 
(transportation) ก าร เลื อกสถาน ท่ี ตั้ งของโรงงานและคลัง สิ นค้า  (facilities site selection, 
warehousing and storage) การวางแผนหรือการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (demand 
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forecasting and planning)การบริหารสินค้าคงคลัง (inventory management) การจดัการเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ต่างๆ และการบรรจุหีบห่อหรือบรรจุภณัฑ์ (material handling and packaging) และโลจิ
สติกส์ยอ้นกลับ (reverse logistics) มิติท่ีใช้ประเมินประสิทธิภาพของแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์ 
ประกอบดว้ย 3 มิติคือ มิติดา้นเวลา มิติดา้นตน้ทุน มิติดา้นความน่าเช่ือถือ ในส่วนของการจดัการ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ และการบรรจุภณัฑ์ ใช้ตวัช้ีวดัมิติดา้นตน้ทุน เป็นสัดส่วนมูลค่าสินคา้ท่ี
เสียหายต่อยอดขาย ตวัช้ีวดัมิติดา้นเวลา เป็นรอบเวลาของการถือครองและการบรรจุภณัฑ์สินคา้ 
และตวัช้ีวดัมิติดา้นความน่าเช่ือถือ เป็นอตัราความเสียหายของสินคา้ 
 
กิจกรรมโลจิสติกส์  มิติดา้นตน้ทุน มิติดา้นเวลา มิติดา้นความน่าเช่ือถือ 

การจัดการเคร่ืองมือ
เค ร่ืองใช้ต่างๆ และ
การบรรจุภณัฑ ์

สัดส่วนมูลค่าสินคา้ท่ี 
เสียหายต่อยอดขาย 

รอบเวลาการถือ
ครอง และการ
บรรจุภณัฑสิ์นคา้ 

อตัราความเสียหายของ 
สินคา้ 

ตารางท่ี 3.1 ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการจดัการบรรจุภณัฑโ์ลจิสติกส์ 
  
 นอกจากน้ีดชันีโลจิสติกส์กระบวนการ (operation logistics index) ยงัระบุตวัช้ีวดั
รอบเวลาของการถือครองและการบรรจุภณัฑ์สินคา้ ซ่ึงเป็นดชันีท่ีใช้วดัระยะเวลาเฉล่ียการถือครอง
สินคา้และการเตรียมส่งสินคา้โดยเร่ิมนบัเวลาตั้งแต่เสร็จส้ินกระบวนการผลิต การจดัเก็บ ตลอดจน
การจดัเตรียมสินคา้เพื่อส่งมอบสินคา้ให้แก่ลูกคา้โดยมีแบบประเมินประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ 
เป็นระยะเวลาเฉล่ียการถือครองสินค้าและการเตรียมส่งสินค้าโดยเร่ิมนับเวลาตั้งแต่เสร็จส้ิน
กระบวนการผลิต การจดัเก็บ จนถึงการจดัเตรียมสินคา้เพื่อส่งมอบสินคา้ให้แก่ลูกคา้ โดยใชห้น่วย
นบัเป็น เดือนหรือปี 
 
ววิฒันาการของบรรจุภณัฑ์ 
 เม่ือคร้ังแต่ก่อนนั้นเม่ือไดเ้กิดสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ข้ึนบนโลกของเราเราก็จะเห็น
บรรจุภณัฑข์องสินคา้นั้นๆตามมาอยา่งแน่นอน เม่ือกาลเวลาผา่นไปเหล่านกัออกแบบสินคา้หรือนกั
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างก็มีความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆมาช่วยเปล่ียนให้สินค้าหรือ
ผลิตภณัฑ์นั้นๆให้มีความทนัสมยัและเขา้กบัยุคสมยัต่างๆ ฉะนั้นจึงเกิดค าวา่วิวฒันาการของบรรจุ
ภณัฑ์ข้ึนนั้นเอง แล้วเจ้าวิวฒันาการของบรรจุภัณฑ์คืออะไรท าไมต้องมีการเปล่ียนแปลงและ
เปล่ียนแปลงอยา่งไรเราจะมาท าความรู้จกักบัส่ิงน้ีกนั 
 วิวฒันาการของบรรจุภณัฑ์ เกิดข้ึนเม่ือพร้อมกบัค าว่า สังคมนิยม ซ่ึงสองค าน้ีจะ
ถูกเก็บและรวบรวมเขา้ดว้ยกนัผา่นทางนกัออกแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีไดน้ าเอาความตอ้งการของลูกคา้
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ในแต่ละยุคสมยัมาเป็นบรรจุภณัฑ์นั่นเอง ยอ้นความไปเม่ืออดีตเราจะเห็นบรรจุภณัฑ์เป็นแบบ
ธรรมดาท่ีเน้นขอ้ความท่ีส าคญัเป็นหลกัไม่ว่าจะเป็น ช่ือสินคา้ ตราสัญลกัษณ์ และสรรพคุณ เป็น
หลกั เพราะในอดีตนั้นนักออกแบบบรรจุภณัฑ์ จะมองจากความชดัเจนและความสามารถในการ
ส่ือสารเป็นหลกั จากนั้นเม่ือยุคสมยัผา่นมาเร่ิมมีการเพิ่มสีสันและความสวยงามข้ึนมีการเลือกใช้สี
และการออกแบบส่วนประกอบต่างๆเพิ่มมากข้ึนในรูปแบบกราฟิกและรูปร่างต่างๆ จนเม่ือปัจจุบนั
น้ีการวิวฒันาการของบรรจุภัณฑ์นั้ นเปล่ียนไปเป็นการออกแบบเพื่อการใช้งานบวกกับความ
สวยงามเขา้ดว้ยกนั ให้คุณลองมองภาพของบรรจุภณัฑ์ท่ีเราสามารถแกะและใช้งานพร้อมกนัไป
ดว้ยกนัไดไ้ม่วา่จะเป็นกล่องอาหาร ถุงต่างๆ แลว้แต่นกัออกแบบบรรจุภณัฑ์และผูว้า่จา้งร่วมกนัท า
ความเขา้ใจเป็นหลกั ซ่ึงนักออกแบบบรรจุภณัฑ์เองจ าเป็นจะตอ้งมีความหรือในเร่ืองบรรจุภณัฑ์
มากกวา่เพียงแค่ความรู้ในเร่ืองของการออกแบบ เพื่อให้บรรจุภณัฑแ์ละสินคา้สามารถดึงดูดผูใ้ชไ้ป
ในทิศทางเดียวกนัได ้
 บรรจุภณัฑ์นั้นถือวา่เป็นส่ิงออกแบบท่ีมีมาอยา่งยาวนาน นกัออกแบบบรรจุภณัฑ์
ไดเ้ร่ิมมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบในการออกแบบเพื่อให้สอดคลอ้งไปตามยุคสมยั ซ่ึงค าวา่ยุคสมยั
นั้นมนัไดเ้ปล่ียนแปลงบรรจุภณัฑ์ไปอย่างไรหากเราสังเกตให้ดีเราจะพบว่าการเปล่ียนแปลงของ
ววิฒันาการของบรรจุภณัฑจ์ะเปล่ียนไปตามลกัษณะ 3 อยา่ง เร่ิมตน้กนัดว้ยท่ีอยา่งแรกคือ  
 1. ชีวติประจ าวนัของคนเราเอง เม่ือรูปแบบการใชชี้วติเปล่ียนไปรูปแบบของบรรจุ
ภณัฑก์็จะเปล่ียนแปลงไปดว้ย  
 2. การแข่งขนทางการตลาด ส่ิงน้ีถือว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้นักออกแบบบรรจุ
ภณัฑ์จ  าเป็นจะตอ้งท าการบา้นอย่างหนักเพื่อช่วยให้สินคา้หรือบรรจุภณัฑ์ของตนเองเป็นไปตาม
เป้าการตลาด  
 3. ความสะดวกสบาย บรรจุภัณฑ์ในสมัยใหม่น้ีมักจะเน้นในเร่ืองของความ
สะดวกสบายเป็นหลกัเพราะไม่วา่คุณจะใชอ้ะไรชอบอะไรผูบ้ริโภคจะมองหาส่ิงท่ีช่วยอ านวยความ
สะดวกให้กบัเขานั่นเอง และน่ีคือส่งท่ีนักออกแบบบรรจุภณัฑ์ควรท าความเขา้ใจและปรับงาน
ออกแบบบรรจุภณัฑข์องตนองใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
การออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม 
 1. ส ารวจความตอ้งการของตลาด 
 ขอ้มูลดา้นการตลาดของสินคา้ จะช่วยให้ผูอ้อกแบบสามารถเกิดแนวคิดหรือหา
เทคโนโลยใีนการออกแบบท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ขอ้มูลท่ีควรจะมีไดแ้ก่   
 1.1 ขอ้มูลของสินคา้ 
       - คุณสมบติัดา้นกายภาพ เคมี โดยควรรู้วา่ผลิตภณัฑจ์ะเส่ือมสภาพอยา่งไรหรือ
แตกหักได้ง่ายหรือไม่ ผลิตภัณฑ์หลายชนิดจะมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติเม่ืออุณหภูมิและ
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ความช้ืนแปรผนั ผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารจะเส่ือมสภาพไดง่้ายเม่ือเกิดปฏิกิริยาทางเคมี การศึกษา
คุณสมบติัทางกายภาพจะช่วยให้ผูอ้อกแบบ บรรจุภณัฑ์พิจารณาเลือกใชว้สัดุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมและ
แขง็แรงเพียงพอต่อการป้องกนัการเส่ือมสภาพของผลิตภณัฑ ์
       - ส่วนประกอบท่ีส าคญัของสินคา้คืออะไร 
       - ศึกษาถึงปัญหาวา่ท าไมเราตอ้งมีบรรจุภณัฑ ์หาขอ้มูลถึง ขอ้ดี ขอ้เสียและ ส่ิง
ท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขของบรรจุภณัฑเ์ดิม 
 1.2 ขอ้มูลผลิตภณัฑคู์่แข่งขนั  
       - ประวติัของสินคา้คู่แข่ง  
       - แนวโนม้ของการพฒันาของสินคา้คู่แข่ง โดยเฉพาะในดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
       - ประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเดียวกนั หาจุดแข็ง
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีสินคา้คู่แข่งมี 
 1.3 ศึกษาโอกาสทางการตลาดท่ีเหมาะสม  
             - ขนาดตลาดในปัจจุบนั และการคาดการณ์ในอนาคต 
             - ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค กลุ่มเป้าหมาย 
            - ราคาของสินคา้  
             - ระเบียบกฎเกณฑ ์และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  
             - ขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
             - ต  าแหน่งของสินคา้ในตลาด 
 1.4 ขอ้มูลของบริษทั (ผูผ้ลิต) 
             - ขอ้มูลดา้นการผลิตท่ีจ าเป็นต่อการออกแบบบรรจุภณัฑ์ ไดแ้ก่ความเร็วและ
ปริมาณการผลิตต่อคร้ัง วิธีการผลิต ลกัษณะการผลิตเป็นแบบอตัโนมติัหรือแบบใชแ้รงงานคน ซ่ึง
การเลือกใช้เคร่ืองจกัรในการบรรจุจะสัมพนัธ์กบัความเร็วของการผลิตสินคา้และสอดคล้องกบั
แผนผงัการวางเคร่ืองจกัรภายในโรงงาน  
             - ความพร้อมดา้นเคร่ืองมือ และทรัพยากรต่างๆ  
            - นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 1.5 แรงกดดนัท่ีท าใหต้อ้งมีการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 
ควรพิจารณาถึงแรงกดดนัในดา้นต่างๆท่ีท าใหต้อ้งมีการออกแบบบรรจุภณัฑใ์หม่ไดแ้ก่  
             - ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
             - ดา้นวตัถุดิบ  
             - ดา้นเทคโนโลย ี 
       - ดา้นตลาดและรสนิยมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป 
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 2. จดัระดมความคิด 
 การระดมความคิดจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง จะท าให้เกิดแนวคิดและกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมอาจจะใช้คนประมาณ 8-15 คน จากฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายส่ิงแวดล้อม ฝ่าย
ออกแบบ ฝ่ายพลงังานและบริการ ควรจะรวมคนท่ีมีแนวคิดท่ีแปลกและแตกต่างจากนกัออกแบบ
เขา้ไปดว้ย 
 2.1 หวัขอ้ท่ีควรจะน ามาอภิปราย  
         2.1.1 ข้อมูลสินค้า เสนอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
อุปสรรคและโอกาส  
         2.1.2 การประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
                     - เสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
                     - เพื่อระบุผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั หรืออาจจะ
จดัล าดบั  
                     - ความส าคญัตามความรุนแรงของผลกระทบ  
         2.1.3 เสนอกลยทุธ์ในการออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  
                    - จดัเรียงแนวคิดใหม่ท่ีเกิดข้ึน และเรียงล าดบักลยทุธ์ต่างๆ  
         2.1.4 พิจารณาความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์ต่างๆ การพิจารณาทาง
ความเป็นไป จะตอ้งค านึกถึงด้านความพร้อมและความเป็นไปได้ ทางเทคนิค และจดัเรียงล าดบั 
เพื่อดูส่ิงใดควรท าก่อนและหลงั 
 2.2 การประเมินผลของการระดมความคิด ผลของการระดมความคิด สามารถ
ประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มไดโ้ดยแบ่งออกเป็นกลุ่มดงัน้ี  
  กลุ่มท่ี 1: แนวคิดของกลุ่มท่ีท าประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม มี
ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์มีความพร้อมดา้นเทคนิค แนวคิดกลุ่มน้ีสามารถท าไดใ้นช่วงเวลา
สั้น  
  กลุ่มท่ี 2: แนวคิดท่ีท าให้เกิดผลทางส่ิงแวดล้อมในวงจ ากดั แต่
สามารถเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์มีความพร้อมดา้นเทคนิค แนวคิดกลุ่มท่ี 2 มีความเป็นไปไดใ้น
ช่วงเวลาสั้น  
  กลุ่มท่ี 3: แนวคิดท่ีท าให้ผลดีต่อส่ิงแวดล้อมแต่ยงัมีปัญหาใน
ดา้นเศรษฐศาสตร์ดา้นเทคนิคกลุ่มน้ีตอ้งมีการวิจยัเพิ่มเติม  
  กลุ่มท่ี 4: แนวคิดท่ีท าให้เกิดผลทางส่ิงแวดลอ้มในวงจ ากดั และ
ยงัมีปัญหาดา้นการเศรษฐศาสตร์ และดา้นเทคนิคแนวคิดกลุ่มน้ีสามารถตดัทิ้ง 
 
