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บทคัดย่อ 

  โครงการฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษากระบวนการเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้มีความพร้อม
ในการบรรจุสินค้า (อาหารส าเร็จรูปและอาหารแช่แข็ง)  กรณีศึกษา บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 
จ ากัด มหาชนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการ
บรรจุสินค้า เพื่อศึกษาวิธีการคัดเลือกชนิดของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า เพื่อศึกษาวิธีการ
ค านวณต้นทุนของบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทที่ใช้ในบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ต่อได้ในสื่อออนไลน์ต่างๆและเพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
คุณธรรมมาใช้ในการท างานในอนาคตและใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 โปรแกรมที่ใช้ในการจัดท าโครงการฉบับนี้ ได้แก่โปรแกรม Microsoft Word ใน
การสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ศึกษาการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง
กรณีศึกษา บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, 
Microsoft Power point, และโปรแกรม Sketup 2019 , Maya 2017 เพื่อสร้างภาพแบบ 3 มิติ 

ผลการด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และคณะผู้จัดท าได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาในครั้งนี้ คือได้ทราบแนวทางในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อเก็บ
รักษาคุณภาพของสินค้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการประกอบการธุรกิจการเลือกใช้ 
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้นอกจากนี้คณะผู้จัดท าได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรม
มาใช้ในการท างานและใช้สติปัญญาในการปฏิบัติงาน ในการจัดท าโครงงานโดยการท ารูปเล่มและ
โมเดล เพื่อที่จะให้โครงงานออกมาเสร็จสมบูรณ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
โครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความร่วมมือจากสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม

นักศึกษาและความกรุณาในการสนับสนุนช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ซึ่ง ให้ค าแนะน าปรึกษา
ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง เพื่อให้โครงการฉบับนี้
สามารถเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้ากับนักศึกษารุ่นต่อไป 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ยุพิน รอดไผ่ล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการรวมถึง
อาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ที่ช่วย
ให้ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดท าโครงการและขอขอบพระคุณ คุณปิยะณัฐ จันทร์มี  
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางคณะผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษาดูงานในส่วนต่าง ๆ 
ในบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน จนโครงการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจใน
เร่ืองของการน าเทคเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งเพื่อน าไปประกอบ
การศึกษาต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 
คณะผู้จัดท า 
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บทที ่1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

   ในปัจจุบันนี้เราจะพบเห็นรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบแปลกใหม่และ
น่าสนใจมากขึ้นสืบเนื่องมาจากผู้ใช้มีความต้องการที่จะเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบน่าสนใจ
ทันสมัยและมีคุณภาพที่ดีซึ่งการด าเนินงานของบรรจุภัณฑ์ทุกวันนี้จึงมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเร่ือยๆ 
เพราะนอกจากจะท าหน้าที่ในการรวบรวมและคุ้มครองสินค้าจากแหล่งผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคแล้ว
ยังช่วยอ านวยความสะดวกในการใช้งานสินค้า ตลอดจนให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า              
เพื่อส่งเสริมการขายอีกบทบาทของบรรจุภัณฑ์ในฐานะของโลจิสติกส์จะมีพันธกิจหลักเพื่อการ    
ขนย้ายการเก็บรักษาสินค้าให้คงสภาพและสามารถจัดเรียงรวบรวมอยู่ในเนื้อที่ซึ่งจ ากัดเพื่อ            
ให้มีปริมาตรการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะส่งผลต่อการสนับสนุนกิ จกรรมต่างๆ    
ในระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและต่อต้นทุนโลจิสติกส์ ดังนั้นสินค้าและบรรจุภัณฑ์จึงเป็น
ของคู่กันมาตลอดยิ่งสินค้ามีการคิดค้น การผลิต การแข่งขันมีมากเท่าไหร่ ตัวบรรจุภัณฑ์ก็จะได้รับ
การพัฒนาขั้นตามไปมากเท่านั้น จนกระทั่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า บรรจุภัณฑ์มี
ความส าคัญส าหรับสินค้าและการตลาดอย่างมากจึงจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมิได้ ทั้งนี้เพราะ  
บรรจุภัณฑ์ได้แสดงหน้าที่และบทบาทในตลาดในหลายๆด้าน อาทิเช่น การบรรจุสินค้า การ
คุ้มครองป้องกัน การบ่อชี้ผลิตภัณฑ์  การอ านวยความสะดวก การบอกวิธีการใช้งาน สรรพคุณของ
สินค้า รวมไปถึงการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคอีกด้วย 
   บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) คือบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารญ่ีปุ่นและอาหารไทยและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่ง ธุรกิจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ ธุรกิจ
อาหารภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ มีสาขาทั้งหมด 110 สาขา, ธุรกิจ แฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์
ของกลุ่มบริษัทฯ ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 145 สาขา และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ บริการจัดส่งอาหาร 
บริการจัดเลี้ยง บริหารร้านอาหาร ให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร ธุรกิจอาหารค้าปลีก  
ทั้งอาหารพร้อมปรงุและอาหารพร้อมทานแบรนด์ร้านอาหารของบริษัท มี 13  แบรนด์ ได้แก่ 
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ZEN, Musha by ZEN, Sushi Cyu Carnival Yakiniku, AKA, Tetsu, On the Table Tokyo cafe, ต า
มั่ว , ลาวญวน, แจ่วฮ้อน, เฝอ, ข้าวมันไก่คุณย่า, de Tummour และ เขียนเป็นร้านอาหารญ่ีปุ่น  
6 แบรนด์ และร้านอาหารไทย 7 แบรนด์ มีสาขารวม 242 สาขาทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
(พม่า ลาว และกัมพูชา) ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ที่ใช้จึงต้องค านึงถึงความสะอาดและมีความเหมาะกับ
ผลิตภัณฑ์แล้วยังต้องเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีและคงคุณภาพไว้ ในส่วนนี้อาจจะต้อง
ค านึงถึง อุณหภูมิ ความชื้น หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลต่อการเก็บรักษา สินค้า ทั้งนี้รวมไปถึง
จะต้องพิจารณาว่าควรเลือกบรรจุภัณฑ์แบบไหนให้เหมาะสมที่ส าคัญเจ้าของผลิตภัณฑ์ยุคนี้ต้อง
ค านึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคมร่วมไปถึง กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทาง
การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การขนส่งสินค้าทางอากาศ  การขนส่งสินค้าทางบก และ
การส่งสินค้าทางเรือ ควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการขนส่ง                                                

        ดังนั้นทางคณะผู้จัดท า จึงท าการศึกษากระบวนการเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
พร้อมในการบรรจุสินค้า (อาหารส าเร็จรูปและอาหารแช่แข็ง) กรณีศึกษา บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น 
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  จึงจัดเป็นบริษัท ตัวอย่าง เพื่อน าไปเป็นประโยชน์ทางด้านความรู้ใหม่และ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ในอนาคตของคณะผู้จัดท าที่จะได้ทราบถึงกระบวนการในการ
เตรียมพร้อมบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะน ามาบรรจุสินค้าเพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นระหว่างการ
เตรียบบรรจุภัณฑ์ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการบรรจุสินค้า 
(อาหารส าเร็จรูปและอาหารแช่แข็ง)  ของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 2. เพื่อศึกษาวิธีการคัดเลือกชนิดของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า (อาหาร
ส าเร็จรูปและอาหารแช่แข็ง) 
 3. เพื่อศึกษาวิธีการค านวณต้นทุนของบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทที่ใช้ใน บริษัท 
เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 4. เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ต่อได้ในสื่อออนไลน์ต่างๆ 
 5. เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรมมาใช้ในการท างานในอนาคตและใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 

ประโยชนท่ี์คาดว่าจะได้รับ 
      1. รู้กระบวนการเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการบรรจุสินค้า  (อาหาร
ส าเร็จรูปและอาหารแช่แข็ง) ของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
      2. รู้วิธีการการคัดเลือกชนิดของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า (อาหาร
ส าเร็จรูปและอาหารแช่แข็ง) 
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       3. รู้วิธีการค านวณต้นทุนของบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทที่ใช้ใน บริษัท เซ็น คอร์
ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

        4. น าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ต่อได้ในสื่อออนไลน์ต่างๆให้กับผู้คนที่สนใจ 
      5. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรมมาใช้ในการท างานในอนาคตและใช้

สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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บทที่ 2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 การศึกษากระบวนการเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการบรรจุสินค้า 
(อาหารส าเร็จรูปและอาหารแช่แข็ง) ของ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน ธุรกิจหลัก
ของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน คือผู้น าธุรกิจด้านอาหาร มีความเชี่ยวชาญการ
บริหารร้านอาหารไทยและญ่ีปุ่นชั้นน าในเครือทั้งหมด 13 แบรนด์ ตลอดระยะเวลาของการด าเนิน
ธุรกิจกว่า 27 ปี ปัจจุบันมีกว่า 240 สาขา สร้างความส าเร็จจากการขยายสาขา และผ่านธุรกิจ
เครือข่ายแฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นจะเป็นที่หนึ่งของอุตสาหกรรมอาหาร
และการบริการทั่วโลกที่ก าลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านการรังสรรค์อาหารอันเป็นผลพวงจาก
จินตนาการแห่ง เซ็น ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดท าได้น ารายละเอียดและอ้างอิงจากเอกสารประวัติบริษัท
และการด าเนินธุรกิจมีหัวข้อที่จะศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร 
2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน  
3. ผังองค์กร 
4. แผนที ่
5. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 
6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
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1. ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร 
  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 ได้เติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างสรรค์อาหารญ่ีปุ่นคุณภาพสูงทั้งรสชาติและประสบการณ์ ไล่เรียง
ไปตั้งแต่ร้านอาหารญ่ีปุ่นระดับพรีเมี่ยม ยากินิกุและซูชิ ไปจนถึงคาเฟ่อาหารญ่ีปุ่นร่วมสมัย สาขา
และร้านที่เพิ่มจ านวนมากขึ้นทั่วประเทศอยู่ภายใต้การดูแลและการบริหารงานของเซ็น กรุ๊ป 
นับตั้งแต่ ZEN Restaurant, Musha, AKA, On the Table, TETSU ไปจนถึง Sushi Cyu ด้วย
เอกลักษณ์ และพัฒนาการที่ถูกขับเคลื่อนผ่านความคิดสร้างสรรค์ ปรัชญาของแต่ละแบรนด์จึงถูก
นิยามจากความทุ่มเทเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าด้วยมาตรฐานชั้นเลิศของวัตถุดิบ
และสูตรอาหารที่เป็นต้นต ารับ 
 ด้วยความหลงใหลต่อศาสตร์และศิลป์แห่งการท าอาหารได้ผลักดันให้ เซ็น กรุ๊ป 
เติบโตและขยับขยายอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ทางด้านอาหารอันหลากหลายท าให้ เซ็น ก รุ๊ป
สามารถ ตอบสนองต่อทุกความต้องการนับตั้งแต่อาหารมื้ออร่อยส าหรับชีวิตประจ าวันไปจน ถึง
เมนูระดับพรีเมี่ยม แม้จะถือก าเนิดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและรสนิยมที่แตกต่าง แต่ทุกแบ
รนด์ล้วนเติบโตขึ้นจากพื้นฐานและโครงสร้างองค์กรเดียวกัน ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และความใส่
ใจคือองค์ประกอบส าคัญ 
 สานต่อความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาหารไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ
ทั่วโลก ในปี 2559 เซ็น กรุ๊ป ได้ควบรวมกิจการกับ “ต ามั่ว” ต านานต้นต ารับอาหารไทยอีสานแบบ
ดั้งเดิมที่ถือก าเนิดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ถูกพัฒนาปรับปรุง แปลงโฉม และสร้างแบรนด์ จน
กลายเป็นร้านที่ดูทันสมัย มีเอกลักษณ์ แต่ยังคงรสชาติความเป็นไทยแท้ ๆ ที่มีจุดยืนของแบรนด์
อย่างชัดเจน “อาหารรสจัด ถนัดเร่ืองต า” ในขณะนั้น ลาวญวน, แจ่วฮ้อน, เฝอ, ข้าวมันไก่คุณย่า, 
ครัวไทย และเดอ ต ามั่ว อยู่ภายใต้การก ากับดูแลและการบริหารงานของ “ต ามั่ว” ที่มีแนวคิดทุก
อย่างต้องดีที่สุดสู่มาตรฐานแห่งรสชาติความอร่อยเพื่อลูกค้าที่รัก คุณภาพของรสชาติอาหารและ
การบริการที่ประทับใจ รวมไปถึงชื่อเสียงอันยาวนานของ เซ็น กรุ๊ป หนึ่งในกลุ่มธุรกิจอาหารชั้นน า
ของประเทศไทย คือสิ่งที่ตกผลึกมาจากความใส่ใจต่อรายละเอียดปลีกย่อยและจินตนาการที่ไม่รู้จบ 
ทั้งนี้ก็ด้วยรากฐานขององค์กรที่มีโครงสร้างและระบบที่แข็งแกร่ง เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของกลุ่ม
คนท างานที่มีความสามารถที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการส่งมอบประสบการณ์ที่ดี บรรจงคัดสรร
วัตถุดิบ สร้างสรรค์เมนูอาหารชั้นเลิศเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพ อาหารที่ได้
มาตรฐานและการบริการที่เปี่ยมด้วยความประทับใจ 
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2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน 
 
  

           
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน 

ภาพที่ 2.2 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน 
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3. ผังองค์กร 
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4. แผนท่ีของ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน 

 
 
 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน 
หมวดหมู่ : ธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหาร 
662 อ่อนนุช 17 แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
โทร. 02 019 5000 
Website:   https://www.zengroup.co.th/  
 

5. นโยบายและวิสัยทัศน์ 
 การเดินทางของ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด ถูกขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณ
ด้านการท าอาหาร และสรรหาประสบการณ์แห่งรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ที่จะเติมเต็มความ
ปรารถนาของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีรสนิยมและความคิดสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  
 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา

วิชาชีพที่รัก และสนใจในด้านอาหารเหมือนๆกัน ปรารถนาที่จะสรรค์สร้างความสุขให้กับผู้คนผ่าน

เมนูที่สร้างสรรค์ ขับเคลื่อนผ่านความคิดสร้างสรรค์ ปรัชญาของแต่ละแบรนด์จึงถูกนิยาม 
 

ภาพที่ 2.4 แผนที่ต้ังบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน 
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จากความทุ่มเทเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าด้วยมาตรฐานชั้นเลิศของวัตถุดิบและสูตร
อาหารที่เป็นต้นต ารับ 
 

วิสัยทัศน ์

 กลุ่มบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินธุรกิจ คือ “เป็นองค์กรผู้น าในธุรกิจอาหารที่
ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง” 
 

 พันธกิจ 

 กลุ่มบริษัทฯ มีพันธกิจหลักที่ส าคัญ 4 ประการที่จะส่งมอบให้กับกลุ่มบุคคลที่เป็น           
เสาหลักของธุรกิจ 4 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้บริโภค พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้น ดังนี้  
  1. ผู้บริโภค : การส่งมอบอาหารที่มีรสชาติความอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์วัตถุดิบ 
คุณภาพ ด้วยบริการที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างประสบการณ์และความพึงพอใจที่สูงสุดให้แก่ผู้บริโภค  
  2. พนักงาน : การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ให้เกียรติและสนับสนุนการมีส่วน 
ร่วมของพนักงานทุกคน เพราะกลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการท างานอย่างมีความสุขจะเสริมสร้างแรง
บันดาลใจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ 

  3. สังคมและสิ่งแวดล้อม : การยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และมุ่งมั่นต่อการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  4. ผู้ถือหุ้น : การเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นโดยการสร้างผลตอบแทนที่เติบโตและ
ยั่งยืน 
 

ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 

 บริษัทคาดหวังให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันและมีทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งเป็นชุดพฤติกรรมในการแสดงออกที่เป็นมาตรฐานในการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ
บริษัท การหล่อหลอมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่เพื่อนพนักงาน ตลอดจนพัฒนาพนักงานตามสมรรถนะหลักของบริษัทเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี
และพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์เป็นหน้าที่ร่วมกันระหว่างองค์กรและทุกฝ่าย ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริหาร (Executive Committee) ได้เห็นชอบและก าหนดชุดพฤติกรรมบ่งชี้ตามสมรรถนะหลักดังนี้ 
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 1. C: ใส่ใจประสบการณ์ลูกค้า 
เราใส่ใจในการบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคน 
  2. A: ใส่ใจร่วมมือทีมงาน 
เราใส่ใจในการสนับสนุนทีมงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน 
  3. R: ใส่ใจเป็นเลิศร้านอาหาร 
เราใส่ใจในการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศในธุรกิจอาหาร 
  4. E: ใส่ใจท้าทายตนเอง 
เราใส่ใจในการสร้างจิตส านึกของความเป็นเจ้าของให้กับพนักงานทุกคน 
6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
   1. ต ามั่วหมี่โคราช (Korat Instant Rice Noodles with Sauce) 

 
  
  ภาพที่ 2.5 ต ามั่วหมี่โคราช (Korat Instant Rice Noodles with Sauce) 

Pack Size: 1 x 30 Shelf life: 1 year 
 ต ามั่วหมี่โคราชพร้อมน้ าปรุงรสเด็ดส าเร็จรูปในซอง ได้การรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก OTOP ระดับ 4 ดาวลักษณะของเส้นหมี่ไม่หนาหรือบางจนเกินไป เมื่อ
น าไปประกอบอาหารพร้อมน้ าปรุงที่อยู่ในซองเสร็จแล้ว เส้นหมี่ที่ได้จะมีความเหนียวนุ่มก าลังดี 
กลิ่นหอมชวนรับประทาน และรสชาติกลมกล่อม ต ามั่วหมี่โคราช “ดีที่สุดในประเทศไทย” อ่ิม
อร่อย แบบง่ายๆ ใครๆ ก็ท าได้ 
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  2. น  าปลาร้าปรุงรส สูตรต้นต ารับ 500 มล. (Fermented Fish Sauce 
(Original) 

 
                         ภาพที่ 2.6 น้ าปลาร้าปรุงรส สูตรต้นต ารับ 500 มล. (Fermented Fish Sauce 
(Original)  
 Pack Size: 500 ml. 1 x 24 (1 carton pack 24 pcs.) Shelf life:1 year 
 น้ าปลาร้าปรุงรสต้มสุก สูตรต้นต ารับ ผลิตจากปลาที่คัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดี
ขนาดปลาที่ใกล้เคียงกัน ปรุงรสชาติให้กลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ของร้านต ามั่วน้ าปลาร้าป รุงรส 
สูตรต้นต ารับท าอะไรก็อร่อยทุกเมนู กลิ่นหอม สีสวย ใครท าก็แซ่บนัว ขวดเดียวปรุงรสพร้อมทาน 
การันตรีด้วยยอดขายพันล้านต่อปี 

 

  3. น  าปลาร้าปรุงรสส้มต า สูตรแม่น้อย 350 มล. (Fermented Fish Sauce) 

 
 ภาพที่ 2.7 น้ าปลาร้าปรุงรสส้มต า สูตรแม่น้อย 350 มล. (Fermented Fish Sauce) 
 Pack Size: 350 ml 1 x 24 (1 carton pack 24 pcs.) Shelf life: 1 year 
 ต านานความอร่อยกว่า 30 ปี น้ าปลาร้าปรุงรสต้มสุก สูตรแม่น้อย ผ่านการหมักที่
ได้มาตรฐานยาวนานเกินกว่า 1 ปี ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้รสชาติความนัวที่ต้องการ 
ยิ่งนาน ยิ่งนัว น้ าปลาร้าปรุงรสคุณภาพดี สูตรแม่น้อย บาย ต ามั่ว ใครท าก็อร่อย รสชาติความนัว
มาตราฐานคู่ครัวไทย แซ่บนัวคู่ครัวคุณ 
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  4. น  าปลาร้าปรุงรสส้มต า พรีเมี่ยม สูตรเข้มข้น 400 มล.(Fermented 
Fish Sauce) 

 
 ภาพที่ 2.8 น้ าปลาร้าปรุงรสส้มต า พรีเมี่ยม สูตรเข้มข้น 400 มล.(Fermented Fish 
Sauce) 
 Pack Size: 400 ml 1 x 24 (1 carton pack 24 pcs.) Shelf life:1 year 
 น้ าปลาร้าปรุงรสต้มสุก สูตรพรีเมี่ยม ผลิตจากปลาทะเลชั้นดีหมักด้วยวิธีธรรมชาติ 
มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข แซ่บนัว อร่อย ทั้งต า ย า หมัก ไม่
ใส่สารกันบูด หนึ่งเดียวสารพัดความนัวที่ต้องการน้ าปลาร้าสูตรพรีเมี่ยม เข้มข้น นัวลึก ไม่
ตกตะกอน กลิ่นหอม สะอาด ปลอดภัย 

 

   5. แจ่วบองสมุนไพร สูตรเข้มข้น 80 กรัม (Pickle Fish Chilli Paste) 

 
  

  ภาพที่ 2.9 แจ่วบองสมุนไพร สูตรเข้มข้น 80 กรัม (Pickle Fish Chilli Paste)  
 Pack Size: 80 g 1 x 88 Shelf life: 6 Months 
 น้ าปลาร้าปรุงรสต้มสุก สูตรพรีเมี่ยม ผลิตจากปลาทะเลชั้นดีหมักด้วยวิธีธรรมชาติ 
มีคุณค่าทางโภชนการ ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข แซ่บนัว อร่อย ทั้งต า ย า หมัก ไม่
ใส่สารกันบูด หนึ่งเดียวสารพัดความนัวที่ต้องการน้ าปลาร้าสูตรพรีเมี่ยม เข้มข้น นัวลึก ไม่
ตกตะกอน กลิ่นหอม สะอาด ปลอดภัย 
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  6. แจ่วบองสมุนไพร สูตรเข้มข้น 200 กรัม ( Pickle Fish Chilli Paste ) 

 
  
 ภาพที่ 2.10 แจ่วบองสมุนไพร สูตรเข้มข้น 200 กรัม ( Pickle Fish Chilli Paste ) 
 Pack Size: 200 g 1 x 36 Shelf life: 6 Months 
 แจ่วบองสมุนไพรผลิตจากเนื้อปลาร้าดีมีคุณภาพ โดยมีเคร่ืองเทศ และสมุนไพร
ไทยเป็นส่วนผสมหลัก ผัดสุกผ่านความร้อนในอุณหภูมิได้ที่ เพื่อไม่ให้เสียคุณค่าทางวัตถุดิบและ
โภชนาการ เมื่อสุกได้ที่แล้วจะได้กลิ่นหอมของเคร่ืองเทศและสมุนไพรไทย แจ่วบองสมุนไพร 
รสชาติเข้มข้น อีสานแท้ เป็นเคร่ืองจิ้ม ทานกับผัก ข้าวสวย ข้าวเหนียว จิ้มหมู จิ้มไก่ หรือใช้ปรุง
อาหารช่วยเพิ่มรสชาติในการรับประทานได้อร่อยยิ่งขึ้น 
 

  7. น  าจิ มแจ่ว ต ามั่ว 150 กรัม (Jaew dipping sauce Tummour Brand ) 
 

 
 ภาพที่ 2.11 น้ าจิ้มแจ่ว ต ามั่ว 150 กรัม (Jaew dipping sauce Tummour Brand ) 
 Pack Size: 150 g 1x12 (1 carton 1 x 12 pcs.) Shelf life: 1 year 
 น้ าจิ้มแจ่ว ต ามั่ว รสเด็ด เผ็ด เค็ม เปร้ียว เคี่ยวนาน 3 ชม. รสชาติจัดจ้านสไตล์ไทย 
กินได้กับทุกเมนู ต้ม ลวก ปิ้ง ย่าง เผา (ไข่)เจียว ทอด ครบเคร่ืองเร่ืองจิ้ม กินกับอะไรก็อร่อย 
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8. น  าจิ มแจ่ว ต ามั่ว 270 กรัม ( Jaew dipping sauce Tummour Brand ) 

 
                        ภาพที่ 2.12 น้ าจิ้มแจ่ว ต ามั่ว 270 กรัม ( Jaew dipping sauce Tummour Brand ) 
 Pack Size: 270g 1x12 (1 carton 1 x 12 pcs.) Shelf life: 1 year 
 น้ าจิ้มแจ่ว ต ามั่ว รสเด็ด เผ็ด เค็ม เปร้ียว เคี่ยวนาน 3 ชม. รสชาติจัดจ้านสไตล์ไทย 
กินได้กับทุกเมนู ต้ม ลวก ปิ้ง ย่าง เผา (ไข่)เจียว ทอด ครบเคร่ืองเร่ืองจิ้ม กินกับอะไรก็อร่อย 
 

7. การจัดส่งอาหารถึงบ้านและจัดเลี ยงนอกสถานที่ 
 ปีนี้แบรนด์เซ็น ลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท ทั้งด้านสาขา การตลาด และระบบ
ต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนและวางกลยุทธ์ธุรกิจหลายอย่างเพื่อสร้างความพร้อมและรักษาส่วนแบ่ง 
15% ของตลาดอาหารญ่ีปุ่นที่มีมูลค่ารวมประมาณ 22 ,000 ล้านบาท ที่เติบโตไม่มากแค่ 1 - 2% 
เท่านั้น อีกทั้งเป็นการวางรากฐานที่จะรุกตลาดอย่างหนักในปีหน้าด้วย ท่ามกลางการแข่งขันของ
ตลาดร้านอาหารและการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์ต้องการความ
สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีสื่อออนไลน์   ส าหรับแผนปีหน้า (2560) ทั้ง
กลุ่มจะลงทุนประมาณ 450 ล้านบาท แบ่งเป็นงบการขยายสาขาทุกแบรนด์ 250 ล้านบาท และสร้าง
ครัวกลางอีก 200 ล้านบาท รวมทั้งการวางแผนพัฒนาแอปพลิเคชันเองเพื่อใช้ในการบริการจัดส่ง
หรือดีลิเวอร่ีด้วย จากปัจจุบันที่เร่ิมท าดีลิเวอร่ีมาได้ประมาณ 6 เดือน ร่วมกับพันธมิตรจัดส่งคือ 
ไลน์แมน กับ ฟู้ดแพนด้า ซึ่งคาดว่าปีหน้าสัดส่วนรายได้จากดีลิเวอรีและออนไลน์จะมีประมาณ 5% 
จากปีนี้อยู่ที่ 2 - 3% เท่านั้นเอง  
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    1. LINE MAN 

 
ภาพที่ 2.13 LINE MAN 

 
     2.  FOOD PANDA 

 
ภาพที่ 2.14 FOODPANDA 

 

 อีกทั้งยังได้ขยายการบริการดีลิเวอร่ีเครือขายการจัดส่งอาหารถึงบ้านและการจัด
เลี้ยงนอกสถานที่ และเตรียมแผนที่จะเปิดเผยแอปพลิเคชันส าหรับโทรศัพท์มือถือพร้อมให้บริการ
ครบวงจรส าหรับการจัดส่งอาหารถึงบ้านและน าเสนอข้อมูลข่าวสาร โปรโมชันพิเศษ ผ่านแอป
พลิเคชัน โดยมีเมนูที่ดีลิเวอรีประมาณ 60 กว่าเมนู และบริการดีลิเวอร่ีในกรุงเทพฯประมาณ 20 กว่า
สาขา จากที่มีประมาณ 36 สาขาในกรุงเทพฯ หรือครอบคลุมกว่า 70% ของพื้นที่  นอกจากนั้นยังได้
จัดเร่ืองเมนูใหม่โดยยึดหลัก 70/20/10 เพิ่มเมนูใหม่และปรับเมนูเดิม รวมกว่า 200 เมนู ซึ่งสัดส่วน 
70%เป็นเมนูที่ลูกค้าคุ้นเคยดีอยู่แล้วส่วนอีก20% เป็นเมนูรสชาติใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา เช่น ปลาแซลมอน
พริกไทยด าหรือไก่ซอสนัมบังและอีก 10% เป็นเมนูใหม่ที่เป็นอาหารญ่ีปุ่นที่เน้นรสชาติแบบไทยๆ 
เช่น ปลาแซลมอนสไปซี่ซอส เป็นต้น ล่าสุด เปิดตัว 3 เมนูใหม่ คือ ชุดมากิดีไอวาย ชุดดับเบิล
แซลมอน และ เบคอนเกี่ยวไม้ และชุดเคซี่แซลมอนซาชิมิ 
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 

   คณะผู้จัดท าโครงการได้จัดท าการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษากระบวน 
การเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการบรรจุสินค้า ( อาหารส าเร็จรูปและอาหารสดแช่แข็ง )
กรณีศึกษา บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
  1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
  2. บรรจุภัณฑ์เพื่อการน าเข้าและส่งออก 
  3. นโยบายและกลยุทธ์การตลาดของการบรรจุภัณฑ์ 
   4. การใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์ 
  5. นิยามศัพท์ 
   
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 

ประวัติความเป็นมาของการบรรจุภัณฑ์ 
   ความเป็นมาของการบรรจุภัณฑ์นั้น มีมานานกว่าสองศตวรรษแล้ว โดยเร่ิมต้นจาก

