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บทคัดย่อ 

การศึกษาการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่น ามาใช้บรรจุสีทาภายในภายนอก
อาคาร(ถัง) บริษัทนิปปอนเพนต์ เดตโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
การตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่น ามาใช้บรรจุสีทาภายในภายนอกอาคาร(ถัง) เพื่อศึกษาปัญหา
และแนวทางการแก้ไขในการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษา
ต่อซึ่งสามารถน ามาประกอบอาชีพในอนาคตและน าเศรษฐกิจพอเพียงด้านความประหยัดความ
พอประมาณ มาใช้ในการจัดท าโครงการ 

จากการจัดท าโครงการได้มีการใช้โปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม 
Power Point เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดท าโครงการในคร้ังนี้จึงท าให้โครงการส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ผลการด าเนินการโครงการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และประโยชน์ที่

ได้รับจากการที่ได้ไปศึกษาการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่น ามาใช้บรรจุสีทาภายในภายนอก

อาคาร (ถัง) บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด สามารถน าความรู้ที่

ได้รับมาประกอบในการเรียนในแต่ละรายวิชาให้เกิดการสอดคล้องภาคทฤษฎีและภาคการท างาน 

อีกทั้งยังสามารถน าความรู้นี้มาประกอบในการท าวิชาโครงการ สามารถน าความรู้ไปสอบชิง

ทุนการศึกษาและน าไปต่อยอดการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและในส่วนของการประกอบอาชีพนั้น

สามารถน าไปสอบในการวัดผลวิชาชีพเพื่อน ามาประกอบอาชีพและยังสามารถเป็นความรู้พื้นฐาน

ในการท างาน ท าให้เข้าใจในการท างานมากยิ่งขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
การด าเนินการวิชาโครงการส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยความเมตตา

กรุณาของอาจารย์ ยุพิน รอดไผ่ล้อม ที่ได้เสียสละเวลาช่วยให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในทุก
ขั้นตอนในการท าโครงการ คณะผู้รับผิดชอบโครงการขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบุคลากรของบริษัท นิปปอนเพนต์            
เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด ที่กรุณาให้ค าปรึกษาและค าแนะน า ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์และเป็นสาระส าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคลังสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหา
โครงการ เป็นอย่างดียิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ท าโครงการตั้งแต่เร่ิมค้นคว้าโครงการได้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดีตามเป้าหมาย คณะผู้รับผิดชอบโครงการขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

สุดท้ายนี้คณะผู้รับผิดชอบโครงการขอน้อมร าลึกถึง พระคุณบิดา มารดา ครู
อาจารย์ทุกท่านที่คอยให้ค าปรึกษาและค าสั่งสอน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว และเพื่อนๆของคณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการน้ีที่ให้ก าลังใจและอยู่เบื้องหลังความส าเร็จนี้  หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอ
อภัยมา ณ ที่นี้ 
        

        คณะผู้จัดท า 
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 ใบพิสูจน์อัครวิสุทธิ์ 
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ภาพท่ี 2.34 นิปปอนเพนต์ ทรี-อิน-วัน วอล ซีลเลอร์      39 

ภาพท่ี 2.35 นิปปอนเพนต์ ไทลีแลค ทรานส์ ซีลเลอร์       40 

ภาพท่ี 2.36  นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพร์เมอร์       41 

ภาพท่ี 2.37 นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพร์เมอร์ ไวท์       42 
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บทที ่1 

 บทน า  

หลักการและเหตุผล 

  บรรจุภัณฑ์ที่หลายคนนั้นเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ใช้บรรจุสินค้าเพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนและไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บรรจุภัณฑ์และตัวสินค้า แต่ความจริงแล้วบรรจุภัณฑ์มี
ความส าคัญมากกว่านั้นเพราะบรรจุภัณฑ์เสมือนสิ่งที่ปกป้องสารปนเปื้อนต่าง  ๆซึ่งบรรจุภัณฑ์มี
บทบาทส าคัญในการส่งเสริมการขายและเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีแล้วยังมีบทบาท
ในเร่ืองของการการอ านวยสะดวกด้านการขนส่งในระหว่างแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคสินค้า ทุกคน
สังเกตเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์นั้นมีหลายรูปแบบที่ให้เห็นทั่วไปและยังมีชนิดที่แตกต่างกัน ดังนั้นใน
การผลิตบรรจุภัณฑ์จึงต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ด้านต่าง  ๆ 
อย่างหลากหลายทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมว่ามีการตรวจสอบคุณภาพบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีการคัดสรรบรรจุภัณฑ์อย่างมี
คุณภาพและมีความสะอาดปลอดภัยเพื่อที่จะท าให้สินค้าภายในไม่เกิดความเสียหาย ไม่เสื่อมคุณภาพ
และสะดวกต่อการขนส่ง ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์ที่น ามาใช้บรรจุสินค้าก็จะต้องมีการออกแบบอย่างดีเพื่อ
การตลาดที่ดีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของสินค้าให้เห็นได้อย่างชินตาของผู้บริโภคและเป็น
ภาพลักษณ์ของผลิตอีกด้วยการออกแบบการผลิตบรรจุภัณฑ์ยังต้องค านึงการใช้งานให้เหมาะสมกับ
สินค้าแต่ละตัวและให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อประหยัดต้นทุนการผลิตท าให้ผลิตได้มากขึ้นในงบประมาณ
เท่ากันแต่สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ได้มากกว่าการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างคุ้มค่าเป็นผลที่ดีต่อผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคอีกด้วย 

  บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทประกอบ
ธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายสีทาภายในภายนอกอาคาร ผลิตภัณฑ์สารเคมีส าหรับเคลือบ
ผิวโลหะที่ใช้ในการก่อสร้างและอุตสาหกรรม สีตกแต่ง สีป้องกันสนิม สีฝุ่น สีจุ่มด้วยกระแสไฟฟ้า 
สีอุตสาหกรรมและสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ จึงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย บรรจุภัณฑ์ของสีทา
ภายในภายนอกอาคารเป็นถังและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์สารเคมีส าหรับเคลือบผิวโลหะที่ใช้ใน
การก่อสร้างและอุตสาหกรรมเป็นซึ่งทางบริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ เองแต่การที่จะน าสินค้าใส่ลง
ไปในบรรจุภัณฑ์จึงต้องมีการตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์นั้นมีความสะอาดและความทนทานเพื่อให้ได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอและความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่งเร่ืองที่ต้องมี
มาตรฐานในการหยิบจับหรือขนส่งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบรรจุภัณฑ์และยังช่วย
ปกป้องสินค้าภายในอีกด้วย นอกจากนี้ยังน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์
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ให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมในการผลิตโดยการใช้วัตถุดิบและส่วนประกอบที่ถูกต้องและมีการ
ตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่น ามาใช้บรรจุสินค้า 

   ดังนั้นผู้จัดศึกษาการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่น ามาใช้บรรจุสีทาภายใน
ภายนอกอาคาร (ถัง) กรณีศึกษา บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด จึง
ท าให้ได้ทราบวิธีการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสีทาภายในภายนอกอาคารและสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการศึกษาและการท างานต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่น ามาใช้บรรจุสีทาภายในภายนอก 
อาคาร (ถัง) กรณีศึกษา บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

  2. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่
น ามาใช้ในการบรรจุสีทาภายในภายนอกอาคาร (ถัง) กรณีศึกษา บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ
โคทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

3. เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและสามารถประกอบอาชีพใน
อนาคต 

4. เพื่อน าเศรษฐกิจพอเพียงด้านความประหยัดความพอประมาณ มาใช้ในการจัดท า
โครงการ 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เข้าใจถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่น ามาใช้บรรจุสีทาภายใน
ภายนอกอาคาร(ถัง) กรณีศึกษา บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

2. รู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่น ามาใช้ใน        
การบรรจุสีทาภายในภายนอกอาคาร(ถัง) 

3. น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและสามารถประกอบอาชีพในอนาคต 

4. น าเศรษฐกิจพอเพียงด้านความประหยัด ความพอประมาณ มาใช้ในการจัดท า
โครงการ 
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บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

  บริษัท นิปปอนเพนด์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด ท าการผลิตสีทา 

ผลิตภัณฑ์สารเคมีส าหรับเคลือบผิวโลหะที่ใช้ในการก่อสร้างและอุตสาหกรรม สีตกแต่ง สีป้องกัน

สนิม สีฝุ่น สีจุ่มด้วยกระแสไฟฟ้า สีอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ตลอดจนวัตถุดิบและภาชนะบรรจุที่ใช้

เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีหัวข้อที่จะศึกษาดังต่อไปนี้ 

 

1. ประวัติ ความเป็นมาของบริษัท 
2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
3. ผังองค์กร 
4. แผนที ่
5. นโยบาย วิสัยทัศน์ คุณภาพและมาตรฐาน 
6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 

1.  ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

  บริษัท นิปปอนเพนต์   (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่ ร่วมทุนระหว่าง        

บริษัทิ     นิปปอนเพนต์ จ ากัด (ประเทศญ่ีปุ่น) ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจสีในประเทศญ่ีปุ่นมาตั้งแต่

ปี ค.ศ. 1881 และเป็นหนึ่งในผู้น าในธุรกิจสีของโลก และบริษัท นิปซี โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากัด (ประเทศสิงคโปร์) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร 

  ปี พ.ศ. 2510 ได้มีการจัดตั้งโรงงานแห่งแรกที่อ าเภอ พระประแดง จังหวัด 

สมุทรปราการ เป็นโรงงานที่ท าการผลิตและจ าหน่ายสีทาอาคาร สีพ่นซ่อมรถยนต์ สีสเปรย์ สีเพื่อ

การอุตสาหกรรมหนัก และอ่ืน ๆ  

  ปี พ.ศ. 2537 ได้มีการจัดตั้งโรงงานแห่งที่สองขึ้น ที่นิคมอุตสาหกรรม บางปะกง   

เฟส 2 เพื่อขยายก าลังการผลิต ให้เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า และเพื่อให้การบริหาร

จัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทได้ท า

การย้ายกระบวนการผลิตและจ าหน่าย สีส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น สีส าหรับอุตสาหกรรม

รถยนต์ อุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่มีการ 

ใช้สีในกระบวนการผลิต ไปด าเนินการที่โรงงานบางปะกง ปี พ.ศ. 2550 ได้มีการก่อสร้างโรงงาน
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แห่งที่สาม บนเนื้อที่ 53 ไร่ ซึ่งถือเป็นโรงงาน ที่ผลิตสีพ่นรถยนต์ โดยใช้น้ าเป็นตัวท าละลายแห่ง

แรก ในประเทศไทย ซึ่งโรงงานนี้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการเอาใจใส่ ต่อ

สิ่งแวดล้อม และการช่วยลดสภาวะโลก ร้อน 

  ปี พ.ศ. 2550 ได้มีการก่อสร้างโรงงานแห่งที่สาม บนเนื้อที่ 53 ไร่ ซึ่งถือเป็น

โรงงาน ที่ผลิตสีพ่นรถยนต์ โดยใช้น้ าเป็นตัวท าละลายแห่งแรก ในประเทศไทย ซึ่งโรงงานนี้สร้าง

ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการเอาใจใส่ ต่อสิ่งแวดล้อม และการช่วยลดสภาวะโลกร้อน 

2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท นิปปอนเพนด์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 

ภาพท่ี 2.1 ป้ายหน้าบริษัท นิปปอนเพนด์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
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3.ผังองค์กร 

 

 
ภาพท่ี 2.2  ผังองค์กร 
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3. แผนท่ี 

 

ภาพท่ี 2.3 แผนท่ี บริษัทนิปปอนเพนต์ เดตโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

5. นโยบาย วิสัยทัศน์ คุณภาพและมาตรฐาน 

  บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัทในเครือ เราไม่ได้ มุ่งเน้นที่
จะแสวงหาผลก าไรทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่เรายังได้ให้ความส าคัญเร่ืองความรับผิดชอบต่อ
สังคมมาโดยตลอด ซึ่งจุดยืนของบริษัทฯ เร่ืองการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และองค์กรนั้น
เป็นปัจจัยหลัก ที่ เรายึดถือปฏิบัติตลอดมา เรามุ่งเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร นั่นเป็นจุดส าคัญของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ขององค์กร ที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้สังคม 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร เราได้ให้ความส าคัญใน
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับทุก ๆ คน ตั้งแต่ผู้ร่วมทุน ผู้บริหาร ไปจนถึงพนักงานทุกระดับ 
ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและองค์กรของเรา ดังนั้น การท าให้คนเหล่านี้มีความสุข ถือเป็น
ความรับผิดชอบต่อสังคมของเราทางหนึ่งนโยบายของนิปปอนเพนต์  กรุ๊ป ประกอบด้วย 9 พันธกิจ
หลักที่เรายึดถือ และเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติแล้วจะท าให้สังคมและองค์กรมีความสุข ดังต่อไปนี้ 
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ทางด้านเศรษฐกิจ 
  1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งแผนงานระยะยาวและแผนงานประจ าปี 
  2. ให้ความส าคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์กับสังคม สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และให้ความพึงพอใจสูงสุดกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และค านึงถึงการใช้งานที่ปลอดภัย 
และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  3. ยึดมั่นในการท าธุรกิจ อย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง  ๆ ทั้ง
ภายใน และภายนอกประเทศญ่ีปุ่น มีการด าเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และการปฏิบัติที่เหมาะสม 
โดยมีพื้นฐานอยู่บนความเสมอภาค ความโปร่งใส และยึดถือแนวทางการแข่งขันแบบเสรี 
  4. ให้ความเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคลและความแตกต่าง มุ่งมั่นในเร่ืองความ
ปลอดภัย มีการสร้างแรงจูงใจในการท างานที่เหมาะสม ค านึงถึงนโยบายเร่ืองการให้โอกาสแก่ผู้ที่มี
ความสามารถ และการให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อท าภารกิจบรรลุเป้าหมาย เรายินดีที่จะช่วยพนักงานให้
มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

5. ในการท าธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน เราเน้นเร่ืองความเคารพต่อวัฒนธรรมและ
ประเพณี มุ่งมั่นที่จะสร้างความกลมเกลียว ร่วมกับสภาพเศรษฐกิจของสังคมและชุมชน ยึดถือการ
ปฏิบัติอย่างมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด และเอาใจใส่เร่ืองการบริหาร
แรงงานให้ถูกต้องเหมาะสม 
 

ทางด้านสังคม 

  1. ตระหนักถึงการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสังคม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญส าหรับกลุ่ม

บริษัท นิปปอนเพนต์ ในการรับใช้สังคม มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างเป็น

กลางและสม่ าเสมอ ระหว่าง ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงาน นอกจากนั้นเรายังเอาใจใส่เร่ืองการ

น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

  2. พยายามหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็น

เหมือนการต่อต้านกฎระเบียบทางสังคม และพยายามที่จะต่อต้านการกระท าดังกล่าว หากว่ามีการ

กระท านั้นเกิดขึ้น 
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ทางด้านสิ่งแวดล้อม  

1. บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมใน

ปัจจุบันที่เป็น สิ่งส าคัญส่วนหนึ่งที่จะท าให้กลุ่มบริษัท นิปปอนเพนต์ สามารถด าเนินงานกิจกรรม

ต่าง ๆ ได้เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ค านึงถึงการปกป้องระบบ

นิเวศวิทยาของโลก และมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์แหล่งพลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างจริงจังและ

จริงใจ 

2. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด อีกทั้งยังได้

มีการคิดค้นวิทยาการ และเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อสภาพแวดล้อม 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย

ของอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ไปจนถึงการก าจัดทิ้ง เพื่อความ

ปลอดภัยของสังคม 

 

วิสัยทัศน ์

" มุ่งสู่ความเป็นผู้น าในธุรกิจสี ที่มีการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง และรวดเร็ว 
จนเป็นที่ยอมรับ และกล่าวขวัญกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย" 

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้น าวิสัยทัศน์มาเป็นจุดเร่ิมต้นในการ
ตั้งเป้าหมายในระดับองค์กร และระดับบุคคล เพื่อให้การท างานของพนักงานทุกคนเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และช่วยให้เกิดการท างานเป็นทีม โดยมีความส านึก และยึดมั่นในเป้าหมายของ
บริษัทเป็นหลัก ในการที่จะมุ่งสู่ความเป็นผู้น าในธุรกิจสีในประเทศไทย 
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6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

สีทาอาคาร สีทับหน้า ผนังภายนอก 

1. นิปปอนเพนต์ คัลเลอร์ชิลด์ พลัส 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 นิปปอนเพนต์ คัลเลอร์ชิลด์ พลัส 

เทคโนโลยี Micro penetration Power ช่วยให้อณูสีแทรกซึมได้ลึกถึงผิวผนังปูน
ชั้นใน จึงทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรง ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิวพร้อมเทคโนโลยี
โซลารีเฟล็ก (Solareflect Technology) ที่ช่วยสะท้อนความร้อนได้สูงสุด 95% ป้องกันสีซีดจาง และ
ยังช่วยท าให้เย็นสบาย 

เกรด เกรดอัลตร้าพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี กึ่งเงา, เหลือบเงา 

พื้นที่การทา 30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- สามารถสะท้อนความร้อนได้ดีเยี่ยม ช่วยลดอุณหภูมิในบ้าน 

- ช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดไฟ 

- ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร้น้ า 

- ทนทานต่อรังสียูวี ท าให้ผนังไม่ซีดจางและไม่เสื่อมสภาพเป็น
ฝุ่นผง 

- ทนทานและปกป้องยาวนาน 15 ป ี

- กลิ่นอ่อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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2. นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ เฟลกซ์ / แอดวานซ์ 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ เฟลกซ์ / แอดวานซ์ 

 
สีน้ าอะคริลิก 100 % ถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานที่ยาวนานโดยเฉพาะการ

ทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรงและรวมไปถึงการทนทานต่อคราบด่าง คราบขี้เกลือ ฝุ่นผง เชื้อรา 
และตะไคร่น้ าได้อย่างดีเยี่ยม และยังใช้งานง่าย กลบพื้นผิวได้ดี สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน 

เกรด เกรดอัลตร้าพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี กึ่งเงา,เนียน 

พื้นที่การทา 40-45ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรง ช่วยลดการเสื่อมสภาพของพื้นผิว 

- ทนทานต่อการเกิดคราบเกลือได้ดีเยี่ยม ที่เป็นสาเหตุของปัญหาสีซีดจาง 

- ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร้น้ า 

- ทนทานต่อรังสียูวี สีไม่ซีดจาง และไม่เสื่อมเป็นฝุ่นผง 

- ทนทานและปกป้องยาวนาน 15 ป ี

- กลิ่นอ่อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว 
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3. นิปปอนเพนต์ ทริปเปิ้ลชิลด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 นิปปอนเพนต์ ทริปเปิ้ลชิลด์ 
 

 

สีน้ าอะคริลิก 100 % ที่พัฒนาสูตรให้มีการปกป้องพื้นผิวด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง 
Triotech protechions จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยการปกป้องบ้านให้สวยทนทานนาน 10 ปี ด้วยฟิล์ม
สีทนทานต่อสภาวะอากาศ เชื้อรา คราบด่าง และคราบเกลือ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอท
และตะกั่ว  

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี กึ่งเงา, เหลือบเงา 

พื้นที่การทา 36- 48 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- สามารถสะท้อนความร้อนได้ดีเยี่ยม ช่วยลดอุณหภูมิในบ้าน  

- ปกป้องผนัง ไม่ให้สึกกร่อนจากทุกสภาวะ 

- ยึดเกาะแน่น ทนทาน สีไม่หลุดล่อน 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ าได้ดีเยี่ยม 

- กลิ่นอ่อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอทและ
ตะกั่ว 
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4. นิปปอนเพนต์ ทร-ีอิน-วัน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 นิปปอนเพนต์ ทรี-อิน-วัน 
 

สีน้ าอะคริลิก ชนิดยืดหยุ่น เป็นสีน้ าคุณภาพสูง เพื่อการแก้ปัญหาผิวผนังปูนอย่าง
ครอบคลุม กลบพื้นผิวได้ดีเยี่ยม เฉดสีสวยทนทาน ไม่ซีดจาง ไม่เป็นฝุ่นผง ไม่ผสมสารปรอท ตะกั่ว 
และโลหะหนัก ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสภาพแวดล้อม  

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี กึ่งเงา 

พื้นที่การทา 19-22ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ฟิล์มสีเรียบเนียนและยืดหยุ่น ช่วยปกปิดรอยแตกลายงาได้ดีเยี่ยม 

- ทนทานต่อการเกิดคราบด่างได้ดีเยี่ยม ป้องกันการเกิดคราบด่างและคราบ 
ขาวบนผนัง 

- ป้องกันน้ าซึมเข้าผนังได้ดี ช่วยให้สีไม่บวมพอง 

- ทนทานต่อการขัดถูได้ดี สามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ 

- กลิ่นอ่อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว 
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5. นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ ไฮบริด ชิลด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ ไฮบริด ชิลด์ 

 
สีน้ าอะคริลิก 100% ผสานไฮบริด อะคริลิก นาโนเทคโนโลยี ให้โมเลกุลสีละเอียด

พิเศษระดับนาโน แทรกซึมลึกถึงเนื้อปูนชั้นใน ให้การยึดเกาะที่แน่นหนาเป็นพิเศษ เพิ่มความ
ทนทาน เหมาะอย่างยิ่งส าหรับการทาตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร ที่ต้องการความทนทานต่อ
สภาวะอากาศเป็นพิเศษ 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี กึ่งเงา 

พื้นที่การทา 30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- การยึดเกาะดีเยี่ยม ช่วยป้องกันปัญหาสีหลุดล่อน 

- ทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดี ช่วยให้ฟิล์มสีทนทาน ยาวนาน 

- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- เช็ดล้างท าความสะอาดได้ 

- กลิ่นอ่อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว 
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6. นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ อะครีลิค เอ็กซ์ทรีเรีย 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.9 นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ อะครีลิค เอ็กซ์ทรีเรีย 

 

สีน้ าอะคริลิก 100% คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ผลิตจากกาวอะคริลิกชั้นสูง 
ผสานไฮบริด อะคริลลิก นาโนเทคโนโลยี ท าให้ได้กาวที่มีอณูละเอียดระดับนาโน เพื่อเพิ่มพลังการ
ยึดเกาะและการแทรกซึมลึกถึงเน้ือชั้นใน ท าให้ทนทนต่อสภาวะแวดล้อม 

เกรด เกรดกลาง 

ฟิล์มสี ด้าน 

พื้นที่การทา 30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ทนทานทุกสภาสะอากาศ ช่วยให้สีทนทาน ยาวนาน 

- ทนทานต่อการเกิดด่างและคราบเกลือ ไม่ท าสีซีดจาง 

- ป้องกันสีหลุดล่อน เพราะมีการยึดเกาะที่ดี 

- ราคาประหยัด คุณภาพมาตรฐาน 

- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว 
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7. นิปปอนเพนต์ เอ็กตร้าวี เอ็กซ์ทรีเรีย 
 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 2.10 นิปปอนเพนต์ เอ็กตร้าวี เอ็กซ์ทรีเรีย 
 

สีน้ าพลาสติกอะครีลิคคุณภาพสูง ที่คิดค้นและพัฒนาเพื่อตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลง และความต้องการของยุคสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการกลบพื้นผิว ด้วยเนื้อสีที่เข้มข้น
จึงสามารถกลบพื้นผิวได้ดี และเพิ่มความสว่างสดใสของเฉดสี ด้วยฟิล์มสีที่เรียบเนียนและส่วนผสม
พิเศษที่ให้เฉดสีสว่างขึ้นอย่างนุ่มนวล เนรมิตให้บ้านสีสวยไม่ซ้ าใคร และยังช่วยเพิ่มความสดชื่นให้
ผู้อยู่อาศัยอีกด้วย ช่วยยืดอายุสีให้สวยยาวนานยิ่งขึ้น 

เกรด เกรดกลาง 

ฟิล์มสี ด้าน 

พื้นที่การทา 30-36 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- กลบพื้นผิวดีเยี่ยม ช่วยประหยัดทั้งงบประมาณและเวลา 

- ฟิล์มสีเรียบเนียน สวยงาม 

- ทนทานต่อด่างได้ดี ช่วยยืดอายุสีให้สวยยาวนานยิ่งขึ้น 

- กลิ่นอ่อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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8. นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์เซิฟ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.11 นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์เซิฟ 

 

สีผลิตจากกาวอะคริลิก 100% เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ ทนทาน คุณภาพสูง 
อนุภาคสีหนาแน่นฟิล์มสีเรียบเนียน ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ในราคาประหยัด 

 

เกรด เกรดประหยัด 

ฟิล์มสี ด้าน 

พื้นที่การทา 30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ช่วยป้องกันสีหลุดล่อน ให้การยึดเกาะได้ดี 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ าได้ดี 