 3.การวางแผนเพื่อออกแบบ 
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 เม่ือข้อมูลทั้ งหมดจาการท าวิจัยถูกรวบรวมข้ึนเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการ
ออกแบบบรรจุภณัฑปั์จจยัท่ีส าคญันกัออกแบบท่ีตอ้งพิจารณาขั้นตอนต่อไปน้ีไดแ้ก่ 
 3.1 วสัดุบรรจุภณัฑ ์ 
 วสัดุเด่ียวหรือวสัดุผสมท่ีถูกคดัเลือกใช้ท าบรรจุภณัฑ์ควรมีความสามารถในการ
ป้องกนัสินคา้จากการเส่ือมสภาพหรือความเสียหายต่างๆได ้ผูอ้อกแบบควรใหค้วามสนใจรอยเช่ือม
และการปิดผนึกของบรรจุภณัฑ์เป็นพิเศษ เพราะถึงแมจ้ะเลือกวสัดุท่ีมีคุณสมบติัดีท่ี สุด แต่หาก
บรรจุภณัฑ์นั้นมีรอยร่ัวหรือปิดผนึกไม่เหมาะสม บรรจุภณัฑ์นั้นก็ไม่สามารถป้องกนัสินคา้จาก
ความเสียหายได ้ 
  การออกแบบโครงสร้างของบรรจุภณัฑ์วสัดุช่วยบรรจุตอ้งค านึกถึงคุณสมบติัใน
การป้องกนัการแตกหกัเสียหายของสินคา้ตลอดระยะทางการขนส่งทั้งระบบ ผูอ้อกแบบจ าเป็นตอ้ง
รู้วา่สินคา้ควรจะขนยา้ยในลกัษณะใด และสินคา้จะไดรั้บแรงเคน้หรือกดดนัอยา่งไรตลอดเส้นทาง
การขนส่ง การใชเ้คร่ืองหมายสากลพิมพล์งบนบรรจุภณัฑ์ขนส่งจะช่วยในการขนยา้ยสินคา้กระท า
อยา่งถูกตอ้ง และลดโอกาสการลกัขโมยระหวา่งการขนยา้ย โดยขอ้มูลท่ีปรากฏอาจจะอยูใ่นรูปของ
สินค้าในเอกสารการขนส่ง เพื่อหลีกเล่ียงการถูกขโมย เคร่ืองหมายและขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ี เช่น 
น ้ าหนัก ควรพิมพ์ให้ชัดเจนและตวัอกัษรถูกตอ้ง ไม่ควรลบเลือนง่ายเม่ือถูกคราบความช้ืนหรือ
เป้ือนคราบสกปรกต่างๆระหวา่งขนส่ง 
 3.2 ของบรรจุภณัฑ ์
 การออกแบบรรจุภณัฑ์ควรมีขนาดท่ีเหมาะสมกับตวัสินค้า โดยใช้วสัดุอย่างมี
ประสิทธิภาพมีของเสียน้อยท่ีสุด กล่าวคือ บรรจุภณัฑ์ขายปลีกควรมีขนาดพอดีกับบรรจุภณัฑ์
ขนส่ง และบรรจุภณัฑข์นส่งสามารถวางเรียงซอ้นบนแท่นรองรับสินคา้ไดเ้ตม็พื้นท่ี  
 การออกแบบจะตอ้งยึดมาตรฐานขนาด แท่นรองรับสินคา้ของตลาดเป้าหมายเป็น
ข้อก าหนดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนส่งและบรรจุภัณฑ์ขายปลีกซ่ึงขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมกบัขนาดแท่นรองรับสินคา้จะช่วยใหร้ะบบการขนยา้ยรวดเร็ว ประหยดั 
 3.3 การขนยา้ยบรรจุภณัฑ ์
       การขนยา้ยดว้ยการใชบ้รรจุภณัฑท่ี์มีขนาดมาตรฐาน จะช่วยใหก้ารขนส่งรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ มาตรฐานนานาชาติ (ISO 3394) ไดร้ะบุมิติภายนอกของบรรจุภณัฑ์ขนส่ง เป็นขนาด 
600*400 ม.ม. หรือเรียกว่า “รูปแบบพื้นฐานของบรรจุภณัฑ์” ขนาดของบรรจุภัณฑ์ต้องพอดี
ส าหรับการวางเรียงซอ้นบนแท่งรองรับสินคา้มาตรฐานจะช่วยให้การขนส่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
เคร่ืองหมายต่างๆบนบรรจุภณัฑ์ก็เป็นขอ้มูลส าคญัท่ีจะช่วยให้การขนยา้ยสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
ภาพของเคร่ืองหมายจะตอ้งชดัเจน และระบุเฉพาะเคร่ืองหมายท่ีจ าเป็นต่อการขนถ่ายหรือขนส่ง 
ตวัอย่างเช่น เคร่ืองหมายลูกศรช้ีให้วางบรรจุภณัฑ์ตั้งข้ึน และเคร่ืองหมายแสดงห้ามใช้ตะขอเก่ียว
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บรรจุภัณฑ์ การใช้เคร่ืองหมายมากเกินความจ าเป็นจะท าให้ผูป้ฏิบัติงานขนาดความสนใจต่อ
เคร่ืองหมายท่ีเปรอะเตม็พื้นท่ีบรรจุภณัฑ ์ 
       ส าหรับบรรจุภัณฑ์ขายปลีกท่ีวางบนชั้นในซูเปอร์มาร์เก็ต ควรค านึงถึงความ
สะดวกสบายของผูบ้ริโภคในการห้ิวถือ ขนาดท่ีเหมาะสม การเปิดและปิดซ ้ าตลอดจนข้อมูลท่ี
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งระบุบนบรรจุภณัฑต์ามขอ้ก าหนดของกฎหมายแต่ละประเทศ ซ่ึงขอ้มูลท่ีปรากฏบน
บรรจุภณัฑจ์ะตอ้งถูกตอ้ง ชดัเจนและอ่านง่าย 
 3.4 ความสะดุดตาของบรรจุภณัฑ์ 
 บรรจุภัณฑ์ควรจะแสดงภาพลักษณ์ท่ีถูกต้องของสินค้า ราคาไม่แพงหรือถูก
จนเกินไปเม่ือเทียบกบัราคาของสินคา้ การเลือกใช้สี โลโก้ ช่ือสินคา้ และภาพประกอบ ไม่ควร
ท างานนิยม ความเช่ือในศาสนาหรือขนบธรรมเนียมปฏิบติัของตลาดเป้าหมาย สินคา้อุตสาหกรรม
และสินคา้อุปโภคบริโภคควรได้รับความสนใจเท่าเทียมกนัทั้งการออกแบบและวางแผนการใช้
บรรจุภณัฑ์ โดยมุ่งเนน้ความเหมาะสมของบรรจุภณัฑใ์นดา้นความคุม้ครองและการรับสินคา้ห้ิวถือ
สะดวก มองดูสะอาดสวยงามสะดุดตา 
 3.5 ความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
 ความปลอดภยั สุขภาพอนามยัและไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม เป็นขอ้ก าหนดส าคญั
ของระบบการหีบห่อท่ีเหมาะสม ขอ้มูลจากขอ้ก าหนดเหล่าน้ีจะตอ้งถูกแปลงไปสู่การออกแบบ
บรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 3.6 ค่าใชจ่้ายและคุณภาพ 
 ค่าใชจ่้ายของการบรรจุหีบห่อหมายถึงค่าใชจ่้ายรวมของกระบวนการบรรจุหีบห่อ 
ไม่ใช่เฉพาะค่าใช่จ่ายของตวับรรจุภณัฑ์หรือวสัดุบรรจุภณัฑ์เท่านั้นค่าใช้จ่ายรวมประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายด้านการวางแผนบรรจุภณัฑ์ การจดัหา และการจดัเก็บบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์
เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการขนยา้ยบรรจุภณัฑ์นอกจากน้ียงัรวมถึง การปฏิบติังานการบรรจุซ่ึงรวมค่าจา้ง
แรงงาน ค่าขนส่ง ค่าจดัจ าหน่าย รวมทั้งการประกนัภยัสินคา้และบรรจุภณัฑ ์ 
 ค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมของระบบการหีบห่อท่ีถูกตอ้งไม่ใช่ค่าใชจ่้ายท่ีถูกท่ีสุดเสมอ
ไป บางกรณีค่าใชจ่้ายดา้นบรรจุภณัฑ์ท่ีต ่าอาจหมายถึง คุณภาพของบรรจุภณัฑ์ท่ีดอ้ยกวา่มาตรฐาน 
และอาจท าให้กระบวนการการบรรจุหีบห่อสะดุดหรือชะงกัในระหว่างการปฏิบติังาน เกิดการ
แตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง และทั้ งหมดน้ีจะท าให้ค่าใช้จ่ายรวมของทั้ งระบบสูงข้ึน 
ขอ้พิจารณาอนัดบัแรกของการเลือกวสัดุบรรจุภณัฑ์ ไดแ้ก่ คุณภาพของวสัดุนั้นมีคุณภาพตรงกบั
คุณสมบติัในการน าไปใช้งาน ส่ิงท่ีส าคญัต่อมาคือความน่าเช่ือถือของผูข้ายวสัดุบรรจุภณัฑ์ ท่ี
สามารถส่งมอบวสัดุบรรจุภณัฑ์ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองซ่ึงจะท าให้ราคาวสัดุไม่เปล่ียนแปลง การวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ของการวางแผนดา้นบรรจุภณัฑ์ รวมทั้งการเลือกบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมโดยใช้
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ขอ้มูลเชิงวิชาการดา้นต่างๆ จะช่วยการวางแผนการส่งออกสินคา้และบรรจุภณัฑ์บรรลุตามแผนท่ี
วางไวแ้ละสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อลดค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีไม่จ  าเป็นต่อไป 
 
4.บทบาทและหนา้ท่ีดา้นการตลาด 
องคป์ระกอบของการออกแบบกราฟิกบรรจุภณัฑ ์
 การออกแบบกราฟิกบรรจุภณัฑ์เพื่อการส่ือสารต่อกลุ่มเป้าหมาย มีองคป์ระกอบท่ี
ส าคญั 4 ประการดว้ยกนัคือ  
 1. ภาพประกอบ  
 2. สี  
 3. รูปทรง  
 4. ขอ้ความ (ตวัอกัษร) 
 ทั้ง 4 องค์ประกอบจะถูกจดัรวมเป็นลกัษณะกราฟิกของบรรจุภณัฑ์ซ่ึงตอ้งอาศยั
การผสมผสานอยา่งกลมกลืนและมีชั้นเชิงของนกัออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อสร้างความประทบัใจแก่
ผู ้ซ้ือ ตัวอักษรหรือข้อความท่ีปรากฏบนฉลากต้องมีความเข้ากันได้กับภาพประกอบ เช่น 
ภาพประกอบท่ีมีสีสันฉูดฉาดยอ่มไม่เหมาะกบัขอ้ความท่ีมีตวัอกัษรท่ีแสดงถึงความหรูหรา ซ่ึงใน
หวัขอ้ต่อไปจะกล่าวถึงองคป์ระกอบหลกัท่ีใชใ้นการออกแบบกราฟิกบรรจุภณัฑเ์พื่อการส่งออก 
 
1. ภาพประกอบ 
 โดยทั่วไปการใช้ภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์ไม่นิยมใช้ภาพสินค้าโดยตรง 
ตวัอย่างเช่น ภาพบนกล่องบรรจุชาท่ีไม่นิยมใชภ้าพใบชาแต่เล่ียงไปใช้ภาพน ้ าชาท่ีผา่นการชงแลว้
บรรจุในถว้ยหรือแสดงบรรยากาศของไร่ชาท่ีมีชาวไร่ก าลงัท าการเก็บใบชาแทน เพราะภาพใบชา
แห้งท่ีบรรจุอยู่ขา้งในคงไม่สร้างความประทบัใจแก่ผูซ้ื้อนัก กรณีผงซักฟอก กลุ่มเป้าหมายคงไม่
อยากเห็นภาพผงซกัฟอกท่ีเป็นผงแสดงอยูบ่นกล่อง แต่อาจเปล่ียนไปใชรู้ปแบบแม่บา้นท่ีมีความสุข
หรือแสดงใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบของสีสันสดใสแทน ถึงอยา่งไรตอ้งไม่ลืมวา่ภาพประกอบท่ีตั้งใจ
แสดงให้เหมือนสินคา้ท่ีบรรจุอยูข่า้งใน จะตอ้งแสดงขนาดสีสันการใช้ส่วนผสมและอ่ืนๆตามกบั
สินคา้ท่ีบรรจุอยู ่ 
       บรรจุภัณฑ์อาหารต้องมีค าว่า “Serving suggestion” เม่ือกราฟิกบนกล่องมีรูป
อาหารท่ีตกแต่งดว้ยส่วนผสมท่ีไม่ถูกบรรจุรวมอยูด่ว้ยอยา่งเช่น บรรจุภณัฑส์เต็กปลาพร้อมปรุงท่ีมี
รูปบนกล่องเป็นช้ินปลาย่างร้อนและตกแต่งดว้ยผลมะนาวฝาน ในขณะท่ีสินคา้ท่ีบรรจุจริงมีเพียง
เน้ือปลาดิบแช่แข็งท่ีถูกตดัเป็นช้ินแต่เพียงอย่างเดียว ภาพประกอบท่ีเหมาะส าหรับสินคา้ส่งออก
ตอ้งแสดงเอกลกัษณ์เฉพาะของประเทศท่ีผลิตส่งออก ตวัอยา่งเช่น ภาพประกอบท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นสินคา้ท่ีมีวฒันธรรมของแถบเอเชีย แสดงให้เห็นถึงความประณีตและงดงามของสินคา้
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หตัถกรรม ในบางประเทศภาพประกอบท่ีเป็นรูปสุนขัและสุกรจะถูกมองวา่เป็นภาพท่ีท าให้สินคา้
นั้นดูไม่สะอาด ส่วนประเทศท่ีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม จะมีขอ้ก าหนดหรือข้อห้ามทาง
ประเพณีนิยมใหมี้รูปคนและภาพประกอบอ่ืนใดท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียมท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา 
 
2. สี 
 สีท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้ เพื่อช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ
จดจ าตราสินค้าได้อย่างแม่นย  า ตวัอย่างเช่น ผลิตภณัฑ์ Heinz, Findus, Kodak, Shell, Coca-Cola, 
Mars และ Tolerone เม่ือพูดถึงช่ือของสินคา้ผูบ้ริโภคจะสามารถจ าแนกถึงรูปลกัษณ์ทางนามธรรม
ของสินคา้ดงักล่าวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พลงัของสีสามารถกระตุน้การรับรู้และปลุกเร้าอารมณ์ผูบ้ริโภค
ผา่นการมองเพียงเศษวินาทีดว้ยอิทธิพลทางจิตวิทยาน้ี นกัออกแบบจึงสามารถเลือกใชสี้เพื่อส่ือให้
เห็นถึงความทนัสมยั ความอ่อนหวาน สนุกร่าเริง ความหรูหรา (สีด า, เงิน, ทอง) ความกวา้งหน้า
ทางเทคโนโลยี (สีเทา, ด า) ฯลฯ สินค้าบางชนิดผูกพนักับสีใดสีหน่ึงเป็นพิเศษ เรียกได้ว่าเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัและมีส่วนใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมไม่ยอมรับสีท่ีตนเองไม่คุน้เคย เช่น สีแดงใช้
ส าหรับเคร่ืองด่ืมประเภทโคล่า สีเขียวใช้เคร่ืองด่ืมประเภทเบียร์ และสีเหลืองส าหรับเคร่ืองด่ืม
ประเภทโทนิค สีขาวและสีฟ้าใชส้ าหรับบรรจุภณัฑ์เกลือและน ้ าตาล สีฟ้าและเขียวนิยมใชส้ าหรับ
ขวดบรรจุน ้ าด่ืม ส่วนสีเหลืองใชส้ าหรับสินคา้ท่ีมีเน้ือไก่เป็นส่วนผสมหลกั และสีแดง น ้าตาล และ
ด า ถูกใชม้ากส าหรับบรรจุกาแฟส าเร็จรูป การเลือกใชสี้นกัออกแบบตอ้งมีความรู้ในเร่ืองแนวโน้ม
และความนิยมของตลาดปัจจุบนั เช่น ปัจจุบนัพบว่ามีการนิยมใชสี้เขียวในบรรจุภณัฑ์มากข้ึน เพื่อ
ส่ือถึงการอนุรักษธ์รรมชาติ ทั้งท่ีก่อนหนา้น้ีไม่ปรากฏความนิยมในการใชสี้เขียวกบับรรจุภณัฑ์มา
ก่อน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตลาดอเมริกา  
 นอกจากน้ียงัสียงัเป็นตวัช่วยจ าแนกชนิดของสินคา้โดยเฉพาะในเร่ืองรสชาติและ
ความหลากหลายของตวัผลิตภณัฑ์ เช่น ผูผ้ลิตสินคา้อาหารกระป๋องเลือกใชฉ้ลากท่ีมีพื้นหลงัเป็นสี
แดงส าหรับซุป และสีเหลีองส าหรับแกง สีฟ้าส าหรับผลไมแ้ละสีเขียวส าหรับผกัเป็นตน้ 
 
3. รูปทรง 
 รูปทรงของบรรจุภณัฑ์ท่ีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ให้แก่สินคา้เป็นอยา่งมาก 
ดว้ยประโยชน์ของรูปทรงบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็น 3 มิติ เอ้ือประโยชน์ให้นกัออกแบบคิดคน้กรรมวิธีท่ีจะ
ส่ือสารความหมายของตราสินคา้ผา่นโครงสร้างและพื้นผวิ ตวัอยา่งเช่น  
       - ขวด Coca-Cola ท่ีถูกออกแบบข้ึนในปี ค.ศ. 1915 นับได้ว่าเป็นหน่ึงในบรรจุ
ภณัฑป์ระเภทขวดแกว้ท่ีมีรูปทรงเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุด  
      - ขวดเคร่ืองด่ืม Pepsi-Cola ท่ีถูกออกแบบข้ึนในปี ค.ศ. 1950 
       - ขวดน ้าแร่ Perrier รูปโคนในปี ค.ศ. 1903 
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       - ความมีเอกลกัษณ์ของขวดเหลา้ สก๊อตช์ Dimple, Johny, และ Chivas Regal 
       - ขวดซอสมะเขือเทศและเคร่ืองปรุงรส Heinz 
       - กล่องช็อกโกแลต Tolerance รูปสามเหล่ียม ซ่ึงรูปทรงของสินคา้ได้รับการจด
สิทธิบตัรแลว้ 
 
      การใช้รูปทรงของบรรจุภณัฑ์เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสินคา้ นบัไดว้า่ประสบ
ผลส าเร็จอยา่งยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตขวดแกว้ ซ่ึงแมว้า่จะมีอุปสรรคในเร่ืองของราคาแม่พิมพ์
ท่ีสูง แต่ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภณัฑ์ไม่มีการปรับปรุงการผลิตขวดพลาสติกให้มี
ประสิทธิภาพ รูปทรง และคุณสมบติัใกลเ้คียงแกว้ในตน้ทุนการผลิตท่ีถูกกวา่ 
 
4. ขอ้ความ (ตวัอกัษร) 
       ขอ้ความบรรจุภณัฑ์และฉลากมีหน้าท่ีส่ือความหมายของสินคา้สู่ผูซ้ื้อโดยตรง 
ดงันั้นเพื่อใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพสูงสุด ขอ้ความดงักล่าวจึงตอ้งง่ายต่อความเขา้ใจ มีการเรียบ
เรียงภาษาอย่างถูกตอ้งและใช้ตวัอกัษรท่ีสามารถอ่านได้ง่ายโดยผูซ้ื้อสามารถทราบถึงท่ีมาของ
สินคา้การใชแ้ละวธีิเก็บรักษาในระยะเวลาอนัสั้น  
 หลายประเทศทีกฎหมายควบคุมเก่ียวกบัการใชข้อ้ความบนฉลากโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งบรรจุภณัฑ์อาหารและยา ดั้งนั้นผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งออกจึงควรศึกษากฎและระเบียบ
ใหดี้ก่อนการออกแบบฉลากสินคา้และกราฟิก  
รายละเอียดท่ีปรากฏบนบรรจุภณัฑแ์ละฉลากของสินคา้ทัว่ไปมีดงัน้ี  
       - ประเทศหรือแหล่งผลิต  
       - ช่ือและท่ีอยูข่องผูผ้ลิต  
       - คุณภาพ ระดบั รุ่น ขนาด ฯลฯ  
       - ช่ือของสินคา้ ส่วนประกอบสินคา้ ส่วนผสม มาเติมแต่ง ฯลฯ  
       - ส าหรับสินคา้ประเภทอาหาร มีขอ้ก าหนดใหแ้สดงฉลากโภชนาการหรือไม่  
       - ปริมาณหรือจ านวนของสินคา้ต่อหน่วยบรรจุท่ีใช้ส่งออกตลาดเป้าหมายขนาด
รับประทาน  
       - ขอ้ความแสดงอาการเก็บ วนัผลิต วนัหมดอาย ุขอ้ความแสดงการรับรองคุณภาพ
ของผูผ้ลิต ฯลฯ 
       ในปัจจุบนัดว้ยเทคโนโลยีการพิมพร์ะบบดิจิตอลและการใชซ้อฟท์แวร์ท่ีเก่ียวกบั
การออกแบบกราฟิก สามารถท าใหก้ารออกแบบขอ้ความและตวัหนงัสือเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
มีคุณภาพมากข้ึน ตวัอกัษรท่ีใชมี้ให้เลือกครอบคลุมเกือบทุกภาษา แต่ตวัอกัษรท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ
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ตวัอกัษรท่ีดูเรียบง่ายไม่มีฐาน (Non-serif) โดยเฉพาะตวัอกัษรภาษาองักฤษช่ือว่า Arial, Tahoma 
และ Veranda ท่ีต่างมีคุณลกัษณะพิเศษคือ อ่านง่ายแมจ้ะถูกยอ่ลงใหมี้ขนาดเล็กมากๆ  
      ถา้มีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้ความบทฉลากมากกวา่ 3-4 ภาษา ฉลากนั้นถูกลดความ
สวยงามและความสะดุดตาลง ดงันั้นจึงควรเรียกใช้ภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมนั หรือ สเปน 
เพื่อครอบคุลมการส่ือสารความหมายในพื้นท่ีส่วนใหญ่ของตลาดการคา้โลก ถา้มีการเพิ่มขอ้ความ
นอกเหนือจากน้ีก็อาจจะใชว้ิธีการพิมพบ์นสต๊ิกเกอร์แลว้ปิดบนพื้นท่ีท่ีเหลือในฉลาก ส าหรับสินคา้
ท่ีส่งไปตลาดประเทศจีนแดง ญ่ีปุ่น และกลุ่มประเทศอาหรับ ควรเพิ่มขอ้ความภาษาองักฤษเพื่อให้ผู ้
ซ้ือไดท้ราบถึงประเทศท่ีผลิตและส่งสินคา้ไปจ าหน่าย 
 