การที่ผู้ผลิตสินค้าต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าการใช้งานของบรรจุภัณฑ์

นั้นจะมีไว้เพียงเพื่อบรรจุและเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเพิ่มความหลากหลาย 

มากขึ้นกว่าที่เคย  มีความก้าวหน้าของเครือข่ายการคมนาคมขนส่งในโลกทุกวันนี้ รวมไปถึงความ

ซับซ้อน ของการค้าปลีกสมัยใหม่ท าให้การบรรจุภัณฑ์ มีความส าคัญมากที่สุดในการเก็บรักษาและ

ป้องกัน ไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย ระหว่างการขนส่งจากโรงงานผลิต ไปยังร้านค้าปลีกหรือ

ผู้บริโภค ที่สั่งสินค้าโดยตรง นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังถูกใช้ให้เป็น สื่อโฆษณา ที่สามารถเคลื่อนที่

ไปไหนต่อไหนได้ ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีรอยขีดข่วน แสดงรายละเอียด การใช้ หรือแม้แต่เป็น

ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เอง ก าเนิดของการบรรจุภัณฑ์ จากวันนี้ย้อนกลับไปในอดีต ช่วงปลาบ

ศตวรรษที่สิบแปด ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ใน

อุตสาหกรรมการผลิตขณะที่ก่อนหน้านั้นกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ที่เป็นงานหนักต้องอาศัย



17 

 

แรงงาน ของกรรมกร และ ผลผลิตที่ได้ก็มีจ านวนน้อย เคร่ืองจักรที่สามารถผลิตสินค้าจ านวนมาก
จึงได้ถูกน าไปใช้ เพื่อเพิ่มจ านวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ไม่ เพียงแต่ผลิตสินค้า
อย่างเดียวเท่านั้นยังรวมไปถึงการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วย ในช่วงแรกอาหารจะน าไปบรรจุในภาชนะ
โลหะที่ปิดผนึกและถูกหลักอนามัย นั่นคือกระป๋องบรรจุอาหารที่ท าจากดีบุก ( Tin Can) หรือกล่อง
กระดาษแข็งก็ได้ใช้กันอย่างกว้างขวางด้วย เพราะมีน้ าหนักเบาสามารถพิมพ์ทับลงไปได้ง่ายบน
แผ่นกระดาษก่อนที่จะน าไปท าแบบบรรจุ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดพื้นที่อีกด้วย กล่องโลหะก็
ได้รับการพัฒนากันอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกันในเวลานั้น เพราะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีกว่าการ
ใช้กล่องกระดาษแข็ง โดยเฉพาะสินค้าที่บูดเน่าได้ เช่น ขนมปังกรอบ หรือ ขนมหวาน ท าให้ระดับ
ความต้องการ ที่จะเก็บ รักษาสินค้าเพิ่มจ านวนมากขึ้นหันกลับมามองในศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันนี้
เทคนิคในการผลิตได้ก้าวไกลไปมากพอที่จะท าให้บรรจุภัณฑ์โลหะเหล่า นี้มีรูปแบบหรือรูปทรง
ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ด้วยการน าเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิต รวมถึงพลาสติกที่ได้รับ
การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เราจึงน ามาใช้ในทุกวันนี้ เทคนิคการพิมพ์ที่เฟื่องฟูมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 
นั้นต้องการการพัฒนาในเร่ืองเทคนิคการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีความรวดเร็ว ตราผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อ
นั้นจ าเป็นต้องมีติดอยู่บนภาชนะบรรจุไม่ว่าจะเป็น วัสดุประเภทไหนก็ตาม ขวดแก้ว หม้อดินเผา 
กล่องหรือกระป๋องโลหะ กล่องกระดาษแข็ง หรือกระดาษห่อธรรมดา ๆ ต่างก็ต้องมีฉลากที่จะบอก
ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์นั้น ผลที่ตามมานั้นไปไกลเกินคาดในเร่ืองของการเพิ่มคุณค่า และความสนใจ
ให้กับสินค้าทั่วไป ตัวอย่างเช่น รูปภาพสีสดชัดเจน ที่อยู่บนกล่องผงซักฟอก ย่อมจะดึงดูดผู้บริโภค
มากกว่า ตัวผงซักฟอกเอง เป็นต้น 
   การพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ มีความสามารถส าคัญในการปรับขนาดของตรา
สัญลักษณ์ยี่ห้อ และรายละเอียด ของสินค้าให้เหมาะสมพอดี ท าให้เคร่ืองมือใช้งานยากขึ้นแต่
สามารถลดจ านวนพนักงานประจ าโรงงานลง ด้วยผลประโยชน์ที่เห็นชัดเมื่อเราเปรียบเทียบ
ห้างสรรพสินค้าในปัจจุบัน กับร้านขายของบนถนนในอดีต ก็ยังท าให้เรายินดีแม้ว่าจะค่อนข้างแย่ที่
ต้องลดจ านวนพนักงานลงก็ตามพัฒนาของการพิมพ์สีท าให้ ศิลปินผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์
รูปแบบ ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่บ่อยคร้ังได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสินค้านั้นๆ ไป ปัจจุบันตราของ
ผลิตภัณฑ์ ได้กลายมาเป็นส่วนส าคัญเท่ากับตัวของผลิตภัณฑ์ และดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นเกณฑ์ 
ในการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค รูปแบบที่ประสบความส าเร็จที่มีอยู่มากมายนั้น ถูกท าให้ 
เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ยุคต้นอย่างมั่นคงทีเดียว และในอีกหลายกรณี ที่การออกแบบได้ถูกหล่อ
หลอม ให้เป็นพื้นฐานอันโดดเด่นที่สร้างสรรค์ขึ้นดังที่เราได้เห็นทุกวันน้ี มิติใหม่ของศิลปะและการ
ออกแบบที่กล่าวถึงได้กลายเป็นแบบมาตรฐานที่เรายอมรับ กันในปัจจุบัน พร้อมไปกับความ
ใหญ่โต และ ความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรม สื่อโฆษณา การแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด 
ไม่มีทางที่จะเข้มข้นมากไปกว่านี้ และนั่นเป็นเพราะบรรจุภัณฑ์ เป็นหลักเกณฑ์ส าคัญของการ
สื่อสารที่ถูกต้องไปสู่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีวิวัฒนาการวัสดุบรรจุภัณฑ์และการใช้งาน 
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ความหมายของบรรจุภัณฑ์ 
   “บรรจุภัณฑ์” หมายถึง สินค้าทุกชนิดที่ท าจากวัสดุใดๆ ที่น ามาใช้ส าหรับห่อหุ้ม 
ป้องกัน ล าเลียง จัดส่ง และน าเสนอสินค้า ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าที่ผ่านการผลิต ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้ใช้
หรือผู้บริโภค 
   “บรรจุภัณฑ์” ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์ส าหรับการขาย (Sales packaging) หรือ
บรรจุภัณฑ์ล าดับที่หนึ่ง ได้แก่บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการขายของให้กับผู้ใช้รายสุดท้าย
หรือผู้บริโภค ณ จุดซื้อ บรรจุภัณฑ์กลุ่ม (Group packaging) หรือบรรจุภัณฑ์ล าดับที่สอง ได้แก่
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ที่จุดซื้อกลุ่มสินค้าที่มีจ านวนขายมากกว่าหนึ่ง ไม่ว่าสินค้านั้นจะถูกขายให้กับผู้ใช้
รายสุดท้ายหรือผู้บริโภคหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าบรรจุภัณฑ์นี้จะถูกใช้เพื่อการดึงสินค้าจากชั้นวาง
ของ ณ จุดขายก็ตาม บรรจุภัณฑ์นี้สามารถถูกดึงออกจากสินค้าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะ
เฉพาะตัวของสินค้า บรรจุภัณฑ์ส าหรับการขนส่ง หรือบรรจุภัณฑ์ล าดับที่สาม ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่
ใช้ส าหรับช่วยในการล าเลียงและขนส่งสินค้า ที่ขายจ านวนมากหรือกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายทางกายภาพระหว่างการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ส าหรับการขนส่งไม่รวมตู้คอนเทนเนอร์
ส าหรับการขนส่งทาง ถนน รางเลื่อน เรือหรือทางอากาศ การตีความหมายของค าว่า “บรรจุภัณฑ์” 
ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้  จะถือว่าของสิ่งหนึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ ต่อเมื่อของสิ่งนั้นเป็นไปตาม
ความหมายที่กล่าวข้างต้น โดยไม่พิจารณาคาบเกี่ยวกับหน้าที่อ่ืนที่บรรจุภัณฑ์อาจท าได้ เว้นแต่สิ่ง
สิ่งนั้นจะถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า และมีความจ า เป็นเพื่อห่อหุ้ม พยุง หรือถนอม
รักษาสินค้าตลอดอายุของสินค้านั้น และมีวัตถุประสงค์ให้ใช้ บริโภค หรือทิ้ง องค์ประกอบทุกชิ้น
พร้อมกับสินค้าตัวอย่าง 
                สิ่งที่ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ตามเกณฑ์นี้ ได้แก่: กล่องขนมหวาน แผ่นฟิล์มห่อรอบ
กล่องซีดี 
                ตัวอย่างสิ่งที่ไม่ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ตามเกณฑ์นี้ ได้แก่ : กระถางดอกไม้ที่มุ่งหวังให้
อยู่คู่กับต้นไม้ตลอดอายุของต้นไม้ กล่องใส่เคร่ืองมือช่าง ถุงชา ชั้นแว็กซ์ห่อหุ้มเนยแข็ง ผิวหุ้มไส้
กรอก เป็นต้น ให้ถือว่า สิ่งที่ถูกออกแบบและมีวัตถุประสงค์ให้เติมเต็ม ณ จุดขาย และขายสิ่งที่ทิ้ง
ได้ ที่ถูกเติมเต็มหรือออกแบบและมีวัตถุประสงค์ให้เติมเต็ม ณ จุดขาย เป็นบรรจุภัณฑ์ หากสิ่งสิ่ง
นั้น ท าหน้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์  
   ตัวอย่างสิ่งที่ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ตามเกณฑ์นี้ ได้แก่  : ถุงหิ้วท าจากกระดาษหรือ
พลาสติก จานหรือถ้วยที่ใช้แล้วทิ้ง พลาสติกใสปิดหน้าอาหาร (พลาสติกแรป) ถุงแซนวิช แผ่น
ฟอลย์อลูมิเนียม เป็นต้น 
               ตัวอย่างสิ่งที่ไม่ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ตามเกณฑ์นี้ ได้แก่  : ที่คน มีดแบบใช้แล้วทิ้ง 
เป็นต้น   ให้ถือว่า ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ หรือส่วนช่วยที่รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ เป็นส่วน
หนึ่งของบรรจุภัณฑ์ที่รวมองค์ประกอบเหล่านั้น ให้ถือว่า ส่วนช่วยที่แขวนโดยตรงกับหรือติดกับ
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สินค้าที่ท าหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ เป็นบรรจุภัณฑ์ เว้นแต่ของเหล่านั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า 
และมีวัตถุประสงค์ให้บริโภค และทิ้งองค์ประกอบทุกชิ้นพร้อมกับสินค้าตัวอย่าง 
   ความหมายของการบรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ (Packaging) ได้มีผู้ให้ค า
จ ากัดความไว้มากมายพอสรุปได้ดังนี้ 
    1. Packaging หมายถึง งานเทคนิคที่ต้องอาศัยความช านาญ ประสบการณ์และ
ความคิดสร้างสรรค์ ในอันที่จะออกแบบและผลิตหีบห่อให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่ผลิตขึ้นมา
ให้ความคุ้มครองสินค้า ห่อหุ้มสินค้าตลอดจนประโยชน์ใช้สอย อาทิเช่น ความสะดวกสบายในการ
หอบหิ้ว พกพาหรือการใช้ เป็นต้น 
   2. Packaging หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมในการวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบ การ
ผลิตภาชนะบรรจุหรือสิ่งหุ้มห่อสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับฉลาก 
(Label) และตรายี่ห้อ (Brand name) 
   3. Packaging หมายถึง ผลรวมของศาสตร์ (Science) ศิลป์ (Art) และเทคโนโลยี
ของการออกแบบ การผลิตบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้า เพื่อการขนส่งและการขายโดยเสียค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม 
   4. Packaging หมายถึง การใช้เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์เพื่อหาวิธีการรักษา
สภาพเดิมของสินค้าจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อให้ยอดขายมากที่สุดและต้นทุนต่ าสุด 
   5. Packaging หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิต
รูปร่างหน้าตาของภาชนะบรรจุ สิ่งห่อหุ้มตัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ 
   6. Packaging เป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ซึ่งถูกมองในหลายแง่โดยบุคคลฝ่าย
ต่าง ๆ ในกระบวนการผลติสินค้า กล่าวคือฝ่ายเทคนิคจะคิดถึงปฏิกิริยาระหว่างภาชนะบรรจุกับ  
ผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายผลติจะพิจารณาต้นทุนและประสิทธิภาพของระบบการบรรจุ  
ฝ่ายจัดซื้อจะค านึงถึงต้นทุนของวัสดุทางการบรรจุและฝ่ายขายจะเน้นถึงรูปแบบและสีสันที่  
สะดุดตา ซึ่งจะช่วยในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ Packaging ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
จะเกิดขึ้นได้จากการประนีประนอมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ภาชนะบรรจุซึ่งมีน้ าหนักเบา
และราคาต้นทุนต่ าแต่ในขณะเดียวกันมีรูปแบบสวยงามและให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอ  
แก่ผลิตภัณฑ์ภายในได้ 
   7. Packaging หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดในขบวนการทางตลาดที่
เกี่ยวเนือ่งกับการออกแบบสร้างสรรค์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อให้กับผลิตภัณฑ์ 
   8. Packaging หมายถึง การน าเอาวัสดุ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ 
ประกอบเป็นภาชนะหุ้มห่อสินค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยมีความแข็งแรง สวยงาม ได้สัดส่วน
ที่ถูกต้องสร้างภาพพจน์ที่ดี มีภาษาในการติดต่อสื่อสารและท าให้เกิดผลความพึงพอใจจากผู้ซื้อ 



20 

 