- ฟิล์มสีเรียบเนียน 

- ราคาประหยัด คุณภาพมาตรฐาน 



17 
 

9. นิปปอนเพนต์ จูเนียร์ 99 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.12 นิปปอนเพนต์ จูเนียร์ 99 
 

 

สีที่ออกสูตรพิเศษ เพื่อให้ได้ฟิล์มสีที่มีคุณภาพดีในราคาย่อมเยาให้ฟิล์มสีเรียบ ทน
ต่อเชื้อรา มีการยึดเกาะพื้นผิวดีและใช้งานง่าย สีสวยยาวนาน  

เกรด เกรดประหยัด 

ฟิล์มสี ด้าน 

พื้นที่การทา 30-34 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ช่วยป้องกันสีหลุดล่อน ให้การยึดเกาะได้ดี 

- ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ าได้ดี 

- ฟิล์มสีเรียบเนียน 

- ราคาย่อมเยา 
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10. นิปปอนเพนต์ นีโอชิลด์ สแปลช 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.13 นิปปอนเพนต์ นีโอชิลด์ สแปลช 

 
สีนิปปอนเพนต์ นีโอชิลด์ สแปลช อัลตร้าพรีเมี่ยม สีน้ าอะครีลิคแท้ 100 % ให้ฟิล์ม

สีสวยงามแบบกึ่งเงา เป็นสีที่คุ้มค่าทั้งเร่ืองราคาและคุณภาพ ด้วยเอ็กซ์ตร้า ไทเทเนียม ช่วยปกป้อง
พื้นผิวจากมลภาวะ และสภาพอากาศที่รุนแรง ทนต่อการขัดถูเช็ดล้างท าความสะอาดได้ง่าย จึง
เหมาะอย่างยิ่งส าหรับทาผนังทั้งภายนอกและภายใน  

เกรด เกรดกลาง 

ฟิล์มสี กึ่งเงา 

พื้นที่การทา ไม่ใช่ 

คุณสมบัติ ไม่ใช่ 
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สีทับหนัง ผนังผนังภายใน 
 
1. นิปปอนเพนต์ ไวรัสการ์ด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.14 นิปปอนเพนต์ ไวรัสการ์ด 
 

สีน้ าอะคริลิก ส าหรับภายใน ด้วยเทคโนโลยี ซิลเวอร์ ไอออน (Silver-ion) เป็น
ประจุเงินที่สามารถยับยั้งการแพร่กระจายและการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย โดยการ
ขัดขวางระบบการท างานจนท าให้เชื้อราตายไป ง่ายต่อการดูแลรักษา ฟิล์มสีเรียบเนียน สวยงาม 

เกรด ไม่ 

ฟิล์มสี เหลือบเงา 

พื้นที่การทา 10-12 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ท าลายและยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของโรคมือเท้าปาก 
(HFMD) และไข้หวัดใหญ่ (H1N1) 

- สารระเหยต่ า (Low VOCs) ไร้กลิ่นขณะทา เมื่อแห้งสามารถเข้าอยู่ได้
ทันที 

- ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจาก ATS LABS จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

- สามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ดีเยี่ยม 

- ฟิล์มสีเรียบเนียนหรูหรา 

- กลิ่นอ่อนและสารระเหยต่ า ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย 
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2. นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.15 นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ 

 
 

นิปปอนเพนต์  แอร์แคร์  สีในฝันส าหรับคนที่ รักสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ด้วย
เทคโนโลยีแอคทีฟ คาร์บอน (Active Carbon Technology) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยฟอกอากาศให้
สะอาดและสดชื่น เช็ดล้างคราบสกปรกต่าง ๆ ได้ดีเยี่ยม ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว 

เกรด ไม่ 

ฟิล์มสี เหลือบเงา 

พื้นที่การทา 37-45 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- สามารถก าจัดสารมลพิษฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) ที่อาจ
ก่อให้เกิดการระคายเคืองตาและผิวหนัง ทางเดินหายใจ ซึ่งหาก
ได้รับในปริมาณสูง อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดเป็น โรคมะเร็งได้ 
- ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา (Anti-Bacteria) 
- สารระเหยต่ า (Zero VOCs) ไร้กลิ่นขณะท างาน และเมื่อแห้ง
สามารถเข้าอยู่ได้ทันที 
- กลิ่นอ่อนและสารระเหยต่ า ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่
อาศัย 
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                  3. นิปปอนเพนต์ เฮลท์แคร์ 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 2.16 นิปปอนเพนต์ เฮลท์แคร์ 
 

นิปปอนเพนต์ เฮลท์แคร์ สีน้ าอะคริลิก 100% ฟิล์มสีมีโมเลกุลขนาดเล็ก จึงท าให้
คราบสกปรกไม่สามารถฝังตัวในเนื้อฟิล์มได้ ด้วยเทคโนโลยี ”Micro-capsulated shield” ช่วยยับยั้ง
เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียมากกว่า 32 สายพันธุ์หลัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคปอดอักเสบ ติดเชื้อใน
ปอด ท้องร่วง ภูมิแพ้ และโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นต้น จึงปลอดภัยกว่าสีน้ าทาภายในทั่วไป 

เกรด ไม่ 

ฟิล์มสี กึ่งเงา 

พื้นที่การทา 30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- เช็ดล้างท าความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ ได้ง่าย เช่น รอยขีด
เขียนของเด็กๆ คราบน้ ามัน หรือฝุ่นผงต่างๆ 
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ า 
- ปราศจากสารตะกั่วและปรอท ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ปลอดภัยต่อ
ทุกคนในครอบครัว 
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4.นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ ไฮบริดแคร์ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.17 นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ ไฮบริดแคร์ 
 
 

นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ ไฮบริดแคร์ สีน้ าอะคริลิก 100% ภายใต้ลิขสิทธิ์เฉพาะของ 
NIPSEA Group กลุ่มผู้ค้นคว้าเทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่น ท าให้นวัตกรรมสีทาภายใน เพื่อการเช็ด
ล้างโดยเฉพาะ สามารถเช็ดคราบสกปรกได้ง่ายกว่าสีทั่วไป ถึง 3 เท่า ผสานกาว ไฮบริด อะคริลิค 
เทคโนโลยี ให้สียุดเกาะแน่น แทรกลึกถึงเน้ือปูน ทนต่อการเช็ดล้าง และการขัดถู 

เกรด ไม่ 

ฟิล์มสี กึ่งเงา 

พื้นที่การทา 30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- เช็ดล้างท าความสะอาดคราบสกปรกต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น รอยขีด
เขียนของเด็ก ๆ คราบน้ ามัน หรือฝุ่นผงต่าง ๆ 
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ า 
- ปราศจากสารตะกั่วและปรอท ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ปลอดภัยต่อ
ทุกคนในครอบครัว 
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5. นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ อะครีลิค อินทรีเรีย 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.18 นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ อะครีลิค อินทรีเรีย 
 

นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ อะครีลิค อินทรีเรียสีน้ าอะคริลิก 100% คุณภาพมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ผลิตจากกาวอะคริลิค ชั้นสูงผสานไฮบริด อะคริลลิค นาโนเทคโนโลยี มีความทนทาน
ต่อด่างและเชื้อราได้ดี ให้ฟิล์มสีเรียบ และใช้งานง่าย การกลบพื้นผิวเป็นเยี่ยม เฉดสีสว่าง สดใส 
เหมาะกับงานที่ต้องการคุณภาพ 

เกรด เกรดกลาง 

ฟิล์มสี ด้าน 

พื้นที่การทา 30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ฟิล์มสีเรียบเนียน 
- ทนทานต่อด่างและเชื้อราได้ดี 
- การยึดเกาะดี ฟิล์มสีไม่หลุดล่อน 
- เฉดสีสดใส ทนทานยาวนาน 
- ราคาประหยัด คุณภาพมาตรฐาน 
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6. นิปปอนเพนต์ ไฮบริด โกลด์ 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.19 นิปปอนเพนต์ ไฮบริด โกลด์ 
 
 

นิปปอนเพนต์ ไฮบริด โกลด์สีน้ าทาภายใน มีคุณสมบัติในการกลบพื้นผิวได้อย่างดี
เยี่ยม สามารถทาได้ทั้งผนังและฝ้าเพดาน ยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยม ไม่มีกลิ่นฉุน ไร้สารปรอทและสาร
ตะกั่ว สามารถใช้งานได้ง่าย จบงานได้ไว 

เกรด เกรดกลาง 

ฟิล์มสี ด้าน 

พื้นที่การทา 35-40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- กลบพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ท าให้พื้นผิวเรียบเนียน สวยงาม 
- กลบพื้นผิวได้ดี 
- ทนทานต่อการเกิดด่างได้ดีเยี่ยม ท าให้สีไม่ซีดจาง 
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ า 
- ปลอดสารตะกั่วและปรอท เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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7. นิปปอนเพนต์ เอ็กตร้าวี เอ็กซ์ทรีเรีย 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.20 นิปปอนเพนต์ เอ็กตร้าวี เอ็กซ์ทรีเรีย 
 

นิปปอนเพนต์ เอ็กตร้าวี เอ็กซ์ทรีเรียสีน้ าพลาสติกอะครีลิคคุณภาพสูง ที่คิดค้นและ
พัฒนาเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลง และความต้องการของยุคสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการ
กลบพื้นผิว ด้วยเนื้อสีที่เข้มข้นจึงสามารถกลบพื้นผิวได้ดี และเพิ่มความสว่างสดใสของเฉดสี ด้วย
ฟิล์มสีที่เรียบเนียนและส่วนผสมพิเศษที่ให้เฉดสีสว่างขึ้นอย่างนุ่มนวล เนรมิตให้บ้านสีสวยไม่ซ้ า
ใคร และยังช่วยเพิ่มความสดชื่นให้ผู้อยู่อาศัยอีกด้วย ช่วยยืดอายุสีให้สวยยาวนานยิ่งขึ้น 

กรด เกรดกลาง 

ฟิล์มสี ด้าน 

พื้นที่การทา 30-36 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

'- กลบพื้นผิวดีเยี่ยม ช่วยประหยัดทั้งงบประมาณและเวลา 
- ฟิล์มสีเรียบเนียน สวยงาม 
- ทนทานต่อด่างได้ดี ช่วยยืดอายุสีให้สวยยาวนานยิ่งขึ้น 
- กลิ่นอ่อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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8. นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์เซิฟ 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.21 นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์เซิฟ 
 

นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์เซิฟสีผลิตจากกาวอะคริลิก 100% เพิ่มประสิทธิภาพการยึด
เกาะ ทนทาน คุณภาพสูง อนุภาคสีหนาแน่นฟิล์มสีเรียบเนียน ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
ในราคาประหยัด 

เกรด เกรดประหยัด 

ฟิล์มสี ด้าน 

พื้นที่การทา 30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ช่วยป้องกันสีหลุดล่อน ให้การยึดเกาะได้ดี 
- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ าได้ดี 
- ฟิล์มสีเรียบเนียน 
- ราคาประหยัด คุณภาพมาตรฐาน 
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9. นิปปอนเพนต์ จูเนียร์ 99 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.22  นิปปอนเพนต์ จูเนียร์ 99 
 
 

นิปปอนเพนต์ จูเนียร์ 99 สีที่ออกสูตรพิเศษ เพื่อให้ได้ฟิล์มสีที่มีคุณภาพดีในราคา 
ย่อมเยาให้ฟิล์มสีเรียบ ทนต่อเชื้อรา มีการยึดเกาะพื้นผิวดีและใช้งานง่าย สีสวยยาวนาน 

เกรด เกรดประหยัด 

ฟิล์มสี ด้าน 

พื้นที่การทา 30-34 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ช่วยป้องกันสีหลุดล่อน ให้การยึดเกาะได้ดี 
- ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ าได้ดี 
- ฟิล์มสีเรียบเนียน 
- ราคาย่อมเยา 
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สีทับหน้า ฝ้าเพดาน 
1. นิปปอนเพนต์ ไฮบริด โกลด์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.23 นิปปอนเพนต์ ไฮบริด โกลด์ 

 

สีน้ าทาภายใน มีคุณสมบัติในการกลบพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม สามารถทาได้ทั้งผนัง
และฝ้าเพดาน ยึดเกาะได้อย่างดีเยี่ยม ไม่มีกลิ่นฉุน ไร้สารปรอทและสารตะกั่ว สามารถใช้งานได้ง่าย 
จบงานได้ไว 

เกรด เกรดกลาง 

ฟิล์มสี ด้าน 

พื้นที่การทา 35-40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- กลบพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ท าให้พื้นผิวเรียบเนียน สวยงาม 

- กลบพื้นผิวได้ดี 

- ทนทานต่อการเกิดด่างได้ดีเยี่ยม ท าให้สีไม่ซีดจาง 

- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- ปลอดสารตะกั่วและปรอท เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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สีทับหน้า พื้นภายในบ้าน 
2. นิปปอนเพนต์ อะควา อีพ๊อกซี่ 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

ภาพท่ี 2.24  นิปปอนเพนต์ อะควา อีพ๊อกซี่ 

นิปปอนเพนต์ อะควา อีพ๊อกซี่ สีอีพ๊อกซี่สูตรน้ าชนิดพิเศษ 2 แพ็ค ซึ่งเป็นสีที่ไม่มี
สารปรอทและสารตะกั่ว กลิ่นอ่อน จึงรับมาตรฐานฉลากเขียว เหมาะส าหรับใช้กับพื้นและผนัง
คอนกรีต กระเบื้องและสุขภัณฑ์ภายในบ้าน อีกทั้งยังออกแบบมาเพื่อทนการขัดถู เช็ดล้างได้เป็น
อย่างด ี

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี สีขาว 

พื้นที่การทา 8 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ทนทานต่อการขีดข่วน และคราบสกปรกต่างๆได้ดีเยี่ยม 
- ทนทานต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม 
- สามารถเช็ดล้างท าความสะอาด 
- กลิ่นอ่อนและสารระเหยต่ า 
- สามารถใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ที่มีการรับน้ าหนักเบาถึงปาน
กลาง เช่น โกดัง โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล 
- สามารถผสมสีได้มากกว่า 200 เฉด ผ่านเคร่ืองผสมสี CCM 
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สีทับหน้า ไม้ 
 1. นิปปอนเพนต์ ทิมเบอร์ ฟินิช 
  
 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 2.25 นิปปอนเพนต์ ทิมเบอร์ ฟินิช 
 

นิปปอนเพนต์ ทิมเบอร์ ฟินิชสีย้อมไม้ สูตรน้ ามัน ชนิดโปร่งแสง โชว์ลายไม้ ด้วย   
เทคโนโลยี ไฮบริด พลัส จากประเทศญ่ีปุ่น ออกแบบมาเพื่อการปกป้องเนื้อไม้ให้ดูสวยงามทนทาน
ทุกฤดูกาล ทาได้เนื้อสีมาก ทาง่าย ให้ฟิล์มสีเรียบเนียน เงางามใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง ส าหรับภายนอก
และภายใน 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี เงา 

พื้นที่การทา 34-52 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ช่วยปกป้องเนื้อไม้จากแสงแดดและรังสี UV 
- ช่วยปกป้องเนื้อไม้จากความชื้นและน้ าซึมเข้าไม้ 
- ป้องกันเชื้อราและแมลง 
- ทนทานต่อการขีดข่วนและสารเคมี 
- มีเฉดสีให้เลือกตามเฉดสีของสีไม้จริง 

 
2. นิปปอนเพนต์ ทิมเบอร์ เฉด 
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ภาพท่ี 2.26 นิปปอนเพนต์ ทิมเบอร์ เฉด 
 
 

นิปปอนเพนต์ ทิมเบอร์ เฉดสีน้ าอะคริลิก 100% สูตรพิเศษ ส าหรับสีทาไม้และ
โลหะกัลวาไนซ์ เพื่อการปกป้องและคงความสวยทนนานทั้งภายในและภายนอก มีกลิ่นอ่อนและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เกรด   เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี   เหลือบเงา 

พื้นที่การทา  10-12 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ  - กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ า ปลอดสารปรอทและตะกั่ว 

- แห้งเร็วและใช้งานง่าย 

- ป้องกันน้ าซึมผ่านและกันฝุ่นเกาะ 

- สามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ 

- มีเฉดสีให้เลือกหลากหลาย สามารถผสมผ่านเคร่ืองผสมสี CCM 
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3. นิปปอนเพนต์ ไฟเบอร์โค้ท 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.27  นิปปอนเพนต์ ไฟเบอร์โค้ท 

 

นิปปอนเพนต์ ไฟเบอร์โค้ทสีน้ าอะคริลิก 100% ชนิดโปร่งแสง โชว์ลายไม้ สูตร
พิเศษส าหรับไม้เทียม หรือไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อการปกป้องและคงความสวยทนนานทั้งภายในและ
ภายนอก 

 
 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี กึ่งเงา 

พื้นที่การทา 13-15 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ า ปลอดสารปรอทและตะกั่ว 
- แห้งเร็ว ใช้งานง่าย 
- ทนสภาวะอากาศ ทนต่อด่างได้ดีเยี่ยม 
- ช่วยปกป้องเนื้อไม้จากแสงแดดและรังสี UV 
- สามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ 
- มีเฉดสีให้เลือกหลากหลาย สามารถผสมผ่านเคร่ืองผสมสี CCM 
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สีทับหน้า เหล็ก 
1. นิปปอนเพนต์ โบเดแลค 1000 

 
  
 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.28 นิปปอนเพนต์ โบเดแลค 1000 
 

นิปปอนเพนต์ โบเดแลค 1000สีน้ ามันที่ท าจาก ลองออย อัลขีด เรซิ่น ฟิล์มสีมี
ความเงางาม ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม มีความมทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดีเยี่ยม ป้องกันเชื้อราและตะไคร่
น้ า ส าหรับภายนอกและภายใน 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี เงา 

พื้นที่การทา 30-34 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ช่วยปกป้องเนื้อไม้จากรังสียูวี 
- ทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรงได้ดี 
- ช่วยป้องกันคราบสนิม และการผุกร่อน 
- เน้ือสีเข้มข้น เงางามเป็นพิเศษ 
- สามารถทาสีทับหน้าได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเนื้อสีสามารถอุดรู
พรุนของพื้นผิวได้ 
- สามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ 
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว  
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2. นิปปอนเพนต์ โบเดแลค 9000 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.29 นิปปอนเพนต์ โบเดแลค 9000 
 

นิปปอนเพนต์ โบเดแลค 9000 สีน้ ามันที่ท าจาก ลองออย อัลขีด เรซิ่น ฟิล์มสีมี
ความเงางาม ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม มีความทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดีเยี่ยม ป้องกันเชื้อราและตะไคร่
น้ า ส าหรับภายนอกและภายใน 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี เงา 

พื้นที่การทา 30-34 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ช่วยปกป้องเนื้อไม้จากรังสียูวี 
- ทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรงได้ดี 
- ช่วยป้องกันคราบสนิม และการผุกร่อน 
- เน้ือสีเข้มข้น เงางามเป็นพิเศษ 
- สามารถทาสีทับหน้าได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเนื้อสีสามารถอุดรู
พรุนของพื้นผิวได้ 
- สามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ 
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว  
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3. นิปปอนเพนต์ จูเนียร์ 99 อีนาเมล 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.30 นิปปอนเพนต์ จูเนียร์ 99 อีนาเมล 
 

นิปปอนเพนต์ จูเนียร์ 99 อีนาเมล สีน้ ามันเคลือบเงา ท าจากลองออยล์ อัลขีดเรซิน 
กับผงสีกันสนิมชนิดพิเศษ ฟิล์มสีมีคุณภาพส าหรับงานไม้และงานเหล็ก ใช้ส าหรับตกแต่งอาคารทั้ง
ภายในและภายนอกของชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นไม้หรือเหล็ก ฟิล์มสีมีคุณภาพ ราคาย่อมเยา ใช้งานง่าย มี
ความเงาและกลบพื้นผิวดีเยี่ยม 

เกรด เกรดประหยัด 

ฟิล์มสี เงา 

พื้นที่การทา 28-32 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- สามารถกลบพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ช่วยประหยัดสีทับหน้า 
- มีการยึดเกาะดีเยี่ยม ท าให้พื้นผิวเรียบเนียน 
- สามารถทาสีทับหน้าได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเนื้อสีสามารถอุดรู
พรุนของพื้นผิวได้ 
- เน้ือสีมาก ไม่ตกตะกอน กวนสีง่าย 
- ราคาย่อมเยา ใช้งานง่าย สีสวยเงางาม 
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว 
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สีรองพื้น ผนังภายนอก 
1. นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2.31 นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์ 

 
สีรองพื้นปูนใหม่ สูตรพิเศษ ถูกออกแบบมาให้รองรับกับผนังภายนอกโดยเฉพาะ 

เน้นความทนทานต่อสภาวะอากาศ ทนต่อคราบเกลือและทนต่อด่างได้ดีเยี่ยม สามารถปกป้องผนัง
บ้านให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะส าหรับใช้งานภายนอก 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี สีขาวด้าน 

พื้นที่การทา 35-40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ช่วยป้องกันไม่ให้สีทับหน้าซีดจาง ทนทานต่อด่างและเกลือได้ดีเยี่ยม 

- ช่วยประหยัดสีทับหน้า กลบพื้นผิวได้ดีเยี่ยม 

- ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิว ทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดี 

- ฟิล์มสีเรียบเนียน เน้ือสีละเอียด จึงให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม 

- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- ปลอดจากสารตะกั่วและปรอท 
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2. นิปปอนเพนต์ เฟล็กซี่ซีล 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.32 นิปปอนเพนต์ เฟล็กซี่ซลี 

สีรองพื้นอเนกประสงค์ ชนิดยืดหยุ่น ด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้มี
ความยืดหยุ่นสูงส าหรับประสานรอยแตกลายงาบนพื้นผิว และการป้องกันน้ าซึมได้อย่างดีเยี่ยมด้วย 
DryLock Technology สามารถจัดการปัญหาความชื้นและน้ าซึมผ่านท าลายชั้นฟิล์มสีทับหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมพลังในการยึดเกาะสูง ช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผิวสี ไม่ว่าจะเป็น 
สีลอกล่อน สีบวม สีแตกลายงา การเกิดคราบสกปรก คราบสนิม เหมาะอย่างยิ่งส าหรับพื้นผิวมี
ความชื้นสูง 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี สีขาวเหลือบเงา 

พื้นที่การทา 6-8 ตารางเมตร/กิโลกรัม/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ฟิล์มสียืดหยุ่นสูง ช่วยปกปิดรอยแตกลายงาบนผนังได้ดีเยี่ยม 

- ป้องกันน้ าซึมเข้าผนังได้ดีเยี่ยม ลดปัญหาสีหลุดล่อน สีบวมจากความชื้น 

- ให้การยึดเกาะสูงกว่า ลดปัญหาสีหลุดล่อน ให้ฟิล์มสีคงทน  

- ป้องกันคราบเชื้อรา และตะไคร่น้ า 
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3. นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เพรสโคท 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.33 นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เพรสโคท 

 

สีรองพื้นสูตรน้ า ที่เหมาะส าหรับงานเร่งด่วน สามารถทาได้ทันที 3 วันหลังฉาบปูน 
ให้ความทนทานต่อความชื้น และด่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาสีด่าง สีซีดจาง สีโป่งพอง 
ลอกล่อน และการเสื่อมสภาพของพื้นผิว ที่เกิดจากความชื้นที่ยังสะสมอยู่มากในพื้นผิว 

เกรด ไม่ 

ฟิล์มสี ขาว มีเนื้อสี 

พื้นที่การทา 35-40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ช่วยลดปัญหาคราบเกลือและด่างที่เกิดจากความชื้นในปูน 

- ทนทานต่อความชื้นที่อยู่ในปูนได้สูง ช่วยลดปัญหา สีด่าง สีซีด
จาง สีโป่งพองได้ 

- ฟิล์มสีหายใจได้ ระบายความชื้นได้ดี 

https://www.nipponpaintdecor.com/product/media/catalog/product/cache/2/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/P/a/Packshot_Expresskote_800x800.png
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4. นิปปอนเพนต์ ทรี-อิน-วัน วอล ซีลเลอร์ 

 

 

ภาพท่ี 2.34 นิปปอนเพนต์ ทรี-อิน-วัน วอล ซีลเลอร์ 

 

สีน้ ามันรองพื้น ท ามาจากรับเบอร์และเรซิ่นสังเคราะห์ ชนิดพิเศษ สามารถใช้ได้ทั้ง
ภายนอกและภายในอาคาร สามารถใช้ได้ทั้งปูนเก่าและปูนใหม่ 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี สีขาวด้าน 

พื้นที่การทา 45-50 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ทนด่างได้ดีเยี่ยม ช่วยป้องกันการเกิดคราบด่างหรือคราบขาวบนผนังได้ดี 

- ป้องกันคราบขี้เกลือ ลดปัญหาสีซีดจางและฟิล์มสีเสื่อมสภาพ 

- ให้การยึดเกาะสูง ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน 

- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- แก้ปัญหาผนังที่มีรอยแตกลายงา 