กาจดัองคป์ระกอบกราฟิกบรรจุภณัฑ ์
       เพื่อให้เขา้ใจง่ายข้ึน จึงขอเสนอแบบของการจดัองค์ประกอบกราฟิกบรรจุภณัฑ์
โดยใช้องค์ประกอบทั้ง 4 ขอ้ได้แก่ ภาพประกอบ สี รูปทรง และขอ้ความ (ตวัอกัษร) กฎระเบียบ
และขอ้บงัคบั 
ฉลากเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์บนบรรจุภณัฑ์ 
      ในสหภาพยุโรปไดมี้การออกกฎระเบียบและขอ้บงัคบัการแสดงฉลากบนบรรจุ
ภณัฑ์อาหาร (79/112/EEC) เพื่อปกป้องผูบ้ริโภคจากการถูกหลอกลวงหรือเขา้ใจผิดเก่ียวกบัสินคา้ 
ส่ิงท่ีปรากฏบนฉลากของบรรจุภณัฑท่ี์สาระส าคญั ดงัน้ี  
       - ช่ือสินคา้  
       - ส่วนผสม  
       - ปริมาณสุทธิ  
       - อายกุารเก็บ(วนัหมดอาย)ุ 
       - สภาวะการเก็บรักษา  
       - ช่ือและท่ีอยูข่องผูน้ าเขา้ จดัจ าหน่าย  
       - สถานท่ีผลิตและวธีิการใช ้ 
       ส าหรับกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของส านักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา 
(FDA) มีขอ้แตกต่างจากสหภาพยุโรปคือ บงัคบัใหต้อ้งแสดงฉลากโภชนาการในบรรจุภณัฑ์อาหาร
ทุกประเภท ประเทศอ่ืนเช่น ประเทศอินเดียวมีกฎท่ีตอ้งแสดงรหสัตวัเลขท่ีออกให้โดยผูท่ี้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบ ซ่ึงตอ้งแสดงถึงช่ือและชนิดของสินคา้ วนั เดือน ปีท่ีผลิตและหมดอายใุนสินคา้ประเภท
ปลาแช่แข็ง สินค้าท่ีมีเน้ือปลาเป็นส่วนประกอบและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องเป็นต้น เพื่อลดการ
เสียหายของบรรจุภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ขนส่งต้องแสดงเคร่ืองหมายเพื่อความ
ปลอดภัยและสามารถเป็นท่ีเข้าใจได้ในทุกส่วนของโลก แต่เดิมอุตสาหกรรมการผลิตฉลาก
ส่วนมากเก่ียวกบัการปิดฉลากกระป๋องและขวดด้วยกาวสต๊ิกเกอร์ และปิดฉลากโดยใช้ความดนั 
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ปัจจุบนัไดมี้การน าเทคโนโลยีใหม่ มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดฉลาก การท าเคร่ืองหมายและ
สัญญาลกัษณ์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
การปิดฉลาก 
      ในปัจจุบันฉลากไม่ได้ท าหน้าท่ีเพียงแค่แสดงเอกลักษณ์ของสินค้าหรือแสดง
ข้อมูลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เท่านั้ น แต่ฉลากสามารถแสดงอายุการใช้งาน รหัสแท่ง ข้อมูล
โภชนาการความหลากหลายภาษา ฯลฯ นอกเหนือจากน้ีฉลากยงัสามารถสร้างแรงกระตุน้ในการ
ส่ งเส ริมการขาย  อีกทั้ งย ังมี ระบบ ป้องกันการเปิด  (Tamper evidence) ห รือป้องกันแสง
อลัตราไวโอเลตไดอี้กดว้ย  
       การปิดฉลากสามารถท าไดโ้ดยใชก้ารหรือฉลากท่ีเป็นสต๊ิกเกอร์ และอาจใชฟิ้ล์ม
หดเพื่อแสดงรูปแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ให้ไดมุ้มกวา้งถึง 360 องศา ดว้ยววิฒันาการอนักา้วไกล
ปัจจุบนัยงัสามารถใชว้ธีิปิดฉลากพร้อมการข้ึนรูปบรรจุภณัฑไ์ดอี้กดว้ย  
       การปิดฉลากด้วยฟิล์มหดใช้กรรมวิธีการพิมพ์แบบกราเวียร์ สามารถให้ผลการ
พิมพไ์ดอ้ยา่งยอดเยี่ยมและสามารถพิมพไ์ดม้ากถึง 9 สี อีกทั้งยงัสามารถเลือกใช้พิมพด์า้นในของ
ฉลากเพื่อป้องกนัรอยจากการขดูขีดรวมถึงการใชเ้ทคนิคการเคลือบผิวเพื่อให้ความดา้นหรือความ
มนัวาว การเลือกใชห้มึกพิมพแ์บบสีเมทลัลิคเพื่อให้ลากมีสีเงินหรือสีทอง สามารถเลือกใช้สีแบบ
สะท้อนแสง หรือการใช้เทคนิคการเคลือบผิวแบบเมทลัลิคโดยใช้เทคนิคแบบ vacuum-vapour 
metalized 
       ฉลากแบบพบัสามารถออกแบบให้มีหลายขนาดและหลายรูปแบบเพื่อใช้ในการ
แสดงรายละเอียดต่างๆ เพื่อประโยชน์การส่งเสริมการขาย เช่น การใชเ้ป็นคูปองเพื่อการลดแลกแจก
แถมโดยอาจออกแบบให้สามารถถุงออกได้ง่ายโดยอาจติดไวก้บับรรจุภณัฑ์แบบถาวรหรือแบบ
หอ้ยอยูบ่นคอขวด  
      การผลิตฉลากแบบใช้เทคโนโลยีพร้อมการข้ึนบรรจุภณัฑ์โดยใช้แม่พิมพ์ (in-
mould labelling) สามารถติดฉลากไปพร้อมกบัการข้ึนรูปบรรจุภณัฑ ์โดยอาศยักรรมวธีิการเป่า การ
ข้ึนรูปโดยใช้ความร้อนหรือการฉีดในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์พลาสติก โดยฉลากเหล่าน้ีจะผลิต
จากวสัดุประเภทกระดาษ PE หรือ ฟิล์ม PET lมารถเลือกให้เป็นวสัดุชนิดเดียวกับท่ีใช้ท าบรรจุ
ภณัฑเ์พื่อใหส้ามารถง่ายต่อการรีไซเคิล  
       ปัจจุบนัแนวโนม้การตกแต่งบรรจุภณัฑ์และแกว้พลาสติกใสโดยใชฉ้ลากโปร่งใส
ซ่ึงใชเ้ทคนิคการพิมพแ์บบดา้นในนั้น ก าลงัไดรั้บความนิยมมากข้ึนแทนท่ีการพิมพฉ์ลากดา้นนอก
แบบเดิม ซ่ึงจะสามารถท าให้นกัออกแบบสามารถใช้เทคนิคการพิมพ์แบบ 7 สี ผสมกบัการพิมพ์
เมทลัลิคฟอยล์โดยใชค้วามร้อนเพื่อให้ผูซ้ื้อสามารถมองทะลุผา่นฉลากไดเ้หมือนไม่มีฉลากปิดบน
บรรจุภณัฑ ์



45 

การท าเคร่ืองหมายบรรจุภณัฑ ์
       การท าเคร่ืองหมายบรรจุภณัฑ์ปัจจุบนัมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงลกัษณะกราฟิกแบบ
ง่ายๆหรือแสดงตวัเลขบนบรรจุภณัฑ์โดยสามารถพิมพ์บนบรรจุภณัฑ์ไดโ้ดยตรงหรือพิมพฉ์ลาก     
ท่ีหุ้มบนบรรจุภณัฑ์ ส าหรับกระป๋องโลหะสามารถพิมพ์ได้โดยใช้ระบบลิโทกราฟิก ทั้งน้ีเพื่อ
วตัถุประสงคห์ลกัคือ ป้องกนัการปลอมแปลงและการลกัลอบเปิดใชก้ล่องก่อนถึงผูซ้ื้อ 
 
การท าสัญญาลกัษณ์ 
      เทคนิคการพิมพ์เพื่อการท าสัญญาลกัษณ์เช่น รหัสแท่ง โดยอาศยัการพิมพ์แบบ
อิงคเ์จท็ ไดก้ลายเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีขายไม่ไดส้ าหรับสินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไป ดว้ยเทคนิคการใชต้วั
แปรของแสงระหวา่งแถบเส้นขนาดทึบแสงและช่องวา่งเพื่อให้เคร่ืองสแกนสามารถตรวจจบัโดยใช้
หลกัการคล่ืนไฟฟ้าแล้วอ่านค่าเป็นตวัเลข ปัจจุบนัทัว่โลกมีการใช้สัญญาลกัษณ์รหัสแท่งหลาย
ระบบ อาทิเช่น ระบบ UPC, EAN ซ่ึงระบบท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดคือ ระบบ EAN-8 และ EAN-13 ซ่ึง
ล่าสุดไดพ้ฒันาเป็นระบบ EAN-128 ซ่ึงสามารถประยุกตใ์ชไ้ดก้บัระบบ EAN-13 และเป็นท่ีนิยมใช้
ในอุตสาหกรรมท่ีอาศยัการขนส่งทางเรือ 
 
5. ตน้แบบจ าลองท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
การสร้างตน้แบบเพื่อการพิมพ(์MECHANICAL OR ART-WORK) 
       เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีผูอ้อกแบบตอ้งจดัเตรียมตน้ฉบบัท่ีสมบูรณ์ดว้ยการเขียนและ
จดัวางองค์ประกอบต่างๆ (LAY-OUT) เช่น ตวัอกัษร ขอ้ความ และภาพประกอบ การก าหนดสี 
ตวัอยา่งสี ตลอดจนค าสั่งต่างๆ ท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารความเขา้ใจกนัระหวา่งผูอ้อกแบบและช่างเทคนิค
การพิมพ ์เพื่อให้ไดผ้ลพิเศษตามท่ีตอ้งการ เป็นตน้ฉบบัท่ีสมบูรณ์ สามารถน าไปถ่ายเป็นฟิล์มไบร
โมด์ (BROMIDE) ท าเพลทแม่พิมพท่ี์สวยงามและคมชดั ดงันั้นในขั้นตอนสุดทา้ยน้ีผูอ้อกแบบจึง
ตอ้งระบุรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตให้ชดัเจน เช่น ชนิดของวสัดุท่ีใชก้รรมวิธีการผลิต
และวธีิการพิมพ ์ฯลฯ ทั้งน้ีก็เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพไดน้ัง่เอง 
 
6. การผลิตจริง 
 ในขั้นตอนการผลิตจริงน้ี ส่วนใหญ่เป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของฝ่ายโรงงานหรือฝ่าย
โรงพิมพท่ี์ผลิตออกมาให้ตรงตามท่ีนักออกแบบก าหนดไว ้แต่ถึงอยา่งไรผูอ้อกแบบก็จะตอ้งคอย
ติดตามดูผลงานท่ีส าเร็จออกมาจริง โดยทัว่ไปแลว้ฝ่ายโรงพิมพจ์ะผลิตผลงานออกมาจ านวนหน่ึง
ก่อน เพื่อให้ผูอ้อกแบบได้ตรวจสอบคร้ังสุดท้าย (PROOF) ก่อนการผลิตออกมาจ านวนมากๆ 
ผูอ้อกแบบจะตรวจดูคุณภาพของผลผลิต เช่น ความชดัเจน คุณค่าของสี ความประณีตและคุณภาพ
การพิมพ ์การตดั-ฉลุ (DIE-CUT) และอ่ืนๆ ท่ีไดก้ าหนดไวว้่าเป็นตามมาตรฐานหรือความตอ้งการ
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หรือไม่ซ่ึงในชั้นน้ีอาจเกิดการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเช่นกนั เช่น การแกสี้ให้เขม้หรืออ่อนลง การลด
เปอร์เซ็นตข์องสี เป็นตน้ ส่วนการแกไ้ขเพลทแม่พิมพใ์หม่จะท าให้ตน้ทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึน และ
ยงัหมายถึงการขาดประสิทธิภาพในการออกแบบอีกดว้ย 
 