สินค้าส่วนความหมายของ “หีบห่อ” “บรรจุภัณฑ์” หรือ “ภาชนะบรรจุ” (Package) มีผู้ให้ค าจ ากัด
ความไว้มากมายเช่นกันซึ่ง พอสรุปได้ดังนี้ 
   1. Package หมายถึง สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งภาชนะที่ใช้เพื่อการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์จากแหล่งผู้ผลติไปยังแหล่งผู้บริโภคหรือแหล่งใช้ประโยชน์หรือวัตถุประสงค์เบื้องต้นใน
การป้องกันหรือรักษาผลิตภัณฑ์ ให้คงสภาพตลอดจนคุณภาพใกล้เคียงกันกับเมื่อแรกผลิตให้มาก
ที่สุด 
   2. Package หมายถึงสิ่งที่ท าหน้าที่รองรับหรือหุ้มผลติภัณฑ์เพื่อท าหน้าที่ป้องกัน
ผลติภัณฑ์จากความเสียหายต่าง ๆ ช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการขนส่งและการเก็บรักษา 
ช่วยกระตุ้นการซื้อตลอดจนแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังมีค าอีก 2 ค า ที่เกี่ยวข้องกับ
การบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คือ 
   1. การบรรจุภัณฑ์ (Packing) หมายถึง วิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์ โดยการห่อหุ้ม หรือ
ใส่ลงในบรรจุภัณฑ์ปิด หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปลอดภัย 
   2. ตู้ขนส่งสินค้า (Container) หมายถึง ตู้ขนาดใหญ่ที่ใช้ขนส่งสินค้า ซึ่งมีขนาด
และรูปแบบแตกต่างกันตามวิธีการขนส่ง (ทางเรือหรือทางอากาศ) โดยทั่วไปจะมีขนาดมาตรฐาน
เป็นสากล ค าว่า“Container” นี้อาจใช้ในความหมายที่ใส่ของเพื่อการขนส่งและจัดจ าหน่ายใน
ปัจจุบัน     
    หน้าท่ีบทบาทของบรรจุภัณฑ์ 
   ในสมัยก่อนนั้น การใช้บรรจุภัณฑ์ก็เพื่อเก็บรักษาสินค้าให้คงสภาพ (Protection) 
ในระยะเวลาหนึ่งหรือจนกว่าจะน าไปใช้ แต่เมื่อมีการแข่งขันทางการค้ามากขึ้นบรรจุภัณฑ์จึงมี
บทบาทในด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เร่ิมเน้นเร่ืองความสวยงามสะดุดตาตลอดจน
ความสะดวกในการน าไปใช้บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันมีหน้าที่ 
   1. ท าหน้าที่รองรับ (Contain) บรรจุภัณฑ์จะท าหน้าที่รองรับสินค้าให้รวมกันอยู่
เป็นกลุ่มน้อย หรือตามรูปร่างของภาชนะนั้น ๆ  
   2. ป้องกัน (Protect) บรรจุภัณฑ์จะท าหน้าที่ป้องกันคุ้มครองสินค้าที่บรรจุอยู่
ภายในไม่ให้ยุบสลาย เสียรูปหรือเสียหายอันเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยสภาพดินฟ้า
อากาศ ระยะเวลาในการเก็บรักษา สภาพการขนส่ง กล่าวคือให้คงสภาพลักษณะของสินค้าให้
เหมือนเมื่อผลิตออกจากโรงงานให้มากที่ สุด 
   3. ท าหน้าที่รักษา (Preserve) คุณภาพสินค้าให้คงเดิมตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค
คนสุดท้าย 
   4. บ่งชี้ (Identify) หรือแจ้งข้อมูล (Inform) รายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าเกี่ยวกับ
ชนิดคุณภาพและแหล่งที่มาหรือจุดหมายปลายทางโดยหีบห่อต้องแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนให้
ผู้บริโภครู้ว่าสินค้าที่อยู่ภายใน คืออะไร ผลิตจาที่ไหน มีปริมาณเท่าใด ส่วนประกอบ วันเวลาที่ผลิต
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วันเวลาที่ หมดอายุ การระบุข้อความส าคัญ ๆ ตามกฎหมายโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและยา 
ชื่อการค้า (Trade Name) เคร่ืองหมายการค้า (Trade Mark) 
   5. ดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) และช่วยชักจูงในการซื้อสินค้า เนื่องจาก
สินค้าชนิดใหม่มีเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา การแข่งขันทางด้านตลาดก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันผู้ซื้อสินค้าย่อม
ไม่อาจติดตามการเคลื่อนไหวทางด้านตลาดได้ทันหีบห่อจึงต้องท าหน้าที่แนะน าผลิตภัณฑ์ที่ถูก
บรรจุอยู่ให้กับผู้ซื้อด้วย ต้องดึงความสนใจของผู้ซื้อที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้สนใจในการใช้ 
และหลังจากใช้แล้วเกิดความพอใจที่จะซื้อใช้อีก หีบห่อจะท าหน้าที่ขายและโฆษณาสินค้าควบคู่กัน
ไปในตัวด้วย เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขายเงียบ (Silent Salesman) ดังนั้นการที่บรรจุภัณฑ์จะ
สามารถดึงดูดความสนใจ และชักจูงใจให้เกิดการซื้อได้จึงเป็นผลจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างเช่น ขนาด 
รูปร่าง สี รูปทรง วัสดุ ข้อความรายละเอียด ตัวอักษร ฯลฯ  
   6. ช่วยเพิ่มผลก าไร หีบห่อจะท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าหากหีบห่อไม่
สามารถช่วยเพิ่มผลก าไรให้กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ หีบห่อสามารถช่วยส่งเสริมยุทธวิธีการตลาด 
โดยการเปิดตลาดใหม่หรือการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าแต่ละชนิดเนื่องจากในตลาดมีสินค้าและ
คู่แข่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลา หากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าใดได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี จะสามารถ
ดึงดูดตา ดึงดูดใจผู้บริโภคและก่อให้เกิดการซื้อในที่สุด รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต  
   7. สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภค  
   8. การส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) เพื่อยึดพื้นที่แสดงจุดเด่นโชว์ตัวเองได้
อย่างสะดุดตาสามารถระบุแจ้งเงื่อนไข แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อจูงใจ
ผู้บริโภคเมื่อต้องการจัดรายการเพื่อเสริมพลังการแข่งขันก็สามารถเปลี่ยนแปลงและจัดท าได้
สะดวก ควบคุมได้และประหยัด  
   9.  การแสดงตัว  (Presentation)  คือ  การสื่ อความหมาย  บุคลิก  ภาพพจน์  
การออกแบบและสีสันแห่งคุณภาพความคุ้มค่าต่อผู้บริโภค, ผู้ใช้, ผู้ซื้อ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชัดแจ้ง 
สร้างความมั่นใจเห็นแล้วอดซื้อไม่ได้  
   10. การจัดจ าหน่ายและการกระจาย (Distribution) เหมาะสมต่อพฤติกรรมการซื้อ
ขายเอ้ืออ านวยการแยกขาย ส่งต่อ การตั้งโชว์ การกระจาย การส่งเสริมจูงใจในตัวทนต่อการขนย้าย 
ขนส่งและการคลังสินค้าด้วยต้นทุนสมเหตุสมผลไม่เกิดรอยขูดขีด, ช ารุด ตั้งแต่จุดผลิตและบรรจุ
จนถึงมือผู้ซื้อ, ผู้ใช้, ผู้บริโภค ทนทานตอ่การเก็บไว้นานได้ 
   บทบาทและหน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์  
               บทบาทที่ส าคัญของโลจิสติกส์จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และ
กระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปจนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ายภายใต้การจ ากัดของเงื่อนเวลาที่จะต้องส่ง
มอบแบบทันเวลา(Just In Time) และต้นทุนรวม (Total Cost) ที่สามารถ แข่งขันได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
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มีสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์อย่างไรก็ตามเนื่องจากทางการค้าปัจจุบันมีการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรงบรรจุภัณฑ์จึงมีบทบาทส าคัญต่อการส่งเสริมทางการตลาด (Market 
Promotion) โดยเน้นเร่ืองความสวยงาม ความสะดุดตาและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้
ตัดสินใจซื้อ บรรจุภัณฑ์ในยุปัจจุบันจึงท าหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ ( Image) ของสินค้าก่อนที่ 
ผู้ซื้อจะเห็นตัวสินค้า ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ บรรจุสินค้าส าหรับผู้บริโภคจะมีการใช้รูปแบบหรือสีสันที่
น่าสนใจ รวมถึงมีข้อความประชาสัมพันธ์และโฆษณาสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในส าหรับหน้าที่ของ
บรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์จะค านึงถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายน้อยมากแต่จะเน้นด้านความสะดวกต่อ
การท างานและต้นทุนจะสังเกตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์จะกระท าได้บ่อยๆโดย  
ไม่กระทบถึงลูกค้าโดยสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุ ลดขนาด หรือเพิ่มขนาดได้ทันที ดังนั้น บทบาท
และหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ในฐานะที่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์จึงสรุปได้ 3 ประการ คือ                                                                          
   1.1 ท าหน้าที่ด้านการเก็บรักษา (Storage Support) ใน การปกป้องและเก็บรักษา
สินค้า ไม่ให้ได้รับความเสียหายและมีความสะดวกในระหว่างการจัดเก็บ  
   1.2 ท าหน้าที่ด้านการขนส่ง (Transport Support) เพื่อ ให้เกิดความสะดวกและมี
ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายเพื่อการขนส่ง  
   1.3 ท าหน้าที่ลดต้นทุน (Cost Reduction) ในการท าให้ ประหยัดเนื้อที่ทั้งเพื่อการ
เก็บรักษาและเพื่อการขนย้ายสินค้าหรือ การขนส่งเนื่องจากสามารถจัดวางเรียงทับซ้อน  
 บรรจุภัณฑ์หรือ Packaging มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์ในฐานะเป็น
กลไกท าให้ระบบโลจิสติกส์มีการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบทบาทของการ 
บรรจุภัณฑ์จะมีพันธะกิจหลักเพื่อการเก็บรักษาสินค้าให้คงสภาพและสามารถจัดเรียงรวบรวมอยู่ใน
เนื้อที่ซึ่งจ ากัดให้มีปริมาตรการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุน  
โลจิสติกส์ อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะมีการออกแบบเพื่อให้ท าหน้าที่ในการป้องกันสินค้าที่บรรจุอยู่
ภายในไม่ให้ได้รับความเสียหายหรือเสียรูป ทั้งเกิดขึ้นในขณะเคลื่อนย้ายสินค้าและช่วยให้สามารถ
ช่วยให้การจัดวางหรือจัดเรียงสินค้าได้โดยที่บรรจุภัณฑ์ ยังมีส่วนส าคัญในฐานะเป็นอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต่อการขนย้ายสินค้าจากแหล่งต้นน้ า และเพื่อให้มีการส่งต่อสินค้าผ่านกิจกรรมต่างๆทาง  
โลจิสติกส์จนสินค้าไปสู่ที่หมายปลายทางในสภาพที่ปลอดภัยมีความสะดวกโดยมีต้นทุนในการส่ง
มอบ (Delivery Cost) ที่ประหยัดทั้งนี้การบรรจุภัณฑ์ มีความหมายถึงภาชนะกล่อง หีบ ห่อ ลัง  
พาเลท ตู้หรือสิ่งอ่ืนใดที่ท าหน้าที่เพื่อการบรรจุวัตถุดิบสินค้าหรือสิ่งของไว้ภายใน จึงมีส่วนส าคัญ
ที่ท าให้ระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพและเป็นเคร่ืองมือในการกระจายสินค้า (Distribution) ไปสู่
ผู้ใช้ ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค เน่ืองจากทางการค้าปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง บรรจุภัณฑ์จึงเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการส่งเสริมทาง การตลาด (Market Promotion) โดยการเน้นในเร่ืองของความ
สวยงาม ความสะดุดตาและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้มีการตัดสินใจซื้อ บรรจุภัณฑ์ในยุค
ปัจจุบันจึงท าหน้าที่ในการสร้าง Image ของสินค้าก่อนที่ผู้ซื้อจะเห็นตัวสินค้า จะเห็นได้ว่า 
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บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้าส าหรับผู้บริโภคจะมีการดีไซน์รูปแบบหรือสีสันเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
รวมถึงมีข้อความประชาสัมพันธ์และโฆษณาสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน ดังนั้นบรรจุภัณฑ์มีส่วนส าคัญ
ที่จะก่อให้เกิดการส่งมอบสินค้าภายใต้ความพึงพอใจของสินค้า ซึ่งตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับพันธะกิจ
ของโลจิสติกส์โดยตรง ซึ่งหน้าที่นี้มองได้เป็น 2 มิติ คือ ในฐานะที่บรรจุภัณฑ์เป็นกลไกของ
การตลาด (Marketing) ในการช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้า ขณะเดียวกันก็สามารถมอง
ในแง่มิติของสินค้าที่บรรจุภัณฑ์เป็นกลไกส าคัญให้มีการส่งมอบสินค้าแก่ผู้ที่ต้องการขายไปสู่ผู้ที่
ต้องการซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในประเด็นนี้จะเห็นชัดเจนได้จากการบ่งชี้  ( Identify)  
ระบุข้อมูลของสินค้าบนกล่อง ลัง หรือบรรจุภัณฑ์รายละเอียดของสินค้าแหล่งที่ผลิต (Origin 
Country) และแหล่งที่สินค้าจะมีการส่งมอบ (Destination Country) ซึ่งสิ่งเหล่านี้นักโลจิสติกส์จะ
คุ้นเคย ที่เรียกว่า Side Mark หรือ Shipping Mark ซึ่งหากปราศจากบรรจุภัณฑ์แล้ว การส่งมอบ
สินค้าคงเป็นความโกลาหลในการที่จะส่งสินค้าได้ถูกต้องบรรจุภัณฑ์จึงเป็นปัจจัยส าคัญให้
ระบบโลจิสติกส์มีการขับเคลื่อนเป็นแบบพลวัตรและท าให้โลจิสติกส์เป็น International Logistics  
อย่างไรก็ตามหากกล่าวถึงบทบาทของบรรจุภัณฑ์ในฐานะที่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์
บทบาทที่ส าคัญน่าจะ มี 3 ประการ คือ ประการแรก ท าหน้าที่ด้าน Storage Support ในการปกป้อง
และเก็บรักษาสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหายและให้เกิดความสะดวกในระหว่างการจัดเก็บ 
ประการที่สอง ท าหน้าที่ Transport Support เพื่อให้เกิดความสะดวกและมีความปลอดภัยในการ
เคลื่อนย้ายเพื่อการขนส่ง ประการที่สาม ท าหน้าที่ Cost Reduction ในการท าให้ประหยัดเนื้อที่ ทั้ง
เพื่อการเก็บรักษาและเพื่อการขนย้ายสินค้าหรือการขนส่งเนื่องจากสามารถจัดวางเรียงทับซ้อนกัน
ในทางสูง ซึ่งหากไม่มีบรรจุภัณฑ์ก็ไม่สามารถที่จะท าได้อย่างไรก็ดี บทบาทที่ส าคัญของโลจิสติกส์
จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปจนถึงผู้บริโภค
ขั้นสุดท้าย ภายใต้การจ ากัดของเงื่อนเวลาที่จะต้องส่งมอบแบบทันเวลา (Just In Time) ภายใต้
ต้นทุนรวมที่สามารถแข่งขันได้ 
   ความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ 
   การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) หรือการบรรจุหีบห่อนั้น เป็นสิ่งที่มีความส าคัญทั้ง
ในทางเศรษฐกิจการขนส่งและการจ าหน่ายสินค้าทุก ประเภท ทั้งนี้เพราะสินค้าแทบทุกชนิด
จ าเป็นต้องอาศัยการบรรจุหีบห่อแทบทั้งสิ้น ผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อท าหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอก และรักษา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ให้นานที่สุด พร้อมทั้งก่อให้เกิดความสะดวกในการน าผลิตภัณฑ์ไว้ให้
นานที่สุด พร้อมทั้งก่อให้เกิดความสะดวกในการน าผลิตภัณฑ์ออกใช้ นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังมี
ส่วนในการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และเร่งเร้าให้ เกิดความต้องการเพื่อผลทางการตลาดอีกด้วย 
ด้วยเหตุดังกล่าว บรรจุภัณฑ์จึงได้รับความส าคัญขึ้นมาเป็นอย่างมาก และเป็นองค์ประกอบหลักที่
ผู้ผลิตน ามาเป็นเคร่ืองมือส าหรับการแข่งขัน ซึ่งถ้าตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีฐานะเป็นพระเอก 
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(The Lead) บรรจุภัณฑ์ก็เปรียบเสมือนพระรอง (The Subordinate)ที่น ามาเน้นย้ าการบริการตัวเอง
เป็นผู้ช่วยขายผลิตภัณฑ์ เพราะสามารถแสดงตัวหรือตราสินค้า (Brand) ต่อผู้ใช้ประจ าได้อย่าง
รวดเร็ว และยังพยายามที่จะจูงใจผู้ที่ไม่เคยใช้ให้เกิดความสนใจอยากที่จะทดลองใช้ เป็นคร้ังแรก
อีกด้วย ดังสินค้าและบรรจุภัณฑ์จึงเป็นของคู่กันมาตลอด ยิ่งสินค้าผลิตภัณฑ์มีการคิดค้น การผลิต 
การแข่งขันมากเท่าใด การบรรจุภัณฑ์ก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นตามไปมากเท่านั้น จนกระทั่งปัจจุบัน
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า บรรจุภัณฑ์มีความส าคัญส าหรับสินค้าและการตลาดอย่างจะขาดเสียซึ่ง
สิ่งหนึ่งใด มิได้ ทั้งนี้เพราะบรรจุภัณฑ์ได้แสดงหน้าที่และบทบาทในการตลาด คือ  
   1. การบรรจุและการคุ้มครองป้องกัน (Containment and Protection) บรรจุภัณฑ์ที่
จะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องเอ้ืออ านวยหน้าที่ต่อการบรรจุและ การคุ้มครอง ซึ่งภาชนะจะต้อง
ได้รับการออกแบบให้สามารถคุ้มครองผลิตภัณฑ์จากความเสียหาย อันเนื่องจากการขนส่ง ป้องกัน
การเน่าเสีย เก็บรักษาง่ายไม่เสื่อสลายไว ทั้งนี้เพราะผู้บริโภคย่อมไม่ต้องการที่จะได้รับอันตรายจาก
อาหารที่เป็นพิษ หรือบาดแผล อันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เรียบร้อยสมบูรณ์  
   2. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (Identification) บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงให้เห็นด้วย ผลิตภัณฑ์
ต่อผู้บริโภคทันที โดยการใช้ชื่อการค้า (Trade Name) เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) ของผู้ผลิต 
แสดงชนิดและลักษณะประเภทของสินค้าเข้ามาเป็นเคร่ืองบ่งชี้ ให้ผู้บริโภคมองเห็นได้ง่าย ด้วยการ
ใช้รูปร่าง รูปทรง ขนาด ตัวอักษร สีสัน ที่เด่นชัดและแสดงความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์แข่งขันอ่ืนๆ 
เพื่อให้จดจ าได้ง่าย  
   3. การอ านวยความสะดวก (Convenience) ในแง่ของการผลิตและการตลาดนั้น 
บรรจุภัณฑ์ต้องเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการขนส่งและการเก็บรักษาในคลังสินค้า ซึ่งต้องมีความ
มั่นคงแข็งแรง สามารถที่จะวางเรียงซ้อน (Stacking) กันได้ง่าย ขนาดและรูปร่างจึงต้องมีความ
พอเหมาะ (Fitness Size) และยังต้องง่ายต่อการน าไปวางเรียงในชั้นวางของขายตามร้านค้าหรือ
แสดงโชว์ (Easy to Stack and Display) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกต่อผู้บริโภค
นั้น เป็นการอ านวยความสะดวกในแง่ของการน าไปใช้สอยตามหน้าที่ของผลิตภัณฑ์แต่ละ ชนิด ซึ่ง
มีความแตกต่างกันไปตามประเภทการใช้งานและการเก็บรักษา ดังนั้นผู้ออกแบบจึงต้องออกแบบ
ให้มีความเหมาะสมกับพฤติกรรมและสรีระร่างกาย ของผู้บริโภค เช่นมีขนาดที่เหมาะกับมือสะดวก
ต่อการจับ ถือ หิ้ว มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับภาวะของการใช้งาน เป็นต้น  
   4. การดึงดูดความสนใจผู้บริโภค (Consumer Appeal) การที่บรรจุภัณฑ์จะสามารถ
ดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้ดีนั้น เป็นผลมาจากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง อาทิเช่น ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง สีสัน วัสดุ ข้อความ ตัวอักษร การแนะน าวิธีใช้ ฯลฯ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า สิ่งที่ปรากฏเห็น
เป็นบรรจุภัณฑ์มีการดึงดูดความสนใจผู้บริโภคนี้เป็นหน้าที่ ของนักออกแบบที่จะต้องสร้างสรรค์
สิ่งประกอบต่าง ๆ นี้ ให้เกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารและให้เกิดผลกระทบทางจิตใจ จิตวิทยา
ต่อผู้บริโภค หรือตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (To Fit the Consumer’s Need) เช่น 
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   - ออกแบบให้บรรจุภัณฑ์มีหลายชนิด เพราะผู้บริโภคมีความต้องการขนาด
ปริมาณ ตลอดจนงบประมาณการซื้อที่แตกต่างกัน  
   - การใช้สีบนบรรจุภัณฑ์ ที่ให้ความรู้สึกสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ที่ห่อหุ้มอยู่ภายใน 
เช่น ใช้สีแดง ชมพู เขียว ฟ้า กับบรรจุภัณฑ์ประเภทเคร่ืองส าอางหรืออาหาร เพื่อช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศให้รู้สึกสดใส น่ารับประทาน น่าใช้เป็นต้น  
   - การใช้รูปร่างรูปทรงบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับมโนทัศน์ กาลเวลาและโอกาส 
(Contemporary Period) ก็เป็นสิ่งหนึ่ง ที่สามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้เช่นกัน เช่น เทศกาล
วันแห่งความรัก วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ ซึ่งรูปร่างลักษณะของตัวบรรจุภัณฑ์จะเป็นตัวบ่งบอกให้
ผู้บริโภคทราบว่าควรจะน าไปใช้ในโอกาส เวลา หรือกรณีใดจึงจะเป็นการเหมาะสม  
   5. การเศรษฐกิจ (Economy) บรรจุภัณฑ์มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งก็คือ เป็นองค์ประกอบร่วมในการก าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ เพราะถือว่าเป็นต้นทุนการผลิต 
(Production Cost) อีกอันหนึ่งที่ท าให้เกิดผลก าไร เกิดการจ้างงานตลอดจนการน าเอาทรัพยากรอ่ืน 
ๆ เข้ามาใช้ และท าให้บรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ดังที่กล่าวมาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการก าหนดราคาและท า
ให้เกิดการหมุนเวียนในแง่ของการเศรษฐกิจก็ ได้แก่  
   - ราคาของวัสดุบรรจุภัณฑ์ (Cost of Packaging Materials)  
   - ราคาของกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ (Cost of Manufacturing the Package)  
   - ราคาของการเก็บรักษาและการขนส่ง (Cost of Storage and Shipping)  
   - ราคาของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์  
( Cost of Equipment used to Manufacture and Fill package )  
   - ราคาของการใช้แรงงานที่เกี่ยวข้อง (Cost of Associated Labor)  
   ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มิใช่เพียงแต่มีผลต่อการก าหนดราคาของสินค้าเท่านั้นแต่ยังท า
ให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนไปอย่างครบวงจรบรรจุภัณฑ์จึงนับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิถีการ
ด าเนินชีวิต ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยได้ดีอีกด้วย 
   ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
   ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงในปัจจุบันการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จะมีส่วน
ส าคัญในการเพิ่มมูลค่าและสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีคุณสมบัติ
พิเศษเหนือกว่าสินค้าอ่ืนในท้องตลาด มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่ า
สูง เพื่อสามารถยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น โดยประเภทบรรจุภัณฑ์แบ่งได้หลายวิธีตาม
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 
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แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย 
   1.1 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์ชั้นแรก เป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือเพิ่ม
คุณค่าในเชิงพาณิชย์ เช่น การก าหนดให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือท าให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับ
ถือ และอ านวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งท าหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์
โดยตรงอีกด้วย 
   1.2 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) คือบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมา เป็นชั้นที่สอง 
มีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด ในการจ าหน่ายรวม ตั้งแต่ 2–24 ชิ้นขึ้นไป
โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือ การป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน้ า ความชื้น ความร้อน แสง แรง
กระทบกระเทือน และอ านวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย เป็นต้น โดยตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์
ประเภทนี้ ได้แก่ กล่องกระดาษแข็งที่บรรจุเคร่ืองดื่ม จ านวน 1 โหล และสบู่ 1 โหล เป็นต้น 
    1.3. บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Out Package) คือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาด
ใหญ่ที่ใช้ในการขนส่งโดยปกติแล้วผู้ซื้อจะไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มากนัก เนื่องจากท า
หน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งเท่านั้น ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่  
 หีบ ไม้ ลัง กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน ภายนอกจะบอกเพียงข้อมูลที่จ าเป็นต่อ
การขนส่งเท่านั้นเช่น รหัสสินค้า (Code) เลขที่ (Number) ตราสินค้า และสถานที่ส่ง เป็นต้น 
    แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ 
    2.1 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (Consumer Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภค
ซื้อไปใช้ไป อาจมีชั้นเดียว หรือหลายชั้นก็ได้ ซึ่งอาจเป็น Primary Package หรือ Secondary 
Package ก็ได ้
   2.2 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
รองรับหรือห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิ ท าหน้าที่รวบรวมเอาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเข้าด้วยกันให้
เป็นหน่วยใหญ่ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเก็บรักษา และการขนส่ง เช่น กล่อง
กระดาษลูกฟูกที่ใช้บรรจุยาสีฟัน กล่องละ 3 โหล 
    แบ่งตามความคงรูป 
    3.1 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid Forms) ได้แก่ เคร่ืองแก้ว (Glass 
Ware) เซรามิก (Ceramic) พลาสติกจ าพวก thermosetting ขวดพลาสติก ส่วนมากเป็นพลาสติกฉีด 
เคร่ืองปั้นดินเผา ไม้ และโลหะ มีคุณสมบัติแข็งแกร่งทนทานเอ้ืออ านวยต่อการใช้งาน และป้องกัน
ผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี 
    3.2 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว (Semi Rigid Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่
ท าจากพลาสติกอ่อน กระดาษแข็งและอะลูมิเนียมบาง คุณสมบัติทั้งด้านราคา น้ าหนัก และการ
ป้องกันผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับปานกลาง 
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   3.3 บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น (Flexible Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ท า
จากวัสดุอ่อนตัว มีลักษณะเป็นแผ่นบางได้รับความนิยมสูงมาก เนื่องจากมีราคาถูกหากใช้ใน
ปริมาณมาก และระยะเวลานาน น้ าหนักน้อย มีรูปแบบ และโครงสร้างมากมาย 
   แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ 
   การจัดแบ่งและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ในทรรศนะของผู้ออกแบบ ผู้ผลิต หรือนักการ
ตลาดจะแตกต่างกันออกไป บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทก็ตั้งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลักใหญ่ที่
คล้ายกันคือ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์  
   ประเภทบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็นหลายประเภท และแต่ละประเภทมีลักษณะการใช้
และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
   1. บรรจุภัณฑ์กระดาษ  บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ นิยมใช้กันมากและยังมีหลายชนิด 
วัสดุที่น ามาผลิตได้แก่เยื่อกระดาษซึ่งมีทั้งเยื่อกระดาษคุณภาพ ส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและ
เคร่ืองดื่ม เช่น แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ กล่องข้าวที่สามารถย่อยสลายได้ ส่วนเยื่อกระดาษรีไซเคิล 
ได้แก่บรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องลูกฟูก ถาดไข่ หรือถาดรองแก้วกาแฟ 
   2. บรรจุภัณฑ์พลาสติก  บรรจุภัณฑ์พลาสติก จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
พลาสติกคงรูป และพลาสติกอ่อนตัว ทั้ง 2 ประเภทมีการน ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
มากมาย เช่น ขวดพลาสติก ถ้วยและถาดพลาสติก ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์พลาสติกยังใช้ประโยชน์ได้
เอนกประสงค์สามารถบรรจุอาหารร้อน อาหารสด  และอาหารแช่แข็งได้ 
   3. บรรจุภัณฑ์โลหะ  บรรจุภัณฑ์ประเภทโลหะเป็นบรรจุภัณฑ์ ชนิดเก่าแก่แต่
ยังคงได้รับความนิยม ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ที่ท ามาจากโลหะนั้นมีมากมายหลายรูปแบบ เช่น 
กระป๋องเคร่ืองดื่ม หรืออาหารส าเร็จรูป ถังหูหิ้ว หลอดเคร่ืองส าอาง อลูมิเนียมฟอลย์ หรืออลูมิเนียม
แผ่นเปลว และกระป๋องฉีดพ่นต่างๆ 
   4. บรรจุภัณฑ์แก้ว  บรรจุภัณฑ์แก้วนิยมใช้กันทั่วไป เนื่องจากมีความสวยงามมี
ความใสและท าเป็นสีต่างๆได้ง่ายมาก ข้อด้อยของแก้วก็คือแตกหักง่าย บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จึงต้อง
ใช้คู่กับเยื่อกระดาษขึ้นรูป หรือ กระดาษรังไข่ (pulp mold) เพื่อป้องกันการแตกร้าว บรรจุภัณฑ์แก้ว
ที่นิยมผลิตและใช้กันมีอยู่ 3 สี คือ 
   - สีใส นิยมใช้กันมากและใช้กันทั่วไป เช่น ขวดแก้ว ขวดน้ าหอม ขวดน้ าพริก 
ขวดแยม และอ่ืนๆ 
   - สีอ าพัน นิยมใช้ท าขวดยา และขวดเบียร์ ซึ่งเป็นสีที่สามารถป้องกันการ
เกิดปฏิกิริยาเวลาถูกแสงแดดหรือความร้อนได้ 
   - สีเขียว ลักษณะจะคล้ายกับสีอ าพัน แต่บรรจุภัณฑ์สีนี้นิยมใช้กับพวกเคร่ืองดื่ม 
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   5. บรรจุภัณฑ์ไม้  ไม้เป็นวัสดุจากธรรมชาติ ใช้ท าเป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลาย
รูปแบบ ลักษณะของไม้ที่ใช้ท าบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ 
   - ไม้จริง เช่นไม้ยางพาราหรือไม้เนื้อแข็ง 
   - ไม้อัด เป็นแผ่นบาง ๆ จากไม้ซุง แล้วน ามาติดกาวให้เป็นเส้นใย จากนั้นอัดด้วย
ความร้อน 
   - แผ่นชิ้นไม้อัด ท ามาจากเศษชิ้นไม้มาสับอัดติดกันให้เป็นแผ่นด้วยกาว 
   - แผ่นใยไม้อัด น าเศษไม้มาย่อยเป็นเส้นใยแล้วน ามาท าแผ่นใหม่ 
  วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ 
   มนุษย์เรามีวิวัฒนาการจากยุคหนึ่งมาสู่อีกยุคหนึ่ง เช่นนี้ตลอดมา สิ่งนี้จะส่งผล
สะท้อนต่อปัจจัย หรือองค์ประกอบในการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก จากแรกเร่ิมที่มนุษย์อยู่
รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ และด ารงชีวิตง่ายๆ ด้วยการอาศัยผลิตผลจากการเพาะปลูก หรือการเลี้ยงสัตว์
เพียงจ านวนไม่มาก มีการพึ่งพาอาศัยและติดต่อกันในกลุ่มใกล้เคียงเท่านั้น 
   ต่อมาเมื่อจ านวนประชากรมีมากขึ้น มีการแบ่งกลุ่มอาศัยออกเป็นหมู่เหล่า การ
ผลิตเฉพาะเพียงบริโภคในครอบครัวเร่ิมไม่พอเพียง จึงเร่ิมมีระบบการแลกเปลี่ยนที่กว้างขวางขึ้น 
ในที่สุดระบบการผลิตก็เปลี่ยนรูปไปเกิดเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรม(Mass Production) ขึ้นการ
แลกเปลี่ยนสิ่งของเคร่ืองใช้ หรืออาหาร จึงขยายวงจากบุคคลใกล้เคียงไปเป็นการแลกเปลี่ยนกับ  
บุคลในกลุ่มอื่น ในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นในระยะแรกของการแลกเปลี่ยน การเคลื่อนย้ายสิ่งของ
เคร่ืองใช้ที่มีการแลกเปลี่ยน ก็อาศัยภาชนะตามพื้นบ้านที่ใช้กันอยู่ในครัวเรือนตามสะดวก แต่ต่อมา
เมื่อการแลกเปลี่ยนขยายขอบเขตจนถึงขนาดมีการซื้อขาย และขยายขอบเขตวงกว้างออกไปมากๆ 
บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ จึงเร่ิมเข้ามามีบทบาท เร่ิมมีการคิดค้นและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสนอง
ความต้องการในแต่ละกรณี เช่น ใช้ใบไม้มาท ากระทง ห่อขนม เอากิ่ งไม้หรือเปลือกไม้มาสานท า
กระจก ชะลอม ตะกร้า ฯลฯ ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เป็นพื้นฐานมาจากการคิดค้นจากวัสดุธรรมชาติ 
และพัฒนามาเป็นบรรจุภัณฑ์ในยุคต่อ มา ซึ่งได้มีการคิดค้นวัสดุชนิดอ่ืนๆ ที่จะสามารถตอบสนอง
ประโยชน์ในการบรรจุภัณฑ์ได้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นถึงวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์
ดังกล่าว เราจึงอาจแบ่งประเภทของบรรจุภัณฑ์ออกได้อย่างกว้าง ๆ เป็น 2 ประเภท คือ บรรจุภัณฑ์
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ธรรมชาติได้สร้างหีบห่อขึ้นเพื่อป้องกันและรักษาผลผลิตทางธรรมชาติ
ได้อย่างดีเยี่ยมและชาญฉลาด โดยสร้างให้มีความเหมาะสมกับผลผลิตแต่ละชนิดไป อาทิเช่น 
เปลือกผลไม้ เปลือกไข่ เป็นต้น บรรจุภัณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการที่มนุษย์
เป็นผู้สร้างขึ้น โดยได้คิดประดิษฐ์จากวัสดุต่าง ๆ เพื่อสนองประโยชน์นานาประการ เช่น เพื่อ
คุ้มครองป้องกันผลิตภัณฑ์เพื่อความสะดวกในการขนส่ง เพื่อการส่งเสริมการจ าหน่าย ฯลฯ 
ส าหรับประเทศไทยเรา ค าว่า “ บรรจุภัณฑ์ ” ดูจะเป็นค าใหม่ซึ่งคนไทยยังไม่คุ้นเคยนัก แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว คนไทยนับว่าเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถยิ่ง จะเห็นได้จากวิธีการ
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น าเอาวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง เช่น การใช้ใบกล้วย ใบตาล ทางมะพร้าว ใบเตย 
ฯลฯ มาคิดประดิษฐ์เป็นห่ออาหารแบบต่าง ๆ การจักสานภาชนะต่าง ๆ จากไม้ไผ่ หวาย ต้นหญ้า 
ปอ ฯลฯ บรรจุภัณฑ์เหล่านี้มีรูปร่างลักษณะสวยงาม แปลกตา และสามารถสนองประโยชน์ได้อย่าง
ดีในแต่ละกรณี เหมาะกับการบรรจุสิ่งของต่าง ๆ เช่น อาหารทั้งที่เป็นของแห้งหรือมีน้ า หรือสิ่งของ
ที่ต้องการความปลอดภัยและความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอ่ืน ๆ 
   จากการที่มนุษย์ได้คิดน าวัสดุที่มีตามธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นบรรจุภัณฑ์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ก็ยังไม่สิ้นสุด
เมื่อเกิดความต้องการขยายให้กว้างขึ้น เช่น การขยายขนาด และจ านวนของสินค้า การเคลื่อนย้าย
ของใหญ่ ๆ จ านวนมากต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และแม้เมื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
การตลาดมากขึ้น บรรจุภัณฑ์ก็เข้ามามีบทบาทใช้เป็นเคร่ืองมือในทางการตลาดด้วย เช่น ใช้เป็น
เคร่ืองช่วยในด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย ดังนั้นจึงได้มีการค้นคว้าคิดประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์แบบ
ใหม่ ๆ ตลอดจนปรับปรุง และค้นหาวัสดุที่ใช้ในการบรรจุให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น จนในที่สุดปัจจุบัน
เรามีวัสดุที่ใช้เพื่อการบรรจุภัณฑ์มากมายหลายชนิด อาทิเช่น กระดาษชนิดต่าง ๆ แผ่นโลหะ  
ใยสังเคราะห์ แก้ว พลาสติก ไม้ ฯลฯ 
   วัสดุบรรจุภัณฑ์เร่ิมต้น 
    - วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ เปลือกหอย หนังสัตว์ เปลือกผลไม้ ไม้ที่กลวง ใน
อดีตมนุษย์ยังไม่รู้จักการเพาะปลูก จึงต้องออกหาอาหารในป่า จึงได้คิดหาสิ่งรอบตัวมาช่วยในการ
ขนของเพื่อให้ได้ของคราวละมาก ๆ 
    - วัสดุจากพืชและสัตว์ ตะกร้า ถุง กระสอบ ต่อมามนุษย์เร่ิมประยุกต์สิ่งรอบตัวเดิม
ให้สะดวกต่อการใช้งานและ มีความทนทานมากยิ่ งขึ้น เช่น ท าเคร่ืองปั้นดินเผาจากดิน  
หรือกล่องจากไม้ 
   - เม็ดแก้วค้นพบเม็ดแก้วแต่ใช้ท าเป็นเคร่ืองประดับ 
  - แก้ว  รู้จักการท าแก้วให้เป็นภาชนะปลายยุคหิน  

- โลหะ เร่ิมน าโลหะมาใช้เป็นภาชนะ 
   ยุคโรมันถึงศตวรรษที่ 14 - 16  มีการน าเอาวัสดุต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เป็นภาชนะ
ต่าง ๆ มากขึ้น 
    - ไม้ ได้แก่ ถัง ลัง หีบ ตะกร้า 
   - หนังสัตว์ ได้แก่ วัสดุห่อหุ้ม ถุง ขวด 
   - ดินเผา ได้แก่ ชาม หม้อ ไห คนโฑ 
   - แก้ว ได้แก่ ถ้วย ชาม ขวด 
    - หิน ได้แก่ หม้อ ไห 
   - กระดาษ ได้แก่ ห่อหุ้มสินค้า (ยังไม่มีการขึ้นรูป) 
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   ปลายศตวรรษที่ 19  เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ( Industrial revolution) ท าให้เกิด
ก าลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น จึงต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 
   ยุคคลาสสิก (ค.ศ. 1880 - 1899) 
   - เร่ิมมีการแบ่งบรรจุสินค้า มีการบ่งบอกยี่ห้อและสรรพคุณบนบรรจุภัณฑ์  
   - พัฒนากระป๋องบรรจุ ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับบุหร่ี และขนมประเภทบิสกิต  
   - เกิดหลอดบีบ ( Collapsible tube) ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับยาสีฟัน  

  - เร่ิมมีการขึ้นรูปของกระดาษ โดยเร่ิมแรกมีลักษณะเป็นกล่อง  
  - พัฒนาขวดแก้ว และฝาปิด โดยจะใช้จุกเคร่ืองเคลือบดินเผา หรือฝาจีบ (โลหะ)  

   ยุคนูโว (ค.ศ. 1900 - 1919) 
  - ใช้ศิลปะอาร์ตนูโว ซึ่งมีลักษณะวิจิตรบรรจงนิยมใช้เส้นโค้งเลียนแบบธรรมชาติ 

สีที่ให้ความนุ่มนวล เช่นเคร่ืองส าอางเน้นความหรูหรา 
   - เกิดบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่คือ Aluminium foil และ Cellophane film 
   - พัฒนาการเปิดใช้งานของบรรจุภัณฑ์ให้สะดวกขึ้น เช่น เจาะรูฝากระป๋องแป้ง  