 

https://www.nipponpaintdecor.com/product/media/catalog/product/cache/2/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/P/a/Packshot_3in1-wall-sealer_800x800.png
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5. นิปปอนเพนต์ ไทลีแลค ทรานส์ ซีลเลอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.35 นิปปอนเพนต์ ไทลีแลค ทรานส์ ซีลเลอร์ 

สีรองพื้นที่เหมาะส าหรับพื้นผิวปูนใหม่ที่มีความชื้นสูง มีด่างสูงมาก หรือพื้นผิวปูน
เก่าที่เสื่อมสภาพ เป็นฝุ่นผง โดยให้การแทรกซึมลึกกว่าสีรองพื้นทั่วไป ช่วยขจัดปัญหาสีได้อย่างดี
เยี่ยม ทนด่างในปูนได้ดีเยี่ยม มีความทนทานสูง ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ป้องกันเชื้อราตะไคร่น้ า 
ป้องกันปัญหาสีลอกล่อน สีโป่งพอง ช่วยยืดเวลาให้สีทับหน้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น สามารถ
ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน 

เกรด ไม่ 

ฟิล์มสี สูตรน้ ามัน ผสมเนื้อสี 

พื้นที่การทา 30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ทนต่อความชื้นสูง ป้องกันการเกิดสีโป่งพอง 

- ทนทานต่อสภาวะต่างๆได้ดี ป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิว 

- ทนทานต่อด่างและเกลือได้ดีเยี่ยม ช่วยป้องกันไม่ให้สีทับหน้าซีดจาง 

- ให้การแทรกซึมลึก ขจัดปัญหาสีหลุดล่อน 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ าได้ดีเยี่ยม 

https://www.nipponpaintdecor.com/product/media/catalog/product/cache/2/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/P/a/Packshot_Tilelac-Trans-Sealer_800x800.png
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6. นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพร์เมอร์ 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.36  นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพร์เมอร์ 

 

สีรองพื้นปูนเก่าที่ผลิตจากเรซิน คุณภาพสูง ส าหรับใช้ทาเคลือบผนัง ปูนที่มีสีเก่า
เสื่อมสภาพเป็นฝุ่นหรือหลุดลอก และปรับสภาพพื้นผิวที่มีความเป็นด่างสูง ไม่ว่าจะเป็นผนัง
คอนกรีต ปูนฉาบ อิฐก่อ กระเบื้องแผ่นเรียบ และอ่ืนๆ ทั้งผนังภายในและภายนอกอาคาร 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี น้ ายาใส 

พื้นที่การทา 30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- สามารถยึดเกาะได้ดีเยี่ยม เพราะสามารถแทรกซึมลงสู่พื้นผิว
ได้ดี ท าให้สีทับหน้าติดทนทาน 

- ช่วยปรับสภาพพื้นผิวเดิมที่มีปัญหา เช่น สีลอกล่อน สีโป่งพอง 
สีเป็นฝุ่นชอล์ก สีซีดจาง เป็นต้น 

- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- ทนทานต่อคราบเกลือและด่างได้ดีเยี่ยม 

https://www.nipponpaintdecor.com/product/media/catalog/product/cache/2/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/P/a/Packshot_Excel-Primer-_800x800.png
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7. นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพร์เมอร์ ไวท์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.37 นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพร์เมอร์ ไวท์ 

สีรองพื้นปูนเก่า ผลิตจากอะคริลิกเรซิน ที่มีคุณภาพสูง ผสมเนื้อสีขาว กลบพื้นผิว
ได้ดี จึง เสริมสร้างการยึดเกาะพื้นผิวที่เสื่อมสภาพกับสีทับหน้า เนื่องจากมีอณูขนาดเล็กที่สามารถ
แทรกซึมลึกลงสู่พื้นผิวได้ดีเยี่ยม และช่วยปรับสภาพพื้นผิวปูนเก่าที่มีปัญหาต่างๆ ให้แข็งแรง 
ทนทานมากยิ่งขึ้น 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี สีขาว 

พื้นที่การทา ไม่ใช่ 

คุณสมบัติ 

- กลบพื้นผิวได้ดี ช่วยประหยัดสีทับหน้า และตรวจสอบงานได้ง่ายขึ้น 

- สามารถยึดเกาะได้ดีเยี่ยม เพราะสามารถแทรกซึมลงสู่พื้นผิวได้ดี ท า
ให้สีทับหน้าติดทนทาน 

- ช่วยปรับสภาพพื้นผิวเดิมที่มีปัญหา เช่น สีลอกล่อน สีโป่งพอง สีเป็น
ฝุ่นชอล์ก สีซีดจาง เป็นต้น 

- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- ทนทานต่อคราบเกลือและด่างได้ดีเยี่ยม 

https://www.nipponpaintdecor.com/product/media/catalog/product/cache/2/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/P/a/Packshot_Excel-Primer-White_800x800.png
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8. นิปปอนเพนต์ วีนิเล็กซ์ เอช-90 วอล ซีลเลอร์ 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.38 นิปปอนเพนต์ วีนิเล็กซ์ เอช-90 วอล ซีลเลอร์ 

สีรองพื้นพลาสติกที่ท าจาก อะครีลิก ลาเท็กซ์ชนิดพิเศษ ไม่ผสมสารปรอทและสาร
ตะกั่วใช้เคลือบตกแต่งอาคาร มีความทนทานต่อด่าง และเชื้อราได้ดี มีการยึดเกาะพื้นผิวดี ให้ฟิล์มสี
เรียบและใช้งานง่าย ส าหรับใช้ทาภายใน 

เกรด เกรดกลาง 

ฟิล์มสี สีขาว 

พื้นที่การทา 30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- กลบพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ท าให้ฟิล์มสีเรียบเนียน 

- ทาได้พื้นที่มาก ช่วยให้ประหยัดและคุ้มค่า 

- ทนทานต่อคราบเกลือและด่าง ช่วยป้องกันฟิล์สีซีดจาง 

- ราคาประหยัด คุณภาพมาตรฐาน 

- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว 

 

https://www.nipponpaintdecor.com/product/media/catalog/product/cache/2/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/P/a/Packshot_Vinilex-H-90-sealer_800x800.png
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9. นิปปอนเพนต์ จูเนียร์ 99 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.39 นิปปอนเพนต์ จูเนียร์ 99 

สีที่ออกสูตรพิเศษ เพื่อให้ได้ฟิล์มสีที่มีคุณภาพดีในราคาย่อมเยาให้ฟิล์มสีเรียบ ทน
ต่อเชื้อรา มีการยึดเกาะพื้นผิวดีและใช้งานง่าย สีสวยยาวนาน 

เกรด เกรดประหยัด 

ฟิล์มสี ด้าน 

พื้นที่การทา 30-34 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ช่วยป้องกันสีหลุดล่อน ให้การยึดเกาะได้ดี 

- ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ าได้ดี 

- ฟิล์มสีเรียบเนียน 

- ราคาย่อมเยา 

 

 

 

https://www.nipponpaintdecor.com/product/media/catalog/product/cache/2/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/P/a/Packshot_junior-99-wall-sealer_800x800.png
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10. นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์เซิฟ วอล ซีลเลอร์ 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.40 นิปปอนเพนต์ ซุปเปอร์เซิฟ วอล ซีลเลอร์ 

สีผลิตจากกาวอะคริลิก 100% เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ ทนทาน คุณภาพสูง 
อนุภาคสีหนาแน่นฟิล์มสีเรียบเนียน ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ในราคาประหยัด 

เกรด เกรดประหยัด 

ฟิล์มสี ด้าน 

พื้นที่การทา 30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ช่วยป้องกันสีหลุดล่อน ให้การยึดเกาะได้ดี 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ าได้ดี 

- ฟิล์มสีเรียบเนียน 

- ราคาประหยัด คุณภาพมาตรฐาน 

 

 

https://www.nipponpaintdecor.com/product/media/catalog/product/cache/2/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/P/a/Packshot_Superserve_Sealer_800x800.png
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สีรองพื้นผนังภายใน 

1.นิปปอนเพนต์ 5200 วอล ซีลเลอร์ 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.41 นิปปอนเพนต์ 5200 วอล ซีลเลอร์ 

สีรองพื้นปูนใหม่ สูตรพิเศษ ที่จะเนรมิตรผนังบ้านให้สวยเรียบเนียน เต็มไปด้วย
คุณภาพที่แตกต่างจากสีรองพื้นทั่วไป ผลิตจากกาวสูตรพิเศษเฉพาะนิปปอนเพนต์ ที่ถูกออกแบบให้
เน้นการกลบพื้นผิว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับสีทับหน้า เหมาะส าหรับใช้งานภายใน 

เกรด เกรดกลาง 

ฟิล์มสี สีขาวด้าน 

พื้นที่การทา 35-40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- กลบพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ช่วยประหยัดสีทับหน้า 

- ช่วยป้องกันไม่ให้สีทับหน้าซีดจาง ทนทานต่อด่างและเกลือได้ดีเยี่ยม 

- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- ปลอดจากสารตะกั่วและปรอท 

https://www.nipponpaintdecor.com/product/media/catalog/product/cache/2/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/P/a/Packshot_5200-ws_800x800.png
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สีเคลือบ หินกาบ ทรายล้วน 

1.นิปปอนเพนต์ สเลท ฟินิช 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 2.42 นิปปอนเพนต์ สเลท ฟินิช 

เทคโนโลยีเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบ สามารถเคลือบปกป้องได้ทุกพื้นผิว 
ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร เคลือบได้ทั้งงานผนังและงานพื้น ให้ฟิล์มหนา ใช้งานง่าย มี
การยึดเกาะดีเยี่ยม จึงคงความเงางามและปกป้องพื้นผิวทนทานยาวนานป้องกันน้ าและความชื้นซึม
ผ่านเข้าท าลายพื้นผิวภายใน ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นผงอันเป็นสาเหตุของการเกิดคราบสกปรก 
ฝุ่นผงไม่สามารถยึดเกาะพื้นผิวได้ 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี ใสเงา 

พื้นที่การทา 7-10 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ช่วยเคลือบปกป้องพื้นผิวให้ทนทานต่อรังสียูวี ทนฝน ทนต่อ
ทุกสภาวะอากาศ 

- สามารถเคลือบบนพื้นผิววัสดุได้หลากหลายและเคลือบได้แม้
บนหินธรรมชาติทุกชนิด 

- เพิ่มความเงางามให้ดูสวยงาม 

- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ า 

https://www.nipponpaintdecor.com/product/media/catalog/product/cache/2/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/P/a/Packshot_Slate-Finish_800x800.png
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2. นิปปอนเพนต์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์ 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.43 นิปปอนเพนต์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์ 

น้ ายากันซึมชนิดไซเลน ไซล็อกเซนสูตรน้ ามัน เนื้อสีใส ป้องกันการกัดกร่อนจาก
น้ าที่ซึมเข้าไปท าลายโครงสร้างเหล็กในผนังปูน อันเกิดจากคราบทางน้ าไหล ลดการเกิดคราบขี้
เกลือ คราบสกปรกไม่ฝัง ปกป้องพื้นผิวให้ทนทานยาวนาน โดยคงธรรมชาติของสีเดิมไว้อย่างดี 
ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี ใส 

พื้นที่การทา 38-45 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ช่วยเคลือบปกป้องพื้นผิวให้ทนทานทนต่อทุกสภาวะอากาศ 
- สามารถเคลือบบนพื้นผิววัสดุได้หลากหลายและเคลือบได้แม้
บนหินธรรมชาติทุกชนิด 
- ให้ความสวยงามแบบธรรมชาติของพื้นผิว 
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ า 

 

 

 

https://www.nipponpaintdecor.com/product/media/catalog/product/cache/2/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/P/a/Packshot_water-repellent-w245_800x800.png
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อื่น ๆ 

น้ ายาขจัดเชื้อราและแบคทีเรีย 

1. นิปปอนเพนต์ วินีเล็กซ์ ไบโอวอช 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 2.44 นิปปอนเพนต์ วินีเล็กซ์ ไบโอวอช 

น้ ายาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ า สูตรเพิ่มประสิทธิภาพ 2 เท่า แทรกซึมเข้าสู่รูพรุน
ของผนังได้ดีและลึกกว่าน้ ายาทั่วไป จึงขจัดเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึงรากถึงโคน ไม่เพียงแค่เชื้อรา
และตะไคร่น้ าที่อยู่บนพื้นผิวฟิล์มสีหรือผนังเท่านั้น แต่ยังขจัดลงลึกถึงเนื้อผนัง  ใช้ได้กับพื้นผิวปูน 
คอนกรีต งานก่ออิฐ และไม้ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี ใส 

พื้นที่การทา 10- 20 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- กลิ่นอ่อน ไมม่มีสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดิน
หายใจ 

- ฆ่าเชื้อราแลละจุลินทรีย์ได้ดี 

- สามารถทาสีใหม่ทับได้ 

- ช่วยยืดอายุของผนังให้ยาวนาน 

 

https://www.nipponpaintdecor.com/product/media/catalog/product/cache/2/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/P/a/Packshot_Bio-wash_800x800.png


50 
 

สีตกแต่งพิเศษ โมเมนโต้ 

เท็กซ์เจอร์ ซีรีส์ 

1. นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ไพร์เมอร์ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.45  นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ไพร์เมอร์  

 
นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ (Nippon Paint Momento) นวัตกรรมสีสร้างลวดลาย

ส าหรับภายในระดับพรีเมี่ยม เปลี่ยนผนังธรรมดาให้เป็นผลงานชิ้นเอกอันเจิดจรัส สร้างสรรค์ดุจดัง
มีงานศิลปะแบบอิตาเลี่ยนในบ้านของคุณ แต่งแต้มทุกมุมห้องด้วยหลากหลายสีสันและเสน่ห์แห่ง
ลวดลายระดับมาสเตอร์พีช 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี สีขาวและผสมเท็กซ์เจอร์ 

พื้นที่การทา 10 - 12 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

- ช่วยปรับสภาพพื้นผิวให้เกิดลวดลายที่ชัดเจน ในสไตล์โมเมนโต้ 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- สามารถใช้ส าหรับภายใน 

- กลิ่นอ่อน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว 

 

 

https://www.nipponpaintdecor.com/product/nippon-paint-primer.html
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2. นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เคลียร์โค้ท 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2.46  นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เคลียร์โค้ท 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี กึ่งเงา 

พื้นที่การทา 10 - 12 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานในการปกป้องพื้นผิว 

- ทนทานต่อการเช็ดล้างท าความสะอาด 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- สามารถใช้ส าหรับภายใน 

- กลิ่นอ่อน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว 

 

 

 

 

 

https://www.nipponpaintdecor.com/product/nippon-paint-momento-clear-coat.html
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3. นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เอลิแกนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.47 นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เอลิแกนท์ 

 
นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เอลิแกนท์ (Nippon Paint Momento Elegant) นวัตกรรมสี

สร้างลวดลายส าหรับภายในระดับพรีเมี่ยม เปลี่ยนผนังธรรมดาให้เป็นผลงานชิ้นเอกอันเจิดจรัส 
สร้างสรรค์ดุจดังมีงานศิลปะแบบอิตาเลี่ยนในบ้านของคุณ แต่งแต้มทุกมุมห้องด้วยหลากหลายสีสัน
และเสน่ห์แห่งลวดลายระดับมาสเตอร์พีช ด้วยสีสันที่เข้มข้นและเนื้อสีสูตรพิเศษ ผสมผสานความลง
ตัวระหว่างแรงบันดาลใจและสไตล์ของคุณให้มีอารมณ์เรียบหรู  

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี ทึบแสง 

พื้นที่การทา 4 - 6 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ขั้นตอนการท าง่าย สามารถ D.I.Y ท าเองได้ง่ายๆ 

- เพิ่มสีสันและลวดลายให้บนผนังของคุณ จากผนังธรรมดา ให้
โดดเด่นไม่เหมือนใคร 

- สามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- สามารถใช้ได้ส าหรับภายใน 

- กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ า ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว 
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4. นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เอลิแกนท์ โกลด์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.48  นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เอลิแกนท์ โกลด์ 

 
นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เอลิแกนท์ โกลด์ (Nippon Paint Momento Elegant Gold) 

นวัตกรรมสีสร้างลวดลายส าหรับภายในระดับพรีเมี่ยม เปลี่ยนผนังธรรมดาให้เป็นผลงานชิ้นเอกอัน
เจิดจรัส สร้างสรรค์ดุจดังมีงานศิลปะแบบอิตาเลี่ยนในบ้านของคุณ แต่งแต้มทุกมุมห้องด้วย
หลากหลายสีสันและเสน่ห์แห่งลวดลายระดับมาสเตอร์พีช ด้วยสีสันที่เข้มข้นและเนื้อสีสูตรพิเศษ 
ผสมผสานความลงตัวระหว่างแรงบันดาลใจและสไตล์ของคุณให้มีอารมณ์เรียบหรู  

 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มส ี ทึบแสง 

พื้นที่การทา 4 - 6 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ขั้นตอนการท าง่าย สามารถ D.I.Y ท าเองได้ง่ายๆ 

- เพิ่มสีสันและลวดลายให้บนผนังของคุณ จากผนังธรรมดา ให้
โดดเด่นไม่เหมือนใคร 

- สามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- สามารถใช้ได้ส าหรับภายใน 

- กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ า ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว 
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5. นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ สปาร์คเคิล โกลด์ 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.49 นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ สปาร์คเคิล โกลด์  

 
นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ สปาร์คเคิล โกลด์ (Nippon Paint Momento Sparkle 

Gold) นวัตกรรมสีสร้างลวดลายส าหรับภายในระดับพรีเมี่ยม เปลี่ยนผนังธรรมดาให้เป็นผลงานชิ้น
เอกอันเจิดจรัส สร้างสรรค์ดุจดังมีงานศิลปะแบบอิตาเลี่ยนในบ้านของคุณ แต่งแต้มทุกมุมห้องด้วย
หลากหลายสีสันและเสน่ห์แห่งลวดลายระดับมาสเตอร์พีช เคลือบพื้นผิวประกายสะท้อนสีทอง
อร่ามตา สร้างสรรค์บรรยากาศให้ความหรูหราอย่างมีระดับ ผสมผสานความลงตัวระหว่างแรง
บันดาลใจและสไตล์ของคุณให้มีอารมณ์เรียบหรู  

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี ทึบแสง 

พื้นที่การทา 7 - 8 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ขั้นตอนการท าง่าย สามารถ D.I.Y ท าเองได้ง่ายๆ 

- เพิ่มสีสันและลวดลายให้บนผนังของคุณ จากผนังธรรมดา ให้
โดดเด่นไม่เหมือนใคร 

- สามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- สามารถใช้ได้ส าหรับภายใน 

- กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ า ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว 
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6. นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ สปาร์คเคิล เพิร์ล 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.50 นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ สปาร์คเคิล เพิร์ล 

นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ สปาร์คเคิล เพิร์ล (Nippon Paint Momento Sparkle Pearl) 
นวัตกรรมสีสร้างลวดลายส าหรับภายในระดับพรีเมี่ยม เปลี่ยนผนังธรรมดาให้เป็นผลงานชิ้นเอกอัน
เจิดจรัส สร้างสรรค์ดุจดังมีงานศิลปะแบบอิตาเลี่ยนในบ้านของคุณ แต่งแต้มทุกมุมห้องด้วย
หลากหลายสีสันและเสน่ห์แห่งลวดลายระดับมาสเตอร์พีช เคลือบพื้นผิวให้เงางามดุลประกายมุก 
เนรมิตงานศิลป์ได้อย่างลงตัว ผสมผสานความลงตัวระหว่างแรงบันดาลใจและสไตล์ของคุณให้มี
อารมณ์เรียบหรู  

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี ทึบแสง 

พื้นที่การทา 7 - 8 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ขั้นตอนการท าง่าย สามารถ D.I.Y ท าเองได้ง่ายๆ 

- เพิ่มสีสันและลวดลายให้บนผนังของคุณ จากผนังธรรมดา ให้โดด
เด่นไม่เหมือนใคร 

- สามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- สามารถใช้ได้ส าหรับภายใน 

- กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ า ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว 
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7. นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ สปาร์คเคิล ซิลเวอร์ 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.51  นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ สปาร์คเคิล ซิลเวอร์ 

นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ สปาร์คเคิล ซิลเวอร์ (Nippon Paint Momento Sparkle 
Silver) นวัตกรรมสีสร้างลวดลายส าหรับภายในระดับพรีเมี่ยม เปลี่ยนผนังธรรมดาให้เป็นผลงานชิ้น
เอกอันเจิดจรัส สร้างสรรค์ดุจดังมีงานศิลปะแบบอิตาเลี่ยนในบ้านของคุณ แต่งแต้มทุกมุมห้องด้วย
หลากหลายสีสันและเสน่ห์แห่งลวดลายระดับมาสเตอร์พีช ด้วยส่วนผสมพิเศษอย่างเมทัลลิกเรซิ่น 
ให้ลวดลายส่องประกายระยิบระยับบนผนังของคุณ ให้บรรยากาศหรูหราอย่างมีระดับ ผสมผสาน
ความลงตัวระหว่างแรงบันดาลใจและสไตล์ของคุณให้มีอารมณ์เรียบหรู  

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี ทึบแสง 

พื้นที่การทา 7 - 8 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คณุสมบัติ 

- ขั้นตอนการท าง่าย สามารถ D.I.Y ท าเองได้ง่ายๆ 

- เพิ่มสีสันและลวดลายให้บนผนังของคุณ จากผนังธรรมดา ให้
โดดเด่นไม่เหมือนใคร 

- สามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- สามารถใช้ได้ส าหรับภายใน 

- กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ า ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว 
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เอนฮานเซอร์ ซีรีส์ 

1. นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เคลียร์โค้ท 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.52  นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เคลียร์โค้ท 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี กึ่งเงา 

พื้นที่การทา 10 - 12 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 
 
 
 
 
 

- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานในการปกป้องพื้นผิว 

- ทนทานต่อการเช็ดล้างท าความสะอาด 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- สามารถใช้ส าหรับภายใน 

- กลิ่นอ่อน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว 
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1. นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ คลาวด์ โกลด์ 

 
 
 
 
 
  

 

 

ภาพท่ี 2.53  นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ คลาวด์ โกลด์ 

นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ คลาวด์ โกลด์ (Nippon Paint Momento Cloud Gold) 
นวัตกรรมสีสร้างลวดลายส าหรับภายในระดับพรีเมี่ยม สร้างสรรค์ดุจดังมีงานศิลปะแบบอิตาเลี่ยน
ในบ้านของคุณ แต่งแต้มทุกมุมห้องด้วยหลากหลายสีสันและเสน่ห์แห่งลวดลายระดับมาสเตอร์พีช 
เปลี่ยนผนังธรรมดาให้เป็นผลงานชิ้นเอกอันเจิดจรัส ด้วยสีกึ่งโปร่งแสง สามารถทาทับลงบนผนังสี
เดิมได้ โดยรับแรงบันดาลใจมาจากความสดใสของปุยเมฆ  

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี โปร่งแสง 

พื้นที่การทา 10 - 12 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ขั้นตอนการท าง่าย สามารถ D.I.Y ท าเองได้ง่ายๆ 

- สามารถทาทับลงบนสีผนังเดิมได้ 

- สามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- สามารถใช้ได้ส าหรับภายใน 

- กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ า ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว 
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2. นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ คลาวด์ เพิร์ล 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.54 นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ คลาวด์ เพิร์ล 

นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ คลาวด์ เพิร์ล (Nippon Paint Momento Cloud Pearl) 
นวัตกรรมสีสร้างลวดลายส าหรับภายในระดับพรีเมี่ยม สร้างสรรค์ดุจดังมีงานศิลปะแบบอิตาเลี่ยน
ในบ้านของคุณ แต่งแต้มทุกมุมห้องด้วยหลากหลายสีสันและเสน่ห์แห่งลวดลายระดับมาสเตอร์พีช 
เปลี่ยนผนังธรรมดาให้เป็นผลงานชิ้นเอกอันเจิดจรัส ด้วยสีกึ่งโปร่งแสง สามารถทาทับลงบนผนังสี
เดิมได้ โดยรับแรงบันดาลใจมาจากความสดใสของปุยเมฆ  

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี โปร่งแสง 

พื้นที่การทา 10 - 12 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ขั้นตอนการท าง่าย สามารถ D.I.Y ท าเองได้ง่ายๆ 

- สามารถทาทับลงบนสีผนังเดิมได้ 

- สามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- สามารถใช้ได้ส าหรับภายใน 

- กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ า ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว 
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3.  นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ สโนว์ ฟรอสท์ 

 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2.55 นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ สโนว์ ฟรอสท์ 

นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ สโนว์ ฟรอสท์ (Nippon Paint Momento Snow Frost) 
นวัตกรรมสีสร้างลวดลายส าหรับภายในระดับพรีเมี่ยม สร้างสรรค์ดุจดังมีงานศิลปะแบบอิตาเลี่ยน
ในบ้านของคุณ แต่งแต้มทุกมุมห้องด้วยหลากหลายสีสันและเสน่ห์แห่งลวดลายระดับมาสเตอร์พีช 
เปลี่ยนผนังธรรมดาให้เป็นผลงานชิ้นเอกอันเจิดจรัส ด้วยสีกึ่งโปร่งแสง สามารถทาทับลงบนผนังสี
เดิมได้ เพิ่มลูกเล่นบนผนังที่โดดเด่นและไม่เหมือนใคร ด้วยเกล็ดละอองหิมะในฤดูหนาว 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี โปร่งแสง 