2.  ผลติภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์เป็นส่ิงของท่ีมีลักษณะเป็นกายภาพ เคมีและสัญลักษณ์ท่ีท าข้ึนใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อเสนอขายในตลาด การเสนอขายในตลาดจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะท่ีสร้างความ
พอใจให้กบัลูกคา้โดยท่ีการตลาดเขา้มาบทบาทในดา้นการท ากิจกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภณัฑ์
นั้นๆ ไดส้ร้างความพอใจให้แก่ลูกคา้ผลิตภณัฑ์อาจพิจารณาตามคุณลกัษณะเฉพาะได ้4 ประการ 
ดงัน้ี 
 3.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design) การออกแบบผลิตภัณฑ์ย่อมมีผลต่อการ
บรรจุภณัฑ์ตามลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นรูปร่าง ทรวดทรงของผลิตภณัฑ์คือ ความกวา้ง ความยาว และ
ความหนาหรือสูง ในบางคร้ังรูปร่างภายนอกอาจจะใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่เต็มท่ี หรือไม่ไดม้าตรฐานท่ี
จะให้ประโยชน์ในดา้นของการจดัส่งไดอ้ยา่งสูงสุด หรือในบางคร้ังอาจจะไม่ไดป้ระโยชน์แมแ้ต่
มาตรฐานขั้นต ่าสุด การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีรูปร่างท่ีไดป้ระโยชน์สูงสุดในการจดัจ าหน่าย คือ
การออกแบบผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นรูปแบบผลิตภณัฑ์ให้เป็นรูปร่างส่ีเหล่ียมลูกบาศก ์ซ่ึงท าใหก้ารบรรจุ
ภณัฑ์เพื่อการจดัส่งจะใชเ้น้ือท่ีนอ้ย ท าให้สมารถบรรจุและจดัส่งไดที้ละจ านวนมากๆ ซ่ึงจะท าให้
ตน้ทุนในการเก็บรักษาและการจดัจ าหน่ายต ่าลง 
 ผูผ้ลิตโดยทัว่ไปจะออกแบบผลิตภณัฑ์โดยอาศยัหลกัคือให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด ใน
การจดัส่งผลิตภณัฑ์ซ่ึงในบางคร้ังจะเห็นวา่การออกแบบผลิตภณัฑ์อาจท าในรูปแบบของการถอด
เป็นช้ินช้ิน  เพื่อน าไปประกอบได ้เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือมีรูปร่างท่ีสามารถวางซ้อนกนัไดโ้ดยเสีย
เน้ือท่ีน้อยมาก เช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นภาชนะจ าพวกจานถงัน ้ าและพวกภาชนะเคร่ืองใช้ท่ีท  าด้วย
พลาสติกเป็นตน้ การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีประหยดัเน้ือท่ี ง่ายต่อการบรรจุและเสียค่าใชจ่้ายในการ
บรรจุเท่าใดย่อมท าให้กิจการธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายในด้านตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายต่อ
หน่วยไดม้ากเท่านั้น ซ่ึงท าให้ผลิตภณัฑ์จ  านวนมากสามารถบรรจุลงในพื้นท่ีส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ไดดี้ 
เช่น บรรจุลงในตูร้ถไฟ รถบรรทุก รถตูค้อนเทนเนอร์ หรือคลงัสินคา้ ดงัตวัอย่างการจดัจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์จะถอดบรรจุเป็นช้ินแลว้ส่งไปประกอบ ณ แหล่งจ าหน่ายหรือผูท่ี้ซ้ือทั้งน้ีเพื่อเป็นการ
ลดตน้ทุนการบรรจุภณัฑ ์และลดค่าขนส่งโดยกระจายผลิตภณัฑเ์ป็นลูกบาศก ์
 3.2  ความปลอดของผลิตภัณฑ์ (Fragility) ความปลอดหรือความแตกง่ายของ
ผลิตภณัฑ์ท าให้มีโอกาสท่ีจะเกิดการช ารุดแตกหักในระหว่างการขนส่งหรือส่งผลิตภณัฑ์ผ่าน
ช่องทางตามระบบการจดัจ าหน่ายได ้แต่คร้ังท่ีมีการขนส่งผลิตภณัฑ์มกัจะเกิดการช ารุดแตกหกัไม่
มากก็น้อย ทั้ งน้ีย่อมผนัแปร ไปตามความเปราะบางของผลิตภณัฑ์แต่ละประเภท การลดความ
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สูญเสียอนัเน่ืองมาจากการช ารุดแตกหักในระบบการจดัจ าหน่ายควรไดมี้การพิจารณาในเร่ืองของ
การบรรจุภณัฑ์เพื่อป้องกนัการช ารุดแตกหักอนัเกิดจากแรงสั่นสะเทือน การเจาะแทงให้ร่ัว การ
กระทบกระแทก ความไม่เหมาะสมของอุณหภูมิ และน ้ าหนกักดทบั เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัก็ควร
จะไดมี้การก าหนดจ านวนหน่วยของผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจุลงในภาชนะให้เหมาะสมเพื่อเป็นการลด
ตน้ทุนท่ีอาจจะเกิดจากการช ารุดแตกหกัโดยใชห้ลกัการจดัการผลิตภณัฑเ์ขา้ช่วย 
 การจดัระบบท่ีจะน ามาใช้ป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผลิตภณัฑ์ท่ี
เปราะบางแตกหกัง่ายคนไดพ้ิจารณาถึงสภาวะแวดลอ้มทั้งหมดของการจดัจ าหน่าย โดยท่ีผลิตภณัฑ์
จะตอ้งผา่นการไหลเวียนไปทั้งระบบไม่วา่จะเกิดการช ารุดแตกหกักบัผลิตภณัฑ์อ่ืนอนัเน่ืองมาจาก
สภาวะแวดล้อมหรือจากแหล่งกระทบต่างๆ ก็ตาม หากมีการคน้หาสาเหตุก็จะสามารถทราบถึง
สาเหตุท่ีเกิดข้ึนได ้และเม่ือทราบสาเหตุแลว้ก็ท  าให้สามารถน าสาเหตุดงักล่าวมาปรับปรุงแกไ้ขใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑแ์ละกบัส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้มก้ระนั้นก็ตามยงัไม่มีระบบการป้องกนั
ใดในโลกน้ีจะป้องกนัการช ารุดแตกหักไดท้ั้งหมดฉะนั้นจึงยงัจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้หลกัจากผลสรุป
ของการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริง และปัจจัยทางด้านสภาวะ
แวดลอ้มมาพิจารณาประกอบกนั 
 3.3  รูปแบบของผลิตภณัฑ์(Form) รูปแบบของผลิตภณัฑ์ สัมพนัธ์กบัความเปราะ
แตกหักและการท าให้เกิดการช ารุดได้เพราะกบัลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์โดยทัว่ไปจะถูกก าหนดโดยผูผ้ลิตและข้อพิจารณาทางด้านการตลาด เม่ือเป็นเช่นน้ี
นกัวเิคราะห์การจดัจ าหน่ายจึงควรเป็นผูใ้หแ้นวคิดทางดา้นรูปแบบของผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีควรจะเป็น
และได้ประโยชน์สูงสุดทางด้านการจดัส่งและหากเป็นไปได้เพื่อให้เกิดการประสานงานท่ีดี
ทางดา้นการตลาด  การผลิต และการจดัจ าหน่าย จึงควรไดมี้การจดัโครงการในการส่ือสารในอนัท่ี
จะให้ค  าแนะน าต่อกนัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของผลิตภณัฑใ์หม่วา่ควรจะเป็นอยา่งไร และมีส่วน
สัมพนัธ์กนักบัแต่ละหนา้ท่ีของกิจการอยา่งไรหากเป็นเช่นน้ีการจดัจ าหน่ายของกิจการจะไดผ้ลมาก
ในดา้นของการประหยดั และมีประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
 บ่อยคร้ังท่ีการตลาดและ การผลิต และการจดัจ าหน่ายไดมี้การประสานงานกนัใน
ดา้นการรักษารูปแบบของผลิตภณัฑ์ให้คงอยูใ่นรูปแบบพื้นฐานธรรมดา แต่ขณะเดียวกนัไดมี้การ
ดดัแปลงบรรจุภณัฑภ์ายนอก เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย เช่น การลดตน้ทุนของผูผ้ลิต
สีจะท าการดดัแปลงรูปแบบของผลิตภณัฑ์ฉะนั้นแทนท่ีจะส่งสีเป็นลงับรรจุกระป๋องแกลลอน 
กิจการจะประหยดัพื้นท่ีท่ีจะใช้ในการขนส่ง โดยผูผ้ลิตจะผลิตเฉพาะแต่แม่สีส่งไปให้ตวัแทน
จ าหน่ายโดยถงักลม  55  แกลลอน นอกจากนั้นผูผ้ลิตสีโดยทัว่ไปมกัจะผลิตสีเป็นผงเพื่อใชต้วัแทน
จ าหน่ายน าไปผสมเองให้ไดสี้ตามท่ีตอ้งการอีกคร้ัง ซ่ึงท าให้สามารถลดค่าใชจ่้ายในดา้นการจดัส่ง
ได้มาก กระบวนการทั้ งหลายดังกล่าวเกิดจากแรงกระตุ้นในการเปล่ียนแปลงการบรรจุภัณฑ์
ภายนอก เพื่อลดตน้ทุนการจดัจ าหน่ายแลว้เพิ่มการบริการลูกคา้ในระดบัต่างๆ  
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 3.4 การล่อใจให้เกิดการลักขโมย (Pilferage) การขโมยมักเป็นปัญหาท่ีเกิดกับ
ผลิตภณัฑ์บางชนิดเฉพาะส่ิงท่ีมีมูลค่าสูงและหรือมีขนาดเล็กหยิบฉวยง่าย เช่นเคร่ืองเพชร นาฬิกา 
และของใชอ่ื้นๆ มกัมีอตัราการถูกลกัขโมยสูงมาก ฉะนั้นการรวมกลุ่มผลิตภณัฑ์เขา้ดว้ยกนัเป็นห่อ
ใหญ่ๆ หรือเป็นมดัจะท าให้เกิดการลกัขโมยไดย้ากเพราะการบรรจุจะกระท าหลายชั้น อีกคร้ังการ
รวมผลิตภณัฑ์เขา้ดว้ยกนัท าให้เกิดความหนาแน่นไปดว้ยผลิตภณัฑ์หลายอย่าง ท าให้สามารถอ า
พรางผลิตภัณฑ์ได้ดี ซ่ึงจะท าให้ผู ้คิดฉกฉวยหรือลักขโมยรถการฉกฉวยหรือลักขโมยลง 
นอกจากนั้นขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏบนหีบห่อจะใหร้ายละเอียดนอ้ยอีกทั้งยงัช่วยลดความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดจากการฉกฉวยในระหว่างการน าส่งได้มากในการจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภทจะประสบผลส าเร็จมากนอ้ยอยา่งไรข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบดงัน้ี  
 1) คุณภาพของผลิตภณัฑ ์
 2) การบรรจุผลิตภณัฑรู์ปร่าง การบรรจุผลิตภณัฑรู์ปร่าง 
 3) การสรรหาผลประโยชน์ท่ีผูใ้ชพ้ึงจะไดรั้บจากผลิตภณัฑท่ี์ดีเด่นกวา่คู่แข่งขนั 
 4) การตลาด รวมถึงการจดัจ าหน่าย การกระจายสินคา้ การโฆษณา การส่งเสริม
การขายและการโฆษณา การแสดงตลอดจนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและประหยดัในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการบรรจุภณัฑ์มกัจะแปลงคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ออกเป็นของแข็งและของเหลว และ
แก๊สเป็นส าคญั ทั้งน้ีก็เพื่อประโยชน์ในการออกแบบการบรรจุภณัฑ์ท่ีไดป้ระโยชน์สูงสุดและใช้
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายต ่าสุด เพื่อให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะผลิตภณัฑ์ ในการบรรจุ
ภณัฑไ์ดดี้ยิง่ข้ึน ขั้นตอนในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑท่ี์เร่ิมจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค ดงัต่อไปน้ี 
 1) ก าหนดองค์ประกอบของปัจจยัท่ีกิจการตอ้งการและผลประโยชน์ท่ีกิจการจะ
ไดรั้บกระบวนการของผลิตภณัฑ์ในชั้นน้ีมุ่งเน้นท่ีผลประโยชน์ของกิจการท่ีจะไดรั้บและท่ีกิจการ
ตอ้งการเป็นส าคญั  
 2) การสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค กิจการจะมองแต่ผลประโยชน์ของกิจการ
แต่ฝ่ายเดียวไม่ไดฉ้ะนั้นในขั้นตอนต่อไปจึงตอ้งมาพิจารณาวา่ผูบ้ริโภคเขาตอ้งการอะไร ท าอยา่งไร
จึงจะใหเ้ขาซ้ือ กระบวนการขั้นน้ีจะพิจารณาถึงวา่ผลิตภณัฑล์กัษณะใดเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 3) การผลิตในขั้นของการผลิตจะค านึงถึงประสิทธิภาพในการผลิต ความประหยดั
และเสียค่าใชจ่้ายต ่าท่ีสุด 
 4) การบรรจุในขั้นน้ีจะพยายามบรรจุให้เหมาะต่อการจดัจ าหน่ายเพื่อมุ่งกระจาย
ผลิตภณัฑ์ไดอ้ยา่งทัว่ถึงในร้านคา้ทุกประเภท และพยายามลดภาระท่ียุง่ยากของลูกคา้ลง ผูบ้ริโภค
ในการใช ้และการบรรจุสามารถป้องกนัผลิตภณัฑไ์ดดี้ 
 5) การคลงัสินคา้และการเก็บรักษา ในขั้นน้ีจะเนน้ความทนทานของผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ต่อสภาพอากาศท่ีผนัแปร ทนต่อแรงกดกระแทก เสียดสี การวางซ้อน รับน ้ าหนกัและประหยดัเน้ือ
ท่ี 
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 6) การจ าหน่ายใหพ้่อคา้ขายส่ง ในขั้นน้ีการจะค านึงถึงจ านวนน ้ าหนกัและปริมาณ
การบรรจุท่ีเหมาะสม สามารถตั้งวางซ้อนได ้ประหยดัเน้ือท่ีและคุมสต๊อกไดง่้าย นอกจากนั้นยงั
ตอ้งพิจารณาถึงดา้นความเอ้ืออ านวยต่อการขายปลีกอีกดว้ย 
 7) การจ าหน่ายให้พ่อคา้ขายปลีก จะเน้นท่ีการบรรจุท่ีใช้เน้ือท่ีน้อยสามารถแยก
ออกจ าหน่ายปลีกไดง่้ายโดยลดภาระความยุง่ยากในการขายปลีก รวมทั้งการช ารุดเสียหาย ทั้งน้ีเพื่อ
สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 8) การจ าหน่ายให้ผูบ้ริโภค กระบวนการขั้นน้ีจะค านึงถึงการกระตุน้ให้เกิดการ
บริโภค ความสะดวกในการซ้ือปลีกได้ตามขนาดและจ านวนท่ีตอ้งการ ถือห้ิวได้สะดวก การท่ี
ผูบ้ริโภคชอบท่ีจะใชแ้ต่เฉพาะยีห่อ้น้ีไม่ใชย้ีห่อ้อ่ืนใด 
ปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อผลิตภณัฑแ์ละการบรรจุภณัฑ ์
 การบรรจุภณัฑ์นอกจากจะพิจารณาคุณลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์แล้วยงัตอ้ง
พิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ อีกดว้ยคือจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ การจดัการคลงัสินคา้ การเคล่ือนยา้ยพสัดุหรือผลิตภณัฑ์ และขอ้ก าหนดของ
การขนส่งทั้งน้ีเพราะการออกแบบบรรจุภณัฑ์ไม่เพียงแต่จะมุ่งเฉพาะท่ีการป้องกนัเก็บรักษาและ
การขนส่งเท่านั้น ยงัตอ้งมุ่งค านึงถึงความตอ้งการของตลาดและการใช้เคร่ืองมือในการขนส่งอีก
ดว้ย 
 1) ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ช่องทางในการจดัจ าหน่าย หมายถึง ช่องทาง
ในการไหลเวยีนของผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูใ้ชห้รือผูบ้ริโภคท่ีเป็นอุตสาหกรรม 
ในบางกรณีไม่มีใครเป็นตวักลางระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคดงัตวัอย่าง เช่น  เคร่ืองประดบัและ
เคร่ืองส าอาง มกัจะขายกันโดยตรงจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือชาวสวนขายผลผลิตจากสวน
โดยตรงกบัผูบ้ริโภค ในกรณีน้ีผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท าหนา้ท่ีในการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์
 ผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ในตลาดปัจจุบนั ช่องทางการจดัจ าหน่ายมกัจะเก่ียวขอ้งกบัคน
กลางประเภทใดประเภทหน่ึงเสมอ คนกลางในท่ีน้ีหมายถึงองคก์ารท่ีให้บริการบางประเภทในการ
จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างผู ้ผลิตและผู ้บริโภคท่ีเป็นผู ้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือผู ้บริโภคท่ีเป็น
อุตสาหกรรม ซ่ึงคนกลางเพียงแต่ด าเนินการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เฉพาะแต่ในนามหรือช่วยในการ
ขายผลิตภณัฑ์ คนกลางบางประเภทจะให้บริการหลายดา้น ขณะท่ีรายอ่ืนๆ อาจจะให้บริการเพียง
ดา้นเดียวอยา่งไรก็ตาม คนกลางอาจจ าแนกออกไดเ้ป็นพ่อคา้ขายส่ง และพ่อคา้ขายปลีก ผูบ้ริหาร
จ าเป็นจะตอ้งเผชิญกบัประเด็นการตดัสินใจเลือกช่องทางส าหรับแต่ละผลิตภณัฑ์และแต่ละตลาดท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นการง่ายเลยส าหรับการตดัสินใจท่ีทางเลือกหลายทาง กิจกรรมต่างๆ ในการ
จดัจ าหน่าย หากปราศจากความร่วมมือจากคนกลางเสียแลว้ กิจกรรมจ านวนมากก็ไม่สามารถท่ีจะ
กระท าไดส้ าเร็จ 