   ยุคเดคโค (ค.ศ. 1920 - 1939) นิยมใช้เส้นตรงและรูปทรงเรขาคณิต 

   - Cellophane เป็นฟิล์มบางใส นิยมใช้แพร่หลาย โดยใช้ในห่อขนม หรือหุ้มรอบ
ซองและกล่อง 
   - อลูมิเนียม ใช้ท าหลอดยาสีฟัน 
    - กล่องกระดาษแข็งเคลือบไข ส าหรับสินค้าที่ต้องการเก็บไว้ได้นานใช้บรรจุ
ไอศกรีม ครีม นม (paper bottle) 
   - กระป๋อง ใช้บรรจุเบียร์ 
   ยุคปฏิวัติบริการ (ค.ศ. 1940 - 1959)  เกิดบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ได้แก่ 
    - กระป๋องอัดฉีดแอโรซอล จะมีสารขับดันอยู่ภายใน และจะออกมาพร้อมกับ
ผลิตภัณฑ์ เมื่อกดหัวฉีด เช่นกระป๋องสเปรย์  
   - Flexible packaging บรรจุภัณฑ์ที่อ่อนตัวไม่คงรูป 
    - Squeezable bottle ขวดที่บีบได้  
   - Blister pack แผ่นพลาสติกที่มีช่องบุ๋มเรียงกันส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์  
   ยุคเทคโนโลยี (ค.ศ. 1960 - 1970) 
         - ขวดพลาสติก กล่องกระดาษเคลือบไข กล่องกระดาษ เร่ิมมีการน าไปประกบกับ    
ฟิล์มพลาสติก เพื่อใช้แทนขวดแก้วบรรจุนม 
    - กระป๋องโลหะ น ามาบรรจุเคร่ืองดื่ม 
   - มีการใช้อลูมิเนียม และฟิล์มโพลิเอทธิลีนอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น 
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   - เร่ิมมีการใช้ฝาขวดที่เป็นอลูมิเนียม และฝาขวดชนิดฝาเกลียว 
   ยุคนักออกแบบสร้างสรรค์ (ค.ศ. 1980 - 1989)  เน้นค านึงถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
   - ใช้ squeezable bottle แทนขวดแก้ว 
   ยุคปัจจุบัน   ค.ศ. 1990 – 1999 
   - Aseptic packaging บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 
   - Flexible packaging นิยมใช้มากขึ้น เนื่องจากน้ าหนักเบา 
   - Single portion packaging แบ่งการบรรจุออกเป็นหน่วยย่อย 
   - ค านึงถึงความสะดวกสบาย ความสวยงามมากขึ้น อีกทั้งยังค านึงถึงต้นทุนและ
การน ากลับมาใช้ใหม่ ค.ศ. 2000 – 2003 
   - ความปลอดภัย เน้นสุขภาพของผู้บริโภค 
   - รูปแบบ ดึงดูดความสนใจ ใช้กราฟิก และรูปร่างแปลกใหม่  
   - สิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้หลัก 3R (Recycle - Reuse - Reduce) 
    - ราคา ต้นทุนการผลิตเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
    - อ่ืน ๆ อาจมีของแถมเพื่อดึงดูดผู้บริโภค 
   จุดเด่นของบรรจุภัณฑ์ปี ค.ศ. 2003 
        - รูปทรง สีสันแปลกใหม่ เล่นลวดลายและกราฟิก 
    - พกพาง่าย สะดวกต่อการใช้งาน 
    - ขนาดเล็กลง มีการใช้วัสดุร่วม 
    - สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    - มีหลายหลาย เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค 
   ดังนั้นวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว จึงแบ่งประเภทของบรรจุภัณฑ์ออกได้
อย่างกว้าง ๆ เป็น 2 ประเภท คือ 
   1. บรรจุภัณฑ์เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติธรรมชาติได้สร้างหับห่อขึ้นเพื่อป้องกัน
และรักษาผลผลิตทางธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยมและชาญฉลาดโดยสร้างให้มีความเหมาะสมกับ
ผลผลิตแต่ละชนิดไป 
   2. บรรจุภัณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการที่มนุษย์เป็นผู้สร้าง
ขึ้นโดยได้คิดประดิษฐ์จากวัสดุต่าง ๆ เพื่อสนองประโยชน์นานาประการ เช่น เพื่อคุ้มครองป้องกัน
ผลติภัณฑ์เพื่อความสะดวกในการขนส่ง เพื่อการส่งเสริมการจ าหน่าย ฯลฯ  
   ส าหรับประเทศไทยเรา ค าว่า “บรรจุภัณฑ์” ดูจะเป็นค าใหม่ซึ่งคนไทยยังไม่คุ้นเคย
นัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนไทยนับว่าเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถยิ่ง จะเห็น
ได้จากวิธีการน าเอาวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง เช่น การใช้ใบกล้วย ใบตาล 
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ทางมะพร้าว ใบเตย ฯลฯมาคิดประดิษฐ์เป็นห่ออาหารแบบต่าง ๆ การจักสานภาชนะต่าง ๆ จากไม้
ไผ่ หวาย ตน้หญ้า ปอ ฯลฯ บรรจุภัณฑ์เหล่านี้มีรูปร่างลักษณะสวยงาม แปลกตา และสามารถสนอง
ประโยชน์ได้อย่างดีในแต่ละกรณีเหมาะกับการบรรจุสิ่งของต่าง ๆ เช่น อาหารทั้งที่เป็นของแห้ง
หรือมีน้ าหรือสิ่งของที่ต้องการความปลอดภัยและความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอ่ืน ๆ จากการที่
มนุษย์ได้คิดน าวัสดุที่มีตามธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นบรรจุภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจ าวันดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว ความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ก็ยังไม่สิ้นสุดเมื่อเกิดความต้องการขยายให้
กว้างขึ้น เช่น การขยายขนาด และจ านวนของสินค้า การเคลื่อนย้ายของใหญ่ ๆ จ านวนมากต้องการ
บรรจภุัณฑ์ที่เหมาะสม และแม้เมื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านการตลาดมากขึ้น บรรจุภัณฑ์ก็เข้ามา
มีบทบาทใช้เป็นเคร่ืองมือในทางการตลาดด้วย เช่น ใช้เป็นเคร่ืองช่วยในด้านการส่งเสริมการ
จ าหน่าย ดังนั้นจึงได้มีการค้นคว้าคิดประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์แบบใหม่ ๆ ตลอดจนปรับปรุง และค้นหา
วัสดุที่ใช้ในการบรรจุให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น จนในที่สุดปัจจุบันเรามีวัสดุที่ใช้เพื่อการบรรจุภัณฑ์
มากมายหลายชนิด อาทิเช่น กระดาษชนิดต่าง ๆ แผ่นโลหะ ใยสังเคราะห์ แก้ว พลาสติก ไม้ ฯลฯ 
    วัตถุประสงค์หลักของบรรจุภัณฑ์ (Objectives of Package) คือ 
    1. เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ (To Protect Products) 
    2. เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (To Distribute Products) 
    3. เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ (To Promote Products) 
   การควบคุมคุณภาพในความหมายง่ายๆ คือ การท าให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด 
แต่อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นคือ เมื่อมีการควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้าย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 
ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้จะคุ้มค่าหากสามารถลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ท าให้ยอดขาย
เพิ่มขึ้น และก าไรเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการต้องพิจารณาว่า สินค้าคุณภาพต่ า หรือคุณภาพสูง กับ
ค่าใช้จ่ายต่ า และค่าใช้จ่ายสูง สองสิ่งนี้นี้จุดพอดีอยู่ตรงจุดใดและตัวแปรส าคัญในการควบคุม
คุณภาพและต้นทุนการผลิตอย่างหนึ่งคือ บรรจุภัณฑ์ เพราะในการบรรจุภัณฑ์สินค้านั้น หากเกิด
ความเสียหายหรือผิดพลาดแล้วย่อมท าให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นต้นทุน
การผลิตที่ส าคัญในการผลิตสินค้า 
   ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 
   บรรจุภัณฑ์มีประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่รองรับและบรรจุสินค้า ซึ่ง
ได้แก่ 
    1. ใช้ห่อหุ้ม บรรจุ และรวบรวมสินค้า 
   2. ใช้ป้องกันความเสียหายและความเสื่อมคุณภาพของสินค้า 
   3. ใช้เป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการใช้งาน การขนส่ง และการจัดจ าหน่าย
สินค้า 
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   4. ใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภค ถึงเร่ืองราวที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงเป็นสื่อโฆษณาดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจและเลือกซื้อสินค้า 
   การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 
   บรรจุภัณฑ์เป็นภาชนะหรือวัสดุที่ใช้รองรับการบรรจุหีบห่อ เช่น กล่องไปรษณีย์ 
กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพิมพ์ออฟเซท หรือเยื่อกระดาษขึ้นรูป เพื่อจุดประสงค์ในกรขนส่ง 
กระจายสินค้า และการจ าหน่าย  การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และการออกแบบจึงมี 5 แนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ ได้แก่ 
   1. วัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ โดยทั่วไปหน้าที่หลักๆของบรรจุภัณฑ์ได้แก่  
รักษาคุณภาพ รสชาติ อายุ และรักษาสภาพของสินค้า รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เป็นสื่อด้าน
การตลาด เพื่อสร้างการจดจ าท าให้ลูกค้าจดจ าแบรนด์หรือสินค้าของเราได้ เช่น การติดสติ๊กเกอร์
รายละเอียดสินค้าไว้ที่กล่องกระดาษ แก้วกาแฟกระดาษ จานกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ ดังนั้น
การออกแบบหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แนวทางแรก ควรให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ในการ
น าไปใช้เป็นหลัก 
   2. พิจารณาหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดส่วนใหญ่ท าหน้าที่รักษา
สภาพของสินค้า แต่ลักษณะการท าหน้าที่หรือน าไปใช้งานจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภท
หรือชนิดของสินค้า การท าหน้าที่ด้านเทคนิคของบรรจุภัณฑ์ เช่น ป้องก้นการอับชื้นจากภายนอก 
ใช้ป้องกันความเสียหายจากการขนส่ง  บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมได้แก่ กล่องกระดาษลูกฟูก  ลัง
พลาสติก ส่วนหน้าที่ด้านการตลาด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบอย่างสวยงามเพื่อช่วยส่งเสริมการ
ขาย สามารถใช้เป็นสื่อโฆษณาได้ในตัว 
   3. พิจารณาจากประเภทของบรรจุภัณฑ์ โดยทั่วไปประเภทของบรรจุภัณฑ์ จะแบ่ง
ออกเป็น บรรจุภัณฑ์เพื่ออุปโภคบริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม และบรรจุภัณฑ์เพื่อ
การขนส่ง ได้แก่ พาเลทกระดาษ กล่องกระดาษ แผ่นกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษลูกฟูก และเยื่อ
กระดาษขึ้นรูป 
   4. พิจารณาจากคุณสมบัติของวัสดุที่น ามาออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของตลาดมากที่สุด ได้แก่การน าวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบและ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ หากเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่มีการค้นคว้าวิจัย ก็จะยิ่งท าให้สินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นๆ
ได้รับความสนใจยิ่งขึ้น เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม ที่สามารถแช่แข็งและน าไปอุ่นในไม
โครเวปได้ และที่ส าคัญท าจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ 
   5. พิจารณาจากรูปแบบและประเภทของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ดีควรมีรูปแบบที่
เหมาะสมกับตัวสินค้า เช่น สินค้าเป็นอาหารเป็นขนมหวานหรือเคร่ืองดื่ม บรรจุภัณฑ์ควรมีช่องเปิด
ให้เห็นหน้าตาหรือรูปแบบของอาหารหรือขนมหวาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกอยากทาน
หรืออยากลิ้มลองรสชาติ 
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   ปัจจัยในการเลือกบรรจุภัณฑ์ (Packaging Consideration) 
   ในการพิจารณาเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด มีปัจจัยที่ควร
พิจารณา คือ 
   1. ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า สินค้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ซึ่งเรา
จะต้องพิจารณาว่าลักษณะของสินค้าทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านเคมีมีลักษณะเป็นเช่นไร 
เพื่อที่เราจะได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง เช่น ถ้าสินค้าของเรามีลักษณะเป็นของเหลว เราจะต้อง
เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะที่ไม่เสียสภาพเมื่อโดนความชื้น สามารถป้องกันการร่ัวซึมได้ หรือ ถ้า
สินค้ามีลักษณะเป็นกรด เราก็จะต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทนความเป็นกรดได้ เป็นต้น 
   2. วัสดุภาชนะบรรจุ วัสดุที่เรานิยมน ามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์มีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิด คือ 
   - แก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีทั้งชนิดโปร่งใสและโปร่งแสง ซึ่งสามารถป้องกันการ
ซึมผ่านของก๊าซ, น้ า, กลิ่น ได้ สามารถทนแรงอัดอากาศได้และไม่ท าปฏิกิริยากับสินค้าที่บรรจุอยู่
ภายใน สามารถท าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีกลิ่น และสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ เป็นวัสดุที่ค่อนข้า
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่มีข้อเสียคือ มีความเปราะบางและแตกหักง่ายและมีน้ าหนักค่อนข้างมาก
เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่ืนๆ 
   - กระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ าหนักเบา ราคาถูก สามารถใช้งานได้สะดวก
เนื่องจากสามารถพับเก็บได้ท าให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ สามารถใช้กับสินค้าได้หลาย
ประเภท อีกทั้งยังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ แต่มีข้อเสียคือ ไม่ทน
ความชื้นและแมลงกัดแทะ 
   - โลหะ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง สามารถทนความร้อนและแรงดันได้สูง 
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ แต่มีข้อเสียคือ อาจเกิดปฏิกิริยากับสินค้าที่บรรจุได้ กัดกร่อนได้ง่าย 
และใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมาก 
   - พลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหลายชนิด สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีราคาถูก 
สามารถขึ้นรูปได้ง่ายและขึ้นรูปได้หลายรูปแบบ แต่มีข้อเสียคือไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพราะย่อยสลายได้ยาก 
   3. ตลาดเป้าหมาย ก่อนที่เราจะท าการเลือกบรรจุภัณฑ์ เราจะต้องศึกษาถึงความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น รสนิยม, พฤติกรรมการซื้อ, ปริมาณการซื้อ, วิธีการน าไปใช้ 
วิธีเก็บรักษา เป็นต้น เพื่อที่จะได้เลือกบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความตองการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
   4. วิธีการจัดจ าหน่าย วิธีการจัดจ าหน่ายถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อกา ร
ตัดสินใจเลือกบรรจุภัณฑ์ เช่น ถ้าผลิตภัณฑ์ของเราจ าหน่ายตรงไปยังผู้บริโภคเลยก็จะต้องใช้  
บรรจุภัณฑ์แบบหนึ่ง แต่ถ้าจะต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลางเราก็จะต้องดูว่า พ่อค้าคนกลางขายสินค้า
อย่างไร การจัดร้านเป็นลักษณะใด วิธีการขาย การเก็บรักษา วิธีการช าระเงิน เป็นต้น 
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   5. วิธีการบรรจุ วิธีการบรรจุและการใช้เคร่ืองจักรในการบรรจุนั้นถือว่าเป็นอีกข้อ
หนึ่งที่เราจะต้องพิจารณา เพราะถ้าหากเราออกแบบบรรจุภัณฑ์โยที่เราไม่ค านึงถึงจุดนี้ก็อาจจะท า
ให้เกิดปัญหาระหว่างการบรรจุได้ 
   6. วิธีการในการเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษา เช่น สินค้าแต่ละชนิดมี
น้ าหนักไม่เท่ากัน ถ้าสินค้าของเรามีน้ าหนักมากและเราจะท าการวางซ้อนกันเพื่อประหยัดพื้นที่ใน
การจัดเก็บ ตัวบรรจุภัณฑ์อาจจะต้องมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้อาจจะต้องดูถึง 
อุณหภูมิ ความชื้น แมลงศัตรูพืช ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่งที่ส าคัญที่เราจะต้อง
น ามาพิจารณา ส่วนระยะเวลาในการจัดเก็บ ยิ่งถ้าเราจะต้องจัดเก็บเป็นระยะเวลานาน ตัวบรรจุภัณฑ์
ก็จะต้องออกแบบมาให้สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าให้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 
    7. ลักษณะการน าไปใช้งาน โดยบรรจุภัณฑ์จะต้องออกแบบมาให้ใช้งานได้
สะดวกและง่ายต่อการใช้ เช่น การเปิด-ปิด การจัดเก็บ การหยิบจับขณะใช้งาน เป็นต้น เพราะถ้า
หากบรรจุภัณฑ์สวยแต่ใช้งานยากก็อาจจะท าให้สินค้าเราขายได้ยากก็เป็นได้ 
   8. ราคาของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญและไม่ควรละเลย เพราะทุกกิจการ
จะต้องประหยัดงบประมาณในการท าบรรจุภัณฑ์ แต่ก็จะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อยอดขายด้วย 
ดังนั้นจึงควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการคุ้มครองที่พอเหมาะและราคาไม่สูงจนเกินไปอีก
ทั้งยังจะต้องมีความสวยงามด้วย 

  
     ภาพที่ 3.1 องค์ประกอบที่ใช้ในการเลือกบรรจุภัณฑ์ 
   ลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ 
   1. บรรจุภัณฑ์ขั้นที่หนึ่ง (Primary Packaging) คือบรรจุภัณฑ์ที่มาห่อหุ้มตัวสินค้า
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เพื่อป้องกันรักษาไม่ให้ตัวสินค้าได้รับความเสียหายหรือเพื่อความสะดวกในการน าไปใช้งาน 
ตัวอย่างเช่น หลอดยาสีฟัน ขวดแชมพู 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 3.2  ตัวอย่างหลอดยาสีฟัน 
 

   2. บรรจุภัณฑ์ขั้นที่สอง (Secondary Packaging) คือบรรจุภัณฑ์ที่มาห่อหุ้มบรรจุ
ภัณฑ์ขั้นที่หนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวสินค้าได้รับความเสียหาย อีกทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัว
สินค้า ช่วยในการขายสินค้าโดยการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น กล่องยาสีฟัน และ
กล่องใส่ขวดเบียร์ 
 
 
 
 
 
 
    
            ภาพที่ 3.3  ตัวอย่างกล่องใส่ขวดเบียร์ 
 

   3. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shipping Packaging)  คือ บรรจุภัณฑ์ที่ท าหน้าที่ใน

การเก็บรักษาและขนส่งสินค้า ตัวอย่างเช่น ลัง ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
     

                  ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง  



37 

 

องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
   องค์ประกอบที่ออกแบบไว้บนบรรจุภัณฑ์ เป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกซื้อสินค้า
นั้น รายละเอียด หรือส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์จะแสดงออกถึงจิตส านึกของผู้ผลิตสินค้าและ
สถานะของบรรจุภัณฑ์ สามารถขยับเป็นสื่อโฆษณาระยะยาว 
ส่วนองค์ประกอบที่ส าคัญบนบรรจุภัณฑ์อย่างน้อยที่สุดควรมี ดังนี้ 
   1. ชื่อสินค้า 
            2. ตราสินค้า 
            3. สัญลักษณ์ทางการค้า 
            4. รายละเอียดของสินค้า 
            5. รายละเอียดส่งเสริมการขาย 
            6. รูปภาพ 
            7. ส่วนประกอบของสินค้า 
            8. ปริมาตรหรือปริมาณ 
            9. ชื่อผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย (ถ้ามี) 
            10. รายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น วันผลิต และวันหมดอายุ เป็นต้น 
หลังจากที่มีการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วจึงเร่ิมกระบวนการออกแบบด้วยการ
เปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับมาเป็นกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
 

         ภาพที่ 3.5 ตัวอย่างองค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
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ทฤษฎีตราสินค้า (Branding) 
   ในสภาพธุรกิจปัจจุบันที่เรียกว่าโลกานุวัตรนั้น ขอบเขตของช่องทางการจ าหน่าย
สินค้า จะไม่จ ากัดอย่างสมัยก่อน โดยสามารถน าไปจ าหน่ายในอีกมุมหนึ่งของโลก รวมทั้งสามารถ
แหวกม่าน ของความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมได้ด้วยวิธีการสร้างบุคลิกที่เป็น
เอกลักษณ์ (Identity) พร้อมกับการสร้างภาพพจน์ที่สามารถจดจ าได้ง่าย (Recognition) ให้แก่สินค้า 
ทฤษฎีของตราสินค้า (Branding) เป็นวิธีการง่าย ๆ มีหลักการพอสังเขป คือ การน าสินค้าที่เห็นอยู่
ทั่ว ๆ ไป ซึ่งไม่มีความแตกต่างจากสินค้า ของคู่แข่งแต่เพิ่มคุณค่าพิเศษลงไปที่สินค้า แล้วสร้าง
ภาพพจน์ของสินค้าด้วยการตั้งชื่อ การใช้บรรจุภัณฑ์ และการโฆษณาเข้าช่วยส่งเสริมภาพพจน์นั้น 
ๆ กลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างตราสินค้านี้เร่ิมเกิดขึ้น ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อกว่า 100 ปี
มาแล้วโดยสบู่ซันไลต์ จากนั้นได้รับการประยุกต์น ามาใช้กับสินค้า พื้นบ้านต่าง ๆ เช่น กาแฟ ชา 
ข้าวโอ้ต เป็นต้น ด้วยการต้ังชื่อใหม่ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย ท าโฆษณาทั่วทั้งประเทศ และ
สร้างเครือข่ายการขายทั่วทั้งประเทศด้วยระบบการจัดส่ง ที่ตรงต่อเวลาและ แน่นอน 
   การพัฒนาขั้นต่อมา ของการใช้ตราสินค้า คือ การแยกประเภทของสินค้าและเจาะ
กลุ่มเป้าหมาย ที่แตกต่างกัน เพื่อขยายตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ในยุคปัจจุบันจึง
สามารถพบสินค้า ที่มีอรรถประโยชน์แตกต่างกัน และเจาะกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย ไม่
ยกเว้นแม้กระทั่ง อาหารสัตว์เลี้ยงส าหรับสุนัข แมว และปลา เป็นต้น 
   การสร้างตราสินค้า (Branding) เมื่อกล่าวถึงตราสินค้า (Brand) จะหมายถึงสิ่งที่ 
ผู้ซื้อจดจ าได้และท าการเลือก ณ จุดขาย ทั้งที่ในอดีตกาลศัพท์ค าว่า Branding มาจากการตีตราบน
สัตว์ด้วยเหล็กที่เผาร้อนจนแดงในปศุสัตว์ เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าสัตว์นั้นเป็นของคอกใดเจ้าของใด 
ศัพท์ค านี้ได้รับการประยุกต์มาใช้กับบรรจุภัณฑ์ โดยหมายถึงภาพพจน์ของบรรจุภัณฑ์อุปโภค
บริโภคที่บรรจุสินค้าอยู่ภายใน วิวัฒนาการของตราสินค้ามิได้มีความหมายเฉพาะตราอย่างเดียว แต่
รวมถึงรูปทรงโครงสร้างและการออกแบบทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์อุปโภคบริโภค จึงอาจเรียกได้อีก
ชื่อหนึ่งว่า Total Branding การสร้างตราสินค้า จนเป็นที่ยอมรับแก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นสิ่งที่ต้องใช้
เวลาและเงินทุนพอสมควร ยกตัวอย่างเช่น ผงซักฟอก “เปา” ที่พยายามสร้างตราสินค้า ให้เป็นที่
ยอมรับแข่งกับ “แฟ้บ” เมื่อสิบกว่าปีก่อน เป็นต้น ถ้าสามารถสร้างตราสินค้า จนเป็นที่ยอมรับได้
แล้ว ตราสินค้าจะเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่ามิได้  ขององค์กรนั้น ๆ เนื่องจากผู้ซื้อที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายจะมีความซื่อสัตย์และเชื่อถือในตราสิน ค้านั้น ๆ (Brand Loyalty) งานที่ยากที่สุดใน
การออกแบบตราสินค้า คือ การสร้างภาพพจน์ของบรรจุภัณฑ์และตัวสินค้า ตัวอย่างของ ผงซักฟอก 
“เปา” เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในการสร้างภาพพจน์ให้แก่สินค้า โดยการสร้างภาพพจน์ ของความ
ยุติธรรม ด้วยการหยิบเอาความนิยมของภาพยนตร์เปาบุ้นจิ้นมาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างตราสิน ค้า 
(Brand Device) เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ซื้อว่า จะได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม 
ตัวอย่างของผงซักฟอก “เปา” แสดงให้เห็นว่า ความคิดริเร่ิมเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบ
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ตราสินค้า ภาพพจน์ของบรรจุภัณฑ์ที่สร้างขึ้น จ าต้องท าให้กลุ่มเป้าหมายจดจ าได้ง่าย (Recognition) 
การออกแบบตราสินค้าจึงจ าเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ของตราสินค้าเข้ามาช่วย นอกเหนือจาก
สัญลักษณ์ทางการค้า (Logo) ยังมีชื่อและรูปภาพด้วย ในกรณีของผงซักฟอก “เปา” ดังกล่าวแล้วคือ 
รูปของท่านเปาบุ้นจิ้นและชื่อเปา ซึ่งตอนแรกใช้ชื่อเต็มว่า “เปาบุ้นจิ้น” และต่อมาได้ย่อสั้นลงมา
เหลือแต่ค าว่า “เปา” นอกจากรูปของ ท่านเปาบุ้นจิ้นก็ไม่ได้ใส่ เนื่องจากผงซักฟอก “เปา” นี้ติด
ตลาดเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้ว 
   ตราสินค้า (Brand) และสัญลักษณ์ทางการค้า (Logo) จากที่กล่าวมาแล้วจะพบว่า
ตราสินค้า เป็นการรวมสิ่งที่มีคุณค่า (Set of Values) ของตัวบรรจุภัณฑ์ไว้ในความทรงจ าของ
กลุ่มเป้าหมาย ตราสินค้าที่ดีจะสื่อให้ทราบถึงกลุ่มบริโภคสินค้าช่องทางการจัดจ าหน่ายของ สินค้า
และความรู้สึกที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ สืบเนื่องจากตราสินค้ามีหน้าที่ท าให้ผู้ซื้อ/กลุ่มเป้าหมายจ าสินค้า
ได้ (Recognition) โดยมีสัญลักษณ์ทางการค้า และการออกแบบกราฟฟิกผนวกอยู่บนบรรจุภัณฑ์ 
เราจึงกล่าวได้ว่าสัญลักษณ์ทางการค้า เป็นส่วนหน่ึง ของตราสินค้า 
   ตามค าจ ากัดความจากหนังสือ Glossary of Package Terms สัญลักษณ์ทางการค้า 
(Logo) คือ ค าที่มาจาก Logotype เป็นสัญลักษณ์พิเศษที่ออกแบบมา โดยเฉพาะแทนตัวองค์กร เพื่อ
ใช้ในการโฆษณาและการส่งเสริม การจ าหน่ายสินค้า และบริการขององค์กรที่มีขนาดและ
ลักษณะเฉพาะแบบไม่ซ้ ากับใคร เพื่อใช้ในกิจการทางด้านการตลาดต่างสถานที่ด้วยวิธีการแตกต่าง
กันให้กลุ่มเป้าหมาย จ าได้ว่าเป็นกิจกรรมขององค์กรนั้น ๆ ตราสินค้านั้นจะใช้กับสินค้าชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ในขณะที่สัญลักษณ์ทางการค้าจะเป็นเคร่ืองหมายตัวแทนขององค์กรเมื่อไรก็ตามที่
กิจกรรมทางด้านการตลาด ก าหนดไว้ว่าจะต้องมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ตราสินค้าก็จะได้รับ
การออกแบบใหม่ไปด้วย ในขณะเดียวกันสัญลักษณ์ทางการค้าโดยส่วนใหญ่จะยังคงเหมือนเดิม 
อาจจะมีการเข้าใจผิดว่าสัญลักษณ์ทางการค้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ แต่ในสภาพความเป็นจริง
แล้ว สัญลักษณ์ทางการค้ามักจะมีการออกแบบเปลี่ยนแปลงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบว่าไม่
ทันสมัยและไม่สามารถสร้างความประทับใจการใช้ตราสินค้าในเมืองไทยนั้น ยังนิยมใช้รูปของ
เจ้าของกิจการมาเป็นสัญลักษณ์ทางการค้าซึ่งอาจจะเป็นสมัยนิยมในอดีต แต่ในปัจจุบันนี้ถ้าใช้หลัก
ทางด้านการตลาดสมัยใหม่ ในการออกแบบ ตราสินค้าแล้ว จะพบว่าสัญลักษณ์ทางการค้าดังกล่าว 
ไม่สามารถสนองกับจุดมุ่งหมายในการออกแบบ ตราสินค้าได้ดีนัก เน่ืองจากการสร้างภาพพจน์และ
การจ าเป็นไปได้ยาก ยกเว้นว่ารูปเจ้าของกิจการที่ใช้ เป็นสัญลักษณ์ทางการค้านั้น เป็นที่รู้จักของคน
ทั่วประเทศหรือทั่วโลกที่ต้องการสินค้านั้นไปจ าหน่าย 
   วิเคราะห์ขั นตอนการตัดสินใจเลือกซื อ 
   ในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเป้าหมายที่จับจ่ายซื้อสินค้า มีเหตุจูงใจที่
แตกต่างกัน การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ทางด้านกราฟฟิกต้องพยายามสนองตอบต่อ สิ่งจูงใจของ 
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กลุ่มเป้าหมายที่จะให้เลือกซื้อสินค้า เช่น กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายอาจมี
การเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแตกต่างกันซึ่งอาจแยกได้เป็นดังนี้ 
   1. ซื้อน้อยแบบดาวกระจาย กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มักจะเป็นคนโสด ครอบครัว
ขนาดเล็กและหนุ่มสาววัยรุ่นที่มีก าลังซื้อไม่มากนักซื้อสินค้าปริมาณน้อยชิ้นแต่อาจซื้อหลาย
ประเภท ขึ้นอยู่กับก าลังการซื้อการออกแบบส าหรับกลุ่มเป้าหมายนี้จะต้องค านึงถึงปริมาณต่อ 
บรรจุภัณฑ์ที่น้อยมีความสะดวกในการใช้และเก็บหลังการใช้ 
   2. ซื้อมากแบบดาวเต็มฟ้า กลุ่มเป้าหมายนี้อาจจะกว้างกว่าหรือมีมากกว่า
กลุ่มเป้าหมายแบบแรกการออกแบบเพื่อการจับกลุ่มเป้าหมายนี้ให้ชัดเจนจึงค่อนข้างล าบากมากกว่า 
การออกแบบที่มุ่งให้ความส าคัญต่อสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือจุดขายเป็นหลักในการออกแบบ
พร้อมทั้งพิจารณาสภาวะคู่แข่งยกตัวอย่างเช่น อาหารขบเคี้ยวส าหรับผู้ชายจะต้องออกแบบ  
บรรจุภัณฑ์ที่สร้างความเป็นชายบนบรรจุภัณฑ์และพยายามฉีกแนวจากคู่แข่ง 
   3. ซื้อแบบดาวดวงเด่น เป็นการซื้อแบบเฉพาะเจาะจง เช่น การซื้อเคร่ืองดื่มชูก าลัง 
กลุ่มเป้าหมาย จะสามารถก าหนดได้อย่างเด่นชัด การออกแบบจะเน้นอรรถประโยชน์และภาพพจน์
ของสินค้าเป็นเกณฑ์ เหตุจูงใจในการซื้อสินค้าเหล่านี้เป็นการซื้อเพราะความนิยมและความเชื่อถือ 
   4. ซื้อแบบดาวหาง คือ การซื้อแบบไม่ได้ตั้งใจ กล่าวคือ เกิดความอยากได้อย่าง
ฉับพลันเมื่อเห็นสินค้า บรรจุภัณฑ์ส าหรับนักท่องเที่ยวนับได้ว่าเป็นการซื้อแบบดาวหาง การ
ออกแบบจะเน้นสถานที่ผลิต ตราสินค้า ส่วนประกอบทางโภชนาการของสินค้า เป็นต้น ส่วน
รูปแบบกราฟฟิกค่อนข้างจะสะดุดตาและสะดวกในการน าพา 
   ปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาของบรรจุภัณฑ์ 
   ในกระบวนการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ มีองค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อ
ราคาของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทั้งต่อราคารวมและราคาต่อหน่วย ดังนี้ 
   1. ราคาต้นทุนของวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
   2. ราคาของกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ 
   3. ราคาของการเก็บรักษาและการขนส่ง 
   4. ราคาของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตและบรรจุภัณฑ์ 
   5. ราคาของการใช้แรงงานที่เกี่ยวข้อง 
   การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
   ความหมายของการออกแบบ 
   การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) คือการก าหนดรูปแบบและ
โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับตัวสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายจาก
การเคลื่อนย้ายเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับระบบขนส่ง และเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค 
ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์  
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   การบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญต่อการผลิต ต่อสินค้ า คือ การรักษาคุณภาพและ
ปกป้องตัวสินค้ามิให้เสียหายจากการปกเปื้อนฝุ่นละออง ความชื้น แสงแดด และให้ความสะดวกใน
เร่ือการขนส่งการจัดเก็บมีความรวดเร็ว และสุดท้ายการบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่ายเป็นสิ่งแรกที่
ผู้บริโภคเห็นดังนั้นบรรจุภัณฑ์ต้องท าหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่ างๆ ของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอก
ข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดของตัวสินค้านอกจากนั้นต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้เกิด
การซื้อ 
   วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
   บรรจุภัณฑ์ คือการน าเอาวัสดุ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ และไม้ 
ประกอบเป็นภาชนะห่อหุ้มสินค้าเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่มีความแข็งแรงสวยงามได้สัดส่วน
ที่ถูกต้องสร้างภาพพจน์ที่ดีมีภาษาในการติดต่อสื่อสารและท าให้เกิดความพึงพอใจจากผู้ซื้อสินค้า  
   วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีดังนี้ 
   1. เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองและรักษาคุณภาพสินค้า 
   2. เพื่อเป็นตัวชี้บ่งและสื่อสารรายละเอียดสินค้าดึงดูดผู้บริโภคให้แสดงถึง
ภาพลักษณ์ 
   3. เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเอ้ือประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้สอยได้ดีมีความ
ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
   4. เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสารและสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยใช้
ความรู้แขนงศิลปะเข้ามาสร้างคุณลักษณะ เช่น มีเอกลักษณ์ลักษณะพิเศษที่ดึงดูดและสร้างการจดจ า
ตลอดจนเข้าถึงความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 
   การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีดี 
   การออกแบบบรรจุภัณฑ์  ให้มีความสวยงามและความแปลกตา เท่านี้คงไม่
เพียงพอส าหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารเพราะหัวใจของบรรจุภัณฑ์ คือ การเก็บรักษาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ให้คงอยู่ยืนยาว ดังนั้นการออกแบบที่ดีผู้ประกอบการควรค านึงถึงหน้าที่ของ  
บรรจุภัณฑ์เป็นส าคัญ  ดังนี ้
   1. ป้องกันผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการบรรจุอาหารจะต้องสามารถ
ป้องกันไม่ให้อาหารสัมผัสกับบรรยากาศภายนอก ซึ่งอาจจะเกิดการร่ัว การซึม แสง ความร้อนเย็น 
   2. เก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ต้องสามารถรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์มิให้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรือรสชาติ 
   3. ยืดอายุผลิตภัณฑ์จะต้องสามารถน าเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนมาช่วยใน  
การออกแบบเพื่อให้บรรจุภัณฑ์สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุยืนยาว 
   4. ความสะดวกในการใช้งาน 
   5. ความประหยัดในการขนส่ง 