พื้นที่การทา 6 - 8 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ขั้นตอนการท าง่าย สามารถ D.I.Y ท าเองได้ง่ายๆ 

- สามารถทาทับลงบนสีผนังเดิมได้ 

- สามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- สามารถใช้ได้ส าหรับภายใน 

- กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ า ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว 
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4.  นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เพิร์ล ฟรอสท์ 

 
ภาพท่ี 2.56  นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เพิร์ล ฟรอสท์ 

 

นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เพิร์ล ฟรอสท์ (Nippon Paint Momento Pearl Frost) 
นวัตกรรมสีสร้างลวดลายส าหรับภายในระดับพรีเมี่ยม สร้างสรรค์ดุจดังมีงานศิลปะแบบอิตาเลี่ยน
ในบ้านของคุณ แต่งแต้มทุกมุมห้องด้วยหลากหลายสีสันและเสน่ห์แห่งลวดลายระดับมาสเตอร์พีช 
เปลี่ยนผนังธรรมดาให้เป็นผลงานชิ้นเอกอันเจิดจรัส ด้วยสีกึ่งโปร่งแสง สามารถทาทับลงบนผนังสี
เดิมได้ เพิ่มลูกเล่นบนผนังที่โดดเด่นและไม่เหมือนใคร ด้วยเกล็ดละอองหิมะในฤดูหนาว 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี โปร่งแสง 

พื้นที่การทา 6 - 8 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ขั้นตอนการท าง่าย สามารถ D.I.Y ท าเองได้ง่ายๆ 

- สามารถทาทับลงบนสีผนังเดิมได้ 

- สามารถเช็ดล้างท าความสะอาดได้ 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- สามารถใช้ได้ส าหรับภายใน 
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- กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ า ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว 

3.  นิปปอนเพนต์ นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ โกลด์ ฟรอสท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.57 นิปปอนเพนต์ นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ โกลด์ ฟรอสท์ 

 
นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ โกลด์ ฟรอสท์ (Nippon Paint Momento Gold Frost) 

นวัตกรรมสีสร้างลวดลายส าหรับภายในระดับพรีเมี่ยม สร้างสรรค์ดุจดังมีงานศิลปะแบบอิตาเลี่ยน
ในบ้านของคุณ แต่งแต้มทุกมุมห้องด้วยหลากหลายสีสันและเสน่ห์แห่งลวดลายระดับมาสเตอร์พีช 
เปลี่ยนผนังธรรมดาให้เป็นผลงานชิ้นเอกอันเจิดจรัส ด้วยสีกึ่งโปร่งแสง สามารถทาทับลงบนผนังสี
เดิมได้ เพิ่มลูกเล่นบนผนังที่โดดเด่นและไม่เหมือนใคร ด้วยเกล็ดละอองหิมะในฤดูหนาว 
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ดีไซน์เนอร์ ซีรีส์ 

1. นิปปอนเพนต์ ทราเวอร์ติโน ่

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.58 นิปปอนเพนต์ ทราเวอร์ติโน่ 

 

นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ทราเวอร์ติโน่ (Nippon Paint Momento Travertino) สี
สร้างลายที่ช่วยสร้างประติมากรรมชิ้นเอกลวดลายอิฐบนผนังของคุณในสไตล์คลาสสิกได้อย่าง
ง่ายดาย สร้างความแตกต่างด้วยลวดลายอย่างมืออาชีพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้เป็นผลงานชิ้น
เอกได้ด้วยตัวคุณเอง 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี สีขาวและผสมเท็กซ์เจอร์ 

พื้นที่การทา 1 ตารางเมตร/1 กิโลกรัม/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- เป็นทางเลือกใหม่ ส าหรับคนที่ชื่นชอบผนังลายอิฐ 

- ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ า - ช่วยปกปิดรอยแตกลายงา 

- ช่วยปกปิดความไม่สม่ าเสมอของพื้นผิวได้ดี 

- มีน้ าหนัก เบากว่า ผนังหินสังเคราะห์และกระเบี้องติดผนัง ไม่
ส่งผลต่อโครงสร้างบ้าน 
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- กลิ่นอ่อน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เมทัลลิก ซีร่ีส์ 

1. นิปปอนเพนต์ เมทัลลิกเพนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 2.59 นิปปอนเพนต์ เมทัลลิกเพนต์ 

 

นิปปอนเพนต์ เมทัลลิกเพนต์ (Nippon Paint Metallic Paint) สีทาเหล็กที่มีเฉดสี
เมทัลลิค ให้ความรู้สึกเป็นประกายโลหะ ง่ายต่อการใช้งาน สามารถใช้ได้ทั้งแปรงและลูกกลิ้ง 
เหมาะส าหรับผนังปูน ไม้และโลหะ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน  

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี ประกายเมทัลลิค 

พื้นที่การทา 9 -11 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- สามารถตกแต่งเฟอร์นิเจอร์หรือชิ้นงานที่ธรรมดาๆ ให้มีสีสัน
ที่หรูหราและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 

- ช่วยป้องกันการเกิดสนิมจากความชื้นที่แทรกซึมเข้าโครงสร้าง
เหล็กได้ดี 
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- สามารถใช้ได้บนพื้นผิวไม้และเหล็ก เช่น งานตกแต่ง 
เฟอร์นิเจอร์ ร้ัวเหล็ก โคมไฟ เก้าอ้ีสนาม เป็นต้น 

1. นิปปอนเพนต์ ไมกาเซียส ไอออน ออกไซด์ (เอ็ม ไอ โอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.60 นิปปอนเพนต์ ไมกาเซียส ไอออน ออกไซด์ (เอ็ม ไอ โอ) 

 

นิปปอนเพนต์ ไมกาเซียส ไอออน ออกไซด์ : เอ็ม ไอ โอ (Nippon Paint Micaceous 
Iron Oxide : MIO) สีทาเหล็กที่มีเฉดสีเมทัลลิค ฟิล์มสีด้านเรียบหรู ฟิล์มสีแข็งแรงทนทาน เป็นได้
ทั้งสีรองพื้นและสีทับหน้า เหมาะส าหรับ งานโครงเหล็ก งานตกแต่งโลหะต่างๆ สามารถใช้ได้ทั้ง
ภายนอกและภายใน 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี เมทัลลิคด้าน 

พื้นที่การทา 6.8 - 8.2 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 
- สามารถตกแต่งเฟอร์นิเจอร์หรือชิ้นงานที่ธรรมดาๆ ให้มีสีสันที่หรูหรา
และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 
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- ช่วยป้องกันการเกิดสนิมจากความชื้นที่แทรกซึมเข้าโครงสร้างเหล็กได้ดี 

- สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน 

- สามารถใช้ได้บนพื้นผิวไม้และเหล็ก เช่น งานตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ 

สโตนอาร์ท ซีร่ีส์ 

1. นิปปอนเพนต์ สโตน อาร์ท 

 
 

ภาที่ 2.61 นิปปอนเพนต์ สโตน อาร์ท 

นิปปอนเพนต์ สโตน อาร์ท (Nippon Paint Stone Art) เนรมิตรผนังบ้านของคุณให้
มีลวดลายดั่งหินอ่อนและหินแกรนิตเหมือนดั่งหินจริง ด้วยลวดลายที่มีความเป็นธรรมชาติ   สามารถ
สร้างสรรค์ผนังชิ้นเอกให้มีความหรูหราอย่างมีสไตล์  

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี ไม่ใช่ 

พื้นที่การทา 2 - 5 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 
- เป็นทางเลือกใหม่ ส าหรับคนที่ชื่นชอบการตกแต่งลวดลายดั่งลายหินอ่อน 
หรือหินแกรนิต 
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- ทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดีเยี่ยม 

- น้ าหนักเบากว่าหินจริง จึงท าให้ง่ายต่อการขนย้าย และไม่มีปัญหาแตกร้าว 

- ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

- สารระเหยต่ า ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ลอฟท์ ซีร่ีส์ 

1. นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ลอฟท์ ไพร์เมอร์ 

 
 

ภาพท่ี 2.62 นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ลอฟท์ ไพร์เมอร์ 

นวัตกรรมสีจากประเทศญ่ีปุ่นของนิปปอนเพนต์ ที่จะปลดล็อครูปแบบการทาสี
แบบเดิมๆ ด้วยวิธีการทาสีที่ไม่เหมือนใคร และยังให้ความรู้สึกที่แตกต่างให้กับผนังของคุณให้
กลายเป็นผนังที่มีความเท่ ดิบ ดึงความคลาสสิกของปูนเปลือยออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติในสไตล์
ลอฟท์ ด้วยวิธีการท าแบบง่ายๆ ที่ใครๆก็ท าได้ เพิ่มความทนทานต่อสภาวะอากาศ 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี สีขาวขุ่น 

พื้นที่การทา 10 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ - ช่วยปรับสภาพพื้นผิวให้เฉดสีตรงตามที่เลือกในสไตล์ลอฟท์ 
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- ทนทานต่อคราบเกลือละคราบด่าง 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน 

- กลิ่นอ่อน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว 

 

1. นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เคลียร์โค้ท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.63 นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เคลียร์โค้ท 

 

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี กึ่งเงา 

พื้นที่การทา 10 - 12 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 

คุณสมบัติ 

- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานในการปกป้องพื้นผิว 

- ทนทานต่อการเช็ดล้างท าความสะอาด 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ า 
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- สามารถใช้ส าหรับภายใน 

- กลิ่นอ่อน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว 

 

 

 

1.  นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ลอฟท์ เคลียร์โค้ท 

 

 
 

ภาพท่ี 2.64  นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ลอฟท์ เคลียร์โค้ท 

 

นวัตกรรมสีจากประเทศญ่ีปุ่นของนิปปอนเพนต์ ที่จะปลดล็อครูปแบบการทาสี
แบบเดิมๆ ด้วยวิธีการทาสีที่ไม่เหมือนใคร และยังให้ความรู้สึกที่แตกต่างให้กับผนังของคุณให้
กลายเป็นผนังที่มีความเท่ ดิบ ดึงความคลาสสิกของปูนเปลือยออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติในสไตล์
ลอฟท์ ด้วยวิธีการท าแบบง่ายๆ ที่ใครๆก็ท าได้ เพิ่มความทนทานต่อสภาวะอากาศ โดยการเคลือบ 
โมเมนโต้ ลอฟท์ เคลียร์โค้ท ส าหรับทาภายนอก  

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี กึ่งเงา 

พื้นที่การทา 10 ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว 
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คุณสมบัติ 

- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานในการปกป้องพื้นผิวจาก
สภาวะอากาศ 

- ทนทานต่อการเช็ดล้างท าความสะอาด 

- ทนทานต่อคราบเชื้อราและตะไคร่น้ า 

- สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน 

- กลิ่นอ่อน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว 

 

2.  นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ลอฟท์ 

 
ภาพท่ี 2.65  นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ลอฟท์ 

 

นวัตกรรมสีจากประเทศญ่ีปุ่นของนิปปอนเพนต์ ที่จะปลดล็อครูปแบบการทาสี
แบบเดิมๆ ด้วยวิธีการทาสีที่ไม่เหมือนใคร และยังให้ความรู้สึกที่แตกต่างให้กับผนังของคุณ ให้
กลายเป็นผนังที่มีความเท่ ดิบ ดึงความคลาสสิกของปูนเปลือยออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติในสไตล์
ลอฟท์ ด้วยวิธีการท าแบบง่ายๆ ที่ใครๆก็ท าได้ เพิ่มความทนทานต่อสภาวะอากาศ โดยการเคลือบ 
โมเมนโต้ ลอฟท์ เคลียร์โค้ท ส าหรับทาภายนอก  

เกรด เกรดพรีเมี่ยม 

ฟิล์มสี กึ่งเงา 

พื้นที่การทา 18 - 20 ตารางเมตร/ลิตร/3เที่ยว 
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คุณสมบัติ 

- ขั้นตอนการท าง่าย ใช้อุปกรณ์น้อย สามารถ D.I.Y. ท าเองได้ 

- เช็ดล้างท าความสะอาดได้ง่าย 

- ไม่เลอะเทอะไม่สกปรกพื้นที่ 

- ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

- กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ า ปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัว 

 

 

 

 

บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในกรณีศึกษาเร่ือง การตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์

ที่น ามาใช้บรรจุสีทาภายในภายนอกอาคาร (ถัง) ของบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง      

(ประเทศไทย) จ ากัดก าหนดแนวคิดและแนวทางในการศึกษามีรานละเอียดดังนี้ 

1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ 
3.  สีทาภายในภายนอกอาคาร(ถัง) 
4.  นิยามศัพท์ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ 
ระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์โดยการ

เปรียบเทียบผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นกับผลของผลิตภัณฑ์เดี่ยว ๆ ที่ได้รับการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์แล้ว  ค าว่าความสมบูรณ์ (integrity) ใช้แสดงถึงความครบถ้วนหรือความสมบูรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา ข้อก าหนดที่แน่ชัดของการตรวจสอบความสมบูรณ์จะแตกต่างกันออกไป 
โดยขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ วิธีการผลิต เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพ และ
ประเภทของการตรวจสอบที่จะด าเนินการเทคโนโลยีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมีข้อจ ากัด
ของตัวเองและประสิทธิภาพที่โดดเด่นในแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกัน เทคโนโลยีทั้งหมดที่ระบุไว้ด้าง
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ล่างนี้มีระดับในการตรวจสอบความสมบูรณ์ที่แตกต่างกันตามขีดความสามารถในการตรวจสอบ
มาตรฐาน 

ข้อผิดพลาดของปริมาณบรรจุ 
               การตรวจสอบให้แน่ใจว่าในการบรรจุภัณฑ์ชิ้นหนึ่งฯ มีจ านวนผลิตภัณฑ์ที่
ครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งจ าเป็น การชั่งน้ าหนักธรรมดาทั่วไปจะ
สามารถตรวจสอบปริมาณบรรจุได้อย่างถูกต้อง แต่อาจจ าเป็นต้องเพิ่มระบบการตรวจสอบด้วยภาพ
เข้าไปเพื่อดูว่ามีการบรรจุผลิตภัณฑ์ในต าแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ และระบุการด าเนินการแก้ไขใด ๆ 
ที่จ าเป็นเพื่อก าจัดต้นต่อของความผิดพลาด  

 

 
ผลิตภัณฑ์ท่ีช ารุดและเสียหาย 
หากลูกค้าพบว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ช ารุดเสียหาย ถึงแม้ว่าจะไม่เป็น

อันตรายร้ายแรงถึงชีวิต แต่ก็จะส่งผลเสียต่อภาพรักลักษณ์ของตราสินค้าได้ เนื่องจากการช ารุด
เสียหายของผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ไม่เกี่ยวข้องกับการเบี่ยงเบนของน้ าหนัก ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
ใช้ระบบการตรวจสอบควบคุมคุณภาพด้วยภาพ ระบบกล้องความละเอียดสูงสามารถตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ก่อนกระบวนการบรรจุหีบห่อขั้นสุดท้าย แต่ระบบเอ็กซ์เรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนอาจ
เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดส าหรับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายของสายการผลิต 

วัตถุที่ผิดรูป 
ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่ผิดรูปสามารถท าให้เกิดการหยุดชะงักอย่างร้ายแรง

ระหว่างการผลิตด้วยการก่อความเสียหายต่ออุปกรณ์ปลายน้ า มีปัจจัยมากมายหลายอย่างซึ่งสามารถ
น าไปสู่ข้อผิดพลาดระหว่างกระบวนการตีขึ้นรูปหรือการฉีดขึ้นรูปส่วนประกอบหรือภาชนะบรรจุ 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ การตรวจสอบน้ าหนักอาจตรวจพบข้อผิดพลาดนี้แต่การตรวจสอล
ด้วยภาพหรือระบบเอ็กซเรย์เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการตรวจสอบข้อผิดพลาดนี้ 

ความสมบูรณ์ของการปิดผนึก 
การปิดผนึกผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกต้องจะช่วยรับรองอายุการเก็บรักษาและปกป้อง

การเจริญเติบโตของชื้อแบคทีเรีย การปิดผนึกที่ถูกต้องในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอด
เชื้อหรือให้ความส าคัญในเร่ืองสุขลักษณะเป็นอย่างสูงจะช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพและการติดเชื้อ ในกรณีส่วนใหญ่ ส่วนที่ปิดผนึกจะสามารถมองเห็นได้ในการบรรจุหีบห่อ
ขั้นสุดท้าย ซึ่งหมายความว่าโซลูชันการตรวจสอบด้วยกล้องอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า นอกจากนี้ 



73 
 

ระบบเอ็กซเรย์ ตรวจสอบสิ่งปลอมปนยังสามารถตรวจสอบการปิดผนึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บริเวณที่ผลิตภัณฑ์เข้าไปติดอยู่ในบริเวณปิดผนึก 

ความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์ขั้นสุดท้าย 
การบรรจุหีบห่อที่เสียหาย ไม่ได้ปิดอย่างถูกต้องหรือการบรรจุหีบห่อขั้นสุดท้ายที่

ไม่ถูกต้องสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ปลายน้ าและยังก่อให้เกิดปัญหาด้านความ
ปลอดภัยต่อลูกค้าปลายทางอีกด้วยในบางสถานการณ์ เคร่ืองตรวจสอบน้ าหนักบนสายพานสามารถ
ตรวจจับฝาที่ปิดไม่สนิทบนบรรจุภัณฑ์โดยเซนเซอร์ ระบบเอ็กซ์เรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนสามารถ
ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย แต่ระบบการตรวจสอบด้วยกล้องเท่านั้นที่สามารถตรวจจับได้
ทั้งสองอย่าง รวมถึง การตรวจสอบรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากไม่
ถึกต้องออก 
 
 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ 

ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านการค้าสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความเข้มแข็งด้านการจัดการตลาดหรือการพัฒนารูปแบบคงจึงไม่เพียงพอ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จึง
เป็นทางเลือกที่น่าสนใจส่งเสริมเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ให้มีความเข้มแข็งในการท าธุรกิจและขยายตลาด เบื้องต้นควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับความ
หมายความเป็นมาตลอดจนความส าคัญของบรรจุภัณฑ์เป็นแนวคิดในการเรียนรู้อดีตศึกษาปัจจุบัน
เพื่อก้าวไปในอนาคตความเข้าใจเร่ืองราวของบรรจุภัณฑ์ในบทนี้จะช่วยให้การน าความรูไป
ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการเล็งเห็นความส าคัญ
ในการเลือกพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของตนเองได้อย่างโดดเด่นน่าสนใจ 

  ประวัติความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ 
  ความเป็นมาของการบรรจุภัณฑ์นั้นมีมานานกว่าสองศตวรรษแล้ว โดยเร่ิมต้นจาก
การที่ผู้ผลิตสินค้าต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคถึงแม้ว่าการใช้งานบรรจุภัณฑ์นั้น
จะมีไว้เพียงเพื่อบรรจุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเพิ่มความหลากหลายมาก
ขึ้นกว่าที่เคยมีความก้าวหน้าของเครือข่ายการคมนานคมขนส่งในโลกทุกวันนี้ รวมไปถึงความ
ซับซ้อนของการค้าปลีกสมัยใหม่ท าให้การบรรจุภัณฑ์ที่ความส าคัญมากที่สุดในการเก็บรักษาและ
ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งจากโรงงานผลิตไปยังร้านค้าปลีกหรือ
ผู้บริโภคที่สั่งสินค้าโดยตรงนอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังถูกใช้ให้เป็นสื่อโฆษณาที่สามารถเคลื่อนที่ไป
ไหนต่อไหนได้ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีรอยขีดข่วนแสดงรายละเอียดการใช้ 

ความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
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  การบรรจุภัณฑ์คือศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือลูกค้าอย่าง
ปลอดภัยด้วยทุนการผลิตที่เหมาะสมการบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญต่อการผลิตต่อสินค้าคือการรักษา
คุณภาพและปกป้องตัวสินค้ามิให้เสียหายจากการปกเปื้อนฝุ่นละออง ความชื้น แสงแดดและให้
ความสะดวกในเร่ืองการขนส่ง การจัดเก็บมีความรวดเร็วและสุดท้ายการบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัด
จ าหน่ายเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็นท าหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่าง ๆ ของตัวผลิตภัณฑ์ 
  การก าเนิดของบรรจุภัณฑ์ 
  จากวันนี้ย้อนกลับไปในอดีต ช่วงปลายทศวรรษที่สิบแปดในยุคของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิตขณะที่ก่อนหน้านั้น
กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ที่เป็นงานหนักต้องอาศัยแรงงานของกรรมกรผลผลิตที่ดีได้ก็มีจ านวน 
 
 
น้อยเคร่ืองจักรที่สามารถผลิตสินค้าจ านวนมากจึงได้ถูกน าไปใช้เพื่อเพิ่มจ านวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ประกอบเดียวกันไม่เพียงแต่สินค้าจ านวนมากจึงได้ถูกน าไปใช้เพื่อเพิ่มของผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกันไม่มีเพียงแต่ผลิตสินค้าอย่างเดียวเท่านั้นยังรวมไปถึงการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยใน
ช่วงแรกอาหารจะน าไปบรรจุในภาชนะโลหะที่ปิดผนึกและถูกหลักอนามัยนั่นคือกระป๋องที่บรรจุ
อาหารที่ท าจากดีบุก (Tin Can) หรือกล่องกระดาษแข็งก็ได้ใช้กันอย่างกว้างขวางด้วยเพราะมีน้ าหนัก
เบาสามารถพิมพ์ทับลงไปได้ง่ายบนแผ่นกระดาษก่อนที่จะน าไปท าแบบบรรจุอีกทั้งยังเป็นการ
ประหยัดพื้นที่อีกด้วย กล่องโลหะก็ได้รับการพัฒนากันอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกันในเวลานั้นเพราะ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีกว่าการใช้กล่องกระดาษแข็งโดยเฉพาะสินค้าที่บูดเน่าได้ เช่น ขนมปัง
กรอบหรือขนมหวานท าให้ระดับความต้องการที่จะเก็บรักษาสินค้าเพิ่มจ านวนมากขึ้น หันกลับมา
มองในศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันนี้เทคนิคในการผลิตได้ก้าวไกลไปมากพอที่จะท าให้บรรจุภัณฑ์โลหะ
เหล่านี้มีรูปแบบหรือรูปทรงต่าง ๆได้ตามต้องการด้วยการน าเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิต
รวมถึงพลาสติกที่ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นเราจึงน ามาใช้ในทุกวันนี้ 
 
  เทคนิคการพิมพ์ที่เฟื่องฟูมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 นั้นต้องการการพัฒนาในเร่ือง
เทคนิคการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่มีความรวดเร็ว ตราผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อนั้นจ าเป็นต้องมีติดอยู่บน
ภาชนะบรรจุไม่ว่าจะเป็นวัสดุประเภทไหนก็ตาม ขวดแก้ว หม้อดินเผา กล่องหรือกระป๋องโลหะ 
กล่องกระดาษแข็งหรือกระดาษห่อธรรมดาที่ต่างก็ต้องมีฉลากที่จะบอกยี่ห้อของผลิตภัณฑ์นั้นผลที่
ตามมานั้นไปไกลเกินคาดในเร่ืองของการเพิ่มคุณค่าและความสนใจให้กับสินค้าทั่วไปตัวอย่างเช่น 
รูปภาพสีสดชัดเจน ที่อยู่บนกล่องผงซักฟอก ย่อมจะดึงดูดผู้บริโภคมากว่าตัวผงซักฟองเอง เป็นต้น 
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การพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์มีความสามารถส าคัญในการปรับขนาดของตราสัญลักษณ์ยี่ห้อและ
รายละเอียดของสินค้าให้เหมาะสมพอดีท าให้เคร่ืองมือใช้งานยากขึ้นแต่สามารถลดจ านวนพนักงาน
ประจ าโรงงานลงด้วยผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเมื่อเราเปรียบเทียบห้างสรรพสินค้าในปัจจุบันกับ
ร้านขายของบนถนนในอดีตก็ยังท าให้เรายินดีแม้ว่าค่อนข้างจะแย่ที่ต้องลดจ านวนพนักงานลงก็ตาม
พัฒนาของการพิมพ์สีท าให้ศิลปินผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์รูปแบบส าหรับผลิตภัณฑ์ที่บ่อยคร้ังได้
กลายเป็นสัญลักษณ์ของสินค้านั้น ๆไป ปัจจุบันตราของผลิตภัณฑ์ได้กลายมาเป็นส่วนส าคัญเท่ากับ
ตัวของผลิตภัณฑ์และดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค
รูปแบบที่ประสบส าเร็จที่มีอยู่มากมายนั้นถูกท าให้เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ยุคต้นอย่างมั่นคงทีเดียวและ
ในอีกหลายกรณีที่การออกแบบได้ถูกหล่อหลอมให้เป็นพื้นฐานอันโดดเด่นที่สร้างสรรค์ขึ้นดังที่เรา
ได้เห็นทุกวันนี้ มิติใหม่ของศิลปะและการออกแบบที่กล่าวถึงได้กลายเป็นแบบมาตรฐานที่ เรา
ยอมรับกันปัจจุบันพร้อมไปกับความใหญ่โตและความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมนั่นเป็นเพราะ
บรรจุภัณฑ์เปน็หลักเกณฑ์ส าคัญของการสื่อสารที่ถูกต้องไปสู่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
(ที่มา : http://www.dbale.com/index.php?lay=show&ac=artic&ld=539191641) 