50 

 ช่องทางในการจดัจ าหน่ายมีความแตกต่างกนัตามสภาพของผลิตภณัฑ์และตลาด 
ช่องทางบางช่องทางอาจจะสั้ นไม่สลับซับซ้อน และบางช่องทางอาจจะสลับซับซ้อน ผูผ้ลิตมี
ทางเลือกหลายทางในการเลือกใชช่้องทางการจดัจ าหน่าย แต่ปัญหาอยูท่ี่วา่จะเลือกใชช่้องทางใดจึง
จะได้รับผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระท าได้ยาก การเลือกช่องทางการจัด
จ าหน่ายคือการเลือกองคป์ระกอบของระบบช่องทางการจดัจ าหน่าย การจดัช่องทางการจดัจ าหน่าย
ไม่ควรพิจารณาจากกิจการไปสู่ตลาด เราควรเร่ิมจากการพิจารณาท่ีตลาดแลว้จึงยอ้นมาจนถึงกิจการ 
การพิจารณาเลืองช่องทางการจดัจ าหน่ายต้องพิจารณาว่าใครเป็นผูใ้ช้สุดท้ายและผูซ้ื้อ กิจการ
จะต้องรู้ว่าตลาดส่วนท่ีกิจการมุ่งหวงัจะจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปสู่นั้ นเป็นส่วนใดและใครเป็น
ผูบ้ริโภคในส่วนนั้น เขาอาศยัอยูใ่นท่ีไหน ท่ีกิจการคาดหวงัจะไดรั้บมาเป็นลูกคา้มีอยูจ่  านวนเท่าใด 
นอกจากนั้นยงัตอ้งพิจารณาขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเป็นสภาวะภายนอกท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริโภคประกอบแลว้
จึงตดัสินใจเลือกช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสมกับผลิตภณัฑ์และตลาด ซ่ึงในแนวทาง
ปฏิบัติช่องทางในการจดัจ าหน่ายแยกออกเป็น ขายโดยตรง ขายปลีก ขายส่ง ร้านค้าย่อย และ
ซูเปอร์มาร์เก็ต  
 2) การจดัการคลงัสินคา้ กิจการธุรกิจทุกกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็กหรือ
ใหญ่ ยอ่มตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัการคลงัสินคา้ การพสัดุ และผลิตภณัฑ์ไม่มากก็นอ้ยตามรูปแบบ 
ประเภทและรูปแบบของกิจการ การมีคลงัเก็บพสัดุหรือสินคา้เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับกิจการ
โดยเฉพาะในดา้นการเตรียมการ ให้การสนบัสนุนต่อกิจการเพื่อการด าเนินการเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเป็นการเก็บรักษาพสัดุหรือสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชก้ารไดเ้สมอ ทนัต่อความตอ้งการ
ของตลาดและท าใหก้ารจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ป็นไปอยา่งทนัท่วงที 
 ระบบจดัการคลงัสินคา้แต่ละระบบยอ่มมีผลต่อการออกแบบการบรรจุภณัฑ์ การ
คลงัสินคา้ในระบบท่ีมีการกกัตุนสินคา้ไวน้านๆ จ าเป็นจะตอ้งค านึงถึงการบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นการ
ป้องกนัตวัสินค้าเป็นอย่างมาก แต่หากกิจการมีระบบการคลังสินค้าท่ีไม่มีการกักตุนสินค้าเป็น
จ านวนมากหรือไม่กกัตุนเลย การบรรจุภณัฑ์คงไม่ตอ้งค านึงถึงความคงทน หรือการป้องกนัมากนกั 
นอกจากนั้นลกัษณะของคลงัสินคา้ก็ยงัมีผลกระทบต่อการบรรจุภณัฑอ์ยูม่ากอีกเช่นกนั 
3)การเคล่ือนยา้ยวสัดุหรือผลิตภัณฑ์ การเคล่ือนยา้ยวสัดุหรือผลิตภณัฑ์ย่อมมีความเก่ียวขอ้งกบั
องคป์ระกอบท่ีส าคญั จุดประสงคห์ลกัในการเคล่ือนยา้ย ซ่ึงมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 3.1 องคป์ระกอบของการเคล่ือนยา้ยพสัดุหรือผลิตภณัฑ ์4 ประการ ดงัน้ี 
  1) เวลา การส่งพสัดุหรือผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จะต้องส่งไปยงั
สถานท่ีท่ีถูกตอ้งและตรงเวลา 
   2) การเคล่ือนยา้ย เป็นการยา้ยท่ีอยู่ในสถานท่ีเดียวกนัหรือเป็น
การยา้ยระหวา่งจุด 
  3) ปริมาณ การเคล่ือนยา้ยตอ้งเป็นไปตามจ านวนท่ีถูกตอ้ง 
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  4) เน้ือท่ี ก าหนดเน้ือท่ีควรจะให้เหมาะสมโดยใช้เน้ือท่ีมากท่ีสุด 
และใหมี้เน้ือท่ีวา่งนอ้ยท่ีสุด 
 3.2 จุดประสงค์ของการเคล่ือนยา้ยพสัดุหรือผลิตภณัฑ์ การเคล่ือนยา้ยพสัดุหรือ
ผลิตภณัฑ ์มีจุดประสงคม์ากมายหลายประการ ซ่ึงแต่ละกิจการก็มีความมุ่งหมายแตกต่างกนัออกไป 
ซ่ึงส่วนมากแลว้ตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ในการลดค่าการจดัส่ง การใช้เน้ือท่ีอยา่งคุม้ค่า การ
ลดความเสียหาย การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน การปรับปรุงสายงานดา้นการจดัส่ง และท า
ใหส้ภาวะการท างานดีข้ึน และสะดวกข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
  3.2.1  ค่าใช้จ่ายในการเคล่ือนยา้ยพสัดุหรือสินคา้ ค่าใช้จ่ายใน
การเคล่ือนยา้ยพสัดุหรือผลิตภณัฑ์เท่าท่ีปรากฏในกิจการต่างๆ ค่อนขา้งจะสูงมาก ซ่ึงในกิจการ
ขนาดใหญ่บางแห่งเคยมีรายงานออกมาวา่ค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยพสัดุหรือผลิตภณัฑ์มีมูลค่าถึง
ร้อยละ 30 ของยอดขายจากขอ้เท็จจริงก็คือกิจการดงักล่าวใชค้นงานจ านวนมากท างานเก่ียวกบัการ
เคล่ือนยา้ย  เช่นสายพานล าเลียง รางเล่ือน รถยก รถลากจูง เขา้มาช่วยก็ยงัต้องมีค่าใช้จ่ายเข้ามา
เก่ียวขอ้งดว้ยเช่นกนั ฉะนั้นเพื่อเป็นการลดรายจ่ายทางดา้นน้ีผูบ้ริหารพสัดุควรจะตอ้งสังเกตและ
หาทางปรับปรุงดงัน้ีคือ 
  1) ใชแ้รงงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2) ใชเ้คร่ืองทุ่นแรงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3) ลดค่าเสียเวลา ค่าท างานล่วงเวลา 
  4) ลดความเสียหาย สูญหายในระหวา่งเคล่ือนยา้ย  
  5) คน้หาจุดคอขวดในการเคล่ือนยา้ย และแกไ้ข 
  6) งดการใชเ้น้ือท่ีท่ีไม่เหมาะสม 
  7) ระงับการใช้จ่ายค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ขนยา้ยท่ีมี
อตัราสูงเกินไป 
  3.2.2 ภารกิจในการขนยา้ยพสัดุหรือผลิตภณัฑ์ ภารกิจในการขน
ยา้ยพสัดุ หรือผลิตภณัฑ ์อาจจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ดา้นคือ 
  ก. การวางแผนและการใชเ้คร่ืองทุ่นแรง ซ่ึงประกอบดว้ย 
  1) การวางแผนปรับปรุงและเลือกวธีิการในการขนยา้ย 
  2) การวางแผนการเลือกใชเ้คร่ืองทุ่นแรง และรถยกสินคา้ 
  3) การวางแผนดา้นแรงงาน และการวดัผล ตลอดจนท าแผนยา้ย
คลงัพสัดุ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลิตภณัฑแ์ละการบรรจุภณัฑ ์
  ข. การปฏิบติังาน คือการปฏิบติังานหรือท ากิจกรรมดา้นต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัการจดัเขา้ท่ีเก็บและการเคล่ือนยา้ยซ่ึงจะเป็นไปตามกระบวนการดงัน้ี  
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  1) ยานพาหนะเขา้ การจดัส่งสินคา้เขา้โดยยานพาหนะ จะตอ้งมี
การก าหนดระยะเวลาท่ียานพาหนะจะมาถึง รูปร่างบรรจุภณัฑแ์ละการบรรจุภณัฑ์ตลอดจนลกัษณะ
ของยานพาหนะบรรทุก 
  2) การรับสินค้า การปฏิบัติในขั้ น น้ี คือการยกของลงจาก
ยานพาหนะบรรทุก  ซ่ึงการใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองทุ่นแรงและจ านวนคนงาน 
  3) หลังจากรับของเข้ามาแล้วควรตรวจนับ ตรวจสอบ ในการ
ตรวจสอบจะกระท าโดยการเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีก าหนดเอาไว ้ตรวจนับ และตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง 
  4) การจดัเก็บ ในขั้นน้ีหมายถึงการจดัเก็บเขา้ท่ี ซ่ึงจะตอ้งมีการ
ก าหนดเคร่ืองมือและจ านวนคนท่ีจะใช ้
  5) การจ่ายสินค้าออก ในขั้นน้ีก็คือการน าพสัดุหรือผลิตภณัฑ์
ออกไปใช ้ซ่ึงจะตอ้งมีการตรวจนบัจ านวนและจดัระบบการน าสินคา้ออก 
  6) การบรรจุภณัฑ์ หลงัจากไดน้ าพสัดุหรือผลิตภณัฑ์ออกมาแลว้
ก็จะมาถึงการบรรจุภณัฑ์ การปฏิบติังานในขั้นน้ีจะมีการก าหนดและพิจารณาการใช้วสัดุในการ
บรรจุภณัฑ ์ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการบรรจุภณัฑ ์
  7)  การจดัส่ง การปฏิบติังานในขั้นน้ีคือ การบรรทุก การขนยา้ย 
และขนส่งไปยงัสถานท่ีท่ีก าหนด 
  8) การจัดยานพาหนะขาออก การปฏิบัติในขั้นน้ีคือ  จะต้อง
พิจารณาว่าจะใชย้านพาหนะอะไร วิธีการขนส่ง จ านวนคนท่ีใช้ในการจดัส่ง การน าพสัดุออกจาก
คลงัจะตอ้งมีการจดบนัทึกขอ้มูล และท าหลกัฐานเอกสารประกอบการจดัส่ง  
ปัญหาจากขอ้ก าหนดของการด าเนินการในการบรรจุภณัฑ์ การบรรจุภณัฑ์ผูผ้ลิตจะกระท าตาม
สบายโดยปล่อยให้เป็นไปตามสภาพของพสัดุหรือผลิตภณัฑ์ไม่ได ้การบรรจุภณัฑ์อย่างน้อยตอ้ง
ค านึงถึงอุปสรรคในดา้นการด าเนินการอยู ่4 ดา้นดงัน้ี 
 3.1 ขอ้ก าหนดด้านตน้ทุน ผลิตภณัฑ์บางประเภทจ าเป็นจะตอ้งใช้วสัดุเฉพาะใน
การบรรจุภณัฑ์จะใช้ส่ิงอ่ืนทดแทนไม่ได ้ส่วนใหญ่วสัดุท่ีใช้ในการบรรจุภณัฑ์มกัจะมีราคาแพง 
การใช้วสัดุจึงต้องประหยดัเป็นพิเศษ การท าให้เกิดการประหยดัโดยทัว่ไปมกัจะใช้วสัดุให้เกิด
ความพอดีไม่เหลือเศษ ฉะนั้นพนักงานในระดับผูป้ฏิบติัการในการบรรจุจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความ
ช านาญในการใช้หรือตดัวสัดุเพื่อการบรรจุภณัฑ์ ดงัเช่นกระดาษห่อ 1 แผ่น บรรจุผลิตภณัฑ์ได ้5 
ช้ิน  ผูไ้ม่มีความช านาญจะบรรจุไดเ้พียง 4 ช้ินเท่านั้น ท าให้วสัดุเหลือเศษท่ีตอ้งทิ้งท าให้ตน้ทุนใน
ดา้นการบรรจุภณัฑ์สูง พนกังานท าการบรรจุภณัฑ์มีความส าคญัต่อตน้ทุนในดา้น การบรรจุภณัฑ์
เป็นอย่างมาก ฉะนั้นความตั้งใจและความรักงานของพวกเขาย่อมมีความส าคญัเป็นอย่างมากหาก
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เขาตั้งใจท างานแลว้จะท าใหก้ารบรรจุภณัฑมี์คุณภาพ คือการบรรจุภณัฑ์จะเป็นไปตามท่ีควรจะเป็น
และยิง่ไปกวา่นั้นจะช่วยประหยดัจากการใชว้สัดุเพื่อการบรรจุภณัฑ ์
  3.2 ขอ้ก าหนดดา้นการขนส่ง การออกแบบบรรจุภณัฑ์ควรไดค้  านึงถึงขนาดและ
น ้ าหนกัของการบรรจุให้พอดีและเหมาะสมกบัยานพาหนะท่ีจะใช้ หากบรรจุในขณะท่ีไม่มากพอ
กบัการจดัส่งจะท าให้ค่าขนส่งแพงมาก เส้น การออกแบบบรรจุภณัฑ์จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงความ
กวา้งและความยาวของรถบรรทุกระวางเรือ ขนาดของคอนเทนเนอร์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการ
ประหยดัและได้ขนาดมาตรฐานในการจดัส่ง ฉันนั้นบ่อยคร้ังความกวา้งยาวของยานพาหนะอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการบรรจุภณัฑ์อยูม่าก เพราะหากการบรรจุไม่ปรับตามสภาพของการขนส่งอาจท า
ให้เกิดการเสียหายต่อกิจการได ้การบรรจุพาเลทลงในตู ้ในปัจจุบนัตามสภาพของการขนส่งอาจท า
ใหเ้กิดการเสียหายต่อกิจการได ้การบรรจุพาเลทลงในตู ้ปัจจุบนัจะใชพ้าเลท ISO  ซ่ึงมีขนาด 1.16 5  
x  1. 165   เมตร เพื่อให้สามารถบนัทึกในตูค้อนเทนเนอร์ไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงเป็นมาตรฐานเดียวกนัตาม
ขอ้ก าหนด ซ่ึงท าให้การบรรทุกสินคา้ไดพ้อดีกบัตู ้ไม่กล้ิงไปมาท าให้ผลิตภณัฑ์เกิดการแตกหัก
นอกจากนั้นการส่งผลิตภณัฑ์ทางไปรษณียจ์ะก าหนดขนาดและน ้ าหนักในการบรรจุภณัฑ์เป็น
มาตรฐานเดียวกนัซ่ึงนบัวา่เป็นอุปสรรคต่อการบรรจุภณัฑแ์ละการขนส่งผลิตภณัฑบ์างประเภท 
 3.3 ขอ้ก าหนดดา้นบุคลากร บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการบรรจุภณัฑ์ของกิจการ
โดยทัว่ไปจะเป็นอุปสรรคต่อการบรรจุภณัฑ์อยูม่าก ซ่ึงอาจจะเป็นผลเน่ืองมาจาก 
  -ขาดความตั้ งใจในการท างาน พนักงานโดยทั่วไปจะไม่ค่อย
สนใจและงานท่ีตนท าท าใหเ้กิดการบรรจุภณัฑไ์ม่ไดม้าตรฐาน 
  -พนกังานขาดความช านาญและประสบการณ์ในการบรรจุภณัฑ์ 
  -พนกังานขาดการประสานงานท่ีดีในการท างาน จึงท าให้ผลงาน
บรรจุภณัฑไ์ม่ไดม้าตรฐานและไม่บรรลุวตัถุประสงคข์องกิจการ 
  -ขาดการควบคุมดูแลเอาใจใส่จากหัวหน้างานในอนัท่ีจะท าให้
การบรรจุภณัฑไ์ดม้าตรฐานตามท่ีตอ้งการ 
  -พนักงานขาดความรู้เก่ียวกบัวสัดุท่ีใช้ในการบรรจุภณัฑ์ จึงท า
ให้การบรรจุภณัฑ์เสียค่าใช้จ่ายสูง  ดงักล่าวรวมเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัต่อการบรรจุภณัฑ์เป็นอยา่ง
มาก กิจการจึงควรไดมี้โครงการฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมทั้ง
ทางกายและทางใจท่ีจะท างาน 
  3.4 ขอ้ก าหนดดา้นงบประมาณ กิจการบางแห่งมีเงินทุนนอ้ยหรือผูบ้ริหารไม่เห็น
ความส าคญัของการบรรจุภณัฑ์เท่าท่ีควรมกัจะตั้งงบประมาณเพื่อการน้ีนอ้ยมาก ซ่ึงในบางคร้ังการ
ขาดแคลนเงินงบประมาณเพื่อการบรรจุภณัฑ์ท าให้เกิดแรงผลกัดนัต้องใช้วสัดุท่ีไม่ดี ท าให้ไม่
สามารถจะใชเ้พื่อป้องกนัผลิตภณัฑ์ หรือเกิดความเหมาะสมในดา้นการบรรจุภณัฑ์ได ้การใช้วสัดุ
ไม่ดีและไม่เหมาะสมในบางคร้ังอาจท าให้เสียค่าใช้จ่าย สูงกว่าการใช้วสัดุท่ีดี   ราคาแพง เพราะ
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มกัจะเกิดการแตกหักดูดความช้ืนและน ้ าซึมเขา้ไดง่้าย ท าให้เกิดการเสียหายกบัผลิตภณัฑ์และตวั
วสัดุท่ีใชใ้นการบรรจุภณัฑ ์ค่าใชจ่้ายรวมจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการใชว้สัดุคุณภาพต ่า
ท่ีราคาถูกสูงกวา่ใชว้สัดุราคาแพง  
 
3.  ชนิดของบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
 1. บรรจุภณัฑ์กระดาษ  กระดาษเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีแพร่หลายมานานและได้รับ
ความนิยมใช้กนั มากโดยกระดาษมีหลายชนิด ผลิตจากเยื่อกระดาษท่ีมีคุณภาพ แตกต่างกนั มีขอ้ดี 
ขอ้เสีย และปัจจยัท่ีน าเขา้สู่การพิจารณาดงัน้ี 
 คุณสมบติักระดาษ  ขอ้ดี มีคุณสมบติัหลายประการของกระดาษท่ีเหมาะสมต่อการ
น ามาบรรจุภณัฑ์และท าให้ไดรั้บความนิยม  ขอ้เสีย บรรจุภณัฑ์ ไม่สามารถป้องกนัความช้ืน และ
ความแขง็แรงนอ้ย กวา่บรรจุภณัฑช์นิดอ่ืน ๆ และการน ามาประกอบวสัดุอ่ืนท าไดย้าก 
 ขอ้พิจารณาคุณสมบติัของกระดาษ การท่ีกระดาษมาท าบรรจุภณัฑ์มีคุณสมบติัท่ี
น ามาพิจารณาดงัต่อไปน้ี   
  -น ้ าหนกัมาตรฐาน  ความเรียบ / ความเป็นรูพรุน  การตา้นไขมนั 
/ น ้ามนั 
  - การตา้นแรงดึงและการยดืตวั  ความคงทนต่อการโคง้งอ ( ความ
แขง็ตวั )   
  -ความทนทานต่อการขดั  ความหนา  ความขาวสวา่ง  
  -การดูดซึมน ้าตา้นแรงฉีกขาดและท่ิมทะลุ ( ความเหนียว )   
  -การตา้นแรงกดในแนวตั้ง แนวนอน 
ประเภทของกระดาษท่ีน ามาท าบรรจุภณัฑ ์ 
 กระดาษธรรมดา ( Papers ) กระดาษธรรมดาท่ีน ามาใชใ้นงาน บรรจุภณัฑ์มีหลาย
ชนิดดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 1. เยือ่ไม ้( Tissue ) 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.1 เยือ่ไม ้
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 2. กระดาษบีช และลามิเนตธรรมชาติ ( Bleached or natural laminating paper ) 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.2 กระดาษบีช และลามิเนตธรรมชาติ 

 
 3. กระดาษบีช และการพิมพธ์รรมชาติ ( Bleach or natural printing paper) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.3 กระดาษบีช และการพิมพธ์รรมชาติ 
 
 4. กระดาษถุง ( Pouch paper ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.4 กระดาษถุง 
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 5. กระดาษกนัน ้ามนั (Grease Proof) 
 
 
 
 
 
  
  

 
ภาพท่ี 3.5 กระดาษกนัน ้ามนั 

 
 6. กระดาษไขโปร่งแสง (Glassine ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.6 กระดาษไขโปร่งแสง 

 
 7. กระดาษหนงั 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.7 กระดาษหนงั 
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 กระดาษแขง็ ( Paperboard ) กระดาษแขง็ท่ีใชส้ าหรับผลิตบรรจุภณัฑมี์ดงัน้ี 
 1. คลิปบอร์ด ( Chipboards ) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.8 คลิปบอร์ด 
 

 2. บอร์ดมนิลาแขง็ ( Solid Manila Boards ) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.9 บอร์ดมนิลาแขง็ 
 
 3. บอร์ดไซลินเดอร์คราฟท ์(Kraft Cylinder Boards ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.10 บอร์ดไซลินเดอร์คราฟท ์
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 4. บอร์ดกระดาษคราฟทส์ าหรับใส่เคร่ืองด่ืม ( Kraft for drinker Boards ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.11 บอร์ดกระดาษคราฟทส์ าหรับใส่เคร่ืองด่ืม 
 
ลกัษณะของบรรจุภณัฑก์ระดาษ ท่ีนิยมใชใ้นทอ้งตลาดทัว่ไป  8 ประเภท ดงัน้ี 
 ซองกระดาษ ( Paper Envelopes ) ซองกระดาษท าจากแผ่นกระดาษตัดพับ
ส าเร็จรูป ท่ีมีลกัษณะแบนราบ และหลายขนาด 
 ถุงกระดาษ ( Paper Bag )  ถุงกระดาษมีหลายชนิด หลายลกัษณะท้องแบบแบน
ราบ แบบมีขยายขา้งและ กน้ ซ่ึงเปิด-ปิด ไดด้้านเดียว และแบบผนึก 4 ด้าน สามารถผลิตข้ึนโดย 
กรรมวธีิการพบั ปิดผนึก ดว้ยกาว หรือเยบ็ประกอบข้ึนรูปร่างต่าง ๆ รวมทั้ง อาจท าข้ึนจากกระดาษ
ช้ินเดียว ถุงกระดาษโดยทัว่ไปมีอยู ่4 รูปแบบ 1.แบบกน้ถุงอตัโนมติั (Automatic Bottom หรือ Self-
Opening : SOS ) 2.แบบก้นส่ีเหล่ียมและก้นแคบ ( Square Bottom and Pinch Bottom ) 3.ถุงแบน     
( Flat Bag ) 4.แบบกน้กระเป๋าหนงัสือ ( Satchel Bottom ) 
 ถุง หรือ กระสอบกระดาษหลายชั้น ( Multiwall paper Sack ) ใช้ส าหรับบรรจุ
สินคา้ท่ีมีน ้ าหนักมากว่า 10 กิโลกรัม นิยมใช้กบัการ บรรจุสินคา้ประเภทปูนซีเมนต์ อาหารสัตว ์
เม็ดพลาสติก สารเคมี ฯลฯ ถุง หรือ กระสอบแบบน้ีมีทั้งปากปิดและแบบมีล้ิน แต่ละแบบอาจมี
ส่วน ขยายขา้งดว้ย นิยมใชก้ระดาษเหนียว ท่ีท าจากเส้นใยยาว หรืออาจ เคลือบพลาสติกหรือยางมะ
ตอยอีกชั้นหน่ึง เพื่อเพิ่มคุณสมบติัดา้นการ ป้องกนัความช้ืน 
 เยื่อกระดาษข้ึนรูป (Molded Pulp Container ) มีทั้งชนิดท่ีท าจากเยื่อบริสุทธ์ิ ซ่ึงใช ้
บรรจุอาหารส าเร็จรูปและอาหารท่ี เขา้ตูอ้บไมโครเวฟได ้และชนิดท่ีท าจากเยื่อเศษกระดาษซ่ึงใช้
บรรจุไข่ ผกั ผลไมส้ด และท าเป็นวสัดุกนักระแทก การเลือกใชต้อ้งค านึงถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจุเป็น
ส าคญัเพราะเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของ ผูบ้ริโภค 
 กระ ป๋ อ งก ระด าษ  แล ะ ลู ก ผสม  ( Paper/composite Can )บ รร จุภัณ ฑ์ รูป
ทรงกระบอกท่ีไดจ้ากการพน้กระดาษทบักนัหลายๆชั้น พนัแบบเกลียวหรือแบบแนวตรง แต่ถา้ใช้
กระดาษเหนียวแต่เพียงอยา่ง เดียวเรียกวา่กระป๋องกระดาษนิยมใชบ้รรจุของแห้งแต่ถา้ใชว้สัดุร่วม 
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ระหวา่งกระดาษเหนียว/อลูมิเนียมฟอยล์/พลาสติกจะเรียกวา่กระป๋อง ลูกผสมซ่ึงมกัจะบรรจุอาหาร
ขนมขบเค้ียวต่างๆ ฝา กระป๋องมกัเป็น โลหะหรือพลาสติกบางคร้ังจะใชแ้บบมีห่วงเปิดง่ายก็ได ้
 ถงักระดาษ ( Fiber Drum ) มีลกัษณะเช่นเดียวกนักบักระป๋องกระดาษแต่มีขนาด
ใหญ่ใชเ้พื่อการ ขนส่งสินคา้ท่ีนิยมบรรจุคือ สารเคมี เม็ดพลาสติก ฯลฯ การเลือกใช้ตอ้ง ค านึงถึง
ความแขง็แรงเม่ือเรียงซอ้นกนัเป็นหลกัโดยการทดสอบค่าของ การตา้นแรงกด 
 กล่องกระดาษแข็ง ( Paperboard Box ) เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของบรรจุภณัฑ์ท่ีนิยม
ใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ทั้งใน การขายปลีกและการขายส่ง สามารถท าจากกระดาษแขง็ไดห้ลายชนิด 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
  1. กล่องกระดาษแขง็แบบพบัได ้ 
  2. กล่องกระดาษแข็งแบบคงรูป หรือประกอบตามขนาดท่ี
ก าหนด 
 กล่องกระดาษลูกฟูก ( Corrugated Paperboard Box) เป็นบรรจุภณัฑ์กระดาษท่ีมี
บทบาทและปริมาณการใช้สูงสุด มีน ้ าหนกั เบา แต่แข็งแรง สามารถรับน ้ าหนักมากกว่ากระดาษ
แขง็จึงสามารถ บรรจุสินคา้ได ้นานาชนิด   
  1. กล่องกระดาษลูกฟูก 
  2. ลอนลูกฟูก ( Corrugations) 
  3. กระดาษท าลูกฟูก ( Corrugating Medium ) 
 -โครงสร้างกระดาษลูกฟูก แผ่นกระดาษลูกฟูก 1 ชั้น/แผ่นกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น/
แผน่กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น  
 -การเรียกส่วนประกอบของลูกฟูก เพื่อให้ เกิดความเขา้ใจในการเรียก กระดาษ
ลูกฟูก ขออธิบายความหมายของแต่ละส่วนประกอบดงัน้ี 