42 

 

ข้อพิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
   บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นจะต้องสามารถผลิตและน าไปบรรจุได้ด้วยวิธีการที่สะดวก 
ประหยัด และรวดเร็วการเลือกบรรจุภัณฑ์มีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
   1. ลักษณะของสินค้า คุณสมบัติทางกายภาพประกอบด้วย ขนาด รูปทรง ปริมาตร 
ส่วนประกอบหรือส่วนผสม ของแข็ง ของเหลว ผู้ออกแบบต้องทราบความเหนียวข้นในกรณีเป็น
ของเหลวและต้องรู้น้ าหนักหรือปริมาณหรือความหนาแน่นส าหรับสินค้าที่เป็นของแห้งประเภท
ของสินค้าคุณสมบัติทางเคมี คือ สาเหตุที่ท าให้สินค้าเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพจนไม่เป็นที่ยอมรับ
ได้ และปฏิกิริยาอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นคุณสมบัติพิเศษอ่ืน ๆ เช่น กลิ่น การแยกตัว เป็นต้น สินค้าที่
จ าหน่ายมีลักษณะเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ หรือทางเคมีอย่างไรเพื่อจะได้เลือกวัสดุในการ
ท าบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันรักษาได้ดี 
   2. ตลาดเป้าหมา ต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าเป้าหมายเพื่อจะได้เลือก  
บรรจุภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สนองกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายต้องวิเคราะห์จุดยืนของสินค้าและบรรจุภัณฑ์เทียบกับคู่แข่งขันที่มี
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เช่น ข้อมูลปริมาณสินค้าที่จะบรรจุขนาดจ านวนบรรจุภัณฑ์ต่อหน่วยขนส่ง 
และอาณาเขตของตลาด เป็นต้น 
   3. วิธีจัดจ าหน่าย การจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคย่อมต้องการ  
บรรจุภัณฑ์ลักษณะหนึ่งแต่หากจ าหน่ายผ่านคนกลางเป็นคนกลางประเภทใดมีวิธีการซื้อของเข้า
ร้านอย่างไรวางขายสินค้าอย่างไรเพราะพฤติกรรมของร้านค้าย่อมมีอิทธิพลต่อโอกาสขายของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ รวมทั้งพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันที่จ าหน่ายในแหล่งเดียวกันด้วย 
   4. การขนส่งมีหลายวิธีและใช้พาหนะต่างกัน รวมทั้งระยะในการขนส่งความ
ทนทานและความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์การค านึงถึงวิธีที่จะใช้ในการขนส่งก็เพื่อพิจารณา
เปรียบเทียบให้เกิดผลเสียน้อยที่สุดรวมถึงประหยัดและปัจจัยเร่ืองดินฟ้าอากาศในปัจจุบันนิยมการ
ขนส่งด้วยระบบตู้บรรทุกส าเร็จรูป 
   5. การเก็บรักษา  การเลือกบรรจุภัณฑ์จะต้องพิจารณาถึงวิธีการเก็บรักษาสภาพ
ของสถานที่เก็บรักษา รวมทั้งวิธีการเคลื่อนย้ายในสถานที่เก็บรักษาด้วย 
   6. ลักษณะการน าไปใช้งาน  ต้องน าไปใช้งานได้สะดวกเพื่อประหยัดเวลา แรงงาน 
และค่าใช้จ่าย 
   7. ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์  เป็นปัจจัยที่จะต้องค านึงถึงเป็นอย่างมากและต้อง
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อยอดขายหรือความสูญเสียค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ บรรจุภัณฑ์ดีอาจต้องจ่ายสูงแต่
ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อย่อมเป็นสิ่งชดเชยที่ควรเลือกปฏิบัติรวมถึงผลการชดเชยในกระบวนการ
ผลิต การบรรจุที่สะดวก รวดเร็ว เสียหายน้อย ประหยัด และลดต้นทุนการผลิตได้ 
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   8. ปัญหาด้านกฎหมาย  บทบัญญัติด้านกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ปรากฏ 
ชันเจน คือ กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับฉลากการออกแบบกราฟิกของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไป
ตามข้อบังคับนอกจากนี้ยังต้องศึกษาการใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และกฎระเบียบ
และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
   แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
   ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบต้องค านึงถึงศาสตร์และศิลป์ส าหรับใช้
แก้ปัญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้ เกิดผลลัพธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของบรรจุภัณฑ์สองข้อคือ การออกแบบโครงสร้าง
บรรจุภัณฑ์และการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ที่ล้วนมีรายละเอียดที่ต้องค านึงทฤษฎีและหลักการ
ที่เกี่ยวข้อง   
   ขั นตอนการออกแบบ 
   สิ่งที่ผู้ซื้อเสียความรู้สึกมากที่สุด คือ บรรจุภัณฑ์ไม่สามารถท างานได้ตรงตาม
ความต้องการ หรือไม่สามารถท างานได้ตามที่บรรยายบนบรรจุภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น มีการโฆษณาบน
บรรจุภัณฑ์ว่าเป็นซองออกแบบใหม่ฉีกเปิดได้ง่ายแต่พอเปิดซองแล้วสินค้าเกลื่อนกระจายไปทั่วพื้น 
เป็นต้น เหตุการณ์ เช่นนี้ผู้บริโภคจะไม่ต าหนิบรรจุภัณฑ์แต่จะไม่ยอมรับสินค้ายี่ห้อนั้น ๆ                                                                                                                                                                                         
เพราะถือว่าถูกหลอกไม่ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ว่านี้จะออกแบบมาสวยงามน่าประทับใจเพียงใดในฐานะ
เจ้าของสินค้าจ าต้องยอมรับว่าออกแบบบรรจุภัณฑ์มาไม่ดีจากตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นที่ประจักษ์ว่า
จุดมุ่งหมาย ในการออกแบบไม่รอบคอบโดยไม่ใส่ใจในสิ่งเล็กน้อยดังกล่าวนี้จะมีผลกระทบต่อ
ยอดขายของสินค้า เนื่องจากประสบการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์
จ าต้องมีการวางแผนงาน และก าหนดจุดมุ่งหมายรองรับ ซึ่งมี 5 ประการดังนี้ 
   1. เร่ิมต้นด้วยการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่จ าหน่ายและตั้งชื้อตราสินค้าว่า  
Mrs. Paul’s พร้อมรูปแบบตัวอักษรที่สอดคล้องกับจุดยืนของสินค้า 
   2. เมื่อใส่รายละเอียดลงไปบนบรรจุภัณฑ์ ด้วยการเน้นจุดขายว่าใช้ส่วนประกอบ
อาหารจากธรรมชาติ พบว่าตราสินค้านั้นเล็กเกินไปจึงขยายตราสินค้าให้ใหญ่ขึ้น      
   3. ลองเปลี่ยนพื้นข้างหลังเป็นพื้นสีเขียวและสีแดงเพื่อเปรียบเทียบความเด่น 
สะดุดตาของบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ       
   4. มีการทดลองเอาบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบลองวางขึ้นหิ้ง ณ จุดขายเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งขันและส ารวจความเห็นของกลุ่มเป้าหมาย      
   5. บรรจุภัณฑ์สุดท้ายที่ทดสอบแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายยอมรับมากที่สุดและสนอง
ความต้องการของผู้ซื้อ 
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   ขั้นตอนการออกแบบกราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์จะคล้ายคลึงกับขั้นตอนการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ แต่อาจจะมีส่วนปลีกย่อยที่ควรค านึงถึงดังต่อไปนี้ 
   1.1. การตั้งจุดมุ่งหมาย ในการตั้งจุดมุ่งหมาย ในการออกแบบกราฟฟิกของ 
บรรจุภัณฑ์ มีสิ่งจ าเป็นที่ต้องรู้หรือศึกษาข้อมูล คือ ต าแหน่ง (Positioning) ของบรรจุภัณฑ์ของ
คู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดในกรณีที่บรรจุภัณฑ์มีอยู่ในตลาดแล้ว การทราบถึงต าแหน่งย่อมท าให้ตั้ง
จุดมุ่งหมายในการออกแบบได้ง่ายนอกจากต าแหน่งของสินค้าสิ่งที่จ าต้องค้นหาออกมา คือ จุดขาย
หรือ UPS (Unique Selling Point) ของสินค้าที่จะโฆษณาบนบรรจุภัณฑ์ทั้งสองสิ่งนี้เป็น
องค์ประกอบส าคัญในการต้ังจุดมุ่งหมายของการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
   1.2. การวางแผนปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลขั้นตอนเพื่อ
เตรียมร่างจุดมุ่งหมายและขอบเขตการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะปรับปรุงพัฒนา  
บรรจุภัณฑอ์าจวางแผนได้ 2 วิธี คือ 
   1.2.1 ปรับปรุงพัฒนาให้ฉีกแนวแตกต่างจากคู่แข่ง 
   1.2.2 ปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันโดยตรงได้ด้วย
บรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่า หรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า การตั้งเป้าหมาย และวางแผนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ดังกล่าว ย่อมต้องศึกษาสถานภาพบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่งพร้อมกับล่วงรู้ถึง นโยบายของบริษัทตัวเอง 
และกลยุทธ์การตลาดที่จะแข่งกับคู่แข่งขัน   
   การวางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สามารถใช้การวิเคราะห์แบบ 5W + 2H ดังนี ้
   1. WHY ท าไม เหตุการณ์หรือปัจจัยอะไรท าให้ต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ 
ท าไมต้องพัฒนากราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์ ท าไมไม่แก้ไขปรับปรุงพัฒนาอย่างอื่น ๆ แทน 
   2. WHO ใคร ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นี้ บุคคล หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง
มีใครบ้าง 
   3. WHERE ที่ไหน สถานที่ที่จะวางจ าหน่ายสินค้าอยู่ที่ไหน ขอบเขตพื้นที่ที่จะ
วางขายสินค้าบรรจุภัณฑ์ ที่ออกแบบครอบคลุมพื้นที่มากน้อยแค่ไหน 
   4. WHAT อะไร จุดมุ่งหมายการพัฒนาบรรจุภัณฑ์คืออะไร ข้อจ ากัดในการ
ออกแบบมีอะไรบ้าง จุดขายของสินค้าคืออะไร การใช้งานของบรรจุภัณฑ์คืออะไร 
   5. WHEN เมื่อไร ควรจะเร่ิมงานการพัฒนาเมื่อไร เมื่อไรจะพัฒนาเสร็จ วางตลาด
เมื่อไร 
   6. HOW อย่างไร จะใช้เทคโนโลยีแบบใด อย่างไร จะจัดหาเทคโนโลยีใหม่ใช้วัด
ความสนใจของบรรจุภัณฑ์ ที่ออกแบบ 
   7. HOW MUCH ค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีงบประมาณเท่าไร 
ค าตอบที่ได้รับจากค าถาม 5W + H นี้จะน าไปสู่การวางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ได้ 
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   ขั นตอนการวางแผนออกแบบบรรจุภัณฑ์  การวางแผนเร่ิมต้นด้วยจุดประสงค์ของ
การพัฒนา พร้อมด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ รายละเอียดการวางแผนต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ
ต่อไปนี้ 
   ขั นตอนท่ี 1 : การวางแผน 
   1.1 ก าหนดเวลา 
   1.2 ผลงานที่จะได้รับในแต่ละขั้นท างาน 
   1.3 รายละเอียดของตราสินค้า (Branding) 
   1.4 ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 
   ขั นตอนท่ี 2 : การรวบรวมข้อมูล  
   2.1 ข้อมูลการตลาด 
   2.2 สถานะ การแข่งขัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด (SWOT : Strength, 
Weakness, Opportunity, Treat) 
   2.3 ข้อมูลจากจุดขาย 
   2.4 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย / พฤติกรรมผู้บริโภค 
   2.5 เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์ ระบบบรรจุภัณฑ์และเคร่ืองจักร 
   ขั นตอนท่ี 3 : การออกแบบร่าง 
   3.1 พัฒนาความคิดริเร่ิมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   3.2 ร่างต้นแบบ ประมาณ 3 – 5 แบบ 
   3.3 ท าต้นแบบ ประมาณ 2 – 3 แบบ 
   ขั นตอนท่ี 4 : การประชุมวิเคราะห์ปรับต้นแบบ 
   4.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค 
   4.2 วิเคราะห์การสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
   4.3 เลือกต้นแบบที่ยอมรับได้ 
   ขั นตอนท่ี 5 : การท าแบบเหมือนร่าง 
   5.1 เลือกวัสดุที่จะท าแบบ 
   5.2 ออกแบบกราฟฟิกเหมือนจริงพร้อมตราสินค้าและสัญลักษณ์ทางการค้าและ
ขึ้นแบบ 
   ขั นตอนท่ี 6 : การบริหารการออกแบบ  เร่ิมจากการติดต่อโรงงานผู้ผลิตวัสดุ 
บรรจุภัณฑ์จนถึงการควบคุมงานผลิตให้ได้ตามแบบที่ต้องการพร้อมทั้งจัดเตรียมรายละเอียดการ
สั่งซื้อ (Specification) เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถผลิตได้ตามต้องการขั้นตอนสุดท้าย
เป็นการติดตามผลของบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบไปแล้วว่าสามารถสนองตามจุดมุ่งหมายของการ
ออกแบบและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเพียงใด 
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   เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
   รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์นั้น สามารถจับต้องได้ ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะเป็นรูปทรง
เลขาคณิต เช่น สี่เหลี่ยมและทรงกลมรูปทรงที่แตกต่างกันย่อมก่อให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบรูปทรง  
ต่าง ๆ กันของวัสดุหลัก 4 ประเภท อันได้แก่ กระดาษ โลหะ แก้ว และ พลาสติก ที่เห็นได้ชัด คือ 
กระป๋องโลหะที่แต่เดิมมักเป็นรูปทรงกระบอกเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถออกแบบเป็นรูปทรงอ่ืน
ที่เรียกว่า Contour Packaging รูปลักษณ์ใหม่นี้ย่อมก่อให้เกิดความสะดุดตาและสร้างความสนใจ
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
   นอกจากรูปลักษณ์ของตัวบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟฟิกตามที่ได้บรรยายอย่าง
ละเอียดมาแล้วย่อมมีบทบาทอย่างมากในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมายในหัวข้อนี้จะ
ยกตัวอย่างของเทคนิคการออกแบบกราฟฟิกที่ได้รับการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางเมื่อโอกาส
เอ้ืออ านวยให้ย่อมเห็นได้ชัดว่ากล่องแถวล่างที่ออกแบบมีกราฟฟิกเรียบขนานกับแนวราบย่อมไม่
สะดุดตาเท่ากับกล่องแถวบนที่ออกแบบเป็นเส้นเอียงที่สะดุดตามากกว่าเมื่อวางอยู่บนหิ้งเทคนิค
การออกแบบนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้บนกล่องที่พิมพ์สอดสีอย่างสวยงาม   
   3.1 การออกแบบเป็นชุด (Package Uniform) การออกแบบเป็นชุดเป็นเทคนิคที่มี
ความนิยมมากใช้กันมากจากกราฟฟิกง่าย ๆ ที่เป็นจุดเส้นและภาพมาจัดเป็นรูปบนบรรจุภัณฑ์สร้าง
อารมณ์ร่วมจากการสัมผัสด้วยสายตาหลักเกณฑ์ในการออกแบบคือ ให้ดูง่ายสะอาดตาแต่ต้อง
ทันสมัยและเหมาะแก่การใช้งานความง่ายสะอาดตามีผลต่อการดึงดูดความสนใจความทันสมัยช่วย
สร้างความแปลกใหม่ส่วนความรู้สึกว่าเหมาะแก่การใช้งานเสริมความรู้สึกว่าคุ้มค่าเงินและความ
มั่นใจในตัวสินค้า                                                                                                                                                                              
   จากการออกแบบเป็นชุดของสินค้า มีผลต่อการท าให้ผู้บริโภคเกิดความทรงจ าที่ดี
ถ้าออกแบบได้ตรงกับรสนิยมของกลุ่มเป้าหมายการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นชุดเปรียบเสมือนชุด
แบบฟอร์มของเสื้อผ้าคนที่ใส่ เช่น มีชุดสูท ชุดพระราชทาน ชุดม่อฮ่อม เป็นต้น การออกแบบ
เสื้อผ้าที่เป็นชุดนี้เมื่อใครเห็นก็ทราบว่าชุดอะไรแม้ว่าจะใช้เสื้อผ้าและสีสัน ที่แตกต่างกันการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดนี้ก็มีหลักการคล้ายคลึงกันการออกแบบเสื้อผ้าเป็นชุดยังมีชื่อเรียกแต่
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไม่มีชื่อเรียกจึงจ าต้องยึดเอกลักษณ์บางอย่างบนบรรจุภัณฑ์เป็นตัว
เชื่อมโยงให้รู้ว่าเป็นชุดเดียวกันอาจใช้สัญลักษณ์ทางการค้าใช้สไตล์การออกแบบใช้การจัดเรียงวาง
รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในระดับเดียวกันนอกจากนี้รูปแบบของตัวอักษรจะต้องเป็นสไตล์
เดียวกัน       
   3.2 การเรียงต่อเป็นภาพ ณ จุดขาย เทคนิคการออกแบบวิธีนี้ ยึดหลักในการสร้าง
ภาพ ณ จุดขายให้เป็นภาพใหญ่ อาจจะดูเป็นภาพที่ปะติดปะต่อหรืออาจเป็นภาพกราฟฟิกขนาด
ใหญ่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคในระยะทางไกลตามรายละเอียดเร่ือง 
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สรีระในการอ่านและประสาทสัมผัสของผู้ซื้อ ณ จุด เนื่ องจากโอกาสที่ตัวบรรจุภัณฑ์และ
รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์จะสามารถมองเห็นในระยะเกิน 10 เมตรขึ้นไปนั้นเป็นไปได้ยากด้วยเหตุ
นี้จึงต้องใช้พื้นที่บนหิ้งที่วางสินค้านั้นจัดเป็นภาพใหญ่เพื่อดึงดูดความสนใจสิ่งพึงระวังในภาพที่ต่อ
ขึ้นจากการเรียงบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องเป็นภาพที่สร้างความประทับใจหรือกระตุ้นให้เกิดความอยาก
ได้ของกลุ่มเป้าหมายที่อาจเคยเห็นภาพดังกล่าวจากสื่ออ่ืน ๆ เช่น บนตัวบรรจุภัณฑ์ที่เคยบริโภค
หรือสื่อโฆษณาต่าง ๆ เป็นต้น การต่อเป็นภาพของบรรจุภัณฑ์นี้ยังต้องระมัดระวังขั้นตอนการแปร
รูปบรรจุภัณฑ์ เช่น การทับเส้นและการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์จะต้องแน่นอนมีคุณภาพดีเพื่อว่าภาพที่
ต่อขึ้นมาจะเป็นภาพที่สมบูรณ์ตามต้องการ 
   3.3 การออกแบบแสดงศิลปะท้องถิ่น  เทคนิคการออกแบบวิธีนี้ มีจุดมุ่งหมาย
อันดับแรก คือ การส่งเสริมสินค้าที่ผลิตภายในท้องถิ่นเพื่อเสนอแก่นักท่องเที่ยวให้ซื้อกลับไปเป็น
ของฝาก ถ้าสินค้าดังกล่าวได้รับความนิยมในวงกว้างก็สามารถน าออกขายในตลาดที่มีขนาดใหญ่
ขึ้นหรืออาจส่งขายไปยังต่างประเทศได้ ถ้าสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตและมีวัตถุดิบมากพอ 
พร้อมทั้งกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติที่สามารถวางแผนงานการผลิตได้รายละเอียดบน  
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สื่อความหมายเพื่อเป็นของฝากนี้มักจะใช้สิ่งที่รู้จักกันดีในท้องถิ่นนั้น เช่น รูป  
จระเข้ชาละวันของจังหวัดพิจิตรรถมาของจังหวัดล าปางภูมิประเทศในท้องถิ่น เป็นต้น ในบางกรณี
อาจน าวัสดุที่ผลิตได้ในท้องถิ่นมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เพื่อความแปลกใหม่นอกเหนือจากรายละเอียด
ของกราฟฟิก การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อซื้อไปเป็นของฝากจ าต้องพิจารณาถึงความสะดวกในการ
น ากลับ ของผู้ซื้อ และความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ในการน าไปมอบเป็นของขวัญ ตัวอย่างของ
กล่องบรรจุ อาหารทะเลอบแห้ง มีการออกแบบหูหิ้วเพื่อความสะดวกในการน ากลับ 
   3.4 การออกแบบของขวัญ  เทคนิคในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบของขวัญ
ค่อนข้างจะแตกต่างจากเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา สาเหตุเนื่องจากผู้ซื้อสินค้าที่เป็นของขวัญไม่มี
โอกาสบริโภคและหลายคร้ังที่การตัดสินใจซื้อเกิดขึ้น ณ จุดขาย ด้วยเหตุนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ของขวัญที่ดีจึงมีบทบาทส าคัญมากต่อความส าเร็จของการขายสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาล
ต่าง ๆ ดังตัวอย่างของเหล้าบร่ันดีซันโตร่ีที่ปกติเป็นสิค้าของเพศชายแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์
สามารถออกแบบในรูปของขวัญและกลุ่มเป้าหมายก็สามารถเจาะไปยังกลุ่มผู้หญิงได้  
   เทคนิคต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วนี้เป็นเทคนิคที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย นอกเหนือจาก
เทคนิคการออกแบบกราฟฟิกแล้วในฐานะนักออกแบบกราฟฟิกยังจ าต้องรู้ถึงข้อมูลทางด้าน
เทคโนโลยีทั้งในด้านการบรรจุและการพิมพ์ ดังต่อไปนี้ 
   - ข้อมูลของเคร่ืองจักรที่จะ ใช้ในการบรรจุ เช่นการขึ้นรูป การบรรจุ การปิดการ
ขนย้าย พร้อมวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ 
     
 



48 

 