วิวัฒนาการวัสดุบรรจุภัณฑ์และการใช้งาน 
  วัสดุบรรจุภัณฑ์เร่ิมต้นวัสดุธรรมชาติ เช่นใบไม้ เปลือกหอย หนังสัตว์ เปลือก
ผลไม้ ไม้ที่กลวง ในอดีตมนุษย์ยังไม่รู้จักการเพาะปลูกจึงต้องออกหาอาหารในป่าจึงได้คิดหาสิ่ง
รอบตัวมาช่วยในการขนของเพื่อให้ได้ของคราวละมาก ๆ 
  ยุคโรมันถึงศตวรรษที่ 14-16 มีการน าเอาวัสดุต่าง ๆมาประยุกต์ใช้เป็นภาชนะต่าง 
ๆ เช่น ไม้ ได้แก่ ถัง ลัง หีบ ตะกร้า หนังสัตว์ ได้แก่ วัสดุห่อหุ้ม ถุง ขวด ดินเผา ได้แก่ ชามหม้อ แก้ว 
ได้แก่ ถ้วย ชาม ขวด หิน ได้แก่ หม้อ กระดาษ ได้แก่ ห่อหุ้มสินค้า (ยังไม่มีการขึ้นรูป) 
  ปลายศตวรรษที่ 19 เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial revolution) ท าให้เกิด
ก าลังซื้อสินค้าอุปโภคเพิ่มมากขึ้นจึงต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 
  ยุคคลาสสิก (ค.ศ.1880-1899)เร่ิมมีการแบ่งบรรจุสินค้ามีการบ่งบอกยี่ห้อและ
สรรพคุณบนบรรจุภัณฑ์พัฒนากระป๋องบรรจุใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับบุหรี่และขนมประเภทบิสกิต
เกิดหลอดบีบ (Collapsible tube) ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับยาสีฟัน เร่ิมมีการขึ้นรูปของกระดาษโดย
เร่ิมแรกมีลักษณะเป็นกล่อง พัฒนาขวดแก้ว ฝาแก้วและฝาปิด โดยจะใช้จุกเคร่ืองเคลือบดินเผาหรือ
ฝาจีบ(โลหะ) 
  ยุคนูโว(ค.ศ. 1900-1919) ใช้ศิลปะอาร์ตนูโวซึ่งมีลักษณะวิจิตรบรรจงนิยมใช้เส้น
โค้งเลียนแบบธรรมชาติสีที่ให้ความนุ่มนวล เช่น เคร่ืองส าอางเน้นความหรูหราเกิดบรรจุภัณฑ์ชนิด
ใหม่คือ Aluminium foil และ Cellophane film พัฒนาการเปิดใช้งานของบรรจุภัณฑ์ให้สะดวกขึ้น 
เช่น เจาะรูกระป๋องแป้ง 
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  ยุคเดคโค (ค.ศ.1920-1939)นิยมใช้เส้นตรงและรูปทรงเรขาคณิตเกิดบรรจุภัณฑ์
ชนิดใหม่ได้แก่ พลาสติกมีการใช้จริงๆตั้งแต่ปี ค.ศ.1907 Cellophane เป็นฟิล์มบางใสนิยมใช้
แพร่หลายโดยใช้ในห่อขนมหรือหุ้มรอบซองและกล่อง อลูมิเนียม ใช้ท าหลอดยาสีฟันกระป๋องใช้
บรรจุเบียร์ 
  ยุคปฏิวัติบริการ(ค.ศ.1940-1959)เกิดบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ได้แก่กระป๋องอัดฉีดแอ
โรซอลจะมีสารขับดันอยู่ภายในและจะออกมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เมื่อกดหัวฉีดเช่น กระป๋องสเปรย์ 
Flexible packaging บรรจุภัณฑ์ที่อ่อนตัวไม่คงรูป Squeezable bottle ขวดที่บีบได้ 
  ยุคเทคโนโลยี (ค.ศ. 1960-1970) ขวดพลาสติก กล่องกระดาษเคลือบไขกล่อง
กระดาษ เร่ิมมีการน าไปประกบกับฟิล์มพลาสติกเพื่อใช้แทนขวดแก้วบรรจุนม กระป๋องโลหะน ามา
บรรจุเคร่ืองดื่มมีการใช้อลูมิเนียมฟรอยล์และฟิล์มโพลิเอทธิลีนอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น เร่ิมมีการใช้
ขวดที่เป็นอลูมิเนียมและฝาขวดชนิดฝาเกลียว 
  ยุคนักออกแบบสร้างสรรค์ (ค.ศ. 1980-1989) เน้นค านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใช้ squeezable bottle แทนขวดแก้ว 
  ยุคปัจจุบัน ค.ศ. 1990-1999 aseptic packaging บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค flexible packaging นิยมใช้มากขึ้นเนื่องจากน้ าหนักเบา single portion 
packaging แบ่งการบรรจุออกเป็นหน่วยย่อย 
  ค.ศ. 2000-2003 ความปลอดภัยเน้นสุขภาพของผู้บริโภครูปแบบดึงดูดความสนใจ
ใช้กราฟิกและรูปร่างแปลกใหม่สิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้หลัก 3R (Recycle - Reuse – 
Reduce) ราคาต้นทุนการผลิตเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาจมีของแถมเพื่อดึงดูดผู้บริโภค 
  จุดเด่นของบรรจุภัณฑ์ปี ค.ศ. 2003 รูปทรงสีสันแปลกใหม่เล่นลวดลายและกราฟิก 
พกพาง่าย สะดวกต่อการใช้งาน ขนาดเล็กลง มีการใช้วัสดุร่วม สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมีหลากหลายเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค 
(ที่มา : http://www.dbale.com/index.php?lay=show&ac=article&ld=539191641 ) 

ความส าคัญของการบรรจุภัณฑ์ 
  ประเทศของเรามีสินค้ามีผลิตผลทางด้านการเกษตรกรรมและการประมงมากมาย 
เช่น ผัก ผลไม้สดและสินค้าที่เป็นอาหารจากทะเลสิ่งที่กล่าวมานี้จะนี้จะได้รับความเสียหายมาก
เนื่องจากสภาวะของอากาศการบรรจุหีบห่อและการขนส่งที่เหมาะสมมีส่วนที่จะช่วยลดความ
เสียหายเหล่านั้นลงได้ซึ่งเป็นการช่วยให้ผลผลิตที่กล่าวถึงลงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดีและจะท าให้
ขายได้ในราคาสูงอีกด้วย 
  นอกจากนี้แล้วผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากอาหารแปรรูปถ้าการบรรจุ
ภัณฑ์และการขนส่งที่เหมาะสมมีส่วนที่จะช่วยลดความเสียหายและสามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่สูง
เช่นกัน 
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  จะเห็นได้ว่าการบรรจุภัณฑ์นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อผลผลิตทั้งหลายซึ่ง
สามารถสรุปเป็นรายละเอียดเป็นข้อๆได้ดังนี้ 

1. รักษาคุณภาพและปกป้องตัวสินค้า เร่ิมตั้งแต่การขนส่ง การเก็บให้ผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมิให้เสียหายจาการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง แมลง คน ความชื้น ความร้อน 
แสงแดดและการปลอมปน เป็นต้น 

2. ให้ความสะดวกในเร่ืองการขนส่ง การจัดเก็บมีความรวดเร็วในการขนส่งเพราะ
สามารถรวมหน่วยของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นหน่วยเดียวได้ เช่น ผลไม้หลายผลน าลงบรรจุในลัง
เดียวหรือเคร่ืองดื่มที่เป็นของเหลวสามารถบรรจุลงในกระป๋องหรือขวดได้เป็นต้น 

3. ส่งเสริมทางด้านการตลาดบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่ายเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภค
เห็น ดังน้ันบรรจุภัณฑ์จะต้องจะท าหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่าง ๆ ของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอกข้อมูลที่
จ าเป็นทั้งหมดของตัวสินค้าและนอกจากนั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้เกิด
การตัดสินใจซื้อซึ่งการท าหน้าที่ดังกล่าวของบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นเสมือนพนักงานขายที่ไร้เสียง 
(ที่มา : http://www.rnffe.ac.th/packaging/unitl.htm) 
 ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 

1.การป้องกัน (Protection)เช่น กันน้ า กันความชื้น กันแสง กันแก๊ส เมื่ออุณหภูมิสูง
หรือต่ าด้านทานมิให้ผลิตภัณฑ์แปรสภาพไม่แต่ไม่ฉีกขาดง่าย ปกป้องให้สินค้าอยู่ในสภาพใหม่สด
อยู่ในสภาวะแวดล้อมของตลาดได้ในวงจรยาวโดยไม่แปรสภาพขนานแท้และดั้งเดิม 

2. การจัดจ าหน่ายและการกระจาย (Distribution) เหมาะสมต่อพฤติกรรมการซื้อ
ขายเอ้ืออ านวยการแยกขาย ส่งต่อ การตั้งโชว์ การกระจาย การส่งเสริมจูงใจในตัว ทนต่อการขนย้าย 
ขนส่งและการคลังสินค้าด้วยต้นทุนสมเหตุสมผลไม่เกิดรอยขูดขีด /ช ารุดตั้งแต่จุดผลิตและบรรจุ
จนถึงมือผู้ซื้อ/ผู้ใช้/ผู้บริโภค ทนทานต่อการเก็บไว้นานได้ 

3. การส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) เพื่อยึดพื้นที่แสดงจุดเด่นโชว์ตัวเองได้
อย่างสะดุดตาสามารถระบุแจ้งเงื่อนไขแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อจูงใจ
ผู้บริโภคเมื่อการจัดรายการเพื่อเสริมพลังการแข่งขันก้สามารถเปลี่ยนแปลงและจัดจ าได้สะดวก 
ควบคุมและประหยัด 

4. การบรรจุภัณฑ์กลมกลืนกับสินค้าและกรรมวิธีการบรรจุ (Packaging) เหมาะสม
ทั้งในแง่การออกแบบและเพื่อให้มีโครงสร้างเข้ากับขบวนการบรรจุและเอ้ืออ านวยความสะดวกใน
การหิ้ว-ถือกลับบ้าน ตลอดจนการใช้ได้กับเคร่ืองมือการบรรจุที่มีอยู่แล้วหรือจัดหามาได้ด้วยอัตรา
ความเร็วในการผลิตที่ต้องการต้นทุนการบรรจุภัณฑ์ต่ าหรือสมเหตุสมผลส่งเสริมจรรยาบรรณและ
รับผิดชอบต่อสังคมไม่ก่อให้เกิดมลพิษและอยู่ในท านองคลองธรรมถูกต้องตามกฎหมายและ
พระราชบัญญัติต่าง ๆ 
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5. เพิ่มยอดขายเนื่องจากในตลาดมีสินค้าละคู่แข่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลาหากบรรจุภัณฑ์
ของสินค้าใดได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีจะสามารถดึงดูดตา ดึงดูดใจผู้บริโภคและก่อให้เกิดการ
ซื้อให้ในที่สุดรวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต 
ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยส าคัญในการจ าหน่ายสินค้าที่ต้องการผนวกวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การจัดการและศิลปะเข้าด้วยกันเพื่อสามารถคุ้มครองการเสื่อมสภาพและยืดอายุสินค้า
เพิ่มความสะดวกในการล าเลียงขนส่งตลอดจนสามารถดึงดูดลูกค้าและโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า
ไปในตัวและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วย 
(ที่มา : http://plpackand.com/index.php/article/&-benefis-of-packaging ) 
 การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 

1. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า 
2. ดูประเภทของสินค้า เช่น อาหารสด อาหารแห้ง เป็นต้น 
3. ดูคุณสมบัติของสินค้า เช่น สินค้ามีความชื้นสูงมีความเป้นกรดหรือไม่ 
4. ดูอายุการเก็บของอาหาร เช่น นมสดพาสเจอไรซ์นมสดสเตอริไลซ์ 
5. เลือกเทคนิคการบรรจุ ขนส่ง จัดเก็บและจัดจ าหน่าย 
6. ดูดความเหมาะสมกับราคาของสินค้า 

นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอ่ืน ๆ ที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่สารดูดความชื้นการ
เคลือบสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บนบรรจุภัณฑ์และการใช้วิธีปรับสภาพบรรยากาศใน         บรรจุภัณฑ์ที่
ชะลอการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการผลิตและวิธีการออกแบบกราฟิกในปัจจุบันได้เข้ามาช่วยสร้าง
รูปลักษณ์และสามารถสื่อสารถึงตัวผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ซึ่งสิ่งแรกๆที่ต้องพิจารณาถึง
คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ คือ 
 คุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ 

1. ดูสวยงามและผลิตได้คร้ังละมากๆ 
2. ใช้บรรจุภัณฑ์อย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ 
3. ควรน าข้อสังเกตที่พบในระหว่างการจ าหน่ายมาพิจารณาถึงรูปแบบและ

โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ที่เลือกใช้ 
4. ผู้บริโภคใช้สะดวก 
5. สามารถน ามาใช้ซ้ า รีไซเคิลและก าจัดได้ง่าย 
นอกจากการเลือกใช้เทคนิคของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการคุ้มครองผลิตภัณฑ์

แล้วยังต้องใช้ได้สะดวกและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย บรรจุภัณฑ์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยตรง เช่น ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงก่อให้เกิดการท าลายชั้นโอโซนจากสาร CFC 
(Chlorofluorocarbons)และผลกระทบที่ได้รับการสนใจมากที่สุดคือ บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่ทิ้งเป็นขยะ
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อยู่ตามถนนหนทาง ปัจจุบันได้มีการส ารวจและวิจัยตลาดเกี่ยวกับขนาดของบรรจุภัณฑ์ เช่น ขนาด
บรรจุของชาหรือกาแฟต่อ 1 ซอง ควรมีน้ าหนักบรรจุกี่กรัม เป็นต้น โดยจะให้ความส าคัญกับเร่ือง
สุขอนามัยมากขึ้นและต้องท าให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในความสะอาดและปลอดภัย นอกจากนี้ต้อง
ค านึกถึงขนาดและปริมาณในการบรรจุในลักษณะการขนส่งด้วย 
( ที่มา : http://it4.cpd.go.th/product/VISITOR/knowledge.aspx?sld=16 ) 
 

  
 ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
  ประเภทของบรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งได้หลายวิธีตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี ้

1.  แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย 
2. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ 
3. แบ่งตามความคงรูป 
4. แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1 ภาพประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
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ภาพท่ี 3.2 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 

1. แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย  
1.1 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) 

 คือ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์ชั้นแรกเป็นสิ่งที่บรรจุภัณฑ์เอาไว้เฉพาะ
หน่วยโดยมีวัตถุประสงค์ชั้นแรกคือเพิ่มคุณค่าในเชิงพาณิชย์ (To Increase Commercial Value) เช่น 
การก าหนดให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือท าให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับถือและอ านวยความ
สะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในพร้อมทั้งท าหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรงอีกด้วย 

1.2 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package)  
                        คือ บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมาเป็นชั้นที่สอง มีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเข้า
ไว้ด้วยกันเป็นชุด ในการจ าหน่ายรวมตั้งแต่ 2 – 24 ชิ้นขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือ การ
ป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน้ า ความชื้น ความร้อน แสง แรงกระทบกระเทือน และอกนวยความ
สะดวกแก่การขายปลีกย่อย เป็นต้น ตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ กล่องกระดาษแข็งที่
บรรจุเคร่ืองดื่มจ านวน  1 โหล , สบู่ 1 โหล เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 3.3 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน 

1.3 บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Out Package) 
               คือ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะ
ไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มากนัก เนื่องจากท าหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง
เท่านั้น ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ หีบ ไม้ ลัง กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้า
ไว้ภายใน ภายนอกจะบอกเพียงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการขนส่งเท่านั้น เช่น รหัสสินค้า (Code) เลขที่ 
(Number) ตราสินค้า สถานที่ส่ง เป็นต้น 
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ภาพท่ี 3.4 บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด 
 

 2. การแบ่งตามวัตถุประสงค์ของ
การใช้ 
 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (Consumer Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อไป
ใช้ไป อาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ ซึ่งอาจเป็น Primary Package หรือ Secondary Package ก็ได้
บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shopping หรือ Transportation Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้รองรับหรือ
ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิ ท าหน้าที่รวบรวมเอาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเข้าด้วยกัน ให้เป็นหน่วย
ใหญ่ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเก็บรักษา และการขนส่ง เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก
ที่ใช้บรรจุยาสีฟัน กล่องละ 3 โหล  
 

 
 

 
 
 
 
  ภาพท่ี 3.5 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก 
 

 3. การแบ่งบรรจุภัณฑ์ตามความคงรูป 
 3.1 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid Forms)  
 ได้แก่ เคร่ืองแก้ว (Glass Ware) เซรามิกส์ (Ceramic) พลาสติกจ าพวก 
Thermosetting ขวดพลาสติก ส่วนมากเป็นพลาสติกฉีด เคร่ืองปั้นดินเผา ไม้ และโลหะ มีคุณสมบัติ
แข็งแกร่งทนทานเอ้ืออ านวยต่อการใช้งาน และป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี 
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ภาพท่ี 3.6 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว 

  

 

3.2 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว (Semirigid Forms) 

 ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติกอ่อน กระดาษแข็งและอลูมิเนียมบาง คุณสมบัติ
ทั้งด้านราคา น้ าหนักและการป้องกันผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับปานกลาง 

  

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3.7 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว (ที่มา www.pictadesk.com) 

4.3 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น (Flexible Forms)  

                      ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุอ่อนตัว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ได้รับความนิยมสูง
มากเนื่องจากมีราคาถูก ( หากใช้ในปริมาณมากและระยะเวลานาน ) น้ าหนักน้อย มีรูปแบบและ
โครงสร้างมากมาย 

http://www.pictadesk.com/
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ภาพท่ี 3.8 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น 

 
5. แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ 

 
 การจัดแบ่งและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ในทรรศนะของผู้ออกแบบ ผู้ผลิต หรือนักการ
ตลาด จะแตกต่างกันออกไป บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทก็ตั้งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลักใหญ่ 
(Objective Of Package) ที่คล้ายกันคือ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ (To Protect Products) เพื่อจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (To Distribute Products) เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ (To Promote Products) 

  

  ภาพท่ี 3.9 บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
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  ภาพท่ี 3.10 ถุงกระดาษแบบก้นสี่เหลี่ยม 

 วัสดุบรรจุภัณฑ์ 

 วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1.  กลุ่มที่ท าจากพืช คือ กระดาษ ไม้ สิ่งทอต่าง ๆ 
2.  กลุ่มพลาสติก 
3.  กลุ่มโลหะ 
4. กลุ่มแก้วและเซรามิคส์ต่าง ๆ 

 ซึ่งมีความหลากหลายในคุณลักษณะและคุณภาพตลอดจนสามารถน าไปผลิตเป็น
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ มากมายการตัดสินใจเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมบรรจุภัณฑ์และ
การจ าหน่ายภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดต่าง ๆ ของกิจการ 

 บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
 กระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แพร่หลายมานานและได้รับความนิยมใช้กันมาก
โดยกระดาษมีหลายชนิด ผลิตจากเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพแตกต่างกัน มีข้อดี ข้อเสีย และปัจจัยที่
น าเข้าสู่การพิจารณาดังนี้ 

1. คุณสมบัติของการกระดาษต่อการน ามาท าบรรจุภัณฑ์ 
 

ข้อดี  
มีคุณสมบัติหลายประการของกระดาษที่เหมาะสมต่อการน ามาท าบรรจุภัณฑ์และ

ท าให้ได้รับความนิยม ดังนี้ 
1) สามารถน ามาตัด ดัด พับ งอ ได้ง่ายจึงสามารถน ามาออกแบบท ารูปร่าง รูปทรง

ต่าง ๆ ได้โดยง่าย 
2) มีน้ าหนักเบา ท าให้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสามารถพับเก็บ

แบนราบได้เมื่อไม่ต้องการใช้ท าให้ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บและขนส่ง 
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3) สามารถพิมพ์สีสันลวดลายได้ง่าย สะดวกเก็บและขนส่ง สวยงาม โดยใช้ระบบ
การพิมพ์ทั่วไปหลายวิธี รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการพิมพ์ลงบนวัสดุชนิดอ่ืนและสามารถพิมพ์
สี ลวดลายต่าง ๆ ที่ต้องการลงบนแผ่นกระดาษก่อนที่จะน ามาขึ้นรูปประกอบเป็นบรรจุภัณฑ์ 

4) กระดาษมีหลากหลายประเภทหลายระดับจึงสามารถเลือกใช้กระดาษในระดับ
คุณภาพต่าง ๆ กัน (เช่น ความเหนียว ความหนา ความทนทานต่อการฉีกขาด ดึงขาด ดันทะลุ) ได้
ตามความต้องการและต้นทุน 

5) เป็นวัสดุที่สามารถน ามาแปรรูปใช้หมุนเวียน (Recycle) ได้ง่ายกระดาษย่อย
สลายได้ไม่ยากในสภาวะธรรมชาติ ไม่ยากต่อการท าลายบรรจุภัณฑ์กระดาษจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหา
มลภาวะมากเท่ากับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่ืน 

6) มีราคาถูก กระดาษนับว่าเป็นวัสดุที่มีราคาไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับวัสดุบาง
ประเภท 

7) สามรถน ามาใช้ร่วมกับวัสดุอ่ืน ๆ เพื่อให้ท าหน้าที่ได้ดีขึ้น เช่น กระดาษเคลือบ
ฟิล์มพลาสติก (Plastic coated paper) กระดาษเคลือบขี้ผึ้ง (Wax Coated paper) กระดาษทนน้ ามัน 
(Grease proof paper) เป็นต้น 

 
ข้อเสีย 
1)  ไม่สามารถป้องกันความชื้นจึงเสียความแข็งแรงเมื่อถูกน้ าหรืออยู่ในสภาวะเปียก

ชื้นเพราะคุณสมบัติของกระดาษโดยทั่วไปจะยอมให้น้ าและก๊าซซึมผ่าน 
2)  มีความแข็งแรงน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่ืน เช่น โลหะ แก้ว พลาสติกแข็งขึ้นรูป 

เพราะกระดาษมีความทนทานต่อการกดทับ การรับน้ าหนัก การดึง แรงทิ่มทะลุ แรงฉีกขาด น้อยกว่า 
3)  เมื่อน ามาประกบวัสดุอ่ืน เช่น อลูมิเนียมและพลาสติกจะยากแก่การท าลาย 

 

2. ประเภทของกระดาษท่ีน ามาบรรจุภัณฑ ์มีดังนี ้
2.1 กระดาษธรรมดา (Papers) กระดาษธรรมดาที่น ามาใช้ในงานบรรจุภัณฑ์มี

หลายชนิดดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

2.1.1 เยื่อไม้ (Tissue) เป็นกระดาษที่มีน้ าหนักเบาท าได้จากเยื่อไม้หลาย

ชนิดในอัตราระหว่าง 7-18 ปอนด์ต่อรีม อาจเป็นกระดาษแข็งหรือนุ่มได้นอกจากนี้ยังอาจปรับปรุง

คุณภาพให้สามารถต้านแรงดึงขาดเมื่อเปียก (wet strength) ใช้เป็นกระดาษปิด ห่อหุ้ม (Twist Wrap) 

หรือเป็นผิวหน้า (Liner) ที่อาจจะเคลือบขี้ผึ้งหรือเคลือบกับวัสดุอื่น ๆ เช่น อลูมิเนียมฟรอยด์อีกก็ได้ 
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2.1.2 กระดาษบีชและลามิเนตธรรมชาติ (Bleached or natural laminating 

paper) เป็นกระดาษที่ผลิตมาจากเยื่อซัลเฟต (Sulfate or sulfite pulp) ในระดับ 10-90 ปอนด์ต่อรีมที่

อาจมีผิวหยาบหรือรายละเอียดโดยทั่วไปจะมีผิวที่ซึมซับได้ดี (Fairy Porous) ถ้าท ามาจากเยื่อ

กระดาษคราฟท์จะมีความแข็งแรงถ้าท าจากเยื่อไม้เนื้อดีจะได้พื้นผิวที่เรียบกว่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