ตารางท่ี 3.2  โครงสร้างกระดาษลูกฟูก 
 

Liner 1 Liner 1 กระดาษท าผวิกล่องด้านนอก 

Medium กระดาษท าลอน (B-Flute) 

Liner 2 กระดาษปะกลาง 

Medium ( CF ) กระดาษท าลอน (C-Flute) 

Liner 3 กระดาษท าผวิกล่องดา้นในสุด 
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ชนิดของลอนลูกฟูก ชนิดของแผน่กระดาษลูกฟูก 

ภาพท่ี 3.12 ชนิดของลอนลูกฟูก ชนิดของแผน่กระดาษลูกฟูก 
 
 ลอน A - วางซ้อนกนัได้มากชั้น + ปกป้องส่ิงของภายในได้ดี ลอน A เป็นลอน
ตน้แบบและเป็นลอนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ดงันั้นเม่ือน าไปประกอบกบักระดาษท าผิวกล่องดา้นใน
และดา้นนอกแลว้จะมีความหนา ของแผน่กระดาษลูกฟูกมากท่ีสุด ดว้ยจ านวน 36 ลอนต่อความยาว
ฟุต เม่ือน าลอน A ไปผลิตเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก จะสามารถรับแรงกระแทกและกดทบัไดม้าก
ท่ีสุด จึงเหมาะส าหรับบรรจุส่ิงของท่ีบอบบาง แตกง่าย เน่ืองจากลอน A มีระดบัความแข็งแรงสูง 
รับน ้ าหนักและแรงกดทบัได้มาก ลอน A จึงถูกน าไปประยุกต์ใช้งานอย่างหลากหลายตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 3.13 ขนาดลอนกระดาษลูกฟูก 
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ภาพท่ี 3.14 ความสูงของลอนกระดาษลูกฟูก 

 
ชนิดของการท ากล่องลูกฟูก มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 KS – กระดาษคราฟท์สีขาวส าหรับท าผิว กล่อง มีความเรียบ สะอาด เหมาะ 
ส าหรับกล่องท่ีเน้นความสวยงาม และ ช่วยให้การพิมพ์ท่ีมีสีสันชัดเจน ดูโดดเด่น เพิ่มคุณค่าให้
สินคา้ท่ีบรรจุภายใน นอกจากน้ีกระดาษ KS ยงัมีความ แข็งแรงสูง สามารถปกป้องสินคา้ไดดี้ นิยม
ใชส้ าหรับ กล่องเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สินคา้เพื่อการส่งออก และกล่องอุปโภค บริโภค ท่ีตอ้งการบ่งบอก
ถึงความมีระดบั ของสินคา้ เป็นตน้ น ้าหนกัมาตราฐาน : 170 กรัม/ตาราง เมตร  
 KA - กระดาษคราฟท์สีเหลืองทอง ส าหรับท าผิวกล่อง มีความแข็งแรง ทนทาน
เป็นพิเศษ สามารถรองรับน ้ าหนกั ไดดี้เยี่ยม และเป็นสีท่ีนิยมใชก้นัมากใน ประเทศ เหมาะส าหรับ
สินคา้อะไหล่ยนต์ อาหารกระป๋อง กล่องเฟอร์นิเจอร์ ท่ี ตอ้งการความมัน่ใจในเร่ืองความแข็งแรง 
ทุกรูปแบบ ทั้งการเรียงซ้อน และ การป้องกนัการกระแทก น ้ าหนกัมาตราฐาน : 125, 150, 185, 230 
กรัม/ตารางเมตร  
 KI - กระดาษคราฟท์สีน ้ าตาลอ่อน ส าหรับท าผิวกล่อง สีอ่อนสบายตา เหมาะกบั
งานพิมพภ์าพหรือตวัหนงัสือ ให้มีสีสวยงามดา้นการพิมพเ์ป็นรอง เพียงกระดาษ KS เท่านั้น นิยม
ใชก้บั สินคา้ท่ีไม่ตอ้งการความแข็งแรงมาก เท่า KA เหมาะกบักล่องสินคา้ทัว่ไป เช่น กล่องอาหาร
ส าเร็จรูป กล่อง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีการพิมพเ์ป็นภาพสี เป็นตน้ น ้ าหนกัมาตราฐาน : 125, 150, 185 
กรัม/ตารางเมตร  
 CA – กระดาษคราฟท์ส าหรับท าลอน ลูกฟูก มีคุณสมบติัความแข็งแรงในการ 
ป้องกนัแรงกระแทก ส าหรับท าลอนลูกฟูก ขนาดต่างๆไดทุ้กลอนให้ไดคุ้ณภาพสูง ความแข็งแรง
สัมพนัธ์กบัน ้ าหนกั มาตรฐาน ของกระดาษนอกจากน้ีกระดาษ CA ยงันิยมน ามาใชท้  าเป็น กระดาษ
ท าผวิกล่องดา้นหลงัเพื่อลดตน้ทุน อีกดว้ย น ้าหนกัมาตราฐาน : 105, 125 กรัม/ ตารางเมตร  
 KT - กระดาษคราฟท์สีน ้ าตาลส าหรับท า ผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อ Recycled 100% 
เพื่อส่งเสริมดา้นการอนุรักษ ์ส่ิงแวดลอ้มแต่ยงัคงความสวยงามและ ความแขง็แกร่ง มีคุณสมบติัเด่น
ในเร่ืองการ วางเรียงซ้อน เหมาะกบัสินคา้ส่งออกท่ีระบุ ให้ใชก้ล่องท่ีท าจากเยื่อ Recycled ทั้งหมด 
น ้าหนกัมาตราฐาน : 125, 150 กรัม/ตาราง เมตร  
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 KP - กระดาษคราฟท์สีน ้ าตาลส าหรับ ท าผิวกล่อง มีโทนสีใกลเ้คียงกบักระดาษ 
ต่างประเทศ เป็นท่ียอมรับกนัในสากล เหมาะกบัการใช้ผลิตกล่องส าหรับสินคา้ ส่งออกทุกชนิด 
น ้าหนกัมาตราฐาน : 175,275 กรัม/ ตารางเมตร 
 -คุณภาพกระดาษท่ีมีความส าคญัต่อคุณภาพกล่อง คุณภาพและ มาตรฐานท่ีส าคญั
มีดงัน้ี 
  1. ความตา้นทานแรงดนัทะลุ  
  2. ความตา้นทานแรงกดวงแหวน  
  3. ความตา้นแรงกดลอนลูกฟูก 
 ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก  (Concora Crush Test) ของกระดาษ เป็น
ความสามารถของกระดาษท่ีจะตา้นทานแรงกดบนลอนลูกฟูกจนลอนลูกฟูกยุบตวัจน แบนราบ 
คุณภาพดงักล่าวน้ี มีความสัมพนัธ์โดยตรง กบัความตา้นทานแรงกดลอนลูกฟูกของแผ่นลูกฟูก 
(Flat Crush) ดังนั้ นถ้าต้องการกล่องท่ีทนแรงกดลอนลูกฟูกได้มาก ต้องเลือกกระดาษท่ีมีความ
ตา้นทานแรงกดลอนลูกฟูกไดม้ากดว้ยเช่นเดียวกนั 
 
กระดาษลูกฟูกท่ีมีการใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัมีดว้ยกนั 4 ประเภทคือ 
 1. กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น หรือเรียกวา่ กระดาษลูกฟูกหนา้เดียว ประกอบตวักระดาษ
ท าผิวกล่อง 1 ดา้น และตวัลอนลูกฟูก นิยมใช้เป็นวสัดุกนักระแทก ใช้ห่อหุ้มเฟอร์นิเจอร์ หลอด
ไฟฟ้า ขวดแก้วต่างๆ เพื่อช่วยป้องกนั ไม่ให้สินคา้เกิดความความเสียหาย ระหว่างการบรรจุ การ
เคล่ือนยา้ยและการขนส่ง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.15 กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น 
 
 2. กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ประกอบดว้ยกระดาษท าผิวกล่องดา้นหน้าและหลงั ตรง
กลางเป็นลอนลูกฟูก ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัการใชง้านของกล่อง นิยมใชบ้รรจุสินคา้ทัว่ไปท่ีมีน ้ าหนกัปาน
กลาง และนิยมน าไปผลิตเป็นส่วนประกอบต่างๆ เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่อง เช่น แผ่น
รอง แผน่กั้น แผน่ขา้ง กรอบเสริม และกล่องไร้ฝา เป็นตน้ rugated Board 
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ภาพท่ี 3.16 กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 

 
 3. กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ประกอบดว้ยกระดาษแผน่เรียบ 3 แผน่ และลอนลูกฟูกอีก 
2 ชั้น โดยลอนท่ีผลิต มักจะมีขนาดต่างกันเพื่อให้ยืดหยุ่นตัวในการรองรับแรงกระแทกได้ดี 
ส่วนมาก มกัจะผลิตจากลอน B และ C เป็นหลกัโดยทัว่ไป  จะน าไปผลิตเป็นกล่องลูกฟูก ท่ีตอ้งการ
การรับน ้าหนกัสูง และยงัสามารถผลิตเป็นส่วนประกอบต่างๆ ของกล่องไดอี้กดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.17 กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 
 

 4. กระดาษลูกฟูก 7 ชั้น นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมหนกั ท่ีตอ้งรับน ้ าหนกับรรจุ
เป็นจ านวนมาก เช่น เคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 4 ชั้น และลอน
ลูกฟูกอีก 3 ชั้น 
 
 
 
 
 

http://www.uccbox.com/wp-content/uploads/2015/12/typecoboardimage_08.jpg
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ภาพท่ี 3.18 กระดาษลูกฟูก 7 ชั้น 
 
การวดัคุณภาพกล่องลูกฟูก 
 ความตา้นทานแรงดนัทะลุ (Bursting Strength) เป็นความสามารถของกระดาษท่ี
จะตา้นทานแรงดนัท่ีกระท าบนกระดาษ จนในท่ีสุดกระดาษจะถูกแรงดนัให้ยืดตวัออกจนทะลุ
ดงันั้นความตา้นทานแรงดนัทะลุ จึงเป็นคุณภาพกล่องท่ีตอ้งการส าหรับสินคา้ท่ีท าให้เกิดแรงดนั
จากภายในออก มาภายนอกกล่อง เป็นบริเวณพื้นท่ีเล็กๆ เช่น สินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นเม็ด เกล็ดกอ้น 
เส้น เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเป็นคุณภาพท่ีสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการรองรับน ้าหนกับรรจุ สินคา้ 
ท่ีถ่วงลงบนผนงัดา้นล่างของกล่อง เม่ือมีการเคล่ือนยา้ยโดยใชค้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.19 ความตา้นทานแรงดนัทะลุ 
 

 ความตา้นทานแรงกดวงแหวน (Ring Crush หรือ Ring Crush Test) ความสามารถ
ของกระดาษท่ีจะตา้นทานแรงกดในระนาบเดียวกบักระดาษ ซ่ึงกดจนกระดาษหักยุบตวัลง ความ
ต้านทานแรงกดวงแหวนของกระดาษในแนวขวางเคร่ืองจักร (Ring Crush CD) เป็นคุณภาพ
กระดาษท่ี มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการต้านทานแรงกด กล่อง (Box 
Compression Strength/Test) ซ่ึงเป็นคุณภาพท่ีจ าเป็นต่อการกองเก็บเคล่ือนยา้ยและขนส่งสินค้า
บรรจุกล่องลูกฟูก สินคา้ท่ีทนต่อแรงกด ไม่ไดห้รือทนแรงกดไดน้้อย จ าเป็นตอ้งใช้กล่องท่ีทนต่อ
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แรงกดได้มากตามสภาพการใช้งาน กล่องท่ีทนต่อแรงกดไดม้ากก็ตอ้งประกอบด้วย กระดาษท่ีมี
ความตา้นทานแรงกดวงแหวนท่ีสูงในระดบัท่ีตอ้งการเช่นเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.20 ความตา้นทานแรงกดวงแหวน 

 
 -เหตุผลท่ีท าให้คุณภาพของกล่องลดลง การใช้งานลูกฟูกซ่ึงเป็นภาชนะท่ีใช้
ส าหรับการขนส่งสินคา้จากผูผ้ลิตไปถึงปลายทางกล่องลูกฟูกตอ้ง ผจญกบัสภาวะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
มากมายท่ีเก่ียวกบัการใชง้าน ปัจจยั ต่างๆ  
  1. ปัจจยัอนัเน่ืองจากปริมาณความช้ืนของอากาศ  
  2. ปัจจยัเน่ืองมาจาก ระยะเวลารอเก็บกล่อง  
  3. ปัจจยัเน่ืองมาจากลกัษณะการวางซอ้นกล่อง  
  4. ปัจจยัอนัเน่ืองมาจากจ านวนการเคล่ือนยา้ย 
คุณสมบติัท่ีส าคญัของกล่องกระดาษลูกฟูก  
 น ้ าหนกับรรจุภณัฑ์กบัความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก มีบทบาทส าคญัใน
การคุม้ครองผลิตภณัฑ์ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางโดย ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นการเลือก
กล่องให้ถูกตอ้งกบัการใช้งานเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งดว้ยเหตุผลน้ีจึงมีการก าหนดมาตรฐานรวมทั้ง 
การทดสอบคุณภาพ ตามคุณสมบติัดงัน้ี 
 1. ระยะรวม หมายถึง ผลรวมของความยาว ความกวา้ง ความสูง  
 2. การตา้นแรงดนัทะลุ หมายถึง ความสามารถของแผ่นกระดาษลูกฟูกท่ีจะ ตา้น
แรงดนั จากการทดสอบ  
 3. การตา้นแรงกด หมายถึง ความสามารถของกล่องกระดาษในการตา้น แรงท่ีกด
ทบักล่อง  
-การใชป้ระโยชน์จากกล่องลูกฟูก  
 1. เพื่อการขนส่ง เก็บรักษากระจายสินคา้  
 2. เพื่อการขายปลีก 
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นิยามค าศัพท์ 
ท่ี ค าศพัทภ์าษาไทย ค าศพัทภ์าษาองักฤษ ความหมาย 
1 การกระจายสินคา้ Product distribution การบริหารจัดการกระจายสินค้าเป็น

การเร่ืองของกิจกรรมการเคล่ือนยา้ย
สินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งของ
ผูบ้ริโภค อุปโภค 

2 การเคล่ือนยา้ยพสัดุ Moving to the parcel การเคล่ือนยา้ยพัสดุหรือผลิตภัณฑ์ มี
จุดประสงค์มากมายหลายประการ ซ่ึง
แต่ละกิจการก็มีความมุ่งหมายแตกต่าง
กัน ออกไป  ซ่ึ ง ส่ วนม ากแล้ วต้อ ง
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

3 การโฆษณา advertisement การให้ขอ้มูล ข่าวสาร เป็นการส่ือสาร
จูงใจผา่นส่ือโฆษณาประเภทต่าง ๆ เพื่อ
จูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กลุ่มผูบ้ริโภค
เป้าหมาย มีพฤติกรรมคลอ้ยตามเน้ือหา
สารท่ีโฆษณา อันเอ้ืออ านวยให้มีการ
ซ้ือหรือใช้สินคา้และบริการ  ตลอดจน
ชกัน าใหป้ฏิบติัตามแนวความคิดต่าง ๆ 

4 การจดัการคลงัสินคา้ Warehouse management การจดัการในการรับ การจดัเก็บ การ
จดัส่งสินคา้ใหผู้รั้บเพื่อกิจกรรมการขาย 
เป้าหมายหลักในการบริหาร ด าเนิน
ธุรกิจ 

5 กล่องกระดาษแขง็ Paperboard Box เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของบรรจุภณัฑ์ท่ี
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้ งในการ
ขายปลีกและการขายส่ง สามารถท าจาก
กระดาษแขง็ไดห้ลายชนิด 
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6 กระดาษลูกฟูก Corrugated Paperboard 

Box 
กระดาษท่ีประกอบดว้ยแผ่นปะหน้า 
2 แผ่นและมีลอนกระดาษลูกฟูกอยู่
ตรงกลาง ท่ีนิยมใช้กนั โดยทัว่ไปจะ
มี  3ป ร ะ เภ ท  คื อ  ป ร ะ ก อ บ ไ ป
ดว้ย กระดาษแผน่เรียบ 1 แผน่ ปะกบ
กับลอนลูกฟูก  1 แผ่น  นิยมใช้กัน
กระแทกสินคา้ หรือ ปะกล่อง 

7 การท าเคร่ืองหมาย
บรรจุภณัฑ์ 

Marking of packaging เพื่ อบ่ งบอกว่าควรเก็บ รักษาหรือ
จดัเก็บสินคา้ใหป้ลอดภยั 

8 การผลิตฉลากแบบใช้
เทคโนโลยพีร้อมการ
ข้ึนบรรจุภณัฑ์โดยใช้
แม่พิมพ ์

in-mould labelling การผลิตและติดฉลากไปพร้อมกับ
การข้ึน รูปบรรจุภัณฑ์  โดยอาศัย
วิธีการเป่า การข้ึนรูปโดยใช้ความ
ร้อนหรือการฉีดในอุตสาหกรรม
บรรจุภณัฑพ์ลาสติก 

9 การป้องกนัผลิตภณัฑ์ Protection products ท าหน้าท่ีรองรับหรือหุ้มผลิตภัณฑ์
เพื่อท าหน้าท่ีป้องกันผลิตภัณฑ์จาก
ความเสียหาย 

10 กระป๋องกระดาษ และ
ลูกผสม 

Paper/composite Can บรรจุภณัฑ์รูปทรงกระบอกท่ีได้จาก
การพนักระดาษทบักนัหลายๆชั้นพนั
แบบเกลียวหรือแบบแนวตรง แต่ถ้า
ใช้กระดาษเหนียวแต่เพียงอย่างเดียว
เรียกวา่กระป๋องกระดาษนิยมใชบ้รรจุ
ของแหง้ 

11 กระป๋องโลหะ Metal cans บรรจุภณัฑ์ชนิดหน่ึง สร้างจากแผ่น
โ ล ห ะ ม้ ว น เข้ า ห า กั น เ ป็ น
ทรงกระบอก ปิดผนึกดว้ยแผ่นโลหะ
วงกลมทั้งสองด้านโดยไม่ให้สัมผสั
อากาศ 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
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12 การพฒันาบรรจุภณัฑ ์ Packaging 

development 
อดีตบรรจุภณัฑ์มีหน้าท่ี ห่อหุ้มและ
ปก ป้องผ ลิตภัณฑ์ เท่ านั้ น แ ต่ ใน
ปัจจุบนับรรจุภณัฑ์มีหน้าท่ีโฆษณา
ป ระช าสั มพัน ธ์ ผ่ าน ผ ลิ ตภัณ ฑ์
รูปลักษณ์ ท่ีสามารถดึงดูดผู ้ซ้ือย ัง
สามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ใหก้บัผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ 