   - ในกรณีที่ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่พัฒนาขึ้นมาใหม่หรือการเลือกใช้วัสดุ  
บรรจุภัณฑ์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน มาก ๆ ผลการทดสอบความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์อาหารและ
วัสดุบรรจุภัณฑ์ควรแจ้งไปยังนักออกแบบกราฟิกด้วย 
   - นักออกแบบกราฟฟิก ควรจะทราบถึงข้อจ ากัดของโครงสร้างที่พัฒนาโดยฝ่าย
เทคโนโลยี เช่น ช่องปากที่เปิดของบรรจุภัณฑ์ความเหนียวข้นของผลิตภัณฑ์อายุขัยของผลิตภัณฑ์
อาหาร การเก็บ การขนส่ง เป็นต้น 
    - รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์ระบบการพิมพ์ที่จะใช้กับวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่จะ
เลือกใช้จ านวนสีที่จะพิมพ์ได้วิธีการเคลือบข้อจ ากัดใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพิมพ์เหล่านี้เป็นรายละเอียด
ที่จ าเป็นมากส าหรับการออกแบบกราฟฟิก 
   - ในกรณีที่สินค้าเดียวกันบรรจุในบรรจุภัณฑ์ ต่างประเภทกัน เช่น อาหารเหลว
บรรจุในขวดและซองนักออกแบบกราฟฟิกมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึ งข้อจ ากัดของ
บรรจุภัณฑ์แต่ละระบบ 
   - ในการออกแบบกราฟฟิก ส าหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างประเภทกันจะใช้เทคนิค
การออกแบบที่แตกต่างกันกุญแจส าคัญของการออกแบบให้สัมฤทธิผล คือ การสื่อสารระหว่างแต่
ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักออกแบบ กราฟฟิก สามารถใช้ความคิดริเร่ิมต่าง ๆ สร้างสรรค์งานทาง
ศิลปะให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการออกแบบ 
   การพิมพ์บรรจุภัณฑ์  Printing and packaging 
   ขั้นตอนท้ายที่สุดของการบรรจุภัณฑ์คือการผลิต ซึ่งอาจจะผกผันขั้นตอนของการ
ผลิต รูปร่างของภาชนะหรือละกษณะของกราฟฟิกกันได้ว่า ขั้นตอนใดต้องผลิตขึ้นมาก่อน เช่น 
การบรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว  ( rigid forms ) อาทิ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เซลามิกส์ ต้อง
ผลิตเป็นรูปทรงภาชนะบรรจุส าเร็จรูปมาก่อนแล้ว ค่อยสร้างลักษณะของกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์
ขึ้นทีหลัง หรือบรรจุภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาจากกระดาษ ฟิล์มพลาสติกรูปอลุมิเนียมฟอยส์แผ่นเหล็ก
อาบดีบุก ( tin plate ) จะต้องสร้างลักษณะกราฟฟิกบนแผ่นระนาบ 2 มิติ ของวัสดุให้เสร็จก่อน
น ามาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะผกผันขั้นตอนอย่างใดก็ตามการสร้างงาน
ลักษณะกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์เพื่อการบ่งชี้ของเอกลักษณ์เฉพาะ ผลิตภัณฑ์จะต้องคงอยู่ โดยอาศัย 
เทคนิคและกรรมาวิธีของการพิมพ์เข้ามาช่วย 
   ดังนั้นเมื่อกระบวนการก าหนดโครงสร้าง และการออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์
ผ่านการลงมติเป็นที่ยอมรับระหว่างผู้ออกแบบและผู้ผลิตแล้วจึงต้องมีกระบวนการเลือกพิมพ์  
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกันโครงสร้างและความต้องการทางคุณภาพของผลงานด้วย เช่น บรรจุภัณฑ์
ทรงกลม อาทิ ขวดน้ าอัดลม ขวดแชมพูสระผมต้องป้องกันการหลุดลอกของสีจากความเปียกชื้น
ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมจึงต้องใช้วิธีการพิมพ์ซิลค์สกรีน( silk screen ) โดยพิมพ์สีสันลวดลาย
งานกราฟฟิกลงบนผิวของบรรจุภัณฑ์โดยตรงเพราะภาชนะบรรจุ มีผิวโค้ง เป็นต้น 
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   ระบบการพิมพ์ ( the printing process ) 
   ระบบการพิมพ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ตกแต่งลักษณะกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ใน
วงการอุตสาหกรรมทุกวันนี้นั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับหลักการพิมพ์ 4 กระบวนการใหญ่ๆตาม
ลักษณะของการสร้างแม่พิมพ์คือ 
   1. กระบวนการพิมพ์ผิวนูน ( relief printing process) ได้แก้การพิมพ์ระบบ press 
letter และการพิมพ์ระบบ flexo. 
   2. กระบวนการพิมพ์ร่องลึก( intaglio printing process ) เช่นการพิมพ์ระบบ 
กราเวียร์ gravure 
   3. กระบวนการพิมพ์พื้นราบ ( planographic printing process ) ได้แก่การพิมพ์ใน
ระบบออฟเซต 
   4. กระบวนการพิมพ์ผ่านฉากพิมพ์ ( serigraphic printing process)ได้แก่ การพิมพ์
ระบบซิลค์สกรีน silk screen การพิมพ์ฉลุลาย stencil 
   การพิมพ์โดยระบบเลตเตอร์เพรส   
   การพิมพ์โดยระบบเลตเตอร์เพรส  เป็นระบบการพิมพ์ที่เก่าแก่ที่วุดมีอายุกว่า 500 
ปีมาแล้วโดยนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันชื่อ กูเตนเบอร์ก Greenburg เป็นผู้คิดค้นการพิมพ์โดยใช้
ตัวอักษรแต่ละตัวมาผสมกัน เป็นค าขึ้นได้ คนแรกท าให้การพิมพ์หนังสือเป็นที่แพร่หลายตั้งแต่บัด
นั้นเป็นต้นมา 
   การเกิดภาพในการพิมพ์ของระบบนี้ เกิดขึ้นโดยวิธีที่กระดาษถูกกดลงบนแม่พิมพ์ 
ที่ได้รับการคลึงหมึกแล้วโดยตรงการกดทับลงไปท าให้หมึกถ่ายทอดลงบนกระดาษเกิดเป็นภาพ
พิมพ์ขึ้นแม่พิมพ์ของระบบเลตเตอร์เพรสมีลักษณะนูนสูงขึ้นมาจากพื้น คือส่วนที่เป็นภาพจะสูงขึ้น
มากกว่า บริเวณที่ไม่ใช่ภาพ หมึกจะจับติดเฉพาะบริเวณที่เป็นภาพสูงขึ้นมานี้เท่านั้น แม่พิมพ์อาจ
เป็นตัวเรียงโลหะหรือเป็นบล็อกทั้งชิ้นก็ได้ ส าหรับตัวเรียงโลหะนั้นท าด้วยโลหะผสมของตะกั่ว
และดีบุกกดเป็นส่วนใหญ่ มีความสูงจากฐานจนถึงผิวตัวอักษร 0.918 นิ้ว ตัวอักษรที่ใช้มีขนาด
แตกต่างกันทั้งความสูงและความหนาดังที่เห็นในหนังสือทั่งๆไป ตังเรียงโลหะนี้จะใช้เรียงได้
เฉพาะข้อความที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น ส่วนพวกแผนภูมิ กราฟ ตาราง หรือภาพ จะต้องใช้แม่พิมพ์ที่
เป็นบล็อกแทน   
   การพิมพ์ในระบบนี้ เหมาะส าหรับใช้พิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ท ามาจากวัสดุจ าพวก
กระดาษเป็นส่วนใหญ่เช่น พิมพ์บนกล่องกระดาษแข็งแบบพับ ถุงกระดาษ ซองกระดาษหรือพิมพ์
เป็นแบบตราฉลากส าหรับปิดผนึกบนบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น แต่ข้อเสียของคุณภาพการพิมพ์ก็มีอยู่ เช่น 
ท าให้เกิดรอยดุนนูนขึ้นด้ายหลังของกระดาษขอบภาพและตัวอักษรไม่เรียบ เนื่องจากกระดาษและ
แม่พิมพ์โลหะถูกกดอัดให้สัมผัสและดึงกระดาษออกมาโดยตรงอีกทั้ งแม่พิมพ์ท าด้วยโลหะแข็ง 
อาจท าให้เกิดการทะลุฉีกขาดจากการกดอัดพิมพ์ได้ 
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   การพิมพ์ระบบเฟลกโซ   
   การพิมพ์ระบบเฟลกโซ  หลักการพิมพ์ระบบ flexo นั้น แม่พิมพ์ท าด้วยยางบริเวณ
ที่เกิดภาพ จะนูนสูงขึ้นมาจากพื้นเช่นเดียวกับ แม่พิมพ์ในระบบเลตเตอร์เพรส การท าแม่พิมพ์
จะต้องท าแม่พิมพ์บนสังกะสีก่อนแล้วจึงเอา Bakelite ไปทาบนแผ่นสังกะสีที่กัดกรดเป็นแม่พิมพ์
เมื่อถ่ายแบบมาแล้วน าแผ่นยางไปอัดบน Bakelite จึงจะได้ แม่พิมพ์ยางออกมากรรมวิธีก็คล้ายคลึง
กับการตรายางที่ใช้ปั้มในส านักงานทั่งไปแม่พิมพ์ยางที่ได้เรียกว่า polymer plate ซึ่งเป็นยาง
สังเคราะห์มีความเหมาะสมในการใช้งานเพราะทนทานรับหมึกได้ดี ระบบการพิมพ์จะมีลูกกลิ้งยาง
จุ่มอยู่ในอ่างหมึก ลูกกลิ้งจะพาหมึกมาติดที่ลูกกลิ้ง เหล็ก ลูกกลิ้งเหล็กนี้จะถ่ายถอดหมึกไปให้
ลูกกลิ้งอีกลูกที่จะถ่ายทอดหมึกให้แม่พิมพ์ยางแล้วค่อยถ่ายถอดลงบนผิวของวัตถุโดยมีลูกกลิ้ง
เหล็กอีกอันติดอยู่บรรจุภัณฑ์ที่ท าด้วยระบบเฟลกโซก็ได้แก่กล่องกระดาษลูกฟูก ถุงกระดาษ ถุง
ปูนซีเมนต์ ถุงใส่ปุ๋ย ถุงพลาสติกใหญ่ๆกล่องนม เป็นต้น 
   การพิมพ์ระบบกราเวียร์ 
   การเวียร์เป็นกรรมวิธีการพิมพ์แบบแม่พิมพ์ร่องลึก intaglioซึ่งส่วนที่เป็นภาพ หรือ
ลายเส้นที่พิมพ์จะถูกกัดเจาะเป็นบ่อเล็กๆจ านวนนับล้านบ่อเรียกว่า เซลล์ ซึ่งขังหมึกส าหรับที่จะ
พิมพ์ลงบนวัสดุอะไรก็ตามส่วนบริเวณที่ไม่ใช่ภาพจะเป็นผิวเรียบและอยู่สูงกว่าบ่อหมึก บ่อหมึก
แต่ละบ่อแยกออกจากกันโดยผนัง ที่เรียกว่า cell wall หรือ land บ่อเล็กๆนี้ขังหมึกไว้ในปริมาณที่
ไม่เท่ากันแล้วแต่ขนาดของบ่อปริมาณหมึก ถ้ามากก็จะท าให้สีเข้มมากกว่าบ่อที่มีหมึกน้อยกว่าท า
ให้สามารถพิมพ์ภาพที่มีโทนต่อเน่ืองได้ 
   แม่พิมพ์กราเวียร์นี้ท ามาจากเหล็กรูปทรงกระบอก ซึ่งมีผิวชุบด้วยทองแดงและบ่อ
หมึกเล็ก  ๆ ก็จะถูกกัดลงในชั้นของทองแดงนี้หรือแม่พิมพ์อาจน ามาเป็นแผ่นแล้วน ามาหุ้มรอบ
ลูกกลิ้งเหล็กอีกชั้นหน่ึงหลักการพิมพ์กราเวียร์แม่พิมพ์ที่ถูกกัดเป็นภาพแล้ว จะหมุนอยู่ในอ่างหมึก
เหลวเหมือนกับการพิมพ์ แบบเฟลกโซ หมึกจะเกาะอยู่ในบ่อหมึกที่กัดไว้และจะมีมีดปาดหมึก  
( doctor blade ) เป็นเหล็กสปริง ยาว ๆ กดแนบสนิทอยู่กับผิวของแม่พิมพ์ท าหน้าที่ปาดหมึกออก
จากผิวหมึกก็จะติดอยู่กับเฉพาะในบ่อหมึก เมื่อผ่านวัสดุแผ่นเรียบเข้าไปจะมีลูกกลิ้งเหล็กท าหน้าที่
กด ( impression) วัสดุติดกับแม่พิมพ์หมึกเหลวเมื่อรับแรงอัดก็จะถ่ายทอดหมึก( transfer) จาก
แมพ่ิมพ์ลงบนผิวของวัตถุเป็นลายเส้น ทางกราฟฟิก ออกมา 
   การพิมพ์ระบบกราเวียร์เป็นระบบการพิมพ์ที่สามารถผลิตภาพลายเส้น (line work) 
และภาพฮาล์ฟโตน ( half tone ) ได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว อีกทั้งยังพิมพ์บนผิววัตถุต่างๆได้อีก
หลายไประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุจ าพวกพลาสติกและอลุมิเนียมฟอยส์ 
ระบบการพิมพ์ในระบบนี้จึงเป็นที่นิยมใช้ในการบรรจุภัณฑ์เป็นจ านวนมากเพราะคุณภาพการพิมพ์
ทัดเทียมกับระบบออฟเซทได้เช่นกัน บรรจุภัณฑ์ที่ใช้การพิมพ์ระบบกราเวียร์นี้ได้แก่ 
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   - กล่องกระดาษพับ 
   - ห่อของที่ยืดหยุ่นได้ 
   - กระดาษห่อของขวัญ 
   - กระดาษห่อของ 
   - ฉลาก ตรา ทั้งแผ่นและม้วน 
   ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษอื่นๆ 
   - สิ่งพิมพ์พิเศษ ก้นกรองบุหรี่ กระป๋องโลหะ เป็นต้น 
   การพิมพ์ระบบออฟเซท 
   การพิมพ์ด้วยระบบออฟเซทเป็นที่แพร่หลายนิยมใช้กันทั่วโลก จะสังเกตได้ว่าใน
ปัจจุบัน ระบบนี้มีส่วนผูกพันกับชีวิตประจ าวันจนแยกไม่ออกไม่ว่าหนังสือพิมพ์ หนังสือต ารา  
วารสารรายสัปดาห์ รายเดือน โปสเตอร์ แผ่นพับหรือโบรชัวร์ ทุกรายการนี้พิมพ์ด้วยระบบออฟเซท
ทั้งสิ้น หรืออาจจะกล่าวได้ว่าการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซทมีบทบาทเข้ามาแทนที่ระบบเลต เตอร์
เฟรสที่ล้าหลังไป งานออฟเซทสามารถให้คุณค่าของงานพิมพ์ได้สูงเนื่องจากมีการผสมผสานของ
เม็ดสกรีนได้อย่างละเอียด 
   หลักการพิมพ์ในระบบนี้ มีความแตกต่างจากการพิมพ์ระบบเลตเตอร์เฟรสโดย
สิ้นเชิง กล่าวคือ 
   1. แม่พิมพ์เป็นแบบผิงระนาบแทนที่จะเป็นตัวนูน 
   2. แม่พิมพ์จะรับหมึก แล้วถ่ายทอดภาพไปยังตัวกลาง คือผ้ายางแบลงเกตแล้วจึง
ลงไปบนกระดาษไม่ใช่เป็นการสัมผัสโดยตรงเหมือนระบบเลตเตอร์เฟรส 
   3.การที่แม่พิมพ์เป็นแบบผิวระนาบ ท าให้ส่วนที่เป็นภาพที่ต้องรับหมึก และส่วนที่
ไม่ใช่ภาพ ที่จะรับหมึกไม่ได้ อยู่ในระดับเดียวกัน จึงต้องหาวิธีที่จะท าให้ส่วนที่เป็นภาพเท่านั้นที่จะ
รับหมึกและถ่ายทอดไปยังแบลงเกตซึ่งท าได้โดยการน าน้ ามาเคลือบผิวส่วนที่ไม่ใช่ภาพแล้วปล่อย
ให้ส่วนที่เป็นภาพ (ซึ่งไม่รับน้ าหมึก) รับหมึก ดังนั้นระบบออฟเซทจึงมีน้ าเข้ามาเกี่ยวข้อง 
   การพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน 
   การพิมพ์ซิลค์สกรีน ก็คือการน าผ้าไหม( silk) ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อการพิมพ์นี้
โดยเฉพาะน ามาขึงให้ตึง กับขอบไม้หรือกรอบโลหะ แล้วสร้างภาพขึ้นบนผ้าไหมซึ่งมีสภาพเป็น
ฉากพิมพ์ (screen) ปิดกันในส่วนที่ไม่ต้องการให้เกิดเป็นภาพทึบตันและปล่อยให้ส่วนที่ต้องการให้
เป็นภาพโปร่งไว้ การพิมพ์ปิดกั้นผ้าไหมนี้มีหลายวิธีการ เช่น ระบายด้วยสีน้ ามัน แซลแลค ฟิล์ม 
ตลอดจนถึงการใช้น้ าบาวาวแสงปิดกั้นและเมื่อน าแผ่นฟิล์มไปวางทาบลงบนสิ่งที่จะพิมพ์ทั้ง
รูปทรง 3 มิติ หรือแผ่นเรียนที่มีพื้นผิว ไม่ขรุขระมาก เช่น กระดาษ ผ้า แก้ว พลาสติก โลหะ ไม้ 
ฯลฯ แล้ว หยอดสีลงบนแม่พิมพ์ใช้ยางปาด (squeegee ) ที่มีผิวหน้าตัดเรียบ ปาดดันสีให้ผ่าน
แม่พิมพ์ทะลุออกไปติดบนพื้นรองรับ ซึ่งก็จะได้ภาพพิมพ์ตามที่ต้องการการพิมพ์ด้วยระบบซิลค์
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สกรีนนี้ มีบทบาทกับภาชนะบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมากเพราะเป็นวิธีเดียวที่จะพิมพ์บนวัสดุหรือ
ภาชนะผิวโค้ง เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องโลหะที่ผ่านการขึ้นรูปแล้ว 
   จากการพิมพ์ระบบต่างๆที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่ามีเทคนิกและระบบการพิมพ์ที่
น ามาใช้ พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์มากมายหลายกรรมวิธีและมิใช่ว่าจะมีแต่กรรมวิธีที่กล่าวมาแล้ว
เท่านั้นระบบการพิมพ์ในปัจจุบันนับว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก ระบบการพิมพ์ต่างๆถูกคิดค้น
มามากมาย แต่ถึงอย่างไรก็เป็นการแตกยอดออกไปในกระบวนการพิมพ์ 4 ประการ หรือการ
ประสานกันในเทคนิคกรรมวิธีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น การพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ค เป็นการพิมพ์ด้วย
การยิงหมึกออกมาเป็นจุดประกอบเป็นตัวอักษร และข้อความต่อเนื่องบนบรรจุภัณฑ์ก็พัฒนาขึ้นมา
แทนการพิมพ์แบบ stencil และ silk screen การพิมพ์ระบบแพด( pad transfer printing ) ก็เป็นการ
ประสานหลักการระหว่างการพิมพ์ระบบออฟเซท ซิลค์สกรีนและเฟลกโซ เพื่อให้พิมพ์บนวัตถุที่มี 
   การใช้สีเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
    การใช้สีเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ช่วยให้การดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 
เกิดความสะดุดตาบ่งบอกถึงความหมาย และประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ การก าหนด
ความหมายจากสีจากความรู้สึกและก าหนดจากมาตรฐานสากลใช้ช่วยบอกถึงลักษณะการใช้งาน
ตามประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการใช้สีเพื่อตกแต่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการก าหนด
โดยผู้ออกแบบและความนิยมของสภาวะตลาดในปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

                ภาพที่ 3.6 การใช้สีเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
   การใช้สีส าหรับการตกแต่งหีบห่อบรรจุภัณฑ์ 
   องค์ประกอบที่ส าคัญในการเลือกใช้สีที่ควรค านึงถึงส าหรับการตกแต่งหีบห่อ
บรรจุ คือ 
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   1. สีต่าง ๆ ที่ใช้บนเน้ือที่ของหีบห่อบรรจุควรติดต่อกันอย่างได้เร่ืองราวทั้งหมดไม่
ขัดกัน 
   2. ขอบเขตของสีที่ใช้บนหีบห่อบรรจุ แต่ละสีควรจะประกอบกันแล้วเข้าใจกันได้ 
หรือเป็นสีคู่กันได ้
   3. สีที่ใช้ควรเป็นสีที่ยอมรับของผู้บริโภคในตลาด ถูกต้องตามรสนิยมของ
ผู้บริโภค 
   4. ขอบเขตของสิ่งที่จะท าให้หีบห่อบรรจุขัดแย้งหรือไม่เด่นเมื่อเปรียบเทียบกับหีบ
ห่อ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน 
   5. การใช้สีต้องดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคที่สุด ในกรณีที่จ าหน่ายในสถานที่
ต่าง ๆ กัน เช่น ร้านบริการเอง Supermarket ตู้แช่ หรืออ่ืน ๆ 
   6. การใช้สีที่ให้ความดึงดูดสูงสุด ภายใต้แสงสว่างมาก ๆ ซึ่งเป็นสภาวะปกติใน
ร้านค้า 
   7. การใช้สีที่เหมาะกับค่านิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ 
   8. ขอบเขตของสีที่สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในตราสินค้า และ
ขอบเขตการใช้สีนี้ซ้ า ๆ กันในการจัดจ าหน่ายและการโฆษณา 
   9.  ขอบเขตของสีที่ ใช้บนหีบห่อบรรจุที่ เข้ากันได้กับสีของสินค้าและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจขึ้นมาก 
   10. ขอบเขตของสีที่มีผลต่อราคาของหีบห่อบรรจุ 
   11. การยอมรับของหีบห่อบรรจุต่อผู้บริโภคและผู้ขายปลีก 
   12. ขอบเขตของหีบห่อบรรจุที่อาจจะก้าวร้าวและข่มบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจ าหน่าย
ที่เด่น ๆ อาจจะดูแล้วน่าเบื่อท าให้ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 
 

 

 

 