กระดาษฟอกสีด้วยเกลือของกรดก ามะถัน (Sulfite) 

2.1.3 กระดาษและการพิมพ์ธรรมชาติ (Bleach or natural printing paper) 

คล้ายกับกระดาษประเภทที่ 2 แต่มีหน้าที่เรียบและละเอียดว่า อย่างน้อย  1 ด้าน ซึ่งต้องน าเอาดิน 

(Clay) เข้ามาผสมเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการมีการควบคุมคุณภาพของเนื้อกระดาษให้ทึบ

และสามารถดูดซับหมึกพิมพ์หรือกันการซึมผ่านของหมึกพิมพ์ที่เหมาะสมกับเทคนิควิธีการพิมพ์ใน

แต่ประเภทอีกด้วย 

2.1.4 กระดาษ (Pouch Paper) ท าจากเยื่อกระดาษคราฟท์ใหม่ (Virgin 

Kraft Pulp) อัดแรงโดยปกติมักฟอกสีเป็นกระดาษที่มีคุณภาพดีส าหรับการน าไปเคลือบหรือ

เหมาะสมส าหรับงานพิมพ์ 

2.1.5 กระดาษกันน้ า (Grease Proof) ท าจากเยื่อไฮเดรตที่มีคุณภาพ 

(Hydrated Pulp) มีความหนาแน่นสูง เน้ือละเอียดเป็นกระดาษกันน้ า น้ ามันและกันกลิ่นได้ด ี

2.1.6 กระดาษไขโปร่งแสง (Glassine) ท าจากเยื่อไฮเดรต ผิวเรียบเป็นมัน

เป็นกระดาษไขโปร่งใส (Transparency) หลายระดับซึ่งมักจะผสมสารประกอบพลาสติกเข้าไปด้วย

เพื่อลดการกรอบและเปราะแตกได้ง่าย 

2.1.7 กระดาษหนัง (Parchment) เป็นกระดาษผิวเรียบที่เคลือบผิวหน้าด้วย
กรรมวิธีทางเคมีเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน าหรือน้ ามันเช่นเดียวกันกระดาษกันน้ ามันแต่กระดาษ
แบบนี้จะมีคุณสมบัติในการด้านแรงดึงขาดเมื่อเปียก (Wet Strength)ได้ดีกว่า ถึงแม้ว่าจะน าไปต้มใน
น้ าก็ตาม 

2.2 กระดาษแข็ง (Paperboard) กระดาษที่ใช้ส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์มีดังนี้ 
2.2.1 คลิปบอร์ด (Chipboards) เป็นกระดาษที่ท าจากเยื่อกระดาษที่ใช้แล้ว

น ามาย่อยสลายเนื้อเยื่อใหม่ (Reciamed Fibers) มีคุณภาพหยาบหรือละเอียดและความเหนียวของ
กระดาษแตกต่างกันหลายระดับ เช่น บอร์ดที่ท าให้โค้งได้ (Bending boards)สามารถโค้งงอได้ถึง 
180 องศา บอร์ดที่ท าให้โค้งได้ปานกลาง (Semi-Bending Boards) โค้งงอได้ 90 องศา ฯลฯ กระดาษ
ประเภทนี้ ได้แก่ กระดาษลูกฟูกหรือกระดาษอัด เป็นต้น 
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2.2.2 บอร์ดมะนิลาแข็ง (Solid Manila Boards) เป็นกระดาษที่ท ามาจาก
กระดาษที่ใช้แล้วส่วนมากมักกระดาษผิวสีขาว (White Liner) มีความแข็งแรงและดัดโค้งงอได้ดี 

2.2.3 บอร์ดไซลินเดอร์คราฟท์ (Kraft Cylinder Boards) ผลิตจากเยื่อ
กระดาษดราฟท์เก่าและใหม่ด้วยเคร่ืองท าให้เป็นรูปทรงกระบอก (Cylinder Machine) เป็นกระดาษ
ที่มมีความทนตาอการโค้งงอ พับได้ดีเยี่ยม 

2.2.4 บอร์ดกระดาษคราฟท์ส าหรับใส่เคร่ืองดื่ม (Kraaft for drinker 
Boards) ผลิตจากเยื่อกระดาษคราฟท์ใหม่ 100% มีความคงทนต่อการโค้งงอ พับ ได้ดีมาก ซึ่ง
สามารถที่เคลือบผิวด้วยวัสดุต่างๆ เช่น พลาสติกขี้ผึ้ง ได้ในกรณีที่ต้องการป้องกันความเปียกชื้น 

2.3 ลักษณะของบรรจุภัณฑ์กระดาษ ที่นิยมใช้กันในท้องตลาดทั่วไป 8 ประเภท 
ดังนี ้

2.3.1 ซองกระดาษ (Paper Envelopes) ซองกระดาษท าจากแผ่นกระดาษ
ตัดพับส าเร็จรูป (Die cut and folded) ที่มีลักษณะแบนราบและหลายขนาด  

 

 

ภาพท่ี 3.11 ซองกระดาษ 
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2.3.2 ถุงกระดาษ (Paper Bag) ถุงกระดาษมีหลายชนิด หลายลักษณะทั้ง
แบบแบนราบ แบบมีขยายข้างและก้นซึ่งเปิดได้ด้านเดียวและแบบผนึก 4 ด้าน สามารถผลิตขึ้นโดย
กรรมวิธีของการพับ ปิดผนึกด้วยกาวหรือเย็บประกอบขึ้นเป็นรูปร่างต่าง  ๆ รวมทั้งอาจท าจาก
กระดาษชั้นเดียวหรือเป็นถุงกระดาษหลายชั้น (Multiwall Paper  Bag) ซึ่งกรณีที่มีขนาดใหญ่ใช้
บรรจุของที่มีน้ าหนักมากอาจเรียกว่า “กระสอบ (กระดาษ)หลายชั้น (Multiwall Paper Sack)” 
สามารถสรุปว่า ถุงกระดาษทั่วไปมีอยู่ 4 รูปแบบ (Style) ดังนี ้

1)  แบบก้นถุงอัตโนมัติ (Automatic Bottom หรือ Self-Opening : SOS) ถุงแบบ 
SOS นี้ก้นถุงจะมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม เมื่อกางถุงออกสามรถวางถุงตั้งตรงได้เพราะมีการพับ
ความกว้างของด้านข้าง (Gasset) ที่สามารถพับเก็บและขยายได้เป็นทรงกระบอก สี่เหลี่ยมได้หรือ
เรียกกันทั่ว ๆไปว่าเป็นถุงแบบขยายข้างใช้เป็นถุงส าหรับบรรจุของช าทั่วไป 

 
 

ภาพท่ี 3.12 ถุงกระดาษแบบก้นถุงอัตโนมัติ 
 

2)  แบบก้นสี่เหลี่ยมและก้นแคบ (Square Bottom and Pinch Bottom) ก้นถุงพับเป็น
ตะเข็บแนวตรงและมีการพับความกว้างด้านข้างสามารถขยายออกและพับเก็บได้มีลักษณะที่สามารถ
สอดผ้า/แผ่นวัสดุสามเหลี่ยมที่สอดเข้าใจได้ง่ายคล้ายแบบ SOS แต่ก้นถุงพับเป็นตะเข็บแนวตรง 
  

 

 

 
 
 
 ภาพท่ี 3.13 ถุงกระดาษแบบก้นแคบ 
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 ภาพท่ี 3.14 ถุงกระดาษก้นสี่เหลี่ยม 

3)  ถุงแบน (Flat Bag) ก้นถุงมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมแต่ไม่มีการ
พับ ความกว้าง ด้านข้างเป็นถุงแบบ ก้นถุงพับเป็นตะเข็บแนวตรง 

   

  ภาพท่ี 3.15 ถุงกระดาษแบบแบน 

4) แบบก้นกระเป๋าหนังสือ (Satchel Bottom) มีลักษณะก้นถุงคล้ายแบบ SOS แต่
ไม่มีตะเข็บด้านข้าง ก้นถุงมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมแต่ไม่มีการพับ  
 
   

 

 

  ภาพท่ี 3.16 ถุงกระดาษแบบกระเป๋าหนังสือ 
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2.3.3 ถุงหรือกระสอบหลายชั้น (Multiwall Paper Sack) ใช้ส าหรับบรรจุ
สินค้าที่มีน้ าหนักมากกว่า 10 กิโลกรัม นิยมใช้กับการบรรจุสินค้าประเภทปูนซีเมนต์ อาหารสัตว์ 
เม็ดพลาสติก สารเคมี ฯลฯ ถุงหรือกระสอบแบบนี้มีทั้งปากปิดและแบบมีลิ้น แต่ละแบบอาจมีส่วน
ขยายข้างด้วย นิยมใช้กระดาษเหนียวที่ท าจากเยื่อเส้นใยยาวหรืออาจเคลือบพลาสติกหรือยางมะตอย
อีกชั้นหน่ึงเพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านการป้องกันความชื้น 
 
 

 

   

 

ภาพท่ี 3.17 ถุงหรือกระสอบหลายชั้น 

  2.3.4 เยื่อกระดาษขึ้นรูป (Molded Pulp Container) มีทั้งชนิดที่เกิดจากเยื่อ
บริสุทธิ์ซึ่งใช้บรรจุอาหารส าเร็จรูปและอาหารที่เข้าตู้อบไมโครเวฟได้และชนิดที่ท าจากเยื่อเศษ
กระดาษซึ่งใช้บรรจุไข่ ผัก ผลไม้สดและท าเป็นวัสดุกันกระแทก การเลือกใช้ค านึงถึงชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุเป็นส าคัญเพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 3.18 เยื่อกระดาษขึ้นรูป 

 

2.3.5 กระป๋องกระดาษและลูกผสม (Paper/Composite Can) เป็นบรรจุ
ภัณฑ์รูปทรงกระบอกที่ได้จากการพันกระดาษทับกันหลายๆ ชั้น พันเป็นเกลียวหรือแบบแนวตรง 
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ถ้าใช้กระดาษเหนียวแต่เพียงอย่างเดียวจะเรียกว่า “กระป๋องกระดาษ” นิยมใช้บรรจุของแห้งแต่ถ้าใช้
วัสดุร่วมระหว่างกระดาษเหนียว/อลูมิเนียมฟรอยล์/พลาสติกจะเรียกว่า “กระป๋องลูกผสม” ซึ่งมักจะ
บรรจุอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ฝากระป๋องมักเป็นโลหะหรือพลาสติกบางคร้ังจะใช้ฝาแบบ
มีห่วงเปิดง่ายก็ได้ การเลือกใช้ต้องพิจารณาคุณภาพของตะเข็บระหว่างตัวกระป๋อง ฝาและรอยต่อ
ของการพันเพื่อป้องกันการร่ัวซึม 

 

   

 

 

   

ภาพท่ี 3.19 กระป๋องกระดาษและลูกผสม 

  2.3.6 ถังกระดาษ (Fiber Drum) มีลักษณะเช่นเดียวกับกระป๋องกระดาษแต่
มีขนาดใหญ่ใช้เพื่อการขนส่งสินค้าที่นิยมบรรจุคือ สารเคมี เม็ดพลาสติก ฯลฯ การเลือกใช้ต้องค า
นึกถึงความแข็งแรงเมื่อเรียงซ้อนกันเป็นหลักโดยการทดสอบค่าของการด้านแรงกด 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.20 ถังกระดาษ 
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  2.3.7 กล่องกระดาษแข็ง (Paperboard Box) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของบรรจุ
ภัณฑ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในการขายปลีก ขายส่งและการขนส่ง สามารถท าจากกระดาษ
แข็งได้หลายชนิด เช่น กระดาษไม่เคลือบ (กระดาษขาว-เทา) กระดาษเคลือบ กระดาษการ์ด กระดาษ
อาร์ตมัน กระดาษอาร์ตบอร์ดนอกจากนี้ยังสามารถเคลือบวัสดุอ่ืน วานิช พลาสติก ไข เพื่อปรับ
คุณสมบัติให้ดีขึ้น รูปแบบของกล่องกระดาษแข็ง 2 ประเภท คือ 

1) กล่องกระดาษแข็งแบบพับก็ได้ (Folding Carton) เป็นกล่องแบบที่สามารถ
พับเก็บแบนราบได้เมื่อไม่ต้องการใช้ท าให้ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บและขนส่ง มักท าจากกระดาษ
ประเภทแผ่นโค้งงอได้ที่เหนียวและอักเนื้อแน่น ส่วนมากเป็นกระดาษแข็งชนิดบางแต่เหนียว
ทนทานต่อการพับไปมาสามารถพับได้ถึง 180 องศา โดยไม่ปริ/ขาด สามารถตัดและท ารายพับได้
หลายขนาด หลายรูปร่าง พับทากาวโดยผู้ผลิตและน ามาประกอบเป็นรูปทรง (Set up) เพื่อการบรรจุ
และปิดโดยผู้ใช้งานได้เอง   
 
 
 
 
 
     

 

ภาพท่ี 3.21 กระดาษแข็งพับได้ 

2) กล่องกระดาษแข็งแบบคงรูปหรือประกอบตามขนาดที่ก าหนด (Rigid Box or 
Set up  Box) มักจะท าจากกระดาษแข็งประเภทที่ไม่สามารถงอได้ที่มีความหนาอยู่ระหว่าง 0.02 นิ้ว 
ถึง 0.12 นิ้ว เป็นกล่องที่ประกอบส าเร็จรูปที่น าไปสู่ผู้ใช้ในรูปทรงที่พร้อมส าหรับการใช้งานได้ทันที 
(ready-to-use) หรืออาจมีวัสดุร่วมอ่ืน ๆ ที่ต้องน ามาประกอบร่วมเพิ่มเติมก่อนการบรรจุร่วมต่าง ๆ 
เนื้อกระดาษท ากล่องชนิดนี้มักเป็นกระดาษแข็ง หนา ที่พับแล้วอาจเกิดการปริหรือฉีกขาดได้ง่าย
โดยเฉพาะบริเวณรอยพับและรอยต่อของมุมกล่องจึงอาจต้องใช้วัสดุอ่ืน  ๆ เช่น ผ้าเทป พลาสติก 
โลหะ มาประกอบเพื่อยึดเหนี่ยวร้ังเพิ่มความแข็งแรง ถ้าต้องการตกแต่งกล่องด้านในมักจะปิดผนึก
ด้วยกระดาษเน้ือละเอียดอีกขั้นหนึ่ง ส่วนด้านนอกอาจห่อหุ้ม (over wrapped) ด้วยวัสดุตกแต่งต่าง ๆ 
ปิดบนกล่องกระดาษอีกทีก็ได้ 
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ภาพท่ี 3.22 กล่องกระดาษแข็งแบบคงรูปหรือประกอบตามขนาดที่ก าหนด 

   2.3.8 กล่องกระดาษลูกฟูก (Corrugated Paperboard Box) กล่องกระดาษ
ลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีบทบาทและมีปริมาณการใช้สูงสุด เน่ืองจากกล่องกระดาษลูกฟูกมี
น้ าหนักเบาแต่แข็งแรงสามารถรับน้ าหนักได้มากกว่ากระดาษแข็ง จึงสามารถใช้บรรจุสินค้าได้นานา
ชนิดและสามารถที่จะท าให้ความแข็งแรงของกระดาษเพิ่มขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าและ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆสามรถออกแบบให้มีรูปทรงขนาดต่าง ๆตามความต้องการสามารถพิมพ์ข้อความ
หรือรูปภาพบนกล่องให้สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจผู้ซื้อและเพื่อแจ้งข้อมูลสินค้าเพื่อความสะดวก
ถูกต้องในระบบการกระจายสินค้าและควบคุมบัญชี 

1) กล่องกระดาษลูกฟูก (ตามมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.
321-2522) ท าขึ้นจากแผ่นลูกฟูกหรือแผ่นกระดาษลูกฟูก (Corrugaled Board) ซึ่งหมายถึงกระดาษที่
มีโครงสร้างประกอบด้วยแผ่นกระดาษเรียบส าหรับผิวกล่องอย่างน้อย 2 แผ่นกับกระดาษลูกฟูกอย่าง
น้อย 1 แผ่นส าหรับส าหรับน าไปใช้การท ากล่องนั่นคือ แผ่นกระดาษลูกฟูกด้วยกระดาษ 2 ชนิด 
ได้แก่ กระดาษท าผิวกล่อง (Liner Board) และกระดาษท าลูกฟูก (Corrugating Medium)  

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.23 กล่องกระดาษลูกฟูก 
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2) ลอนลูกฟูก (Corrugation flute) การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกน าหลักการผลิต
ความโค้งของลอนกระดาษลูกฟูกหรือลอนลูกฟูกและเมื่อน าลอนนี้มาติดกับแผ่นกระดาษเรียบ 
(Linerboard) จะสามารถทนทานต่อความโค้งงอและแรงกดได้จากทุกทิศทาง ลอนลูกฟูกมีหลายชนิด
โดยลอนแต่ละประเภทจะมีความสูงของลอนไม่เท่ากัน รวมถึงความเหมาะสมกับการใช้งานก็
แตกต่างกันด้วย 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.24 ลอนกระดาษลูกฟูก 
 
        
 

บรรจุภัณฑ์พลาสติก 

 ปัจจุบันความนิยมในการใช้พลาสติกเป็นวัสดุในการผลิตภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ
ในรูปต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์อ่ืน ๆ ส าหรับใช้เป็นส่วนประกอบในการบรรจุผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
ตามล าดับ มีการน ามาใช้ประโยชน์ในรูปต่าง ๆ มากมายและมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้น 

1. คุณสมบัติของพลาสติกต่อการน ามาท าบรรจุภัณฑ์ 
ข้อดี 

1) มีน้ าหนักเบา ไม่น าความร้อน ไม่น าไฟฟ้า มีความเหนียว 
2) มีราคาไม่แพง ต้นทุนของพลาสติกในปัจจุบันไม่สูงนักยิ่งเมื่อเทียบกับโลหะ แก้ว 

หรือไม้และมีการผลิตออกมาสู่ตลาดอย่างแพร่หลายให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกซื้อมาใช้ได้
โดยง่าย 

3)  สามารถป้องกันการซึมของอากาศ น้ าหรือไขมัน ไม่เป็นสนิมจึงทนทานต่อ
ความชื้นและสภาพอากาศ 

4)  ทนต่อความร้อนหรือเย็นและทนกรดทนด่างและสารเคมีได้ตามคุณสมบัติ
พลาสติกแต่ละชนิด 

5)  สามารถแปรรูปได้ง่ายและมีหลายชนิดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม สามารถ
น าพลาสติกมาท าเป็นบรรจุภัณฑ์ในลักษณะต่าง ๆ ได้มากมายหลายรูปแบบทั้งที่เป็นแผ่นพลาสติก
และที่ขึ้นรูปเป็นภาชนะ 
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6)  สามรถใช้ร่วมกับวัสดุบรรจุภัณฑ์อ่ืน ๆได้ดี เช่น พลาสติกเคลือบเข้ากับแผ่น
เปลวอลูมิเนียม (Aluminium Foil) พลาสติกกับแผ่นกระดาษ 

7) สามารถพิมพ์สี ลวดลายต่าง ๆลงบนภาชนะพลาสติกได้
ไม่ยากนักหรืออาจพิมพ์บนแผ่นฟิล์มพลาสติก (Shrink lable) แล้วน ามารัดหุ้มบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ได้สะดวกและสวยงาม 

8)  สามารถน ามาแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ได้ 
 

ข้อเสีย 
1)  มีความแข็งน้อยใช้ได้ขนาดจ ากัดแต่มีวิธีการท าให้พลาสติกแข็งแรงขึ้นมีความ

คงตัวคงขนาดโดนการผสมสารเสริมความแข็งแรงเช่นใยแก้ว เม็ดแก้ว เศษผ้า ลงไปประมาณร้อยละ 
30 ของวัตถุดิบ 

2)  ยากต่อการท าลาย ก่อให้เกิดปัญหาขยะและสร้างมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม 
แม้ว่าปัจจุบันมีการใช้พลาสติกชนิดสลายตัวได้แต่ยังคงมีใช้ในวงจ ากัดและพลาสติกชนิดนั้นมี
คุณสมบัติในการบรรจุหีบห่อด้อยลง 

3)  กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ส่วนมากกระท าได้ในลักษณะของ
อุตสาหกรรมที่ใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์และมักเป็นระบบอัตโนมัติ ใช้แรงงานน้อย จึงไม่ส่งเสริม
ระบบการผลิตแบบในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดย่อม มีพลาสติกบางประเภทที่
สามารถผลิตโดยอุตสาหกรรมขนากย่อย 

4)  มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น กรณีการบรรจุสินค้าประเภท
อาหารถ้าเลือกใช้ประเภทของพลาสติกไม่เหมาะสมหรือมุ่งด้านการลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจมาก
เกินไป ก่อให้เกิดปัญหาความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะอาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีต่าง  ๆ 
ออกมา 

2. ลักษณะของบรรจุภัณฑ์พลาสติก  
 2.1 กฎเกณฑ์ด้านการหลอมตัว เมื่อพิจารณาจากการหลอมขึ้นรูปแล้วสามารถ
หลอมด้วยความร้อนได้ใหม่หรือไม่ ในกรณีสามารถแบ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกเป็นประเภท คือ 

1)  เทอร์โมเซ็ทติ้ง (Thermosetting) สามารถท าให้หลอมตัวด้วยความร้อนแล้วพิมพ์
เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปของหีบห่อได้เพียงคร้ังเดียว เมื่อแข็งตัวอาจแตกได้ ไม่สามารถท าให้หลอมตัว
ด้วยความร้อนหรือพิมพ์ใหม่ได้ ท าจากพลาสติกประเภทที่เรียกว่า เรซิ่น (Resin) ชนิดต่าง ๆ 

2) เทอร์โพลาสติก (Thermoplastic) เป็นชนิดที่สามารถให้ความร้อนท าให้ลดระดับ
แล้วพิมพ์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ได้หลายๆ คร้ังตามต้องการ 

2.2 เกณฑ์ด้านรูปแบบของพลาสติก 
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1) ฟิล์มพลาสติก (Plastic Film) คือ พลาสติกที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี เหนียว ทนทาน
ต่อแรง พื้นผิวลื่นมันวาว โปร่งแสง มีความยืดหยุ่นดี ทนความร้อนได้ไม่มากฟิล์มพลาสติกใน
ท้องตลาดที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นพลาสติก PE ส่วนใหญ่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการ
บรรจุต่าง ๆ 

2) ภาชนะพลาสติก (Plastic Container) คือ พลาสติกที่มีการขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง 
ๆตามแม่แบบและกรรมวิธีผลิตเป็นรูปร่างบรรจุภัณฑ์ (Rigid Package)  

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.25 ถุงหิ้วแบบอ่อน 
 
 
 
 
 
                                                    

ภาพท่ี 3.26 ถุงเย็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.27 ถุงแกงร้อน 
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ภาพท่ี 3.28 ถุงซิปล็อค 

  

บรรจุภัณฑ์โลหะ 

 ในการเลือกบรรจุภัณฑ์โลหะมีสิ่งน ามาพิจารณาได้แก่ คุณภาพ ตะเข็บ การร่ัวซึม 

ความทนทานต่อความดัน ปฏิกิริยากับตัวสินค้าการเป็นสนิม และความสม่ าเสมอของแลกเกอร์ 

 คุณสมบัติของโลหะ 

 ข้อดี 

1.  แข็งแรงทนทาน 

  2. สามารถเคลือบผิวภายในเพื่อช่วยลดการสึกกร่อน 

3. สามารถป้องกันไอน้ าและก๊าซได้ดี 

4. สามารถน าไปหลอมแปรรูปและน ามาใช้ได้ใหม่อีก 

 5. ทนความร้อน จึงสามารถฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการความร้อนสูงได้ 

 6. สามารถท าบรรจุภัณฑ์ลักษณะต่าง ๆ ได้ 

ข้อเสีย 

 1. มีน้ าหนักมาก 

 2. ราคาสูง 



98 
 

 3. เมื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จะมีจุดอ่อนเร่ืองรอยต่อ หรือฝาโลหะ 

 4.ในขั้นตอนการพิมพ์ฉลากโลหะ ต้องพิมพ์ที่เน้ือโลหะ 

 ชนิดของโลหะที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ 

แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (Tinplate)  อาจเรียกว่าแผ่นเหล็กวิลาส เป็นแผ่นเหล็กด าที่

น ามาซุบผิวด้วยดีบุกที่มีความบริสุทธิ์ถึงร้อยละ 99.75 เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานต่อ

การกัดกร่อนไม่เป็นพิษต่อการใช้บรรจุอาหารปัจจุบันนิยมใช้การซุบผิวด้วยกระแสไฟฟ้า เพื่อ

สามารถควบคุมความหนา 

 

 

ภาพท่ี 3.29 แผ่นเหล็กดีบุก 

 

 แผ่นเหล็กไร้ดีบุก หรือแผ่นเหล็กทินฟรี(Tin 

Free Steel, TFS) เป็นแผ่นเหล็กด าที่น ามาซุบด้วยโครเมียม และโครเมียมออกไซค์ เพื่อเพิ่ม