13 การเลือกวสัดุบรรจุ
ภณัฑ ์

packaging materials การเลือกวสัดุและวิธีการบรรจุภณัฑ์
ให้เหมาะกับผลิตภณัฑ์ ท่ีต้องอาศยั
คว าม รู้แล ะก ารพิ จ ารณ าข้อมู ล
ตลอดจนปัจจยัต่างๆต้องพิจารณามี
ความคุม้ทุน หรือ ความเป็นไปไดใ้น
ระบบการผลิตและจดัจ าหน่าย 

14 การลดค่าใชจ่้ายในการ
บรรจุภณัฑ์ 

cost saving บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้เป็นส่วนหน่ึงของ
การขายให้กับผูบ้ริโภค ณ จุดซ้ือ มี
ความจ าเป็นอย่างมากในการรักษา
สินคา้ใหค้งอยูส่ภาพเดิมท่ีสุด 

15 การล่อใจใหเ้กิดการลกั
ขโมย 

Pilferage การขโมยมัก เป็นปัญหาท่ี เกิดกับ
ผลิตภัณฑ์บางชนิดเฉพาะส่ิ งท่ี มี
มูลค่าสูงและหรือมีขนาดเล็กหยิบ
ฉวยง่าย เช่นเคร่ืองเพชร นาฬิกา และ
ของใชอ่ื้นๆ 

16 การวเิคราะห์หา
อนัตรายและจุดวกิฤตท่ี
ตอ้งควบคุม 

Hazard Analysis and 
Critical Control Points 
: HACCP 

ระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจุด
วิกฤต ท่ีต้องควบ คุมในการผลิต
อาหารเป็นมาตรฐานในการส่งออก
ผลิตภณัฑ์ทัว่โลก เพื่อรับรองคุณภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
อาหาร 
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17 การส่งมอบทนัต่อเวลา Just in Time การส่งมอบแบบทนัเวลาถูกตอ้ง ถูก

สถานท่ี ตรงความต้องการ ภายใต้
ตน้ทุนท่ีแข่งขนั 

18 การส่งเสริมการขาย Promotion เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีสามารถ
กระตุน้ให้เกิดการขายไดใ้นทนัที ไม่
ว่าจะเป็นการโฆษณาหรือเคร่ืองมือ
การขาย 

19 การใหค้วามส าคญักบั
ผูบ้ริโภค 

Customer Oriented การมุ่งเน้นคุณภาพท่ีสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้าได้การตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ 

20 การส่งออก Export การจัดส่งสินค้าและบริการจากต้น
ทางสู่ปลายทางในทางบก ทางน ้ า
หรือทางอากาศ โดยผูส่้งสินค้าหรือ
บริการออกเรียกว่า "ผูส่้งออก" ส่วน
ในทางการค้าระหว่างประเทศ การ
ส่งออกหมายถึง การขายสินค้าและ
บริการในประเทศไปสู่ตลาดอ่ืน 

21 การออกแบบผลิตภณัฑ์ Design การออกแบบผลิตภณัฑ์ย่อมมีผลต่อ
การบรรจุภณัฑ์ตามลกัษณะเฉพาะท่ี
เป็นรูปร่าง ทรวดทรงของผลิตภณัฑ์
คือ ความกวา้ง ความยาว และความ
หนาหรือสูง 

22 การออกแบบบรรจุ
ภณัฑโ์ลจิสติกส์  

packaging logistics 
design 

เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการออกแบบ
การสร้างส่ิงบรรจุภณัฑ์ในการห่อหุ้ม
ป้องกันไม่ให้ เกิดการแตกหักของ
สินค้า การสูญหายของสินค้า และ
การเส่ือมสภาพของสินคา้ 
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23 เคร่ืองหมายการคา้ Trademark ตราสินค้าห รือส่วนหน่ึงของตรา

สิ น ค้ า  เพื่ อ แส ด งว่ า สิ น ค้ า ท่ี ใช้
เคร่ืองหมายของเจา้ของเคร่ืองหมาย
ก ารค้ านั้ น  เจ้ าข อ ง มี สิ ท ธิ ต าม
กฎหมายเพียงผูเ้ดียว 

24 คู่แข่งขนั competitor บุคคล กลุ่มบุคคล หรือสถานบันท่ี
ด าเนินกิจการดา้นธุรกิจอยา่งเดียวกนั 
หรือใกลเ้คียงกนั ซ่ึงสามารถใช้แทน
กันได้ โดยต้องแข่งขันกันด้านการ
ขาย การผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ 
เพื่อเป็นกิจการท่ียึดครองตลาดให้
มากท่ีสุด 

25 ค่าใชจ่้ายในการ
เคล่ือนยา้ยพสัดุ 

The cost of moving 
the parcel 

ค่าใช้จ่ายในการเคล่ือนยา้ยพสัดุหรือ
ผลิตภัณฑ์ เท่ าท่ีปรากฏในกิจการ
ต่างๆ 

26 คุณภาพของผลิตภณัฑ์ The quality of the 
product 

การด าเนินงาน ท่ี มีประสิท ธิภาพ
เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีตอ้งการ โดย
สินค้าหรือบริการนั้นสามารถสร้าง
ความพอใจให้กบัลูกคา้ และมีตน้ทุน
การด าเนินงานท่ีเหมาะสมไดเ้ปรียบ
คู่แข่งขนั ลูกคา้มีความพึงพอใจ 

27 ความเปราะบางของ
ผลิตภณัฑ์ 

Fragility ความเปราะบางหรือความแตกง่าย
ของผลิตภณัฑ์ท าให้มีโอกาสท่ีจะเกิด
การช ารุดแตกหักในระหว่างการ
ขนส่งหรือส่งผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทาง
ตามระบบการจดัจ าหน่าย 

28 ความตา้นทานแรงกด
ลอนลูกฟูก 

Concora Crush Test กระดาษ เป็นความส ามารถของ
กระดาษท่ีจะตา้นทานแรงกดบนลอน
ลูกฟูกจนลอนลูกฟูกยุบตัวจน แบน
ราบ  คุณ ภาพ น้ี  มี ความสั มพัน ธ์
โดยตรง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
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29 ความตา้นทานแรงกดวง

แหวน 
Ring Crush ความสามารถของกระดาษ ท่ี จะ

ต้านทานแรงกดในระนาบเดียวกับ
กระดาษ ซ่ึงกดจนกระดาษหักยุบตวั
ลง ความต้านทานแรงกดวงแหวน
ของกระดาษในแนวขวางเคร่ืองจกัร 

30 ความตา้นทานแรงดนั
ทะลุ 

Bursting Strength เป็นความสามารถของกระดาษท่ีจะ
ตา้นทานแรงดนัท่ีกระท าบนกระดาษ 
จนในท่ีสุดกระดาษจะถูกแรงดนัให้
ยื ด ตัวออก จนท ะ ลุ ดั งนั้ น ค ว าม
ตา้นทานแรงดนัทะลุ 

31 ความปลอดภยัของ
อาหาร 

The food's safety การจัดการให้อาหาร และสินค้า
เกษตรท่ีน ามาเป็นอาหารบริโภค
ส าหรับมนุษยมี์ความปลอดภยั โดย
ไม่มีลักษณะเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และตาม
กฎหมาย อ่ืน ท่ี เก่ี ยวข้อ ง  เพื่ อ ให้
ผูบ้ริโภค ปลอดภยัจากอนัตรายท่ีมา
จากอาหาร 

32 จ านวนหน่วยของ
ผลิตภณัฑ์ 

The number of units 
of the product 

ก ารก าห น ด จ าน วน ห น่ ว ยขอ ง
ผลิตภัณฑ์ ท่ีบรรจุลงในภาชนะให้
เหมาะสมเพื่อเป็นการลดต้นทุนท่ี
อาจจะเกิดจากการช ารุดแตกหักโดย
ใชห้ลกัการจดัการผลิตภณัฑเ์ขา้ช่วย 

33 ช่องทางจดัจ าหน่ายของ
ผลิตภณัฑ์ 

Product distribution 
channels 

ช่ อ งท าง ใน ก ารไห ล เวี ย น ข อ ง
ผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคท่ี
เป็ น ผู ้ ใ ช้ ห รื อ ผู ้ บ ริ โ ภ ค ท่ี เป็ น
อุตสาหกรรม ในบางกรณีไม่มีใคร
เป็นตัวกล างระหว่างผู ้ผ ลิ ตและ
ผูบ้ริโภค 
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34 เช้ือเพลิง The fuel วัส ดุ ใด ๆ ท่ี น า ไป เผ าไห ม้ห รื อ

แปรเปล่ียนเพื่อน ามาเป็นพลังงาน
เช้ือเพลิงจะปลดปล่อยพลังงานผ่าน
ปฏิกิริยาทางเคมีเช่นการเผาไหม ้หรือ
ปฏิกิริยานิวเคลียร์การแตกตัวหรือ
การรวมตัวของนิวเคลียส  อย่างใด
อย่างห น่ึ ง  คุณสมบัติส าคัญของ
เช้ือเพลิงท่ีมีประโยชน์คือพลงังานท่ีมี
อยู่สามารถถูกบรรจุและปลดปล่อย
ไดต้ามตอ้งการ 

35 ซองกระดาษ Paper Envelopes ซองกระดาษท าจากแผ่นกระดาษตดั
พับส าเร็จรูป ท่ีมีลักษณะแบนราบ
และหลายขนาด 

36 ซูเปอร์มาร์เก็ต Supermarket ร้านค้าแบบบริการตนเองอันเป็น
รูปแบบหน่ึงของร้านขายของช า ซ่ึง
เสนอขายสินคา้อาหารและของใชใ้น
ค รัว เรือนหล ายป ระ เภท โดยจัด
จ าแนกไวต้ามแผนก 

37 ตูค้อนเทนเนอร์ Container ภาชนะส าหรับบรรจุท่ี ใช้กับการ
ขน ส่ งทางเรืออย่างแพ ร่หลาย  มี
หนา้ท่ีเพื่อใหข้นส่งง่ายและปลอดภยั 

38 ถงักระดาษ Fiber Drum มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกระป๋อง
กระดาษแต่มีขนาดใหญ่ใช้เพื่อการ
ขนส่งสินคา้ท่ีนิยมบรรจุคือ สารเคมี 
เมด็พลาสติก ฯลฯ 

39 ถุงกระดาษ Paper Bag ถุงกระดาษมีหลายชนิดหลายลกัษณะ
ท้องแบบแบนราบ แบบมีขยายข้าง
และกน้ ซ่ึงเปิด-ปิด ไดด้า้นเดียว และ
แบบผนึก 4 ดา้น สามารถผลิตข้ึนโดย
กรรมวิธีการพับ ปิดผนึก ด้วยกาว 
หรือเยบ็ประกอบข้ึนรูปร่างต่าง ๆ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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40 ถุง หรือ กระสอบ

กระดาษหลายชั้น 
Multiwall paper Sack ใช้ส าหรับบรรจุสินคา้ท่ีมีน ้ าหนักมา

กวา่ 10 กิโลกรัม นิยมใชก้บัการบรรจุ
สินคา้ประเภทปูนซีเมนต ์อาหารสัตว ์
เม็ดพลาสติก สารเคมี ฯลฯถุง หรือ 
กระสอบแบบน้ีมีทั้งปากปิดและแบบ
มีล้ิน แต่ละแบบอาจมีส่วนขยายขา้ง
ดว้ย นิยมใช้กระดาษเหนียว ท่ีท าจาก
เส้นใยยาว หรืออาจเคลือบพลาสติก 

41 ท าหนา้ท่ีรักษา Preserve เป็นการรักษาคุณภาพสินคา้ให้คงเดิม
ตั้งแต่ผูผ้ลิตจนถึงผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

42 นวตักรรม Innovation ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสั งคมรวม ถึง ส่ิ ง ท่ี
เกิดข้ึนจากความสามารถในการใช้
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ 
และประสบการณ์ทางเทคโนโลยี
ห รือการจัดการมาพัฒนาให้ เกิ ด
ผลิตภัณฑ์  หรือกระบวนการผลิต 
หรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาด 

43 บริษทั company องค์กรธุรกิ จช นิดห น่ึ ง  เป็นการ
รวมกลุ่มหรือการรวบรวมปัจเจก
บุคคลและ/หรือบริษัทอ่ืน ผูซ่ึ้งเป็น
หุ้น ส่ วน ร่วมลงทุน ก่อตั้ งบ ริษัท 
บุคคลกลุ่มน้ีมีความมุ่งประสงค์หรือ
จุดสนใจร่วมกัน และมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อแสวงหาผลก าไร  

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


74 

ท่ี ค าศพัทภ์าษาไทย ค าศพัทภ์าษาองักฤษ ความหมาย 
44 บรรจุภณัฑ์ Packaging การบรรจุไวใ้นบรรจุภัณฑ์เพื่อการ

จดัเก็บและการขนส่งและบรรจุภณัฑ์
ท่ีออกแบบอยา่งสวยงามเพื่อใหสิ้นคา้
เต ะตาและ ดึ ง ดู ด ใจผู ้บ ริโภค  ณ 
บริเวณท่ีขายสินคา้ 

45 บรรจุภณัฑก์ระดาษ Paper Packaging ผลิตมาจากเยื่อกระดาษท่ีมีคุณภาพ
แตกต่างกันตามความเหนียว ความ
ทนทานต่อการฉีกขาด ดึงขาด ดัน
ทะลุ สามารถตดั ดัด พบั งอ ได้ง่าย 
สามารถออกแบบได้มากแบบ เป็น
บรรจุภัณฑ์ ท่ี มีราคาถูก ท่ี สุดและ
น ้าหนกัเบาท่ีสุด 

46 บรรจุภณัฑบ์่งช้ีร่องรอย
การแกะ 

tamper evident บรรจุภณัฑบ์่งช้ีร่องรอยการแกะ หรือ
บรรจุภณัฑ์ต้านการแกะจะหมายถึง
บรรจุภณัฑ์ท่ีมีตวับ่งช้ีหรือตวัต่อตา้น
การ เข้า ถึ งผ ลิ ตภัณฑ์  ห าก มีการ
แตกแยกหรือผิดพลาดใดๆ ในบรรจุ
ภณัฑ์เกิดข้ึน จะแสดงให้เห็นร่องรอย
การแกะ 

47 บรรจุภณัฑเ์พื่อส่ิงแวด
ส่ิงแวดลอ้ม 

eco packaging ก ารอ อ ก แบ บ บ รร จุ ภัณ ฑ์ เพื่ อ
ส่ิงแวดล้อมจะลดปัญหาจากขยะ
บรรจุภณัฑ์การส้ินเปลืองทรัพยากร 
การน าบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ ้ าหรือการ
น ากลับมาแปรรูปใหม่  จะท าให้
ระบบการผลิตมีการน าทรัพยากร
เหลือใชม้าท าประโยชน์ได ้

48 ป้องกนั Protect บรรจุภัณฑ์ จะท าหน้ า ท่ี ปก ป้ อง
ป้องกนัคุม้ครองสินคา้ท่ีบรรจุภายใน
ไม่ให้ยุบ สลาย เสียรูปหรือเสียหายท่ี
เกิดจากสภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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49 ผูผ้ลิต Manufacturer พวกท่ีสามารถน าเอาพลังงานจาก

แสงอาทิตยม์าสังเคราะห์ อาหารข้ึน
ไดเ้อง จากแร่ธาตุและสารท่ีมีอยูต่าม
ธรรมชาติ ไดแ้ก่ พืชสีเขียว 

50 ผลิตภณัฑ์ Product ส่ิงท่ี มี รูปร่างหรือมีคุณสมบัติทาง
กายภาพสามารถจบัต้องได้ หรือคือ
ส่ิงท่ีมนุษยผ์ลิตข้ึน เช่น เส้ือผา้เคร่ือง
แต่งกาย, เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม, ยา
รักษาโรค ฯลฯ 

51 พลาสติก plastics ส า ร ป ร ะ ก อ บ อิ น ท รี ย์ ท่ี
นั ก วิ ท ย าศ าส ต ร์สั ง เค ราะ ห์ ข้ึ น
ทดแทนวสัดุธรรมชาติ มีคุณสมบัติ
มากมาย เช่น น ้ าหนักเบา หล่อเป็น
รูปทรงได้ตามต้องการ ทนความช้ืน 
และการสึกกร่อนไดดี้ 

52 ฟิลม์พลาสติกพีอีที Polyethylene 
terephthalate 

เป็ น พ ล าส ต ิก ป ร ะ เภ ท  Thermo 
Plastic จุด เด ่นของพลาสติก  PET 
คือมีความใสและเหนียวสูงสามารถ
ป้องกนัการซึมผ ่านของไอน ้ าที ่มี 
ป้องกนัการซึมผ ่านของก๊าซไดดี้
มาก และป้องกนัการซึมผ ่านของ
ไขมนัไดด้ี 

53 นวตักรรม  Innovation ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสั งคมรวม ถึงส่ิ ง ท่ี
เกิดข้ึนจากความสามารถในการใช้
ความ รู้ ความคิดสร้างสรรค์  และ
ทักษะหรือการจัดการมาพัฒนาให้
เกิดผลิตภณัฑ์ หรือกระบวนการผลิต 
หรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาด 
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54 เยือ่กระดาษข้ึนรูป Molded Pulp 

Container 
มีทั้ งชนิดท่ีท าจากเยื่อบริสุทธ์ิ ซ่ึงใช ้
บรรจุอาหารส าเร็จรูปและอาหารท่ี
เขา้ตูอ้บไมโครเวฟได ้และชนิดท่ีท า
จากเยื่อเศษกระดาษซ่ึงใชบ้รรจุไข่ผกั 
ผ ล ไม้ ส ด  แ ล ะ ท า เป็ น ว ัส ดุ กั น
กระแทก การเลือกใช้ต้องค านึงถึง
ผลิตภณัฑท่ี์บรรจุเป็นส าคญั 

55 รูปแบบของผลิตภณัฑ์ The format of the 
product 

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ สัมพันธ์กับ
ความเปราะบางแตกหกัและการท าให้
เกิดการช ารุดได้เพราะๆกับลักษณะ
ทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ รูปแบบ
ของผ ลิตภัณฑ์ โดยทั่ ว ไป จะ ถู ก
ก าหนดโดยผู ้ผลิตและข้อพิจารณา
ทางดา้นการตลาด 

56 
 
 

ระบบการพิมพก์ราเวยีร์ Gravure Printing เป็นทางเลือกส าหรับการพิมพ์บรรจุ
ภัณฑ์แบบต่อเน่ืองท่ีพิมพ์หลายสี
คุณภาพสูง จะเร่ิมจากการสร้างลาย
ไปบนพื้นผิวของแม่พิมพ ์แลว้ดูดซับ
หมึกเพื่อน าไปวางบนพื้นผิวเพื่อผลิต
ภาพพิมพ์ ระบบการพิมพ์น้ี เหมาะ
ส าหรับ บรรจุภณัฑ์ ฉลาก ท่ีตอ้งการ
คุณภาพพิมพสู์ง 

57 รหสัแท่ง Bar-code เป็นเคร่ืองหมายแทนขอ้มูลชนิดหน่ึง
ท่ีเคร่ืองจกัรสามารถอ่านไดด้ว้ยแสง  