    
         ภาพที่ 3.7 การใช้สีส าหรับการตกแต่งหีบห่อบรรจุภัณฑ์  
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   กฎหมายบรรจุภัณฑ์ท่ีควรรู้ 
   กฎหมายที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์นับวันจะมีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความตื่นตัวของ
ผู้บริโภค เพื่อป้องกันการท าผิดกฎหมายแบบไม่ได้ตั้งใจโดยรัฐบาลต้องออกกฎหมายควบคุมที่
เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ที่เราควรรู้ไว้ 
   1.1 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2466  พ.ร.บ. ฉบับนี้ร่างขึ้น เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ได้บริโภคสินค้าตามปริมาณที่ก าหนด ซึ่งจะได้ผลดีเพียงใดขึ้นอยู่กับความร่วมมือของ
ผู้ประกอบการในการดูแลเอาใจใส่ในการบรรจุสินค้าของตนเองให้ถูกต้องตามกฎหมาย หน่วยที่
แสดงปริมาณสินค้าตามมาตรา ช่วง วัด ตวง ควรใช้ระบบเมตริกและตัวเลขที่ใช้สามารถใช้ตัวเลข
อารบิค หรือตัวเลขไทยได้ ขนาดของตัวเลขและตัวอักษรที่ใช้ต้องไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร 
   นอกจากนี้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด ฉบับที่ 13 ปี พ.ศ.2539 ได้
ก าหนดให้สินค้าบางประเภทบรรจุสินค้าตามปริมาณที่ก าหนดผลิตภัณฑ์อาหารที่ก าหนดให้บรรจุ
ตามปริมาณที่ก าหนด ระบุอยู่ในบัญชีท้ายประกาศดังกล่าว ประกอบ ด้วย อาหารปรุงแต่ง เคร่ืองดื่ม 
และน้ าส้มสายชู โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   - น้ าปลา ขนาดบรรจุเป็นมิลลิลิตร (มล.) มีขนาด 100 , 200, 300, 530, 700, 750 
ส่วนขนาดบรรจุต่ ากว่า 100 มล. และสูงกว่า 750 มล. ไม่ก าหนดขนาดบรรจุ 
   - น้ าซีอ๊ิว ขนาดบรรจุเป็นมิลลิลิตร (มล.) มีขนาด 100, 200, 300, 500, 530, 620 
ขนาดต่ ากว่า 100 มล. และขนาดสูงกว่า 620 มล. ไม่ก าหนดขนาดบรรจุ 
   - น้ าซอส ขนาดบรรจุเป็นมิลลิลิตร (มล.) มีขนาด 100 , 150, 200, 300, 600, 700 
ขนาดต่ ากว่า 100 มล. และขนาดสูงกว่า 700 มล. ไม่ก าหนดขนาดบรรจุ 
   - น้ าส้มสายชู ขนาดบรรจุเป็นมิลลิลิตร (มล.) มีขนาด 100, 200, 300, 530, 700 
750 ขนาดต่ ากว่า 100 มล. และขนาดสูงกว่า 750 มล. ไม่ก าหนดขนาดบรรจุ 
   1.2 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  สาระส าคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหารและการขึ้นทะเบียนฉลากอาหาร 
   1.2.1 การขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร ตามพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ.2522 
ก าหนดให้ ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าซึ่งอาหารควบ คุมเฉพาะต้องน าอาหารนั้นมาขอขึ้นทะเบียนต ารับ
อาหารก่อนเมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารแล้ว จึงผลิตหรือน าเข้าเพื่อจ าหน่ายได้ หากฝ่า
ฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 200000 บาท หรือทั้งปรับทั้งจ า 
   ประเภทอาหารที่ต้องขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
             1. อาหารควบคุมเฉพาะ มี 39 ประเภท 
             2. อาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานมี 9 ประเภท 
             3. อาหารที่ก าหนดให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลากมี 2 กลุ่มคือ 
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   3.1 กลุ่มอาหารที่ต้องส่งมอบฉลากให้คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พิจารณา
ก่อนใช้ 
   3.2 กลุ่มอาหารที่ไม่ต้องส่งมอบให้คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พิจารณา 
    1.2.2 การขอขึ้นทะเบียนฉลากอาหาร อาหารควบคุมเฉพาะที่ก าหนดคุณภาพ และ
ที่ก าหนดให้มีฉลากต้องขึ้นทะเบียนอาหารและขออนุญาตใช้ฉลาก เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงท าการ
ผลิตอาหารที่ต้องขออนุญาตใช้ 
   ฉลากอาหารมี 4 กลุ่ม คือ 
   1. อาหารควบคุมเฉพาะที่ผลิตจากสถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน คือ มี
เคร่ืองจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือ คนงาน 7 คนขึ้นไป ฉลากอาหารที่ใช้ของกลุ่มนี้จะเร่ิมต้นด้วย
ตัวอักษร "ผ" โดยที่ "นป" หมายถึง น้ าปลา "ช" หมายถึง น้ าส้มสายชูซึ่งเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ
ใน 39 ประเภทในกรณีที่ผลิตจากผู้ผลิตในประเทศ ที่ไม่เข้าข่าย โรงงาน อุตสาหกรรมจะใช้อักษร
ย่อ "ฉผ" หมายถึง ฉลากผลิต ดังนั้นบนทะเบียนฉลากอาหารจะกลายเป็น "ฉผนป" และ "ฉผช" 
ตามล าดับ ส่วนหมายเลขที่ตาม คือ หมายเลขที่และปีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากอาหารนั้น ๆ 
ส่วนอาหารที่น าเข้า จะใช้อักษร "ส" แทน "ผ" และ "ฉผ" 
   2. อาหารที่ถูกก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
             3. อาหารที่ถูกน าเข้าประเทศเพื่อจ าหน่ายซึ่งไม่ใช่อาหารควบคุมเฉพาะ 
             4. อาหารอ่ืนที่มีการจ าหน่าย และรัฐมนตรีออกประกาศก าหนดให้เป็นอาหารที่
ต้องมีฉลากคือ อาหารประเภทที่ 1 ที่ 2 และบางส่วนของประเภทที่ 4 ตามที่ประกาศก าหนดให้มี 
ฉลากที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ซึ่งต้อง มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
                 4.1 เคร่ืองหมายเลขทะเบียน หรือเลขอนุญาตใช้ฉลากอาหาร พร้อมปีที่ให้อนุญาต 
ซึ่งอาจเขียนเต็ม เช่น 2541 หรือเขียนย่อ เช่น 41 ก็ได้ ผู้ที่ได้รับใบส าคัญการใช้ฉลากอาหาร แล้วให้
แสดงเลขที่อนุญาต ในฉลากอาหาร ด้วยตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร ในกรอบพื้นสีขาว 
โดยสีของกรอบให้ตัดกับพื้นฉลาก 
                4.2 น้ าหนักสุทธิ หรือปริมาณสุทธิ ซึ่งหมายถึง น้ าหนักหรือปริมาตรของอาหารที่
ไม่รวมภาชนะบรรจุ ส่วนน้ าหนักอีกประเภทที่ให้แสดง คือ น้ าหนักเนื้ออาหาร (Drained Weight) 
ซึ่งเป็นน้ าหนักของอาหารที่เป็นเนื้อหรือของแข็งโดยได้กรองส่วนที่เป็นของเหลวแยกออกแล้ว 
                4.3 ชื่อภาษาไทย ก าหนดให้ใช้อักษรสีเดียวกัน ซึ่งอาจมีชื่อได้ 2 ส่วน คือ ชื่อตาม
กฎหมายที่ก าหนดให้เรียกผลิตภัณฑ์นั้น เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป และชื่อทางการค้า (Brand Name) 
                4.4 ส่วนประกอบที่ส าคัญโดยประมาณ ซึ่งการระบุส่วน ประกอบนี้ต้องระบุ
ปริมาณ เป็นร้อยละของน้ าหนัก และเรียงจากปริมาณมากไปหาน้อย 
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   องค์กรท่ีรับผิดชอบพระราชบัญญัติเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์    
   พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์รับผิดชอบโดยองค์กรต่อไปนี  
            1. ส านักงานกลางชั่งตวงวัด กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
            2. คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
            3. คณะกรรมการผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี 
            4. ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
   หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
    นอกเหนือจากองค์กรที่รับผิดชอบต่อพระราชบัญญัติทั้ง 4 ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ยัง
มีองค์กรทั้งส่วนของราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบรร จุภัณฑ์ 
 สรุปได้ดังนี้ 
   1. ส่วนอุตสาหกรรมการเกษตร ส านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขากรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยข้อมูลทางเทคโนโลยี 
เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร เน้นการแปรรูป ผลิต ภัณฑ์จากพืชเพื่อก าหนดและพัฒนา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตามภาวการณ์ตลาด ประสานงานจัดหาผู้ช านาญการ เฉพาะด้านเพื่อ
ฝึกอบรมสัมมนาและให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงเทคนิคการผลิต 
ตลอดจนการให้บริการข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่สถานประกอบการ 
ผลิตบุคลากรในระดับต่าง ๆ ในสถานประกอบการ 
   2. ส่วนบรรจุภัณฑ์ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
: มีหน้าที่ให้บริการแนะน าส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มบุคคล และบุคคล
ทั่วไปที่ให้ความสนใจในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีการออกแบบ
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการฝึกอบรม สัมมนา นิทรรศการ และการจัดประกวด 
   3. ศูนย์บริการการออกแบบ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก ประเทศไทยได้
เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาตัวสินค้ารัฐบาลไทยได้เห็นความส าคัญข้อนี้จึงได้จัดตั้งศูนย์กลาง
บริการการออกแบบ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2533 เพื่อมุ่งพัฒนาการออกแบบสินค้า ส่งออก
ส าคัญ 4 ชนิด คือ เคร่ืองหนัง อัญมณี ผลิตภัณฑ์พลาสติก และของเด็กเล่น 
   4. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย มีนโยบายหลักของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย มีดังนี้ 
   4.1 สนับสนุนนโยบายการบรรจุภัณฑ์ของประเทศ 
   4.2 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์ก ร เพื่อสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 
   4.3 รวบรวม แลกเปลี่ยน และบริการข้อมูลด้านวิทยา ศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
บรรจุภัณฑ ์
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   4.4 ประสานงานระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ ทั้งในและต่างประเทศ 
2. บรรจุภัณฑ์เพื่อการน าเข้าและส่งออก 
   ปัจจัยในการพิจารณาบรรจุภัณฑ์เพื่อโลจิสติกส์และส่งออก 
   ต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบการตลาดของประเทศผู้น าเข้าสินค้าเพื่อ
การส่งออก โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1.1 ปัจจัยพิจารณาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก ในระบบขนส่งและกระจายสินค้าไป
ยังผู้บริโภคนั้นก็จะประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย เก็บรักษาและขนส่งสินค้า
รวมถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มากระทบระหว่างการเดินทางของสินค้าจากต้นทางจนถึงปลายทาง
ในระบบการขนส่งนั้นการป้องกันความเสียหาย และหาทางป้องกันไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตามการ
ป้องกันสินค้าจะมากหรือน้อยต้องมีความเหมาะสมกับมูลค่าของสินค้า ปัจจัยต่างๆที่ควรค านึงถึง
ในการบรรจุหีบห่อส าหรับการขนส่งโดยทั่วไป ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
   1.1.1 ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า 
   1. ควรทราบรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมชาติของสินค้าว่ามีคุณสมบัติต่างๆ อย่างไร
บ้างรวมถึงภาชนะบรรจุที่ใช้ 
   - คุณสมบัติของกายภาพของสินค้า เช่น สินค้าที่สถานะเป็นของแข็ง ของเหลว 
ก๊าซ มีลักษณะเป็นเกล็ด ผง แท่ง เป็นต้น 
   - คุณสมบัติหรือธรรมชาติของสินค้า เช่น แตกหักง่าย มีกลิ่น บูดเน่าง่ายเป็นพิษ
ระเหยได้ง่าย เหนียว สึกกร่อนได้ เป็นต้น 
   - สินค้าที่ถูกท าให้เสียหายได้อย่างไรบ้าง เช่น การชนหรือกระแทกการสั่นหรือ
เขย่า การบดขยี้ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ การขัดสี การถูกแสง การสัมผัสกีบก๊าซชนิด
ต่างๆ วางปนกับสินค้าบางประเภทไม่ได้หรือถูกแมลงหรือสัตว์แทะกินได้ง่าย เป็นต้น 
   2. ควรทราบรายละเอียดระบบการขนส่งที่จะใช้ว่าวิธีการขนส่งและเส้นทางการ
ขนส่งที่จะใช้จะมีขั้นตอนต่างๆ เช่น การขนส่งขึ้นหรือลง การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษาและ  
สภาอากาศแวดล้อมอย่างไรและจะมีเหตุการณ์อะไรที่จะท าให้สินค้าเสียหายได้บ้าง 
   ลักษณะความเสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า เช่น 
   1. ความเสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า เช่น 
   -  การกระแทก และการถูกชน 
   -  การสั่น การเขย่า การแกว่ง และการไกว 
   -  การกดทับ หรือการถูกบดขยี้ 
   -  การลาก และการบิดให้เสียรูป 
   -  การจิก การทิ่ม การแทง การฉีก และการเกี่ยว 
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   2. ความเสียหายจากสภาอากาศแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจาก 
   -  การเปลี่ยนแปลงความชื้นของสัมพัทธ์อากาศ 
   -  การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 
   -  การสัมผัสกับน้ าและไอน้ า 
   -  การสัมผัสกับแดด และแสงแดด แสงสว่าง รังสีเหนือม่วง 
   3. ความเสียหายจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น จากสิ่งมีชีวิต จากการปนเปื้อน 
   1.1.2 ปัจจัยเกี่ยวกับการประหยัดในระบบการขนส่งและกระจายสินค้าในประเด็น
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดความประหยัดในระบบการขนส่งควรค านึงถึงขนาดน้ าหนัก จ านวน
ปริมาตรและเสถียรภาพของสินค้าว่ามีความเหมาะสมกับอุปกรณ์หรือพาหนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การเคลื่อนย้าย เก็บรักษา และขนส่งหรือไม่ จะสามารถท าให้เกิดความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความ
ประหยัดในระบบการาขนส่งได้อย่างไร 
   1.1.3 ปัจจัยด้านการผลิตสินค้าต้องค านึงถึงเร่ืองต่อไปนี้ 
   1. การปิดภาชนะบรรจุมีวิธีปิดอย่างไร 
   2. การบรรจุ ต้องมีภาชนะบรรจุมีความเหมาะสมด้านขนาดและรูปทรงกับระบบ
การบรรจุหรือไม่ 
   3. การเสริมความแข็งแรงของภาชนะบรรจุในระหว่างการผลิต 
   4. การจัดสินค่าเป็นหน่วยเดียวท าได้หรือไม่อย่าไร 
   5. การล าเลียงหรือเคลื่อนย้ายระหว่างบรรจุ ซึ่งภาชนะมีขนาดที่เหมาะสมกับ
อุปกรณ์ล าเลียงหรือเคลื่อนย้ายหรือไม่ 
   1.1.4 ปัจจัยด้านความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค ควรค านึงถึงเร่ืองต่อไปนี้  
   1. ภาชนะบรรจุจ าเป็นต้องปิด หรือปิดบ่อยหรือไม่ 
   2. เมื่อสินค้าส่งถึงที่แล้วภาชนะบรรจุน ากลับมาใช้งานใหม่ได้หรือไม่ 
   3. เมื่อใช้งานแล้วจะมีปัญหาต้องการทิ้งหรือไม่ 
   4. ภาชนะบรรจุจ าเป็นต้องมีรูเจาะหรือหูหิ้วให้พกพาไปได้โดยสะดวกหรือไม่ 
   5. สามารถเปลี่ยนรูปแบบของภาชนะบรรจุเพื่อการแสดงสินค้าได้หรือไม่ 
   6. เคลื่อนย้ายโดยใช้กระบะได้หรือไม่ 
   7. มีประโยชน์หลังการใช้หรือไม่ 
   1.1.5 ปัจจัยด้านการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องในระบบขนส่ง ต้องค านึงถึงการมีข้อมูล
บนหีบห่อที่เหมาะสมเพียงพอกับการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้สินค้าได้จัดส่งไปยังสถานที่
ถูกต้องโดยสะดวกรวดเร็วโดยการมีข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆ บนหีบห่อ ดังนี ้
   1. รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เช่น ชนิด แบบส่วนประกอบ ส่วนผสม วันที่ผลิต 
ประเทศที่ผลิต วันที่บรรจุ อายุการใช้งาน  
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   2. วิธีป้องกันความเสียงหายแก่สินค้าระหว่างการขนส่ง เช่น ท าเคร่ืองหมายแสดง
วิธีการวางสินค้าที่ถูกต้องห้ามไม่ให้ใช้ตะขอ อย่าตากฝน อย่าวางของหนักทับ 
   3. เส้นทางการขนส่งสินค้าดังกล่าว 
   ความเสียหายท่ีเกิดขึ นในการกระจายสินค้า (Distribution Hazards) 
   ความเสียหายต่างๆ แก่สินค้าในระหว่างการขนส่ง โยกย้าย และเก็บรักษา เป็น
ปัญหาพื้นฐานดั้งเดิมของการบรรจุภัณฑ์ประการหนึ่งอย่างไรก็ตามบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดจะต้อง
ปกป้องสินค้าจากความเสียหายต่างๆ หรือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากเกินควรเนื่องจากความเสียหาย
หลายประการไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น ความเสียงหายจากอุบัติเหตุ บรรจุภัณฑ์เพื่อการ
ขนส่ง จึงเป็นไปเพื่อคุ้มครองสินค้าจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในระบบการขนส่งโยกย้ายจ าแนกได้
ดังนี ้
   2.1 ความเสียหายจากการขนถ่ายล าเลียง การขนถ่ายหรือการโยกย้าย  ล าเลียง เป็น
การเคลื่อนย้ายสินค้าจากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่งในระยะที่ไม่ไกลมากนัก ความเสียหาย
จากการขนถ่ายล าเลียงมักเป็นความเสียหายในทางกลโดยที่เกิดมากที่สุด คือ การตกกระแทกใน 
แนวตั้งและรองลงมาคือ การกระแทกกันเองของหีบห่อในแนวนอน ปัจจัยที่มีผลต่อความเสียหาย
จากการขนส่งมี ดังนี้  
   1. น้าหนักของสินค้า   สินค้าที่มีน้าหนักมาก เช่น เกิน 50 กิโลกรัม พบว่ามีการตก
กระแทกบ่อยกว่า น้าหนักบรรจุสินค้าที่เหมาะสมในการขนถ่ายอยู่ระหว่าง 10-25 กิโลกรัม ซึ่ง ไม่
หนักจนแบกไม่ไหวและท าตกหรือเบาเกินไปจนถูกโยนได้ • ส่วนสินค้าที่น้าหนักเกิน 25 กิโลกรัม 
ไม่เหมาะสมกับการลาเลียงด้วย แรงงานคน 
   2. ขนาดและรูปทรงของสินค้า  เช่น สินค้ามีขนาด (กว้างxยาวxสูง) มากกว่า 
70x50x50 เซนติเมตร และมี น้าหนักเกิน 25 กิโลกรัม ไม่เหมาะสมกับการลาเลียงด้วยแรงงาน 
เพราะจะเกิด การตกกระแทกได้ง่าย ถ้าเป็นการลาเลียงด้วยสายพาน สินค้าที่มีฐานแคบและ รูปทรง
สูงมีโอกาสตกหล่นจากสายพานมากกว่าสินค้าที่มีฐานกว้างและเตี้ยกว่า 
   3. ลักษณะของการลาเลียงขนถ่าย   จ านวนคร้ังและระยะการตกกระแทกของ
สินค้าขึ้นอยู่กับสภาพการขนถ่าย เช่น การขนถ่ายจากระดับสูง-ต่างแตกต่างกัน มีโอกาสตกกระแทก
มากกว่า ถ้า สามารถขนถ่ายสินค้าด้วยอุปกรณ์ช่วยยก (เช่น รถยก) โดยใช้หลักการขนถ่าย สินค้าที่
ระดับเดียวกับอปุกรณ์นั้นจะทาให้จานวนคร้ังของการตกและระยะตกโดยเฉลี่ยลดลงได้มาก 
   4. ลักษณะของสินค้า  สินค้าที่บอบบางหรือมีชิ้นส่วนแตกหักง่าย ย่อมเสียหายหาก
ไม่ได้รับการหีบห่อ หรือการป้องกันที่เพียงพอ 
   5. จ านวนคร้ังของการขนถ่าย   ถ้าในการขนส่งกระจายสินค้าต้องโยกย้ายขนถ่าย
ลาเลียงหลายจุดหลายคร้ังย่อมมีโอกาสเสียหายมากกว่า เช่น ในการขนส่งไปต่างประเทศ ความ
เสียหายนี้จะเกิดขึ้นได้มากกว่าการขนส่งในประเทศเนื่องจากมีจุดที่ขนถ่ายมากคร้ังกว่า 
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   2.2 ความเสียหายจากการขนส่ง ความเสียหายในการขนส่งสามารถแยกความ
เสียหายตามยานพาหนะชนิด ต่างๆ ดังนี ้
   1. การขนส่งโดยรถไฟ  ความเสียหายมักเกิดจากการกระแทก เนื่องจากการ
กระแทกของหัวรถไฟนอกจากนี้ยังมีความเสียหายที่เกิดจากการกดทับของหีบห่อสินค้าที่วางซ้อน
กัน ความเสียหายที่เกิดจากการกระแทกโดยทั่วไปแล้วความเสียหายในลักษณะนี้จะไม่รุนแรงหาก
การบรรจุสินค้าทาได้แน่นพอดี และภาชนะบรรจุมีความแข็งแรงในระดับปกติ แต่ความเสียหายจาก
การสั่นสะเทือนนั้นมีความส าคัญมากส าหรับสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทาง
วิศวกรรมบางชนิด มีความรุนแรงของการสั่นสะเทือนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเร็วของรถ 
สภาพของราง และสภาพของรถ 
   2. การขนส่งโดยรถยนต์  ความเสียหายส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือน ซึ่ง
ความรุนแรงมากน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพถนน คุณสมบัติของสินค้า ระบบเคร่ืองยนต์และการสปริงตัว 
ของรถสถาพถนนบางพื้นที่มีผิวถนนไม่เรียบสม่ าเสมอ จึงอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า
ได้มากเพราะมีผลให้การสั่นสะเทือนรุนแรงหากบรรจุสินค้าในหีบห่อหรือในยานพาหนะไม่แน่น
พอ มีช่องว่างหรือหลวม เกินไป โอกาสที่สินค่ากระทบกระแทกกันเองในระหว่างการขนส่งก็
เกิดขึ้นมาก มีผลให้สินค้าบางชนิดแตกร้าวเสียหายได้     
    นอกจากการสั่นสะเทือนความเสียหายจากน้าหนักกดทับกรณีที่ รองซ้อนสินค้า 
หลายชั้นเกินไปก็สามารถเกิดขึ้นได้ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุซึ่งการขนส่งทางรถยนต์มี
อัตราการเกิด อุบัติเหตุสูงกว่าการขนส่งโดยยานพาหนะอ่ืนตลอดจนความเสียหายจากสภาพดินฟ้า
อากาศ ซึ่งในประเทศไทยที่ส าคัญ คือ น้าฝน ความชื้น แสงแดด รวมทั้ง ความเสียหายจากการถูกคน
ลักขโมย เป็นต้น 
   3. การขนส่งโดยเคร่ืองบิน  เนื่องจากน้าหนักบรรทุกเป็นข้อจากัดส าคัญของการ
ขนส่งทางอากาศ ดังนั้นภาชนะบรรจุที่ใช้สาหรับการขนส่งวิธีนี้มักเน้นให้มีน้าหนักเบาที่สุดเท่าที่
จะท าได้การขนส่งวิธีนี้มีความเสียหายน้อยที่สุดและใช้อุปกรณ์ช่วยในการขนถ่ายอยู่แล้วความ
เสียหายหลักของสินค้าที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการสั่นสะเทือนที่ความถี่สูงจาก การทางานของ
เคร่ืองยนต์ และสภาพในท้องเคร่ืองบินบรรทุกตู้ขนส่งสินค้าที่มี อุณหภูมิ และความดันต่ า 
   4. การขนส่งโดยเรือ  การขนส่งโดยเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือเดินสมุทร พบว่าเกิด
ความเสียหายได้ หลายลักษณะทั้งทางกล ทั้งจากสภาพดินฟ้าอากาศ ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิต 
เพราะเป็นการขนส่งระยะไกลต้องใช้การลาเลียงขนถ่ายหลายทอดจึงเกิดความเสียหายแก่สินค้าขึ้น
ได้มาก เช่น จากการสั่นสะเทือนการขนส่งทางเรือต้องมีการขนย้ายลาเลียงสินค้ าหลายจุด มักจะมี
การ สั่นสะเทือนที่มีความถี่ต่างจากการทางานของเคร่ืองยนต์ นอกจากนี้การโคลงของเรือจะทาให้
เกิดการกระแทก และแรงกดขึ้นได้ โดยเฉพาะกับสินค้าที่อยู่ชั้นล่าง 
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   2.3 ความเสียหายจากสภาพอากาศ  ความเสียหายจากสภาพอากาศนั้นมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับสินค้า เช่น จาก น้าฝน ไอน้าทะเล การกลั่นตัวของไอน้าที่ชื้นจัดในเรือ 
ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศปริมาณความชื้นในสินค้าและภาชนะบรรจุรวมทั้งอุณหภูมิของอากาศ 
และความชื้นต่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและส่งผลต่อความเสียหายของสินค้า เช่น การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยทันทีทาให้เกิดการกลั่นตัวของความชื้นบนภาชนะบรรจุและสินค้า จึงเป็น
ผลให้เกิดความเสียหายกับตัวสินค้า เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความชื้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อ
คุณสมบัติของสินค้า ดังนี้  
   1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Physical Changes) เช่น สินค้า เคร่ืองหนังจะแห้ง
แข็งหากอากาศแห้งขนมปังกรอบจะนิ่มและอ่อนตัวเมื่อชื้น 
   2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีฟิสิกส์ (Physicochemical Changes) เช่น เกลือป่นและ
น้ าตาลจับเกาะติดกันเป็นก้อนการเกิดหยดน้าเกาะที่สินค้าเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิและ
ความชื้นของอากาศที่จุดเร่ิมต้นและจุดปลายทาง  
   3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านจุลชีววิทยา (Microbiological Changes) เช่น การเกิด
เชื้อรา หรือบักเตรีที่ความชื้นสูง ๆ 
   4. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี (Chemical Changes) เช่น การเกิดสนิม เหล็ก การกัด
กร่อนของโลหะ 
    5. การเปลี่ยนแปลงทางเอ็นซายมาติค (Enzymatic Changes) โดยเฉพาะในอาหาร
ส าเร็จรูปทาให้สินค้าเน่าบูด เสียหาย หรืออายุการเก็บ รักษาของอาหารสั้นลง 
   2.4 ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิต   ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิตหรือเรียกว่า Biological 
Hazards เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสภาพแวดล้อม ได้แก่ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น เชื้อบักเตรี เชื้อรา 
แมลงชนิดต่างๆ และหนูตลอดจนจากการกระทาของมนุษย์ท าให้สินค้าเสียหาย เช่น อาหารเสีย
เพราะมีราขึ้น สินค้าถูกหนูหรือแมลงกัดแทะทาลาย สินค้าถูกลักขโมยหีบห่อถูกแกะหรือเปิดท าลาย
การป้องกันพวกหนูโดยวิธีทั่วไปทาได้โดยการรักษาความสะอาดของคลังสินค้า ส่วนการป้องกัน
เชื้อราและบักเตรีนั้นต้องพยายามควบคุมสภาพแวดล้อมในการ เก็บสินค้าไม่ให้ชื้นเกินไป เพราะ
ความชื้นจะทาให้บักเตรีและเชื้อราเจริญเติบโตได้ดี 
   กรณีที่เป็นสินค้าแห้ง อาจใช้วิธีบรรจุในภาชนะบรรจุที่ต้านการซึมผ่านของ ไอน้ า
สูงๆ และใช้สารดูดความชื้นช่วยเมื่อเกิดการกลั่นตัวของความชื้นในสินค้า เมื่ออุณหภูมิลดต่ าลง 
ส าหรับพวกแมลงอาจป้องกันได้โดยใช้หีบห่อที่แข็งแรง มีความหนาเพียงพอ และผิวภาชนะที่เรียบ
จะป้องกันแมลงมาวางไข่บนภาชนะบรรจุได้ดีกว่าผิวที่ หยาบและมีรอยพับ กรณีของการถูกลัก
ขโมยโดยมนุษย์อาจป้องกันโดยหีบห่อที่แข็งแรง ไม่มีข้อมูล บนหีบห่อที่จะทาให้รู้ว่าสินค้าที่อยู่
ข้างในคืออะไร แต่ใช้รหัสสินค้าแทน 
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   2.5 ความเสียหายจากสาเหตุอ่ืน ได้แก่ความเสียหายต่อไปนี้   
   -  ความเสียหายจากการเก็บในคลังสินค้า ระหว่างรอการขนส่งหรือรอการจาหน่าย 
นั้น หากมีการเก็บสินค้ารอไว้ในคลังสินค้า ซึ่งต้องมีการวางเรียงซ้อนกันเพื่อ ประหยัดเนื้อที่ การ
จัดเรียงที่ไม่เหมาะสมหรือการเรียงซ้อนสูงเกินกว่าระดับ ความสูงวิกฤต หีบห่ออาจยุบตัวและเกิด
การโค่นล้ม ซึ่งนอกจากจะทาให้สินค้า เสียหายแล้ว ยังอาจก่ออันตรายแก่ผู้ที่ทางานอยู่ในบริเวณนั้น
ด้วย  
   -  ความเสียหายจากอุบัติเหตุ วินาศภัย การส่งผิดที่ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย 
วาตภัย) 
   -  ความเสียหายในลักษณะของการปนเปื้อน (Contamination Hazards) เช่น การ
ถูกปนเปื้อนโดยสินค้าที่วางอยู่ใกล้ เช่น เปื้อนหมึกพิมพ์หรือสนิมจากสิ่งที่วางอยู่ใกล้ ได้รับ
ความชื้นจากสินค้าที่วางอยู่ใกล้ สินค้าที่อยู่ใกล้ร่ัวออกมาเปื้อนเนื่องจากภาชนะบรรจุของสินค้านั่น
เสียหาย ความเสียหายที่เกิดจากการดูดซึมกลิ่นหรือไอจากสารที่อยู่ในตู้หรือคลังสินค้าเดียวกัน 
   การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก 
   ปัจจัยพิจารณาการบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกในการตัดสินใจด้านการบรรจุภัณฑ์
เพื่อการส่งออก มีข้อพิจารณาดังนี้  
   1. ลักษณะธรรมชาติของผลิตภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแต่ละประเภทมี
ความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความ เหมาะสมของสินค้านั้นๆ เช่น สินค้าอุตสาหกรรมสินค้าประเภท
อาหาร ส าเร็จรูป สินค้าหัตถกรรมหรือสินค้าเกษตรกรรมจะมีการหีบห่อจึงมีความแตกต่างกันไป 
ทั้งในแง่วัสดุการออกแบบและกระบวนการบรรจุหีบห่อทั้งเพื่อการค้า ปลีกและค้าส่ง 
   2. สภาพตลาดในต่างประเทศ  ต้องศึกษาว่าตลาดในต่างประเทศมีการแข่งขันกัน
หรือไม่ อย่างไร พิจารณาถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ เกี่ยวกับการ
ใช้สินค้า วิธีการปริมาณสินค้าที่ลูกค้าใช้ เพื่อที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องว่าควร หีบห่อในลักษณะเพื่อ
การขายปลีกหรือหีบห่อรวม เพื่อให้ตรงต่อความต้องการ ของลูกค้า มีการศึกษาถึงคู่แข่งใน
ต่างประเทศว่ามีการบรรจุหีบห่อกันอย่างไรรวมทั้งลักษณะการจัดจาหน่ายสินค้าในต่างประเทศ 
   3. ลักษณะวิธีการ เส้นทาง และระยะเวลาในการขนส่ง  ว่าใช้วิธีการขนส่งสินค้า
ไปยังตลาดว่ามีวิธีใดบ้าง เช่น ทางเรือ ทางบก หรือ ทางอากาศ  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขนส่งถึง
ตลาด วิธีการลาเลียงสินค้า ณ ประเทศปลายทาง 
   4. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในตลาดต่างประเทศ  โดยทั่วไประเบียบและข้อห้ามที่
ควรค านึงถึงมีดังนี้  วัสดุที่ใช้ทาหีบห่อ  ชนิดและประเภทของสินค้า  วิธีการบรรจุ  การท า
เคร่ืองหมาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการปฏิเสธไม่ยอมรับสินค้าจากต่างประเทศผู้ส่งออกอาจติดต่อ
สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
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   4.1 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและสมาคมบรรจุหีบห่อไทย  
   4.2 สถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ ในกรณีที่ยังไม่ทราบข้อมู ล
รายละเอียดจากหน่วยราชการในประเทศ  
   4.3 ผู้ซื้อหรือผู้แทนจาหน่าย โดยมีการส่งตัวอย่างการหีบห่อข้อมูลป้ายฉลากและ
รายละเอียดโดยขอให้มีหนังสือยืนยันจากบริษัทผู้แทนจาหน่ายรับรองมาด้วย  
   4.4 ไม่ควรนาสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไปจาหน่ายรวมถึงไม่ควรปลอม
แปลงสินค้าอ่ืนๆ 
   4.5 ไม่ควรหีบห่อแบบจงใจเพื่อเลี่ยงภาษี และหลบหลีกกฎหมายข้อบังคับต่างๆ 
   5. ต้นทุนและการประเมินค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์เพื่อการ
ส่งออก จาต้องค านึงถึงต้นทุนและการประเมินค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์ตลอดจนการประกันภัย  
เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ เพื่อการส่งออกต้องมีความแข็งแรงแน่นหนากว่าที่ ใช้ในการขนส่ง
ภายในประเทศรวมทั้งมีข้อจากัดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องค านึงถึงของประเทศปลายทั้งนั้นๆ สิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตและบรรจุหีบห่อโดยที่ต้นทุนการบรรจุภัณฑ์จะ
ขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่าง เช่น ปริมาณการผลิตและบรรจุวัสดุที่ใช้ยังมีต้นทุนด้านการประกันภัย 
(นอกจากต้นทุนการบรรจุภัณฑ์แล้ว ยังมีต้นทุนด้านการประกันภัยด้วย) 
   ดังนั้นการศึกษาและประเมินค่าใช้จ่ายของการบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกจึงเป็น 
สิ่งส าคัญในการพิจารณาตัดสินใจในส่วนของการประกันภัยถึงแม้ว่าโดยปกติ สินค้าที่ส่งออกไปจัด
จาหน่ายยังต่างประเทศ จะต้องมีการหีบห่อเป็นอย่างดีแต่ก็อาจเกิดความเสียหายในระหว่างการ
ขนส่งได้จากเหตุต่างๆ เช่น  
   -  เมื่ออยู่ระหว่างการขนส่งต้นทาง เช่น ระหว่างรถยนต์กับรถยนต์  
   -  เมื่อขนส่งผ่านทางเรือ เคร่ืองบิน รถยนต์หรือรถไฟ  
   -  เมื่อขนของขึ้นจากเรือที่ท่าปลายทาง  
   -  เมื่อขนของขึ้นไปยังสถานที่ของลูกค้าในต่างประเทศ (คลังสินค้า) 
3. นโยบายและกลยุทธ์การตลาดของการบรรจุภัณฑ์ 
   นโยบายและกลยุทธ์การตลาดของการบรรจุภัณฑ์ 
   เนื่องจากความส าคัญของหีบห่อได้ทวีขึ้นเป็นอย่างมากนักการตลาดได้เห็นถึง
คุณประโยชน์ที่หีบห่อมีบทบาทในการช่วยหาตลาด ความรับผิดชอบ การตัดสินใจในเร่ืองหีบห่อจึง
มักจะขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จึงได้มีการพัฒนานโยบายการหีบห่อทางด้าน
การตลาดขึ้นหลายประการคือ 
   1. การเปลี่ยนแปลงหีบห่อ   การเปลี่ยนแปลงหีบห่อไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
หรือการตัดสินใจว่าเมื่อใดควรจะเปลี่ยนเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องกันแนวโน้มในปัจจุบันมักจะนิยมการ 



64 

 

เปลี่ยนแปลง แต่ขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของปัจจัยรอบตัวโดยทั่วๆ ฝ่ายจัดการจะมีเหตุผลสอง
ประการส าหรับพิจารณาเปลี่ยนหีบห่อใหม่นั่นคือ 
   1.1 เพื่อแก้ไขยอดขายที่ลดลง 
   1.2 เมื่อมีความต้องการใช้ประโยชน์จากวัสดุชิ้นใหม่ ๆ บางบริษัทเปลี่ยนหีบห่อ
เพื่อช่วยในการส่งเสริมการขาย ขยายตลาดการจ าหน่ายให้กว้างขึ้นหีบห่อที่ออกแบบใหม่อาจใช้
เป็นจุดส าคัญในการเขียนค าโฆษณาจูงใจลูกค้าหรือมิฉะนั้นก็เป็นเพราะหีบห่อของเก่าดูล้าสมัยเกิน
กว่าที่จะน ามาใช้โฆษณาได้ 
   2. หีบห่อส าหรับแต่ละฝ่ายผลิตภัณฑ์   การหีบห่อในสินค้ากลุ่มเดียวกัน ผู้ผลิต
ต้องตัดสินใจว่าจะพัฒนาการหีบห่อสินค้าในเครือชนิดต่าง ๆ ให้คล้ายกัน (Family Packaging) หีบ
ห่อสินค้าในเครือหมายถึง การสร้างเอกลักษณ์จุดเด่นของสินค้าทุกชนิดหรือใช้รูปแบบธรรมดา ๆ 
แทนการตีค่าหีบห่อสินค้าในเครือมักจะต้องควบคู่ไปกับการตีค่าของยี่ห้อในเครือนั้นเมื่อมีสินค้า
ใหม่เร่ิมผลิตมาในสายเดียวกันค่าของการส่งเสริมการขายจะเกี่ยวข้องกับสินค้าเก่ารวมกับสินค้า
ใหม่นั้น หรืออีกทางหนึ่งยุทธวิธีอาจจะใช้แต่เพียงกับสินค้าซึ่งใช้ด้วยกันหรือมีคุณภาพเหมือนกัน 
   3. หีบห่อที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก การน าหีบห่อมาใช้ประโยชน์
เมื่อใช้สินค้าหมดแล้ว เป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งที่น่าพิจารณาเจ้าของสินค้าควรจะออกแบบหีบห่อนั้น
ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ หลังจากที่ใช้สินค้าหมดแล้วจะเห็นได้ว่าหีบห่อที่สามารถ
น ากลับมาใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้ใหม่จะสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้านั้นซ้ าอีกได้ถ้าผู้ซื้อ
ต้องการซื้อแยมยี่ห้อหน่ึงเป็นประจ าเพราะต้องการสะสมแก้วไว้เป็นชุด เป็นต้น 
   4. การใช้วิธีการหีบห่อรวมหีบห่อรวม เป็นการน าสินค้าหลายชิ้นหรือหลายอย่าง
มารวมห่อเข้าด้วยกันแล้วขายเป็นชุดในราคาที่ถูกกว่าการซื้อทีละชิ้นหีบห่อแบบนี้จะช่วยให้
ยอดขายต่อหน่วยและยอดขายรวมสูงขึ้นรวมทั้งอาจเป็นหนทางในการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
ระบายสินค้าในคลังให้หมดไป เป็นการสร้างความสะดวกในการซื้อขายและลดต้นทุนด้านการเก็บ
สินค้าด้วย แต่ในกรณีที่สินค้านั้นไม่ได้ใช้บ่อย ๆ หรือเป็นของที่ใช้ได้นานหีบห่อรวมอาจจะไม่ได้
รับความนิยมจากผู้บริโภคเท่าใด หรือไม่ช่วยในด้านการขายเท่าที่ควรในการออกแบบหรือ
เปลี่ยนแปลงหีบห่อที่ออกมานั้นว่ามีลักษณะในด้านการขายเท่าที่ควรในการออกแบบหรือ
เปลี่ยนแปลงการหีบห่อที่ออกมานั้นว่า มีลักษณะใดในสายตาของผู้บริโภคทั่วไปยอมรับหรือไม่ 
อย่างไรเมื่อเทียบกับหีบห่อของผลิตภัณฑ์คู่แข่งในชั้นวางสินค้า 
4. การใช้เทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ์ 
   เคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์  การจัดหาเคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์ มักจะตัดสินใจโดยใช้
ความรวดเร็วในการผลิตหรือการบรรจุเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน เนื่องจากเคร่ืองจักรเป็นสินทรัพย์ 
ความมั่นใจที่จ าหน่ายก็มีบทบาทต่อการตัดสินใจปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลือกเคร่ืองจักรนั้น 
นอกจากความเร็วของเคร่ืองแล้วปัจจัยอ่ืนที่จ าเป็นต้องพิจารณา ได้แก่ ต าแหน่งที่ตั้งเคร่ือง การ  
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ควบคุมการท างาน ของเคร่ือง การบ ารุงรักษา พร้อมทั้งการบริการหลังการขาย และสุดท้ าย คือ 
ค่าใช้จ่ายรวมเคร่ืองจักร เคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ์  แบ่งเป็น 2 ประเภท  ตามประเภทของอาหาร คือ 
อาหารเหลว และอาหารแห้ง ส่วนเคร่ืองจักร พิเศษประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่เคร่ืองบรรจุสูญญากาศ 
เคร่ืองห่อที่มีการท างานด้วยเชิงกล การใช้ฟิล์มหดรัดรูป และฟิล์มยืด ในกรณีของ บรรจุภัณฑ์แก้ว 
ฝาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญและจ าเป็นต้องพิจารณา ใช้เคร่ืองเปิดฝาด้วย 
   ส าหรับถุงพลาสติกที่มีใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมขนาดย่อม เคร่ืองปิดปาก
ถุงโดยใช้ความร้อนจะเป็นเคร่ืองจักรที่พบได้ทั่วไป ส่วนกระป๋องนับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันมาก 
ในอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองจักรที่ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ คือ เคร่ืองปิดฝา ตะเข็บคู่ ซึ่ง
เป็นหัวใจส าคัญในการท าให้กระป๋องมีการปิดสนิทมิดชิด (Hermetic Seal) ส่วนเคร่ืองจักรอ่ืนที่
นิยมใช้ใน อุตสาหกรรม อาหาร ได้แก่ เคร่ืองปิดฉลาก เคร่ืองบรรจุกล่อง เคร่ืองปิดเทปกาวกล่อง 
เคร่ืองซีลสูญากาศ และเคร่ืองรัดกล่อง 