คุณสมบัติในการทนทานต่อการกัดกร่อนและการเกาะติดของแลกเกอร์ 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.30 แผ่นเหล็กไร้ดีบุก 

 อลูมิเนียม และแผ่นเปลวอลูมิเนียม (Aluminium Foil) อลูมิเนียมเป็นโลหะที่มี

น้ าหนักเบา ทนทานต่อการกัดกร่อน และยังสามารถท าเป็นแผ่นบางได้ 
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ภาพท่ี 3.31 แผ่นอลูมิเนียม 

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์โลหะ  

 กระป๋อง (Can) หมายถึง กระป๋องรูปต่าง ๆเช่น ทรงกระบอก,รูปเหลี่ยม,รูปไข่ อาจ
ท าจากโลหะชนิดต่าง ๆเช่น แผ่นเหล็ก, อลูมิเนียม, อ่ืน ๆใช้บรรจุอาหาร ยา น้ ามันหล่อ 

ลื่นและสินค้าอ่ืน ๆ 
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ภาพท่ี 3.32 แสดงกระบวนการผลิตกระป๋องบรรจุสินค้า 

 

กระป๋องบรรจุอาหาร (Food Can) โลหะที่ใช้ต้องมีคุณภาพชั้น 1 ซึ่งต้องมีความ

ปลอดภัยต่อการใช้สัมผัส อาหารบางชนิดเช่น อาหารที่มีความเป็นกรดสูง อาหารทะเล ต้องมีการ

เคลือบแลคเกอร์ที่ผิวในของกระป๋องด้วย เพื่อป้องกันปฏิกิริยาระหว่างอาหารกับดีบุกในการเลือก

กระป่องชนิดนี้ต้องพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติอย่างถี่ถ้วนให้ได้มาตรฐาน แบ่งประเภทตาม

วัสดุที่ใช้ได้ 3 ประเภท 

 1)  กระป๋องเคลือบดีบุก ท าจากแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก เหมาะส าหรับบรรจุผัก ผลไม้

ที่มีสีอ่อนมีความเป็นกรดต่ า และมีโปรตีนต่ า เช่นลิ้นจี่ ล าไย เงาะ แห้ว สับปะรด เป็นต้น เมื่อใช้

กระป๋องชนิดนี้ จะท าให้รสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากกว่าบรรจุในกระป่องเคลือบแคลเกอร์ 
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                  ภาพท่ี 3.33 กระป๋องเคลือบดีบุก 

 2) กระป๋องเคลือบแลคเกอร์ ท าจากแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกหหรือแผ่นเหล็กเคลือบ

โครเมี่ยม แล้วน ามาเคลือบแลคเกอร์ที่ผิวอีกชั้นหนึ่ง เพื่องป้องกันมิให้คุรภาพของอาหารเสียไป 

เหมาะส าหรับบรรจุอาหารที่ท าปฏิกิริยากับดีบุกหรือ เหล็กแล้วท าให้คุรภาพอาหารเสียไป   ใช้บรรจุ

อาหารเช่นผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ผลไม้บางนิด 

 

   ภาพท่ี 3.34 กระป๋องเคลือบแลคเกอร์ 

หลอดบีบ 

 

                                                                

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.35 หลอดบีบ 
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กระป๋องฉีดพ่น 

 

                                                           ภาพท่ี 3.36 กระป๋องฉีดพ่น 

 3) กระป๋องอลูมิเนียม กระป๋องอลูมิเนียมมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนของกรด

และมีน้ าหนักเบา กระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้บรรจุอาหารก็มี ปลากระป๋อง เคร่ืองดื่ม นม ทุกชนิดเป็น

แบบที่ใช้ความสะดวกในการเปิด เช่น มีวงแหวนส าหรับดึง และมีตะเข็บ 

 

ภาพท่ี 3.37 กระป๋องอลูมิเนียม 
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ป๊ีบ 

 

ภาพท่ี 3.38 ปี๊บ 

  

  ถัง ถังหูห้ิว และถังเบียร์ 

 

  ภาพท่ี 3.39 ถัง ถังหูหิ้งและถังเบียร์ 
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อลูมิเนียมฟรอยล์ หรืออลูมิเนียมแผ่นเปลว 

                     

                                   ภาพท่ี 3.40 อลูมิเนียมฟรอยล์ หรืออลูมิเนียมแผ่นเปลว 

บรรจุภัณฑ์แก้ว 

 ประเภทของแก้ว 

 แก้วประเภทที่ 1 หมายถึง แก้วโรซิลิเกต ซึ่งเป็นแก้วที่มีความทนทานสูงโดยทั่งไป
ใช้ท าภาชนะบรรจุยาส าหรับฉีด 

 แก้วประเภทที่ 2 หมายถึง แก้วโซดาไลม์ ที่ผ่านกรรมวิธีทางผิว โดยวิธีอัลคาไลส์
อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปใช้ท าภาชนะบรรจุยาส าหรับฉีดที่มีความเป็นกรดหรือเป็นกลาง 

 แก้วประเภทที่ 3 หมายถึง แก้วโซดาไลม์ ซึ่งโดยทั่วไปไม่ใช้ท าภาชนะบรรจุยา
ส าหรับฉีด ยกเว้นยาที่ฉีดที่ทดสอบความคงตัวไว้แล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อบรรจุ 

 แก้วประเภทที่ 4 NP หมายถึง แก้วโซดาไลม์ที่ใช้ท าภาชนะบรรจุยาที่ใช้ภายในและ
ภายนอกเฉพาะที่แต่ไม่ใช้ส าหรับประเภทฉีด 

 คุณสมบัติของแก้ว 

 ข้อดีคือ 

 1. แก้วมีความเป็นกลาง ไม่ท าปฏิกิริยากับสารใด ๆ 
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 2. มีความใส ท าให้เห็นตัวสินค้าที่อยู่ภายในมีผลจูงใจต่อการซื้อ 
 3. ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ า และก๊าซได้ 
 4. มีความคงรูป 
 5. ทนความร้อนสูง 
 ข้อเสียคือ  

1. มีน้ าหนักมมาก 
 2. ราคาสูง 

3. แก้วมีความแข็งแต่เปราะ แตกหักง่าย 
4. มีปัญหาเกี่ยวกับปากขวด มักบิ่น แตก ช ารุด 
5.ไม่สามารถท าเป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลานรูปแบบเท่ากับพลาสติก 

 ลักษณะของบรรจุภัณฑ์แก้ว ที่ใช้กันโดยทั่วไปมี 2 ชนิดคือชนิดที่ไม่ต้องมีความ
ต้าน ความดัน เช่น ขวดแยม และชนิดที่ต้องการดานความดัน เช่น ขวดน้ าอัดลม เป็นต้น  ซึ่งลักษณะ
ขวดมีดังนี ้

 ขวดแก้ว บรรจุภัณฑ์ที่ส าคัญที่สุดคือขวดแก้ว ซึ่งมีลักษณะขวดมีหลายรูปแบบดังนี้ 

1) ขวดปากแคบ 
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2) ขวดปากกว้าง 

 
  

 3) ขวดรูปทรงพิเศษ 

 

 

ภาพท่ี 3.41 ขวดแก้ว 

 

 ส่วนประกอบของขวดแก้ว ขวดแก้วประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ส่วน คือปาก ล าตัว
และก้นในการท าเบ้าของขวดแก้ว จะแบ่งเบ้าออกเป็น 3 ส่วนดังกล่าว แต่ละส่วนมีความส าคัญ
ทั้งสิ้นแต่เนื่องจากในการออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แก้ว นอกจากต้องค านึงถึงรูปทรงที่
เหมาะสมสวยงามตามความต้องการให้ต้ังได้ง่ายมั่นคง 
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ภาพท่ี 3.42 ส่วนประกอบของขวดแก้ว 

  

บรรจุภัณฑ์ไม้ 

ไม้เป็นวัสดุธรรมชาติทีมมีการน ามาท าเป็นบรรจุภัณฑ์มาช้านาน มักใช้เป็นภาชนะ
บรรจุภัณฑ์เพื่อกาขนส่งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนิยมไม้เหล่านี้มาท าบรรจุภัณฑ์ 
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ชนิดของไม้ที่นิยมน ามาท าบรรจุภัณฑ์ 

1.ไม้ไผ่ 

 

 

ภาพท่ี 3.43 ไม้ไผ่ 

  

 2.ไม้กระดานหรือไม้อื่น ๆ 

 

 

 

ภาพท่ี 3.44 ไม้กระดานหรือไม้แผ่นอื่น ๆ 
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3.หวาย 

 

ภาพท่ี 3.45 หวาย 

 ลักษณะของไม้ที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ 

 ไม้จริง ไม้ที่เลื่อยออกมาเป็นแผ่นจากท่อนซุง เช่นไม้ยางพารา 

 ไม้อัด ฝากเป็นแผ่นบาง ๆจากไม้ซุงแล้วน ามาติดกาวโดยเรียงสลับให้เป็นเส้นใย
ขวางกัน 

  แผ่นชิ้นไม้อัด ท าจากเศษชิ้นไม้น ามาสับอัดติดกันให้เป็นแผ่นด้วยกาว 

 

 

ภาพท่ี 3.46 แผ่นชิ้นไม้อัด  
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แผ่นเส้นใยไม้อัด น าเศษไม้มาย่อยเป็นเส้นใยแล้วน ามาท าเป็นแผ่นใหม่ 

 

ภาพท่ี 3.47 แผ่นเส้นใยไม้อัด 

  

 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 

 กล่องไม้ Box 

 

ภาพท่ี 3.48 กล่องไม้ 
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 ลังไม้ Casa ใช้กับสินค้าที่มีน้ าหนักปานกลางเสริมไม้เคร่งก้นลังใช้กับสินค้าได้ทุก
ชนิด ให้สามารถตรวจสอบสินค้าภายในได้ นิยมใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ผลไม้สดที่ต้องการความแข็งแรง
สูง 

 

ภาพท่ี 3.49 ลังไม้ 

 

 ถาดไม้ นิยมใช้ใส่ผักผลไม้สดในยุโรป เช่น ฝร่ังเศส อิตาลี โดยท ามาจากไม้เนื้ออ่อน  

 

ภาพท่ี 3.50 ถาดไม้ 
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 เข่งไม้  เป็นบรรจุภัณฑ์ไม้ของไทยท ามาจากไม้ไผ่มาสานกัน นิยมใช้กันอย่างขวาง
กับผลิตผลสดและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

 

                                                                       ภาพท่ี 3.51 เข่งไม้ 

   

ข้อพิจารณาในการเลือกใช้ไม้ท าบรรจุภัณฑ์ไม้ 

  1. ความหนาแน่นของไม้ ไม้ที่มีความหนาแน่นสูง แม้ว่าจะมีความแข็งแรงดี แต่ก็
ยากต่อการเลื่อย ตอกตะปู และมีน้ าหนักมาก 

  2. ความเชื้อในเนื้อไม้ ถ้าสูงจะมีการเจริญเติบโตของเชื้อรา เลื่อยยาก การติดกาวได้
ไม่ดี 

   3. ต าหนิของไม้ เช่น ตาไม้ รอยแตก ปริ รอยด่าง เป็นต้น 

 4. ระเบียบข้อบังคับของผู้น าเข้า ในบางประเภทจะมีข้อบังคับว่าด้วยการผ่าน
กรรมวิธีการป้องกันโรคระบาดของไม้ 

 3. สีทาภายในภายนอกอาคาร(ถัง)  

ลักษณะของผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว  โดยหลักสามารถแยกได้เป็น (1) 
ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และ (2) ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น  
               1.ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paint and Coating Products) 
สีทาอาคารเป็นผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวประเภทหนึ่ง ซึ่งน ามาใช้ในการเคลือบพื้ นผิว วัสดุที่
เป็นปูน ไม้ เหล็กของโครงสร้างอาคาร ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งหลังคา เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การใช้งานดังต่อไปนี้ 
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1.1. เพื่อปกป้องพื้นผิว วัสดุ จากมลภาวะต่าง ๆ เช่น ท าให้พื้นผิว วัสดุ มีความ
ทนทานต่อสภาพอากาศ น้ า และมีความทนทานที่มากขึ้น  มีอายุการใช้งานยาวนาน  ป้องกันการผุพัง
ของไม้ ป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กและป้องกันการกัดกร่อนของงานปูน คอนกรีต เป็นต้น  

1.2. เพื่อตกแต่งให้สวยงาม โดยอาจมาจากสี (Color) จากความเงาที่แตกต่าง 
(Gloss/ Semi-Gloss/ Sheen/ Matt) จากความใส (Clear) จากลวดลาย (Texture) หรือทั้งหมดรวมกัน  

2. ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น (Non-Decorative 
Paint and Coating Products) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวอีกประเภทหนึ่งนอกเหนือจาก
สีทาอาคาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้งานควบคู่กัน อาทิ 

2.1. ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบส าหรับงานไม้     
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับงานพื้นไม้ งานไม้โครงสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรง 
เพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนาน ทนทานต่อการขูดขีด ป้องกันการผุพังของไม้อันเนื่องมาจากความชื้น  

2.2. ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง   
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับงานก่อสร้างและคอนกรีต  ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม การปรับพื้นผิวฉาบ
บางให้เรียบ วัสดุอุดรอยต่อ งามซ่อมแซมคอนกรีต งานกันรั่วซึมคอนกรีต (การเตรียมก่อนการทาสี)  

2.3. ผลิตภัณฑ์สีท่ีมีความทนทานสูง (Heavy-Duty Coating)  
เป็นผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นผิวที่มีความทนทานและต้านทานสูง ใช้ส าหรับพื้นผิวหลายประเภทรวมถึง
เหล็กและคอนกรีต ใช้ส าหรับอาคารโรงงาน งานพื้น งานเคลือบวัสดุที่ใช้ในทะเล งานเคลือบถังและ
งานเคลือบท่อ  

2.4. ผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษ (Architectural Paint)  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อท าให้พื้นผิวมีลวดลายหรือลักษณะพิเศษซึ่งแตกต่างจากสีทาอาคารทั่วไป 
โดยสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร 

2.5. ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์  
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานควบคู่งานช่าง อาทิ สีสเปรย์ กาว กระดาษทราย และ

เคร่ืองมือช่าง เป็นต้นโดยภาพรวมธุรกิจผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวที่บริษัทฯ ผลิตและจ าหน่าย
ให้กับกลุ่มผู้ใช้งานประเภทลูกค้าทั่วไปในปัจจุบัน แบ่งออกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก 2 กลุ่ม ดังนี้ 

-  ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paint and Coating Products)   
มีผลิตภัณฑ์สีทาอาคารที่หลากหลาย โดยมีหลายเกรดได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียม ผลิตภัณฑ์เกรด
ปานกลางถึงเกรดอีโคโนมี่ และผลิตภัณฑ์สีทาอาคารอ่ืน  ได้ท าการตลาดและจัดจ าหน่ายสีทาอาคาร
ภายใต้ตราสินค้าต่าง ๆ ตามล าดับ 

- ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน  (Non-
Decorative Paint and Coating Products): การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์
ประเภทอ่ืนจากการขายรวมส าหรับปีบัญชี ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภท
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อ่ืนที่ส าคัญประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบส าหรับงานไม้ ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง 
ผลิตภัณฑ์สีที่มีความทนทานสูง (Heavy-Duty Coating) ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ และผลิตภัณฑ์ที่
นอกเหนือจากสีทาอาคารอ่ืน มีผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนวางตลาด
และขายภายใต้ตราสินค้าต่างๆ ตามล าดับ 

ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์
ประเภทอ่ืนส่วนใหญ่ มีความหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มเจ้าของโครงการทั้งเอกชนและรัฐบาล 
ผู้รับเหมา ช่างมืออาชีพ และผู้ใช้ในครัวเรือนที่ต้องการหาข้อมูลเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สีและสาร
เคลือบผิวด้วยตนเอง (ลูกค้าประเภท “ซื้อสินค้าด้วยตัวเอง” หรือ “Buy It Yourself” หรือ “BIY”) ซึ่ง
เป็นผู้ใช้งานประเภทลูกค้าทั่วไป  ในการวางผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และเพื่อ
เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถสร้างสรรค์สีตาม
ต้องการแม้ว่าสีดังกล่าวจะไม่มีอยู่ในแคต.ตาล็อกสินค้า   จึงได้พัฒนาร้านค้าปลีกให้เป็นจุดบริการ
จับคู่สีและผสมสีตามความต้องการของลูกค้าด้วยบริการ Color World Solution Services โดยใช้
เคร่ืองผสมสีอัตโนมัติ (Auto Tinting Machine) ซึ่งช่วยให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของทิศทางการออกแบบและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าสามารถสั่งผลิตสีทาอาคารได้ตามเฉดสีที่ต้องการที่ร้านค้าปลีกที่มีเคร่ืองผสมสี
อัตโนมัติ (Auto Tinting Machine) และยังช่วยท าให้บริษัทฯ ได้ท างานใกล้ชิดกับลูกค้าที่ใช้สีทา
อาคารของบริษัทฯ และสามารถจัดหาสีทาอาคารที่ผสมขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารเกรดพรีเมียมของบริษัทฯ ถูกพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าสีทาอาคาร
ทั่วไป จึงสามารถก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ได้สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป รวมถึงใช้งานง่าย ปกคลุมพื้นผิว
ได้ดี มีเฉดสีให้เลือกหลากหลาย และมีความทนทานยาวนาน  ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมดั งกล่าวผลิต
โดยใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มมูลค่าและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ภายใต้ความต้องการของลูกค้า เช่น เพิ่ม
ความทนทานต่อสภาวะอากาศ เพิ่มความยืดหยุ่น สามารถใช้กับพื้นผิวที่แตกร้าว และสามารถเช็ด
ล้างได้ เพิ่มการสะท้อนและกันความร้อน และทนต่อความชื้น รวมถึงพัฒนาให้สีมีความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เน่ืองจากมีกลิ่นอ่อนและมีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในระดับต่ ากว่าสีทั่วไป
ที่จ าหน่ายในท้องตลาด ส าหรับผลิตภัณฑ์สีทาอาคารเกรดปานกลางถึงเกรดอีโคโนมี่ของบริษัทฯ 
ผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่มีราคาและคุณภาพรองลงมาหรือที่มีสูตรการผลิตที่ต่างจากผลิตภัณฑ์สีทา
อาคารเกรดพรีเมียม และมุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่ต้องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่าด้านต้นทุน
นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการในตลาดผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด
สีทาอาคารเกรดพรีเมียม  ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสนใจกับการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมสีเขียวที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีประสิทธิภาพสูง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ (“นวัตกรรมสีเขียว”) เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมเข้มงวดขึ้น  
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ภายใต้นวัตกรรมสีเขียวนี้มุ่งเน้นที่จะน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับ
ผู้คน ส่งเสริมรูปแบบการใช้ชีวิตแบบ “ชีวิตดี และ ประสบการณ์ดี” และตอบสนองต่อความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าซึ่งตระหนักถึงการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรวมถึงผลิตภัณฑ์ปลอดสารตะกั่ว ปรอท และโลหะหนักอื่น ๆ และมีสารประกอบ
อินทรีย์ระเหยง่ายในระดับต่ าหรือเป็นศูนย์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่ช่วย
ประหยัดพลังงานและมีความคุ้มค่า จากการอยู่ในฐานะผู้น าในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สีทา
อาคารในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และการมุ่งเน้นนวัตกรรมสี
เขียวของบริษัทฯ บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ อยู่ในต าแหน่งที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการที่
เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์สีทาอาคารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ประเภทสีทาบ้าน 

สีน้ าพลาสติก หรืออ๊ะคริลิ 

เป็นสีที่นิยมใช้มากที่สุด เพราะสามารถใช้ทาได้ทั้งภายในและภายนอกบ้าน โดยสี

ที่ใช้ทาภายนอกนั้นจะมีราคาแพงกว่าสีทาภายใน เพราะเป็นสีที่มี อ๊ะคริลิคแบบ 100% และยังต้อง

ผสมสารอ่ืน ๆ เข้าไปเพื่อช่วยป้องกันสภาพอากาศที่อยู่ภายนอก เช่น กันแดด กันฝน กันเชื้อรา กัน

ตะไคร่น้ า กันความเป็นกรด-ด่างต่าง ซึ่งเราควรให้ความส าคัญกับการเลือกสี อ๊ะคริลิส าหรับทา

ภายนอกมากที่สุด เพราะถ้าเลือกไม่ได้เราอาจจะต้องทาสีบ้านใหม่บ่อย ๆ เพราะสีทีไม่มีคุณภาพจะ

หลุดลอกออกมาง่ายมาก 

สีน้ ามัน 

เป็นสีที่ใช้น้ ามันหรือทินเนอร์เป็นตัวท าละลาย นิยมใช้กับงานทาไม้ ทาเหล็ก แต่ก็

สามารถเอามาทาพื้นปู หรือคอนกรีตได้เหมือนกัน ลักษณะเด่นของสีน้ ามันก็คือ มันจะมีความเงา

งาม ท าความสะอาดง่าย แต่ข้อด้อยของมันก็คือมันมีราคาแพง และแห้งช้า(ประมาณ 6 ชั่วโมง) 

สีย้อมไม้ 
ใช้ทาเฟอร์นิเจอร์ไม้ ส่วนที่เป็นไม้ภายในบ้านให้เป็นสีตามต้องการ 
สีเคลือบไม้ 
ใช้เคลือบไม้ให้เงาๆสวยๆ เป็นการทาเพื่อโชว์ความสวยงามของลายไม้ เช่น แล็ค

เกอร์ เชลแล็ก 
สีกันสนิม 
ใช้ทาวัสดุเหล็กเพื่อกันสนิมขึ้น มักใช้ทาก่อนที่จะลงสีน้ ามันทับลงไปอีกที 
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สีทารองพื้นปูน 
ใช้ทาเพื่อรองพื้นวัสดุปูน คอนกรีต ทาก่อนที่จะทาสีจริง ๆ ทับลงไป เพื่อลดความ

เป็นกรดของพื้นปูนและคอนกรีต ท าให้สีที่ลงจริงสามารถยึดเกาะกับวัสดุได้ดีขึ้น 
เกรดของสี 

เกรดของสีก็มีความส าคัญที่ควรเอามาพิจารณาว่า เราควรจะเลือกสีเกรดไหน กับ

บ้านส่วนไหนของเราบ้าง โดยเกรดสีนั้นจะแบ่งเป็น เกรด A , B , C , D และ E โดยความแตกต่าง

ของสีแต่ละเกรดมีดังนี้ 

สีเกรด A เป็นสีที่มีส่วนผสมของอะคริลิค 100% เป็นสีที่มาจากทางฝั่งยุโรป มี

คุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน ตั้งแต่ 5-10 ปี 

สีเกรด B เป็นสีที่มีส่วนผสมของอะคริลิค 100% เช่นกัน เป็นสีที่มาจากแถบเอเชีย 

มีคุณภาพกลางๆ อายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปี 

สีเกรด C เป็นสีที่มีส่วนผสมของอะคริลิค 70% และจะผสมสารอ่ืน ๆ เข้าไปอีก 

30% คุณภาพพอใช้ อายุการใช้งานประมาณ 1-3 ปี 

สีเกรด D เป็นสีเกรดต่ าสุด จะมีสารอ่ืน ๆ ผสมอยู่ในสีมากกว่า 30% ส่วนผสมของ

อะคริลิคก็จะน้อยลงตามล าดับ 

 

    ความจริงแล้วการทาสีบ้านให้ติดทนนาน ใช้งานได้ชั่วลูกชั่วหลานนั้นง่ายๆมาก แต่

เราต้องใส่ใจรายละเอียดกันสักหน่อย ก่อนอ่ืนเร่ิมจากการเลือกสีให้เหมาะสมกับการใช้งาน คือหาก

เป็นสีที่เราต้องการใช้ทาภายนอก เราก็ควรเลือกสีที่เป็นเกรด A หรือ B ไปเลย แพงหน่อยแต่ใช้งาน

ได้นานเป็น 10 ปี แต่หากเป็นสีที่ใช้ทาภายในเราก็อาจจะดร็อปลงมาได้ เพราะสีภายในบ้านไม่ต้อง

ต้องเผชิญกับสภาวะสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็ควรเลือกสีที่สามารถเช็ดและท าความสะอาดได้ง่าย ซึ่ง

เด๋ียวนี้มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ   ส่วนการทาสีนั้นสิ่งส าคัญที่จะท าให้สีบ้านติดคงทนถาวรนั้นก็

คือ การเตรียมพื้นผิวบริเวณที่เราทาสีให้ดี ให้เรียบ ไม่มีฝุ่นละอองยึดเกาะ ไม่มีไขมัน ไม่มีความชื้น 

หากมีรอยแตกก็ควรซ่อมแซมหาปูนมาปิดให้เรียบสนิท เมื่อเก็บความเรียบร้อยของพื้นผิวได้แล้ว จึง

ค่อยเอาสีที่เราต้องการทาทาลงไป โดยการทาสีนั้นก็ควรมาประมาณ 2 -3 ชั้นขึ้นไป เพื่อให้สีเนียน