58 วสัดุท่ีน ากลบัมาใช ้ Recycled การน าวสัดุท่ีเหลือใช้น ากลับมาใช้
ใหม่ 

59 หนา้ท่ีรองรับ Contain บรรจุภณัฑ์จะท าหน้าท่ีรองรับสินคา้
ให้รวมกนัอยู่เป็นกลุ่มน้อย หรือตาม
รูปร่างของภาชนะนั้น ๆ 
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60 หลกัเกณฑท่ี์ดีในการ

ผลิตอาหาร 
Good Manufacturing 
Practices : GMP 

หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 
เป็นเกณฑ์หรือขอ้ก าหนดขั้นพื้นฐานท่ี
จ าเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้
ผูผ้ลิตปฏิบัติตาม ท าให้สามารถผลิต
อาหารไดอ้ยา่งปลอดภยั 

61 ไอสุญญากาศ vacuum-vapour 
metalized 

การใช้เทคนิคการเคลือบผิวแบบเมทลั
ลิคโดยใชร้ะบบไอสุญญากาศ 

62 อลูมิเนียมฟอยล์ Aluminium foil ถูกน ามาหลอมและรีดให้เป็นแผ่นบาง 
โดยมีความหนาต ่ากว่า 250 ไมครอน 
เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถยืดอายุการ
เก็บของผลิตภณัฑ์และรักษาความสด
ของอาหาร 
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บทที ่4 
การวเิคราะห์ความก้าวหน้า 

 
 จากการท่ีเขา้ไปเยี่ยมชมและศึกษาปัจจยัส าคญัต่างๆ ในการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์
กล่องกระดาษท่ีใช้ในการบรรจุผลิตภณัฑ์กะทิ กรณีศึกษา บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากดั ทาง
บริษทัได้ท าการสั่งซ้ือบรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษท่ีใช้ในการบรรจุภณัฑ์กะทิจากซัพพลายเออร์
หลายๆบริษทั เพื่อเปรียบเทียบบรรจุภณัฑ์ท่ีมีมาตราฐาน นอกจากนั้นบริษทัค านึงถึงความแข็งแรง 
ราคาของบรรจุภณัฑ์ และมีการส่งออเดอร์ไดร้วดเร็ว หลงัจากท่ีได้บรรจุภณัฑ์ตามท่ีก าหนด ฝ่าย 
QA จะเป็นฝ่ายตรวจสอบสเปคกล่องกระดาษตามท่ีบริษทัสั่งซ้ือ 
 จากการศึกษาปัจจยัส าคญัต่างๆ ในการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษท่ีใช้ใน
การบรรจุผลิตภัณฑ์กะทิ ของ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด คณะผู ้จ ัดท าได้วิเคราะห์
ความก้าวหน้าของปัจจยัส าคญัต่างๆ ในการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษ ตามวตัถุประสงค์
ดงัน้ี 
1. ศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษทีใ่ช้ในการบรรจุผลติภัณฑ์กะท ิ
 ปัจจยัท่ีบริษทัเลือกใช้บรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษท่ีใช้ในการบรรจุผลิตภณัฑ์กะทิ 
คือ กล่องบรรจุภณัฑ์ประเภทยู เอช ที (UHT) มีส่วนประกอบอยู่ตั้ งหลายชั้น มีทั้ งชั้น กระดาษ 
(Paper)  อะลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminium Foil) และ พลาสติก (Poly Ethylene) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบ
ท่ียอ่ยสลายไดย้าก และหากท าลายดว้ยการน าไปเผาก็จะก่อใหเ้กิดมลพิษ 
 1. การน ากล่องย ูเอช ที (UHT)  มารีไซเคิล (Recycle) แปรรูปเพื่อใชป้ระโยชน์ จึง
เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด ในการลดขยะและลดมลพิษ     อีกทั้งแผน่ชิปบอร์ดท่ีไดจ้ากการรีไซเคิลกล่อง 
UHT ยงัมีความแขง็แรงและทนทาน  สามารถกนัน ้า และกนัปลวกไดอี้กดว้ย 
เพราะกล่อง UHT มีตั้ง 6 ชั้น 
 ชั้นท่ี 1. โพลีเอทิลีน ป้องกนัความช้ืนจากภายนอก 
 ชั้นท่ี 2. กระดาษ เพื่อความคงทนแขง็แรงของกล่อง 
 ชั้นท่ี 3. โพลีเอทิลีน ช่วยผนึกกล่องใหแ้น่นสนิท 
 ชั้นท่ี 4. อลูมิเนียมฟอยล ์ป้องกนัภาวะภายนอก 
 ชั้นท่ี 5. โพลีเอทิลีน ช่วยผนึกกล่องใหแ้น่นสนิท 
 ชั้ น ท่ี  6 . โพ ลี เอ ทิ ลีน  ช่ วย ป้ องกัน และยึด ติดก าร ร่ัว ซึ มของของเห ลว
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ภาพที ่4.1 กล่อง UHT 6 ช้ัน 
 
 2. บริษทัไดน้ ากล่องกระดาษลูกฟูก ลอน A มาใชเ้ป็นลงัในการห่อหุ้มบรรจุภณัฑ์
กล่องกระดาษประเภทกล่องยูเอชที เพื่อปกป้องสินคา้ท่ีอยู่ภายในให้มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ไดรั้บ
การกระแทกและการกดทบันอ้ยท่ีสุด จากเหตุผลขา้งตน้บริษทัจึงน ากล่องกระดาษลูกฟูก ลอน A มา
ใชเ้พราะกล่องกระดาษลูกฟูก ลอน A จะสามารถรับแรงกระแทกและการกดทบัไดม้ากท่ีสุด รวมถึง
รักษาคุณภาพสินคา้ท่ีอยูข่า้งในใหมี้สภาพสมบูรณ์มากท่ีสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.2 กล่องกระดาษลูกฟูก ลอน A 
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2. ศึกษาประโยชน์ทีไ่ด้จากการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษทีใ่ช้ในการบรรจุผลติภัณฑ์กะท ิ
 2.1 บริษัทได้บรรจุภัณฑ์ท่ี มีคุณภาพท่ีสามารถช่วยลดภาวะการเน่าเสียของ
ผลิตภณัฑก์ะทิไดน้านกวา่บรรจุภณัฑป์ระเภทอ่ืน ซ่ึงกล่องยเูอชทีท ามาจากกระดาษท่ีถูกเคลือบดว้ย
พลาสติกและอะลูมิเนียมฟอยล์แผน่บางรวมกนัถึง 6 ชั้น ตลอดจนกระบวนการผลิตและการบรรจุท่ี
ใชเ้ทคโนโลยีการบรรจุแบบปลอดเช้ือ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนสูงจึงท าให้กะทิ
ท่ีบรรจุอยูใ่นกล่องยเูอชทีมีความปลอดภยั สามารถเก็บไวไ้ดน้านหลายเดือน โดยไม่ตอ้งแช่เยน็และ
ไม่ใชว้ตัถุกนัเสีย ทั้งยงัช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้นอีกดว้ย 
 2.2 บริษทัสามารถน ากล่องยูเอชทีเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็นแผ่น  
ชิปบอร์ดน ามาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอ้ี ท าให้มีปริมาณขยะลดน้อยลง ช่วยลดปริมาณการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวตัถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข้ึ์นสู่อากาศ 
 
3. น าข้อมูลและความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 การน าไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจหลกัการและเทคนิค
ของการเลือกใชบ้รรจุภณัฑ์ หนา้ท่ีและความส าคญัของบรรจุภณัฑ์ คุณสมบติัของวสัดุต่างๆท่ีใชใ้น
การบรรจุผลิตภณัฑ์รวมถึงการวิเคราะห์ระบบบรรจุภณัฑ์ในงานโลจิสติกส์ เพื่อพฒันาบุคลากร
ดา้นโลจิสติกส์ใหมี้ความรู้ ความช านาญ และสามารถปฏิบติังานในสาขาอาชีพโลจิสติกส์ได้ 
 การน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกิจโดยทัว่ไป
บรรจุภณัฑ์มีความส าคญัไม่แพก้บัขั้นตอนอ่ืน ๆ ซ่ึงการเลือกบรรจุภณัฑ์แต่ละแบบนั้นก็มีหน้าท่ี
และจุดประสงคท่ี์แตกต่างกนัออกไป และปัจจยัในการเลือกบรรจุภณัฑ์ ให้เหมาะกบัผลิตภณัฑ์ของ
เราเป็นส่ิงท่ีมองขา้มไม่ไดเ้พราะสามารถสร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูดลูกคา้ให้หันมาใชสิ้นคา้ของ
เราอีกดว้ย 
 
4. สร้างความมัธยัสถ์ และความรอบครอบ เข้าข่ายหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติโครงการ
และการท าโมเดล 
 ทางคณะผูจ้ดัท าได้มีการวางแผนการจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการ
จดัท าโมเดล จดัตั้งงบท่ีจะน ามาซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ แลว้จึงเขียนรายช่ือวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ
ท่ีตอ้งการโดยระบุจ านวนท่ีตอ้งการจะซ้ือไวด้ว้ย จากนั้นจึงท าการคน้หาร้านคา้ท่ีมีสินคา้ครบครัน 
และมีตามในรายการท่ีเขียนไวใ้หม้ากท่ีสุด เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางรวมถึงลดจ านวนรอบใน
การซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ หากจ าเป็นตอ้งซ้ือวสัดุและอุปกรณ์เพิ่มให้หาร้านท่ีใกลก้บัสถานท่ีท่ี
ท าโมดลมากท่ีสุดเพื่อไม่ให้ใช้จ่ายไปค่าเบ็ดเตล็ดจนเกินไปอาจท าให้ใช้จ่ายจนเกินงบท่ีตั้ งไว้
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 
  จากการศึกษาปัจจยัส าคญัต่างๆ ในการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษท่ีใช้ใน
การบรรจุผลิตภณัฑ์กะทิ กรณีศึกษา บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด เพื่อเป็นแนวทางในการ
เลือกใชบ้รรจุภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพเพื่อถนอมรักษาคุณภาพของน ้ ากะทิ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัใน
การประกอบการธุรกิจ การเลือกใช้บรรจุภณัฑ์ให้เหมาะสมกับสินคา้ ซ่ึงบริษทัใช้กล่องเคลือบ
หลายชั้นดวัยกระดาษแขง็ท่ีใชก้บัระบบฆ่าเช้ือ UHT เพราะเป็นกล่องท่ีปลอดเช้ือโรค เพื่อน าความรู้
ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและอาชีพในอนาคต ในการเลือกบรรจุภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐาน 
ความแข็งแรง และคุณภาพของบรรจุภณัฑ์ การน าปัจจยัต่างๆในการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์มาเป็น
แนวทางในการเลือกใช้หรือเลือกซ้ือสินคา้หรือวตัถุดิบต่างๆ ควรจะพิจารณาหรือค านึงถึงปัจจยั
ใดบา้งในการเลือกซ้ือเลือกใชใ้หคุ้ม้ค่าและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  ประโยชน์ที่ ได้จากการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษที่ ใช้ ในการบรรจุ
ผลติภัณฑ์กะท ิ 
 2.1 บริษัทได้บรรจุภัณฑ์ท่ี มีคุณภาพท่ีสามารถช่วยลดภาวะการเน่าเสียของ
ผลิตภณัฑก์ะทิไดน้านกวา่บรรจุภณัฑป์ระเภทอ่ืน ซ่ึงกล่องยเูอชทีท ามาจากกระดาษท่ีถูกเคลือบดว้ย
พลาสติกและอะลูมิเนียมฟอยล์แผน่บางรวมกนัถึง 6 ชั้น ตลอดจนกระบวนการผลิตและการบรรจุท่ี
ใชเ้ทคโนโลยีการบรรจุแบบปลอดเช้ือ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนสูงจึงท าให้กะทิ
ท่ีบรรจุอยูใ่นกล่องยเูอชทีมีความปลอดภยั สามารถเก็บไวไ้ดน้านหลายเดือน โดยไม่ตอ้งแช่เยน็และ
ไม่ใชว้ตัถุกนัเสีย ทั้งยงัช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้นอีกดว้ย 
 2.2 บริษทัสามารถน ากล่องยูเอชทีเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็นแผ่น  
ชิปบอร์ดน ามาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอ้ี ท าให้มีปริมาณขยะลดน้อยลง ช่วยลดปริมาณการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวตัถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดข้ึ์นสู่อากาศ 
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 เพ่ือน าข้อมูลและความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 การน าไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจหลกัการและเทคนิค
ของการเลือกใชบ้รรจุภณัฑ์ หนา้ท่ีและความส าคญัของบรรจุภณัฑ์ คุณสมบติัของวสัดุต่างๆท่ีใชใ้น
การบรรจุผลิตภณัฑ์รวมถึงการวิเคราะห์ระบบบรรจุภณัฑ์ในงานโลจิสติกส์ เพื่อพฒันาบุคลากร
ดา้นโลจิสติกส์ใหมี้ความรู้ ความช านาญ และสามารถปฏิบติังานในสาขาอาชีพโลจิสติกส์ได ้
 การน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกิจโดยทัว่ไป
บรรจุภณัฑ์มีความส าคญัไม่แพก้บัขั้นตอนอ่ืน ๆ ซ่ึงการเลือกบรรจุภณัฑ์แต่ละแบบนั้นก็มีหน้าท่ี
และจุดประสงคท่ี์แตกต่างกนัออกไป และปัจจยัในการเลือกบรรจุภณัฑ์ ให้เหมาะกบัผลิตภณัฑ์ของ
เราเป็นส่ิงท่ีมองขา้มไม่ไดเ้พราะสามารถสร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูดลูกคา้ให้หันมาใชสิ้นคา้ของ
เราอีกดว้ย 
 
 เพ่ือสร้างความมัธยัสถ์ และความรอบครอบ เข้าข่ายหลักเศรษฐกจิพอเพียงในการ
ปฏิบัติโครงการและการท าโมเดล 
 ทางคณะผูจ้ดัท าได้มีการวางแผนการจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการ
จดัท าโมเดล จดัตั้งงบท่ีจะน ามาซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ แลว้จึงเขียนรายช่ือวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ
ท่ีตอ้งการโดยระบุจ านวนท่ีตอ้งการจะซ้ือไวด้ว้ย จากนั้นจึงท าการคน้หาร้านคา้ท่ีมีสินคา้ครบครัน 
และมีตามในรายการท่ีเขียนไวใ้หม้ากท่ีสุด เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางรวมถึงลดจ านวนรอบใน
การซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ หากจ าเป็นตอ้งซ้ือวสัดุและอุปกรณ์เพิ่มให้หาร้านท่ีใกลก้บัสถานท่ีท่ี
ท าโมดลมากท่ีสุดเพื่อไม่ใหใ้ชจ่้ายไปค่าเบด็เตล็ดจนเกินไปอาจท าใหใ้ชจ่้ายจนเกินงบท่ีตั้งไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาปัจจยัส าคญัต่างๆ ในการเลือกใชบ้รรจุภณัฑก์ล่องกระดาษท่ีใชใ้นการบรรจุผลิตภณัฑ์
กะทิ บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากดั คณะผูจ้ดัท ามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. บริษทัควรมีการวางแผนในการออกแบบฉลากผลิตภณัฑ์ใหดู้ทนัสมยั เพื่อเป็นการดึงดูด จูงใจใน
ตวัผลิตภณัฑ ์
2. บริษทัควรมีการพฒันาบรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑส์ม ่าเสมอเพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ 
3. บริษทัควรมีการพฒันาดูแลอบรมพนกังานให้มีความรู้ ความเขา้ใจในการตรวจสอบบรรจุภณัฑ ์
เพื่อท าใหก้ารเกิดผลเสียมีนอ้ย 
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ข้อเสนอแนะผู้เช่ียวชาญ 
ทางคณะผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยมี์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัโครงการดงัน้ี 
1. เน้ือหาเก่ียวกบับรรจุภณัฑท่ี์น าเสนอไม่ครอบคลุม  
2. สินคา้ประเภทกะทิกล่องยเูอชทีใชคิ้วอาร์โคด้ในการแสดงขอ้มูลทั้งหมดของบรรจุภณัฑ ์
3. การเก็บรักษาสินคา้ประเภทกะทิพาสเจอไรซ์เก็บในคลงัสินคา้หอ้งเยน็  
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ใบบันทึกการปฏิบัตงิานโครงการ 
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ใบขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 
บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากดั 
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ภาคผนวก ค 
ภาพบรรยากาศในการศึกษาดูงานภายใน 

บริษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากดั 
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ภาคผนวก ง 

ผงัโมเดลและขั้นตอนการท าโมเดล 
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วดัขนาดและแบ่งส่วนต่างๆ ของโมเดล 
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ออกแบบและวดัขนาดของโมเดลแต่ละช้ิน 
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ประกอบช้ินส่วนโมเดลเข้าด้วยกนั 
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ติดโมเดลทุกช้ินกบัฐาน 
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ท าช้ินส่วนในคลงัและของตกแต่งทั้งภายในและภายนอก 
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เกบ็รายละเอยีดช้ินส่วนต่างๆและตกแต่งเพิม่เติม 
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โมเดลเสร็จสมบูรณ์ ( แบบเปิดหลงัคา ) 

 

โมเดลเสร็จสมบูรณ์ ( แบบปิดหลงัคา ) 
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ภาคผนวก จ 

งบประมาณในการจดัท าโครงการ 
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งบประมาณในการจัดท าโครงการ 

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน (ช้ิน) ราคา (บาท) 

1 แผน่ไมอ้ดั 1 แผน่ 100 

2 กระดาษชานออ้ย 8 แผน่ 336 

3 สต๊ิกเกอร์หญา้เทียม 4 แผน่ 260 

4 กาวUHUหลอดใหญ่ 2 หลอด 260 

5 คตัเตอร์ 4 อนั 72 

6 กระดาษลูกฟูก 5 แผน่ 220 

7 เทปสีเหลือง 1 มว้น 12 

8 รถโฟลคลิ์ฟท-์รถขนมะพร้าว 2 คนั 177 

9 รถบรรทุก 2 คนั 114 

10 ตน้มะพร้าว 20 ตน้ 150 

11 สเปรยสี์บรอนดเ์งิน 2 กระป๋อง 110 

12 ดินไทย 2 กอ้น 71 

13 ไมไ้อติม 9 ห่อ 108 

14 ไมแ้หลม 1 ห่อ 20 

15 สเปรยสี์เทาดา้น 3 กระป๋อง 120 

16 กระดาษสีเทา 2 แผน่ 20 

17 กระดาษสีด า 1 แผน่ 10 

18 กาวUHU หลอดเล็ก 2 หลอด 40 

19 ไส้กาวร้อน 12 แท่ง 30 

 รวม  2,230 
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ประวตัิคณะผู้จัดท าโครงการ 

 

นางสาว จิรสุดา ภาณุพินทุ 

11 กรกฏาคม พ.ศ. 2541 

98 หมู่ 4 ซอยจ่าโสด ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพฯ 10260  

โทรศพัท ์063-526-4416 

                                                       อีเมล cream.jirasuda@hotmail.com  
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