                  ภาพที่ 3.8 เคร่ืองจักรที่ใช้ในการบรรจุสินค้า 
 

  การพิมพ์ที่นิยมใช้กับบรรจุภัณฑ์มี 4 ประเภท คือ 
   1. แบบถ่ายผ่าน (Relief) 
   2. แบบแบนราบ (Plano Graphic) 
   3. แบบกราวัวร์ (Gravure) 
   4. แบบไร้สัมผัส (Non – Contact) 
   สุดท้ายคือ การตรวจสอบและรับมอบเคร่ืองจักร ซึ่งมีความจ าเป็นมากในการ
ก าหนดคุณลักษณะจ าเพาะ หรือที่เรียกว่า Specification ของเคร่ืองจักรในสัญญาซื้อขาย รายละเอียด
ในการก าหนดสเป็คจะรวบรวมเอาปัจจัยที่มีนัย ส าคัญ  
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5. ค านิยามศัพท ์
ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 การกระจายสินค้า Product distribution การบริหารจัดการการะจายสินค้า

เป็นการ เ ร่ืองของกิ จกรรการ
เคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิต
ไปสู่แหล่งของผู้บริโภค 

2 การเคลื่อนย้ายพัสดุ Moving to the parcel การเคลื่อนย้ายพัสดุหรือผลิตภัณฑ์
มีจุดประส่งมากมายหลายประการ
ซึ่งแต่ละกิจการก็มีความมุ่งหมาย
แตกต่างกันออกไป 

3 การโฆษณา advertisement การใช้ข้อมูล ข่าวสารเป็นการ
สื่ อส ารจู ง ใ จผ่ านสื่ อ โฆษณา
ประเภทต่าง ๆ เพื่อจูงใจหรือโน้ม
น้าวใจให้กลุ่มผู้บริโภค 

4 การจัดการคลังสินค้า Warehouse management การจัดการในการรับ การจัดเก็บ 
ก า ร จั ดส่ ง สิ นค้ า ให้ ผู้ รั บ เพื่ อ
กิจกรรมการขายเป้าหมายหลัก 

5 การท าเคร่ืองหมาย
บรรจุภัณฑ์ 

Marking of packaging เพื่อบ่งบอกว่าควรเก็บรักษาหรือ
จัดเก็บสินค้าให้ปลอดภัย 

6 การผลิตฉลากแบบใช้
เทคโนโลยีพร้อมการ
ขึ้นบรรจุภัณฑ์โดยใช้
แม่พิมพ์ 

In-mould labelling การผลิตและติดฉลากไปพร้อมกับ
การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ โดยอาศัยวี
การเป่า การขึ้นรูปโดยใช้ความ
ร้อนหรือการฉีดในอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์พลาสติก 

7 การป้องกันผลิตภัณฑ์ Protection products ท าหน้าที่รองรับหรือหุ้มผลิตภัณฑ์
เพื่อท าหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์
จากความเสียหาย 

8 การรับ และการหยิบ
สินค้า 

Receiving & Picking การรับสินค้าทั้งภายในคลังและ
ตาม จุด ตามเงื่อนไขของลุกค้า
ด้วยการตรวจนับออกใบรับ หรือ
ช าระค่าสินค้า 
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ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
9 การสั่งผ่านออนไลน์ Online Ordering การรับค าสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์จาก

ลูกค้าเพื่อการ วางแผนการส่งมอบ
แบบ เ บ็ ด เ ส ร็ จ  โ ด ย มี ร ะ บ บ
ซอฟต์แวร์เชื่อมโยงกับลุกค้าแบบ 
ออนไลน์  

10 การลดค่าใช่จ่ายในการ
บรรจุภัณฑ์ 

Cost saving บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การขายให้กับผู้บริโภค ณ จุดซื้อ 
มีความจ า เป้นอย่างมากในการ
รักษาสิค้าให้คงอยู่สภาพเดิม 

11 การบรรจุ-การบรรจุที่
เหมาะสมการติดฉลาก 

Packing- Fitting 
Filling Labeling 

บรรจุภัณฑ์ทุกรูปแบบ ตามความ
ต้องการของลูกค้า ตั้งแต่เป็นชิ้น
เล็กไปจนถึงการตีลัง ไม้ขนาด
ใหญ ่

12 การบ ารุงรักษา Maintenance ก า ร พ ย า ม รั ก ษ า ส ภ า พ ข อ ง
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรต่างๆให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

13 การบรรจุหีบห่อ Packaging กา ร เ ต รี ยมสิ นค้ า เ พื่ อก า รจั ด
จ าหน่ายขนส่งเพื่อการเก็บรักษา
และการตลาดให้ เหมาะสมกับ
ต้นทุนสินค้าและคุณสมบัติของ
สินค้า 

14 การส่งเสริอมการ
จ าหน่าย 

Promotion  
 

เพื่อยืดพื้นที่แสดงจุดเด่น โชว์
ตัวเองได้อย่างสะดุดตา สามารถ
ระบุ แจ้ ง เ งื่ อนไข  แ จ้ ง ข้ อมู ล
เกี่ยวกับการเสนอผลประโยชน์
เพิ่มเติมเพื่อจูงใจ 

15 การกรอง Filling การน าสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ให้
เรียบร้อย 

16 การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ดั้งเดิม 

Primitive  
Packaging Design 

ก า ร อ อ ก แ บบ ตั ว เ ก็ บ สิ น ค้ า
แบบเดิมๆที่เคยท ามา 
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ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
17 การขนส่งความ

ช่วยเหลือ 
Aid Transportation เป็นการอ านวยในการส่งสินค้า 

18 การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 

Packaging 
Designer 

มีผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องออกแบบ
เพื่อให้เหมาะกับสินค้านั้นๆ 

19 การบรรจุภัณฑ์ขั้นแรก Primary Packaging การบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกรวมถึงการ
บรรจุภัณฑ์เพาะหน่วย 

20 การปฏิวัติอุตสาหกรรม The Industrial 
Revolution 

เป็นการปรับเปลี่ ยนต่างๆของ
อุตสาหกรรม 

21 การขนส่งวัตถุอันตราย Dangerous goods 
transportation 

วัตถุระเบิดได้  วัตถุไวไฟ วัตถุ
ออกซิไดซ์  วัตถุ เปอร์ออกไซต์ 
วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้ เกิดโรค 
วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  

22 ขนส่งและกระจาย
สินค้าภายในประเทศ 

Transport & ruck 
Terminal 

การขนส่งและสถานีรถบรรทุก
ติดตามสถานะส่งสินค้าและการ
ส่งมอบ 

23 ความส าคัญของ 
บรรจุภัณฑ์ 

The  Importance  of 
Packaging 

ประเทศของเรามีสินค้าการบรรจุ
หีบห่อ และการขน/ส่ง 

24 ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในการกระจายสินค้า 

Distribution Hazards ความเสียหายต่างๆแก่สินค้าใน
ระหว่างการขนส่งโยกย้ายและเก็บ
รักษา  

25 ซูเปอร์มาร์เก็ต Supermarket ร้านค้าแบบบริการตนเองอันเป็น
รูปแบบหนึ่งของร้านขายของช า 
ซึ่งเสนอขายสินค้าอาหารและของ
ใช้ในครัวเรือนหลายประเภท 

26 ช่องทางจัดจ าหน่ายของ
ผลิตภัณฑ์ 

Product distribution 
channels 

ช่องทางในการไหลเวียนของ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ผู้ ผ ลิ ต ไ ป ยั ง
ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้หรือผู้บริโภคที่
เป็นอุตสาหกรรมในบางกรณีไม่มี
ใครเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิต
และผู้บริโภค 
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ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
27 ตู้ขนส่งสินค้า Container ที่ใส่ของเพื่อใช้ในการเตรียมสินค้า 

ส าหรับการขนส่งจ าหน่าย 
28 ตัวแสดงสินค้า The Representation of 

Product 
ตัวสินค้าตัวแรกที่น ามาให้ลูกค้าดู
ก่อนที่จะสั่งซื้อ 

29 บรรจุ Pack Up การบรรจุสินค้า ด้วยการห่อหุ้ม หรือ
การใส่ลงในภาชนะปิดใดๆ เช่น 
บรรจุใส่ลงในขวด หีบ หรือถุง 

30 แบบแพ็คเกจ Package From เป็นการที่ เอาสิ่งต่างๆ มารวมกัน
เหมือนขายเหมา ราคาพิเศษ 

31 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขาย
ปลีก 

Consumer Package เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อไปใช้
ไป อาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้
ซึ่งอาจเป็น Primary Package or 
Secondary Package ก็ได ้

32 บรรจุภัณฑ์เพื่อ 
การขนส่ง 

Transportation Package เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตออกมาเพื่อ
การขนส่ง จะไม่สวยงามมากแต่จะมี
ความแข็งแรงพิเศษ 

33 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย Individual Package เ ป็ น ก า ร ห่ อ สิ น ค้ า บ า ง ช นิ ด ที่
จ าเป็นต้องห่อเพื่อความปลอดภัย 

34 บรรจุภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม 

Eco packaging ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อมจะลดปัญหาจากขยะ
บรรจุภัณฑ์การสิ้นเปลืองทรัพยากร
การน าบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ าหรือการ
น ากลับมาแปรรูปใหม่  

35 ประสิทธิภาพ Performance ประสิทธิภาพ กระบวนการ วิธีการ 
หรือ การกระท าใด ๆ ที่น าไปสู่
ผลส าเร็จ โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อัน
ได้แก่  ท รัพยากรทางธรรมชาติ 
แ ร ง ง า น  เ งิ น ทุ น  แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ด าเนินการหรือประกอบการที่มีคูณ
ภาพสูงสุด  
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ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
36 ผลิตภัณฑ์ Product สิ่งที่ รูปร่างหรือมีคุณสมบัติทาง

กายภาพสามารถจับต้องได้ หรือคือ
สิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้น  

37 ผู้ผลิต Manufacturer พวกที่สามารถน าเอาพลังงานจาก
แสงอาทิตย์มาสังเคราะห์ อาหารขึ้น
ได้เอง จากแร่ธาตุและสารที่มีอยู่ 

38 พลาสติก plastics ส า ร ป ร ะ ก อ บ อิ น ท รี ย์ ที่
นักวิทยาศาสตร์สัง เคราะห์ขึ้ น
ทดแทนวัสดุธรรมชาติมีคุณสมบัติ
มากมาย เช่น น้ าหนักเบา หล่อเป็น
รูปทรงได้ตามต้องการ ทนความชื้น 

39 แพ็คสินค้า Product packaging บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ 
ศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุ
สินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การคุ้มครองปกป้องสินค้าจาก
ผู้ผลิตจนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย
ด้วยต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม 

40 ฟิล์มพลาสติกพีอีท ี Polyethylene 
terephthalate 

เป็นพลาสติกประ เภท  Thermo 
Plastic จุดเด่นของพลาสติก PET 
คือมีความใสและเหนียวสูง 

41 มูลค่าเพิ่มตามต้องการ Value Added on 
Demand 

บริการเสริมตามความต้องการขอ
ลูกค้า เช่น การเก็บเงินและออก
ใบเสร็จแทนลุกค้า  การจัดเ รียง
สินค้าการบรรจุสินค้านอกสถานที่  

42 เยื่อกระดาษขึ้นรูป Molded Pulp Container วัสดุหรือภาชนะสามมิติที่ท าการ
ขึ้น รูปจาก เยื่ อกระดาษให้ เป็น
รูปร่างตามต้องการ 
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ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
43 รีไซเคิล Recycle การจัดการวัสดุเหลือใช้ประเภท

ต่างๆ หรือวัสดุที่ก าลังจะเป็นขยะ
มาแปลสภาพ 

44 วัสดุที่น ากลับมาใช้ Recycled การน าวัสดุที่เหลือใช้น ากลับมาใช้
ใหม่ 

45 วัตถุดิบ Material เป็นส่วนผสมหรืส่วนประกอบ
ส าคัญในการผลิต 

46 วัสดุ Material สิ่งของต่างๆ 
47 วิวัฒนาการการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
The evolution of  
Packaging Design 

เป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตาม
กาลเวลาและวัตถุดิบ 

48 ส าหรับผลิตภัณฑ์ขนาด
เล็ก 

For Small Product เคร่ืองห่อแนวนอน ส าหรับแพ็ค
สินค้าขนาดเล็ก บรรจุซองขนาด
เล็กใช้ส าหรับบรรจุสินค้าที่ เป็น
ชิ้นๆ 

49 ส าหรับผลิตภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ 

For Big Product เคร่ืองบรรจุแนวนอน ส าหรับแพ็ค 
สินค้าขนาดใหญ่ ใช้ส าหรับบรรจุ
สินค้าที่ เป็นก้อน เป็นชิ้น หรือ
สินค้าหลายชิ้นหรืใส่กล่อง 

50 ซูเปอร์มาร์เก็ต Supermarket ร้านค้าแบบบริการตนเองอันเป็น
รูปแบบหนึ่งของร้านขายของช า 
ซึ่งเสนอขายสินค้าอาหารและของ
ใช้ในครัวเรือนหลายประเภทโดย
จัดจ าแนกไว้ตามแผนก 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

 

 เป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการเตรียมพร้อมบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุสินค้า 
อาหารส าเร็จรูปและอาหารแช่แข็งกรณีศึกษา บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
คณะผู้จัดท าได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โดยท่านวิทยากรทางบริษัทได้
อธิบายเกี่ยวกับการเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการบรรจุสินค้า ปัญหาและอุปสรรคในการ
เตรียมบรรจุภัณฑ์ ซึ่งวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. กระบวนการเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการบรรจุสินค้า  (อาหารส าเร็จรูปและ 
อาหารแช่แข็ง) 
 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีการจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์เพื่อการ
เตรียมพร้อมก่อนที่จะบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ที่ได้จัดเตรียมไว้  ซึ่งจะมีกระบวนการตั้งแต่การ
จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ การจัดหา/จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์หรือการคัดเลือกให้
เหมาะสมกับสินค้า การตรวจเช็คสภาพของบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าส่งออกจะถูก
จัดเตรียมด้วยความระมัดระวังพร้อมกับตัวสินค้าที่จะถูกบรรจุ การจัดเตรียมสินค้าแต่ละกลุ่มก่อน
การบรรจุ จะต้องพิจารณาดังน้ี 
 1.ท าความสะอาดสินค้าทุกชิ้นจะสะอาดปราศจากฝุ่นละออง รอยนิ้วมือ  
คราบสกปรก  
 2.สินค้าที่ เสื่อมสภาพโดยความชื้นจะต้องผึ่งให้แห้งก่อนการบรรจุลงใน  
บรรจุภัณฑ ์
 3.มั่นใจว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นถูกบรรจุรวมกันเป็นชุดอย่างสมบูรณ์และต้องมั่นใจว่า
ฉลากสินค้าถูกต้องและติดแน่นบนบรรจุภัณฑ์ 
 การเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้ทนทานต่อความชื้นความชื้นมีผลท าให้ความแข็งแรงของ
กล่องกระดาษลูกฟูกลดลง ถ้าไม่สามารถเตรียมห้องจัดเก็บกล่องให้แห้งได้ ถึงแม้ว่าจะพิถีพิถัน
เลือกใช้กล่องที่มีคุณภาพดี  มีการเรียงซ้อนที่เหมาะสม มีการเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธีแล้วก็ตาม กล่อง
ก็ยังมีโอกาสเสียความแข็งแรงได้ 
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2. วิธีการคัดเลือกชนิดของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า (อาหารส าเร็จรูปและอาหารแช่แข็ง) 
 1. ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า สินค้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ซึ่งเรา
จะต้องพิจารณาว่าลักษณะของสินค้าทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านเคมีมีลักษณะเป็นเช่นไร 
เพื่อที่เราจะได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง เช่น ถ้าสินค้าของเรามีลักษณะเป็นของเหลว เราจะต้อง
เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะที่ไม่เสียสภาพเมื่อโดนความชื้น สามารถป้องกันการร่ัวซึมได้ เป็นต้น 
 2. วัสดุภาชนะบรรจุ  วัสดุที่ เรานิยมน ามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์มีดังนี้  แก้ว เป็น 
บรรจุภัณฑ์ที่มีทั้งชนิดโปร่งใสและโปร่งแสง ซึ่งสามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ ,น้ า,กลิ่น ได้ 
สามารถทนแรงอัดอากาศได้และไม่ท าปฏิกิริยากับสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน สามารถท าความสะอาด
ได้ง่าย ไม่มีกลิ่นกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ าหนักเบา ราคาถูก สามารถใช้งานได้สะดวก
เนื่องจากสามารถพับเก็บได้ท าให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ สามารถใช้กับสินค้าได้หลาย
ประเภทพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหลายชนิด สามารถใช้งานได้หลากหลายมีราคาถูก 
 
 

                       
 

   

  ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว, ขวดโหล 
 

 

         
 

     ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ 
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     ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
 

 3. การน าไปใช้งาน โดยบรรจุภัณฑ์จะต้องออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกและง่าย
ต่อการใช้ เช่น การเปิด-ปิด การจัดเก็บ การหยิบจับขณะใช้งาน 
 4. ราคาของบรรจุภัณฑ์ต้องประหยัดงบประมาณในการท าบรรจุภัณฑ์ แต่ก็จะต้อง
ค านึงถึงผลกระทบต่อยอดขายด้วย ดังนั้นจึงควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการคุ้ มครองที่
พอเหมาะและราคาไม่สูงจนเกินไป 
3. วิธีการค านวณต้นทุนของบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทท่ีใช้ใน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด   
(มหาชน)  
 บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไม่มีการผลิตบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาเอง
จึงท าให้มีต้นทุนในการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์โดยจะมีฝ่ายจัดซื้อของบริษัทด าเนินการจัดหาบริษัท 
ซัพพลายเออร์โดยมีการค านวณต้นทุนดังนี ้
 - รวมรวมจ านวนบรรจุภัณฑ์ท่ีสั่งซื อใหม่ 
 1. รูปแบบ ข้อมูล และราคาของบรรจุภัณฑ์ที่สั่งซื้อใหม่ส าหรับการบรรจุสินค้า 
 2. ค านวณจ านวนของบรรจุภัณฑ์ที่สั่งซื้อใหม่โดยใช้ข้อมูลของความต้องการ 
โดยการเฉลี่ยการใช้การต่อวัน 
 -รวมรวมค่าใช้จ่ ายของบรรจุภัณฑ์ ท่ีสั่ งซื อใหม่ค่าใช้จ่ ายของการสั่ งซื้ อ 
บรรจุภัณฑ์แบบจ านวนขั้นต่ าและตามความต้องการ 
 1. รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายของจ านวนของบรรจุภัณฑ์ที่สั่งซื้อใหม่ 
 -การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันและบรรจุภัณฑ์ท่ีสั่งซื อใหม่
การน าข้อมูลค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทที่สั่งซื้อมาเปรียบเทียบ 
4. น าความรู้ท่ีได้รับมาเผยแพร่ต่อได้ในสื่อออนไลน์ต่างๆ 
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ ,การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ในการ
บรรจุสินค้าและการค านวณต้นทุน เป็นต้น ซึ่งทางคณะผู้จัดท าจะน าขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ
ที่ได้จากการศึกษาดูงานที่บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) น าไปเผยแพร่ผ่านทาง 
สื่อออนไลน์หรือทางอินเตอร์เน็ตเช่น เว็บไซน์,Youtube และสื่อโซเซียวต่างๆ เป็นต้น  
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5. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรมมาใช้ในการท างานในอนาคตและใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต 
 คณะผู้จัดท าได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรมมาประยุทธ์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันให้มีประสิทธิภาพและสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาดูงานมาประยุทธ์ใช้กับการจัดท าโครงการเช่น การวางแผนในการจัดท าโมเดล การ
เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและต้องค านึงถึงการใช้งานของวัสดุนั้นๆ  
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
  จากการศึกษาปัจจัยส าคัญต่างๆ ในการเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการ
บรรจุสินค้า (อาหารส าเร็จรูปและอาหารแช่แข็ง)  กรณีศึกษา บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อเก็บรักษาคุณภาพของสินค้า 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการประกอบการธุรกิจ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ
สินค้า เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและอาชีพในอนาคต ในการเลือก  
บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ความแข็งแรง และคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ การน าปัจจัยต่างๆในการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์มาเป็นแนวทางในการเลือกใช้หรือเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ ควรจะ
พิจารณาหรือค านึงถึงปัจจัยใดบ้างในการเลือกซื้อเลือกใช้ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  1. การจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์เพื่อการเตรียมพร้อมก่อนที่จะบรรจุสินค้าลงใน  
บรรจุภัณฑ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งจะมีกระบวนการตั้งแต่การจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ การจัดหา/จัดซื้อ
บรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์หรือการคัดเลือกให้เหมาะสมกับสินค้า การตรวจเช็คสภาพของ
บรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าส่งออกจะถูกจัดเตรียมด้วยความระมัดระวังพร้อมกับตัว
สินค้าที่จะถูกบรรจุ การจัดเตรียมสินค้าแต่ละกลุ่มก่อนการบรรจุ 
  2. การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์จะเลือกจาก ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าคื อ
ลักษณะของสินค้าทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านเคมีมีลักษณะเป็นเช่นไร เพื่อที่เราจะได้เลือกใช้  
บรรจุภัณฑ์ให้ 
 วัสดุภาชนะบรรจุที่นิยมน ามาใช้ส่วนใหญ่จะเป็น แก้วหรือขวดโหล ,กระดาษ
พลาสติกเป็นต้น วัสดุแต่ละชนิดมีการใช้งานและคุณสมบัติที่แต่งต่างกันไป เช่น แก้วจะ  2 ชนิดคือ
โปร่งใสและโปร่งแสง ซึ่งสามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ ,น้ า,กลิ่น และสามารถทนแรงอัด
อากาศได้กระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ าหนักเบา ราคาถูก สามารถใช้งานได้สะดวกเนื่องจาก
สามารถพับเก็บได้ท าให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และสามารถใช้กับสินค้าได้หลายประเภท 
พลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหลายชนิด สามารถใช้งานได้หลากหลายมีราคาถูก 
 การน าไปใช้งาน โดยบรรจุภัณฑ์จะต้องออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกและง่าย
ต่อการใช้ เช่น การเปิด-ปิด การจัดเก็บ การหยิบจับขณะใช้งาน 
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ราคาของบรรจุภัณฑ์ต้องประหยัดงบประมาณในการท าบรรจุภัณฑ์ แต่ก็จะต้องค านึงถึงผลกระทบ
ต่อยอดขายด้วย   
  3.  เนื่องจากบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ไม่มีการผลิต 
บรรจุภัณฑ์ขึ้นมาเองจึงท าให้มีต้นทุนในการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์โดยจะมีฝ่ายจัดซื้อของบริษัท
ด าเนินการจัดหาบริษัทซัพพลายเออร์โดยมีการค านวณ ดังนั้นจึงมีการค านวณต้นทุนในการสั่งซื้อ
บรรจุภัณฑ์ในแต่ละคร้ังโดยต้องวิเคราะห์และพิจารณาจาก 
  - การรวมรวมจ านวนบรรจุภัณฑ์ที่สั่งซื้อใหม่ 
  - การรวมรวมค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์ที่สั่งซื้อใหม่ 
  - การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันและบรรจุภัณฑ์ที่สั่งซื้อใหม่ 
  4. จากที่ได้ศึกษาดูงานที่บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) สามารถน า
ความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์, การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุสินค้าและการ
ค านวณต้นทุน ซึ่งทางคณะผู้จัดท าจะน าข้อมูลและความรู้รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการต่างๆที่
ได้ศึกษาดูงานที่บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) น ามาเผยแพร่ให้กับนักเรียน 
นักศึกษาที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมความพร้อมบรรจุภัณฑ์และสามารถน าไปเป็น
ความรู้เพิ่มเติม 
  
ข้อเสนอแนะ 
  1. บริษัทควรน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบรรจุสินค้า 
  2. บริษัทควรมีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลายที่ใช้ในการบรรจุ
สินค้าและสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 
  3. บริษัทควรมีการผลิตบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาเองเนื่องจากท าให้ประหยัดต้นทุนในการ
สั่งซื้อบรรจุภัณฑ์   
  4. คณะผู้จัดท าจะน าข้อมูลและความรู้รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการต่างๆที่ได้
ศึกษาดูงานที่บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) น ามาเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์หรือ
ทางอินเตอร์เน็ตเช่น เว็บไซน์และ Youtube 
 
ข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ 
   เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
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 ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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ภาพการศึกษาดูงาน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน
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ภาพที่ 1 ป้ายหน้าบริษัท 

 

 
 

ภาพที่ 2 ลานจอดรถขนถ่ายสินค้า 
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    ภาพที่ 3 การชมภายในคลังสินค้า 

 

ภาพที่ 4 การขนถ่ายสินค้า 
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ภาพที่ 5 ภายในคลังสินค้า 
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แผนผังโมเดลและขั้นตอนการท าโมเดล 
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ภาคผนวก ง 
งบประมาณในการจัดท าโครงการ 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน

(บาท) 

1 ค่ากระดาษ 100  

2 ค่าหมึกด า-หมึกส ี 350 

3 ค่าโปรแกรม 599/ 1 ปี 

4 ค่าเดินทาง 100 

5 ค่าที่จอดรถ 30 

6 ค่าวิทยากรในการบรรยายเข้าชมบริษัท 500 

7 ค่าของที่ระลึก 890 

8 ค่าติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ 50 

9 ค่าไฟ 50 

10 ค่าน้ า 15 

11 อุปกรณ์ส านักงาน 200 

 รวม 2,884 
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ประวัติผู้จัดท า 
 
 

    
   นายธีรภัทร แสงทอง 
   วันเดือนปีเกิด 9 ตุลาคม 2542 

ที่อยู่29 หมู่ 10ต. บางโฉลง อ.บางพลี ถ.วัดศรีวารีน้อย  
จ.สมุทรปราการ. 10540 
โทรศัพท์ 0922782162  
Email :jackvrzo4@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวณัฐธิดา  บริบูรณ์ 

                                                      วันเดือนปีเกิด 22 ธันวาคม 2542 
ที่อยู่  357/1 หมู่ 4  ต. บางปูใหม่ อ. เมือง   
จ. สมุทรปราการ   10280 
โทรศัพท์ 0954698183 
Email :Nattida582152@gmail.com 
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