เรียบ สวยงาม แต่อย่าทาเกิน 5 ชั้น เพราะจะท าให้ชั้นสีหนาเกินไป ซึ่งจะท าให้สีหลุดลอกได้ง่ายกว่า

การทาเพียง 2-3 ชั้น นอกจากจะเปลืองสีมากกว่าแล้ว ความทนทานของสีก็ยังน้อยกว่าด้วย 
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4.นิยามศัพท์ 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 กระดาษ Paper วัสดุที่ได้จากการสานอัดแน่นของเส้นใยจาก

พืชจนเป็นแผ่นบาง โดยทั่วไปมีความหนาไม่
เกิน 0.012 นิ้วหรือน้ าหนักมาตรฐาน(Basis 
Weight)ไม่เกิน 225 กรัมต่อตารางเมตร 

2 กระดาษคราฟท์ Kraft Paper กระดาษคราฟท์กระดาษที่ผลิตจากเยื่อซัลเฟต
หรือเยื่อคราฟท์ล้วน ๆหรือต้องมีเยื่อคราฟท์
อย่างน้อยร้อยละ80กระดาษคราฟท์ที่ใช้งาน
ทั่วไปมีทั้ งประเภทไม่ฟอกสี  (กระดาษสี
น้ าตาล)ส าหรับการใช้งานที่ต้องการความแข้ง
แรงสูง และกระดาษคราฟท์ฟอกสีเพื่อความ
สวยงาม 

3 กระดาษช าระ Tissue Paper กระดาษที่มีความนุ่มและบางเป็นพิเศษน้ าหนัก
มาตรฐานประมาณ 17-30 กรัมต่อตารางเมตร
นิยมใช้ห่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการป้องกันรอยขูด
ขีดผิว ห่อของขวัญ หรือห่อผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า
สูง 

4 กระดาษน้ ามัน Greaseproof 
Paper 

กระดาษทนน้ ามัน 

5 กระดาษยืดได้ Stretchable Paper กระดาษเหนียวชนิดยืดกระดาษเหนียวที่
ปรับปรุงให้สามารภยืดตัวได้มากกว่าปกติ จึง
สามารถทนทานแรงดึงได้สูงกว่ากระดาษ
เหนียวธรรมดา นิยมใช้ท าถุงเพื่อการขนส่ง 

6 กระดาษลูกฟูก Corrugated 
Medium 

กระดาษที่ผลิตจากเยื่อคราทก เยื่อฟางข้าวหรือ
เยื่อกระดาษเก่า ขึ้นกับความแข็งแรงที่ต้องการ
น ามาขึ้นลอน กระดาษลอนลูกฟูก 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
7 กระดาษหนัง Parchment Paper เป็นกระดาษที่ผ่านกระบวนการผลิตพิเศษ โดย

การจุ่มกระดาษในกรดซัลฟิวริกเข้มข้นเป็น
เวลาสั้นๆ แล้วน าไปล้าและท าให้เป็นกลาง
ก่อนจะไปอบรีดไห้แห้ง  กระดาษนี้ จะมี
คุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้เป็น
อย่างดี นิยมใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร 

8 กระดาษแข็ง Paperboard กระดาษแข็งมีความหนาแน่นมากกว่า0.012นิ้ว 
9 กระดาษใส Glassine ท าจากกระดาษกันไขมันที่ผ่านการรีดเรียบร้อย

ด้วยลูกกลิ้งภายใต้อุณหภูมิสูง ๆขณะกระดาษ
เปียกชื้นท าให้ความหนาแน่นของกระดาษ
เพิ่มขึ้น และยังมีการขัดผิว ท าให้กระดาษกลา
ซีนมีเนื้อแน่นและผิวเรียบมันวาว นิยมใช้ห่อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันสูง 

10 กล่องกระดาษ 
แข็ง 

Paperboard Box เป็นบรรจุภัณฑ์ขายปลีกที่ได้ รับความนิยม
สูงสุดสามารถท าจากกระดาษแข็งได้หลาย
ชนิด อาทิ กระดาษไม่เคลือบ 

11 การกด Pressing การอัดรีดเพื่อรีดเอาน้ าส่วนใหญ่ออกไปก่อน
น ากระดาษไปรีดแห้ง 

12 การกระจาย Distribution การจัดจ าหน่วยและการกระจายการแยกขายส่ง
ต่ อก า รตั้ ง โชว์  ก า รกระ จายด้ ว ย ต้นทุ น
สมเหตุสมผลตั้งแต่จุดผลิตและบรรจุจนถึงมือ 
ผู้ซื้อ/ผู้ใช้/ผู้บริโภค 

13 การบ ารุงรักษา 
เชิงรุก 

Proactive 
Maintenance 

การบ ารุงรักษาเชิงรุกคือการแก้ปัญหาที่สาเหตุ
หลักที่ท าให้เคร่ืองจักรเสียหายเราท าการแก้ไข
ปัญหาล่วงหน้าเพื่อลดโอกาสการช ารุดเสียหาย
ของเคร่ืองจักรซึ่งเคร่ืองจักรมีอายุยาวนานขึ้น
เมื่อถูกน าไปใช้งาน 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
14 การตี Beating การตีป่นเยื่อ เพื่อให้เยื่อแยกออกจากกันให้ ดี

ยิ่งขึ้น ท าให้กระดาษมีผิวเรียบขึ้น 
15 การฟอกสี Bleaching การฟอกสีเพื่อก าจัดลิกนินที่อยู่ในเยื่อกระดาษ

ท าให้กระดาษมีสีขาวขึ้น อย่างไรก็ตามการ
ฟอกสีจะท าให้ความแข็งแรงของเยื่อลดลงด้วย
สารเคมีที่ใช้ฟอกสี 

16 การส่งเสริม Promotion การท าการเกื้อหนุนช่วยเหลือสนับสนุนรณรงค์
ให้กับสิ่งใดหรือคนใดเพื่อให้เป็นที่รู้จัก 

17 การอบแห้ง Drying การรีดแห้งกระดาษที่ผ่านการอัดรีดมาแล้วยังมี
ความสูงขึ้น ต้องน าไปท าให้แห้งอีก โดย
ความชื้นสุดท้ายของกระดาษควรมีค่าประมาณ
ร้อยละ 4-8 กระดาษที่จะท าไปท าแห้งนี้อาจมี
การพ่น Sizing Agent ก่อน 

18 การออกแบบ 
ด้านกราฟฟิก 

Visual Design การออกแบบที่ให้ผลต่อการส่งเสริมการขาย 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพของการพิมพ์ การตบ
แต่งด้านสีสัน รูปภาพ รูปร่าง เพื่อให้ภาชนะ
บรรจุภัณฑ์นั้นมีความสวยงาม รวมทั้งสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 

19 การเก็บรักษา Storage การเก็บรักษาการเลือกบรรจุภัณฑ์จะต้อง
พิจารณาถึงวิธีการเก็บรักษา สภาพของสถานที่
เก็บรักษา รวมทั้งวิธีการเคลื่อนย้ายในสถานที่
เก็บรักษา 

20 การเสนอ Presentation การสื่อความหมาย บุคลิก  ภาพพจน์  การ
ออกแบบและสีสันแห่งคุณภาพความคุ้มค่าต่อ
ผู้บริโภค/ผู้ใช้/ผู้ซื้อ 

21 การโฆษณา Advertising บรรจุภัณฑ์จ าเป็นต้องออกแบบให้จ าได้ง่าย ณ 
จุดขายหลังจากกลุ่มเป้าหมายได้เห็นหรือฟัง
โฆษณามาแล้ว 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
22 ค่าบรรจุภัณฑ์ Packaging Cost เป็นปัจจัยจะต้องค านึงถึงอย่างมากและจะต้อง

ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อยอดขายหรือความ
สูญเสียค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆด้วยการบรรจุภัณฑ์ดี
อาจจ่ายสูงแต่ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ 

23 ซับใน Liner เป็นกระดาษที่ติดบนกระดาษลอนลูกฟูก จะ
ใช้กระดาษคราฟท์ที่ฟอกสีส าหรับการใช้งาน
ที่ต้องการความแข็งแรงสูง นกจากนี้อาจใช้
กระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษที่ผลิตจากเยื่อ
กระดาษเก่า 

24 ซองจดหมาย 
กระดาษ 

Paper Envelope ใช้บรรจุสินค้าต่าง ๆเช่น ใบเลื่อย หัวสว่าน ยา
เม็ด เมล็ดพืช จดหมายฯลฯ การเลือกใช้ขนาด
และชนิดของซองขึ้นกับชนิดของสินค้าและ
ความแน่นหนา ที่ต้องการกระดาษที่ใช้ท าซอง
ต้องพิจารณาถึงความคุ้มครองรูปร่างและราคา
เป็นหลัก 

25 บ่งชี้ Identify ข้อความที่แสดงความเท่ากันของนิพจน์ 2 
นิพจน์ส าหรับทุกค่าของตัวไม่ทราบค่า 

26 บรรจุ Contain บริการน าสินค้าใส่ตู้และน าออกจากตู้ที่สถานี
ขนถ่ายสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ 

27 บรรจุภัณฑ์ Packaging สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุภัณฑ์รวมทั้งภาชนะที่ใช้
เพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์จากแหล่งผู้บริโภค
หรือแหล่งใช้ประโยชน์หรือวัตถุประสงค์
เบื้องต้นในการป้องกันหรือรักษาผลิตภัณฑ์
ให้คงสภาพตลาดจนคุณภาพใกล้เคียงกันที่สุด 

28 ปกป้องรักษา Preserve ดูแลคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัย 
29 ป้องกัน Protect บรรจุภัณฑ์จะท าหน้าที่ป้องกันคุ้มครองสินค้า

ที่บบรรจุอยู่ภายในไม่ให้ยุบ สลาย เสียรูปหรือ
เสียหายอันเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 



121 
 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
30 ผู้บริโภค Consumer Appeal ดึงดูดความสนใจช่วยชักจูงในการซื้อสินค้า

เน่ืองจากสินค้าชนิดใหม่มีเพิ่มขึ้นอยู่ตลาดเวลา 
31 ผู้บริโภค Consumer Oriented การสร้างและรักษาลูกค้าการให้ความส าคัญกับ

ลูกค้าจะไม่ถูกจ ากัดอยู่ที่ลูกค้าจริง ๆ 
32 ผลิตภัณฑ์ใหม่ New Product อาจใช้บรรจุภัณฑ์เก่าแต่เปลี่ยนสีใหม่ เพื่อ

แสดงความสัมพันธ์กับสินค้าเดิมหรืออาจใช้
เทคนิคของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

33 พนักงานขาย Silent Salesman บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่วยเป็นสิ่งแรกที่
ผู้บริโภคเห็น 

34 พาเลท Pallet แท่นวางสินค้าส าหรับลากเก็บหรือล าเลียง 
35 มูลค่า Value Added สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สร้างความ

เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
36 ลักษณะ 

ผลิตภัณฑ์ 
Product 
Characteristics 

คุณสมบัติทางกายภาพประกอบด้วยขนาด
รูปทรงปริมาตรส่วนประกอบหรือส่วนผสม
ของแข็งของเหลวผู้ออกแบบต้องทราบความ
เหนียวข้นในกรณีที่ เป็นของเหลวและต้องรู้
น้ าหนัก/ปริมาตรหรือความหนาแน่น 

37 ห่อของออก Out Package บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ที่ใช้ใน
การขนส่ง โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะไม่ให้เห็นบรรจุ
ภัณฑ์ประเภทนี้มากนัก เนื่องจากท าหน้าที่
ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งเท่านั้น 

38 เคร่ืองที่ใช้ 
ส าหรับรีดผ้า 
หรือกระดาษ 

Calendaring การรีดเรียบเพื่อลบรอยที่เกิดจากสายพานหรือ
ต ะ แ ก ร ง ร ะ ห ว่ า ง ขั้ น ต อ น ก า ร ขึ้ น รู ป
แผ่นกระดาษ นอกจากนี้ยังท าให้กระดาษเนื้อ
แน่นและเรียบมากขึ้น การรีดเรียบจะใช้ลูกกลิ้ง
ขนาดใหญ่ ลูกกลิ้งโลหะผิวเรียบจะใช้ส าหรับ
รีดกระดาษให้ เ รี ยบ  ส่ วนลู กกลิ้ ง ผิ วหุ้ ม
สักหลาดจะใช้เพื่อการขัดผิวกระดาษให้เรียบ
และมันวาว 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
39 เพิ่มช่อง Add Channel ก า รจั ด จ า หน่ ว ย ที่ เ ป ลี่ ย นแปล งไปอา จ

จ าเป็นต้องมีการออกแบบให้จ าเป็นต้องมีการ
ออกแบบปริมาณสินค้า 

40 เพื่อส่งเสริม 
ผลิตภัณฑ์ 

To Promote 
Products 

เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

41 เส้นใยกรอง Fiber Drum มีลักษณะเช่นเดียวกับกระป๋องกระดาษ แต่มี
ขนาดใหญ่ใช้เพื่อการขนส่ง สินค้าที่นิยมบรรจุ
คือสารเคมี เม็ดพลาสติก ฯลฯ การเลือกใช้ต้อง
ค านึงความแข็งแรงเมื่อเรียงซ้อนเป็นหลักโดย
การทดสอบค่าของการต้านแรง 

42 แจ้ง Inform เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และการ
เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ 

43 แบบยืดหยุ่น Flexible Forms บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่นบรรจุภัณฑ์
ที่ท าจากวัสดุ อ่อนตัว  เนื่องจากมีราคาถูก 
น้ าหนักน้อย มีรูปแบบและโครงสร้าง 

44 แบรนด์ The brand สินค้าใหม่ควรจะได้รับการออกแบบใหม่ด้วย
การเน้นตราสินค้ารายละเอียด 

45 แผ่นใยไม้อัด 
แข็ง 

Solid Fiberboard กระดาษที่ได้จาก Paperboard หลายๆ ชั้น
ประกบติ ดกั นและมี คว ามแข็ ง แ รงกว่ า 
Paperboard 

46 แพ็คเกจการ 
ขนส่ง 

Transportation 
Package 

บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
รองรับห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเข้าด้วยกัน
ให้เป็นหน่วยใหญ่ เอความปลอดภัยและความ
สะดวกในการเก็บรักษาและการขนส่ง 

47 แพ็คเกจด้าน 
นอก 

Individual 
Package 

บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์ชั้นแรก
เป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย
โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรกคือ เพิ่มคุณค่าในเชิง
พาณิชย์ 

 
 



123 
 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
48 แพ็คเกจด้านใน Inner Package บรรจุภัณฑ์ที่อยู่อยู่ถัดออกมาเป็นชั้นที่สอง มี

หน้ าที่ รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเข้ าได้
ด้วยกันเป็นชุด 

49 แพ็คเกจ ผู้บริโภค Consumer 
Package 

บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่
ผู้บริโภคซื้อไปใช้ไป อาจมีชั้นเดียวหรือหลาย
ชั้นก็ได้ 

50 แม่พิมพ์เยื่อ
กระดาษ 

Molded Pulp มีทั้ งชนิดที่ท าจากเยื่อบริสุทธิ์ซึ่ งใช้บรรจุ
อ าห า รส า เ ร็ จ รูปและอ าห า รที่ เ ข้ า ตู้ อ บ
ไมโครเวฟได้และชนิดที่ท าจากเยื่อเศษกระดาษ
ซึ้งใช้บรรจุ ไข่ ผัก ผลไม้สดและท าเป็นวัสดุ
กันกระแทกการเลือกใช้ต้องค านึงถึงชนิดขอล
ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุเป็นส าคัญเพราะเกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค 
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บทที ่4 
การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

  จากที่ได้ไปเยี่ยมชม บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในเร่ืองการศึกษาการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่น ามาใช้
บรรจุสีทาภายในภายนอกอาคาร(ถัง) โดยตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 
1. การตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ท่ีน ามาใช้บรรจุสีทาภายในภายนอกอาคาร(ถัง) ของบริษัท 
นิปปอนเพนด์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
  กระบวนการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่มีการตรวจสอบจากใบ COA ของ 
Supplier ในด้านของการตรวจนับและคุณสมบัติครบถ้วนตามใบ COA อย่างเช่น จ านวนของบรรจุ
ภัณฑ์แต่ละประเภทครบถ้วนหรือมีจ านวนขาด/เกินหรือไม่ แต่ด้านคุณภาพทางบริษัทที่ผลิตจะมีการ
ทดสอบการใช้งานก่อนที่จะน ามาส่งให้ทาง บริษัท นิปปอนเพนต์  เดคโคเรทีฟโคทติ้ ง          
(ประเทศไทย) จ ากัด   แต่ถ้าหากน าไปใช้งานแล้วพบปัญหาในสายงานทาง QA จะสุ่มตรวจสอบ
น้ าหนัก  ความสูง ความกว้าง ปากเกลียวถังและรูปทรงของถังของถังตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้และ
ทุกคร้ังที่พบเจอปัญหาจะต้องน าบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดเข้ามาสู่กระบวนการสุ่มตรวจสอบ 4-5 คร้ัง 
จนกว่าจะแน่ใจ 

 
ภาพท่ี 4.1 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
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2. ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ท่ีน ามาใช้ในการบรรจุสีทาภายใน
ภายนอกอาคาร(ถัง) 
  ปัญหา 
  ปัญหาของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน อย่างเช่น ถังเป็นวงรี ถังเบี้ยว ปากถังไม่
กลม เกลียวปากถังบิดท าให้ไม่สามารถปิดฝาถังได้ ไม่ได้สัดส่วนตามที่ต้องการ 
  วิธีแก้ไข  
  วิธีแก้ไข จะต้องตรวจสอบทุกคร้ังสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดปัญหาของถังที่ไม่ได้
มาตรฐานในการบรรจุสีลดเวลาในการสุ่มการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์   
 
3. น าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการศึกษาต่อและสามารถประกอบอาชีพในอนาคต 
  การศึกษา  
  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประกอบในการเรียนในแต่ละรายวิชาให้เกิดการ
สอดคล้องภาคทฤษฎีและภาคการท างาน อีกทั้งยังสามารถน าความรู้นี้มาประกอบในการท าวิชา
โครงการ สามารถน าความรู้ไปสอบชิงทุนการศึกษาและน าไปต่อยอดการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  การประกอบอาชีพ 
  สามารถน าไปสอบในการวัดผลวิชาชีพเพื่อน ามาประกอบอาชีพและยังสามารถ
เป็นความรู้พื้นฐานในการท างาน ท าให้เข้าใจในการท างานมากยิ่งขึ้น 
 
4. น าเศรษฐกิจพอเพียงด้านความประหยัดความพอประมาณ มาใช้ในการจัดท าโครงการ 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองของความพอประหยัดที่น ามาใช้ในการท างานคร้ังนี้
คือ การศึกษารายละเอียดจากคู่มือ ขั้นตอน วิธีการท างานและระดมความคิดเพื่อให้ชิ้นงานออกมา
สมบูรณ์ เมื่อศึกษาเสร็จแล้วจึงน ามาวางแผน ด าเนินงานตามแผนและค านึงถึงความพอดี
พอประมาณเร่ืองค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ที่น ามาจัดท าโมเดลและการด าเนินงานอ่ืน ๆเพื่อให้ได้
งานที่มีความถูกต้องและมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
                                                                                                      
จากการที่ได้ศึกษาดูงานคร้ังนี้ได้มีการศึกษาการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่

น ามาใช้บรรจุสีทาภายในภายนอกอาคาร(ถัง) ของบริษัท นิปปอนเพนด์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด โดยสรุปได้ดังนี้ 
 
สรุป 
  1. บรรจุภัณฑ์นั้นทางบริษัทไม่ได้ผลิตขึ้นเองแต่มีการออกแบบและน าแบบไปสั่ง
ท าการผลิตโดยโรงงานผลิตแห่งหนึ่งซึ่งมีการก าหนดขนาดของบรรจุภัณฑ์เป็นเกณฑ์มาตรฐานและ
มีการทดสอบการใช้งานแล้วจึงน ามาใช้ในการบรรจุสีทาภายในภายนอกอาคาร 
  2. การตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่น ามาใช้บรรจุสีทาภายในภายนอกอาคาร
(ถัง) ของบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด มีกระบวนการตรวจสอบ
บรรจุภัณฑ์โดยส่วนใหญ่มีการตรวจสอบจากใบ COA ของ Supplier ในด้านของการตรวจนับและ
คุณสมบัติครบถ้วนตามใบ COA อย่างเช่น จ านวนของบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทครบถ้วนหรือมี
จ านวนขาด/เกินหรือไม่ แต่ด้านคุณภาพทางโรงผลิตจะมีการทดสอบการใช้งานก่อนที่จะน ามาส่งให้
ทางบริษัทฯ แต่ถ้าหากน าไปใช้งานแล้วพบปัญหาในสายงานทาง QA จะสุ่มตรวจสอบโดยจะ
ตรวจสอบทั้งหมดในด้านของน้ าหนัก  ความสูง ความกว้าง ปากเกลียวถังและรูปทรงของถังตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้และทุกคร้ังที่พบเจอปัญหาจะหยุดการท างานของสายพานล าเลียงบรรจุภัณฑ์
และน าบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดส่งกลับคืนไปยังโรงผลิต 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. บริษัทฯ ควรจะมีกระจกเลนส์เว้าติดตั้งไว้ในจุดที่มีทางแยกของการเดินรถเพื่อ

ลดอุบัติเหตุซึ่งสามารถป้องกันการเกิดอันตรายต่อบุคคลากรและยังท าให้สินค้าปลอดภัยอีกด้วย  

 2. บริษัทฯ ควรจะมีเคร่ืองมือในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาซึ่งตรวจสอบ

บรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการเสียหายของต้นทุนที่สั่งผลิตบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นและ

ท าให้ไม่เสียเวลาในขั้นตอนการท างาน 

3. หลักเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองของความพอประหยัดที่น ามาใช้ในการท างานคร้ัง
นี้คือ การศึกษารายละเอียดจากคู่มือ ขั้นตอน วิธีการท างานและระดมความคิดเพื่อให้ชิ้นงานออกมา
สมบูรณ์ เมื่อศึกษาเสร็จแล้วจึงน ามาวางแผน ด าเนินงานตามแผนและค านึงถึงความพอดี
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พอประมาณเร่ืองค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ที่น ามาจัดท าโมเดลและการด าเนินงานอ่ืน ๆเพื่อให้ได้
งานที่มีความถูกต้องและมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
 
 

 ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

1. ข้อมลูในการน าเสนอไม่ละเอียดมากพอ 

2. การจัดท าโมเดลไม่ตรงตามผังโมเดลที่ได้ก าหนดไว้ 
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         ภาคผนวก ก 
ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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      ภาคผนวก ข 
รูปภาพการเข้าศึกษาดูงาน 
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รูปหน้าบริษัท 

 

 

 

รูปคู่กับท่านวิทยากร 
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เตรียมความพร้อมระหว่างรอท่านวิทยากร 
 
 
 

 
 

ฟังบรรยายก่อนเข้าดูภายในบริษัทฯ 
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ท่านวิทยากรบรรยายเร่ืองผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

 

 
 

ศึกษาดูงานภายในโรงผลิตและคลังต่าง ๆ 
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มอบกระเช้าของขวัญแทนค าขอบคุณจากคณะผู้จัดท า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



136 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ขั้นตอนการจัดท าโมเดล 
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ผังโมเดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                       

วัดกระดาษชานอ้อย 
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ตัดกระดาษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
     ติดกาวที่กระดาษ 
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     ติดสติ๊กเกอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าอุปกรณ์ภายในคลังและตกแต่งในส่วนท่ีเหลือ 
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                                                   โมเดลเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก ง 
งบประมารในการจัดท าโมเดล 
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งบประมาณการจัดท าโครงการ 
งบประมาณการจัดท ารูปเล่มรายงาน 
กระดาษ A4 1 รีม  120  บาท 
หมึกสีและขาวด า  400  บาท 
ค่าเข้ารูปเล่ม  200  บาท 

รวม      720  บาท 
งบประมาณการจัดท าโมเดล 
อุปกรณ์เคร่ืองท าโมเดล                                                                                  1800 บาท 
ของตกแต่งโมเดล  230   บาท 
 รวม        2,030 บาท 
รวมงบประมาณในการจัดท าโครงการทั้งหมด 720 + 2030 = 2,750 บาท 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ รายการ ราคา (บาท) 
1 กระดาษชานอ้อย 450 
2 รถของเล่น 310 
3 ไม้กระดานหนา 100 
4 กาวร้อน 100 
5 สติ๊กเกอร์แผ่นสี 300 
6 ปกรายงาย 150 
7 กระดาษแข็ง 200 
8 กาวลาเท็กซ์ 16 
9 ต้นไม้จ าลอง 70 

10 แท่งไม้ 40 
11 ไม้กระดาน 15 
12 สติ๊กเกอร์สีใส 29 
13 กาวUHU 150 
14 แผ่นหญ้าเทียม 100 

 รวม 2,030 
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ประวัติผู้จัดท า 
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